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الظواهـر المرضـيـة 
السائدة 

على أشجار النخيل

الدكتور عماد ح�سين الطريحي

ادارة التنمية الزراعية-وزارة البيئة

دولة قطر

al_turaihi@yahoo.com

 Phoenix:التمر ل��ن��خ��ل��ة  ال��ع��ل��م��ي  اال����س���م 

نخلة  ال��ع��رب��ي  واال����س���م   .dactylifera L

الفلقة  ذوات  من  وهي  نخل  اأو  نخيل  وجمعها 

وتنتمي   Monocotyledonous ال��واح��دة 

اجل��ن�����س  واىل   Palmaceae ع��ائ��ل��ة  اىل 

النخيل  من  نوعًا   12 ي�سم  الذي   Phoenix

والنخيل  الكناري.   ونخلة  ال�سكر  نخلة  منها 

كا�سيات  او  املغطاة  النباتات  ملجموعة  يعود 

تكون  التي  اأي   )Angiospermae( البذور 

بذورها يف داخل كرابل مبيا�س االأزهار املوؤنثة 

وهي مغطاة غري عارية ولذلك ت�سمى النباتات 

من  النخيل  اإن  االزه��ار.  تكون  الأنها  الزهرية 

االأ�سجار املعمرة الدائمة اخل�سرة والتي تزرع 

من  العديد  يف  )التمر(  الثمار  على  للح�سول 
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زينة  اأي�سًا ك�سجرة  ت�ستخدم  كما  العامل،  دول 

تزرع يف احلدائق العامة والبيوت وعلى جوانب 

الطرق ويف مكافحة الت�سحر. 

ينتمي  النخيل  فاإن  اأع��اه  ذكره  وكما مت  عليه 

اىل جمموعة النباتات املغطاة البذور اأي التي 

االأزه��ار  مباي�س  كرابل  داخ��ل  ب��ذوره��ا  تكون 

احلقيقي  النخيل  عليها  يطلق  وبذلك  املوؤنثة 

يف  تتكون  ب��ذوره��ا  الأن  الزهرية  النباتات  اأو 

داخل االأزهار. غري اأنه توجد اأنواع اأخرى من 

  )Palm-likes( النخيل  اأ�سباه  ت�سمى  النخيل 

تنتمي  ولكنها  احلقيقي  النخيل  ت�سابه  وه��ي 

اأو عارية البذور  اإىل جمموعة النباتات معراة 

على  حتوي  اأنها  اأي    )Gymnospermae(

بداًل  البذور  حتمل   )Cone( ت�سمى  خماريط 

عن االأزهار وتكون هذه البذور عارية فوق �سطح 

الغابات  ا�سجار  مثل  مثلها  املخاريط  كرابل 

 )Pine( ال�سنوبر  كاأ�سجار  )ال�سرخ�سيات( 

الزهرية  غري  النباتات  ت�سمى  ولذلك  واالأرز 

الأنها ال تكون اأزهارًا بل خماريط حتمل البذور. 

باملناطق  وا�سع  ب�سكل  النخيل  اأ�سباه  وتنت�سر 

املعتدلة واال�ستوائية و�سبه اال�ستوائية الرطبة. 

واجلدول رقم )1( يو�سح اهم الفروقات مابني 

وتتميز  النخيل.   وا���س��ب��اه  احلقيقي  النخيل 

ا�سباه النخيل بقلة ا�سابتها باالمرا�س النباتية 

اهم  ومن  احلقيقي.  بالنخيل  مقارنة  واالآفات 

ءجنا�س اأ�سباه النخيل اجلن�س �سايك�س والذي 

ي�سم اأحد اأنواع النخيل االأكرث انت�سارًا بالعامل 

ويطلق   .)Cycas revoluta Thunb( وهو 

عليه اأحيانًا نخيل ال�ساجو.

