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الفصل األول

•  مفهوم امليتازينيا
•  طرق ٔاجراء جتارب امليتازنيا

•  مصادر حبوب اللقاح 

مفهوم امليتازينيا

 الحظ مزارع نخلة التمر وعبر سنني طويلة أن لصنف أو مصدر حبوب  اللقاح أثر واضح 
على نسبة  عقد الثمار  ومعياد نضجها وبعض  خصائصها الثمرية  بدليل أنه كان يفضل 
ذكوراً على أخري ويعمل على ٕاكثارها خضريا واُطلق على هذة الظاهره phenomenon في 

.Metaxenia  بداية القرن املاضي  امليتازينيا

أول من أقترح اصطالح Term ميتازنيا هو سوينجل Swingle  )46( وخلص مالحظاته على  تٔاثيرات 
مصدرحبوب اللقاح على ثمار نخلة التمر فيما يلى :

 • حبوب لقاح نخلة التمر  Phoenix dactylifera وحبوب لقاح األنواع  األخرى التابعة جلنس 
Exert a direct influence  على شكل ولون وحجم  فينكس Phoenix حُتدت تٔاثير مباشراً 

البذور وكذلك على حجم الثمار وسرعة منوها وتطورها وميعاد نضجها .

 precise على حلم الثمار والبذور خاص ومحدد Male parent التٔاثير املباشر لألب املذكر • 
حلبوب لقاح الذكر املستخدم في التلقيح وان لهذا املصدر من حبوب اللقاح نفس التٔاثير 

على ثمار اصناف نخلة التمر االخرى وثابت من سنة الى اخري .

 • اطلق اصطالح ميتازينيا Metaxenia على التٔاثير املباشر ملصدر او  صنف حبوب اللقاح  
على اجزاء الثمرة التى تقع خارج اجلنني Embryo واألندوسبرم  Endosperm  وهى أنسجة 
منشٔاها األم  Maternal origin و ذلك  للتمييز بني  ظاهرة امليتازينيا Metaxenia   و ظاهرة 
على  اللقاح  حبوب  ملصدر  املباشر  التٔاثير  على  تدل  والتي  قبل  من  املعروفة   Xenia الزنيا 

.Syngamous  tissues أنسجة  جنني واندرسبرم البذرة

ٔاصل كلمتي  زينيا و ميتازينيا مشتق من الكلمة اليونانية  »Zenos« والتى تعني األجنبي 
. Beyond او وراء Behind تعني خلف Meta والبادئة   Quest او الضيف Foreigner
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ميكانيكية عمل امليتازينيا

وضع سوينجل Swingle )46( نظرية بسيطة  ولكنها األكثر احتماالً  لتفسير امليتازينيا    
ذائبة  او مواد  Secrete هرمونات  تفرز   االثنني معاً  او  األندوسبرم  او  ان اجلنني اخملصب  وهى 
Maternal tissues  التى ُتكون البذور )مثل  الى األنسجة األمية   مماثلة لها تنتشر خارجاً 
غالف البذرة Seed coat( وحلم الثمار ) مثل جدار املبيض Pericarp( ويكون لها تٔاثير خاص 
او محدد يختلف باختالف مصدر او صنف حبوب اللقاح. وهذا التفسير يعني أن امليتازنيا 

تخضع لسيطره وراثية Under genetic  control ولكن بصورة غير مباشرة .

    mRNA يعرف ب  RNA 29( أنه اثناء اإلخصاب تطلق حبوب اللقاح  نوع من ( Liu يفترض ليو   
)Messenger RNA( الذي يتميز بقدرته على اإلنتقال  أو السفر خارجاً الى اخلاليا األمية ناقالً 
واللون   واحلجم  الشكل  تشمل   Phenotypic منطية   تغيرات  إلحداث  املوقع  الى  تعليمات 
ووقت النضج والتركيب الكيماوي في كل من البذرة والثمرة  ويختلف هذا التٔاثير من مصدر 

حبوب لقاح الى آخر .

الفرق بني الزينيا وامليتازينيا:

هناك تباين واختالف  وأحيانا تداخل في  حتديد الفروق بني الزينيا و امليتازينيا او حتى تعريف كل 
منها ونستعرض فيا يلى ملخص لوجهات النظر اخملتلفة :

 • الزينيا حتدث نتيجة التٔاثير املباشر للجينات  Direct gene action على اجلنني واألندوسبرم  
أذ أن اجلنني يحتوى عادة على2N  نصفها من األم )البويضة( والنصف اآلخر من األب )النواة 
الذكرية( بينما يحتوى األندرسيرم على 3N منها مجموعتني من أالم ) النواتني القطبيتني ( 
ومجموعة من األب ) النواة الذكريه الثانية ( ومبعنى اخر يقتصر تٔاثير الزينيا على األنسجة 
التى حتتوي على األقل مجموعة كروموسومية واحدة )1n( من األب املذكر كما هو احلال في 
اجلنني واألندوسبيرم Syngamous tissues . وتعتبر ألوان األندوسبرم في  الذرة من أفضل 

األمثلة على ذللك ) شكل 1 (. 

    

شكل) 1( ظاهرة الزينيا في الذرة . الحظ تعدد ألوان االندوسبرم نتيجة لتعدد 
مصادر حبوب اللقاح .
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 Hereditary elements امليتازينيا  ال ميكن تفسيرها على أساس عوامل وراثية مباشرة •
األمية  األنسجة  على  املباشر  اللقاح  لتٔاثير حبوب  نتيجة    وٕامنا حتدث   ) )الكروموسومات 
تركيب  في  يدخل  ال  التى  األخرى  الثمرة  ومكونات  املبيض  جدار  مثل   Maternal origin
امليتازنيا تخضع  أن  املذكر.اي  األب  اي مجموعة كروموسومية من حبوب لقاح  أنسجتها 

لسيطره وراثية ولكن بصورة غير  مباشرة.

•  يعتقد ديني Denny )13( ان الزينيا تشمل امليتازينيا Xenia includes Metaxenia وميكن 
تلخيص وجهة نظر  ديني  في النقاط التالية: 

1881 )13( ليشير الى تٔاثير حبوب اللقاح  Focke سنة  Xenia وضعه  •  اصطالح 
على البذرة   والثمار ويشمل ذللك  األندوسبرم   الذي كان  يعتبر من األنسجة األمية 
كاسية  النباتات  في   Double fertilization املزدوج  األخصاب  اكتشاف  قبل  وذلك 

البذور .

• يغطي اصطالح الزينيا كل الفروق او التٔاثيرات املباشرة  التي حتدثها املصادر اخملتلفة 
حلبوب على شكل ولون وحجم  ومعياد نضج والتركيب الكيميائي في  البذور والثمار 
 Maternal tissues األمية  األنسجة  التٔاثير يشمل  ان  اي  نتيجة حلدوث اإلخصاب  
مثل جدار املبيض Pericarp وغالف البذرة Seed coats   واألنسجة التى يدخل في 

.Syngamou  يدخل األب في تركيبها الوراثي  مثل اجلنني واألندوسبرم

:  في نخلة  التالية  بالصورة  Reformulate نظرية سوينجل  ديني صياغة   أعاد   •
التمرُ يعزى التٔاثير امليتازيني واخلاصر  باختالف  حجم الثمار الى تركيز او عدة تركيزات 
لثالث هرمونات  ترتبط عادة بنمو الثمار  وهى األوكسني Auxin    والسايتوكينينات 
Cytokinins وحامض اجلبريليك Gibberellic acid وان الثمار الصغيرة )بذرة + جدار 
املبيض( حتتوي على مستويات اقل من الهرمونات بينما الثمار الكبيرة حتتوي على 
الثمار  من  كل  حجم  من  تزيدمن  اخلارجية  الهرمونات  اضافة  وان  اعلى  مستويات 
الصغيرة والكبيرة . أي ان ديني حدد طبيعة املواد املسؤلة عن التٔاثير امليتازيني والتى 

لم تكن معروفة عندما وضع سوينجل نظريتة .

 • اصطالح  امليتازنيـا  استخدم بكثرة  وبطريقة خاطئة ليصف ظاهرة موجودة  
و  الزينيا  ارتباك في حتديد معنى كل من   او  التباس  الزينيا مما سبب  من قبل هى 
امليتازينيا  وأكد Denny  على ذللك عندما استعرض العديد من البحوث في هذا 

. Swingle بينما دعم البعض االخر نظرية Focke  اجملال حيث دعم  بعضهم نظرية
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حلبوب  املباشر  التٔاثير  على  ليدل  امليتازينيا  اصطالح  سنستخدم  الكتاب  هذا  في 
اللقاح  على األنسجة األمية  وذلك لالسباب التالية: 

اصطالح امليتازينيا  اصبح واسع االنتشار واالستخدام  في مجال بحوث   •
تٔاثير مصدر حبوب اللقاح على ثمار نخلة التمر وغيرها من احملاصيل  .

يعتبر  الذي   Pericarp املبيض  التمر هو جدار  نخلة  ثمرة  من  املٔاكول  اجلزء   •
واضح  يتٔاثر  بشكل  الذي  وهو     Purely maternal tissues. نقي  ٔامي  نسيج 

مبصدر حبوب اللقاح .

 • اصبح من شبه املتعارف علية :

او  اجلنني  على  اللقاح  حبوب  تٔاثير  على  زينيا  اصطالح  يطلق  ان   -
قيمة  املبيض  جلدار  فيها  يكون  ال  التى  احملاصيل  في  االندوسبرم 
اقتصادية  مثل الذرة واحلبوب في حالة االندوسبرم واحملاصيل البذرية 

مثل البيكان والفستق في حالة اجلنني .

جدار  على   اللقاح  حبوب  تٔاثير  على  ميتازينيا  اصطالح  يطلق  ٔان   -
املبيض pericarp )وهو نسيج ٔامي نقي( في احملاصيل التى يكون فيها 

جلدار املبيض قيمة اقتصادية مثل ثمار نخلة التمر .

شكل )2( النورة املؤنثة والنورة املذكرة لنخلة التمر ، يعتبر انفصال اجلنس ووجود عدد كبير من 
االزهار على النورة  من اهم  العوامل التى  تساعد على اجراء جتارب امليتازينيا في نخلة التمر .

تعتبر نخلة التمر من افضل انواع النباتات الجراء جتارب امليتازينيا حيث تتميز كما هو من شكل )2( 
مبايلي :

 • وحيدة اجلنس ثنائية املسكن مما يسهل عملية التلقيح ٔاذ جتري بدون احلاجة 
ألزاله ٔاعضاء التذكير كما هو احلال في النباتات التي حتمل ٔازهار خنثي .

 • النورة الزهرية متفرعة مما يجعل من املمكن تلقيح النورة الواحدة بعده مصادر 
من حبوب اللقاح.
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 • وجود عدد كبير من األزهار املؤنثة  او املذكرة  في النورة الواحدة مما يساعد في 
احلصول على عدد كبير من الثمار والبذور من عملية تلقيح واحدة.

يعتبر نكسون Nixon من أوائل من قامو بٔاجراء جتارب عملية في هذا اجملال وذلك بناء علي توجية 
سوينجل أذ بدأ سنة 1925 بدراسة تٔاثير مصادر حبوب اللقاح الصناف  نخلة التمر او األنواع األخرى 
التابعة جلنس Phoenix   علي خصائص الثمار ووجد أن هناك تٔاثير واضح  لبعض هذة املصادر علي 

معياد  وصول الثمار ملرحلة النضج وعلى خصائص الثمار والبذور  )32,33,34,35,36,37,38,39 (.   

بعد ذلك بدأت التجارب في العديد من  مناطق ٕانتاج االتمور لإلستفادة من هذه الظاهره عملياً

طرق ٔاجراء جتارب امليتازنيا

رى جتارب  وامليتازينا بعدة طرق من ٔاهمها: جتجُ

1 • ٔاجراء جميع املعامالت )مصادر حبوب اللقاح ( على نفس النورة الزهرية.
 تعتبر هذة الطريقة ادق طرق اجراء جتارب امليتازينيا ألنها تساعد على :

 •  جتنب تداخل  التفاوت في قوة األشجار وعمرها  مع التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب 
اللقاح.

النخلة مع  او مكان وجودها على  او حجمها  النورات  • جتنب تداخل معياد تفتح   
التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح.

ٕامكانية  املؤنثة  مع  النخلة  نفس  النورات على   املعامالت على عدد من  تكرار   •  
تكرارها على أشجار اخرى .

استخدمت هذة الطريقة بواسطة عدد كبير من الباحثني )57,56,55,47,42,39,33,32,5 (.  وعند 
استخدامها غالبا ما تزال الشماريح الوسطى ويُقسم عدد الشماريح املتبقية على عدد 
مصادر حبوب اللقاح أو املعامالت وفي حالة أجراء عملية اخلف تقصر جميع الشماريخ بنفس 
 Reference الطول  ويفضل تكرار أحدى املعامالت مرتني على نفس النورة لتكون كمرجع

ولتقيم اخلطٔا التجريبى )42(.

2 •  استخدام نوره مؤنثة بكاملها لكل معاملة ٔاو مصدر من مصادر حبوب اللقاح
املبكرة  النورات  استبعاد  يتم  ما  وغالباً  املؤنثة  النخلة  نفس  على  املعامالت  جميع  رى  جًتًُ  
والنورات املتٔاخرة ، وهذه الطريقة تعتبر من أكثر الطرق استخداما في بحوث امليتازينيا  )62

   . ) ,60,59,54,53,51,35,33,30,23,22,19,18,17,11,10,8,6,5,1

• يساعد استخدام هذة الطريقة  على جتنب تداخل  التفاوت في قوة األشجار وعمرها  مع 
التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح.

• تكرار املعامالت على عدد من النورات على  نفس النخلة املؤنثة  مع ٕامكانية تكرارها على 
أشجار اخرى .
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من أهم عيوب هذة الطريقة صعوبة  جتنب تداخل  معياد تفتح النورات او حجمها او مكان وجودها 
على النخلة مع التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح، لتالفي هذا التداخل ينصح   بإتباع الطريقة 

التالية : 

املعامالت  توزيع  يتم   ) )أشجار مؤنثة  وثالث مكررات  اللقاح   لدينا ثالث مصادر حلبوب  أن   نفترض 
)مصادر او أصناف حبوب اللقاح( كمايلي : 

•  املكرره األولى  يتم تلقيح النورة األولى بلقاح املعاملة األولى والنورة الثانية بلقاح 
املعاملة الثانية والنورة الثالثة بلقاح املعاملة الثالثة. 

• املكررة الثانية يتم تلقيح النورة األولى بلقاح املعاملة الثانية والنورة الثانية بلقاح 
املعاملة الثالثة والنورة الثالثة بلقاح املعاملة األولى . 

الثانية  والنورة  الثالثة  املعاملة  بلقاح  األولى  النورة  تلقيح  يتم  الثالثة  املكرره   •
بلقاح األولى والنورة الثالثة بلقاح الثانية.  

في حالة وجود عدد كافي من النورات املؤنثة على نفس النخلة  ميكن تكرار العملية السابقة بحيث 
ُمتثل كل معاملة مرتني او اكثر وهذا يتوقف على عدد مصادر حبوب اللقاح  .

3 • تلقيح جميع النورات على النخلة الواحدة مبصدر واحد من حبوب اللقاح
في هذة الطريقة تستخدم  نخلة مؤنثة لكل مصدر من مصادر اللقاح  ويفضل توحيد عدد النورات 
على كل نخلة مؤنثة ، وتتبع هذه الطريقة في حالة التجارب التي جتري على نطاق واسع وعلى عدد 

كبير من املكرارت  ) 63,35,21,16,9( .  اهم عيوب هذة الطريقة مايلى :

حبوب  ملصادر  امليتازيني  التٔاثير  مع  وعمرها  األشجار  قوة  في  التفاوت  تداخل   •
اللقاح.

التٔاثير  او مكان وجودها على النخلة مع  النورات او حجمها  • تداخل معياد تفتح 
امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح.

عند استخدام  هذة الطريقة ينصح  باختيار  أشجار متجانسة في العمر وقوة النمو  وتعتبر هذة 
الطريقة اقل طرق جتارب امليتازينا كفاءة ويفضل عدم استخدامها .   

عند أجراء عملية التلقيح يجب أن  ُتٔاخذ جميع االحتياطات الالزمة ملنع حدوث تلوث حلبوب اللقاح 
من مصدر أخر خاصة عند أتباع الطريقة األولى لذلك :

• يجب تغليف كل من الطلع املذكر والطلع املؤنث قبل تفتحها.  
بها  خاص  منعزل  مكان  في  الشماريخ  وجتفف  يقطع  املذكر  الطلع  نضج  عند   •

بعيداً عن املصادر االخرى وذلك في حالة استعمال اللقاح اجلاف.

•  عند نضج الطلع املؤنث يزال غالف النورة  وتغلف مجموعه الشماريخ اخلاصة 
بكل معاملة داخل كيس مستقل عند أتباع الطريقة األولى ، بينما تغطي النورة 

بكاملها أذا أتبعت الطرق األخري .

• في حالة استخدام  اللقاح الرطب يوضع عدد كافي وموحد من الشماريخ املذكرة 
بني الشماريخ املؤنثة ويغلق الكيس جيداً 
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• يعطى اللقاح اجلاف بعدة طرق منها استعمال قمع يدخل طرفة في فتحة في 
أعلى الكيس ثم ُتغلق الفتحة بعد األنتهاء من التلقيح و قد يستعمل بخاخ له 
انبوبة خلروج اللقاح يعمل بالضغط   عند التلقيح يتم  أدخال أنبوبة خروج اللقاح 
داخل الكيس من أعلى او تستخدم كرة من القطن بعد غمسهما بحبوب اللقاح 

وتوضع داخل الكيس وبعد انتهاء التلقيح  تقفل الفتحة  .

أن  من  للتٔاكد  املكررات  وعلى عدد كبير من  تكرارها عده سنوات  يجب  امليتازنيا  أجراء جتارب  عند 
أو  للصدفة  وليس  اللقاح  حبوب  مصدر  لتٔاثير  راجعة  الناجتة  الثمار  على  ظهرت  التي  التغيرات 
الظروف البئية أو عوامل أخرى وقد لوحظ في كثير من التجارب أن التٔاثير قد يكون واضحا ومعنوياً 
في أحد السنوات أو غير معنوي  أو يختفى أو يكون على العكس في السنة التالية  )3, 11 , 14 , 

  .) 56 , 55 , 40 , 23 , 22

مالحظات هامــة 
اليها عادة ب.... ويشار  او مجهولة  لذكور غير معروفة  لقاح  التجارب تستخدم حبوب  في بعض 

M1,M2,M3   اوA,B,C )57,40,30,26,25,24,19,1816(  وقد يسمى باسم املنطقة  النامي فيها الذكر 
) 2 ، 9 ، 8(  أو يشار اليها ب .... L1, L2, L3 )40(  وبالرغم من القيمة العلمية لنتائج  لهذة التجارب 
في دراسة التٔاثير امليتازيني ملصدر حبوب اللقاح ٕاال انها  محدودة القيمة من الناحية العملية ويرجع 

ذللك الى : 

مصدر  حتديد   لصعوبة  منها  االستفادة  او  تطبيقها  املزارع  على  الصعب  من   •
حبوب اللقاح  حيث تتعدد األشجار املذكرة فى املنطقة الواحدة  وحتى في املزرعة  

الواحدة.

معظم  ألن  التجربة  في  املستخدمة   الذكور  تقييم   املزارع  على  الصعب  من   •
للمزارع  او معروفة  مميزة  لقاح  او مصادر  ذكور  اجرائها التشمل  يتم  التى  التجارب 

للمقارنة بينها وبني املصادر اجلديدة. 

في بعض احلاالت ال يحدد الباحث طريقة التلقيح بعدم حتديد املكررة هل هي عدد من الشماريخ او 
نورة كاملة او جميع النورات على النخلة املؤنثة ) 26,25,24,21,3 ( وفي رأينا ان هذا يعتبر عيب ألن 

وحدة املكرره وعددها تعطي فكرة عن دقة التجربة .
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مصادر حبوب اللقاح 

متتاز  كل منطقة من مناطق زراعة نخلة التمر في العالم بعدد محدود من األصناف املذكرة )األفحل( 
يفضل املزارع التلقيح بها نظراً  لتٔاثيراتها اإليجابية املميزة في حتسني صفات احملصول الناجت  او في 

تبكير او تٔاخير ميعاد نضج الثمار .

ميكن تقسيم مصادر حبو ب الى ٔاربع مجاميع هي: 

• اجملموعة االولى : 
• وتشمل ذكور  لنخلة التمر نشٔات من البذرة ولم يتم اختبار او تقيم معظمها 
وهى  عديدة خاصة في الوديان و املزارع التى نشٔا نخيلها من البذرة وغالباً ما تشكل 
نسبة كبيرة من نخيل املزرعة وعند استخدامها في التجارب يشار اليها برمز مثل  

. ...A,B او ...L1,L2 او ...M1,M2

• هذه الذكور حتتاج الى تقييم  تٔاثيرها امليتازيني  الختيار  املناسب منها واكثارة 
لقاح اصناف  التجارب يجب اضافة مصادر حلبوب  . وعند استخدامها في  خضرياً 
       4 فارد  صنفي  يستخدم  مثالً  امريكا  في  املميز،  امليتازيني  بتٔاثيرها  معروفة 
)استخدام لقاحة  يبكر في النضج وينتج ثمار صغيرة( و موسك )استخدام لقاحة 
املراد  اللقاح  حبوب  مصدر  وبني  بينها  للمقارنة  كبيرة(  ثمار  وينتج  النضج  يؤخر 

اختبارها )44,21,9 (.

• اجملموعة الثانية :
•  وتشمل أشجار نخلة التمر املذكرة التى حتمل اسماء خاصة وغالباً مايكون اسم 

الصنف املذكر هو  نفس اسم النخلة األم.

• هذة األصناف املذكرة مت اختيارها من قبل املزارعني الذين الحظو تٔاثيرها اإليجابي 
على عقد الثمار وعلى اخلصائص الثمرية وقد مت احملافظة عليها عن طريق ٕاكثارها 

خضرياً عن طريق الفسائل وحالياً يتم ٕاكثارها باستخدام  مزارع األنسجة.

من ٔاشهر هذة األصناف مايلي :

•  العراق : غنامي احمر ،غنامي اخضر  ، رصاصي ، سمسمي، وردي، خكري عادي، 
خكري  سمسمي ، كريطلي ، بلياني )63,59, 53 5, 2,1(

• مصر: سيوى ، زغلول ، امهات ، اجلنديلة ،   ....)23,22,17(
• السعودية: ريزيز ، خضرى ، الصقعى ، نبوت سيف، صفرى ، شلبي ، سلج ،  برحي، 
سكري، نبوت زامل ، منيفي ، شقرا القصيم  ، مكتومي، خشكار، خالص، اخلشرم ، 

الدخيني، شبيب ، سليم  ، بخيتان ،حمود. )62,55,11,10(

مان : سهيلي ، خطيبي، خور/ خوري، بهألني، عاصمي ، ابو السبعة ،  • سلطنة عجُ
العريش، منة ، سما،دويرة ،جناديد ، مقيضة  ،الردسابا ، مدحجول، سوقم   )64,14(

، غنامي اخضر ، سمـسمي  ، غنامي احمر  كرباسي، سوزبارك، بلياني   : ٔايـران    •
. )51,54(
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• اإلمارات : أحمر، سكة، أبو السلة، أخضر، فحل العني ) 64,6( 
• الكويت : تستخدم بعض األصناف املذكرة األمريكية مثل بوير11،جرافس، فارد4، 

غنامي )64(

  Barhee A-19 , Boyer 11,  Thoory 20,  Jarvis 1, Fard 4,   Crane,  : ٔامريكا •
Mosque, مت حتديد مواصفاتها  خاصة فيما يتعلق مبيعاد أزهارها وكمية  حبوب لقاحها 
   . واألصناف املؤنثة املتوافقة معا  وقد مت ضمها الى مركز حفظ اجلينات)املوروثات( 

   .   )47,43,42,32,28(Germplasm Repository

• اجملموعة الثالثة :
• وتشمل مجموعة  األصناف املذكرة الناجتة عن طريق التهجني خاصة التهجني 
  Medjool BC3,  Kahdrawy BC3, : الرجعي Back crossing  ومن  هذة األصناف 

 ) 42,43( Deglet Noor BC4

• متتاز هذة الذكور بٔانها معروفة املنشٔا وان تركيبها الوراثي مشابه في نواحي كثيرة 
لألم ويعتقد أن تقليل عدم التماثل الوراثي Heterozygosity في الذكور عن طريق 
التربية قد يساعد على تقليل التباين في صفات الثمار وميعاد نضجيها في العذق 

الواحد أو النخلة الواحدة.)42(

  

• اجملموعة الرابعة :
  species  الذي يضم حوالى 14 نوع Phoenix تشمل ذكور األنواع اآلخرى التابعة جلنس فينكس
 Interspecific بينها  خصوبة  هناك  وأن  بينها  فيما  تتالقح  بٔانها    فينكس   انواع  ،تتميز 
Fertility   والهجني  او النسل Offspring   يكون خصباً في معظم األحيان  لقد استخدمة 
حبوب لقاح أنواع جنس فينكس في العديد من جتارب املتيازينيا بهدف مقارنة تٔاثير امليتازيني 

بلقاح نخلة التمر ),50,48,42,38,37,36,33,32,4 (.

اختيار الذكور او مصادر حبوب اللقاح عند اجراء جتارب امليتازينا

تٔاثير  وذات  نباتية متفوقة   الى احلصول على اصناف مذكرة ذات خصائص  امليتازينيا  تهدف جتارب 
. لذلك يحب مراعاة  ميتازيني مرغوب ومحدد عند استخدام لقاحها على بعض األصناف املؤنثة 

مايلى عند اختيار او اختبار مصادر جديدة حلبوب اللقاح :

• وقت االزهار :
  يجب ان يتوافق ميعاد ازهار كل من من الذكر املتوقع اختياره مع ازهار األنثى املستقبلة 
حلبوب اللقاح وذللك لتجنب تخزين حبوب اللقاح فى االزهار املبكر للذكر او عدم توفر حبوب 

اللقاح فى حالة االزهار املتٔاخر للذكر.
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 • الطلع املذكر :

الطلعة  احتواء  مع  الطلع سنوياً  ٕانتاج عدد كبير من  بقدرته على  الذكر  يتميز  ان   يحب 
الواحدة على كمية وافرة من حبوب اللقاح احلية وميكن التعرف على مدي التباين الواسع  
في مواصفات الطلع بني الذكور  مبراجعة البحث الذي مت فيه تقييم  حوالى 650 ذكر  جرى 
جمعها من مناطق انتاج التمور في السعودية  )32(  ومعروف انه كلما زادت قدرة الصنف 
املذكر على ٕانتاج كمية وافرة من حبوب اللقاح كلما قلت احلاجة الى زراعة عدد كبير من 

من األشجار املذكره.

• عدم التوافق الذاتي واخللطي : 
مت  وقد  مؤنث معني  بويضات صنف  ٕاخصاب  في  ذكر معني  لقاح  به فشل حبوب  ويقصد 

تسجيل حاالت من عدم التوافق الذاتي واخللطي في متور السعودية  ) 10,11( واألمارات )6(.

تعتبر نسب العقد من افضل الطرق لتقدير مدى التوافق خاصة في حالة استخدام  لقاح  
عدد كبير من مصادر حبوب اللقاح مع عدد كبير من اإلناث املستقبلة حلبوب اللقاح وفي 

هذة احلالة  يجب أن تتم املقارنة  بني ذكور متقاربة في حيوية حبوب لقاحها.

ميكن تقسيم حاالت عدم التوافق الى :

• عدم التوافق قد يكون كلياً او جزئياً.
• عدم التوافق الذاتي يكون بني صنف مذكر وصنف مؤنث يحمألن نفس اإلسم .

نفس  حتمل  ال  مؤنثة  وأصناف  مذكرة  اصناف  بني  يكون  اخللطي  التوافق  عدم   •
األسماء . 

• التٔاثير امليتازيني :
التٔاثير على ميعاد  املرغوب  فقد يكون  امليتازيني  التٔاثير  يتوقف على  اختيار مصدر لقاح   

النضج او   اخلصائص الثمرية الطبيعية او الكيميائية  او حتسني نسبة العقد وغيرها .

• اصناف املقارنة :
  عند دراسة التٔاثير امليتازينى  لعدد من الذكور اجلديدة على صنف او اصناف مؤنثة يحب ان 
امليتازينى وذللك للمقارنة ولتحديد  تٔاثيرها  التجربة اصناف مذكرة معروف ومحدد  تشمل 
مدى تفوق او عدم تفوق مصادر حبوب اللقاح اجلديدة على األصناف املذكرة  املعروفة  )42 ( .

• استمرارية الصنف املذكر :
  عند اختبار التٔاثير امليتازينى لنخل مذكر يجب اختيار األشجار التى مازال لها القدرة على   
او مزارع األنسجة  وذلك في  انتاج فسائل حتى ميكن ٕاكثارها خضرياً عن طريق الفسائل 

حالة متيزها بتٔاثير ميتازيني مرغوب او في حالة تفوقها على األصناف املذكرة املعروفة.

هذة النقاط مت  أخذها   في االعتبار عند تقييم عدد من األصناف املذكرة األمريكية  خاصة  تٔاثيرها 
 Date Palm Germplasm امليتازيني )28( والتى مت ضمها الى مركز موروثات ) اجلينات( نخلة التمر

Repository  ومن هذة األصناف مايلى :
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• برحي   BarheeA19 ينتج عدد كبير من الطلع ولكن موسم أزهاره يتٔاخر حوالى 
شهر مقارنة مبوسم ازهار  كرين وبوير11  ، لقاح هذا الصنف املذكر مناسب لصنف 
دقلة نور ، تٔاثيرة امليازيني متوسط  في ميعاد النضج  مع  حجم ثمار متوسطة 

الى   كبيرة  نسبياً.

• بوير Boyer No 11 ينتج كميات غير عادية من حبوب اللقاح وعدد الطلع سنوياً يتراوح 
من 25 الى 35 تُعطى حوالى لتر من حبوب اللقاح  ، من األصناف املبكرة في االزهار .

 20 من  يتراوح  الطلع سنوياً  وعدد  نور  دقلة  لصنف  بذرة  من  ناجت   Crane كرين    •
الى 25 تُعطى حوالى لتر من حبوب اللقاح، من األصناف املبكرة في االزهار. تٔاثيرة 

امليازيني التٔاخير في ميعاد  النضج في النضج مع كبر حجم الثمار.

تٔاثيرة  متوسطة،  اللقاح  حبوب  وكمية  املوسم  وسط  يزهر    Fard No  4 فارد   •
امليازيني التبكير في ميعاد النضج  مع صغر حجم الثمار.

• جارفسJarvis No 1 مبكر في االزهار وينتج العديد من الطلع تُعطي كمية كبيرة 
من حبوب  اللقاح ويعتبر ملقح جيد لصنف دقلة نور 

حجم  وكبر  الثمار  نضج  ميعاد  في  التٔاخير  امليتازيني  تٔاثيره   Mosque موسك   •
الثمار.  

ونرجو ان تعمم مثل هذة املعلومات فى كل مناطق انتاج التمور لتعريف املزارع على افضل الذكور 
فى منطقته مما يساعد املزارع على اختيار األصناف  املذكرة   ذات التٔاثير امليتازيني املناسب الصناف  

مزرعته.



13

الفصل الثاني

• مظاهر التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح على ثمار نخلة التمر .

التمر  نخلة  نوع  ٔاصناف  ذكور  استخدام   عن  الناجت  امليتازيني  التٔاثير   •
.PHOENIX DACTYLIFERA

                                مظاهر التٔاثير امليتازيني 

                                            ملصادر حبوب اللقاح على ثمار نخلة التمر 

تتعدد املظاهر  املرئية او امللموسة للتٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح  على ثمار وبذور نخلة التمر  
ومن اهم هذة املظاهر :

•  التٔاثير  على نسبة عقد الثمار والتى تعكس حالة التوافق بني مصدر حبوب اللقاح 
والصنف املستقبل حلبوب اللقاح مع اخذ حيوية حبوب اللقاح في االعتبار.

• التٔاثير على مراحل منو الثمار اخملتلفة خاصة مرحلة النضج )مرحلة اخلالل او التمر 
حسب الصنف(.

• التٔاثير على كمية احملصول على ٔاساس متوسط وزن العذق او اجمالي انتاج النخلة 
الواحدة .

• التٔاثير على اخلصائص  الطبيعية لكامل الثمرة او البذرة  مثل الشكل الطول والعرض 
واحلجم والوزن  واللون وغيرها .

العناصر  و  اخملتلفة  بٔانوعها  السكريات  ويشمل  الكميائي  التركيب  على  التٔاثير   •
الغذائية  والتانينات  وغيرها .

• التاثير على النشاط احليوي  او العمليات احليوية ويشمل عمل اإلنزميات ومستويات 
منظمات النمو وغيرها.
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ٔاهمية  امليتازينيا  من الناحية العملية 

العديد من التٔاثيرات امليتازينية حلبوب اللقاح لها قيمة علمية عالية  اال انها من الناحية العملية 
قد ال تهم املزارع كثيراً ويكمن توضيح ذللك فيما يلى :

• يعتبر  تقدمي أو تٔاخير أوان او ميعاد  نضج الثمار اهم تٔاثير ميتازيني ملصدر حبوب اللقاح 
يسعى الية املزارع وستناول هذا التٔاثير بشئ من التفصيل فيما بعد .

• التٔاثير  امليتازيني قد يظهر في تغير بعض مواصفات الثمار مثل الوزن واحلجم والشكل  
ٕاال أن حجم ووزن الثمار قد يتٔاثران بعوامل أخرى أكثر فاعلية من األثر امليتازيني مثل انخفاض 
نسبة العقد او خف الثمار  بجانب  تٔاثير عمليات رعاية  النخلة كالتسميد والرى  وعوامل 

أخرى كثيرة. 

•  تٔاثير امليتازينيا على التركيب الكيمياوي للثمار يعتبر قليل األهمية  بالنسبة للمزارع .
•  التٔاثير  في زيادة عقد الثمار تتوقف أهميته  على الصنف : 

• في حالة األصناف املؤنثة التى تتوافق مع عدد كبير  من مصادر حبوب اللقاح قد 
ما يلجٔا ٕالى خف ثماره ليحصل على  بنسبة العقد  ووغالباً  املزارع أصالً  ال يهتم 

ثمار أكثر جودة.

• في حالة األصناف املؤنثة التى تتوافق مع عدد محدود او قليل  من مصادر حبوب 
من   تزيد  والتى  مزرعته  اصناف  مع  املتوافقة  الذكور  باختيار  املزارع  يهتم  اللقاح 

نسبة العقد.

ٔاهمية امليتازينيا  في تبكير ٔاو تٔاخير  ميعاد نضج الثمار 

ملصدر حبوب اللقاح تٔاثير واضح على ميعاد نضج ثمار نخلة التمر لكن درجة هذا التٔاثير ٕاختلفت 
بإختالف الصنف املؤنث املستقبل حلبوب اللقاح واختالف الظروف البيئية خاصة درجة احلرارة. 

• ٔاهمية تبكير نضج الثمار 
• ٕامكانية  احلصول على أسعار أفضل في بداية املوسم.

• زيادة جتانس الثمار نتيجة  لقصر فترة النضج .
• التغلب على نقص الوحدات احلرارية Heat units الالزمة لنضج األصناف املتٔاخرة .

 وقد لوحظ ٔان :

املتاخرة  األصناف  حالة  في  وضوحا  يزداد  النضج   تبكير  على  امليتازيني   التٔاثير   •
النضج أو في املواسم الباردة التي يتٔاخر فيها نضج الثمار.

األصناف  حالة  في  وضوحا  اقل   يكون  النضج  تبكير  على  امليتازيني   التٔاثير   •
املبكرة او في املناطق  الصحراوية احلارة  حيث تعمل درجة احلارة العالية على سرعة 

نضج الثمار .
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 Marginal أن أهمية التبكير في النضج تظهر في املناطق اجلديدة لزراعة التمور •
date districts حيث تكون حرارة الصيف في املناطق الشمالية غير كافية ألنضاج 
تساقط  عند  للتلف  يعرضه  الشتاء  خالل  احملصول  وترك  جيدة  بصورة  احملصول 
احملصول  تتلف  قد  املبكرة  الصيفية  األمطار  فٔان  اجلنوبية  املناطق  في  أما  األمطار 
لذلك فٔان التبكير في النضج أسبوع أو أسبوعني في مثل هذه املناطق قد يعمل 

على أنقاذ احملصول.

• ٔاهمية تٔاخير نضج الثمار:
•  تالفي أضرار األمطار الصيفية  على الثمار خاصة في املناطق التى تتساقط 

فيها األمطار خالل الصيف مثل باكستان وناميبيا والهند وجنوب افريقيا.

حتسني جودة  بعض األصناف حيث يقلل النضج املبكر للثمار من جودتها بينما   •
التٔاخير يرفع من جودتها .

