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تأثير االشعة فوق البنفسجية على اشجار النخيل
أ.د .عبد الباسط عودة ابراهيم
خبير استشاري في بستنة وفسيولوجي نخلة التمر
يي ن اللفا الجوي يستمد يرارته كلهع تقريبعً من جسم الشمس ففا
الشمس هي المصدر الرئيسي لإلعشاعاع
تسعهم يرارة بعطن األرض في يرارة اللفا الجوي بأي نصيب يذكر ال سمك القشرة األرضية كفيل بأ يحول دو
وصول الحرارة البعطنية إلى السطح إال في يعال نعدرة اندمع تجد يرارة البعطن منفذا لهع إلى السطح الخعرجي للقشرة
األرضية كمع هو الحعل في فوهع البراكين والنعفورا الحعرة ومع ذلك فإ تأثير هذه الحرارة ضايف جداً بعلنسبة
لتأثير الحرارة المستمدة من الشمس والتي هي كتلة غعزية ملتهبة يبلغ يجمهع يوالى مليو مرة يجم الكرة األرضية
بينمع يبلغ قطرهع قدر قطر األرض بأكثر من  011مرة وتقدر درجة يرارة سطحهع بنحو 0111درجة مئوية بينمع تبلغ
يرارة مركزهع نكثر من 01مليو درجة مئوية ومن هذا الجسم الهعئل الضخعمة الملتهب تخرج نعشاة قوية وتندفع في
الفضعء في عشكل موجع تنتشر بسراة الضوء الماروفة (  100نلف كم  /ثعنية ) تصل إلى األرض باد مرورهع في
الفضعء الخعرجي لمسعفة  31مليو ميل ولكن ال يصل إلى سطح األرض من هذه األعشاة إال القدر الضئيل والذى يقدر
بحوالي جزء من  0مليعر جزء و هذا الجزء ال يصل كعمفاً إلى سطح األرض ال األوكسجين الذرى في طبقة
األيونوسفير وطبقة األوزو يامفا الى امتصعص جعنبع ً من األعشاة فوق البنفسجية (يوال  % 0.0من اإلعشاعع
الشمسي)
 االشعاع الشمسيSolar Radiation
األعشاة الشمسية نو ضوء الشمس مجمواه من الموجع الكهروملنعطيسية فعلضوء يسير بموجع
 Electromagneticاطوالهع بين  011الى  051مع يكرو (نعنو ميتر) والذي هو جزء من المليو جزء من
المتر(الميكرو =  0/ 0111من المليمتر 0/ 0111111نو من المتر ).يمكن لإلنسع رؤية جزء منهع الضوء المرئي
والبعقي ال يري بعلاين المجردة  .تتميز األعشاة المرئية من طيف الشمس بأنهع تتكو من نعشاة لونية من األيمر وتكو
موجعته طويلة يبلغ طولهع 011نعنومتر إلى البنفسجي وموجعته قصيرة وطولهع  011نعنومتر وهي نلوا قوس قزح.
االعشاعع الشمسي مجمواة من االعشاعاع االثيرية مصدرهع الشمس وهو المصدر الرئيسي للطعقة في اللفا الجوي
يسعهم بأكثر من  %33 30من الطعقة المستللة بعللفا الجوي الى سطح االرض نمع المصعدر البعقية للطعقة والمتمثلة
بطعقة بعطن االرض وطعقة النجوم والمد والجزر فأنهع ال تسهم اال بقسط ضئيل جدا اليزيد ان  % 1 1واالعشاعع
الشمسي يتألف من ثفاث رئيسية من األعشاة هي:
أ-االشعة الحرارية Heat Rays
اعشاة غير مرئية للطيف الكهروملنعطيسي تار بعألعشاة تحت الحمراء  Infrared Raysوتنتمي الى مجمواة االعشاة
ذا الموجع الطويلة ونسبتهع  %03من مجموع اإلعشاعع الشمسي ويسهم الجزء االكبر من هذه االعشاة في رفع درجة
يرارة سطح االرض واللفا الجوي ولهع نثر كبير في الدراسع المنعخية .وتتراوح نطوال موجعتهع مع بين  1.0إلى 1.0
ميكرو (فوق  051نعنوميتر) وهي بذلك نطول موجع األعشاة الممثلة لإلعشاعع الشمسي.
ب-االشعة الضوئيةLight Rays
نعشاة مرئية و تار بضوء النهعر تقدر نسبتهع يوالي  %01من جملة االعشاعع الشمسي وتتراوح نطوال موجعتهع مع بين
 1.0ـ 1.0ميكرو وتصل إلى نقصى يد لهع فى منتصف النهعر وتزيد في الصيف انهع في الشتعء وتتصل اتصعالً
وثيقع ً بنمو النبعتع واملية إزهعرهع وتتكو هذه األعشاة من نلوا متاددة نهمهع البنفسجية والزرقعء والخضراء
والصفراء والحمراء والتي ينتج ان اختفاطهع مع باضهع تكو الضوء األبيض الذى نارفه بواسطة موعشور زجعجي
 Prismنو اند سقوط هذه األعشاة الى السحب الاعلية وظهورهع بشكل قوس ضوئي ملو يار بعسم قوس قزح Rain
 Bowوالذى ينتج ان انتشعر هذه األعشاة فوق نسطح البلورا الثلجية المكونة للسحب الاعلية .
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ج-االشعة فوق البنفسجيةUltraviolet Rays

