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المقالة الثالثة

تاريخ �لتحور �أي يف �لفرتة من �أول �سهر ني�سان 

)�أبريل( حتى 1 ت�سرين �لثاين )نوفمرب(.

خالل  �ملتحورة  �لزهرية  �لرب�عم  عدد  و�أن 

يتاأثر  �لطبيعية  �حلالة  وهي  �لفرتة  تلك 

مبقد�ر �لكربوهيدر�ت �ملتجمعة على هيئة ن�سا 

Starch خالل �لفرتة �لزمنية �ملمتدة بني �أ�سهر 

)�أكتوبر(  �لأول  ت�سرين  حزير�ن )يونيو( حتى 

�لفرتة  هذه  خالل  �لأ�سجار  �إن  �ل�سنة،  من 

للقمة  �لكربوهيدر�ت  من  �حتياجاتها  ت�ستويف 

�ملتو�جدة  �لثمرية  للعذوق  وبعدها  �أوًل  �لنامية 

على �لنخلة، خالل �ملو�سم و�لتي ت�ستنفذ كمية 

�لرب�عم  �إىل  يتجه  فاإنه  تبقى  وما  منها  كبرية 

ويرت�كم فيها كونه �سروريًا لتحورها �إىل عناقيد 

زهرية )طلع( وعليه فاإن عدد �لرب�عم �ملتحورة 

�إىل عناقيد زهرية خالل �لفرتة بني 20 ت�سرين 

�لأول )�أكتوبر( حتى 2 ت�سرين �لثاين )نوفمرب(  

يعتمد على:

1-  ن�سبة �لأور�ق �إىل �لعذوق �لثمرية �ملوجودة 

كان  فاإذ�  �حلالية  �ل�سنة  خالل  �لنخلة  يف 

عدد  مع  متنا�سب  وغري  غزيرً�  �حلمل 

 9 تكون  �أن  يجب  �لن�سبة  �أن  حيث  �لأور�ق 

�أور�ق لكل عذق ثمري فاإن �لعذوق �لثمرية 

ت�ستنفذ كميات كبرية من �لكربوهيدر�ت، 

 يف م�سروع �لعاذرية مبنطقة �لريا�ض/ �ململكة 

�ل�سعودية لوحظت ظاهرة خروج طلع  �لعربية 

�لبالغ  و�ملوؤنثة  �ملذكرة  �لأ�سجار  على  �لنخيل 

�لأ�سناف  جميع  ويف  نخلة   7000 عددها 

�ملزروعة يف �سهر يونيو )حزير�ن( 2009، �إن 

ظهور حمل جديد مع �حلمل �لقدمي حالة نادرة 

م�ستبعدة  �أو  غريبة  لي�ست  ولكنها  �حلدوث 

�سكل  على  تتكون  �لزهرية  �لرب�عم  �أن  حيث 

)تك�سفها(  منوها  ويبد�أ  �سال�سل  �أو  جماميع 

من �أ�سغر �لرب�عم و�أكرثها فتوًة وهي �لو�قعة 

– �لقمة  �لطريف  )�لربعم  �لنخلة  قلب  قرب 

�لنامية(. وتكون �لطلعات �لناجتة �أكرب حجمًا 

من �لرب�عم �لقدمية و�لبعيدة عن مركز قلب 

�لنخلة.

