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  في نخلة التمر Leaves  )السعف( األوراق  نظام ترتيب
  

 عبدالباسط عودة ابراهيمالدكتور 
Date1956@yahoo.com 

  

  :الورقة عضو نباتي محدود النمو ، غني بالكلورفيل ومهمتها األساسية 
 .التركيب الضوئي وصنع الكربوهيدرات  -
 .النبات النتح، وهي عملية مهمة في صعود الماء والعصارة إلى أعلى  -

 5 – 2.5كبيرة الحجم يتراوح طولها ما بين ) (Pinnateمركبة ريشية ) السعفة ( وورقة النخيل الكاملة 
  : متر، وهذا يعتمد على 

  . صنف النخيل  -1
 .قوة نمو النخلة   -2
  .البيئة التي تعيش فيها   -3

هي بطرف قطره سم وينت18يصل معدل عرضه عند القاعدةإلى  ) (Rachisتتكون السعفة من محور قوي 
 100وتكون جالسة ويتراوح عددها ما بين [Pinnae]) الخوص(الوريقات) الجريدة(يتصل بالمحور. سم  0.5

والوريقات مرتبة بأربعة . من الطول الطرفي للسعفة %  80 – 60وريقة وهي تمثل ما بين 250 –
يتراوح طول الوريقة ما بين . مستويات حول المحور، وهذا الترتيب يسهل التعرض للضوء وعدم التظليل 

  )(Induplicateسم، وتكون منطوية حول محورها الطولي بشكل قارب يواجه بطنه السماء 20-75
  .منطقة التحام الخوصة بالمحور تكون سميكة وقوية تسمى عنق الخوصةو 
  

  :بما يلي )الخوص ( تمتاز الوريقات 
لجدران مطلية بطبقة شمعية سميكة    مكونة من نسيج سميك قوي، وبشرتها ذات خاليا سميكة ا .1

cuticle)Thick(وهذه الخصائص تكسب الورقة مقاومة عالية للرياح الرملية الصحراوية ،. 
المنتشرة على سطحي الوريقة صغيرة الحجم وغائرة تحت سطح  Stomataإن فتحات الثغور  .2

 .لنتح والتبخرالورقة، وهذا يوفر حماية لألوراق من الجفاف ويقلل من فقدان الماء با
بصورة ) (Spinsإلى أشواك ) (Leaf bladeيتحور الخوص في الجزء السفلي من نصل الورقة  .3

  Spine)تدريجية بحيث يتوسط االنتقال من الخوص إلى األشواك ما يعرف بشبه الخوصة  
like-pinnae)  سم كلما اقتربنا من قاعدة السعفة 2– 8ويتقلص طولها من. 

حيث يزداد بالسمك والعرض عند ) (Petioleالخالي من األشواك فيمثل سويق الورقة أما الجزء القاعدي 
وهذه تحيط بالجذع بشكل إسطوانة  [Leaf base]) الكربة( القاعدة مكونًا قاعدة عريضة تسمىقاعدة الورقة 

ي ورقيقة من الجهة المقابلة للكربة تسمى الغمد الليف) الكربة(جدرانها سميكة من جهة القاعدة 
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Fibersheath) .( وتتداخل قاعدة كل ورقة مع الورقة التالية لها في الترتيب والواقعة فوقها بانحراف نحو
 .بالجذع اليمين أو اليسار ومن هذا التداخل ينشأ الشكل الهندسي الخاص 

 

 

 

  :نمو وانتشار األوراق في رأس النخلة 
) (Apical meristemث يوجـد المرسـتيم الطرفـي أوراق النخيـل تنمـو وتنتشـر مـن مركـز أو قلـب النخلـة، حيـ

إن الخاليــــا المرســــتيمية الطرفيــــة مــــن خــــالل انقســــامها تكــــون النســــيج الحجــــابي         . علــــى شــــكل حدبــــة صــــغيرة 
Mantlemeristem) ( خاليــا   6 -4الــذي يكــون علــى شــكل طبقــة رقيقــة مــن الخاليــا يتــراوح ســمكها مــا بــين

، وينــتج عــن انقســام وتوســع خاليــا المرســتيم الحجــابي  )Meristel(المرســتل تحــيط بالمنطقــة المركزيــة المســماة
حيـــث يســـبب نمـــو هـــذه الطبقـــة انـــدفاع األوراق البدائيـــة المتحـــورة مـــن نســـيج المرســـتيم الطرفـــي إلـــى ) الجمـــار(

