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  واحلمل الثاين يف خنلة التمر  Alternate bearingاحلمل املتناوب 
 

  عبدالباسط عودة ابراهيم االستاذ الدكتور
 

  

أو الحمل المتناوب يعني غزارة الحمل في سنة يليها انعدام أو قلة ) Biennial Bearing(الحمل المحول 
الحمل في السنة التالية، وهذه الدورة قد تكون على الشجرة بكاملها أو على جزء منها، وربما تحدث حالة انعدام 

نتظم ويسمى الحمل غير الم. أو قلة الحاصل لسنتين متتاليتين تليها سنة من الحمل الغزير والعكس صحيح
Irregular bearing) .( وتعزى أسباب هذه الحالة إلى قلة عدد األزهار، وانخفاض نسبة العقد، وزيادة نسبة

  .التساقط
وتظهر حالة تبادل الحمل على األشجار داخل البستان الواحد والتي قد تكون في عمر واحد ومن صنف واحد، 

  :أسباب هذه الحالة بما يليوحددت الحوث والدراسات . وتحظى بعمليات خدمة متماثلة
  

 العوامل الداخلية .1
شغلت مسألة تكون البراعم الزهرية العلماء لفترة طويلة وأصبح االعتقاد أن ألشعة الشمس تأثيرًا كبيرًا في 
تكون مواد خاصة تؤثر على تكون األزهار، بعدها ظهرت نظرية تركيز العصارة الخلوية التي 

ي الخلية مع استندت على أن اإلضاءة تعمل على تكون المواد العضوية والسكريات التي تتراكم ف
المواد النتروجينية، وأن سيادة المواد العضوية والسكريات ستؤدي إلى تكون البراعم الزهرية، أما إذا 
حصل العكس وزادت المواد النتروجينية فإن النمو الخضري سيكون هو السائد، ومن هذه النظرية 

لنمو، وهو األساس لتكون برزت فرضية اعتماد التزهير على المخزون الغذائي المتجمع في مناطق ا
مبادئ اإلزهار، وٕاال فإن النمو الخضري سيكون مستمرًا، وبعدها افترض أن للنشا دور مهم في تكون 
البراعم الزهرية، وفي ضوء ذلك فسرت الحالة على أن األشجار في سنة الحمل الغزير تستنزف 

زهرية في السنة القادمة بسبب عدم جميع المواد الغذائية المخزنة وعندها ال تستطيع أن تكون براعم 
ويعتمد . توافر المخزون الغذائي الالزم لنموها، وبسبب حالة التنافس بين البراعم الخضرية والزهرية

المخزون الغذائي على الورقة مصنع المواد الغذائية التي تتأثر مساحتها السطحية بعدة مؤثرات 
لمرتفعة والمنخفضة، وشدة الرياح، وعمليات اإلصابات الحشرية والمرضية، ودرجات الحرارة ا(

اعتمدت على نسبة  Kramsو  Kraybilثم ظهرت نظرية تنسب إلى ). التقليم، وعمليات الخف
وتؤكد على أنه في سنة الحمل الغزير  (C/N Ratio) المواد الكربوهيدراتية إلى المركبات النتروجينية

لة من المركبات النتروجينية وهذا يؤدي إلى تكون تتكون كميات كبيرة من الكربوهيدرات مع كمية قلي
براعم زهرية كثيرة، أما في سنة الحمل الخفيف فنسبة الكربوهيدرات إلى النتروجين تكون أقل وبالتالي 

) (Chailakhyanاقترح شاليخان 1936وفي عام . تتكون نموات خضرية وتقل األزهار أو تنعدم
الذي يتكون في ) (Florigenأطلق عليه اسم الفلورجين وجود هرمون طبيعي ينظم عملية التزهير
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األوراق بفعل أطوال موجية من الضوء وينتقل إلى مواقع النمو لتشجيع تكون مبادئ األزهار، ويفسر 
الحمل الخفيف نتيجة لوجود مستويات غير كافية من هذا الهرمون في السنة السابقة للحمل أي في 

ة الهرمونات الطبيعية على نمو وتطور الثمار خالل المراحل ثم ظهرت سيطر . سنة الحمل الغزير
المختلفة من العقد حتى النضج، ويعزى سبب بقاء الثمار المحتوية على البذور على األشجار فترة 
أطول مقارنة بالثمار الالبذرية، هو أن الثمار البذرية تحتوي على تراكيز عالية من الهرمونات 

