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التلقیح
في نخلة التمر
مقدمة
نخلة التمر ثنائية املسكن ٔ Dioeciousاي ٔان األزهار املذكرة  Staminateالتي تنتج حبوب اللقاح واألزهار املٔونثة
 Pistillateالتي تنتج الثمار يحمل كل منها على نخلة مستقلة ،حلدوث عملية التلقيح (التوبير ٔاو التذكير أو
التنبيت) ال بد من انتقال حبوب اللقاح من متوك األزهار املذكرة ٕالى مياسم األزهار املٔونثة حتى تتم عمليتي
االخصاب  Fertilizationوعقد الثمار .Fruit Set
انتقال حبوب اللقاح من متوك األزهار املذكرة ٕالى مياسم األزهار املٔونثة يتم بطريقتني رئيسيتني هما:

•
• صناعياً أو مايعرف بالتلقيح الصناعي  Artificial Pollinationبواسطة اإلنسان وينقسم الى :

طبيعيا أو ما يعرف بالتلقيح الطبيعي أو الهوائي  Natural Pollinationبواسطة الرياح واحلشرات:

• التلقيح اليدوي  Hand Pollinationويتم بأحدى الطرق التالية :
أ .باستخدام الشماريخ الغضة أو اجلافة Fresh or dry male strands
ب .استخدام كرات القطن Cotton balls
ت .استخدام قطع طولية من اإلسفج Sponge strips
ث .استخدام نورات مذكرة كاملة Entire males spathe
• التلقيح اآللي  Mechanical pollinationويتم بأحد الطرق التالية :
أ -التلقيح اجلوي  Air pollinationيتم اجرائة باستخدام الطائرات
ب -التلقيح األرضي  Ground pollinationوينقسم الى :
 التلقيح باملعلق املائي  :باستخدام املعلق املائي حلبوب اللقاح pollen suspensionيضاف اليه احياناً بعض املواد املساعدة ،رش املعلق على النورات
املؤنثة يتم مبساعدة مواتير الرش.
 التلقيح بالتعفير  :باستخدام حبوب اللقاح النقية أو اخمللوطة مع مادةحاملة ،تعفير النورات املؤنثة يتم مبساعدة انواع عديدة من العفارات أو
املُلقحات تشمل عفارات كبيرة احلجم يتم سحبها بوسطة باحلراثة وعفارات
يدوية بسيطة التركيب .
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التلقيح الطبيعي
في بعض املناطق الزال اإلنسان يعتمد على التلقيح الطبيعي لنخلة التمر (شكل  )1دون أن يتدخل في
عملية نقل حبوب اللقاح من النخل املذكر الى النخل املؤنث مما يؤثر سلبيا على كمية احملصول وجودة الثمار
وحيث أن استخدام هذة الطريقة محدود في معظم مناطق انتاج لذلك سنقتصر فقط على ذكر أهم النقاط
التي تتعلق بالتلقيح الطبيعي :
• تستخدم في املناطق التي مت فيه استخدام طريقة التكاثر بالبذرة عند انشاء املزارع او في الودايان التي
تنتشر فيها ٔاشجار نخلة التمر بصورة عشوائية من هذة املناطق مراكش (املغرب)  ،سان اجناسيو San
(بيرو)  ،الشي  ( Elcheاسبانيا) (. )42
 Ignacioوباجا ( Bajaاملكسيك)  ،اكا Ica
• تعتمد هذه الطريقة على انتقال حبوب اللقاح من األشجار املذكرة ٕالى األشجار املٔونثة بواسطة الرياح
والنحل واحلشرات وغيرها.
• لتٔامني عقد جيد ومحصول مقبول يجب ٔاال يقل عدد النخيل املذكر عن  %50من ٕاجمالي عدد ٔاشجار
املزرعة وفي حالة عدم توفر هذة النسبة من النخيل املذكر ال يحدث إخصاب ملعظم األزهار املؤنثة وتعقد
الثمار بكريا ً وهذا النوع من الثمار ليس لة آى قيمة اقتصادية .
• ال ميكن االعتماد عليها ألنها تخضع لظروف خارجة عن ٕارادة اإلنسان مثل سرعة الرياح واجتاهها احلرارة
السائدة وتفاوت ميعاد نضج كل من األزهار املذكرة واألزهار املٔونثة و وغيرها.
• اشغال املزرعة بعدد كبير من األشجار املذكرة الغير املنتجة تصل إلى اكثر من  ٪ 50بينما في حالة
استخدام التلقيح الصناعي تكون النسبة حوالي . ٪ 5
• ٕانتاج ثمار رديئة مشوهة غير منتظمة الشكل مع نسبة عالية من الثمار العقادة بكيرياً.

شكل ( )1التلقيح الطبيعي تنمو الشماريخ بحرية في جميع االجتاهات بدون ربط أو تغليف
في انتظار حبوب اللقاح التي تنقل بواسطة الهواء واحلشرات
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الفصل األول

جتهيز الشماريخ املذكرة وحبوب اللقاح
لزيادة كفاءة عملية التلقيح يقوم املزارع بتحضير مسبق قبل البدء في عملية التلقيح اليدوي او اآللي
في املزرعة ويشمل ذلك جتهيز الشماريخ املذكرة أو حبوب اللقاح بطرقة تتناسب مع طريق التلقليح التي
سيتم اتباعها :

خطوات جتهيز الشماريخ املذكرة أو حبوب اللقاح
أ .جمع الطلع املذكر
ب .جتهيز الشماريخ الغضة أو اجلافة إلستخدامها في بعض طرق التلقيح اليدوي .
ت .استخالص حبوب اللقاح اللقاح من النورات املذكرة يدوياً او آلياً .
ث .خلط او تخفيف حبوب اللقاح مبادة حاملة او مالئة إلستخدامها في :
 بعض طرق التلقيح اليدوي مثل كرات القطن وقطع اإلسفنج . طرق التلقيح اآللي مثل التلقيح بالطائرات أو العفارات أو املعلق املائي حلبوب اللقاح .قبل أن نبدأ باستعراض خطوات جتهيز الشماريخ املذكرة وحبوب اللقاح رأيناً من األفضل التعرف على بعض
خصائص كل من الطلع املذكر والطلع املؤنث.
الطلع املذكر والطلع املؤنث
يشترك كل من الطلع املذكر والطلع املؤنث فيما يلي :
• يطلق على مجموعة االزهار والغالف احمليط بها اسم طلع  Spatheويطلق عليه في بعض املناطق ٔاسم
كم ٔاو كوز أو كافور.
• توجد ا الزهار في نورات ٔاغريضيه مركبه  Spadixحيث تتركب النوره من محور  Rachisحلمي غليظ
يتفرع عند ا اجلزء االخير منه ٕالي عدة فروع تعرف بالشماريخ  Rachillae or strandsمرتبه نوعا ً ما ترتيبا ً
حلزونيا ً وهي غير متفرعة عادة وفي بعض احلاالت القليلة قد تتفرع الشمارح السفلية ٕالي فرع ٔاو فرعني
• تنشٔا النورات الزهرية سنويا في ٔاباط االوراق ( السعف ) التي ظهرت من قلبة ( مركز) النخلة وٕانفردت
وريقاتها (اخلوص ) خالل موسم النمو السابق لظهورها خاصة األوراق التي تظهر غالبا ً خالل الفترة من
ٔابريل ٕالى ٔاكتوبر.
• يغلف النورة جميعها ورقه متحوره تسمي الغالف أو القينوه ٔاو اجلف  Prophyllالذي يكون جلدياً ،متيناً،
مستدقة احلواف  ,السطح اخلارجي مغشي عادة بخملة محمرة ٔاما السطح الداخلي فٔاملس بلون مصفر .
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• الغال ف يعمل على حماية ا ألزهار الرهيفة من الظروف البيئية السيئة خاصة انخفاض درجة احلرارة إلى
ٔان يتم نضجها وتكون جاهزة الداء وظيفتها .
• في بداية ظهور الطلع يكون لونه مخضرا ً ثم يتحول ٕالى اللون البني عند نضج النورة ينشق الغالف
طوليا ً فتنبثق منه الشماريخ احلاملة لألزهار املذكرة أو املؤنثة .
يختلف كل من الطلع املذكر والطلع فيما يلي :
تالحظ أهم هذة الفروق عند انشقاق الطلع :
• اختالف في طول وعرض الطلع.
• طول الشماريخ وعددها وعدد االزهار لكل شمراخ أو نورة.
سيتم مناقشة هذة الفروق في مكان اخر من الكتاب ميكن مراجعة البحث الشامل للدكتور طه نصر
وأخرون (. )32
انشقاق الطلع املذكر
عند وصول االزهار املذكرة مرحلة النضج ينشق الطلع طوليا وتظهر النورة املذكرة وتنمو شماريخها الى خارج
الغالف (شكل  )2ويكون لون االزهار ابيض كرميي  White creamمع رائحة مميزة عادة يقوم املزارع بجمع الطلع عند
ابتداء انشقاق الطلع لتجنب فقد اللقاح أو االزهار املذكرة خاصة عند هبوب الرياح .

