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نخلة التمر

أزهــار نخلة التمر

ثنائية املسكن  Dioeciousأي أن األزهار املذكره  Male Flowersواألزهار املؤنثة Female Flowers
توجد علي أشجار منفصلة .حلدوث األخصاب وعقد الثمار البد من إنتقال حبوب اللقاح طبيعيا بواسطة
الرياح أو احلشرات أو صناعيا بواسطة االنسان من االشجار املذكرة إلى االشجار املؤنثة.

الطلع Spathe

ننشأ النورات الزهرية سنويا في أباط األوراق ( السعف ) التي ظهرت
من قلية ( مركز) النخلة وإنفردت وريقاتها (اخلوص) خالل موسم
النمو السابق لظهورها خاصة األوراق التي تظهر غالبا ً خالل الفترة
من أبريل إلى أكتوبر (شكل .) 2 ، 1
يغلف النورة جميعها ورقه متحوره تسمي القينوه أو اجلف أو الغالف
 Prophyllالذي يكون جلدياً ،متينا ً  ،مستدقة احلواف  ،السطح
اخلارجي مغشي عادة بخملة محمرة أما السطح الداخلي فأملس
بلون مصفر (شكل.)3
في بداية ظهور الطلع يكون لونه مخضرا ً ثم يتحول إلى اللون
البني عند نضج النورة ينشق الغالف طوليا ً فتنبثق منه الشماريخ
احلاملة لألزهار املذكره أو األزهار املؤنثة.

الغالف يعمل على حماية األزهار الرهيفة من الظروف البيئية
السيئة خاصة انخفاض درجة احلرارة إلى أن يتم نضجها وتكون
جاهزة الداء وظيفتها .
يطلق على مجموعة األزهار والغالف أو القينوة احمليط بها اسم طلع
 Spatheويطلق عليه في بعض املناطق أسم كم أو كوز ( شكل.)1

(شكل  )2الطلع املؤنث قبل ظهوره من أباط األوراق

(شكل  )1طلع مذكر وطلع مؤنث الحظ
الفرق في الطول والعرض واحلجم

ابعاد الطلع الناضج :
يوجد تفاوت كبير في ابعاد الطلع الناضج قبل انفالقه سواء بني الطلع املذكر او الطلع املؤنث أو بني أصناف
الطلع املذكر وأصناف الطلع املؤنث  .بناء نتاجن على بعض الدراسات التي اجريت في هذا اجملال (13 ، 11 ، 2
 ) 25 ، 22 ، 17 ،ميكن وضع األبعاد التالية :
أ -الطلع املؤنث
الطول  :يقسم الطول إلى ثالث مجاميع هي :

•
• طلع متوسط الطول  :يتراوح طوله من  50سم إلى  60سم.
• طلع طويل إلى طويل جدا ً  :يتراوح من  61إلى  70سم أو أكثر
طلع قصير الطول  :يتراوح من  40سم إلى  49سم.

من  70سم.

العرض  :يقسم العرض إلى ثالث مجاميع هي :

•
• طلع متوسط  :يتراوح عرضه من  6سم إلى  7سم.
• طلع عريض ( غليظ )  :أكثر من  7سم.

طلع رفيع ( نحيف )  :يتراوح عرضه من  3سم إلى  5سم.

ب -الطلع املذكر
الطول  :يقسم الطول إلى ثالث مجاميع

•

طلع قصير الطول  :يتراوح طول من  25سم إلى  50سم وقد

تكون اقصر من  25سم.

شكل ( )3النورة املذكرة والنورة املؤنثة قبل انفالق الطلع الحظ
الفرق في حجم القينوة لكل من النورة املذكرة والنورة املؤنثة

•
• طلع طويل جدا ً  :يتراوح طول من  100إلى  110سم أو أكثر من  110سم.
طلع متوسط الطول  :يتراوح طول من  50سم إلى  100سم.

العرض  :يقسم العرض إلى ثالث مجاميع هي

•
• طلع متوسط العرض  :يتراوح عرضه من  10سم إلى  15سم.
• طلع عريض ( غليظ )  :يتراوح عرضه من  15سم إلى  22سم وقد يصل إلى أكثر من  22سم.
طلع رفيع ( نخيف ) :يتراوح عرضه من  3.5سم إلى  10سم وقد يصل إلى أقل من  3.5سم.

تتابع ظهور الطلع -:

•

خالل موسم األزهار الذي ميتد من يناير إلي مايو حسب املنطقة – يبدأ ظهور الطلع من إباط مجموعة األوراق التي
ظهرت من القلبه وإنفردت وريقتها ( اخلوص ) خالل الصيف السابق وتظهر الطلعة األولي قرب القمة أي من إبط
الورقة األصغر سنا ً في اجملموعة ثم يتبعها خروج بقية الطلع بشكل لولبي متجها ً إلي أسفل ( Basipetalشكل . )4

يكون لون الطلع في بادي األمر أخضر ثم يأخذ لونه العادي بعد ذلك

•

ليس هناك فارق كبير ميكن مالحظته لغير ذوي اخلبره بني الطلع املذكر والطلع املؤنث قبل إنشقاق الغالف أو
القينوه .ويفرق املزارع بينهما عن طريق الطول والعرض حيث يكون الطلع املذكر أعرض واغلظ بينما الطلع املؤنث أنحف

وأدق ( شكل . )3 ، 1

شكل ( )4تتابع ظهور الطلع املؤنث يالحظ أن الطلع الذي يوجد في أباط
األوراق األصغر سنا ً هي التي تبدأ في الظهور واإلنفالق

عدد الطلع املنتج سنوياً :
يختلف العدد بإختالف األصناف وقوة النخلة وجنسها فمن حيث القوة يزداد العدد كلما كانت النخلة قويه ومعتني
بها ومن حيث اجلنس فالنخله املذكرة تنتج من  10إلى  30وقد يصل العدد إلى  )13( 40طلعة سنويا ً بينما النخله
املؤنثة تنتج أقل من ذلك ويتراوح العدد من الشي إلى  20طلعة سنويا ً ومبتوسط  12طلعة لكل نخلة .بصفة عامة
يبلغ عدد الطلع من ثلث إلى ثلني عدد السعف املتكون خالل السنة السابقة لألزها.
يتأثر حجم الطلعة علي النخلة الواحدة مبيعاد ومكان ظهورها فالطلعه التي تنمو مبكرا ً والتي تكون قرب القمة
تكون أكثر طوال ً وعرضا ً من التي تنمو أسفلها في أو آخر موسم اإلزهار.

منو البراعم الزهرية خالل الفترة السابقة لألزهار
في دراسة على صنف غرس  )1( Rharsمت قياس طول البراعم من مايو ( في السنة السابقة لألزهار ) وحتى مارس (سنة
األزهار) .جدول ( )1يوضح نتائج هذه الدراسة ومنه ميكن مالحظة ما يلي -:

•

يتوقف معدل وسرعة البراعم على مكان وجودها في رأس النخلة فالبراعم تستمر في النمو طوال العام ولكن

بدرجات متقاونه .

•

البراعم القريبة من القمة أسرع في النمو خاصة خالل الفترة من ديسمبر إلى مارس وهذا يفسر سبب ظهورها أوال ً

(شهر مارس) بالرغم من تكونها بعد البراعم األولى (القريبه من محصول السنة السابقة) .

•
• معدل النمو كان بطيئا ً خالل الفترة من مايو إلى نوفمبر للسنة السابقة لألزهار حيث متوسط طول البرعم في
البراعم األولى كانت أبطأ في النمو وهذا يفسر سبب ظهورها في أخر فترة األزهار (مايو) .

نوفمبر كان حوالي  2.5سم.

جدول ( ) متوسط منو براعم صنف غرس خالل فترة العشرة شهور السابقة النفالق الطلع لكل من الثالث براعم
األخيرة (األقرب الى القمة )والثالث براعم األولى (األقرب الى احملصول) -املصدر ( )

النورة الزهرية Inflorescence
توجد األزهار في نورات أغريضيه مركبه  Spadixحيث تتركب النوره من محور  Rachisحلمي غليظ يتفرع عند اجلزء األخير
منه إلي عدة فروع تعرف بالشماريخ  Rachillae or strandsمرتبه نوعا ً ما ترتيبا ً حلزونيا ً وهي غير متفرعة عادة وفي بعض
احلاالت القليلة قد تتفرع الشمارح السفلية إلي فرع أو فرعني  .يوضح (شكل  )3ترتيب وضع الشماريخ الزهرية داخل الغالف
قبل تفتحها .
األزهـــــار جالسه  Sessileبدون عنق زهري ( شكل )16 ، 6 ، 5منتظمة قطرها يتراوح من  4 – 3ملم  .وحيدة اجلنس
 Unisexualوفي بعض احلاالت النادرة قد حتمل أزهار خنثى  Hermaphroditeفي النورات املذكره وفي هذه احلاله تكون األزهار
اخلنثي قريبة الشبة باألزهار املذكرة من حيث الشكل واحلجم والترتيب.