أما في . نطقة االنفصال وتشجيع تدفق المواد الغذائية إلى الثمار الطبيعية التي تمنع تكون م
فإن قشرة الثمرة تقوم ) ، والعنب عديم البذور الموز، والبرتقال أبوسرة(األصناف عديمة البذور طبيعيًا 

 :إن انتظام حمل األشجار يعتمد على. بدور البذور
 .الغذاء المخزن �
 .كفاءة األوراق في التصنيع الغذائي �
 .لية الهرمونات الطبيعية فعا �
 .العوامل الفسيولوجية والتركيبية لألشجار �

 

 العوامل البيئية .2
إن العوامل الرئيسة المؤثرة في إنتاج المحصول هي الضوء، ودرجة الحرارة، ونسبة الرطوبة 

إن أي تغير في . وخصوبة التربة، والتهوية، والملوحة، وارتفاع مستوى الماء األرضي، والصرف
العوامل السابقة كارتفاع الحرارة والجفاف واألمطار الغزيرة في وقت التلقيح تؤثر على نسبة العقد 
ونجاح عمليتي التلقيح واإلخصاب، كما أن انخفاض درجات الحرارة والصقيع تسبب موت األزهار 

  .كما أن نقص المساحة الورقية يؤدي إلى قلة الغذاء المخزن. وعقم حبوب الطلع
 

 الوراثيالعامل  .3
يعتقد أن هناك سيطرة وراثية على ظاهرة تبادل الحمل ولكنها ليست واضحة بشكل جيد، فقد لوحظ 
أن صنف معين من األشجار المثمرة يظهر في منطقة معينة سلوك طبيعي في انتظام الحمل بينما 

  . يظهر نفس الصنف سلوكًا مغايرًا في منطقة أخرى
ديد من أشجار الفاكهة منها الزيتون، والمانجو، والتفاح، والبرتقال، إن ظاهرة تبادل الحمل تظهر في الع

  .والفستق، والنخيل
  

  إجراءات السيطرة على تبادل الحمل
إجراء عملية الخف بشكل منتظم ومتوازن في سنة الحمل الغزير مع مراعاة التساقط، والعمل على  .1

  .تقليل تساقط األزهار والثمار في سنة الحمل الخفيف
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للحصول ) درجة الحرارة، والضوء، وعوامل التربة(االستعمال األمثل للعوامل المؤثرة على اإلنتاج  .2
 .على إنتاج جيد

إجراء التقليم بشكل منتظم مع مراعاة قوة نمو األشجار ومراعاة النسبة بين النمو الخضري  .3
ر حيث تشير والثمري، وتعرض األوراق ألشعة الشمس، وهذا ما يجب مراعاته في نخيل التم

 .سعفات لكل عذق ثمري 10 –9الدراسات إلى ضرورة ترك من 
  

  الحمل الثاني في نخلة التمر
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لوحظـــت ظـــاهرة خـــروج طلـــع النخيـــل علـــى / فـــي مشـــروع العاذريـــة بمنطقـــة الريـــاض
. 2009ي شـهر حزيـران نخلة وفي جميع األصـناف المزروعـة فـ 7000األشجار المذكرة والمؤنثة البالغ عددها 

إن ظهــور حمــل جديــد مــع الحمــل القــديم حالــة نــادرة الحــدوث ولكنهــا ليســت غريبــة أو مســتبعدة حيــث أن البــراعم 
من أصغر البراعم وأكثرها فتوًة وهـي الواقعـة ) تكشفها(الزهرية تتكون على شكل مجاميع أو سالسل ويبدأ نموها 

وتكــون الطلعــات الناتجــة أكبــر حجمــًا مــن البــراعم القديمــة ). اميــةالقمــة الن –البــرعم الطرفــي (قــرب قلــب النخلــة 
  .والبعيدة عن مركز قلب النخلة

  

  أسباب ظهور الحمل الثاني
إن تحور البراعم اإلبطية إلى براعم زهرية وتكون مبادئ اإلزهار والعناقيد الزهريـة فـي النخلـة البالغـة يحـدث مـرة 

تشـرين / 2و) أكتـوبر(تشـرين األول / 20موسـم وهـذه الفتـرة تكـون بـين واحدة وبسرعة خالل فترة قصيرة في كـل 
 5 – 4في مجموعة أو سلسـلة مـن البـراعم األبطيـة الواقعـة فـي أبـاط أوراق يتـراوح عمرهـا بـين ). نوفمبر(الثاني 

