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يعرف الإجهاد ( )stressب�أنه ت�أثري �أي عامل مناخي ي���ؤدي �إىل حالة
�شد( )strainيف الكائن احلي وميكن القول انه ت�أثري خمتلف الظروف
البيئية يف النبات �سواء كانت بيئية �أو فيزيائية كيميائية وعوامل الإجهاد
عديدة مثل نق�ص املياه واختالف درجات احلرارة وامللوحة والرياح وال�ضوء
والإ�شعاعات واملبيدات وغريها والنباتات انت�شرت وت�أقلمت يف الكرة الأر�ضية
ب�آليات خمتلفة فبع�ضها ينمو يف املناطق املتجمدة وبع�ضها يف املناطق
املعتدلة وبع�ضها يف اال�ستوائية وبع�ضها يف ال�صحارى وتتميز كل منطقة
ب�أنواع خمتلفة من النباتات فمثال نخلة التمر تنمو بني خطي عر�ض  10و35
�شماال وملنها قد متتد �إىل ابعد من ذلك ولكن ثمارها ال تن�ضج مما يجعلها
ك�شجرة زينة ونخلة التمر متتاز بت�أقلمها للبيئات ال�صحراوية وحتملها
لق�سوة تلك البيئات وخا�صة ارتفاع احلرارة واجلفاف .وميكن القول ان نخلة
التمر من الأ�شجار التي متتاز بتحملها للجفاف ونق�ص الرطوبة الأر�ضية
وامللوحة ي�ساعدها يف ذلك الرتكيب الت�شريحي واملورفولوجي ومتتاز نخلة
التمر عن �أ�شجار الفاكهة الأخرى مبا يلي :
�أو ًال :مميزات ال�ساق:
يرتاوح طول �ساق النخلة ما بني  30 – 20مرت ًا ،ومعدل النمو الطويل
ال�سنوي يرتاوح ما بني � 90 – 30سم ح�سب الأ�صناف والظروف البيئية
وعمليات اخلدمة.
يكون ال�ساق مك�سو ًا بقواعد الأوراق (الكرب) [ ،]Leaf basesوهي متثل
اجلزء الرئي�س من اجلذع.
�أهم املكونات الكيميائية للجذع ال�سليلوز  ،Cellulose)) 45%وهمي�سليلوز
( ،% hemi-cellulose) 23وما تبقى اللجنني ( )Ligninومركبات �أخرى
(با�صات.)1971 ،
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تبقى احلزم الوعائية يف اجلذع فعالة طيلة حياة النخلة ،وتتفرع احلزمة
�إىل فرعني �أحدهما يتجه �إىل ال�سعفة �أو العرجون ،والفرع الأخر يكون
�إحدى حزم اجلذع الأ�صلية.
للنخلة قدرة على تكوين اجلذور الهوائية على ال�ساق وعلى ارتفاعات خمتلفة
من �سطح الرتبة.
وج��ود مم��رات هوائية ( )Air passagesمت�صلة مع اجل��ذور والأوراق
مل�ساعدة الأ�شجار على النمو يف ال�ترب املتغدقة وامل�ستنقعات وحتمل
االنغمار باملاء.
�ساق نخلة التمر (اجلذع) �أ�سطواين �ضخم على الرغم من عدم وجود
الكامبيوم كونها من ذوات الفلقة الواحدة وه��ذا يعود �إىل منو القمة
النامية وتو�سع قواعد الأوراق.وال�سيادة القمية وا�ضحة يف نخلة التمر ،وال
يتفرع ال�ساق �إال يف حاالت نادرة لأ�سباب عديدة منها ما يرتبط بال�صنف
كما يف �صنف (التربزل)� ،أو لأ�سباب �أخرى ،و�إن قطع القمة النامية يعني
موت النخلة
ثانيا :مميزات �أوراق النخيل :
ورقة النخيل الكاملة (ال�سعفة) مركبة ري�شية عمرها � 6سنوات ،بعدها
يتوقف ن�شاطها وتفقد �صبغة الكلوروفيل ثم جتف ،ولكنها تبقى ملت�صقة
باجلذع لأنها ال تكون منطقة (�سقوط) انف�صال (،)Abscission zone
لذا يجب �إزالتها بتدخل الإن�سان.
نظام ترتيب الأوراق ( :)Phyllotaxyيتوزع ال�سعف على حم��ور ر�أ���س
ب�شكل حلزوين �أو لولبي ب�صفوف ر�أ�سية متماثلة يعطيها
النخلة �أو اجلذع ٍ
ال�صفة املميزة بني �أنواع اجلن�س فينك�س  Phoenixوي�شبه توزيع الأوراق