األعلــى ونحــو الخــارج فيكــون لكــل ورقــة امتــداد مــن الخاليــا علــى شــكل قــوس يوصــل قاعــدتها بمركــز النخلــة 
  ) .تلالمرس(
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  . مخطط يمثل توسع المرستل واألوراق في النخلة البالغة 1الشكل 

إن انقسام وتوسع خاليا المرستل يتوافـق مـن نمـو وتطـور األوراق التـدريجي وانتشـارها مـن الـداخل إلـى الخـارج 
  :يبشكل حلزوني ومتداخل فيؤدي إلى نمو قلب النخلة بشكله المخروطي، واألوراق تمر بأربع مراحل ه

  

 :المرحلة األولى  .1
أوراق بدائية مرستيمية تحيط بالمرستيم الطرفي فـي قلـب النخلـة وتتـراوح أطوالهـا 7وتتضمن نشوء أول

شـهور، ويكـون نمـو  4 – 0مم،  وأعمارها ما بـين 2 – 0من أول ورقة بدائية إلى سابع ورقة ما بين
  .Fibersheathف قواعدها وتكون محاطة بأليا) (Cell divisionاألوراق الفتية باالنقسام 

  

 :المرحلة الثانية  .2
ورقــة، وتحــيط بالطبقــة األولــى   60 -8وتتضــمن الطبقــة الثانيــة مــن األوراق ويتــراوح عــددهاما بــين 

شـهرًا وتنمـو  36 – 5مم، وأعمارها من  45 – 2وتتراوح أطوالها من أصغر ورقة إلى أكبرها ما بين
، ويصـاحبها انقسـام سـريع فـي خاليـا المرسـتيم )البطيء(سع والتو ) السريع(األوراق بطريقتي االنقسام 

  .وبداية توسع خاليا المرستل) الجمار(الحجابي 
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 :المرحلة الثالثة  .3
ورقـــة متوســـعة بســـرعة وتحـــيط بـــالطبقتين الســـابقتين، وعـــددها  20وتتضـــمن طبقـــة ثالثـــة مكونـــة مـــن 

  48 – 36وأعمارهـا مـا بـين   سـم،250 – 4.5ورقـة تتـراوح أطوالهـا مـا بـين 80 – 60وترتيبها من 
  .شهراً 

ال تـزال غيـر متكشـفة، وتـزداد خـالل هـذه المرحلـة ) الخـوص(وتكون مكتملـة الطـول، ولكـن الوريقـات 
  .سرعة انقسام الخاليا في المرستم الحجابي، كما تزداد سرعة توسع خاليا المرستل تدريجياً 

 

 :المرحلة الرابعة  .4

متـر،   5 – 2.5ورقـة، وتتـراوح أطوالهـا مـا بـين   115 – 80ورقـة كبيـرة ترتيبهـا مـن   25وتتضمن
واألوراق البالغـــة متدليـــة ومنحنيـــة للخـــارج، . شـــهر، وتكـــون كاملـــة النضـــج  66 – 48وأعمارهـــا مـــن 

 6(والعشـــرة األخيـــرة تبـــدأ بالجفـــاف والتصـــلب وفقـــدان صـــبغة الكوروفيـــل وتصـــبح فـــي نهايـــة عمرهـــا
التقلـــيم وتظهـــر العناقيـــد الزهريـــة فـــي آبـــاط أوراق هـــذه  حيـــث يمكـــن قطعهـــا وٕازالتهـــا بعمليـــة) ســـنوات
  .المرحلة

  

  :ومن مراحل توزيع األوراق في رأس النخلة يتضح لنا 
ورقــة فتيــة متدرجــة فــي الحجــم ومغلفــة   60أن المرســتيم الطرفــي للنخلــة محــاط بطبقــة متراصــة مــن   .1

 .بقواعدها وأليافها 
النخلــة، فــإن الجــذع يــزداد طــوًال بمقــدار ثابــت تقريبــًا،  نتيجــة لالنتشــار اللــولبي لــألوراق وارتفــاع قلــب .2

وبـذلك يمكـن تقـدير عمـر النخلـة عـن . سم فـي كـل سـنة  60ويعتمد ذلك على ظروف البيئة وبمقدار
 .طريق ارتفاع جذعها 

