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أوراق ( سعف ) نخيل التمر تبقى ملتصقه بجذع النخلة حتى بعد جفافها وتتراكم سنة بعد أخرى فوق بعضها البعض ( شكل )
دون أن تتساقط طبيعيا و ذلك لعدم تكون منطقة انفصال  Abscission zoneعند قواعد األوراق أو عند التقاء الورقة بالساق كما هو
احلال في معظم األشجار .

(شكل  )1تبقى األوراق الجافة ملتصقة بالجذع دون ان تتساقط طبيعيا

الفرق بني تقليم نخلة التمر وتقليم أشجار الفاكهة األخرى:
• في نخلة التمر تتركز عملية التقليم على األوراق حيث يتم قطع عدد من األوراق التي تتجاوز عمر معني وغالبا ً ما
تكون أسفل منطقة اإلثمار وأحيانا يتم تقليم بعض األوراق اخلضراء داخل منطقة اإلثمار لتعارضها مع عمليات
خدمة رأس النخلة مثل التلقيح والتقويس وغيرها ....
• في أشجار وشجيرات الفاكهة تتركز عملية التقليم على األفرع حيث يتم تقليم األفرع اجلانبية وأحيانا بعض األفرع
الرئيسة بهدف أعطاء األشجار شكل معني أوإيجاد توازن بني النمو اخلضري والنمو الثمري أو التخلص من األفرع اجلافة
واملتداخلة وغيرها.

أهمية وفوائد تقليم نخلة التمر -:
 -1جُتري عملية التقليم سنويا لذا تعتبر مزارع نخلة التمر مصدر دائم ومستمر للسعف والليف والكرب أو الكرناف
والتي استعملت مند القدم في عدد كبير من الصناعات اليدوية وحديثا أكدت األبحاث إمكانية استخدام هذه اخمللفات
في صناعات عديدة كالورق املقوي واخلشب احلبيبي والدوبارة واحلبال وغيرها.

* فصل من كتاب نخلة التمر  -حتت األعداد
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 -2التخلص من األوراق املسنة واجلافة وقواعد األوراق والليف يساعد
على نظافة رأس النخلة ألنها تعتبر بيئة مناسبة لتواجد وانتشار
اآلفات واألمراض الزراعية التي تصيب نخلة التمر واحملاصيل البينية
كذلك تعيق وصول مواد الرش إلي أجزاء النخلة األخرى (. )23،16
 -3إزالة األشواك وبعض األوراق في منطقة اإلثمار في حالة األشجار
القوية تعمل على تسهيل عمليات خدمة رأس النخلة مثل التلقيح و
التقويس وتغطية العذوق وغيرها.
 -4وجود عدد كبير من األوراق أو الفسائل أسفل منطقة اإلثمار (شكل)2
يعمل على:
أ -زيادة نسبه الرطوبة حول الثمار مما يزيد من قابليتها لإلصابة بظاهرة
التشطيب  Checkingواآلنف األسود أو أسواد الذنب Balcknose
خاصة في املناطق التي تتميز بارتفاع رطوبتها مثل املناطق الساحلية
والبحيرات وغيرها.
ب -قد تتنافس هذه األوراق مع الثمار على املياه عند انخفاض الرطوبة
األرضية مما يزيد في نسبة الثمار اجلافة واملتحرشفه (.)17

شكل ( )2نخلة متر لم جترى لها عملية التقليم
املناسب أو خف الفسائل يالحظ بداية موت
األوراق السفلية للنخلة وموت أوراق الفسائل

 -5احملافظة على هيكل النخلة الرشيق الذي تتميز به بني األشجار عامة.

أجمالي عدد األوراق في نخلة التمر
تبعا ً ملكان وجود األوراق في رأس فأنه ميكن تقسميها إلى ثالث مجاميع ( )22هي.
أ -األوراق اخلارجية  :وتشمل مجموعة األوراق اخلضراء والنشطة في عملية التمثيل الضوئي ومتثل عادة حوالي 50
 %من إجمالي عدد األوراق وهذه اجملموعة عي التي تدخل في عدد األوراق التي تترك عند تقليم النخلة أو عند اجراء
التجارب اخلاصة بتحديد أفضل نسبة من عدد األوراق  /عذق .
ب -أوراق مركز النخلة  :وتشمل مجموعة األوراق السريعة النمو والتي لم تستكمل استطالتها أو أنفراد خوصها أو
ومتثل حوالي  % 10من إجمالي عدد األوراق.
ج -األوراق الداخلية  :وتشمل مجموعة األوراق احلديثة القريبة من القمة النامية لونها أبيض مصفر لم تبدأ نشاطها
في عملية التمثيل الضوئي ومتثل حوالي  % 40من إجمالي عدد األوراق .
يجب مالحظة أنه في نخلة التمر ال توجد ورقتان بنفس العمر على النخلة الواحدة

هل من املفيد ترك جميع األوراق احليه التي حتملها نخلة التمر بدون تقليم ؟
لإلجابة على هذا السؤال نستعرض بعض التجارب التي أجريت في هذا اجملال ومنها :
 -1في جتربة على أشجار قوية لصنف دقلة نور ( )17حتمل عند بداية التجربة حوالي  150ورقة ( عمر  6-1سنوات ) مت
تقليم مجموعة منها بإزالة األوراق األقدام في العمر وترك حوالي  100ورقة واستمرت التجربة ملدة  5سنوات.