شكل (  ) 2انشقاق الطلع املذكر (ميني ) والطلع املٔونث ( يسار ) وظهور الشماريخ احلاملة لألزهار الحظ ترتيب األزهار واملسافة بينها
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انشقاق الطلع املؤنث
ينشق الطلع املؤنث طوليا ً وتظهر النورة املؤنثة (األغريض ) وتنمو شماريخها التى حتمل االزهار املؤنثة الى خارج
الغالف (شكل ) مع حدوث تغير تدريجي في لون االزهار املؤنثة ميكن تقسيمة الى ثالث مراحل قد يختلف طول
املرحلة باختالف الصنف والظروف البيئية (شكل )3
• املرحلة االولى  :بعد انفالق الطلع مباشرة يكون لون االزهار ابيض كرميي  White creamوتستمر من 1
الى 7يوم .
• املرحلة الثانية  :بعد تعرض األزهار للشمس يتحول اللون الى اصفر كرميي  Yellow creamوتستمر من
 7الى  10يوم .
• املرحلة الثالثة  :يتحول لون االزهار الى اللون األخضر  Greenبعد  10الى يوم.12

شكل (  )3مراحل تغير لون الشماريخ املؤنثة بعد انشقاق الطلع وانبثاق الشماريخ وتعرضها للضوء  ،بعض املرزاعني يعتمد
على لون الشماريخ لتحديد الوقت املناسب للتلقيح بعض االضناف ()43

خطوات جتهيز الشماريخ املذكرة وحبوب اللقاح

.1

جمع الطلع املذكر
• يجمع الطلع املذكر في الصباح الباكر وعادة ما يتم املرور على النخيل املذكر  3-2مرات في األسبوع جلمع
الطلع املذكر الناضج.
• من عالمات نضج الطلع املذكر:
 كبر حجم الطلع وانحناؤه قليال الى األسفل . ظهور انشقاق في الغالف اخلارجي أو يكون على وشك االنشقاق (شكل . ) 4-1 -يرافق االنشقاق الرائحة اخلاصة بحبوب لقاح نخلة التمر .
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 قد يقطع الطلع املذكر قبل انشقاقة  ،املزارع اخلبير يعرف الطلع الناضج وذلك بضغطه علىالطلع باالبهام والسبابة فإذا سمع صوت قرقعة تبني ان األزهار أدركت النضج .
• يتم قطع الطلع املذكر الناضج من عند قاعدة عنق الطلع ويشق غالف الطلع طوليا ً وتسحب النورة
املذكرة (االغريض) من الغالف اخلارجي وتوضع في اكياس ورقية تنقل الى مركز التجفيف واستخالص
حبوب اللقاح وقد يتم ازالة الغالف اخلارجي في مركز التجفيف (شكل . ) 4-2
• يجب عدم ترك النورة املذكرة داخل الغالف بعد قطعها إذ لو تركت مدة تزيد عن يومني فان األزهار تتناثر
من الشماريخ لذلك يستحن استعمال النورة خالل أول يومني .

شكل (  ) 4خطوات جتهيز الشماريخ للتلقيح اليدوي .

.2

جتهيز الشماريخ املذكرة

تقطع النورة املذكرة الى اجزاء (شكل  )4-3كل جزء يحتوي على عدة شماريخ (  5-3شماريخ )
• في حالة التلقيح الغض  :وتستخدم قطع الشماريخ مباشرة في تلقيح النورة املؤنثة ( شكل . )4-4
• في حالةالتلقيح اجلاف  :تنشر الشماريخ املذكرة على ورق أو صواني أو أطباق أو تعلق على اسالك
أو حبال في غرفة ذات تهوية جيدة ورطوبة نسبية منخفضة غير معرضة للتيارات الهوائية أو ألشعة
الشمس املباشرة ملدة يومني أو ثالثة مع تقليب الشماريخ يوميا ً لضمان جفافها( شكل .)4-5
7

• بعد جفاف الشماریخ حتفظ فى صندوق ٔاو سلة بعیدا ً عن الرطوبة ٔاو احلشرات أواحلرارة الشدیدة.
بعض طرق التلقيح اليدوي مثل كرات القطن وقطع اإلسفنج يستخدم فيها غبار اللقاح اجلاف النقي
اخلالي من بقايا االزهار.

 .3استخالص حبوب اللقاح اللقاح من النورات
املذكرة يدوياً او آلياً .
يستخدم غبار حبوب اللقاح ( شكل )4-6في بعض طرق
التلقيح منها :
 التلقيح اليدوي باستخدام كرات القطن أو قطعاإلسفنج .
 التلقيح االلي باستخدام معلق حبوب اللقاح . -التلقيح اآللى باستخدام أالت التعفير ،

شكل ( )5استخالص حبوب اللقاح يدويا ً
من الشماريخ الغضه

عند استخدام التلقيح اآللي باستخدام العفارات يجب ان
تكون حبوب اللقاح جافة سهلة االنسياب Free- flowing
ال تتكتل في انابيب العفارات وميكن خلطها بسهولة مع
املادة احلاملة.

استخالص حبوب اللقاح يدوياً
 كمرحلة أولى إلستخالص حبوب اللقاحيقوم املزارع بهز النورة املذكرة الطازجة يدويا ً او
باالستعانة بقطعة خشبية فوق منخل أو ورق
جرائد ( شكل  )5وجتمع حبوب اللقاح املتساقطة
أسفل املنخل .

