
 ظاھرة التناوب في حمل الثمار 
أسبابھا وطرق الحد منھا ) المعاومة(

  في أشجار الفستق
  

  إعداد
  أیاد ھاني إسماعیل العالف

  
  مدرس 

  قسم البستنة وھندسة الحدائق 
  كلیة الزراعة والغابات

  العراق/ جامعة الموصل 
Ayadhani@yahoo.com  

  
  نشرة زراعیة

  
٢٠١٢  

حد ھو ا .Pistacia vera Lالفستق 

 Nutفواكھ النقل والتي تعرف بالــ  

fruit) ( والذي یعود إلى العائلة البطمیة

Anacardaceae   یعتقد أن الموطن ،

األصلي للفستق ھو سوریا و غرب أسیا 

الصغرى ومنھا انتشر إلى البلدان األوربیة 

المجاورة للبحر األبیض المتوسط ، وتعد 

إیران وتركیا وسوریا وایطالیا من أھم 

ناطق زراعة الفستق في الوقت الحاضر م

 تتمیز شجرة الفستق بقیمتھا .في العالم 

 ثمارھا أن حیث المھمة واالقتصادیة الغذائیة

 والكاربوھیدرات والبروتین بالزیت غنیة

األخرى  الغذائیة والعناصر والفیتامینات

 والفسفور والحدید الكالسیوم وخاصة

  . والمغنیسیوم

  

ي العراق إن زراعة الفستق ف

محدودة جدا وال یسد اإلنتاج االستھالك 

الداخلي حیث أن إنتاج الشجرة الواحدة قلیل 

بالرغم من كون زراعتھ ) كغم ٨(بحدود 

أروائیة  وقد كانت مدینة الموصل تشتھر 

ببساتین الفستق المزروعة في األراضي 

المحیطة بھا ولكن أراضي ھذه البساتین 

دى إلى قلة حولت إلى أحیاء سكنیة مما أ

  .المساحات المزروعة من أشجار الفستق 

تعاني أشجار الفستق من حصول ظاھرة 

) التناوب في حمل الثمار(المعاومة 

Alternate bearing   وھي عبارة عن

میل الشجرة إلى الحمل الغزیر في عام ما 

وحملھا محصول قلیل جدا أو قد ال تحمل 

تي بالمرة في العام التالي لھ ، والسنة ال

تحمل فیھا الشجرة محصول عالي تسمى 

في حین ) On Year(سنة الحمل الغزیر 

 (تسمى السنة التالیة بسنة الحمل الخفیف 

Off Year ( وقد تظھر في بعض األحیان

في سلسلة متعاقبة من السنین إن الحاصل 



ھا سنة حمل یقل في سنتین متتالیتین تلی

  غزیرة أو العكس صحیح 

  )لظاھرة أسباب حدوث ھذه ا( 

تعتبر مشكلة عدم : العوامل الداخلیة  - ١

تكون البراعم الزھریة خاصة في سنة 

الحمل القلیل من أھم األسباب التي 

تؤدي إلى حدوث ظاھرة المعاومة حیث 

لوحظ أن األشجار ذات المحصول 

المحول تستنزف المواد الغذائیة 

المخزونة في سنة الحمل الغزیر 

رة تكوین وعندھا ال یكون بمقدور الشج

براعم زھریة للعام التالي وتحدث ھذه 

الحالة في بدایة الربیع نتیجة التنافس 

بین البراعم الخضریة والزھریة عند 

مرحلة العقد وعند تأخیر جني الثمار 

 .من على الشجرة 

كما وجد انھ في سنة الحمل الغزیر 

تتكون كمیات كبیرة من المواد 

یرة الكاربوھایدراتیة مع تجمع مواد كب

من النیتروجین مما یؤدي إلى تكوین 

براعم زھریة كبیرة وأزھار كثیرة جدا 

، أما في سنة الحمل القلیل فتكون نسبة 

الكاربوھایدرات إلى النایتروجین 

منخفضة الستھالكھا في تطور ونمو 

الثمار مما یؤدي إلى تكون نموات 

خضریة محدودة وبالتالي تكوین براعم 

مة فیقل زھریة منخفضة أو معدو

  . الحاصل 

  

إن انتظام الحمل في أشجار الفستق 

یعتمد بالدرجة الرئیسة على الغذاء 

المخزون وعلى مقدرة وكفاءة األوراق 

في تصنیع الغذاء وكذا إلى فعل 

الھرمونات الطبیعیة المتكونة فضال عن 

  .عوامل فسلجیة وتركیبیة أخرى 

إن التغییر الغیر : العوامل البیئیة  - ٢

حمل األشجار للثمار من خالل  منتظم في

تعاقب الحمل الغزیر والقلیل قد یعود إلى 

التطرف الذي یحصل في العوامل البیئیة 

مثل البرد الشدید واالنجمادات والحرارة 

المرتفعة والرطوبة المنخفضة والجفاف 

 . واألمطار والریاح الشدیدة 

 

