
حالة  اإىل  يــوؤدي  مناخي  عامل  اأي  تاأثري  باأنه   (stress) الإجهاد  يعرف   

الظروف  خمتلف  تاأثري  انه  القول  وميكن  احلي  الكائن  يف   (strain(شد�

البيئية يف النبات �شواء كانت بيئية اأو  فيزيائية كيميائية وعوامل الإجهاد 

عديدة مثل نق�س املياه واختالف درجات احلرارة وامللوحة والرياح وال�شوء 

والإ�شعاعات واملبيدات وغريها والنباتات انت�شرت وتاأقلمت يف الكرة الأر�شية 

املناطق  يف  وبع�شها  املتجمدة  املناطق  يف  ينمو  فبع�شها  خمتلفة  باآليات 

منطقة  كل  وتتميز  ال�شحارى  يف  وبع�شها  ال�شتوائية  يف  وبع�شها  املعتدلة 

باأنواع خمتلفة من النباتات فمثال نخلة التمر تنمو بني خطي عر�س 10 و35 

�شمال وملنها قد متتد اإىل ابعد  من ذلك ولكن ثمارها ل تن�شج مما يجعلها 

وحتملها  ال�شحراوية  للبيئات  بتاأقلمها  متتاز  التمر  ونخلة  زينة  ك�شجرة 

لق�شوة تلك البيئات وخا�شة ارتفاع احلرارة واجلفاف. وميكن القول ان نخلة 

التمر من الأ�شجار التي متتاز بتحملها للجفاف ونق�س الرطوبة الأر�شية 

وامللوحة ي�شاعدها يف ذلك الرتكيب الت�شريحي واملورفولوجي ومتتاز نخلة 

التمر عن اأ�شجار الفاكهة الأخرى مبا يلي :

�أوًل: مميز�ت �ل�شاق:

الطويل  النمو  ومعدل  مرتًا،   30 – بني 20  ما  النخلة  �شاق  طول  يرتاوح 

ال�شنوي يرتاوح ما بني 30 – 90 �شم ح�شب الأ�شناف والظروف البيئية 

وعمليات اخلدمة.

يكون ال�شاق مك�شوًا بقواعد الأوراق )الكرب( ]Leaf bases[، وهي متثل 

اجلزء الرئي�س من اجلذع.

اأهم املكونات الكيميائية للجذع ال�شليلوز Cellulose)) 45%، وهمي�شليلوز 

(hemi-cellulose) 23 %، وما تبقى اللجنني (Lignin) ومركبات اأخرى 

)با�شات، 1971). 

تبقى احلزم الوعائية يف اجلذع فعالة طيلة حياة النخلة، وتتفرع احلزمة 

يكون  الأخر  والفرع  العرجون،  اأو  ال�شعفة  اإىل  يتجه  اأحدهما  فرعني  اإىل 

اإحدى حزم اجلذع الأ�شلية.

للنخلة قدرة على تكوين اجلذور الهوائية على ال�شاق وعلى ارتفاعات خمتلفة 

من �شطح الرتبة.

والأوراق  اجلــذور  مع  مت�شلة   (Air passages) هوائية  ممــرات  وجــود 

وحتمل  وامل�شتنقعات  املتغدقة  الــرتب  يف  النمو  على  الأ�شجار  مل�شاعدة 

النغمار باملاء.

وجود  عدم  من  الرغم  على  �شخم  اأ�شطواين  )اجلذع(  التمر  نخلة  �شاق 

القمة  منو  اإىل  يعود  وهــذا  الواحدة  الفلقة  ذوات  من  كونها  الكامبيوم 

النامية وتو�شع قواعد الأوراق.وال�شيادة القمية وا�شحة يف نخلة التمر، ول 

يتفرع ال�شاق اإل يف حالت نادرة لأ�شباب عديدة منها ما يرتبط بال�شنف 

كما يف �شنف )التربزل(، اأو لأ�شباب اأخرى، واإن قطع القمة النامية يعني 

موت النخلة

 ثانيا: مميز�ت �أور�ق �لنخيل :

بعدها  �شنوات،  عمرها 6  ري�شية  مركبة  )ال�شعفة(  الكاملة  النخيل  ورقة 

يتوقف ن�شاطها وتفقد �شبغة الكلوروفيل ثم جتف، ولكنها تبقى ملت�شقة 

 ،(Abscission zone) باجلذع لأنها ل تكون منطقة  )�شقوط( انف�شال

لذا يجب اإزالتها بتدخل الإن�شان.