شكل ( )6جتفيف الشماريخ باستخدام االرفف في
غرف خاصة

 تعلق النورات على حبل حتى جتف أو جتزأ النورة الىاجزاء صغيرة كل منها يحتوي على ثالثة شماريخ
فأكثر مع نشر هذة االجزاء على ورق أو مناخل(شكل
 )7 ، 6في مكان مظلل او غرفة غير معرضة للتيارات
الهوائية وتركها لفترة  5 - 2يوم أو أكثر حتى جتف
متاما ً .
 بعد جفاف األزهار تستخلص حبوب اللقاح عنطريق الهز أو الفرك ويتم فصل حبوب اللقاح عن
األجزاء الزهرية بواسطة املنخل وتكرر العملية اكثر
من مرة إلستخالص اكبر كمية من اللقاح.
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شكل ( )7جتفيف النورات بتعليقها في غرف خاصة
ميكن التحكم بدرجة حرارتها ورطوبتها

• استخالص حبوب اللقاح يدوياً مبساعدة وحدة شفط
 يتم هز النورة يدويا ً داخل برميل مجهز بأنبوبشفط أو تفريغ عند قاع البرميل متصل بآلة
مشابهة للمكنسة الكهربائية .Vacuum cleaner
(شكل .) 8
 بعض اللقاح يشفط الى خزان آلة الشفطويتساقط الباقي مع األزهار في قاع البرميل التى
يتم جمعها واستخالص اللقاح منها باستخدام
املنخل لفصل بقايا قطع األزهار عن حبوب اللقاح .
في كال احلالتني جتمع حبوب وتوضع فى اكياس بالستيكية
أو عبوات زجاجية حلني استخدامها.

استخالص حبوب اللقاح آلياً
يهدف األستخالص اآللى حلبوب اللقاح الى :
 زيادة كمية حبوب اللقاح املستخلصةمن النورة املذكرة .
 -التوفير في اليد العاملة.

شكل ( )8استخالص حبوب اللقاح بطريقة شبه آلية
الحظ بعثرت حبوب اللقاح في املكان (Burkener )20

 احملافظة على حيوية حبوب اللقاحونقائها.
 توفير بئية نظيفة للقائم بعمليةاستخالص حبوب اللقاح.
• في املرحلة األولى الستخالص حبوب اللقاح يقوم املزارع بهز النورة املذكرة احلديثة اجلمع فوق منخل
وجتمع حبوب اللقاح املتساقطة أسفله .
• في املزارع الشاسعة يتم جمع عدد كبير من الطلع وجترى عملية جتفيف النورات املذكرة في غرف
خاصة معدة لهذا الغرض ميكن التحكم في داخلها على درجات احلرارة (  32-28م ) °والرطوبة النسبية (15
 ) % 20 - %وحتتوي هذه الغرف على أرفف لتعليق النورات ملدة تتراوح من 72 - 48ساعة أو اكثر كي تكون
جافة وجاهزة لالستخالص آليا ً (شكل .) 7 ، 6
• في املزارع الصغيرة تعلق النورات في مكان مظلل او غرفة غير معرضة للتيارات الهوائية وتركها
لفترة حوالى  72أو أكثر حتى جتف متاماً.
• لفصل حبوب اللقاح يوضع ساق النورة املذكرة بعد اكتمال جفافها بني فكي املاسك املتصل بهزاز
رأسي يقوم بهز النورة لفصل حبوب اللقاح عن االزهار (شكل . ) 10 ، 9
• استخالص حبوب اللقاح من األجزاء الزهرية املتساقطة معها مير بعدة مراحل تنتهي بجمع حبوب
اللقاح في حاوية زجاجية اما بقايااالزهار فتخرج من جانب آخر .
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• جتفف النورات مرة اخرى بعد يوم
او يومني ثم يعاد استخالص حبوب
اللقاح منها بنفس األلى .
• يتم جتفيف حبوب اللقاح في
صواني قبل تخزينها إلن خزنها
دون جتفيفها يعرضها لالصابة
بالفطريات والتعفن .
• تخزن حبوب اللقاح في عبوات
زجاجية محكمة الغلق ويفضل
اجراء اختبار حليوية حبوب اللقاح
قبل تخزينها .

شكل ( )9أستخالص آلي حلبوب اللقاح حيث تستقبل حبوب
اللقاح في حاوية زجاجية وجتمع مخلفات األزهار في مكان
آخر ()20

في اإلمارات مت تصنيع املاكينة تقوم بعملية استخالص بودرة حبوب اللقاح من الطلع الذكري لنخلة التمر ،لغرض
االستفادة منه في عملية التلقيح األلي لنخلة التمر،
ونظرا ً إلى إنتشار استخدامها في اغلب الدول املنتجة للتمور مثل العراق ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،دول
اخلليج العربي ،والواليات املتحدة االمريكية سنقوم بعرضها بشي من التفاصيل.
املواصفات الفنية:
 .1يجب ان يكون الطلع الذكري املستخدم جاف.
 .2نسبة استخالص بودرة حبوب اللقاحتصل إلى حوالي % 95
 .3املاكينة بسيطة التصميم مما يسهل نقلها وحركتها داخل املزارع.
 .4املاكينة مصنعة بالكامل من احلديد املقاوم للصدٔا ستنلس ستيل  Stainless steelمما يسهل غسلها
وتنظيفها وعدم تاثرها بالعوامل اجلوية.
 .5حتتوي املاكينة على محرك كهربائي قدرته 4HP 3000 rpm, 38ov 6
 .6محرك كهربائي قدرته  Hp 0.5مع مبدل سرعة.
 .7فاصل حبوب اللقاح مصنوع من . Stainless steel
 .8سايكلون لفصل حبوب الطلع الذكري عن الهواء الناقل.
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 .9شافطة هواء  3000قدم مكعب بالدقيقة.
 .10حاوية مخروطية تستخدم لتحريك الطلع الذكري في داخلها.
 .11حاوية جلمع بودرة حبوب اللقاح بعد الفصل.
 .12مرشحات( فالتر ) لفصل األجزاء الدقيقة اخلارجة مع الهواء ملنع التلوث في موقع العمل.
 .13هيكل ستنلس ستيل لربط األجزاء بطول  135سم وعرض  113سم وارتفاع  220سم.
 .14الوزن الكلي للماكينة  250كغم

