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  ظاهرة خروج طلع النخيل على األشجار المذكرة والمؤنثة

  )أكساد(المركز العربي  – رئيس برنامج النخيل \عبد الباسط عودة ابراهيم 
I_abdulbasit@yahoo,com 

 

المملكة العربية السعودية لوحظت ظاهرة خروج طلـع  / في مشروع العاذرية بمنطقة الرياض
نخلـة وفـي جميـع األصـناف      7000ثة البالغ عددها النخيل على األشجار المذكرة والمؤن

، إن ظهور حمل جديد مع الحمـل القـديم حالـة نـادرة     2009المزروعة في شهر حزيران 
الحدوث ولكنها ليست غريبة أو مستبعدة حيث أن البراعم الزهرية تتكون على شكل مجـاميع  

وهي الواقعة قـرب قلـب   من أصغر البراعم وأكثرها فتوةً ) تكشفها(أو سالسل ويبدأ نموها 
وتكون الطلعات الناتجة أكبر حجمـاً مـن البـراعم    ). القمة النامية –البرعم الطرفي (النخلة 

  .القديمة والبعيدة عن مركز قلب النخلة
بطية إلى براعم زهرية وتكون مبادئ اإلزهار والعناقيـد الزهريـة فـي    إلإن تحور البراعم ا

تكـون   عة خالل فترة قصيرة في كل موسم وهذه الفترةالنخلة البالغة يحدث مرة واحدة وبسر
في مجموعة أو سلسـلة مـن   ). نوفمبر(تشرين الثاني / 2و) أكتوبر(تشرين األول / 20بين 

سنوات تصبح كاملة وتقوم  5 – 4البراعم األبطية الواقعة في أباط أوراق يتراوح عمرها بين 
ر أي في الفترة مـن أول شـهر نيسـان    وحبوظيفتها خالل السبعة أشهر التي تسبق تاريخ الت

  ).نوفمبر(تشرين الثاني /  1حتى ) أبريل(
وأن عدد البراعم الزهرية المتحورة خالل تلك الفترة وهي الحالـة الطبيعيـة يتـأثر بمقـدار     

خالل الفترة الزمنيـة الممتـدة بـين أشـهر      Starchالكربوهيدرات المتجمعة على هيئة نشا 
 تستوفيمن السنة، إن األشجار خالل هذه الفترة ) أكتوبر(األول  حتى تشرين) يونيو(حزيران 

 ،مرية المتواجدة على النخلةثاحتياجاتها من الكربوهيدرات للقمة النامية أوالً وبعدها للعذوق ال
خالل الموسم والتي تستنفذ كمية كبيرة منها وما تبقى فإنه يتجه إلى البراعم ويتراكم فيها كونه 

وعليه فإن عدد البراعم المتحـورة إلـى عناقيـد    ) طلع(إلى عناقيد زهرية  ورهاحضرورياً لت
، يعتمد  )نوفمبر( تشرين الثاني/ 2حتى  )أكتوبر( تشرين األول/ 20زهرية خالل الفترة بين 

  :على
نسبة األوراق إلى العذوق الثمرية الموجودة في النخلة خالل السنة الحالية فـإذا كـان    .1

أوراق  9سب مع عدد األوراق حيث أن النسبة يجب أن تكون الحمل غزيراً وغير متنا
لكل عذق ثمري فإن العذوق الثمرية تستنفذ كميات كبيرة من الكربوهيـدرات، حيـث   

يكون النشا المتجمع في البراعم قليالً مما يسبب موت عدد كبير منها وعدم تكشـفها  و
 .وبالتالي يكون الحمل ضعيفاً في الموسم التالي



www.iraqi-datepalms.net 2010 

 

 2

من األوراق وتنتقل إلى البـراعم  ) أوكسينات(لفترة تتحرر مواد هرمونية خالل نفس ا .2
، وبعد تولد البـراعم  Bud differentiationوتعمل على تحفيز عملية تحور البراعم 

 )نـوفمبر ( تشرين الثـاني / 2تأخذ بالنمو البطيء على شكل طلعات صغيرة بدءاً من 
وإن تحـور  . ية ويتسارع نموها بعد ذلكمن السنة التال )يناير( كانون الثاني/ 1 حتىو

من السـنة السـابقة    نوفمبرداخل الطلعة فيبدأ خالل شهر  ونشوء الشماريخ الزهرية
وفي تجربة عملية تؤكد ما ذكـر   ينايرويتبعها استطالة الشماريخ والطلع خالل شهر 