امليتازينيا والبحث العلمى في نخلة التمر 

استنتاج  مت  التمر  نخلة  على  اجريت  التى  امليتازينا  بحوث  من  العديد  ومراجعة  استعراض  بعد 
مايلى: 

الواحدة  نتيجة  نتائج جتارب امليتازينيا اختلفت من منطقة الى اخرى حتى في الدولة   •
لتخصص معظم مناطق انتاج التمور فى زراعة  أصناف معينة سواء كانت مذكرة او مؤنثة، 

لذلك رأينا من األفضل استعراض نتائج جتارب امليتازينيا حسب الدول املنتجة للتمور. 

• تطبيق نتائج هذة التجارب بالرغم من قيمتها العلمية سيقتصر غالباً على املناطق التى 
اجريت فيها هذة التجارب لذللك حاولنا بقدر اإلمكان استعراض التجارب والدراسات  التى 
اكبر عدد ممكن من  للتمور مع محاولة استعراض  املنتجة  البالد  اكبر عدد من  اجريت في 

التٔاثيرات اخملتلفة  للميتازينيا  على ثمار وبذور نخلة التمر . 

 • العالقة بني نسبة العقد وخواص الثمار الطبيعية ) الوزن ، الطول ، احلجم ..( يجب ان 
تكون واضحة:

في حالة  وجود تٔاثير معنوي ملصادر حبوب اللقاح على نسبة العقد قد يؤدي   •
انخفاض نسبة العقد في بعض األصناف الى ذيادة فى قيم خواص ثمارها كما هو 
احلال عند خف الثمار وفي هذه احلالة ال ميكن ٕارجاع التغيرات في صفات الى التٔاثير 

امليتازيني.  

العقد ميكن  اللقاح على نسبة  تٔاثير معنوي ملصادر حبوب  في حالة عدم وجود   •
ٕارجاع التغيرات املعنوية في خواص الثمار الى التٔاثير امليتازيني .

•  الزيادة  املعنوية في وزن بذور بعض األصناف عند استخدام مصادر مختلفة من 
حبوب اللقاح  قد ترجع بصفة رئيسية الى الزينيا وليس امليتازينيا حيث يشكل 

األندوسبرم معظم وزن البذرة  
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املؤنثة املستقبلة حلبوب  وبني األصناف  اللقاح  Interaction  بني مصادر حبوب  التفاعل   •
اللقاح قد يكون:

• معنوي ٕاحصائيا  Significant لصفة او عدة صفات مما يدل على ان األصناف املؤنثة 
تتٔاثر بدرجات متفاوتة  مبصدر او مصادر حبوب اللقاح .

ان  على  يدل  مما  صفات  عدة  او  لصفة    Not significant ٕاحصائي   معنوي  غير   •
األصناف املؤنثة تتٔاثر بدرجة واحدة مبصدر او مصادر حبوب اللقاح .

لذلك من املتوقع ان :

الصفات  بعض  على  التٔاثير  في  بينها  فيما  الذكرية   النخل  أصناف  تختلف   •
لثمار اصناف معينة  وقد ال تختلف فيما  النضج  والكيمياوية وموعد  الطبيعية 

بينها في التٔاثير على صفات ثمار اصناف اخري  . 

• تختلف اصناف  النخل املؤنثة فيما بينها  في استجابتها لنفس املصدر من حبوب 
لثمار  النضج  وموعد  والكيمياوية  الطبيعية  الصفات  بعض  وتٔاثيرة على  اللقاح  
اصناف معينة  وقد ال تختلف فيما بينها في االستجابة   ملصادر اخرى من حبوب 

اللقاح  )57,55,56,40,23,22,17,8(. 

• عدم انتظام التنائج خالل سنوات الدارسة وقد لوحظة في العديد من التجارب أن التٔاثير 
امليتازيني يكون معنويا ووضحا في أحد السنوات أو قد يختفي او قد يكون غير معنوي أو 
يكون عكسي لالجتاة في السنة الثانية ) 3 ، 11 ، 14 ، 22 ، 23 ، 40 ، 56 ( لذلك يجب تكرر 

جتار ب امليتازينيا ألكثر من موسمني.

               لهذا فإننا قبل ٔان نوصي بتعميم زراعة اصناف معينة من ذكور نخلة التمر او 

االنواع التابعة جلنس فينكس  ال بد من اجراء دراسات  شاملة  لكافة ٔاصناف النخيل 

التجارية الشائعة في املنطقة  ودراسة التٔاثير  امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح املرشحة 

مؤنث  بتلقيح كل صنف  التوصية  النتائج ميكن  على  وبناء  اثمارها،  على  املقترحة   او 

معني بلقاح صنف معني من الذكور وحسب الرغبة في  معياد النضج  ونسبة العقد 

ونوعية الثمار املطلوب انتاجها من ناحية خصائصها الطبيعية ٔاو الكيميائية .

عرض نتائج بحوث امليتازينيا على نخلة التمر :

التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب  رأينا من األفضل  تقسيم  لتعدد الدراسات وتداخلها أحياناً   نظراً 
اللقاح على ثمار نخلة التمر الى :

 Phoenix مظاهر التٔاثير امليتازيني الناجت عن استخدام لقاح ذكور اضناف  نوع  نخلة التمر •
dactylifera ) الفصل الثاني (.

 Phoenix مظاهر التٔاثير امليتازيني الناجت عن استخدام  لقاح ذكور أنواع جلنس فينكس • 
species ) الفصل الثالث (.
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جتارب امليتازينيا ... مزيد من التفاصيل سيتم استعراض العديد من التجارب التى اجريت في  
مناطق التمور  مبزيد من التفصيل  ميكن الرجوع اليها عند الرغبة  في اجراء جتارب جديدة او 

ملعرفة التٔاثير امليتازيني للذكور النامية في تلك املنطقة . ) الفصل الثالث والرايع (

مظاهر التٔاثير امليتازيني الناجتة عن استخدام  لقاح ذكور

Phoenix dactylifera  نوع نخلة التمر 

                 ميعاد نضج الثمار ...

                                   التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح 

• حتديد معياد نضج الثمار :
 حتديد ميعاد نضج الثمار اختلف من دراسة الى اخرى وقد يتوقف ذلك على:

• وصول معظم ثمار  الصنف الى مرحلة االستهالك والتي عادة ما تكون مرحلة 
اخلالل او مرحلة الرطب او مرحلة التمر.

• وصول نسبة معينة من الثمار مرحلة بداية تلون الثمار ) اصفر او احمر مشوب 
بخضرة ( او مرحلة اكتمال اللون  )اخلالل ( او الرطب او التمر ويتوقف اختيار املرحلة 

على املنطقة واهتمام الباحث .

• املنطقة النامي فيها الصنف ففي املناطق احلدية  جُتمع الثمار غالباً في مرحلة 
اخلالل ويتم ٕانضاجها صناعياً وفي هذة احلالة تعتبر مرحلة اخلالل اخر مرحلة نضج 

طبيعية لدراسة التٔاثير امليتازيني حلبوب اللقاح  .    

الذكور  اصناف من  لقاح خمسة  نور استخدم   دقلة  )32( على صنف  1926  فى جتربة  امريكا.... 
التابعة لنخلة التمر هى: Fard 4 Mosque, Goverment 1,  Deglet noor read 6,  Huey, و نوع  

نخيل الكناري P. Canariensis. أوضحت النتائج ما يلي: 

• ادى استخدام لقاح فارد4 الى التبكير في تلون ونضج الثمار  بينما ادي استخدام 
لقاح موسك الى تٔاخير  واضح في تلون ونضج الثمار .  

ايام لنصف كمية احملصول االولى والى ثالثة  التبكير الى عشرة  • وصل الفرق في 
اسابيع لنصف كمية احملصول الثانية 

• ميعاد نضج ثمار باقي مصادر حبوب اللقاح كان بني لقاح فارد4 و لقاح موسك.

من  لقاح كل  فيها  استخدم  نور  دقلة  على  صنف  ( موسعة    35 جتربة)  اجريت   1931.... ٔامريكا 
موسك وفارد4 اضافة الى لقاح اصناف مشابهة في تٔاثيرها للقاح موسك ) تٔاخير النضج ( وهى 

Narbonn 1 وCooks 1 اوضحت النتائج ما يلي:
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تلقيح  مت  النضج سواء  في  التبكير  واضح على  تٔاثير  اللقاح  •  كان ملصدر حبوب 
كامل طلع النخلة مبصدر واحد من حبوب اللقاح او تلقيح الطلع الواحد بٔاكثر من 

مصدر حلبوب اللقاح.

•  عند استخدام لقاح فارد4 مت نضج 61 ٪ خالل شهر سبتمبر  وحوالى 36 ٪ خالل 
اكتوبر .

• عند استخدام لقاح موسك مت نضج 27 ٪ من الثمار خالل سبتمبر وحوالي 53 ٪ 
خالل شهر أكتوبر والباقي خالل شهر نوفمبر . 

• مقارنة تٔاثير فارد4 مع Narbonn1  وCooks 1 كانت مشابهة للقاح موسك مع 
اختالف النسب.

امريكا ...1974  أجريت جتربة  )42 (على صنف دقلة نور وأستعمل فيها لقاح خمس سالالت خضريه 
 Inbred clone  .وساللة تهجينية رجعية  Boyer 11,  Thoory 20,  Jarvis 1,   Fard 4,   Crane  : هى

هي Deglet NoorBC3  . اوضحت النتائج ما يلي :

• حتول الثمار من مرحلة اخلالل الى مرحلة الرطب  خالل الفترة من 21 الى 23  أسبوع 
بعد التلقيح  تٔاثرت بشكل واضح بصنف اللقاح املستخدم.

لقاح  استخدام  عند   ٪  35 و   4 فارد  لقاح  استخدام  عند   ٪  79 النسبة   بلغت    •
كرين 

•  نسب باقي أصناف اللقاح تراوحت بني  نسب كل من فارد 4 و كرين .

امريكا ....1976 اجريت جتربتني ) 43 (  على صنف دقلة  نور   شملت 6 سالالت تهجينية رجعية  
  Medjool BC3 ,  Khadrawy BC3, لقاح ساللتني من كل من:  بٔاستخدام  وذلك   Inbred clones
Deglet Noor BC4 وصنف فارد Fard  4  املعروف بتٔاثير حبوب لقاحة في التبكير في النضج وذلك  

للمقارنة أو كمقياس Standard .اوضحت النتائج مايلى: 

صفة  في  فارد4  صنف  على  الستة  الذكرية  السالالت  من  اى  لقاح  يتفوق  لم   •
التبكير في النضج حيث كانت نسبة الثمار الناضجة في األسبوع االول من أكتوبر 
96 ٪  عند استخدام لقاح فارد4 بينما كانت 63 ٪ حلبوب لقاح دجلة نور BC4 والذي 

اعتبر األكثر تٔاثيرا في  تٔاخير نضج الثمار.

التبكير في النضج كانت احدى ساللتي  فارد4 في خاصية  الى  •  اقرب السالالت 
.BC3 خضراوي

• لوحظ تباين واضح في تٔاثير لقاح السالالت الذكرية الناجتة من التهجني الداخلي 
حتى التى بني نفس األبوين  على التبكير في صنف دقلة نور.

ولكن  املستخدمة   الذكور  لقاح  بٔاختالف  أختلفت  الثمار  نضج  بداية  أن  وجد   •
طول الفترة الالزمة لنضج الثمار على العذق لم تتٔاثر ويعتقد ان التباين في ميعاد 
نضج الثمار على العذق الواحد يرجع ٕالي اختالف في املدة التي تكون فيها املياسم 
مستعدة الستقبال حبوب اللقاح والتي تصل ألى أسبوعني على النورة الواحدة مما 

ينتج عنة اختالف في وقت ٕاخصاب البويضات.
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العراق....1969 في جتربة )5(  استخدم فيها لقاح اربعة اصناف  مذكرة على صنف  زهدي   وجد ان : 

•  لقاح كل من غنامي و وردي قصر من طول فترة اخلالل من 5 - 10 ايام مقارنة بلقاح 
سمسمي و رصيصي مما  ادى الى التبكير  في النضج حيث كانت نسبة الثمار الناضجة 

في 10 اكتوبر 58 ٪ عند استخدام لقاح غنامي و 55 ٪  عند استخدام لقاح وردي.  

عند  و24٪  رصاصي  لقاح  استخدام  عند    ٪  40 النسب   كانت  اكتوبر    10 في   •
استخدام لقاح سمسمي.

العراق .... 2007 في جتربة )54(  استخدم فيها  لقاح أربعة أصناف  مذكرة  على صنفي ٔام الدهن و 
برمي   اوضحت النتائج ما يلي: 

• في صنف ام الدهن نسبة الثمار الناضجة )مرحلة الرطب والتمر(  لم تتٔاثر معنوياً  
باختالف  مصدر حبوب اللقاح املستخدم في التلقيح  حيث تراوحت نسبة الثمار 

الناضجة من 53.4 ٪ الى 61.4 ٪  .

في   معنوية   زيادة  الى  ادى   سمسمي  خكري  لقاح  استخدام   برمي  صنف  في   •
نسبة  الثمار الناضجة )67.7 ٪(   و استخدام لقاح غنامي األخضر الى انخفاض  
معنوي في نسبة الثمار الناضجة  ) 57.4 ٪(. بينما كانت نسب كل من عنامي احمر  

وخكري عادي بني النسب  السابقة.

أعطيت اسماء   ( لقاح   لقاح خمسة مصادر  فيها استخدام  مت   )8( في جتربة   2006 السعودية... 
املناطق التى جمعت منها (  على  صنفي برحي و نبوت سيف  مت تسجيل نسبة النضج بعد 16 

اسوع من التلقيح . اوضحت النتائج مايلى :

صنف برحي : 

• نسبة النضج معبراً عنها بنسبة الثمار التى وصلت  مرحلة اخلالل )اللون األصفر( 
تراوحت من 18.6 ٪ الى 28.8 ٪.

• نسبة النضج معبراً عنها بنسبة الثمار التى وصلت  بداية مرحلة اخلالل )اللون 
األصفر  مشوب باألخضر ( تراوحت من 28.5 ٪ الى 56.8 ٪.

نبوت سيف : 

   ) )األصفر  اخلالل   مرحلة  وصلت  التى  الثمار  بنسبة  عنها  معبراً  النضج  نسبة   •
تراوحت من 23.9 ٪ الى  59.7 ٪.

• نسبة النضج معبراً عنها بنسبة الثمار التى وصلت  بداية مرحلة اخلالل )اللون 
األصفر  مشوب باألخضر ( تراوحت من 14.5 ٪ الى 33.4 ٪.

باكستان ... 2015  مت اجراء جتربة )30(  الختبار التٔاثير امليتازيني لتسعة ذكور مت جمعها من ثالث 
مناطق منتجة للتمور  )M0,M1,M2.....M9( على طول الفترة من التلقيح الى الى مرحلة اخلالل في  

صنفي حالوي و خضراوي  اوضحت النتائج مايلي :
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• في صنف حالوي تراوحت املدة من94 يوم عند استخدام لقاح M8 الى 128 يوم عند 
 M0 استخدام لقاح

• في صنف خضراوي  تراوحت املدة من 107 يوم عند استخدام لقاح M8 الى139 يوم 
M0 عند استخدام لقاح

• اي ان التبكير في النضج كان 34 يوم في حالة حالوي و32  يوم في حالة خضراوي 
.يالحظ  ان كل من M0 وM8 لهما نفس التٔاثير على كال الصنفني.

السودان ...2011.  مت اجراء جتربة )12(  الختبار التٔاثير امليتازيني لسبعة ذكور  ملدة ثالث مواسم   اطلق 
 G  خرطوم ،Fخرطوم ، E خرطوم ،  D خرطوم ،  C خرطوم ، B خرطوم ، A عليها اسماء   خرطوم
جرى دراسة على طول فترة النضج لصنفي املشرق ود لقاي  و املشرق ود خطيب في مرحلتي اخلالل 

والرطب  .اوضحت الدراسة مايلي :

• في صنف املشرق ود لقاى   تراوحت طول فترة النضج من 160 يوم عند استخدام 
 D,E,G الى 188 يوم عند استخدام لقاح كل من خرطوم C,F لقاح كل من خرطوم

اى بفارق 28 يوم .

• في صنف املشرق ود خطيب تراوحت طول فترة النضج من 150 يوم عند استخدام 
لقاح خرطوم C,F الى 173 يوم عند استخدام لقاح كل من لقاح خرطوم D,E,G اى 

بفارق 23 يوم . 

• اقصر فترة نضج كانت عند استخدا م لقاح خرطوم C,F وأطول فترة كانت استخدام 
لقاح كل من خرطوم D,E,G وذلك لكال الصنفني وملرحلتي اخلالل والرطب.

 االْردن ...  2006 اجريت جتربة على صنف برحي )9( وصنف مجهول )21( حيث مت استخدام حبوب 
لقاح ستة  أصناف مذكرة هى :  بوير و عقبة و ديات و مجهول و بركة  و جارفس. اوضحت الدراسة 

ما يلي: 

 صنف برحي :

• أدي استخدام لقاح صنف بركة الى التبكير في نضج الثمار حيث كانت نسبة 
الثمار التى وصلت مرحلة الرطب 20 ٪

 • أدي استخدام لقاح صنف عقبة  الى تٔاخير نضج الثمار حيث كانت نسبة الثمار 
التى وصلت مرحلة الرطب 7.9 ٪.

صنف مجهول :

• أدي استخدام لقاح صنف عقبة  الى التبكير في نضج الثمار حيث كانت نسبة 
الثمار التى وصلت مرحلة الرطب 36 ٪.

• أدي استخدام لقاح صنف بركة  الى تٔاخير نضج الثمار حيث كانت نسبة الثمار 
التى وصلت مرحلة الرطب 3 ٪
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 NP3 استخدم لقاح ساللتني مختارتني  هما Najda املغرب ....2010 في جتربة   )52( على صنف جندة
و  NP4 ومقارنتها مع لقاح مستخدم بواسطة املزارعني )مقارنة ( . اوضحت الدراسة ما يلي: 

• ادى استخدام لقاح كل من NP3 و NP4 الى التبكير فى نضج الثمار بحوالى 10 
ايام مقارنة باللقاح املستخدم من قبل املزارعني وكان هذا الفرق مستمرا فى كل  

فترات )4فترات ( جمع الثمار .

• ادى استخدام لقاح كل من NP3 و NP4 الى اكتمال نضج الثمار في 20 سبتمبر 
بينما ادى استخدام لقاح املزارعني الى اكتمال نضج الثمار في 30 سبتمبر .

                       نسبة عقد الثمار ....

                                   التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح  
        

      تتٔاثر نسبة  عقد الثمار مبا يلى  : 

حيوية حبوب اللقاح تختلف باختالف مصدر اللقاح لذلك يجب تقدير احليوية جلميع    •
مصادر حبوب اللقاح املستخدمة  قبل ٔاجراء جتارب امليتازينيا حتى ال يجُعزى  انخفاض 

نسبة العقد الى التٔاثير امليتازينى او عدم التوافق .

التوافق او عدم التوافق بني مصادر حبوب اللقاح واألصناف املؤنثة املستقبلة حلبوب   •
امللقح ويعتقد ان ارتفاع النسبة او انخفاضها يتوقف على درجة التوافق او عدم التوافق 

بينهما.

عدد األيام  من  التلقيح  الى تسجيل عدد الثمار املتبقية على الشمراخ وتنخفض   •
نسبة العقد كلما زاد عدد األيام  نتيجة لتساقط الثمار  لذلك البد من ذكر املرحلة او 

عدد األيام بعد التلقيح عند عرض  نسبة عقد الثمار .

العراق ....  2007 اجريت دراسة)54( مقارنة بني  أربعة أصناف  مذكرة هي: غنامي اخضر، 
غنامي احمر  ، خكري عادي  ، خكري،  سمسمي  وتٔاثيرها امليتازيني صنفي ٔام الدهن و 

برمي  . اوضحت الدراسة ما يلي: 

• في صنف برمي نسبة العقد لم تتٔاثر معنوياً  باختالف  مصدر حبوب اللقاح حيث 
تراوحت النسبة املئوية للعقد من 35.5 ٪ الى 36.7 ٪ 

في  معنوية  زيادة  الى  اخضر  غنامي  لقاح  استخدام  ادى  الدهن  ام  صنف  في   •
النسبة املئوية للعقد )44.7 ٪( بينما ادى  استخدام لقاح خكري سمسمي  الى 

انخفاض معنوي في نسبة العقد ) 37.2 ٪( .   

النسب  صنف خكري عادي كانت بني  و  غنامي احمر  لقاح صنفي  • نسب عقد 
املذكورة .
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 العراق..1969 اجريت جتربة على صنف زهدي استخدمت فيها حبوب لقاح اربعة مذكرة هى: غنامي 
، وردي ، رصيصي، وسمسمي لدراسة تٔاثيرها على نسبة العقد  ووجد ان :

•  اعلى نسبة عقد 84 ٪  كانت عند استخدام لقاح  رصاصي. 

• وادنى نسبة عقد 46 ٪ كانت عند استخدام لقاح سمسي. 

• نسب عقد غنامي و وردي  كانت بني النسب املذكورة . 

، زعلول ،مجهل  ، امهات  سيوي  أربع ذكورتشمل   ...1983  في جتربة ) 17(استخدم  لقاح  مصر 
،لدراسة تٔاثيرها على نسبة العقد لصنفي امهات وسيوي .اوضحت الدراسة ما يلي: 

• اختلفت نسبة العقد باختالف مصدر حبوب اللقاح  ولكن الفروق لم تكن معنوية 
لكال الصنفني  .

استخدام   عند  األدنى  النسبة   كانت  الدراسة   لسنتي  و  للصنفني  كمتوسط   •
( اما النسبة األعلى فقد كانت عند استخدام لقاح صنف   زغلول  )57.7 ٪  لقاح 

امهات )64.7 ٪ ( .

• نسبة العقد كانت اعلى في صنف امهات )63.4 ٪ ( مقارنة بصنف سيوي )58.5 ٪ (  
وذلك كمتوسط ملصادر حبوب اللقاح األربعة .

يالحظ ان نسب العقد متقاربة مما يدل على درجة متقاربة من التوافق .

 ، أربعة من الذكور هى  سيوي  امليتازيني  للقاح  التٔاثير  )22(  لدراسة  في جتربة    1983....  مصر. 
امهات ، زعلول ومجهل ، على  نسبه العقد لثمار  خمسة أصناف مؤنثة هي احلالوى ، اخلضراوى، 

ساير ، زغلول ،سماني . اوضحت النتائج ما يلي:

• تراوحت نسبة العقد كمتوسط لألصناف املؤنثة اخلمسة ولسنتي الدراسة من47 ٪  
عند استخدام لقاح امهات و سيوي الى 50 ٪  استخدام لقاح مجهل و وزغلول .

• تراوحت نسبة العقد كمتوسط لألصناف املذكرة  األربعة  ولسنتي الدراسة من 
حوالى38 ٪  لصنفي  ساير   و زغلول  الى د استخدام الى حوالى 60 ٪ لصنفي 

حالوي و  سماني .

استخدام  عند  كانت   )٪  32( عقد  نسبة  أدنى  الدراسة  من  االولى  السنة  في   •
لقاح  استخدام  عند  كانت   )٪ عقد)69  نسبة  وأعلى  ساير  مع  ٔامهات  لقاح 

سيوي مع حالوي .

• في السنة الثانية من الدراسة أدنى نسبة عقد )27.7 ٪( كانت عند استخدام 
لقاح  استخدام  عند  كانت   )٪ عقد)66  نسبة  وأعلى  زغلول  مع  مجهل  لقاح 

مجهل مع حالوي .

  )M1,M2.......M6 اطلق عليها ( بذرية    )57(  استخدم لقاح  ستة فحول  في جتربة  السعودية...1993 
لدراسة تٔاثيرها على نسبة العقد فًي أصناف رزيز، شيشي ، خنيزي ،خالص. اوضحت الدراسة ما يلي: 

   التفاعل Interaction  بني الذكور واإلناث كان معنوياً في نسبة عقد الثمار مما يدل على ان 
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األصناف املؤنثة تتٔاثر بدرجات متفاوتة  حلبوب لقاح الستة أصناف املذكرة . وميكن توضيح 
مدي الفروق باألمثلة التالية :

• نسبة عقد الثمار في صنف   خالص تراوحت النسبة  من43 ٪ الى 56 ٪ ومتوسط 
لكل مصادر حبوب اللقاح  48 ٪ .

• نسبة عقد الثمار في  صنف خنيزي تراوحت النسبة من26 ٪ الى61.٪   ومتوسط 
لكل مصادر حبوب اللقاح  54 ٪

• نسبة عقد الثمار في  صنف رزيز  تراوحت النسبة من 81 ٪ الى 88 ٪ ومتوسط 
لكل مصادر حبوب اللقاح  84. ٪ 

• نسبة عقد الثمار في  صنف شيشي تراوحت النسبة من37 ٪ الى 41 ٪ ومتوسط 
لكل مصادر حبوب اللقاح  39 ٪ .

 يالحظ ارتفاع نسب التوافق في صنف رزيز  وانخفاضها في صنف شيشي .

      

السعودية .. 2000 في جتربة )11( استخدم لقاح اربعة اصناف مذكرة تشمل نبوت سيف  و سلج  
وسكري  و برحي لتلقيح  اربعة اصناف مؤنثة حتمل نفس األسماء بهدف دراسة نسبة العقد و 

درجة التوافق بينها .اوضحت النتائج مايلى  : 

نسبة عقد الثمار : 

نبوت سيف  اللقاح تٔاثير معنوي على نسبة العقد في صنفي  • لم يكن  ملصدر 
وسكري  بينما  كان معنوياً في حالة صنفي سلج وبرحي  .

• في صنف برحي تراوحت نسبة العقد من 62 ٪ عند استخدا لقاح نبوت سيف 
الى 81 ٪ عند استخدام لقاح سكري . 

• في صنف سلج  تراوحت نسبة العقد من 86 ٪  عند استخدا لقاح برحي  الى 92 ٪ 
عند استخدام لقاح سكري . 

االزهار الغير مخصبة : 

) ثمار  الغير مخصبة   االزهار  تٔاثير معنوي على نسبة   اللقاح   • لم يكن  ملصدر 
بينما  كان معنوياً في حالة صنفي  نبوت سيف  و سكري   بكرية (  في صنفي 

سلج و برحي  .

• في صنف برحي تراوحت النسبة  من 18 ٪  عند استخدا لقاح سكري  الى 81 ٪ 
عند استخدام  لقاح نبوت سيف   

• في صنف سلج  تراوحت النسبة  من 7 ٪   عند استخدا لقاح سكري  الى 21 ٪ 
عند استخدام لقاح نبوت سيف  . 

اصناف  وبني عشرة  داخل  التوافق  عالقات  لدراسة  10( موسعة  جتربة)  اجريت  السعودية...2002  
من نخيل البلح حيث مت استخدام  عشرة مصادر حبوب لقاح  هي : سكري، برحي ، نبوت سيف 
، سلج ، اخلضري ، منيفي، صقعي، مكتومي، صفري ،سري  لتلقيح عشرة اصناف مؤنثة حتمل 

نفس األسماء .أوضحت الدراسة ما يلي: 
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ادى استخدام العشرة مصادر حلبوب اللقاح الى  وجود اختالفات في نسبة العقد ونسبة 
والصنف  اللقاح   صنف   حسب  وذلك  الثمار   تساقط  نسبة  او  مخصبة   الغير  االزهار 
اللقاح  وميكن توضيح ذلك باستعراض احلد األدنى  واحلد األعلى لبعض  املستقبل حلبوب 

القيم للموسم الثاني من التجربة : 

 نسبة عقد الثمار : 

• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي  على نسبة العقد في حالة صنفي 
صفري و مكتومي بينما كان معنوياً في باقي األصناف . 

• اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح نبوت سيف  مع صنف سلج  ) 85 ٪( 
وأدنى نسبة عقد عند استخدام لقاح برحي  مع صنف صقعي )25 ٪( 

نسبة االزهار الغير مخصبة   :

• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي  على نسبة األ زهار غير مخصبة في 
حالة  أصناف سكري  ومكتومي  و خضري بينما كان معنوياً في باقي األصناف . 

صنف  مع  صفري  لقاح  استخدام  عند  كانت  مخصبة   غير  ازهار  نسبة  اعلى   •
صفري ) 40 ٪(  وأدنى نسبة ازهار غير مخصبة عند استخدام لقاح مكتومي مع 

صنف سلج ولقاح كل من صفري و سري مع  برحي   ) حوالى 0.07 ٪( 

  نسبة تساقط الثمار :  

• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي نسبة تساقط الثمار  في حالة اصناف  
صفري ومكتومي و سلج   بينما كان معنوياً في باقي األصناف . 

• اعلى نسبة لتساقط الثمار  كانت عند استخدام لقاح سلج مع صنف صقعي  
)68.7 ٪ ( وأدنى نسبة لتساقط الثمار عقد عند استخدام لقاح نبوت سيف مع 

صنف سلج )14 ٪( 

السعودية... 2006 في جتربة) 8( استخدم  فيها لقاح خمسة مصادر لقاح  ) أعطيت اسماء املناطق 
التى جمعت منها (  على نسبة العقد لصنفي برحي و نبوت سيف . نسبة العقد مت تسجيلها 

بعد ثمانية أسابيع من التلقيح . اوضحت النتائج مايلى:

 صنف برحي 

• نسبة العقد معبراً عنها بعدد الثمار الغير طبيعية ) بكرية ( تراوحت من 12.4 ٪  
الى 51.3 ٪.

• أربعة من مصادر حبوب اللقاح كانت نسبة الثمار الغير طبيعية تتراوح من 36 ٪ 
الى  51.3 ٪ .

يالحظ تباعد  النسب اي ان بعض  مصادر حبوب اللقاح أدت  الى رفع نسبة الثمار 
الطبيعية .
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صنف نبوت سيف : 

• نسبة العقد معبراً عنها بعدد الثمار الغير طبيعية ) بكرية ( تراوحت من 66.9 ٪ 
الى 81.2 ٪ 

• أربعة من مصادر حبوب اللقاح كانت نسبة الثمار الغير طبيعية تتراوح من 79.7 
٪ الى  82.2 ٪ 

الى رفع نسبة  تؤدي  اللقاح لم  ان مصادر حبوب  اي  النسب  ارتفاع وتقارب  يالحظ 
الثمار الطبيعية 

باكستان.... 2008 في جتربة )24 ( مت فيها استخدام لقاح خمسة مصادر مذكرة )M1....M5( على 
صنفي زهدي و دهكي Dhakki  . أوضحت الدراسة ما يلي:

• نسبة تساقط الثمار  في صنف زهدي تراوحت من ٪2.3  الى 7.7 ٪ بينما في صنف 
تساقط  نسبة  ارتفاع  ان  مالحظة  ويجب    ٪  51.0 الى   ٪ من21.3  تراوحت  دهكي 

الثمار يؤدي الى زيادة وزن الثمار وابعادها. 

• نسبة عقد  الثمار :في صنف زهدي تراوحت من 77 ٪  الى 91 ٪ بينما في صنف 
دهكي تراوحت من29.7  ٪ الى 80.0 ٪  .    

في صنف دهكي  التفاوت  الكبير في نسبة العقد يعكس حالة من عدم التوافق 
مع  بعض الذكور.

باكستان ...2009. اجريت جتربة )25( على صنف دهكي Dhakki بهدف دراسة تٔاثير 15 مصدر حلبوب 
اللقاح   )M1,M2,M3........M15  ( على نسبة العقد ومتوسط وزن العذق .أوضحت الدراسة ما يلي: 

• وجد اختالف كبير في نسبة العقد حيث تراوحت من 23 ٪ الى 88 ٪  للخمسة 
عشر ذكراً  منها تسعة ذكور كانت نسبة العقد اقل من 60 ٪  ومن التسعة ذكور 

خمسة اقل من 40 ٪.   

بني مصادر حبوب  التوافق  وعدم  التوافق  توضح  مدي  انها  العقد  أهمية نسبة   •
اللقاح والصنف املستقبل  لها.

باكستان....2011  في جتربة)  26 ( على صنف دهكي Dhakki حيث مت استخدام حبوب لقاح تسعة 
اصناف مذكرة محلية )M1,M2,M1......M9( بهدف دارسة تٔاثيرها  امليتازيني وعالقة هذا التٔاثير مبكان 

وميعاد ظهور النورة املذكرة . .اوضحت نتائج املوسم الثاني مايلى: 

نسبة العقد : 

• تراوحت نسبة العقد في التسعة مصادر حلبوب اللقاح  من 40 ٪ الى 81 ٪  وكانت 
افضل نسب العقد في كل مصدر حلبوب اللقاح التى جمعت ازاهارها وسط موسم 

االزهار.

• تٔاثرت نسبة العقد بحيوية حبوب اللقاح التى تراوحت من 24 ٪ الى 78 ٪ وذلك 



26

كمتوسط لسنتي الدراسة واألماكن اخملتلفة لظهور الطلع .

نسبة تساقط الثمار : 

• تراوحت نسبة تساقط الثار من 33 ٪ الى 59 ٪  وذلك كمتوسط لسنتي الدراسة 
واألماكن اخملتلفة لظهور الطلع.

• لوحظ ان اقل نسبة تساقط كانت عند لقاح الطلع الذي يظهر وسط املوسم.

مكان وموعد ظهور النورةاملذكرة : 

• وجد  ان حبوب اللقاح التى مت جمعها وسط موسم االزهار  اعطت اعلى نسبة 
عقد واقل نسبة لتساقط الثمار وافضل مواصفات للثمار مقارنة بحبوب اللقاح 

التى مت جمعها في بداية موسم االزهار او آخرة .  

 باكستان ....2012  اجريت جتربة )27 ( على اصناف زهدي و وشقري و دهكي  لدراسة مدى تٔاثير  
خمسة مصادر حلبوب اللقاح ) M1,M2,M3,M4,M5 (على  عقد الثمار  . أوضحت الدراسة ما يلي: 

نسبة عقد الثمار :

• اعلى نسبة عقد كانت عند استخدا م لقاح M1 )96 ٪ ( وادنى نسبة عقد كانت 
ولسنتى  اصناف  للثالث  كمتوسط  وذللك   )٪  74(   M5,M4 لقاح  استخدام  عند 

الدراسة.

• اعلى درجة توافق كانت مع صنف شقري حيث كان املتوسط للخمسة مصادر 
فوق 98 ٪ بينما كانت  أدنى درجة  لصنف دهكي حيث كان املتوسط 65 ٪  .

االْردن ...  2006 اجريت جتربة على صنف برحي) 9( وصنف مجهول )21(  مت استخدام حبوب لقاح ستة  
أصناف مذكرة هي  : بوير و عقبة و ديات و مجهول و بركة  و جارفس. اوضحت الدراسة ما يلي: 

صنف برحي :

• اعلى نسبة عقد كانت استخدام لقاح صنف بوير )72.5 ٪ ( و دايات1)70.3 ٪(  واقل 
نسبة عقد عند استخدام لقاح عقبة )55.9 ٪( وذلك بعد اربع أسابيع من التلقيح 

 .

• ارتفاع او انخفاض نسبة العقد تؤثر بشكل واضح على الصفات اآلخري مثل وزن 
الثمار وقطرها وزن العذق احملصول الكلى وغيرها.

صنف مجهول:

•اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام   لقاح عقبة  و ديات 1 )80 ٪(  في املوسم 
األول  وعند استخدام  لقاح جارفس وعقبة في املوسم الثاني  )اكتر من70 ٪( .      

االول ولقاح  بركة )62 ٪( في املوسم  •اقل نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح 
مجهول )55 ٪( في املوسم الثاني . 
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...2011.  في جتربة )12 ( مت  استخدام سبعة  مصادر حلبوب اللقاح اطلق عليها اسماء    السودان 
خرطوم A ، خرطوم B ، خرطوم C  ، خرطوم D  ، خرطوم E ، خرطومF، خرطوم  G جرى دراسة تٔاثيرها 

على نسبة العقد في صنفي املشرق ود لقاي  و املشرق ود خطيب .اوضحت الدراسة مايلي :

• في صنف املشرق ود لقاى   تراوحت نسبة العقد من 54 ٪ عند استخدام لقاح 
. B,C,F الى 76 ٪ عند استخدام لقاح كل من خرطوم G خرطوم

•  في صنف املشرق ود خطيب تراوحت من 45 ٪ عند استخدام لقاح خرطوم G الى 
 . B,C,F 81 ٪ عند استخدام لقاح كل من خرطوم

•هذة النسب توضح مدى التوافق بني مصادر حبوب اللقاح السبعة وصنفي املشرق 
ود لقاي واملشرق ود خطيب

اإلمارات ...2006  اجريت جتربة )6( على صنف نبوت سيف  مت استخدام لقاح خمسة اصناف مذكرة 
 . . P. sylvestris  هى  : اخضر ، احمر، خنيزي، مجهول ، فارد4  اضافة الى لقاح نخيل السكر

أوضحت الدراسة ما يلي: 

• اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح خنيزي حيث كانت 34 ٪ في السنة 
االولى و  28.7 ٪ في السنة الثانية من التجربة 

فارد حيث كانت11.7 ٪ في السنة  • أدنى  نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح 
االولى و20 ٪ في السنة الثانية من التجربة  .