والأغماد الليفية املحيطة بها على جذع النخلة
بالأكدا�س الورقية املتداخلة (قدح داخل قدح)
على �شكل ي�شبه املنظار (التل�سكوب) ،وال�سعف
يرتتب على جذع النخلة ب�صفوف متيل ميين ًا
�أو ي�سار ًا يبلغ عددها � 13صف ًا وترتيب �صفوف
ال�سعف على جذع النخلة ي�أخذ ثالث اجتاهات:
االجتاه الر�أ�سي Vertical line
االجتاه �إىل اليمني Right line
االجتاه �إىل الي�سار Left line
ال��وري��ق��ات �سميكة حم��اط��ة بطبقة �شمعية،
واخلو�صة منطوية على حمورها الطويل على
�شكل قارب.
مقاومة للرياح ،وفقدان املاء منها قليل بعمليتي
التبخر -النتح ،وتكون فتحات الثغور �صغرية
احلجم وغائرة.
ثالثا:مميزات جذور النخيل :
تعمق جذور نخلة التمر داخل الرتبة ب�صورة
مائلة وعلى �شكل ي�شبه حبال اخليمة ،وبهذا
تقوم بتثبيت جذع النخلة بقوة يف الأر�ض.
ال��ق��درة الفائقة على تكوين ج���ذور جديدة
وتعوي�ض اجل��ذور املتقطعة �أو التالفة خالل
ثالثة �شهور بالن�سبة للف�سائل املقلوعة.
عدم وجود ال�شعريات اجلذرية ( )root hairs
ب�سبب ع��دم ق���درة النخلة على تكوين هذه
ال�شعريات ،وكذلك �أن اجل��ذور تكون دائم ًا
قريبة من الرطوبة ،و�إن االمت�صا�ص يتم بفعل
اجلذيرات املا�صة.
عدم وجود الكامبيوم بني اخل�شب واللحاء كما
يف جميع ذوات الفلقة الواحدة .
وج��ود امل��م��رات الهوائية يف منطقة الق�شرة
وهذا ي�ساعدها على العي�ش يف الرتبة الرطبة
واملتغدقة وكذلك يف الأه���وار وامل�ستنقعات،
حيث ترتبط ه��ذه امل��م��رات م��ع مثيالتها يف
اجلذع ومتتد �إىل الأوراق لرتتبط بالثغور حيث
ميكن �أن تتم عملية التنف�س من خالل الثغور.
ج����ذور ن��خ��ل��ة ال��ت��م��ر ع��ر���ض��ي��ة  ،خ��ال��ي��ة من

ال�شعريات اجلذرية ولها جذيرات
م��ا���ص��ة ،ول�ل�أ���ش��ج��ار ال���ق���درة على
تكوين اجلذور العر�ضية على امتداد
اجل����ذع مت��ت��از ج����ذور ن��خ��ل��ة التمر
بقابليتها على ا�ستثناء امت�صا�ص
الكلوريد وال�����ص��ودي��وم م��ن حملول
ال�ترب��ة امل�شبعة وم���اء ال���ري ،ولها
ال��ق��درة على حتمل االنغمار باملاء
لفرتة طويلة ب�سبب وجود الفراغات
الهوائية املمتدة من اجل��ذور حتى
ال�ساق والأوراق لتت�صل بالثغور حيث
ميكن �أن يتم التنف�س من خاللها .
الإجهاد املائي:
�إن ن��خ��ل��ة ال��ت��م��ر ت��ت��ح��م��ل العط�ش
واجلفاف لفرتات طويلة ،وهذا يعود
�إىل بع�ض ال�صفات املورفولوجية
فيها ،ومنها:
- 1ان��ت�����ش��ار جم��م��وع��ه��ا اجل����ذري
�أفقي ًا وعمودي ًا يف الرتبة حتى و�صولها �إىل
املناطق الرطبة.
- 2الأوراق (ال�����س��ع��ف) م��رك��ب��ة ري�����ش��ي��ة،
وال��وري��ق��ات (اخل���و����ص) م��غ��ط��اة بطبقة
�شمعية لتقليل فقد املاء.
- 3تكون الثغور موزعة على الوريقات ب�شكل
يقلل فقد الرطوبة.
�إن تعر�ض النخيل ل�ل�إج��ه��اد امل��ائ��ي لفرتات
طويلة وملوا�سم عديدة ي�ؤدي �إىل موت �أ�شجار
النخيل  ,وورد يف القول العربي امل�أثور “نخلة
التمر �سيدة ال�شجر قدمها دائ��م�� ًا يف امل��اء
ور�أ�سها يف ال�سماء احلارقة” .ميتاز املجموع
اجل���ذري لنخلة التمر بقوته ،وتعمقه داخ��ل
الرتبة ،وبخلوه من ال�شعريات اجلذرية ،حيث
يتم امت�صا�ص امل��اء والعنا�صر الغذائية من
الرتبة عن طريق اجل��ذي��رات املا�صة ،ومتتد
ج���ذور النخيل �أف��ق��ي�� ًا حتى م�سافة 10.5م،
وتتعمق داخل الرتبة حتى م�سافة  4.5م ،و�إن
ن�سبة ما متت�صه جذور النخيل من املياه ح�سب