راأ�ــس  حمــور  على  ال�شعف  يتوزع   :(Phyllotaxy) الأوراق  ترتيب  نظام 

النخلة اأو اجلذع ب�شكٍل حلزوين اأو لولبي ب�شفوف راأ�شية متماثلة يعطيها 

ال�شفة املميزة  بني اأنواع اجلن�س فينك�س Phoenix وي�شبه توزيع الأوراق 

والأغماد الليفية املحيطة بها على جذع النخلة 

بالأكدا�س الورقية املتداخلة )قدح داخل قدح( 

على �شكل ي�شبه املنظار )التل�شكوب(، وال�شعف 

ميينًا  متيل  ب�شفوف  النخلة  جذع  على  يرتتب 

اأو ي�شارًا يبلغ عددها 13 �شفًا وترتيب �شفوف 

ال�شعف على جذع النخلة ياأخذ ثالث اجتاهات:

Vertical line الجتاه الراأ�شي

Right line الجتاه اإىل اليمني

Left line الجتاه اإىل الي�شار

�شمعية،  بطبقة  حمــاطــة  �شميكة  الــوريــقــات 

على  الطويل  حمورها  على  منطوية  واخلو�شة 

�شكل قارب.

مقاومة للرياح، وفقدان املاء منها قليل بعمليتي 

�شغرية  الثغور  فتحات  وتكون  النتح،  التبخر- 

احلجم وغائرة.

ثالثا:مميز�ت جذور �لنخيل :

ب�شورة  الرتبة  داخل  التمر  نخلة  جذور  تعمق 

وبهذا  اخليمة،  حبال  ي�شبه  �شكل  وعلى  مائلة 

تقوم بتثبيت جذع النخلة بقوة يف الأر�س.

جديدة  جـــذور  تكوين  على  الفائقة  ــقــدرة  ال

خالل  التالفة  اأو  املتقطعة  ــذور  اجل وتعوي�س 

ثالثة �شهور بالن�شبة للف�شائل املقلوعة.

 (root hairs ( عدم وجود ال�شعريات اجلذرية

هذه  تكوين  على  النخلة  قـــدرة  عــدم  ب�شبب 

دائمًا  تكون  اجلــذور  اأن  وكذلك  ال�شعريات، 

قريبة من الرطوبة، واإن المت�شا�س يتم بفعل 

اجلذيرات املا�شة.

عدم وجود الكامبيوم بني اخل�شب واللحاء كما 

يف جميع ذوات الفلقة الواحدة .

الق�شرة  منطقة  يف  الهوائية  املــمــرات  وجــود 

الرطبة  الرتبة  يف  العي�س  على  ي�شاعدها  وهذا 

وامل�شتنقعات،  الأهـــوار  يف  وكذلك  واملتغدقة 

يف  مثيالتها  مــع  املــمــرات  هــذه  ترتبط  حيث 

اجلذع ومتتد اإىل الأوراق لرتتبط بالثغور حيث 

ميكن اأن تتم عملية التنف�س من خالل الثغور.

جــــذور نــخــلــة الــتــمــر عــر�ــشــيــة ، خــالــيــة من 

جذيرات  ولها  اجلذرية  ال�شعريات 

مــا�ــشــة، ولــالأ�ــشــجــار الـــقـــدرة على 

تكوين اجلذور العر�شية على امتداد 

التمر  نــخــلــة  جــــذور  متــتــاز  اجلــــذع 

امت�شا�س  ا�شتثناء  على  بقابليتها 

حملول  مــن  والــ�ــشــوديــوم  الكلوريد 

ولها  الـــري،  ومـــاء  امل�شبعة  الــرتبــة 

باملاء  النغمار  حتمل  على  الــقــدرة 

الفراغات  وجود  ب�شبب  طويلة  لفرتة 

حتى  ــذور  اجل من  املمتدة  الهوائية 

ال�شاق والأوراق لتت�شل بالثغور حيث 

ميكن اأن يتم التنف�س من خاللها .

�لإجهاد �ملائي:

العط�س  تــتــحــمــل  الــتــمــر  نــخــلــة  اإن 

واجلفاف لفرتات طويلة، وهذا يعود 

املورفولوجية  ال�شفات  بع�س  اإىل 

فيها، ومنها:

ــار جمــمــوعــهــا اجلــــذري  ــش ــ� ــت 1 -  ان

اأفقيًا وعموديًا يف الرتبة حتى و�شولها اإىل 

املناطق الرطبة.

ريــ�ــشــيــة،  مــركــبــة  ــعــف(  ــش ــ� )ال 2 -  الأوراق 

بطبقة  مــغــطــاة  )اخلـــو�ـــس(  ــقــات  ــوري وال

�شمعية لتقليل فقد املاء.

ب�شكل  الوريقات  على  موزعة  الثغور  3 -  تكون 

يقلل فقد الرطوبة.