وصــف وتــركـيـب األزهــار
 -1الزهـــرة Flower
جالسه منتظمه وحيدة اجلنس  Unisexualفقد تكون مذكره  Staminateأو مؤنثة  .Pistillateأزهار نخلة التمر على
األشجار املذكرة أو األشجار املؤنثة تكون ثنائية اجلنس  Bisexualفي بداية تطورها ولكنها عند مرحلة معينة من
النمو التطور يتوقف أو يُكبج منو الكرابل في األزهار املذكرة وبينما يتوقف أو يُكبج منو أألسدية في األزهار املؤنثة
وتتكون الزهرة من األجزاء التالية:
 -2الغالف الزهري Perianth
يتركب من سته أوراق زهرية – مرتبه في محيطني – يتركب احمليط اخلارجي  Outer Perianthمن ثالث أوراق زهرية
ملتحمة عبارة عن السبالت  Sepalsوويتركب احمليط الداخلي  Inner Perianthمن ثالثة أوراق زهرية كبيرة نسبيا ً
منفصلة وهي البتالت  ( Petalsشكل .) 5
بتالت األزهار املؤنثة أكثر سمكا ً وتتداخل أطرافها بينما بتالت األزهار املذكرة أكثر طوال ً وأطرافها أقل تداخالً  .وضع
البتالت يكون متبادال ً مع وضع السبالت ( شكل .) 6

(شكل  ) 5مقارنة بني األزهار املذكرة واألزهار املؤنثة من حيث :
أ -مسقط الزهرة  .ب -ترتيب األزهار على الشمراخ املصدر ()6

 -3األسدية في األزهار املذكرة (الطلع) Androecium
وهي أعضاء التذكير ( الطلع ) وتتكون من:

•

ستة أسدية مرتبه في محيطني يتكون كل منها من ثالثة أسديه Stamenمنفصلة .توجد أسدية احمليط األول مقابله

للسبالت  Antesepalous positionبينما تكون أسديه احمليط الثاني مقابله للبتالت ( Antepetalous positionشكل )5

•

تتركب كل سداة من حامل صغير يسمى اخلويط  Filamentيحمل في طرفة كيس صغير يعرف باملتك  Antherوفي

داخله حبوب اللقاح  .Pollen grainيقدر طول السداة بحوالي  4ملم.

•

في األزهار املؤنثة يتوقف تطور األسدية عند مرحلة معينه وتظهر في األزهار املؤنثة الكامله علي شكل نتؤات أو

بروزات  Projectionsبني الكرابل والبتالت ( شكل  . ) 5كرابل األزهار املذكرة ال حتتوي على بويضات .حيث يتوقف منو

الكرابل عند مرحله معينه وتبقي صغيره في منتصف الزهرة.

•

األسدية في األزهار املذكرة بسيطة التركيب من الناحية التشريحيه حيث تتكون من بشره  Eprdermisوخاليا

براينكمية داخليه كبيرة احلجم وبها فجوات (اخلاليا التانينبة في البرانكيما)
يالحظ من شكل ( )6و شكل ( )7أن األزهار في النورة املذكرة قد تتفتح بعض أزهارها وتظهر أسديتها قبل انشقاق الغالف.

شكل ( )6أزهار مذكرة قبل انفالق الطلع

شكل ( )7أزهار مذكرة بعد انفالق الطلع
طبيعيا ً

شكل ( )8غبار أو طحني حبوب اللقاح

حبوب القاح Pollen Grains
أ) وصف وشكل حبوب اللقاح :Grain Morphology
تتشابه حبوب لقاح األصناف املذكره (الفحول) لنخلة التمر في الشكل العام ( شكل  ) 9حيث تكون
اهليليجية  Ellipticalالشكل أو تشبه القارب  Boat-shapedوفي بعض احلاالت تكون كروية Spheriodمع شق أو
أخدود قطبي عميق  Germinal Furrowميتد على طول حبة اللقاح .حبوب لقاح نخلة التمر كما هو احلال في جنس
 Phoenixتوجد على شكل خاليا مفردة .Monad

•

•

السطح اخلارجي  Exineحلبة اللقاح مزخرف على شكل شبكة منتظمة أو غير منتظمة ( شكل )9يختلف شكل
وعمق هذه الزخرفة من صنف مذكر إلى أخر وميكن استخدامها كأحد األسس في التميز أو التعرف عل األصناف  .ينتشر
على السطح مسام أو ثقوب  Poresيختلف عددها في وحدة املساحة باختالف األصناف ( ) 21 ، 18 ، 17 ، 3

ب) أبعاد حبوب اللقاح Grain Measurements
يتراوح طول حبه اللقاح بصفة عامة من  17ميكرون إلى  25ميكرون بينما يتراوح عرضها من  1.8ميكرون إلى 2.0
ميكرون .نسبة الطول إلى العرض والتي تدل على مدى استطالة أو إستداره حبه اللقاح تتراوح من  1.5إلى .2.4
األبعاد السابقة الذكر توضح املدى العام وقد تزداد أو تنخفض عن ذلك لبعض األصناف املذكره.
ج -حيوية حبوب اللقاح
تقدر حيوية حبوب بطريقتني هما:
 إنبات حبوب اللقاح :متتاز هذة الطريقة بإنها تعطي نسب إنبات اقرب الواقع. استخدام صبغة االسيتوكارمن  :Acetocarmineهذة الطريقة سريعة ولكن نسب اإلنبات تكون بعيدة عن الواقع.مت تقدير حيوية حبوب اللقاح حلوالي  600نخلة مذكرة (  )13ووجد ان حيوية حبوب اللقاح تراوحت من % 44الى% 100
عند استخدام صبغة االسيتوكارمن بينما تراوحت النسبة من  6%الى  % 93عند استخدام طريقة اإلنبات وفي دراسة
اخرى (  )17وجد ان نسبة إنبات حبوب لقاح  11صنف مذكر تراوحت من  % 54الى  .% 81في دراسة ثالثة ( )2وجد ان
نسبة إنبات حبوب لقاح 11مصدر حلبوب اللقاح تراوحت من % 5الى . % 83
يالحظ مما سبق أهمية اختيار مصدر حبوب اللقاح إلن ارتفاع نبة احلوية يقابلها ارتفاع نسبة اإلخصاب مع استخدا م
كمية اقل من حبوب اللقاح.

حبوب اللقاح
مزيد من التفاصيل ...
 )1في دراسة شملت  61نخلة مذكرة (فحل) في السعودية ( )18وجد أن:

•

طول حبوب اللقاح يتراوح من  22ميكرون إلى  25ميكرون وبأن حوالي  % 59من عدد الفحول كان طول حبوب لقاحها
يتراوح من  23.5ميكرون إلى  25ميكرون والباقي اقل من )% 30 ( 23.5او اعلى من )% 11( 25

•

عرض حبوب اللقاح فقد تراوح من  10.4ميكرون إلى  14.5ميكرون وبأن حوالي  77%من عدد الفحول كان عرض حبوب
لقاحها يتراوح من  11ميكرون إلى 13ميكرون .

•

نسبة الطول إلى العرض حلبوب اللقاح تراوحت من  1.7إلى  2.3أي أنها متيل إلى االستطالة او الشكل االهليليجي
.Elliptical

•

املسام أو الثقوب تقسم إلى اجملاميع التالية :

-

عدد الثقوب منخفض اقل من 10ثقب  /ميكرون
مربع(  30نخلة مدكرة من .)61

-

عدد الثقوب متوسط من 10الى 14ثقب  /ميكرون
مربع(  25نخلة مدكرة من .)61

-

عدد الثقوب منخفض اقل من 10ثقب  /ميكرون
مربع(  6نخلة مدكرة من .)61
لذلك ميكن استخدام عدد الثقوب في التعرف او تشخيص
األصناف املذكرة.
 )2في دراسة على أربعة أصناف ناجتة عن طريقة التهجني في
كاليفورنيا (  ) 21وجد أن :

•

طول حبوب اللقاح تراوح من  20ميكرون إلى  24ميكرون

.

