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د.  �سعيد �سعد �سليمان

كلية علوم الأغذية والزراعة

ق�سم الإنتاج النباتي ــ جامعة امللك �سعود  

اإىل مرحلة اكتمال النمو وتلونت فيه ثمار احلمل 

الن�سج   على  واأو�سك  الأول(  )احلمل  الأ�سا�سي 

ورمبا مت البدء يف قطافه.

�لقر�آن  من  ندللها  �لظاهرة  هذه  تف�سري 

�لكرمي 

ظهرت يف بع�ض مناطق اململكة العربية ال�سعودية 

وهى  النخيل  اأ�سجار  يف  حتدث  قلما  ظاهرة 

ظاهرة خروج اأغاري�ض جديدة )احلمل الثاين( 

ال�سيف  اأواخر  يف  النخيل  اأ�سناف  بع�ض  على 

املا�سي يف الوقت الذي و�سلت فيه بع�ض الثمار 

�سورة)1(. احلمل الثاين يف بداية خروجه يف الوقت الذي دخلت فيه الثمار مرحلة التقوي�ض

الشجرة المباركة مارس 2010 99 - 98



نادى  اإذ  {وزكريا  الرحيم   الرحمن  اهلل  ب�سم 

الوارثني}  خري  واأنت  فردًا  تذرين  ل  رب  ربه 

فا�ستجبنا له ووهبنا له يحيى واأ�سلحنا له زوجة 

اإنهم كانوا ي�سارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبًا 

اأح�سنت  {والتي  خا�سعني،  لنا  وكانوا  ورهبًا 

فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها 

اآية للعاملني}. �سورة الأنبياء اآية 89، 90، 91.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم {فاأوج�ض منهم خيفة 

قالوا ل تخف وب�سروه بغالم عليم فاأقبلت امراأته 

يف �سرة ف�سكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا 

اإنه هو احلكيم العليم}. �سورة  كذلك قال ربك 

الذاريات �آية 28، 29، 30.

الولدة من  اأن  واملق�سود  العليم  اإنة هو احلكيم 

ومهما  املكان  اختلف  فمهما  وجل  عز  اهلل  قدر 

تغري الزمان ومهما كرب العمر وحتى بال ذكر فاإن 

الولدة تتم طاملا اأنها باإرادة اهلل عز وجل اإنه هو 

احلكيم العليم.