هنـاك عالقــة بـين عمــر النخلــة وعـدد األوراق الــذي تنتجـه ســنويًا، فالنخلــة التـي يتــراوح عمرهـا مــا بــين       .3
ورقة وبحجم أكبر من تلك التي تنتجها النخلة التي عمرها   20سنة تنتج سنويًا ما معدله   15 – 9

ســنة تنـتج أكبـر حجــم ممكـن مــن األوراق  40 – 30ســنوات، والنخلـة التـي بعمــر مـا بـين  9أقـل مـن 
ســنة فإنهــا تميــل إلــى إنتــاج ســعف  40تبعــًا للصــنف والبيئــة، وعنــدما يــزداد عمرالنخلــة إلــى أكثــر مــن 

 .أصغر حجماً 
 

  :من أهم مميزات أوراق النخيل 

 ) .سقوط (ال تكون منطقة انفصال  .1
 .مرتبة بأربعة مستويات  .2
 .الوريقات سميكة محاطة بطبقة شمعية، والخوصة منطوية على محورها الطولي على شكل قارب  .3
ر صـغيرة الحجـم النتح، وتكون فتحات الثغو  -مقاومة للرياح، وفقدان الماء منها قليل بعمليتي التبخر .4

 .وغائرة
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  ) السعف ( نظام ترتيب األوراق 
تعريــف دقيــق يعبــر عــن نظــام ترتيــب األوراق، والدراســات حــول هــذا الموضــوع قليلــة، فلقــد  Phyllotaxisإن 

أشارت إحداها إلى أن أشجار النخيل البالغة تظهر حلزونات ورقية مختلفة وفـي الوقـت نفسـه هـذه الحلزونـات 
  . ارية وذلك من خالل استعمال الزاوية المنفرجةتكون يمينية ويس

، وتتبــع )بالغــة وفســائل(شــجرة نخيــل مختلفــة  2000فــي  Phyllotaxis، بدراســة نظــام )Ferry)1998وقــام 
تطــور أوراقهــا خــالل عــدة ســنوات، واألســاس الــذي اعتمــده هــو تحديــد الصــف أو السلســلة الخاصــة لكــل ورقــة 

وعالقتهــا مــع األوراق األخــرى ورقــم الورقــة المحــددة يبقــى خــارج السلســلة، علــى أيــة نخلــة اعتمــادًا علــى عمرهــا 
  :وكانت النتائج 

، حيـث يمكـن رسـم منحنـى كامـل مـن الورقـة [Chronological Curve]) الزمنـي(المنحنى التعـاقبي  .1
 الفتية إلى الورقة القديمة على شكل حلزون منـتظم، وٕان تشـريح األوراق فـي األشـجار البالغـة يؤشـرٕالى
أن المنحنى يظهر واضحًا في الجزء الخارجي من التاج الورقي كما هو فـي الجـزء الـداخلي وفـي هـذه 

وٕان آخـر ). المرئيـة(مسـاويًا لعـدد األوراق الظـاهرة ) المخفيـة(األشجار فإن عدد األوراق غيـر الظـاهرة 
ا فــي المرســتيم مــم فــي الطــول تشــكل مخروطــًا صــغيرًا مقلوبــًا فــي مركــز موقعهــ 1ورقــة داخليــة حــوالي 

ــة التمــر ذات الشــكل . الطرفــي وٕان المنحنــى التعــاقبي يشــكل لولبــًا منتظمــًا فــي الجــزء العلــوي مــن نخل
وكنتيجة لغيـاب النمـو فـي القطـر، يحصـل تكـون حلـزون مسـطح تحـت المخـروط عنـدما . المخروطي 

فــي مجموعــة كمــا يمكــن تتبــع المنحنــى بســهولة حتــى . يصــل الجــذع إلــى المســتوى النهــائي فــي القطــر
األوراق المركزيــة ذات الشــكل الرمحــي وتحديــد موقــع منحنــى التعاقــب فــي هــذا الجــزء أو إلــى األســفل 

 . على الجذع باستعمال قواعد األوراق المتطورة والمرسومة على الجذع
  

  :االتجاه الدوراني لمنحنى التعاقب الزمني. 2
، وهـــذين االتجـــاهين وجـــدا علـــى نخيـــل التمـــر، وأن لـــوحظ أن المنحنـــى التعـــاقبي يتجـــه يمينـــًا أو يســـاراً      