شكل ( )10ماكينة الستخالص وفصل وتنقية حبوب اللقاح تستخدم حاليا في عدد من الدول
العربية .املصدر (راجع الشكل املرفق)
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مقارنة بني استخالص حبوب اللقاح يدوياً وآلياً
أمريكا  1975مت تصميم آلة ( )19إلستخالص حبوب لقاح نخلة التمر (شكل  )9تتميز مبا يلي :
• معدل استخالص حبوب لقاح من يتراوح من  300الى 400نورة مذكرة في الساعة أو مبعدل  8ثواني /
نورة .
• زياد في كفاءة االستخالص حتى  ٪ 41مقارنة باالستخالص اليدوي فقد وجد أن كمية حبوب اللقاح
املستخلص من  100نورة مذكرة كانت  7.71لتر بينماكانت  5.44لتر في حالة االستخالص اليدوي .
• لم تؤثر عملية االستخالص اآللى على نسبة حيوية حبوب اللقاح احلديثة واجملففة بالهواء ففي
االستخالص اآللى كانت  ٪ 84بينما كانت  ٪ 86حلبوب اللقاح املستخلصة يدويا ً والفرق غير معنوي وبعد
سنة من التخزين كانت نسبة احليوية أكثر من ٪ 80فى كال طريقتي االستخالص .
السعودية  2012مت مقارنة الطريقة اآللية واليدوية على كفاءة استخالص حبوب اللقاح وحيويتها للصنف
املذكر شبيب ومت اختبار اللقاح على أصناف خالص وشيشي ورزيز (.)48
االستخالص اليدوي :مت بضرب شماريخ النورة بأداة حددية بوسط إناء يتلقى حبوب اللقاح املتساقطة
االستخالص اآللى  :مت بتحريك شماريخ النورة داخل أسطوانة تتلقى حبوب اللقاح وبواسطة جهاز سحب ويتم
نقل حبوب اللقاح الى وعاء التجميع أوضحت الدراسة ما يلي :
• االستخالص اآللى خفض من حيوية حبوب اللقاح بنسة  ٪ 15حيث كانت نسبة حيوية حبوب اللقاح
املستخلصة آليا ً  ٪ 57.1مقابل  ٪ 69.3لالستخالص اليدوي .
• نسبة العقد حلبوب املستخلصة آليا ً في االصناف الثالثة لم يتأثر معنويا ً بطريقة االستخالص كما هو
حيث كانت  ٪ 85.1 ، % 48.8 ،% 28.2على التوالي لصنف خالص ،شيشي ،رزيز
• نسبة العقد حلبوب املستخلصة يدويا ً كانت  ٪ 89.2 ،% 43.8 ، % 28.7على التوالي لصنف خالص،
شيشي ،رزيز.
• لم تكن الفروق معنوية بني طريقتي االستخالص لكل صنف.

 :4تخفيف تركيز حبوب اللقاح مبادة حاملة
الهدف من استخدام املواد احلاملة  ( Carrierمخففة أو مالئة) هو التوفير في كمية حبوب اللقاح الالزمة
لوحدة املساحة أو لعدد معني من األشجار وضمان وصول غبار اللقاح الى اكبر عدد من االزهار املؤنثة .
عند خلط حبوب اللقاح مع مادة حاملة يجب تكون مواصفات كل من حبوب اللقاح و املادة احلاملة
متقاربة حتى يكمن احلصول على خليط متجانس .
مواصفات حبوب اللقاح (: )40 ، 39
• شكل حبة اللقاح بيضاوي  Ellipsoidalطولها حوالي 24ميكرون وعرضها حوالي 12ميكرون (شكل. )12
يتراوح طول حبه اللقاح بصفة عامة من  17ميكرون إلى  25ميكرون بينما يتراوح عرضها من  1.8ميكرون
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إلى  2.0ميكرون .نسبة الطول إلى العرض والتي تدل على مدى استطالة أو إستداره حبه اللقاح تتراوح من
 1.5إلى .2.4
• على شكل بودرة ناعمة سهلة اإلنسياب (شكل  )11تبلغ كثافتها 69جم 100/سم) oz/ in3 0.4 ( 3
ميكن تخفيفها او خلطها مع الدقيق أو النخالة الناعمة وغيرها .
• قابلة للتلف عند تعرضها للرطوبة ولدرجة حرارة اعلى من  60م )F ° 140 (°وللخدش أو السحق .
• ميكن تخزينها في جو جاف ملدة عام على درجة حرارة من  0الى  4م °دون نقص معنوي في حيويتها.

شكل ( )11غبار أو طحني حبوب لقاح نخلة التمر

شكل ( )12حبة لقاح نخلة التمر موضح فيه سطح احلبة
واالخدود الطولي ()39

مواصفات املادة احلاملة :
• مقاربة ملواصفات حبوب اللقاح خاصة الكثافة النوعية ونسبة الرطوبة .
• أن تكون متوفرة في األسواق رخيصة الثمن .
• أن تكون سهلة االنسياب  Free- flowingال تتكتل أو تتعجن في انابيب امللقحات خاصة في املناطق
التى تتميز بارتفاع رطوبتها النسبية .
• أن ال تؤثر سلبيا ً على حيوية حبوب اللقاح أو على إنباتها عند سقوطها على مياسم األزهار املؤنثة .
• من اهم املواد احلاملة التي مت استخدامها في طرق تلقيح بواسطة العفارات.
 دقيق القمح الناعم الذى يكرر طحنة مرتني وهو اكثر املواد استخداما ً ( )52 ، 34 ، 28 ، 16 ، 11 نخالة القمح الناعمة . طحني بقايا األزهار املذكرة اجلافة بعد استخالص حبوب اللقاح منها ويعتقد انها األقرب فيتركبيها حلبوب اللقاح .
 بودرة التلك ()25 نشارة اخلشب )19( Chire pine13

نسب خلط حبوب اللقاح واملادة احلاملة :
نسب اخللط قد تكون وزن /وزن أو حجم  /حجم أو حجم  /وزن او وزن  /حجم
باستعراض التجارب التى اجريت في هذا اجملال لوحظ أن اكثر نسب اخللط التى أعطت نتائج مقبولة
أقتصاديا ً تتراوح من  9 : 1إلى  6 : 1حجم /حجم ( حبوب لقاح  :دقيق ناعم )
ونستعرض فيما يلى نتائج بعض التجارب .
 -قشر اجلوز( عني اجلمل) ) 36 ، 35( . Walnut hull

أمريكا …  1966,1964في جتربة ( ) 36 , 35على صنف دجلة نور باستخدام الطائرة ذات األجنحة الثابتة مت استخدام
قشر ثمار اجلوز (عني اجلمل)  walnut hullsاملطحون والدقيق كمواد حاملة حلبوب اللقاح وبنسبة خلط 9: 1
(حبوب لقاح  :مادة حاملة (وزن /وزن ) أوضحت النتائج تقارب نتائج كل من دقيق القمح و طحني قشر اجلوز في
الفاعلية واعطت نتائج مرضية كمواد حاملة.

السعودية … 2012اجريت جتربة ( )5على صنفي خالص وشيشي نسب خلط حبوب اللقاح مع املادة احلاملة (دقيق
القمح ) كانت  . 5:1 - -10:1 15:1اوضحت النتائج ما يلي :
• في كال الصنفني نسبة العقد كانت اعلى في حالة استخدام التلقيح اليدوي مقارنة مبعامالت التلقيح
اآللى  .أفضل نتائج للتلقيح اآللى كانت عند استخدام نسبة خلط . 5:1
• ميكن زيادة نسبة تخيف حبوب اللقاح حتى  10:1بدون حدوث انخفاض معنوي في نسب العقد حيث
كانت بعد خمسة أسابيع  ٪ 41و  ٪ 35و  ٪ 36على التوالي للمعامالت  5:1و10:1و .15:1