لفرتات  املــائــي  لــالإجــهــاد  النخيل  تعر�س  اإن 

اأ�شجار  موت  اإىل  يوؤدي  عديدة  وملوا�شم  طويلة 

النخيل ، وورد يف القول العربي املاأثور  “نخلة 

املــاء  يف  دائــمــًا  قدمها  ال�شجر  �شيدة  التمر 

املجموع  ميتاز  احلارقة”.  ال�شماء  يف  وراأ�شها 

داخــل  وتعمقه  بقوته،  التمر  لنخلة  اجلـــذري 

حيث  اجلذرية،  ال�شعريات  من  وبخلوه  الرتبة، 

من  الغذائية  والعنا�شر  املــاء  امت�شا�س  يتم 

ومتتد  املا�شة،  اجلــذيــرات  طريق  عن  الرتبة 

10.5م،  م�شافة  حتى  اأفــقــيــًا  النخيل  جـــذور 

واإن  م،   4.5 م�شافة  حتى  الرتبة  داخل  وتتعمق 

ن�شبة ما متت�شه جذور النخيل من املياه ح�شب 

اأعماق الرتبة املختلفة مبينة يف اجلدول 1. 

عمق  حتى  متتد  النخيل  جــذور  من   80% اإن 

اجلــذور  تعمق  واإن  الــرتبــة،  داخـــل  �شم   120

والطبقة  الأر�ــشــي  املــاء  م�شتوى  على  يعتمد 

حتتاجها  التي  املياه  كميات  الكل�شية.وتختلف 

نخلة التمر من منطقة اإىل اأخرى اعتمادًا على 

العوامل الآتية:

-  الظروف املناخية ال�شائدة )حرارة، اأمطار، 

رطوبة(.

امل�شتعملة.  الري  وطريقة  الري  مياه  نوعية    -

)الغمر، التنقيط، الفقاعات(.

-  عمر النخلة وقوة منوها وطريقة زراعتها.

طينية(  ــة،  ــي )رمــل ــة  ــرتب ال وتــركــيــب  -  قــــوام 

وامل�شامية وعمق الرتبة.

- م�شافات الزراعة.

ونــوعــيــة  الــتــحــتــيــة  اأو  الــبــيــنــيــة  -  الـــزراعـــات 

املحا�شيل املزروعة.

االجهـاد 
المـائـي والحـراري

أ. د. عبد الباسط عودة ابراهيم
date1956@yahoo.com
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-  وجود طبقة كل�شيه اأو �شماء وارتفاع م�شتوى 

املاء الأر�شي.

�لحتياجات �ملائية لنخلة �لتمر :

تختلف  ال�شجرة  حتتاجها  التي  املياه  كمية  اإن 

حيث  ــة،  ــرتب ال ونـــوع  واملــو�ــشــم  ال�شهر  ح�شب 

�شم/ماء   (9.5) اإىل  حتتاج  النخلة  اأن  لوحظ 

تكون  بينما  يناير،  الــثــاين/  كــانــون  �شهر  يف 

حزيران/  �شهر  يف  �شم/ماء  الكمية(33.75) 

كل  مــرة  الأ�ــشــجــار  تـــروى  اأن  ويف�شل  يــونــيــو، 

بينما  الــرمــلــيــة،  الـــرتب  يف  �شيفًا  اأ�ــشــبــوعــني 

الثقيلة  الرتب  يف  والكمية  الفرتة  اإطالة  يجب 

من  العديد  واأجــريــت    .(Pillsbury ،1937)

التمر،  لنخلة  املائي  املقن  لتحديد  الدرا�شات 

وال�شهور  حتتاجها،  الــتــي  الـــري  مــيــاه  وكمية 

التمور  واإنتاج  زراعة  مناطق  يف  للري  احلرجة 

يف  الــدرا�ــشــات  هــذه  اختلفت  حيث  املختلفة، 

حتديد كمية املياه الالزمة لري اأ�شجار النخيل 

وكما يف اجلدول 2.

 ،)Hussein and Hussein ( 1982واأ�شار

منطقة  يف  للجفاف  املــقــاوم  النخيل  اأن  اإىل 

تبلغ  اأن  على  �شنويًا،  ريه  اإىل 12  يحتاج  اأ�شوان 

اأ�شابيع   4 واأخـــرى  ريــه  بــني  الفا�شلة  الــفــرتة 

وبواقع 300 م3/ فدان يف كل ريه، واأن حتمل 

النخيل للجفاف وامللوحة يعود اإىل تعمق جذوره 

املاء  امت�شا�س  عملية  يف  وكفاءتها  الرتبة  يف 

والغذاء من اأعماق الرتبة املختلفة.

 ،(Abou- khaled etal  1982( ذكر  بينما   

من  الو�شطى  املنطقة  يف  التمر  نخلة  اأن  اإىل 

العراق حتتاج اإىل 10 ريات �شنويًا، موزعة على 

�شهور ال�شنة، فهي حتتاج اإىل ])ريه واحدة( يف 

�شهور: اأيار/ مايو، واأيلول/ �شبتمرب ، وت�شرين 

الأول/ اأكتوبر. و)ريتان( يف �شهور: حزيران/ 

و)ريه  اأغ�شط�س.   واآب/  يوليو،  ومتوز/  يونيو، 

الثاين/  ت�شرين  �شهور:  على  تــوزع  واحـــدة( 

وكــانــون  دي�شمرب،  الأول/  وكــانــون  نــوفــمــرب، 

واآذار/  فــربايــر،  و�ــشــبــاط/  يــنــايــر،  ــثــاين/  ال

مار�س، وني�شان/ اأبريل [.