�أعماق الرتبة املختلفة مبينة يف اجلدول .1
�إن  80%من ج��ذور النخيل متتد حتى عمق
� 120سم داخ���ل ال�ترب��ة ،و�إن تعمق اجل��ذور
يعتمد على م�ستوى امل��اء الأر���ض��ي والطبقة
الكل�سية.وتختلف كميات املياه التي حتتاجها
نخلة التمر من منطقة �إىل �أخرى اعتماد ًا على
العوامل الآتية:
الظروف املناخية ال�سائدة (حرارة� ،أمطار،رطوبة).
 نوعية مياه الري وطريقة الري امل�ستعملة.(الغمر ،التنقيط ،الفقاعات).
عمر النخلة وقوة منوها وطريقة زراعتها.ق����وام وت��رك��ي��ب ال�ترب��ة (رم��ل��ي��ة ،طينية)وامل�سامية وعمق الرتبة.
 م�سافات الزراعة.ال���زراع���ات ال��ب��ي��ن��ي��ة �أو ال��ت��ح��ت��ي��ة ون��وع��ي��ةاملحا�صيل املزروعة.
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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اجلدول  .1ن�سب امت�صا�ص جذور النخيل من املاء وفق تعمقها داخل الرتبة.
العمق
�سم0 – 60
�سم60 – 120
�سم120 – 180
�سم180 – 240
وجود طبقة كل�سيه �أو �صماء وارتفاع م�ستوىاملاء الأر�ضي.
االحتياجات املائية لنخلة التمر :
�إن كمية املياه التي حتتاجها ال�شجرة تختلف
ح�سب ال�شهر وامل��و���س��م ون���وع ال�ترب��ة ،حيث
لوحظ �أن النخلة حتتاج �إىل (� )9.5سم/ماء
يف �شهر ك��ان��ون ال��ث��اين /يناير ،بينما تكون
الكمية(� )33.75سم/ماء يف �شهر حزيران/
ي��ون��ي��و ،ويف�ضل �أن ت���روى الأ���ش��ج��ار م��رة كل
أ����س��ب��وع�ين �صيف ًا يف ال�ت�رب ال��رم��ل��ي��ة ،بينما
يجب �إطالة الفرتة والكمية يف الرتب الثقيلة
( .)Pillsbury ،1937و�أج��ري��ت العديد من
الدرا�سات لتحديد املقنن املائي لنخلة التمر،
وكمية م��ي��اه ال���ري ال��ت��ي حتتاجها ،وال�شهور
احلرجة للري يف مناطق زراعة و�إنتاج التمور
املختلفة ،حيث اختلفت ه��ذه ال��درا���س��ات يف
حتديد كمية املياه الالزمة لري �أ�شجار النخيل
وكما يف اجلدول .2
و�أ�شار،)Hussein and Hussein ( 1982
�إىل �أن النخيل امل��ق��اوم للجفاف يف منطقة
�أ�سوان يحتاج �إىل  12ريه �سنوي ًا ،على �أن تبلغ
ال��ف�ترة الفا�صلة ب�ين ري��ه و�أخ���رى � 4أ�سابيع
وبواقع  300م /3فدان يف كل ريه ،و�أن حتمل
النخيل للجفاف وامللوحة يعود �إىل تعمق جذوره
يف الرتبة وكفاءتها يف عملية امت�صا�ص املاء
والغذاء من �أعماق الرتبة املختلفة.
بينما ذكر (،)Abou- khaled etal 1982
�إىل �أن نخلة التمر يف املنطقة الو�سطى من
العراق حتتاج �إىل  10ريات �سنوي ًا ،موزعة على
�شهور ال�سنة ،فهي حتتاج �إىل [(ريه واحدة) يف
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ن�سبة ما متت�صه اجلذور من املاء
50%
30%
15%
5%