•

عرض حبوب اللقاح تراوح من  10ميكرون إلى 12
ميكرون.

•

نسبة الطول إلى العرض تراوحت من  1.9إلى  2.4أي أن
الشكل العام مييل إلى االستطالة او الشكل االهليليجي
 Ellipticalشكل (. )9

 )3في دراسة على  11صنف مذكر من األصناف املشهورة في
السعودية والتي تتكاثر خضريا ً (  ) 17تشمل  :سكري -مينيفي
– سلج – دخيني – نبوت ذامل – سري –خالص – شقراء – صفري
– مكتومي – خضري ( .في بعض املناطق بسمي الذكور بأسماء
األمهات) .اوضحت الدراسة ما يلي-:

•

طول حبة اللقاح تراوح من  17ميكرون (خضري) إلى

 22.6ميكرون (صفري) بينما تراوح العرض من  7ميكرون

(خضري) إلى  10ميكرون(سكريي ,صفري).

•

لوحظت فروق واضحة في منط الزخرفة على سطح

حبوب اللقاح وعدد الثقوب في وحدة املساحة وتكرارها

ومت تقسيمها الى ثالث مجاميع هى:

-

عدد الثقوب منخفض اقل من 10ثقب  /ميكرون

مربع مثل خضري و دخيني

أ -سطح حبة اللقاح

ب -الشكل العام حلبة اللقاح

شكل ( )9حبوب لقاح بعض األصناف املذكرة الناجتة
من عملية التهجني  .الحظ الزخرفه على حبوب
اللقاح وشكل احلبة االهليليجي  -املصدر ()21

 عدد الثقوب منخفض اقل من 10ثقب  /ميكرون مربع مثل سكري وصفري لذلك ميكن استخدام عدد الثقوبعدد الثقوب متوسط من 10الى 20ثقب  /ميكرون مربع مثل شقرا ومكتومي

في التعرف او تشخيص األصناف املذكرة.

 )4في دراسة على  5فحول سعودية (  )3جمعت من  5مناطق متباعدة وجد أن:

•
• عرض حبة اللقاح تراوح من  16.3ميكرون إلى  18.6ميكرون.
• نسبة الطول إلى العرض تراوحت من  1.0إلى  1.3أي أن حبوب اللقاح متيل إلى الشكل املستدير .Spherical
• نسبة حيوية حبوب اللقاح باستخدام صبغه االسيتوكارمن تراوحت من  - % 83إلى . % 96
طول حبة اللقاح تراوح من  18.6ميكرون  21.9ميكرون

 -5الكرابل في األزهار املؤنثة ( املتاع ) Gynoecium
وهو عبارة عن أعضاء التأنيث( املتاع) ويتركب من :
 -1ثالث كرابل  Carpelمنفصلة وقائمه  Erectحتتوي كل كربله علي بويضه  Ovuleواحده (شكل  ) 11 ، 10وعند
حدوث التلقيح تنمو كربله واحده وتضمحل األخريتني وفي حالة عدم حدوث التلقيح فإن الثالث كرابل تنمو بكريا
 Parthenocarpicallyونتج ثمار صغيرة احلجم خالية من البذور ( )16ليس لها قيمة أقتصادية .تسمى في كثير من
املناطق شبص أو صيص.
 -2امليسم  Stigmaوهو نتوء صغير يكاد أن يظهر من الغالف الزهري ولكل كربلة ميسم خاص بها.
 -3القلم  Styleوهو عبارة عن حامل قصير جدا ً طوله أقل من  0.5ملميتر .
 -4في األزهار املؤنثة يتوقف تطور األسدية عند مرحلة معينه وتظهر في األزهار املؤنثة الكامله علي شكل نتوءات
أو بروزات  Projectionsبني الكرابل والبتالت ( شكل  . ) 5كرابل األزهار املذكرة ال حتتوي على بويضات .حيث يتوقف منو
الكرابل عند مرحله معينه وتبقي صغيره في منتصف الزهرة.

شكل ( )10زهرة مؤنثة بعد أنفالق الطلع
مباشرة

شكل ( )11كرابل الزهزة املؤنثة لصنف دقلة
نور عند التلقيح  .يالحظ أنفصال الكرابل
والتشابة في الشكل  -املصدر ()16

شكل ( )12منظر قمي زهرة مؤنثة
بطول  3ملم يوضح املباسم وسطحها
 -املصدر ()7

كيفية التميز بني النورات املذكرة والنورة املؤنثة
يستطيع املزراع ذو اخلبرة التميز بني كل من النورات املذكرة واملؤنثة بأحد الطرق التالية :
 -1أبعاد الطلع املذكر وأبعاد الطلع املؤنث
يختلف طول وعرض كل من الطلع املذكر والطلع املؤنث باختالف اجلنس وقوة النخلة واملعاملة الزراعية وغيرها.
قبل أنشقاق القينوة ميكن التميز بني الطلع املذكرة والطلع املؤنث عن طريق احلجم والطويل والعرض فالنورة املذكرة
أعرض واغلظ من النورة املؤنثة ( شكل )15 ، 12

(شكل  )13طلع مؤنث قبل وبعد انشقاق الغالف

(شكل  )14طلع مذكر قبل وبعد انشقاق الغالف

الطلع املؤنث  :يتراوح طول الطلع من  70 - 40سم أو أكثر بينما يتراوح عرضه من  3سم إلى  7سم أو اكثر (.)25
الطلع املذكر  :يتراوح طول الطلع من  100 - 25سم أو أكثر بينما يتراوح عرضه من  4سم إلى  22سم أو اكثر (.)13
بعد إنشقاق القينوه أو الغالف اخلارجي طوليا ً وإنبثاق الشماريخ ميكن بسهوله التميز بني النوره املذكرة النوره املؤنثة
عن طريق املقارنة بني الشماريخ املنبثقة خارج الطلع (شكل )17 ، 16 ،15

 -2األزهار في النورة الزهرية املؤنثة :
توجد األزهار علي الشماريخ متباعدة عن بعضها  ،كأسية الشكل ،
حجمها صغير (شكل  )18 ، 16مقارنة باألزهار املذكرة يوجد بكل زهره
ثالثة كرابل منفصلة متساوية احلجم ( شكل ) 12 ، 11وتتخذ هذه
الكربالت الثالثة مبجموعها شكالً مخروطيا ً وبطرف كل كربله ميسم
تام التكوين غير متفرع (شكل )12عدد األزهار في النوره يتراوح من
 10,000 – 1000زهره الرائحة لها وغير جذابة للحشرات

شكل ( )15ترتيب األزهار املؤنثة على
الشمراخ يالحظ تباعد املسافة بينها

 -3األزهار في النورة الزهرية املذكر :
توجد األزهار علي الشماريخ متالصقة (شكل  ) 18 ، 17وتكاد تغطي
الشمراخ ،كـبيرة احلجم نسبيا ً  ،مقارنه باألزهار املؤنثة – كأسيه
الشكل لكل زهره غالف شمعي اللــون عبارة عن ثالث بتالت عندما
تتفتح تظهر سته متوك كبيره نوعا ً ممتلئة بحبوب اللقاح البيضاء
اللون واملائلة لألصفرار وتشبه الدقيق ولها رائحة مميزه ( شكل .) 8 ، 6
عدد األزهار املذكرة في النوره يزيد كثيرا ً عن عدد األزهار في النوره املؤنثة
( شكل  ) 17وقد يصل إلى  29000زهرة ()17

 -4الشماريخ  Rachillaeفي النورة املذكرة والنورة املؤنثة

شكل ( )16ترتيب األزهار املذكرة على
الشمراخ يالحظ تقارب املسافة بينها

أ -النورة املؤنثة
طول الشماريخ ( شكل  ) 18تختلف باختالف األصناف ( )26وهي أما أن تكون.
قصيرة الطول  :يتراوح طولها من  25سم إلى  35سم وقد تكون أقل
من  25سم.
متوسطة الطول  /يتراوح طولها من  36سم إلى  45سم.
زائدة الطول أكثر من  45سم.