دقلة  �شنف  البالغ  النخيل  على  درا�ــشــة  ويف 

بالتنقيط  خمتلفة  ري  طرائق  ا�شتعملت  نــور، 

وبالر�س، وكانت النتائج ت�شري اإىل اأن ا�شتعمال 

واأن  بالر�س،  الري  من  اأف�شل  بالتنقيط  الري 

يرتاوح  الواحدة  للنخلة  ال�شنوية  الحتياجات 

ما بني 150 – 200 م3 با�شتعمال 12 منقطًا، 

وتراوح حا�شل النخلة الواحدة من 135 – 145 

احلا�شل  بلغ  حيث  بالر�س  بالري  مقارنة  كغ 

مياه  ا�شتعمال  الطريقة  بهذه  واأمكن  109كغ، 

من   ppm  2000  –  1000 على  حتتوي  ري 

الأمالح.

واأكــــدت الــدرا�ــشــات الــتــي قــامــت بــهــا وزارة 

ـــزراعـــة يف املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــشــعــوديــة  ال

ــق الـــري بــالــغــمــر والــر�ــس  بــا�ــشــتــعــمــال طــرائ

بالتنقيط  الري  اأن  مناطق،  عدة  يف  والتنقيط 

كمية  تقليل  حيث  مــن  الطرائق  اأف�شل  كــان 

املياه امل�شتعملة،وكما يف اجلدول 3.

يف  ال�شمكية  والـــرثوة  الــزراعــة  وزارة  وقامت 

دولة الإمارات العربية املتحدة، باإجراء جتربة 

الزراعية  البحوث  حمطة  يف  �شنوات   7 ملــدة 

املائية  املقننات  لتحديد  وذلك  احلمرانية،  يف 

)الكميات املثلى من املياه( لري اأ�شجار النخيل 

يف مراحل منوها املختلفة، وقد مت الو�شول اإىل 

اأن�شب كميات مياه الري )باملرت املكعب( خالل 

�شهور ال�شنة ملراحل منو �شجرة النخيل ابتداًء 

القت�شادي.  الإنتاج  بداية  وحتى  زراعتها  من 

الري  ملياه  ال�شنوية  الإجمالية  الكميات  وتقدر 

منوها  مراحل  خالل  النخيل  لأ�شجار  الالزمة 

من 1 – 7  �شنوات  حتت ظروف دولة الإمارات 

 –  33.0  –  26.4 يلي:  مبــا  املتحدة  العربية 

م3   102.0  –  81.6  –  65.1  –  51.8  –  41.3

على  ال�شابعة  حتى  الأوىل  لل�شنوات  لل�شجرة   /

التوايل كما يف اجلدول 4.

ولقد اأو�شحت نتائج البحوث يف كاليفورنيا اأن 

نخلة التمر حتتاج اإىل 115 – 135 م3 من املاء 

م3  و 306 – 459  الثقيلة،  الطينية  الرتبة  يف 

من املاء يف الرتبة اخلفيفة �شنويًا.

عدم توافر مياه الري الكافية للنخلة يوؤدي اإىل:

الأ�ــشــجــار،  و�ــشــعــف  الــنــمــو،  عملية  1 -  بـــطء 

وجفاف ن�شبة عالية من الأوراق )ال�شعف(.

ظهور  على  وت�شاعد  التزهري،  عملية  2 -  تاأخر 

املعاومة )تبادل احلمل(.

3 -  ت�شاقط الثمار وتدين نوعيتها وحجمها.

وميكن اأن تتعر�س نخلة التمر اإىل اإجهاد زيادة 

ف�شجرة  وال�شيول(،  والأمطار  املياه)الرطوبة 

ولكنها  ال�شحراوية،  الفاكهة  �شجرة  النخيل   

من  ــداًء  ــت اب الأمــطــار  مــن  خاليًا  جـــوًا  تتطلب 

مو�شم التلقيح وانتهاًء مبو�شم اجلني للح�شول 

على ثمار ذات �شفات جيدة. 