العراق …  1986اجريت جتربة ( )50على صنف زهدي للمقارنة بني التلقيح اآللي والتلقيح اليدوي و نسب خلط
حبوب اللقاح الى الدقيق  ٪ 8و  ٪ 16عدد مرات تكرار التلقيح آليا ً خالل املوسم  3و  4و  7مرة عدد مرات
تكرارالتلقيح اليدوي خالل املوسم  3مرة  .اوضحت النتائج ما يلي :
• عدم وجود فروقات احصائية في نسبة عقد الثمار بني معامالت التلقيح اآللى  4و  7مرات ولكال نسبتي
اخللط  ٪ 8و  ٪ 16ومعاملة التلقيح اليدوي .
• وجدت زيادة احصائية في كمية احملصول في معاملة التلقيح اآللى  7مرات ولكال نسبتي اخللط وكذلك
معاملة التلقيح اآللى  4مرات بتركيز .٪ 8
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تخزين خليط حبوب اللقاح
للحصول على اعلى نسبة عقد للثمار يفضل استخدام خليط حبوب اللقاح في التلقيح بعد حتضيرة مباشرة
في العراق اجريت جتربة ( )52لدراسة تأثير فترات خزن خليط التلقيح ( ،5 ،4، 3، 2، 1أسبوع ) على عقد
الثمار لصنف ختساوي استخدمت فيها حبوب اللقاح لصنف غنامي (1حبوب لقاح  9 :دقيق ) واوضحت
الدراسة مايلى :
• حيوية حبوب اللقاح ( صبغة االسيتوكارمن)  :انخفضت في اخلليط تدريجيا مع زيادة طول فترة
التخزين حيث كانت  ٪ 91.2عن حتضير اخلليط وانخفضت الى  ٪ 75.3عند األسبوع اخلامس بينما لم
يحدت هذا املستوي من االنخفاض عند تخزين حبوب اللقاح اللقاح بدون مادة مالئة حيث كانت ٪ 91.4
قبل التخزين و ٪ 85.8بعد التخزين ملدة خمسة أسابيع .
• تأثرت نسبة العقد معنويا ً مبدة تخزين اخلليط حيث كانت  ٪ 55.9عند حتضير اخلليط وانخفضت الى
حوالى  ٪ 36بعد االسبوع األول و  ٪ 32بعد االسبوع اخلامس.
• معامالت التخزين أدت الى زيادة معنوية في وزن وحجم الثمار مقارنة بالتلقيح بعد حتضير اخمللوط
ماشرة وقد يرجع ذلك الى انخفاض نسبة العقد .
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الفصل الثاني

التلقيح اليدوي
التلقيح اليدوي  Hand Pollinationويسمى ايضاً بالتلقيح التقليدي  Classicهو احد طرق
التلقيح الصناعي إلنه يتم يدويا بواسطة اإلنسان ويجري نقل حبوب اللقاح الى االزهار
املؤنثة بأحد الطرق التالية :

أ .باستخدام الشماريخ الغضة أو اجلافة
Fresh or dry male strands
ب .استخدام قطع طولية من اإلسفنج
Sponge strips
ت .استخدام كرات القطن
Cotton balls
ث .استخدام نورات مذكرة كاملة
Entire males spathe

شكل ( )13يتطلب التلقيح اليدوي صعود عامل التلقيح الى
رأس النخلة لنقل حبوب اللقاح الى النورات املؤنثة .
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طرق التلقيح اليدوي

أ -إستخدام الشماريخ الغضة أو اجلافة
وهي طريقة قدمية جدا ً تتشابه خطواتها غالبا ً في مختلف مناطق ٕانتاج التمور وتتم باخلطوات التالية :

• توضع الشماريخ اجملزٔاة سواء كانت غضه ٔاو جافة في كيس يحمله العامل ويرتقي النخلة املٔونثة الى
أن يصل منطقة الطلع .
• يقوم العامل بتحديد الطلع الذي انشق غالفة حيث تكون معظم أزهاره املؤنثة قابلة للتلقیح  ،عندئذ
ینزع الغالف اخلارجى كلیا ً لتجهيزه للتلقيح (شكل  .)14-2وقد يقوم ايضا ً بفلق الطلع الذي على وشك
اإلنشقاق والظاهرعلية عالمات النضج أو اكتمال النمو .
• يقوم العامل بقطع أطراف الشماريخ املؤنثة (شكل .)14-3
• يؤتى بحزمة ٔاومجموعة من الشماریخ املذكرة يتراوح عددها من  7الى  10او اكثر حسب شراهة الصنف
املؤنث حلبوب اللقاح وتنفض بإصبع السبابة بشدة على األزهار املؤنثة مع حتریك الید من قاعدة النورة
املؤنثة ٕالى طرفها وفى مختلف االجتاهات لضمان توزیع اللقاح على جمیع ٔازهاره النورة .
• توضع مجموعة الشماریخ املذكرة بعد نفضها مقلوبة وسط الشماریخ املؤنثة (شكل .)14-4
• لبقاء الشماريخ املذكرة بني شماريخ النورة املٔونثة ٔاطول فترة ممكنة ولضمان انتشار اللقاح منها مع
اهتزاز النورة بفعل الهواء لتلقیح األزهار التى تأخر نضجها عن وقت ٕاجراء التلقیح .يقوم املزارع بٔاحد
العمليات التالية حسب املنطقة.
 ربط الثلث العلوي من الشماريخ املٔونثة ربطا ً خفيفا ً باستخدام خوصه من السعف(.شكل) 5-14 تكييس كامل ٔالنوره باستخدام اكياس ورقية غالبا ً بنية اللون مثقبة خاصة في املناطق الرطبةوفي بعض املنطق يستخدم ليف النخيل ٔاو يستخدم ورق لف خاص يغلف ٔالنوره جزئيا ٔاو كليا
(شكل .)14-6
• بعض املزارعني يجمعون غبار اللقاح ويضعوه في صرار من الشاش او القماش اخلفيف أو على قطعة من
القطن ويقومون بتعفير النورة املؤنثة بعد وضع الشماريخ املذكرة( شكل )14-5
• یراعى ٕاعادة عملیة التلقیح فى حالة هبوب الریاح الشديدة ٔاو سقوط األمطار بعد عملیة التلقیح كما
يراعى عدم تأخیر ٕامتام عملیة التلقیح ألكثر من ٔ 5ایام من وقت تفتح أو انشقاق غالف النورة املؤنثة وهى
احلالة السائدة فى معظم األصناف .
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شكل ( )14خطوات التلقيح اليدوي باستخدام الشماريخ
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عدد الشماريخ املذكرة لكل نورة مؤنثة
في معظم األصناف يتراوح عدد الشماريخ املذكرة املستخدمة لكل نورة مٔونثة من ٕ 5الى  15شمراخ في بعض
احلاالت قد يصل عدد الشماريخ املذكرة الى أكثر من  20شمراخ لكل نورة مؤنثة ويتوقف ذلك على الصنف املؤنث
ودرجة احلرارة وحيوية حبوب لقاح الصنف املذكر .
في اإلمارات (  )54ينصح بوضع العدد التالي من الشماريخ (حسام )
• اقل من  10شماريخ  :نغال ( )6-8مجهول ()8-10

جش حبش (.)8

،ساير أو استعمران (، )12-15
• من  10الى  16شمراخ  :خاطري( ، )10-15غر أو غرة ( )12-15
 ،فرض ( ، )12-16برحي ( ، )14-16لولو ( ، )12رزيز ()12-16
 ،دباس ()12-16
بومعان ()12-16
 ،خصاب (. )10-12
• اكثر من  16شمراخ  :ابوالعذوق ( ، )15-20ابو كيبال ( ، ) 15-20خنيزي ( ، )25-25خالص (، ) 16-24
شيشي ( ، )15-25نبتة سيف ( ، )20-25شبيبي ( ، )15-20هاللي ( ، )25-30سلطانة ( ، )15-20صقعي (-25
. )20

في السعودية (  ) 50تقسم أصناف نخلة التمر حسب كمية حبوب اللقاح الالزمة للتلقيح الى :
• أصناف شرهة حلبوب اللقاح واحياناً يتم إعادة تلقيحها مثل شلبي  ،بيض  ،صقعي ،
روثانة القصيم  ،ربيعة  ،بكاية  ،نبوت سيف  ،لون مساعد .
•	أصناف متوسطة الرغبة حلبوب اللقاح مثل صفراوي  ،روثانة  ،برني  ،سبع  ،أم اخلشب  ،حلوة
 ،سكري  ،شقري  ،جادي  ،مكتومي  ،صفري .
•	أصناف قنوعة حلبوب اللقاح مثل برحي
 ،سلج  ،قطارة  ،سمنة  ،شقرية .