•
•
•

ب -النورة املذكرة :
طول الشماريخ (شكل  ) 18يختلف باختالف األصناف (  )13املذكره أو النخيل
الناجت من البذرة وهي اما ان تكون
قصيرة الطول  :يتراوح من  5سم إلى  10سم .
متوسطة الطول  :يتراوح من  10سم إلى  15سم .

•
•
• زائد الطول  :يتراوح من  15سم إلى  38سم.

شكل ( )17مقارنة بني الشمراخ
املذكر والشمراخ املؤنثة الحظ الفرق
في عدد ووضع وترتيب األزهار

شكل ( ) 18وضع وترتيب الشماريخ املذكره والشماريخ املؤنثة قبل أنفالق الغالف

عدد اإلزهار على الشمراخ :
أ -النورة املؤنثة :
ميكن تقسيم عدد األزهار على الشمراخ الواحد (  ) 26إلى : :

•
• متوسط العدد  :يتراوح من  50 – 40زهرة .
• كثيرة العدد أكثر من  50زهرة.
قليل العدد  :يتراوح من  20إلى  40زهرة.

ب -النورة املذكرة :
ميكن تقسم األزهار على الشمراخ الواحد (  ) 13إلى :

•
• متوسط العدد :يترواح من  25إلى 50زهرة.
• كثر العدد :يتراوح من  50إلى  92زهرة أو أكثر.
قليل العدد :يتراوح من  13إلى  25زهرة.

يتراوح عدد األزهار املذكرة على الشمراخ الواحد كمدي ألكثر من  600نخلة
مذكره في السعودية من  13زهرة إلى  92زهرة وفي دراسة أخرى شملت 15
نخلة بذرية مذكره (  ) 11يتراوح العدد من  41زهرة إلى  104زهرة .لكل شمراخ.

(شكل  ) 19مقارنة بني طول الشماريخ
املذكره والشماريخ املؤنثة شملت  5نخلة
بذرية مذكره

الطلع املذكر Male spathe
مزيد من التفاصيل ...

بهتم املزارع كثيرا ً بصنف ومصدر الطلع املذكره ( شكل  ) 20الذي سيستخدم حبوب لقاحه في تلقيح أصناف النخيل
املؤنثة في مزرعته .منذ املقدم الحظ املزارع وجود فروقات كبيرة بني األصناف املذكرة (وتعرف بالفحل) لنخلة الثمر تشمل
ما يلي-:

•
• الطلع عدد الطلع /نخلة – معياد تفتح أو انفالق الطلع  -طول وعرض الطلع – وزن الطلع .
• األزهار عدد األزهار لكل شمراخ – إجمالي عدد األزهار للطلع الواحد .
• تأثير حبوب اللقاح على كمية وجودة احملصول لوحظ أن لصنف حبوب اللقاح تأثيرات ايجابية أو سلبية على صفات
حبوب اللقاح  :وزن حبوب اللقاح لكل طلع – حيوية حبوب اللقاح وقدرتها على االخصاب .

احملصول الناجت وهو ما يعرف بامليتازينا Metazenia

ملعرفة مدى الفروق الرئيسية بني مصادر حبوب اللقاح سواء كانت معروفة لدى املزارعني باالسم (عادة حتمل اسم صنف النخلة
االم) أو أشجار مذكرة ناجته عن طريق التكاثر بالبذرة .تستعرض فيما يلي بعض الدراسات التي أجريت في هذا اجملال:

 )1في دراسة ( )13شملت أكثر من  600نخلة مذكرة تستخدم كمصادر
حلبوب اللقاح في  209مزرعة منتشرة في املنطقة الوسطي من السعودية .
أوضحت النتائج ما يلي-:

•

معياد األزهار  :ميتد موسم األزهار من فبراير إلى أبريل وإحيانأ ميتد إلى

مايو وذلك حسب املنطقة.

•

عدد ووزن الطلع:

 وزن الطلع تراوح متوسط وزن الطلع من  105جرام إلى 3683عدد الطلع تتراوح من  5إلى  40طلعة لكل نخلة.

جرامونسبة املدى األوسط للوزن( 1000 – 500جرام) كان ميثل

•

حوالي .44%
طول وعرض الطلع :

-

الطول تراوح من  25سم إلى  119سم ونسبة املدى األوسط

للطول ( 100 – 50سم) كان ميثل حوالي .40%

-

العرض تراوح من  3.5سم إلى  22.5سم ونسبة املدى األوسط

(شكل  )20الطلع املذكر

للعرض( -15 10سم) كانت متثل حوالي .54%

•

شماريخ الطلع :

-

عدد الشماريخ لكل نوره تتراوح من  23شمراخ إلى 420

شمراخ ونسبة املدي االوسط للعدد ( 150 100-شمرخ) كانت
متثل حوالي .34%

 عدد األزهار على كل شمراخ تراوح من  13زهرة إلى  92زهرة ونسبة املدى األوسط للعدد ( 50 – 25سم) كان ميثلطول الشمراخ تراوح من  5سم إلى  38سم ونسبة املدى األوسط (20-15سم) كانت متثل حوالي .35%

حوالي .% 44

•

حبوب اللقاح-:

 حيوية حبوب اللقاح تراوحت من  6%إلى  93%واملدى املتوسط ( )75%-50كان ميثل حوالي  % 25وذلك باستخداموزن حبوب اللقاح لكل طلع تراوح من  0.02جرام إلى  82جرام ونسبة املدى االوسط ( 15-5جرام) كان ميثل حوالي .36%

طريقة األنبات.

 )2في دراسة على  11صنف مذكر معروفة باالسم في السعودية (  ) 17شملت سكري  ،منيفي  ،سلج  ،دخنيني  ،بيوت زامل
 ،سري  ،خالص  ،شقرا  ،صفري  ,مكتومي ,خضري .
أوضحت الدراسة التباين الكبير بني األصناف املذكورة كما هو واضح مما يلى:

•
•

•
•

وزن وأبعاد الطلع -:
وزن الطلع تراوح من  0.8كجم ( مكتومي) إلى  4.1كجم ( سكري) .

 طول الطلع تراوح من  60سم (شقرا) إلى 153سم (سكري). -عرض الطلع تراوح من  13سم (سري) إلى  20سم (سلج).

محور النوره والشماريخ-:

 عدد الشماريخ لكل نوره تراوح من  154شمراخ إلى  283شمراخ (مينيفي). طول الشمراخ تراوح من  16سم إلى  35سم (سكري)طول محور النورة تراوح من  16سم (مكتومي) إلى  76سم (سكري) .

عدد األزهار :

 إجمالي عدد األزهار لكل طلع تراوح من  8485زهرة (صفرى) إلى  29066زهرة (خالص).عدد األزهار لكل شمراخ تراوح من  49زهرة (سلج) إلى  99زهرة (خالص).

حبوب اللقاح -:

 نسبة أنبات حبوب اللقاح تراوح من ( 54%خضرى) إلى ( 81%سكري).وزن حبوب اللقح لكل طلع تراوح من جرام 7.1الى21.4جرام (سري)

 )3في دراسة أجريت لتقيم  15نخلة مذكره نامية بريا في أحد وديان باكستان ( )11أوضحت الدراسة ما يلي -:

•
•
•

حبو ب اللقاح -:

 حيوية حبوب اللقاح تراوحت من  31%إلى  % 95وذلك باستخدام صبغة االسيتوكارمن .وزن حبوب اللقاح لكل طلع تراوح من  5جرام إلى  27جرا م.

طول وعرض الطلع-:

 عرض الطلع تراوح من  8سم إلى  14سم .طول الطلع تراوح من  7سم  108سم .

الشماريخ واألزهار -:

 طول الشمراخ تراوح من  29سم  55سم عدد األزهار لكل شمراخ تراوح من  41زهرة إلى  104زهرة. الفترة من بداية ظهور الطلع وحتى انفالقه تراوحت من  13يوم إلى  26يوم .عدد الشماريخ لكل نوره تراوح من  61شمراخ إلى  246شمراخ .

تتابع اماكن وجود البراعم الزهرية والبراعم واخلضرية
أوالً  :في األشجار املثمرة :
شكل (  ) 20عبارة عن رسم تخطيطي يوضح تتابع أو وضع البراعم األبطية في شهر نوفمبر في رأس النخلة املكتملة النمو
أو مرحلة اإلنتاج والتي تشمل:
 -1البراعم التي انتجت محصول العام احلالي.
 -2البراعم التي مت تكشفها إلى نورات زهرية.