اأ�شرارًا  وت�شبب  ال�شجرة  على  توؤثر  الأمطار 

فقد  التلقيح،  وقــت  يف  �شقوطها  عند  �شديدة 

الأزهار  ميا�شم  عن  اللقاح  حبوب  اإزالة  ت�شبب 

على  توؤثر  كما  اللقاح،  اأنبوب  وانفجار  الأنثوية 

على  والثمار  الن�شج  قبل  �شقطت  اإذا  الثمار 

اأعقبتها  اإذا  اأ�شد  الأ�ــشــرار  وتكون  ال�شجرة، 

كانت  اإذا  اأقــل  ال�شرر  ويكون  عالية،  رطوبة 

الثمار يف دور الكمري ودور الب�شر )اخلالل(، 

ذرات  من  لغ�شلها  مفيدة  الأمــطــار  تكون  وقــد 

الرمل والرتاب. 

حتــدث  قـــد  الأ�ــــشــــرار  بــعــ�ــس  ــاك  هــن اأن  اإل 

الت�شطيب  مثل  والتمر  الرطب  طور  يف  للثمار 

 Black) الـــذنـــب  وا�ــــشــــوداد   Checking))

وت�شقق   (Rotting) الــثــمــار  وتعفن   (nose

التمور  اأ�شناف  وتختلف   ،(Splitting)الثمار

باختالف  املطر  لأ�شرار  حتملها  يف  التجارية 

لأ�شرار  حتملها  ح�شب  ق�شمت  وقد  ال�شنف، 

املطر اإىل ثالث جماميع هي:

1 -  الأ�ــشــنــاف الأكـــرث حتــمــاًل لــالأمــطــار وهي 

والـــثـــوري،  واخلـــ�ـــشـــتـــاوي،   ، الـــديـــري   :

ــــالوي، واخلــ�ــشــاب،  ــراوي، واحل واخلــ�ــش

وال�شاير، وفر�س.

2 -  الأ�شناف متو�شطة املقاومة لأ�شرار املطر 

ــزهــدي، واخلــال�ــس، والــربحــي،  وهـــي: ال

والهاليل، ونغال، و�شي�شي.

3 -  الأ�شناف احل�شا�شة للمطر وهي: دقلة نور، 

ربيع،  وج�س  والغر�س،  واحلياين،  ويتيما، 

�جلدول 2. �لدر��شات �لتي �أجريت لتحديد �ملقنن �ملائي للنخيل يف بع�س �لدول �لعربية.

�لباحث

و�شنة �لبحث
�لدولة )�ملنطقة (

 �مل�شدر�أهم �لنتائج يف حتديد كمية مياه �لري

�لعلمي �ملعتمد / �شنة
3
م3 /نخلة/ �شنةهكتار/م

Rolland
(1894 )

34190263اجلزائر )ال�شحراء(

)ح�شني، 1986)
Reme

( 1935)
17940138اجلزائر )وادي ريغ(

Wertheimer
( 1957 )

15000125اجلزائر )ذيبان(

البكر

(1972)

171ــالعراق

)البكر ، 1972) 274ــوادي الأردن

24690189فل�شطني

Abou-khald
(1982)

18000العراق )املنطقة الو�شطى(
 .)Abou-khaled,etal

1982)

خليفة

(1983)
)خليفة واآخرون، 1983)15174تون�س )واحة توزر(

املنظمة العربية

(1984)
 ال�شعودية ) الإح�شاء / الق�شيم

 / القطيف / املدينة املنورة (

13750-21500 

)تقرير املنظمة العربية 

للتنمية الزراعية،1984)

�شبانة

(2000)
الإمارات العربية املتحدة

  بعمر (3) �شنوات41.3

 بعمر (5) �شنوات65.08

   بعمر (7) �شنوات102

)�شبانة وال�شريقي ،2000)

�جلدول 3. �حتياجات �لنخيل من �ملاء يف عدد من مناطق �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

�ملنطقة
 / هكتار / �شنة

3
كمية �ملياه �لالزمة م

الري بالتنقيطالري بالر�سالري بالغمر

437822612020865الإح�شاء والدمام

433053154525978املدينة املنورة

321572342419290تبوك

344512509520667الطائف

288682102817317جنران

352042564721121اجلوف

343432504620602الريا�س

ن�شبة ما متت�شه �جلذور من �ملاء�لعمق

%50 �شم60 – 0

%30 �شم120 – 60

%15 �شم180 – 120

%5 �شم240 – 180

�جلدول 1. ن�شب �مت�شا�س جذور �لنخيل من �ملاء وفق تعمقها د�خل �لرتبة.
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وخنيزي.

يف  �شقط  اإذا  للثمار  اأ�ــشــرارًا  املطر  وي�شبب 

�شبتمرب،  واأيــلــول/  اأغ�شط�س،  اآب/  �شهور 

الكرة  ن�شف  يف  اأكــتــوبــر.  الأول/  وت�شرين 

و�شباط/  يناير،  الثاين/  وكانون  ال�شمايل، 

الــكــرة  ن�شف  يف  مــار�ــس  واآذار/  فــربايــر، 

اجلنوبي، وعليه ق�شم مو�شم الإنتاج اإىل: 

مو�شم جيد، اإذا كان معدل �شقوط الأمطار اأقل 

من 50 مم يف كل �شهر من ال�شهور الثالثة.