 -2في جتربة على صنف برحي ( )19مت تقليم االشجار وترك االعداد التالية من األوراق على النخلة .
 100ورقة تشمل األوراق عمر  4 - 1سنوات .
 125ورقة تشمل األوراق عمر  5 - 1سنوات .
 150ورقة تشمل األوراق عمر  6 - 1سنوات .
أوضحت التجارب السابقة ما يلي :
زيادة عدد األوراق عن  100ورقة لم يؤدي إلى زيادة احملصول بل كانت لزيادة عدد األوراق اسفل منطقة اإلثمار نتائج سلبية أهمها :
أ -ارتفاع نسبة االصابة مبرض االنف االسود ويرجع ذلك إلى أن األوراق أسفل منطقة االثمار تعمل على زيادة نسبة
الرطوبة حول الثمار خاصة في املناطق الساحلية أو عند الري الزائد.
ب -زيادة نسبة الثمار اجلافة وقد يرجع ذلك إلى تنافس األوراق الزائدة مع الثمار على املاء.
ج -انخفاض نسبة ثمار الدرجة األولى والثانية .
د -زيادة نسبة التساقط املبكر للثمار وقد يرجع ذلك إلى تكرار تالمس الثمار مع األوراق عند هبوب الرياح أو أجراء عملية
التقويس أو تغطية العذوق.
يستنتج مما سبق أن أهمية وقيمة األوراق بالنسبة للثمار تنخفض تدريجيا ً بتقدمها في العمر ويرجع ذلك :
أ -انخفاض محتوها من الكلوروفيل وبالتالي قدرتها على التمثيل الضوئي (.)20
ب -بعدها عن منطقة اإلثمار أو سيقان العذوق (.)19
ج -األوراق القدمية واملسنه تكون مظللة باألوراق األصغر سنا مما يقلل من فرصة استقبالها للضوء.
في حالة األشجار الصغيرة احلجم واملتوسطة احلجم تكون عدد أورقها أقل من  100ورقة ويكون أقل من ذلك بكثير في حالة
التقليم السنوي اجلائر لذلك ينصح بترك أكبر مساحة ورقية خضراء في حالة األشجار الصغيرة احلجم .
العدد األمثل من األوراق لكل عذق سيتم مناقتشه عند استعراض حتارب التقليم .

مواعيد التقليم -:
تُقلم نخلة التمر عاده مرة واحدة في العام يختلف معياد التقليم باختالق املناطق والعوامل املناخية وظروف زراع النخيل
وعموما هناك ثالث مواعيد رئيسية لعملية التقليم هي:
 -1خالل الربيع مع عملية التلقيح أو بعد عقد الثمار وهو أكثر املواعيد استخداماً.
 -2اخلريف بعد جمع الثمار( .) 8 ، 21
 -3خالل الصيف تزال بعض األوراق التي تتعارض مع عملية التقويس أو التدليه أو تغطية العذوق ( .)16،17
يفصل بعض الباحثني (  ) 8 ، 5الربط بني موعد التقليم والتغيرات املوسمية للكربوهيدرات في األجزاء اخملتلفة للنخلة أو
كفاءة التمثيل الضوئي خالل الفصول األربعة (. )1
أ -الفترة من مايو الى سبتمبر  :بينت األبحاث أن مستوي الكربوهيدرات ينخفض خالل األشهر احلارة من مايو إلي
سبتمبر ومبعني آخر كميات الكربوهيدرات املستنفذه تفوق الكميات املصنعة بواسطة األوراق ووجود الثمار خالل
هذه الفترة وتراكم السكريات فيها ال يعتبر السبب الرئيسي في هذا اإلنخفاض ألنه يحدث أيضا ً في األشجار املذكرة
والغير مثمرة مما يدل على أن معدالت التنفس ومنو القمة النامية ومنو األوراق احلديثة واجلذور ترتفع جميعها نتيجة
ارتفاع احلرارة مما يؤدي إلى استنفاذ كميات كبيرة من الكربوهيدرات .

ب  -الفترة من أكتوبر إلى أبريل :وجد ان الكربوهيدرات تتراكم خالل هذة الفترة مما يدل على أن معدل بناء الكربوهيدارت
يفوق معدل استنفاذها ويرجع ذلك إلى إنخفاض معدالت التنفس ومنو القمة النامية واألوراق واجلذور بدرجة اعلى من
انخفاض معدل التمثيل الضوئي ويساعد على ذلك عدم وجود ثمار خالل هذة املرحلة.
لهذه ميكن القول أجراء عملية التقليم بعد جني احملصول مباشرة تعتبر عملية خاطئة أو غير مناسبة ألنها :
 -1حترم النخلة من مساحه ورقية كبيرة ميكن االستفادة منها في زيادة مخزون الكربوهيدرات خالل فترة الشتاء للوفاء
باحتياجات النخلة في الربيع خالل فترة اإلزهار وعقد الثمار وفي بداية الصيف مع كبر حجم الثمار وزيادة معدل النمو
اخلضري.
 -2جٌترد النخلة من غطاءها الواقي واملكون من األوراق وقواعدها والليف
مما يقل من قدرتها على مقاومة برد الشتاء الذي قد يكون قاسيا في
بعض املناطق.
لذلك يفضل إجراء التقليم في الربيع قبل أو مع عملية التلقيح وفي املناطق
التي تتميز بوجود موجات صقيع متأخره خالل الربيع ينصح بتأخير عملية
التقليم إلي ما بعد العقد أو مع عملية التقويس.

خطوات إجراء عملية التقليم
أ -النخيل احلديث أو في مراحلة األولى من اإلثمار:
في املراحل األولى من عمر النخلة (شكل  )3ينصح بعدم إجراء عملية التقليم
لألوراق اخلضراء بل يجب تشجيع النخلة على تكوين أكبر مجموع خضري
ممكن ألن ذلك يساعد على تكوين مجموع جذري قوي وقاعدة قوية وممتلئة
للساق أما األوراق اجلافة فيجب إزالتها وترك القاعدة (الكرنافة أو الكربة).