�شهور� :أيار /مايو ،و�أيلول� /سبتمرب  ،وت�شرين
الأول� /أكتوبر .و(ريتان) يف �شهور :حزيران/
يونيو ،ومتوز /يوليو ،و�آب� /أغ�سط�س .و(ريه
واح���دة) ت��وزع على �شهور :ت�شرين الثاين/
ن��وف��م�بر ،وك��ان��ون الأول /دي�سمرب ،وك��ان��ون
ال��ث��اين /ي��ن��اي��ر ،و���ش��ب��اط /ف�براي��ر ،و�آذار/
مار�س ،وني�سان� /أبريل ].
ويف درا���س��ة على النخيل البالغ �صنف دقلة
ن��ور ،ا�ستعملت طرائق ري خمتلفة بالتنقيط
وبالر�ش ،وكانت النتائج ت�شري �إىل �أن ا�ستعمال
الري بالتنقيط �أف�ضل من الري بالر�ش ،و�أن
االحتياجات ال�سنوية للنخلة الواحدة يرتاوح
ما بني  200 – 150م 3با�ستعمال  12منقط ًا،
وتراوح حا�صل النخلة الواحدة من 145 – 135
كغ مقارنة بالري بالر�ش حيث بلغ احلا�صل
109كغ ،و�أمكن بهذه الطريقة ا�ستعمال مياه
ري حتتوي على  ppm 2000 – 1000من
الأمالح.
و�أك����دت ال��درا���س��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا وزارة
ال���زراع���ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
ب��ا���س��ت��ع��م��ال ط��رائ��ق ال���ري ب��ال��غ��م��ر وال��ر���ش
والتنقيط يف عدة مناطق� ،أن الري بالتنقيط
ك��ان �أف�ضل الطرائق م��ن حيث تقليل كمية
املياه امل�ستعملة،وكما يف اجلدول .3
وقامت وزارة ال��زراع��ة وال�ث�روة ال�سمكية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،ب�إجراء جتربة
مل��دة � 7سنوات يف حمطة البحوث الزراعية
يف احلمرانية ،وذلك لتحديد املقننات املائية
(الكميات املثلى من املياه) لري �أ�شجار النخيل
يف مراحل منوها املختلفة ،وقد مت الو�صول �إىل

�أن�سب كميات مياه الري (باملرت املكعب) خالل
�شهور ال�سنة ملراحل منو �شجرة النخيل ابتدا ًء
من زراعتها وحتى بداية الإنتاج االقت�صادي.
وتقدر الكميات الإجمالية ال�سنوية ملياه الري
الالزمة لأ�شجار النخيل خالل مراحل منوها
من � 7 – 1سنوات حتت ظروف دولة الإمارات
العربية املتحدة مب��ا يلي– 33.0 – 26.4 :
 102.0 – 81.6 – 65.1 – 51.8 – 41.3م3
 /لل�شجرة لل�سنوات الأوىل حتى ال�سابعة على
التوايل كما يف اجلدول .4
ولقد �أو�ضحت نتائج البحوث يف كاليفورنيا �أن
نخلة التمر حتتاج �إىل  135 – 115م 3من املاء
يف الرتبة الطينية الثقيلة ،و  459 – 306م3
من املاء يف الرتبة اخلفيفة �سنوي ًا.
عدم توافر مياه الري الكافية للنخلة ي�ؤدي �إىل:
- 1ب���طء عملية ال��ن��م��و ،و���ض��ع��ف الأ���ش��ج��ار،
وجفاف ن�سبة عالية من الأوراق (ال�سعف).
- 2ت�أخر عملية التزهري ،وت�ساعد على ظهور
املعاومة (تبادل احلمل).
- 3ت�ساقط الثمار وتدين نوعيتها وحجمها.
وميكن �أن تتعر�ض نخلة التمر �إىل �إجهاد زيادة
املياه(الرطوبة والأمطار وال�سيول) ،ف�شجرة
النخيل �شجرة الفاكهة ال�صحراوية ،ولكنها
تتطلب ج���و ًا خالي ًا م��ن الأم��ط��ار اب��ت��دا ًء من
مو�سم التلقيح وانتها ًء مبو�سم اجلني للح�صول
على ثمار ذات �صفات جيدة.
الأمطار ت�ؤثر على ال�شجرة وت�سبب �أ�ضرار ًا
�شديدة عند �سقوطها يف وق��ت التلقيح ،فقد
ت�سبب �إزالة حبوب اللقاح عن ميا�سم الأزهار
الأنثوية وانفجار �أنبوب اللقاح ،كما ت�ؤثر على
الثمار �إذا �سقطت قبل الن�ضج والثمار على
ال�شجرة ،وتكون الأ���ض��رار �أ�شد �إذا �أعقبتها
رطوبة عالية ،ويكون ال�ضرر �أق��ل �إذا كانت
الثمار يف دور الكمري ودور الب�سر (اخلالل)،
وق��د تكون الأم��ط��ار مفيدة لغ�سلها من ذرات
الرمل والرتاب.
�إال �أن ه��ن��اك ب��ع�����ض الأ�����ض����رار ق���د حت��دث