الأمطار  �شقوط  معدل  كان  اإذا  مقبول  مو�شم 

ال�شهور  من  واحد  �شهر  يف   / مم  من 50  اأكرث 

الثالثة.

مو�شم غري جيد اإذا كان معدل �شقوط الأمطار 

اأكرث من 50 ملم يف كل �شهر واحد من ال�شهور 

الثالثة . 

الأمطار  �شقوط  معدل  كــان  اإذا  �شيء  مو�شم 

اأكرث من50 ملم يف كل �شهر من ال�شهور الثالثة 

ال�شابقة الذكر. 

والــرطــوبــة  الــربــيــعــيــة  املــطــر  زخـــات  ت�شبب 

التلقيح  قــبــل  ــالــدفء  ب امل�شحوبة  الــعــالــيــة 

ا�ــشــتــفــحــال مــر�ــس خــيــا�ــس الــطــلــع )مــر�ــس 

اخلامج( كما يف منطقة الب�شرة يف العراق، 

عالية  فيها  الرطوبة  تكون  التي  املناطق  ويف 

ينت�شر  والدمام  اخليمة  وراأ�س  البحرين  مثل 

الفطر امل�شمى Graphiola، وينعدم عنكبوت 

حيث  العني  منطقة  يف  كما  وبالعك�س  الغبار، 

 ، الغبار  عنكبوت  وينت�شر   ، الكرافيول  يقل 

يف  الناجت  التمر  يكون  الرطبة  املناطق  ويف 

يكون  اجلــافــة  املناطق  يف  اأمــا  لــني.  الغالب 

القوام. جاف  ياب�س  النا�شج  التمر 

�أ�شر�ر �لأمطار على �لثمار  حتدد بـ:

 ،(Splitting) وحلمها  الثمرة  جلد  1 -  ت�شقق 

اآخــر  الأمــطــار  �شقوط  عند  يحدث  وهــذا 

مرحلة اخلالل.

2 -  تبقع الثمار (Fruit spots) ب�شبب الإ�شابة 

بالفطريات التي ت�شجعها الرطوبة العالية، 

قاعدة  وتعفن  البنية  البقع  تالحظ  حيث 

التمرة عند منطقة ات�شالها بالقمع، وهذه 

حتدث بنهاية مرحلة اخلالل.

والتحم�س   (Fermentation) 3 -  التخمر 

يف  حتــدث  وهــذه  الثمار،  يف   (Souring)

تتحول  حــيــث  والــتــمــر  ــرطــب  ال مــرحــلــتــي 

اخلليك  وحام�س  كحول  اإىل  ال�شكريات 

وب�شكل خا�س يف الأ�شناف الطرية.

 ،(Checking) الــو�ــشــم  اأو  4 -  الت�شطيب 

ترابية  خطوط  عن  عبارة  هو  والت�شطيب 

ب�شرة  على  تظهر  وعر�شية  طولية  رفيعة 

الق�شرة،  لت�شقق  نتيجة  التمر  نخيل  ثمار 

وقد ت�شبب ت�شلب الق�شرة وجفاف منطقة 

خ�شارة  اإىل  يــوؤدي  مما  تليها  التي  اللحم 

ظــاهــرة  وت�شتفحل  كــبــرية.  اقــتــ�ــشــاديــة 

الت�شطيب عند ارتفاع الرطوبة الن�شبية يف 

اجلو يف مرحلة الكمرى ) اللون الأخ�شر(، 

وقد  )الــبــ�ــشــر(،  اخلـــالل  مرحلة  وبــدايــة 

يرجع �شبب حدوث هذه الظاهرة لختالل 

التوازن املائي للثمار، حيث درجة احلرارة 

الرتبة  ورطوبة  املــاء،  لمت�شا�س  مالئمة 

نتيجة  قليل  اأو  معدوم  والتبخر  متوفرة، 

املائي  واجلهد  العالية،  اجلوية  للرطوبة 

منخف�س   (Water potential) للثمار 

�شويق  يف  املائي  باجلهد  مقارنة  )�شالب( 

الثمرة مما ينتج عنه حركة املاء اإىل داخل 

ت�شققات  ي�شبب  مما  وانتفاخها،  الثمار 

املناطق  يف  ين�شح  ــذا  ل الــثــمــار.  لق�شرة 

وتقليم  املــتــبــاعــدة،  ــزراعــة  ــال ب الــرطــبــة 

الأ�شجار كثيفة ال�شعف لفتح و�شط النخلة، 

يف  حديدية  حلقة  وو�شع  الــعــذوق،  وخــف 

للهواء  لل�شماح  الــكــبــرية  ــعــذوق  ال مــركــز 

بتخللها للحد من هذه الظاهرة.