                   خصائص الثمار والبذور الطبيعية ... 

                                           التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح 

تتٔاثر صفات الثمار والبذور الطبيعية بعدة عوامل من ٔاهمها :  

التٔاثير امليتازيني ملصدرحبوب اللقاح  حيث ٔاكدت األبحاث بٔان مصدر اللقاح لة تٔاثير   •
واضح على اخلصائص الطبيعية للثمار والبذور ) الوزن، الطول ، العرض، احلجم، الشكل، 
املستقبل  املؤنث  الصنف  بإختالف  تختلفت  التٔاثير  هذا  درجة  ان  وجد  وقد  اللون....( 

حلبوب اللقاح واختالف الظروف البيئية خاصة درجة احلرارة. 

نسبة عقد الثمار حيث يؤدي  انخفاض نسبة العقد  نتيجة لعدم التوافق او انخفاض   •
حيوية حبوب اللقاح  الى نتائج مماثلة لعملية خف الثمار والتي تعمل عادة على زيادة 

وزن وحجم الثمار.

العمليات الزراعية وتشمل  خف الثمار والري والتسميد  وغيرها من عمليات خدمة   •
نخلة التمر .

ترجع  الثمار  الفروقات فى صفات  بان  التٔاكد  امليتازينيا يجب   اجراء جتارب  لذلك عند 
بدرجة رئيسية الى التٔاثير امليتازيني ملصدر اللقاح وليس الى العمليات الزراعية خاصة 

خف الثمار او انخفاض نسبة العقد .



28

ٔامريكا .... 1926  في جتربة )32 ( على صنف دجلة نور استخدم  لقاح خمسة اصناف من الذكور 
  ,Fard 4 , Mosque, Goverment 1,  Deglet noor, Read 6,  Huey هى:  التمر  لنخلة  التابعة 

.أوضحت النتائج ما يلي: 

• حجم البذور والثمار : وجد ان اكثر الفروق  وضوحاً كانت عند مقارنة ثمار  لقاح 
فارد4  و ثمار لقاح موسك  حيث كانت ثمار و بذور  األول هي األصغر حجماً وثمار 

وبذور الثاني هي األكبر حجماً .

بفارق  بينما قيم كرين كانت متثل احلد األعلى  األدنى  فارد4 كانت متثل احلد  • قيم 
معنوي وذلك للصفات التالية :  طول الثمار - نسبة الوزن اجلاف للحم الثمرة - طول 

البذرة - عرض البذرة - وزن البذرة - نسبة البذرة الى حلم الثمرة اجلاف. 

• قيم لقاح باقي األصناف املذكرة كانت بني قيم فارد4  وقيم كرين.

.... 1927 اجريت دراسة موسعة )33(  لتٔاكيد نتائج البحث السابق شملت 38 جتربة  في  ٔامريكا 
املناطق اخملتلفة إلنتاج التمور في أمريكا بهدف مقارنة  تٔاثير كل من  لقاح موسك ولقاح فارد 4 

على ثمار دقلة نور أوضحت الدراسة ما يلي: 

• في جميع التجارب وبال استثناء وجدت استمرارية في النتائج وان الفروق الناجتة 
في صفات الثمار ترجع الى مصدر حبوب اللقاح.

لوزن  زيادة  وفى   ٪  49 البذرة تصل  وزن  زيادة في  الى  موسك  لقاح  استخدام  ادى   •
اللحم اجلاف تصل الى 16.4 ٪  مقارنة بلقاح فارد4 .

• ادى استخدام حبوب لقاح موسك  زيادة في الوزن الكلي للثمار تصل الى 19.6 ٪ 
مقارنة بلقاح فارد4 .

ٔامريكا ....1931 اجريت جتربة) 35 ( موسعة في ثالث مناطق على  صنف دقلة نور استخدم فيها 
لقاح كل من موسك وفارد4 اضافة الى لقاح اصناف مشابهة في تٔاثيرها للقاح موسك ) تاخير في 

 Cooks 1و Narbonn 1 النضج ( وهى

 اوضحت النتائج ما يلي:

اصغر  وبذور  ثمار  ٕانتاج  الى   4 فارد  لقاح  استخدام  ادي   : والبذور  الثمار  حجم   •
اكثر  الفرق  وكان  اللقاح  مصادر  باقي  لقاح  من  الناجتة  بالثمار  مقارنة  احلجم  في 
باستخدام  مقارنة  النورة  نفس  على  اللقاح  مصادر  جميع  استخدام  وضوحاًعند 

مصدر لقاح واحد جلميع نورات النخلة الواحدة .

• قوام الثمار : لم تالحظ فروق مستمرة في مظهر وقوام وطعم الثمار.

• استخدام لقاح كل منNarbonn1 وCooks1 اعطى نتائج مشابهه للقاح موسك 
مع اختالف النسب.

نور   شملت 6 سالالت تهجينية رجعية   دقلة   (  على صنف   43 ( اجريت جتربة   1976.... امريكا 
  Medjool BC3 ,   Khadrawy BC3, بٔاستخدام لقاح ساللتني من كل من:  وذلك   Inbred clones
Deglet Noor BC4  وصنف فارض Fard  4  املعروف بتٔاثير حبوب لقاحة في التبكير في النضج وذلك  

للمقارنة كمقياس Standard.  اوضحت النتائج مايلى: 
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 • اقل قيمة  لوزن البذرة  ووزن حلم الثمرة كانت عند  استخدام لقاح فارد4 وكان 
الفرق معنوياً بني فارد4 والذكور الستة باستثناء وزن حلم الثمرة بني فارد4 وخضراوي 

.  BC3

• متوسط وزن بذرة دقلة نور كان 0.665 جم عند استخدام لقاح فارد4  بينما تراوح 
من 0.752 جم الى 0.836 جم عند استخدا م لقاح الهجن الستة .

• متوسط الوزن اجلاف للحم دقلة نور كان 7.82جم عند استخدام لقاح فارد4  بينما 
تراوح من 7.85جم الى  8.51.جم عند استخدا م لقاح الهجن الستة.

لقاح  امليتازيني حلبوب  التٔاثير  دراسة  بهدف  اجريت جتربة على صنف  خضري   1983 السعودية.... 
خضري و صقعي و نبوت سيف . أوضحت الدراسة ما يلي: 

• استخدام لقاح صقعي  أدى الى الى زيادة  متوسط عدد الثمار التى مت نضجها 
/ ثمرة   7.4 ( خضري  اللقاح  (  عنه في  / ثمرة شمراخ   8.4( الثمري  على الشمراخ 
الفروق معنوية في السنة  ( وكانت  / ثمرة شمراخ   7.2.) نبوت سيف  او   ) شمراخ 

االولى من التجربة. 

• استخدام لقاح صقعي  أدى الى الى زيادة  متوسط وزن الثمار  )19.1 جم ( عنه  عند 
استخدام لقاح خضري ) 17.5جم ( او استخدام لقاح  نبوت سيف )18.7جم ( .

• استخدام لقاح نبوت سيف ادى الى زيادة ملموسة  في طول الثمرة ) 4.55 سم ( 
بينما ادى استخدام لقاح خضري الى انخفاض طول الثمرة ) 4.30 سم(  .

• وزن البذرة  تراوح  من 0.9 جم  عند استخدام لقاح نبوت سيف  الى 0.97 جم عند 
استخدام لقاح صقعي ولقاح  خضري.

السعودية...1993 في جتربة )57 ( استخدم لقاح   ستة فحول بذرية  seedling males نامية في 
احد  مزارع األحساء ) اطلق عليها M1,M2.......M6(   لدراسة تٔاثيرها على خصائص ثمار اربعة أصناف 

هي : رزيز ،  شيشي ، خنيزي ،خالص .

التٔاثير امليتازيني لم يكن معنوياً في عدد معظم اخلصائص  خاصة أبعاد الثمار وميكن توضيح مدي 
الفروق باألمثلة التالية 

ابعاد الثمرة 

• طول الثمرة تراوح من 3.49  سم الى 3.56  سم الفرق غير معنوي  .

• عرض الثمرة تراوح من.2.35  سم ٕالى2.39   سم والفرق غير معنوي  . 

• شكل الثمرة )طول/ عرض ( تراوح من.1.47  سم ٕالى1.50  سم والفرق غير معنوي 

وزن الثمرة والبذرة 

• وزن الثمرة تراوح من.9.42 جم  ٕالى9.76 جم والفرق معنوي 

• لب الثمرة تراوح من 8.65   جم الى 9.17جم   الفرق  معنوي .

• وزن البذرة  تراوح من 0.756  جم الى 0.794   جم الفرق معنوي .
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السعودية... 2006  )8(  مت استخدم لقاح خمسة مصادر ) أعطيت اسماء مناطق جمعها ( على 
خصائص ثمار  صنفي  برحي و نبوت سيف . صفات الثمار مت تسجيلها بعد ستة عشر أسبوع من 

العقد.اوضحت النتائج مايلى 

 ثمار صنف برحي 

 • ابعاد الثمار  تراوحت من 3.4 سم الى 3.6 سم  للطول ومن 2.6 سم الى 2.8 سم 
للقطر ومن 1.27الى 1.32لنسبة الطول الى العرض .

• أوزان الثمار تراوحت من 13.5حم الى 15.0جم لوزن الثمرة الطازج ومن 1.1جم الى 
1.25جم للبذرة ومن 91.0 الى 92.0 لنسبة حلم الثمار.

ثمار نبوت سيف : 

• ابعاد الثمار  تراوحت من 3.5 سم الى 3.8 سم  للطول ومن 2.8 سم الى 2.95 سم 
للقطر ومن 1.23 الى 1.32لنسبة الطول الى العرض .

• أوزان الثمار  تراوحت من 15.8 حم الى 17.9 جم لوزن الثمرة الطازج ومن 0.8 جم 
الى 0.99 جم للبذرة ومن 93.6 الى 94.9 لنسبة حلم الثمار

السعودية...2002 اجريت جتربة ) 10 ( موسعة لدراسة عالقات التوافق والتٔاثيرامليتازيني داخل وبني 
عشرة اصناف من نخلة التمر حيث مت استخدام  عشرة مصادر حبوب لقاح  هي : سكري، برحي ، 
نبوت سيف ، سلج ، اخلضري ، منيفي، صقعي، مكتومي، صفري ،سري  لتلقيح عشرة اصناف 

مؤنثة حتمل نفس األسماء .اوضحت الدراسة ما يلي: 

تٔاثير التوافق على احملصول :

ٕانتاجية  أعلى  اعطي  سيف  نبوت  ولقاح  مكتومي  بلقاح  سكري  ازهار  تلقيح   •
مقدرة مبتوسط وزن العذق .

ٕانتاجية مقدرة  أعلى  مكتومي اعطي  ولقاح  صقعي  بلقاح  برحي   ازهار  تلقيح   •
مبتوسط وزن العذق.

• وزن البذرة كان اعلى في معظم األصناف عند استعمال لقاح سكري بينما كانت 
أقلها عند استعمال لقاح سلج.

• نوعية ثمار البرحي كانت منخفضة  عند استعمال لقاح كل من سكري ونبوت 
سيف في املوسم االول وسلج و صقعي في املوسم الثاني.

ثمار  اللحم في  اللقاح على نسبة  تٔاثير واضح ومتكرر ملصادر حبوب  • عدم وجود 
األصناف اخملتلفة .

احملصول )وزن العذق ( : 

• اعلى وزن للعذق  كان عند استخدام لقاح   برحي  مع صنف مكتومي  ) 29.1 
كجم( وأدنى وزن للعذق  عند استخدام لقاح معظم األصناف املذكرة  مع صنف 

صقعي حيث تراوح من 6.5 كجم الى 8.5 كجم  
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• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي على متوسط وزن العذق   في حالة 
اصناف  برحي و وسلج و صقعي و  صفري و بينما كان معنوياً في باقي األصناف. 

جودة الثمار :

•  نسبة  الثمار درجة أولى  : اعلى نسبة لثمار درجة أولى   كانت عند استخدام 
أولى  كانت عند  درجة  لثمار  وأدنى نسبة   )  ٪  86 ( سلج   سلج مع صنف  لقاح 
مع صنف  صفري  لقاح  استخدام  وعند  منيفي  مع صنف  سري  لقاح  استخدام 

نبوت سيف  )0.0 ٪( 

في  أولى  درجة  الثمار  نسبة   عل  معنوي  تٔاثير  اللقاح  حبوب   ملصادر  يكن  لم   •
باقي  في  بينما كان معنوياً  و  صفري  حالة اصناف  نبوت سيف وخضري وسري  

األصناف. 

البذرة :

• اعلى نسبة للبذرة الى الثمرة  كانت عند استخدام لقاح صقعي ولقاح خضري 
مع صنف سلج  )17.6 ٪ ( وأدنى نسبة للبذرة كانت عند استخدام لقاح صقعي 

ولقاح خضري  مع صنف نبوت سيف  ) 5.4 ٪( . 

• كان ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي على  نسبة البذرة ٕاللى الثمرة  في حالة  
كل األصناف باستثناء صنف سلج .

السعودية .... 2010  اجري بحث)62 ( لتقييم األفحل اجليدة في منطقة األحساء مت استخدام لقاح 
ستة افحل  تشمل  شبيب ، سليم  ، بخيتان ،حمود ، فحل 25 ، فحل 23  في تلقيح اصناف 

خالص ، ريزيز ، مجهول .   اوضحت النتائج مايلى : 

معظم الفروق في خصائص الثمار مؤكدة ٕاحصائيا خاصة بني احلد األدنى واحلد األعلى  كما 
هو واضح من األرقام التالية : 

 طول الثمار : 

•  في صنف خالص تراوح طول الثمار من 33.6 ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
35.8 ملم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق  مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح طول الثمار من 26.5 ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
27.6 ملم  عند استخدام لقاح  فحل 24  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 

• في صنف مجهول  تراوح طول الثمار من 33.4ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
37.8 ملم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

عرض الثمار : 

• في صنف خالص تراوح عرض الثمار من 20.7 ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
21.9 ملم  عند استخدام لقاح فحل 24 والفرق غير مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح عرض الثمار من 19.5 ملم عند استخدام لقاح شبيب الى  
21.3 ملم  عند استخدام لقاح  بخيتان  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 
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• في صنف مجهول  تراوح عرض الثمار من 20.1 ملم عند استخدام لقاح فحل 24 
الى  22.1 ملم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

وزن الثمار : 

• في صنف خالص تراوح وزن الثمار من 8.5 جم عند استخدام لقاح سليم الى 9.2 
جم  عند استخدام لقاح فحل 23 جم والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح وزن الثمار من 5.7 جم عند استخدام لقاح شبيب الى  6.3  
جم  عند استخدام لقاح فحل24  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 

• في صنف مجهول  تراوح وزن الثمار من 7.7  جم عند استخدام لقاح فحل 24 الى  
9.7 جم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

وزن البذور : 

• في صنف خالص تراوح وزن البذور من 0.75 جم عند استخدام لقاح فحل24 الى 
0.83 جم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح وزن البذور من 0.73 جم عند استخدام لقاح فحل 23 الى  
0.83  جم  عند استخدام لقاح بخيتان  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 

• في صنف مجهول  تراوح وزن البذور0.92  جم عند استخدام لقاح فحل 24 الى  
1.17 جم  عند استخدام لقاح حمود والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

 العراق ...2009  اجريت جتربة )53( على صنفي برمي و خضراوي بهدف دراسة التٔاثير امليتازيني حلبوب  
لقاح صنفي غنامي اخضر و خكري عادي و خليط منهما .اوضحت الدراسة ما يلي:    

زيادة معنوية في وزن الثمار) في مرحلة  ادى الى  • استخدام لقاح غنامي اخضر  
7.1 جم  للثمار وسجل  اللحمية  الطبقة  وزن  وفي معدل  8.1 جم  اخلالل( وسجل 
وفي معـدل وزن  البذور  سجل 1.0جم وتفوق في معدل قطر الثمار مسجال 20.9 
ملم،ومعدل طول الثمار وبلغ 30.8 ملم ومعدل حجم الثمار وسجل 7.5سم3 )القيم 

متوسط لكال الصنفني (. 

• استخدام لقاح خكري عادي  ادى الى انخفاض معنوي  في وزن الثمار ) في مرحلة 
جم     5.1 وسجل  للثمار  اللحمية  الطبقة  وزن  معدل  وفي  6.2جم  وسجل  اخلالل( 
الثمار وبلغ 26.5   الثمار مسجال 17.9ملم ومعدل طول  وانخفاض في معدل قطر 
البذور   الثمار وسجل 4.7 سم3 و وارتفاع قليل في معـدل وزن  ملم ومعدل حجم 

سجل 1.2جم ) القيم متوسط لكال الصنفني (.

• كذلك تفوق صنف البرمي  على صنف خضراوي معنويا في معدل وزن البذور ٕاذ بلغ 
0.87 جم وسجل فرق معنوي في معدل وزن الطبقة اللحمية وسجل6.12 جم.

• قيم خليط لقاح غنامي اخضر و خكري عادي  كانت غالباً تقع بني قيم استخدام 
كل منهما على انفراد



33

العراق..2011  في جتربة )60 (   استخدم لقاح كل من  خكري عادي و غنامي ٔاخضر لدراسة  تٔاثيرها  
امليتازيني على صنف حالوي .  اوضحت النتائج مايلى :

  • ادى استخدام لقاح خكري عادي   الى زيادة في  قيم  وزن الثمرة وحجمها وطولها 
ووزن اللحم للثمار الناجتة من في األسبوع اخلامس عشر، وذلك في مرحلة الرطب اذ 

بلغت )6.67 جم، و6.5 سم3، و35.53 ملم، و5.57. جم( على التوالي،. 

• ادى استخدام لقاح غنامي اخضر   الى انخفاض في  قيم وزن الثمرة وحجمها 
وطولها ووزن اللحم للثمار حيث كانت القيم في األسبوع السادس عشر وذلك في 

مرحلة الرطب اذا بلغت  6.01 جم، 6.4 سم3، 33.51 ملم، 5.11 جم(  على التوالى

العراق ...2014 في جترب )1( استخدم لقاح كل من غنامي اخضر  و خكري عادي لتلقيح  صنف 
حالوي بهدف دراسة تٔاثيرها على خصائص الثمار .  

 ادى استخدام لقاح خكري عادي الى زيادة معنوية في معظم صفات الثمار  في مرحلة 
الرطب. وهذا واضح من القيم التالية : 

• عند استخدام لقاح خكري عادي  كانت القيم 6.67 جم لوزن الثمرة ، 5.57  جم 
لوزن اللحم ، 1.11 جم لوزن البذرة  اما ابعاد الثمرة  فكانت 6.44 سم3 حلجم الثمرة 

، 32.90 ملم لطول الثمرة ، 17.29 ملم لقطر الثمرة .

• عند استخدام لقاح غنامي اخضر   كانت القيم 6.10 جم لوزن الثمرة ، 4.93  جم 
لوزن اللحم ، 1.08 جم لوزن البذرة  اما ابعاد الثمرة  فكانت 6.05 سم3 حلجم الثمرة 

، 32.92 ملم لطول الثمرة ، 17.20 ملم لقطر الثمرة .

االْردن ...  2006 في جتربة على صنف برحي)9 ( وصنف مجهول 21)( حيث مت استخدام حبوب لقاح 
ستة  أصناف مذكرة : بوير و عقبة و ديات و مجهول و بركة  و جارفس لدراسة تٔاثيرها امليتازيني 

على احملصول وصفات الثمار .اوضحت الدراسة ما يلي: 

صنف برحي :

احملصول وصفات الثمار :

• لم توجد فروق معنوية بني األصناف املذكرة الستة فى احلاالت التالية: املواد الصلبة 
الذائبة ،احملصول الكلي ، متوسط وزن العذق، طول الثمرة، طول البذرة . 

•اعلى قيم لوزن الثمرة  )11.3جم )  وقطر الثمرة 25.6( ملم ( كانت عند استخدام 
لقاح صنف  عقبة وأقل قيم للوزن )8.4 جم ( والقطر )22.88 ملم (  عنداستخدام 

لقاح بوير.

• اعلى قيمة لوزن البذرة كان عند استخدام حبوب لقاح صنفي عقبة ومجهول)1.0 
جم( وأقل قيمة عند استخدام لقاح صنف بركة) 0.8 جم (
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صنف مجهول:

• اعلى وزن   للثمار مت احلصول علية عند استخدام لقاح عقبة للموسم األول )37.2 
جم(  ولقاح  ديات 1ولقاح  ومجهول للموسم الثاني ) 37 جم (    في حني ان اقل 
وزن للثمار كان  للقاح  بوير في املوسم األول  )30.7 جم (و لقاح جارفس في املوسم 

الثاني )30.7 جم ( .

• اعلى نسبة للمادة اللحمية كانت عند استخدام  لقاح مجهول ) 95.7 ٪ (  واقلها 
كان عند استخدام لقاح بوير  و عقبة )94.3 ٪ ( . 

عند  جرام   2.0 الى  جرفس  لقاح  استخدام  عند  جم   1.5 من  تراوح  البذرة  وزن   •
استخدام لقاح عقبة ولقاح بوير والفرق معنوي.

باكستان ... 2008  في جتربة )24( استخدم فيها لقاح خمسة مصادر مذكرة)M1....M5( على صنفي 
زهدي ودهكي Dhakki . نظراً لعدم وجود اسماء محددة لألصناف املذكرة ولبيان التٔاثير امليتازيني 

لها سنكتفي بعرض احلد األدنى واحلد األعلى لقيم صفات الثمار . أوضحت الدراسة ما يلي:

اللقاح  حبوب  ملصادر  والواضح  املعنوي  امليتازيني  التٔاثير  مدى  التالية  األرقام  من  يالحظ 
اخلمسة على معظم صفات الثمرة

• متوسط وزن الثمار : في صنف زهدي تراوح من 5.5 جم الى11 جم بينما في صنف 
دهكي تراوح من13.0 الى 18.7 جم.

• متوسط عرض الثمار : في صنف زهدي تراوح من 1.7 سم  الى2.5 سم  بينما في 
صنف دهكي تراوح من2.2 سم الى 2.6 سم.

• متوسط وزن اللحم : في صنف زهدي تراوح من4.8 جم الى9.8 جم بينما في صنف 
دهكي تراوح من12.0 الى17.7 جم.

زهدي تراوح  من 0.8 جم الى1.2 جم بينما في  •  متوسط وزن البذرة : في صنف 
صنف دهكي تراوح من13.0 الى 18.7 جم.

• متوسط وزن احملصول : في صنف زهدي تراوح من 30 كجم/ نخلة   الى  63 كجم / 
نخلة  بينما في صنف دهكي تراوح من  74 كجم / نخلة الى 96 كجم / نخلة .

لقاح  حبوب  استخدام  مت  Dhakki حيث  دهكي  على صنف   )  26( جتربة  جريت  باكستان....2011   
تسعة اصناف مذكرة محلية )M1,M2,M1......M9( بهدف دارسة تٔاثيرها  امليتازيني وعالقة هذا التٔاثير 

مبكان وميعاد ظهور النورة املذكرة . اوضحت نتائج املوسم الثاني مايلى : 

امليتازيني  التٔاثير  بإظهار  اللقاح سنكتفي  اسماء محددة ملصادر حبوب  وجود  لعدم  نظراً 
ملصادر حبوب اللقاح التسعة على مدى قيم خصائص الثمار. 

• وزن وطول  الثمار : تراوح متوسط وزن الثمار من 13 جرام الى 15 جرام  بينما تراوح 
متوسط طول الثمار من4.4 سم  الى 5.3 سم .

• متوسط وزن البذرة وااللحم : تراوح متوسط وزن الذرة من 0.7 جرام الى 1.1 جرام 
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بينما تراوح وزن حلم الثمرة من 11.9 جرام الى 13.7 جرام .

• مكان وموعد ظهور النور ةاملذكرة : وجد  ان حبوب اللقاح التى مت جمعها وسط 
موسم االزهار  اقل نسبة لتساقط الثمار وافضل مواصفات للثمار مقارنة بحبوب 

اللقاح التى مت جمعها في بداية موسم االزهار او آخرة .  

تٔاثير   لدراسة مدى  و دهكي   و وشقري  زهدي  )27( على اصناف  اجريت جتربة    2012.... باكستان 
 . للثمار   الطبيعية  والصفات  احملصول  (على    M1,M2,M3,M4,M5 ( اللقاح  خمسة مصادر حلبوب 

أوضحت الدراسة ما يلي:  

أكثر الفروق  وضوحاً كان في متوسط وزن الثمار  والبذور كما هو واضح من القيم التالية :

الثمار كانت عند استخدام لقاح M4.)4.9جم(  أدنى قيمة لوزن  زهدي  • في صنف 
البذور  لوزن  قيمة  أدنى   . جم(   8.9(   M3 لقاح  استخدام  عند  كانت  قيمة  وأعلى 
وأعلى قيمة كانت عند استخدام لقاح )0.7جم(    M4 لقاح كانت عند استخدام 

M3 )1.41جم (

• في صنف شقري أدنى قيمة لوزن الثمار كانت عند استخدام لقاح M3.)5.6جم( 
البذور  لوزن  قيمة  أدنى   . )11.3 جم(    M1 لقاح  استخدام  عند  كانت  قيمة  وأعلى 
كانت عند استخدام لقاح M4  )0.80جم( وأعلى قيمة كانت عند استخدام لقاح

M5 )1.31جم (

• في صنف دهكي أدنى قيمة لوزن الثمار كانت عند استخدام لقاح M2.)13.5جم( 
وأعلى قيمة كانت عند استخدام لقاح M3  )19.1 جم( . أدنى قيمة لوزن البذور كانت 
عند استخدام لقاح M1,M2  )1.0جم ( وأعلى قيمة كانت عند استخدام لقاح كل 

من  M4,M5)1.081جم (

فيما يلى املتوسطات العامة ملصادر اللقاح اخلمسة :

• تراوح وزن الثمرة من 9.35 جم عند استخدام لقاح M4 الى 11.62جم عند استخدام 
لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة 

عند  سم   3.71 الى   M5 لقاح  استخدام  عند  سم   3.62 من  الثمرة  طول  تراوح   •
استخدام لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .

عند  2.34  سم  الى   M4 لقاح  استخدام  عند  2.04سم  من  الثمرة  تراوح عرض    •
استخدام لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .

• تراوح وزن البذرة من 0.91 جم عند استخدام لقاح M4 الى 1.12 جم  عند استخدام 
لقاح M1   و M5  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .

عند  كجم    5.14 الى   M3 لقاح  استخدام  عند  4.14كجم  من  العذق  وزن  تراوح   •
استخدام لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .

يالحظ عن استخدام املتوسطات انخفاض الفروق بني مصادر اللقاح
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امليتازيني لتسعة ذكور مت جمعها من ثالث  التٔاثير  ( الختبار  2015  اجريت جتربة )30   ... باكستان 
صنفي  ثمار  وخصائص  محصول  على   )M0,M1,M2.....M9( باكستان  في  للتمور  منتجة  مناطق 

حالوي و خضراوي. 

وجود أن ملصدر اللقاح تٔاثير كبير على خصائص الثمار كما هو واضح من القيم التالية:

 وزن العذق :

•  في صنف حالوي تراوح الوزن من8.0  كجم عند استخدام لقاحM0  الى 18.8كجم 
 M8 عند استخدام لقاح

• في صنف خضراوي  تراوح الوزن من 7.5 كجم   عند استخدام لقاح M0 الى16.0 
كال  على  التٔاثير  نفس  لهما   M8و  M0 ان  .يالحظ    M8 لقاح  استخدام  عند  كجم 

الصنفني.

وزن الثمرة  :

•  في صنف حالوي تراوح الوزن من5.5  جم عند استخدام لقاح M0 الى  8.4  جم 
. M8 عند استخدام لقاح

•  في صنف خضراوي  تراوح الوزن من 7.5 جم   عند استخدام لقاح M0 الى11.2 
 . M8 جم عند استخدام لقاح

يالحظ ان M0 وM8 لهما نفس التٔاثير على كال الصنفني .

وزن البذرة  : 

• في صنف حالوي تراوح الوزن من 1.0  جم عند استخدام لقاح M0 الى  1.3 جم 
 M4,M7, M8,عند استخدام لقاح

• في صنف خضراوي  تراوح الوزن من 0.6 جم   عند استخدام لقاح M0 الى1.5 جم 
 . M3 عند استخدام لقاح

طول الثمرة  :

•  في صنف حالوي تراوح الطول  من24.1  ملم عند استخدام لقاح M0 الى  38.0  ملم عند 
. M8 استخدام لقاح

في صنف خضراوي  تراوح الطول من 21.3 ملم   عند استخدام لقاح M0 الى36.5 ملم   •
 . M8 عند استخدام لقاح

يالحظ ان M0 وM8 لهما نفس التٔاثير على كال الصنفني .

مصر ...1983  اجريت جتربة )17( لدراسة تٔاثير لقاح الذكور التالية سيوي ، امهات ، زعلول ،مجهل 
على صفات الثمار الناجتة لكل من صنفي امهات و سيوي . اوضحت نتائج املوسم الثاني  ما يلي: 
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وزن الثمار

• صنف سيوي: كان وزن ثمار  اكثر تٔاثراً مبصدر حبوب اللقاح من صنف امهات   فقد 
تراوح وزن ثمار سيوي  من 15..04 جم عند استخدام لقاح امهات الى 19.3جم عند 

استخدام لقاح زغلول .  

الى   مجهل  لقاح  استخدام  عند  من13.65حم  ثمار  وزن  تراوح   امهات:   صنف   •
14.91 جم عند استخدام لقاح زغلول .     

 

نسبة حلم ثمار

من صنف   اللقاح  حبوب  مبصدر  تٔاثراً  اكثر  ثمارا  نسبة حلم  كانت  سيوي  • صنف 
امهات  فقد تراوحت في ثمار سيوي من 84.45 ٪ عنداستخدام لقاح امهات الى 

90.46 ٪ عند استخدام لقاح سيوي.   

• في صنف امهات  تراوحت نسبة حلم ثمار  من  88.13 ٪ عند استخدام لقاح  سيوي  
الى89.74 ٪ عند استخدام لقاح زغلول وذلك في السنة الثانية من الدراسة.

وزن البذرة :

• صنف سيوي تراوح وزن بذرة  من 2.22 جم عنداستخدام لقاح سيوي  الى 2.51. 
جم عند استخدام لقاح زغلول   

• صنف امهات  تراوح وزن بذرة من 1.49جم عند استخدام لقاح مجهل الى  1.67جم 
عند استخدام لقاح زغلول .  

 ، B خرطوم ، A السودان ...2011.  مت اجراء جتربة )12(   سبعة  ذكور اطلق عليها اسماء   خرطوم
خرطوم C  ، خرطوم D  ، خرطوم E ، خرطومF، خرطوم  G جرى دراسة تٔاثيرها امليتازينى على صنفي 

املشرق ود لقاي  و املشرق ود خطيب في مرحلتي اخلالل والرطب  .

اوضحت الدراسة مايلي :

القيم التالية توضح مدى التٔاثير امليتازيني للذكور السبعة  وهى متوسط لثالث مواسم .

وزن البذرة في مرحلة الرطب  : 

من  كل  لقاح  استخدام  عند  جم  من0.64  تراوحت  لقاى   ود  املشرق  صنف  في   •
 . G و Eالى 0.90 جم  عند استخدام لقاح كل من خرطوم  F و B خرطوم

• في صنف املشرق ود خطيب تراوحت من 0.70  جم  عند استخدام لقاح كل من 
 .G الى 1.0 جم عند استخدام لقاح كل من لقاح خرطوم   F و C وB خرطوم

وزن احملصول / نخلة : 

• في صنف املشرق ود لقاى   تراوحت من 256 كجم عند استخدام لقاح خرطوم 
. G و E الى 324 كجم عند استخدام لقاح كل من خرطوم B,F

• في صنف املشرق ود خطيب تراوحت من 221 كجم عند استخدام لقاح كل من 
.F و C الى 320 كجم عند استخدام لقاح كل من لقاح خرطوم   G و E خرطوم
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املغرب ....2010 في جتربة   )52( على صنف جندة Najda مت استخدام لقاح ساللتني مختارتني  هما 
NP3 و  NP4 ملقارنة تٔاثيرهما امليتازيني مع لقاح مستخدم بواسطة املزارعني )مقارنة (  

صفات الثمار : 

الى زيادة معنوية في  طول وعرض الثمار بلغت   NP4 NP3 و   ادى استخدام لقاح كل من 
1سم للطول و3 ملم للعرض وذللك واضح من القيم التالية : 

• طول الثمار عند استخدام لقاح  املقارنة بلغ 3.4 سم  بينما ادى استخدام لقاح 
كل من NP3 و  NP4 الى زيادة الطول الى 4.4 سم  .

• عرض  الثمار عند استخدام لقاح  املقارنة بلغ 2.3 سم  بينما ادى استخدام لقاح 
كل من NP3 و  NP4 الى زيادة العرض الى 2.6 سم  .

• ادى استخدام لقاح كل من NP3 و  NP4 الى زيادة في وزن الثمار بلغت 35 ٪ والى 
زيادة نسبة اللحم / بذرة بحوالى 28 ٪

                          خصائص الثمار الكميائية ..... 

                                     التٔاثير امليتازيني ملصادر حبوب اللقاح

التٔاثير  هذا  مدى  وان  للثمار  الكميائي  التركيب  على  تٔاثير  اللقاح  ملصدر  ٔان  الدراسات  بينت 
يتوقف على األم  املستقبله حلبوب اللقاح. من ٔاكثر اخلصائص الكميائية دراستها.

السكريات : وتشمل السكريات الكليه والسكريات اخملتزلة والغير مختزلة.

املواد الصلبة الذائبة TSS : وهي تعطي تقدر اولي للمواد الذائبة خاصة السكريات .

التانينات : وهي غالبا احملددة لصاحلة الثمار لالكل.

في  السكريات  وتركيز  التمر  مرحلة  في  الثمار  ليونة  درجة  حتدد  التي  وهي   : الرطوبة  نسبة 
مرحلة اخلالل.

2007 اجريت دراسة)54( مقارنة بني  أربعة أصناف  مذكرة هي: غنامي اخضر، غنامي   .... العراق 
احمر  ، خكري عادي  ، خكري  سمسمي  وتٔاثيرها امليتازيني صنفي ٔام الدهن و برمي  . اوضحت 

الدراسة ما يلي:

زيادة  الى  خكري سمسمي  :ا دى استخدام لقاح  الثمرة  الزيت في حلم  • نسبة 
النسبة املئوية للزيت صنف أم الدهن ولكال املرحلتني الرطب والتمـر ولصنف البرمي 

في مرحلة الرطب.

أعلى  خكري سمسمي   لقاح  اعطي  الدهن:   ام  ثمار  الكلية في  السكريات   •
نسبة  للسكريات الكلية  في مرحلة التمر مقارنة مع األصناف األخرى. 

• السكريات الكلية في ثمار البرمي  :اعطي لقـاح الصنف خكري عادى أعلى نسبة 
للسكريات الكلية في مرحلتي الرطـب والتمـر مقارنـة مـع األصناف األخرى . 

• السكريات اخملتزلة :كان لصنف اللقاح تٔاثيرا معنويا فقط في مرحلة التمر لصنف 
سمـسمي  خكري  و  عادي  خكري  بلقاح  امللقحة  الثمار  أعطت  وقد  الدهن  ٔام 
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أعلـى نـسبة للـسكريات اخملتزلة وبفارق معنوي مقارنة مع بقية األصناف الذكرية 
املستخدمة في التلقيح. 

النـسبة  في  اللقاح  صنف  لتٔاثير  معنوية  اختالفات  هناك  تكن  :لم  السكروز   •
املئويـة للـسكروز ولكـال الـصنفني واملرحلتني.

العراق ...2009  اجريت جتربة)53( على صنفي برمي و خضراوي بهدف دراسة التٔاثير امليتازيني حلبوب  
لقاح صنفي غنامي اخضر و خكري عادي وخليط  من لقاحهما . اوضحت الدراسة ما يلي:   

ٕاذ سجل 54.16 % في  زيادة   معنوية   الى  ادى  غنامي اخضر    • استخدام لقاح 
اخملتزلة،وبلغ  السكريات  نسبة  في   % ،و36.14  الكلية  للسكريات  املئويـة  النـسبة 
مسجال2.06  للثمـار  اجلاف  الوزن  معدل  في  تفوق  و  السكروز،  نسبة  في   %  18.02
جم،ونسبة املواد الصلبة الذائبة و كانت 23.63 % . )القيم متوسط لكال الصنفني (.

