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الفصل األول

اخلصائص املورفولوجية
للطلع املذكر
نخلة التمر ثنأيية املسكن  Dioeciousأو أحادية اجلنس ٔ Unisexualاي ٔان كل من األزهار املذكره Male
 Flowersواألزهار املٔونثة  Female Flowersتوجد علي ٔاشجار منفصلة ،في حاالت نادرة جدا ً قد حتمل
النخلة الواحدة ٔازهارا ً خنثي  Hermaphrodite Flowersأي ٔان الزهرة الواحدة في النورات الزهرية حتمل كل
من األعضاء الذكرية واألنثوية.
التلقيح في نخلة التمر خلطي  ،حلدوث اإلخصاب وعقد الثمار إلنتاج ثمار بذرية البد من ٕانتقال حبوب
اللقاح طبيعيا بواسطة الرياح ٔاو احلشرات ٔاو صناعيا بواسطة اإل نسان من األشجار املذكرة ٕالى األشجار
املؤنثة.

شكل ( )1الطلع املذكر بعد ظهورة من اباط األوراق وقبل انشقاق غالفه
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سيتم استعراض اخلصائص املورفولوجية للطلع املذكر وأجزاءه على النحو التالي :
 .1اخلصائص املورفولوجية للطلع املذكر قبل انشقاقه
 .2اخلصائص املورفولوجية للنورة الزهرية املذكرة
 .3وصــف وتــركـيـب األزهار املذكرة

 .1اخلصائص املورفولوجية
للطلع املذكر قبل انشقاقه
يطلق على النورة الزهرية املذكرة والغالف ٔاو القينوة احمليط بها اسم الطلع املذكر  Male spatheويطلق عليه في
بعض املناطق ٔاسم كم ٔاو كوز …
• يخرج الطلع املذكر من ٔاباط األوراق ( السعف)
املكتملة النمو والتي يتم ظهورها من ُقلبة
(مركز) النخلة خالل موسم النمو السابق خاصة
مجموعة األوراق التي تظهر خالل الفترة من ٔابريل
ٕالى ٔاكتوبر.
• يغلف النورة جميعها ورقه متحوره تعرف
بالغالف  Prophyllأو ( Sheathوقد تسمي قينوه ٔاو
جف …) الذي يكون جلدياً ،متينا ً  ،مستدقة احلواف
 ،السطح ااخلارجي مغشي عادة بخملة محمرة ٔاما
السطح الداخلي فٔاملس بلون مصفر (شكل .)1,2
• الغالف يعمل على حماية ا ألزهار الرهيفة من
الظروف البئيية السئية خاصة انخفاض درجة
احلرارة ٕالى ٔان يتم نضجها وتكون جاهزة إلداء
وظيفتها
• في بداية ظهور الطلع يكون لونه مخضرا ً ثم
يتحول ٕالى اللون البني وعند نضج النورة ينشق
الغالف طوليا ً فتنبثق منه الشماريخ احلاملة
لألزهار املذكره.
• شكل الطلع قد يأخذ أحد األشكال التالية :
بيضي  ، Ovateمستطيل اومتطاول ، Oblong
إهليليجي  ، Elipticalرمحي . Lanceolate
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شكل( )2الطلع قبل انشقاقه طبيعيا ً  ،الحظ ترتيب
األزهار املذكرة ولون الغالف من الداخل  ،مت قطع اجلزء
الطولي للتوضيح.

نستعرض فيما يلي اخلصائص املورفولوجية  Morphological characteristicsالعامة للطلع املذكر قبل
انشقاقة مع مالحظة أن مدى القيم املذكورة ميثل املتوسطات الشائعة ملعظم الذكور وقد توجد حاالت
تكون فيه القيم أدنى أو أعلى من القيم املذكورة .
طول الطلع :
بصفة عامة ميكن تقسيم طول الطلع املذكر الى ثالث مجاميع :
• طلع قصير :يتراوح طوله من  25سم ٕالى  50سم وقد تكون اقصرمن  25سم.
• طلع متوسط :يتراوح طوله من  50سم ٕالى  100سم.
• طلع طويل جدا ً :يتراوح طوله من ٕ100الى 110سم ٔاو ٔاكثرمن 110سم وقد يصل إلى 153سم ()23
عرض الطلع :
بصفة عامة ميكن تقسيم عرض الطلع املذكر الى ثالث مجاميع:
• طلع رفيع (نخيف) :يتراوح عرضه من  3.5سم ٕالى10سم وقديصل إلى ٔاقل من 3.5سم.
• طلع متوسط  :يتراوح عرضه من  10سم ٕالى  15سم.
• طلع عريض (غليظ) :يتراوح عرضه من 15سم ٕالى 22سم وقد يصل إلى ٔاكثر من 30سم (.)4
وزن الطلع :
يترواح من  0.5كجم إلى  2.5كجم وقد ينخفض إلى  0.11كجم ( )6أو يزداد إلى  5.1كجم ()23
وزن الغالف :
يترواح وزن غالف النورة من  0.2كجم إلى  0.5كجم وقد ينخفض إلى  0.02كجم وقد يزداد إلى 1.3
				
كجم (.)8
عدد الطلع املنتج خالل موسم اإلزهار :
• بصفة عامة يتراوح عدد الطلع املذكر املنتج سنويا ً من ٕ 10الى  30وقد يصل العدد ٕالى  40طلعة ،
ويتوقف العدد على الصنف وقوة النخلة والظروف البيئية وغيرها .
• لوحظ أن عدد الطلع املنتج سنويا ً يعادل تقريبا ً ثلث ٕالى ثلثي عدد السعف املتكون خالل السنة
السابقة لألزهار.
• يتٔاثر حجم الطلعة علي النخلة الواحدة مبيعاد ومكان ظهورها فالطلعه التي تنمو مبكرا ً والتي تكون
قرب القمة تكون ٔاكثر طوال ً وعرضا ً من التي تنمو ٔاسفلها في ٔاخر موسم اإلزهار.
• طول الفترة من بداية ظهور الطلع وحتى إنشقاقة طوليا ً تتراوحت من  15يوم ٕالى  40يوم حيث لوحظ
أن طول املدة يكون أقصر في األصناف املتوسطة واملتأخرة اإلزهار(مارس وإبريل ) نتيجة إلرتفاع متوسط
درجة احلرارة في حني تكون املدة أطول في األصناف املبكرة (فبراير ) وينطبق ذلك على الطلع الذي يظهر
في بداية موسم اإلزهار .
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شكل ( )3يختلف شكل وحجم الطلع والنورة الزهرية حسب الصنف أو املصدر ،الحظ الفروق التالية :
بالنسبة للطلع  :الفرق في طول وعرض وقمة الطلع التي قد تكون حادة أو عريضة و اإلنشقاق الطولي للغالف
بالنسبة للنورة  :الفرق في طول ساق النورة وطول وعدد الشماريخ.
نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال ويهمنا توضيح ما يلي :
الدراسات التالية توضح مدى قيمة اخلصائص املورفولوجيا من صنف إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.
مالحظة  :الفرق بني الصنف املذكر واملصدر املذكر
الصنف  :فحل له اسم محدد وخصائص معروف يتم تكاثره خضيرا مثل ذكور البرحي والسيوي والغنامي
االخضر ونبوت سيف وغيرها .
املصدر  :فحل ليس له اسم محدد وخصائص غير معروفه ويتم جمعه من مناطق أو مزارع مختلفة.
السعودية  -أجريت دراسة ( )24 ، 23شملت  11صنف مذكر نامية بالقرب من مدينة الرياض  ،اوضحت الدراسة
مايلي :
وجود إختالفات معنوية في معظم خواص الطلع بني االصناف حتت الدراسة وسنكتفي بعرض احلد األدنى
واحلد األعلى واملتوسط العام جلميع األصناف:
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• طول الطلع  :تراوح الطول من 70.3سم لصنف خضري إلى 153.3سم لصنف سكري،املتوسط العام
جلميع األصناف  92.7سم.
• عرض الطلع  :تراوح العرض من  13.0سم لصنفي سري وصفري إلى 20.3سم لصنف سلج،املتوسط
العام جلميع األصناف 17.0سم.
• وزن الطلع  :تراوح الوزن من  0.77كجم لصنف مكتومي إلى 5.1كجم لصنف دخيني ،املتوسط العام
جلميع األصناف  2.67كجم.
السعودية  -أجريت دراسة ( )18هامة شاملة على ٔاكثر من  600نخلة مذكرة تستخدم كمصادر حلبوب اللقاح
في  209مزرعة منتشرة في املنطقة الوسطي من السعودية ٔ .اوضحت النتأيج ما يلي-:
وجود إختالفات معنوية في معظم خواص الطلع بني األشجار املذكرة حتت الدراسة وسنكتفي بعرض احلد األدنى
واحلد األعلى لكل صفة كما هو واضح مما يلي:
• عدد الطلع  /نخلة  :تراوح اجمالي عدد الطلع  /نخلة مذكرة من ٕ 10الى  40طلعة .
• طول الطلع  :تراوح الطول من  25سم ٕالى  119سم ونسبة طول الطلع في املدى األوسط للطول
(100-50سم) وصلت إلى حوالي  ٪ 44من إجمالي عدد الذكور.
• عرض الطلع  :تراوح العرض من  3.5سم ٕالى  22.5سم ونسبة عرض الطلع في املدى األوسط
للعرض( 15 - 10سم) وصلت إلى حوالي  ٪ 54من إجمالي عدد الذكور .
• وزن الطلع  :تراوح الوزن من  105جرام ٕالى  3683جرام ونسبة وزن الطلع في املدى األ وسط للوزن
(  1000 – 500جرام  /طلع ) وصلت إلى حوالي  ٪ 36من إجمالي عدد الذكور .
• وزن الغالف  :تراوح الوزن من  20جرام ٕالى  1257جرام ونسبة وزن الغالف في املدى األوسط للوزن
(  400 – 200جرام  /طلع ) وصلت إلى حوالي  ٪ 38من إجمالي عدد الذكور .
• معياد اإلزهار  :امتد موسم اإلزهار من فبراير ٕالى ٔابريل وٕاحيانٔا ميتد ٕالى مايو وذلك حسب املنطقة وقد
مت تقسيمها الى مبكرة ( فبراير) متوسطة ( مارس) متأخرة ( ابريل) .
العراق  -دراسة ( )4اجريت على لقاح ثالث اصناف شملت غنامي احمر وخضري وسميسمي نامية في منطقة
البصرة  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
تفوق صنف خضري معنويا ً في صفات الطلع من حيث الوزن والطول والعرض وكمية حبوب اللقاح وميكن مالحظة
ذلك ممايلي :
• طول الطلع  :أعلى قيمة للطول كانت لصنف خضري ( 71.4سم ) وأدنى قيمة للطول كانت لصنف
سميسمي( 50.3سم ) في حني كان ( 53.6سم ) لصنف غنامي احمر  ،متوسط الطول لألصناف
الثالثة كان 58.3سم .
• عرض الطلع  :أعلى قيمة للعرض كان لصنف خضري (  33.5سم) وأدنى قيمة للعرض كانت لصنف
سميسمي(  23.8سم) في حني كان ( 29.8سم ) لصنف غنامي احمر  ،متوسط العرض لألصناف
الثالثة كان  29.0سم .
• وزن الطلع  :اعلى قيمة للوزن كان لصنف خضري (  2315جم) وأدنى قيمة للوزن كانت لصنف سميسمي
( 756جم) في حني كان ( 1281جم ) لصنف غنامي احمر  ،متوسط الوزن لألصناف الثالثة كان
 1450جم
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• وزن حبوب اللقاح  /الطلع  :اعلى وزن كان لصنف خضري (  40.7جم) وأدنى وزن كان لصنف غنامي
احمر( 20.8جم ) في حني كان (  23.7جم) لصنف سميسمي  ،متوسط الوزن لألصناف الثالثة
كان  28.4جم .
اجلزائر  -في دراسة ( )8على ثمانية اصناف مذكرة ،أوضحت الدراسة ما يلي :
وجدت إختالفات معنوية في معظم خصائص الطلع وسنكتفي بعرض احلد األدنى واحلد األعلى لكل صفة
ومتوسط الثمانية أصناف كما هو واضح مما يلي:
• طول الطلع :تراوح الطول من  57.4سم لصنف  Gharsإلى  86.5سم لصنف  ، Degla Bidaومتوسط
للثمانية أصناف 72.5سم .
• عرض الطلع :تراوح العرض من 8.6سم لصنف  Dgel 01إلى 19.6سم لصنف ، Deglet Nourومتوسط
للثمانية أصناف  16.5سم .
• وزن الطلع :تراوح الوزن من  0.82كجم لصنف  Mal 07إلى  3.2كجم لصنف  ، Deglet Nourومتوسط
للثمانية أصناف  1.87كجم .

مصر  -في دراسة ( )16شملت حبوب لقاح  6مصادر مت جمعها من ثالث محافظات،أوضحت الدراسة ما يلي :
• طول الطلع  :تراوح الطول من  70سم إلى 111سم ومتوسط  86.1سم للمناطق الستة
• عرض الطلع  :تراوح العرض من  12.0سم إلى  18.3سم ومتوسط  14.4سم للمناطق الستة
• وزن غالف الطلع :تراوح الوزن من  0.61كجم إلى  0.97كجم ومتوسط  0.82كجم للمناطق الستة
• وزن الطلع  :تراوح الوزن من  1.5كجم إلى  2.37كجم ومتوسط

 1.91كجم للمناطق الستة

مصر في دراسة ( )21على  6مصادر حلبوب اللقاح( فحول) مت جمعها من  6مناطق وأعطيت الرموز  M1إلى
 M6بهدف دراسة خصائصها املورفولوجية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• شكل الطلع :اختلف شكل الطلع حسب املصدر حيث أخذ األشكال التالية  :بيضي ، Ovate
متطاول  ، Oblongإهليليجي  ، Elipticalرمحي Lanceolate
• شكل قمة الطلع:اختلف شكل قمة الطلع حسب املصدر حيث أخذ األشكال التالية  :حاد Acute
،منفرج  ، Obtuseعريض أو مقطوع trancate
• عدد الطلع  /نخلة  :تراوح من  14إلى  18طلعة ومبتوسط  16.3طلعة للمصادر الستة
• وزن الطلع  :تراوح من  1.50كجم إلى  2.25كجم ومتوسط  1.88كجم للمصادر الستة
• وزن الغالف  :تراوح من  0.40كجم إلى  0.65كجم ومتوسط  0.52كجم للمصادر الستة
• طول الطلع :تراوح من  56سم إلى  80سم ومتوسط  66.5سم للمصادر الستة
• عرض الطلع :تراوح من  10سم إلى  16سم ومتوسط  13.2سم للمصادر الستة
• نسبة الطول  /العرض :تراوحت من  3.5الى  6.7ومتوسط  5.2للمصادر الستة
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باكستان -في دراسة (  )17شملت  15صنف مذكر ( مت اإلشارة اليها من  M1إلى  )M15نامية بريا في ٔاحد وديان
باكستان ٔاوضحت الدراسة ما يلي :
• طول الطلع  :تراوح من  7.0سم الى  108.7سم ومبتوسط عام  70.6سم.
• عرض الطلع  :تراوح من  8.3سم الى  14.7سم ومبتوسط عام 12.1سم.
 وزن حبوب اللقاح  /طلع  :بصفة عامة كان وزن حبوب اللقاح منخفض حيث كان الوزن أكثر من 20جرام ،/طلع إلربعة ذكور فقط في حني تراوح املدى من  5جرام ٕالى  27جرام .متوسط جميع املصادر  14جرام
 /طلع .

 .1اخلصائص املورفولوجية
للنورة الزهرية املذكرة
يطلق على ما في جوف الغالف أو اجلف من الشماريخ واألزهار اسم النورة الزهرية  Male inflorescenceأو
اإلغريض . Spadix
• توجد األزهار في نورات ٔاغريضيه مركبه حيث تتركب النوره من محور  Rachisحلمي غليظ يتفرع عند
اجلزء األخير منه ٕالي عدة فروع تعرف بالشماريخ  Rachillae or strandsمرتبه نوعا ً ما ترتيبا ً حلزونيا ً وهي
غالبا ً غير متفرعة (شكل ) 4
• في بعض احلاالت القليلة قد تتفرع بعض الشمارح ٕالي فرع ٔاو فرعني عند طرفها السفلي .
• شكل ( )6يوضح ترتيب وضع شماريخ النورة الزهرية داخل الغالف قبل تفتحها  ،في العادة تكون األزهار
بيضاء منضودة ومصفرة ماتلبث أن تنمو ويتفتح الغالف وينتشر غبار الطلع ثم تخرج حبوب اللقاح على
شكل دقبق األبيض ناعم جدا ً شكل ( .)8
• عادة يبدٔا خروج الطلع املذكر قبل خروج الطلع املؤنث بفترة تتراوح من  2إلى  4أسابيع حسب املنطقة.
• عند نضج الطلع ينشق الغالف طوليا ً وتظهر النورة خارج الغالف نتيجة لنمو ساقها وإنفراد شماريخها
شكل ( . ) 4
• شكل ( )5يوضح الفرق بني النورة املذكرة والنورة املؤنثة قبل انشقاق الغالف طبيعيا وقد مت إزالة جزء من
الغالف للتوضيح.
• يبدأ ظهور الطلع املذكر في معظم املناطق عندم يرتفع متوسط درجة احلرارة العليا فوق 18ـ  19م. ٥
وتُقسم الذكور غالبا ً إلى ثالث مجاميع حسب ميعاد اإلزهار  :مبكرة (يناير  -فبراير ) ومتوسطة(فبراير -
مارس ) ومتأخرة ( مارس -ابريل)
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شكل ( )4يوضح اإلنشقاق الطبيعي للطلع املذكر
الحظ طريقة اإلنشقاق الطولي وخروج شماريخ
النورة خارج الغالف

شكل ( )5يوضح الفرق بني الطلع املذكر والطلع
املؤنث قبل انشقاق غالف الطلع (مت ازالة جزء من
الغالف للتوضيح ) ،الحظ الفرق في احلجم وترتيب
األزهار وطول الشماريخ

نستعرض فيما يلي اخلصائص املورفولوجية  Morphological characteristicsالعامة مع مالحظة أن مدى القيم
املذكورة ميثل املتوسطات الشائعة ملعظم الذكور وقد توجد حاالت تكون فيه القيم أدنى أو أعلى من القيم
املذكورة  .شكل ( )6يوضح شكل النورة املذكرة قبل انشقاق الطلع طبيعيا وطول وشكل الشماريخ وترتيب االزهار
بعد إنشقاق الطلع.
• وزن النورة الزهرية  :يتراوح وزن النورة من  500الى  1000جرام  /نورة وقد ينخض إلى  80جرام وقد
يزداد ٕالى  2500جرام (.)8
• طول ساق النورة  :يتراوح طول الساق عند انشقاق الطلع من  10سم ٕالى  20سم وقد ينخفض إلى
 0.00وقد يزداد إلى  40سم ( )8شكل (.)3
• عدد الشماريخ  /نورة  :يتراوح عدد الشماريخ لكل نوره من 150إلى  250شمراخ وقد ينخفض العدد
إلى  23شمراخ وقد يصل العدد إلى أكثر من  400شمراخ (.)18
• طول الشمراخ :تراوح من  15سم ٕالى  30سم وقد ينخفض إلى 5سم( )8وقد يزداد إلى  55سم ( )17
• عدد األزهار /شمراخ  :تراوح من  40زهرة ٕالى  80زهرة وقد ينخفض العدد إلى أقل من  20زهرة وقد يصل
العدد إلى أكثر من  100زهرة (. )8
• إجمالي عدد األزهار  /طلع  :تتراوح من  8ألف زهرة إلى 29ألف زهرة (. )23
• وزن حبوب اللقاح  /طلع  :يتراوح من  15جرام ٕالى  30جرام وقد ينخفض إلى  1جرام وقد يزداد ٕالى اكثر
من  60جرام ( )8أو  115جرام (.)21
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شكل ( )6النورة الزهرية املذكرة قبل اإلنشقاق الطبيعي للطلع (مت ازالة الغالف للتوضيح ) الحظ :
أ -طول الشماريخ بعد فصلها من محور النورة
ب -تفتح األزهار املذكر وظهور األسدية احلاملة حلبوب اللقاح
نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال :
السعودية  -أجريت دراسة ( )24 ، 23شملت  11صنف مذكر نامية قريبا ً من مدينة الرياض  ،اوضحت الدراسة
(بيانات املوسم الثاني ) مايلي :
• عدد الشماريخ  /طلع  :تراوح من  150.7شمراخ لصنف سري إلى  293.3شمراخ لصنف خالص
،املتوسط العام جلميع األصناف 212.6
• طول الشمراخ  :تراوح من  15.9سم لصنف مكتومي إلى  35.7سم لصنف سكري ،املتوسط العام
جلميع األصناف 28.2
• عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح من  49.6لصنف سلج إلى 99.1لصنف خالص  ،املتوسط العام جلميع
األصناف 62.1
• إجمالي عدد األزهار  /طلع  :تراوح من  8.5ألف زهرة لصنف صفري إلى 29.1ألف زهرة لصنف خالص
،املتوسط العام جلميع األصناف 14.9
• وزن حبوب اللقاح  /طلع :وجدت فروق معنوية في املوسم الثاني فقط حيث كان كان أعلى وزن لصنف
سري (  36.6جم  /طلع ) وأدنى وزن لصنف منيفي (15.3جم  /طلع ) ،املتوسط العام جلميع األصناف
 23.9جم
• نسبة إنبات حبوب اللقاح  ( :باستخدام محلول سكروز  ) ٪ 8وجدت فروق معنوية حيث تراوحت
نسبة اإلنبات كمتوسط لسنتي الدراسة من  ٪ 52.4لصنف خضري إلى  ٪ 85.7لصنف صفري
،املتوسط العام جلميع األصناف . ٪ 67.8
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السعودية في دراسة ( )18كبيرة وشاملة على ٔاكثر من  600نخلة مذكرة بهدف تقييم ذكور نخلة التمر
املستخدمة كمصادر حلبوب اللقاح في  209مزرعة منتشرة في املنطقة الوسطي من السعودية .
• وزن النورة الزهرية  :تراوح وزن النورة من  81جرام ٕالى  2426جرام ونسبة الذكور في املدى األ وسط
للوزن (  1000 – 500جرام  /نورة ) وصلت إلى حوالي  ٪ 40من إجمالي عدد الذكور .
• طول ساق النورة :تراوح طول الساق من 0.0سم ٕالى  43سم ونسبة الذكور في املدى األوسط للطول
( 10 – 5سم) وصلت إلى حوالي  ٪ 24من إجمالي عدد الذكور.
• عدد الشماريخ  /نورة :تراوح عدد الشماريخ لكل نوره من  23شمراخ ٕالى  420شمراخ ونسبة الذكور
في املدى األوسط ( )150-100وصلت إلى حوالي  40٪من إجمالي عدد الذكور .
• طول الشمراخ :تراوح من  5سم ٕالى  38سم ونسبة الذكور في املدى األوسط للطول ( 20-15سم)
وصلت إلى حوالي  ٪ 35من إجمالي عدد الذكور .
• عدد األزهار /شمراخ  :تراوح من  13زهرة ٕالى  92زهرة ونسبة الذكور في املدى األوسط للعدد
(50– 25زهرة) وصلت إلى حوالي  ٪ 66من إجمالي عدد الذكور.
• وزن حبوب اللقاح  /طلع :تراوح من  0.02جرام ٕالى  82جرام ونسبة الذكور في املدى األوسط للوزن
( 15-5جرام) وصلت إلى حوالي  ٪ 66من إجمالي عدد الذكور .

العراق  -في دراسة ( )15على خمسة أصناف مذكرة أوضحت الدراسة ما يلي :
تفوق صنف غنامي أخضر في جميع الصفات حتت الدراسة
• عدد الشماريخ  /نورة  :تراوح عدد الشماريخ من  350جم لصنفي غنامي اخضر وخكري وردي إلى 275
لصنف خكري سميسمي ومبتوسط  312لألصناف اخلمسة
• وزن حبوب اللقاح  /نخلة :تراوح الوزن من  750جم لصنف غنامي اخضر إلى  490جم لصنف خكري
سميسمي ومبتوسط  596لألصناف اخلمسة
• نسب حيوية حبوب اللقاح  :تراوحت النسبة املئوية من  97لصنف غنامي اخضر إلى  90لصنف
خكري سميسمي ومبتوسط  94.2لألصناف اخلمسة
• نسبة انبات حبوب اللقاح  :تراوحت النسبة املئوية من  88لصنف غنامي اخضر إلى  80لصنف
خكري سميسمي ومبتوسط  84.6لألصناف اخلمسة

مصر في دراسة ( )16شملت حبوب لقاح  6مواقع في ثالث محافظات (االسكندرية ،البحيرة وسوهاج) مت
تسميتها بأسماء املناطق ،أوضحت الدراسة ما يلي :
خصائص النورة الزهرية:
• وزن النورة  :تراوح وزن النورة من  0.89كجم إلى  1.40كجم ومتوسط  1.1كجم للمناطق الستة
• طول النورة  :تراوح الطول من  66.8سم إلى  99.3سم ومتوسط  80.6سم للمناطق الستة
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• عرض النورة  :تراوح العرض من 11.8سم إلى 16.3سم ومتوسط  14.4سم للمناطق الستة.
• طول الشماريخ  :تراوح الطول من  15.2إلى  24.3سم ومتوسط  19.6سم للمناطق الستة.
• عدد الشماريخ  /نورة  :تراوح العدد من  219الى  255شمراخ ومتوسط  233شمراخ للمناطق الستة.
• عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح العدد من  52زهرة الى  68زهرة ومتوسط  64زهرة للمناطق الستة.
• كمية حبوب اللقاح (جم /طلع)  :تراوحت الكمية من  15.4إلى  28.6جم ومتوسط  20.2جم  /طلع
للمناطق الستة.
• نسبة احليوية ( باستخدام الصبغة )  :تراوحت من  ٪ 84.7إلى  ٪ 93.9ومتوسط  ٪ 91.0للمناطق الستة.
• نسبة احليوية ( باستخدام اإلنبات )  :تراوحت من  ٪ 55.7إلى  ٪ 71.7ومتوسط  ٪ 62.8للمناطق الستة.
مصر في دراسة ( )21على  6مصادر حلبوب اللقاح( فحول) مت جمعها من  6مناطق وأعطيت الرموز  M1إلى
 M6بهدف دراسة خصائصها املورفولوجية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
خواص النورة
• وزن النورة  :تراوح من  0.95كجم إلى  1.85كجم ومتوسط  1.36كجم للمصادر الستة.
• طول النورة :تراوح من  50سم إلى  70سم ومتوسط  56.5سم للمصادر الستة.
• عدد الشماريخ  /نورة  :تراوح من  70شمراخ إلى  125شمراخ ومتوسط  90شمراخ للمصادر الستة.
• أطول شماريخ  :تراوح طولها من  24سم إلى  54سم ومتوسط  40.3سم للمصادر الستة.
• أقصر شماريخ  :تراوح طولها من  16سم إلى  39سم ومتوسط  22.2سم للمصادر الستة.
• عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح عددها من  60زهرة إلى  100زهرة ومتوسط  78زهرة للمصادر الستة.
• عدد األزهار  /طلع  :تراوح عددها من  5250زهرة إلى  10000زهرة ومتوسط  6986زهرة للمصادر الستة.
حبوب اللقاح
• وزن حبوب اللقاح  /طلع  :تراوح الوزن من  62جم إلى 115جم ومتوسط  71.7جم للمصادر الستة.
• وزن حبوب اللقاح  /نخلة :تراوح الوزن من  832جم إلى 1610جم ومتوسط 1153جم للمصادر الستة.
• حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام األسيتوكامن )  :تراوحت النسبة من  ٪ 85.2إلى  ٪ 98.5ومتوسط
 ٪ 92.3للمصادر الستة.
• حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام اإلنبات )  :تراوحت النسبة من  ٪ 80.1إلى  ٪ 95.5ومتوسط ٪ 89.5
للمصادر الستة.
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اجلزائر في دراسة ( )8على ثمانية اصناف مذكرة
• عدد الشماريخ  /طلع :تراوح من 123شمراخ لصنف  Mal 07إلى  210شمراخ لصنف Deglet Nour
ومتوسط للثمانية أصناف  171شمراخ
• طول الشمراخ  :تراوح من  15.0سم لصنف  Dgel 01إلى  25.9سم لصنف  Deglet Nourومتوسط
للثمانية أصناف  19.9سم .
• عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح من  40لصنف  Dgel 01إلى  93لصنف  Deglet Nourومتوسط للثمانية
أصناف  65زهرة .
• حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام األسيتوكامن )  :تراوحت النسبة من  ٪ 76.8إلى  ٪ 93.6ومتوسط
 ٪ 87.4للمصادر الثمانية .
• حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام اإلنبات )  :تراوحت النسبة من  ٪ 61.4إلى  ٪ 92.8ومتوسط ٪ 72.3
للمصادر الثمانية .