توزيع قواعـد األوراق باتجـاه اليمـين أو اليسـار يكـون متسـاويًا فـي األشـجار التابعـة لـنفس السـاللة وفـي 
وهـذا االتجـاه لـوحظ فـي الفسـائل، حيـث تكـون مشـابهة ألمهاتهـا ولغـرض تحديـد االتجـاه . الموقع نفسـه

  :اتبعت عدة طرائق، هي
 :الحلزونيةالطريقة  -

تكون األوراق الحديثة في القمة الطرفية في مرحلة النمـو السـريع، وهـذه األوراق الصـغيرة مختلفـة فـي 
العمر والطول تجعل من السهولة تحديد الصف الخاص بها تبعًا لعمرها، وتكـون قريبـة مـن بعضـها، 

بـر إلـى األصـغر مـرورًا بالورقـة ولتحديد اتجاه الدوران لليسار أو لليمين يمكن االنتقال من الورقة األك
أو صفر للورقة المشاهدة في  1المتوسطة، وتسمى هذه الطريقة بطريقة الحلزون، حيث يعطى الرقم 

الصــف الــذي يبــدأ منــه تحديــد الــدوران، وتأخــذ الصــفوف التاليــة لــألوراق أرقامــًا ســلبية لتمييزهــا عــن 
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وراق في مركز تاج النخلة من خالل النظر ويمكن تحديد الصف لكل األ. األوراق المختفية في التاج
 135لألوراق المتعاقبة، وكل ورقة يمكن أن تكون أكبر أو أقل في الوسط من الجهة المقابلة بدرجة 

يمينــــًا أو يســــارًا حســــب اتجــــاه منحنــــى الــــدوران وإليجــــاد تعاقــــب األوراق يجــــب تســــجيل قيمــــة الزاويــــة 
  .المنفرجة

 ):(Parastichiesفوف طريقة قواعد األوراق لتحديد الص -
ويمكـــن تعريـــف . بعـــد تحديـــد اتجـــاه منحنـــى التعاقـــب يمكـــن بطريقـــة بســـيطة تحديـــد صـــفوف األوراق

Parastichies  بأنها الحلزونات الموجودة في الجزء االسطواني لنخلة التمر، وتوجد ثالثة حلزونات
ـــزون ـــزون  3يمكـــن التعـــرف عليهـــا بســـهولة هـــي حل رقـــام تعنـــي أن ، وهـــذه األ 8، وحلـــزون  5، وحل

وذلــك كنتيجــة ألســباب  8، 5، 3االختالفــات خــالل الصــف الواقــع بــين ورقتــين يكــون علــى التــوالي 
) 8(حلــزون و ) 8،  5(حلــزون و ) 5، 3(هندســية بســبب احتــواء النخلــة علــى ثالثــة حلزونــات هــي 

  ). 13(يشاهد من خالله حلزون  Phyllotaxisونخلة التمر يمكن أيضًا أن تظهر نمط . حلزون
ويمكن توضيح نموذج لنخلة التمر ذات االتجاه اليميني من خالل النظر إلى قاعدة أي ورقة مختارة 

+ 3(وتكـون  3فتكون الورقة القريبة منهـا وفوقهـا علـى جهـة اليمـين تعـود للحلـزون ) n(على الصف 
n( وتكون  5، أما الورقة في الحلزون)5  +n(فتكـون  8ة في الحلزون ، أما الورق)8 +n .( ويمكـن

، )n+  5+  3(وعلـى يمينهـا تكـون ) n+  5(التحقق من ذلك بطريقتين، الورقة الواقعة فـوق الورقـة 
وهكــذا يــتم تحديــد ). n+  3+  5(وعلــى يســارها تكــون ) n+  3(وتأخــذ الورقــة الواقعــة فــوق الورقــة 

أمــا شــجرة النخيــل ذات منحنــى .ل األوراقالحلزونــات خطــوة بعــد خطــوة وتحــدد الصــفوف النســبية لكــ
في ) n+  5(في الجهة اليسرى و ) n,n+  3(التعاقب اليساري يكون موضع األوراق نسبيًا متناظرًا 