ا�ــشــوداد    Black nose الــذنــب  ــوداد  ــش 5 -  ا�

ذنب اأو طرف الثمرة ويحدث عند التحول 

الب�شر  مرحلة  اإىل  الكمري  مرحلة  مــن 

غري  ف�شيولوجية  ظاهرة  وهي  )اخلالل(، 

مر�شية �شببها ارتفاع الرطوبة الن�شبية يف 

اجلو، وتراكم الندى بال�شباح الباكر على 

بني  ما  ال�شنوي  الفقد  ي�شل  وقد  الثمار، 

الإ�شابة  ن�شبة  تقليل  وميكن   ،% 50 –  5

بهذه العاهة بتهوية العذوق، وجتنب زراعة 

يف  الظاهرة  لهذه  احل�شا�شة  الأ�ــشــنــاف 

املناطق الرطبة مثل دقلة نور واحلياين.

كما اأن زيادة الرطوبة ت�شاعد على ن�شوء اجلذور 

الهوائية على جذع النخلة، حيث اأن �شاق نخيل 

التمر له القدرة على تكوين اجلذور عند ترطيبه 

باملاء اأو عند زراعة النخيل يف املناطق املرتفعة 

املاء  ومالم�شة  بالر�س  الــري  عند  اأو  الرطوبة، 

جلذع النخلة، وهذه اجلذور الهوائية تدفع بقايا 

لعدم  متوت  ذلك  بعد  ثم  اخلــارج،  اإىل  الكرب 

اأخرى،  جمموعة  تتكون  ثم  لالأر�س،  مالم�شتها 

ال�شجرة  قــاعــدة  �شعف  ت�شبب  وهــذه  وهــكــذا، 

مما قد ي�شرع من �شقوطها نتيجة لهبوب الرياح 

القوية، لذا يف�شل اإزالة اجلذور الهوائية ب�شكني 

حاد كلما ظهرت ودفن اجلزء الأ�شفل من ال�شاق 

اجلــذور  تكوين  لت�شجيع  وترطيبه   ، بــالــرتاب 

واإ�شناد ال�شاق للحيلولة دون �شقوطها

�لإجهاد �حلر�ري

تتحمل نخلة التمر التقلبات يف درجات احلرارة 

لدرجة كبرية، فدرجات احلرارة العظمى التي 

ال�شيف،  ف�شل  يف  ْم   50 اإىل  ت�شل  تتحملها 

يف  9-ْم  اإىل  املنخف�شة  احلــــرارة  ودرجــــات 

ف�شل ال�شتاء. واأن اأف�شل مناطق اإنتاج النخيل 

احلرارة  درجــات  معدل  فيها  يــرتاوح  التي  هي 

العظمى ما بني 35 – 38 ْم، وال�شغرى ما بني 

الدرجة  اأن  الدرا�شات  واأظــهــرت   . 13ْم   –  4

اخلاليا  وانق�شام  النمو  عندها  يتوقف  التي 

ال�شفر،  درجة  عليها  يطلق  التي  الدرجة  هي 

منو  وي�شتمر   ، ْم   9  –  8.8 بــني  مــا  وتــــرتاوح 

النخلة طوال اأيام ال�شنة ب�شورة طبيعية وب�شكل 

يف  حتى  احلــرارة  درجــة  معدلت  مع  يتنا�شب 

ويزداد  ْم،   9 احلرارة  درجة  كانت  اإذا  ال�شتاء 

النمو مع زيادة درجة احلرارة حتى 38 ْم. اإن 

درجة احلرارة التي يبداأ عندها الإزهار يجب 

اأن ل تقل عن 18 ْم، واإن عقد الإزهار يكون عند 

درجة 25 ْم.

)منطقة  النامية  القمة  حـــرارة  درجـــة  واإن 

هناك  ولكن  تقريبَا  ثابتة  تكون  تكاد  النمو( 

املحيط  الــهــواء  حـــرارة  وبــني  بينها  اخــتــالف 

مبنطقة  اليومية  احلـــرارة  فــدرجــات  بالنخلة 

ت�شري  وهــي  ْم   9.4 تتعدى  ل  النامية  القمة 

معكو�شة مع حرارة اجلو املحيط بها كاأن تكون 

يف اأعلى م�شتوى لها عند �شروق ال�شم�س واأدنى 

بعد  الرابعة  اإىل  الثانية  ال�شاعة  عند  م�شتوى 

احلــرارة  بني  الختالف  اأن  وجد  وقد  الظهر، 

بها  املحيط  اجلــو  وحـــرارة  للنخلة  الداخلية 

وتنخف�س  البارد،  ال�شباح  يف  14.4ْم  حــوايل 

بحوايل 18ْم عن حرارة اجلو يف اآخر النهار . 