باكستان في دراسة (ٔ )17اجريت لتقيم  15نخلة مذكره ( مت اإلشارة اليها من  M1إلى  ) M15نامية بريا في ٔاحد
وديان باكستان ٔاوضحت الدراسة ما يلي
• خصائص النورة
 طول النورة  :تراوح من  29سم إلى  55سم ومبتوسط عام  45.2سم . عدد الشماريخ  /نوره :تراوح من  61شمراخ ٕالى  246شمراخ ومبتوسط عام  153.2شمراخ. طول الشماريخ :تراوح من  11.3سم إلى  25سم ومبتوسط عام  17.5سم . عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح من  41زهرة ٕالى  104زهرة ومبتوسط عام  65.8سم .• حيوية حبوب اللقاح
 مت استخدام صبغة األسيتوكارمن لتقدير احليوية  Pollen viabilityبصفة عامة كانت حيوية حبوباللقاح منخفضة حيث كانت النسبة فوق  ٪ 70إلربعة ذكور فقط في حني تراوح املدى من  31ا %إلى ٪ 95
 ،متوسط جميع املصادر ٪ 59.5
 -حيوية حبوب اللقاح على أساس قدرتها على عقد الثمار تراوحت من  ٪ 23.3إلى ٪ 88.3
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.3وصــف وتــركـيـب األزهار املذكرة
الزهـــرة Flower
• األزهـــــار جالسه  Sessileمنتظمه بدون عنق
زهري( شكل  . ) 8 ، 6وحيدة ااجلنس Unisexual
مذكره Staminate
• في بعض احلاالت النادرة قد حتمل النورات املذكره
بعض أالزهار اخلنثى  Hermaphroditeوالتي تكون
قريبة الشبة باألزهار املذكرة من حيث الشكل
واحلجم والترتيب.
• في بعض احلاالت النادره أيضا قد يحدث انقالب
في اجلنس تتحول فيه النورة املذكرة إلى نورة مؤنثة
التي تتميز بقصر الشماريخ وازدحام االزهار كما هو
احلال في النورة املذكره (شكل.)7
•	ٔازهار نخلة التمر على األشجار املذكرة ٔاو
األشجار املٔونثة تكون ثنأيية اجلنس  Bisexualفي
بداية تطورها ولكنها عند مرحلة معينة من النمو
التطور يتوقف ٔاو يُكبج منو الكرابل في األزهار
املذكرة بينما في األزهار املؤنثة يتوقف ٔاو يُكبج
منو األسدية .

شكل ( )7انقالب اجلنس في األزهار املذكرة وحتويلها إلى أزهار
مؤنثة ميكن أن تنتج ثمار الحظ قصر الشماريخ وازدحام
الثمار الذي يشابه االزهار املذكرة على النورة املذكرة

الغالف الزهري Perianth
• يتركب من سته ٔاوراق زهرية – مرتبه في محيطني – يتركب احمليط اخلارجي  Outer Perianthمن ثالث ٔاوراق
زهرية ملتحمة عبارة عن السبالت  Sepalsوويتركب ا حمليط الداخلي  Inner Perianthمن ثال ث ٔاوراق زهرية
كبيرة نسبيا ً منفصلة وهي البتالت  ( Petalsشكل  .)8بتالت األ زهار املٔونثة ٔاكثر سمكا ً وتتداخل ٔاطرافها
بينما ً .
• وضع البتالت يكون متبادال ً مع وضع السبالت شكل ( )8مع مالحظة أن بتالت األزهار املذكرة أقل سمكا ً
ؤاكثر طوال ً ؤاطرافها ٔاقل تداخال من األزهار املؤنثة.
األسدية Androecium
وهي ٔاعضاء التذكير ( الطلع ) وتتكون من:
• ستة ٔاسدية مرتبه في محيط يتكون كل منها من ثالثة ٔاسديه  Stamenمنفصلة .توجد ٔاسدية
احمليط األول مقابله للسبالت  Antesepalous positionبينما تكون ٔاسديه احمليط الثاني مقابله للبتالت
( Antepetalous positionشكل .)8
• تتركب كل سداة من حامل صغير يسمى اخلويط  Filamentيحمل في طرفة كيس صغيريعرف باملتك
 Antherوفي داخله حبوب اللقاح  .Pollen grainيقدر طول السداة بحوالي  4ملم
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• في األزهار املٔونثة يتوقف تطور األسدية عند مرحلة معينه وتظهر في األزهار ا ملٔونثة الكامله علي شكل
نتٔوات ٔاو بروزات  Projectionsبني الكرابل والبتالت ( شكل  . ) 8كرابل األزهار املذكرة ال حتتوي على بويضات
حيث يتوقف منو الكرابل عند مرحله معينه وتبقي صغيره في منتصف الزهرة.
• األسدية بسيطة التركيب من الناحية التشريحيه حيث تتكون من بشره  Eprdermisوخاليا برانشيمية
داخليه كبيرة ااحلجم وبها فجوات .

ملزيد من التفاصيل يراجع فصل أزهار نخلة التمر

شكل ( )8يوضح تركيب األزهار املذكرة  ،الحظ األزهار اجلالسة ( بدون عنق) وطريقة ترتيب السبالت امللتحمة
والبتالت املنفصلة واألسدية املصدر ()11

مصر في دراسة ( )21على  6مصادر حلبوب اللقاح( فحول) مت جمعها من  6مناطق وأعطيت الرموز  M1إلى M6
بهدف دراسة خصائصها املورفولوجية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• طول الزهرة :تراوح الطول من  0.85سم إلى  1.18سم ومتوسط  0.98سم للمصادر الستة
• طول الكأس :تراوح الطول من  0.85سم إلى  0.76سم ومتوسط  0.69سم للمصادر الستة
• طول املتك  :تراوح الطول من  0.35سم إلى  0.56سم ومتوسط  0.43سم للمصادر الستة
• وزن حبوب اللقاح  /زهرة  :تراوح الوزن من 6.9ملجم إلى 17.1ملجم ومتوسط  10.7ملجم للمصادر
الستة.
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الفصل الثاني

اخلصائص املورفولوجية
حلبوب لقاح نخلة التمر
تعد دارسة اخلصائص املورفولوجية حلبوب اللقاح  Morphological characteristicsوالتي تشمل كل مايتعلق
بحبوب اللقاح من حيث احلجم ؤاشكال وتركيب اجلدار اخلارجي ونوع الزخرفة  Exine ornamentationووجود
الثقوب واآلخاديد ذات ٔاهمية تصنيفية كبيرة تساعد في حتديد الوضع التصنيفي للكثير من األنواع واألصناف
النباتية وحتديد العال قات بينها .
لقــــد ادى ظهـور اجملهـر االلكتـــروني املاسح ( Scanning electron microscope )SEMواجملهــــر االلكتـــروني
النفــاذ ( Transmission electron microscopy (TEMالى التوسع في دراسة اخلواص املورفولوجية حلبوب لقاح
نخلة التمر خاصة تركيب جدرانها واشكال زخرفتها وأبعادها وامكن مالحظة ادق التفاصيــــل والتي ال یمكن
اظهارها باستخدام اجملهر الضوئي االعتیادي .
ء

سيتم استعراض اخلصائص املورفولوجية حلبوب لقاح نخلة التمر على النحو التالي :
 .1اخلصائص املورفولوجية العامة
 .2معايير حتديد اخلصائص املورفولوجية حلبوب اللقاح
أ .حجم وشكل حبوب اللقاح
ب .تركيب وزخرفة اجلدار اخلارجي حلبة اللقاح
ج .طراز فتحة اإلنبات وعدد خاليا حبة اللقاح

 .1اخلصائص املورفولوجية العامة
اجريت العديد من الدراسات للتعرف على اخلصائص املورفولوجية العامة وسنستعرض أهم هذة اخلصائص مع
مالحظة أن القيم املذكورة ميثل املتوسطات الشائعة ملعظم الذكور وقد توجد حاالت تكون فيها القيم أدنى أو
أعلى من القيم املذكورة.
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• توجد حبوب لقاح نخلة التمر على شكل بودرة ناعمة سهلة اإلنسياب (شكل  ) 8تبلغ كثافتها  69جم
100/سم ) oz/ in3 0.4 ( 3ميكن تخفيفها او خلطها مع الدقيق ٔاو النخالة الناعمة أو املاء عند
ٕاجراء التلقيح اآللي .
• تتشابه حبوب لقاح أصناف نخلة التمر في الشكل العام حيث تكون اهليليجية  Ellipticalالشكل ٔاو تشبه
القارب ( Boat-shapedشكل ) 14 ، 12 ، 11 ، 9وفي بعض احلاالت تكون كروية ( Spheriodشكل . ) 10
• تتشابه حبوب لقاح أألنواع التابعة جلنس  Phoenixفي العديد من اخلصائص ( )27 ، 20مثل الشكل
العام وابعاد حبة اللقاح وفتحة اإلنبات وزخرفة اجلدار وغيرها ( شكل . )12
• نسبة طول حبة اللقاح ٕالى عرضها والتي تدل على مدى استطالتها ٔاو ٕاستدارتها تتراوح بصفة عامة
من  ( 1.0كروية ٕ )Sphericalالى  ( 2.4طويلة  ) Perprolateوقد تصل الى أكثر من ( )8( 3.0زائدة
الطول ( ) Perprolateحيث يزداد حجم حبة اللقاح بزيادة النسبة .
• حبوب اللقاح من الطراز إحادي االخدود  Monosulcateأي أن فتحة االنبات على شكل إخدود قطبي عميق
 Deep germinal furrowممتد تقريبا على طول محور احلبة. )19،20،22،23،27،33 ( Across the polar
ء

• حبوب لقاح نخلة التمر كما هو احلال في جنس Phoenixتوجد على شكل خال يا مفردة Monadء
(. )19،22،23،33
• الطبقة اخلارجية  Exineحلبة اللقاح مزخرفة على شكل شبكة منتظمة ٔاو غير منتظمة (
شكل  )9,8تختلف باختالف االصناف ( . ) 10،19،22،23،27وعمق هذه الزخرفة من صنف مذكر ٕالى
ٔاخر و وميكن استخدامها كمقاييس لتشخيص  Identificationأصناف الفحول أو في التعرف
على األصناف.
• ينتشر على سطح ( األدمة  )tectumحبة اللقاح مسام ٔاو ثقوب  Poresيختلف عددها في وحدة
املساحة باختالف األصناف ( .) 27 ، 23 ، 22 ، 19
• يتراوح طول حبه اللقاح بصفةعامة من  15ميكرون ٕالى  30ميكرون بينما يتراوح عرضها من  7ميكرون
ٕالى  14ميكرون (  )27 ، 23 ، 22 ، 20 ، 2وقد يصل الطول إلى  41ميكرون (.)8
• قابلة للتلف عند تعرضها للرطوبة ولدرجة حرارة اعلى من  60م )140 F(°وللخدش ٔاو السحق وميكن تخزينها
في جو جاف ملدة عام أو أكثر على درجات حرارة تتراوح من  0الى  4م °دون نقص معنوي في حيويتها .

شكل ( )8حبوب لقاح نخلة التمر توجد على شكل بودرة ناعمة سهلة اإلنسياب  ،الحظ الشق الطولي حلبة اللقاح والزخرفة
التي توجد على السطح اخلارجي للجدار  -مصدر صورة حبة اللقاح (. )10
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كمية حبوب اللقاح املنتجة سنوياً
وجو د اللقاح في طلع منفصل يجعل عملية جمع حبوب اللقاح سهلة مقارنة باألنواع األخرى التي تكون
أزهارها خنثي او احادية اجلنس ذات أزهار صغيرة احلجم .
تختلف كمية حبوب التي ينتجها الطلع الواحد بإحتالف االصناف أو مصادر حبوب اللقاح وتشير أغلب
الدراسات أن الكمية تترواح من 15إلى  30جرام  /طلع ونستعرض فيما يلي نتائج بعض الدراسات
• وزن حبوب اللقاح  /طلعة
  24جرام  /طلعة كمتوسط ل  11صنف ()23  15-5جرام  /طلعة حلوالي  66٪من عدد  600مصدر لقاح ()18  20جرام  /طلعة كمتوسط لستة مصادر ()16  72جرام  /طلعة كمتوسط لستة مصادر ()21  18جرام  /طلعة كمتوسط خلمسة عشر مصدر ()17  28جرام  /طلعة كمتوسط ثالث اصناف ()4• وزن حبوب اللقاح  /نخلة
  1153جرام  /نخلة كمتوسط لستة مصادر ()21  596جرام  /نخلة كمتوسط خلمسة أصناف ()15حيوية حبوب اللقاح
تقدر حيوية حبوب اللقاح  Pollen viabilityمعمليا ً بطريقتني هما:
• ٕانبات حبوب اللقاح :
متتاز هذة الطريقة بٕانها تعطي نسب ٕانبات اقرب الواقع ،نستعرض فيما يلي نتائج بعض الدراسات :
  ٪ 89.5كمتوسط لستة مصادر ( )21  ٪ 62.8كمتوسط لستة مصادر( )16  ٪ 84.6كمتوسط خلمسة مصادر(.)15  ٪ 67.8كمتوسط إحدى عشر صنف ( )23  ٪ 72.3كمتوسط لثمانية مصادر( .)8  ٪ 93 - 6كمدى لـ  600مصدر ( .)18• استخدام صبغة االسيتوكارمن :Acetocarmine
هذة الطريقة سريعة ولكن نسبة احليوية تكون تقريبية ،نستعرض فيما يلي نتائج بعض الدراسات :
  ٪ 59.5كمتوسط خلمسة عشر مصدر ( )17  ٪ 92.3كمتوسط لستة مصادر ( )21  ٪ 91.0كمتوسط لستة مصادر ()16  ٪ 94.2كمتوسط خلمسة مصادر( )15  ٪ 87.4كمتوسط لثمانية مصادر( .)8  ٪ 100 - 44كمدى لـ  600مصدر ( .)1819

 .1معايير حتديداخلصائص
املورفولوجية حلبوب اللقاح
البحوث والدراسات اخلاصة في كل مايتعلق بحبوب لقاح األنواع واألصناف النباتية وحتديد الوضع التشخيصي
 Identificationوالعال قات بينها تعتمد بشكل عام على عدد من املعايير أو املقاييس من أهمها:
أ .حجم وشكل حبوب اللقاح
ب .تركيب وزخرفة اجلدار اخلارجي حلبة اللقاح
ج .طراز فتحة اإلنبات وعدد خاليا حبة اللقاح
أ .حجم وشكل حبوب اللقاح
حجم وشكل حبة اللقاح يعتبر من اهم املعايير التي تستخدم في تصنيف أنواع وأصناف جنس فينكس Phoenix
وسيتم استعراضها على النحو التالي :
 أبعاد حبة اللقاح ( الطول والعرض ) شكل حبة اللقاح ( نسبة الطول إلى العرض)أبعاد حبة اللقاح ( الطول والعرض )
حتديد احلجم يعتمد على قياس ابعاد حبة اللقاح  Pollen dimensionsوالتي تشمل :
• احملورالقطبي ( املسافة بني القطبني ) ( Length of the polar axisيشار اليه في بعض املراجع بالطول
( )lengthغالبا ً يتم اعتماد طول احملور القطبي للتعبير عن حجم حبة اللقاح .
• احملوراالستوائي ( القطر عند منطقة االستواء) ( Equatorial axisيشار اليه في بعض املراجع بالعرض
()Width
إعتمادا ً على قياس اطول محور قطبي يتم تسجيله حلبة اللقاح مت حتديد حجم حبوب لقاح األنواع واألصناف
النباتية ضمن مدى يتراوح من احلبة الصغيرة جدا ً  Very small grainالى احلبة العمالقة Gigantic grain
ميكن اإلسترشاد باألطوال التالية لتحديد حجم حبة اللقاح لنوع أو صنف معني من النبات ( :) 33 .13 .A.B
• صغيرة جدا ً  : Very smallالطول أقل من  10ميكرون ()μm
• صغيرة : Small

الطول بني  24 - 10ميكرون ()μm

• متوسطة : Medium

الطول بني  49 - 25ميكرون ()μm

• كبيرة : Large

الطول بني  99 - 50ميكرون (μm

• كبيرة جدا ً: Very large

الطول بني  200 - 100ميكرون ()μm

• ضخمة : Gigantic
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الطول أكثر من  200ميكرون ()μm

مالحظات عامة :
 األرقام املذكورة بامليكرومتر او ميكرون 1 Mrcrometer = 1 × 10 -6 Metre حبوب اللقاح بصفة عامة يتراوح طولها من  5إلى  250ميكرون . األنواع التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح يتراوح طول حبوب لقاحها من  20إلى  40ميكرون . حبوب لقاح معظم أصناف نخلة التمر يتراوح طولها من  18إلى  25ميكرون أي انها قربية من احلداألدنى للتلقيح الهوائي .
شكل حبة اللقاح ( نسبة الطول إلى العرض )
يتوقف شكل  Shapeحبوب لقاح العديد من األنواع واألصناف على النسبة بني :
• الطول أو املسافة بني القطبني ( احملورالقطبي ) Length of the polar axis
• العرض اوالقطر عند منطقة االستواء ( احملوراالستوائي ) Equatorial axis
بناء على النسبة بني احملور القطبي أو الطول و احملور االستوائي أو العرض وجد أن اشكال حبوب اللقاح بصفة
عامة قد تأخذ :
 أشكال كروية  Spheriodalاوشبه كروية  ( Subspheriodalالنسبة حوالي )1.0 : أشكال اهليلجية  Ellipticalأو بيضية  Ovoidأو بيضي مقلوب  Obovoidalأو متطاولة  Prolateاوشبه شكل القارب  ( Boat – Shapedالنسبة أكثر من )1.0 :
 أشكال مفلطحة أو منبعجة  Oblateبدرجات مختلفة ( النسبة أقل من )1.0 : أشكال غير منتظمة  Irregularفي عدد قليل من االنواع .ميكن اإلسترشاد بالنسب التالية لتحديد شكل حبة اللقاح () 13 .A.B
زائد التفلطح Peroblate
• < : 0.50
•  :0.75 - 0.50منبعج عند القطبني أو مفلطح .Oblate
•  :0.88 - 0.76شبة مفلطح .Suboblate
•  :0.99 - 0.89شبة كروي مفلطح Oblate-spheroidal
كروي Spherical
• :1.00
•  :1.14 - 1.01كروي متطاول Prolate- spheroidal
•  : -1.15 1.33شبة متطاول Subprolate
•  :2.00 - 1.34متطاول Prolate
زائد الطول Perprolate
• > :2.00
فيما يلى نستعرض بعض الدراسات والبحوث التى اجريت في هذا اجملال والتي ستشمل :
أ -حجم وشكل حبوب لقاح أصناف نخلة التمر .P. dactylifera
ب -حجم وشكل حبوب لقاح أنواع جنس فينكس Phoenix
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أ -حبوب لقاح األصناف التابعة لنوع نخلة التمر
السعودية في دراسة ( )22شملت  61نخلة مذكرة (فحل) نامية في املنطقة الوسطى من السعودية أوضحت
النتائج مايلي:
حجم حبوب اللقاح
 طول حبوب اللقاح  :تراوح الطول من  22.1ميكرون ٕالى  25.7ميكرون ومبتوسط عام  23.98ميكرون معمالحظة ٔان حوالي  % 59من عدد الفحول ( 36فحل) كان طول حبوب لقاحها يتراوح من  23.5ميكرون ٕالى
 25.0ميكرون
 عرض حبوب اللقاح :تراوح العرض من  10.4ميكرون ٕالى  14.5ميكرون ومبتوسط عام  12.4ميكرون معمالجظة أن حوالي  ٪ 77من عدد الفحول ( 47فحل) كان عرض حبوب لقاحها يتراوح من 11.0ميكرون ٕالى
13.0ميكرون .
شكل حبوب اللقاح
 نسبة الطول ٕالى العرض  :تراوحت من ٕ 1.7الى 2.3مع مالحظة أن حوالي ٪ 87من عدد الفحول
( 53فحل) كانت نسبتها تتراوح من ٕ 1.8الى ٠ 2.1
 شكل معظم األصناف كانت متيل ٕالى االستطالةبشكل إهليليجي Elliptical- peroblate
السعودية في دراسة ( )23شملت  11صنف مذكر
نامية بالقرب من مدينة الرياض اوضحت الدراسة (متوسط
سنتي دراسة ) مايلي :
حجم حبوب اللقاح
وجدت فروق معنوية في أبعاد حبوب اللقاح بني األصناف
كما هو واضح البيانات التالية شكل (: )9
 طول حبة اللقاح  :تراوح من  17.2ميكرون( ) μmلصنف خضري إلى  22.6ميكرون
( ) μmلصنف صفري ومبتوسط عام 19.57
ميكرون .
 عرض حبة اللقاح  :تراوح من  7.0ميكرون( )μmلصنف خضري إلى  10.3ميكرون
( ) μmلصنف صفري ومبتوسط عام 8.43
ميكرون
 اكبر حجم حلبوب اللقاح :كان لصنفي صفريوسكري وأصغر حجم كان لصنفي خضري
وخالص
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شكل( )9يوضح شكل وحجم حبوب اللقاح
لبعض األصناف السعودية  ،الحظ الشكل
األهليليجي حيث كانت نسة الطول إلى العرض
 2.0أو أكثر املصدر ( ) 23

شكل حبوب اللقاح
 نسبة الطول إلى العرض  :في جميع احلاالت كانت  2.0أو أكثر شكل حبوب اللقاح جلميع األصناف اهليلجية  Ellipticalو مغزلية ( Fusiformشكل )9السعودية في دراسة (  ) 21على  5فحول سعودية جمعت من  5مناطق متباعدة وجد ٔان :وجد أن طول حبة
اللقاح مقارب لعرضها مما يجعل شكل حبة اللقاح مييل إلى الشكل الكروي كما هو واضح مما يلي :
حجم حبوب اللقاح
 طول حبة اللقاح  :تراوح من  18.6ميكرون إلى  21.9ميكرون ومبتوسط  20.1ميكرون للمناطق اخلمس عرض حبة اللقاح  :تراوح من  16.3ميكرون ٕالى  18.6ميكرون ومبتوسط  17.4ميكرون للمناطق اخلمسشكل حبوب اللقاح
 نسبة الطول ٕالى العرض :تراوحت من ٕ 1.0الى  1.3ومبتوسط  1.16ميكرون للخمس مناطق -شكل حبوب اللقاح للمناطق اخلمس مابني دائري  Sphericalوإهليلجي  Ellipticalشكل ()10

شكل ( )10يوضح شكل حبوب اللقاح لبعض األصناف السعودية  ،الحظ حبوب اللقاح الدائرية أو
التي متيل للشكل الدائري حيث كانت نسة الطول إلى العرض تتراوح من  1.0إلى  1.3املصدر (. )2
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اجلزائر ( )8في دراسة على ثمانية اصناف مذكرة نامية في اجلزائر أوضحت الدراسة ما يلي :
يالحظ من البيانات التالية زيادة طول حبة اللقاح مقارنة بنتائج بالبحوث التي اجريت في هذا اجملال
حجم حبوب اللقاح :
• لوحظ وجود اختالفات معنوية في طول وقطر حبة اللقاح من صنف الى آخر ولنفس الصنف من
موسم إلى آخر كما هو واضح مما يلي:
 طول حبة اللقاح  :في املوسم األول تراوح من  30.6لصنف  Mal 05إلى  41.2لصنف Degla .Bidaفي حني تراوح طول حبة اللقاح في املوسم الثاني من  33.1لصنف Dgel 01إلى 39.4
لصنف  Degla Bidaالفروق معنوية في كال املوسمني.
 متوسط طول حبة اللقاح للموسمني وللثمانية أصناف 33.77ميكرون قطر حبة اللقاح  :في املوسم األول تراوح من  13.0لصنف Mal 05إلى 14.1لصنف  Mal 07فيحني تراوح قطر حبة اللقاح في املوسم الثاني من 12.9لصنف Dgel 01إلى  14.2لصنف Dgel
 02الفروق معنوية في املوسم الثاني
 متوسط عرض حبة اللقاح للموسمني وللثمانية أصناف  6 13.58ميكرونشكل حبوب اللقاح
نسبة الطول إلى العرض في جميع احلاالت كانت التقل عن  2.5و ِفي بعض احلالالت كانت تصل إلى  3.0أي
ان شكل حبوب اللقاح زائدة الطول Perprolate

مصر في دراسة ( ) 19شملت ثالث اصناف من الذكور هي سيوي وبرحي وبرمتودا  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• حجم حبوب اللقاح
 وجد اختالف واضح في أبعاد ( قيم الطول × العرض) خاصة حبوب لقاح صنف برحي حيثكانت ( )31.1X14.9μmفي حني كانت ( )12.8X5.02 μmلصنف سيوي و( )12.1X4.95μmلصنف
برمتودا
 متوسط الثالث اصناف (  18.7x 8.14ميكرون ) .• شكل حبوب اللقاح
 توضح البيانات السابقة أن نسبة الطول العرض كانت أكثر من  2.0في األصناف الثالثة -حبوب اللقاح على شكل اهليلجي  -مفلطح  Elliptical-oblateشكل ()11
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شكل ( )11يوضح حجم وشكل حبوب لقاح أصناف برحي وسوي وبرمتودا  ،الحظ الشكل االهليلجي املفلطح حيث كانت نسبة الطول
إلى العرض أكثر من ( 2.0املصدر . ) 19

مصر في دراسة ( )21على  6مصادر حلبوب اللقاح( فحول) مت جمعها من  6مناطق وأعطيت الرموز  M1إلى M6
بهدف دراسة خصائصها املورفولوجية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• طول حبة اللقاح  :تراوح الطول من  21.2ميكرون إلى  24.6ميكرون ومتوسط  22.9ميكرون للمصادر الستة
• عرض حبة اللقاح  :تراوح العرض من  18.7ميكرون إلى  20.3ميكرون ومتوسط  19.7ميكرون للمصادر الستة
• نسة الطول إلى العرض  :تراوحت النسبة من  o7.1إلى  1.22ومتوسط  1.66للمصادر الستة
• سمك جدار  Exineحبة اللقاح  :تراوح السمك من  0.54ميكرون إلى  1.06ميكرون ومتوسط 0.87
للمصادر الستة

ب -حبوب لقاح األنواع التابعة جلنس فينكس Phoenix
نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت بهدف املقارنة بني اخلصائص املورفولوجية حلبوب لقاح بعض انواع
جنس  Phoenixحيث أوضحت النتائج تشابه حبوب لقاح أألنواع التابعة جلنس  Phoenixفي العديد من اخلصائص
مثل الشكل العام وابعاد حبة اللقاح وفتحة اإلنبات وزخرفة اجلدار وغيرها ( شكل ) وهذ واضح مما يلي :
باكستان في دراسة ( )20إجريت في باكستان بهدف املقارنة بني الصفات املورفولوجية حلبوب لقاح  4انواع من
جنس  Phoenixهي P. sylvestris ,P. loureirii , P. dactylifera P. roebelenii
ابعاد حبوب اللقاح
 طول حبة اللقاح  :تراوح الطول بني القطبني  Polar lengthلألنواع األربعة من  15.7إلى 28.7ميكرون واملتوسط حلبوب لقاح نخلة التمر كان  21.9ميكرون.
 عرض حبة اللقاح :تراوح العرض عند االستواء  Equatorial diameterلألنواع األربعة من  21.1إلى 27.7ميكرون واملتوسط حلبوب لقاح نخلة التمر كان  24.7ميكرون .
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شكل حبوب اللقاح
 نسبة الطول بني القطبني إلى القطر عند االستواء لألنواع األربعة تراوحت من 0.8إلى  1.0واملتوسطحلبوب لقاح نخلة التمر كان  0.89ميكرون
 شكل حبوب اللقاح لنوع  P. roebeleniiكان كروي متطاول  Prolate-spheroidalفي حني كان شبةكروي مع انبعاج  Suboblate oroblate-spheroidalلباقي األنواع .

أمريكا في دراسة ( )27اجريت بهدف املقارنة بني خواص ومميزات حبوب لقاح  10مصادر منها أربعة أصناف
وساللة  cloneتابعة لنوع  Phoenix dactyliferaو 2ساللة تابعة لنوع  P. reclinataوحبوب لقاحP. roebeleni.
، P .paludosa, x P.sylvestris ,P. Humilis , P.rupicolaأوضحت الدراسة ما يلي :
حجم حبوب لقاح جميع املصادر
 طول حبوب اللقاح  :تراوح متوسط الطول من  17.2ميكرون لنوع  P. rupicolaإلى  26.7ميكرون لنوعP. reclinata
 عرض حبوب اللقاح :تراوح متوسط العرض من  9.7ميكرون لنوع  P. rupicolaإلى 15.6ميكرون لنوعP.reclinata
شكل حبوب لقاح جميع املصادر
 نسبة الطول إلى العرض  :كانت غالبا ً أقل من  2.0وتراوحت النسبة من 1.4لنوع  P.Humilisإلى 2.4لنوع  P. dactyliferaصنف فارض .
 تتشابه حبوب لقاح انواع جنس  Genusفينكس  Phoenixفي الشكل العام حيث تكون اهليليجية Ellipticalالشكل ٔاو تشبه القارب  Boat-shapedمع شق ٔاو ٔاخدود انبات قطبي عميق Germinal
 Furrowميتد على طول حبة اللقاح (شكل . )12
حجم حبوب لقاح نخلة التمر
 طول حبوب اللقاح :تراوح متوسط الطول من 19.7ميكرون لساللة مجهول لى  25.6ميكرون لساللةحالوي
 عرض حبة اللقاح :تراوح متوسط العرض من 10.3ميكرون لساللة مجهول لى 12.0ميكرون لساللة ديري نسبة الطول إلى العرض  :تراوحت النسبة من  1.9لساللة مجهول إلى  2.4لصنف فارض . -ارتفاع النسبة حلبوب لقاح نخلة التمر يدل على استطالة حبوب لقاحها مقارنة باألنواع األخرى.
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شكل ( )12تشابه حبوب لقاح األنواع التابعة جلنس  Phoenixفي العديد من اخلصائص العامة
مثل الشكل العام وابعاد حبة اللقاح وفتحة اإلنبات وزخرفة اجلدار وغيرها ( املصدر )27
27

ب  .تركيب وزخرفة اجلدار اخلارجي حلبة اللقاح
تعتبر طبيعة ونوع زخرفة اجلدار اخلارجي  Exine ornamentationمن أهم اخلصائص املظهرية حلبوب اللقاح التي
تستخدم في تشخيص أنواع وأصناف جنس فينكس  Phoenixوسيتم استعراضها على النحو التالي:
• تركيب جدار حبة اللقاح

• زخرفة اجلدار اخلارجي

تركيب جدار حبة اللقاح
شكل ( )13يوضح ترتيب طبقات جدار حبة اللقاح ومنه يالحظ أن اجلدار يتكون (  ) 33.13A,Bمن غالفني اساسيني
هما :
• الغالف الداخلي و يدعى بـ Intine
• الغالف اخلارجي و يدعى بـ  Exineو يتكون من طبقتني
 الطبقة الداخلية وتُعرف .بـ Nexine الطبقة اخلارجية وتُعرف بـ  Sexineالتي تتكون من طبقتني رئيسيتني هما :أ  .طبقة األدمة
وهي عبارة عن الطبقة السطحية جلدار حبة اللقاح التي يشار اليها باألدمة  ، Tectumتقسم حبوب اللقاح
استنادا ً الى وجود طبقة االدمة او عدم وجودها الى نوعني:
وسميت Intectates pollen
• النوع االول تنعدم فيه طبقة االدمة او تكون غير واضحة ُ
• النوع الثاني تكون فيه طبقة االدمة متواجدة لكن على شكلني :
 ادمة مستمرة وغير مفصولة Pertectate ادمة مفصولة عن بعضها في مناطق معينة  Subtectateهذه احلالة تنتج زخارف اما مخططة Striateاو شبكية  Reticulateتتكون من عدد من اجلدران تعرف ب  Muriحتصر بينها جتاويف تعرف
ب . Lumina
• طبقة األعمدة
تعتبر طبقة األعمدة  Columellaاحد اسباب تكوين زخرفة الغالف اخلارجي وذلك عن طريق احتاد اعمدتها
فيما بينها لتكون صفوفا ً وبذلك تكون الزخرفة مخططة ، Striateاما اذا احتدت االعمدة بشكل شبكة
فتكون بذلك الزخرفة شبكية  Reticulateوهذا النمط مييز جدار حبة لقاح نخلة التمر.