• استخدام لقاح خكري عادي  ادى الى انخفاض معنوي  ٕاذ سجل49.2 ٪ في النـسبة 
في  انخفاض  و  اخملتزلة،  السكريات  نسبة  في   ٪ ،و29.7  الكلية  للسكريات  املئويـة 
معدل الوزن اجلاف للثمـار مسجال 1.5 جم،ونسبة املواد الصلبة الذائبة و كانت 23.63 

% وبارتفاع قليل  في نسبة السكروز وبلغ 19.5 ٪ )القيم متوسط لكال الصنفني (.

•  قيم خليط اللقاح كانت غالباً في الوسط .

العراق...1969 اجريت جتربة)5( على صنف زهدي استخدمت فيها حبوب لقاح اربعة أصناف مذكرة 
هى: غنامي ، وردي ، رصاصي، وسمسمي . أوضحت الدراسة ما يلي: 

لقاح  بينما   )  ٪  60  ( الذائبة  الصلبة  للمواد  نسبة  اعلى  اعطي  غنامي  لقاح   •
 ) ملقحة  الغير   ( البكرية  الثمار  بينما     )٪  55.80( نسبة  اقل  اعطي  سمسمي 

أعطت نسبة  منخفضة جداً )16.80 ٪(.

• لم يتٔاثر الرقم الهيدروجيني pH للحم الثمار مبصدر حبوب اللقاح. حيث تراوح من 
6.23 الى 6.41 بينما في الثمار البكرية )الغير ملقحة ( انخفض الرقم الى 5.8 . .

العراق..2011  في جتربة )60 (   استخدم لقاح كل من  خكري عادي و غنامي ٔاخضر لدراسة  تٔاثيرها 
على التغيرات في بعض الصفات الفيزيائية والكميائية  خالل مراحل  منو ونضج ثمار صنف حالوي 

. اوضحت الدراسة ما يلي: 

نسبة الرطوبة :

التلقيح    من  عشر  الرابع  األسبوع  بعد  له  قيمة  أعلى  للثمار  املائي  احملتوى  بلغ    •
خكري عادي و ) 73.98 ٪ ( عند  وكانت النسبة ) 76.42 ٪ ( عند استخدا م لقاح 

استخدام لقاح غنامي اخضر )76.42 ٪، و73.98 ٪( .   

• حدث هبوط سريع في احملتوى املائي بعد ذلك، ووصل احملتوى املائي ٕالى أقل قيمة 
له في مرحلة التمر )بعد 18 أسبوعا من التلقيح(   وكانت النسبة ) 15.84 ٪ ( عند 
( عند استخدام لقاح غنامي اخضر    ٪  12.40  ( و  خكري عادي  لقاح  استخدا م 

الفروق  بني  لقاح خكري عادي  و لقاح غنامي األخضر كانت معنوية . 
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السكريات : 

• نسبة السكريات الكلية في مرحلة التمر كانت ) 65.16 ٪( عند استخدام لقاح 
خكري عادي  بينما كانت )59.05 %( عند استخدام لقاح غنامي اخضر

) 63.3 ٪( عند استخدام لقاح  التمر كانت  • نسبة السكريات اخملتزلة في مرحلة 
خكري عادي  بينما كانت )56.7 %( عند استخدام لقاح غنامي اخضر

مصر ... 1983  اجريت  )23 (  لدراسة تٔاثير لقاح أربعة من الذكور،هي  : زغلول ، سيوي ، امهات ، 
مجهل  على  بعض الصفات الطبيعية والكميائية لثمار  خمسة أصناف مؤنثة هي :سماني ، 

ساير ، زغلول ، حالوي خضراوي .اوضحت الدراسة ما يلي: 

•  لقاح زغلول أدى ألي زيادة  نسبة التانني )0.213 ٪(   في صنف حالوي  ونسبة املواد 
الصلبة الذائبة )22.7 ٪( في صنف زغلول .

•  لقاح مجهل أدى الي زيادة نسبة التانني )2.58 ٪(  في صنف ساير ونسبة املواد 
الصلبة الذائبة في في صنفي سماني )24.1 ٪(    . 

• لقاح سيوي أدي ألي زيادة متوسط وزن اللحم ونسبة املادة اجلافة ونسبة التانني 
)15.8 ٪(  في صنف زغلول ونسبة السكريات الكلية )50.3 ٪( في صنف حالوي

• لقاح امهات أدي الى زيادة  متوسط وزن الثمرة  ومتوسط حلم الثمرة  و ونسبة 
املواد الصلبة الذائبة ) 33.1 ٪ ( في صنف ساير.

السعودية .. 2000 في جتربة )11( استخدم لقاح اربعة اصناف مذكرة تشمل نبوت سيف  و سلج  
التوافق  درجة  دراسة  اربعة اصناف مؤنثة حتمل نفس األسماء بهدف  لتلقيح   و برحي  وسكري  

بينها باالضافة الى التٔاثير امليتازيني لهذه الذكور على صفات الثمار الطبيعية والكميائية .

 ثمار صنف سكري 

• لم يتٔاثر محتوي الثمار من الرطوبة والسكريات اخملتزلة والغير مختزلة و السكريات 
الكلية  والتانينات مبصدر حبوب اللقاح 

    • كان التٔاثير معنوياً لسنة واحدة لكل من احلموضة واملواد الصلبة الذائبة الكلية.

ثمار صنف نبوت سيف 

• لم يتٔاثر محتوي الثمار من الرطوبة والسكريات اخملتزلة والتانينات مبصدر حبوب 
اللقاح  

• كان التٔاثير معنوياً  في حالة السكريات الكلية والسكريات الغير مختزلة  ومعنوياً 
لسنة واحدة لكل من احلموضة واملواد الصلبة الذئبة الكلية.

ثمار صنف برحي .

•  لم يتٔاثر محتوي الثمار من السكريات الكلية و اخملتزلة وغير اخلتزلة والتانينات 
مبصدر حبوب اللقاح 

•  ا كان التٔاثير معنوياً  في حالة الرطوبة   ومعنوياً لسنة واحدة لكل من احلموضة 
واملواد الصلبة الذئبة الكلية. 
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ثمار صنف سلج

• لم يتٔاثر محتوي الثمار من والسكريات الكلية و اخملتزلة والتانينات مبصدر حبوب 
اللقاح. 

•  كان التٔاثير معنوياً  في حالة السكريات الغير مختزلة   والرطوبة ومعنوياً لسنة 
واحدة لكل من احلموضة واملواد الصلبة الذئبة الكلية.

            تاثيرات ميتازينية خاصة
 

العناصر املعدنية

السعودية 1993...اجريت جتربة )55 ، 56 ( موسعة  بهدف دراسة تٔاثير لقاح 16صنف مذكر      
على احملتويات املعدنية لثمار أربعة أصناف مؤنثة هى : السلج، الصقعي ، اخلضري، ونبوت 

سيف . اوضحت الدراسة ما يلي: 

الكالسيوم    ، البوتاسيوم   ، الفسفور   ، النتروجني   : الثمار من عناصر  ان مكونات   •
واملغنيسيوم واحلديد واملنجنيز  تٔاثر بدرجة كبيرة بصنف حبوب اللقاح املستخدمة 
ليس  انه  أى  املؤنث  الصنف  بإختالف  التٔاثير   هذا  مدي  اختلف  وقد  التلقيح  في 
بالضرورة ان الذكر املعني يعطي تٔاثيراً عالياً او منخفضاً مع جميع الصناف وكذللك 
اختلفت  من عام الى اخر مبعني اخر ان الذكور التى تعطي تٔاثيرا عالياً في عام قد 

التعطي نفس التٔاثير في العام التالي.

النيتروجني) كمثال ( :

  صنف سلج : أدنى  نسبة للنيتروجني   كانت  عند استخدام حبوب لقاح  شقراء القصيم  
)0.2 ٪ ( وأعلى نسبة  للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح صفري وخشكار  )0.38 ٪،(

 صنف صقعي : أدنى  نسبة للنيتروجني كانت  عند استخدام حبوب لقاح مينفي   )0.40 ٪ ( 
وأعلى نسبة للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح برحي  سلج خشرم )0.53 ٪(

 صنف خضري:  أدنى  نسبة للنيتروجني كانت  عند استخدام حبوب لقاح صقعي  )  0.280 
٪ ( وأعلى نسبة للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح شقراء القصيم وخشرم  )0.41 ٪(. 

 صنف نبوت سيف :   أدنى  نسبة للنيتروجني كانت  عند استخدام حبوب لقاح برحي    )  
0.38 ٪ ( وأعلى نسبة للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح  خشكار  )0.55 ٪(.

منظمات النمو

...2014 في جتربة )1(  استخدم فيه لقاح كل من غنامي اخضر  و خكري عادي لتلقيح  العراق 
نورات صنف حالوي بهدف دراسة تٔاثي مصدر حبوب اللقاح على تركيز  I.A.A.) أندول اسيتك اسد( 

في حلم الثمار وعالقته بصفات الثمار. . أوضحت الدراسة ما يلي: 
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• تركيزIAA  : ادى استخدام لقاح خكري عادي الى زيادة  معنوية  في تركيز  IAA في 
حلم ثمار حالوي  في األسابيع 5 و 7 و10 بعد التلقيح  بينما لم يكن التٔاثير معنوياً 

في األسابيع 13 و15 و17 بعد التلقيح     

التى  الثمار  قيم  زيادة معنوية في  الى  ادي   IAA تركيز  الزيادة في  ان هذه  يعتقد   •
استخدم فيها لقاح خكري عادي .

)Bو A( على صنف زغلول استخدم فيها مصدرين حلبوب اللقاح )مصر...2012.  اجريت جتربة )19,18
على الصفات الطبيعية والكميائية للثمار . مت استخدام اربع نورات زهرية لكل مصدر على نفس 

النخلة اضافة الى اربع نورات تركت بدون تلقيح .اوضحت النتائج مايلى : 

منظمات النمو ) املقارنة ملتوسط 9 عينات أخذت خالل موسم النو (

• حامض اجلبريليك GA : لم تكن النتائج منتظمة خالل سنتي الدراسة حيث كان 
التركيز )mg/100g( في املوسم االول 151 للقاح A  و141 للقاح B  و177 بدون لقاح 

بينما في املوسم الثاني  كان التركيز 86 للقاح A و96 للقاح B و90 بدون لقاح .

• اندول اسيتك اسد IAA : استخدام لقاح A ادي الى زيادة محتوي الثمار من IAA في 
سنتي الدراسة حيث كان التركيز )μg/100g( في املوسم االول 230 للقاح A و162 

للقاح B . بالنسبة للثمار الغير ملقحة لم تكن نتائجها منتظمة .

  A لم تكن النتائج منتظمة عند استخدام كل من لقاح:  ABA  ابسيسك اسد •
او لقاح B وكانت محتوي ثمارهما من ABA اقل من محتوى الثمار غير امللقحة في 

سنتي الدراسة .

الثمار  )mg/100g( في  زيادة محتوي  A الى  : ادي استخدام لقاح   BA بنزيل ادنني •
 BA بينما الثمار الغير ملقحة كان محتواها من  B سنتي الدراسة مقارنة بلقاح

األكثر انخفاضاً خالل سنتي الدراسة

التفاعل بني مصادر حبوب اللقاح واألصناف املؤنثة :

 مصر. .... اجريت) 22،23(  لدراسة التٔاثير امليتازيني  للقاح أربعة من الذكور هى  سيوي ، امهات 
، زعلول ومجهل ، على  صفات ثمار خمسة أصناف مؤنثة هي حالوى ، خضراوى، ساير ، زغلول 

،سماني .اوضحت الدراسة ما يلي: 

الطبيعية  والصفات  وٕاألنتاجية  العقد  نسبة  على  واضح  تٔاثير  اللقاح  لصنف 
حلبوب  املستقبلة  األم  باختالف  مداة  يختلف  التٔاثير  هذا  وان  للثمار  والكيميائية 
اللقاح  ومن سنة الى اخري حيث لم يكن اجتاة النتائج متماثل في موسمي الدراسة 
 Interaction في معظم الصفات حتت الدراسة وقداختلفت معنوية درجة   التفاعل

باختالف الصفة :

• كان التفاعل معنوياً لسنتي الدراسة في حالة نسبة حلم الثمار ونسبة التانني 

• كان معنوياً لسنة واحدة في حالة نسبة عقد الثمار ونسبة الطول الى العرض 
والسكريات الكلية ونسبة املادة اجلافة 

• لم يكن معنوياً في حالة احملصول الكلي ومتوسط وزن العذق  و وزن واملواد الصلبة 
الذائبة الكلية .



43

السعودية 1993... اجريت جتربة )55 ، 56 ( موسعة  بهدف دراسة تٔاثير لقاح 16صنف مذكر   على 
 . ونبوت سيف  ، اخلضري،  الصقعي  السلج،   : مؤنثة هى  أصناف  أربعة  لثمار  املعدنية  احملتويات 

اوضحت الدراسة ما يلي: 

• التفاعل ) interaction ( بني األصناف  املؤنثة واألصناف املذكرة كان مؤكداً  وهذا 
التلقيح على محتوى  الذكور املستخدمة في  أي ذكر من  تٔاثير حبوب لقاح  يعني 

الثمار من العناصر الغذائية  يختلف من صنف ألخر .

التوافق وعدم التوافق

مصر ...1983  اجريت جتربة )17( لدراسة تٔاثير لقاح الذكور التالية سيوي ، امهات ، زعلول ،مجهل 
، على صفات الثمار الناجتة لكل من صنفي امهات وسيوي . وقداختلفت معنوية درجة  التفاعل 

Interaction باختالف الصفة:

• التفاعل بني األصناف املذكرة واألصناف املؤنثة كان معنوياً في حالة وزن الثمار ، 
طول وعرض الثمار ، نسبة اللحم ، وزن البذرة ملوسم واحد بينما 

املواد  نسبة  في  يكن معنوياً  لم  املؤنثة  واألصناف  املذكرة  األصناف  بني  التفاعل   •
الصلبة الذائبة ونسبة العقد.

التوافق وعدم التوافق

السعودية .. 2000 استخدم لقاح اربعة اصناف مذكرة تشمل نبوت سيف  و سلج  وسكري  و 
برحي لتلقيح  اربعة اصناف مؤنثة حتمل نفس األسماء بهدف دراسةنسبة العقد و درجة التوافق 

بينها ،اوضحت النتائج مايلى  : 

• درجة التوافق incompatibility  و cross incompatibility  بني مصادر حبوب اللقاح 
واألصناف املؤنثة :

• بناء على نسبة االزهار العاقدة ونسبة االزهار اخملصبة  لوحظ مايلى :

• وجود درجة عالية من عدم التوافق بني صنف سلج وصنف نبوت سيف كمصادر 
حلبوب اللقاح وبني صنف برحي كٔام.

اللقاح وصنف  سكري كمصدر حلبوب  التوافق بني صنف  • وجود درجة عالية من 
برحي كٔام .

• وجود درجة من  عدم التوافق اجلزئي بني صنف سكري كمصدر حلبوب اللقاح ونبوت 
سيف كٔام .

العقد بني مصادر حبوب  املعنوية في  في نسبة  الفروق  ان  • بصفة عامة يعتقد 
اللقاح و األصناف املؤنثة  ترجع الى درجات التوافق وعدم التوافق بينها .

السعودية...2002  اجريت جتربة ) 10 ( موسعة لدراسة عالقات التوافق داخل وبني عشرة اصناف 
من نخيل البلح حيث مت استخدام  عشرة مصادر حبوب لقاح  هي : سكري، برحي ، نبوت سيف 
، سلج ، اخلضري ، منيفي، صقعي، مكتومي، صفري ،سري  لتلقيح عشرة اصناف مؤنثة حتمل 

نفس األسماء .
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مت استخدام العشرة مصادر حلبوب اللقاح على نفس نخلة الصنف املؤنث ) نورة / مصدر لقاح ( . 

أوضحت الدراسة ما يلي: 

ادى استخدام العشرة مصادر حلبوب اللقاح الى  وجود اختالفات في نسبة العقد ونسبة 
االزهار الغير مخصبة  وكمية احملصول  ونوعية الثمار ونسبة تساقط الثمار  وذلك حسب 

صنف  اللقاح  والصنف املستقبل حلبوب اللقاح  وميكن توضيح ذللك فيما يلى : 

درجة التوافق incompatibility  و cross incompatibility  بني مصادر حبوب اللقاح واألصناف 
املؤنثة 

بناء على نسبة االزهار العاقدة ونسبة االزهار اخملصبة  لوحظ مايلى :

• وجود درجة من عدم التوافق اخللطيCross incompatibility  بني الصنف اخلضري 
)ٕام ( ومصدري حبوب اللقاح صقعي و سري.

صنفي  في    Self compatibility ذاتي  توافق  عدم  وجود  الحتمال  الدالئل  بعض   •
منيفي  و برحي.

اللقاح  اصناف من حبوب  ألربعة  امليتازيني   التٔاثير  لدراسة    )63( اجريت جتربة    ....  2010 العراق  
هى  غنامي اخضر، عنامي احمر ، خكري وردي ، خكري عادي في ٕاصابة صنفني من نخيل التمر 
 Oligonychous الغبار  وحلم   Batrachedra amydraula Merck احلميرة   بحشرة  ساير  و  حالوي  
afrasiaticus Mcg. تلقيح جميع النورات املؤنثة لكل نخلة مبصدر واحد من حبوب اللقاح . اوضحت 

الدراسة ما يلي: 

حشرة احلميرة وحلم الغبار :

• ادي استخدام لقاح غنامي اخضر الى خفض نسبة تساقط الثمار بسب حشرة 
بلغت  الى حيث  الغبار  اإلصابة بحلم  ٪  وخفض شدة   5.3 بلغت   احلميرة  حيث 

14.08 حلم / ثمرة  

• ادي استخدام لقاح عنامي احمر الى تسجيل اقل شدة ٕاصابة بحلم الغبار حيث 
كانت النسبة 24.4 ٪ 

بواسطة  تساقط  نسبة  اعلى  تسجيل  الى  عادي  خكري  لقاح  استخدام  ادي   •
حشرة احلميرة حيث كانت النسبة ٪13.5 وأعلى نسبة ٕاصابة بحلم الغبار حيث 

كانت ٪40.7 وأعلي شدة ٕاصابة حيث كانت 18.83 حلم / ثمرة .

• ثمار صنف ساير اظهرت  نسبة تساقط اقل بسب حشرة احلميرة وشدة ٕاصابة 
اقل بحلم الغبار مقارنة بصنف حالوي

التعبير اجليني 

التي  اجليني  التعبير  عملية  على  اللقاح  تٔاثير  مصدر  لدراسة   )2( جتربة  اجريت   2010 العراق.....  
ميكن بحثها  عن طريق دراسة طبيعة  التغير في النمط البروتيني Protein pattern   في ثمار نخل 
التمر حالوي  وقد مت استخدام لقاح خكري عادي وغنامي اخضر املعروفة بتٔاثيراها امليتازيني لهذة 

الدراسة  .اوضحت النتائج مايلى : 
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 : Gene expression التعبير اجليني 

املراحل  اجلزيئي خالل  ووزنها  وموقعها  في عددها  اختلفت  بروتينية  • ظهرت حزم 
اخملتلفة للنمو. 

• حدث اختالف في موعد ظهور البروتينات في  الثمار الناجتة من لقاح خكري عادي 
و غنامي اخضر، 

• ظهرت اربع حزم بروتينية  عند االسبوع الثالث عشر في  الثمار الناجتة من لقاح 
خكري عادي التى سبقت دخول الثمار في مرحلة النضج،

• ظهرت هذه احلزم نفسها في االسبوع اخلامس عشر في الثمار الناجتة من لقاح 
غنامي اخضر والتى تزامنت مع دخول الثمار في مرحلة النضج النهائي) الرطب (.

 االعتماد على النمط البروتيني :

 • أظهرت النتائج أنه ميكن االعتماد على النمط البروتيني كٔاساس لعملية التعبير  
اجليني التفاضلي في ثمار نخل التمر وربطها مع مراحل النمو والنضج اخملتلفة . 

• التٔاثير امليتازيني  ميكن  ان يكون ناجتا من تكون  بروتينات  جديدة تؤثر على احملتوى 
الهرموني في الثمار.

النشاط األنزميي :

....2010.  في جتربة ) 59(لدراسة تاثير صنف اللقاح في التغيرات ببعض األنزميات   العراق 
دراستها  مت  التى  .اإلنزميات  حالوي  صنف  التمر  نخيل  ثمار  ونضج  منو  خالل  النباتية 
 polygalacteoronase والبولي كالكتورونيز cellulaseوالسليليز invertase تشمل:األنفرتيز
والبكتني اسـتريز pectinestrease والبولي فينول اوكسديزpolyphenoloxidase )خالل منو 

ثمار نخيل التمر صنف احلالوي ونضجها (:

•  كانت فعالية انزميات األنفرتيز والسليليز والبولي كالكتورونيز منخفضة حتى االسبوع 
الثالث عشر من التلقيح ، ثم حدث ارتفاع فـي فعاليـة هـذه األنزميات ووصلت الى اعلى 
) اخلـالل  مرحله  في  الثمار  دخول  مع  تزامن  والذي  عشر  اخلامس  االسبوع  عند  لها  قيمة 
/غم/ وحدة  و38.66   36.47 األنفرتيز  انزمي  فعالية  بلغت  اذ  الفسيولوجي)  النمـو  اكتمـال 

دقيقة وانزمي السليليز 32.81 و16.84وحدة/غم/دقيقة وانـزمي البولي كالكتورونيز 5.41و 5.33 
وحدة/جم/دقيقة ولصنفي اللقاح اخلكري العادي والغنامي االخضر على التوالي ،

•  حدث هبوط فـي فعالية هذه األنزميات مع دخول الثمرة في مرحله الرطب ووصلت الى 
اقل قيمة عند مرحله التمر. اما بالنسبة لفعالية انزمي البكتني استريز ، فقد سجل اقصى 
اذ بلغـت فعاليـة  التلقـيح  والثاني عـشر بعـد  فعالية له خالل االسبوعني احلادي عشر 
األنزمي 300 و 252.5 مايكومكافي/كغم /دقيقة للثمار الناجتة من لقاح خكري عادي وغنامي 

اخضر على التوالي .

•  كانت التغيرات في فعالية انزمي البولي فينول اوكسديز غير منتظمة خالل مراحل منو 
اذ تفوقت  اليها،  األنزميات املشار  اللقاح بصورة معنوية في فعالية  اثر صنف  . وقد  الثمار 
في فعالية األنزميات الثمار الناجتة من لقاح اخلكري العادي مقارنة بتلك الناجتة من لقاح 

الغنامي االخضر. 
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الفصل الثالث
 

                        
 Phoenixجتارب امليتازينيا  باستخدام   لقاح ٔاصناف ذكور لنوع  نخلة التمر

. dactylifera

                              مزيد من التفاصيل ...

 Phoenix نخلة التمر Species مذكرة تابعة لنوع  Variety ٔاستخدام حبوب لقاح اصناف
.Inter variety والتلقيح في هذة احلالة يعتبر بني األصناف  dactylifera

بعض التجارب شملت مقارنة للتٔاثير امليتازيني حلبوب لقاح ذكور نخلةالتمر   وحلبوب 
لقاح ذكور بعض األنواع التابعة  جلنس فينكس على صفات ثمار وبذور نخلة التمر.

نستعرض فيما يلى نتائج العديد من بحوث امليتازينيا  التى اجريت في املناطق اخملتلفة 
إلنتاج التمور وسيتم جتميعها وعرضها كمايلي :

حسب الدول التى اجريت فيها التجارب

عملياً  البحوث  هذة  نتائج  تطبيق  ان  الى  ذلك  يرجع  الدول  حسب  البحوث  جتميع  مت 
كل  تخصص  الى  ذلك  ويرجع  البحث  فيها  اجُجري  التى  املنطقة  على  غالباً  يقتصر 
بيئة  ظروف  في  نامية  اإلناث  من  معينة  ؤاصناف  الذكور  من  معينة  بٔاصناف  منطقة 

خاصة تختلف من منطقة الى اخرى .

حسب السنة التي مت فيه نشر البحث

وذلك ملتابعة التطور في البحث العلمي في مجال ميتازينا نخلة التمر 
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 الواليات املتحدة  .......جتارب امليتازينيا 

احملاوالت االولى لدراسة ظاهرة امليتازينيا  في نخلة التمر بدأت بتجارب نكسون Nixon سنة 
1925 والسنوات التالية حيت قام  بإجراء  سلسلة من التجارب ونشر عدة مقاالت  )32-39( 
لدراسة ظاهرة امليتازينيا فى نخلة التمر بناء على توجيهات من سوينجل  وسنستعرض 
هذة التجارب بشئ من التفصيل ألنها وضعت االساس لكثير من جتارب امليتازينا التى اجريت 

فيما بعد. 

 Fard :ٔامريكا .... 1926  )32 (   استخدم  لقاح خمسة اصناف من الذكور التابعة لنخلة التمر هى
Mosque, Goverment 1,  Deglet noor read 6,  Huey 4, و نوع  نخل الكناري P. Canariensis  مت 
اجراء ثماني جتارب ومت  تلقيح عدد من الشمايخ على النورة املؤنثة الواحدة بثالث الى اربع مصادر من 

اللقاح  وفي بعضها مت استخدام مصدر / نورة مع اجراء املعامالت فى اقصر وقت ممكن. 

أوضحت النتائج ما يلي: 

حجم البذور والثمار :

و  ثمار لقاح  فارد4   ثمار  لقاح  كانت عند مقارنة  الفروق  وضوحاً  اكثر  ان  • وجد 
الثاني هي  وبذور  وثمار  األصغر حجماً  األول هي  بذور   و  ثمار  موسك  حيث كانت 

األكبر حجماً .

التبكير في النضج : 

• ادى استخدام لقاح فارد4 الى التبكير في تلون ونضج الثمار  بينما ادي استخدام 
لقاح موسك الى تٔاخير  واضح في تلون ونضج الثمار .  

ايام لنصف كمية احملصول االولى والى ثالثة  التبكير الى عشرة  • وصل الفرق في 
اسابيع لنصف كمية احملصول الثانية .

• ميعاد نضج ثمار باقي مصادر حبوب اللقاح كان بني لقاح فارد4 و لقاح موسك.

تٔاثير  اللقاح  اعتبر نكسون نتائج هذه التجربة دليل كافي إلثبات ان ملصدر حبوب 

واضح على صفات الثمرة وميعاد نضجها .

التمر ونخلة الكناري: سيتم مناقشتها  التابعة لنخلة  الذكور   املقارنة بني لقاح 
عند استعراض التٔاثير امليتازيني حلبوب لقاح انواع جنس فينكس .

.... 1927 اجريت دراسة موسعة )33(  لتٔاكيد نتائج البحث السابق شملت 38 جتربة  في  ٔامريكا 
املناطق اخملتلفة إلنتاج التمور في أمريكا بهدف مقارنة  تٔاثير كل من  لقاح موسك ولقاح فارد4 
على ثمار دقلة نور . مت استخدام مصدري اللقاح على شماريخ منفصلة لنفس النورة في معظم 

التجارب والباقي مصدر / نورة . 

أوضحت الدراسة ما يلي: 

• في جميع التجارب وبال استثناء وجدت استمرارية في النتائج وان الفروق الناجتة 
في صفات الثمار ترجع الى مصدر حبوب اللقاح.
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زيادة لوزن  البذرة تصل 49 ٪ وفى  زيادة في وزن  الى  موسك   • ادى استخدام لقاح 
اللحم اجلاف تصل الى 16.4 ٪  مقارنة بلقاح فارد4 

• ادى استخدام حبوب لقاح موسك  زيادة في الوزن الكلي للثمار تصل الى 19.6 ٪ 
مقارنة بلقاح فارد4 .

ٔامريكا ....1931  اجريت جتربة) 35 ( موسعة في ثالث مناطق على  صنف دقلة نور استخدم فيها 
لقاح كل من موسك وفارد4 اضافة الى لقاح اصناف مشابهة في تٔاثيرها للقاح موسك) تاخير في 
النضج ( وهى Narbonn 1 وCooks 1 بعض املعامالت مت تلقيحها بشكل جتاري وذللك بتلقيح جميع 
طلع النخلة بصنف واحد من اللقاح وفي بعض املعامالت مت استخدام لقاح كل األصناف املذكرة 

على نفس النورة. اوضحت النتائج ما يلي:

التبكير في النضج:   

• كان ملصدر حبوب اللقاح تٔاثير واضح على التبكير في النضج سواء مت تلقيح كامل 
طلع النخلة مبصدر واحد من حبوب اللقاح او تلقيح الطلع الواحد بٔاكثر من مصدر 

حلبوب اللقاح.

• عند استخدام لقاح فارد4 مت نضج 61 ٪ خالل شهر سبتمبر  وحوالى 36 ٪ خالل 
اكتوبر .

• عند استخدام لقاح موسك مت نضج 27 ٪ من الثمار خالل سبتمبر وحوالي 53 ٪ 
خالل شهر أكتوبر والباقي خالل شهر نوفمبر .

• مقارنة تٔاثير فارد4  مع Narbonn1  وCooks 1 كانت مشابهة للقاح موسك مع 
اختالف النسب.

حجم الثمار والبذور :   

 ادي استخدام لقاح فارد 4 الى ٕانتاج ثمار وبذور اصغر في احلجم مقارنة بالثمار الناجتة من 
لقاح باقي مصادر اللقاح وكان الفرق اكثر وضوحاًعند استخدام جميع مصادر اللقاح على 

نفس النورة مقارنة باستخدام مصدر لقاح واحد جلميع نورات النخلة الواحدة .

قوام الثمار :   

 لم تالحظ فروق مستمرة في مظهر وقوام وطعم الثمار.

اختالف  مع  موسك  للقاح  مشابه  نتائج  اعطى   Cooks1و  Narbonn1من كل  لقاح  استخدام 
النسب.

امريكا ....  1934 من الدراسات املبكرة على وراثة امليتازنيا )36(   وجد أن التٔاثير املينازيني لألصناف 
املذكرة ينتقل ٕالي النسل الناجت  ولكن بصورة أقل وضوحا ولكن في نفس االجتاه فالذكور الناجتة 
من تهجني دقله نور  مع فادر 4  متيز لقاحها بالتبكير في نضج الثمار الناجتة وصغر حجم البذرة 
والثمرة ، بينما الذكور الناجتة من تهجني  دقلة نور  مع  موسك  متيز لقاحها بالتٔاخير في نضج 

الثمار وكبر حجم البذرة والثمرة ، وهي صفات األب املذكر لكل منهما تقريبــا .



49

امريكا .... 1956 .   اجريت جتربة ) 39( على صنف دقلة نور  بهدف دراسة العالقة بني تٔاثير مصدر 
حبوب اللقاح ودرجة خف الثمار على حجم الثمار وميعاد نضجها وقابليتها لالصابة بالتشطيب 
Checking حيث مت استخدام ثالث مصادر حلبوب اللقاح معروف تٔاثيرها امليتازيني من جتارب سابقة 

وهى:

فارد Fard 4 : تٔاثيرة امليازيني التبكير في ميعاد النضج في النضج مع صغر حجم الثمار.

كرين Crane:تٔاثيرة امليازيني التٔاخير في ميعاد  النضج في النضج مع كبر حجم الثمار.

برحي   Barhee A-19: تٔاثيرة امليازيني متوسط  في ميعاد النضج في النضج مع  حجم 
ثمار متوسطة نسبياً.

مت استخدام الثالث مصادر على نفس النورة الزهرية  مع  استخدام ثالث درجات من اخلف 
)خفيف، متوسط، شديد (.

أوضحت الدراسة ما يلي: 

• الفروقات الناجتة عن تٔاثير مصدر حبوب اللقاح على معياد النضج وحجم الثمار 
كان متشابة في الثالث مستويات من اخلف.

نسبة  بزيادة  مرتبطة  كانت  الثمار  خف  من  الناجتة   الثمار   حجم  في   الزيادة   •
تشطيب الثمار بينما لم يالحظ هذا االرتباط عند استخدام مصادر حبوب اللقاح 

املستخدمة في التجربة وقد مت تفسير ذللك مبايلى:

• ان زيادة حجم الثمار من مصدر معني حلبوب اللقاح يحدث في وقت ال تكون فية  
الثمار مهيئة للتشتطيب.

لزيادة عدد  نتيجة  اللقاح يحدث   الثمار من مصدر معني حلبوب  زيادة حجم  ان    •
اخلاليا  بينما في في حالة اخلف تكون الزيادة في احلجم راجعة لكبر حجم اخلاليا مما 

يؤدي الى ضعف جدرها وسهولة تعرضها للتشطيب .

اللقاح    تٔاثير  مصدر حبوب  املقارنة بني  بهدف  نور  دقلة  )47( على  اجريت  جتربة    1958.... امريكا 
وخف الثمار على  حجم الثمار . مت استخدام لقاح كرين )ينتج ثمار كبيرة ( ولقاح فارد4  )ينتج ثمار 

صغيرة (  مع مستويني من اخلف. مت استخدام مصدري اللقاح على نفس النورة. 

أوضحت الدراسة ما يلي: 

اخلف الشديد ) ازالة نصف ازهار النورة( ادى الى زيادة قليلة في  طول اخلاليا مما ادى 
الى زيادة قليلة في طول الثمار في كال  مصدري حبوب اللقاح مما الى االعتقاد ان 
زيادة حجم الثمار الناجت من خف الثمار  يرجع الى زيادة طول اخلاليا  خالل  مراحل منو 

وتطور  الثمار  

زيادة  ان  االعتقاد  الى  مما  اخلاليا بني مصدري حبوب  وجدت فروق صغيرة في  حجم 
حجم الثمار عند استخدام لقاح كرين يرجع الى زيادة عدد اخلاليا في املراحل االولى 

من منو الثمار   
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 ٔامريكا ...1974 التجربة التالية )42( تعتبر من اهم التجارب التى اجريت لدراسة تٔاثير مصدر حبوب 
اللقاح على خصائص ثمار نخلة التمر  أجريت التجربة  على صنف دقلة نور وأستعمل فيها لقاح 
Boyer 11,  Thoory 20,  Jarvis 1,   Fard 4,   Crane  وساللة    : خمس سالالت خضريه هى 
تهجينية رجعية.  Inbred clone هي Deglet NoorBC3  . مت استخدام لقاح كل الذكور  على نفس 

النخلة مبعدل 4 ذكور لكل نورة مع تكرار صنف كرين مرتني . اوضحت النتائج ما يلي :

 التبكير في النضج :

• حتول الثمار من مرحلة اخلالل الى مرحلة الرطب  خالل الفترة من 21 الى 23  أسبوع 
بعد التلقيح  تٔاثرت بشكل واضح بصنف اللقاح املستخدم.

• بلغت النسبة  79 ٪ عند استخدام لقاح فارد 4 و35 ٪ عند استخدا لقاح كرين 

•  نسب باقي أصناف اللقاح تراوحت بني  نسب كل من فارد 4 و كرين .

متوسط بعض صفات كل من البذرة والثمرة :

 وجد ان قيم فارد4 كانت متثل احلد األدنى بينما قيم كرين كانت متثل احلد األعلى 
بفارق معنوي وذلك للصفات التالية :

طول الثمار ، نسبة الوزن اجلاف للحم الثمرة - طول البذرة - عرض البذرة - وزن البذرة 
- نسبة البذرة الى حلم الثمرة اجلاف.

التوزيع التكراري للصفات :

 Frequency التكرارى  التوزيع  تٔاثيرا واضحا على  يؤثر  اللقاح  أن مصدر حبوب  وجد 
Distribution للصفات – مثل وزن اللحم والبذرة – بطريقة أستنتج منها أن املينازنيا 

 Relative simple genetic control .تقع حتت توجية وراثي بسيط نسبيا

بعض السالالت املذكرة قد تكون تٔاثيراتها متماثلة أذا ما قورنت املتوسطات ولكنها 
مختلفة كثيرا في شكل منحنى التوزيع التكراري للصفات ومبعني أخر فٔان تشتت 
اللقاح ففي حالة  Dispersion الصفات حول املتوسط يتوقف على مصدر حبوب 
استعمال لقاح الساللة التهجينه Deglet Noor Bc3 كان التشتت أقل ما ميكن 
Homogenous  مع الصنف  وأرجع ذلك ألي أنها أكثر جتانًسا من الناحية الوراثية 
املؤنث املستخدم لذلك يعتقد أن تقليل عدم التماثل الوراثي Heterozygosity في 
الذكور عن طريق التربية قد يساعد على تقليل التباين في صفات الثمار على العذق 
الواحد أو النخلة الواحدة ولكن يجب االخذ في االعتبار أن جز من تٔاثيرات املينازنيا 
يعود ألي األب املؤنث وأن صفات الثمار الناجتة تتٔا ثر أيضا بالظروف البئيه والعمليات 

الزراعية واألمراض واحلشرات.

اإلخصاب واجهاض الكرابل : 

من تٔاثيرات امليتازينيا املميزة في هذا البحث التٔاثير على سرعة اجهاض الكربلتني 
بعد اإلخصاب فقد وجد عند استخدام لقاح بوير 11 ان اإلجهاض يحدث بعد أسبوع 
واستمرت  أسرع  النمو  كان معدل   4 فارد  لقاح  استخدام  بينما عند  التلقيح  من 

الكربلتان في املنافسة حتى األسبوع التاسع بعد التلقيح.