(شكل  )3في النخيل الحديث يختصر
التلقيم على األوراق الجافة

ب -تقليم أوراق النخيل املثمر:
مير تقليم الورقة (السعفة) بعده مراحل هي:
 -1إزاله األشواك .
 -2قطع األوراق من فوق قاعدتها.
 – 3قطع قواعد األوراق ( الكرب ).
 - 1إزالة األشواك -: Removing Spines

(شكل  )4إزالة األشواك

جتري هذه العملية قبيل التلقيح أو عند إجراء عملية التلقيح حيث تزال
األشواك من األوراق التي ظهرت من قلبه النخلة خالل العام السابق بواسطة
سكني تقليم حادة ذات نصل معكوف ومتصلة يبد خشبية طولها حوالي 30
سم أو أكثر  .يجب احملافظة على العرق الوسطي من التلف عند إزالة األشواك
شكل (.)4
جتري هذه العملية في كثير من مناطق إنتاج التمور خاصة في حالة األشجار
القوية النمو التي يزداد فيها معدل إنتاج األوراق وتكون األشواك قوية وحادة
والطلع قريب من قلب النخلة فيكون من الصعب الوصول إلية إلجراء عملية
التلقيح أو إلجراء عمليات خدمة العذوق فيما بعد شكل ( .)5بينما ال جتري
هذه العملية في األشجار احملدودة النمو حيث تكون األشواك ضعيفة ومن
السهل إجراء عملية التلقيح.

(شكل  )5رأس النخلة بعد أزالة األشواك

 -2تقليم األوراق -: Leaf Pruning
يتم قطع األوراق من فوق قاعد تها ( الكربة ) عند بدأ منطقة األشواك شكل
( )6ويفضل إجراء عملية القطع قبل موت وجفاف العرق الوسطي الن قطع
األوراق اجلافة يستغرق وقت أطول ويتتطلب استعمال املنشار لقطعها.
عدد األوراق التي يتم قطعها يختلف باختالف قوة أو حجم األشجار :
• في حالة األشجار التي يكون فيها منو النخلة محدود ُ
يكتفي بإزالة
األوراق اجلافة أو التي أوشكت على اجلفاف وال يقطع السعف األخضر
إال ما ندر.
• في حالة األشجار القوية أو الكبيرة احلجم التي تنتج عددا ً كبيرا ً من
األوراق سنويا فان التقليم يشمل األوراق اخلضراء حيث تزال األوراق التي
توجد أسفل منطقة الثمار بحلقة أو حلقتني (شكل .)6
في بعض املناطق قد يكون لألوراق قيمة اقتصادية وتدر ربحا جيدا عند استعمالها
في صناعة األقفاص واملقاطف والزنابيل وغيرها من الصناعات اليدوية األخرى
يكون التقليم جائرا حيث تقطع جميع األوراق ماعدا القائمة منها وتكون النورات
الزهرية وفي عذوق الثمار أسفل األوراق(شكل .)9من الطبيعي أن يؤثر ذالك سلبيا
على احملصول.

(شكل  )6قطع األوراق قريبا من قاعدتها

يستعمل في عملية التقليم املنجل املسنن أو البلطة حسب املنطقة.
 - 3ازالة قواعد األوراق والليف -: Removing Leaf Base and Fiber
ويتم ذلك بهدف التخلص من قواعد األوراق والليف الذي يتخللها حتى ال متنع
وصول مواد الرش للجذع وال تكون مأوي للحشرات واألمراض وتهدف أيضا
إلي جعل جذع النخلة على شكل مدرج يسهل عملية االرتقاء .جتري هذه
العملية سنويا بانتظام او كل عده سنوات حيث تزال القواعد التي تبعد عن
قواعد السعف األخضر بحوالي من  7 – 6ادوار والتي تترك حلماية قواعد األوراق
التي تعلوها والتي تكون رطبة وقابلة للتشقق والتعفن في حالة تعرضها
للهواء (شكل . ) 8

(شكل  )7إزالة قواعد األوراق والليف يالحظ
أن ميل القطع إلى الخارج

تتم إالزالة بعمل قطع من أسفل مييل إلي أعلى بحيث يكون سطح القطع
متجها للخارج (شكل  )7حتى ال تتجمع مياه األمطار بني القاعدة والساق مما
يؤدي إلي حتللها عام بعد آخر .ويستخدم في هذه العملية منشار أو سكني
حادة.
ال جتري هذه العملية في بعض مناطق إنتاج التمور حيث تترك على جذع
وتبقي ملتصقة به مدي حياة النخلة خاصة في املناطق اجلافة أما في املناطق
الرطبة فإنها تتحل سنة بعد أخرى مما يجعل الساق او جزء منه اجرد املس
من الصعب الصعود علية.

(شكل  )8يترك حوالي  7 - 6أدوار من قواعد
األوراق أسفل منطقة األوراق الخضراء
لحمايتها

(شكل  )9للحصول على ثمار عالية اجلودة يجب ترك عدد كافي من األوراق لتغطية احتياجات
التخلة من الكربوهيدرات .أ -تقليم متوازن ب -تقليم جائر

 - 5تقليم وخف الفسائل Offshoot Control
تقسم الفسائل حسب ارتفاعها عن سطح األرض
أ -فسائل مرتفعة وغير متصلة باألرض  Aerial Offshootsوتعرف بالراكواب (شكل  )10وهذه يجب أزالتها مبجرد
ظهورها النها غير قادرة على تكوين مجموع جذري خاص بها :
ب -فسائل متصلة باألرض  Ground offshootsعند قاعدة النخلة األم ولها القدرة على تكوين مجموع جذري خاص
بها ( شكل.)12 ، 11
تختلف األصناف في قدرتها على أنتاج الفسائل فقد تصل إلى حوالي  12فسيلة في نفس الوقت وترك هذا العدد يؤدي إلى إنتاج
فسائل ضعيفة ال تصل إلى الطول واحلجم والوزن املناسب للفصل حتى ولو تركت ملدة تصل إلى  6-5سنوات ( )15لذلك ينصح بترك
ماال يزيد عن  5فسائل موزعة حول النخلة في نفس الوقت وعند قطع عدد منها يسمح لفسائل جديدة في النمو.
يتم تقليم األوراق الزائدة في الفسائل وربط األوراق لتجنب تداخلها ولتسهيل عملية صعود النخلة وخدمتها ( شكل .)12