شكل ( )13يوضح ترتيب طبقات جدار حبة اللقاح وجود األدمه سائد في حبوب لقاح نخلة التمر املصدر ( ) 33 .13 .A.B
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الدراسات التى اجريت على لقاح نخلة التمر ( ) 27 ، 23 ، 22 ، 19 ، 10أوضحت أن:
• الزخرفة السطحية حلبوب لقاح معظم أصناف التى مت دراستها كانت كانت شبكية  Reticulateبغير
انتظام
• عدد املسام أو الثقوب  Poresلوحدة مساحة ميكرون مربع (  )μm2يتوقف على الصنف وقد وجد أنها تتراوح
من  10إلى  20ثقب  /ميكرون ( ) 2 ، 23 ، 22 ، 18 ، 19في بعض احلاالت قد ينخفض أو يزيد عن املدى املذكور

السعودية في دراسة ( )23شملت  11صنف مذكر نامية بالقرب من مدينة الرياض اوضحت الدراسة ( متوسط
سنتي دراسة ) مايلي :
الزخرفة السطحية
منط الزخرفة السطحية  Exine patternجلميع األصناف كان شبكي  Reticulateبغير انتظام Irregular
عدد املسام لوحدة مساحة ميكرون مربع (  )μm2وجدت إختالفات معنوية في عدد املسام  poresفي وحدة
املساحة وتكرارها وقد مت تقسيمها الى ثالث مجاميع هى:
• عدد الثقوب منخفض اقل من  10ثقوب  /ميكرون مربع مثل خضري وخالص وسلج
• عدد الثقوب متوسط من  10الى  20ثقب  /ميكرون مربع مثل شقرا ومكتومي ودخيني ونبوت زامل
• عدد الثقوب زائد أكثر من  20ثقب  /ميكرون مربع مثل سكري وصفري وسري ومنيفي .
يعتقد الباحث بإمكانية استخدام عدد الثقوب في التعرف او التشخيص  Identificationبني األ صناف ااملذكرة
السعودية في دراسة ( )22شملت  61نخلة مذكرة (فحل) نامية في املنطقة الوسطى من السعودية وجد ٔان:
• الزخرفة السطحية
زخرفة الطبقة اخلارجية  Exine patternجلميع األصناف التي مت دراستها شبكية  Reticulateبها ثقوب
أو مسام نصف دائرية أو غير منتظمة
• عدد املسام
وجد تفاوت كبير في عدد املسام  Number of poresومساحة املسام  (pore areaيشار اليها بالثقوب في بعض املراجع
) لالفحل التى مت دراستها  ،حيث تراوح عدداملسام لكل وحدة مساحة ( )µm2من  6إلى  20ومبتوسط عام .10
مت تقسيم عدد املسام لكل ميكرون مربع ( )µm2في  61فحل إلى :
	ٔان حوالي  %من عدد الفحول (  25فحل) كان عدد املسام يتراوح من ٕ 10الى 14 ٔان حوالي  %من عدد الفحول ( 30فحل) كان عدد املسام اقل من10ٔ -ان حوالي %من عدد الفحول(  6أفحل) كان عدد املسام أعلى من 14
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• مساحة وكثافة
 مساحة املسام ) : Pore area / ( µm2تراوح من  0.013إلى  0.23ومبتوسط عام 0.014 معدل املسام ) : Poroity / ( µm2تراوح من  0.10إلى  0.16ومبتوسط عام 0.124مصر في دراسة (  )19شملت ثالث اصناف من الذكور هي سيوي وبرحي وبرمتودا أوضحت الدراسة ما يلي :
وجد اختالف معنوي في عدد املسام  poresوشكلها  formبني األصناف الثالثة
 لقاح برحي كان األعلى في عدد املسام ولكن كان حجمها ضيق. narrow لقاح سيوي احتوى على عدد كبير من املسام ولكن حجمها كان واسع . wide حبوب لقاح برمتودا احتوت على العدد األدني للمسام ولكن حجمها كان كبيرا ً . largeباكستان ( )20في دراسة إجريت في باكستان
بهدف املقارن بني الصفات املورفولوجية حلبوب لقاح
 4انواع من جنس  Phoenixهي P. sylvestris ,P.
loureirii , P. dactylifera P. roebelenii
 و في النوع  P. roebeleniiسطح األدمةمثقب أو مخرم  perforateبخشونة
وكثافة بينما في باقي األنواع كانت
الزخرفة السائدة شبكية reticulate
 سمك الغالف أو القشرة  Exineكانمتقارب وتراوح من  1.0إلى  1.1ميكرون
 سمك الطبقة الداخلية ب Nexineيتساوى مع سمك الطبقة اخلارجية
Sexine
مصر ( ) 10في دراسة أجريت على أربعة أصناف
مذكرة شملت حياني  ،سيوي ،أمهات ،زغلول ،
الفحص امليكروسكوبي أوضح أن زخرفة سطح
حبوب اللقاح يختلف بشكل واضح بأختالف
الصنف كما هو واضح مما يلي :
 سطح لقاح صنف أمهات إسفنجي spongyيتميز بكثرة املسام او النقر
بأشكال واحجام مختلفة (شكل .)14
شكل ( )14يوضج شكل حبوب اللقاح الربعة أصناف
مصرية الحظ الفرق في الزخرفة خاصة بني صنفني
أمهات وزعلول املصدر ()10
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 سطح لقاح صنف حياني على عدد قليل من البقع أو الرقع املسطحة سطح لقاح صنف السيوي متيز بالتسطح بشكل واضح Clear flatness -سطح لقاح صنف زغلول تقريبا ً مسطح  Flattenedيحتوي على عدد قليل من املسام أو النقر .

أمريكا في دراسة ( )27اجريت بهدف املقارنة بني خواص ومميزات حبوب لقاح 11صنف وساللة  cloneتابعة
لألنواع
P. roebeleni x P .paludosa, , P. reclinata , P. rupicola, P. sylvestris P. Humilis , Phoenix
dactylifera
أوضحت الدراسة ما يلي:
• الزخرفة السطحية
 طبقة االدمة للجدار اخلارجي حلبوب اللقاح  Exineيتميز عادة بوجود جتاويف صغيرة  Holesاوثقوبعلى شكل شبكة  Tectate- perforatشكل (.)13
 الزخرفة السطحية حلبوب لقاح أنواع جنس  Phoenixالتي مت دراستها كانت على شكل مسام أو نقرعلى سطح األدمة Tectate-perforate
 أختلف شكل وحجم املسام حسب النوع فهي عادة ما تكون غير منتظمة حوافها ناعمة أو بزوايا اوشبة دائرية
• تكرار وحجم املسام
 اكبر حجم للمسام (عرض  xطول بامليكرون )  perforationكان في نوع ( P. reclinataتراوح من 0.08x0.08إلى  x 1.04 0.32ميكرون ) وأصغر حجم كان في نخلة التمر ( P. dactylefliferaتراوح من
 0.08x0.08إلى  0.32x 0.24ميكرون)
 تكرار املسام في وحدة املساحة  Perforation frequencyوجد أنه أكثر تكرار في ساللة Halawyi / 15.2 (L14BC3ميكرون) في حني كانت ساللة  Dayri L7BC2األقل في التكرار ( /4.8ميكرون )
ء
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ج  .فتحة اإلنبات وعدد خاليا حبة اللقاح
أ  -انواع فتحات االنبات
• اغلب حبوب اللقاح متتلك فتحات اومناطق رقيقة في جدارها اخلارجي  Exineوالتي من خاللها عادة
ينبثق انبوب اللقاح  Pollen Tubeووجد ان هناك نوعني من فتحات االنبات يدعى احدها بالثقب Pore
واالخر يدعى اخدود  ( , Furrowيطلق علية في بعض املراجع )Colpus , Sulcus
• الفتحات عبارة عن مناطق رقيقة في غطاء احلبة والتي تسمح بشكل مباشر او غير مباشر بخروج املواد
احلية املوجودة داخل حبة اللقاح بشكل كامل او جزئي عند إنبات حبة اللقاح ،
• تغطى فتحات االنبات عادة بغشاء يعرف بـ  Apertures membraneوقد يكون هذا الغشاء املس Psilate
او حبيبي  Granulateاو قشري ، Crustate
• في ذوات الفلقة الواحدة يعتبر طراز الفتحة احادي الثقب  Monaporateالصفة السائدة في ذوات الفلقة
الواحدة في حني جند ان الفتحات من طراز ثالثي االخاديد  Tricolpatهي صفة مميزة لذوات الفلقتني.
ب  -عدد اخلاليا في حبوب اللقاح :
توجد حبوب اللقاح اما بشكل خاليا مفردة  Monadsاو بشكل ثنائيات  Dyadsاو رباعيات  Tetradsواالخيرة
توجد باشكال عدة منها  :اخلطية  ، Linearواملعينية  ، Rhomboidalواملربعة  ، Tetragonalوالرباعية
االوجه  Tetrahedralوالهرمية  Pyramidalوقد توجد كذلك بشكل كتل داخل اكياس شمعية تدعى
الالقحة Pollinium
نستعرض فيما يلى نتائج بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال
• وجد ان حبوب لقاح جميع أصناف الذكور التى مت دراستها كانت كانت على شكل خاليا مفردة Monads
)33 ، 19 ، 23 ، 22 ( .

ء

• حبوب اللقاح من الطراز إحادي االخدود  .Monocolpateأو  - Monosulcateفتحة االنبات على شكل
إخدود عميق  Deep germinal furrowممتد تقريبا على طول محور احلبة ، 23 ، 27 ، 22( Across the polar
. )19 ، 20 ،
• طول األخدود او فتحة اإلنبات  apertureيتوقف على حجم حبة اللقاح وفي إحدى الدراسات على حبوب
لقاح  4انواع من جنس  )20 ( Phoenixوجد أن طول األخدود  Colpusتراوح من  20.4إلى  27.0ميكرون
واملتوسط حلبوب لقاح نخلة التمر كان  24.2ميكرون.
• في دراسة على انواع من فينكس( )27وجد أن :
 أخدود اإلنبات  Germinal furrowكان مقفل في معظم احلاالت باستثناء هجني P.roebeleni x P.paludosaو P.Humilis
 غشاء فتحة اإلنبات  Germinal apertureكان مرئي في حبوب لقاح هجني P.roebeleni xP.paludosa
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الفصل الثالث

التركيب الكميائي
حلبوب لقاح نخلة التمر
حبوب لقاح نخلة التمر ذات قيمة غذائية عالية ويكمن اعتبارها من املكمالت الغذائية لإلنسان Human food
 supplementحيث تعتبر مصدر جيد للعناصر املعدنية واألحماض األمينية واألحماض الدهنية والفيتامينات
وغيرها من املركبات العضوية .
نستعرض في هذا الفصل محتوى حبوب لقاح نخلة التمر من املكونات الهامة على النحو التالي

 .1املركبات الرئيسية

 .4األحماض الدهنية

 .2العناصر املعدنية

 .5الفيتامينات

 .3األحماض األمينية

 .6منظمات النمو

طرق استعراض بيانات نتأئج الدراسات والبحوث
• الفرق بني الصنف واملصدر  :ستم اإلشارة إلى أصناف الذكور املعروفة مثل غنامي أحمر أو سيوي أو
برحي وغيرها بالصنف في حني سيتم اإلشارة إلى الذكور التي يتم جمعها من مناطق مختلفة وليس لها
اسم محدد باملصدر.
• في حالة ٕاجراء التجربة أو الدراسة على اكثر من صنف او مصدر يتم عرض متوسط األصناف حتت
الدراسة (غالبا ً يتم حسابها بوسطة املؤلف ) ،وفي حالة الرغبة إلى معرفة مدي التركيز أو اإلختالف بني
األصناف ميكن الرجوع إلى الفصل اخلاص مبزيد من التفاصيل .
• التعبير عن قيم مكونات حبوب اللقاح قد تختلف من باحث إلى آخر مما يجعل من الصعب املقارنة بني
نتائج البحوث اخملتلفة ومن أهم طرق التعبير التي مت استخدامها مايلي :
النسبة املئوية على أساس الوزن اجلاف حلبوب اللقاح وهي من أكثر طرق التعبير استخداما ً( )15.13,27,26,14,3...
 النسبة املئوية على أساس الوزن الرطب حلبوب اللقاح () 23 النسبة املئوية من إجمالي وزن املكون مثل أعتبار وزن العناصر أو األحماض األمينية أوغيرها)29 ، 4( ٪ 100
 ملجم  /جرام وزن جاف ( )3 ، 13او ملجم  100 /جرام وزن جاف ( )23,26, 21 ،29أو ملجم /1000جرام وزن جاف ()26
 مايكرو جرام  /كجم وزن رطب ( ) 32 ، 31 ، 15• توضيح سبب إختالف قيم نفس املكون ( عناصر أو أحماض أمينية أو غيرها ) من باحث إلى آخر والذي
قد يرجع إلى :
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	إختالف مصادر أو أصناف حبوب اللقاح . موسم النمو حيث وجد أن نسة املكون لنفس الصنف ونفس النخلة املذكرة تختلف من موسمإلى أخر (. )8
 الظروف البيئة النامي فيها النخل املذكر من حيث التربة والظروف املناخية وغيرها طرق التحليل املستخدمة في تقدير مكونات حبوب اللقاحأهداف دراسة التركيب الكميائي حلبوب اللقاح :
• القيمة الغذائية حلبوب اللقاح ومدي االعتماد عليها كمكالت غذائية .Food supplement
• مدى إختالف أصناف نخلة التمر في محتوى حبوب لقاحها من املركبات الغذائية
• املقارنة مع مكونات حبوب لقاح األنواع األخري من النبات خاصة التي يتم جمعها بوسطة النحل .
• دراسة النواحي الطبية ملكونات حبوب اللقاح .
• تفسير ظاهرة امليتازينيا  Metaxeniaفي نخلة التمر

 -1املركبات الرئيسية حلبو لقاح نخلة التمر
اجريت عدة دراسات لتقدير املكونات الرئيسة حلبوب لقاح نخلة التمر شملت نسب املركبات التالية :
Moisture

بروتني خام Crude protein

الرطوبة

ألياف خام Crude fiber

Ash

النشا

Starch

الرمـــــــــــاد

كربوهيدرات Carbohydrate

املادة اجلافة  Dry matterأوTotal solids

أحماض امينية كلية
دهن خام

TAA

Crude fat

سكريات كلية Total Sugars

املركبات الفينولية .Phenolic compounds

وقد أوضحت الدراسات التي اجريت في هذا اجملال وجود تفاوت كبير في قيم هذة املركبات من بحث إلى آخر كما
هو واضح مما يلي :
الرطوبة
 ٪ 8.3 -كمتوسط لعشرة مصادر ()1

 ٪ 8.04 -كمتوسط لصنف واحد ()3

 ٪ 40.9 -كمتوسط لثالثة أصناف( )4

 ٪ 28.8 -كمتوسط لصنف واحد () 12

 ٪ 9.5 -كمتوسط ملصدر واحد ( )26

 ٪ 50.8 -كمتوسط خلمسة أصناف( )6

  % 4.8 - 3.6كمدى لثالثة عشر صنف ()9مالحظة :ارتفاع نسبة الرطوبة قد يرجع إلى جمع حبوب اللقاح قبل انشقاق الطلع أو بعد انشقاق
مباشرة ()6
الكربوهيدرات
  ٪ 32.8كمتوسط لعشرة مصادر ()1  ٪ 13.7كمتوسط لثالثة أصناف ()28 ٪ 13.4 -متوسط صنف واحد( )12
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  ٪ 18.8متوسط لثالثة أصناف ()4  ٪ 26.3متوسط صنف واحد ()3 % 13.1 - 10.5 -كمدى لثالثة عشر صنف ()9

البروتني
-

 ٪ 33.6كمتوسط لعشرة مصادر ()1
 ٪ 50.75كمتوسط لثالثة أصناف( )28
 ٪ 19.5كمتوسط لصنف واحد ()3
 ٪ 25.9كمتوسط لثالثة أصناف ()4
 ٪ 27.2كمتوسط خلمسة أصناف( )6

-

 ٪ 19.1كمتوسط مصدر واحد ( ) 26
 ٪ 19.7كمتوسط مصدر واحد () 25
 ٪ 27.2كمتوسط خلمسة أصناف( )6
 ٪ 31.1كمتوسط لصنف واحد ( )9
 % 18.0 - 15.8كمدى لثالثة عشر صنف ()9

الدهون
  ٪ 9.2كمتوسط لثالث أصناف) 4 ( .  7.7متوسط صنف واحد ()3  12.2كمتوسط خلمسة أصناف( )6االلياف :
  ٪ 0.15متوسط مصدر واحد ()26  ٪ 9.9متوسط خمسة أصناف ()6الرماد:
  ٪ 5.7متوسط عشرة مصادر ()1  ٪ 4.7-7.1مدى ثالثة عشر صنف ()9  ٪ 5.2متوسط ثالثة أصناف ()4 ٪ 4.6 -متوسط صنف واحد ( ) 12

  20.7متوسط صنف واحد () 12 1.8 -متوسط مصدر واحد ()26

  ٪ 0.13متوسط صنف واحد( )3  ٪ 1.4متوسط صنف واحد ( ) 12-

 ٪ 3.9متوسط مصدر واحد ()26
 ٪ 5.6متوسط صنف واحد( )3
 ٪ 5.2متوسط خمسة أصناف ()6
 7.1 - 4.7كمدى لثالثة عشر صنف ( ) 9

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال :
السعودية (: )1في دراسة أجريت على  10مصادر حلبوب اللقاح نامية في منطقة اإلحساء .أوضحت الدراسة
ما يلي :
التركيز :نسبة مئوية على أساس الوزن اجلاف وكمتوسط للعشرة أصناف
الرطوبة ٪ 8.3 :

الكربوهيدرات ٪ 32.8 :

البروتني ٪ 33.6 :

الرمــــــــاد ٪ 5.7 :

السعودية .في دراسة (  ) 26اجريت في منطقة األحساء بهدف مقارنة محتوي حبوب لقاح نخلة التمر التي
يتم جمعها بواسط النحل من بعض املركبات الرئيسة بخمسة مصادر مختلفة حلبوب اللقاح  ،اوضحت نتائج
الدراسة مايلي:
• حبوب لقاح نخلة التمر كانت األغنى في محتواها من املادة اجلافة والفركتوز واجللوكوز والرماد والبروتني
مقارنة باملصادر األخرى في حني كانت األدنى في محتواها من الدهون واأللياف
• تركيز  :نسبة مئوية على أساس الوزن اجلاف
املادة اجلافة ٪ 90.48 :

الفركتوز ٪ 21.3 :

اجللكوز ٪ 17.06 :

٪ 19.0.

٪ 1.82 :

٪ 0.15

البروتني :

الدهون

ألياف :

الرماد ٪ 3.88 :
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السعودية في دراسة (  ) 25اجريت في منطقة األحساء بهدف مقارنة محتوي حبوب لقاح نخلة التمر التي يتم
جمعها بواسط النحل من البروتني بخمسة مصادر مختلفة حلبوب اللقاح  ،اوضحت نتائج الدراسة مايلي
التركيز  :نسبة مئوية على أساس الوزن اجلاف
البروتني اخلام ٪ 19.77:

األحماض األمينية الكلية ( ٪ 12.48 : )TAA

األحماض األمينية الضرورية(٪5.35 : )TEA
السعودية في دراسة ( )9أجريت على  13صنف مذكر نامية في منطقة الرياض بهدف تقدير محتواها من
املركبات الرئيسة  .أوضحت الدراسة ما يلي :
الرطوبة  :تراوحت النسبة املئوية من  ٪ 3.63إلى٪ 4.75
الرماد  :تراوحت النسبة املئوية من  ٪ 4.67إلى ٪ 7.05
الدهون  :تراوحت النسبة املئوية من 1.83 ٪ 0.84إلى ٪
البروتني  :تراوحت النسبة املئوية من  ٪ 15.81إلى ٪ 18.02
الكربوهيدرات  :تراوحت النسبة املئوية من  ٪ 10.47إلى ٪ 13.11
النشا  :تراوحت النسبة املئوية من  ٪ 8.10إلى  ٪ 9.24نسبة النشا متثل حوالي  ٪ 75من إجمالي كمية
الكربوهيدرات
العراق .اجريت دراسة ( )28على حبوب اللقاح ثالثة اصناف مذكرة هي الغنامي األحمر والغنامي األخضر واخلكري
العادي  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز :نسبة املئوية على أساس الوزن اجلاف وكمتوسط للثالثة أصناف
الكربو هيدرات ٪ 13.7:

البروتني ٪ 50.75

املركبات الفينولية٪ 20.2: .

العراق في دراسة ( )3على لقاح غنامي أحمر بهدف دراسة القيمة الغذائية والتركيب الكيميائي أوضحت
الدراسة ما يلي :
املكونات العضوية
اظهرت النتأيج ان حبوب اللقاح حتوي على الستيروالت ،الفالفونات ،القلويدات ،البروتينات ،الكريوهيدرات،
اجلاليكوسيدات ،مركبات فينولية ،تانينات ،تربينات ،صابونيات ،كيومارين ،جلنني ،زيوت ودهون مع غياب
الكوينونات.
مت حساب التركيز على أساس مليجرام  100 /جرام
القلويدات 2416: Alkaloids

تانينات 2279.6 : Tannins

مركبات فينولية 115 : Phenolic compounds

فيتوستيرول 110.1 : Phytosterols

ء

ء

ء
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ء

املكونات الرئيسية
التركيز جم 100 /جم وزن جاف (: )٪
الرطوبة:

٪ 8.04

الرماد :

٪ 5.59

املواد الصلبة الكلية ٪ 91.99 :
الدهون الكلية

ألياف خام :

٪ 7.68

٪ 0.133

البروتني اخلام ٪ 19.45 :

كربو هيدرات خام 26.3 :
قيمة الطاقة ( كيلو سعرة  100 /جم) 291.9 :
استنتج أن حبيبات طلع نخيل التمر ممكن ان تعتبر مصدر غني مبضادات األكسدة ،الطاقة والعناصر املعدنية
املهمة ،لذا ميكن اعتمادها في تعديل مكونات الغذاء لإلنسان
العراق ( )4في دراسة اجريت على لقاح ثالث اصناف شملت غنامي احمر وخضري وسميسمي نامية في منطقة
البصرة أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز  :نسبة مئوية على أساس الوزن اجلاف وكمتوسط للثالث أصناف
الرطوبة :

٪ 40.9

الرماد :

البروتني :

٪ 25.9

الكربوهيدرات :

الدهون :

٪ 5.2

٪ 9.2

٪ 18.8

العراق  .في دراسة ( )6شملت حبوب لقاح خمسة اصناف هي غنامي أحمر ،غنامي أخضر ،غالمي  ،عادي  ،خكري
وردي .أوضحت الدراسة ما يلي :
• نسبة الرطوبة  ٪ 50.8 :كمتوسط لألصناف اخلمسة
التركيز :نسبة املئوية على أساس الوزن اجلاف وكمتوسط لألصناف اخلمسة
الرماد ٪ 5.5 :

ألياف خام ٪ 9.9 :

بروتني خام ٪ 27.2 :

دهون كلية 12.2 :

السكريات الكلية( ٪ 18.3 :منها سكريات مختزلة ٪ 2.2 :و سكريات غير اخملتزلة) ٪ 15.1 :
 3.مصر في دراسة ( )12اجريت على حبوب لقاح صنف حياني بهدف حتديد قيمتها الغذائية  ،أوضحت الدراسة
ما يلي :
التركيز  :جم  100 /جرام ( )٪وزن رطب :
الرطوبة
الرماد :

٪ 28.8 :
٪ 4.6

بروتني خام :

٪ 31.1

ألياف خام :

٪ 1.4

دهن خام :

٪ 20.7

كربوهيدرات:

٪ 13.4
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 3.مصر ( )16في دراسة شملت  6مصادر من حبوب اللقاح مت جمعها من ثالث محافظات (االسكندرية ،البحيرة
وسوهاج) مت تسميتها بأسماء املناطق ،أوضحت الدراسة ما يلي :
مت حساب التركيز على أساس جرام  100 /جرام وزن جاف
• النشا  :تراوحت النسبة من  ٪ 7.2إلى  ٪ 11.9ومتوسط  ٪ 9.1للمناطق الستة
• السكريات الكلية  :تراوحت النسبة من  ٪ 4.5إلى  ٪ 7.9ومتوسط  ٪ 5.5للمناطق الستة
 السكريات اخملتزلة  :تراوحت النسبة من  ٪ 1.9إلى  4.2٪ومتوسط  ٪ 2.6للمناطقالستة
 السكريات الغير مختزلة  :تراوحت النسبة من  ٪ 2.5إلى  ٪ 3.6ومتوسط ٪ 2.9للمناطق الستة
• الكربوهيدرات الكلية  :تراوحت النسبة من ٪ 12.5إلى ٪ 17.1ومتوسط  ٪ 14.5للمناطق
الستة
•

البروتني  :تراوحت النسبة من  ٪ 18.3إلى  ٪ 30.7ومتوسط  ٪ 17.3للمناطق الستة

 -2العناصر املعدنية
في حبوب لقاح نخلة التمر
حبوب لقاح نخلة التمر غنية مبحتواها من العناصر املعدنية باستعراض البحوث والدراسات التى أجريت في هذا
مت تسجيل املالحظات التالية :
• مت تقدير عدد كبير من العناصر في حبوب اللقاح شملت
العناصر الكبرى  : Macronutrientsاإلكسجني ( )Oالكربون ( )Cالنيتروجني ( ، )Nالكالسيوم (، ) Caالبوتاسيوم ( ، )Kاملغنسيوم (  ،)Mgالفسفور (  ، )Pالكبريت ( ،) Sالصوديوم () Na
 العناصر النادرة  : Micronutrientsالنحاس ( ، ) Cuاملنجنيز ( ، )Mnاحلديد (  ،) Feالزنك( ،) Znالكلوريد ( . ،) Clالبورون ( .) Bالسيلينيوم ( ، )Seاملولبدمن ( ، )Moالكوبالت ( ،)Co
النيكل (. )Ni
• وجود تفاوت كبير بني األصناف في محتوى حبوب لقاحها من العناصر املعدنية  ،ويعتقد أن هذا
اإلختالف قد يؤثر على قدرتها على التلقيح واإلخصاب وقد ينعكس ايضا ً على قيمتها الغذائية
أو الطبية.
• وجود تفاوت كبير في تركيز نفس العنصر عند مقارنة نتائج الدراسات والبحوث اخملتلفة.
• نتائج بعض األبحاث تظهر غياب بعض العناصر أو وجودها على شكل أثار في حبوب اللقاح في حني
توجد نفس العناصر في حبوب اللقاح بشكل ملموس في أبحاث أخري .