بمواعيد مختلفة خالل السـنة، وجـرى حسـاب    ) السعف(أعاله، تمت إزالة األوراق 
 :عذوق الثمرية الموجودة في سنة إزالة الوراق والسنة التالية وكما في الجدول التاليال
 

  عدد العذوق على النخلة  موعد إزالة الوراق

  في سنة إزالة األوراق

  تكونةمعدد العذوق ال

  في السنة القادمة

  صفر  8  يوليو 11

  صفر  8  يوليو 22

  صفر  9  أغسطس 13

  صفر  6  أغسطس 26

  صفر  9  سبتمبر 24

  صفر  7  أكتوبر 27

  6  7  نوفمبر 17

  
  :ويتضح من الجدول أعاله

في سنة التجربة لـم   أكتوبر/  27حتى  يوليو/ 11زالة األوراق خالل الفترة من إإن  .1
) األوكسـين (يشجع تكون عذوق في النخلة التالية وذلك لعدم تكون المادة الهرمونيـة  

 .وانتقالهامن األوراق إلى البراعم
تكون الطلع رغم إزالة األوراق وهذا يعنـي تكـون المـادة     نوفمبر/  17في موعد  .2

 .في األوراق وانتقاله إلى البراعم قبل هذا الموعد) األوكسين(الهرمونية 
 

  :أخيراً يمكن القول أن تحول إلى البراعم إلى نورات زهرية يحتاج إلى
أن تأخذ القمة النامية تراكم كمية كافية من الكربوهيدرات في البراعم وهذه تتراكم بعد  .1

احتياجاتها وبعدها الثمار وما تبقى يتراكم في البراعم ليحفزها على النمو ألن عمليـة  
 .النمو تحتاج إلى طاقة تستمدها من الكربوهيدرات
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يؤدي إلى  نوفمبروأوائل شهر  أكتوبرهناك عامل يتحرر من األوراق في نهاية شهر  .2
ينتقل من ) أوكسين(ا العامل هو مادة هرمونية تحفز تكشف البراعم في هذا الوقت وهذ

 .الورقة إلى البرعم الموجود في إبطها ويحفزه على النمو
  

كما يجب اإلشارة إلى أن لدرجات الحرارة السائدة أواخر الخريف تأثير مباشـر علـى نمـو    
إن درجـات  . وتفتح النورات الزهرية فكلما كان الجو دافئاً تفتحت األزهار بصـورة مبكـرة  

الحرارة المنخفضة تؤثر على البراعم الزهرية، وعموماً فإن لحرارة الشتاء تأثير مباشر على 
، والحـرارة التـي   Blossomingزما يعقبه من تفتح األزهـار   Spatheنمو وتطور الطلع 

وان مجمـوع  . Ripeningفيكون لها تأثير علـى وقـت النضـج     ربعد تفتح األزها تحصل
  .له تأثير على نمو الثمار Hectunitsالوحدات الحرارية 

إن مناطق زراعة النخيل في العالم تكون متشابهة في ظروفها الحرارية فأشـجار النخيـل ال   
ْم وتعـرف هـذه    18تزدهر زراعتها إال في المناطق التي تبلغ درجة الحرارة في الظل فيها 

ذه الدرجة ويحسـب  بدرجة اإلزهار ولذا فإن حساب التراكم الحراري لمنطقة معينة يبدأ من ه
  :مجموع الوحدات الحرارية حسب المعادلة اآلتية

  .عدد أيام الشهر Xْم  18 –معدالت درجة الحرارة الشهرية = مجموع الوحدات الحرارية 
وعليه فإنه توفر درجة الحرارة المالئمة لإلزهار يحفز البراعم على النمو حتـى فـي غيـر    

  :لظاهرة يجب إجراء اآلتيالموعد المعتاد لها ولمعالجة مثل هذه ا
إزالة هذا األغاريض مباشرة ألن وجودها سيؤدي إلى استنزاف المواد الكربوهيدراتية  .1

 .المخزنة في الشجرة ويؤثر على حمل الموسم القادم وقد ال تزهر النخلة
في حالة ترك بعض األغاريض المؤنثة وتلقيحها قد ال يحدث فيها عقد بسبب ارتفـاع   .2

ْم وبالتالي تكـون الثمـار    25ن درجة الحرارة المالئمة للعقد هي درجات الحرارة أل
 ).شيص(كرية ب

  :نصائح للمزارعين
الحمل   مباشرة وعدم تركه  في حالة ظهور مثل هذه الحالة ننصح للمزارعين بازالة هذا

النه يؤثر على حمل الموسم القادم وقدالتحمل النخلة وتحصل فيها  حالة   ا لمعاومة بسب 
  زاف المواد الغذائية المخزونة استن

  
  
  