 -3البراعم احلديثة أو اجلنبية في أباط األوراق التي لم تظهر من قلبة النخلة
هذه الدراسة (  ) 10مبنية على أساس :
أ -أتخاذ الورقة السنبلة  Splke leafوهي الورقة التي تلي أخر ورقة انفردت وريقاتها كمرجع .Reference point
ب -افتراض أن النحلة تنتج سنويا ً  22ورقة.

شكل (  ) 21رسم تخطيطي لرأس ساق النخله يوضح وضع وحالة لبراعم األبطية وذلك
بافتراض أن النخلة تنتج  22برعم أو ورقة سنويا  -املصدر ()10

ميكــن تقسيم البراعم االبطية في شهر نوفمبر (حتت ظروف كاليفورنيا) إلي اجملاميع التالية-:
 -1اجملموعة األولي -:
متثل مجموعة األوراق التي في إباطها محصول السنه احلالية أو بقايا عذوق السنه احلالية  .األوراق السفلية في هذه
اجملموعة تكون خاليه نتيجة موت براعمها اإلبطيه.

 -2اجملموعة الثانيه -:
مجموعة األوراق التي في إباطها براعم مت متيزها إلي نورات زهرية تتفتح في الربيع التالي وتعطي محصول من البراعم
الزهرية العام القادم وتنتهي هذه اجملموعة بآخر ورقه إنفردت وريقاتهاخالل أكتوبر .خلو األوراق السفلية من اجملموعة األولي
والثانيه من البراعم الزهرية رمبا يرجع إلي ضعف هذه األوراق حيث أنها تظهر من القلية وتنفرد وريقاتها خالل الشتاء
وبالتالي تأثرها ببرد الشتاء مما يؤدي إلي ضعفها وضعف البراعم التي إباطها.
 -3اجملموعة الثالثة -:
مجموعة البراعم التي توجد في إباط األوراق التي لم تنفرد وريقاتها بعد وكذلك األوراق اجلنبيه وتبدا ً هذه اجملموعة بالورقه
السنبلية وتنتهي بآخر ورقه جنبيه مت متيزها من القمه الناميه  .عدد األوراق وكذا البراعم التي في إبطها حوالي املائة.

شكل (  ) 22يوضح تتابع البراعم في اجلزء الظاهر من رأس النخلة وتشمل أماكن احملصول السابق واماكن احملصول احلالي
واماكن ظهور محصول العام القادم.

ثانياً  :أنواع البراعم بعد زراعة الفسائل
انواع البراعم بعد زراعة الفسائل ودخولها مرحلة اإلثمار
في دراسة اجريت اجلزائر ( ) وجد ان نوع البراعم اإلبطية في النخيل النامي من
الفسائل يتوقف على عمر النخلة ومتر باملراحل التالية :

•

بعد زراعة الفسائل متوت معظم البراعم االبطية التى توجد أسفل سطح التربة نتيجة لتدميرها بواسطة اجلذور
النامية الى اخلارج.

•

مرحلة النمو اخلضري تكون معظم البراعم خضرية ونظرا ً لقربها من سطح التربة فإنها في تكوين مجموع جذري
خاص بها وتنمو الفسائل تستخدم في عملية اإلكثار  .خالل هذة املرحلة تتكون براعم زهرية ولكنها غالبا ً تكون عقيمة
او اليكتمل منوها.
قد تتكون بعض البراعم اخملتلطة  Mixed budsلها صفات مورفولوجية جتمع بني البراعم اخلضرية والبراعم الزهرية.

•
• مرحلة النمو الثمري تكون معظم البراعم زهرية خصبة تطور الى ثمار .البراعم اخلضرية قد تتكون على ارتفاعات
مختلفة وبعضها يتطور الى فسائل هوائية  aerial offshootوتعرف بالراكوب وأحيانا ً تنمو الفسائل ويحدث تفرع الى
ساقني أوأكثر .

متيز النورات الزهرية Inflorescence Differentiation
املعلومات املتوفرة عن متيز وتتطور البراعم اإلبطيه إلي نورات زهريه قليلة ويرجع ذلك إلى صعوبة احلصول علي البراعم
لوجودها عند قواعد األوراق الشديدة التقاريب من بعضها كأنها مندمجة مما يتطلب قطع عدد من أشجار النخيل املثمرة
علي فترات متقاربة ثم إزالة قواعد األوراق بالتتابع للوصول إلي البراعم والشك أن هذه العملية تتطلب الكثير من الوقت
واجلهد باإلضافة إلي فقد األشجار املستخدمة في الدراسة .
في مجموعة من التجارب (  ) 10التي أجريت في اريزونا إستعمل فيها أشجار مثمره من صنف غرس وصنف دقله نور حيث
مت تشريح عدد من األشجار في  18سبتمبر و  8أكتوبر و  20أكتوبر و  3نوفمبرو وأوضحت الدراسة ما يلي .

معاد متيز البراعم

•

متيز البراعم اإلبطيه إلي نورات زهرية في منطقة الدراسة يحدث خالل اجلزء األخير من شهر أكتوبر وبداية نوفمبر

وذلك في مجموعة البراعم التي توجد في إباط األوراق التي ظهرت من قليه النخلة وانفردت وريقاتها خالل الربيع والصيف

(مارس – أكتوبر) لنقس السنه أو البراعم والتي أصبح عمرها حوالي  5 – 4سنوات من بداية نشوئها من ألقمه النامية
 Shot apexوهو نفس عمر األوراق التي توجد في إباطها هذه اجملموعة من البراعم شكل (.)21

•

البراعم التي توجد في إباط األوراق التي تنفرد وريقاتها بعد منتصف شهر نوفمبر فإنها تبقي في حاله غير متميزة

 Undifferentiated stateحتى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر للسنه التالية.

يؤيد النتائج السابقة الدراسة التي أجريت في كاليفورنيا ( )7حيث مت دراسة متيز وتطور البراعم اإلبطيه ألشجار نخيل
مذكرة ومؤنثه لبعض هجن صنف دقله نور وذلك بقطع عدد من األشجار شهريا ً خالل الفتره من نوفمبر وحتى فبراير
ووجد خالل سنتي الدراسة أن بدايات النوره  Primordia Inlorescenceتظهر في نوفمبر أما قبل هذا الشهر فإن البراعم
تكون في حالة غير مميزه.

العوامل التي تؤثر علي متييز البراعم اإلبطيه -:
عدد البراعم اإلبطيه التي تتميز سنويا ً إلى نورات زهرية في النخيل املثمر للصنف الواحد تختلف من سنه إلي أخري للنخلة
الواحدة وكذلك من صنف إلي أخر وقد وجد أن ( )10أن عدد البراعم املتميزة سنويا ً يتوقف علي عاملني رئيسيني هما-:
أ -كمية الكربوهيدرات أو النشا التي تتراكم في البرعم خالل الفترة السابقة للتميز  -:كمية الكربوهيدرات املتراكمه
في البراعم خاصة خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر هذه الكمية يجب أن ال تقل عن حد معني فقد وجد أنها تتأثر مباشرة
بكمية احملصول علي النخلة حيث تقوم األوراق بإمداد الثمار والقمه النامية واجلذور باحتياجاتها من الكربوهيدرات أوال ً ثم ينتقل
الفائض إلى البراعم اإلبطيه وذلك يتضح من معامالت التقليم التالية على صنف غرس :

•

عندما قلمت مجموعة من األشجار بحيث كانت نسبة األوراق إلي العذوق ( 7 : 1مقارنه) كان عدد البراعم التي متيزت
إلي نورات زهرية في املوسم التالي  13برعم.

•
• عندما أزيلت جميع األوراق في أبريل وترك احملصول كما هو وجد أن عدد البراعم املتميزة في املوسم التالي انحفص إلي
عندما أزيل جميع احملصول في أبريل إزداد عدد البراعم التي متيزات إلي نورات زهرية في املوسم التالي إلي  23برعم.

 4براعم أما باقي البراعم فقد ماتت كما لوحظ انخفاض في حجم وعدد األوراق الناجتة في السنة التالية .