لتأكيد املالحظات السابقة نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال :
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السعودية () 3في دراسة أجريت على  10مصادر حلبوب اللقاح نامية في منطقة اإلحساء .أوضحت الدراسة
ما يلي :
 وجود اختالفات معنوية بني مصادر حبوب اللقاح في محتواها (  ) ٪من العناصر املعدنية (ميكن مراجعةفصل مزيد من التفاصيل )
 املتوسط العام للعشرة اصناف :الكالسيوم (٪ 0.75 : ) Ca

البوتاسيوم ( : )K

٪ 1.1

املغنسيوم ( ٪ 0.72 : )Mg

الفسفور ( : )P

٪ 1.1

النحاس (: ) Cu

٪ 1.3

٪ 0.75

( : ) Fe

٪ 1.03

(: ) ZA

٪ 1.07

احلديد

ء

الزنك

ء

املنجنيز ( : )Mn

ء

اجلزائر ( )7في دراسة على حبوب لقاح صنفني من الذكور اوضحت النتائج مايلي :
 اختالف واضح في تركيز العناصر حيث كانت السيادة لعنصري الفوسفور والبوتاسيوم تركيز العناصر كنسبة مئوية ( )٪من اجمالي كمية العناصر وكمتوسط للصنفنيالفوسفور (٪ 29.3 : )P

البوتاسيوم (: )K

الكالسيوم (٪ 18.4 :)Ca

الكلوريد (:) Cl

املغنسيوم ( ٪ 1.6 : )Mg

السليكون (: )Si

ء

ء

ء

٪ 26.13

ء

ء

ء

٪ 6.6

احلديد (: )Fe

٪ 1.58

االملنيوم (: )Al

ء

ء

الكبريت (٪ 13.4 :) S
ء

٪ 3.2
ء

٪ 00

مصر ( )19في دراسة شملت ثالث اصناف من الذكور هي سيوي وبرحي وبرمتودا ،أظهرت النتائج ما يلي:
 تأثير الصنف على تركيز العناصرأ.حبوب لقاح سيوي احتوت على أعلى نسب من النيتروجني والبوتاسيوم والفسفور واملغنيسوم .
ب .حبوب لقاح برحي احتوت على أعلى نسب من الكالسيوم والبورون والنحاس والزنك .
ج .حبوب لقاح برمتودا احتوت على أعلى نسب احلديد واملنجنيز .
 متوسط تركيز العناصر لألصناف الثالثالنيتروجني ( . ٪ 2.2 )N

البوتاسيوم (: ) K

الفسفور (.٪ P ) : 0.50

املغنسيوم (.٪ 0.14 : ) Mg

ء

البورون (: ) B

.٪ 1.5

ء

ء

٪ 0.36

الكالسيوم ( : )Ca
ء

احلديد (: ) Fe

ء

.٪ 0.10

 6.4ملجم  /كجم.

النحاس (  6.2 : )Cuملجم /كجم.

املنجنيز ( 35.8 : )Mnملجم  /كجم.

الزنك ( 46.3 : )Znملجم  /كجم.

ء

ء

ء

ء

مصر ( )12في دراسة اجريت على حبوب لقاح صنف حياني بهدف معرفة قيمتها الغذائية،
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أوضحت الدراسة أن حبوب اللقاح مصدر غني للعناصر املعدنية وذلك واضح من النسب
التركيز :ملجم  100 /جرام وزن جاف
البورن (: )B

ء

احلديد (: )Fe

ء

309.4

الزنك (:) Zn

241.0

املولبدمن (:)Mo

املنجنيز (284.0 :) Mn
ء

ء

ء

الكوبالت ( : )Co

ء

281.0

السيلينيوم (305.0 : )Se

302.2

النحاس (:)Cu

319.6

305.4

النيكل (:)Ni

ء

ء

302.4

ء

مالحظة  :للتحويل إلى نسب مئوية تقسم القيمة على1000
السعودية في دراسة ( )26اجريت في منطقة األحساء بهدف مقارنة محتوي حبوب اللقاح من العناصر
املعدنية لستة أنواع من النباتات شملت حبوب لقاح نخلة التمر والتي يتم جمعها بواسط النحل  ،اوضحت
النتائج مايلي :
وجود فروق معنوية في محتوى حبوب لقاح املصادر الستة من العناصر املعدنية  ،فيما يلي سنستعرض تركيز
العناصر في حبوب لقاح نخلة التمر والتي كانت في الترتيب األول أو الثاني في معظم احلاالت.
التركيز :ملجم  1000/جرام وزن جاف أو جزء في املليون ppm
الزنك (:) Zn

الصوديوم (6586 : )Na
ء

احلديد (: )Fe

ء

املنجنيز (:) Mn

338
ء

:
ء

الكالسيوم (:)Ca

38
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البوتاسيوم (: )K

5630

النحاس (:)Cu

املغنسيوم ( 4680 : )Mg

الفوسفور (:)P

ء

ء

6403

ء

ء

ء

4

468

مالحظة  :للتحويل إلى نسب مئوية تقسم القيمة على10000
مصر في دراسة ( )10أجريت على أربعة أصناف مذكرة شملت حياني  ،سيوي ،أمهات  ،زغلول  ،اوضحت النتائج
وجود اختالف كبير في تركيز العناصر بني األصناف وبعض العناصر موجودة فقط في بعض األصناف كما هو
واضح ممايلي :
• متوسط تركيز العناصر لألصناف األربعة ()% Mass
مت تقدير العناصر باستخدام ميكروسكوب إلكترونيElectron microscope on compressed powder
 عناصر موجودة في األربع اصنافالكربون ( : )C

ء

الفسفور (: ) P

ء

ء

ء

27.7

النيتروجني (: ) N

0.56

الكالسيوم (: ) Ca

ء

54.1
ء

األكسجني (: ) O

7.0

 عناصر موجودة في بعض األصناف (ملجرام  /جرام)الكبريت (: ) S

 0.69لصنف امهات ( األصناف األخري خالية من الكبريت )

ء

البوتاسيوم (  5.5 : )Kلثالثة اصناف ( زغلول خالي من البوتاسيوم )
ء

الزنك (: ) Zn
40

ء

 ( 0.38لصنف امهات األصناف األخري خالية من الزنك)

ء

15.6

املاغنيسيوم ( 0.12 :) Mgلثالثة اصناف ( احلياني خالي من املاغنسيوم )
ء

احلديد ( : )Fe

 0.28لثالثة أصناف ( امهات خالي من احلديد )

ء

املنجنيز (: ) Mn

( 0.33لصنف سيوي األصناف األخري خالية من املنجنيز )

ء

الصوديوم (: )Na

 0.103لثالثة أصناف ( سيوي خالي من الصوديوم )

ء

• املدى الواسع في تركيز العناصر (ملجرام  /جرام)
 املدي الواسع في تركيز بعض العناصر ففي حالة البوتاسيوم تراوح التركيز من  0.86الى 15.16و ِفي حالة الكالسيوم تراوح التركيز من 0.20الى 26.38
العراق .في دراسة ( )6شملت حبوب لقاح أربعة اصناف هي غنامي أحمر ،غنامي أخضر  ،عادي ،خكري وردي .
التركيز  :نسبة مئوية من الوزن اجلاف وكمتوسط لألصناف األربعة
بوتاسيوم ( : )K

٪ 1.26

ء

صوديوم ( : )Na

ماغنسيوم (٪ 0.24 :) Mg

كبريت ( :)S

٪ 0.003

حديد ( : )Fe

ءء

نحاس (: ) Cu

ء

املنجنيز ( : )Mn

ء

ء

ء

ء

٪ 0.39

كالسيوم (: ) Ca

٪ 0.036

فوسفور (: ) P

٪ 0.083

٪ 1.11

ء

ء

زنك (: ) Zn

ء

٪ 0.65

٪ 0.015

٪ 0.007

العراق ( )24تقدير احملتوى املعدني ألربعة عناصر في حبوب لقاح صنفني هما السميسمي والوردي
التركيز  :نسبة مئوية من الوزن اجلاف وكمتوسط لللصنفني
النيتروجني (: )N

ء

٪ .5.6

البوتاسيوم (: )K

ء

٪ 1.02

الفسفور (: )P

ء

٪ 0.93

الصوديوم (٪ 1.66 : )Na
ء

العراق  .في دراسة ( )3على لقاح غنامي أحمر بهدف دراسة محتواها من العناصر املعدنية  ،وضحت الدراسة ما
يلي :
التركيز ملجم  /جرام وزن جاف
الصوديوم (: )Na

ء

احلديد (: )Fe

ء

املنجنيز (:) Mn

ء

النيكل (: )Ni
السلينيوم ( : )Se

3.34

ء

ء

8.5

الزنك (:) Zn
الكالسيوم (:)Ca

2.70

املغنسيوم ( : )Mg

1.70

املولبدمن ( : )Mo

2.5

الكوبالت ( : )Co

ء

2.80

البوتاسيوم (: )K

10.8

النحاس (:)Cu

19.6

البورون( :)B

3.17

النتروجني ( : )N

1.99

الكادميوم ( 0.12 : )Cd

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

73.5

3.66
3.02

3.34

ء

مالحظة  :للتحويل إلى نسب مئوية تقسم القيمة على10
العراق  .في دراسة ( )30شملت لقاح ثالث اصناف مذكرة هي غنامي أحمر وغنامي أخضر وخكري عادي لتقدير
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محتواها من بعض العناصر أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز  :نسبة مئوية على أساس الوزن اجلاف وكمتوسط لألصناف الثالثة
النيتروجني ( ٪ 7.2 : )N

البوتاسيوم (٪ 2.1 ) K

ء

الفسفور (٪ 0.48 : ) P
ء

ء

مصر ( )16في دراسة شملت  6مصادر من حبوب اللقاح مت جمعها من ثالث محافظات (االسكندرية ،البحيرة
وسوهاج) ،أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز جرام 100 /جرام او  ٪على أساس وزن جاف
 النيتروجني  :تراوحت النسبة من  2.9إلى  4.9ومتوسط  3.49للمناطق الستة الفسفور  :تراوحت النسبة من  0.31إلى  0.49ومتوسط  0.40للمناطق الستة -البوتاسيوم  :تراوحت النسبة من  0.70إلى  1.17ومتوسط  1.0للمناطق الستة

 -3األحماض األمينية
في حبوب اللقاح
األحماض األمينية  Amino Acidsهي مجموعة من املركبات العضوية متكونة من مجموعة أمني (– )NH2واحده
على األقل مشتركة مع مجموعة كربوكسيل (– )COOHوهي لبنات البناء الرئيسية للبروتني والببتيد .
تنقسم األحماض األمينية إلى مجموعتني هما :
أ ٠األحماض األمينية الضرورية

ء

األحماض األمنية الضرورية  Essential amino acidsتشمل مجموعة األحماض األمينية التى ال يصنعها اجلسم،
ويجب تناولها في الغذاء  ،قد دلت الدراسات (  )25أن حبوب لقاح نخلة التمر حتتوي على جميع األحماض
الضرورية التي تشمل :
ثريونني (Threonine)Thr
ميثيونني )Methionine (Met
ايزوليوسني (Isoleucine )Ile
فينيل أالنني (Phenylalanine )Phe
ء

ء

ءء

ء

ء

ء

ء

ء

فالني (Valine )Val
اليسني (Lysine )Lys
تربتوفان ( Tryptophan )Tryp
ء

ء

ء

ء

ء

ء

هستيدين )Histidine (His
ليوسني (Leucine (Leu
أرجنني Arginine

ء

ء ((

ء

ء

ءء

ء

ب  ٠األحماض األمينية الغير ضرورية
األحماض األمينية الغير أساسية  Nonessential amino acidsتشمل مجموعة األحماض األمينية
املتوفرة في اجلسم السليم بكميات دائمة ،وال تستلزم حضورها في الغذاء وتشمل :
جاليسني (Glycine )Gly
اسبارتك أسد (Aspartic acid )Asp
أالنني ( )Alaء Alanine
تيروسني (Tyrosine )Tyr
سيستني )Cysteine (Cys
سيرين (  ).SerءSerine
ء

ء

ء

ء

ء

برولني ( ).Proء Proline
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ء

ء

جلوتامك أسد (Glutamic acid )Glu
ء

ء

ء

ء

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال :
السعودية في دراسة ( )25اجريت في منطقة األحساء بهدف مقارنة محتوي حبوب اللقاح من البروتني واألحماض
األمنينية ملصادر مختلفة شملت حبوب لقاح نخلة التمر والبرسيم والكوسة الصيفية ودوار الشمس واخلردل
 Rapeوالتي يتم جمعها بواسط النحل  ،سيتم استعراض بيانات لقاح نخلة التمر ،أوضحت الدراسة ما يلي:
وصل عدد األحماض األمينية التي مت تقديرها إلى 18حمض أميني منها  10أحماض ضرورية .
ا -األحماض األمينية الضرورية
وقد وجد أن أعلى تراكيز( ملجرام  /جرام وزن جاف ) كان إلحماض ليوسني( )Leuوليسني ( )Lysوفالني ()Val
وأدنى تركيزحلمض ميثيونني ( ، )Metوذلك واضح مما يلي :
ثريونني(: )Thr

ء

ميثيونني (: )Met
ء

4.84

فالني (:)Val

0.36

فينيل أالنني (: )Phe

ليوسني ()Leuء 12.14 :
أرجنني (: ) Arg

9.11

هستيدين(:)His

3.02

اليسني (: )Lys

.6.35

تربتوفان ( : )Tryp

ء

ء

ايزوليوسني (: )Ile

ء

ء

ء

ء

3.2

8.91
ء

1.21

4.2

ب -األحماض األمينية الغير ضرورية
وجد أن أعلى تراكيز( ملجرام  /جرام وزن جاف ) كان حلمض جلوتامك أسد  ))Gluوأدنى تركيز حلمض
برولني ( ، )Proوذلك واضح مما يلي :
11.92

اسبارتك أسد (14.6 : )Asp

أالنني (: )Ala

جاليسني (14.7 : )Gly

7.01

ء

ء

تيروسني (: )Tyr

ء

2.93

سيرين ( : )Ser

ء

برولني (: )Pro

ء

جلوتامك أسد (:)Glu
سيستني (: )Cys

17.18
ء

2.42

0.31

مالحظة  :للتحويل إلى نسب مئوية تقسم القيمة على 10
العراق اجريت دراسة ( )29على حبوب لقاح خمسة أصناف من فحول نخلة التمر شملت  :غنامي أخضر
وغنامي أحمر وخكري  ،الساللة دكل س والساللة دكل ج  .أوضحت الدراسة ما يلي :
• مؤشرات عامة لألحماض األمينية ( ملجم  100 /جم وزن جاف ) :
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جاليسني (، )Glyفالني ( ، )Valايزوليوسني ( )Ileفي موسمي الدراسة .
 وجدت اختالفات معنوية في محتوى حبوب لقاح اخلمسة اصناف من األحماض األمنية التالية:اسبارتك أسد ( ، )Aspأرجنني ( ، ) Argجلوتامك أسد ( ، )Gluبرولني ( ، )Proفينيل أالنني
( ، )Pheليوسني ( )Leuفي موسمي الدراسة
 كمتوسط لألصناف اخلمسة أعلى تركيز كان حلمض جلوتامك أسد ( )27.8 ( )Gluوأدنى تركيزكان حلمض أرجنني () 5.3( ) Arg
ء

ء

• متوسط تركيز األحماض األمينية ( ملجم  001 /جم وزن جاف ) :البيانات التالية خاصة باملوسم الثاني
و كمتوسط لألصناف اخلمسة
جلوتامك أسد (27.8 : )Glu
اسبارتك أسد (.5.9 :)Asp
5.3
أرجنين (: ) Arg
9.6
فالين (:)Val
7.31
جاليسين (: )Gly
برولين ( : )Proء 1.12
13.45
ليوسين (:)Leu
فينيل أالنين (14.6 : )Phe
ايزوليوسين (7.2 : )ell
مالحظة  :للتحويل إلى نسب مئوية تقسم القيمة على 0001
ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

مصر  .في دراسة ( ) 01أجريت على أربعة أصناف مذكرة شملت حياني  ،سيوي ،أمهات ،زغلول بهدف تقدير بني
القيمة الغذائية حلبوب لقاحها ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• مؤشرات عامة لألحماض األمينية :
 احتوت حبوب لقاح األصناف األربعة على  61حمض أميني تشمل احماض ضرورية laitnesseوغير ضرورية  laitnesse-nonبنسب مختلفة حسب الصنف
 ووجود حمض  enireSفي صنفي سيوي وزغلول فقط و ِفي حالة غياب  enireSلوحظ ارتفاعنسبة  eninalAفي صنفي حياني وأمهات وقد يرجع ذلك الى تشابههما في التركيب .
 كمتوسط لألصناف األربعة أعلى تركيز كان حلمضي جلوتامك أسد () ulG) ( 37.8سبارتك( )psA) (38.5وأدنى تركيز كان حلمض تيروسني ()ryT) ( 0.45
• متوسط تركيز األحماض األمينية ( ملجم  /جم وزن جاف ) :
البيانات التالية توضح املتوسط العام لألصناف األربعة٠
اسبارتك ( )Aspء:
برولني ( )Prء:

ء

ء

فالني Valineء:

ء

ليوسني ( )Leuء:

38.5

ثريونني : Threonine

8.8

17.9

جاليسني ( : )Gly

ء71.7

22.7

ميثيونني ()Metء:

5.6

ء

جلوماتك ()Gluء:
االنني ()Alaء:

28.7

تيروسني (: )Tyr

هستيدين ( )Hisء12.8 :

اليسني (: )Lys

26.7

أرجنني (: )Arg

ء

ء

سيرين  . 8.0 :Serمع مالحظة أن صنفي امهات وحياني ال حتتوي على السرين .
ء

مالحظة  :للتحويل إلى نسب مئوية تقسم القيمة على10
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51.7

ايزوليوسني Ileء:

0.45

ء

ء

ء

فينيل أالنني ()Pheء:

ء

37.8
19.2

ء

15.2

ء

ء

14.3

 3مصر ( ) 31في دراسة شملت  6مصادر من حبوب اللقاح مت جمعها من ثالث محافظات (االسكندرية ،البحيرةوسوهاج) ،أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز مت حسابة على أساس جرام  100 /جرام ( )٪بروتني وزن جاف وكمتوسط للستة مناطق
األحماض األمينية السائدة ( التركيز أعلى من  ) 10٪هي اسبارتك  ،Asجلوتامك  ، Gluتيروسني  ،Tهستيدين His
كما هو واضح من البيانات التالية :
اسبارتك Asء :

.11.8

ثريونني : Thrء

3.9

سيرين : Serء

جلوتامك : Gluء

10.2

برولني  : Proء

2.6

جاليسني  : Glyء4.1

5.3

سستني: Cyء

0.34

فالني : Valء

4.7

ميثيونني : Metء

1.34

ايزليسني : Is

ء 5.4

ليوسني : leu

ء5.8

تيروسني : Tyrء

14.0

فينيل االنني  : Pheء 3.9

:

5.9

5.0

االنني Alaء :

اليسني Lysء

أرجنني : Argء

4.3

هستيدين : Hisء 12.8

 -4األحماض الدهنية
في حبوب لقاح نخلة التمر

األحماض الدهنية عبارة عن أحماض كربوكسيلية أليفاتية ذات مجموعة كربوكسيل (– )COOHواحدة ،والتي
تكون متصلة غالبا ً بسلسلة كربونية غير متفرعة .ميكن للسلسلة الكربونية أن تكون مشبعة أو غير مشبعة.
إن أغلب األحماض الدهنية املتوفرة طبيعيا ً تكون حاوية على سلسلة كربونية ذات عدد زوجي من ذرات الكربون
يتراوح بني  4إلى 28
تصنيف األحماض الدهنية
• أحماض دهنية مشبعة ( Saturated fatty acids )SFAء
ء

األحماض الدهنية املشبعة هي أحماض دهنية تكون فيها جميع ذرات الكربون مشبعة بالهايدروجني
• أحماض دهنية غير مشبعة (Unsaturated-acid )UFA
ء

األحماض الدهنية غير املشبعة هي أحماض دهنية حتتوي على رابطة ثنائية أو ثالثية على األقل بني ذرتي كربون
وتنقسم إلى :
 احماض دهنية احادية عدم التشبع )Mono-unsaturated-acid (MUFA -احماض دهنية عديدة عدم التشبع )Polyunsaturated fatty acid (PUFA
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نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال
العراق  .في دراسة ( )6شملت حبوب لقاح خمسة اصناف هي غنامي أحمر غنامي أخضر غامي عادي خكري
وردي مت تقدير املكونات على أساس الوزن اجلاف( درجة حرارة الغرفة حتى ثبات الوزن
• نسب الدهون الكلية ومواصفاتها :
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة الدهون الكلية٪ 12.2 تراوحت نسبة الدهون الكلية من  ٪ 11.0لصنف غنامي أحمر إلى  13.0٪لصنف غالمي نسبة الدهون املصوبنة  Saponifiableتراوحت من ٪ 3.0إلى  ٪ 6.5في حني تراوحت نسبةالدهون غيراملصوبنة من  ٪ 3.3إلى  ( ٪ 6.6لم تشمل الدراسة صنف غالمي )
 عند حتليل الدهون غير املصوبنة  Un-Saponifiableوجد أنها حتتوي على من  ٪ 1.1إلى 1.2٪هيدروكربونات ومن ٪ 0.87إلى  2.87٪مواد شبيهة بالستيروالت ومن  ٪ 0.86إلى٪ 1.03
مركبات قطبية ( لم تشمل الدراسة صنف غالمي )
العراق اجريت دراسة( )29على حبوب لقاح خمسة أصناف من فحول نخلة التمر شملت  :غنامي أخضر وغنامي
أحمر وخكري  ،الساللة دكل س والساللة دكل ج  .أوضحت الدراسة ما يلي
مت حساب التركيز على أساس جرام 100 /جرام دهون
• مدى تركيز مجاميع األحماض الدهنية
 األحماض الدهنية املشبعة  : SAFAتراوح التركيز من  % 39.2لصنف لصنف خكري الى % 46.5لصنف دكل ج ومبتوسط  % 42.9لألصناف اخلمسة
 األحماض الدهنية األحادية غير مشبعة  : MUFAتراوح التركيز من  % 33.8لصنف لصنفغنامي أحمر الى  39.5لصنف دكل ج ومبتوسط  % 37.6لألصناف اخلمسة
 األحماض الدهنية املتعددة غير مشعبة  : PUFAتراوح التركيز من  % 14.2لصنف لصنف دكلج الى  % 23.5لصنف خكري ومبتوسط  % 19.3لألصناف اخلمسة
• أعلى وأدنى تركيز لألحماض الدهنية
كمتوسط لألصناف اخلمسة أعلى تركيز ( جم  100 /جم دهون ) كان حلمض أولييك ) 32.9 ( Oleic
وأدنى تركيز كان حلمض ميراساولييك ) 3.1( Myristoleic
ء

ء

• تركيز األحماض الدهنية
التركيز  :جم  100 /جم دهون وكمتوسط لألصناف اخلمسة
كابريك : Capric

ء

3.9

لوريك : Lauric

ء

15.5

ميراستيك : Myristic

ء

11.8

ميراساولييك 3.1 : Myristoleic

البامليتيك 9.5 : Palmitic

باملتي أولييك 3.7 : Palmitoleic

الستياريك Stearicء :

5.6

32.9

16.3

لينولينيك Linolenicء :

4.0

ء

ء

أولييك: Oleic

ء

ء

ء

لينولييك : Linoleic

ء

مصر في دراسة ( )12اجريت على حبوب لقاح صنف حياني بهدف معرفة قيمتها الغذائية عن طريق تقدير
محتواها من العناصر املعدنية واملركبات العضوية  ،أوضحت الدراسة ما يلي
التركيز  :مت حساب التركيز كنسبة مئوية من إجمالي كمية الدهون
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• األحماض الدهنية السائدة
مت تقدير  13حمض دهني  Fatty acidو وقد وجد أن ثالثة منها متثل حوالي  ٪ 62من إجمالى األحماض
الدهنية وتشمل:
باملتيك : Palmitic

٪ 34.5

ء

لينولييك : linoleic

ء

٪ 14.3

ميرستيك ٪ 13.3 : Myristic
ء

• األحماض الدهنية املشبعة
عدد األحماض الدهنية املشبعة  )Saturated fatty acids (SFAالتي مت تقديرها  6أحماض متثل  ٪ 62.4من
إجمالي األحماض األحماض الدهنية التي مت تقديرها وتشمل :
كابريك : Capric
باملتيك : Palmitic

ء

ء

% 0.46
٪ 34.45

لوريك : Lauric
ستياريك : Stearic

٪ 4.82
٪ 2.04

ء

ء

ميرستيك ٪ 13.3 : Myristic
أراكيديك ٪ 7.32 : Arachidic
ء

ء

• أحماض دهنية غير مشبعة
وجد انها متثل حوالي  ٪ 35.5من إجمالي األحماض الدهنية التي مت تقديرها وتنقسم إلى :
 احماض دهنية احادية عدم التشبع (. Mono-unsaturated-acid )MUFAء

ء

ومتثل حوالي  ٪ 14.24من إجمالي األحماض األحماض الدهنية التي مت تقديرها وتشمل:
بامليتولييك ٪ 7.07 : Palmitoleic
ء

أولييك : Oleic

ء

٪ 7.19

 احماض دهنية عديدة عدم التشبع (Polyunsaturated fatty acid )PUFAء

ء

ومتثل حوالي  ٪ 21.39من إجمالي األحماض األحماض الدهنية التي مت تقديرها من أهمها
لينولييك ٪ 14.24 : Linoleic
ء

أراكيدونيك ٪ 4.57 : Arachidonic
ء

العراق في دراسة( )4اجريت على لقاح ثالث اصناف شملت غنامي احمر وخضري وسميسمي نامية في منطقة
البصرة ،أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز  :مت حساب التركيز كنسبة مئوية من إجمالي كمية الدهون
• اجمالي األحماض الدهنية :
تراوحت النسبة من  ٪ 96.95لصنف غنامي أحمر إلى  ٪ 98.58لصنف خضري ومتوسط النسبة
لألصناف الثالثة كان  ، ٪ 97.62وتشمل مايلي :
 اجمالي األحماض الدهنية املشبعة  :تراوحت النسبة من  ٪ 18.1لصنف سيمسمي إلى ٪ 20.5لصنف خضري ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 19.7
 اجمالي األحماض الدهنية غير املشبعة  :تراوحتالنسبة من  ٪ 79.3لصنف سيمسمي إلى ٪ 76.7لصنف غنامي أحمر ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 78.0
• األحماض الدهنية السائدة
 لينولييك  : Linoleicتراوحت النسبة من  ٪ 29.5لصنف خضري إلى  ٪ 38.2لصنف غناميأحمر ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 33.8
 أولييك  : Oleicتراوحت النسبة من  ٪ 38.0لصنف غنامي أحمر إلى  ٪ 44.1لصنف خضريومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 4 40.3
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 البامليتيك  : Palmiticتراوحت النسبة من  ٪ 10.4لصنف خضري إلى  ٪ 11,2لصنف غناميأحمر ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 10.7
 ستياريك  :Stearicتراوحت النسبة من  ٪ 4.6لصنف خضري إلى  ٪ 5.4لصنف غنامي أحمرومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 5.1

 -5الفيتامينات
في حبوب لقاح نخلة التمر
مصر في دراسة ( )10أجريت  5على أربعة أصناف مذكرة شملت حياني  ،سيوي ،أمهات ،زغلول بهدف تقدير بني
القيمة الغذائية حلبوب لقاحها
وجد أختالف كبير في تركيز الفيتامينات حسب الصنف وهذا اإلختالف ينعكس على قيمتها الغذائية أو
الطبيةاألرقام التالية توضح املدى الواسع في نسب التركيز
التركيز (ميكروجرام  /جرام )μg/gm
 فيتامني  : B1تراوح التركيز من  11لصنف زغلول إلى  60لصنف أمهات و مبتوسط 32لألصناف األربعة.
 فيتامني  : B2تراوح التركيز من  10لصنف سيوي إلى  260لصنف حياني و مبتوسط 120لألصناف األربعة.
 فيتامني  : B12تراوح التركيز من  14لصنف سيوي إلى  2316لصنف حياني و مبتوسط 639لألصناف األربعة.

مصر في دراسة ()12اجريت على حبوب لقاح صنف حياني بهدف معرفة قيمتها الغذائية عن طريق تقدير
محتواها من الفيتامينات ،أوضحت الدراسة ما يلي :
حبوب لقاح نخلة التمر غنية مبحتواها من الفيتامينات خاصة فيتامني  Cكما هو واضح ممايلي :
التركيز  :وحدة دولية  100 /جرام لكل من فيتامني  A,Bو ملجم  100 /جرام لفيتامني C
فيتامني ( 7708.3 : Aوحدة دولية  100 /جرام )IU/100 g ،
ء

فيتامني : E

( 3030.9وحدة دولية  100 /جرام )IU/100 g ،

فيتامني : C

( 89.09ملجم  100 /جرام ) mg/100 g ،

ء

ء

48

 -6منظمات النمو
في حبوب لقاح نخلة التمر
يتم حساب تركيز منظمات النمو على أساس ميكروجرام  /جرام  )ug/kg( microgram / kilogramمع العلم أن
ء

1 ppm = 1000 ug/kg; 1 ug/kg = 0.001 ppm
نستعرض فيما يلي البحوث والدراسات التي أجريت في ها اجملال ومنها يتضح التباين الواضح في تراكيز منظمات
في النمو بني األصناف واملصادر في املناطق اخملتلفة
العراق في دراسة ( )15على خمسة أصناف مذكرة تشمل غنامي أحمر  ،غنامي أخضر  ،خكري وردي  ،خكري
عادي  ،خكري سميسمي محتوي حبوب اللقاح من املواد الشبيه باجلبرلني واألكسني أوضحت الدراسة ما يلي :
احتوت حبوب لقاح عنامي اخضر على أعلى تركيز من املواد  substancesالشبيه باجلبرلني Gibberellin-like
واألكسني  Auxin- likeفي حني احتوت حبوب لقاح خكري سميسمي احلد األدنى وهذا واضح مما يلى :
• املواد الشبيه لالكسني  :تراوح التركيز (  )μg/kgمن  39.6لصنف خكري سميسمي إلى  56.9لصنف
غنامي أخضر ومبتوسط  48.0لألصناف اخلمسة
• املواد الشبيه باجلبرلني  :تراوح التركيز (  30.1 )μg/kgلصنف خكري سميسمي إلى  37.2لصنف
غنامي أخضر ومبتوسط  33.8لألصناف اخلمسة
ء

العراق مت ٕاجراء دراسة ( )32على خمسة اصناف هي غنامي أحمر غنامي أخضر خكري وردي خكري سميسمي
وخكري عادي بهدف دراسة محتواها من الهرمونات .أوضحت الدراسة ما يلي:
وجود اختالفات معنوية بني األصناف اخلمسة في محتواها من الهرمونات حيث احتوت حبوب لقاح
غنامي أخضر التركيز األعلى من األوكسينات و اجلبرلينات والسايتوكينينات في حني احتوت حبوب لقاح
خكري سميسمي احلد األدني بالنسبة حلامض األبسيسك فقد أخذ اإلجتاة العكسي .
كما هو واضح مما يلي :
تقدير مستوي الهرمونات على أساس مايكروجرام  /كجم وزن طري حبوب لقاح
املواد الشبيهة باألوكسينات IAA –like substances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة باألوكسينات  282.4مايكروجرام  /كجم وزنطري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة باألوكسينات من  416.4لصنف غنامي اخضرسميسمي  ،الفرق معنوي .