اجلدول  .2الدرا�سات التي �أجريت لتحديد املقنن املائي للنخيل يف بع�ض الدول العربية.
الباحث
و�سنة البحث

الدولة (املنطقة )

امل�صدر
العلمي املعتمد

�أهم النتائج يف حتديد كمية مياه الري
هكتار/م� /3سنة
م/ 3نخلة� /سنة

Rolland
) )1894

اجلزائر (ال�صحراء)

34190

263

Reme
() 1935

اجلزائر (وادي ريغ)

17940

138

اجلزائر (ذيبان)

15000

125

العراق
وادي الأردن
فل�سطني

ــ

171

ــ

274

24690

189

العراق (املنطقة الو�سطى)

18000

.(Abou-khaled,etal
(1982

تون�س (واحة توزر)
ال�سعودية ( الإح�ساء  /الق�صيم
 /القطيف  /املدينة املنورة )

15174

(خليفة و�آخرون)1983 ،

13750-21500

(تقرير املنظمة العربية
للتنمية الزراعية)1984،

Wertheimer
) ( 1957

البكر

)(1972
Abou-khald
)(1982

خليفة

)(1983

املنظمة العربية
)(1984

�شبانة

للثمار يف طور الرطب والتمر مثل الت�شطيب
(( Checkingوا�����س����وداد ال���ذن���ب (Black
 )noseوتعفن ال��ث��م��ار ( )Rottingوت�شقق
الثمار( ،)Splittingوتختلف �أ�صناف التمور
التجارية يف حتملها لأ�ضرار املطر باختالف
ال�صنف ،وقد ق�سمت ح�سب حتملها لأ�ضرار

(البكر )1972 ،

بعمر (� )3سنوات41.3

الإمارات العربية املتحدة

)(2000

(ح�سني)1986 ،

بعمر (� )5سنوات65.08
بعمر (� )7سنوات102

املطر �إىل ثالث جماميع هي:
- 1الأ���ص��ن��اف الأك�ث�ر حت��م ً
�لا ل�ل�أم��ط��ار وهي
 :ال���دي���ري  ،واخل�������س���ت���اوي ،وال���ث���وري،
واخل�����ض��راوي ،واحل��ل�اوي ،واخل�����ص��اب،
وال�ساير ،وفر�ض.

(�شبانة وال�شريقي )2000،

- 2الأ�صناف متو�سطة املقاومة لأ�ضرار املطر
وه���ي :ال��زه��دي ،واخل�لا���ص ،وال�برح��ي،
والهاليل ،ونغال ،و�شي�شي.
- 3الأ�صناف احل�سا�سة للمطر وهي :دقلة نور،
ويتيما ،واحلياين ،والغر�س ،وج�ش ربيع،

اجلدول  .3احتياجات النخيل من املاء يف عدد من مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
املنطقة
الإح�ساء والدمام
املدينة املنورة
تبوك
الطائف
جنران
اجلوف
الريا�ض

الري بالغمر

كمية املياه الالزمة م / 3هكتار � /سنة
الري بالر�ش

الري بالتنقيط

43782

26120

20865

43305

31545

25978

32157

23424

19290

34451

25095

20667

28868

21028

17317

35204

25647

21121

34343

25046

20602
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اجلدول  .4كميات مياه الري باملرت املكعب الالزمة لأ�شجار النخيل خالل مراحل منوها
(� )7 – 1سنوات حتت ظروف دولة الإمارات العربية املتحدة (عن �شبانة وال�شريقي .)2000
ال�شهر
كانون الثاين /يناير
�شباط  /فرباير
�آذار  /مار�س
ني�سان � /أبريل
�أيار  /مايو
حزيران  /يونيو
متوز  /يوليو
�آب � /أغ�سط�س
�أيلول � /سبتمرب
ت�شرين الأول � /أكتوبر
ت�شرين الثاين  /نوفمرب
كانون الأول  /دي�سمرب
الإجمايل