 والتف�سري  العلمي لهذه الظاهرة  اأن النخلة مثلها 

مثل بقية اأ�سجار الفاكهة التي حتتاج لفرتات من 

التزهري  وحتفيز  ال�سكون  طور  لك�سر  الربودة 

الآخر  اجلانب  وعلى  الأغاري�ض  انبثاق  ثم  ومن 

ينتج  الكافية  الربودة  اإىل  تعري�سها  عدم  فاإن 

عنة عدم التزهري وغياب الأغاري�ض. فقد  تاأثر 

النخيل  بالتغريات املناخية  التي حدثت يف العام 

انخف�ست  درجات احلرارة عن  املا�سي  حيث  

املعدلت الطبيعية  و انخف�ست يف بع�ض املناطق 

انخفا�سًا مفاجئًا وحادًا اإىل مادون 5 ــ 7 درجات 

من  ا�ستمرت  طويلة  ولفرتات  ال�سفر  حتت 

منت�سف الليل وحتى اأوقات من ال�سباح حتى اأن 

املياه جتمدت يف اأنابيب الري وظهر هذا التجمد 

التف�سري  وهذا  �سباحًا،  التا�سعة  ال�ساعة  حتى 

ما  اأو  الربودة  باحتياجات  مايعرف  اإىل  ياأخذنا 

  Chilling Requirements مب�سطلح  يعرف 

هذه الحتياجات من الربودة اإذا توفرت بالقدر 

املنا�سب لكل �سنف من اأ�سناف النخيل فاإنها تعمل 

على ك�سر طور ال�سكون ومن ثم حتفيز التزهري 

التزهري وعلى هذا  اإنتاج هرمونات  والعمل على 

الأ�سا�ض فاإن انخفا�ض درجات احلرارة اأقل من 

اإىل  اأدى  املا�سي  العام  يف  الطبيعية  املعدلت 

انخفا�ض عمليات الأي�ض اخلا�سة بالتنف�ض كما 

قلل من معدل انق�سام وا�ستطالة  اخلاليا وهو ما 

nCell division and Cell e  يعرف مب�سطلح

largement   وترتب على ذلك ا�ستهالك كميات 

قليلة من املواد الكربوهيدراتية الأمر الذي اأدى 

اإىل تخزين  كميات كبرية منه  داخل النخلة  يف 

عملية  يف  الأ�سجار  فيه  ا�ستمرت  الذي   الوقت 

البناء ال�سوئي، وعندما تعر�ست اأ �سجار النخيل 

�سورة )3( احلمل الثاين يظهر باللون الأخ�سر واحلمل الأ�سا�سي تلون وحان قطافه �سورة )2( احلمل الثاين اأزداد يف  منوه
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املواد  من   الزائد  التخزين  فان  الدافئ  للجو 

التزهري  هرمونات  حتفيز  مع  الكربوهيدراتية 

�سجع على تكوين اخلاليا التي تعطى الأغاري�ض 

لتظهر تلك الأغاري�ض يف غري موعدها الأ�سا�سي  

يف  وزيادتها  الكربوهيدراتية  املواد  وفرة  اأن  اأي 

اجلمارة قد اأ�سرع من ظهور تلك الأغاري�ض يف 

غري موعدها .   كما اأن الفرق الهائل بني درجات 

حرارة  الليل والنهار وقت ولدة الأغاري�ض داخل 

مت   حيث  الظاهرة  تلك  حدوث  اإىل  اأدى  النخلة 

درجات  انخف�ست  عندما  النخلة  داخل  ولدته 

الطبيعية  الولدة  بعد  اأي  اأخرى   مرة  احلرارة 

فاإنه عندما اكتملت ظهرت يف  لالأغاري�ض ولذا 

هذا املوعد املتاأخر . ومن واقع العام ال�سابق فاإن 

درجات احلرارة انخف�ست انخفا�سًا �سديدًا  يف 

�ساعات الليل املتاأخرة )و�سلت لدرجة التجمد( 

وهذا  النهار  يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  مقابل 

التجمد  درجة  بني  الهائل  والفرق  التذبذب 

ودرجة احلرارة اأدى بدوره يف امل�ساركة يف ظهور 

التفاعل  دور  نغفل  ل  و   . املتاأخر  احلمل  ذلك 

الرتبة  والبيئية مع ظروف  الظروف اجلوية  بني 

والتغذية يف ظهور تلك الظواهر.

فاإن  والف�سيولوجية  املورفولوجية  الناحية  ومن 

نخلة التمر حتتوى على براعم يف اإبط كل جريدة 

وقت  من  النخلة   عمر  من  الأوىل  املراحل  ففي 

لإعطاء  تتجه   �سنوات  ثالث  وحتى  زراعتها 

براعم  ورقية )ف�سائل( وبعد اأن تبلغ النخلة من 

العمر مابني الثالثة وحتى الثامنة تنتج نوعني من 

وبع�سها  الف�سائل  يعطى  ورقى  بع�سها  الرباعم 

زهري يعطى  الأغاري�ض  وبعد اأن جتتاز النخلة  

الف�سائل  اإنتاج  يتوقف  العا�سر  اأو  الثامن  عامها 

الزهرية  الرباعم  تكوين  اإىل  النخلة  وتتجه 

يف  ت�ستمر  اأن  للنخلة  ميكن  ذلك  وعلى  فقط. 

ف�سائل  وتعطى  طويلة  لفرتات  اخل�سري  النمو 

حال ت�سميدها مبعدلت مرتفعة من النرتوجني 

للتزهري  دفعها  اأو  الغزير  الري  مع  البوتا�سيوم 

عن طريق جتويعها بقلة الري و قلة الت�سميد. 