على  ال�سائدة  املر�سية  الظواهر  اأه��م 

ا�سجار النخيل:

ي�ساب النخيل والتمور بعدد كبري من االمرا�س 

النباتيه معظمها اأمرا�س فطرية وف�سيولوجية 

املايكوبازما.  عن  ناجتة  واأخ��رى  ونيماتودية 

اأنواعها  مبختلف  باحل�سرات  ي�ساب  كذلك 

احللم وت�سبب خ�سائر اقت�سادية فادحة بانتاج 

هذه  ت�سبهها  التي  اخل�سائر  وتختلف  التمور. 

اجلغرايف  وامل��وق��ع  املنطقة  باختاف  االآف���ات 

ا�سجار  تتعر�س  املثال  �سبيل  فعلى  واملو�سم، 

النخيل يف دول املغرب العربي لا�سابة مبر�س 

نخلة  مليون   12 من  اكرث  قتل  ال��ذي  البيو�س 

3 مايني نخلة يف  يف اململكة املغربية وحوايل 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  اأم��ا  اجل��زائ��ر. 

موجود  غري  املر�س  هذا  ف��اإن  العربي  اخلليج 

بح�سرة  االإ�سابة  اىل  النخيل  تتعر�س  ولكن 

�سو�سة النخيل احلمراء وت�سبب خ�سائر �سنوية 

فادحة بزراعة النخيل وانتاج التمور وانت�سرت 

م�سر  مثل  العربية  ال���دول  م��ن  اآخ��ر  ع��دد  يف 

واالأردن وفل�سطني و�سوريا وكذلك موجودة يف 

وايطاليا  ا�سبانيا  اىل  حديثًا  وانتقلت  اي��ران 

وال�سني وجزيرة مالطا وتركيا و�سوريا واملغرب 

وليبيا. وتعترب بع�س الدول العربية مثل العراق 

مل  اإذا  اإليها  االآف��ة  هذه  انتقال  بخطر  مهددة 

اإجراءات احلجر الزراعي �سدها.  يتم اتخاذ 

ج�سيمة  اأ�سرارًا  الدوبا�س  ح�سرة  ت�سبب  كما 

اأنها  غري  وُعمان  العراق  يف  النخيل  باأ�سجار 

ح�سرة  وت�سبب  قطر.  دول��ة  يف  الظهور  ن��ادرة 

احُلمرية اأ�سرارًا باإنتاج التمور يف العراق ويف 

بع�س الدول العربية. وت�سري بع�س التقديرات 

العاملية اإىل اأن اإجمايل اخل�سائر الناجمة عن 

اإنتاج  من   %  30 بحوايل  يقدر  النخيل  اآف��ات 

التمور.

على  ال�سائدة  املر�سية  بالظواهر  يتعلق  وفيما 

على  تنت�سر  منها  ق�سمًا  ف��اإن  النخيل  ا�سجار 

نطاق �سيق مبطقة اأو ببلد حمدد وخال فرتة 

يتواجد  االآخ���ر  والق�سم  ال��زم��ن  م��ن  حم���ددة 

ب�سكل دائم بالعديد من زراعات النخيل بدول 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  فيها  مبا  املنطقة 

اقت�سادية  اأهمية  ذات  ولكنها  العربية  اخلليج 

االأخ��رى  االآف���ات  اأو  ب��االأم��را���س  مقارنة  قليلة 

ف��اإن  وعليه  وال��ت��م��ور.  النخيل  ت�سيب  ال��ت��ي 

اهم  على  ال�سوء  ت�سلط  �سوف  الدرا�سة  هذه 

�سباه النخيل النخيل احلقيقي

يتبع اىل جمموعة اال�سجار عارية البذور اأي اأن بذورها التتكون بداخل االأزهار بل 

خارجيًا على تراكيب خا�سة ت�سمى )Cone( ولذلك ت�سمى النباتات الازهرية.

يتبع اىل جمموعة اال�سجار مغطاة البذور اأي اأن بذورها تتكون يف داخل االأزهار ولذلك 

ت�سمى النباتات الزهرية.

تتبع اىل العائلة ال�سايك�سية وت�سم حوايل 9 اجنا�س وحوايل 85 نوعًا. تتبع اىل العائلة النخيلية وت�سم حوايل   240 جن�س وحوايل 2400 نوع.