 سنوات تصبح كاملة وتقوم بوظيفتها خالل السبعة أشـهر التـي تسـبق تـاريخ التحـور أي فـي الفتـرة مـن أول شـهر
  ).نوفمبر(تشرين الثاني /  1حتى ) أبريل(نيسان 

وأن عـدد البــراعم الزهريــة المتحــورة خــالل تلــك الفتــرة وهـي الحالــة الطبيعيــة يتــأثر بمقــدار الكربوهيــدرات المتجمعــة 
مـن ) أكتـوبر(حتى تشرين األول ) يونيو(خالل الفترة الزمنية الممتدة بين أشهر حزيران  Starchعلى هيئة نشا 

إن األشــجار خــالل هــذه الفتــرة تســتوفي احتياجاتهــا مــن الكربوهيــدرات للقمــة الناميــة أوًال وبعــدها للعــذوق  الســنة،
الثمريــة المتواجــدة علــى النخلــة، خــالل الموســم والتــي تســتنفذ كميــة كبيــرة منهــا ومــا تبقــى فإنــه يتجــه إلــى البــراعم 

عليه فإن عـدد البـراعم المتحـورة إلـى عناقيـد زهريـة و ) طلع(ويتراكم فيها كونه ضروريًا لتحورها إلى عناقيد زهرية 
  :، يعتمد على) نوفمبر(تشرين الثاني / 2حتى ) أكتوبر(تشرين األول / 20خالل الفترة بين 

  

نســبة األوراق إلــى العــذوق الثمريــة الموجــودة فــي النخلــة خــالل الســنة الحاليــة فــإذا كــان الحمــل غزيــرًا  .1
أوراق لكـــل عـــذق ثمـــري فـــإن  9النســـبة يجـــب أن تكـــون  وغيـــر متناســـب مـــع عـــدد األوراق حيـــث أن

العذوق الثمرية تستنفذ كميات كبيرة من الكربوهيدرات، حيث ويكون النشا المتجمـع فـي البـراعم قلـيًال 
 .مما يسبب موت عدد كبير منها وعدم تكشفها وبالتالي يكون الحمل ضعيفًا في الموسم التالي
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مــن األوراق وتنتقــل إلــى البــراعم وتعمــل علــى ) أوكســينات(خــالل نفــس الفتــرة تتحــرر مــواد هرمونيــة  .2
، وبعـد تولـد البـراعم تأخـذ بـالنمو البطـيء علـى Bud differentiationتحفيـز عمليـة تحـور البـراعم 

لسـنة مـن ا) يناير(كانون الثاني / 1وحتى ) نوفمبر(تشرين الثاني / 2شكل طلعات صغيرة بدءًا من 
وٕان تحـور ونشـوء الشـماريخ الزهريـة داخـل الطلعـة فيبـدأ خـالل شـهر . التالية ويتسارع نموها بعد ذلك

نــوفمبر مــن الســنة الســابقة ويتبعهــا اســتطالة الشــماريخ والطلــع خــالل شــهر ينــاير وفــي تجربــة عمليــة 
رى حســـاب بمواعيـــد مختلفـــة خـــالل الســـنة، وجـــ) الســـعف(تؤكـــد مـــا ذكـــر أعـــاله، تمـــت إزالـــة األوراق 

 :ة التالية وكما في الجدول التاليالعذوق الثمرية الموجودة في سنة إزالة الوراق والسن
 

  عدد العذوق على النخلة  موعد إزالة الوراق
  في سنة إزالة األوراق

  عدد العذوق المتكونة
  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

  

أكتوبر في سنة التجربة لم يشجع تكون عذوق /  27يوليو حتى / 11إن إزالة األوراق خالل الفترة من  .1
 .وانتقالهامن األوراق إلى البراعم) األوكسين(في النخلة التالية وذلك لعدم تكون المادة الهرمونية 

) األوكسـين(نـوفمبر تكـون الطلـع رغـم إزالـة األوراق وهـذا يعنـي تكـون المـادة الهرمونيـة /  17في موعد  .2
 .في األوراق وانتقاله إلى البراعم قبل هذا الموعد

 

  :أخيرًا يمكن القول أن تحول إلى البراعم إلى نورات زهرية يحتاج إلى
  

تتـــراكم بعـــد أن تأخـــذ القمـــة الناميـــة احتياجاتهـــا  تـــراكم كميـــة كافيـــة مـــن الكربوهيـــدرات فـــي البـــراعم وهـــذه .1
وبعـــدها الثمـــار ومـــا تبقـــى يتـــراكم فـــي البـــراعم ليحفزهـــا علـــى النمـــو ألن عمليـــة النمـــو تحتـــاج إلـــى طاقـــة 