كل  فى  حتدث  ل  الظاهرة  هذه  اأن  ووجد  

الحتياجات  اأن  حيث  ال�سواء  على  الأ�سناف 

اأن  حيث  اآخر  اإىل  �سنف  من  تختلف  احلرارية 

فيها  تبلغ  التي  املناطق  فى  اإل  يزهر  ل  النخل 

درجات احلرارة  فى الظل 18 درجه مئوية  ول 

درجة  تتجاوز  التي  املناطق  فى  اإل  ثمار  يعطى 

�سوء  وعلى  مئوية  درجة   25 فيها  الظل  حرارة 

الأ�سناف  فاإن  اليومية  احلرارية  الحتياجات 

الرطبة  حتتاج اإىل درجات حرارة  يوميه يزيد 

اأن  حني  يف  مئوية   درجة   26.6 عن  متو�سطها 

اإىل  حتتاج  جافه  والن�سف  اجلافة  الأ�سناف 

درجات حرارة يوميه  يزيد متو�سطها عن 32.2 

درجه مئوية  وهذا مرتبط  اأي�سًا  بالفرتة الفعالة 

فى اكتمال منو الثمار ون�سجها وهى الفرتة من 

اأغ�سط�ض  نهاية  اإىل  الثمار  منو  )فرتة  ابريل 

وهذه  الثمار(  منو  اكتمال  )فرتة  �سبتمرب  �أو  

الفرتة ت�سل اإىل حوايل 185 يوم تقريبًا ح�سب 

هذا  وعلى  املحيطة  اجلوية  والظروف  ال�سنف 

حتت�سب متو�سط درجات احلرارة اليومية خالل 

تلك الفرتة من ابريل حتى اأغ�سط�ض اأو �سبتمرب 

ويطرح منه 18 درجه مئوية ونح�سل بذلك على 

جمموع الوحدات احلرارية وهذا يعرف من واقع 

بيانات الأر�ساد اجلوية.  

التلقيح  يجب  فاإنه  والعقد  التلقيح  عملية  اأما 

والأديب  املفكر  التجربة واملعرفة وقال  اأجل  من 

واملعنى  التجارب«   »علمتنا  امل�سري طه ح�سني 

يجب اأن جنرب ون�ستفيد. ومن الناحية العلمية 

املرتفعة   احلرارة  درجات  فاإن  والف�سيولوجية 

املحلول  جفاف  اإىل  توؤدي  �سوف  يونيو  �سهر  يف 

املوؤنثة  الأزهار  ميا�سم  يف  املوجود  ال�سكري 

وبالتايل فاإن حبوب اللقاح ل جتد البيئة املنا�سبة 

�سورة )4( احلمل الثاين اأخ�سر واحلمل الأ�سا�سي اأ�سفر 
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قلة  اأو  الإخفاق  ذلك  على  ويرتتب  لالإنبات 