 163.8لصنف خكري

املواد الشبيهة باجلبرلينات GA –like substances substances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة باجلبرلينات  254.0مايكروجرام  /كجم وزنطري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة باجلبرلينات من  391.9لصنف غنامي اخضر  110.9لصنف خكريسميسمي ،الفرق معنوي .
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املواد الشبيهة بالسايتوكينينات Cytokinin –likesubstances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة بالسايتوكينينات  862مايكروجرام  /كجموزن طري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة بالسايتوكينينات من  994لصنف غنامي اخضر إلى  748لصنف خكريسميسمي  ،الفرق معنوي .
املواد الشبيهة بحامض األبسيسك Abscisic acid substances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة بحامض األبسيسك  862مايكروجرام /كجم وزن طري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة بحامض األبسيسك من  139لصنف خكري سميسمي و  67لصنفغنامي أخضر ،الفرق غير معنوي .
العراق مت ٕاجراء ( )31هدف دراسة محتوى حبوب لقاح تسع سالالت ذكرية من الهرمونات النباتية مع املقارنة
بصنف غنامي اخضر أوضحت الدراسة ما يلي:
التركيز  :على أساس مايكروجرام  /كجم وزن طري حبوب لقاح
األوكسينات IAA
كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة األوكسينات  1.67في حنيكانت  5.5لصنف غنامي أخضر .
تراوحت نسبة األوكسني للسالالت التسعة من  0.27للساللة رقم  4إلى  5.4للساللة رقم . 9السيتوكنينات Kinetin
 كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة السيتوكنينات  1.49في حني كانت 5.40لصنف غنامي أخضر .
 تراوحت نسبة السيتوكنينات للسالالت التسعة من  0.26للساللة رقم  4إلى  1.67للساللة رقم 8اجلبرلينات GA3
 كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة اجلبرلينات  7.35في حني كانت 6.70لصنف غنامي أخضر .
 تراوحت نسبة اجلبرلينات للسالالت التسعة من  2.92للساللة رقم  6إلى  10.86للساللة رقم2حامض األبسيسك ABA
 كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة حامض األبسيسك  4.19في حنيكانت  5.00لصنف غنامي أخضر .
 تراوحت نسبة حامض األبسيسك للسالالت التسعة من  1.43للساللة رقم  6إلى  10.86للساللةرقم2
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للمزيد من التفاصيل
للبحوث والدراسات التي إجريت على حبوب لقاح نخلة التمر
نستعرض فيما يلى بعض الدراسات والبحوث التى اجريت في الدول املنتجة للتمورمع مالحظة مايلي :
• بيانات أبعاد حبوب اللقاح يعبر عنها عادة بامليكرومتر او ميكرون 1 Micrometer = 0.001 Millimeter
• طول حبوب يشير إلى املسافة بني القطبني ( احملورالقطبي ) Length of the polar axis
• عرض حبوب اللقاح يشير إلى القطر عند منطقة االستواء ( احملوراالستوائي ) Equatorial axis
• طرق حساب النسب املئوية تختلف من بحث إلى أخر
-

كنسبة من الوزن اجلاف أو الرطب حلبوب اللقاح

-

كنسبة مئوية من كمية املكون مثال إعتبار اجمالي كمية البروتني أو الدهون ٪ 100

• معظم البيانات املعروضة مت استخصالصها من اجلداول مباشر ًه دون اإلعتماد على ملخص البحث
• في العديد من احلاالت مت حساب املتوسط العام جلميع املصادر أو املناطق أو األصناف من قبل املؤلف
• عند املقارنة بني مكونات حبوب اللقاح في البحوث او املناطق اخملتلفة يجب توحيد طريقة حساب نسبة أو كمية
املكون
• في العديد من اإلصطالحات يتم وضع املقابل باللغة االجنليزية حسب ماذكر في البحث حيث لوحظ تعدد
الترجمة لنفس الكلمة أو اإلصطالح من بحث إلى أخر .
• فيتوكيميكال  Phytochemicalsهي مركبات كيميائية توجد طبيعيا في حبوب اللقاح وفي مختلف أجزاء
النبات («فيتو « تعني باليونانية «نبات» ) وهي مسؤولة عن لون ورائحة ونكهة النبات  ،ولها فوائد في التغذية .
تستخدم هذا املصطلح أيضا للتعبير عن املركبات الكيميائية الطبيعية التي يكون لها تأثير طيب على الصحة
.
• نسبة البروتني يتم حسابها بضرب النسبة املئوية للنيتروجني في  6.25على أساس أن نسبة النيتروجني في
البروتني تشكل .% 16

السعودية
أبحاث ودراسات حبوب لقاح نخلة التمر

-1

أجريت دراسة ( )22شملت  61نخلة مذكرة (فحل) نامية في املنطقة الوسطى من السعودية باستخدام اجملهــــــر
االلكتـــروني املاسح ( )SEM) (Shaheenوجد ٔان:
• وجد ان حبوب اللقاح كانت كانت على شكل خاليا مفردة  Monadجلميع الذكور التى مت دراستها،
• فتحة االنبات على شكل إخدود عميق  Deep germinal furrowممتد تقريبا على طول محور احلبة .
وجدت فروق معنوية في الصفات املورفولوجية ميكن توضيحها من البيانات التالية:
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حجم حبة اللقاح
• طول حبوب اللقاح  :يتراوح من  22.1ميكرون ( ٕ )µmالى  25.7ميكرون ومبتوسط عام  23.98ميكرون مع مالحظة:
 ٔان حوالي  % 59من عدد الفحول ( 36فحل) كان طول حبوب لقاحها يتراوح من  23.5ميكرون ٕالى 25.0ميكرون
 ٔان حوالي % 30من عدد الفحول ( 18فحل) كان طول حبوب لقاحها اقل من  23.5ميكرون ٔان حوالي % 11من عدد الفحول(  7أفحل) كان طول حبوب لقاحها أطول من  25ميكرون• عرض حبوب اللقاح :تراوح من  10.4ميكرون ٕالى  14.5ميكرون ومبتوسط عام  12.4ميكرون مع مالجظة:
 أن حوالي  ٪ 77من عدد الفحول ( 47فحل) كان عرض حبوب لقاحها يتراوح من 11.0ميكرون ٕالى13.0ميكرون .
 ٔان حوالي % 23من عدد الفحول ( 14فحل) كان عرض حبوب لقاحها اقل من  11ميكرون او أعلى من 13ميكرون.
• نسبة الطول ٕالى العرض  : L / W ratioتراوحت من ٕ 1.7الى ٔ 2.3اي ٔانها متيل ٕالى االستطالة او الشكل
اإلهليليجي املتطاول  Elliptical- peroblateمع مالحظة :
-

أن حوالي ٪ 87من عدد الفحول ( 53فحل) كانت نسبتها تتراوح من ٕ 1.8الى . 2.1

-

ٔان حوالي  ٪ 13من عدد الفحول ( 8فحل) كانت نسبة الطول إلى العرض اقل من  1.8او أعلى من 2.1

زخرفة سطح حبوب اللقاح
زخرفة الطبقة اخلارجية  Exine patternجلميع األصناف التي مت دراستها كانت شبكية  Reticulateبها ثقوب أو
مسام نصف دائرية أو غير منتظمة يختلف عددها وكثافتها ومساحتها بإختالف األصناف كما هو واضح مما يلي :
واضح مما يلي :
• عدد ومساحة وكثافة املسام
وجد تفاوت كبير في عدد املسام  Number of poresومساحة املسام  (pore areaيشار اليها بالثقوب
في بعض املراجع ) لالفحل التى مت دراستها  ،حيث تراوح عدداملسام لكل وحدة مساحة ( )µm2من 6
إلى  20ومبتوسط عام 10.4

		
		

مت تقسيم عدد املسام لكل ميكرون مربع ( )µm2في  61فحل إلى :
	ٔان حوالي  %من عدد الفحول (  25فحل) كان عدد املسام يتراوح من ٕ 10الى 14-

ٔان حوالي  %من عدد الفحول ( 30فحل) كان عدد املسام اقل من10

-

ٔان حوالي %من عدد الفحول(  6أفحل) كان عدد املسام أعلى من 14

• مساحة املسام  : )Pore area / (µm2تراوح من  0.013إلى  0.23ومبتوسط عام 0.014
• معدل املسام  : )Poroity / ( µm2تراوح من  0.10إلى  0.16ومبتوسط عام 0.124
املرجع (: )22
Shaheen M. A, M.A. Bacha and T.A. Nasr .1986. Pollen ultrastructure of seedling date palm (phoenix
dactylifera L.). Proceeding of the second symposium on the date palm vol 1: 253 -260. K.F.U. Al-Hassa,
Saudi Arabia
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أجريت دراسة ( ) 5أجريت على  11مصدر حلبوب اللقاح (ليس لها اسماء ومت اإلشارة اليها من  Aالى  )Kبهدف حتديد
اإلختالفات في خواصها  .أوضحت الدراسة ما يلي :
وجدت اختالفات واضحة بني مصادر حبوب اللقاح ميكن استعراضها فيما يلى :
• قطر حبة اللقاح  :تراوح من  16.6ميكرون إلى  29.0ميكرون مع مالحظة أن عشرة من مصادر حبوب اللقاح كان
قطر حبة اللقاح أقل من  19ميكرون ومبتوسط عام  18.7ميكرون .
• لوحظ وجود حجم غير طبيعي  Abnormally largeلبعض حبوب اللقاح وتراوحت الزيادة في احلجم من 44٪-49
 ،نسبة حبوب اللقاح الكبيرة كانت تتراوح من ٪ 1.8-2.0
• حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام طريقة اإلنبات )  :تراوح من  ٪ 5إلى  ٪ 83مع مالحظة أن عشرة من مصادر
حبوب اللقاح كانت نسبة إنباتها أعلى من  ٪ 62ومبتوسط عام . ٪ 73.3
• طول النورة  :Spadixتراوح من  18.7سم إلى  58.7سم مع مالحظة أن أربعة من مصادر حبوب اللقاح كان طول
النورة أعلى من  50سم ومبتوسط عام  44.3سم .
• شكل حبوب اللقاح اختلف من إهليليجي متطاول  Elongate elepticalإلى كروي Round circular
مالحظة  :القيم اخلاصة بقطر حبوب اللقاح  Pollen diameterتعتبر أعلى قيم مت تسجيلها ( املؤلف)
املرجع (:)5
Osman.A.,Al-Tamir O.A, and, Asif,M.I. 1983. Study of the variation in date palm material. Proceedings of
)first symposium on date palm .KFU, Al-Hassa , KSA. pp .(62 - 66
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أجريت دراسة (  )1أجريت على  10مصادر حلبوب اللقاح (ليس لها اسماء ومت اإلشارة اليها من  M1الى  )M10نامية في
منطقة اإلحساء بهدف حتديد اإلختالفات في تركيبها الكميائي  ، .أوضحت الدراسة ما يلي :
وجدت اختالفات واضحة بني مصادر حبوب اللقاح في محتوى حبوب لقاحها من املكونات الرئيسية والعناصر املعدنية
خاصة عند عرض النسبة املئوية للحد األدني واحلد األعلى ميكن استعراضها فيما يلى:
• املكونات الرئيسة (: )٪
-

الرطوبة  :تراوحت النسبة

-

الرماد  :تراوحت النسبة من  4.7إلى  6.9ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 5.7

-

الكربوهيدرات  :تراوحت النسبة من  28.8إلى  35.7ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 32.8

-

البروتني ( :)Nx6.25تراوحت النسبة من  30.6إلى  35.6ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 33.6

من  6.03إلى  9.62ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 8.3

• العناصر املعدنية (: )٪
حبوب لقاح نخلة التمر غنية مبحتواها من العناصر املعدنية مع مالحظة املدى الواسع في محتوي حبوب اللقاح
العشرة مصادر خاصة في حالة النحاس واحلديد واملنجنيز والكالسيوم
 -الكالسيوم ( : ) Caتراوحت النسبة

من  0.39إلى  0.84ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 0.57

 -البوتاسيوم (  : )Kتراوحت النسبة

من  0.87إلى  1.21ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 1.1

 -املغنسيوم (  : )Mgتراوحت النسبة

من  0.21إلى  0.37ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 0.27

 -الفســفور (  : )Pتراوحت النسبة

من  1.01إلى  1.36ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 1.1

 -النحــــاس ( : ) Cuتراوحت النسبة

من  0.33إلى  1.66ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 1.3
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 -املنجنيز (  : )Mnتراوحت النسبة

من  0.34إلى  1.51ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 0.75

 -احلــديد (  :) Feتراوحت النسبة

من  0.61إلى  1.96ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 1.03

( :) Anتراوحت النسبة

من  0.90إلى  1.30ومتوسط عام للعشرة مصادر ٪ 1.07

 الزنـــكاملرجع (:)1

Al-Tahir, O.A.,M.A. Abdul Salam, A.S.Al-Ghamdi and S.A. Al-Khateeb . 1993. Study of the chemical
composition of pollen in some date palm ( Phoenix dactylifera ) males.Proceedings of third symposium
on date palm .KFU, Al-Hassa , KSA.: 261 -264.
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أجريت دراسة ( )24 .23شملت  11صنف مذكر هي  :خضري ،سلج ،منيفي ،سكري  ،مكتومي ،خالص  ،شقرا  ،نبوت
زامل  ،صفري  ،دخيني  ،سري نامية قريبا ً من مدينة الرياض  ،اوضحت الدراسة ( متوسط سنتي الدراسة ) مايلي :
اخلواص املورفولوجية حلبوب اللقاح
ا -خواص مشتركة
اوضحت الدراسة وجود خواص مشتركة في اخلواص املورفولوجية بني األصناف حتت الدراسة كما هو واضح مما يلي :
• وجد ان حبوب لقاح جميع أصناف الذكور التى مت دراستها كانت كانت على شكل خاليا مفردة Monad
• حبوب اللقاح على شكل اهليلجي  -مفلطح  Elliptical-oblateو مغزلي Fusiform
• فتحة االنبات على شكل إخدود عميق  Deep germinal furrowممتد تقريبا على طول محور احلبة Across the polar
شكل (.)9
• الزخرفة السطحية  Exine patternكانت شبكية  Reticulateبغير انتظام
ب -خواص غير مشتركة
اخلواص املورفولوجية حلبوب اللقاح
لوحظ وجود اختالفات معنوية في بعض اخلواص املورفولوجية  Morphological characteristicsمن حيث تكرار
املسام و ومنط الزخرفة الشكل واحلجم والوزن وهذة االختالفات ميكن أن تساعد في التميز بني اصناف ذكور نخلة
التمر كما هو واضح البيانات التالية:
• حجم حبوب اللقاح
وجدت فروق معنوية في أبعاد حبوب اللقاح بني األصناف:
 اكبر حجم حلبوب اللقاح كان لصنفي صفري وسكري وأصغر حجم كان لصنفي خضري وخالص طول حبة اللقاح  :تراوح طول احلبة من  17.2ميكرون ( ) μmلصنف خضري إلى  22.6ميكرون () μmلصنف صفري ومبتوسط عام  57 19ميكرون .
 عرض حبة اللقاح ،:تراوح قطر احلبة من  7.0ميكرون ( ) μmلصنف خضري إلى  10.3ميكرون () μmلصنف صفري ومبتوسط عام  8.43ميكرون .
• عدد املسام لوحدة مساحة ميكرون مربع ( )μm2
وجدت إختالفات معنوية في عدد املسام  Poresفي وحدة املساحة وتكرارها وقد مت تقسيمها الى ثال ث مجاميع هى:
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• عدد الثقوب منخفض اقل  4من  10ثقوب  /ميكرون مربع مثل خضري وخالص وسلج
• عدد الثقوب متوسط من  10الى  20ثقب  /ميكرون مربع مثل شقرا ومكتومي ودخيني ونبوت زامل
• عدد الثقوب منخفض أكثر من  20ثقب  /ميكرون مربع مثل سكري وصفري وسري ومنيفي
لذلك ميكن استخدام عدد الثقوب في التعرف او تشخيص األ صناف ااملذكرة
اخلواص املورفولوجية للطلع
وجدت إختالفات معنوية في معظم خواص الطلع  spatheبني االصناف حتت الدراسة وسنكتفي بعرض احلد األدنى
واحلد األعلى واملتوسط العام جلميع األصناف لكل صفة كما هو واضح مما يلي:
خصائص الطلع
 طول الطلع تراوح من  70.3سم لصنف خضري إلى 153.3سم لصنف سكري،املتوسط العام جلميع األصناف 92.7سم
 عرض الطلع تراوح من  13.0سم لصنفي سري وصفري إلى 20.3سم لصنف سلج،املتوسط العام جلميع األصناف17.0سم
 وزن الطلع تراوح من  0.77كجم لصنف مكتومي إلى 5.1كجم لصنف دخيني ،املتوسط العام جلميع األصناف 2.67كجم
خواص النورة
 عدد الشماريخ  /طلع تراوح من  150.7شمراخ لصنف سري إلى  293.3شمراخ لصنف خالص ،املتوسط العامجلميع األصناف 212.6
 طول الشمراخ تراوح من 15.9سم لصنف مكتومي إلى  35.7سم لصنف سكري ،املتوسط العام جلميعاألصناف 28.2
 عدد األزهار  /شمراخ تراوح من  49.6لصنف سلج إلى  99.1لصنف خالص  ،املتوسط العام جلميع األصناف 62.1 إجمالي عدد األزهار  /طلع تراوح من  8.5ألف زهرة لصنف صفري إلى 29.1ألف زهرة لصنف خالص ،املتوسطالعام جلميع األصناف 14.9
 وزن حبوب اللقاح  /طلع وجدت فروق معنوية في املوسم الثاني فقط حيث كان كان أعلى وزن لصنف سري(  36.6جم  /طلع ) وأدنى وزن لصنف منيفي (15.3جم  /طلع ) ،املتوسط العام جلميع األصناف  23.9جم .
 نسبة إنبات حبوب اللقاح ( باستخدام محلول سكروز  ) ٪ 8وجدت فروق معنوية حيث تراوحت نسبة اإلنباتكمتوسط لسنتي الدراسة من  ٪ 52.4لصنف خضري إلى  ٪ 85.7لصنف صفري ،املتوسط العام جلميع
األصناف . ٪ 67.8
املرجع (: ) 24 . 23
Soliman, S.S. ,R.S Al-Obeed,A.A .Omar and M.A Ahmed. 2013. A Comparative Study of the Morphological
Charcaterisitics of Some Seddding Date Males . Journal of Applied Seciences Research, 9(7) :
4463 - 4468
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أجريت دراسة ( )2على فحول سعودية جمعت من  5مناطق متباعدة هي هيت والدلم وفوزان واملزاحمية والرياض
(  ) kacstوجد ٔان:
• شكل حبوب اللقاح قد يكون دائري ( Sphericalحبوب لقاح مناطق الرياض واملزاحمية) او إهليلجي Elliptical
(حبوب لقاح مناطق الدلم وهيت وفوزان ) شكل(. )10
• طول حبة اللقاح تراوح من  18.6ميكرون إلى  21.9ميكرون ومبتوسط  20.1ميكرون للخمس مناطق
• عرض حبة اللقاح تراوح من  16.3ميكرون ٕالى  18.6ميكرون ومبتوسط  17.4ميكرون للخمس مناطق
• نسبة الطول ٕالى العرض تراوحت من ٕ 1.0الى  1.3ومبتوسط  1.16للخمس مناطق
• نسبة حيوية حبوب اللقاح باستخدام صبغه االسيتوكارمن تراوحت من ٕ - % 83الى  % 96ومبتوسط ٪ 91.0
للخمس مناطق.
املرجع (:)2
Al-Khalifah, N. S. 2006. Metaxenia: influence of pollen on the maternal tissue of fruits of two cultivars of
date palm (phoenix dactylifera L.).Bangladesh J. Bot. 35 (2) :161 – 151 .
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أجريت دراسة ( )18كبيرة وشاملة على ٔاكثر من  600نخلة مذكرة بهدف تقييم ذكور نخلة التمر املستخدمة كمصادر
حلبوب اللقاح في  209مزرعة منتشرة في املنطقة الوسطي من السعودية .
معياد اإلزهار  :امتد موسم اإلزهار من فبراير ٕالى ٔابريل وٕاحيانٔا ميتد ٕالى مايو وذلك حسب املنطقة وقد مت تقسيمها الى
مبكرة ( فبراير) متوسطة ( مارس) متأخرة ( ابريل) .
ٔاوضحت النتأيج ما يلي-:
وجدت إختالفات معنوية في معظم خواص الطلع ( األغريض )  Spatheبني األشجار املذكرة حتت الدراسة وسنكتفي
بعرض احلد األدنى واحلد األعلى لكل صفة كما هو واضح مما يلي:
خصائص الطلع
• عدد الطلع  /نخلة  :تراوح اجمالىي عدد الطلع  /نخلة مذكرة من ٕ 10الى  40طلعة .
• وزن الطلع  :تراوح وزن الطلع من  105جرام ٕالى  3683جرام ونسبة الذكور في املدى األ وسط للوزن ( 1000 – 500
جرام  /طلع ) وصلت إلى حوالي  ٪ 36من إجمالي عدد الذكور .
• طول الطلع  :تراوح طول الطلع من  25سم ٕالى  119سم ونسبة الذكور في املدى األوسط للطول (100 – 50
سم) وصلت إلى حوالي  ٪ 44من إجمالي عدد الذكور.
• عرض الطلع  :تراوح عرض الطع من  3.5سم ٕالى  22.5سم ونسبة الذكور في املدى األوسط للعرض( 15- 10سم)
وصلت إلى حوالي  ٪ 54من إجمالي عدد الذكور .
• وزن الغالف  :تراوح وزن الغالف  Sheathمن  20جرام ٕالى  1257جرام ونسبة الذكور في املدى األوسط للوزن
(  400 – 200جرام  /طلع ) وصلت إلى حوالي  ٪ 38من إجمالي عدد الذكور .
خصائص النورة الزهرية
• وزن النورة الزهرية  :تراوح وزن النورة  Inflorescenceمن  81جرام ٕالى  2426جرام ونسبة الذكور في املدى األ
وسط للوزن (  1000 – 500جرام  /نورة ) وصلت إلى حوالي  ٪ 40من إجمالي عدد الذكور .
• طول ساق النورة  :تراوح طول الساق من 0.0سم ٕالى  43سم ونسبة الذكور في املدى األوسط للطول (10 – 5
سم) وصلت إلى حوالي  ٪ 24من إجمالي عدد الذكور.
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• عدد الشماريخ  /نورة  :تراوح عدد الشماريخ لكل نوره من  23شمراخ ٕالى  420شمراخ ونسبة الذكور في املدى
األوسط ( )100-150وصلت إلى حوالي  40٪من إجمالي عدد الذكور .
• طول الشمراخ :تراوح من  5سم ٕالى  38سم ونسبة الذكور في املدى األوسط للطول ( 20-15سم) وصلت إلى
حوالي  ٪ 35من إجمالي عدد الذكور .
• عدد األزهار /شمراخ  :تراوح من  13زهرة ٕالى  92زهرة ونسبة الذكور في املدى األوسط للعدد (50– 25سم) وصلت
إلى حوالي  ٪ 66من إجمالي عدد الذكور.
حبوب اللقاح:
• وزن حبوب اللقاح  /طلع  :تراوح من  0.02جرام ٕالى  82جرام ونسبة الذكور في املدى األوسط للوزن ( 15-5جرام)
وصلت إلى حوالي  ٪ 66من إجمالي عدد الذكور .
• حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام طريقة اإلنبات )  :تراوحت نسبة احليوية من ٕ 6 %الى % 93ونسبة الذكور في
املدى األوسط لإلنبات ( ) 75 - 50وصلت إلى حوالي  ٪ 26من إجمالي عدد الذكور.
• حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام االسيتوكارمن )  :تراوحت نسبة احليوية من ٕ ٪ 44الى  % 100ونسبة الذكور
في املدى األوسط لإلنبات ( ) 75 - 50وصلت إلى حوالي  ٪ 5من إجمالي عدد الذكور
املرجع (: )18
Nasr, T. A. ,M.A. Shaheen ,and M.A. Bacha .1986. Evaluation of seedling male palms used in pollination
in the central region , Saudi Arabia. Date Palm J. 4(2): 163- 173.
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في دراسة ( )13اجريت في منطقة األحساء بهدف مقارنة محتوي حبوب اللقاح من البروتني واألحماض األمنينية
ملصادر مختلفة شملت حبوب لقاح نخلة التمر والبرسيم والكوسة الصيفية ودوار الشمس واخلردل  Rapeوالتي يتم
جمعها بواسط النحل  ،سيتم التركيز على نتائج لقاح نخلة التمر أوضحت الدراسة ما يلي :
• البروتني ومجاميع األحماض األمينية
حبوب لقاح املصادر الستة غنية مبحتواها ( جرام  100 /جرام وزن جاف) من البروتني واألحماض األمينية بالرغم من
وجود فروق معنوية بينها كما هو واضح ممايلي :
 البروتني  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح البرسيم ( )٪ 20.2يلية حبوب لقاح نخلة التمر (  ) 19.8٪وأدنىتركيز حبوب لقاح دوار الشمس ( ، )٪ 15.2املتوسط العام جلميع املصادر . ٪ 18.1
 األحماض األمينية الكلية  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح البرسيم ( )٪ 12.5يلية حبوب لقاح نخلة التمر(  )٪ 12.5وأدنى تركيز حبوب لقاح دوار الشمس ( )12.2٪املتوسط العام جلميع املصادر . ٪ 12.34
 األحماض األمينية الضرورية  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح نخلة التمر ( ) ٪ 5.35يلية حبوب لقاحالبرسيم (  )٪ 5.25وأدنى تركيز حبوب لقاح دوار الشمس ( )٪ 4.73املتوسط العام جلميع املصادر
٪ 5.12
• األحماض األمينية
سنستعرض فقط بيانات نخلة التمر عدد األحماض األمينية التي مت تقديرها وصل إلى 18حمض أميني منها 10
أحماض ضرورية وفيما يلى نستعرض البيانات التي مت احلصول عليها:
التركيز معبر عنة مليجرام  /جرام وزن جاف أو لكل  1000مليجرام (للتحويل إلى  ٪يتم القسمة على )10

57

ا -األحماض األمينية الضرورية
األحماض األمينية األساسية  Essential amino acidsتشمل مجموعة األحماض األمينية التى ال يصنعها اجلسم،
ويجب تناولها في الغذاء  ،حتتوي حبوب لقاح نخلة التمر على جميع األحماض الضرورية وقد وجد أن أعلى كان
إلحماض ليوسني( )Leuوليسني ( )Lysوفالني ()Valوأدنى تركيز حلمض ميثيونني ( ، )Metوذلك واضح مما يلي :
ثريونني(: )Thr

ء

4.84

فالني (:)Val

ميثيونني (0.36 :)Met
ليوسني (12.14 : )Leu

ايزوليوسني (: )Ile

ء

أرجنني (: ) Arg

ء

3.02

اليسني (: )Lys

6.35

تربتوفان ( : )Tryp

ء

فينيل أالنني (: )Phe

ء

9.11

هستيدين(:)His

ء

ء

ء

ء

3.2

8.91
ء

1.21

4.2

ب -األحماض األمينية الغير ضرورية
األحماض األمينية الغير أساسية  Non-essential amino acidsتشمل مجموعة األحماض األمينية املتوفرة في
اجلسم السليم بكميات دائمة ،وال تستلزم حضورها في الغذاء .وقد وجد أن أعلى تراكيز كان حلمضي اسبارتك
أسد ( )Aspوأالنني ( )Alaوأدنى تركيز حلمض برولني ( ، )Proوذلك واضح مما يلي :
11.92