 .تستمدها من الكربوهيدرات
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هنــاك عامــل يتحــرر مــن األوراق فــي نهايــة شــهر أكتــوبر وأوائــل شــهر نــوفمبر يــؤدي إلــى تحفــز تكشــف  .2
ينتقـل مـن الورقـة إلـى البـرعم الموجـود ) أوكسـين(ذا الوقت وهـذا العامـل هـو مـادة هرمونيـة البراعم في ه

 .في إبطها ويحفزه على النمو
 

  
 
 

  تأثير درجات الحرارة

كما يجب اإلشارة إلى أن لدرجات الحرارة السائدة أواخر الخريـف تـأثير مباشـر علـى نمـو وتفـتح النـورات الزهريـة 
إن درجـات الحـرارة المنخفضـة تـؤثر علـى البـراعم الزهريـة، . فكلما كان الجـو دافئـًا تفتحـت األزهـار بصـورة مبكـرة

ومــــا يعقبــــه مــــن تفــــتح األزهــــار  Spatheطلــــع وعمومــــًا فــــإن لحــــرارة الشــــتاء تــــأثير مباشــــر علــــى نمــــو وتطــــور ال
Blossoming والحرارة التي تحصـل بعـد تفـتح األزهـار فيكـون لهـا تـأثير علـى وقـت النضـج ،Ripening . وان

  .له تأثير على نمو الثمار Heat unitsمجموع الوحدات الحرارية 
  

فأشـجار النخيـل ال تزدهـر زراعتهـا إال إن مناطق زراعـة النخيـل فـي العـالم تكـون متشـابهة فـي ظروفهـا الحراريـة 
م وتعـرف هـذه بدرجـة اإلزهـار ولـذا فـإن حسـاب التـراكم  ْ 18في المناطق التي تبلـغ درجـة الحـرارة فـي الظـل فيهـا 

  :الحراري لمنطقة معينة يبدأ من هذه الدرجة ويحسب مجموع الوحدات الحرارية حسب المعادلة اآلتية
  

  .عدد أيام الشهر Xم  ْ 18 –درجة الحرارة الشهرية  معدالت= مجموع الوحدات الحرارية 
  

وعليه فإنه توفر درجة الحرارة المالئمة لإلزهار يحفز البراعم علـى النمـو حتـى فـي غيـر الموعـد المعتـاد لهـا كمـا 
م وقسـمت أصـناف النخيـل حســب  ْ 25أن عمليـة العقـد وتكـون الثمـار ال تـتم إال عنـدما تكـون درجـة حـرارة الظـل 

  :ت الحرارة إلىمعدل درجا
  

 .م ْ 21أصناف مبكرة وتحتاج إلى معدل درجات حرارة  �
 .م ْ 24أصناف متوسطة وتحتاج إلى معدل درجات حرارة  �
 .م ْ 27أصناف متأخرة وتحتاج إلى معدل درجات حرارة  �



www.iraqi-datepalms.net 2011 
 

 .م ْ 29أصناف متأخرة جدًا وتحتاج إلى معدل درجات حرارة  �
  

  : وسائل معالجة الظاهرة
  :الظاهرة يجب إجراء اآلتيولمعالجة مثل هذه 

إزالة هذا األغاريض مباشرة ألن وجودها سيؤدي إلى استنزاف المواد الكربوهيدراتية المخزنة في الشجرة  .1
 .ويؤثر على حمل الموسم القادم وقد ال تزهر النخلة

في حالة ترك بعض األغاريض المؤنثـة وتلقيحهـا قـد ال يحـدث فيهـا عقـد بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة  .2
 ).شيص(م وبالتالي تكون الثمار بكرية  ْ 25ألن درجة الحرارة المالئمة للعقد هي 

  

  :نصائح للمزارعين
  

في حالة ظهور مثل هذه الحالة ننصـح للمـزارعين بازالـة هـذا الحمـل   مباشـرة وعـدم تركـه النـه يـؤثر علـى حمـل 
اســتنزاف المــواد الغذائيــة المخزونــة  الموســم القــادم وقــد ال تحمــل النخلــة وتحصــل فيهــا  حالــة   ا لمعاومــة بســب

  .فيها
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