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  Pruning اشجار النخیل مـــلیــقــت

  عبد الوهاب زاید. د .أ ود حمید جاسم الجبوري .أ
 

  :التقلیم 

وقطع قواعد السعف ) التعریب( او بعض من السعف االخضر  یعرف التقلیم بانه ازالة السعف الیابس
  .وازالة الرواكیب واالشواك واللیف) التكریب(

 :قطع السعف  التعریب او .1
الینصح بقطع  عملیة التقلیم من العملیات الضروریة ألنها تسهل عملیة التلقیح وجني الحاصل ،

السعف االخضر اال في حالة وجود اسباب تدعو إلزالته مثل خدمة النخلة او االصابة باالمراض 
اجه النخلة ألنه یؤثر على انتاجیة االشجار ، فعندما یكون عدد السعف االخضر اقل مما تحت
وباالمكان . لالنتاج تكون النتیجة رداءة نوعیة الثمار وانخفاض كمیة االزهار في السنة القادمة

ومن المعلوم ان هناك عالقة وثیقة . نمو الشجرة التغلب على المعاومة بتوازن كمیة الحمل مع قوة
جة من عملیة التمثیل على الشجرة وبین كمیة المواد النات) السعف االخضر( بین مساحة االوراق 

الضوئي ألن السعف االخضر هو الذي یقوم بعملیة البناء الضوئي وبوجود الماء والضوء وثاني 
اوكسید الكربون إلنتاج السكریات الالزمة لمعظم العملیات الحیویة االخرى مثل انتاج السعف الجدید 

ظ بان العذوق الناشئة في آباط وقد لوح). 9(ونمو الجذور وتكوین الفسائل ، وتكوین ونضج الثمار 
السعف الجدید النمو والسلیم من االمراض والحشرات تعطي ثمارًا ذات نوعیة جیدة ، اما السكر 

ویمكن تلخیص . الفائض عن حاجة الشجرة فیتحول الى نشاء ویخزن في الجذع لحین الحاجة الیه
  :عملیة التمثیل الضوئي بصورة عامة بالمعادلة التالیة

  
      كلوروفیل                                 

6CO2 + 6H2O         C6 H12 O6 + 6O2 + (Energy) 
  ضوء                                 
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ثمرة لكل سعفة عندما یكون عدد السعف على النخلة  125تستطیع شجرة نخیل التمر ان تحمل 
 103- 91، بینما النخلة التي تحمل  2قدم  48ومعدل مساحة السعفة الواحدة حوالي  115- 104

سعفة  90- 87ثمرة لكل سعفة ، وان النخلة ذات  118لها المقدرة على ان تحمل سعفة خضراء 
ثمرة لكل سعفة دون ان یؤثر ذلك على نوعیة الثمار او یدفع النخلة الى  100تستطیع ان تعطي 

قد لسعف االخضر الى الثمار ، ولذلك فان تخفیض نسبة عدد ا) 8(المعاومة في السنة القادمة 
یؤدي الى رداءة وقلة الحاصل مما ینتج عنه خسارة اقتصادیة كبیرة، كما ان زیادة السعف عن حد 

فعند زراعة اشجار نخیل التمر تحت ظروف . معین له تأثیرات سلبیة ایضا على نوعیة الثمار 
خضر ، وعند عدم ازالة السعف بیئیة مالئمة جدا للنمو ، تعطي الشجرة عددا كثیفا من السعف اال

االخضر الواقع تحت العذوق تنخفض التهویة مما ینتج عنه اصابة الثمار بعاهات التشطیب 
یحصل التوازن بین  والذبول واسوداد الذنب وتزداد المشكلة تعقیدا عن ارتفاع الرطوبة بعد یونیو ،

عدد العذوق التي تحملها الشجرة انتاجیة اشجار نخیل التمر الحیاني وجودة الثمار وعندما یكون 
دراسة على ) 5(اجري حسین واخرون ). 7(على ان یتوفر لكل عذق ثماني سعفات نشطة  8- 5

صنف الزهدي في بغداد ، وخضعت االشجار الى اربع درجات من التقلیم بحیث خصص لكل عذق 
و ) قلیم متوسطت(  7,6تقلیم خفیف و  8,8) بدون تقلیم(  10) السعف( من االوراق الخضراء 

وكانت نتائج الدراسة انخفاض ملحوظ في االنتاجیة لمعاملة التقلیم الشدید او ) تقلیم شدید( 6,4
  .معاملة بدون تقلیم بینما كان افضل انتاج في معاملتي التقلیم الخفیف والمتوسط