اسبارتك أسد (14.6 : )Asp

أالنني (: ) Ala

جاليسني (14.7 : )Gly

سيرين ( : )Ser

7.01

تيروسني (2.93 : )Tyr

برولني (: )Pro

ء

ء

ء

ء

ء

ء

جلوتامك أسد (:)Glu

ء

سيستني (: )Cys
ء

17.81
2.42

0.31

املرجع ()25
Taha,E.A., S. Al-Kahtani , R. Taha. 2017. Protein content and amino acids composition of bee-pollens
from major floral sources in Al-Ahsa, eastern Saudi Arabia.Saudi Journal of Biological Sciences (Article
) in press
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في دراسة ( )26اجريت في منطقة األحساء بهدف مقارنة محتوي حبوب اللقاح من العناصر املعدنية وبعض املركبات
الرئيسة ملصادر مختلفة شملت حبوب لقاح نخلة التمر والبرسيم والكوسة الصيفية ودوار الشمس واخلردل  Rapeوالتي
يتم جمعها بواسط النحل  ،سيتم التركيز على لقاح نخلة التمر  ،اوضحت النتائج مايلي :
• املركبات الرئيسية :
التركيز نسبة مئوية على أساس الوزن اجلاف ()DM %
اوضحت نتائج التحليل أن حبوب لقاح نخلة التمر كانت األغنى في محتواها من املادة اجلافة والفركتوز واجللوكوز
والرماد والبروتني مقارنة باملصادر األخرى في حني كانت األدنى في محتواها من الدهون واأللياف وزلك واضح ممايلي :
 املادة اجلافة  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح نخلة التمر (  )٪ 90.48وأدنى تركيز في حبوب لقاحالكوسة الصيفية () ٪ 89.50
 الفركتوز  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح نخلة التمر (  )٪ 21.3وأدنى تركيز في حبوب لقاح اخلردل() ٪ 17.3
 اجللكوز  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح نخلة التمر (  )٪ 17.06وأدنى تركيز في حبوب لقاح دوارالشمس () ٪ 15.44
 الرماد  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح نخلة التمر (  )٪ 3.88وأدنى تركيز في حبوب لقاح الكوسةالصيفية () ٪ 1.88
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 البروتني  :أعلى تركيز وجد في حبوب لقاح البرسيم ( )٪ 19.45يلية حبوب لقاح نخلة التمر (  )٪ 19وأدنىتركيز حبوب لقاح دوار الشمس ()٪ 14.71
 الدهون  :أدني تركيز وجد في حبوب لقاح نخلة التمر (  )٪ 1.82وأعلى تركيز في حبوب لقاح الكوسةالصيفية () ٪ 5.38
 االلياف  :أدني تركيز وجد في حبوب لقاح نخلة التمر (  )٪ 0.15وأعلى تركيز في حبوب لقاح دوار الشمس() ٪ 1.70
• العناصر املعدنية في حبوب لقاح نخلة التمر
سنستعرض فقط بيانات نخلة التمر  ،التركيز مت التعبير عنه مليجرام  1000/جرام وزن جاف( )mg / kg DMأي
مايعادل جزء في املليون ppm
أوضحت الدراسة أن حبوب اللقاح مصدر غني للعناصر املعدنية ،مع مالحظة وجود فروق معنوية في محتوى
حبوب لقاح املصادر الستة من العناصر املعدنية ،
فيما يلي سنستعرض نسب العناصر في حبوب لقاح نخلة التمر :
الصوديوم (:)Na

ء

6586

احلديد (: )Fe

ء

338

املنجنيز (:) Mn

ء

38

الزنك (:) Zn
الكالسيوم (:)Ca

ء

ء

41

5630

املغنسيوم ( 4680 : )Mg
ء

البوتاسيوم (: )K

ء

6403

النحاس (:)Cu
الفوسفور (:)P

ء

ء

4

468

نسب العناصر في حبوب لقاح نخلة التمر كانت غالبا ً في الترتيب الثالث بعد اخلردل والبرسيم
املرجع (:)26
Taha, E.A. 2015 b. Amounts of mineral elements in honeybee-collected pollen in relation to botanical
origin.J. APIC. SCI. VOL. 59 NO. 1, 75 -81
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في دراسة ( )9أجريت على  13صنف مذكر نامية في منطقة الرياض بهدف تقدير محتواها من املركبات الرئيسة .
أوضحت الدراسة ما يلي :
الرطوبة  :تراوحت النسبة املئوية

من  ٪ 3.63إلى ٪ 4.75

الرماد  :تراوحت النسبة املئوية

من  ٪ 4.67إلى ٪ 7.05

الدهون  :تراوحت النسبة املئوية

من 1.83 ٪ 0.84إلى ٪

البروتني  :تراوحت النسبة املئوية

من  ٪ 15.81إلى ٪ 18.02

الكربوهيدرات  :تراوحت النسبة املئوية من  ٪ 10.47إلى ٪ 13.11
النشا  :تراوحت النسبة املئوية من  ٪ 8.10إلى  ٪ 9.24نسبة النشا متثل حوالي  ٪ 75من إجمالي كمية الكربوهيدرات .
املرجع (:)9
Bacha,M.A.,M.A. Ali, F.A. Farahat. 1997.Chemical composition of pollen grains of some date palm males
grown in Riyadh, Saudi Arabia.Arab Gulf Journal of Scientific Research 15(3):783 -803 .
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العراق
أبحاث ودراسات حبوب لقاح نخلة التمر

-1

في دراسة(  )34بهدف تقدير احملتوى املعدني في حبوب لقاح صنفني هما السميسمي والوردي مت تقدير النسب على
أساس الوزن اجلاف ( درجة حرارة الغرفة )

اوضحت النتائج مايلي :
النيتروجني  :وجد فرق معنوي بني الصنفني في محتوي حبوب لقاحها من النيتروجني حيث كانت  ٪ 6.18لصنف
السميسمي و ٪ 5.21لصنف وردي ،متوسط الصنفني ٪ 5,7
البوتاسيوم  :لم يوجد فرق معنوي بني الصنفني في محتوي حبوب لقاحها من حيث كانت  ٪ 1.04لصنف
السميسمي  ٪ 1.01لصنف وردي ،متوسط الصنفني 1.025
الفسفور  :وجد فرق معنوي بني الصنفني في محتوي حبوب لقاحها من الفسفور حيث كانت  ٪ 0.96لصنف
السميسمي و ٪ 0.90لصنف وردي ،متوسط الصنفني ٪ 0.93
الصوديوم  :وجد فرق معنوي بني الصنفني في محتوي حبوب لقاحها من الصوديوم حيث كانت  ٪ 2.5لصنف
السميسمي و ٪ 0.85لصنف وردي  ،متوسط الصنفني ٪ 1.7
املرجع ()34
سويد،ساجدة ياسني ومنتهى عبد الزهرة عاتي  . 2011.تقدير احملتوى املعدني ألربعة عناصر في حبوب لقاح صنفني
زراعيني لنخيل التمر . Phoenix dactyliferaمجلة البصرة إلبحاث نخلة التمر اجمللد 10 :االصدار 1 :الصفحات:
102-92
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في دراسة ( )30شملت لقاح ثالث اصناف مذكرة هي غنامي أحمر وغنامي أخضر وخكري عادي حيث تقدير محتواها
( ٪على أساس الوزن اجلاف ) من النيتروجني والبوتاسيوم والفسفور أوضحت الدراسة ما يلي :
النيتروجني (  :)Nاعلى نسبة وجدت في لقاح خكري عادي ( )8.1٪وأدنى نسبة وجدت في لقاح غنامي أحمر ()٪ 5.9
في حني كانت ( )٪ 7.5في لقاح غنامي اخضر  ،متوسط الثالث اصناف ٪ 7.2
البوتاسيوم ( : ) Kاعلى نسبة وجدت في لقاح غنامي أحمر ( )٪ 2.5وأدنى نسبة وجدت في لقاح غنامي
أخضر ( )1.7٪في حني كانت ( )٪ 2.0في لقاح غنامي اخضر  ،متوسط الثالث اصناف.٪ 2.1
الفسفور ( : ) Pاعلى نسبة وجدت في لقاح غنامي أحمر وغنامي أخضر ( 0.57٪و  )٪ 0.59وأدنى نسبة وجدت
في لقاح خكري عادي (، )٪ 0.29متوسط الثالث اصناف ٪ 0.48
املرجع (:)30
عبد ،عبد الكرمي محمد  ،ابتهاج حنظل التميمي  . 2006.تقدير ثالث عناصر في حبـوب لقــاح ألصناف مختلفة
من ذكور النخيل . Basrah J.Agric .Sci.,19(1) 93-99
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أجريت ( )32التجربة على خمسة اصناف هي غنامي أحمر غنامي أخضر خكري وردي خكري سميسمي وخكري عادي .

مت التعبير عن مستوي الهرمونات في حبوب اللقاح على أساس مايكروجرام  /كجم وزن طري ( micrograms / kg fresh
 )weightأوضحت الدراسة ما يلي :
وجود اختالفات معنوية بني األصناف اخلمسة في محتواها من املواد الشبيهة بالهرمونات
• املواد الشبيهة باألوكسينات IAA –like substances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة باألوكسينات  282.4مايكروجرام  /كجم وزنطري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة باألوكسينات من  416.4لصنف غنامي اخضر إلى  163.8لصنف خكريسميسمي  ،الفرق معنوي .
• املواد الشبيهة باجلبرلينات GA –like substances substances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة باجلبرلينات  254.0مايكروجرام  /كجم وزنطري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة باجلبرلينات من  391.9لصنف غنامي اخضر  110.9لصنف خكريسميسمي ،الفرق معنوي .
• املواد الشبيهة بالسايتوكينينات Cytokinin – likesubstances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة بالسايتوكينينات  862مايكروجرام  /كجموزن طري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة بالسايتوكينينات من  994لصنف غنامي اخضر إلى  748لصنف خكريسميسمي  ،الفرق معنوي .
• املواد الشبيهة بحامض األبسيسك Abscisic acid substances
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة املواد الشبيهة بحامض األبسيسك  862مايكروجرام  /كجموزن طري حبوب لقاح.
 تراوحت نسبة املواد الشبيهة بحامض األبسيسك من  139لصنف خكري سميسمي إلى  67لصنفغنامي أخضر ،الفرق غير معنوي .
املرجع (: )32
الزبيدي ،بتول حنون فالح  ،ساجدة ياسني سويد ،خيون محسن على  . 2014 .تقدير احملتوى الهرموني حلبوب لقاح
خمسة ٔاصناف ذكرية لنخيل التمر Phoenix dactylifera L.النامي في محافظة البصرة  .مجلة البصرة ألبحاث
نخلة التمر  ،اجمللد  13العدد  1-2صفحات . 16-29:
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في دراسة ( )31اجريت بهدف دراسة محتوى حبوب لقاح تسع سالالت ذكرية من الهرمونات النباتية مع املقارنة بصنف
غنامي اخضر ،
مت التعبير عن مستوي الهرمونات في حبوب اللقاح على أساس مايكروجرام  /كجم وزن طري حبوب لقاح ( micrograms /
 )kg fresh weightأوضحت الدراسة ما يلي :
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األوكسينات IAA
 كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة األوكسينات  1.67مايكروجرام  /كجموزن طري حبوب لقاح في حني كانت  5.5لصنف غنامي أخضر .
 تراوحت نسبة األوكسني للسالالت التسعة من  0.27للساللة رقم  4إلى  5.4للساللة رقم .9السيتوكنينات Kinetin
 كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة السيتوكنينات  1.49مايكروجرام /كجم وزن طري حبوب لقاح في حني كانت  5.40لصنف غنامي أخضر .
 تراوحت نسبة السيتوكنينات للسالالت التسعة من  0.26للساللة رقم  4إلى  1.67للساللة رقم 8اجلبرلينات GA3
 كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة اجلبرلينات  7.35مايكروجرام  /كجموزن طري حبوب لقاح في حني  6.70لصنف غنامي أخضر .
 تراوحت نسبة اجلبرلينات للسالالت التسعة من  2.92للساللة رقم  6إلى  10.86للساللة رقم2حامض األبسيسك ABA
 كمتوسط للسالالت التسعة وصنف غنامي أخضر وجد أن نسبة حامض األبسيسك  4.19مايكروجرام /كجم وزن طري حبوب لقاح في حني  5.00لصنف غنامي أخضر .
 تراوحت نسبة حامض األبسيسك للسالالت التسعة من  1.43للساللة رقم  6إلى  10.86للساللةرقم2
املرجع (:)31
عبد احلسني مسلم عبد على ،عبد الكاظم جواد موسى الدهيماوي ،حسام سعد الدين محمد خير اهلل 2016 .
.دراسة احملتوي الهرموني حلبوب لقاح سالالت منتخبة من نخيل التمر (  )Phoenix dactyliferaوتأثيرها في الصفات
اإلنتاجية لثمار صنفي النخيل البرحي والساير .مجلة الكوفة للعلوم الزراعية  )2( 8صفحات 40-61
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اجريت دراسة( )29على حبوب لقاح خمسة أصناف من فحول نخلة التمر شملت  :غنامي أخضر وغنامي أحمر
وخكري  ،الساللة دكل س والساللة دكل ج  .أوضحت الدراسة ما يلي :
أ  .األحماض األمينية :

مت تقدير مستوي األحماض األمينية في حبوب اللقاح على أساس مليجرام  100 /جرام وزن جاف أوضحت الدراسة ما يلي :
• نتائج إجمالية
 لم توجد اختالفات معنوية في محتوى حبوب لقاح اخلمسة اصناف من األحماض األمنية ( ملجم 100 /جم ) التالية  :جاليسني (، )Glyفالني ( ، )Valايزوليوسني ( )Ileفي موسمي الدراسة .
 وجدت اختالفات معنوية في محتوى حبوب لقاح اخلمسة اصناف من األحماض األمنية ( ملجم  100 /جم) التالية  :اسبارتك أسد ( ، )Aspأرجنني ( ، ) Argجلوتامك أسد ( ، )Gluبرولني ( ، )Proفينيل أالنني (، )Phe
ليوسني ( )Leuفي موسمي الدراسة
 كمتوسط لألصناف اخلمسة أعلى تركيز كان حلمض جلوتامك أسد ( ) 27.8 ( )Gluوأدنى تركيز كان حلمضأرجنني () 5.3( ) Arg
ء

ء
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• املدى لألحماض األمينية
األحماض األمنية للموسم الثاني حيث كانت النتائج

نستعرض فيما يلي مدى تركيز ( ملجم  100 /جم )
متطابقة لسنتي الدراسة
 أرجنني ( : ) Argتراوح التركيز من  3.6لصنف غنامي أخضر الى  7.7خكري لصنف ومبتوسط 5.3لألصناف اخلمسة .
 اسبارتك أسد ( : )Aspتراوح التركيز من  3.0لصنف غنامي أحمر الى 8.1لصنف دكل ج ومبتوسط 5.9لألصناف اخلمسة .
 جلوتامك أسد ( : )Gluتراوح التركيز من  26.0لصنف غنامي أحمر الى  29.3لصنف دكل ج ومبتوسط 27.8لألصناف اخلمسة .
 برولني ( : )Proتراوح التركيز من  12.9لصنف غنامي أحمر إلى  26.8لصنف دكل ج ومبتوسط 21.1لألصناف اخلمسة .
 جاليسني ( : )Glyتراوح التركيز من  12.7لصنف غنامي اخضر إلى  15.1لصنف 15.1ومبتوسط 13.7لألصناف اخلمسة .
 فالني ( : )Valتراوح التركيز من  6.0لصنف غنامي اخضر الى  8.3لصنف خكري ومبتوسط  6.9لألصنافاخلمسة .
 ايزوليوسني ( : )Ileتراوح التركيز من 6.5لصنف غنامي اخضر لصنف إلى  8.7لصنف خكري لصنفومبتوسط  7.2لألصناف اخلمسة .
 فينيل أالنني ( : )Pheتراوح التركيز من  12.1لصنف غنامي أحمر إلى  16.5لصنف دكل س ومبتوسط 14.6لألصناف اخلمسة .
 ليوسني ( : )Leuتراوح التركيز من  8.1صنف لصنف غنامي أحمر إلى  17.3لصنف دكل ج ومبتوسط 13.5لألصناف اخلمس. .
ب  .األحماض الدهنية
مت تقدير مستوي األحماض الدهنية في حبوب اللقاح على أساس نسبة مئوية من إجمالي األحماض الدهنية ( جرام 100 /
جرام دهون) أوضحت الدراسة ما يلي :
• املتوسط العام جملاميع األحماض الدهنية حسب درجة تشبعها
كمتوسط لألصناف اخلمسة كان تركيز (  ٪أو جم  100 /جم ) جملاميع األحماض الدهنية حسب درجة تشبعه
 األحماض الدهنية املشبعة  42.9 : SAFAجم  100 /جمء

 األحماض الدهنية األحادية غير مشبعة  37.6 : MUFAجم  100 /جمء

 األحماض الدهنية املتعددة غير مشعبة  19.3 : PUFAجم  100 /جمء

نستعرض فيما يلي مدى تركيز (  ٪او جرام  100 /جم ) األحماض الدهينة للموسم الثاني حيث كانت النتائج متشابهه
لسنتي الدراسة
• املدى لألحماض الدهنية
 كابريك  : Capricتراوح التركيز من  2.6لصنف لصنف دكل ج إلى  6.7لصنف خكري ومبتوسط 3.9لألصناف اخلمسة
 لوريك  : Lauricتراوح التركيز من  12.5لصنف لصنف خكري إلى  18.3لصنف دكل ج ومبتوسط 15.5لألصناف اخلمسة
 ميراستيك  : Myristicتراوح التركيز من 6.7لصنف لصنف غنامي أحمر إلى  18.1لصنف دكل ج ومبتوسط 11.8لألصناف اخلمسة
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 ميراساولييك  : Myristoleicتراوح التركيز من 2.3لصنف لصنف دكل ج إلى  4.1لصنف غنامي أخضرومبتوسط  3.1لألصناف اخلمسة
 البامليتيك  : Palmiticتراوح التركيز من  8.1لصنف لصنف خكري إلى  11.4لصنف دكل س ومبتوسط 9.5لألصناف اخلمسة
 باملتي أولييك  : Palmitoleicتراوح التركيز من  2.4لصنف لصنف دكل س إلى  5.5لصنف خكريومبتوسط  3.7لألصناف اخلمسة
 الستياريك  : Stearicتراوح التركيز من  3.5لصنف لصنف دكل إلى  7.1لصنف عنامي أخضر ومبتوسط 5.6لألصناف اخلمسة
 أولييك  : Oleicتراوح التركيز من  29.3لصنف لصنف غنامي أحمر إلى  34.4لصنف دكل ج ومبتوسط 32.9لألصناف اخلمسة
 لينولييك  Linoleicتراوح التركيز من  11.1لصنف لصنف دكل ج إلى  22.3لصنف خكري ومبتوسط 16 3.لألصناف اخلمسة
 لينولينيك  : Linolenicتراوح التركيز من  3.1لصنف لصنف خكري إلى  4.8لصنف غنامي أخضرومبتوسط  4.0لألصناف اخلمسة
• املدى جملاميع األحماض الدهنية حسب درجة تشبعها
 األحماض الدهنية املشبعة  : SAFAتراوح التركيز من  39.2لصنف لصنف خكري إلى  46.5لصنفدكل جم ومبتوسط  42.9لألصناف اخلمسة
 األحماض الدهنية األحادية غير مشبعة  :MUFAتراوح التركيز من  33.8لصنف لصنف غنامي أحمرإلى  39.5لصنف دكل ج ومبتوسط  37.6لألصناف اخلمسة
 األحماض الدهنية املتعددة غير مشعبة  : PUFAتراوح التركيز من  14.2لصنف لصنف دكل ج إلى 23.5لصنف خكري ومبتوسط  19.3لألصناف اخلمسة
املرجع (:)29
عبد ،عبد الكرمي محمد  ،عباس عادل حنتوش ،حامد طالب السعد ،أحمد مجيد زيدان  ،ستار عزيز خميس 2016 .
.دراسة فصلية لبعض اجلوانب الكيموحيوية خلمسة اصناف من نخيل التمر الذكري (األحماض الدهنية واألمينية).
مجلة الكوفة للعلوم الزراعية  ،اجمللد  )2( : 8صفحات . 1-25
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في دراسة ( )3على لقاح غنامي أحمر بهدف دراسة محتواها من العناصر املعدنية و املركبات الكيميائية الطبيعية
(فيتوكيميكال )  ،أوضحت الدراسة ما يلي :

املركبات الكيميائية الطبيعية
اظهرت النتأيج ان حبوب لقاح غنامي أحمر حتتوي على العديد من املركبات الكيميائية الطبيعية Phytochemicals
منها الستيروالت ،Phytosterolالفالفونات ،Flavinoidsالقلويدات Alkaloids،البروتينات واألحماض األمينية Protein
 ، and Amino acidsالكربوهيد ارت  ، Carbohydrateاجلاليكوسيدات  ، .Glycosidesمركبات فينولية تانينات
 ،Phenolic compounds and tanninsتربينات  ،Terpenoidsصابونيات  ،Saponinsكيومارين  ،Coumarinsجلنني
 ، Ligninزيوت ودهون  Oil and fatsمع غياب الكوينونات  .Quinonesمع مالحظة تركيز هذة املواد كان يختلف
باختالف طريقة اإلستخالص .
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نستعرض فيما يلي تركيز بعض املركبات الكيميائية الطبيعية
• مركبات مت تقدير تركيزها :مليجرام  100 /جرام
القلويدات : Alkaloids

ء

241

2279.6

تانينات : Tannins

ء

فيتوستيرول : Phytosterols

مركبات فينولية .115 : Phenolic compounds
ء

.110

ء

• مركبات مت تقدير تركيزها :جرام  100 /جرام ()٪
الرطوبة :

8.04

املواد الصلبة الكلية 91.99 :

الدهون الكلية :

.7.68

19.45

البروتني اخلام :

ألياف خام  .0.133 :الرماد :

5.59

كربو هيدرات خام :

26.3

مالحظة  :قيمة الطاقة ( كيلو سعرة  100 /جم) 291.9 :
• العناصر املعدنية
التركيز مليجرام  /جرام وزن جاف ( للتحويل إلى نسبة مئوية تقسم القيمة على )10
الصوديوم (: )Na

ء

احلديد (: )Fe

3.34
8.5

الكالسيوم (:)Ca

2.70

املغنسيوم ( : )Mg

1.70

املولبدمن ( : )Mo

2.5

الكوبالت ( : )Co

ء

املنجنيز (:) Mn

ء

النيكل (: )Ni
السلينيوم ( : )Se

ء

ء

الزنك (:) Zn

ء

2.80

البوتاسيوم (: )K

10.8

النحاس (:)Cu

19.6

البورون( :)B

3.17

النتروجني ( : )N

1.99

الكادميوم ( : )Cd

ء

ء

ء

ء

ء

3.66

ء

ء

ء

ء

73.5

3.02
3.34
0.12

نستنتج ان حبيبات طلع نخيل التمر ممكن ان تعتبر مصدر غني مبضادات األكسدة ،الطاقة والعناصر املعدنية املهمة ،لذا
ميكن اعتماده في تعديل مكونات الغذاء لإلنسان
املرجع (:)3
Al-Samarai, A. H. , Al-Salihi, F.G. , Al-Samarai, R.R.2016. Photochemical constituents A and nutrient
evaluation of date palm (Phoenix dactylifera, L) pollen grains .Tikrit Journal of Pure Science 21 (1) :
56 - 62
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في دراسة ( )4اجريت على لقاح ثالث اصناف شملت غنامي احمر وخضري وسميسمي نامية في منطقة البصرة
أوضحت الدراسة ما يلي :
خصائص الطلع
تفوق صنف خضري معنويا ً في صفات الطلع من حيث الوزن والطول والعرض وكمية حبوب اللقاح وميكن مالحظة ذلك
ممايلي :
وزن الطلع  :اعلى وزن للطلع كان لصنف خضري (  2315جم) وأدنى وزن كان لصنف سميسمي ( 756جم) في حني
كان ( 1281جم ) لصنف غنامي احمر  ،متوسط الوزن لألصناف الثالثة كان  1450.1جم
عرض الطلع  :اعلى عرض للطلع كان لصنف خضري (  33.5سم) وأدنى عرض كان لصنف سميسمي(  23.8سم)
في حني كان ( 29.8سم ) لصنف غنامي احمر  ،متوسط العرض لألصناف الثالثة كان  29.0سم .
طول الطلع  :اعلى طول للطلع كان لصنف خضري ( 71.4سم ) وأدنى وزن كان لصنف سميسمي( 50.3سم ) في
حني كان ( 53.6سم ) لصنف غنامي احمر  ،متوسط الطول لألصناف الثالثة كان  58.3سم .
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وزن حبوب اللقاح  :اعلى وزن كان لصنف خضري ( 40.7جم) وأدنى وزن كان لصنف غنامي احمر( 20.8جم ) في حني
كان (  23.7جم) لصنف سميسمي  ،متوسط الوزن لألصناف الثالثة كان  28.4جرام
املركبات الكيميائية الطبيعية
الرطوبة  :تراوحت نسبة الرطوبة من  ٪ 39.1لصنف غنامي أحمر إلى  ٪ 44.9لصنف خضري والفرق معنوي
متوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 40.9
الرماد  :تراوحت نسبة الرماد من  ٪ 4.6لصنف خضري إلى  ٪ 5.7لصنف سيمسمي والفرق معنوي متوسط الوزن
النسبة الثالثة كان ٪ 5.2
الدهون  :تراوحت نسبة الدهون من  ٪ 7.2لصنف خضري إلى  ٪ 11.1لصنف غنامي أحمر والفرق معنوي متوسط
النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 9.2
البروتني :تراوحت نسبة البروتني من ٪ 23.4لصنف سيمسمي إلى  ٪ 27.4لصنف غنامي أحمر والفرق بني األصناف
غير معنوي ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كانت ٪ 25.9
الكربوهيدرات :تراوحت نسبة الكربوهيدرات من  ٪ 16.3لصنف خضري إلى  ٪ 22.8لصنف سيمسمي والفرق بني
األصناف غير معنوي ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 18.8
األحماض الدهنية
مت حساب التركيز كنسبة مئوية من إجمالي كمية الدهون
• اجمالي األحماض الدهنية :
تراوحت النسبة من  ٪ 96.95لصنف غنامي أحمر إلى  ٪ 98.58لصنف خضري ومتوسط النسبة لألصناف
الثالثة كان  ، ٪ 97.62وتشمل مايلي :
 اجمالي األحماض الدهنية املشبعة  :تراوحت النسبة من  ٪ 18.1لصنف سيمسمي إلى ٪ 20.5لصنف خضري ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 19.7
اجمالي األحماض الدهنية غير املشبعة  :تراوحت النسبة من  ٪ 79.3لصنف سيمسمي إلى ٪ 76.7لصنف غنامي أحمر ومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 78.0
• األحماض الدهنية السائدة
 لينولييك  : Linoleicتراوحت النسبة من  ٪ 29.5لصنف خضري إلى  ٪ 38.2لصنف غنامي أحمرومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 33.8
 أولييك  : Oleicتراوحت النسبة من  ٪ 38.0لصنف غنامي أحمر إلى  ٪ 44.1لصنف خضري ومتوسطالنسبة لألصناف الثالثة كان 4٪ 40.3
 البامليتيك  : Palmiticتراوحت النسبة من  ٪ 10.4لصنف خضري إلى  ٪ 11,2لصنف غنامي أحمرومتوسط النسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 10.7
ستياريك  :Stearicتراوحت النسبة من  ٪ 4.6لصنف خضري إلى  ٪ 5.4لصنف غنامي أحمر ومتوسطالنسبة لألصناف الثالثة كان ٪ 5.1
املرجع (:)4
Al-Anber,L.J.M. 2017.Estimation of the content of lipids and fatty acids in pollen of Phoenix dactylifera
Date PalmFrom Basrah, Iraq. Rev. Bol. Quim Vol.34 No.1. pp. 9 -13
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اجريت هذه ( )28التجربة بهدف معرفة احملتوى الكربوهيدراتي والبروتيني والفينـولي فـي ثالثة اصناف من لقاح ذكور
نخيل التمر وهي الغنامي األحمر والغنامي األخضر واخلكري العادي.اوضحت نتائج التجربة ما يلي :
وجدت فروق معنوية بني األصناف في حالتي الكربوهيدرات والبروتني كما هو واضح مما يلي :
• الكربو هيدرات :
 كمتوسط لألصناف الثالثة وجد أن نسبة الكربوهيدرات ٪ 13.7 هناك اختالفات معنوية بني األصناف الثالثـة املدروسـة اذ احتوى لقاح الغنامي األحمر على أعلى مستوىمن املواد الكربوهيدراتية  ٪ 20.6مقارنة مع الغنـامي األخضر ٪ 12.3واخلكري العادي.٪ 8.1
• البروتني
 كمتوسط لألصناف الثالثة وجد أن نسبة البروتني ٪ 50.7 هناك اختالفات معنوي بني صنفي لقاح خكري عادي و وغنامي أحمر حيث كانت النسب من البروتنيخلكري عادي ٪ 56.4مقارنة مع الغنـامي األخضر ٪ 50.3الغنامي األحمر.٪ 45.3
• املركبات الفينولية
 كمتوسط لألصناف الثالثة وجد أن نسبة املركبات الفينولية٪ 20.2 لم يالحظ فروق معنوية تذكر بني أألصناف الثالثة املدروسـة فـي محتواهـا مـن املركبات الفينولية وقدسجل الغنامي األحمر أعلى مستوى (، )22٪واخلكري العـادي سـجل أقـل مستوى له (. ) 19٪
املرجع (:)28
عبد الكریم محمد عبد  2005تقدیر احملتوى الكربودراتي والبروتیني والفینولي حلبوب لقاح ثالثة اصناف ذكریة
لنخیل التمر  . Phoenix dactyliferaمجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر اجمللد 4:العدد ٠ 2-1 :صفحات141-151 :
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في دراسة ( )15على خمسة أصناف مذكرة تشمل غنامي أحمر  ،غنامي أخضر  ،خكري وردي  ،خكري عادي  ،خكري
سميسمي محتوي حبوب اللقاح من مشابة األكسني Auxin- like substancesو ومشابه اجلبرلني Gibberellin-like
 substancesإضافة إلى خواص الطلع أوضحت الدراسة ما يلي :
التركيز :مايكروجرام  /كجم ()micrograms / kg
تفوق صنف غنامي أخضر في جميع الصفات حتت الدراسة كما هو واضح مما يلي :
• املواد الشبيه باجلبرلني واألكسني
احتوت حبوب لقاح عنامي اخضر على أعلى تركيز من املواد الشبيه باجلبرلني واألكسني في حني احتوت حبوب
لقاح خكري سميسمي احلد األدنى وهذا واضح مما يلى :
 املواد الشبية لالكسني  :تراوح التركيز (  )μg/kgمن  39.6لصنف خكري سميسمي إلى  56.9لصنفغنامي أخضر ومبتوسط  48.0لألصناف اخلمسة
 املواد الشبية باجلبرلني  :تراوح التركيز (  )μg/kg) 30.1لصنف خكري سميسمي إلى  37.2لصنفغنامي أخضر ومبتوسط 33.8لألصناف اخلمسة
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• خصائص النورة
 عدد الشماريخ  /نورة  :تراوح عدد الشماريخ من  350لصنفي غنامي اخضر وخكري وردي إلى 275لصنف خكري سميسمي ومبتوسط  312لألصناف اخلمسة
 متوسط وزن حبوب اللقاح  /نخلة  :تراوح الوزن من  750لصنف غنامي اخضر إلى  490لصنف خكريسميسمي ومبتوسط  596لألصناف اخلمسة.
 نسب حيوية حبوب اللقاح  :تراوحت النسبة املئوية من  97لصنف غنامي اخضر إلى  90لصنفخكري سميسمي ومبتوسط  94.2لألصناف اخلمسة.
 نسبة انبات حبوب اللقاح  :تراوحت النسبة املئوية من  88لصنف غنامي اخضر إلى  80لصنف خكريسميسمي ومبتوسط  84.6لألصناف اخلمسة.
املرجع (:)15
Ibrahim, A.O. 2015 .Characterization of Five Iraqi Date Palm Male Cultivar. EC Agriculture. Volume 1
Issue 3 :153157-..www.ecronicon.com/ecag/agriculture-ECAG-01000016-.php
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في دراسة () 6شملت حبوب لقاح خمسة اصناف هي غنامي أحمر ،وغنامي أخضر ،غالمي  ،عادي  ، ،خكري وردي مت
.
تقدير املكونات على أساس الوزن اجلاف( درجة حرارة الغرفة حتى ثبات الوزن ) .أوضحت الدراسة ما يلي :
املكونات الرئيسية
• نسبة الرطوبة :
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبةال طوبة ٪ 50.8 تراوحت نسبة الرطوبة من ٪ 45.1لصنف عادي إلى  ٪ 56.3لصنف خكري ورديالنسب املئوية التالية مت حسابها على أساس الوزن اجلاف
• نسب الرماد :
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبةالرماد٪ 5.5 تراوحت نسبة الرماد من  ٪ 5.36لصنف غالمي إلى  ٪ 5.77لصنف خكري وردي• نسب األلياف اخلام :
-

كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبةاأللياف ٪ 9.9

-

تراوحت نسبة األلياف من  ٪ 8.7لصنف خكري وردي إلى  10.8٪لصنف عادي

• نسب البروتني اخلام :
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة البروتني ٪ 27.2 تراوحت نسبة البروتني اخلام من  ٪ 23.7لصنف خكري وردي إلى  ٪ 29.7لصنف عادي• نسب السكريات :
 كمتوسط لألصناف اخلمسة نسبة السكريات  :الكلية ، ٪ 18.1اخملتزلة  ٪ 2.2وغير اخملتزلة ٪ 15.1 تراوحت نسبة السكريات الكلية من  ٪ 14.7لصنف غنامي أخضر إلى  ٪ 20.8لصنف غالمي تراوحت نسبة السكريات اخملتزلة من  ٪ 0.5لصنف غنامي أخضر إلى  ٪ 3.4لصنف غالمي -تراوحت نسبة السكريات غير اخملتزلة من  ٪ 13.2لصنف غنامي أحمر إلى  ٪ 17.0لصنف خكري وردي
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• الدهون ومكوناتها
النسب املذكورة على أساس الوزن اجلاف حلبوب اللقاح
 كمتوسط لألصناف اخلمسة وجد أن نسبة الدهون الكلية ٪ 12.2 تراوحت نسبة الدهون الكلية من  ٪ 10.96لصنف غنامي أحمر إلى ٪ 12.95لصنف غالميالبيانات التالية ال تشمل نسبة دراسة الدهون لقاح صنف غالمي
 نسبة الدهون املصوبنة  Saponifiableتراوحت من 3.0لصنف غنامي أحمر  ٪إلى  ٪ 6.5خكري وردي ،املتوسط لألصناف األربعة .٪ 5.3
 تراوحت نسبة الدهون غيراملصوبنة  Non-saponifiableتراوحت من  ٪ 3.3لصنف خكري وردي إلى ٪ 6.7لصنف غنامي أحمر  ،املتوسط لألصناف األربعة ٪ . 5.2
 الدهون غير املصوبنة وجد أنها حتتوي على من  ٪ 1.1إلى  ٪ 1.2هيدروكربونات Hydro- carbonsومن ٪ 0.87إلى  ٪ 2.87مواد شبيهة بالستيروالت  Sterol like compoundsومن  ٪ 0.86إلى٪ 1.03
مركبات قطبية Polar compounds
• العناصر املعدنية :
البيانات التالية ال تشمل دراسة العناصر املعدنية في لقاح صنف غالمي لذلك املتوسط ميثل األربعة أصناف األخرى
وجد أن النسب املئوية للعناصر املعدنية  ٪على أساس الوزن اجلاف كما يلي :
البوتاسيوم  :املتوسط لألصناف األربعة كان ٪ 1.26في حني تراوح التركيز من  ٪ 1.13إلى٪ 1.54
الصــوديـوم :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.39في حني تراوح التركيز من ٪ 0.22إلى٪ 0.75
الكـالسيوم :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 1.11في حني تراوح التركيز من ٪ 1.09إلى٪ 1.13
املغـنسيـوم :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.24في حني تراوح التركيز من  ٪ 0.22إلى ٪ 0.27
الفســفــور :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.65في حني تراوح التركيز من ٪ 0.53إلى ٪ 0.73
الكبــــريت :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.037في حني تراوح التركيز من  ٪ 0.034إلى ٪ 0.037
النحـــــاس :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.003في حني تراوح التركيز من  ٪ 0.002إلى ٪ 0.004
احلــــــديـد :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.083في حني تراوح التركيز من  ٪ 0.08إلى ٪ 0.09
املنــجـنيـز:

املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.007في حني تراوح التركيز من  0.005٪إلى ٪ 0.009

الـزنـــــــك :املتوسط لألصناف األربعة كان  ٪ 0.015في حني تراوح التركيز من  0.012٪إلى ٪ 0.021
املرجع (:)6
Bukhaev, V. Th., F.S. Zaki, J.Sh. Toma, and,L.M. Ali, .1983 .Studies on the pollen and flowers of five male
cultivars of Iraqi date palm (Phoenix dactylifera L.) 1. Proximate composition with special reference to
some lipid constituents and minerals .Date Palm J 2(2): 197 -209
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في دراسة ( )35على حبوب لقاح زوات الفلقة الواحدة ومن ضمنها نخلة التمر (لم يحدد الصنف ) وجدت النتائج
التالية :
• حبوب لقاح النوع املدروس من الطراز احادي االخدود Monosulcate
• تراوح طول حبة اللقاح من  μm15.6إلى μm18.2في حني تراوح عرضها من  μm15.9إلى μm 18.55
• وبالنسبة لشكلها واعتمادا ً على قيمة النسبة بني البعدين الطول والقطر تبني ان حبوب لقاح النوع املدروس μm
شكل كروي ، Spheroidal
• حجم حبة اللقاح يقع ضمن فئة احلبوب صغيرة احلجم
• فتحــــة االنبـــات بشكل اخدود يبلغ طول  μm 12.1امـا عرضـه  μm 3.3وقد
• بلغ قياس سمك جدار حبة اللقاح . μm 1.1
• زخرفة اجلداراخلارجي حلبوب اللقاح كانت ملساء
املرجع ()33
 ،لباب كاطع علي .2011 .دراسة مورفولوجية حلبوب لقاح االنواع البرية من ذوات الفلقة الواحدة النامية في مجمع اجلادرية /
جامعة بغداد  ،كلية العلوم ،رسالة مقدمة الى قسم علوم احلياة لنيل درجة املاجستير في علوم احلياة – النبات

مصر
أبحاث ودراسات حبوب لقاح نخلة التمر
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اجريت دراسة ( ) 10موسعة على حبوب لقاح أربعة أصناف مذكرة شملت حياني  ،سيوي ،أمهات ،زغلول بهدف تقدير
قيمتها الغذائية ،أوضحت الدراسة ما يلي :
وجود فروق واضحة بني األصناف األربعة في محتواها من الفيتامينات والعناصر املعدنية واألحماض األمينية وخواصها
املورفولوجية ميكن استعراضها فيما يلى :
• اخلواص املورفولوجية
الفحص امليكروسكوبي أوضح أن سطح حبوب اللقاح يختلف بشكل واضح بأختالف الصنف (شكل  )14كما
هو واضح مما يلي :
 سطح لقاح صنف أمهات إسفنجي  Spongyيتميز بكثرة املسام او النقر بأشكال واحجام مختلفة سطح لقاح صنف حياني على عدد قليل من البقع أو الرقع املسطحة سطح لقاح صنف السيوي متيز بالتسطح بشكل واضح Clear flatness -سطح لقاح صنف زغلول تقريبا ً مسطح  Flattenedيحتوي على عدد قليل من املسام أو النقر .
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• األحماض األمينية
• مؤشرات عامة
 احتوت حبوب لقاح األصناف األربعة على احماض أمينية ضرورية  essentialوغير ضرورية non-essentialبنسب مختلفة حسب الصنف وقد مت تقدير  16حمض أميني :
 ووجود حمض  serineفي صنفي سيوي وزغلول فقط و ِفي حالة غياب  Serineلوحظ ارتفاع نسبة Alanineفي صنفي حياني وأمهات وقد يرجع ذلك الى تشابههما في التركيب .
• املدى في تركيز األحماض األمينية (ملجرام  /جرام)
البيانات التالية تظهر املدى الواضح في نسب التركيز واملتوسط لألصناف األربعة٠
 اسبارتك(  : )Aspتراوح املدي من  31.3لصنف حياني إلى 44.8لصنف سيوي ومبتوسط لألصناف األربعة 38.5ملجرام  /جرام .
 ثريونني ( : )Thrتراوح املدي من  5.5لصنف حياني إلى 14.6لصنف سيوي ومبتوسط لألصناف األربعة 8.8ملجرام  /جرام .
 جلوماتك ( :)Gluتراوح املدي من  25.8لصنف حياني إلى  44.6لصنف زغلول ومبتوسط لألصناف األربعة 37.8ملجرام  /جرام .
 برولني ( : )Proتراوح املدي من 15.3لصنف امهات إلى 20.4لصنف سيوي ومبتوسط لألصناف األربعة17.9ملجرام  /جرام .
 جاليسني ( : )Glyتراوح املدي من  62.0لصنف حياني إلى  84.6لصنف حياني ومبتوسط لألصناف األربعة 71.7ملجرام  /جرام .
 االنني ( :)Alaتراوح املدي من  21.45لصنف زغلول إلى  83.64لصنف امهات ومبتوسط لألصناف األربعة 51.7ملجرام  /جرام .
 فالني(  :)Valتراوح املدي من  18.83لصنف حياني إلى  27.71لصنف سيوي ومبتوسط لألصناف األربعة22.7ملجرام  /جرام .
 ميثيونني ( :)Metتراوح املدي من  4.12لصنف حياني إلى  7.46لصنف سيوي ومبتوسط لألصناف األربعة 5.6ملجرام  /جرام .
 ايزوليوسني ( : )Ileتراوح املدي من  15.43لصنف حياني إلى  23.79لصنف سيوي ومبتوسط لألصنافاألربعة  19.2ملجرام  /جرام .
 ليوسني ( : )leuتراوح املدي من  22.15لصنف حياني إلى  36.55لصنف سيوي ومبتوسط لألصناف األربعة 28.7ملجرام  /جرام .
 تيروسني  : Tyrosineتراوح املدي من  0.147لصنف امهات إلى  0.59لصنف سيوي ومبتوسط لألصنافاألربعة  0.45ملجرام  /جرام .
 فينيل أالنني (  : )Phenتراوح املدي من  11.86لصنف حياني إلى  18.68لصنف سيوي ومبتوسط لألصنافاألربعة  15.2ملجرام  /جرام .
 هستيدين ( : )Hisتراوح املدي من  11.40لصنف امهات إلى  16.38لصنف سيوي ومبتوسط لألصنافاألربعة 12.8ملجرام  /جرام .
 اليسني (  : )Lysتراوح املدي من  19.21لصنف حياني إلى  32.14لصنف سيوي ومبتوسط لألصناف األربعة26.7ملجرام  /جرام .
 أرجنني (  : )Argتراوح املدي من  11.85لصنف حياني إلى17.32لصنف سيوي ومبتوسط لألصنافاألربعة 14.3ملجرام  /جرام .
 سيرين ( : )serتراوح املدي من  0.0لصنفي امهات وحياني إلى  18.77لصنف سيوي ومبتوسط لألصنافاألربعة  8.0ملجرام  /جرام  .مع مالحظة أن صنفي امهات وحياني ال حتتوي على السرين.
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العناصر املعدنية
اختلف تركيز العناصر بشكل واضح حسب الصنف وبعض العناصر موجودة فقط في بعض األصناف وهذا اإلختالف قد
يؤثر على قدرتها على التلقيح واإلخصاب وقد ينعكس ايضا ً على قيمتها الغذائية أو الطبية .
• اإلختالف الواسع في تركيز العناصر (مليجرام  /جرام)
 عنصري الكبريت والزنك توجد فقط في حبوب لقاح أمهات وجود عنصر املنجنيز في حبوب لقاح سيوي فقط غياب عنصر املاغنيسيوم من حبوب لقاح حياني وعنصر احلديد من حبوب لقاح أمهات وعنصر الصوديوممن حبوب لقاح سيوي والبوتاسيوم من حبوب لقاح زغلول .
 املدي الواسع في تركيز بعض العناصر ففي حالة البوتاسيوم تراوح التركيز من  0.86الى  15.16و ِفي حالةالكالسيوم تراوح التركيز من 0.20الى 26.38
• املدى في تركيز نسب العناصر () % Mass
مت تقدير العناصر باستخدام ميكروسكوب إلكتروني. .Electron microscope on compressed powder
 الكربون ( :)Cتراوح التركيز من 26.37لصنف امهات الى  30.16لصنف حياني مبتوسط  27.7لألصناف األربعة النيتروجني( : ) Nتراوح التركيز من 52.45لصنف حياني الى  55.40لصنف سيوي مبتوسط  54.1لألصناف األربعة األكسجني ( : )Oتراوح التركيز من  15.57لصنف امهات الى  16.67لصنف زغلول مبتوسط 15.6لألصنافاألربعة
 املاغنيسيوم ( : ) Mgتراوح التركيز من  0.07لصنف سيوي الى  0.16لصنف زغلول مبتوسط  0.12لألصنافالثالثة ( احلياني خالي من املاغنسيوم )
 الفسفور ( :) Pتراوح التركيز من 0.31لصنف زغلول الى 0.93لصنفي امهات وسيوي مبتوسط 0.56لألصناف األربعة
 الكبريت ( :) Sالتركيز  0.69لصنف امهات ٢األصناف األخري خالية من الكبريت البوتاسيوم (  : )Kتراوح التركيز من 0.86امهات لصنف الى  15.16لصنف حياني مبتوسط  5.5لألصنافالثالثة ( زغلول خالي من البوتاسيوم )
 الكالسيوم ( : ) Caتراوح التركيز من 0.20لصنفي امهات وسيوي الى  26.38لصنف حياني مبتوسط 7.0لألصناف األربعة
 الزنك ( : ) Znالتركيز  0.38لصنف امهات األصناف األخري خالية من الزنك احلديد (  : )Feتراوح التركيز من 0.18امهات لصنف زغلول الى  0.47لصنف سيوي مبتوسط 0.28لألصناف الثالثة ( امهات خالي من احلديد )
 املنجنيز ( : ) Mnالتركيز  0.33لصنف سيوي األصناف األخري خالية من املنجنيز الصوديوم ( : )Naتراوح التركيز من  0.03لصنف زغلول الى  0.22لصنف حياني مبتوسط  0.103لألصنافالثالثة ( سيوي خالي من الصوديوم )
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الفيتامينات
وجد أختالف كبير في تركيز الفيتامينات حسب الصنف وهذا اإلختالف ينعكس على قيمتها الغذائية أو الطبيةاألرقام
التالية توضح املدى الواسع في نسب التركيز (ميكروجرام  /جرام )μg/gm
 -فيتامني :B1

تراوح التركيز من  11لصنف زغلول إلى  60لصنف أمهات و مبتوسط  32لألصناف األربعة

 -فيتامني: B2

تراوح التركيز من  10لصنف سيوي إلى  260لصنف حياني و مبتوسط 120لألصناف األربعة

 فيتامني  :B12تراوح التركيز من  14لصنف سيوي إلى  2316لصنف حياني ومبتوسط  639لألصناف األربعةحبوب نخلة التمر ذات قيمة غذائية عالية ويكمن اعتبارها مكمالت غذائية  human food supplementحيث تعتبر مصدر
جيد للفيتامينات والعناصر املعدنية واألحماض األمينية
املرجع (:)10
Bishr ،M.and S. Y. Desoukey.2012. Comparative study of the nutritional value of four types of Egyptian
palm pollens.Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences, Vol. 2, No. 1 :50 -56
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في دراسة ( )19شملت لقاح ثالث اصناف من الذكور هي سيوي وبرحي وبرمتودا بهدف تقدير محتواها من العناصر
الكبرى والعناصر النادرة وبعض املركبات العضوية .أوضحت الدراسة ما يلي :
خواص حبوب اللقاح
• الشكل العام حلبوب اللقاح (شكل )
 وجد ان حبوب لقاح جميع أصناف الذكور التى مت دراستها كانت كانت على شكل خاليا مفردة Monad حبوب اللقاح على شكل اهليلجي  -مفلطح ( Elliptical-oblateشكل )11 فتحة االنبات بشكل إخدود عميق  Deep germinal furrowممتد تقريبا على طول محور احلبة .• عدد املسام وشكلها
وجد اختالف معنوي في عدد املسام  Poresوشكلها  Formبني األصناف الثالثة
 لقاح برحي كان األعلى في عدد املسام ولكن كان حجمها ضيق. Narrow لقاح سيوي احتوى على عدد كبير من املسام ولكن حجمها كان واسع . Wide حبوب لقاح برمتودا احتوت على العدد األدني للمسام ولكن حجمها كان كبيرا ً . Large• أبعاد حبوب اللقاح ()Length x Diameter -μm
 وجد اختالف واضح في أبعاد حبوب لقاح حيث كانت األعلى في صنف برحي ( )31.1X14.9 μmفي حنيكانت ( )12.8X5.02 μmلصنف سيوي و( )12.1X4.95 μmلصنف برمتودا
 كمتوسط للثالث اصناف كانت أبعاد حبوب اللقاح (  18.7x 8.14ميكرون ) .• حيوية حبوب اللقاح
 نسبة احليوية باستخدام صبغة االسيتوكارمن كانت ( ) ٪ 96.8لصنف برحي و ( )٪ 95.1لصنف سيويو( )٪ 91.2لصنف برمتودا  ،متوسط الثالث اصناف . 94.4
 نسبة احليوية باستخدام اإلنبات كانت ( ) ٪ 96.0لصنف برحي و ( )٪ 94.8لصنف سيوي و()٪ 94.8لصنف برمتودا  ،متوسط الثالث اصناف . 95.2
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املركبات العضوية الرئيسية
• الكربوهيدرات الكلية :
لم تالحظ فروق معنوية بني األصناف الثالثة حيث كانت  ٪ 25.6حلبوب لقاح برحي و ٪ 27.4حلبوب لقاح
سيوي و ٪ 25.1حلبوب لقاح برمتودا  ،متوسط الثالث اصناف . ٪ 26.0
• األحماض األمينية الكلية :
وجدت فروق معنوية بني األصناف الثالثة حيت احتوت حبوب لقاح سيوي على  ٪ 13.5في احتوت حبوب
لقاح برمتودا على احلد األدني بنسبة  ، ٪ 5.3متوسط الثالث اصناف . ٪ 9.6
• األحماض األمينية احلرة :
وجدت فروق معنوية بني األصناف الثالثة حيت احتوت حبوب لقاح سيوي على ٪ 6.0تليها حبوب لقاح برحي
بنسبة  ٪ 5.2في حني احتوت حبوب لقاح برمتودا على احلد األدنى بنسبة  ، 2.9٪متوسط الثالث اصناف . 4.7٪
العناصر املعدنية
أظهرت النتائج أن
• حبوب لقاح سيوي احتوت على أعلى نسب من النيتروجني والبوتاسيوم والفسفور واملغنيسوم .
• حبوب لقاح برحي احتوت على أعلى نسب من الكالسيوم والبورون والنحاس والزنك .
• حبوب لقاح برمتودا احتوت على أعلى نسب احلديد واملنجنيز .
النيتروجني (  : )Nاعلى نسبة وجدت في لقاح سيوي ( )3.1٪وأدنى نسبة وجدت في لقاح برمتودا
( )1.0٪في حني كانت ( )2.6٪في لقاح برحي  ،متوسط الثالث اصناف . ٪ 2.2
البوتاسيوم ( : ) Kاعلى نسبة وجدت في لقاح سيوي ()2.2٪
برحي وبرمتودا ( ، )1.2٪متوسط الثالث اصناف .٪ 1.5

وأدنى نسبة وجدت في لقاح صنفي

الكالسيوم (  : )Caاعلى نسبة وجدت في لقاح برحي ( )0.51٪وأدنى نسبة وجدت في لقاح برمتودا
( )0.23٪في حني كانت ( )0.33٪في لقاح سيوي  ،متوسط الثالث اصناف . 0.36
الفسفور ( : ) Pاعلى نسبة وجدت في لقاح سيوي ( )0.67٪وأدنى نسبة وجدت في لقاح برمتودا
( )0.26٪في حني كانت ( )0.58٪في لقاح برحي  ،متوسط الثالث اصناف .٪ 0.50
املغنسيوم ( : ) Mgاعلى نسبة وجدت في لقاح سيوي ( )0.16٪وأدنى نسبة وجدت في لقاح برمتودا
( )0.10٪في حني كانت ( )0.15٪في لقاح برحي  ،متوسط الثالث اصناف .٪ 0.14
احلديد ( : ) Feاعلى نسبة وجدت في لقاح برمتودا ( )٪ 0.13وأدنى نسبة وجدت في لقاح سيوي
( )0.07٪في حني كانت ( )٪ 0.11في لقاح برحي  ،متوسط الثالث اصناف .٪ 0.10
العناصر التالية مت التعبير عن تركيزها (ملجم /كجم ) وهذة النسبة تعادل جزء في املليون( )ppm
البورون ( : ) Bاعلى نسبة وجدت في لقاح برحي ( 7.2ملجم /كجم ) وأدنى نسبة وجدت في لقاح سيوي
( 5.1ملجم /كجم) في حني كانت ( 6.3ملجم /كجم) في لقاح برمتودا  ،متوسط الثالث اصناف
 6.4ملجم /كجم .
النحاس (  : )Cuاعلى نسبة وجدت في لقاح برحي ( 10.2ملجم  /كجم ) وأدنى نسبة وجدت في لقاح
برمتودا ( 7.5ملجم /كجم) في حني كانت ( 6.9ملجم /كجم) في لقاح سيوي  ،متوسط الثالث
اصناف  6.2ملجم /كجم.
املنجنيز ( : )Mnاعلى نسبة وجدت في لقاح برمتودا ( 40.8ملجم  /كجم ) وأدنى نسبة وجدت في لقاح
سيوي ( 28.6ملجم /كجم) في حني كانت ( 38.1ملجم  /كجم) في لقاح برحي  ،متوسط الثالث
اصناف  35.8ملجم /كجم.
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الزنك ( : )Znاعلى نسبة وجدت في لقاح برحي ( 48.4ملجم  /كجم ) وأدنى نسبة وجدت في لقاح برمتودا (43.1
ملجم  /كجم) في حني كانت ( 47.4ملجم  /كجم) في لقاح سيوي  ،متوسط الثالث اصناف  46.3ملجم /كجم.
املرجع (: )19
Nesiem,M.R.A.; E. Darwish; E.G.Gadalla and F.A.Shaimaa. 2016.Comparison study among pollen grains
of three date palm males cultivars (phoenix dactylifera L. ). J. Biol. Chem. Environ. Sci., 2016, Vol.11 (3):
263- 275
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مصر ( ) 16في دراسة شملت حبوب لقاح  6مواقع في ثالث محافظات (االسكندرية ،البحيرة وسوهاج) مت تسميتها
بأسماء املناطق ،أوضحت الدراسة ما يلي :
سيتم استعراض نتائج املوسم الثاني نظرا ً لتشابه نتائج املوسمني
اخلصائص الطبيعية واملورفولوجية
• كمية حبوب اللقاح ونسبة احليوية :
 كمية حبوب اللقاح (جم /طلع)  :تراوحت الكمية من  15.4إلى  28.6جم ومتوسط  20.2جم  /طلعللمناطق الستة
 نسبة احليوية (باستخدام الصبغة)  :تراوحت من  ٪ 84.7إلى  ٪ 93.9ومتوسط  ٪ 91.0للمناطق الستة نسبة احليوية ( باستخدام اإلنبات )  :تراوحت من ٪ 55.7إلى ٪ 71.7ومتوسط  ٪ 62.8للمناطق الستة• خصائص الطلع والنورة الزهرية :
خصائص الطلع
 عرض الطلع  :تراوح عرض الطلع من  12.0سم إلى  18.3سم ومتوسط  14.4سم للمناطق الستة طول الطلع  :تراوح طول الطلع من  70سم إلى 111سم ومتوسط  86.1سم للمناطق الستة وزن غالف الطلع  :تراوح الوزن من  0.61كجم إلى  0.97كجم ومتوسط  0.82كجم للمناطق الستةخصائص النورة الزهرية:
 وزن النورة  :تراوح وزن النورة من  0.89كجم إلى  1.40كجم ومتوسط  1.1كجم للمناطق الستة طول النورة  :تراوح الطول من  66.8سم إلى  99.3سم ومتوسط  80.6سم للمناطق الستة عرض النورة  :تراوح العرض من 11.8سم إلى 16.3سم ومتوسط  14.4سم للمناطق الستة طول الشماريخ  :تراوح الطول من  15.2إلى  24.3سم ومتوسط  19.6سم للمناطق الستة عدد الشماريخ  /نورة  :تراوح العدد من  219الى  255شمراخ ومتوسط  233شمراخ للمناطق الستة عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح العدد من  52زهرة الى  68زهرة ومتوسط  64زهرة للمناطق الستة• املكونات الكيميائية العضوية
مت حساب التركيز على أساس جرام  100 /جرام وزن جاف
 النشا  :تراوحت النسبة من  ٪ 7.2إلى  ٪ 11.9ومتوسط  ٪ 9.1للمناطق الستة السكريات الكلية  :تراوحت النسبة من  ٪ 4.5إلى  ٪ 7.9ومتوسط  ٪ 5.5للمناطق الستة -السكريات اخملتزلة  :تراوحت النسبة من  ٪ 1.9إلى  4.2٪ومتوسط  ٪ 2.6للمناطق الستة
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• السكريات الغير مختزلة  :تراوحت النسبة من  ٪ 2.5إلى  ٪ 3.6ومتوسط  ٪ 2.9للمناطق الستة
الكربوهيدرات الكلية  :تراوحت النسبة من ٪ 12.5إلى  ٪ 17.1ومتوسط  ٪ 14.5للمناطق الستة البروتني  :تراوحت النسبة من  ٪ 18.3إلى  ٪ 30.7ومتوسط  ٪ 17.3للمناطق الستة• األحماض األمينية :
التركيز مت حسابة على أساس جرام  100 /جرام ( )٪بروتني وزن جاف
األحماض األمينية السائدة ( التركيز أعلى من  ) 10٪هي اسبارتك  ،Asجلوتامك  ، Gluتيروسني  ،Tهستيدين His
كما هو واضح من البيانات التالية :
-

اســبارتك

:As

تراوح التركيز من  9.5إلى  14.1ومتوسط  11.8للمناطق الستة

-

ثــريونـني

:Thr

تراوح التركيز من  2.8إلى  4.3ومتوسط  3.9للمناطق الستة

-

ســيريــن :Ser

تراوح التركيز من  3.6إلى  4.9ومتوسط  4.3للمناطق الستة

-

جـلوتامك :Glu

تراوح التركيز من  8.1إلى  11.6ومتوسط  10.2للمناطق الستة

-

بـــروليـن

:Pro

تراوح التركيز من  1.7إلى  3.9ومتوسط  2.6للمناطق الستة

-

جـاليسني :Gly

تراوح التركيز من  3.2إلى  4.6ومتوسط  4.1للمناطق الستة

-

االنــــــني

:Ala

تراوح التركيز من 4.4إلى  5.9ومتوسط  5.3للمناطق الستة

-

ســسـتني :Cy

-

فـــالـــني

:Val

-

ميـثيونني :Met

تراوح التركيز من  1.0إلى  1.5ومتوسط  1.34للمناطق الستة

-

ايــزليـسني

:Is

تراوح التركيز من  4.2إلى  6.3ومتوسط  5.4للمناطق الستة

-

ليــوســـني :Leu

تراوح التركيز من  4.7إلى  6.5ومتوسط  5.8للمناطق الستة

-

تيـــروسـني :Tyr

تراوح التركيز من  13.0إلى  17.0ومتوسط  14.0للمناطق الستة

-

غينيااالنني :Phe

تراوح التركيز من  3.1إل  4.7ومتوسط  3.9للمناطق الستة

-

هستيدين : His

تراوح التركيز من  9.6إلى  13.9ومتوسط  12.8للمناطق الستة

-

اليســـــني :Ly

تراوح التركيز من  5.2إلى 6.5ومتوسط  5.9للمناطق الستة

-

أرجــــنني

:Arg

تراوح التركيز من  4.6إلى  5.8ومتوسط  5.0للمناطق الستة

تراوح التركيز من  0.30إلى  0.43ومتوسط  0.34للمناطق الستة
تراوح التركيز من  3.3إلى  5.5ومتوسط  4.7للمناطق الستة