(شكل  )10الفسائل العلوية يجب إزالتها مبجرد ظهورها

(شكل  )11ترك عدد كبير من الفسائل
حول النحلة األم يؤدي إلى أنتاج فسائل
ضعيفه

(شكل  )12ينصح بترك  5فسائل حول
جذع النخلة في نفس الوقت

العالقة بني عمر األوراق والكفاءة في عملية التمثيل الضوئي
دلت األبحاث على أن كفاءة األوراق في التمثيل الضوئي وبالتالي قدرتها على إمداد النخلة بالكربوهيدات تتوقف على عمر األوراق
وفيما يلي استعراض لبعض التجارب التي أجريت في هذه اجملال بهدف حتديد أهميةعمر الورقة عند أجراء عملية التقليم.
 -1في السعودية أجريت جتربة على  10أصناف رئيسية ( )1وجد أن صافي التمثيل الضوئي  Net Photosynthesisمعبرا ً عنة
 µ Ol/M2/Sيتوقف على عمر الورقة كما يلي :
•  0.74لألوراق في مرحله االستطالة وأنفراد الوريقات  Expandingوالتي يتراوح عمرها من  1إلى  3شهور.
•  9.24لألوراق التي أكملت استطالتها وأنفردت وريقاتها حديثا ً  Recently expandingوالتي يتراوح عمرها من  3إلى
 6شهور.
•  7.04لألوراق املكتملة االستطالة وأنفردت جيمع وريقاتها  Full expandingوالتي تتراوح من  6إلى  9شهور.
أي أن األوراق التي اكملت استطالتها حديثا ً أكثر كفاءة في عملية التمثيل الضوئي من األوراق األكبر أو األصغر سنا ً وكان
هذه االجتاه متشابه في كل األصناف املستخدمة في التجربة .
 -2في الواليات املتحدة ( )18أجريت جتربة على صنف دقلة نور مت أجراءها خالل
األسبوع األخير من أبريل واألسبوع األول من مايو واستخدمت وريقات يتراوح
عمرها من  6شهور إلى  4سنوات ووجد أن الوريقات تبلغ أقصى كفاءة في
عملية التمثيل الضوئي في العام األول من ظهورها من قلبة النخلة ثم تبدأ
الكفاءة في اإلنخفاض تدريجيا ً مع تقدمها في العمر وميكن توضيح ذلك
باألرقام التالية :
التميثل الضوئي  Apparent Net Photosynthesisمعبرا ً عنه µ l.02/cm2/hr
 6.0للوريقات عمر  6شهور ()% 100
 6.0للوريقات عمر سنة ()% 100
 5.6للوريقات عمر  2سنة ()% 93
 4.5للوريقات عمر  3سنة ()% 75
 3.9للوريقات عمر  4سنة ()% 65

(شكل  )10تتابع شكل الوريقات

أي أن كفاءة التمثيل الضوئي انخفضت إلى حوالي  %65عند عمر  4سنوات مقارنة باألوراق عمر  6شهور أو عمر سنة
كما وجد أن تراكم املادة اجلافة في الوريقات تنخفض تدريجيا ً بزيادة العمر وبطريقة متشابهة لإلنخفاض في كفاءة
التمثيل الضوئي.
يعتقد أن اإلنخفاض في كفاءة التمثيل الضوئي مع تقدم عمر األوراق لع عالقة بتركيز الكلوروفيل وبعض العناصر
الغذائية في الوريقات في جتربة على صنف دقلة نور ( )20وجد ما يلي :
• تركيز الكلوروفيل في األوراق احلديثة الظهور من مركز النخلة يكون منخفضا حيث يكون لونها أبيض مصفر ثم يزداد تركيز
الكلوروفيل بسرعة كبير حتى عمر  8 - 6شهور .
• يبدأ معدل الزيادة في تركيز الكلوروفيل في اإلنخفاض ويصبح بطيىء ويصل إلى أقصى تركيز عند عمر  24 - 20شهر.
• يبدأ تركيز الكلوروفيل في اإلنخفاض تدريجيا ً مع تقدم الوريقات في العمر .
• بعض العناصر الغذائية الهامة مثل النيتروجني والبوتاسيوم والفسفور واملاغنسيوم أظهرت نفس أجتاة الكلوروفيل
باإلنخفاض مع تقدم عمر الورقة .

