اإلجاباث المثاليت
مقزر إنتاج النخيل و التمور

اكتب االسم العلمي لنخيل البلح؟
Phoenix dactylifera L.

ما نوع وطبيعة الحمل في أشجار النخيل؟
أشجار َـشُم انثهخ ثُائُح انًسكٍ؛ واألسهار ودـــــُضج انجُس ،تذًم األسهار انًذكزج ػهً َشهح تًُُا تذًم األسهار
انًؤَثح ػهً َشهح اسزي .انثزاػى انشهزَح يٍ انُىع انثسُظ انجاَثٍ دُث تًُى انثزاػى انشهزَح فٍ آتاط األوراق انتٍ
ًَت فٍ انؼاو انًاضٍ وتثضأ فٍ انتكىٌ فٍ شهز أغسغس ثى َثــغٍء فُها انًُى سالل انشزَف وانشتاء ثى َشصاص فٍ
انزتُغ .وتثضأ انثزاػى انشهزَح فٍ انتفتخ فٍ أوآسز فثزاَز ودتً ياَى .تًُى انثزاػى انشهزَح فٍ انُشهح يكىَح
انغهغ .ػضص انغهغ انذٌ تُتجه انُشهح انًؤَثح َشتهف تئستالف انصُف وكذنك يٍ ػاو ِسز وهى يا َؼزف ظاهزج
انًؼاويح .أول انغهغ ظهىراً هى انغهغ انمزَة يٍ انثزػى انغزفٍ (لًح انجًارج  -انمًح انًُزستًُُح) وَستًز ظهىر
انغهغ فٍ شكم دهشوٍَ إنً األسفم دتً آسز تزػى أسفم انجًارج .وانغهغ ػثارج ػٍ أكـًاو يستضلح انذىاف وشـكم
انغهغ ايا تُضاوٌ أو يستغُم ،جهضٌ َشتهف دجًه وشكهه ونىَه دسة انصُف.
مما يتزكب يتزكب الطلع المذكز والمؤنث في نخيل البلح؟
يتزكب الطلع المذكز و المؤنث في نخيل البلح من األجزاء التاليت
 -1انجف أو انغالف  Spatheػثارج ػٍ انىػاء أو انغالف انًذُظ تًجًىػح األسهار.
 -2اإلغزَض  Spadixوهى ػثارج ػٍ سُثهح يزكثح تتكىٌ يٍ األجشاء انتانُح:
أ  -انشًاعٌز :ػثارج ػٍ فزوع يتذىرج نذًُح غهُظح تذًم األسهارَ .شتهف ػضص نشًارَز وعـىنها تئستالف انُىرج
(يذكزج أو يؤَثح) وكـذنك تاستالف األصُاف.
ب  -يذىر أو دايم انُىرج وَؼزف أَضاً تانؼزجىٌ وَتزاوح عىنه يٍ رتغ يتز إنً يتزٍَ [25سى200-سى].
ج  -األسهـار وهٍ ودــُضج انجُـس يُتظًح جانسح (تضوٌ ػُك) يذًىنح ػهً انشًزار يثاشزج
Fruit
ثًغج انثهخ َثاتٍاً عثاعج عٍ عُثح  Berryأداصٌح انثظعج وهً يٍ انثًاع انثسٍطح وٌشتهف شكهها ونىَها تاستالف األصُاف.
وتتغكة انثًغج يٍ األجؼاء انتانٍح :
أوالً  -جضاع انثًغج  Pericarpوٌتكىٌ يٍ ثالث طثماخ هً:
أ  -انجضاع انشاعجً  Exocarpوهى عثاعج عٍ جضاع جهضي علٍك
ب  -انجضاع انىسطً  Mesocarpوهى عثاعج عٍ نذى انثًغج
ج -انجضاع انضاسهً  Endocarpوهى عثاعج عٍ غشاء شفاف ٌذٍط تانثظعج أو انُىاج يثاشغج.
ثاٍَاً  -لًع انثًغج Fruit cap
وهى عثاعج عٍ تماٌا انغالف انؼهغي  Perianthانٍاتس انًتصهة وانظي ٌصم انثًغج تشًغار انعظق انثًغي.
ثانثاً  -انثظعج Seed
وهً عثاعج عٍ جسى عظًً يستطٍم ٌمع وسط انثًغجٌ ،تغاوح وػٌ انثظعج يٍ  4 - 0.5جغاو ،وتًثم .نىٌ انثظعج تًُ
فاتخ انً تًُ غايك وطنك دسة انصُف.
أدض سطذٍها  -انجاَة انظهغي  -يذضب ته َمغج يُشفضح صغٍغج تسًى انُمٍغ  ،Micropyleأيا انسطخ اَسغ -انجاَة

انثطًُ  -ته شك ًٌتض عهى طىل انثظعج .وتتغكة انثظعج يٍ انغالف ،انجٍٍُ ،واإلَضوسثٍغو .وٌمع انجٍٍُ أسفم انُمٍغ
يثاشغج.

ارسم ورقة نخيل البلح مع كتابة أجزائها؟

مزاحل نمو تطور ثمزة نخيل البلح؟