ال�سنة
الرابعة

اخلام�سة

ال�ساد�سة

ال�سابعة

0.53

0.66

0.82

1.02

1.28

1.6

2.00

0.78

0.98

1.23

1.54

1.92

2.40

3.00

1.31

1.64

2.05

2.56

3.20

4.00

5.00

1.83

2.29

2.86

3.58

4.48

5.60

7.00

2.54

3.18

3.97

4.96

6.20

8.00

10.00

2.74

3.43

4.29

5.36

4.04

8.80

11.00

3.93

4.91

6.14

7.68

9.60

12.00

15.00

4.46

5.57

6.96

8.70

10.88

13.60

17.00

3.41

4.26

5.23

6.66

8.32

10.40

13.00

2.54

3.18

3.97

5.12

6.40

8.00

10.00

1.83

2.29

2.86

3.58

4.48

5.60

7.00

0.53

0.66

0.82

1.02

1.28

1.60

2.00

26.43

33.05

41.30

51.78

65.08

81.60

102.00

الأوىل

الثانية

الثالثة

وخنيزي.
وي�سبب املطر أ����ض��رار ًا للثمار �إذا �سقط يف
�شهور �آب� /أغ�سط�س ،و أ�ي��ل��ول� /سبتمرب،
وت�شرين الأول /أ�ك��ت��وب��ر .يف ن�صف الكرة
ال�شمايل ،وكانون الثاين /يناير ،و�شباط/
ف�براي��ر ،و�آذار /م��ار���س يف ن�صف ال��ك��رة
اجلنوبي ،وعليه ق�سم مو�سم الإنتاج �إىل:
مو�سم جيد� ،إذا كان معدل �سقوط الأمطار �أقل
من  50مم يف كل �شهر من ال�شهور الثالثة.
مو�سم مقبول �إذا كان معدل �سقوط الأمطار
�أكرث من  50مم  /يف �شهر واحد من ال�شهور
الثالثة.
مو�سم غري جيد �إذا كان معدل �سقوط الأمطار
�أكرث من  50ملم يف كل �شهر واحد من ال�شهور
الثالثة .
مو�سم �سيء �إذا ك��ان معدل �سقوط الأمطار
�أكرث من 50ملم يف كل �شهر من ال�شهور الثالثة
ال�سابقة الذكر.
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

ت�سبب زخ���ات امل��ط��ر ال��رب��ي��ع��ي��ة وال��رط��وب��ة
ال��ع��ال��ي��ة امل�صحوبة ب��ال��دفء ق��ب��ل التلقيح
ا���س��ت��ف��ح��ال م��ر���ض خ��ي��ا���س ال��ط��ل��ع (م��ر���ض
اخلامج) كما يف منطقة الب�صرة يف العراق،
ويف املناطق التي تكون الرطوبة فيها عالية
مثل البحرين ور�أ�س اخليمة والدمام ينت�شر
الفطر امل�سمى  ،Graphiolaوينعدم عنكبوت
الغبار ،وبالعك�س كما يف منطقة العني حيث
يقل الكرافيوال  ،وينت�شر عنكبوت الغبار ،
ويف املناطق الرطبة يكون التمر الناجت يف
الغالب ل�ين� .أم��ا يف املناطق اجل��اف��ة يكون
التمر النا�ضج ياب�س جاف القوام.
�أ�ضرار الأمطار على الثمار حتدد بـ:
- 1ت�شقق جلد الثمرة وحلمها (،)Splitting
وه��ذا يحدث عند �سقوط الأم��ط��ار آ�خ��ر
مرحلة اخلالل.
- 2تبقع الثمار ( )Fruit spotsب�سبب الإ�صابة
بالفطريات التي ت�شجعها الرطوبة العالية،
حيث تالحظ البقع البنية وتعفن قاعدة

التمرة عند منطقة ات�صالها بالقمع ،وهذه
حتدث بنهاية مرحلة اخلالل.
- 3التخمر ( )Fermentationوالتحم�ض
( )Souringيف الثمار ،وه��ذه حت��دث يف
م��رح��ل��ت��ي ال��رط��ب وال��ت��م��ر ح��ي��ث تتحول
ال�سكريات �إىل كحول وحام�ض اخلليك
وب�شكل خا�ص يف الأ�صناف الطرية.
- 4الت�شطيب �أو ال��و���ش��م (،)Checking
والت�شطيب هو عبارة عن خطوط ترابية
رفيعة طولية وعر�ضية تظهر على ب�شرة
ثمار نخيل التمر نتيجة لت�شقق الق�شرة،
وقد ت�سبب ت�صلب الق�شرة وجفاف منطقة
اللحم التي تليها مما ي���ؤدي �إىل خ�سارة
اق��ت�����ص��ادي��ة ك��ب�يرة .وت�ستفحل ظ��اه��رة
الت�شطيب عند ارتفاع الرطوبة الن�سبية يف
اجلو يف مرحلة الكمرى ( اللون الأخ�ضر)،
وب��داي��ة مرحلة اخل�ل�ال (ال��ب�����س��ر) ،وقد
يرجع �سبب حدوث هذه الظاهرة الختالل
التوازن املائي للثمار ،حيث درجة احلرارة