العالقة بني عدد أوراق نخلة التمر وكمية وجودة احملصول
دلت العديد من األبحاث إلى وجود عالقة موجبة بني عدد األوراق اخلضراء النشطة التي تترك على النخلة بعد عملية التقليم
وكمية وجودة احملصول الناجت ويُعبر عن هذه العالقة مبا يلي :
• عدد األوراق اخلضراء لكل عذق  Leaf / Bench Ratioوهذه الطريقة األكثر استخداما ً لسهولة حسابها .
• املساحة الورقية اخلضراء لكل عذق أو عدد معني من الثمار  Geen Leaf Area / Bench Ratioأو عدد الثمار  /ورقة
 Fruit / Leaf Ratioوتتبع هذا الطريقة عند وجود تباين كبير بني أحجام العذوق في النخلة الواحد (.)15
النسبة املثلى من عدد األوراق  /عذق ليست ثابتة جلميع األصناف أو املناطق وإمنا تتوقف على عدة عوامل ميكن تلخيصها في
يلي :
أ -الصنف  :عدد النورات التي تنتج سنويا أو القدرة على اإلنتاج العالي تعتبر من خواص الصنف Variety Characteristic
وهذه اخلواص قد يكون لها تأثير أكبر على كمية احملصول من نسبة عدد األوراق لكل عذق (.)16
ب -عمر األشجار  :ينخفض املعدل السنوي إلنتاج أوراق جديدة بزيادة عمر النخلة ففي صنف دقلة نور لوحظ أن عدد
األوراق املنتجة سنويا ً يبدأ في اإلنخفاض بعد عمر  20سنة (.)17
ج -العمليات الزراعية  :مدي االهتمام بخدمة النخلة من حيث الري والتسميد وغيرها ينعكس سلبا أو إيجابا على
قوة النخلة وعدد األوراق السليمة التي تنتجها النخلة سنوياً.
د -درجة خف الثمار  :عدد األوراق املتروكة بعد التقليم يجب أن يتناسب مع درجة خف الثمار سواء بقطع عذوق
كاملة أو قطع أو خف الشماريخ بتقصيرها أو تقليل عددها.
هـ -العوامل املناخية  :قد تؤثر العوامل املناخية على عدد األوراق املتروكة بعد التقليم وميكن تلخيص هذا التأثير مبا يلي :
• في املناطق التي تتميز بارتفاع درجة احلرارة يُستهلك جزاء كبير من الكربوهيدرات في عملية التنفس
والعلميات احليوية األخرى مما يستوجب زيادة املساحة الورقية لتوفير الكربوهيدرات لكل من احملصول واملعدل
املرتفع من التنفس والنمو اخلضري.
• في املناطق التي تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة اجلوية يضطر املزارع إلى تقليم عدد كبير من األوراق أسفل
منطقة اإلثمار لتوفير تهوية جيدة للعذوق وتنجب أصابه الثمار ببعض األمراض الفسيولوجية مثل التشطيب
واألنف األسود وغيرها .

جتارب تقليم نخلة التمر
نستعرض فيما يلي أهم التجارب التي أجريت على األصناف الهامه لنخلة التمر بهدف حتديد أفضل نسبة بني عدد األوراق إلى
عدد العذوق التي ميكن عندها الوصول إلى أقصى إنتاج وأعلى جودة دون أن تتأثر اوجه النشاط األخرى للنخلة مثل منو القمة
النامية واألوراق الصغيرة وإنتاج العدد املناسب من النورات في املوسم التالي لتفادي ظاهرة تبادل احلمل .Alternate Bearing
الغرض من استعراض هذه التجارب هو توفير معلومات للمزارع لالسترشاد بها إلختيار نسبة عدد األوراق إلى عدد العذوق
التي تالئم ظروف املزرعة أو األصناف السائدة فيها :
عند إجراء جتارب التقليم يجب مراعاة مايلي :
أ -اختيار أشجار متجانسة في قوة منوها وعمرها.
ب -اختيار نسب عدد األوراق  /عذق تتم بأحد الطرق التالية :

• تثبيت عدد العذوق لكل أشجار التجربة ويتم حتديد النسب عن طريق عدد األوراق التي يتم تركها على النخلة بعد
إجراء عملية التقليم وهذه الطريقة األكثر استخدما ً (.)13-8-11-10-21-2-7
• تثبيت عدد األوراق لكل أشجار التجربة ويتم حتديد النسب عن طريق خف العذوق وترك عدد معني منها للوصول إلى
النسب املقردة ()19
• عدد األوراق وعدد الغدوق يختلف من نخلة إلى أخرى وحتدد نسبة األوراق/عذق حسب حالة كل نخلة ( . ) 4-6-16
ج -يتم تلقيح النورات بحبوب لقاح من مصدر واحد أي استخدام حبوب لقاح نخلة مذكره واحدة بقدر اإلمكان أو صنف
مذكر واحد وذلك لتنجب تأثير حبوب اللقاح على كيمة احملصول وجودته وهو ما يعرف بظاهرة املينازينا .Metazenia
د -يتم خف العذوق بدرجة واحدة سواء بترك عدد معني من الشماريخ أو بتقصير الشماريخ.
هـ -توحيد العلميات الزراعية مثل الري والتسميد وغيرها.
و -أشجار املقارنة تترك بدون تقليم أو خف أو يتم تقليمها وخفها حسب النظام املتبع في املزرعة اواملنطقة .
السعودية  -جتارب التقليم
 -1في دراسة ( )7على صنف نبوت سيف و رزيزي في منطقة الرياض استمرت ملدة  3مواسم مت فيها توحيد عدد العذوق  /نخلة
إلى  6عذوق بصنف نبوت سيف و  4عذوق لصنف رزيزي مت تقليم األوراق للوصول إلى النسب التالية (أوراق  /عذق ) :
1:5

1:9 1 : 7

أي أن عدد األوراق ترواح من  50 - 30لصنف نبوت سيف ومن  20إلى  30لصنف رزيزي
أو ضحت الدراسة ما يلي :
• زيادة تدرجية في احملصول ومتوسط وزن العذق بزيادة نسبة األوراق إلى العذق وكانت النسبة  1 : 9أفصل النسب.
• تأثير محدود للنسب اخملتلفة من عدد األوراق  /العذق على اخلواص الطبيعة للثمار (وزن الثمرة  ،حجم الثمرة  ،قطر
الثمر  ،طول الثمرة)
• زيادة نسبة املواد الصلبة الذائبة  TSSبصورة مؤكدة معنويا مع زيادة نسبة األوراق  /العذق بينما لم يكن التأثير
معنويا على محتوى الثمار من الرطوبة.
 -2في دراسة ( )2على صنف خالص في منطقة اإلحساء استمرت  3مواسم مت فيها توحيد عدد العذوق  /نخلة إلى  8عذوق
وتقليم األوراق للوصول إلى النسب التالية ( أوراق  /عذق)
1 :6

