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  Parthenocarpic setالعقد البكري 

 في ثمار نخيل التمر
  

  األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم 

  )أكساد(المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة  

  

وهذا يزيد من التصاق  ،يعرف عقد الثمار بأنه النمو السريع لمبيض الزهرة بعد عملية التلقيح واإلخصاب
تعقد ثمارها بكريًا  من النباتاتولكن هناك أنواع  ، تعقد تسقطال لثمرة بحاملها ويمنع سقوطها، والثمار التي ا

Porthenocarpically)(، كما أن التلقيح يمنع تكون منطقة  ،والعقد البكري هو تكون الثمار بدون إخصاب
أو حامل  قها ومنطقة اتصاله بالغصنالتي تفصل بين الثمرة وحاملها أو سا )(Abscission zoneالسقوط 
  . وبذلك يتم تثبيت الثمار ،الثمار

  

الهرمونات عن طريق  هذه ويتم تجهيز قسم من ،ةهرموني اتتحتاج الثمار في عقدها ونموها إلى منشط
تشجيع المبيض على إنتاج أنها إضافة إلى  ،معدل نمو المبيضزيادة حبوب اللقاح التي تساعد في 

  .نمو الثمار تحفزي التالهرمونات 
  

  Phytohormonesوتعرف الهرمونات النباتية 

أو  Promoteعلى أنها مركبات عضوية غير الغذائية تنتج من قبل النبات ويمكنها بتراكيز قليلة أن تحفز 
الفعاليات الفسيولوجية في النبات وهذه المركبات تعمل كعوامل ارتباط  Modifyأو تحور   Inhibitتثبط 

Correlation factors مهمتها ربط نمو أحد أجزاء النبات بنمو أجزائه األخرى.   
   :هي وهناك خمسة مجاميع من الهرمونات النباتية

وحامض  Growth Promoters مشجعة للنمولنيات والسايتوكاينينات وهي مواد األوكسينات والجبر 
  .)Growth Inhibitors Davies)  ،1995 االبسيسك واالثيلين وهي مواد مثبطة للنمو 

   
ويتم تجهيز جزء من هذه الهرمونات عن طريق  ةهرموني اتعملية العقد إلى منشط أثناءإن الثمار تحتاج 

حبوب اللقاح التي تساهم بدور مهم في نمو المبيض إضافة إلى تشجيعها للمبيض نفسه على إنتاج 
النباتات التي لها القدرة على إنتاج  الهرمونات وقد يحدث العقد دون عملية إخصاب ويكون بكريًا ووجد أن

  ).1995إبراهيم، (ثمار بكرية بدون الحاجة للتلقيح تحتوي مبايض إزهارها على تراكيز عالية من الهرمونات 
  :ي إلى حدوث الحاالت التاليةفإن عدم حدوث التلقيح واإلخصاب يؤد ،أما بالنسبة لثمار نخيل التمر
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  .خصبة كافةتساقط األزهار غير الملقحة والم .1
بقمع  ةالبذور متصل ةصغيرة عديم اتنمو مبايض األزهار غير المخصبة مرة واحدة مكونة ثالث ثمر  .2

  .)Perianth(واحد 
 .خالية من البذرة غير المخصبة مكونة ثمرة واحدة بكرية ةنمو مبيض واحد من المبايض الثالث .3

  

أي ال  ،وتكون غير ناضجة ،ستهالكوهي غير صالحة لال ،)شيص(غير المخصبة تسمى النخيل إن ثمار 
  .تمر بها الثمار الطبيعية المخصبةتمر بمراحل النضج التي 

وتشير الدراسات والبحوث على أن األزهار في النباتات التي تعقد بكريًا بصورة طبيعية مثل بعض أصناف 
ر حديًا وفي فترة تحتوي على مستوى معين من الهرمونات يعتبيجب أن العنب والحمضيات، وكذلك الموز، 
  . تعتبر حرجة أثناء مرحلة تفتح األزهار

، أن مصدر الهرمونات في الثمار التي تعقد بكريًا بشكل طبيعي هي البويضات )Nitsch  ،)1970وبين 
وما يؤكد ذلك هو أن بعض  التي تكون لها قابلية على إنتاج كميات من األوكسينات كافية لنمو أنسجة الثمرة

يس لها قابلية على العقد البكري يمكن أن يتم العقد البكري فيها إذا رشت بمنظمات النمو أثناء الثمار التي ل
، في دراسته لمستويات )1995( ،أما بالنسبة لنخيل التمر، فلقد أشار إبراهيم .تفتح األزهار رشة واحدة

األوكسينات والجبرلينات الداخلية خالل تطور ثمار صنف الحالوي إلى أن تراكيز الجبرلينات واألوكسينات 
كغ وزن طازج على / ميكرو غرام  450.9و 99.5كانت عالية في األزهار غير الملقحة، حيث بلغت 

  .زهار وعقد الثماروقد يكون لهذه التراكيز عالقة بعملية تطوير األ. التوالي
، في دراسته لمحتوى األزهار غير الملقحة لصنف البرحي من األوكسينات )2002(وهذا ما أكده خلف 

كغ وزن طازج في األزهار غير الملقحة / ميكرو غرام  126 و 344والسايتوكاينينات، حيث بلغت التراكيز 
 .على التوالي
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إزهار النخيل غنية في محتواها من األوكسينات والجبرلنيات كما هو الحال في وهذا يدل على أن مبايض 
وأن هذه  بعض النباتات وخاصة مبايض أزهار الفاكهة التي تعقد بكريًا مثل بعض أصناف البرتقال والعنب،
التي  الملقحة التراكيز العالية في اإلزهار قد تكون المسؤولة عن العقد البكري الطبيعي ألزهار نخيل التمر غير

  ).الشيص(تستمر في النمو وال تسقط مكونة ثمار يطلق عليها 
  

إن العقد البكري يحدث دون الحاجة إلى تلقيح لوجود تراكيز عالية من األوكسينات في مبايض أزهارها وكذلك 
  .ةفإن البويضات الصغيرة ونسيج الكيس الجنيني هما مركز إنتاج السايتوكاينينات في الثمار البكري

، أن نمط نمو ثمار نخيل التمر صنف البرحي البذرية والبكرية معبرًا عنه بالزيادة في )2002(والحظ خلف 
وزن الثمرة وحجمها قد سلك في كالهما منحى النمو األسي، وعلى الرغم من دور البذرة الواضح في تفوق 

 أنه لم يكن للبذرة دور في تحديد نمط نمو الثمار البذرية معنويًا في الوزن والحجم مقارنة بالثمار البكرية إال
  .الثمار

والسايتوكاينينات في  وٕان لثمار النخيل القدرة على العقد البكري بسبب وجود تراكيز عالية من األوكسينات
إن الثمار البكرية ومن خالل دراسة نمط سرعة التنفس فيها لصنفي الحالوي والبرحي تميزت . مبياض اإلزهار
رتفاع المفاجىء في سرعة التنفس الذي يحدث أثناء نضج الثمار والذي يسمى بعدم حدوث اال
Climacteric )هرمون (وذلك لعدم وجود البذرة المصدر األساس إلنتاج االثيلين ). التنفس النضجي

  .الذي يكون مسؤوًال عن حدوث التنفس النضجي، لذا ال تنضج الثمار البكرية) النضج
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