معظمها ا�سجار زينة وغري مهمة اقت�ساديًا وت�ستخدم الغرا�س التجميل.

اأو  الزيت  اأو  ال�سكر  النتاج  اأو  كغذاء  وت�ستعمل  اقت�سادية  اأهمية  ذات  اأ�سجار  معظمها 

التمور.

تنت�سر باملناطق اال�ستوائية و�سبه اال�ستوائية املعتدلة والرطبة. تنت�سر مبناطق جغرافية خمتلفة مبا فيها املناطق ال�سحراوية احلارة واجلافة.

ت�سم انواعًا ذات �سيقان ق�سرية التزيد ارتفاعاها عن 10اأمتار. ت�سم انواعًا ذات ارتفاعات �ساهقة قد ت�سل اىل اكرث من 20 مرتًا.

عادة ماتكون متفرعة وحتوي على عدة �سيقان متفرعة. عادة ماتكون غري متفرعة وحتوي على �ساق رئي�سي واحد با�ستثناء نخيل الدوم املتفرع.

قليلة اال�سابة باالآفات واالمرا�س مقارنة بالنخيل احلقيقي. تتعر�س لا�سابة بالعديد من االمرا�س واحل�سرات وغريها من االآفات املختلفة.

من االمثلة: نخيل �سايك�س ونخيل ال�ساجو. من االمثلة: نخلة التمر، جوز الهند، نخيل الزيت، نخيل ال�سكر ونخيل الوا�سنطونيا.

جدول رقم )1(: مقارنة بني ال�سفات العامة للنخيل احلقيقي واأ�سباه النخيل



54

ل
خي

الن
ار 

شج
ى أ

عل
دة 

سائ
ة ال

ضـيـ
مر

ر ال
هـ

وا
ظ

ال

الظواهر املر�سية ال�سائدة على اأ�سجار النخيل 

بدول املنطقة، وحتديد م�سببات تلك الظواهر 

وكيفية الوقاية منها.

1 - ظاهرة ا�سفرار ال�سعف )االلبينو(: 
Albinism

ظهور  هو  البهاق  اأو  االألبينو  بظاهرة  يق�سد 

بع�س �سعف النخيل بي�ساء اللون نتيجة خلوها 

بالظهور  االبي�س  اللون  ويبداأ  الكلوروفيل  من 

اأج��زاء  كافة  يغطي  ث��م  ال�سعفة  ن�سف  على 

ال�سعفة ب�سكل تدريجي �سكل رقم )1(. لذلك 

ال تقوم هذه ال�سعف بعملية الرتكيب )البناء( 

اجل���دوى.  ع��دمي��ة  ب��ذل��ك  وت�سبح  ال�����س��وئ��ي 

الذي  النخيل  واأثمار  اأزهار  يتاأثر  لذلك  وتبعًا 

اأنها  املعتقد  وم��ن  الظاهرة  ه��ذه  عليه  تظهر 

ترتبط بالعوامل الوراثية املتنحية اأو بالتوريث 

ال�سيتوبازمي. وت�سمى هذه الظاهرة يف بع�س 

لت�سابه  ال��ك��اذب  البيو�س  مب��ر���س  امل�����س��ادر 

االأعرا�س اخلارجيه على ال�سعفة امل�سابة.

ومن الدرا�سات التي اأجريت على بذور املوالح 

اأن���ه مي��ك��ن احل�سول  ت��ب��ني  )احل��م�����س��ي��ات(  

الكلوروفيل  م��ن  خالية  م��وال��ح  �ستات  على 

عمل  ط��ري��ق  ع��ن  االألبينو  ظ��اه��رة  حتمل  اأي 

عدوى اإ�سطناعية للبذور ب�ساالت من الفطر

البذور  ب��اإن��ب��ات  اأو    Alternaria tanuis

بان  يبني  الفطر. وهذا  مل�ستخل�سات  ما�سقة 

هناك عاقة بني العدوى بهذا الفطر وحدوث 

هذه الظاهرة، وقد يرجع ذلك اإىل قيام  الفطر 

يف  الكلوروفيل  تكوين  متنع  �سامة  مادة  باإنتاج 

�ستات املوالح ال�سغرية النامية.