1:12 1:10 1:8

أي أن عدد األوراق لنخلة تراوح من  48إلى  96ورقة حسب املعاملة أوضحت الدراسة ما يلي :
• زيادة تدريجية مؤكد في احملصول مع زيادة نسبة األوراق  /عذق وصلت إلى حوالي ( % 164متوسط  3سنوات) بني أعلى
نسبة تقليم وأدنى نسبة تقليم.
• لم يكن هناك تأثير معنوي ملستويات التقليم اخملتلفة على الصفات الطبيعية للثمار (طول الثمرة  ،عرض الثمرة ،
وزن الثمرة).
• استنتج أن أفضل نسبة من األوراق لكل عذق في منطقة االحساء لصنف خالص هي .1 : 12

 -3في دراسة ( )6على صنف ام رحيم في منطقة االحساء مت خف النورات الزهرية التي تظهر في بداية أو نهاية موسم االزهار
أي أن عدد النورات غير ثابت ومت تقليم األوراق املسنه للوصول إلى النسب التالية ( أوراق  /عذق ):
أوضحت الدراسة ما يلي :

1:6

1:12 1:10 1:8

• زيادة مؤكده في وزن العذق ووزن الثمرة ووزن اللحم بزيادة نسبة أوراق  /عذق وكانت أعلى زيادة عند نسبة  1: 10و .1 : 12
• محتوى الثمار من السكريات اخملتزلة وغير اخملتزلة حتسن كثيرا بزيادة نسبة األوراق/عذق.
• محتوى الثمار من الرطوبة لم يتأثير معنويا مبستويات التقليم اخملتلفة.
• وزن البذرة أنخفض بزيادة نسب التقليم خاصة عند  1 : 12أو  1 : 10مما أدى إلى ارتفاع نسبة اللحم  /البذرة.
 -4في دراسة ( )21على صنف برحي في ديراب استمرت  3ومواسم ومت توحيد عدد العذوق  /نخلة إلى  8وتقليم األوراق للوصول
إلى النسبة التالية :
1:12 1:10 1:8
أي عدد األوراق تراوح من  64إلى  96ورقة حس املعاملة مت أجراء التقليم في موعدين هما
املوعد األول  :األسبوع األول من نوفمبر ( بعد احلصاد ).
املوعد الثاني  :األسبوع األول من مايو (بعد التعقيم)
أوضحت الدراسة ما يلي :
• ينصح بترك  10أوراق /عذق لصنف البرحي حيث وجد أن هذه النسبة كافية على محصول جيد وصفات وجودة عالية
ويفضل أجراء التقليم في مايو (بعد العقد)
• جميع مستويات التقليم كانت أفضل من املقارنة (بدون تقليم) من حيث إجمالي محصول النخلة ووزن العذق
وحجم وابعاد الثمرة والسكريات اخملتزلة والسكريات الكلية واحلموضة وكانت أكثر النتائج ايجابية هو مستوى تقليم
. 1 : 10

مصر

 -جتارب تقليم

أجريت جتربة ( )4على صنف احلياني مبحافظة القيلوبية مت خف ما حتمله األشجار من أغاريض وأوراق بدرجات مختلفة
لتحقيق املستويات التالية (أوراق  /عذق )
1:16 1:12 1:8 1:4 1 : 2
أوضحت النتائج ما يلي :
• التوازن بني إنتاجية النخلة وجودة الثمار لصنف احلياني ميكن حتقيقها عند ما يتراوح حمل النخلة من  8 - 5عذوق
على أن يتوفر لكل عذق  8أوراق نشطة.
• اختالف عدد العذوق /نخلة ال يصاحبه تباين جوهري في انخفاض خواص الثمر باستثناء الوزن الطازج للثمرة وحلمها
حيث كانت االستجابة مثالية مع زيادة احلمل .
• كان إلرتفاع نسبة األوراق /عذق تأثير إيجابي على متوسط محصول العذق وخصائص الثمار مثل وزن الثمرة الكلي و
حلم الثمار و وزن البذرة وحجم الثمار و وزن اللحم اجلاف  ،والسكريات الذائبة.
• لم يكن للمعامالت اخملتلفة تأثير واضح على نسبة احلموضة  -التانينات واأللياف في حلم الثمار.