نعشاة كهروملنعطيسية غير مرئية (ال يمكن رؤيتهع بعلاين المجردة) قصيرة الموجة ويتراوح طول موجعتهع مع بين
يوالي  1.0إلى  1.0ميكرو 011-011( .نعنوميتر) وهي دو  131نعنو ميتر وتشكل يوالي  %0من جملة االعشاعع
الشمسي وتكو مفيدة لإلنسع اندمع تصله بكميع قليلة اذ تسعاد الى افاج باض االمراض وخعصة الكسعح وذلك
لقدرتهع الى تكوين فيتعمين ()Dوكمع ا لهذه االعشاة اضرار بعللة الى االنسع وجميع الكعئنع الحية كونهع عشديدة التأثير
الى باض التفعافا الكيميعئية .ولهع تأثير الى المنعخ ومن يسن الحظ ال يصل منهع الى االرض اال نسبة قليلة جدا وذلك
المتصعصهع من قبل غعز األوزو الذي يوجد الى ارتفعع 15كم تنبا األعشاة فوق البنفسجية مع نعشاة الشمس وتنقسم
الى ثفاث درجع ( ) UVB, UVC UVAيسب طول الموجة .وتمتص ماظم األعشاة فوق البنفسجية ان طريق طبقة
األوزو في اللفا الجوي يي تمتص الدرجة األقصر ( )UVCبعلكعمل وماظم الدرجة المتوسطة ( )UVBنمع
الدرجة األطول من األعشاة فوق البنفسجية ( )UVAففا تمتص في طبقة األوزو  .مع تبقى من االعشاعع الشمسي ويقدر
 %0فتكو بشكل موجع سينية وامواج كعموراديوية وسنتطرق الى االقسعم الثفاث لألعشاة فوق البنفسجية.
 )1األشعة فوق البنفسجية()UVA
يطلق اليهع الضوء األسود ( )Black Lightيي تمثل الكمية األكبر من األعشاة التي تصل إلى سطح االرض
( )%35وهي نقل كثعفة لكنهع نكثر انتشعرا واختراقع لطبقع الجلد من األعشاة .UVBطولهع الموجي 011- 101
نعنوميتر بإمكعنهع اختراق الزجعج والسُحب بسهولة كمع انهع تخترق طبقع الجلد األولى والتي يظهر منهع ماظم
سرطعنع الجلد وسرطع الخفايع القعادية .وتاتبر مفيدة لحيعة النبعتع الى األرض كمع ننه يتم استخدامهع في الاديد
من التطبيقع الطبية.
 )2األشعة الفوق البنفسجية()UVB
تشكل هذه األعشاة مع يقعرب  %5من األعشاة الفوق بنفسجية و %1.5من اإلعشاعع الكلي الذي يصل إلى االرض وتختلف
الكمية الواصلة لألرض بعختفا الوقت والجو والفصل من السنة .فعلزجعج الاعدي والسحب قعدرة الى يجب هذه النوع
من األعشاة وتاتبر هذه األعشاة ضعرة لصحة االنسع وهي المسؤولة ان  %31من االيمرار واآلالم المصعيبة لحروق
الشمس .طولهع الموجي  101- 031نعنوميتر.
 )3األشعة الفوق بنفسجية ()UVC
تار بعإلعشاعع المبيد للجراثيم يي يمكن امتصعصهع بشكل قوي بواسطة الحمض النووي لذلك تاتبر قعتلة للخفايع الحية
والبكتيريع تستخدم لتنقية الهواء والمعء ويجب توخي الحذر وتجنب تارض الجلد والاين لهذه األعشاة التي بدورهع قد
تؤدي اللتهعب القرنية والطفرة الجينية .إ هذا النوع من األعشاة هو األكثر ضرراً من بقية ننواع األعشاة فوق البنفسجية
ولكن لحسن الحظ التصل لسطح االرض بسبب طبقه االوزو  .طولهع الموجي  031- 011نعنوميتر.