تؤدي االنجمادات والبرد الشدید إلى قتل 

ریة وعقم حبوب اللقاح كما النورات الزھ

أن الجو الجاف والحرارة المرتفعة تؤدي 

إلى قلة الحاصل واألمطار الغزیرة وقت 

التلقیح تعیق العقد وحركة الحشرات 



ایظا صفات التربة السیئة . الملقحة 

سوء التھویة والصرف والملوحة (

تؤدي ) وارتفاع مستوى الماء األرضي

لنقص إلى قلة الغذاء المخزون نتیجة 

المساحة الورقیة كما أن اآلفات التي 

تصیب المجموع الخضري تعمل على 

تقلیل التزھیر نتیجة التغذي على الغذاء 

  .المصنع مما یؤدي إلى قلة الحاصل 

یعتقد وجود شكل : العوامل الوراثیة  - ٣

من أشكال السیطرة الوراثیة على ظاھرة 

ة غیر واضحة المعاومة إال أن ھذه الحال

بصورة جیدة حیث یالحظ نمو صنف واحد 

من األشجار المثمرة في منطقة ما تسلك 

سلوكا طبیعیا في انتظام حملھا بینما یسلك 

نفس الصنف سلوكا مغایرا في منطقة 

أخرى حیث تظھر ظاھرة المعاومة فیھ ، 

وقد یكون للعوامل البیئیة دور كبیر بتأثیرھا 

المزروع في  على السلوك الوراثي للصنف

منطقة ما وبالتالي تحدث أو ال تحدث ھذه 

 . الظاھرة 

  

أھم طرق السیطرة وعالج ( 

  )المعاومة 

إن إجراء عملیة التقلیم : التقلیم  - ١

ضروریة للحد من ظاھرة المعاومة 

خاصة عند إجراؤه في سنة الحمل 

الغزیر حیث یؤدي إلى إزالة جزء من 

خشب الشجرة والتقلیل من البراعم 

زھریة الغزیرة في ھذه السنة ال

وبالتالي التقلیل من استنزاف المواد 

الغذائیة المخزونة واالستفادة منھا في 

سنة الحمل القلیل ، وان استجابة 

األشجار للتقلیم تعتمد على قوة 

الشجرة وتوزیع األغصان على 

الشجرة وحجم الشجرة وغیرھا من 

 .العوامل 

یجب : إتباع برنامج تسمید مناسب  - ٢

إتباع برنامج تسمید مناسب للحد من 

ظاھرة المعاومة من خالل كمیات 

منتظمة من األسمدة المعدنیة خاصة 

األسمدة النتروجینیة والفسفوریة ، 

حیث أن نقص األسمدة تقلل من تكوین 

الحاصل من خالل التقلیل من تكوین 

البراعم الزھریة ویجب الحذر 

باستخدام األسمدة النتروجینیة وعدم 

سراف في استخدامھا الن إضافة اإل

السماد النتروجیني بكمیات كبیرة 

لألشجار المثمرة خالل الربیع الذي 

یسبق التزھیر الغزیر یؤدي إلى زیادة 

ظھور صفة التبادل في الحمل ، أما 

بالنسبة لألسمدة الفوسفاتیة فأنھا 

ضروریة في زیادة عدد البراعم 

 .الزھریة وبالتالي زیادة العقد 



إن : المبكر لألزھار والثمار الخف  - ٣

إجراء الخف المبكر لألزھار والثمار 

خاصة في سنة الحمل الغزیر یمثل 

أفضل الوسائل في التقلیل من ظاھرة 

المعاومة ولضمان الحصول على 

حاصل مرتفع في سنة الحمل القلیل 

 . ذي صفات ممتازة ومقبولة تجاریا 

الجني المبكر وعدم ترك الثمار على  - ٤

لفترة طویلة یؤدي إلى ضمان  األشجار

بعض الحاصل للسنة المقبلة وبالتالي 

 .التقلیل من ظاھرة المعاومة 

 

ال : استخدام األصناف المنتظمة الحمل  - ٥

شك أن زراعة أصناف تتمیز بصفة 

الحمل السنوي المنتظم ھي اولى 

الخطوات التي یجب أخذھا بنظر 

االعتبار عند إنشاء البستان وذلك 

ل على محصول سنوي لضمان الحصو

 .مرتفع ومنتظم 

وجد أن تحلیق األفرع : تحلیق األفرع  - ٦

یقلل من ظاھرة المعاومة خاصة عند 

إجراء التحلیق الشتوي یؤدي إلى 

زیادة تكشف البراعم الزھریة وزیادة 

عقد الثمار ولضمان محصول منتظم 

عام بعد أخر یجرى التحلیق على 

نصف عدد أفرع الشجرة في احد 

وعلى النصف اآلخر في العام  األعوام

 . التالي

  

لوحظ : رش األشجار بمنظمات النمو  - ٧

أن رش األشجار خالل الشتاء بمحلول 

حامض الجبرلیك وبتراكیز مناسبة قبل 

سنة الحمل الغزیر ربما یساعد في 

تقلیل عدد النورات الزھریة وتقلیل 

حاصل الشجرة في سنة الحمل الغزیر 

ة تكشف وھذا بدوره یعمل على زیاد

البراعم الزھریة في سنة الحمل 

  .الخفیف 

  االستنتاجات 
إن ظاھرة المعاومة ترتبط إلى حد كبیر  -١

بمستوى المواد الغذائیة المخزونة في 

الكاربوھایدرات  أشجار الفستق وخاصة

 . 

إن عدم مالئمة نسبة الكاربوھایدرات  -٢

أثناء ) ratio N/C (إلى النتروجین 

ریة یزید من فترة تكوین البراعم الزھ

 .شدة المعاومة 

إن المعاومة ترتبط بالتوازن الھرموني  -٣

 .داخل النبات 

إن للعامل الوراثي الدور الكبیر في  -٤

 .حدوث المعاومة وزیادة شدتھا 

برنامج تقلیم وتسمید  إتباعیفضل  -٥

 إجراء إلى إضافة لألشجارمناسبین 

ري و تحلیق و ( العملیات البستنیة من 



 األشجارورش خف الثمار وجنیھا 

بصورة منتظمة للحد ) بمنظمات النمو

 .من ظاھرة المعاومة

  