 -2أجريت جتربة ( )10على صنف زعلول في أسيوط ملدة  3مواسم ومت حتديد عدد العذوق إلى  8وتقليم األوراق لتحقيق النسب
التالية ( أوراق  /عذق )
1:9 1:7
1:6 1:3
أي أن عدد األوراق  /نخلة تراوح من  24إلى  72حسب املعاملة
أوضحت النتائج مايلي :
• أفضل نسبة أوراق  /عذق كانت  1 : 9حيث متيزت ما يلي :
أ -أعلى محصول ووزن عذق ونسبة أعلى من الثمار اجليدة.
ب -عدد أعلى من النورات الزهرية في املوسم التالي.
ج -عدد ثابت من األوراق اجلديدة في السنوات التالية.
د -أعلى ى قيمة في نسبة املواد الصلبة الذائبة والسكريات اخملتزلة وغير اخملتزلة وصبغة االنثوسيانني.
• زاد وزن الثمار وزن اللحم وأبعاد الثمرة بزيادة نسبة األوراق  /عذق.
• لم يتأثر احملتوي الرطوبي واحلموضة الكلية مبستويات التقليم .
 -3في جتربة (  ) 11على أصناف الزغلول والسماني واحلياني النامية في الصحراء الغربية مت توحيد عدد العذوق إلى  8ومت تقليم األوراق
األكبر سنا لتحقيق النسب التالية ( أوراق  /عذق ):
1 : 12 1 :10 1 : 8 1 : 6
أي أن عدد األوراق /تراوح من  48إلى  96ورقة  /نخلة حسب املعاملة .
أوضحت النتائج ما يلي :
• أذداد احملصول معنويا ً بزيادة عدد األوراق  /عذق حتى النسبة  1 : 10لذلك ينصح باختيار هذه النسبة عند تقليم
األصناف الثالثة .
• حتسنت خواص الثمار مثل وزن الثمرة الكلي  ،وزن اللحم  ،نسبة املواد الصلبة الذائبة.
• انخفض وزن البذرة بانخفاض نسبة األوراق  /العذق.
• في صنف الزغلول ميكن التغلب على ظاهرة تبادل احلمل والتساقط املبكر للثمار بنخفض عدد العذوق على النخلة
بحيث يكون النسبة حوالي . 1 : 10
أيــران  -جتارب التقليم
في جتربة ( )16على  12صنف في منطقة خوزستان شملت  1050نخلة حيث تركت العذوق بدون خف وتراوح عددها من 7
إلى  12عذق للنخلة بينما يتراوح عدد األوراق اخلضراء من  32إلى  108ورقة لنخيل التجربة تراوحت بسب األوراق  /عذق من
 1 : 3.8إلى . 1 : 10.2
أوضحت الدراسة ما يلي :
• لم يكن هناك فرق في وزن العذق عندما ترك  3.8ورقة  /عذق صنف دقلة سوركه أو  10.2ورق /عذق صنف كباب وفسر
ذلك بان صفات الصنف قد تكون لها تأثير أكبر من نسبة األوراق  /عذق.
• لم يكن هناك عالقة واضحة بني نسبة األوراق  /عذق ووزن العذق وقد أرجع ذلك إلى أن عدد النورات الزهرية والقدرة
على احلمل واإلنتاج تعتبر من خواص أو صفات الصنف.

العــراق  -جتارب التقليم
في جتربة ( )14على صنف زهدي في منطقة الدورة مبحافظة بغداد مت توحيد عدد العذوق لكل نخلة ب  10غذق وأزيل الباقي ومت
تقليم األوراق لتحقيق املستويات التالية (أوراق  /عذق )
1 : 10 1 : 8.8
1 : 7.6 1 : 6.4
أي أن عدد األوراق تراوح من  64إلى  100ورقة حسب املعاملة
أوضحت الدراسة ما يلي :
• ينصح بتقليم أشجار صنف زهدي تقليم خفيفا أو متوسطا ً بحيث حتصل توازن بني عدد األوراق وعدد العذوق مبا
يحقق النسب  8.8أو  7.6ورقة  /عذق .
• لم يالحظ فروق معنوية بني املعامالت اخملتلفة في كل من احملصول الكلي  ،عدد ووزن الثمار الصاحلة لالستهالك
في الكيلو جرام الواحد  ،متوسط وزن الثمرة  ،النسبة املئوية  ،للمحتوى الرطوبي للثمار  ،النسبة املئوية للمواد
الصلبة الذائبة.

السودان

 -جتارب التقليم

في جتربة على صنف مشرف ودلقاي( )8في منطقة اخلرطوم ملدة  3مواسم مت توحيد عدد العذوق لكل نخلة ب  10غذوق ومت
تقليم األوراق لتحقيق املستويات التالية ( أوراق  /عذق )
1 : 12 1 : 10
1:8 1:6
أي أن عدد األوراق تراوح من  60إلى  120ورقة حسب املعاملة أما املقارنة فكانت بدون تقليم ومت أجراء التقليم في أكتوبر
أوضحت النتائج مايلي :
• ينصح بترك  10أورق سلمية  /عذق وتعتبر هذه النسبة هي األفضل لصنف مشرف ودلقاى ملنطقة اخلرطوم للحصول
على أعلى أنتاج وأعلى جودة للثمار.
• التقليم املعتدل  1 : 10أو  1 : 8أدى إلى زيادة نسبة السكريات الكلية والسكروز في الثمار مقارنة باملعامالت األخرى
الواليات املتحدة  -جتارب التقليم
 -1أجريت عدة جتارب ( )19على صنف دقلة نور ميكن تلخيصها فيما يلي :
التجربة األولى  :تأثير عمر األوراق على محصول ومنو نخلة التمر.
مت تثبيت عدد األوراق إلى  30ورقة  /نخلة وذلك بافتراض أن أقصى ما تنتجه نخلة التمر في منطقة أجراء التجربة حوالي 30
ورقة سنويا ومت تقسيم أشجار التجربة إلى مجموعتني.
األولى  :ترك  30ورقة بعمر سنة وتقليم باقي األوراق .
الثانية  :ترك  30ورقة بعمر سنتني وتقليم األوراق عمر سنة واألوراق أكثر من سنتني
مت خف العذوق لتحقيق النسبة التالية ( أوراق  /عذق )
1:3

1 : 15 1 : 10 1 :7.5 1 : 6

أي أن عدد العذوق  /نخلة تراوح من  2إلى  15عذق  /نخلة حسب املعاملة .