 ،دقلة نور  ،صفرا اخليل  ،جبلي

 ،عنبرة

 ،خالص
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ب  -استخدام شرائح اإلسفنج املعفرة بحبوب اللقاح
خطوات هذة الطريقة تتشابة مع خطوات التلقيح باستخدام الشماريخ أو كرات القطن باستثناء مايلي :
• حتضرقطع من اإلسفنج بطول  25سم وعرض  3سم و سمك .1.5سم
• يتم تشبيع قطع اإلسفنج بحبوب اللقاح أو مبخلوط حبوب اللقاح والدقيق .
• توضع قطعة اإلسفنج طوليا ً داخل النورة املؤنثة بعد نفضها وسط النورة .
باقي اخلطوات تتم بنفس طريقة التلقيح باستخدام الشماريخ والتى تشمل َقص أطراف الشماريخ املؤنثة وربط
النورة وتكييسها ( شكل . )15

شكل ( )15خطوات التلقيح اليدوي باستخدام قطع اإلسفنج املعفرة بحبوب اللقاح

من التجارب التى اجريت في هذا اجملال( )4نستعرض جتربة على صنف خالص بهدف املقارنة بني طريقة التلقيح
باستخدام قطع اإلسفنج وقطع الشماريخ بوضع  3-2شمراخ مذكر داخل النورة املؤنثة  .اوضحت النتائج ما يلي :
• نسبة العقد( مت تقديرها في مرحلة اخلالل) كانت ٪ 69.1لطريقة التلقيح بالشماريخ و  ٪ 67.0لطريقة
التلقيح بقطع اإلسفنج .
• لم تؤثر طريقة التلقيح معنويا ً على متوسط وزن العذق ووزن الثمرة وطول وعرض الثمار .
• استخدام قطع اإلسفنج قد تساعد على توفير كمية اللقاح لكل نورة كما ُ متكن من استخدام حبوب
اللقاح اخملزنة .
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ت -استخدام كرات القطن املعفرة بحبوب اللقاح
خطوات هذة الطريقة تتشابة مع خطوات التلقيح باستخدام الشماريخ ( )38 ، 15باستثناء مايلي :
• يستخدم في هذة الطريقة غبار اللقاح بعد استخالصه من النورات أو الشماريخ اجملففة.
• تستخدم حبوب اللقاح النقية أو قد يتم خلطها مبادة حاملة مثل الدقيق أو غيرة .
• جتهز كرات صغيرة من القطن (بحجم كرة اجلولف) وتعفربغبار اللقاح ويوضع من ٕ 1الى  2كرة وسط
شماريخ النوره مٔونثة بعد نفضها .
باقي اخلطوات تتم بنفس طريقة التلقيح باستخدام الشماريخ والتى تشمل َقص أطراف الشماريخ وربط النورة
وتكييسها ( شكل) 16

شكل ( )16خطوات التلقيح اليدوي باستخدام كرات القطن املعفرة بحبوب اللقاح
21

مالحظات :
• ميكن ستخدام طريقتي كرات القطن وقطع اإلسفنج في حالة ندرة الطلع املذكر ٔاو في حالة تبكير
ٔازهار األشجار املذكرة عن املٔونثة أو وجود حبوب لقاح مخزنة من املوسم السابق .
• في حالة التلقيح بالشماريخ أو كرات القطن أو قطع اإلسفنج يقوم املزارع باملرور على النخلة املٔونثة
كل يومني ٔاو ثالثة ٔايام لتلقيح النورات التي تتفتح بعد عملية التلقيح السابقة والسبب في ذلك طلع
النخلة املٔونثة ال يتفتح كله في وقت واحد فقد تصل الفترة بيت تفتح ٔاول طلع ؤاخر طلع من النخلة
الواحدة ٕالى عده ٔاسابيع .

فوائد تكيس ٔاو تغليف النورة بعد التلقيح مباشرة :
لوحظ ٔان النورة التي كيست بعد التلقيح كانت نسبة عقد الثمار فيها أعلى من التي لم تكيس وقد
يرجع ذلك ٕالى :
• تغليف النورة مينع ضياع حبوب اللقاح فيما لو حصلت رياح شديدة ٔاو ٔامطار عزيزة.
• التغليف يزيد من نسبة الرطوبة حول االزهار إلنه يقلل من تٔاثير تيارات الهواء وبهذا تبقى مياسم
األزهار طرية ملدة ٔاطول من تلك ا املعرضة للهواء الطلق.
• التغليف يرفع درجة احلرارة احمليطة باألزهار داخل الكيس ٔاو الغالف مما يزيد من نسبة العقد خاصة :
-

في بداية موسم االزهارحيث تكون درجة منخفضة في معظم املناطق

 في مناطق الزراعة احلدية التى تقع في املناطق الشمالية حلزام نخلة التمر التي تتعرضملوجات من انخفاض دراجة احلرارة خالل موسم االزهار حيث وجد أن انخفاض درجة احلرارة
عن  26م 5خالل موسم األزهار يؤدى الى انخفاض واضح في نسبة العقد.
سيتم مناقشة فوائد التكييس على نسبة العقد واحملصول وصفات الثمار الطبيعية والكيميائية بالتفصيل
في باب التكييس والتكميم

نسبة النخل املذكر الى النخل املؤنث في املزرعة
يفضل مزارع نخلة التمر توفيراحتياجاته من الطلع املذكر من إنتاج مزرعته من أصناف مذكرة يعرف خصائصها
جيدا ً كي يتجنب استخدام أصناف مجهولة من السوق .
تتراوح نسبة النخل املذكر في املزارع التجارية من  ٪ 4الى  ٪ 6مت تقديرها بالطريقة التالية:
 متوسط عدد الطلع الذى تنتجه النخلة املذكرة سنويا من  10الى  30وقد يصل الى  40طلعمذكر ()33
 متوسط عدد الشماريخ لكل طلع يقدر بحوالي  150شمراخ وقد يتراوح من  23الى 420شمراخ ( )33
22

 متوسط عدد الشماريخ للنخلة املذكرة  2500 = 10 x 150شمراخ ( باستخدام احلد األدنيمن عدد الطلع املذكر )
متوسط عدد الطلع الذى يترك على النخلة املؤنثة النخلة سنويا يتراوح من  8الى  12طلعمؤنث مبتوسط  10طلع مؤتث  /نخلة .
عدد الشماريخ  /طلع مؤنث يترواح من  5الى  10وقد يصل الى اكثر من  20شمراخ . عدد الطلع املٔونث الذي ميكن تلقيحة بواسط شماريخ نخلة مذكرة واحدة 250 = 10 ÷ 2500( باستخدام احلد األعلى من شماريخ  /طلع مؤنث )
 عدد النخل املؤنث الذي ميكن تلقيحة بواسطة ما تنتجه نخلة مذكرة يتراوح من  21الى 31نخلة مؤنثة .
 كحد أدنى  21 = 12 ÷ 250نخلة مؤنثة تقريبا ً وكحد أعلى  31 = 8 ÷ 250نخلة مؤنثة تقريبا ً -اى في املتوسط حوالى نخلة ذكر لكل  25نخلة مؤنث (. )٪ 4
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ث -استخدام النورات املذكرة الكاملة