اإنبات حبوب اللقاح  وعليه عدم اإنبات  الأنبوبة  

اللقاحية  اأو البطء يف منوها ومن ثم قلة اأو  عدم 

تكوين الثمار وعلى �سوء ذلك التف�سري فاإن ن�سبة 

العقد �سوف تكون قليلة اأو متو�سطة وحتى اإذا مت 

العقد فاإن الثمار ال�سغرية �سوف تواجه درجات 

من  تطورها  مراحل  جتعل  مرتفعة  حرارة 

انق�سام اخلاليا وا�ستطالتها  �سريعة جدًا وهذا 

تاأثريًا مبا�سرًا على �سفات  يوؤثر  بالطبع �سوف  

ت�ساقطت  ورمبا  والكميائية  الطبيعية  الثمار 

بع�ض الثمار دون اأن ت�ستكمل منوها وتطورها من 

جراء درجات احلرارة املرتفعة والرياح ال�ساخنة  

تكون  العاقدة  بالثمار  الرطوبة  ن�سبة  اأن  خا�سة 

العمليات  حاجة  ل�سد  الثمرة  ت�سعف  ول  قليلة 

احلرارة  درجة  ارتفاع  لدرء  اأو  داخلها  احليوية 

حلماية الثمرة ظاهريًا وان�سح باإجراء التلقيح 

من فحول قوية واأن يكون التلقيح قبل املغيب رمبا 

ذلك يوؤدى اإىل حت�سني  التنبيت ومن ثم حت�سني 

الأغاري�ض  ترك  ال�سياق  هذا  يف  وميكن  العقد 

يف  تلقيحها  على  والعمل  متاأخرًا  انبثقت  التي 

عدد  يحمل  )الذي  اخلفيف  احلمل  ذي  النخيل 

اأغاري�ض قليله ظهرت يف موعدها( وهذه تعترب 

حاله ا�ستثنائية لغر�ض البحث والتجريب.  وعلى 

ما �سبق فاإن الثمار الناجتة يف احلمل الثاين تكون  

موا�سفات  بنف�ض  تكن  مل  اقت�سادية  غري  ثمارًا 

)ال�سفات  املنا�سب  وقتها  يف  الناجتة  الثمار 

وهو  اآخر  راأي  وهناك  والكيميائية(.  الطبيعية 

فال  متاأخرًا  ظهرت  التي  الأغاري�ض  تلك  اإزالة 

ي�ستنزف  ل  حتى  وذلك  منها  اإيجابية  فائدة 

اأنه  حيث  كبرية  بدرجة  بالنخلة  املوجود  الغذاء 

من املهم وجود توازن بني عدد الأوراق )مطبخ 

الغذاء( وبني عدد الأغاري�ض كما اأن زيادة عدد 

الأغاري�ض على النخلة يوؤثر على احلمل اجلديد 

يف العام  القادم )احلمل الأ�سا�سي( بقلة احلمل 

من جانب و�سعف الأغاري�ض املنتجة من جانب 

اآخر ف�ساًل عن تاأخري انبثاقها. 

تبادل احلمل موجودة   اأن ظاهرة  املعروف  ومن 

اأو  الرتجيع  بظاهرة  يعرف  مل  ولكن  النخيل  يف 

ول  نادرًا،  اإل  الثاين  احلمل  اأو  املتاأخر  الأزهار 

تتوفر درا�سات وبحوث علمية حول هذه الظاهرة 

من  املناخية  والتغريات  الإ�سرابات  اأن  اإل 

النخفا�ض املفاجئ يف درجات احلرارة وغريها 

هو ال�سبب املبا�سر يف هذه الظاهرة.

References

Hussein,F.;M.S.Kahtani, and Y.A.Wali 
(1979). Date palm cultivation and pron
duction in both Arab and Islamic Nan
tion. Egypt, Cairo, Ain Shams University 
Press,576 P (in Arabic).

PeraunLeroy,P. (1957). Flower fertilization 
in date palm. Hort.Abst.Vol.27 (3): 2812.

Ream,C.L. and J.R.Furr, (1969).The period 
of receptivity of pistillate flowers and 
others factors affecting set of date fruit.
Rep.46th annu. Date Grs Inst., Coachella 
PP.28n29.
Reuveni,O., (1970). Pistil receptivity of 
Khadrawi,Zahidi and Deglet Noor date 
flowers. Rep.47th annu.Date Grs Inst., 
Coachella, PP.3n4.
Reuveni,O.,(1987). In: CRC handbook of 
fruit set and development. Edited by 
Shaul P. Monselise. Boca Raton, Fla. CRC 
Press, PP. 119n144.

�سورة )5( احلمل الثاين من اأعلى واحلمل الأ�سا�سي من اأ�سفل �سورة )6( احلمل الثاين يف الو�سط  مل يلقح  ف�سار  �سي�سًا�سورة )4( احلمل الثاين اأخ�سر واحلمل الأ�سا�سي اأ�سفر 

الشجرة المباركة مارس 2010