   
فتصل الى اشدها عند عمر سنة ثم  نسبة التمثیل الضوئي تختلف باختالف عمر السعفة

من قدرتها في السنة االولى ، % 65بدأ باالنخفاض التدریجي حتى تصل في السنة الرابعة الى ت
  ) .4، 3،  2(سنوات  6-5رغم ان عمر السعفة قد یتراوح مابین 

  
   Spines Removal:إزالة االشواك  .2

یل وغیرها لتسهیل ارتقاء النخلة عند التلقیح والجني والتذل) داس( تزال االشواك بواسطة سكین حاد 
  .وغالبا ما تتم في اواخر الشتاء واوائل الربیع من العملیات الزراعیة ،
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 :التكریب  .3
 هي عملیة ازالة قواعد السعف العریضة مع اللیف المتصل بها ،

والتمارس هذه العملیة اال في بعض االقطار مثل العراق واالمارات 
ة ، وغالبا وعمان وقطر وبعض مناطق المملكة العربیة السعودی

تكریب النخل . مایتم التكریب في الربیع واحیانا في فصل الشتاء
الفتي ألول مرة یفضل ان یتم في فصل الربیع بعد انتهاء فترة البرد 
والمطر لتجنب تشقق اعقاب الكرب وتعرضها للتعفن ، اما بالنسبة 

و سنة  فیكرب كل سنتین ا 15للنخیل البالغ الذي یزید عمره عن 
   :اربع سنوات حسب قوة نمو النخلة ، ویمكن تلخیص فوائد التكریب بالنقاط التالیة 

  

 تكوین هیكل جمیل ومدرج للشجرة یسهل عملیة ارتقاء المزارع  .1
التخلص من الكرب واللیف الذي قد یكون مأوى للحشرات واالفات االخرى وخاصة  .2

 .الحفارات
الصناعات كالخشب المضغوط والورق االستفادة من المخلفات السلیلوزیة في بعض  .3

 .واالسمدة العضویة بعد طحنها ، وكمادة للوقود في بعض مناطق زراعة النخیل
االستفادة من اللیف الناتج من عملیة التكریب في عمل الحبال وبعض الصناعات االخرى  .4

 : وعند اجراء عملیة التكریب یجب اتباع مایلي
 

زوز اثنان لقطع جزء من قاعدة الكربة قطع السقف افقیا وذلك بعمل ثالثة ح )1
 .والثالث لفصلها من الجذع

 .عدم جرح جذع النخلة عند التكریب لتجنب التعفن )2
صفوف من الكرب بعیدا عن السعف االخضر ألن القرب من قواعد  7- 6ترك  )3

السعف االخضر یؤدي الى تشققها وتعفنها ، لذلك یجب ان ینحصر التكریب فقط 
 .ففي قواعد السعف الجا
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  High-offshoot Removal: إزالة الرواكب  .4
( عند توفر الفسائل الخضریة الناشئة من قاعدة النخلة ، وعدم الحاجة ألستعمال الفسائل المرتفعة 

في الزراعة ، یفضل ان تزال هذه الرواكیب من على جذع النخلة عند اجراء عملیة ) الرواكیب
كما تنظف االشجار من . ع یؤثر على نمو الشجرة األمالتعریب او التكریب ألن تركها على الجذ

  .بقایا العراجین واغلفة الطلع
  :موعد التقلیم 

  یتم التقلیم مرة واحدة في السنة اال ان موعده یختلف باختالف المناطق ، ومع ذلك الیتعدى احد 
  :المواعید التالیة 

 الخریف بعد جمع الحاصل .1
 یحاوائل الربیع عند اجراء عملیة التلق .2
  اوائل الصیف عند اجراء عملیة التقویس .3

یفضل ان تتم عملیة التقلیم بعد اكتمال خروج العراجین ألن المخزون الغذائي في الجرید 
والكرب واللیف وبقیة اجزاء النخلة االخرى المزمع ازالتها قد انتقل بصورة تامة الى النخلة األم بعد 

  .تمام خروج العراجین
 

ات العربیة المتحدة ، یقوم المزارع باجراء عملیة التقلیم بعد جني الحاصل وفي دولة قطر واالمار 
  :والینصح باجراء التقلیم في هذا الموعد لالسباب التالیة) اغسطس وسبتمبر ( مباشرة في 

 

 .ارتفاع درجة الحرارة وزیادة نسبة التبخر الذي قد یؤدي شجرة النخیل خصوصًا عند التقلیم .1
ؤثر على تكوین البراعم الزهریة التي تبدأ بالتكشف في هذه الفترة لذلك التقلیم الجائر قد ی .2

  ).1) (مارس -فبرایر( ینصح باجراء التقلیم في الربیع 
  

  :المراجع 
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