مؤشر األشعة فوق البنفسجية

يامل الى تصنيف مستوى األعشاة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح األرض .وهو يشبه توقاع الطقس لح ٍد مع ولكن
بدالً من التنبؤ بعلطقس فإنه يتوقع الخطر المتوقع من التارض المفرط لألعشاة فوق البنفسجية .اندمع يكو مؤعشر األعشاة
فوق البنفسجية اعلي ياني ن هنعك المزيد من األعشاة فوق البنفسجية في الوقت الحعضر واعدة فإ مؤعشر األعشاة فوق
البنفسجية يبلغ ذروته بين السعاة  01:11و ( 00:11الاععشرة صبعيع -السعاة الثعلثة باد الظهر) اي مادل التارض
اليومي هو خمس سعاع الى االقل.

2

2020

 11 and Moreاقصى ارتفاع
Extreme
اللون البنفسجي
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 8-10عالي جدا
Very high
اللون االحمر

 6-7عالي
High
اللون البني

3-5متوسط
Moderate
يعطى اللون االصفر

 1-2قليل
Low
يعطى اللون االخضر

تأثير االشعة الفوق بنفسجية على نمو وتطور النبات

تختلف النبعتع من يي استجعبتهع لمستوى االعشاعع اللير مؤين  UVتباع لمع تملكه من وسعئل واليع للحمعية من هذه
االعشاة الضعرة .ففي النبعتع ذا الفلقة الوايدة يكو اتجعه االوراق بشكل امودي وليس بصورة منبسطة كمع هو الحعل
في ذوا الفلقتين ممع يقل من زاوية سقوط االعشاة الى النبع كمع ا المرستيم القمي يكو محمي من قبل االوراق ممع
يقلل من تأثير االعشاة المبععشر اليه .والى الاموم هنعك ثفاثة تأثيرا لألعشاة فوق البنفسجية وهي:
اوال-تأثيرا مورفولوجية Morphological Effects
تحدث االعشاة فوق البنفسجية تليرا مورفولوجية وتشريحية في المحعصيل الحقلية تتمثل في (صلر يجم الورقة
والتفع الورقة او تكويب الورقة  Cuppingوتلير لو الورقة الى اللو البرونزي ويليه تكو بقع بيضعء غير منتظمة
الى الورقة ثم تحول هذه البقع الى اللو البني ومن ثم تمو  .ا ظهور البقع البيضعء والبنية السوداء هو نتيجة انخفعض
في المحتوى الكلورفيلي) وهنعك ااراض اخرى تحدث في النبع وترتبط بسمك السعق والمسعفة بين الاقد ومسعية
الورقة وادد الثلور وعشكل االزهعر .وتزداد هذه االاراض اندمع يكو ال Photosynthetic Active Radiation
) (PARقليل والذي يار بعنه كمية االعشاعع الشمسي التي يحتعجهع النبع لتفايل املية التركيب الضوئي .والى الاموم
قد تكو هذه التليرا المورفولوجية التي تحدث في النبع نتيجة تارضه لألعشاة فوق البنفسجية معهي اال دفعاع
ميكعنيكية لحمعية النبعتع من هذا المستوى الاعلي من االعشاعع .وتار مثل هذه االستجعبع المورفولوجية نتيجة
االعشاعاع الشمسية بعالستجعبة الضومورفولوجية . Photo morphogenetic Responsesتاتبر اوراق النخيل من
اكثر اوراق النبعتع المتحملة لإلعشاعع الشمسي وهنعك باض الخصعئص الضوئية للورقة تسعادهع الى يمعية نفسهع
من االعشاعع الشمسي والتي قد ال تمتلكهع الثمعر والخصعئص الضوئية للورقة هو التليرا الضوئية التي تتمثل في اطيع
االناكعس  Leaf Spectral Reflectionواطيع النفعذية  Spectral Transmittanceواطيع االمتصعص
Spectral Absorbanceللضوء المرئي وال  UVخفال فترا النمو .في ماظم النبعتع يزداد امتصعص الورقة للضوء