قد يرجع �شبب الثبات الن�شبي يف درجة حرارة 

القمة النامية لالآتي:

�شميك  بــغــالف  حمــاطــة  الــنــامــيــة  الــقــمــة  اإن 

الأوراق  قواعد  من  كبري  عدد  من  مكون  عازل 

)الـــكـــرب( ومـــن الــلــيــف املــحــيــط بــهــا، وهــذه 

منع  على  ت�شاعد  املرتا�شة  الكثيفة  الطبقات 

ت�شرب احلرارة الداخلية اإىل اخلارج وبالعك�س 

وت�شكل عازًل جيدًا.

تيار الن�شغ ال�شاعد من اجلذور اإىل القمة يوؤثر 

من  قريبة  ويجعلها  النامية  القمة  حرارة  على 

العوامل  هذه   . باجلذور  املحيط  املــاء  حــرارة 

التي حتافظ على اإبقاء حرارة القمة النامية يف 

�شجرة النخيل ثابتة دون تغيري كبري وت�شاعدها 

على مقاومة التقلبات يف درجة احلرارة.

تاأثري درجة �حلر�رة �ل�شغرى

ـــرارة  احل ـــة  درج ــقــاوم  ي املــثــمــر  الــتــمــر  نخيل 

املنخف�شة بني  6- و 12-ْم ملدة ق�شرية رغم اأن 

معظم ال�شعف قد ميوت. ويف بغداد مات جميع 

�شعف النخيل الذي يرتاوح  عمره ما بني 4 – 6 

�شنوات يف مزرعة الزعفرانية عند تعر�شه اإىل 

درجة حرارة 7-ْم غري اأنه عاد ،ومنى يف ف�شل 

النخيل  اأن  كاليفورنيا  يف  ولــوحــظ  ال�شيف، 

مات  م  حــرارة  11-  ْ درجــة  اإىل  تعر�س  الــذي 

)القمة  الرئي�شة  عمة  الرب  ولكن  �شعفه،  جميع 

جديدة  منــوات  واأعــطــت  حية  بقيت  النامية( 

من ال�شعف   وحملت الأ�شجار طلعًا لكن الطلع 

النامي مل يعطي اإل ثمارًا قليلة.

اأن  لوحظ  �شاعة   18 ملــدة  جتمد  حــدوث  وعند 

 3  –  1 بــني  مــا  عمرها  يـــرتاوح  التي  الف�شائل 

اأ�شرارها  كانت  الأ�ــشــنــاف  جميع  ومــن  �شنة 

�شنة  عمرها  التي  الف�شائل  من  وكثريًا   ، بالغة 

يـــرتاوح  الـــذي  الــنــخــل  اأن  اإل  مــاتــت،  واحــــدة 

من   %  15 مــات  �شنوات   6  –  4 بني  ما  عمره 

�شنفي  بينما  نــور.  دقلة  �شنف  خا�شة  �شعفه 

اأقل  اأ�شرارهما  كانت  واخل�شتاوي  الــزهــدي 

�شررها  كان  التي  واحلــالوي  اخل�شراوي  من 

اأ�شد. اأما الأ�شجار املثمرة بعمر ما بني 8 – 20 

ولوحظ  قليلة  فيها  الأ�شرار  ن�شبة  فكانت  �شنة 

كان  التجمد  فرتة  خالل  املروية  الب�شاتني  اأن 

�شررها اأقل من غري املروية. وق�شمت اأ�شناف 

اأ�شجار النخيل ح�شب مقاومتها للربد كالآتي:

 ، الزهدي   :(Resistance) املقاومة الأ�شناف 

وال�شاير،  واخل�شتاوي،  والأ�شر�شي،  واحلياين، 

والثوري.

�جلدول 4. كميات مياه �لري باملرت �ملكعب �لالزمة لأ�شجار �لنخيل خالل مر�حل منوها 

(1 – 7) �شنوات حتت ظروف دولة الإمارات العربية املتحدة )عن �شبانة وال�شريقي 2000).

�ل�شهر
�ل�شنة

ال�شابعةال�شاد�شةاخلام�شةالرابعةالثالثةالثانيةالأوىل

0.530.660.821.021.281.62.00كانون الثاين/ يناير

0.780.981.231.541.922.403.00�شباط / فرباير

1.311.642.052.563.204.005.00اآذار / مار�س

1.832.292.863.584.485.607.00ني�شان / اأبريل

2.543.183.974.966.208.0010.00اأيار / مايو

2.743.434.295.364.048.8011.00حزيران / يونيو

3.934.916.147.689.6012.0015.00متوز / يوليو

4.465.576.968.7010.8813.6017.00اآب / اأغ�شط�س

3.414.265.236.668.3210.4013.00اأيلول / �شبتمرب

2.543.183.975.126.408.0010.00ت�شرين الأول / اأكتوبر

1.832.292.863.584.485.607.00ت�شرين الثاين / نوفمرب

0.530.660.821.021.281.602.00كانون الأول / دي�شمرب

26.4333.0541.3051.7865.0881.60102.00الإجمايل
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