زهرية  بر�عم  �إىل  �لإبطية  �لرب�عم  حتور  �إن 

يف  �لزهرية  و�لعناقيد  �لإزهار  مبادئ  وتكون 

وب�سرعة  و�حدة  مرة  يحدث  �لبالغة  �لنخلة 

خالل فرتة ق�سرية يف كل مو�سم وهذه �لفرتة 

تكون بني 20 ت�سرين �لأول )�أكتوبر( و2 ت�سرين 

من  �سل�سلة  �أو  جمموعة  يف  )نوفمرب(.  �لثاين 

�لرب�عم �لأبطية �لو�قعة يف �أباط �أور�ق يرت�وح 

عمرها بني 4 – 5 �سنو�ت ت�سبح كاملة وتقوم 

ت�سبق  �لتي  �أ�سهر  �ل�سبعة  خالل  بوظيفتها 

لماذا يظهر الحمل )اإلزهار( 
في أشجار النخيل 

مرتين في موسم واحد
abdulbasit_ibrahim@yahoo.com

اأ. د. عبد البا�سط عودة اإبراهيم

رئي�ض برنامج �لنخيل

�ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة 

و�لأر��سي �لقاحلة )�أك�ساد( 
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�لرب�عم  يف  �ملتجمع  �لن�سا  ويكون  حيث 

منها  كبري  عدد  موت  ي�سبب  مما  قلياًل 

وعدم تك�سفها وبالتايل يكون �حلمل �سعيفًا 

يف �ملو�سم �لتايل.

هرمونية  مو�د  تتحرر  �لفرتة  نف�ض  2-  خالل 

�إىل  وتنتقل  �لأور�ق  من  )�أوك�سينات( 

حتور  عملية  حتفيز  على  وتعمل  �لرب�عم 

�لرب�عم Bud differentiation، وبعد تولد 

�سكل  على  �لبطيء  بالنمو  تاأخذ  �لرب�عم 

�لثاين  ت�سرين   2 من  بدءً�  �سغرية  طلعات 

)يناير(  �لثاين  كانون   1 وحتى  )نوفمرب( 

بعد  منوها  ويت�سارع  �لتالية  �ل�سنة  من 

ذلك. و�إن حتور ون�سوء �ل�سماريخ �لزهرية 

د�خل �لطلعة فيبد�أ خالل �سهر نوفمرب من 

�ل�سنة �ل�سابقة ويتبعها ��ستطالة �ل�سماريخ 

و�لطلع خالل �سهر يناير ويف جتربة عملية 

�لأور�ق  �إز�لة  متت  �أعاله،  ذكر  ما  توؤكد 

�ل�سنة،  )�ل�سعف( مبو�عيد خمتلفة خالل 

وجرى ح�ساب �لعذوق �لثمرية �ملوجودة يف 

يف  وكما  �لتالية  و�ل�سنة  �لور�ق  �إز�لة  �سنة 

�جلدول �لتايل:

ويت�ضح من �جلدول �أعاله:

 11 من  �لفرتة  خالل  �لأور�ق  �إز�لة  1-  �إن 

مل  �لتجربة  �سنة  �أكتوبر يف   27 حتى  يوليو 

ي�سجع تكون عذوق يف �لنخلة �لتالية وذلك 

)�لأوك�سني(  �لهرمونية  �ملادة  تكون  لعدم 

و�نتقالهامن �لأور�ق �إىل �لرب�عم.

2 -  يف موعد 17 نوفمرب تكون �لطلع رغم �إز�لة 

�لأور�ق وهذ� يعني تكون �ملادة �لهرمونية 

�إىل  و�نتقاله  �لأور�ق  يف  )�لأوك�سني( 

�لرب�عم قبل هذ� �ملوعد.

�أخريً� ميكن �لقول �أن حتول �إىل �لرب�عم 

�إىل نور�ت زهرية يحتاج �إىل:

يف  �لكربوهيدر�ت  من  كافية  كمية  1-  تر�كم 

�أن تاأخذ �لقمة  �لرب�عم وهذه ترت�كم بعد 

�لنامية �حتياجاتها وبعدها �لثمار وما تبقى 

يرت�كم يف �لرب�عم ليحفزها على �لنمو لأن 

عملية �لنمو حتتاج �إىل طاقة ت�ستمدها من 

�لكربوهيدر�ت.

نهاية  يف  �لأور�ق  من  يتحرر  عامل  2-  هناك 

�سهر �أكتوبر و�أو�ئل �سهر نوفمرب يوؤدي �إىل 

حتفز تك�سف �لرب�عم يف هذ� �لوقت وهذ� 

�لعامل هو مادة هرمونية )�أوك�سني( ينتقل 

�إبطها  يف  �ملوجود  �لربعم  �إىل  �لورقة  من 

ويحفزه على �لنمو.