الت�سطيب:  اأو  ال��و���س��م  ظ��اه��رة   -  2
  Checking

حتدث ظاهرة الو�سم اأو الت�سطيب عند ارتفاع 

الرطوبة اجلوية حول العذوق اأثناء حتول الثمار 

الب�سر  طور  اإىل  )االأخ�سر(  اخلال  طور  من 

)االأحمر اأو االأ�سفر ح�سب ال�سنف( حيث اأن 

الرطوبة العالية توقف عملية التبخر من الثمار 

مع ا�ستمرار حركة املاء بداخل النخلة ومن ثم 

يحدث ت�سخم وانتفاخ للخايا املوجودة حتت 

ق�سرة الثمرة مما يوؤدي اىل ت�سققها.

خطوط  �سكل  على  الثمار  يف  الت�سقق  ويظهر 

ومتوت  اللون  ���س��وداء  رفيعة  طولية  اأو  اأفقية 

جميع اخلايا املوجودة حول الت�سقق �سكل رقم 

اإىل  الثمار  الكثرية على  ال�سقوق  وتوؤدي   ،)2(

مما  اللحمية  الطبقة  وجفاف  الق�سرة  ت�سلب 

الثمار امل�سابة،  اإىل انخفا�س يف نوعية  يوؤدي 

ال�سديد  والظل  ال�سعف  تزاحم  اأن  وج��د  وق��د 

يعتربان من العوامل امل�سجعة على ظهور وتطور 

اال�سابة بهذه الظاهرة.

الظاهرة  لهذه  االقت�سادية  االأهمية  وتعتمد 

الثمار  ع��دد  ك��ان  ف���اإذا  االإ���س��اب��ة  ���س��دة  على 

امل�سابة  الثمار  يف  اخلطوط  وع��دد  امل�سابة 

اأما  اقت�سادية،  اأ���س��رارًا  هناك  فلي�س  قليًا 

اإذا كانت االإ�سابة �سديدة على الثمار وخا�سًة 

ال  التمور  هذه  فان  )التمور(  االخ��ري  بطورها 

لهذه  يكون  وبذلك  االآدمي  لا�ستهاك  ت�سلح 

الظاهرة ا�سرار اقت�سادية. ويوجد العديد من 

لتقليل حدوث  اإتباعها  التي ميكن  االإج��راءات 

ظاهرة الو�سم والت�سطيب وهي :

  العمل على توفري تهوية كافية حول العذوق 

عن طريق عملية اخلف املنا�سب لها.

  اإزالة ال�سعف اجلاف القدمي املوجود اأ�سفل 

العذوق عند اإجراء عملية التخ�سر.

� زراعة اأ�سناف النخيل على اأبعاد منا�سبة 

اأ�سجار  بني  الفاكهة  اأ�سجار  زراع��ة  وع��دم 

النخيل. 

ال�سيفية  املحا�سيل  اإزال����ة  على    العمل 

اأ�سجار  اأ�سفل  التغطية  حما�سيل  وكذلك 

النخيل قبل حتول الثمار لطور اخلال.

الري  م��رات  ع��دد  تقليل  مع  ال��ري    تنظيم 

الرطوبة  ترتفع  ال  حتى  ال�سيف  اأث��ن��اء 

اجلوية حول اأ�سجار النخيل.

الثمار  ج��ف��اف  اأو  ذب���ول  ظ��اه��رة   -  3
Fruit shrivel :)احل�سف(

وهي  بالذبول  النخيل  ثمار  ت�ساب  قد  اأحيانا 

الن�سج  تبلغ  اأن  وقبل  اخل��ال  الت��زال يف طور 

اأق�سى  تبلغ  اأن  قبل  اأي  الب�سر(  الكامل )طور 

من  م�ستوى  اأع��ل��ى  على  واح��ت��وائ��ه��ا  حجمها 

ال�سكريات واملواد ال�سلبة، فيظهر على �سطح 

الثمرة  تبداأ  ثم  اأوال  وانكما�س  جتعد  الثمرة 

باجلفاف تدريجيًا لتتحول اإىل ح�سف ال ي�سلح 

علفًا للحيوانات �سكل رقم )3(.