امليتازيني  التٔاثير  بٔان  سوينجل  نظرية  تدعم  البحث  هذا  نتائج  ان  الباحث  يعتقد 
يرجع الى منظمات منو تنتج بواسطة حبوب اللقاح وأنها تخضع لسيطرة وراثية.
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دقلة  نور  شملت 6 سالالت تهجينية رجعية   ....1976 اجريت جتربتني ) 43 (  على صنف  امريكا 
Inbred clones وذلك بٔاستخدام لقاح ساللتني من كل من:

 Medjool BC3 ,   Khadrawy BC3,  Deglet Noor BC4  وصنف فارض Fard  4  املعروف 
Standard.   لقاح  بتٔاثير حبوب لقاحة في التبكير في النضج وذلك  للمقارنة كمقياس 

جميع األصناف املذكرة استخدمت على نفس العدد من شماريخ النورة املؤنثة الواحدة.

اوضحت النتائج مايلى: 

التبكير في النضج :

 لم يتفوق لقاح اى من السالالت الذكرية الستة على صنف فارد4 في صفة التبكير في 
النضج حيث كانت نسبة الثمار الناضجة في األسبوع االول من أكتوبر 96 ٪  عند استخدام 
لقاح فارد4 بينما كانت 63 ٪ حلبوب لقاح دقلة نور BC4 والذي اعتبر األكثر تٔاثيرا في  تٔاخير 

نضج الثمار.

التبكير في النضج كانت احدى ساللتي  فارد4 في خاصية  الى  •  اقرب السالالت 
.BC3 خضراوي

• لوحظ تباين واضح في تٔاثير لقاح السالالت الذكرية الناجتة من التهجني الداخلي 
حتى التى بني نفس األبوين  على التبكير في صنف دقلة نور.

• وجد أن بداية نضج الثمار أختلفت بٔاختالف لقاح الذكور املستخدمة  ولكن طول 
الفترة الالزمة لنضج الثمار على العذق لم تتٔاثر ويعتقد ان التباين في نضج الثمار 
على العذق الواحد يرجع ٕالي اختالف في املدة التي تكون فيها املياسم مستعدة 
الستقبال حبوب اللقاح والتي تصل ألي أسبوعني على النورة الواحدة مما ينتج عنة 

اختالف في وقت ٕاخصاب البويضات.

وزن البذرة ووزن حلم الثمرة : 

اقل قيمة  لوزن البذرة  ووزن حلم الثمرة كانت عند  استخدام لقاح فارد4 وكان الفرق معنوياً 
.  BC3 بني فارد4 والذكور الستة باستثناء وزن حلم الثمرة بني فارد4 وخضراوي

• متوسط وزن بذرة دقلة نور كان 0.665 جم عند استخدام لقاح فارد4  بينما تراوح 
من 0.752 جم الى 0.836 جم عند استخدا م لقاح الهجن الستة .

فارد4   لقاح  استخدام  عند  7.82جم  كان  نور  دقلة  للحم   اجلاف  الوزن  متوسط   •
بينما تراوح من 7.85جم الى 8.51.جم عند استخدا م لقاح الهجن الستة .

السعودية .....جتارب امليتازينيا

السعودية.... 1983 جريت جتربة)3 ( على صنف  خضري بهدف دراسة التٔاثير امليتازيني حلبوب لقاح 
كل من  خضري و صقعي و نبوت سيف . أوضحت الدراسة ما يلي: 

• استخدام لقاح صقعي  أدى الى الى زيادة  متوسط عدد الثمار التى مت نضجها 
على الشمراخ الثمري )8.4 / شمراخ (  عنه في اللقاح خضري ) 7.4 / شمراخ ( او 
نبوت سيف ).7.2 / شمراخ (  وكانت الفروق معنوية في السنة االولى من التجربة 
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• استخدام لقاح صقعي  أدى الى الى زيادة  متوسط وزن  )19.1 جم ( عنه  عند 
استخدام لقاح خضري ) 17.5جم ( او استخدام لقاح  نبوت سيف (.18.7جم ( .

• استخدام لقاح نبوت سيف ادى الى زيادة ملموسة  في طول الثمرة ) 4.55 سم ( 
بينما ادى استخدام لقاح خضري الى انخفاض طول الثمرة ) 4.30 سم(  .

• وزن البذرة  تراوح الوزن  من 0.9 جم  عند استخدام لقاح نبوت سيف  الى 0.97 جم 
عند استخدام لقاح صقعي ولقاح  خضري. 

 • لقاح خضري أدى الى تٔاخير نضج الثمار بدرجة ملموسة عنه في اللقاحات األخرى. 

• املواد الصلبة الذائبة : الفروق في املواد الصلبة الذائبة بني مصادر حبوب اللقاح 
عند   ٪  59.2 من  النسبة  تراوحت  اخملتلفةحيث  املعامالت  بني  نسبياً  قليلة  كانت  
نبوت  ولقاح  صقعي  لقاح  استخدام  عند   ٪ الى59.2  خضري  لقاح  استخدام 

سيف.

السعودية...1993 في جتربة )57( استخدم لقاح  ستة فحول بذرية  seedling males نامية في احد  
مزارع األحساء ) اطلق عليها M1,M2.......M6(  لدراسة تٔاثيرها على صفات الثمار ألربعة أصناف هي 
: رزيز، شيشي ، خنيزي ،خالص وذلك بٔاستخدام  لقاح جميع الذكور على عدد معني من الشماريخ 

لنفس النورة املؤنثة .اوضحت الدراسة ما يلي: 

• التفاعل Interaction  بني الذكور واإلناث لم يكن معنوياً في صفات  طول الثمرة 
،شكل الثمرة ، وزن الثمرة ، وزن لُب الثمرة ، النسبة املئوية للرطوبة  مما يدل على ان 

األصناف املؤنثة األربعة  تتٔاثر بدرجة واحدة  حلبوب لقاح الستة أصناف املذكرة .

• التفاعل Interaction  بني الذكور واإلناث كان معنوياً في صفات وزن البذرة، عرض 
ان  الثمار مما يدل على  ، نسبة عقد  الذائبة  ،النسبة املئوية للمواد الصلبة  الثمرة 
األصناف املؤنثة األربعة  تتٔاثر بدرجات متفاوتة   حلبوب لقاح الستة أصناف املذكرة 

وميكن توضيح مدي الفروق باألمثلة التالية 

نسبة عقد الثمار :   

ملصدر اللقاح تٔاثير واضح على نسبة العقد كما هو واضح من القيم التالية :

• في صنف  خالص تراوحت النسبة  من43 ٪ الى 56 ٪ بينما كان متوسط لكل 
مصادر حبوب اللقاح  48 ٪ 

•  في  صنف خنيزي تراوحت النسبة من26 ٪ الى 61.٪  بينما كان متوسط لكل 
مصادر حبوب اللقاح  54٪

• في  صنف رزيز  تراوحت النسبة من 81 ٪ الى 88 ٪ بينما كان متوسط لكل مصادر 
حبوب اللقاح 84. ٪ 

• في صنف  شيشي تراوحت النسبة من37 ٪ الى 41 ٪ بينما كان متوسط لكل 
مصادر حبوب اللقاح  39 ٪ 

 يالحظ ارتفاع نسب التوافق في صنف رزيز  وانخفاضها في صنف شيشي .
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خصائص الثمار الطبيعية  :

• طول الثمرة تراوح من 3.49  سم الى 3.56  سم الفرق غير معنوي .

• عرض الثمرة تراوح من.2.35  سم ٕالى2.39   سم والفرق غير معنوي 

• شكل الثمرة تراوح من.1.47  سم ٕالى1.50  سم والفرق غير معنوي 

• وزن الثمرة تراوح من.9.42 جم  ٕالى9.76 جم والفرق معنوي 

• لب الثمرة تراوح من 8.65   جم الى 9.17جم   الفرق  معنوي .

• وزن الذرة  تراوح من 0.756  جم الى 0.794   جم الفرق معنوي .

• نسبة املواد الصلبة الذائبة تراوحت من78.8 ٪ الى 80.6 ٪  الفرق معنوي . 

• نسبة الرطوبة تراوحت من 9.7 ٪ الى 10.3 ٪ الفرق غير معنوي 

• وزن البذرة : في صنف رزيز  اعلى  قيمة لوزن البذرة  عقد كانت عند استخدام لقاح   
M1  )109ملجم( وأدنى قيمة  كانت عند استخدام لقاح M5  )818 ملجم( .

• النسبة املئوية للمواد الصلبة الذائبة :  في صنف خالص اعلى نسبة  كانت عند 
 )٪ 78( M4وM2وأدنى نسبة  كانت عند استخدام لقاح ) ٪ 89.8(  M6 استخدام لقاح

السعودية 1993...  اجريت جتربة )55,56( موسعة بهدف دراسة تٔاثير 16صنف من األصناف املذكرة 
على احملتويات املعدنية لثمار أربعة أصناف مؤنثة هى : السلج، الصقعي ، اخلضري، ونبوت سيف 
)الصنف األخير لم يدخل في جتربة احلديد واملنجنيز (  اما األصناف املذكرة فكانت: برحي، سكري، 
، مكتومي،  خشكار، خضري، خالص، سلج،  ، صفري  القصيم  ، شقرا  منيفي   ، زامل  نبوت 
خشرم ، دخيني، صقعي، نبوت سيف. مت استخدام لقاح جميع األصناف املذكرة على نفس النخلة 

املؤنثة مبعدل أربعة أصناف لقاح لكل نورة مؤنثة.

اوضحت الدراسة ما يلي: 

الكالسيوم    ، البوتاسيوم   ، الفسفور   ، النتروجني   : الثمار من عناصر  ان مكونات   •
واملغنيسيوم واحلديد واملنجنيز  تٔاثر بدرجة كبيرة بصنف حبوب اللقاح املستخدمة 
ليس  انه  أى  املؤنث  الصنف  بإختالف  التٔاثير   هذا  مدي  اختلف  وقد  التلقيح  في 
بالضرورة ان الذكر املعني يعطي تٔاثيراً عالياً او منخفضاً مع جميع الصناف وكذللك 
اختلفت  من عام الى اخر مبعني اخر ان الذكور التى تعطي تٔاثيرا عالياً في عام قد 

التعطي نفس التٔاثير في العام التالي.

• التفاعل ) interaction ( بني األصناف  املؤنثة واألصناف املذكرة كان مؤكداً  وهذا 
التلقيح على محتوى  الذكور املستخدمة في  أي ذكر من  تٔاثير حبوب لقاح  يعني 
واحلديد  واملغنيسيوم  والكالسيوم  والبوتاسيوم  والفسفور   النتروجني  من  الثمار 

واملنجنيز   يختلف من صنف ألخر .

• نظراً لعدم متاثل النتٔائج خالل عامي الدراسة سنختار أمثلة تشمل نسب عنصري 
الثاني  العام  من  التمر(  ملرحلة  اجلاف  الوزن  أساس  )على  والبوتاسيوم  النيتروجني  
العناصر  من  الثمار  محتوي  على  اللقاح  حبوب  مصدر  تٔاثير  لتوضيح  للدراسة 

الغذائية:
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البوتاسيوم : 

  صنف سلج : أدنى  نسبة للبوتاسيوم  كانت  عند استخدام حبوب لقاح  منيفي )0.61 
٪( وأعلى نسبة  للبوتاسيوم كانت عند استخدام لقاح دخيني )0.73 ٪،(

 صنف صقعي : أدنى  نسبة للبوتاسيوم كانت  عند استخدام حبوب لقاح  سكري وشقراء 
القصيم )٪0.75 ( وأعلى نسبة للبوتاسيوم كانت عند استخدام لقاح دخيني)0.90 ٪(. 

صقعي  لقاح  حبوب  استخدام  عند  كانت   للبوتاسيوم  نسبة  أدنى   خضري:    صنف   
وسري  ونبوت زامل  ومكتومي وخشكار  )  0.69  ٪ ( وأعلى نسبة للبوتاسيوم كانت عند 

استخدام لقاح سلج وخشرم و دخيني )0.77 ٪(. 

 صنف نبوت سيف :   أدنى  نسبة للبوتاسيوم كانت  عند استخدام حبوب لقاح برحي  )  
0.79  ٪ ( وأعلى نسبة للبوتاسيوم كانت عند استخدام لقاح شقراء القصيم و دخيني 

 .)٪ 0.88(

النيتروجني :

  صنف سلج : أدنى  نسبة للنيتروجني   كانت  عند استخدام حبوب لقاح  شقراء القصيم  
)0.2 ٪ ( وأعلى نسبة  للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح صفري وخشكار  )0.38 ٪،(

 صنف صقعي : أدنى  نسبة للنيتروجني كانت  عند استخدام حبوب لقاح مينفي   )0.40 ٪ ( 
وأعلى نسبة للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح برحي سلج خشرم )0.53 ٪(

صقعي                              لقاح  حبوب  استخدام  عند  كانت   للنيتروجني  نسبة  أدنى   خضري:   صنف   
) 0.280 ٪( وأعلى نسبة للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح شقراء القصيم وخشرم  

 .)٪ 0.41(

 صنف نبوت سيف :  أدنى  نسبة للنيتروجني كانت  عند استخدام حبوب لقاح برحي    )  
0.38 ٪ ( وأعلى نسبة للنيتروجني كانت عند استخدام لقاح  خشكار  )0.55 ٪(. 

احلديد : 

في األصناف الثالثة وجد ان مصادر حبوب اللقاح الستة عشر لها تٔاثير قليل على محتويات 
الثمار )مرحلة التمر( من عنصر احلديد.

املنجنيز : 

في األصناف الثالثة وجد ان مصادر حبوب اللقاح الستة عشر لها تٔاثير على محتويات الثمار 
)مرحلةالتمر ( من عنصر املنجنيز. 

السعودية .. 2000   في جتربة )11( استخدم لقاح اربعة اصناف مذكرة تشمل نبوت سيف  و سلج  
التوافق  اربعة اصناف مؤنثة حتمل نفس األسماء بهدف دراسة درجة  وسكري  و برحي لتلقيح  
مت   . والكميائية  الطبيعية  الثمار  صفات  على  الذكور  لهذه  امليتازيني  التٔاثير  الى  باالضافة  بينها 

استخدام جميع املصادر على نفس النخلة مبعدل مصدر لقاح /  نورتني .اوضحت النتائج مايلى  : 
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اللقاح  حبوب  مصادر  بني    cross incompatibility و    incompatibility التوافق  درجة   
واألصناف املؤنثة :

بناء على نسبة االزهار العاقدة ونسبة االزهار الغير اخملصبة  لوحظ مايلى :

• وجود درجة عالية من عدم التوافق بني صنف سلج وصنف نبوت سيف كمصادر 
حلبوب اللقاح وبني صنف برحي كٔام.

اللقاح وصنف  سكري كمصدر حلبوب  التوافق بني صنف  درجة عالية من  • وجود 
برحي كٔام .

اللقاح  حلبوب  كمصدر  سكري  صنف  بني  اجلزئي  التوافق  عدم  من   درجة  وجود   •
ونبوت سيف كٔام .

العقد بني مصادر حبوب  املعنوية في  في نسبة  الفروق  ان  • بصفة عامة يعتقد 
اللقاح و األصناف املؤنثة  ترجع الى درجات التوافق وعدم التوافق بينها .

نسبة عقد الثمار : 

نبوت سيف  العقد في صنفي  تٔاثير معنوي على نسبة  اللقاح  يكن ملصدر  لم   •
وسكري  بينما  كان معنوياً في حالة صنفي سلج و برحي  .

• في صنف برحي تراوحت نسبة العقد من 62 ٪  عند استخدام لقاح نبوت سيف 
الى 81 ٪ عند استخدام لقاح سكري . 

• في صنف سلج  تراوحت نسبة العقد من 86 ٪   عند استخدا لقاح برحي  الى 
92 ٪ عند استخدام لقاح سكري . 

االزهار الغير مخصبة : 

) ثمار  الغير مخصبة   االزهار  تٔاثير معنوي على نسبة   اللقاح   • لم يكن  ملصدر 
بكرية (  في صنفي نبوت سيف  و سكري  بينما  كان معنوياً في حالة صنفي سلج 

و برحي  .

• في صنف برحي تراوحت النسبة  من 18 ٪   عند استخدا لقاح سكري  الى 81 ٪ 
عند استخدام لقاح لقاح نبوت سيف  . 

• في صنف سلج  تراوحت النسبة  من 7 ٪   عند استخدا لقاح سكري  الى 21 ٪ 
عند استخدام لقاح لقاح نبوت سيف  . 

صفات الثمار الطبيعية والكميائية :

 ثمار صنف سكري 

ميعاد  على   تٔاثير  اللقاح  حبوب  ملصدر  يكن  لم   : الثمار  ونضج  العقد  نسبة   •
النضج ونسبة العقد واألزهار الغير مخصبة خالل سنتي الدراسة .

الى قطرها مبصدر حبوب  ونسبة طولها  البذرة  يتٔاثر طول  لم    : البذرة  • صفات 
اللقاح بينما كان التٔاثير معنوياً لصفة وزن البذرة وقطرها ونسبة ٕانباتها .
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• صفات الثمار :  كان ملصدر حبوب القاح   تٔاثير معنوي على   وزن   وطول وعرض 
الثمار  خالل سنتي الدراسة بينما كان لم يكن  التٔاثير معنوياً لسنة لصفة نسبة 

طول الثمار الى عرضها.

الرطوبة والسكريات اخملتزلة  الثمار من  :  لم يتٔاثر محتوي  التركيب الكيميائي   •
كان  بينما  اللقاح  حبوب  مبصدر  والتانينات  الكلية   السكريات  و  مختزلة  والغير 

التٔاثير معنوياً لسنة واحدة لكل من احلموضة واملواد الصلبة الذائبة الكلية.

ثمار صنف نبوت سيف 

ميعاد  على   تٔاثير  اللقاح  حبوب  ملصدر  يكن  لم   : الثمار  ونضج  العقد  نسبة   •
النضج خالل سنتي الدراسة بينما كان التٔاثير معنوي  لسنة واحدة في حالة نسبة 

العقد واألزهار الغير مخصبة     .

كان  بينما  اللقاح  حبوب  مبصدر  وقطرها  البذرة  طول  يتٔاثر  لم    : البذرة  صفات   •
التٔاثير معنوياً لصفة وزن البذرة ونسبة ٕانباتها .

• صفات الثمار :  كان ملصدر حبوب القاح   تٔاثير معنوي على  وزن  وحجم وطول 
وعرض الثمار  خالل سنتي الدراسة بينما كان التٔاثير معنوياً لسنة واحدة لصفة 

نسبة طول الثمار الى عرضها.

الرطوبة والسكريات اخملتزلة  الثمار من  :  لم يتٔاثر محتوي  التركيب الكيميائي   •
السكريات  حالة  في  معنوياً   التٔاثير  كان  بينما  اللقاح  حبوب  مبصدر  والتانينات 
الكلية والسكريات الغير مختزلة  ومعنوياً لسنة واحدة لكل من احلموضة واملواد 

الصلبة الذئبة الكلية.

ثمار صنف برحي 

• نسبة العقد ونضج الثمار : لم يكن ملصدر حبوب اللقاح تٔاثير على  ميعاد النضج 
خالل سنتي الدراسة بينما كان التٔاثير معنوي في حالة نسبة العقد واألزهار الغير 

مخصبة     .

• صفات البذرة :  لم يتٔاثر قطر  البذرة ونسبة طولها الى  قطرها مبصدر حبوب 
لطول  واحدة  لسنة  ومعنوياً  البذرة   وزن  لصفة  معنوياً  التٔاثير  كان  بينما  اللقاح 

البذرة  ونسبة ٕانباتها  .

• صفات الثمار :  كان   التٔاثير معنوي لصفات  وزن  وحجم  الثمار  خالل سنتي 
الدراسة بينما كان التٔاثير معنوياً لسنة واحدة لصفة طول الثمار ولم يكن معنوياً  

لصفة قطر الثمار  او نسبة طولها  الى قطرها .

و اخملتزلة  الكلية  الثمار من السكريات  يتٔاثر محتوي  لم    : التركيب الكيميائي   •
حالة  في  معنوياً   التٔاثير  كان  بينما  اللقاح  حبوب  مبصدر  والتانينات  اخلتزلة  وغير 

الرطوبة   ومعنوياً لسنة واحدة لكل من احلموضة واملواد الصلبة الذئبة الكلية. 
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ثمار صنف سلج

• نسبة العقد ونضج الثمار :كان التٔاثير على  ميعاد النضج خالل  معنوياً لسنة 
واألزهار  العقد  الدراسة في حالة نسبة  التٔاثير معنوياً  لسنتي  بينما كان  واحدة 

الغير مخصبة .

• صفات البذرة :  لم يتٔاثر قطر  البذرة  ونسبة طولها الى قطرها ونسبة ٕانباتها 
مبصدر حبوب اللقاح بينما كان التٔاثير معنوياً لصفة وزن البذرة وطولها  .

• صفات الثمار :  كان ملصدر حبوب القاح   تٔاثير معنوي ولسنة واحدة على  وزن  
وحجم وطول وعرض الثمار  ولم   يكن التٔاثير معنوياً  لصفة نسبة طول الثمار الى 

قطرها .

• التركيب الكيميائي :  لم يتٔاثر محتوي الثمار من والسكريات الكلية و اخملتزلة 
والتانينات مبصدر حبوب اللقاح بينما كان التٔاثير معنوياً  في حالة السكريات الغير 
مختزلة   والرطوبة ومعنوياً لسنة واحدة لكل من احلموضة واملواد الصلبة الذئبة 

الكلية.

السعودية...2002  اجريت جتربة ) 10 ( موسعة لدراسة عالقات التوافق داخل وبني عشرة اصناف 
من نخيل البلح حيث مت استخدام  عشرة مصادر حبوب لقاح  هي : سكري، برحي ، نبوت سيف 
، سلج ، اخلضري ، منيفي، صقعي، مكتومي، صفري ،سري  لتلقيح عشرة اصناف مؤنثة حتمل 

نفس األسماء .

مت استخدام العشرة مصادر حلبوب اللقاح على نفس نخلة الصنف املؤنث ) نورة / مصدر لقاح ( . 
أوضحت الدراسة ما يلي: 

ادى استخدام العشرة مصادر حلبوب اللقاح الى  وجود اختالفات في نسبة العقد ونسبة 
االزهار الغير مخصبة  وكمية احملصول  ونوعية الثمار ونسبة تساقط الثمار  وذلك حسب 

صنف  اللقاح  والصنف املستقبل حلبوب اللقاح  وميكن توضيح ذللك فيما يلى : 

اللقاح  حبوب  مصادر  بني    cross incompatibility و    incompatibility التوافق  درجة 
واألصناف املؤنثة 

بناء على نسبة االزهار العاقدة ونسبة االزهار اخملصبة  لوحظ مايلى :

• وجود درجة من عدم التوافق اخللطيCross incompatibility  بني الصنف اخلضري 
)ٕام ( ومصدري حبوب اللقاح صقعي و سري.

صنفي  في    Self compatibility ذاتي  توافق  عدم  وجود  الحتمال  الدالئل  بعض   •
منيفي  و برحي.

نستعرض احلد األدنى  واحلد األعلى لبعض القيم للموسم الثاني من التجربة : 

نسبة العقد : 

• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي  على نسبة العقد في حالة صنفي 
صفري و مكتومي بينما كان معنوياً في باقي األصناف . 
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• اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح نبوت سيف  مع صنف سلج  ) 85 ٪( 
وأدنى نسبة عقد عند استخدام لقاح برحي  مع صنف صقعي )25 ٪( 

نسبة االزهار غير مخصبة   :  

• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي  على نسبة األ زهار غير مخصبة في 
حالة  أصناف سكري  ومكتومي  و خضري بينما كان معنوياً في باقي األصناف . 

• اعلى نسبة ازهار غير مخصبة  كانت عند استخدام لقاح صفري مع صنف صفري 
) 40 ٪(  وأدنى نسبة ازهار غير مخصبة عند استخدام لقاح مكتومي   مع صنف 

سلج ولقاح كل من صفري و سري مع  برحي   ) حوالى 0.07 ٪( 

•  نسبة تساقط الثمار :

• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي نسبة تساقط الثمار  في حالة اصناف  
صفري و ومكتومي و سلج   بينما كان معنوياً في باقي األصناف . 

• اعلى نسبة لتساقط الثمار  كانت عند استخدام لقاح سلج مع صنف صقعي  
نبوت سيف مع  الثمار عقد عند استخدام لقاح  وأدنى نسبة لتساقط   )٪  68.7(

صنف سلج )14 ٪( 

صفات الثمار الطبيعية : 

تٔاثير التوافق على احملصول :

ٕانتاجية  أعلى  اعطي  سيف  نبوت  ولقاح  مكتومي  بلقاح  سكري  ازهار  تلقيح   •
مقدرة مبتوسط وزن العذق .

ٕانتاجية مقدرة  أعلى  مكتومي اعطي  ولقاح  صقعي  بلقاح  برحي   ازهار  تلقيح   •
مبتوسط وزن العذق.

• وزن البذرة كان اعلى في معظم األصناف عند استعمال لقاح سكري بينما كانت 
أقلها عند استعمال لقاح سلج.

• نوعية ثمار البرحي كانت منخفضة  عند استعمال لقاح كل من سكري ونبوت 
سيف في املوسم االول وسلج و صقعي في املوسم الثاني.

ثمار  في  اللب  نسبة  على  اللقاح  ومتكرر  ملصادر حبوب  واضح  تٔاثير  وجود  عدم   •
األصناف اخملتلفة .

احملصول )وزن العذق ( : 

 29.1 ( مكتومي   برحي  مع صنف  • اعلى وزن للعذق  كان عند استخدام لقاح  
كجم( وأدنى وزن للعذق  عند استخدام لقاح معظم األصناف املذكرة  مع صنف 

صقعي حيث تراوح من 6.5 كجم الى 8.5 كجم  

• لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي على متوسط وزن العذق   في حالة اصناف   
برحي و وسلج و صقعي و  صفري و   بينما كان معنوياً في باقي األصناف 
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جودة الثمار :

•  نسبة  الثمار درجة أولى  : اعلى نسبة لثمار درجة أولى   كانت عند استخدام لقاح سلج 
مع صنف سلج  ) 86 ٪ ( وأدنى نسبة لثمار درجة أولى  كانت عند استخدام لقاح سري مع 

صنف منيفي وعند استخدام لقاح صفري مع صنف نبوت سيف  )0.0 ٪( 

لم يكن ملصادر حبوب  اللقاح تٔاثير معنوي عل نسبة  الثمار درجة أولى في حالة اصناف     •
نبوت سيف وخضري وسري  و  صفري بينما كان معنوياً في باقي األصناف . 

البذرة :

مع  صقعي ولقاح خضري  الثمرة  كانت عند استخدام لقاح  الى  للبذرة  •  اعلى نسبة 
صنف سلج  )17.6 ٪ ( وأدنى نسبة للبذرة كانت عند استخدام لقاح صقعي ولقاح خضري  

مع صنف نبوت سيف  ) 5.4 ٪( . 

الثمرة  في حالة  كل  ٕاللى  البذرة  تٔاثير معنوي على  نسبة  اللقاح  كان ملصادر حبوب    •
األصناف باستثناء صنف سلج .

 السعودية... 2006  في جتربة  )8(  استخدم لقاح خمسة مصادر ) أعطيت اسماء مناطق جمعها 
( من مناطق مختلفة في اململكة  بهدف التغلب على انخفاض  نسبة العقد  نتيجة لتكون ثمار 
متعددة الكربل ) بكرية ( في   برحي و نبوت سيف مت ٕاكثارها بواسطة مزارع األنسجة  مت استخدام 
اخلمسة مصادر على نفس النخلة ) مصدر/ نورة( . نسبة العقد مت تسجيلها بعد ثمانية أسابيع اما 

صفات الثمار فتم تسجيلها بعد ستة عشر أسبوع من العقد . اوضحت النتائج مايلى :

• التفاعل interaction :  بني  األصناف املؤنثة  ومصادر حبوب اللقاح كان ملموساً 
بشكل واضح .

• كان ملصادر حبوب اللقاح تٔاثير  معنوي على نسبة العقد ، حجم الثمار ، شكل 
الثمار ، وزن الثمار ، وزن البذرة وميعاد النضج 

 ويالحظ ذلك  من الفروق في قيم الصفات لكالً من الصنفني  ونظرا لعدم وجود اسماء 
محددة ملصادر حبوب اللقاح سنكتفي بذكر احلد األدنى واحلد األعلى لكل صفة . 

صنف برحي 

 نسبة العقد 

• معبراً عنها بعدد الثمار الغير طبيعية ) بكرية ( تراوحت من 12.4 ٪ الى 51.3 ٪

• أربعة من مصادر حبوب اللقاح كانت نسبة الثمار الغير طبيعية تتراوح من 36 ٪ 
الى  51.3 ٪ 

 يالحظ تباعد  النسب اي ان بعض  مصادر حبوب اللقاح أدت  الى رفع نسبة الثمار 
الطبيعية.
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نسبة النضج 

• نسبة النضج معبراً عنها بنسبة الثمار التى وصلت  مرحلة اخلالل )اللون األصفر( 
تراوحت من18.6 ٪ الى 28.8 ٪.

• نسبة النضج معبراً عنها بنسبة الثمار التى وصلت  بداية مرحلة اخلالل )اللون 
األصفر  مشوب باألخضر ( تراوحت من 28.5 ٪ الى 56.8 ٪.

صفات الثمار

• ابعاد الثمار  تراوحت من 3.4 سم الى 3.6 سم  للطول ومن 2.6 سم الى 2.8 سم 
للقطر ومن 1.27الى 1.32لنسبة الطول الى العرض .

الى  1.1جم  ومن  الطازج  الثمرة  لوزن  15.0جم  الى  13.5حم  من  تراوحت  األوزان   •
1.25جم للبذرة ومن 91.0 الى 92.0 لنسبة حلم الثمار.

نبوت سيف : 

 نسبة العقد

• نسبة العقد معبراً عنها بعدد الثمار الغير طبيعية ) بكرية ( تراوحت من 66.9 ٪ 
الى 81.2 ٪ 

من  تتراوح  طبيعية  الغير  الثمار  نسبة  كانت  اللقاح  حبوب  مصادر  من  أربعة   •
79.7 ٪ الى  82.2 ٪ 

الى رفع نسبة  تؤدي  اللقاح لم  ان مصادر حبوب  اي  النسب  ارتفاع وتقارب  يالحظ 
الثمار الطبيعية .

نسبة النضج 

   ) )األصفر  اخلالل   مرحلة  وصلت  التى  الثمار  بنسبة  عنها  معبراً  النضج  نسبة   •
تراوحت من 23.9 ٪ الى  59.7 ٪.

• نسبة النضج معبراً عنها بنسبة الثمار التى وصلت  بداية مرحلة اخلالل )اللون 
األصفر  مشوب باألخضر ( تراوحت من 14.5 ٪ الى 33.4 ٪.

صفات الثمار 

• ابعاد الثمار  تراوحت من 3.5 سم الى 3.8 سم  للطول ومن 2.8 سم الى 2.95 سم 
للقطر ومن 1.23 الى 1.32لنسبة الطول الى العرض .

15.8 حم الى 17.9 جم لوزن الثمرة الطازج ومن 0.8 جم الى  • األوزان تراوحت من 
0.99 جم للبذرة ومن 93.6 الى 94.9 لنسبة حلم الثمار.

 السعودية ....2014  اجريت جتربة )40 ( على صنف خالص نامي في منطقتني  هما منطقة الرياض 
)L1( و منطقة األحساء )L2(  بهدف دراسة التٔاثير امليتازيني ملصدرين من حبوب القاح )مت اإلشارة 
اليهما M1,M2 (  و مت اختيار 10 نورات لكل نخلة مؤنثة  حيث مت تخصيص 5 نورات لكل مصدر حبوب 

لقاح. .اوضحت الدراسة ما يلي: 
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  )ML( او التداخل بني مصدري  حبوب اللقاح واملنطقتني  :التفاعل    Interaction  التفاعل  
سجل اعلى قيم مثل نسبة العقد و وزن و فى معظم صفات الثمار الطبيعية والكميائية  

في كال املوسمني  

تٔاثير مصدر حبوب اللقاح : 

ادي استخدام لقاح M1 الى : 

• زيادة نسبة العقد  في موسمي النمو  حيث كانت في املوسم الثاني 57.8 ٪ عند 
. M2 و47.6 ٪ عند استخدام لقاح M1 استخدام لقاح

• التبكير في النضج من 22 يوم الى24 يوم في كال املنطقتني . 

• التفوق معنوياً في معظم قيم الصفات الطبيعية للثمار وتشمل ؛ وزن الثمار ، 
طول الثمار ، ، قطر الثمار، حجم الثمار، وزن البذرة ، متوسط وزن العذق .

 تٔاثير املنطقة :

تٔاثير املنطقة لم يكن معنوياً في وزن الثمرة، وزن البذرة ، قطر الثمرة ، السكريات اخملتزلة  
واملواد  الثمرة  وطول  الثمار   عقد  نسبة  في  واحدة  لسنة  معنوياً  وكان  الرطوبة   ونسبة 

الصلبة الذائبة الكلية  اما الفرق في نسبة احلموضة كان معنوياً لسنتي الدراسة . 

 نتائج غير منتظمة : 

الكلية  النمو وتشمل احلموضة والسكريات  النتائج  اخملتلفة االجتاه خالل موسمي  وهى  
والسكريات اخملتزلة والرطوبة عند مقارنة مصدري اللقاح  و تشمل  وزن العذق وحجم الثمار 

والسكريات الكلية عند مقارنة املنطقتني .

 السعودية .... اجري بحث)62 ( لتقييم األفحل اجليدة في منطقة األحساء مت استخدام لقاح ستة 
افحل  تشمل  شبيب ، سليم  ، بخيتان ،حمود ، فحل 25 ، فحل 23  في تلقيح اصناف خالص ، 

ريزيز ، مجهول . مت تخصيص نورة لكل صنف مذكر على نفس النخلة املؤنثة 

اوضحت النتائج مايلى : 

ملصدر حبوب اللقاح تٔاثير واضح  ومعنوي على صفات الثمار واختلف مدى هذا التٔاثير على 
الصنف املستقبل حلبوب اللقاح وميكن مالحظة من القيم التالية :

 طول الثمار : 

•  في صنف خالص تراوح طول الثمار من 33.6 ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
35.8 ملم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق  مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح طول الثمار من 26.5 ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
27.6 ملم  عند استخدام لقاح  فحل 24  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 

• في صنف مجهول  تراوح طول الثمار من 33.4ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
37.8 ملم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .
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عرض الثمار : 

• في صنف خالص تراوح عرض الثمار من 20.7 ملم عند استخدام لقاح سليم الى  
21.9 ملم  عند استخدام لقاح فحل 24 والفرق غير مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح عرض الثمار من 19.5 ملم عند استخدام لقاح شبيب الى  
21.3 ملم  عند استخدام لقاح  بخيتان  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 

• في صنف مجهول  تراوح عرض الثمار من 20.1 ملم عند استخدام لقاح فحل 24 
الى  22.1 ملم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

وزن الثمار : 

• في صنف خالص تراوح وزن الثمار من 8.5 جم عند استخدام لقاح سليم الى 9.2 
جم  عند استخدام لقاح فحل 23 جم والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح وزن الثمار من 5.7 جم عند استخدام لقاح شبيب الى  6.3  
جم  عند استخدام لقاح فحل24  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 

• في صنف مجهول  تراوح وزن الثمار من 7.7  جم عند استخدام لقاح فحل 24 الى  
9.7 جم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

وزن البذور : 

• في صنف خالص تراوح وزن البذور من 0.75 جم عند استخدام لقاح فحل24 الى 
0.83 جم  عند استخدام لقاح شبيب والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

• في صنف ريزيز تراوح وزن البذور من 0.73 جم عند استخدام لقاح فحل 23 الى  
0.83  جم  عند استخدام لقاح بخيتان  والفرق مؤكد ٕاحصائيا. 

• في صنف مجهول  تراوح وزن البذور0.92  جم عند استخدام لقاح فحل 24 الى  
1.17 جم  عند استخدام لقاح حمود والفرق مؤكد ٕاحصائيا .

 العراق .... جتارب امليتازينيا 

 العراق....1969 اجريت جتربة )5 ( على صنف زهدي استخدمت فيها حبوب لقاح اربعة مذكرة هى: 
غنامي ، وردي ، رصاصي، وسمسمي  حيث مت استخدام املصادر االربعة على شماريخ محددة لنفس 

النورة . أوضحت الدراسة ما يلي: 

 معياد النضج :

• لقاح كل من الغنامي و الوردي قصر من طول فترة اخلالل من 10 5-ايام مقارنة 
النضج حيث كانت نسبة  في  التبكير   الى  ادى  مما   و رصاصي  سمسمي  بلقاح 
الثمار الناضجة في 10 اكتوبر ٪58 عند استخدام لقاح غنامي و٪55  عند استخدام 

لقاح وردي  .  