�حلر�رة  لدرجات  �أن  �إىل  �لإ�سارة  يجب  كما 

على  مبا�سر  تاأثري  �خلريف  �أو�خر  �ل�سائدة 

�جلو  كان  فكلما  �لزهرية  �لنور�ت  وتفتح  منو 

�إن  مبكرة.  ب�سورة  �لأزهار  تفتحت  د�فئًا 

درجات �حلر�رة �ملنخف�سة توؤثر على �لرب�عم 

تاأثري  �ل�ستاء  حلر�رة  فاإن  وعمومًا  �لزهرية، 

زما   Spathe �لطلع  وتطور  منو  على  مبا�سر 

 ،Blossoming �لأزهار  تفتح  من  يعقبه 

و�حلر�رة �لتي حت�سل بعد تفتح �لأزهار فيكون 

و�ن   .Ripening �لن�سج  وقت  على  تاأثري  لها 

له   Hectunits �حلر�رية  �لوحد�ت  جمموع 

تاأثري على منو �لثمار.

تكون  �لعامل  يف  �لنخيل  زر�عة  مناطق  �إن 

مت�سابهة يف ظروفها �حلر�رية فاأ�سجار �لنخيل 

تبلغ  �لتي  �ملناطق  يف  �إل  زر�عتها  تزدهر  ل 

وتعرف  م   ْ18 فيها  �لظل  يف  �حلر�رة  درجة 

هذه بدرجة �لإزهار ولذ� فاإن ح�ساب �لرت�كم 

�لدرجة  يبد�أ من هذه  �حلر�ري ملنطقة معينة 

ح�سب  �حلر�رية  �لوحد�ت  جمموع  ويح�سب 

�ملعادلة �لآتية:

درجة  معدلت   = �حلر�رية  �لوحد�ت  جمموع 

�حلر�رة �ل�سهرية – 18ْ م X عدد �أيام �ل�سهر.

�ملالئمة  �حلر�رة  درجة  توفر  فاإنه  وعليه 

لالإزهار يحفز �لرب�عم على �لنمو حتى يف غري 

�لظاهرة  وملعاجلة مثل هذه  لها  �ملعتاد  �ملوعد 

يجب �إجر�ء �لآتي:

1-  �إز�لة هذ� �لأغاري�ض مبا�سرة لأن وجودها 

�سيوؤدي �إىل ��ستنز�ف �ملو�د �لكربوهيدر�تية 

�ملخزنة يف �ل�سجرة ويوؤثر على حمل �ملو�سم 

�لقادم وقد ل تزهر �لنخلة.

�ملوؤنثة  �لأغاري�ض  بع�ض  ترك  حالة  2-  يف 

ب�سبب  عقد  فيها  يحدث  ل  قد  وتلقيحها 

�رتفاع درجات �حلر�رة لأن درجة �حلر�رة 

تكون  وبالتايل  م   ْ25 هي  للعقد  �ملالئمة 

�لثمار بكرية )�سي�ض(.

ن�ضائح للمز�رعني:

نن�سح  �حلالة  هذه  مثل  ظهور  حالة  يف 

وعدم  مبا�سرة  �حلمل  هذ�  باز�لة  للمز�رعني 

�لقادم  �ملو�سم  حمل  على  يوؤثر  لنه  تركه 

وقدلحتمل �لنخلة وحت�سل فيها حالة �ملعاومة 

ب�سب ��ستنز�ف �ملو�د �لغذ�ئية �ملخزونة.

عدد �لعذوق على �لنخلةموعد �إز�لة �لور�ق

يف �سنة �إز�لة �لأور�ق

عدد �لعذوق �ملتكونة

يف �ل�سنة �لقادمة

�سفر118 يوليو

�سفر228 يوليو

�سفر139 �أغ�سط�ض

�سفر266 �أغ�سط�ض

�سفر249 �سبتمرب

�سفر277 �أكتوبر

1776 نوفمرب