  . في جهتها اليسرى) n+ 8(جهة اليمين و
فـي  5بنفس االتجاه وبعكس اتجاه المنحنى التعاقبي، والحلزون رقم  8و  3يلتف كل من الحلزونين 

إن الورقــــة       . يمكـــن أن تحــــدد بســــهولة بتـــرقيم قواعــــد األوراق 13وأوراق الحلــــزون . ه المعــــاكساالتجـــا
 )13  +n  ( هي الورقة القريبة الواقعة بين األوراق رقم)5  +n (و)8 +n ( يلتف فـي  13الحلزون

اتجــاه معــاكس التجــاه منحنــى التعاقــب ولكــن فــي بعــض أصــناف نخيــل التمــر يمكــن التعــرف عليــه 
أكثـر أو أقـل  Orthoparastichyهولة بسبب موقعه العمودي أو القريب منه ويحتوي عادًة على بس

  .اكتماالً 
أشـــجار نخيـــل التمـــر هـــذه تكـــون متميـــزة بأوراقهـــا المتراكبـــة وبســـبب هـــذا الـــنمط الهندســـي المتكامـــل 

Phyllotaxis  فإن أي خطـأ فـي تحديـد اتجـاه الـدوران أوParastichies مـن  يظهـر بسـرعة ويكـون
  .المستحيل إعطاء صف مطابق لكل من األوراق بدقة تامة

 :Parastichyطريقة  -
قد ال يمكن أن تتوافر إمكانية تسلق قمة نخلة التمـر لدراسـة الوضـع النسـبي لـألوراق الرمحيـة لتحديـد 
ا اتجاه منحنى التعاقب، لذا فإن هذه الطريقة تعتمد على تحديـد قواعـد األوراق مـن خـالل النظـر لبقايـ
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االنحـدار (ويمكن تتبـع ثالثـة انحـدرات . قواعد األوراق وانحدارات القواعد الدائرية أو الندب المرسومة
يكـون متوسـط  5في نفـس الجهـة، والحلـزون  8، واالنحدار الكبير للحلزون 3األفقي ويمثل الحلزون 

 3ر للحلــزون ويمكــن أن يحــدث خطــأ عنــد أخــذ العينــات، فاالنحــدا). االنحــدار فــي الجانــب المعــاكس
ــيًال عــن بعضــها ومختفيــة فــي  ــًا والقواعــد والنــدب المنتميــة لهــذا الحلــزون تكــون متباعــدة قل يكــون أفقي

وبالتــالي فالخطــأ  5، واألخيــر يكــون متــداخًال وال يمكــن فصــله عــن الحلــزون 8قواعــد ونــدب الحلــزون 
لكـل النـدب المحيطـة  وارد في تحديد االتجاه، ولكن الخطأ يمكن كشـفه بسـهولة عنـد تحديـد الصـفوف

بالنخلـة فـي المسـتوى الواحـد والعــودة إلـى الـوراء إلـى الندبـة األولــى، وهكـذا نحصـل علـى صـف جديــد 
مختلف بندبة عن الصف األول، وهذا دليـل علـى الخطـأ، ويمكـن التأكـد بهـذه الطريقـة لتالفـي الخطـأ 

  .Parastichyعند اختيار طريقة 
  

  :انحراف والتفاف أوراق نخلة التمر
الميـزة األولـى أطلـق عليهـا البـاحثون . Phyllotaxisهناك ميزتان ظاهريتان ألوراق نخيـل التمـر تـرتبط بنظـام 

ولــم يكــن مــن الســهولة إعطــاء تعريــف لهــذا المصــطلح ويمكــن افتــراض ) (Leaf windingالتفــاف األوراق 
  : مخططين لوصفه

  .ر الرأسي للشجرة عند قاعدة ومركز الورقةوالمحو  ]الجزء القاعدي للجريدة[) (axisمحور الورقة : أوالً 
وهـذا المخطـط إشـكالي، والسـبب يعـود ) Leaf plan(أو مخطط الورقـة ) (Leaf letsمخطط الوريقات : ثانياً 

إلى أن الورقة يختلف مظهرها مع نموها وتقدمها بالعمر، وعمومًا فإن الزاوية الواقعة بين المخططين ال تكون 
  .يميل أو يلتف يسارًا أو يمينًا تبعًا اللتفاف الورقةصحيحة ألن مخطط الورقة 