المرئي خفال فصل النمو والتي تكو مع بين عشهر ي نيسع و تموز والتي تقع مع بين منطقة الضوء االخضر ذا الطول
الموجي  555نعنوميتر الى الضوء االيمر ذو الطول الموجي  001نعنوميتر .وهذا هو االتجعه الصحيح لجميع النبعتع
المدروسة .وبمع ا الخصعئص الضوئية تبقى كلهع ثعبته مستقرة اند منطقة االعشاة الفوق بنفسجية فقد تم اختيعر الطول
الموجي لألعشاة فوق البنفسجية بمقدار 111نعنوميتر لدراسة  15نواع من النبعتع  .ووجد ا اعمل االناكعس لألعشاة فوق
البنفسجية في االنواع النبعتية قيد الدراسة قليل جدا تراوح بين % 0- 0بينمع كعنت نسبة النفعذية بين  % 1.00- 1ونسبة
االمتصعص لهذه االعشاة بين  .% 35- 30ومن هذا نستنتج ا نكثر من  % 31من هذه األعشاة تمتص بينمع ياكس السطح
مع مقداره  % 01فقط.
ثانيا -تأثيرات فسيولوجية Physiological Effects
تأثيرا الى الامليع البعيوكيميعئية مثل (تاطيل االغشية الخلوية التأثيرا المتالقة بعلبروتينع التأثيرا الى
الهرمونع والصبلع واخيرا التأثير الى نمو النبع والى الامليع الخلوية مثل املية التركيب الضوئي او املية
التنفس) .ا االضرار المتسببة ان اعشاة ال  UVتاتمد بصورة ملحوظة الى نوع وكمية االعشاة الفاعلة للتركيب الضوئي
فاملية التواز بين اعشاة ال  UVو PARالواصلة الى االرض ضرورية جدا لحمعية النبع وذلك لكو نسبة اعشاة ال
 PARالواصلة الى االرض تبقى نفسهع و ال تمتص من قبل طبقة االوزو لذا صعر من المؤكد ا زيعدة مستوى االعشاة
الفاعلة للتركيب الضوئي يستثمر ضد االضرار السعلبة النعجمة ان االعشاة فوق البنفسجية ويكو اعمفا مؤقلمع للنبعتع .
لذا يؤخذ بنظر االاتبعر ال  PARفي الدراسع الحديثة اندمع يتم تحليل تأثير االعشاة فوق البنفسجية الى المحعصيل
الحقلية .ا املية التمثيل الضوئي  Photosynthesisهي تحويل ثعني اوكسيد الكعربو والمعء بوجود ضوء الشمس الى
سكريع واوكسجين ويتكو الجهعز الضوئي في النبع من نظعمين ضوئيين همع( النظعم الضوئي االول  PS-1والنظعم
الضوئي الثعني ). PS-11والى الرغم من االعشاة فوق البنفسجية  Bتتادى ماظم جوانب املية التمثيل
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الضوئي وتسبب االضرار التي تلحق بعلبنية الفعئقة للبفاستيدا الخضراء وماقد يعصد الضوء Light harvesting
 complexوتراجع نشعط انزيم الروبيسكو  Rubiscoوهو المستخدم في تثبيت ثعني اوكسيد الكعربو ومن ثم
االنخفعض في انتعج االوكسجين وتثبيت ثعني اوكسيد الكعربو وانخفعض محتوى الكلورفيل والنشع) ا انخفعض تركيز
غعز االوكسجين النعتج من املية التركيب الضوئي وتنعقص كمية غعز ثعني اوكسيد الكربو المثبت ياني قلة االنتعج
وتخريب الايد من صبلع التركيب الضوئي كمع تسبب االعشاة تخريب بروتينع اللشعء البفازمي ممع يحدث خلل في
نفعذية اللشعء والى الاموم تاتمد استجعبع التمثيل الضوئي للنبعتع تجعه األعشاة فوق البنفسجية  Bالى انواع النبعتع
واالصنع والظرو التجريبية وجراة االعشاة فوق البنفسجية ونسبة االعشاعع PAR
التركيب الضوئي في نخلة التمر
إ نخلة التمر من خفال املية البنعء الضوئي تمتص غعز ثعني نوكسيد الكربو وتنتج السكر واألوكسجين وفق الماعدلة
الماروفة:
0 C02 + 12H20 + photon
C6H1206 +602 +6H20
ونعشعر  Sharifوآخرو ( )0100إلى ننه وفق الماعدلة كمية 0.00طن من غعز ثعني اوكسد الكربو 0.0+طن من المعء
وبفال البنعء الضوئي ينتج لنع 0طن من السكر1.51+طن من غعز االوكسجين 1.00+طن من المعء وهذا ياني ا كمية
المعء المستخدمة في التفعال هي  1.50طن.
إ كمية غعز ثعني نوكسيد الكربو الممتص من الجو تاتمد الى يجم ومسعية األجزاء النبعتية الخضراء وكمع هومار
فإ نخلة التمر تمتعز بطول نوراقهع (الساف) الذي يتراوح بين  5-1متر إضعفة إلى طول امرهع الحيوي ستة سنوا
وتحتوي السافة الواية الى مع يقعرب 051-011وريقة (خوصة) وهي تمثل مع بين  % 01 – 01من الطول الطرفي
للسافة والوريقع مرتبة بأرباة مستويع يول المحور وهذا الترتيب يسهل التارض للضوء وادم التظليل
ثالثا :اضرار على المادة الوراثية والتي قد تسبب طفرات وراثية
وهذا النوع من الطفرا يحدث نتيجة تليّر
تحدث الطفرة الوراثية الى مستويين االول هو مستوى الكروموسومع
مفعجئ في ادد الكروموسومع وتليير في نظعمهع الطبياي ومن المارو ن ّ الكروموسوم هو تركيب قضيبي الشكل
يقع في نواة الخليّة ويتك ّو من البروتينع والحمض النووي الريبي منقوص األكسجين()Deoxyribose nucleic acid
اختصعراً دنع  , DNAيحتوي الى التاليمع الجينية يي تكو الصفع الوراثية مطبواة الى جزئ  DNAني ننه
يامل الى نقل الصفع الوراثية وهو المركب الوييد بعلخلية الذي يملك القدرة الى االزدواج الذاتي تحت تأثير إنزيمع
الخلية .تنتقل الصفع الوراثية الموجودة في الحعمض النووي  DNAإلى نمعكن تكوين البروتينع ان طريق جزيئع
خعصة تسمى بجزيئع الحمض النووي الموصل  RNAنمع بقية الحمض النووي  RNAالتي توجد ذائبة في سيتوبفازم
يي يتم تكوين جزئ البروتين
الخلية فإنهع تتحد مع األيمعض األمينية وتنقل جزيئعتهع إلى الريبوسومع
فعلكروموسومع تحمل الصفع الوراثيّة والتي تنقلهع من اآلبعء إلى األبنعء فإذا يدث خلل في هذه الكروموسومع تنتقل
الطفرة إلى األبنعء ولكن للعية اآل غير مارو سبب يدوث هذه الطفرة  .امع المستوى الثعني فهو تليّر كيميعئي في
الجينيع من يي ترتيب القوااد النيتروجينيّة الموجود في جزيء الدنع والذي يؤ ّدي في النهعية في تكوين إنزيم مختلف
اختفا كلّي م ّمع يؤ ّدي إلى ظهور صفع جديدة لم تكن موجودة اند اآلبعء وتار هذه نيضعً بعلطفرة الجينيّة .
َ
يدث طفرة جينيّة في خليّة
من المارو ننّه إذا يدث طفرة جسميّة الى خليّة مايّنة ال تنتقل إلى األجيعل القعدمة ولكن إذا
جنسيّة فإنّهع تنتقل إلى األبنعء واعشعر الدراسع الى ا التارض الى األعشاّة السينيّة نو الراديوم واإلعشاعع فوق
البنفسجي وباض الكيمعويع ونييعنع ً من البيئ ِة نفسهع بحي يحدث خلل في التركيب الكروموسومي نو تليير كيميعئي و
تتجلى االثعر السلبية لألعشاة فوق البنفسجية بأعشكعل اديدة منهع تقطيع سفاسل المعدة النووية  DNAوتخريبهع وكذلك
تدمير باض االنزيمع المهمة.
اتجهت دراسع ونبحعث الالمعء الى تحديد كيفية تخريب األعشاة فوق البنفسجية للنبعتع نو كيفية تأثيرهع الضعر الى
إنتعجية المحعصيل الزرااية فوجد ن :
جزء من مخزونه من الشفرا