•

عندما مت تقدير كمية النشا في البراعم وجد أنها تزداد بزيادة عدد األوراق للعذق الواحد حيث كانت أعلي ما ميكن عندما
أزيلت جميع الثمار وتركت األوراق كما أن وزن البراعم اإلبطيه أزداد  .لذلك يجب االهتمام بنسبه األوراق إلي العزوق – Leaf

 bunch ratioعند إجراء عمليات اخلف والتقليم .
ب -تكون مادة أو مؤثر زهري  Floral inducing substanceبواسطة األوراق النشطة :
يعتقد الباحث أن املؤثر الزهري يتكون نتيجة لألستجابه لتواقت ضوئي محدد
 Response to definite photo - periodثم تنقل هذه املاده املؤثرة من األوراق إلي
مجموعة البراعم اإلبطيه التي تكون مهئية للتميز وتعمل على إستحجاثها
أو تنبيهها  Triggerللتحول إلي براعم زهرية وأحيانا ً ينقل هذا املؤثر أو املادة إلي
أسفل حيث توجد الفسائل والرواكيب وتدفخ بعض براعمها اإلبطيه للتميز
إلي نورات في وقت مبكر عن ميعاد بداية إزهارها الطبيعي شكل (. )23
أستنتج من الدراسة ( )10وجود هذه املاده أو املؤثر نتيجة لتجربه أجريت علي
صنف دقله نور بعمر  13سنه كانت تزال أوراقها وثمارها شهريا ً خالل الفترة من
 11يوليو وحتى  17نوفمبر ثم يغطي رأس النخله بغطاء أسود – ملنع وصول
الضوء أوضحت الدراسة ما يلي :

•

إزالة األوراق خالل الفترة من  11يوليو حتى  27أكتوبر منع متيز البراعم

اإلبطيه إلي نورات.

•

إزالة األوراق خالل شهر نوفمبر لم متنع متيز البراعم اإلبطيه مما يدل

علي أن املؤثر الزهري يتكون في الفتره التي تسبق نهايه أكتوبر وبداية

نوفمبر .

شكل ( )23حتول البراعم األبطية في
الفسائل إلى براعم زهرية نتيجة أنتقال
الهرمون املنشط من النخلة األم

•

أن املؤثر الزهري يتكون في األوراق النشطة وينتقل إلى البراعم في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر

مما سبق نري أن احملافظة على مجموع خضري سليم للنخله وإيجاد توازن بني عدد األوراق واحملصول يعمل علي إنتظام احلمل السنوي
والتقليل من ظاهرة تبادل احلمل  Alternate bearingكذلك قد تفسر النتائج السابقة سبب ظهور عدد كبير من النورات الزهرية
سنويا ً على األشجار املذكرة حيث أن كمية الكربوهيدرات املصنعة تفي بحاجة القمة النامية والبراعم اإلبطيه.

األزهار اخلنثي في نخلة التمر
Hermaphroditism in date palm
األزهار ثنائية اجلنس  bisexualاو اخلنثي في نخلة التمر تعتبر من احلاالت النادرة أوغير الشائغة  ٠تتميز هذه األزهار باحتوائها على
جميع احمليطات الزهرية التى تشمل السبالت والبتالت واألسدية (الطلع) والكرابل (املتاع).
مت تسجيل وجود األزهار اخلنثى في الطبيعة في بعض املناطق () 8,12,14,24كما مت استحداثها في املعامل  In Vitroعند زراعة األزهار
املذكرة واألزهار املؤنثة في وسط غذائي  nutrition mediaمناسب حيث يتم تنشيط  Reactivateمنو أعضاء التذكير(األسدية )
في األزهار املؤنثة وأعضاء التأنيث (الكرابل) في األزهار املذكرة(.)8,15
نستعرض فيما يلي بعض الدراسات واملالحظات التي مت تسجليها في هذا اجملال:
 -1في الواليات املتحدة األمريكية ( )14لوحظ خالل جتارب تهجني نخلة التمر ان نسبة من الشتالت الناجتة تعطي أزهار
خنثى في السنة االولى من األزهار ثم يتحدد اجلنس بعد ذللك الى مؤنث او مذكر  .قد يحدث انقالب في اجلنس sex-
 reversalحيث تنتج بعض أشجار النخيل املذكر أزهار خنثى حتتوي على كرابل توجد في اجلزء القاعدي من الشمراخ
.لوحظ ان النورات التى حتمل هذا النوع من األزهار تكون صغيرة احلجم وتتفتح في نهاية املوسم.
 -2في العراق ( )12,23لوحظ أن بعض األصناف املذكرة خاصة صنف خكري حتمل أزهار خنثي حتتوى على ستة أسدية
وثالث كرابل جيدة التكوين قادرة على النمو بكريا ً بنفس الطريقة التى تنمو فيها كرابل األزهار املؤنثة عند عدم تلقيحها
(شكل ) 24هذا الثمار تكون عدمية البذور.

شكل ( )24مقارنة بني نورة مذكرة تنتج ثمار بكرية ونورة مذكرة عادية -املصدر () 24

هذه الظاهرة ال تكرر سنويا على نفس النخلة لذلك يعتبر وجود األزهار اخلنثى في النورة املذكرة انقالب في اجلنس
.sex- inversion
 -3في السعودية والكويت ( )19,20مت تسجيل وجود األزهار اخلنثي في العديد من احلاالت .بعض هذة األزهار أنتجت بذور حية
أنتجت نباتات طبيعية (شكل .)25

شكل ( )25صور لنورات مذكرة حتولت أزهارها املذكرة الى أزهار خنثى عقدت أزهارها ومنت كرابلها لتكون ثمار بكرية
وبعضها كون بذور حية أمكن إنباتها يالحظ اذدحام وتقارب الثمار  .املصدر (.)20
مقارنة بني األزهار اخلنثي وكل من األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة
في الواليات املتحدة اجريت دراسة ( ) 8على األصناف املذكرة الناجتة عن طريق التهجني الرجعي لبعض األصناف املشهورة
تشملBack crossing , Deglet Noor BC4, Barhee BC3, Hilali BC2 :
احتوت نوراتها املذكرة على أزهار خنثى او ثنائية اجلنس وقد أوضحت الدارسة ما يلي :

•
• األشجار املذكرة التي تنتج أزهار خنثي تنتج أيضا ً :

النورات التي حتمل أزهار ثنائية اجلنس كانت مشابهة للنورات املذكرة التي حتملها نفس األشجار املذكرة.
 أزهار مذكرة عادية -أزهار في حلة وسطية بني األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة

شكل ( )26انواع األزهار التي توجد على األشجار املذكرة التي حتمل أزهار ثنائية اجلنس
 -1شمراخ مؤنث.
 -4زهرة مذكرة.

 -2شمراخ مذكر  -3 .شمراخ يحمل أزهار ثنائية اجلنس الحظ التشابه مع الشمراخ املذكر من حيث الطول وترتيب األزهار.
 -5زهرة ثنائية اجلنس الحظ التشابه في حجم البتالت .املصدر(.)8

•
•

موقع األزهار اخلنثي اختلف باختالف الصنف املذكر :
 في صنف دقلة نور كانت األزهار اخلنثى عند قاعدة الشمراخ بينما توجد األزهار املذكرة في اجلزء العلويمن الشمراخ .
 في صنفي برحي و هاللي كانت األزهار اخلنثى تغطي معظم الشمراخ مع نسبة قليلة من األزهار املذكرة .من اهم الفروق بني األزهار اخلنثى و األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة مايلي:
 كرابل األزهار اخلنثى ال حتتوي على بويضات لذلك تنتج ثمار بكرية عند منوها خالية من البذور مشابهة لتكالناجتة من األزهار املؤنثة عند عدم تلقيحها.
 عدد األسدية في األزهار اخلنثى قد أربعة او خمسة او ستة بتالت األزهار اخلنثي تشابة بتالت األزهار املذكرة في الشكل واحلجم والترتيب والتي تكون أطول من بتالتاألزهار املؤنثة.

