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ظهرت يف بع�ض مناطق اململكة العربية ال�سعودية
ظاهرة قلما حتدث يف �أ�شجار النخيل وهى
ظاهرة خروج �أغاري�ض جديدة (احلمل الثاين)
على بع�ض �أ�صناف النخيل يف �أواخر ال�صيف
املا�ضي يف الوقت الذي و�صلت فيه بع�ض الثمار
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�إىل مرحلة اكتمال النمو وتلونت فيه ثمار احلمل
الأ�سا�سي (احلمل الأول) و�أو�شك على الن�ضج
ورمبا مت البدء يف قطافه.
تف�سري هذه الظاهرة ندللها من القر�آن
الكرمي

�صورة ( )2احلمل الثاين �أزداد يف منوه

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }وزكريا �إذ نادى
ربه رب ال تذرين فرد ًا و�أنت خري الوارثني{
فا�ستجبنا له ووهبنا له يحيى و�أ�صلحنا له زوجة
�إنهم كانوا ي�سارعون يف اخلريات ويدعوننا رغب ًا
ورهب ًا وكانوا لنا خا�شعني} ،والتي �أح�صنت
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها
�آية للعاملني{� .سورة الأنبياء �آية .91 ،90 ،89
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }ف�أوج�س منهم خيفة
قالوا ال تخف وب�شروه بغالم عليم ف�أقبلت امر�أته
يف �صرة ف�صكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا
كذلك قال ربك �إنه هو احلكيم العليم{� .سورة
الذاريات �آية .30 ،29 ،28
�إنة هو احلكيم العليم واملق�صود �أن الوالدة من
قدر اهلل عز وجل فمهما اختلف املكان ومهما
تغري الزمان ومهما كرب العمر وحتى بال ذكر ف�إن
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الوالدة تتم طاملا �أنها ب�إرادة اهلل عز وجل �إنه هو
احلكيم العليم.
والتف�سري العلمي لهذه الظاهرة �أن النخلة مثلها
مثل بقية �أ�شجار الفاكهة التي حتتاج لفرتات من
الربودة لك�سر طور ال�سكون وحتفيز التزهري
ومن ثم انبثاق الأغاري�ض وعلى اجلانب الآخر
ف�إن عدم تعري�ضها �إىل الربودة الكافية ينتج
عنة عدم التزهري وغياب الأغاري�ض .فقد ت�أثر
النخيل بالتغريات املناخية التي حدثت يف العام
املا�ضي حيث انخف�ضت درجات احلرارة عن
املعدالت الطبيعية و انخف�ضت يف بع�ض املناطق
انخفا�ض ًا مفاجئ ًا وحاد ًا �إىل مادون  5ـ  7درجات
حتت ال�صفر ولفرتات طويلة ا�ستمرت من
منت�صف الليل وحتى �أوقات من ال�صباح حتى �أن
املياه جتمدت يف �أنابيب الري وظهر هذا التجمد
حتى ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ،وهذا التف�سري

ي�أخذنا �إىل مايعرف باحتياجات الربودة �أو ما
يعرف مب�صطلح Chilling Requirements
هذه االحتياجات من الربودة �إذا توفرت بالقدر
املنا�سب لكل �صنف من �أ�صناف النخيل ف�إنها تعمل
على ك�سر طور ال�سكون ومن ثم حتفيز التزهري
والعمل على �إنتاج هرمونات التزهري وعلى هذا
الأ�سا�س ف�إن انخفا�ض درجات احلرارة �أقل من
املعدالت الطبيعية يف العام املا�ضي �أدى �إىل
انخفا�ض عمليات الأي�ض اخلا�صة بالتنف�س كما
قلل من معدل انق�سام وا�ستطالة اخلاليا وهو ما
يعرف مب�صطل ح nCell division and Cell e
 largementوترتب على ذلك ا�ستهالك كميات
قليلة من املواد الكربوهيدراتية الأمر الذي �أدى
�إىل تخزين كميات كبرية منه داخل النخلة يف
الوقت الذي ا�ستمرت فيه الأ�شجار يف عملية
البناء ال�ضوئي ،وعندما تعر�ضت �أ �شجار النخيل
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وتتجه النخلة �إىل تكوين الرباعم الزهرية
فقط .وعلى ذلك ميكن للنخلة �أن ت�ستمر يف
النمو اخل�ضري لفرتات طويلة وتعطى ف�سائل
حال ت�سميدها مبعدالت مرتفعة من النرتوجني
البوتا�سيوم مع الري الغزير �أو دفعها للتزهري
عن طريق جتويعها بقلة الري و قلة الت�سميد.