  

وكمـا هـو محتمـل أو نتيجـة اللتفـاف الورقـة فـإن نهايـة ) الجريـدة(أما الميزة الثانية فتتعلق بنهايـة محـور الورقـة 
باتجـــاه التفـــاف األوراق نفســـه، وســـمى الباحـــث هـــذه الصـــفة ) منحنيـــة(الجريـــدة تكـــون غيـــر مســـتقيمة ومتقوســـة 

التـي أشـار لهـا ) (Leaf curvatureلتالفي الخلـط مـع تقـوس األوراق ) (Deviationوجية االنحراف المورفول
Nixon ،)1950.(  

نخلــــة، ووجــــد أن كــــل األوراق القريبــــة مــــن  2000اتجــــاه زاويــــة االلتفــــاف ألوراق  Ferryوقــــد حــــددت دراســــة 
مالحظـة تنطبـق علـى أوراق الشـجرة الحلزون، عدا بعضها ، أظهرت اتجاه االنحراف وااللتفاف نفسـه، وهـذه ال

الواحــدة وكلمــا تقــدمت الورقــة بــالعمر كلمــا كــان االلتفــاف واالنحــراف كبيــرين، وأحيانــًا يالحــظ وجــود اتجــاهين 
والشـكل ) االتجـاه(متضادين ما بين الجزء القاعدي والنهائي للورقة، وأن شدة زاوية االلتفاف واالنحراف ولـيس 

  .ات مظهرية يتحكم بها وراثيًا ولكنها حساسة للظروف البيئيةالنهائي لمخطط الورقة هي ميز 
واستنتج من الدراسة أن االلتفاف واالنحراف تعتبر محددة التجاه منحنى التعاقب وهناك رابطة وراثية مظهريـة 

وبحســاب عــدد الوريقــات للجانــب األيمــن والجانــب . قويــة بــين ترتيــب األوراق وهــذه الميــزات المظهريــة للورقــة 
ويمكـن توضـيح األمــر .  يسـر لـوحظ أن االخـتالف فـي العـدد بـين الجـانبين لــيس لـه عالقـة باتجـاه االلتفـافاأل
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ـــىبشـــكل مختصـــر حيـــث  ـــادل ويترتـــب الســـعف ) الجـــذع ( يكـــون ترتيـــب األوراق عل ـــولبي متب الســـاق بشـــكل ل
وتشـبه عمليـة  Phoenixعن بقيـة أنـواع الجـنس  dactyliferaبصفوف رأسية متماثلة وهذه صفة تميز النوع 

شــكل التلســكوب، إن ترتيــب صــفوف الســعف علــى جــذع النخلــة يأخــذ ) قــدح داخــل قــدح( الترتيــب هــذه كونهــا 
  :ثالثة اتجاهات 

 ) .(Vertical lineاالتجاه الرأسي  .1
 ) .(Right lineاالتجاه إلى اليمين  .2
 ) .Left line(االتجاه إلى اليسار  .3

ســـعف علــى الجــذع تختلـــف بــاختالف األصـــناف، ولكــي يحـــدد ومــا يجــب اإلشـــارة إليــه أن اتجاهـــات ترتيــب ال
وهـذه العمليـة تـتم . ترتيب السعف ال بد من إجراء عملية حساب لعـدد السـعف فـي الصـف الواحـد وألي اتجـاه 

  :كما يلي
 ).1(كنقطة بداية وترقم حيث تأخذ الرقم ) الكربة(تختار قاعدة السعفة  .1
) 13أو  8 – 5(ي الصـــف الواحـــد قـــد يكـــون مـــا بـــين إذا أخـــذنا االتجـــاه الرأســـي فـــإن عـــدد الســـعف فـــ .2

 .سعفة
لحساب عدد السعف في النخلة يتم حساب عدد السعف بأربعـة صـفوف عشـوائية ويحسـب المعـدل ثـم  .3

 .يضرب الناتج بعدد الصفوف الرئيسة بالنخلة 
ليمين أو تكون األصناف إما يمينية أو يسارية االتجاه بالنسبة لعدد السعف في الصف الواحد باتجاه ا .4