 )0زيعدة األعشاة تامل الى تدمير المعدة الوراثية في الخلية النبعتية فيفقد النبع
الوراثية التى تنظم الامليع الحيوية
 )0الجراع الاعلية تحطم معدة الكلوروفيل التي بدونهع ال تستطيع النبعتع استقبعل طعقة الشمس الضرورية إلتمعم
املية بنعء اللـذاء فيتوقف النبع ان النمو ويحدث نقص في االنتعج.
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 )1تحعول نبحعث المعء البيئة النبعتية ن تجيب الى سؤال محدد هو كيف يمكن للنبعتع ن تقعوم ارتفعع نسبة
اإلعشاعاع فوق البنفسجية القعدمة من الشمس؟ يي اتضح من األبحعث ن نقصع ً في سمك طبقة األوزو
مقداره  %0ينتج زيعدة في األعشاة الفوق بنفسجية الواصلة الى سطح األرض بمقدار  %0فكيف يستطيع النبع
ن يتكيف مع ظرو بيئية فقد  %51نو  %05نو يتى  %5من غطعء األوز الذي يحمى من هذه األعشاة
الحعرقة



اهم تأثيرات االشعة فوق البنفسجية على اشجار نخيل التمر

 )1االصابات الشمسية او الحروق الشمسية Solar injury or Sunburn
هنعك ثفاث اوامل بيئية تتالق بهذه الحروق وهي(ارتفعع درجة يرارة ا لثمعر/الضوء المرئي الاعلي الشدة /االعشاة
الفوق بنفسجية )والثمعر تستجيب بشكل مختلف لهذه الاوامل البيئية الثفاثة ففي المنعطق االستوائية ومن خفال
التجعرب يكو مستوى األعشاة فوق البنفسجية الضعرة اكثر بكثير من المنعطق الماتدلة الواقاة اند خطوط الارض الاليع
وذلك بسبب زاوية سقوط االعشاة الشمسية في وقت الذروة كمع ا السبب االخر هو رقة طبقة االوزو في منطقة
الستراتوسفير  Stratospheric Ozone layerوااتمعدا الى الموسم يمكن ا يكو التارض الطويل لدرجع
الحرارة الاعلية وخصوصع اندمع تكو السمعء صعفية قد يكو هو السبب الرئيسي بهذا الضرر من الحروق الشمسية في
الثمعر .لكن قد يكو تأثير هذه الحروق هو بسبب االعشاة الفو ق البنفسجية نوع  B -الضعرة ويمكن قيعس تأثيرهع من
خفال قيعس االنخفعض في المحتوى الكلورفيلي .فعألعشاة فوق البنفسجية نو ع A -تقوم بتنشيط الجزيئع االستجعبية
 Reactive Moleculesوانخفعض كفعءة نقل االلكترونع وتاتمد اليع الدفعع في النبع الى تطوير نظعم دفعاي
ومع ذلك
لحمعية االنسجة من ضرر الحروق الشمسية بسبب الشد الضوئي تتمثل بتخليق الففافونويدا والكعروتينع
التوفر صبلة االنثوسيعنين اند المستويع الماتدلة او المتوسطة فاعلية اعلية للحمعية من االعشاة فوق البنفسجية ا
تحلل الكلوروفيل وانخفعض بريقه او تفلوره  Chlorophyll florescenceهي من الدالئل الى ا يروق الشمس قد
اد الى تلف الثمرة ويرجع السبب في الحروق الشمسية الى وجود الكلوروفيل .لويظت ظعهرة ايتراق الثمعر في
باض اصنع النخيل بسبب ادم توفر الحمعية من االعشاعع الشمسي وزيعدة درجع الحرارة واالعشاعع الشمسي الى يد
سواء خصوصع في عشهر ي يزيرا وتموز والذي بلغ فيه مؤعشر األعشاة فوق البنفسجية نكثر من  . 01وهذا يسمى لفحة
الشمس Sun Scaldاند التارض المبععشر ألعشاة الشمس خعصة اند الحرارة المرتفاة الى 51درجة مئوية في باض
المنعطق الجعفة يؤدي إلى إصعبتهع بلفحة الشمس وخعصة جزء الثمرة الموجهة للشمس يي تؤثر يرارة الشمس الى
الثمعر فتسبب لهع) لساة الشمس( وهي ابعرة ان ظهور بقع بنية جعفة جلدية الملمس خشنة الي سطح الثمرة المواجه
ألعشاة الشمس وهي منعطق جعفة ميتة من األنسجة تؤثر الى يجم الثمعر نو طامهع نمع لحم الثمرة الذي يوجد تحت هذه
البقع فإنه يتلو بلو قعتم وينتج ان هذه اإلصعبة سقوط الثمعر نو تشوه عشكلهع وتصبح غير صعلحة للتسويق ن الثمعر
المارضة ألعشاة الشمس تكثر فيهع اإلصعبة ان الثمعر المظللة .ويفضل اجراء املية التحدير بشكل صحيح ومحعولة ا
تكو الاذوق مظلله بعلساف وغير مارضة بشكل مبععشر للشمس.
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وايضع بفال التارض ألعشاة الشمس المبععشرة وقرب الثمعر من سطح التربة فتكو تحت اجهعد يراري اعلي من االالى
هو اعشاة ويرارة الشمس ومن يرارة التربة تحدث يعال الذبول والتلليج (الجفع )في مريلة البسر واند اكتمعل تلو
الثمعر بسبب خلل فسيولوجي يسرع من فقد رطوبة الثمعر ويؤدي الى قصر مريلة الرطب بل التحول الى التمر الجع
يي تتجاد الثمعر وتنكمش وتجف يتى تصبح يشف