�صورة ( )4احلمل الثاين �أخ�ضر واحلمل الأ�سا�سي �أ�صفر

للجو الدافئ فان التخزين الزائد من املواد
الكربوهيدراتية مع حتفيز هرمونات التزهري
�شجع على تكوين اخلاليا التي تعطى الأغاري�ض
لتظهر تلك الأغاري�ض يف غري موعدها الأ�سا�سي
�أي �أن وفرة املواد الكربوهيدراتية وزيادتها يف
اجلمارة قد �أ�سرع من ظهور تلك الأغاري�ض يف
غري موعدها  .كما �أن الفرق الهائل بني درجات
حرارة الليل والنهار وقت والدة الأغاري�ض داخل
النخلة �أدى �إىل حدوث تلك الظاهرة حيث مت
والدته داخل النخلة عندما انخف�ضت درجات
احلرارة مرة �أخرى �أي بعد الوالدة الطبيعية
للأغاري�ض ولذا ف�إنه عندما اكتملت ظهرت يف
هذا املوعد املت�أخر  .ومن واقع العام ال�سابق ف�إن
درجات احلرارة انخف�ضت انخفا�ض ًا �شديد ًا يف
�ساعات الليل املت�أخرة (و�صلت لدرجة التجمد)
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مقابل ارتفاع درجات احلرارة يف النهار وهذا
التذبذب والفرق الهائل بني درجة التجمد
ودرجة احلرارة �أدى بدوره يف امل�شاركة يف ظهور
ذلك احلمل املت�أخر  .و ال نغفل دور التفاعل
بني الظروف اجلوية والبيئية مع ظروف الرتبة
والتغذية يف ظهور تلك الظواهر.
ومن الناحية املورفولوجية والف�سيولوجية ف�إن
نخلة التمر حتتوى على براعم يف �إبط كل جريدة
ففي املراحل الأوىل من عمر النخلة من وقت
زراعتها وحتى ثالث �سنوات تتجه لإعطاء
براعم ورقية (ف�سائل) وبعد �أن تبلغ النخلة من
العمر مابني الثالثة وحتى الثامنة تنتج نوعني من
الرباعم بع�ضها ورقى يعطى الف�سائل وبع�ضها
زهري يعطى الأغاري�ض وبعد �أن جتتاز النخلة
عامها الثامن �أو العا�شر يتوقف �إنتاج الف�سائل

ووجد �أن هذه الظاهرة ال حتدث فى كل
الأ�صناف على ال�سواء حيث �أن االحتياجات
احلرارية تختلف من �صنف �إىل �آخر حيث �أن
النخل ال يزهر �إال فى املناطق التي تبلغ فيها
درجات احلرارة فى الظل  18درجه مئوية وال
يعطى ثمار �إال فى املناطق التي تتجاوز درجة
حرارة الظل فيها  25درجة مئوية وعلى �ضوء
االحتياجات احلرارية اليومية ف�إن الأ�صناف
الرطبة حتتاج �إىل درجات حرارة يوميه يزيد
متو�سطها عن  26.6درجة مئوية يف حني �أن
الأ�صناف اجلافة والن�صف جافه حتتاج �إىل
درجات حرارة يوميه يزيد متو�سطها عن 32.2
درجه مئوية وهذا مرتبط �أي�ض ًا بالفرتة الفعالة
فى اكتمال منو الثمار ون�ضجها وهى الفرتة من
ابريل (فرتة منو الثمار �إىل نهاية �أغ�سط�س
�أو �سبتمرب (فرتة اكتمال منو الثمار) وهذه
الفرتة ت�صل �إىل حوايل  185يوم تقريب ًا ح�سب
ال�صنف والظروف اجلوية املحيطة وعلى هذا
حتت�سب متو�سط درجات احلرارة اليومية خالل
تلك الفرتة من ابريل حتى �أغ�سط�س �أو �سبتمرب
ويطرح منه  18درجه مئوية ونح�صل بذلك على
جمموع الوحدات احلرارية وهذا يعرف من واقع
بيانات الأر�صاد اجلوية.
�أما عملية التلقيح والعقد ف�إنه يجب التلقيح
من �أجل التجربة واملعرفة وقال املفكر والأديب
امل�صري طه ح�سني «علمتنا التجارب» واملعنى
يجب �أن جنرب ون�ستفيد .ومن الناحية العلمية
والف�سيولوجية ف�إن درجات احلرارة املرتفعة
يف �شهر يونيو �سوف ت�ؤدي �إىل جفاف املحلول
ال�سكري املوجود يف ميا�سم الأزهار امل�ؤنثة
وبالتايل ف�إن حبوب اللقاح ال جتد البيئة املنا�سبة