وهى طريقة قدمية وبدائية وتسمي احيانا ً بالتلقيح املركزي استخدمت في ليبيا وموريتانيا ( )42وبعض مناطق
انتاج التمور وتتم بالطريقة التالية :
• في هذة الطريقة يصعد املزارع النخلة مرة واحدة خالل موسم التلقيح توفيرا ً للوقت واجلهد .
• عند انشقاق حوالى  3الى  4من طلع النخلة املؤنثة یصعد العامل لقمة النخلة ومعه النورات املذكرة
الكاملة أوحزمة من الشماریخ املذكرة حتتوي على حوالى  40شمراخ ویقوم العامل بتنفیض حبوب اللقاح
بالید على النورات املؤنثة التى مت انشقاق طلعها (شكل .)17
• لضمان توزیع اللقاح على اكبر عدد من األزهار يتم وضع النورة املذكرة أو حزمة اللقاح فى قلب النخلة
من جهة اجتاة الرياح فى وضع ٔافقى لضمان انتثار حبوب اللقاح مع اهتزاز رٔاس النخلة بفعل الهواء لتلقیح
الطلع الذي ينشق غالفة في األيام التالية وبذلك قد یحدث التلقیح للنورات اجلديدة .

شكل (  )17التلقيح اليدوي باستخدام نورة مذكره كاملة توضع في وسط النورات املؤنثة
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عيوب استخدام النورات املذكرة الكاملة
• يتم انتقال حبوب اللقاح بواسطة الرياح واحلشرات الى األزهار املؤنثة القريبة وهذا اليضمن تقليح عدد
كافي من االزهار إلعطاء محصول مقبول اقتصاديا ً .
• هذة الطريقة ال يعتمد عليها لتٔامني عقد كامل لثمار جميع نورات النخلة لعدم قدرة النورات املذكرة
على توفير حبوب اللقاح طول موسم االزهار الذي ميتد حلوالي ستة أسابيع.

مميزات وعيوب التلقيح اليدوي أو التقليدي :
عيوب التلقيح اليدوي
• يتطلب صعود النخلة املٔونثة عده مرات خالل موسم اإلزهار خاصة في حالة االصناف التى تكون فيها
مدة قابلية االزهار املؤنثة إلستقبال حبوب اللقاح قصيرة مما يزيد من كلفه عملية التلقيح .
• قصر موسم اإلزهار في املناطق التى تتميز بإرتفاع درجة احلرارة خالل موسم اإلزهار مما ئودى ٕالى عدم
التمكن من تلقيح جميع نخيل املزرعة خاصة املزارع الواسعة (شكل . )18
• عدم توفر العمال املهرة في العديد من مناطق إنتاج التمور لتوفر أعمال اخري أكثر ربحا ً وأقل مجهوداً.

مميزات التلقيح اليدوي أو التقليدي :
• في التلقيح اليدوي يضع العامل الشماريخ املذكرة احملتوية على حبوب اللقاح داخل النورة املؤنثة وهذا
يؤكد وضع كمية كافية من حبوب اللقاح في الفترة الذي تكون فية املياسم مستعدة الستقبال حبوب
اللقاح وال يكون هناك داعي إلعادة تلقيح نفس النورة بينما في التلقيح اآللى يتم التلقيح بواسطة
مخلوط ويعتمد جناحها على الظروف اجلوية مما يتطلب تلقيح النورة أكثر من مرة في الفترة التى تكون
فيها املياسم مستعدة الستقبال للتأكد من جناح التلقيح و االخصاب .
• طول الفترة من خروج أول طلع الى خروج اخر طلع مؤنث للنخلة الواحدة يتراوح من  30الى  45يوم
حسب الصنف والظروف اجلوية في التلقيح اليدوي يكون العامل قريبا ً من النورات ويقوم بتلقيح كل
من النورات املتفتحة أو النورات التى على وشك التفتح ثم يقوم بتكيسها كعملية واحدة وفي هذا توفير
للوقت تقليل لعدد مرات صعود النخلة بينما في التلقيح امليكانيكي يتم تلقيح النورات ااملتفتحة مما
يتطلب اعادة اجراء التلقيح عدة مرات .
25
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التلقيح اآللـــي لنخلة التمر
مقـــدمة
التلقيح اليدوي  ...التلقيح اآللي
مــــدى حاجة نخلة التمر الى التلقيح اآللي
التوسع الكبير في مجال زراعة نخلة التمر على مستوي العالم العربي ومستوي العالم(شكل ) 19جعل من
ميكنة التلقيح  Mechanical Pollinationوغيرها من العمليات الزراعية اخلاصة بنخلة التمر ضرورة يجب
االهتمام بتطويرها واإلسراع في إجنازها وهذا يرجع الى :
• عند مالحظة العمليات املطلوبة خلدمة رأس نخلة التمر متمثلة بالتلقيح والتدلية والتقليم واملكافحة
واجلني جند أن التلقيح ميثل اجلزءاالكبر من اجلهد املطلوب.
• فترة التلقيح محدودة ال تتجاوز غالبا ً  6أسابيع وفي حالة عدم تلقيح بعض األشجار أوالنورات املؤنثة
(األغاريض ) قد يتأثر كل من احملصول وعائد املزارع.
• فترة استقبال مياسم االزهار املؤنثة حلبوب اللقاح محدودة و في معظم األصناف ينصح بالتلقيح خالل
األربعة أيام األولى من انشقاق الطلع وفي حالة عدم تلقيح النورات املؤنثة في الوقت املناسب تعقد الثمار
بكريا ً وتنتج ثمار ( شيص) ليس لها قيمة اقتصادية .
• خالل فترة االزهار قد يؤدي إرتفاع درجة احلرارة الى انشقاق عدد كبير من الطلع في وقت واحد يكون من
الصعب تلقيح جميع النورات يدويا ً ( شكل .) 18

شكل (  )18أنشقاق عدد كبير من التورات في وقت متقارب ويكون من الصعب تلقيح جميع النورات يدويا ً جلميع نخل املزرعة
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• التلقيح اليدوي يتطلب صعود امللقح النخلة من  3الى  4مرات في املوسم لوضع الشماريخ املذكرة
أو كرات القطن املعفرة بحبوب اللقاح داخل النورات املؤنثة اجلاهزة للتلقيح و هذه العملية حتتاج الى
كثير من اجلهد والوقت واخملاطرة خاصة في املزارع الواسعة .
• في الوقت احلالي بدأت العديد من مناطق إنتاج التمور تواجة صعوبات في إمتام عملية التلقيح لقلة
عدد امللقحني ذوي اخلبرة بسبب إنخارطهم في االعمال املدنية والصناعية مما ٔادى الى ارتفاع اجورهم الى
احلد الذي يجعل من التلقيح اليدوي عملية غير اقتصادية.
• كل مل يستطيع العامل املاهر تلقيحة في اليوم الواحد يتراوح من  30الى  60نخلة حسب الطول أو
االتفاع وهذا العدد محدود خاصة في املزارع الواسعة .