�سكل رقم )1(: اعرا�ض اال�سابة بظاهرة االلبينو
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و تعزى ظاهرة ذبول الثمار  اإىل اأ�سباب عديدة 

منها :

 احلمل الغزير للثمار يف النخلة الواحدة.

  عدم كفاية ماء الري وعدم اأعطاء الري يف 

واأثناء منو  ال�سيف   اأثناء  املنا�سب  الوقت 

الثمار .

  االرت���ف���اع ال�����س��دي��د ل��ل��ح��رارة ���س��ي��ف��ًا مع 

انخفا�س الرطوبة اجلوية.

امليكانيكية  ل��اأ���س��رار  العراجني    تعر�س 

كالك�سر اجلزئي اأو الك�سر الكامل .

ويوجد عدد من االإجراءات التي ميكن اإتباعها 

ملقاومة حدوث ظاهرة ذبول الثمار اأو احل�سف 

وهذه االجراءات هي :

،حيث  للعذوق  وامل��ت��وازن  املنا�سب    اخل��ف 

مي��ك��ن اإب��ق��اء ع���ذق واح����د  ل��ك��ل )8-6( 

�سعفات خ�سر.

ف�سل  يف  خا�سة  الري  تنظيم  على    العمل 

ال�سيف.

ال���ع���ذوق  ذات  ل���اأ����س���ن���اف    ب��ال��ن�����س��ب��ة 

يقارب  م��ا  اإزال���ة  امل�ستحب  الطويلة،من 

اإن  حيث  ال��ع��ذق  م��ن  ال�سماريخ  رب��ع  م��ن 

االأ�سناف ذات العذوق الطويلة يحدث لها 

ذبول باأطراف ال�سماريخ الن �ساق العذق ال 

ي�ستطيع اأن ميد الثمار مبا حتتاجه من ماء 

ال�سماريخ  اأط��راف  اإزال��ة  يتم  وهنا  وغذاء 

مبا يوازي ) 25  %( من الثمار.

Fruit Drops :4 - ظاهرة ت�ساقط الثمار

العاقدة  ال�سليمة  النخيل  ثمار  بع�س  ت�سقط 

الظاهر  وت�سمى هذه  )ايار(  مايو  �سهر  خال 

بت�ساقط مايو )June drops(  ولهذه الظاهرة 

عدة ا�سباب منها:

 زيادة احلمل نتيجة لكرب حجم العذق وعند 

التوازن بني النمو اخل�سري )ال�سعف( والنمو 

خف  عملية  اج��راء  ولعدم  )العذوق(  الثمري 

الثمار ويوؤدي ذلك اىل �سعف قدرة العذق على 

وتت�ساقط  الثمار  تذبل  وبالتايل  الثمار  تغذية 

على االر�س.

الري وعدم  انتظام   عدم 

الكمية  على  النخلة  ح�سول 

الكافية من املاء خال مرحلة 

يكون  عندما  وخا�سة  النمو 

اجل���و ح����ارًا وج���اف���ًا ووج���ود 

رياح.

ال����ث����م����رة اىل    ف�����ق�����دان 

حم���ت���واه���ا امل����ائ����ي ع��ن 

ط����ري����ق زي��������ادة ن�����س��ب��ة 

التبخر وتوؤدي اىل �سعف 

االن�����س��ج��ة ال���ت���ي ت��رب��ط 

الثمار بالعذق وه�سا�ستها.

  تلف الغاف ال�سمعي الرقيق للثمرة نتيجة 

ا�سرار ميكانيكية خمتلفة.

  ال��ت��غ��ري امل���ف���اج���ىء ب���درج���ات احل�����رارة 

اىل  توؤدي  مما  مفاجىء  ب�سكل  وارتفاعها 

نق�س بالرطوبة الن�سبية باملنطقة الرقيقة 

التي تربط الثمار بال�سمراخ.

  هبوب الرياح ال�سديدة اجلافة والعوا�سف 

من  كبرية  ن�سبة  �سقوط  اىل  اي�سا  ت��وؤدي 

الثمار.