للإنبات ويرتتب على ذلك الإخفاق �أو قلة
�إنبات حبوب اللقاح وعليه عدم �إنبات الأنبوبة
اللقاحية �أو البطء يف منوها ومن ثم قلة �أو عدم
تكوين الثمار وعلى �ضوء ذلك التف�سري ف�إن ن�سبة
العقد �سوف تكون قليلة �أو متو�سطة وحتى �إذا مت
العقد ف�إن الثمار ال�صغرية �سوف تواجه درجات
حرارة مرتفعة جتعل مراحل تطورها من
انق�سام اخلاليا وا�ستطالتها �سريعة جد ًا وهذا
بالطبع �سوف ي�ؤثر ت�أثري ًا مبا�شر ًا على �صفات
الثمار الطبيعية والكميائية ورمبا ت�ساقطت
بع�ض الثمار دون �أن ت�ستكمل منوها وتطورها من
جراء درجات احلرارة املرتفعة والرياح ال�ساخنة
خا�صة �أن ن�سبة الرطوبة بالثمار العاقدة تكون
قليلة وال ت�سعف الثمرة ل�سد حاجة العمليات
احليوية داخلها �أو لدرء ارتفاع درجة احلرارة
حلماية الثمرة ظاهري ًا وان�صح ب�إجراء التلقيح
من فحول قوية و�أن يكون التلقيح قبل املغيب رمبا
ذلك ي�ؤدى �إىل حت�سني التنبيت ومن ثم حت�سني
العقد وميكن يف هذا ال�سياق ترك الأغاري�ض
التي انبثقت مت�أخر ًا والعمل على تلقيحها يف
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النخيل ذي احلمل اخلفيف (الذي يحمل عدد
�أغاري�ض قليله ظهرت يف موعدها) وهذه تعترب
حاله ا�ستثنائية لغر�ض البحث والتجريب .وعلى
ما �سبق ف�إن الثمار الناجتة يف احلمل الثاين تكون
ثمار ًا غري اقت�صادية مل تكن بنف�س موا�صفات
الثمار الناجتة يف وقتها املنا�سب (ال�صفات
الطبيعية والكيميائية) .وهناك ر�أي �آخر وهو
�إزالة تلك الأغاري�ض التي ظهرت مت�أخر ًا فال
فائدة �إيجابية منها وذلك حتى ال ي�ستنزف
الغذاء املوجود بالنخلة بدرجة كبرية حيث �أنه
من املهم وجود توازن بني عدد الأوراق (مطبخ
الغذاء) وبني عدد الأغاري�ض كما �أن زيادة عدد
الأغاري�ض على النخلة ي�ؤثر على احلمل اجلديد
يف العام القادم (احلمل الأ�سا�سي) بقلة احلمل
من جانب و�ضعف الأغاري�ض املنتجة من جانب
�آخر ف�ض ًال عن ت�أخري انبثاقها.
ومن املعروف �أن ظاهرة تبادل احلمل موجودة
يف النخيل ولكن مل يعرف بظاهرة الرتجيع �أو
الأزهار املت�أخر �أو احلمل الثاين �إال نادر ًا ،وال
تتوفر درا�سات وبحوث علمية حول هذه الظاهرة
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�إال �أن الإ�ضرابات والتغريات املناخية من
االنخفا�ض املفاجئ يف درجات احلرارة وغريها
هو ال�سبب املبا�شر يف هذه الظاهرة.
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