عند  و24٪  رصاصي  لقاح  استخدام  عند    40٪ النسب   كانت  اكتوبر    10 في   •
استخدام لقاح سميسمي.
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نسبة العقد: 

اعلى نسبة عقد 84 ٪  كانت عند استخدام لقاح  رصيصي وادنى نسبة عقد 46 ٪ 
كانت عند استخدام لقاح سمسي. 

 صفات الثمار :

• لقاح وردي اعطى اقل متوسط لنسبة  البذرة الى الثمرة  ) 9.37 ٪( بينما لقاح 
رصيصي اعطى اعلى نسبة )11.72 ٪(

والعكس بالنسبة الى حلم الثمرة . 

لقاح  بينما   )  60٪  ( الذائبة  الصلبة  للمواد  نسبة  اعلى  اعطي  غنامي  لقاح   •
 ) ملقحة  الغير   ( البكرية  الثمار  بينما     )٪  55.80( نسبة  اقل  اعطي  سمسمي 

أعطت نسبة  منخفضة جداً )16.80 ٪(.

• لم يتٔاثر الرقم الهيدروجيني pH للحم الثمار مبصدر حبوب اللقاح. حيث تراوح من 
6.23 الى 6.41 بينما في الثمار البكرية )الغير ملقحة ( انخفض الرقم الى 5.8 . .

ينصح الباحث باستخدام حبوب لقاح غنامي و وردي  عند تلقيح النورات املؤنثة لصنف 
زهدي.

العراق....1979 ) 58( استخدم لقاح  أربعة أصناف ذكور  عراقية هي : غنامي اخضر، غنامي احمر، 
خكري وردي  ،رصاصي، لغرض دراسة تٔاثيرها  امليتازيني على صنفي خضراوي و مكتوم . اوضحت 

الدراسة ما يلي:

نسبة العقد : 

• لم تختلف األصناف األربعة من حبوب اللقاح في تٔاثيرها على نسبة العقد لثمار 
كال الصنفني اللذين أجريت عليهما الدراسة.

 صفات الثمار :

• وجدت فروقات معنوية في وزن الثمرة والبذرة والطبقة اللحمية في صنف خضراوي 
أكبر  غنامي اخضر  لقاح  اخملتلفة، حيث أعطى  اللقاح  تٔاثير معامالت حبوب  حتت 
الثمار وزناً مقارنًة بلقاح رصاصي الذي نتج عنه أقل وزن للثمار والبذور، في حني لم 

تظهر مثل هذه الفروق على ثمار صنف مكتوم.

• تٔاثير حبوب اللقاح على حجم الثمار والبذور  كان نفس تٔاثيرها على وزن الثمرة في 
كال الصنفني.

• لم يظهر تٔاثير كبير حلبوب اللقاح على طول الثمرة والبذرة في حني كان تٔاثيرها 
واضحاً على قطر الثمرة، حيث كانت ثمار صنف خضراوي الناجتة من لقاح غنامي 

اخضر أكبر قطراً ومؤكدة احصائياً مقارنة بالثمار الناجتة من لقاح رصاصي.

السكريات :

• اختلفت األصناف األربعة من حبوب اللقاح فيما بينها في التٔاثير على السكريات 
الكلية واخملتزلة في ثمار صنف خضراوي، حيث أظهر التحليل االحصائي بٔان الثمار 
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الناجتة من لقاح  رصاصي كانت محتوية على أعلى نسبة من السكريات الكلية 
واخملتزلة مقارنًة بالثمار الناجتة من لقاح غنامي احمر حيث كانت النسبة املئوية 
للسكريات الكلية واخملتزلة منخفضة نسبياً، لكن هذه الفروق لم تظهر في ثمار 

صنف مكتوم.

املئوية  النسبة  على  اخملتلفة  اللقاح  حبوب  تٔاثير  بني  احصائية  فروق  تظهر  لم   •
للسكريات غير اخملتزلة والتي يشكل السكروز نسبة عالية منها.

ميعاد النضج :

النسبة  على  اللقاح  تٔاثير مصدر  احصائية،في  فروق  وجدت  في صنف خضراوي   •
املئوية للثمار التي وصلت مرحلة التمر في مواعيد اجلني اخملتلفة، حيث أعطى لقاح 
رصاصي أعلى نسبة مئوية من التمر يليه في التٔاثير لقاح غنامي اخضر بينما أعطى 

لقاح كل من غنامي احمر و خكري وردي أقل نسبة خاصة عند موعد اجلني األول .

•  في صنف مكتوم لم تالحظ   فروق احصائية،في تٔاثير مصدر اللقاح على النسبة 
املئوية للثمار التي وصلت مرحلة التمر في مواعيد اجلني اخملتلفة.

العراق .... 2007 اجريت دراسة مقارنة بني  أربعة أصناف  مذكرة هي: غنامي اخضر، غنامي احمر  ، 
خكري عادي  ، خكري  سمسمي  وتٔاثيرها في بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لثمار صنفي 
أم الدهن و برمي  . مت استخدام حبوب لقاح األربعة مصادر املذكرة على نفس النخلة املؤنثة مبعدل نورة 

لكل صنف  مذكر. اوضحت الدراسة ما يلي: 

 نسبة العقد : 

• في صنف برمي نسبة العقد لم تتٔاثر معنوياً  باختالف  مصدر حبوب اللقاح حيث 
تراوحت النسبة املئوية للعقد من 35.5 ٪ الى 36.7 ٪.

في  معنوية  زيادة  الى  اخضر  غنامي  لقاح  استخدام  ادى  الدهن  ام  صنف  في   •
خكري سمسمي الى  النسبة املئوية للعقد )44.7 ٪( بينما ادى  استخدام لقاح 

انخفاض معنوي في نسبة العقد ) 37.2 ٪(

التبكير في النضج  واحملصول:

• في صنف ام الدهن نسبة الثمار الناضجة )مرحلة الرطب والتمر(  لم تتٔاثر معنوياً  
باختالف  مصدر حبوب اللقاح املستخدم في التلقيح  حيث تراوحت نسبة الثمار 

الناضجة من 53.4 ٪ الى 61.4 ٪  .

• في صنف البرمي استخدام لقاح خكري سمسمي ادى الى زيادة معنوية في  نسبة  
الثمار الناضجة )67.7 ٪(  و استخدام لقاح غنامي األخضر الى انخفاض  معنوي 

في نسبة الثمار الناضجة  ) 57.4 ٪(.

ام  خكري سمسمي أعطى اقل متوسط لوزن العذق لصنف  • استخدام  لقـاح 
الدهن )5.1 كجم ( ولصنف  برمي )و4.8.كجم (.  

• استخدام لقاح غنامي احمر أعطي  اعلى متوسط لوزن العذق لصنف ام الدهن    
)6.5  كجم  ( و لصنف برمي  )5.8 كجم (.

• قيم لقاح غنامي اخضر  و لقاح خكري عادي كانت  في املدي املذكور.   
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الصفات الكيميائية للثمار 

•  نسبة الزيت في حلم الثمرة:  لقاح خكري سمسمي أدى الى زيادة نسبة الزيت 
الى  في كال الصنفني وفي مرحلتي الرطب والتمر بينما ادى  لقاح غنامي اخضر 

انخفاضها  والفروق  كانت معنوية باستثناء البرمي في مرحلة التمر .

خكري  لقاح  أدى   التمر  مرحلة  في  الدهن  ٔام  صنف  في  الكلية:  السكريات   •
اعلى  البرمي  صنف  ف  بينما   . الكلية  السكريات  من  نسبة  أعلى  الى  سمسمي 
نسبة من السكريات الكلية في مرحلتي الرطب التمر كانت عند استخدام لقاح 

لقاح خكري عادي.

خكري عادي و  • السكريات اخملتزلة : في صنف ام الدهن   أدى  استخدام لقاح 
خكري سمسمي  الى زيادة معنوية في محتوي الثمار من السكريات اخملتزلة   فقط 

في مرحلة التمر.

• السكروز : لم تكن هناك اختالفات معنوية لتٔاثير صنف اللقاح على  النـسبة 
املئويـة للـسكروز لكـال الـصنفني واملرحلتني.

العراق ...2009  اجريت جتربة )53(على صنفي برمي و خضراوي بهدف دراسة التٔاثير امليتازيني حلبوب  
صنفي غنامي اخضر و خكري عادي و خليط منهما وقد مت استخدام مصدر واحد حلبوب  لقاح 

اللقاح/ نورة على نفس النخلة. اوضحت الدراسة ما يلي:    

 الصفات الثمرية :   

الثمار )في مرحلة  زيادة معنوية في وزن  غنامي اخضر  ادى الى  • استخدام لقاح 
للثمار وسجل 7.1 جم  اللحمية  الطبقة  وزن  ،وفي معدل  8.1 جم  اخلالل( وسجل 
وفي معـدل وزن  البذور  سجل 1.0جم وتفوق في معدل قطر الثمار مسجال 20.9 
 3 7.5سم  وسجل  الثمار  حجم  ملم،ومعدل   30.8 وبلغ  الثمار  طول  ملم،ومعدل 

)القيم متوسط لكال الصنفني (. 

• استخدام لقاح خكري عادي  ادى الى انخفاض معنوي  في وزن الثمار) في مرحلة 
5.1جم    وسجل  للثمار  اللحمية  الطبقة  وزن  معدل  ،وفي  6.2جم  وسجل  اخلالل( 
  26.5 وبلغ  الثمار  17.9ملم،ومعدل طول  الثمار مسجال  وانخفاض في معدل قطر 
ملم،ومعدل حجم الثمار وسجل 4.7سم3   و وارتفاع قليل في معـدل وزن  البذور  

سجل 1.2جم)القيم متوسط لكال الصنفني (.

   السكريات : 

ٕاذ سجل 54.16 % في  زيادة   معنوية   الى  ادى  غنامي اخضر    • استخدام لقاح 
اخملتزلة،وبلغ  السكريات  نسبة  في   % ،و36.14  الكلية  للسكريات  املئويـة  النـسبة 
مسجال2.06  للثمـار  اجلاف  الوزن  معدل  في  تفوق  و  السكروز،  نسبة  في   %  18.02
جم،ونسبة املواد الصلبة الذائبة و كانت 23.63 % . )القيم متوسط لكال الصنفني (.

في   ٪ سجل49.2  ٕاذ  معنوي   انخفاض  الى  ادى  عادي   خكري  لقاح  استخدام   •
و  اخملتزلة،  السكريات  نسبة  في   ٪ ،و29.7  الكلية  للسكريات  املئويـة  النـسبة 
انخفاض في معدل الوزن اجلاف للثمـار مسجال1.5 جم،ونسبة املواد الصلبة الذائبة 
و كانت 23.63 %  وبارتفاع قليل  في نسبة السكروز وبلغ19.5 ٪ )القيم متوسط 

لكال الصنفني (.
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     تساقط الثمار :

• أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في النسبة املئوية للتساقط مسجال 11.69 
% في معاملة لقاح غنامي اخضر، كذلك سجل الصنف األنثوي برمي 17.93 % في 

معدل نـسبة التـساقط متفوقـا علـى صـنف اخلضراوي .

• أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في النسبة املئوية للتساقط مسجال 11.69و% 
لقيم   ( خكري عادي  لقاح  و30.7 ٪ في معاملة  لقاح غنامي اخضر،  في معاملة 
معدل  في   17.93% برمي  األنثوي  الصنف  سجل  كذلك  الصنفني(  لكال  متوسط 
القيم   (22.1٪ سجل  الذي  اخلضراوي   صـنف  علـى  متفوقـا  التـساقط  نـسبة 

متوسط ملصادر حبوب اللقاح (.

  مقارنة بني برمي و خضراوي :

• تفوق صنف  برمي على صنف خضراوي في معظم الصفات املدروسة ٕاذ تفوق في 
النسبة املئوية للسكريات الكلية مسجال 55.48 %،ونسبة السكريات اخملتزلة 39.94 

%، بينما بلـغ %15.85 فـي نسبة السكروز،وبلغ معدل الوزن اجلاف 1.97 جم .

• كذلك تفوق صنف البرمي معنويا في معدل وزن البذور ٕاذ بلغ 0.87 غم،وسجل فرق 
معنوي في معدل وزن الطبقة اللحمية وسجل6.12 جم  .

• قيم خليط لقاح غنامي اخضر و خكري عادي  كانت غالباً تقع بني قيم استخدام 
كل منهما على انفراد.

العراق ....2010  )63( اجريت جتربة لدراسة  التٔاثير امليتازيني  ألربعة اصناف من حبوب اللقاح هى  
غنامي اخضر، عنامي احمر ، خكري وردي ، خكري عادي في ٕاصابة صنفني من نخيل التمر حالوي  و 
 Oligonychous afrasiaticus وحلم الغبار Batrachedra amydraula Merck  ساير بحشرة احلميرة
Mcg. تلقيح جميع النورات املؤنثة لكل نخلة مبصدر واحد من حبوب اللقاح . اوضحت الدراسة ما 

يلي: 

حشرة احلميرة وحلم الغبار :

• ادي استخدام لقاح غنامي اخضر الى خفض نسبة تساقط الثمار بسب حشرة 
بلغت  الى حيث  الغبار  اإلصابة بحلم  ٪  وخفض شدة   5.3 بلغت   احلميرة  حيث 

14.08 حلم / ثمرة  

• ادي استخدام لقاح عنامي احمر الى تسجيل اقل شدة ٕاصابة بحلم الغبار حيث 
كانت النسبة 24.4 ٪ 

بواسطة  تساقط  نسبة  اعلى  تسجيل  الى  عادي  خكري  لقاح  استخدام  ادي   •
حشرة احلميرة حيث كانت النسبة 13.5 ٪ وأعلى نسبة ٕاصابة بحلم الغبار حيث 

كانت 40.7 ٪ وأعلي شدة ٕاصابة حيث كانت 18.83 حلم / ثمرة .

• ثمار صنف ساير اظهرت  نسبة تساقط اقل بسب حشرة احلميرة وشدة ٕاصابة 
اقل بحلم الغبار مقارنة بصنف حالوي .
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صفات الثمار:

• ادي استخدام لقاح غنامي اخضر الى  اعلى  وزن للشمراخ  حيث بلغ 81.56 جم 
بينما ادى استخدام لقاح خكري عادي الى اقل وزن للشمراخ حيث بلغ 46.63 جم .

• تفاوت احملتوي الرطوبي والفينولى والدهنى للثمار حسب الصنف املؤنث ومصدر 
حبوب اللقاح .

التي  اجليني  التعبير  اللقاح على عملية  تٔاثير  مصدر  لدراسة  اجريت جتربة)2(     2010 العراق.....  
ميكن بحثها  عن طريق دراسة طبيعة  التغير في النمط البروتيني Protein pattern   في ثمار نخل 
التمر حالوي  وقد مت استخدام لقاح خكري عادي وغنامي اخضر املعروفة بتٔاثيراتها امليتازينية لهذة 

الدراسة  .اوضحت النتائج مايلى : 

: Gene expression التعبير اجليني 

املراحل  • ظهرت حزم بروتينية اختلفت في  عددها وموقعها ووزنها اجلزيئي خالل 
اخملتلفة للنمو،. وقد حدث اختالف في موعد ظهور البروتينات في  الثمار الناجتة من 
لقاح خكري عادي و غنامي اخضر، ٕاذ ظهرت اربع حزم بروتينية  عند االسبوع الثالث 
عشر في  الثمار الناجتة من لقاح خكري عادي التى سبقت دخول الثمار في مرحلة 
الثمار  في  اخلامس عشر  االسبوع  في  نفسها  احلزم  في حني ظهرت هذه  النضج، 
غنامي اخضر والتى تزامنت مع دخول الثمار في مرحلة النضج  الناجتة من لقاح 

النهائي)الرطب (.

االعتماد على النمط البروتيني :

• أظهرت النتائج أنه ميكن االعتماد على النمط البروتيني كٔاساس لعملية التعبير  
اجليني التفاضلي  في ثمار نخل التمر وربطها مع مراحل النمو والنضج اخملتلفة . 
وان التٔاثير امليتازيني  ميكن  ان يكون ناجتا من تكون  بروتينات  جديدة تؤثر على احملتوى 

الهرموني في الثمار.

 التٔاثير امليتازيني :

امليتازيني  من  لقاح غنامي اخضر  تٔاثيره  في  •  لقاح خكري عادي كان اكثر وضوحاً 
حيث كانت قيم صفات الثمار الطبيعية والكيميائية  والتى شملت وزن الثمار وطولها 
وعرضها  ووزن اللحم ووزن البذرة والسكريات الكلية واحلموضة واملواد الصلبة الذائبة  

اعلى في حالة خكري عادي عنه في حالة غنامي اخضر .

العراق...2010  في جتربة )59(  استخدم لقاح كل من  خكري عادي و غنامي ٔاخضر لدراسة تغيرات 
بعض األنزميات النباتية خالل مراحل  منو ونضج ثمار صنف حالوي . مت استخدام  مصدر لقاح / نورة 

على نفس النخلة املؤنثة . اوضحت النتائج ما يلى :

اثر صنف اللقاح بصورة معنوية في فعالية األنزميات، حيث اوضحت نتائج التحليل االحصائي  
ان صنف اللقاح  خكري عادي تفوق معنويا على صنف اللقاح غنامي خضر ويعتقد ان هذا 

التفوق يرجع الى  التاثير امليتازيني للقاح خكري عادي.  وميكن مالحظة ذللك مما يلى:
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 :  invertase األنفرتيز

الثمار  في  عشر  الثاني  االسبوع  الى  التدريجية  زيادته  في  استمر  األنزمي  نشاط   •
اذ بلغ نشاطه 10.268  وحدة/جم/دقيقة في  خكري عادي   امللقحة بصنف لقاح 
حني استمرت في الثمار امللقحة بلقاح غنامي اخضر الى االسبوع الثالث عشر اذ 

بلغ نشاط انزمي األنفرتيز 10.743وحدة/جم/دقيقة.  

• ان التاخير في االرتفاع بنشاط انزمي األنفرتيز قد يكون سببا في قصر مرحلة النمو 
الثمار  في  الرطب  مرحلة  الى  مبكرة  بصورة  الثمار  ودخول  اخلالل(  )مرحلة  الثالثة 
امللقحة بلقاح خكري عادي مقارنة بالثمار امللقحة بلقاح غنامي اخضر، اذ شهدت 
ثمار الناجتة من لقاح خكري عادي تبكيرا بالنضج مقارنة بالثمار الناجتة من لقاح 

غنامي اخضر بحوالي اسبوع واحد. 

: Cellulaseالسليليز

• بينت النتائج وجود فرق معنوي في فعالية األنزمي اذ بلغ متوسط فعالية السيليليز  
مع الزمن 7.32 و 6.27  وحدة/دقيقة لصنفي  خكري و  غنامي االخضر على التوالي 
، وقد يعود ذلك الى نشاط هرمون النضج االثلني فقد بني ارتفاعا في مستوى هرمون 
االثلني في الثمار احلالوي امللقحة بلقاح خكري عادي مقارنة بلقاح غنامي اخضر اذ ان 

دورة معروف في تنشيط العمليات الفسلجية املصاحبة للنضج ومنها األنزميات. 

   : polygalacteoronase البولي كالكتورونيز

• تفوق لقاح خكري عادي معنويا في فعالية  األنزمي مقارنة مع فعاليتة في الثمار 
خكري  لقاح  ميتلكة  الذي  امليتازيني  للتاثير  وذلك   ، اخضر  غنامي  بلقاح  امللقحة 
في  السبب  يكون  قد  والتي  امللقحة  الثمار  في  االثلني  انتاج  على  تاثيرة  في  عادي 

نشاط انزمي البولي كالكتورونيز.

: .pectinestrease البكتني اسـتريز

في  اخضر  غنامي  بلقاح  امللقحة  الثمار  في  اإلنزميا  فعالية   ارتفاع  من  بالرغم   •
امللقحة  الثمار  في  األنزمي  هذا  مستويات  ان  اال  التلقيح  من  عشر  احلادي  االسبوع 
ذلك  يعود  وقد   ، العينات  اخذ  مواعيد  اغلب  في  اعلى  كانت  عادي  خكري  بلقاح 
الفيزيائية  الثمرة  صفات  على  بها  توثر  ميتازينية  صفات  خكري  لقاح  المتالك 

والكيميائية  ومن ضمنها انزمي البكتني استريز. 

  :  polyphenoloxidase البولي فينول اوكسديز

• نتائج كانت في االجتاه حيث اوضحت نتائج التحليل االحصائي ان لقاح  خكري 
عادي تفوق معنويا على لقاح غنامي اخضر ،بسبب التاثير امليتازيني للقاح خكري 

عادي.

العراق..2011  في جتربة )60 (   استخدم لقاح كل من  خكري عادي و غنامي ٔاخضر لدراسة  تٔاثيرها 
على التغيرات في بعض الصفات الفيزيائية والكميائية  خالل مراحل  منو ونضج ثمار صنف حالوي 

. مت استخدام  مصدر لقاح / نورة على نفس النخلة املؤنثة .  اوضحت النتائج مايلى :
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 منط النمو :

منوها  في  الثمار  سلكت  حيث  املستخدم   اللقاح  بصنف  النمو  منط  يتٔاثر  لم    •
 .Single sigmoid  curve وتطورها منحنى منو سيجمويد  املنفرد

نضج الثمار :

• اثر صنف اللقاح  في طول مرحلة اخلالل، ٕاذ بلغ طولها في الثمار الناجتة من لقاح 
خكري عادي 14 يوما، بينما كان طول هذه الفترة في الثمار الناجتة من لقاح غنامي 

ٔاخضر 21 يوما.  

صفات الثمار :

بلغ  ٕاذ  للثمرة،  الفيزيائية  الصفات  في جميع  معنوية  بصورة  اللقاح  أثر صنف    •
وزن الثمرة وحجمها وطولها ووزن اللحم للثمار الناجتة من لقاح خكري عادي في 
األسبوع اخلامس عشر، وذلك في مرحلة الرطب )6.67 جم، و6.5 سم3، و35.53 ملم، 
اخضر حيث  غنامي  لقاح  الناجتة من  الثمار  مع  التوالي، مقارنة  على  و5.57 جم( 
 6.4 )6.01 جم،  الرطب  في مرحلة  وذلك  السادس عشر  األسبوع  في  القيم  كانت 

سم3، 33.51 ملم، 5.11 جم( 

نسبة الرطوبة :

التلقيح    من  عشر  الرابع  األسبوع  بعد  له  قيمة  أعلى  للثمار  املائي  احملتوى  بلغ   •
وكانت النسبة ) ٪76.42 ( عند استخدا م لقاح خكري عادي و )  73.98 ٪ ( عند 

استخدام لقاح غنامي اخضر)76.42 ٪، و73.98 ٪( .   

• حدث هبوط سريع في احملتوى املائي بعد ذلك، ووصل احملتوى املائي ٕالى أقل قيمة 
له في مرحلة التمر )بعد 18 أسبوعا من التلقيح(   وكانت النسبة ) 15.84 ٪ ( عند 
( عند استخدام لقاح غنامي اخضر    ٪  12.40  ( و  خكري عادي  لقاح  استخدا م 

الفروق  بني  لقاح خكري عادي  و لقاح غنامي األخضر كانت معنوية . 

السكريات : 

• نسبة السكريات الكلية في مرحلة التمر كانت ) 65.16 ٪( عند استخدام لقاح 
خكري عادي  بينما كانت )59.05 %( عند استخدام لقاح غنامي اخضر

) 63.3 ٪( عند استخدام لقاح  التمر كانت  • نسبة السكريات اخملتزلة في مرحلة 
خكري عادي  بينما كانت )56.7 %( عند استخدام لقاح غنامي اخضر 

العراق ...2014  استخدم لقاح كل من غنامي اخضر  و خكري عادي لتلقيح نورات صنف حالوي 
الثمار  حلم  في  اسد(  اسيتك  أندول   (.I.A.A تركيز   على  اللقاح  حبوب  مصدر  تٔاثي  دراسة  بهدف 

وعالقته بصفات الثمار. مت استخدام مصدر لقاح / نورة . أوضحت الدراسة ما يلي: 

:  IAAتركيز

•  ادى استخدام لقاح خكري عادي الى زيادة  معنوية  في تركيز  IAA في حلم ثمار حالوي  
في األسابيع 5 و 7 و10 بعد التلقيح  بينما لم يكن التٔاثير معنوياً في األسابيع 13 و15 و17 
بعد التلقيح  ويعتقد ان هذه الزيادة في تركيز IAA ادي الى زيادة معنوية في قيم الثمار التى 

استخدم فيها لقاح خكري عادي .
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صفات الثمار :

 ادى استخدام لقاح خكري عادي الى زيادة معنوية في معظم صفات الثمار  في 
مرحلة الرطب. وهذا واضح من القيم التالية : 

• عند استخدام لقاح خكري عادي  كانت القيم 6.67 جم لوزن الثمرة ، 5.57  جم 
لوزن اللحم ، 1.11 جم لوزن البذرة  اما ابعاد الثمرة  فكانت 6.44 سم3 حلجم الثمرة 

، 32.90 ملم لطول الثمرة ، 17.29 ملم لقطر الثمرة .

• عند استخدام لقاح غنامي اخضر    كانت القيم 6.10 جم لوزن الثمرة ، 4.93  جم 
لوزن اللحم ، 1.08 جم لوزن البذرة  اما ابعاد الثمرة  فكانت 6.05 سم3 حلجم الثمرة 

، 32.92 ملم لطول الثمرة ، 17.20 ملم لقطر الثمرة .

او  اجلنني  بٔان    Swingle سوينجل  نظرية  تؤيد  النتائج  هذة  ان  الباحث  يعتقد 
التٔاثير  وحتدث  األمي  النسيج  الى  تنتقل  هرمونات  تفرز  معاً  االثنني  او  األندوسبرم 

امليتازيني حيث ان ارتفاع تركيز  IAA نتيجة الستخدام خكري عادي ادى الى: 

• زيادة معدل انقسام اخلاليا وكبر حجما وهذا ادى الى زيادة حجم و وزن الثمار.

• يعمل الهرمون على توجية  او نقل املركبات الغذائية الى الثمار .

مصر ...جتارب امليتازينيا

)Bو A( على صنف زغلول استخدم فيها مصدرين حلبوب اللقاح )مصر...2012.  اجريت جتربة )19,18
على الصفات الطبيعية والكميائية للثمار . مت استخدام اربع نورات زهرية لكل مصدر على نفس 

النخلة اضافة الى اربع نورات تركت بدون تلقيح .اوضحت النتائج مايلى : 

نسبة العقد : 

• لم يؤثر مصدر اللقاح على نسبة العقد وكانت متقاربة خالل موسمي الدراسة 
وتراوحت من من 35 ٪ الى 39 ٪.

الصفات الطبيعة للثمار 

استخدام لقاح A ادى الى زيادة واضحة في :

• وزن الثمار كان 36.2  جم عند استخدام لقاح A و   34.2 جم عند استخدام لقاح 
B  و13.4 جم بدون تلقيح  في املوسم الثاني 

•وزن اللحم  كان 33.9  جم عند استخدام لقاح A و   31.9 جم عند استخدام لقاح 
B  و13.4 جم بدون تلقيح  في املوسم الثاني 

•وزن البذرة : لم يؤثر مصدر اللقاح على وزن البذرة  وكانت متقاربة خالل موسمي 
الدراسة وتراوحت من من 1.9 جم الى 2.2 جم 

  الصفات الكيميائية للثمار :

•  استخدام لقاح A ادى الى زيادة فى  محتوى الثمار من
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  ٪  23.2 الكلية حيث  كانت   الذائبة  الصلبة  املواد  الثمار من  زيادة فى  محتوى   •
عند استخدام لقاح A و   17.2 ٪  عند استخدام لقاح B و14.4 ٪  بدون تلقيح  في 

املوسم الثاني .

 A زيادة فى  محتوى الثمار من السكريات الكلية  كان 66.1 ٪ عند استخدام لقاح •
و   64.1 ٪  عند استخدام لقاح B و27.0 ٪ بدون تلقيح  في املوسم الثاني .

 ،  C زيادة فى  محتوى الثمار من والسكريات اخملتزلة  ، واألنثوسيانينات ، وفيتامني •
. b و a وااللياف اخلام بينما ادي الى انخفض معنوى في كلوروفيل

كان  حيث  التانينات  من  الثمار  محتوي  على   )A,B( اللقاح  حبوب  مصدر  يؤثر  لم   •
تركيزها حوالى 0.05 ٪ بينما ارتفع تركيزها في الثمار غير امللقحة الى حوالى 1.5 ٪

الثمار البكرية :

التانينات  من  معنوياً  اعلى  نسبة  على  احتوت   ) )البكرية  ملقحة  الغير  الثمار   •
. bو a واحلموضة وكلورفيل

منظمات النمو ) املقارنة ملتوسط 9 عينات ٔاخذت خالل موسم النو (

• حامض اجلبريليك GA : لم تكن النتائج منتظمة خالل سنتي الدراسة حيث كان 
التركيز )mg/100g( في املوسم االول 151 للقاح A  و141 للقاح B  و177 بدون لقاح 

بينما في املوسم الثاني  كان التركيز 86 للقاح A و96 للقاح B و90 بدون لقاح .

 IAA ادي الى زيادة محتوي الثمار من A استخدام لقاح : IAA اندول اسيتك اسد •
 A للقاح   230 االول  املوسم  في   )μg/100g( التركيز  كان  الدراسة حيث  في سنتي 

و162 للقاح B . بالنسبة للثمار الغير ملقحة لم تكن نتائجها منتظمة .

  A لم تكن النتائج منتظمة عند استخدام كل من لقاح:  ABA  ابسيسك اسد •
او لقاح B وكانت محتوي ثمارهما من ABA اقل من محتوى الثمار غير امللقحة في 

سنتي الدراسة .

• بنزيل ادنني BA : ادي استخدام لقاح A الى زيادة محتوي الثمار  )mg/100g( في 
 BA بينما الثمار الغير ملقحة كان محتواها من  B سنتي الدراسة مقارنة بلقاح

األكثر انخفاضاً خالل سنتي الدراسة 

مصر..1983    اجريت  جتربة.  )17( لدراسة تٔاثير لقاح الذكور التالية سيوي ، امهات ، زعلول ،مجهل 
، على صفات الثمار الناجتة لكل من صنفي امهات وسيوي . مت استخدام األربع مصادر على نفس 

النخلة املؤنثة ) نورة / مصدر لقاح( اوضحت الدراسة ما يلي: 

: interaction التفاعل

وعرض  طول   ، الثمار  وزن  حالة  في  معنوياً  كان  املؤنثة  واألصناف  املذكرة  األصناف  بني    •
الثمار ، نسبة اللحم ، وزن البذرة ملوسم واحد بينما لم يكن معنوياً في نسبة املواد الصلبة 

الذائبة ونسبة العقد.
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نسبة العقد : 

لكال  معنوية  تكن  لم  الفروق  ولكن  اللقاح   حبوب  مصدر  باختالف  اختلفت   •
.  كمتوسط للصنفني و لسنتي الدراسة   كانت النسبة  األدنى عند  الصنفني  
استخدام  لقاح زغلول  )57.7 ٪ (اما النسبة األعلى فقد كانت عند استخدام لقاح 

صنف  امهات )64.7 ٪ ( .

• نسبة العقد كانت اعلى في صنف امهات )63.4 ٪ ( مقارنة بصنف سيوي )58.5 ٪(  
وذلك كمتوسط ملصادر حبوب اللقاح األربعة  يالحظ ان نسب العقد متقاربة مما 

يدل على درجة متقاربة من التوافق .

خصائص الثمار :

  وزن الثمار

• صنف سيوي كان وزن ثمار  اكثر تٔاثراً مبصدر حبوب اللقاح من صنف امهات   فقد 
تراوح وزن ثمار سيوي   من 15..04حم عنداستخدام لقاح امهات الى 19.3جم عند 

استخدام لقاح زغلول .  

•صنف امهات  تراوح  وزن ثمار من13.65حم عند استخدام لقاح مجهل الى  14.91 
جم عند استخدام لقاح زغلول      

نسبة حلم  ثمار

• صنف سيوي كانت نسبة حلم ثمار ا  اكثر تٔاثراً مبصدر حبوب اللقاح من صنف  
امهات  فقد تراوحت في ثمار سيوي   من 84.45 ٪ عنداستخدام لقاح امهات الى 

90.46 ٪ عند استخدام لقاح سيوي بينما   

• في صنف امهات  تراوحت نسبة حلم ثمار  من  88.13 ٪ عند استخدام لقاح  سيوي  
الى89.74 ٪ عند استخدام لقاح زغلول وذلك في السنة الثانية من الدراسة.

وزن البذرة :

• صنف سيوي  تراوح وزن بذرة  من 2.22 حم عنداستخدام لقاح سيوي  الى 2.51. 
جم عند استخدام لقاح زغلول   

الى   مجهل  لقاح  استخدام  عند  1.49حم  من  بذرة  وزن  تراوح  امهات   صنف    •
1.67جم عند استخدام لقاح زغلول ..

مصر. .... 1983   اجريت جتربة )22 ، 23 ( لدراسة التٔاثير امليتازيني  للقاح أربعة من الذكور هى  سيوي 
، امهات ، زعلول ومجهل ، على  الصفات الطبيعية والكميائية  لثمار  خمسة أصناف مؤنثة هي 
احلالوى ، اخلضراوى، ساير ، زغلول ،سماني . مت  استخدام   نورة كاملة لكل صنف حبوب لقاح مع 

اجراء جميع املعامالت علي نفس النخلة املؤنثة .اوضحت الدراسة ما يلي: 

لصنف اللقاح تٔاثير واضح على نسبة العقد وٕاألنتاجية والصفات الطبيعية والكيميائية 
للثمار وان هذا التٔاثير يختلف مداة باختالف األم املستقبلة حلبوب اللقاح  ومن سنة الى 
اخري حيث لم يكن اجتاة النتائج متماثل في موسمي الدراسة في معظم الصفات حتت 

الدراسة.
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 :  Interaction التفاعل

اختلفت درجة  معنوية  التفاعل باختالف الصفة 

• كان التفاعل معنوياً لسنتي الدراسة في حالة نسبة حلم الثمار ونسبة التانني

• كان معنوياً لسنة واحدة في حالة نسبة عقد الثمار ونسبة الطول الى العرض 
والسكريات الكلية ونسبة املادة اجلافة 

• لم يكن معنوياً في حالة احملصول الكلي ومتوسط وزن العذق  و وزن واملواد الصلبة 
الذائبة الكلية .

  الصفات التى كان ملصدر اللقاح نفس التٔاثير في موسمي التجربة:

ونسبة  زغلول وسماني   العقد في صنفي  زيادة  نسبة  ألي  أدى   : زغلول  لقاح   •
التانني في صنف حالوي ونسبة املواد الصلبة الذائبة في صنف زغلول .

•  لقاح مجهل: أدى الي زيادة نسبة العقد في حالوي ومتوسط وزن العذق واحملصول 
الكلي ونسبة التانني في صنف  ساير ونسبة املواد الصلبة الذائبة في في صنفي 

سماني وزغلول   . 

وزن  ومتوسط  الكلي  واحملصول  العذق  وزن  متوسط  زيادة  ألي  أدي  سيوي:  لقاح   •
السكريات  ونسبة  زغلول  صنف  في  التانني   ونسبة  اجلافة  املادة  ونسبة  اللحم 

الكلية في حالوي

العذق  وزن  ومتوسط  ساير  في صنف  العقد  نسبة  زيادة  الى  أدي  امهات:  لقاح   •
احملصول الكلي في صنف خضراوي ومتوسط وزن الثمرة  ومتوسط حلم الثمرة  و 

ونسبة املواد الصلبة الذائبة في صنف ساير.

الفروق بني متوسطات حبوب اللقاح كمتوسط لألصناف اخلمسة املؤنثة لم يكن 
معنويات في نسبة املواد الصلبة الذائبة ونسبة املادة اجلافة و نسبة التانني بينما 

كانت معنوية في حالة  السكريات الكلية .

نسبة العقد: 

• تراوحت نسبة العقد كمتوسط لألصناف املؤنثة اخلمسة ولسنتي الدراسة من47 ٪  
عند استخدام لقاح امهات و سيوي الى 50 ٪  استخدام لقاح مجهل و وزغلول .

• تراوحت نسبة العقد كمتوسط لألصناف املذكرة  األربعة  ولسنتي الدراسة من 
حوالى٪38  لصنفي  ساير   و  زغلول   الى حوالى 60 ٪ لصنفي حالوي و  سماني.

• في السنة االولى من الدراسة أدنى نسبة عقد )٪32( كانت عند استخدام لقاح 
مع  سيوي  لقاح  استخدام  عند  كانت  عقد)69٪(  نسبة  وأعلى  ساير  مع  ٔامهات 

حالوي .