حفز األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة على انتاج أزهار خنثي In vitro hermaphroditism induction
تهدف هذة الدراسات الى إمكانية إنتاج سالالت من أشجار لنخلة التمر وحيدة املسكن حتمل األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة
على نفس النخلة او حتمل أزهار خنثى تكون فيها كل من األسدية والكرابل نشطة وفعالة مما يعمل على خفض تكاليف
االنتاج خاصة فيما يتعلق بالعمالة.
متكن بعض الباحثني ( )15 ، 8من حفز او دفع األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة على انتاج إزهار خنثي او ثنائية اجلنس عند زراعتها
في وسط غذائي مناسب.
تعتمد هذا البحوث على أساس ان كل من األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة تكون ثنائية اجلنس  Bisexualفي املراحل االولى من
تطورها ثم يحدث توقف او كبح  arrestلنمو الكرابل في األزهار املذكرة او لنمو األسدية في األزهار املؤنثة وزراعة األزهار في
الوسط الغذائي املناسب يعمل اعادة تنشيط  Reactivateالكرابل او األسدية إلنتاج أزهار ثنائية اجلنس.

 -1حفز األزهار املذكرة على تكوين أزهار ثنائية اجلنس :
في دراسة ( )8على أصناف مذكرة ناجتة عن طريق التهجني الرجعي أمكن حفز األزهار املذكرة على اعادة تنشيط
كارابلها اخلالية من البويضات بإضافة تراكيز معينة من منظمات النمو
 )2,4-D (2,4-dichlorophenoxy acetic acidو)p-CPA (p-chlorophenyl acetic acid
اوضحت النتائج مما يلي :

•

التراكيز املتوسطة من  30 ، 10( . 2.4-Dملجرام /لتر )او من من  100 ، 30 ، 10( . PCPAملجرام /لتر )كانت فعالة في
حفز الكرابل على النمو  .األزهار تفتحت بعد عدة أسابيع من الزراعة

•

أفضل النتائج مت احلصول عليها عند تركيز 10مليجرام لكل من  2,4-Dو .p-CPA

•

التراكيز العالية من  2,4-Dو  300( . PCPAملجرام /لتر ) لم تكن فعالة في حفز كرابل األزهار املذكرة على النمو.
ونفس النتيجة مت احلصول عليها عند عدم اضافة اي منظمات منو.

•

عند زراعة األزهار املؤنثة في نفس البئية الغذائية وبنفس تراكيز منظمات النمو لم يالحظ اي تنشيط او حتفيز
لالسدية الستئناف منوها.

ب  -حفز األزهار املؤنثة على تكوين أزهار ثنائية اجلنس
في دراسة على خمسة أصناف تونسية ( )15مت فيها زراعة أزهار مؤنثة في مراحل مختلفة من النمو في بيئات
غذائية حتتوي على تراكيز ونسب من منظمات النمو تشمل:
 )IBA (Indolo-3- butric acidو)BAP (6-Benzylamino purine
أوضحت نتائج الدراسة إمكانية احلصول على أزهار ثنائية اجلنس بنسبة تصل الى ٪ 90اي انه أمكن اعادة تنشيط
منو األسدية حلوالي  ٪ 90من األزهار املؤنثة التي مت زراعتها في البئية الغذائية(شكل) 27

شكل )27( .أزهار ثنائية اجلنس حتتوي على جميع احمليطات الزهرية مت احلصول عليها عن طريق دفع او حفز األزهار املؤنثة
=Pبتالت.

 =Sسبالت.

 =Cكرابل

 =Stأسدية

املصدر(.)15

الوصول الى هذه النسبة املرتفعة يتوقف على :

 -1التراكيز والنسب املناسبة من منظمات النمو املُضافة
وجد ان أفضل تراكيز ونسب من IBA/ BAPهي :
 .4.44/4.92و 4.4/9.84مليجرام  /لتر
زيادة التراكيز او خفضها عن ذلك أدي الى انخفاض نسبة األزهار ثنائية اجلنس الناجتة.

 -2مرحلة منو وتطور األزهار عند الزراعة
مت تثبت النسب والتراكيز من  4.92/4.42 IBA / BAPلدراسة قدرة كل مرحلة على إنتاج أزهار ثنائية اجلنس .
يقسم الباحث مراحل منو وتطور البراعم الزهرية الى ثماني مراحل تبدأ من مرحلة استبداء أصل الزهرة وتنتهي عند
اكتمال منوها وتفتحها .اوضحت الدراسة ما يلي :

•

أفضل النتائج مت احلصول عليها عندما كانت األزهار املؤنثة في املرحلة اخلامسة والتي تتوفق مع بداية تكوين
األسدية حيث كانت نسبة األزهار ثنائية اجلنس . 90%

•

زراعة األزهار عند املرحلة السادسة واملرحلة السابعة أدي الى انخفاض نسبة األزهار ثنائية اجلنس  80%وزيادة
طول فترة تفتح األزهار الى  15-10يوم.

•
• املرحلة األخيرة والتى توافق اكتمال منو الزهرة كانت أيضا ً عير قادرة على تكوين أزهار ثنائية اجلنس .
• حبوب اللقاح الناجتة كانت موجبة لصبغة االسيتوكارمن  Acetocarmineاي انها حبوب لقاح حي Viable.

املراحل املبكرة والتي تشمل املراحل االولى والثانية و الثالثة كانت غير قادرة على تكوين أزهار ثنائية اجلنس

مراحل منو وتطور األزهار في نخلة التمر Floral development in date palm
أزهار نخلة التمر سواء على األشجار املذكرة او األشجار املؤنثة تكون ثنائية اجلنس  Bisexualفي املراحل األولى لتكوينها
وتطورها (  )7,9,15أي ان نخلة التمر تنضم الى مجموعة النبتاتات وحيدة اجلنس التى تستبدء  initiateجميع احمليطات الزهرية
في املراحل األولى من تطور وتكوين أزهارها وهذا بعكس بعض النبتاتات التى تستبدء محيط أعضاء التذكير ومحيط أعضاء
التأنيث من بداية تكوينها.
اجريت دراسات ( ) 15 ، 9الهدف منها حتديد الوقت او املرحلة التى يتوقف او يكبح  Arrestعندها نشاط او منو أعضاء
التذكير(الطلع) في األزهار املؤنثة او أعضاء التأنيث (املتاع) في األزهار املذكرة  .تتفق هذه الدراسات على أن تطور األزهار في
نخلة التمر مير مبرحلتني رئيسيتني هما:

مرحلة ثنائية اجلنس Bisexual stage
في هذ ه املرحلة تتشابه خطوات تكشف احمليطات الزهرية في كل من األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة وتبدأ من تكشف
او استبداء أصل او بادئ النورة الزهرية وحتى تكوين جميع احمليطات الزهرية (سبالت ،بتالت ،أسدية ،كرابل ).

مرحلة احادية اجلنس Unisexual stage
في هذه املرحلة يتم حتديد جنس الزهرة

•

في األزهار املذكرة يتوقف منو الكرابل وتصبح غير نشطة  Inactivateبينما تستمر أعضاء التذكير (األسدية ) في
النمو والتطور الى ان تصل مرحلة اكتمال النمو .

•

في األزهار املؤنثة يتوقف منو األسدية وتصبح غير نشطة  Inactivateبينما تستمر أعضاء التأنيث(الكرابل) في
النمو والتطور الى ان تصل مرحلة اكتمال النمو .

شكل ( )28املرحلة االخيرة من ثنائية اجلنس التي تتميز باحتوائها على جميع احمليطات الزهرية بعد هذة املرحلة تبدأ األزهار
في مراحل احادية اجلنس -املصدر ()9
تنقسم كل مرحلة رئيسية الى عدد من املراحل يختلف عددها وطولها من باحث الى آخر فقد تكون خمسة ( )8او ثمانية
( )15او تسعة.)9( .

مراحل منو وتطور أزهار نخلة التمر
مزيد من التفاصيل ........
ملزيد من التفاصيل اخلاصة بتطور ومنو أزهار نخلة التمر نستعرض بعض البحوث الهامة التى اجريت في هذا اجملال .
في الواليات املتحدة ( )8اجريت دراسة على هجن مذكرة وهجن مؤنثة لصنف دقلة نور مت خاللها تتبع تكشف ومنو احمليطات
الزهرية في كل من األشجار املذكرة و األشجار املؤنثة خالل الفترة من نوفمبر الى فبراير.
نتائج هذة الدراسة أوضحت مايلى :

 -1مبادئ او أصل النورة الزهرية .Inflorescence Primordia
تتميز او تتكشف مبادئ او أصول النورات املذكرة او املؤنثة في بداية شهر نوفمبر (حتت ظروف كاليفورنيا ) في
البراعم التى توجد في أباًط األوراق التى ظهرت من قلبة النخلة غالبا ً خالل الفترة من ابريل الى أكتوبر لنفس العام.