الثمار  ت�ساقط  ظاهرة  من  االإق��ال  ولغر�س 

وجود  ح��ال  يف  املخت�سني  با�ست�سارة  ين�سح 

للم�ساعدة  املت�ساقطة  الثمار  من  كبرية  ن�سبة 

بالت�سخي�س الدقيق.

5 - ظاهرة القطع الثلمي لل�سعف:

V- Shape or Cross-Cuts

اثناء  خلل  نتيجة  ف�سيولوجي  هو  املر�س  �سبب 

قطع  او  �سق  �سكل   على  وتظهر  ال�سعف  منو 

�سكل   V ح��رف:  �سكل  على  ال�سعفة  بقاعدة 

تظهر  احل��ال��ة  ه��ذه  ان  ويعتقد   .  )4( رق��م 

تكونها  اث��ن��اء  الغ�سة  االن�سجة  مت��زق  نتيجة 

نتيجة  ال�سعف  التواء  ب�سبب  او  منوها  و�سرعة 

فجوات  حدوث  نتيجة  او  الرياح  بفعل  حركته 

بان�سجة  وخا�سًة  الداخلية  باالن�سجة  عقيمة 

النخيل  على  ال�سرر  قليل  وهو  العذوق.  حامل 

�سكل رقم )2(: ظاهرة الو�سم او الت�سطيب على ثمار نخلة التمر

�سكل رقم )3(: ظاهرة ذبول الثمار
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حاليًا ولكنه عندما ي�سيب حامل عذق النخلة 

ما�سجل  واكرث  الثمار.  وتلف  ك�سره  اىل  ي��وؤدي 

االمريكية  كاليفورنيا  والية  يف  هو  املر�س  عن 

يف  التمور  حم�سول  رب��ع  بفقدان  �سبب  حيث 

عام 1934 نتيجة ك�سر اكرث من 1000 حامل 

اخلليج  دول  يف  اأم��ا  املح�سول.  وتلف  العذوق 

فهو موجود بكافة الدول ولكنه الي�سبب خ�سائر 

مناطق  كافة  يف  اأي�سًا  م��وج��ود  وه��و  بالتمور 

زراعة النخيل بالعامل. وقد ت�ساعد هذه احلالة 

اأو  النخيل  �سعف  اىل  الفطريات  بع�س  دخول 

اأو  تعفن  بحدوث  وت�سبب  العذوق  حوامل  اإىل 

للمناطق امل�سابة م�سابه  اللون  لفحات �سوداء 

ملر�س اللفحة ال�سوداء.

طرق الوقاية:

حيث  ال�سنف  املقاومة  اال�سناف  ا�ستخدام 

وجد ان ال�سنف �ساير ح�سا�س للمر�س وكذلك 

ال�سنف خ�سراوي.

6 - ظاهرة ميالن راأ�ض النخلة:

Head Bending

ال�ساق والعذوق. وهو  يعتقد ان �سببه ّحفارات 

ال�سف  على  النخلة  راأ���س  ميان  عن  يختلف 

برحي والذي �سببه وراثي، فقد تت�سافى النخلة 

موتها.  اىل  ي���وؤدي  م��ا  ون����ادرًا  ا�سابتها  بعد 

النخلة  حالة  فان  �سديدة  اال�سابة  كانت  واذا 

وقد  باملوت  لتنتهي  تدريجيًا  تتدهور  ال�سحية 

عدة  على  تزيد  لفرتة  امل��ر���س  ت�سارع  تبقى 

ال��راأ���س  م��ي��ان  ماي�ساحب  وع���ادة  ���س��ن��وات. 

مو�سح  وكما  مقو�سة  لتظهر  بال�سعف  ميان 

بال�سكل رقم )5(.