• العناصر املعدنية
نسبة مئوية على أساس الوزن اجلاف
-

النيتروجني :تراوحت النسبة من  2.9إلى  4.9ومتوسط  % 3.49للمناطق الستة

-

الفسفور  :تراوحت النسبة من  0.31إلى  0.49ومتوسط  % 0.40للمناطق الستة

-

البوتاسيوم :تراوحت النسبة من  0.70إلى  1.17ومتوسط  % 1.0للمناطق الستة

املرجع (: )16
Ibrahim, A.M. ,M.B.El–Sabrout and NahlaA.A. 2013 .Evaluation of some date palm male types using
molecular markers. Egypt. J. Hort. Vol. 40, No.1: 81 -99
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مصر في دراسة ( )2اجريت على حبوب لقاح صنف حياني بهدف معرفة قيمتها الغذائية عن طريق تقدير
محتواها من العناصر املعدنية واملركبات العضوية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
حبوب اللقاح غنية مبحتواها من الفيتامينات والعناصر املعدنية والكربوهيدرات واألحماض األمينية كما هو واضح مما يلي :
• واملكونات الرئيسية
النسب املئوية التالية مت حسابها على أساس جم  100 /جرام وزن رطب :
الرطوبة:

٪ 28.8

بروتني خام :

٪ 31.1

الرماد :

٪ 4.6

دهن خام :

٪ 20.7

٪ 1.4

ألياف خام :
كربوهيدرات٪ 13.4:

• العناصر املعدنية
النسب املئوية التالية مت حسابها على أساس مليجرام  100 /جرام وزن جاف ( للتحويل إلى نسب مئوية تقسم
القيمة على)1000
البورن (: )B
احلديد (: )Fe

ء309.4
ء

املنجنيز (:) Mn

ء

الزنك (:) Zn

241.0

املولبدمن (:)Mo

284.0

الكوبالت ( : )Co

ء

ء

ء

ء

305.0

281.0

السيلينيوم (: )Se

319.6

302.2

النحاس (:)Cu

ء

302.4

305.4

النيكل (:)Ni

ء

• الفيتامينات
حبوب لقاح نخلة التمر غنية مبحتواها من الفيتامينات خاصة فيتامني  Cكما هو واضح ممايلي :
فيتامني : A
فيتامني : E
فيتامني : C

( 7708.3وحدة دولية  100 /جرام )IU/100 g ،

ء

ء

ء

( 3030.9وحدة دولية  100 /جرام )IU/100 g ،
( 89.09ملجم  100 /جرام ) mg/100 g ،

• األحماض األمينية
وصل اجمالي تركيز األحماض األمينية إلى  30.55جم  100 /جرام وزن جاف (  )٪ 30.55ووصل عدد األحماض
األمينية التي مت تقديرها إلى  17حمض أميني منها  8أحماض ضرورية وفيما يلى نستعرض البيانات التي مت احلصول
عليها:
ا -األحماض األمينية الضرورية
وجد أن أعلى تراكيز (جم  100 /جرام وزن جاف ) كان حلمضي ليوسني( )Leuوليسني ( )Lysوأدنى تركيز حلمض
ميثيونني ( ، )Metوذلك واضح مما يلي :
1.72

فالني (:)Val

ثريونني(: )Thr
ميثيونني (:)Met

ء

0.11

فينيل أالنني (1.63 : )Phe

ليوسني (: )Leu

ء

3.34

1.49

ء

181

ء

ء

ايزوليوسني (: )Ile

ء

1.61

هستيدين(:)His

ء

اليسني (: )Lys

ء

2.93

ب -األحماض األمينية الغير ضرورية
وجد أن أعلى تراكيز( جم  100 /جرام وزن جاف ) كان حلمضي اسبارتك أسد ( )Aspوأالنني ( )Alaوأدنى تركيز حلمض
برولني ( ، )Proوذلك واضح مما يلي :
اسبارتك أسد (٪ 3.55 : )Asp
٪ 1.61
أرجنني (: ) Arg
٪ 2.61
أالنني (: )Ala
٪ 1.89
سيرين ( : )Ser
جاليسني (٪ 2.24 : )Gly
جلوتامك أسد (٪ 1.74 :)Glu
٪ 0.28
برولني (: )Pro
تيروسني (٪ 1.55 : )Tyr
سيستني (٪ 0.42 : )Cys
ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء
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• األحماض الدهنية
تركيز  :مت حساب التركيز كنسبة مئوية من إجمالي كمية الدهون
• األحماض الدهنية السائدة
مت تقدير  13حمض دهني  Fatty acidو وقد وجد أن ثالثة منها متثل حوالي  ٪ 62من إجمالى األحماض الدهنية
وتشمل:
باملتيك : palmitic

٪ 34.5

ء

ميرستيك : Myristic

لينولييك ٪ 14.3 : linoleic
ء

٪ 13.3

ء

• األحماض الدهنية املشبعة
عدد األحماض الدهنية املشبعة ) Saturated fatty acids (SFAالتي مت تقديرها  6أحماض متثل  ٪ 62.4من إجمالي
األحماض األحماض الدهنية التي مت تقديرها وتشمل :
ميرستيك ٪ 13.3 : Myristic
٪ 4.82
لوريك : Lauric
كابريك ٪ 0.46 : Cap ric
أراكيديك ٪ 7.32 : Arachidic
ستياريك ٪ 2.04 : Stearic
باملتيك ٪ 34.45 : Palmitic
ء

ء

ء

ء

ء

ء

• أحماض دهنية غير مشبعة
وجد انها متثل حوالي  ٪ 35.5من إجمالي األحماض الدهنية التي مت تقديرها وتنقسم إلى :
 احماض دهنية احادية عدم التشبع (. Mono-unsaturated-acid )MUFAومتثل حوالي  ٪ 14.24من إجمالي األحماض األحماض الدهنية التي مت تقديرها وتشمل:
٪ 7.19
بامليتولييك  ٪ 7.07 : Palmitoleicأولييك : Oleic
 احماض دهنية عديدة عدم التشبع (Polyunsaturated fatty acid )PUFAومتثل حوالي  ٪ 21.39من إجمالي األحماض األحماض الدهنية التي مت تقديرها من أهمها
أراكيدونيك ٪ 4.57 :Arachidonic
لينولييك ٪ 14.24 : Linoleic
ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

ء

املرجع (:)12
Hassan, H.M.M.,2011.Chemical composition and nutritional value of palm pollen grain. Global J. Biotech.
& Biochem., 6 (1): 01 -07
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في دراسة ( )14على حبوب اللقاح صنف سيوي أجريت بهدف دراسة املكونات الطيارة Volatile constituents
والنشاط املضاد لألكسدة Antioxidant activity
أوضحت الدراسة ما يلي :
• التعرف على املركبات العطرية والترببنات
باستخدام طريقة ( )GC-MSلتحليل الزيت  Essential oilالذي مت فصلة من حبوب اللقاح أمكن حتديد  21مركب
متثل  ٪ 72.2من الكمية الكلية التي تشمل مركبات عطرية  Aromaticوتربينات  Terpenesو بعض األحماض
الدهنية نستعرض فيما يلى أهم هذة املركبات :
 Dimethoxytoluene isomers : 19.45 ٪ Dimethoxy Toulene 3,4 : 18.16 ٪ P-cymen-4-ol : 13.51٪ Phenyl ethyl alcohol : 8.75٪ Caryophyllene : 9.51٪ Caryophyllene oxide : 3.71٪ء

ء

ء

ء

ء
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• النشاط املضاد لألكسدة
النتائج اوضحت وجود نشاط في الزيوت الطيارة حلبوب اللقاح حيث وجد أن ثابت التثبيط وهذا يتفق مع اجمالي
احملتوي من املركبات  LC50 0.89 mg/ml 50 : Inhibition constantالفينولية التي قدرت mg GA/g 57.9
ء

املرجع (:)14
Farouk, A., A. Metwaly and M. Mohsen .2015.Chemical composition and antioxidant activity of Date
Palm pollen grains (Phoenix dactylifera L.) essential oil for Siwe Cultivar Cultivated in Egypt. I Middle
East J. Appl. Sci., 5(4): 945 -949
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مصر في دراسة () 21على  6مصادر حلبوب اللقاح( فحول) مت جمعها من  6مناطق وأعطيت الرموز  M1إلى  M6بهدف
دراسة خصائصها املورفولوجية  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• خصائص الطلع
 عدد الطلع  /نخلة  :تراوح من  14إلى  18طلعة ومبتوسط  16.3طلعة للمصادر الستة شكل الطلع :اختلف شكل الطلع حسب املصدر حيث أخذ األشكال التالية  :بيضي  ، Ovateمتطاول ، Oblongإهليليجي  ، Elipticalرمحي Lanceolate
 شكل قمة الطلع :اختلف شكل قمة الطلع حسب املصدر حيث أخذ األشكال التالية  :حادAcute،منفرج  ، Obtuseعريض أو مقطوع trancate
 وزن الطلع  :تراوح من  1.50كجم إلى  2.25كجم ومتوسط  1.88كجم للمصادر الستة وزن الغالف :تراوح من  0.40كجم إلى  0.65كجم ومتوسط  0.52كجم للمصادر الستة طول الطلع  :تراوح من  56سم إلى  80سم ومتوسط  66.5سم للمصادر الستة عرض الطلع  :تراوح من  10سم إلى  16سم ومتوسط  13.2سم للمصادر الستة نسبة الطول  /العرض :تراوحت من  3.5الى  6.7ومتوسط  5.2للمصادر الستة• خصائص النورة
 وزن النورة :تراوح من  0.95كجم إلى  1.85كجم ومتوسط  1.36كجم للمصادر الستة طول النورة :تراوح من  50سم إلى  70سم ومتوسط  56.5سم للمصادر الستة عدد الشماريخ  /نورة  :تراوح من  70شمراخ إلى  125شمراخ ومتوسط  90شمراخ للمصادر الستة أطول شماريخ  :تراوح طولها من  24سم إلى  54سم ومتوسط  40.3سم للمصادر الستة أقصر شماريخ  :تراوح طولها من  16سم إلى  39سم ومتوسط  22.2سم للمصادر الستة عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح عددها من  60زهرة إلى  100زهرة ومتوسط  78زهرة للمصادر الستة عدد األزهار  /طلع  :تراوح عددها من  5250زهرة إلى  10000زهرة ومتوسط  6986زهرة للمصادر الستةطول الزهرة  :تراوح الطول من  0.85سم إلى  1.18سم ومتوسط  0.98سم للمصادر الستة طول الكأس  :تراوح الطول من  0.85سم إلى  0.76سم ومتوسط  0.69سم للمصادر الستة -طول املتك  :تراوح الطول من  0.35سم إلى  0.56سم ومتوسط  0.43سم للمصادر الستة
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حبوب اللقاح
 وزن حبوب اللقاح  /طلع  :تتراوح الوزن من  62جم إلى 115جم ومتوسط  71.7جم للمصادر الستة وزن حبوب اللقاح  /نخلة  :تتراوح الوزن من  832جم إلى 1610جم ومتوسط 1153جم للمصادر الستة وزن حبوب اللقاح  /زهرة  :تتراوح الوزن من 6.9ملجم إلى 17.1ملجم ومتوسط  10.7ملجم للمصادرالستة
 طول حبة اللقاح  :تتراوح الطول من  21.2ميكرون إلى  24.6ميكرون ومتوسط  22.9ميكرون للمصادرالستة
 عرض حبة اللقاح  :تتراوح العرض من  18.7ميكرون إلى  20.3ميكرون ومتوسط  19.7ميكرون للمصادرالستة
 نسة الطول إلى العرض  :تراوحت النسبة من  1.07إلى  1.22ومتوسط  1.66للمصادر الستة سمك جدار  Exineحبة اللقاح  :تتراوح السمك من  0.54ميكرون إلى  1.06ميكرون ومتوسط 0.87للمصادر الستة
 حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام األسيتوكامن )  :تراوحت النسبة من  ٪ 85.2إلى  ٪ 98.5ومتوسط ٪ 92.3للمصادر الستة
 حيوية حبوب اللقاح ( باستخدام اإلنبات )  :تراوحت النسبة من  ٪ 80.1إلى  ٪ 95.5ومتوسط 89.5 ٪للمصادر الستة
املرجع (: )21
Rizk,R.M., S.S.H.ElSharabasy,and Kh.A. Soliman. 2007 .Characterization and evaluation of sex males
date palm ( Phoenix dactylifera L. ) genotypes in Egypt. The fourth symposium on date palm in Saudi
Arabia ,KFU Alahsa :873 -915

اجلزائر
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في دراسة ( )8على ثمانية اصناف مذكرة شملت Degla Bida , Deglet Nour ,Ghars, Dgel 01, Mal 05, Mch Degla,
 Mal 07 ,Dgel 02األصناف جزائرية عدا صنفي  Male 05و Male 07أمريكية املصدر

أوضحت الدراسة ما يلي :
حبوب اللقاح
لوحظ وجود اختالفات معنوية في بعض اخلواص املورفولوجية  Morphological characteristicsمن حيث طول
وقطر حبة اللقاح وطول أنبوب اللقاح ( وحدة القياس بامليكروميتر  )μmمن صنف الى آخر ولنفس الصنف من
موسم إلى آخر كما هو واضح مما يلي:
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• طول حبة اللقاح :
 تراوح في املوسم األول من  30.6لصنف Mal 05إلى 41.2لصنف .Degla Bida تراوح في املوسم الثاني من  33.1لصنف Dgel 01إلى  39.4لصنف  Degla Bidaالفروق معنوية في كالاملوسمني.
 متوسط طول حبة اللقاح للموسمني وللثمانية أصناف 33.77ميكرون• قطر حبة اللقاح :
 تراوح في املوسم األول من  13.0لصنف Mal 05إلى 14.1لصنف Mal 07 تراوح قطر في املوسم الثاني من 12.9لصنف Dgel 01إلى 14.2لصنف  Dgel 02إلى الفروق معنوية فياملوسم الثاني
 متوسط عرض حبة اللقاح للموسمني وللثمانية أصناف  13.58ميكرون• أنبوب اللقاح
 تراوح طول انبوب اللقاح  Pollen tubeفي املوسم األول من ميكرون 175.7لصنف  Dgel 02إلى 311.8ميكرون لصنف Mal 05
 تراوح طول انبوب اللقاح في املوسم الثاني من  179.1ميكرون لصنف  Dgel 02إلى  278.8ميكرون لصنف .Mal 05الفروق معنوية في كال املوسمني
 متوسط طول انبوب اللقاح اللقاح للموسمني وللثمانية أصناف  233.9ميكرون• حيوية حبوب اللقاح
 حيوية حبوب اللقاح (باستخدام صبغة االسيتوكارمن ) في املوسم الثاني تراوحت من  ٪ 76.8لصنف Dgel 01إلى  ٪ 93.3لصنف  Gharsومتوسط للثمانية أصناف . 87.2٪
 انبات حبوب اللقاح (باستخدام بيئة منو ) في املوسم الثاني تراوح من  ٪ 61.4لصنف  Dgel 02إلى ٪ 92.8لصنف  Gharsومتوسط للثمانية أصناف . ٪ 72.5
خصائص الطلع
		
وجدت إختالفات معنوية في معظم خواص الطلع  spatheونسبة اإلنبات بني االصناف حتت الدراسة
وسنكتفي بعرض احلد األدنى واحلد األعلى لكل صفة ( متوسط سنتي الدراسة ) ومتوسط الثمانية أصناف ( املوسم
الثاني ) كما هو واضح مما يلي:
 وزن الطلع تراوح من  0.82كجم لصنف  Mal 07إلى  3.2كجم لصنف  Deglet Nourومتوسط للثمانية أصناف 1.87كجم .
 طول الطلع تراوح من  57.4سم لصنف  Gharsإلى  86.5سم لصنف  Degla Bidaومتوسط للثمانية أصناف72.5سم .
 عرض الطلع تراوح من 8.6سم لصنف  Dgel 01إلى 19.6سم لصنف  Deglet Nourومتوسط للثمانية أصناف 16.5سم .
 عدد الشماريخ  /طلع تراوح من 123شمراخ لصنف  Mal 07إلى  210شمراخ لصنف  Deglet Nourومتوسطللثمانية أصناف  171شمراخ
 طول الشمراخ  :تراوح من  15.0سم لصنف  Dgel 01إلى  25.9سم لصنف  Deglet Nourومتوسط للثمانيةأصناف  19.9سم .
 عدد األزهار  /شمراخ تراوح من  40لصنف  Dgel 01إلى  93زهرة لصنف  Deglet Nourومتوسط للثمانية أصناف 65زهرة .
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املرجع (:)8
DJEROUNI,A.,A. CHALA, A. SIMOZRAG , R. BENMEHAIA AND M. BAKA .2015 Evaluation of male palms
used in pollination and the extent of its relationship with cultivars of the date palm (Phoenix dactylifera
L. ) grown in region of Oued Righ. Algeria. Pak. J. Bot., 47(5): 2295 -2300
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في دراسة ( )7على حبوب لقاح صنفي  Deglet-noorو  Taker- bouchtبهدف تقدير محتوى اجلدار اخلارجي exinc
من العناصر املعدنية .
اوضحت الدراسة وجود تفاوت واضح في تركيز العناصر حيث كانت السيادة لعنصري الفوسفور والبوتاسيوم
ونستعرض فيما يلي تركيز العناصر كنسبة مئوية ( )٪من اجمالي كمية العناصر
 صنف : Takerbouchtالفوسفور (:)P

ء

الكالسيوم (:)Ca

ء

املغنسيوم ( : )Mg

27.82

البوتاسيوم (: )K

15.48

لكلوريد (:) Cl

ء

السليكون (:)Si

ء

ء

1.94

ء

26.13

الكبريت (:) S

7.83

احلديد (: )Fe

1.58

االملنيوم (:)Al

ء

16.16
3.06

ء

0.00

ء

 صنف : Deglet-noorالفوسفور (: )P
الكالسيوم (:)Ca

30.8

البوتاسيوم (: )K

21.23

الكلوريد (:) Cl

ء

السليكون (:)Si

ء

ء

ء

املغنسيوم ( : )Mg

ء

1.31

26.13

ء

الكبريت (10.56 :) S
ء

5.27

احلديد (: )Fe

1.34

االملنيوم (: )Al

3.32

ء

ء

0.00

متوسط الصنفني
الفوسفور (:)P
الكالسيوم (:)Ca
املغنسيوم ( : )Mg

ء

29.3

البوتاسيوم (: )K

18.3

الكلوريد (:) Cl

1.6

السليكون (:)Si

ء

ء

ء

26.13

الكبريت (:) S

ء

6.6

احلديد (: )Fe

ء

1.5

االملنيوم (: )Al

ء

13.6
3.2

ء

ء

0.0

املرجع (:)7
Boughediri, L. 1991. Mineral composition of the exine of two male date palms (Phoenix dactylifera
dnctjlifera L.).- Grana 30: 525 - 527
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باكستان
أبحاث ودراسات حبوب لقاح نخلة التمر
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في دراسة ( )20إجريت في باكستان بهدف املقارن بني الصفات املورفولوجية حلبوب لقاح  4انواع من جنس Phoenix
هي P. sylvestris ,P. loureirii , P. dactylifera P. roebelenii
ابعاد حبوب اللقاح
 تراوح الطول بني القطبني  Polar lengthلألنواع األربعة من  15.7إلى  28.7ميكرون واملتوسط حلبوبلقاح نخلة التمر كان  21.9ميكرون.
 تراوح القطر عند االستواء  Equatorial diameterلألنواع األربعة من  21.1إلى  27.7ميكرون واملتوسطحلبوب لقاح نخلة التمر كان  24.7ميكرون .
شكل حبوب اللقاح
نسبة الطول بني القطبني إلى القطر عند االستواء لألنواع األربعة تراوحت من 0.8إلى  1.0واملتوسطحلبوب لقاح نخلة التمر كان  0.89ميكرون
 شكل حبوب اللقاح لنوع  P. roebeleniiكان كروي  Prolate-spheroidalفي حني كان Suboblate oroblate- spheroidalلباقي األنواع .
 سمك الغالف أو القشرة  Exineكان متقارب وتراوح من  1.0إلى  1.1ميكرون الزخرفة السائدة شبكية  Reticulateوسطح األدمة  Perforateيتراوح من ناعم  Fineالى خشن Coarse طول األخدود  Colpusتراوح من  20.4إلى  27.0ميكرون واملتوسط حلبوب لقاح نخلة التمر كان  24.2ميكرون األخدود احادي  Monocolpateوطول فتحة اإلنبات  Apertureقريبة من طول احملور القطبي سمك طبقة  Sexineمساوية تقريبا لسمك طبقة Nexineاملرجع (:)20
Rashid ,A.A.and A. Perveen,2014, Pollen morphology of some native and cultivated species of the genus
Phoenix from Pakistan and Kashmir.INT. J. BIOl. BIOTECH., 11 (4): 611 -615.

-2

في دراسة (ٔ )17اجريت لتقيم  15نخلة مذكره ( مت اإلشارة اليها من  M1إلى  ) M15نامية بريا في ٔاحد وديان باكستان
ٔاوضحت الدراسة ما يلي :
• خواص الطلع
وجدت إختالفات معنوية في معظم خواص الطلع  spatheونسبة اإلنبات بني األشجار املذكرة وسنكتفي
بعرض احلد األدنى واحلد األعلى لكل صفة كما هو واضح مما يلي:
 وزن حبوب اللقاح  /طلع :بصفة عامة كان وزن حبوب اللقاح منخفض حيث كان الوزن أكثر من  20جرام /طلع إلربعة ذكور فقط في حني تراوح املدى من  5جرام ٕالى  27جرام
 طول الطلع :تراوح من  7.0سم الى  108.7سم ومبتوسط عام  70.6سم. -عرض الطلع :تراوح من  8.3سم الى  14.7سم ومبتوسط عام 12.1سم.
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 طول النورة  :تراوح من  29سم إلى  55سم ومبتوسط عام  45.2سم . عدد الشماريخ  /نوره :تراوح من  61شمراخ ٕالى  246شمراخ ومبتوسط عام  153.2سم. طول الشماريخ  :تراوح من  11.3سم إلى  25سم ومبتوسط عام  17.5سم . عدد األزهار  /شمراخ  :تراوح من  41زهرة ٕالى  104زهرة ومبتوسط عام  65.8سم .• حيوية حبوب اللقاح
 مت استخدام صبغة األسيتوكارمن لتقدير احليوية  Pollen viabilityبصفة عامة كانت حيوية حبوب اللقاحمنخفضة حيث كانت النسبة فوق  ٪ 70إلربعة ذكور فقط في حني تراوح املدى من ٕ %31الى % 95
 حيوية حبوب اللقاح على أساس قدرتها على عقد الثمار تراوحت من  ٪ 23.3إلى ٪ 88.3• بداية ظهور الطلع
 بدأ ظهور الطلع عند وصل متوسط درجة احلرارة العليا 19ـ 18م ٥وقدمت تقسيم الذكور إلى ثالثمجاميع مبكرة خالل الفترة ديسمبر ـ يناير ومتوسطة خالل يناير ومتأخرة خالل مارس
 طول الفترة من بداية ظهور الطلع وحتى انفالقه تتراوحت من  13يوم ٕالى  38يوم حيث لوحظ أن طولاملدة يكون أقصر في األصناف املتأخرة اإلزهار نتيجة لإلرتفاع في درجة احلرارة خالل مارس .
املرجع(:)17
Iqbal ,M., M.Munir ,and M.Khan.2009. Floral characteristics of different male date palm and their
response to fruit setting and yield of cv Dkakki . Pakistan J. Agric Res. 22)141 -36:) 2

أمريكا
أبحاث ودراسات حبوب لقاح نخلة التمر
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أمريكا ( )27في دراسة اجريت بهدف املقارنة بني خواص ومميزات حبوب لقاح 11صنف وساللة  cloneتابعة لألنواع

P. roebeleni x P .paludosa, , P. reclinata , P. rupicola, P. sylvestris P. Humilis , Phoenix dactylifera
أوضحت الدراسة ما يلي :
اخلواص العامة
• تتشابه حبوب لقاح انواع جنس  Genusفينكس  Phoenixفي الشكل العام حيث تكون اهليليجية Elliptical
الشكل ٔاو تشبه القارب  Boat-shapedمع شق ٔاو ٔاخدود انبات قطبي عميق  Germinal Furrowميتد على طول حبة
اللقاح (شكل )11
• ابعاد حبوب اللقاح
 الطول :تراوح متوسط الطول من  17.2ميكرون لنوع  P. rupicolaإلى  26.7ميكرون لنوع P.reclinata العرض :تراوح متوسط العرض من  9.7ميكرون لنوع  P. rupicolaإلى 15.6ميكرون لنوع P.reclinata نسبة الطول إلى العرض  :كانت غالبا ً أقل من  1:2وتراوحت النسبة من  1: 1.4لنوع  P.Humilisإلى 1:2.4لنوع  P. dactyliferaصنف فارض .
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• أخدود أو شق اإلنبات
 أخدود اإلنبات  germinal furrowكان مقفل في معظم احلاالت باستثناء هجني P.roebeleni x P.paludosaو P.Humilis
 غشاء فتحة اإلنبات  germinal apertureكان مرئي في حبوب لقاح هجني P.roebeleni x P.paludosa• طرفي حبوب اللقاح
طرفي  Endsحبة اللقاح كانت ناعمة  Smoothفي معظم احلاالت باستثناء  P. sylvestrisوصنف  Fard # 4وهجني
 P.roebeleni x P.paludosaو و ساللة  Halawyi L14BC3حيث كان طرفي حبوب اللقاح حاد . Sharp
خواص مميزة
نوع Phoenix dactylifera
ساللة : Dayri L7BC2
 طول حبة اللقاح  24.1ميكرون وعرضها  12.0ميكرون ونسبة الطول إلى العرض 1:2.0 الشق مغلق  closedوطرفي حبة اللقاح ناعمة smoothصنف :Fard # 4
 طول حبة اللقاح 24.5ميكرون وعرضها  10.7ميكرون ونسبة الطول إلى العرض 1:2.4 الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح حادة sharpساللة : Halawyi L14BC3
-

طول حبة اللقاح  25.6ميكرون وعرضها  11.9ميكرون ونسبة الطول إلى العرض 2:2.2

-

الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح حادة

ساللة : Medjool L30BC3
-

طول حبة اللقاح  19.7ميكرون وعرضها 10.3ميكرون ونسبة الطول إلى العرض 1:1.9

-

الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح ناعمة

نوع P.reclinata
الساللة : 6-1-3
 طول حبة اللقاح  26.7ميكرون وعرضها  15.6ميكرون ونسبة الطول إلى العرض 1.8 :1-

الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح ناعمة

الساللة: 7-1-3
 طول حبة اللقاح  22.2ميكرون وعرضها  11.9ميكرون ونسبة الطول إلى العرض 1:1.7-

الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح ناعمة

نوع P. Humilis
 طول حبة اللقاح  21.9ميكرون وعرضها  15.6ميكرون ونسبة الطول إلى العرض1:1.4 -الشق مفتوح  openوطرفي حبة اللقاح ناعمة
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نوع P. rupicola
 طول حبة اللقاح  17.2ميكرون وعرضها  9.7ميكرون ونسبة الطول إلى العرض 1:1.8 الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح ناعمةنوع P. sylvestris
 طول حبة اللقاح  18.4ميكرون وعرضها 12.8ميكرون ونسبة الطول إلى العرض1:1.6 الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح حادةهجني P. roebeleni x P .paludosa
 طول حبة اللقاح  16.4ميكرون وعرضها  11.5ميكرون ونسبة الطول إلى العرض1:1.6 الشق مغلق وطرفي حبة اللقاح حادةتركيب اجلدار اخلارجي ومنط الزخرفة
• طبقة االدمة للجدار اخلارجي حلبوب اللقاح  Exineيتميز عادة بوجود جتاويف صغيرة  Holesاوثقوب على شكل
شبكة Tectate- perforat
• الزخرفة السطحية حلبوب لقاح أنواع جنس  Phoenixالتي مت دراستها كانت على شكل مسام أو نقر على
سطح األدمة Tectate-perforate
• أختلف شكل وحجم املسام حسب النوع فهي عادة ما تكون غير منتظمة حوافها ناعمة أو بزوايا او شبة
دائرية
• تكرار وجم املسام وجد أنه يعتمد على سمك اجلدار
• اكبر حجم للمسام (عرض  xطول بامليكرون )  perforationكان في ( P. reclinataتراوح من  0.08x0.08إلى
 x 1.04 0.32ميكرون ) وأصغر حجم كان في نخلة التمر ( P. dactylefliferaتراوح من  0.08x0.08إلى 0.32x 0.24
ميكرون)
• تكرار املسام في وحدة املساحة  Perforation frequencyوجد أنه أكثر تكرار في ساللة Halawyi L14BC3(15.2
 /ميكرون) في حني كانت ساللة  Dayri L7BC2األقل في التكرار ( /4.8ميكرون )
املرجع (: )27
) Tisserat, B. ,and Demason, D.A.1982. Scanning electron microscope study of pollen of phoenix
Arecaceae(. J. Amer. Soc. Hort. Sci 107)5(: 883 – 887.
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