مالئمة المت�صا�ص امل��اء ،ورطوبة الرتبة
متوفرة ،والتبخر معدوم �أو قليل نتيجة
للرطوبة اجلوية العالية ،واجلهد املائي
للثمار ( )Water potentialمنخف�ض
(�سالب) مقارنة باجلهد املائي يف �سويق
الثمرة مما ينتج عنه حركة املاء �إىل داخل
الثمار وانتفاخها ،مما ي�سبب ت�شققات
لق�شرة ال��ث��م��ار .ل��ذا ين�صح يف املناطق
ال��رط��ب��ة ب��ال��زراع��ة امل��ت��ب��اع��دة ،وتقليم
الأ�شجار كثيفة ال�سعف لفتح و�سط النخلة،
وخ��ف ال��ع��ذوق ،وو�ضع حلقة حديدية يف
م��رك��ز ال��ع��ذوق ال��ك��ب�يرة لل�سماح للهواء
بتخللها للحد من هذه الظاهرة.
- 5ا���س��وداد ال��ذن��ب  Black noseا���س��وداد
ذنب �أو طرف الثمرة ويحدث عند التحول
م��ن مرحلة الكمري �إىل مرحلة الب�سر
(اخلالل) ،وهي ظاهرة ف�سيولوجية غري
مر�ضية �سببها ارتفاع الرطوبة الن�سبية يف
اجلو ،وتراكم الندى بال�صباح الباكر على
الثمار ،وقد ي�صل الفقد ال�سنوي ما بني
 ،% 50 – 5وميكن تقليل ن�سبة الإ�صابة
بهذه العاهة بتهوية العذوق ،وجتنب زراعة
الأ���ص��ن��اف احل�سا�سة لهذه الظاهرة يف
املناطق الرطبة مثل دقلة نور واحلياين.
كما �أن زيادة الرطوبة ت�ساعد على ن�شوء اجلذور
الهوائية على جذع النخلة ،حيث �أن �ساق نخيل
التمر له القدرة على تكوين اجلذور عند ترطيبه
باملاء �أو عند زراعة النخيل يف املناطق املرتفعة
الرطوبة� ،أو عند ال��ري بالر�ش ومالم�سة املاء
جلذع النخلة ،وهذه اجلذور الهوائية تدفع بقايا
الكرب �إىل اخل��ارج ،ثم بعد ذلك متوت لعدم
مالم�ستها للأر�ض ،ثم تتكون جمموعة �أخرى،
وه��ك��ذا ،وه��ذه ت�سبب �ضعف ق��اع��دة ال�شجرة
مما قد ي�سرع من �سقوطها نتيجة لهبوب الرياح
القوية ،لذا يف�ضل �إزالة اجلذور الهوائية ب�سكني
حاد كلما ظهرت ودفن اجلزء الأ�سفل من ال�ساق
ب��ال�تراب  ،وترطيبه لت�شجيع تكوين اجل��ذور
و�إ�سناد ال�ساق للحيلولة دون �سقوطها