 )2التأثير على النمو
يزداد نمو األعشجعر اند تارضهع لألعشاة الحمراء  155نعنومتر والزرقعء  001نعنومتر أل امتصعص الضوء يكو الى
نعشده في هعتين المنطقتين ممع ينتج انه زيعدة في املية التمثيل الضوئي وبعلتعلي زيعدة في كمية الكربوهيدرا المستاملة
في الامليع الحيوية مثل انقسعم الخفايع وتوساهع وامتصعص الانعصر اللذائية وتكوين البراام الزهرية والزيعدة في
الطول وتكوين األوراق .وهذا يجالنع ندرك إ زرااة نخلة التمر في الظل قد ال يجال نموهع طبيايعً يتى في نعشد
الصحعري يرارة وذ لك أل سافهع األخضر ليس له المقدرة الى امتصعص الضوء المنتشر وإنمع نعشاة الشمس
المبععشرة ولذلك ال يقوم بوظيفته (باملية التركيب الضوئي) والمنعطق التي تكثر فيهع الليوم ال تصلح لزرااة نعشجعر
النخيل .والنمو الطبياي الذي تدل اليه استطعلة القلبة يحدث غعلبع ً في الفترة مع بين غروب الشمس وعشروقهع كمع تنمو
النخلة بصورة بطيئة نهعراً اند انحجعب نعشاة الشمس بسبب الليوم يي تصل عشدة الضوء الى  %01في النهعر ويتوقف
نمو الساف تمعمع ً اند تارضهع لألعشاة القصيرة التي تبدن من اللو البنفسجي وتنتهي بعألصفر نمع الموجع الطويلة
فتسع اد الى النمو وزيعدة املية التمثيل الضوئي ولذلك يحدث ماظم نمو نعشجعر النخيل نثنعء الليل ني مع بين غروب
الشمس وعشروقهع ا تارض اعشجعر النخيل للظل بسبب زرااتهع تحت اعشجعر اعلية او جدار يجال نموهع غير طبيايع
وكذلك تداخل االعشجعر مع باضهع وتظليل الساف واندمع يكو ملطى بعألتربة واللبعر يكو النمو بطيئع واالعشجعر التي
تتارض للظل بسبب كثعفة الزرااة او تحت اعشجعر اعلية فإنهع تميل بعتجعه الضوء بفال ظعهرة االنتحعء الضوئي photo
 tropismولذلك نفايظ انحنعء وميفا النخلة في االمعكن المظللة وألعشاة الشمس وللضوء تأثير مبععشر الى نمو النخيل
فعألعشجعر تنمو اند تارضهع الى كثعفة ضوئية 01111-5111عشماة/قدم وتزداد الكثعفة الضوئية من عشروق الشمس يتى
منتصف الليل ا موجع الضوء القصيرة وخعصة البنفسجية هي التي تايق النمو الطبياي ألعشجعر النخيل امع موجع
الضوء الطويلة (الحمراء) تحفز املية التركيب الضوئي واستطعلة الساف كمع ا عشدة الضوء تؤثر الى المعدة الخضراء
الكلوروفيل فتسبب ارتفعع درجع الحرارة في االوراق وزيعدة مادل فقد المعء باملية النتح ممع يسبب اختفال التواز
المعئي.
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 )3التأثير على االزهار