أوضحت الدراسة مايلي :
• عدد النوارات الزهرية للموسم التالي كانت أعلى عندما تركت أوراق عمر سنة في جميع املعامالت أظهر النورة
نفس االجتاه.
• أذداد حجم الثمار بزيادة نسبة األوراق  /عذق حتى وصل أقصاه عند نسبة  1 : 10ولم يكن للمعامالت تأثير على وزن البذرة .
• نسبة الثمار درجة أولى ودرجة ثانية كانت األكثر انخفاضا ً عند نسبة  3 : 1وكانت أكثر وضوحا ً عندما تركت األوراق
عمر سنتني .
• لم يكن املعامالت تأثير على تساقط الثمار املتحرشفه ونسبة األنف األسود ولكن احملصول تأخر في النضج عند
النسبة . 1 : 3
• مساحة األوراق التي ظهرت بعد التجربة لم تتأثر باملعامالت ولكن األوراق بصفة عامة كانت أصغر من احلجم
الطبيعي .معدل منو األوراق اليومي لم يتأثر باستثناء املعاملة  3 : 1حيث انخفض املعدل معنوياً.
التجربة الثانية  :تأثير عدد وعمر األوراق على احملصول.
في جتربة على صنف دقلة نور مت تقليم األوراق األكبر سنا ً لتحقيق األعداد التالية :
أ 100 -ورقة متثل األوراق  4 - 1سنوات.
ب 125 -ورقة متثل األوراق  5 - 1سنوات.
ج 150 -ورقة متثل األوراق  6 - 1سنوات.
د -لتقليم األوراق احلديثة حتى  50ورقة وترك األوراق من عمر  6 - 3سنوات.
أوضحت النتائج ما يلي :
 -1لم يكن لعدد األوراق املتروكة ( من  100إلى  150ورقة ) تأثير على احملصول.
 -2تقليم األوراق احلديثة (  50ورقة بعمر  2 - 1سنة ) أدى إلى انخفاض في محصول الكلي وانخفاض نسبة الثمار
درجة أولى وانخفاض وزن الثمرة الطازجة واجلاف وانخفاض في وزن البذرة مع تأخير في معياد النضج.
 -3إنخفاض في عدد النورات الزهرية في املوسم التالية
يالحظ في التجربة أن أهمية األوراق املسنة أو القدمية للثمار أو للمحصول ينخفض بتقدم األوراق في العمر.
جتربة ( : )3تأثير مكان الورقة ومدى قربها من ساق العذق على احملصول.
في جتربة على صنف برحي مت أجراء معامالت التقليم التالية :
أ -ترك عدد  40ورقة حديثة على جانب واحد في النخلة وتقليم جميع األوراق األكبر سنا ً أو األوراق على اجلانب األخر معاملة
العذوق كانت كما يلي :
 -1ترك جميع العذوق بدون خف حيث تراوح عددها من  12 - 8عذق
 -2ترك  4عذوق  2أعلى كل جانب.
ب -تقليم األوراق احمليطة بساق كل عذق ( من  7 - 6أوراق ) على النخلة.
أوضحت النتائج ما يلي :
 -1متوسط وزن الثمار كان أعلى في اجلانب الذي لم تزال أوراقه .
 -2إزالة األوراق حول الساق العذق أدى إلى انخفاض وزن الثمار ووزن البذرة.
 -3استنتج أن كلما زاد قرب األوراق من ساق العذق كلما ازدادت أهميها للمحصول والنمو  .لذلك تقل أهمية األوراق
املسنة أو القدمية ليعدها عن منطقة اإلثمار إضافة أنها تكون مظللة مما يقلل كفاءتها في عملية التمثيل الضوئي

أجريت جتربة ( )15على صنف دقلة نور لدراسة العالقة بني ظاهرة تبادل احلمل وعدد الثمار أو املساحة اخلضراء لكل ورقة لتفادي
ظاهرة تبادل احلمل في صنف دقلة نور أوضحت النتائج أن تفادي ظاهرة تبادل احلمل يتوقف على حجم الشجرة كما يلي :
أ -األشجار الكبيرة احلجم التي حتمل من  104إلى  115ورقة خضراء ميكن خف الثمار لتحقيق نسبة  125ثمرة  /ورق
متوسط املساحة للورقة  47.7قدم مربع.
ب -األشجار املتوسطة احلجم التي حتمل من  107 - 91ورقة خضراء ميكن خف الثمار لتحقيق نسبة  116ثمرة  /ورقة
متوسطة مساحة الورقة  44.3قدم مربع.
ج -األشجار الصغيرة احلجم التي حتمل من  90 - 78ورقة خضراء ميكن خف الثمار لتحقيق نسبة  100ثمرة  /ورقة
مساحة الورقة  42.9قدم مربع.
يعتقد الباحث أن استخدام نسبة عدد الثمار  /ورقة أكثر تعبيرا ً للعالقة بني احملصول وعدد األوراق وجتنب استخدام
نسبة أوراق  /عذق نتيجة للتباين في حجم العذوق على النخلة الواحدة .
لذلك نصح زراع النخيل مبا يلي :
 -1أختيار النسبة التي تصل باألشجار إلى أقصي إنتاج محتمل دون أن تٌدفع النخلة للمعاومه الشديدة  ،حيث وجد أن احملصول
الغزير أو انخفاض نسبة األوراق إلى العذوق كثيرا أدى إلي انخفاض عدد النوارت الزهرية في العام التالي لفشل البراعم االبطيه في
التكشف إلي نورات زهرية نتيجة لعدم تراكم الكميات املناسبة من الكريوهدرات بها خالل الفترة من يونيو إلى أكتوبر.
 -2جتنب خفض نسبة األوراق إلى العذوق عن املعدل األمثل ألن املساحة اخلضراء تكون أقل نسبيا ً مما يلزم لإلنتاج العالي وتكون
النتيجة إنخفاض من كمية احملصول وإنحطاط في النوعية ونقص في معدل منو القمة النامية ومعدل إستطاله األوراق
الطبيعي أن هذة التأثيرات السلبية ترجع إلى انخفاض كمية الكريوهدرات املصنعة بسبب إنخفاض املساحة الورقية.
 -3معظم البحوث تقترح ترك نسبة  10 - 8أوراق  /عذق حسب الصنف والظروف البيئة.
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