7 - ظاهرة ت�سوه ال�سعف:

Leaf Deformation

ال�سعف  ال��ت�����س��وه��ات ع��ل��ى  ب��ع�����س  ت��ظ��ه��ر  ق��د 

والنخيل  وال��رواك��ي��ب  الف�سائل  على  وخا�سًة 

الناجت من زراعة االن�سجة حيث يظهر ال�سعف 

ب�سكل متعرج ومقتزم ومتموج �سكل رقم )6( 

ان بع�س  اأ�سباب عديدة منها  اإىل  ويعود ذلك 

بالعناكب  االإ�سابة  اإىل  تعزى  قد  الت�سوهات 

يوجد  ال  اأن��ه  �سديد ج��دًا غري  ب�سكل  او احللم 

مايوؤكد ذلك.

8 - ظاهرة تفرع اجلذع:

    Multitrunk 

�سليلوز     %45 م���ن  ال��ن��خ��ل��ة  ج���ذع  ي��ت��ك��ون 

Hemi-( و 23 %  همي�سليلوز )Cellulose(

ومواد   )Lignin( جلنن   %32 و   )cellulose

متفرع  غري  النخلة  ج��ذع  اإن  خمتلفة.  اأخ��رى 

حيث  الراأ�سي  للربعم  القمية  لل�سيادة  نتيجة 

يكون ن�سطًا وفعااًل يف حني تكون بقية الرباعم 

ن�سطة.  غري  ال�سعف  حتت  امل��وج��ودة  االبطية 

وب���ن���اًء ع��ل��ى ذل���ك ف���ان ج���ذع ال��ن��خ��ل��ة ياخذ 

حوايل  ارتفاع  اىل  ي�سل  وقد  �سنويًا  باالرتفاع 

ي�سل  ق��د  كما  امل��ن��اط��ق.   بع�س  م��رتًا يف   20

�سكل رقم )4(: القطع الثلمي على ل�سعف

�سكل رقم )5(: ميالن را�ض نخلة التمر 

نتيجة اال�سابة باحلفارات

 �سكل رقم )6(: ظاهرة ت�سوه ال�سعف
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ان  لوحظ  �سكل رقم )8(. كما  ن��ادرة  ح��االت 

بع�س اال�سناف مثل ال�سنف تربزل يف العراق 

يتميز بظاهرة التفرع عند بلوغه عمر 15-10 

اأي�سًا حالة  �سنة ويعتقد ان �سببها وراثي وهي 

�ساذه �سكل رقم )9(.

 9 - ظاهرة حتول الذكور اإىل اإناث: 

اأن  اأي   )Diocecious( النخيل ثنائي امل�سكن 

رقم  )�سكل  نخلة  على  تتكون  االأنثوية  االأزه��ار 

10( والذكرية على نخلة اأخرى وت�سمى الفحل 

وجمعها اأفحل )�سكل رقم 11(.

خنثية   اأزه��ارًا  النخيل  اأ�سجار  بع�س  تكون  قد 

حتوي  الطلعة  اأن  اأي   )Hermaphrodite(

ع��ل��ى اأزه����ار حت���وي ع��ل��ى االأع�����س��اء االأن��ث��وي��ة 

الوقت حتوي  املباي�س( وبنف�س  اأو  )الكربات 

نف�س  على  )االأ�سدية(  الذكرية  االأع�ساء  على 

اأكرث  الذكرية  االأزهار  اأن عدد  ال�سمراخ، غري 

�سبيه  اخلنثية  الطلعة  مظهر  واأن  االأنثوية  من 

االأزه���ار  ن�سج  وع��ن��د  ال��ذك��ر.  طلعة  مبظهر 

�سغرية  ثمارًا  وتكون  تنمو  املباي�س  جميع  فاإن 

عدمية  اأو  ج���دًا  �سغرية  ب���ذور  ذات  احل��ج��م 

البذور )�سي�س( �سكل رقم )12(.