أي أن الفــــرق باتجــــاه اليمــــين يكــــون خمسســــعفات، )  5( اليســــار، وتأخــــذ األصــــناف اليمينيــــة سلســــلة 
ـــى ذلـــك  ـــال عل امـــا . وهكـــذا  ]...  25، 20، 15،  10، 5  [أو  ] 22، 17، 12، 7، 2 [وكمث

 ،12 [باتجـاه اليسـار فيكـون الفــرق ثمـاني سـعفات بــين صـف وآخـر باتجـاه اليســار وكمثـال علـى ذلــك 
أمــا فــي األصــناف اليســارية فتكــون الحالــة . وهكــذا ] 49، 41، 33، 25, 17 [أو  ]  36، 28، 20

 .تكون إلى اليمين ) 8(تكون إلى اليسار وسلسلة ) 5(معكوسة أي سلسلة  
يوضــح  2بلــون معــين إلجــراء هــذه العملية،والشــكل) بويــة(متــر مــع صــبغ  3يســتعمل حبــل رفيــع بطــول .5

 .ذلك
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  .رسم تخطيطي يوضح اتجاه السعف يمينًا أو يسارًا وحسب الفرق بين السعفات. 2الشكل
  

 

  ترتيب األوراق  االتجاه

  )أحمر ( 85 – 72 – 59 – 46 – 33 – 20  الرأسي

  ) أزرق (  22 – 17 – 12 - 7 – 2  إلى اليمين

  )أخضر (  36-28-12 – 4أو ) أسود ( 49 –41–25–9  إلى اليسار
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  في نخلة التمر) Phyllotaxy(نظام ترتيب السعف 

1(                  2                         (3(  
 
 

واتجاهات ترتيب السعف حسب األصناف، ولتحديد ترتيب السعف ال بد من حساب عدد السـعف فـي الصـف 
عنـد أسـفل الجـذع كنقطـة بدايـة ) الكربـة(لسـعفة الواحد وألي اتجـاه كـان علـى النخلـة وعـادة يـتم اختيـار قاعـدة ا

 13أو  8إلـى  5وٕاذا أخـذنا االتجـاه الرأسـي فـإن عـدد السـعف فـي الصـف الواحـد قـد يتـراوح مـن  1وترقم برقم 
سعفة ولحسـاب عـدد السـعف الـذي تحملـه النخلـة يؤخـذ معـدل عـدد السـعف بأربعـة صـفوف عشـوائية ويضـرب 

  .الناتج بعدد الصفوف الرأسية
  

ن النخلة إما يمينية أو يسارية االتجاه بالنسبة لعدد السـعف الموجـود فـي الصـف الواحـد باتجـاه اليمـين أو وتكو 
أي الفرق بين السعفة واألخرى باتجاه اليمين خمـس  5اليسار وتأخذ األصناف اليمنية دائمًا ما يسمى بسلسلة 

أو باتجــاه اليسـار يأخـذ الســعف وهكـذا، ) 37، 32، 27، 22(، )24، 19، 14(، )11، 6، 1(سـعفات مثـل 
، 27، 19، 11(، )22، 14، 6(سـعفات بـين سـعفة وأخـرى باتجـاه اليسـار مثـل  8أي الفرق يكون  8سلسلة 

ومـــن الممكـــن تتبـــع عـــدد الســـعف فـــي الصـــف الواحـــد باتجـــاه . وهكـــذا) 64، 56، 48، 40، 32، 24(، )35
الليفيــة المحيطــة بقواعــد الســعف فــي  لألغمــادة اليمــين أو اليســار أو إلــى األعلــى عــن طريــق المالمســة اليدويــ

باتجـاه اليمـين أو  5الصف الواحد شريطة أن يكون الفرق بين السعف بالصـف الواحـد والـذي يليـه مباشـرة أمـا 
  .باتجاه األعلى وحسب الصنف 13أو  8أو  5سعفات باتجاه اليسار أو  8

ي يحويـه ولـيس مـن عـرض الجـذع وحسـب ويمكن تقـدير عمـر النخلـة بواسـطة طـول الجـذع وعـدد السـعف الـذ
  :المعادلة اآلتية

  



www.iraqi-datepalms.net 2011 
   

  =عمر النخلة 
  )عدد الصفوف الرأسية( X 13عدد السعف بالصف الواحد 

  معدل إنتاج السعف في السنة
  
  

 .حسب الصنف) سعفة 20، 15، 10(معدل إنتاج السعف يكون 
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