الإجهاد احلراري
تتحمل نخلة التمر التقلبات يف درجات احلرارة
لدرجة كبرية ،فدرجات احلرارة العظمى التي
تتحملها ت�صل �إىل ْ 50م يف ف�صل ال�صيف،
م يفودرج����ات احل����رارة املنخف�ضة �إىل ْ 9
ف�صل ال�شتاء .و�أن �أف�ضل مناطق �إنتاج النخيل
هي التي ي�تراوح فيها معدل درج��ات احلرارة
العظمى ما بني ْ 38 – 35م ،وال�صغرى ما بني
ْ 13 – 4م  .و�أظ��ه��رت الدرا�سات �أن الدرجة
التي يتوقف عندها النمو وانق�سام اخلاليا
هي الدرجة التي يطلق عليها درجة ال�صفر،
وت��ت�راوح م��ا ب�ين ْ 9 – 8.8م  ،وي�ستمر منو
النخلة طوال �أيام ال�سنة ب�صورة طبيعية وب�شكل
يتنا�سب مع معدالت درج��ة احل��رارة حتى يف
ال�شتاء �إذا كانت درجة احلرارة ْ 9م ،ويزداد
النمو مع زيادة درجة احلرارة حتى ْ 38م� .إن
درجة احلرارة التي يبد�أ عندها الإزهار يجب
�أن ال تقل عن ْ 18م ،و�إن عقد الإزهار يكون عند
درجة ْ 25م.
و�إن درج���ة ح���رارة القمة النامية (منطقة
النمو) تكاد تكون ثابتة تقريب َا ولكن هناك
اخ��ت�لاف بينها وب�ين ح���رارة ال��ه��واء املحيط
بالنخلة ف��درج��ات احل���رارة اليومية مبنطقة
القمة النامية ال تتعدى ْ 9.4م وه��ي ت�سري
معكو�سة مع حرارة اجلو املحيط بها ك�أن تكون
يف �أعلى م�ستوى لها عند �شروق ال�شم�س و�أدنى
م�ستوى عند ال�ساعة الثانية �إىل الرابعة بعد
الظهر ،وقد وجد �أن االختالف بني احل��رارة
الداخلية للنخلة وح���رارة اجل��و املحيط بها
ح��وايل ْ 14.4م يف ال�صباح البارد ،وتنخف�ض
بحوايل ْ 18م عن حرارة اجلو يف �آخر النهار .
قد يرجع �سبب الثبات الن�سبي يف درجة حرارة
القمة النامية للآتي:
�إن ال��ق��م��ة ال��ن��ام��ي��ة حم��اط��ة ب��غ�لاف �سميك
عازل مكون من عدد كبري من قواعد الأوراق
(ال���ك���رب) وم���ن ال��ل��ي��ف امل��ح��ي��ط ب��ه��ا ،وه��ذه
الطبقات الكثيفة املرتا�صة ت�ساعد على منع
ت�سرب احلرارة الداخلية �إىل اخلارج وبالعك�س

وت�شكل عاز ًال جيد ًا.
تيار الن�سغ ال�صاعد من اجلذور �إىل القمة ي�ؤثر
على حرارة القمة النامية ويجعلها قريبة من
ح��رارة امل��اء املحيط باجلذور  .هذه العوامل
التي حتافظ على �إبقاء حرارة القمة النامية يف
�شجرة النخيل ثابتة دون تغيري كبري وت�ساعدها
على مقاومة التقلبات يف درجة احلرارة.
ت�أثري درجة احلرارة ال�صغرى
نخيل ال��ت��م��ر امل��ث��م��ر ي��ق��اوم درج���ة احل���رارة
م ملدة ق�صرية رغم �أناملنخف�ضة بني  -6و ْ 12
معظم ال�سعف قد ميوت .ويف بغداد مات جميع
�سعف النخيل الذي يرتاوح عمره ما بني 6 – 4
�سنوات يف مزرعة الزعفرانية عند تعر�ضه �إىل
م غري �أنه عاد ,ومنى يف ف�صلدرجة حرارة ْ 7
ال�صيف ،ول��وح��ظ يف كاليفورنيا �أن النخيل
ال��ذي تعر�ض �إىل درج��ة ح��رارة  ْ -11م مات
جميع �سعفه ،ولكن الرب عمة الرئي�سة (القمة
النامية) بقيت حية و�أع��ط��ت من��وات جديدة
من ال�سعف وحملت الأ�شجار طلع ًا لكن الطلع
النامي مل يعطي �إال ثمار ًا قليلة.
وعند ح��دوث جتمد مل��دة � 18ساعة لوحظ �أن
الف�سائل التي ي�ت�راوح عمرها م��ا ب�ين 3 – 1
�سنة وم��ن جميع الأ���ص��ن��اف كانت �أ�ضرارها
بالغة  ،وكثري ًا من الف�سائل التي عمرها �سنة
واح����دة م��ات��ت� ،إال �أن ال��ن��خ��ل ال���ذي ي�ت�راوح
عمره ما بني � 6 – 4سنوات م��ات  % 15من
�سعفه خا�صة �صنف دقلة ن��ور .بينما �صنفي
ال��زه��دي واخل�ستاوي كانت �أ�ضرارهما �أقل
من اخل�ضراوي واحل�لاوي التي كان �ضررها
�أ�شد� .أما الأ�شجار املثمرة بعمر ما بني 20 – 8
�سنة فكانت ن�سبة الأ�ضرار فيها قليلة ولوحظ
�أن الب�ساتني املروية خالل فرتة التجمد كان
�ضررها �أقل من غري املروية .وق�سمت �أ�صناف
�أ�شجار النخيل ح�سب مقاومتها للربد كالآتي:
الأ�صناف املقاومة ( :)Resistanceالزهدي ،
واحلياين ،والأ�شر�سي ،واخل�ستاوي ،وال�ساير،
والثوري.
الشجرة المباركة  -مارس 2013

89