كما اأنه من املمكن اأن جند نخيًا وحيد امل�سكن 

الواحدة  النخلة  اأن  اأي   )Monacecious(

تكون حبوب  التي  املذكرة  االأزه��ار  حتوي على 

حتمل  الوقت  وبنف�س  اللقاح(  )حبوب  الطلع 

نادر  وه��ذا  الثمار  تكون  التي  املوؤنثة  االأزه���ار 

احلدوث. كما اأن بع�س النخيل قد يخرج الطلع 

خال ف�سل اخلريف بدل الربيع وعندما يكون 

كما  اأي�سًا.  ن��ادرة  حالة  وه��ذه  ب��اردًا  ال�سيف 

اأنه من املمكن اأن جند فحل نخيل يتحول اإىل 

انثى وبداًل من ان يخرج حبوب لقاح فانه يكون 

اإىل ثمار �سغرية احلجم  اأنثوية تتطور  ازهارًا 

 .)13( رق��م  �سكل  )�سي�س(  ال��ن��واة  عدمية 

�سنوات  الع�سر  خال  التحول  مايكون  وع��ادة 

االأوىل من عمر النخلة ويكون التحول تدريجيًا 

�سنة بعد اأخرى اأي يبداأ بعذق ثم عذقني وهكذا 

حتى يتحول كليًا اإىل اأنثى. غري اأنه من النادر 

ذكر.  اىل  تتحول  اأنثى  نخلة  ناحظ  اأن  ج��دًا 

�سكل رقم )7(: نخيل الدوم املتفرع

�سكل رقم )8(: نخلة متفرعة اجلذع 

يف احدى املزارع ب�سعيد م�سر

�سكل رقم )9(: نخيل ال�سنف تربزل 

)العراق( يتميز بظاهرة تفرع اجلذع 

اأحيانًا اإىل اأكرث من ذلك تبعًا لل�سنف والبيئة 

بع�س  اإىل ذلك  اأ�سارت  كما  واجلوية  االأر�سية 

امل�سادر.

غري  ت��ك��ون  احلقيقي  النخيل  ان���واع  ك��اف��ة  ان 

حيث  ال��دوم  نخيل  با�ستثناء  اجل��ذع  متفرعة 

النخيل  من  النوع  وه��ذا  متفرعًا  جذعه  يكون 

ال�سعودية  العربية  واململكة  م�سر  يف  منت�سر 

رق���م )7(.  �سكل  االف��ري��ق��ي��ة  ال����دول  وب��ع�����س 

غ��ري ان���ه يف ح���االت ن����ادرة ق��د ي��ح��دث تفرع 

التفرع  بظاهرة  مايعرف  وهذا  النخلة  بجذع 

 )Multitrunk or Dichotomous(

ويعتقد ان �سببها ف�سيولوجي اأو مر�سي اإال اأنها 
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كما وجد حالة اأخرى نادرة جدًا مت من خالها 

اأحدهما  فرعني  اإىل  فحل  نخلة  ج��ذع  تفرع 

حتول اإىل اأنثى واالآخر بقي فحًا وتلقح نف�سها 

اأنها  ويعتقد  ع��ادي��ة  ال��ظ��واه��ر  وه���ذه  ذات��ي��ًا. 

ف�سيولوجية اأو وراثية اأو بيئية توؤدي اإىل حدوث 

خلل هرموين اأثناء منو النخلة وتطور االأزهار.

10 - ظاهرة تخ�سر الثمار

 Constriction of Date Fruits

فقد  للثمار،  طبيعي  غري  منو  ماحظة  ميكن 

نظرًا  الثمرة  ط��رف  يف  النمو  يبطاأ  اأو  يتوقف 

متر  ثم  منا�سبة،  غري  بيئية  لظروف  للتعر�س 

وج��ود  يف  يت�سبب  مم��ا  ال�سريع  النمو  مرحلة 

)�سكل  اخل�سر(  )ي�سبه  الثمرة  حول  اختناق 

ذلك  اأن  املرجح  من  انه  وجد  وقد   .)14 رقم 

بالعناكب  االإ�سابة  اإىل  االأح��وال  اغلب  يعود يف 

واحللم،حيث اأن غالبية الثمار التي وجدت بها 

هذه الظاهرة كانت م�سابة بالعناكب اأو احللم. 

كما لوحظ وجود تخ�سر بنهاية الثمرة ويعتقد 

ان �سبب هذه الظاهرة ف�سيولوجي حيث حتتاج 

اىل درا�سات ا�سافية )�سكل رقم 15(.
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