للضوء دور نسعسي في التواز الهرموني في األعشجعر .فأعشجعر النخيل النعمية في الظل ال تزهر وقد يرجع السبب في ذلك
إلى ن نوراق النخيل ال تستطيع ن تمتص الضوء المنتشر وإنمع الضوء المبععشر ولذا فإ امتصعص الضوء المبععشر قد ال
يحفز إفراز الهرمونع في عشجرة النخيل وخعصة هرمو األزهعر  Florigenممع ينتج انه ادم اإلزهعر وبعلتعلي ادم
اإلثمعر ولذلك نفايظ ن األعشجعر النعمية في الظل نو التي تصلهع نسبة بسيطة من الضوء يكو إثمعرهع قليفاً نو مادومعً.
فعلضوء السعقط الى الساف االخضر للنخيل التي تجعوز امرهع ست سنوا يحفز البراام االبطية للتحول الى براام
زهرية فهو يشجع اعمل التزهير Flowering factorداخل الساف وبدوره ينتقل الى البراام الخضرية االبطية ويحولهع
الى زهرية.
 )4التأثير على الثمار
لويظ ا الثمعر الواقاة في االجزاء المظللة يقل يجمهع ويخف تلونهع مقعرنة بعلثمعر النعمية في الجهع المارضة لضوء
الشمس فتارض الثمعر الى الضوء المبععشر يسعاد الى تخليق وتكو الصبلع لذلك تكو الثمعر في الجزء المارض
للشمس نغمق من الثمعر التي في قلب وداخل الاذق كمع ا اعشجعر النخيل المزرواة من الشرق الى اللرب تستقبل طعقة
ضوئية نكثر بنسبة  %3في اواخر الصيف من النخيل المزروع من الشمعل الى الجنوب وهذه الزيعدة في الضوء تحسن من
نواية الثمعر .كمع ا االوراق التي يصلهع الضوء بأقل من  %11من عشدة االضعءة تنخفض فاعليتهع في املية البنعء
الضوئي وتتأثر درجة لو الثمعر باوامل ادة منهع (الري التسميد التقليم والخف والمكعفحة وكعفة امليع الخدمة)
ألنهع تؤثر الى المسعية الخضراء للنخلة وبعلتعلي الى مستوى الكربوهيدرا الذي يؤثر بدوره الى درجة تلو الثمعر
فعلثمعر الفقيرة في محتواهع السكري واالقل تارضع للضوء يكو لونهع بعهتع او ضايفع .تحتعج الثمعر ألكثر من  %51من
اعشاة الشمس وخعصة الفوق بنفسجية والبنفسجية الزرقعء بعاتبعره الاعمل االهم البد من مرور اعشاة الشمس لداخل
الشجرة مع مرااعة ادم المبعللة واالصعبة بحروق الشمس .ولدرجع الحرارة خفال الفترة االخيرة من نضج الثمعر تأثير
الى اللو فكلمع كع الفرق بين الليل والنهعر قليفا كع تكو نهعراً من  05-01درجة مئوية وليفا اقل من  00درجة
يسعاد في زيعدة تركيز الصبلة لكن الليل البعرد نسبيع ً مع نهعر االى من  11له تأثير اكسي في املية التلوين.
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