• في السنة الثانية من الدراسة أدنى نسبة عقد )٪27.7( كانت عند استخدام لقاح 
مجهل مع زغلول وأعلى نسبة عقد)٪66( كانت عند استخدام لقاح مجهل مع 

حالوي ..
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امليتازيني ملصدرين من  التٔاثير  دراسة  حياني بهدف  )16( على صنف  اجريت جتربة    2010  ... مصر 
النمو خالل  وM2( على مستوي منظمات   M1 لها  ورمز  األصناف  يذكر اسماء  لم   ( اللقاح  حبوب 
مراحل تطور ومنو الثمار وبعض اخلصائص الثمرية .مت تلقيح النورات املؤنثة لكل نخلة مبصدر واحد 

من حبوب القاح . أوضحت الدراسة ما يلي:

GA : مت أخذ 9 عينات  خالل الفترة من  IAA و  : تركيز   M1 أدى الى  استخدام حبوب لقاح 
التلقيح وحتى 72 يوم . 

• زيادة في محتوى الثمار من IAA )اندول اسيتك اسد(  في معظم العينات وكان 
اعلى تركيز له متوافقاً مع الزيادة السريعة في منو  الثمارخاصة خالل املراحل االولى 

من تطور الثمار .

الزيادة  مرحلة  خالل  خاصة  اجلبرلني(  )حامض   GA من  الثمار  محتوى  في  زيادة    •
السريعة في حجم الثمار حيث كان اعلى محتوى خالل الفترة من 23 الى 30 يوم 

بعد التلقيح  .

• زيادة محتوى الثمار من ABA خاصة خالل الفترة من 16 الى44  يوم بعد التلقيح .

M1 مقارنة بلقاح   قد يفسر ذللك كبر حجم ثمار حياني عندما  استخدم لقاح 
. M2

نسبة العقد وصفات الثمار :   

• انخفاض في نسبة عقد الثمار  حيث كانت 26.0 ٪  عنداستخدام لقاح M2 و23.3 
M1 عند استخدام ٪

• زيادة في متوسط وزن الثمرة حيث كانت21.48 جم  عنداستخدام لقاح M2 و22.49 
M1 جم  عند استخدام

 M2 زيادة في متوسط وزن العذق  حيث كان  16.68 كجم  عنداستخدام لقاح  •
M1 و18.64 عند استخدام

• زيادة في نسبة املواد الصلبة الذائبة  ) TSS ٪ ( حيث كانت27.3 ٪  عنداستخدام 
 .M1 و٪28.53 عند استخدام M2 لقاح

الثمرة وحجمها  اللقاح  وتشمل متوسط طول  تتٔاثر  مبصدر حبوب   بعض الصفات  لم 
ونسبة التانني وفيتامني سي)VC(والسكريات الكلية والسكريات اخملتزلة .

 باكستان ....جتارب امليتازينيا  

2008 مت في جتربة )24(استخدام لقاح خمسة مصادر مذكرة)M1....M5( على صنفي  باكستان.... 
زهدي ودهكي Dhakki   نظراً لعدم وجود اسماء محددة لألصناف املذكرة ولبيان التٔاثير امليتازيني 

لها سنكتفي بعرض احلد األدنى واحلد األعلى لقيم صفات الثمار . أوضحت الدراسة ما يلي:

يالحظ من األرقام التالية مدى التٔاثير امليتازيني املعنوي والواضح ملصدر حبوب اللقاح على 
معظم صفات الثمرة:
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صفات الثمارالطبيعية :

في  بينما  الى11 جم  5.5 جم  من  تراوح  زهدي  : في صنف  الثمار  وزن  • متوسط 
صنف دهكي تراوح من13.0 الى 18.7 جم.

• متوسط عرض الثمار : في صنف زهدي تراوح من 1.7 سم  الى2.5 سم  بينما في 
صنف دهكي تراوح من2.2 سم الى 2.6 سم.

بينما في  الى9.8 جم  تراوح من4.8 جم  زهدي  : في صنف  اللحم  وزن  • متوسط 
صنف دهكي تراوح من12.0 الى17.7 جم.

•  متوسط وزن البذرة : في صنف زهدي تراوح  من 0.8 جم الى1.2 جم بينما في 
صنف دهكي تراوح من13.0 الى 18.7 جم.

• متوسط وزن احملصول : في صنف زهدي تراوح من 30 كجم/ نخلة   الى  63 كجم 
/ نخلة  بينما في صنف دهكي تراوح من  74 كجم / نخلة الى 96 كجم / نخلة .

نسبة عقد وتساقط الثمار :

• نسبة تساقط الثمار : في صنف زهدي تراوحت من 2.3 ٪  الى 7.7 ٪ بينما في 
صنف دهكي تراوحت من21.3 ٪ الى 51.0 ٪  ويجب مالحظة ان ارتفاع نسبة تساقط 

الثمار يؤدي الى زيادة وزن الثمار وابعادها. 

• نسبة عقد  الثمار : في صنف زهدي تراوحت من 77 ٪  الى 91 ٪ بينما في صنف 
دهكي تراوحت من29.7  ٪ الى 80.0 ٪  . في صنف دهكي  التفاوت  الكبير في نسبة 

العقد يعكس حالة من عدم التوافق مع  بعض الذكور.

باكستان ...2009.  اجريت جتربة  )25 (على صنف دهكي Dhakki بهدف دراسة تٔاثير 15 مصدر حلبوب 
اللقاح   )M1,M2,M3........M15  ( على نسبة العقد ومتوسط وزن العذق .أوضحت الدراسة ما يلي: 

نسبة العقد  :

 ٪ 23 • وجد اختالف كبير في نسبة العقد حيث تراوحت للخمسة عشر ذكراً من 
عشر  اخلمسة  من     ٪  M5 لقاح  استخدام  88عند  M1الى  لقاح  استخدام  عند 
ذكراً  تسعة ذكور كانت نسبة العقد اقل من 60 ٪  ومن التسعة ذكور خمسة 

اقل من 40 ٪   

أهمية نسبة العقد انها توضح  مدي التوافق وعدم التوافق بني مصادر حبوب اللقاح 
والصنف املستقبل  لها.

احملصول  :

• وجد اختالف كبير في متوسط وزن العذق حيث  تراوح من 3 كجم الى 7.6 كجم  
وق وجد ارتباط واضح بني نسبة العقد ووزن العذق مبعني ان الذكور التى كان نسبة 

عقدها مرتفع كان متوسط وزن عذقها مرتفع .
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باكستان.... 2011  في جتربة على صنف دهكي dhakki حيث مت استخدام حبوب لقاح تسعة اصناف 
مذكرة محلية )M1,M2,M1......M9( بهدف دارسة تٔاثيرها  امليتازيني وعالقة هذا التٔاثير مبكان وميعاد 
ظهور النورة املذكرة . نظراً لعدم وجود اسماء محددة لألصناف املذكرة ولبيان التٔاثير امليتازيني لها 
سنكتفي بعرض احلد األدنى واحلد األعلى لقيم صفات الثمار اوضحت نتائج املوسم الثاني مايلى : 

نسبة العقد :

• تراوحت نسبة العقد في التسعة مصادر حلبوب اللقاح  من 40 ٪ الى 81 ٪  وكانت 
افضل نسب العقد في كل مصدر حلبوب اللقاح التى جمعت ازاهارها وسط موسم 
االزهار.كذلك تٔاثرت  نسبة العقد بحيوية حبوب اللقاح التى تراوحت من 24 ٪ الى 

78 ٪ وذلك كمتوسط لسنتي الدراسة واألماكن اخملتلفة لظهور الطلع .

نسبة تساقط الثمار :

لسنتي  كمتوسط  وذلك    ٪  59 الى   ٪  33 من  الثمار   تساقط  نسبة  تراوحت    •
الدراسة واألماكن اخملتلفة لظهور الطلع وقد لوحظ ان اقل نسبة تساقط كانت 

عند لقاح الطلع الذي يظهر وسط املوسم.

مكان وموعد ظهور النورةاملذكرة : 

• وجد  ان حبوب اللقاح التى مت جمعها وسط موسم االزهار  اعطت اعلى نسبة 
عقد واقل نسبة لتساقط الثمار وافضل مواصفات للثمار مقارنة بحبوب اللقاح 

التى مت جمعها في بداية موسم االزهار او آخرة

وزن وطول  الثمار :

تراوح متوسط طول  بينما  15 جرام   الى  13 جرام  الثمار من  وزن  تراوح متوسط   •
الثمار من4.4 سم  الى 5.3 سم .

متوسط وزن البذرة وااللحم :

•  تراوح متوسط وزن البذرة من 0.7 جرام الى 1.1 جرام بينما تراوح وزن حلم الثمرة من 11.9 
جرام الى 13.7 جرام .

مكان وموعد ظهور النورةاملذكرة :

•  وجد  ان حبوب اللقاح التى مت جمعها وسط موسم االزهار  اعطت اعلى نسبة عقد واقل 
نسبة لتساقط الثمار وافضل مواصفات للثمار مقارنة بحبوب اللقاح التى مت جمعها في 

بداية موسم االزهار او آخرة

تٔاثير   زهدي و وشقري و دهكي  لدراسة مدى  اجريت جتربة. )27( على اصناف    2012.... باكستان 
 . للثمار   الطبيعية  والصفات  احملصول  (على    M1,M2,M3,M4,M5 ( اللقاح  خمسة مصادر حلبوب 

أوضحت الدراسة ما يلي: 

التٔاثيرباختالف  هذا  واختلف  الثمار  صفات  على  واضح  تٔاثير  اللقاح  حبوب  ملصدر  ان  وجد 
صنف األم املستقبلة حلبوب اللقاح وقد مت  اختيار بعض القيم للتوضيح 
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عقداالثمار :

•  اعلى نسبة عقد كانت عند استخدا م لقاح M1 )96٪ ( وادنى نسبة عقد كانت 
ولسنتى  اصناف  للثالث  كمتوسط  وذللك   )٪74(   M5,M4 لقاح  استخدام  عند 

الدراسة.

• اعلى درجة توافق كانت مع صنف شقري حيث كان املتوسط للخمسة مصادر 
فوق 98 ٪ بينما كانت  أدنى درجة  لصنف دهكي حيث كان املتوسط 65 ٪  .

تساقط الثمار : 

• تراوحت نسبة تساقط الثمار كمتوسط لألصناف الثالثة من 14.9 ٪  عند استخدام 
 M2 الى 18.7 ٪عند استخدام لقاح M4 لقاح

 39٪ حوالى  كانت  حيث  دهكي  صنف  في  كانت  للثمار  تساقط  نسبة  اعلى   •
كمتوسط ملصادر اللقاح اخلمسة. 

وزن الثمار : 

كثر الفروق  وضوحاً كان في متوسط وزن الثمار  والبذور كما هو واضح من القيم 
السنة االولى من الدراسة التالية :

الثمار كانت عند استخدام لقاح M4.)4.9جم(  أدنى قيمة لوزن  زهدي  • في صنف 
البذور  لوزن  قيمة  أدنى   . جم(   8.9(   M3 لقاح  استخدام  عند  كانت  قيمة  وأعلى 
وأعلى قيمة كانت عند استخدام لقاح )0.7جم(    M4 لقاح كانت عند استخدام 

M3 )1.14جم (

• في صنف شقري أدنى قيمة لوزن الثمار كانت عند استخدام لقاح M3.)5.6جم( 
البذور  لوزن  قيمة  أدنى   . )11.3 جم(    M1 لقاح  استخدام  عند  كانت  قيمة  وأعلى 
كانت عند استخدام لقاح M4  )0.80جم( وأعلى قيمة كانت عند استخدام لقاح

M5 )1.13جم (

• في صنف دهكي أدنى قيمة لوزن الثمار كانت عند استخدام لقاح M2.)13.5جم( 
البذور  لوزن  قيمة  أدنى   . )19.1 جم(    M3 لقاح  استخدام  عند  كانت  قيمة  وأعلى 
كانت عند استخدام لقاح M1,M2  )1.0جم ( وأعلى قيمة كانت عند استخدام لقاح 

M4,M5)1.081جم (.

ولسنتى  اصناف  للثالث  كمتوسط  القاح   حبوب  لتاثير  العامة  املتوسطات  يلى  فيما 
الدراسة  :

• صنف شقري كان األكثر تٔاثراً مبصدر حبوب اللقاح  حيث تراوح وزن الثمرة من 5.6  
جم عند استخدام لقاح M3 الى 11.3جم عند استخدام لقاح M1 . وزلك لسنتي 

الدراسة . نتائج وزن حلم الثمار أظهرت  نفس االجتاه .

• تراوح وزن الثمرة من 9.35 جم عند استخدام لقاح M4 الى 11.62جم عند استخدام 
لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة 

عند  سم   3.71 الى   M5 لقاح  استخدام  عند  سم   3.62 من  الثمرة  طول  تراوح   •
استخدام لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .



78

عند  سم    2.34 الى   M4 لقاح  استخدام  عند  2.04سم  من  الثمرة  عرض  تراوح   •
استخدام لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .

• تراوح وزن البذرة من 0.91 جم عند استخدام لقاح M4 الى 1.12 جم  عند استخدام 
لقاح M1   و M5  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .

عند  كجم    5.14 الى   M3 لقاح  استخدام  عند  4.14كجم  من  العذق  وزن  تراوح   •
استخدام لقاح M1  وذللك كمتوسط للثالث اصناف ولسنتى الدراسة .

ثالث  مت جمعها من  ذكور  لتسعة  امليتازيني  التٔاثير  )30( الختبار  اجريت جتربة    2015  ... باكستان 
مناطق منتجة للتمور في باكستان )M0,M1,M2.....M9( على صفات ثمار صنفي حالوي و خضراوي 
. مت استخدام التسعة مصادر حلبوب اللقاح على نفس النخلة املؤنثة ) مصدر لقاح / نورة(. اوضحت 

النتائج مايلي :

من اهم لنتائج التى مت احلصول عليها عند املقارنة بني التسع مصادر حلبوب اللقاح 

مقارنة عامة :

M8 كان األفضل حيث ادى استخدامه الى اعلى وزن للعذق وثمار  • مصدر اللقاح 
حلوة املذاق )ارتفاع السكريات الكلية (وحجم جيد للثمار وقلل من وزن البذرة وبكر 

في النضج .

• مصدر اللقاح M7  ادى استخدامه الى احملافظة على طول وعرض جيدين للثمار 
وبكر في  نضج الثمار وقلل من وزن البذرة .

فيما يلى نستعرض بعض القيم ملصادر حبوب اللقاح لبيان مدى تٔاثيرها امليتازيني 

 نضج الثمار )من التلقيح الى مرحلة اخلالل( : 

• في صنف حالوي تراوحت املدة من94 يوم عند استخدام لقاح M8 الى 128 يوم عند 
 M0 استخدام لقاح

•  في صنف خضراوي  تراوحت املدة من 107 يوم عند استخدام لقاح M8 الى139 
M0 يوم عند استخدام لقاح

  اي ان التبكير في النضج كان 34 يوم في حالة حالوي و32  يوم في حالة خضراوي 
.يالحظ  ان M0 وM8 لهما نفس التٔاثير على كال الصنفني.

احملصول وصفات الثمار :

وزن العذق :

•  في صنف حالوي تراوح الوزن من8.0  كجم عند استخدام لقاحM0  الى 18.8كجم 
 M8 عند استخدام لقاح

• في صنف خضراوي  تراوح الوزن من 7.5 كجم   عند استخدام لقاح M0 الى16.0 
كال  على  التٔاثير  نفس  لهما   M8و  M0 ان  .يالحظ    M8 لقاح  استخدام  عند  كجم 

الصنفني.
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وزن الثمرة  :

•  في صنف حالوي تراوح الوزن من5.5  جم عند استخدام لقاح M0 الى  8.4  جم 
. M8 عند استخدام لقاح

• في صنف خضراوي  تراوح الوزن من 7.5 جم   عند استخدام لقاح M0 الى11.2 جم 
 . M8 عند استخدام لقاح

يالحظ ان M0 وM8 لهما نفس التٔاثير على كال الصنفني .

وزن البذرة  : 

1.3 جم عند  الى    M0 الوزن من 1.0  جم عند استخدام لقاح تراوح  حالوي  •  في صنف 
 M4,M7, M8,استخدام لقاح

في صنف خضراوي  تراوح الوزن من 0.6 جم   عند استخدام لقاح M0 الى1.5 جم عند   •
 . M3 استخدام لقاح

طول الثمرة  :

• في صنف حالوي تراوح الطول  من24.1  ملم عند استخدام لقاح M0 الى  38.0  
. M8 ملم عند استخدام لقاح

• في صنف خضراوي  تراوح الطول من 21.3 ملم   عند استخدام لقاح M0 الى36.5 
 . M8 ملم عند استخدام لقاح

يالحظ ان M0 وM8 لهما نفس التٔاثير على كال الصنفني

االردن.... جتارب امليتازينيا

...  2006 اجريت جتربة على صنف برحي)9 ( وصنف مجهول )21( حيث مت استخدام حبوب  االْردن 
 Jarvis جارفس ، Boyer لقاح ستة  أصناف مذكرة. منها ثالثة أصناف جتارية  هي: مجهول ، بوير
دايات1.مت  و  عقبة   ، بركة  هي:  منها  جمعت  التى  املزارع  بٔاسماء  سميت  محلية  أصناف  وثالثة 

استخدام حبوب لقاح كل صنف مذكر لتلقيح جميع النورات املؤنثة لكل مكررة )نخلة(.

اوضحت الدراسة ما يلي:

 صنف برحي 

نسبة العقد : 

  )٪ دايات1)70.3  و   )  ٪  72.5( بوير  لقاح صنفي  استخدام  • على نسبة عقد كانت 
أسابيع من  اربع  بعد  وذلك   )٪  55.9( عقبة  لقاح  استخدام  عند  واقل نسبة عقد 

التلقيح. 

• ارتفاع او انخفاض نسبة العقد تؤثر بشكل واضح على الصفات اآلخري مثل وزن 
الثمار وقطرها وزن العذق احملصول الكلى وغيرها.
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التبكير في النضج :

•  أدي استخدام لقاح صنف بركة الى التبكير في نضج الثمار حيث كانت نسبة 
الثمار التى وصلت مرحلة الرطب 20 ٪ بينما أدي استخدام لقاح صنف عقبة  الى 

 تٔاخير نضج الثمار حيث كانت نسبة الثمار التى وصلت مرحلة الرطب 7.9 ٪.

صنف مجهول:

• أدي استخدام لقاح صنف عقبة  الى التبكير في نضج الثمار حيث كانت نسبة 
بركة    صنف  لقاح  استخدام  أدي  بينما   ٪  36 الرطب  مرحلة  وصلت  التى  الثمار 
3دي  الرطب  مرحلة  وصلت  التى  الثمار  نسبة  كانت  الثمار حيث  نضج  تٔاخير  الى 
استخدام لقاح صنف بركة الى التبكير في نضج الثمار )20 ٪(  بينما أدي استخدام 

لقاح صنف عقبة الى تٔاخير نضج الثمار )7.9 ٪ (.

احملصول وصفات الثمار :

• لم توجد فروق معنوية بني األصناف املذكرة الستة فى احلاالت التالية: املواد الصلبة 
الذائبة ،احملصول الكلي ، متوسط وزن العذق، طول الثمرة، طول البذرة . 

• اعلى قيم لوزن الثمرة  )11.3جم( و قطر الثمرة ) 25.6 ملم ( كانت عند استخدام 
لقاح صنف  وعقبة وأقل قيم للوزن )8.4 جم ( والقطر )22.88 ملم (  عنداستخدام 

لقاح بوير.

• اعلى قيمة لوزن البذرة كان عند استخدام حبوب لقاح صنفي عقبة ومجهول)1.0 
جم( وأقل قيمة عند استخدام لقاح صنف بركة) 0.8 جم (

 صنف مجهول:

نسبة العقد :

• اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام   لقاح عقبة وديات 1 )80 ٪(  في املوسم 
األول  وعند استخدام  لقاح جارفس وعقبة في املوسم الثاني  )اكتر من 70 ٪( .      

• اقل نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح بركة )62 ٪( في املوسم االول ولقاح 
مجهول )55 ٪( في املوسم الثاني . 

معياد النضج )مرحلة الرطب(  :

• أدي استخدام لقاح صنف عقبة  الى التبكير في نضج الثمار حيث كانت نسبة 
الثمار التى وصلت مرحلة الرطب 36 ٪ بينما أدي استخدام لقاح صنف بركة  الى 

تٔاخير نضج الثمار حيث كانت نسبة الثمار التى وصلت مرحلة الرطب 3 ٪

احملصول وصفات الثمار : 

• اعلى وزن   للثمار مت احلصول علية عند استخدام لقاح عقبة للموسم األول )37.2 
جم(  ولقاح  ديات 1ولقاح  ومجهول للموسم الثاني ) 37 جم (   في حني ان اقل وزن 
للثمار كان  للقاح  بوير في املوسم األول  )30.7 جم (و لقاح جارفس في املوسم 

الثاني )30.7 جم ( .
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• اعلى نسبة للمادة اللحمية كانت عند استخدام  لقاح مجهول ) 95.7 ٪ (  واقلها 
كان عند استخدام لقاح بوير  و عقبة )94.3 ٪ ( . 

عند  جرام   2.0 الى  جرفس  لقاح  استخدام  عند  جم   1.5 من  تراوح  البذرة  وزن   •
استخدام لقاح عقبة ولقاح بوير والفرق معنوي.

ايران .....جتارب امليتازينيا   

برحي مت دراسة التٔاثير امليتازيني للقاح 10 سالالت من  في جتربة )44(  على صنف   2013   ... ايران 
الذكور )ضمن األصول الوراثية ( اطلق عليها M1,M2,M05,M06,M07......M12 اضافة الى لقاح فارد 

Fard 4 و لقاح جرفسJervis 1  املعروفة جتارياً. اوضحت النتائج مايلي :

نسبة العقد 

• لقاح M10 أعطى اعلى نسبة عقد )71 ٪ ( في مرحلة اجلمري )بعد شهرين من 
التلقيح(  وفي مرحلة الرطب ) 50.5 ٪ ( .     

• اقل نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح M05 وفارد 1 وجرفس 1 في مرحلتي 
اجلمري  )اقل من٪54( والرطب )اقل من 38 ٪ (.

صفات الثمار :

• لم يؤثر مصدر اللقاح معنوياً على احلموضة الكلية )  0.10-0.06 ٪( ، السكريات 
  pHالهيدروجيني ،الرقم   )  ٪  41.2-44.7( الكلية  ،السكريات   )٪  41-44.5( اخملتزلة   

7.7(-7.5 ( ، الرطوبة ) 39.1-35.1 ٪( ، الوزن اجلاف )60.9-64.9 ٪ ( .

• املواد الصلبة الذائبة تراوحت نسبتها من ٪43.7 الى 47.6 وأعلى نسب مت احلصول 
. M1,M10,M11,M12 عليها كانت عند استخدام لقاح

19.5ملم   من  تراوح  البذرة  وطول  جم    1.25 الى  جم  من0.99   تراوح  البذرة  وزن   •
الى.21.0 ملم الفرق معنوى .   

M08,M09,M07,M10 اعلى انتاج مت احلصول علية عند استخدام لقاح •

التوصيات : 

• يوصي الباحثون باستخدام لقاح M1,M07 عند الرغبة في تاخير النضج واستخدام 
لقاح جرفس1 عند الرغبة في التبكير في النضج .

املناطق  في  النامي  برحي  لصنف   M10 لقاح  باستخدام  ينصح  عامة  بصفة   •
الساحلية التى تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة حيث اعطى اعلى نسبة عقد واعلى 

نسبة من الثمار القابلة للتسويق 

ايران ...  2014 اجريت جتربة على صنف Mordasang في جتربة )51 ( استخدم اربعة مصادر حلبوب 
Jarvis, Bami, Zard parak, Sabz parak.  لدراسة تٔاثيرها امليتازيني  على اخلصائص  اللقاح هى 
الطبيعية والكميائية  للثمار خالل مراحل   اخلالل و الرطب والتمر مت استخدام األربع مصادر على 

نفس النخلة وتخصيص نورة / مصدر لقاح. أوضحت الدراسة ما يلي: 
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الصفات الطبيعية :

الثمار بينما لم تتٔاثر  التٔاثير امليتازيني  للمصادر االربعة اقتصر فقط على طول   •
االخرى والتي شملت حجم ووزن الثمار وطول وقطر الثمار ووزن البذور ونسبة اللحم 

/ البذرة.

الصفات الكيميائية :

• لم تؤثر مصادر حبوب اللقاح على اخلصائص الكيميائية والتى شملت الرطوبة  و 
احلموضة ونسبة الرماد ونسبة السكريات الكلية واخملتزلة.

interaction التفاعل

• التفاعل   بني مصادر حبوب اللقاح ومراحل النمو لم يكن معنوياً في اخلصائص 
الطبيعية و اخلصائص الكيميائية .

 ايران ... 2014   في جتربة)45( على صنف مجهول مت استخدام لقاح غنامي و وردي و سمسمي . كل 
نخلة مؤنثة عبارة عن مكررة  ومت اجراء التلقيح قبل انشقاق غالف الطلع وبعدة للمقارنة .أوضحت 

الدراسة ما يلي: 

الثمار ميكن  تٔاثير معنوي على نسبة العقد واحملصول وطول وقطر  اللقاح  وجد ان لصنف 
توضيحه فيما يلي :

 نسبة العقد :

• نسبة العقد تراوحت من42.9 ٪ عند استخدام لقاح سمسمي الى 53.2 ٪ عند 
استخدام لقاح وردي. 

• لقاح وردي ذاد من نسبة العقد وكمية احملصول مقارنة بلقاح صنفي  غنامي  و 
سمسمي.  ولكن هذة الزيادة رافقها انخفاض في حجم الثمار .

وقت التلقيح :

دراسة التٔاثير امليتازيني ملصدر حبوب اللقاح فبل انشقاق غالف النورة  وبعدة  أوضح:

•التلقيح قبل انشقاق الغالف ادى الى زيادة معنوية في نسبة العقد ولكنه خفض 
معنوياً من وزن وحجم الثمار.

•وجود تفاعل معنوي بني صنف اللقاح و وقت التلقيح .

صفات الثمار :

ميكن التعرف على مدى التٔاثير امليتازيني من القيم التالية )الفروق بينها معنوية( : 

• قطر الثمار  تراوح من 26.2 ملم  عند استخدام لقاح وردي  الى 27.6 ملم عند 
استخدام لقاح غنامي .  

• طول  الثمار  تراوح من. 45.3 ملم  عند استخدام لقاح وردي  الى 49.7 ملم عند 
استخدام لقاح سمسي.  

• وزن  احملصول  تراوح من 13.5 كجم  عند استخدام لقاح سمسمي  الى 18.4 كجم 
عند استخدام لقاح وردي .  

• لم يؤثر صنف  اللقاح على السكريات الكلية واحلموضة واملواد الصلبة الذائبة 
الكلية .
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السودان .... جتارب امليتازيتيا

السودان ...2011.  مت) 12(   تقييم 70 فحل مذكر ملدة ثالث مواسم ومت اختيار سبعة منها  اطلق 
 G  خرطوم ،Fخرطوم ، E خرطوم ،  D خرطوم ،  C خرطوم ، B خرطوم ، A عليها اسماء   خرطوم
جرى دراسة تٔاثيرها امليتازينى على صنفي املشرق ود لقاي  و املشرق ود خطيب في مرحلتي اخلالل 

والرطب  . اوضحت الدراسة مايلي :

نسبة العقد :

•  في صنف املشرق ود لقاى  تراوحت نسبة العقد من 54 ٪ عند استخدام لقاح 
. B,C,F الى 76 ٪ عند استخدام لقاح كل من خرطوم G خرطوم

•  في صنف املشرق ود خطيب تراوحت من ٪45 عند استخدام لقاح خرطوم G الى 
 B,C,F 81 ٪ عند استخدام لقاح كل من خرطوم

• هذة النسب توضح مدى التوافق بني مصادر حبوب اللقاح السبعة وصنفي املشرق 
ود لقاي واملشرق ود خطيب

طول فترة النضج :

 C,F في صنف املشرق ود لقاى   تراوحت من 160 يوم عند استخدام لقاح خرطوم •
 . D,EG الى 188 يوم عند استخدام لقاح كل من خرطوم

املشرق ود خطيب تراوحت من 150 يوم عند استخدام لقاح خرطوم  • في صنف 
 .D,E,G الى 173 يوم عند استخدام لقاح كل من لقاح خرطوم   C,F

كانت  فترة  وأطول   C,F خرطوم  لقاح  م  استخدا  عند  كانت  نضج  فترة  اقصر   •
استخدام لقاح خرطوم D,E,G وذلك لكال الصنفني وملرحلتي اخلالل والطب .

القيم التالية توضح مدى التٔاثير امليتازيني للذكور السبعة  وهى متوسط لثالث 
مواسم .

 : TSS نسبة املواد الصلبة الذائبة

• في صنف املشرق ود لقاى   تراوحت من70 ٪ عند استخدام لقاح خرطوم D الى85 ٪ 
  B,F عند استخدام لقاح كل من خرطوم

 G في صنف املشرق ود خطيب تراوحت  من  57 ٪ عند استخدام لقاح خرطوم •
 . B,F الى 77 ٪ عند استخدام لقاح كل من  خرطوم

وزن البذرة في مرحلة الرطب  : 

 B,F في صنف املشرق ود لقاى  تراوحت من0.64 جم عند استخدام لقاح خرطوم •
 . E,Gالى 0.90 جم  عند استخدام لقاح كل من خرطوم

• في صنف املشرق ود خطيب تراوحت من 0.70  جم  عند استخدام لقاح خرطوم 
 .G الى 1.0 جم عند استخدام لقاح كل من لقاح خرطوم   B,C,F
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وزن احملصول / نخلة : 

في صنف املشرق ود لقاى   تراوحت من 256 كجم عند استخدام لقاح خرطوم   •
. E,G الى 324 كجم عند استخدام لقاح كل من خرطوم B,F

•  في صنف املشرق ود خطيب تراوحت من 221 كجم عند استخدام لقاح خرطوم 
 .C,F الى 320 كجم عند استخدام لقاح كل من لقاح خرطوم   E,G

التوصيات :

• توصية املزارعني في  باستخدام حبوب لقاح صنفي خرطوم  F وخرطوم  C لتلقيح 
صنفي املشرق ود لقاي  و املشرق ود خطيب .

• عند مقارنة مواصفات الثمار وجد ان لقاح كل من خرطوم B,C, F أعطت اعلى 
قيم معنوية حلجم ووزن وطول وعرض الثمار وحملتوي الثمار من الرطوبة واملواد الصلبة 

الذائبة لكال الصنفني ولثالث مواسم .

اإلمارات .... جتارب امليتازينيا

اإلمارات ...2006  اجريت جتربة )6( على صنف نبوت سيف الناشئ من مزارع األنسجة في محاولة 
للتغلب على فشل او انخفاض عقد الثمار حيث مت استخدام لقاح خمسة اصناف مذكرة هى  : 
اخضر ، احمر، خنيزي، مجهول ، فارد  اضافة الى لقاح نخيل السكر  P. sylvestris . . من كل لقاح 
مت استخدام خمس مستويات من كثافة التلقيح  مع  استخدام نورة / معاملة. أوضحت الدراسة 

ما يلي: 

نسبة العقد :    

• اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح خنيزي حيث كانت 34 ٪ في السنة 
االولى و 28.7 ٪ في السنة الثانية من التجربة 

السنة  ٪ في  فارد حيث كانت11.7  لقاح  أدنى نسبة عقد كانت عند استخدام   •
االولى و20 ٪ في السنة الثانية من التجربة  .

التوافق وعدم التوافق :  

• وجود درجات مختلفة من حالة عدم التوافق بني مصادر حبوب اللقاح  وصنف نبوت 
سيف  واعلى نسبة عقد مت احلصول عليها كانت عند استخدام لقاح خنيزي وأدنى 

نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح فارد

•بصفة عامة  نسبة العقد لم تكن مرضية سواء عند استخدام مصادر مختلفة 
حلبوب اللقاح او استخدام مستويات مختلفة من كثافة التلقيح ويعتقد ان سبب 

انخفاض العقد يرجع لعوامل اخرى. 
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 استخدام لقاح نخيل السكر :

• كان مساوياً او أفضل من لقاح اصناف ذكور  نخلة التمر. 

• ادي الى زيادة معنوية في الوزن الكلي للثمار ووزن البذرة وطول وقطر الثمار ونسبة 
حلم الثمار وذلك في مرحلة اخلالل. 

C في مرحلتي  وفيتامني  واحلموضة  الكلية  الصلبة  املواد  الى خفض نسبة  ادى   •
اخلالل والتمر .

مان ....جتارب امليتازينيا  عجُ

 ،Khoriعمان...1998  اجريت جتربة )14( لدراسة التٔاثير امليتازيني لثالث اصناف مذكرة هى : خوري
بهألني Bahlani، الردسابا   Alarudsuba على الصفات الطبيعية والكميائية لصنفي اخالص و 
خصاب . مت استخدام نورة لكل معاملة مع تكرارها على نفس النخلة املؤنثة. أوضحت الدراسة 

ما يلي: 

عدم انتظام  معظم النتائج خالل موسمي الدراسة  وهذا واضح من املثال التالى عن نسبة 
العقد  : 

صنف خالص :

نسبة العقد او الثمار املتبقية بعد 170 يوم من التلقيح : 

• في املوسم االول اعلى نسبة عقد مت احلصول عليها  كانت عند استخدام لقاح 
الردسابا 22 ٪  وأقل نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح خوري  13 ٪ 

• في املوسم الثاني اعلى نسبة عقد مت احلصول عليها  كانت عند استخدام لقاح 
خوري 31 ٪  وأقل نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح الردسابا  

صنف خصاب :

لم يؤثر مصدر اللقاح على نسبة العقد في سنتي الدراسة   •

وزن الثمار الطازج : 

• استخدام لقاح خوري أعطي اعلى وزن لثمار الصنفني حيث كان 14.8جم لصنف 
خالص و13.0 جم لصنف خصاب . 

• استخدام لقاح الردسابا أعطي اقل وزن لثمار  كال الصنفني  حيث كان 12.2جم   
لصنف اخالص  11.1 لصنف خصاب .

• استخدام لقاح  بهاني أعطي وزن لثمار  كال الصنفني   قريبة من لقاح الردسابا  
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 املغرب....جتارب امليتازينيا

 NP3 استخدم لقاح ساللتني مختارتني  هما Najda املغرب ....2010  في جتربة   )52( على صنف جندة
و  NP4 ومقارنتها مع لقاح مستخدم بواسطة املزارعني )مقارنة (  مت تلقيح نورتني لكل صنف لقاح 

على نفس النخلة املؤنثة . اوضحت الدراسة ما يلي: 

   نضج الثمار :

• ادى استخدام لقاح كل من NP3 و NP4 الى التبكير فى نضج الثمار بحوالى 10 
ايام مقارنة باللقاح املستخدم من قبل املزارعني وكان هذا الفرق مستمرا فى كل  

فترات )4فترات ( جمع الثمار .

• ادى استخدام لقاح كل من NP3 و NP4 الى اكتمال نضج الثمار في 20 سبتمبر 
بينما ادى استخدام لقاح املزارعني الى اكتمال نضج الثمار في 30 سبتمبر .

صفات الثمار : 

ادى استخدام لقاح كل من NP3 و NP4 الى زيادة معنوية في  طول وعرض  الثمار 
بلغت 1سم للطول و3 ملم للعرض وذللك واضح من القيم التالية : 

• طول الثمار عند استخدام لقاح  املقارنة بلغ 3.4 سم  بينما ادى استخدام لقاح 
كل من NP3 و NP4 الى زيادة الطول الى 4.4 سم  .

• عرض  الثمار عند استخدام لقاح  املقارنة بلغ 2.3 سم  بينما ادى استخدام لقاح 
كل من NP3 و NP4 الى زيادة العرض الى 2.6 سم  .

• ادى استخدام لقاح كل من NP3 و NP4 الى زيادة في وزن الثمار بلغت 35 ٪ والى 
زيادة نسبة اللحم / بذرة بحوالى 28 ٪ 
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الفصل الرابع
 

 .phoenix species استخدام لقاح ذكور ٔانواع  جنس فينكس •
التاثير امليتازيني حلبوب لقاح ٔانواع جنس فينكس على خصائص   •

ثمار وبذور نخلة التمر.

• جتارب امليتازينيا ألنواع جنس فينكس .... مزيد من التفاصيل.

ؤان  بينها  فيما  تتالقح  بٔانها    تتميز   species نوع   14 Phoenix حوالى  يضم جنس فينكس 
هناك خصوبة بينها Interspecific Fertility  والهجني  او النسل Offspring الناجت يكون خصباً 

في معظم األحيان )20(.

استخدام حبوب لقاح ٔاشجار مذكرة من انواع  تابعة جلنس Genus  فينكس Phoenix والتلقيح 
. Inter species  في هذة احلالة يعتبر بني األنواع

 بعض التجارب شملت مقارنة للتٔاثير امليتازيني حلبوب لقاح ذكور نخلةالتمر   وحلبوب لقاح ذكور 
بعض األنواع التابعة  جلنس فينكس على صفات ثمار وبذور نخلة التمر.