 -2مرحلة ثنائية اجلنس Bisexual stage
في هذة املرحلة تتشابه مراحل استبداء وتكوين احملطات الزهرية في كل من األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة لذلك مت معاملتها
كوحدة:
 تطور النورة و استبداء األزهار Inflorescence development and flower initiationمبادئ الشماريخ تكون على شكل ندبات Mounds .صغيرة في ترتيب حلزوني على قمة احملور  Rachisالذي لم يبدأ في
االستطالة بعد  .التوجد قنابات  Bractsتقابل الشماريخ اما مبادئ األزهار فيقابل كل منها قنابة  .يبدأ ظهور مبادئ
األزهار وقنباتهامن عند قاعدة الشمراخ في تعاقب قمي  Acropetal sequenceمع استطالة الشمراخ  .في املراحل
األخيرة من التطور تكون جميع أزهار النورة تقريبا ً عند نفس الدرجة من التطور وإن اختلفت في حجمها

 املراحل املبكرة لتطور األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة .Early development of staminate flowers and pistillate flowersوجد ان هذة املراحل متشابهة في األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة حتى أستبداء أصل الكرابل Carpel initiation
تنشأ السبالت على نفس املستوى لذلك تعتبر محيط واحد ثم تنشأ البتالت في محيط ثاني متبادلة الوضع مع
السبالت.
األسدية (أعضاء التذكير) وعددها ستة تنتظم في محيطني االول مقابل السبالت  antesepalousوالثاني مقابل
البتالت  Antepetalousالكرابل (أعضاء التأنيث ) يبدأ تكوينها على شكل منطقة مثلثة الشكل اعلى القمة
الزهرية وفي مركز الزهرة تبقي قمة مستديرة تعمل على فصل الكرابل الثالث التى تنمو لتأخذ شكل الكأس .Cup-shape
حتى هذه املرحلة تكون كل من األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة ثنائية اجلنس .

 -3مرحلة احادية اجلنس Unisexual stage
في هذه املرحلة يتحدد او يتميز جنس الزهرة لتكون اما زهرة مذكرة او زهرة مؤنثة
 التطور النهائي لألزهار املذكرة Final development of staminate flowersتستمر مبادئ األسدية Stamen primordiaفي النمو واالستطالة وتتكون لهل فصان  Bilobedوعندما يصبح طول
األزهار حوالي  2ملم تستمر في االستطالة وتصبح ذات أربعة فصوص . Four lobed
الكرابل الكاذبة  Pistillodesيبقي حجمها محدود وأسطح امليسم غير تامة التكوين نتيجة لدخولها حالة من توقف
او كبح النشاط بينما تستمر األسدية في النمو حتي تصل مرحلة النمو النهائي ( شكل .) 29

شكل ( )29مراحل تطور األزهار املذكرة من ثنائية اجلنس الى احادية اجلنس(مؤنثة)
 -1مرحلة ثنائية اجلنس حيث مت تكوين جميع احمليطات الزهرية.
 -2استمرار منو األسدية وتوقف او كبح الكرابل عن النمو والتطور(بداية احادية اجلنس).
 -3استمرار منو األسدية وتوقف الكبح الكرابل عن النمو لتصبح على شكل اثار(احادية اجلنس

املصدر ()7

 التطور النهائي لألزهار املؤنثة .Final development of pistillate flowersتسمر مبادئ الكرابل  Pistillate primordiaفي النمو واالستطالة وتأخذ شكل الدورق في البداية تكون أطراف الكرابل
قائمة وتتكون عليها حلمات  Papillaeصغيرة ثم تأخذ في االنحناء الى اخلارج مما يزيد من سطح امليسم ويزداد األنحاء
حتى تظهر على شكل بروزات او نتؤات متتد خارج البتالت املتداخلة  .عندما يصبح طول الزهرة ٣ملم تصبح الكرابل
منتفخة وممتلئة .

شكل ( )30مراحل تطور األزهار املؤنثة من ثنائية اجلنس الى احادية اجلنس(مؤنثة)

 -1مرحلة ثنائية اجلنس حيث مت تكوين جميع احمليطات الزهرية
 -2استمرار منو الكرابل وتوقف او كبح األسدية عن النمو والتطور(بداية احادية اجلنس)
 -3استمرار منو الكرابل وتوقف او كبح األسدية عن النمو لنصبح على شكل اثار(احادية اجلنس)

املصدر()7

األسدية الكاذبة  Staminodesتتوقف او يكبح نشاطها عن النمو وتتخذ شكل بروزات صغيرة صلبة مثلثة الشكل عند
قواعد الكرابل (شكل.)30 .

في تونس اجريت دراسة (  ) 24 - 14علي ستة أصناف مؤنثة بهدف متابعة مراحل تطو ر األزهار املؤنثة لهذة األصناف .
أوضحت نتائج الدراسة ما يلي:
أ -أمكن حتديد ثمانية مراحل  Sagesلتطور األزهار املؤنثة يرتبط كل منها بتركيب مورفولوجي جديد
ب -مرحلة ثنائية اجلنس Bisexual stage
 -1املرحلة األولي  :طول النورة اقل من  1.5سم وطول الغالف اخلارجي اقل من  3.5سم يتم في هذة املرحلة يتم فيها
استبداء املرستيم الزهري على شكل كتل مرستيمية دون اي متايز.
 -2املرحلة الثانيةواملرحلة والثالثة :طول النورة تراوح من  1.5الى  5سم وطول الغالف اخلارجي تراوح من 3.5الى11سم.
يتم فيها استبداء احمليط الزهرى االول الذي يتكون من ثالث سبالت واحمليط الزهري الثاني الذي يتكون من ثالث بتالت .
 -3املرحلة الرابعة واملرحلة اخلامسة :طول النورة تراوح من  5الى 10سم وطول الغالف اخلارجي تراوح من 11الى
٢٣سم  .يتم فيها استبداء وتطور األسدية العقيمة  Staminodesالى محيطني خارجي وداخلي  .احمليط اخلارجي يتكون
من ثالث أسدية تقابل السبالت واحمليط الداخلي يتكون من ثالث أسدية تقابل البتالت.يلي ذلك انفصال األسدية في
احمليط االول ثم في احمليط الثاني.
 -4املرحلة السادسة واملرحلة السابعة :طول النورة تراوح من 10الى  18سم وطول الغالف أكثر من  23سم
حيث يبدأ الطلع في الظهور من أباط األوراق  .يتم انفصال الكرابل عن بعضها .مع بداية املرحلة السادسة تظهر
األسديةالعقيمة بطئ او تأخر في النمو ثم تتوقف اوتكبح  Arrestعن النشاط بينما تستمر الكرابل في منوها
الطبيعي .
 -5املرحلة الثامنة :يبدأ الطلع في االنشقاق وتكون األزهار جاهزة للتلقيح .األسدية تدخل حالة غير نشطة Inactive
 stateوتكون على شكل اثار او ندبات  Vestigialال وظيفة لها.

في دراسة تفصيلية ( )9على أشجار نخيل مذكر وأشجار نخيل مؤنث نامية في جيبوتي وإيطاليا مت فيها جمع البراعم
الزهرية في مراحل تطور ومنو مختلفة بهدف :

•

مقارنة ومتابعة التطورات املورفولوجية لكل من النورات و األزهار املذكرة واملؤنثة من بداية تكون اصولها
وحتى تفتحها.

•

متى وكيف تظهر الفروق املورفولوجية بني األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة خالل مراحل تطورها.

أوضحت نتائج الدراسة مايلي :
_ متر كل من األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة بتسع مراحل مميزة من الناحية املورفولوجية
_ متر كل من األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة مبراحل مشتركة تكون فيها ثنائية اجلنس  Bisexualتليها مراحل تظهر
فيها فروق مورفولوجية واضحة وتصبح فيها األزهار وحيدة اجلنس  . Unisexualجدول ( )1وشكل (  )31تلخص نتائج
هذا البحث

جدول( )2التغيرات املورفولوجية خالل مراحل تطور األزهار املذكرة و األزهار املؤنثة من مرحلة استبداء أصل النورة وحتى مرحلة اكتمال منوها.

شكل ( ) 31رسم توضيحي خلطوات تطور األزهار ثنائية اجلنسBisexual
الى أزهار احادية اجلنس . Unisexual
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