ٔانواع جنس فينكس التي مت استخدامها في جتارب امليتازينيا تشمل :

.)38( Cliff date palm يسمى  نخل التمر الصخري   P. rupicola  فينكس روبيكوال •
• فينكس سلفسترس P. sylvestirs  يسمي نخل السكر Sugar date palm  من اكثر 
التمر  نخلة  مع  جتارياً  لقاحة  استخدام  وميكن  التمر  نخلة  من  قرباً  فينكس  جنس  أنواع 

وموسم أزهاره  نهاية الربيع وأوائل الصيف  يتكاثر بالبذرة )شكل 3 ( )4 ، 6 ، 38(. .

• فينكس ركليناتا  P. reclinata  يسمي انخل السنغال Senegal date palm. ميتاز هذا 
النوع بامكانية استخدام لقاحة جتارياً حيث يزهر خالل الربيع وميكن ٕاكثار السالالت اجليدة 
اصناف  لقاح  تتشابه مع نسب  لقاحه  العقد عند استخدام  ونسبة  الفسائل  عن طريق 

نخلة التمر )شكل 3 (  )38 (.

 Canary Island Date ويسمي نخل جزرالكناري  P. Canariensis  فينكس كانرينسس •
Palm ينتج كمية جيدة من حبوب اللقاح ويتكاثر بالبذرة ) 4 ، 32 ، 38 ، 42 ( .

• فينكس روبليني  P. roebelinii ويسمي بالنخل القزم  Pigmy date palm   ينتج كمية 
صغيرة من حبوب اللقاح لصغر حجم النورة ويزهر في اخلريف)شكل 4( )38( .

.)50 , 49( .Ceylon date palm  ويسمي نخل سيألن  P. Pusilla  فينكس بوسيال •
.)4(  P.loureiroi هو Synonyms له ام مرادف P.humilis  فينكس هيوملس •
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 الهدف من الدراسات التى استخدمت فيها نخلة التمر كمستقبلة حلبوب اللقاح ) أم( وبني األنواع 
االخرى التابعة جلنس فينكس  كمانحة حلبوب اللقاح )أباء ( ميكن تلخيصه في النقاط التالية :

• دراسة التٔاثير امليتازيني  للقاح هذه األنواع  على الصفات الطبيعية والكميائية  
لثمار وبذور نخلة التمر  .

• دراسة أمكانية استعمال لقاح هذه األنواع جتارياً و بصفة مستمرة.

• ٕامكانية نقل بعض الصفات املرغوبة في ذكور انواع جنس Phoenix الى ذكور نخلة 
التمر  )عن طريق  اكثار البذور(  مثل حيوية حبوب اللقاح وعدد الطلع ووفرة حبوب 

اللقاح في كل طلع  ومواعيد االزهار وغيرها .

شكل )3( النورات املذكره لبعض أنواع فنكس Phoenix التي مت استخدامها
 في جتارب امليتازينا لنخلة التمر 
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الصعوبات التى تواجه استخدام حبوب لقاح األنواع التابعة جلنس فينكس :

صعوبة االكثار:

  P. canariensis تنتج فسائل مثل:  ألنها ال  ٕاكثارها خضرياً  الصعب  األنواع من  بعض 
P. reobelinii .  P. Sylvestirs ,P.rupicola وتكاثرها يكون عن طريق البذور ومعروف ان كل 
البذرة ميثل صنف  وفي حالة احلصول على لذكور جيدة يكون من  الصعب  نبات ناجت من 
احملافظة على استمراريتها ولكن حالياً  ميكن  احملافظة على الذكور اجليدة عن طريق  ٕاكثارها 

خضرياً بواسطة  مزارع األنسجة .

صعوبة احلصول على اللقاح:

انواع جنس  زراعة معظم  تنتشر  لقاحها  حيث  احلصول على كميات كبيرة من  صعوبة 
فينكس في مناطق  معينة خاصة بها ووجودها في مناطق زراعة نخلة التمر يكون بٔاعداد 

قليلة في احلدائق العامة كٔاشجار زينة )شكل 4 ( .

كيمة حبوب اللقاح:

نخل  مثل   النورة  حجم  لصغر  اللقاح  حبوب  من  صغيرة  كمية  تنتج  األنواع  بعض   •
P. reobelinii. ينتج كمية صغيرة من حبوب اللقاح لصغر حجم النورة ويزهر في اخلريف 

)شكل 4( .

مواعيد اإلزهار:

االختالف في مواعيد االزهار مما يتطلب تخزين حبوب لقاحها الستخدامها في تلقيح   •  
نخلة التمر وفيما يلى املواعيد التقريبية  ألزهار  بعض انواع   جنس فينكس : 

ينتهي موسم  الشتاء  أواسط  و  الصيف  أواخر  بني  يزهر   P. canariensis نخل    •
أزهاره في يناير .

• نخل P. pussila  يزهر خالل الصيف خالل الفترة من مايو الى يوليو .

• نخل P.  humillis يزهر خالل شهر ديسمبر .

• نخل P.sylvistris يزهر نهاية الربيع وبداية الصيف .

• نخل P.rupicola : يزهر في مايو ويونيو 

• نخل P. reobelinii. يزهر في اخلريف .
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شكل )4( األنتشار اجلغرافي  ألنواع جنس فينكس  Phoenix species ، يالحظ ان معظم األنواع 
تنتشر في مناطق محددة خاصة بها . املصدر )20(

 التــٔاثيـر امليتــازينـي النـاجت عـن اسـتخدام لقــاح ذكـور 

 . Phoenix species ٔانواع جنس فينكس

نسبة عقد الثمار: 

 P.humilis, P. canariensis  باكستان ... 1972 في جتربة  )4( على صنف احلالوي  استخدم  لقاح
 P. dactylifera  مع املقارنة بلقاح نخلة التمر .,P. sylvestris

بينت النتائج عدم  وجود فروق كبيرة في نسبة العقد بني مصادر حبوب اللقاح األربعة حيث 
تراوحت نسبة العقد من 85 ٪ الى 91 ٪ مما يدل على وجود درجة عالية من التوافق بينها .

السعودية  ... 2014  في  جتربة )42( على صنف خالص استخدم  لقاح كل من نخلة لتمر و نخل 
الكناري. 

وبينت النتائج ان  استخدام لقاح نخلة التمر ادى الى  زيادة معنوية في نسبة العقد حيث كانت 
36.8 ٪  بينما  استخدام لقاح نخيل الكناري ادى الى انخفاض نسبة العقد الى 22.7 ٪.

ميعاد نضج الثمار :

امريكا ... 1926 - 1935 فى جتربة )32 ، 36 ،37 ، 38 ( على صنف دقلة نور )نكسون( ادي استخدام 
لقاح األنواع التالية : P. canariensis P. reclinata..  P.rupicola. P. sylvestirs. P.roebelinii مع 
موسك يؤخر نضج  ( املعروف أن لقاح  موسك وفادر4 ) نخلة التمر  املقارنة بحبوب لقاح كل من 

الثمار ملدة تصل الى اربع أسابيع مقارنة بلقاح و فارد4  
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وفيما يلى ملخص لنتائج هذه الدراسة .

• فينكس كانرينسس  P. Canariensis  :أدى استعمال لقاحه ألي تٔاخير نضج  ثمار صنف 

دقلة نور بفترة أطول من لقاح موسك )لقاح نخلة التمر ( 

• فينكس روبليني  P. roebelinii  : أدى استخدام لقاحه ألي تٔاخير نضج الثمار بدرجة 

كبيرة حتى شهر ديسمبر لم يصل من الثمار الي مرحلة النضج سوى 18 % منها.

• فينكس ركليناتا  P. reclinata  : أدى استخدام لقاحة الي تٔاخير النضج بصورة واضحة 

حيث كان الفرق بينة وبني لقاح موسك حوالي 4 أسابيع بني لقاح فادر 4 حوالي 7 
أسابيع وذلك عند وصول  50 ٪ من الثمار مرحلة النضج .       

ينصح باستخدام لقاح هذا النوع لألصناف املبكرة والتى يراد حتسني جودتها عن طريق تٔاخير 
النضج او لتجنب األمطار املبكرة .

• فينكس روبيكوال  P. rupicola  : أدى استخدام لقاحة  الى تٔاثيرات مشابهة للنوع 

السابق فقد تٔاخر نضج الثمار لنفس املدة تقريباً.

• فينكس سلفسترس P. sylvestirs: أدى استخدام لقاحة الى انتاج ثمار مقاربة من حيث 

معياد النضج بلقاح نخلة التمر باإلضافة ألي ارتفاع نسبة العقد .

الكويت ... 2010 - 2011  في جتربة ) 48 ، 50 ( على اصناف البرحي واجملهول وسلطانة  

ادي استخدام لقاح  النخيل املتقزم بوسيال  P. pusilla  الى تٔاخير النضج .

السعودية  ... 2014   في جتربة ) 42( على صنف خالص 

 أدى استخدام حبوب لقاح  P. canariensis الى التبكير في النضج مدة أسبوعني مقارنة 
بلقاح نخلة التمر) لم يذكر اسم الصنف املذكر(. 

دقلة نور استخدم  لقاح خمسة اصناف من الذكور  في جتربة  )32( على صنف   1926  .... ٔامريكا 
التابعة لنخلة التمر هى: Fard 4   , Mosque, Goverment 1,  Deglet noor read 6,  Huey, و نوع  

  P. Canariensis نخل الكناري

ادي استخدام لقاح نخل الكناري الى تٔاخير معياد النضج بصورة واضحة مقارنة  مبصادر 
لقاح نخلة التمر خاصة عند املقارنة بلقاح بلقاح فارد4 وكان مقاربًا او اكثر تٔاخيراً من لقاح  

موسك  املعروف بتٔاخيرة لنضج الثمار . 
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خصائص الثمار الطبيعية والكميائية :

صفات البذور :   

الكويت ... 2009 - 2011  في جتربة) 48 , 50 ( على اصناف البرحي واجملهول وسلطانة  باستخدام 

لقاح  النخيل املتقزم بوسيال.

أدى استخدام لقاح P. pusilla  الى انتاج بذور  صغيرة تشبة بذرة العنب في الشكل واحلجم 
طولها حوالى 5 ملم وعرضها وحوالى 3 ملم ووزنها حوالى 40 ملجم بينما بذور نخلة التمر 
الطبيعية يبلغ طولها حوالى 25 ملم وعرضها حوالى 12 ملم ووزنها حوالى 120 ملجم 

)شكل.   ( 

امريكا ... 1927 - 1935 في جتربة )32 - 38 ( على صنف دقلة نور  وجد أن :

• استخدام لقاح P. canariensis   أدى الى انتاج  بذور  أصغر حيث كان متوسط وزن البذره 
0.52 جم  عند استخدام نخيل الكناري بينما كان 0.73 جم في حالة لقاح فارد 4 و 1.03 جم 
في حالة لقاح موسك   ولوحظ أن البذور  كانت اغمق في اللون وذات شكل مميز أذ يستدق 

طرفها في أجتاه القاعدة.

• استخدام لقاح P. reobelinii  أدى ٕالى انتاج بذور غير منتظمة الشكل وبعضها غير كامل 
التكوين أذا يكون اجلزء القاعدي ضامرا باإلضافة ألي وجود أنخفاض مميز في اجلزء  الظاهري 

من األندوسيرم في %35 من البذور.

• ادى استخدام لقاح P. reclinata الى ٕانتاج بذور  صغيرة احلجم و متوسط وزنها  0.43 بينما 
كان  عند  استخدام لقاح نخلة التمر  0.69 حم في حالة لقاح فادر 4 1.03 جم في حالة 

لقاح موسك .

  

 P.humilis, P. لقاح   استخدم  ادي  حالوي  صنف  على   )4( جتربة  في    1972  ... باكستان 
. P. dactylifera  مع املقارنة بلقاح نخلة التمر .canariensis ,P. sylvestris

وجد ان  طول وعرض وحجم  البذرة تٔاثر كثيراً  بنوع حبوب  اللقاح وقد كانت أقل قيم لها  
عند استعمال لقاح P. humilis  كما هو واضح من القيم التالية من نتٔائج املوسم الثاني: 

• وزن البذرة  كان 0.84 جم  بينما  تراوح من  1.27 حم  الى 1.38جم لباقى مصادر 
حبوب اللقاح .

• طول البذرة  كان 2.19 سم  بينما  تراوح من  2.50 سم  الى 2.67 سم لباقى مصادر 
حبوب اللقاح .

• عرض البذرة  كان 0.60 سم بينما  تراوح من  0.76سم  الى 0.78 سم  لباقى مصادر 
حبوب اللقاح .
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ٔامريكا .... 1926  )29 (  استخدم  لقاح خمسة اصناف من الذكور التابعة لنخلة التمر هى:

 Fard 4   , Mosque, Goverment 1,  Deglet noor read 6,  Huey, و نوع  نخيل الكناري 
P. Canariensis  ادي استخدام لقاح نخلة الكناري الى :

لنخلة  املذكرة  االصناف  جميع  لقاح  من  حجمها  في  اصغر  وبذور  ثمار  انتاج   •
التمراملستخدمة في التجربة. 

الطرف  اجتاة  في  واضح  بشكل  تستدق  كانت  حيث  مميزاًً  كان  البذور  شكل   •
القاعدي.

حجم الثمار :

ٔامريكا .... 1926  - 1935   في جتربة )32 ، 38( على صنف دقلة نور

ادي استخدام األنواع   .P. canariensis P. reclinata..  P.rupicola..  P.roebelinii الى ٕانتاج 
ثمار أصغر في  احلجم  بينما ادى استخدام لقاح P. sylvestirs الى ٕانتاج ثمار مشابهة او 

أكبر قليالً في الشكل واحلجم للثمار من الناجتة من لقاح نخلة التمر .

 P.humilis, P. canariensis  باكستان ... 1972  في جتربة )4(  على صنف احلالوي ادي استخدام لقاح
P. sylvestris,. مع املقارنة بلقاح نخلة التمر  P. dactylifera بينت التنائج ما يلي :

 P. humilis تٔاثر حجم ووزن  كثيرا  بنوع حبوب اللقاح خاصة عند استخدام حبوب لقاح  • 
فقد كانت الثمار أصغر حجماً و وزناً ووصلت الثمار وزنها النهائي في  بداية شهر يولية) 6.2 
جم( بينما أستمرت الثمار في النمو حتى أوائل أغسطس عند استخدام حبوب لقاح باقي 

األنواع) تراوح الوزن من9.9 جم الى 11.5جم(.   

 P. humilis لم يتٔاثر طول وعرض الثمار  بشكل واضح مبصادر حبوب اللقاح باستثناء لقاح •
الذى ادى استخدامه الى صغر طول وعرض الثمار مقارنة باملصادر االخرى .

الكويت ... 2009 - 2011  في جتربة) 48 , 50 ( على اصناف البرحي واجملهول وسلطانة  

ادي استخدام لقاح  النخيل املتقزم بوسيال  P. pusilla  الى انتاج ثمار  مساوية او أكبر في 
Seedless حيث كانت  البذور  التمر  ولكنها كانت خالية من  احلجم من ثمار لقاح نخلة 

البذرة الضامرة عند قاعدة الثمرة ) شكل 5 (

اإلمارات ...2006  اجريت جتربة )6( على صنف نبوت سيف مت استخدام لقاح خمسة اصناف مذكرة 
.  P. sylvestris  هى : اخضر ، احمر، خنيزي، مجهول ، فارد4  اضافة الى لقاح نخل السكر

القيم التالية توضح مدى التٔاثير امليتازيني عند استخدام  لقاح نخل السكر ومصادر لقاح 
نخلة التمر :

• وزن الثمرة وصل  الى 19 جم بينما تراوح من 14.1 جم الى 15.6  جم عند استخدام 
مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .
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• طول الثمرة وصل  الى 3.9 سم بينما تراوح من 3.3 سم الى 3.5  سم عند استخدام 
مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

• قطر الثمرة وصل ا الى.2 .9سم بينما تراوح من 2.5 سم الى  2.7 سم عند استخدام 
مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

• وزن البذرة وصل  الى 1.2 جم بينما تراوح من 0.9جم الى 1.1 جم عند استخدام 
مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

خصائص الثمار  الكيميائية :

 P.humilis, P. canariensis  باكستان ... 1972  في جتربة )4(  على صنف احلالوي ادي استخدام    لقاح
P. sylvestris,. مع املقارنة بلقاح نخلة التمر  P. dactylifera  اوضحت النتائج مايلى 

•  كانت نسبة السكريات األكثر تٔاثرا مبصدر حبوب اللقاح فقد أدى استعمال حبوب 
لقاح P. humilis الي زيادة سرعة تراكم السكريات الكلية خاصة خالل شهري يونيو 
و أوائل يوليو، ففي بداية شهر يوليو  كانت نسبة السكريات الكلية حوالي 28 % 

بينما في باقي األنواع كانت حوالي %9

•  عند نضج الثمار كانت نسبة السكريات الكلية  37 ٪ بينما تراوحت من18 ٪ الى 
24 ٪ لباقي مصادر حبوب اللقاح.    ولوحظ أن معظم الزيادة في السكريات الكلية 
كانت راجعة لتراكم السكروز الذي وصلت نسبة حوالي 12 % بينما في باقي أنواع 

اللقاح تتراوح من 5 ٪ الى 6 %.  

•  نسبة الرطوبة : لم يالحظ فرق معنوي  في النسبة املئوية  للرطوبة في الثمار 
حيث تراوحت من 56 ٪ الى 63 ٪ عند نضج الثمار.

لتمر  لقاح كل من نخلة  )42( على صنف خالص استخدم   2014   في  جتربة   ... السعودية 
P. dactylifera  ونخيل الكناري P.  canariensis. وبينت النتائج مايلي :

الكلية  السكريات  نسبة  انخفاض  الى  التمر  نخلة  لقاح  استخدام  ادى    : السكريات    •
)51.4 ٪(  والسكريات اخملتزلة )41.8 ٪(  واملواد الصلبة الذائبة  )49.9 ٪( بينما ادى استخدام 
لقاح نخل الكناري الى زيادة نسبة السكريات الكلية )54.2 ٪( والسكريات اخملتزلة )47.8 ٪( 

واملواد الصلبة الذائبة )56.7 ٪( . 

احلموضة : ادى استخدام لقاح نخلة التمر الى رفع نسبة احلموضة )0.41 ٪( بينما ادى    •
استخدام لقاح نخيل الكناري الى خفضها )0.28 ٪(.

اإلمارات ...2006  اجريت جتربة )9( على صنف نبوت سيف مت استخدام لقاح خمسة اصناف مذكرة 
.  P. sylvestris  هى : اخضر ، احمر، خنيزي، مجهول ، فارد4  اضافة الى لقاح نخيل السكر

القيم التالية توضح مدى التٔاثير امليتازيني عند استخدام  لقاح نخل السكر ومصادر لقاح 
نخلة التمر على الصفات الكيميائية )مرحلة اخلالل (  :

- املواد الذائبة الكلية  وصلت نسبتها الى 30.3  ٪ بينما تراوحت من 32.6 ٪ الى 35.5 ٪  
عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .
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- نسبة احلموضة وصلت نسبتها الى 1.15 ٪ بينما تراوحت من 1.26 ٪   الى 1.57 ٪  
عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

- فيتامني C  وصلت نسبته الى5.7.  ملجم /1000مل   بينما تراوحت من5.8  ملجم 
/1000مل الى 8.13  ملجم /1000مل عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر.

....    Phoenix جتارب امليتازينيا حلبوب لقاح انواع جلنس فينكس             

                        مزيد من التفاصيل... 

التٔاثير  لدراسة  اجريت  التى  بالتجارب  مقارنة  محدودة  اجملال  هذا  في  اجريت  التى  التجارب 

امليتازيني  حلبوب لقاح نخلة التمر وبالرغم من ذللك فإن النتائج التى مت احلصول عليها تعطي 

داللة واضحة على ان  حلبوب لقاح األنواع التابعة جلنس فينكس تٔاثير ميتازيني واضح على 

نسبة العقد وميعاد النضج والصفات الطبيعة والكميائية لثمار  وبذور نخلة التمر  . وقد وجد 

ان مدى التٔاثير امليتازيني يتوقف على  نوع مصدر اللقاح واألم املستقبلة حلبوب اللقاح .

ٔامريكا .... 1926  )32 (  استخدم  لقاح خمسة اصناف من الذكور التابعة لنخلة التمر هى:

 Fard 4   , Mosque, Goverment 1,  Deglet noor read 6,  Huey, و نوع  نخيل الكناري 
املؤنثة  النورة  على  الشمايخ  من  عدد  تلقيح  ومت   جتارب  ثماني  اجراء  مت    P. Canariensis
الواحدة بثالث الى اربع مصادر من اللقاح  وفي بعضها مت استخدام مصدر / نورة مع اجراء 

املعامالت فى اقصر وقت ممكن. 

ادي استخدام لقاح نخلة الكناري الى :

لنخلة  املذكرة  االصناف  جميع  لقاح  من  حجمها  في  اصغر  وبذور  ثمار  انتاج   •
التمراملستخدمة في التجربة. 

الطرف  اجتاة  في  واضح  بشكل  تستدق  كانت  حيث  مميزاًً  كان  البذور  شكل   •
القاعدي.

• معياد النضج تٔاخر بصورة واضحة مقارنة بلقاح فارد4 وكان مقاربًا او اكثر تٔاخيراً 
من لقاح موسك . 

امريكا ....1927--1934-1935 مت دراسة  )38,36,37,32( تٔاثير لقاح عدة أنواع من جنس فينكس على 
 P. canariensis:التالية األنواع  ، حيث مت استخدام لقاح  نور  التمر صنف دقلة  صفات ثمار نخلة 
نخلة  بلقاح  ملقارنتها   ,P. reclinata, P. rupicola, P. sylvestirs, P.roebelinii, P. dactylifera
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التمر  الذي استخدم منه لقاح صنف فادر 4  املعروف بٔانه أكثر األصناف األمريكيه املذكرة تٔاثيرا 
تٔاثيرا  بٔانة اكثر األصناف  الثمار وصغر حجمها  ولقاح صنف موسك   املعروف  علي تبكير نضج 
على تٔاخير نضج الثمار وكبر حجمها  وذلك بهدف ٕايجاد مصادر حبوب اللقاح اكثر تبكيراً او اكثر 

تٔاخيراًفي النضج منهما .

وفيما يلى ملخص لنتائج هذه الدراسة .

P. Canariensis  فينكس كانرينسس •

             أدى استعمال لقاحه ألي: 

• تٔاخير نضج  ثمار صنف دقلة نور بفترة أطول من لقاح موسك )لقاح نخلة التمر( 

• الثمار والبذور الناجتة أصغر حيث كان متوسط وزن البذره 0.52 جم  عند استخدام 
نخل الكناري بينما كان 0.73 جم في حالة لقاح فارد 4 و 1.03 جم في حالة لقاح 

موسك.

• البذور  كانت اغمق في اللون وذات شكل مميز أذ يستدق طرفها في أجتاه القاعدة.

 :  P. roebelinii  فينكس روبليني •

            أدى استخدام لقاحه ألي

الي  الثمار  من  يصل  لم  ديسمبر  شهر  فحتى  كبيرة  بدرجة  الثمار  نضج  تٔاخير   •
مرحلة النضج سوى 18 % منها ولكن حجم الثمار والبذور لم يتٔاثر كثيرا فقد كان 

في املدى الناجت من لقاح نخلة التمر .

• لوحظ أن الشكل اخلارجي للثمار كان طبيعيا اال أن البذور غير منتظمة الشكل 
وجود  ألي  باإلضافة  ضامرا  القاعدي  اجلزء  يكون  أذا  التكوين  كامل  غير  وبعضها 
 Germ أنخفاض مميز في اجلز الظهرى من األندوسيرم في 35 % من البذور أما النقير
بعد  الى  البذرة  االختالف في  ترجع هذا  وقد   ، الطبيعي  اصغر من  Pore فقد كان 

العالقة الوراثية بني هذا النوع املتفزم ونخلة التمر مقارنة باألنواع األخرى.

P. reclinata  فينكس ركليناتا •
ميتاز هذا النوع بامكانية استخدام لقاحة جتارياً حيث يزهر خالل الربيع وميكن ٕاكثار 
السالالت اجليدة عن طريق الفسائل ونسبة العقد عند استخدام لقاحه تتشابه 

مع نسب لقاح اصناف نخلة التمر . 

أدى استخدام لقاحة الي :

موسك حوالي 4  الفرق بينة وبني لقاح  • تٔاخير النضج بصورة واضحة حيث كان 
أسابيع بني لقاح فادر 4 حوالي 7 أسابيع وذلك عند وصول  50 ٪ من الثمار مرحلة 

النضج .     

• الثمار صغيرة احلجم و كذلك البذور فقد كان متوسط وزن البذور 0.43 بينما كان 
0.69 حم في حالة لقاح فادر 4 1.03 جم في حالة لقاح موسك.

•  تٔاثرت نسبة البذور الي اللحم ) بذرة/حلم ( حيث كانت 5.4 ٪ بينما كانت7.5 ٪ في 
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حالة لقاح فارد 4 و  10 % في حالة لقاح موسك أي حوالي الضعف تقريبا وعند 
جتربة لقاح هذه النوع على أصناف أخرى شملت البرحي والساير، اخلالص واحلالوى 
وجد أن معيار نضج ثمار هذه األصناف كان مقاربة ملعيار نضج ثمار األشجار التي 

لقحت بلقاح التمر.

• ينصح باستخدام لقاح هذا النوع لألصناف املبكرة والتى يراد حتسني جودتها عن 
طريق تٔاخير النضج او لتجنب األمطار املبكرة 

 :  P. rupicola  فينكس روبيكوال •

• أدى استخدام لقاحة على صنف دقلة نور ألي تٔاثيرات مشابهة للنوع السابق فقد 
تٔاخر نضج الثمار مع صغر حجم و ووزن الثمار والبذور.

 P. sylvestirs فينكس سلفسترس •
من اكثر أنواع جنس فينكس قرباً من نخلة التمر وميكن استخدام لقاحة جتارياً مع 

نخلة التمر وموسم أزهاره  نهاية الربيع وأوائل الصيف  يتكاثر بالبذرة .

أدى استخدام لقاحة الي :

• كانت الثمار الناجتة من استخدام لقاح هذا النوع مقاربة من حيث معياد النضج 
و حجم و وزن الثمار والبذور للثمار الناجتة من لقاح نخلة التمر باإلضافة ألي ارتفاع 

نسبة العقد .

التمر مقارنة  أرتباط أو عالقة قويه بينة وبني نخلة  النتائج على وجود  • دلت هذه 
باألنواع.

باكستان...1972   في جتربة  )4( مت تلقيح صنف حالوى )مصدر لقاح واحد  لكل نخلة مؤنثةمع 4 
مكررات لكل معاملة(   بلقاح كل من P.humilis, P. canariensis ,P. sylvestris. مع املقارنة بلقاح 
  P.humillis  موعد ازهار  هذة األنواع كان خالل شهر مارس باستثناء . P. dactylifera  نخلة التمر

فقد كان  خالل ديسمبر . اوضحت الدراسة ما يلي: 

 نسبة العقد :

• لم تالحظ فروق كبيرة في نسبة العقد بني مصادر حبوب اللقاح األربعة 

•  تراوحت نسبة العقد ملصادر حبوب اللقاح من 85 ٪ الى 91 ٪.

صفات الثمار:   

• وزن الثمار: ثمار  احلالوي تٔاثرت كثيرا  بنوع حبوب اللقاح خاصة عند استخدام حبوب 
لقاح P. humilis فقد كانت الثمار أصغر حجماً و وزناً ووصلت الثمار وزنها النهائي 
في  بداية شهر يولية) 6.2 جم( بينما أستمرت الثمار في النمو حتى أوائل أغسطس 

عند استخدام حبوب لقاح باقي األنواع) تراوح الوزن من9.9 جم الى 11.5جم( . 

واضح مبصادر حبوب  الثمار  بشكل  وعرض  يتٔاثر طول  لم    : الثمار  وعرض  • طول 
اللقاح باستثناء لقاح P. humilis الذى ادى استخدامه الى صغر طول وعرض الثمار 

مقارنة باملصادر االخرى .
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صفات البذور :

 طول وعرض وحجم  البذور تٔاثرت  بنوع حبوب  اللقاح فقد كانت أقل قيم لها   عند استعمال 
لقاح P. humilis  وميكن مالحظة ذللك من القيم التالية من نتٔائج املوسم الثاني: 

• وزن البذرة عند استخدام لقاح. P. humilis   كان 0.84 جم  بينما  تراوح من  1.27 
حم  الى 1.38 لباقى مصادر حبوب اللقاح .

• طول البذرة عند استخدام لقاح. P. humilis   كان 2.19 سم   بينما  تراوح من  2.50 
سم  الى 2.67 سم لباقى مصادر حبوب اللقاح .

تراوح من   بينما   P. humilis كان 0.60 سم    البذرة عند استخدام لقاح.  • عرض 
0.76سم   الى 0.78 سم  لباقى مصادر حبوب اللقاح .

السكريات :    

الكلية  تراكم السكريات  زيادة سرعة  الي   P. humilis •أدى استعمال حبوب لقاح 
نسبة  كانت  يوليو   شهر  بداية  ففي  يوليو،  أوائل  و  يونيو  شهري  خالل  خاصة 

السكريات الكلية حوالي 28 % بينما في باقي األنواع كانت حوالي %9 

• عند نضج الثمار كانت نسبة السكريات الكلية  37 ٪ بينما تراوحت من18 ٪ الى 
٪24 لباقي مصادر حبوب اللقاح.    

• لوحظ أن معظم الزيادة في السكريات الكلية كانت راجعة لتراكم السكروز الذي 
وصلت نسبة حوالي 12 % بينما في باقي أنواع اللقاح تتراوح من 5 ٪ الى 6 %.  

نسبة الرطوبة :   

• لم يالحظ فرق معنوي  في النسبة املئوية  للرطوبة في الثمار حيث 

• تراوحت نسبة الرطوبة ملصادر حبوب اللقاح من 56 ٪ الى 63 ٪ عند نضج الثمار.

البرحي  التمر من اصناف  ٕاناث من نخلة  ( مت تلقيح  في جتربة )48,49,50    .2011  ,2009... الكويت 
واجملهول وسلطانة بلقاح ذكري من النخيل املتقزم بوسيال  P. pusilla أوضحت الدراسة ما يلي: 

تطور ومنو الثمار :   

• تشابه مراحل منو وتطور في ثمار األصناف الثالثة حتى مرحلة اخلالل وظهرت الفروق 
املعنوية في خصائص الثمار في مرحلتي الرطب والتمر خاصة البذور .

• ثمار لقاح بوسيال كانت مساوية او أكبر في احلجم من ثمار لقاح نخلة التمر

• تٔاخر نضج الثمارلقاح بوسيال  مقارنة بثمار لقاح نخلة التمر .

تطور ومنو البذور :   

بدائية غير  والبذور كانت  الثالث اصناف   Seedless في  بذرية   الثمار كانت غير   •
 Rudimentary متطورة
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• عند تتبع حيوية  Viable األجنة  بواسطة مزارع األنسجة وجد انها تبقي حية حتى 
مرحلة اخلالل ثم يحدت اجهاض Abortion لألجنة في مرحلتي الرطب والتمر نتيجة 
لتدهور تطورها ومنوها وقد يرجع ذللك لعدم وجود اندوسبرم  متطور او  تعرضها 

للجفاف نتيجة لفقدها الرطوبة خالل مرحلتي الرطب والتمر .

ملم   5 حوالى  طولها  واحلجم  الشكل  في  العنب  بذرة  تشبة  صغيرة  البذور    •
وعرضها وحوالى 3 ملم ووزنها حوالى 40 ملجم بينما بذور نخلة التمر الطبيعية 

يبلغ طولها حوالى 25 ملم وعرضها حوالى 12 ملم ووزنها حوالى 120 ملجم  

   

 

بوسيال  ادى استخدام حبوب لقاح  التٔاثير امليتازيني حلبوب لقاح نخل  شكل  )6( 
النوع  بوسيال عند تلقيح اصناف مجهول وبرحي وسلطانة الى انتاج ثمار عدمية 
قبل  الصور من  على  الكتابة   - و عقيمة  البذور ضامره  كانت  حيث  .عملياً  البذور 

املؤلف    . املصدر)50 ،49(

السعودية ...2014  اجريت جتربة )42( على صنف خالص بهدف دراسة التٔاثير امليتازيني حلبوب لقاح 
كل من نخلة لتمرP. dactylifera  )لم يحدد الصنف املذكر( ونخيل الكناري P. canariensis  و مت 
اختيار 10 نورات على كل نخلة مؤنثة  حيث مت تخصيص 5 نورات لكل مصدر حبوب لقاح. .اوضحت 

الدراسة ما يلي: 

كان ملصدر حبوب تٔاثير ميتازيني واضح على خصائص ثمار صنف خالص من حيث ميعاد 
النضج وصفات اجلودة.

أدى  استخدام حبوب لقاح نخيل الكناري الى : 

نضج الثمار :   

• التبكير فى نضج الثمار بحوالي أسبوعني. 
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   نسبة عقد الثمار :  

لقاح  العقد عند استخدام  انخفضت معنوياً  حيث كانت نسبة  العقد  • نسبة 
نخلة التمر 36.8 ٪ انخفضت الى 22.7 ٪ عند استخدام لقاح نخيل الكناري.

   احملصول وخضائص الثمار :

• زيادة معنوية في متوسط وزن العذق حيث كان الوزن عند استخدام لقاح نخلة 
التمر 9.0 كجم ارتفع الى 11.3 كجم عند استخدام لقاح نخيل الكناري. ومتوسط 

حجم ووزن الثمرة

• وزن البذرة  كان الوزن عند استخدام لقاح نخلة التمر 1.18جم انخفض قليال الى 
1.08 جم عند استخدام لقاح نخيل الكناري.

اخلصائص الكيميائية     

السكريات  نسبة  زيادة  الى  الكناري  نخيل  لقاح  استخدام  :ادى  السكريات   •
الكلية  )54.2 ٪( والسكريات اخملتزلة )47.8 ٪( واملواد الصلبة الذائبة )56.7 ٪( بينما  
  )٪  51.4( الكلية  السكريات  نسبة  انخفاض  الى  التمر  نخلة  لقاح  استخدام  ادى 

والسكريات اخملتزلة )41.8 ٪(  واملواد الصلبة الذائبة  )49.9 ٪( 

• احلموضة : ادى استخدام لقا الكناري الى خفضها )0.28 ٪(.بينما ادى استخدام 
لقاح نخلة التمر الى رفع نسبة احلموضة )0.41 ٪(

اإلمارات ...2006  اجريت جتربة  ) 6(على صنف نبوت سيف مت استخدام لقاح خمسة اصناف مذكرة 
هى  : اخضر ، احمر، خنيزي، مجهول ، فارد  اضافة الى لقاح نخيل السكر  P. sylvestris  .   مع  

استخدام نورة / معاملة.

استخدام لقاح سكر النخيل ادي الى زيادة معنوية في الوزن الكلي للثمار ووزن البذرة وطول 
املواد  الى خفض نسبة  ادى  بينما  اخلالل  وذلك في مرحلة  الثمار  الثمار ونسبة حلم  وقطر 

الصلبة الكلية واحلموضة وفيتامني C في مرحلتي اخلالل والتمر  . 

القيم التالية توضح مدى التٔاثير امليتازيني لكل من لقاح نخيل السكر ومصادر لقاح نخلة 
التمر :

اخلصائص الطبيعية :   

• وزن الثمرة : عند استخدام  لقاح نخيل السكر وصل الوزن الى 19 جم بينما تراوح 
من 14.1 جم الى 15.6  جم عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

• طول  الثمرة : عند استخدام  لقاح نخيل السكر وصل الطول الى 3.9 سم بينما 
تراوح من 3.3 سم الى 3.5  سم عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

• قطرالثمرة : عند استخدام  لقاح نخيل السكر وصل القطر الى.2 .9سم بينما 
تراوح من 2.5 سم الى  2.7 سم عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

• وزن البذرة : عند استخدام  لقاح نخيل السكر وصل الوزن الى 1.2 جم بينما تراوح 
من 0.9جم الى 1.1 جم عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .
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اخلصائص الكيميائية )مرحلة اخلالل (  :   

• املواد الذائبة الكلية  : عند استخدام  لقاح نخيل السكر وصلت النسبة الى 30.3  ٪ 
بينما تراوحت من ٪32.6 الى ٪35.5  عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر 

• نسبة احلموضة  : عند استخدام  لقاح نخيل السكر وصلت النسبة الى 1.15 ٪ 
بينما تراوح من 1.26 ٪   الى 1.57 ٪  عند استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .

• فيتامني C  : عند استخدام  لقاح نخيل السكر وصلت النسبة الى5.7.  ملجم 
/1000مل   بينما تراوحت من5.8  ملجم /1000مل  الى 8.13.  ملجم /1000مل   عند 

استخدام مصادر حبوب لقاح نخلة التمر .
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