شكل ( )19تتطور املساحة واالنتاج في العالم العربي والعالم خالل الفترة من  1961إلى 2013
يالحظ الزيادة السريعة بعد سنة 1995

مما سبق يتضح أن احلاجة ملحة أليجاد وسيلة بديلة لتلقيح نخلة التمر افضل واسرع تنفيذا ً واقل كلفة من
التلقيح اليدوي.
في منتصف القرن املاضي بدأت سلسلة من التجارب في أمريكا ( ) 37 ، 35 ، 18 ، 16 ، 15وغيرها لتلقيح نخلة
التمر آليا ً ( ميكانيكيا ً ) حيث مت تطوير العديد من اآلالت والوسائل اخلاصة بتلقيح نخلة التمر بهدف توفير آلة
اقتصادية تلبي احتياجات اكبر عدد من مزارعي نخلة التمر ميكن استخدامها في األنواع اخملتلفة ملزارع نخلة التمر
والتي قد تكون أشجارها مغروسة على مسافات منتظمة أو غير منتظمة أو يتخللها زراعات بينية أو قنوات الري
وغيرها .
سيتم استعراض طرق التلقيح االلي كما يلي :
• التلقيح اجلوي.
• التلقيح األرضي وينقسم إلى:
 استخدام معلق حبوب اللقاح. استخدام آالت التعفير.27
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التلقيح اجلوي

(شكل  )20في هذة التلقيح اجلوي يتم رش أو نثر حبوب اللقاح أو مخاليطها على ارتفاع  1.5-1متر فوق سعف
النخيل بواسطة الطائرات العمودية أو ذات اجلناح الثابت والتى مت جتهيزها بوحدات خاصة لنثر حبوب اللقاح أو
مخالطيها فوق أشجار نخلة التمر وتستخدم هذه الطريقة عادة في املزارع ذات املساحات الشاسعة .
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جتارب استخدام الطائرات  Aerial Pollinationفي تلقيح نخلة التمر محدودة جدا ً وبالرغم من أن النتائج لم تكن
مشجعة ومت إيقاف البرنامج في أمريكا إال اننا سنستعرض هذا التجارب بشىء من التفصيل اعتقادا ً منا بأنه
ستجري محاوالت جديدة نتيجة للتوسع الكبير في زراعة نخلة التمر وان املشاكل التى واجهت التجارب خاصة
انخفاض درجة في بداية موسم االزهار غير موجودة في العديد من مناطق إنتاج التمور .
أمريكا … 1966,1964
يعتقد ان  Prestonاول من حاول تلقيح نخلة التمر (  ) 36 ، 35باستخدام الطائرات Aircraft pollinationحيث
اجرى جتربة لتلقيح صنف دجلة نور باستخدام الطائرة ذات األجنحة الثابتة  Fixed- wing aircraftعلى فترات
أسبوعية مت استخدام قشر ثمار اجلوز (عني اجلمل)  walnut hullsاملطحون والدقيق كمواد حاملة أو ُمخففة
حلبوب اللقاح وبنسبة خلط حبوب لقاح إلى مادة حاملة ( 9 : 1وزن /وزن ) أوضحت النتائج مايلي :
• تساوت نتائج استخدام كل من دقيق القمح و طحني قشر اجلوز في الفاعلية واعطت نتائج مرضية
كمواد حاملة .
• انخفضت نسبة العقد عند التلقيح في بداية موسم االزهار( )٪ 16وبعتقد ان ذلك يرجع إلنخفاض
درجة احلرارة وكذلك انخفضت نسبة العقد عند التلقيح في نهاية موسم االزهار( )٪ 17ويعتقد ان ذلك
يرجع لعدم انتظام تفتح النورات لذلك يقترح استخدام التلقيح اليدوي في بداية ونهاية موسم االزهار .
• نسبة العقد تراوحت من  ٪ 16الى ٪ 55ومتوسط. ٪ 44.4
• في املوسم الثاني مت اجراء التلقيح مرتني في األسبوع ومعدل خلط  1.4لتر لقاح الى  6.8كجم دقيق
القمح (  quart 1.5حبوب لقاح الى  pound 15دقيق قمح ) ونتج عن ذلك
-

ذيادة متوسط نسبة العقد الى ( ٪ 65.8مت حساب النسبة في بداية مرحلة اخلالل) .

 وجد أن نسبة العقد على أساس العذق تراوحت من  ٪ 0الى  ٪ 100أى أن هناك نسبة منالنورات املؤنثة لم تصلها حبوب اللقاح .

أمريكا…1969
اجريت جتربة  Brownعلى صنف دجلة نور (  )15مت فيها اجراء التلقيح باستخدام الطائرة ذات اجلناح الثابت Fixed
 wingو الطائرة العمودية  . Helicopterنظرا ً الى أهمية التجربة سنستعرضها بالتفصيل .
املعامالت :
• نصف املساحة اخملصصة لكل معاملة مت تلقيحها كل يومني والنصف اآلخر كل أربعة أيام مع مرعاة
الظروف اجلوية.
• في التلقيح اليدوي مت استخدام اللقاح الغض وكرات القطن مبخلوط حبوب اللقاح.
• حيوية حبوب اللقاح املستخدمة .٪ 50
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• معدالت اإلضافة
 الطائرة ذات األجنحة الثابتة  :مت اضافة حبوب اللقاح مبعدالت تتراوح من 1.42الى2.84لتر /*فدان /موسم (  ) Quart/Acre/Season 3 - 1.5أو مبعدل 118سم / 3فدان  /اضافة (In3/Acre 7.2
 ) /Applicationومت استخدام خليط من حبوب اللقاح اجلاف ودقيق القمح بنسبة 12:1
 الطائرة العمودية  :مت اضافة حبوب اللقاح مبعدالت تتراوح من  0.94الى  2.82لتر  /فدان/موسم (  ) Quart/Acre/Season 3-1أو مبعدالت من  39سم 3الى  236سم / 3فدان  /اضافة(
 ) in3/Acre/Application 14.4-2.4بدون خلط حلبوب اللقاح .
 التلقيح اليدوي  :استخدم اللقاح اجلاف مبعدل  0.94لتر ( / )in3 or 1quart 58فدان /موسممت التلقيح بواسطة كرات القطن  .اوضحت النتائج ما يلي

جودة الثمار:
• حجم الثمار عند استخدام التلقيح بالطائرة كان اكبر بحوالى ٪ 22من التلقيح اليدوي حيث كان
متوسط عدد الثمار  /باوند ( 453جم )  45ثمرة عند استخدام التلقيح بالطائرة بينما كان  55ثمرة عند
استخدام التلقيح اليدوي .
• كمتوسط جلميع معامالت الطائرات كانت نسبة ٪ 61من الثمار قابلة للتسويق و 27٪من الثمار
منخفضة  ٪ 12من الثمار بال قيمة  .كذلك وجد ان نسبة الثمار الغير عاقدة (شيص) تراوحت من 3الى
32٪حسب املعاملة مما يدل على عدم وصول حبوب اللقاح الى نسبة عالية من األزهار املؤنثة .
• كمتوسط جلميع معامالت التلقيح اليدوي كانت نسبة  ٪ 55من الثمار قابلة للتسويق و 33٪من الثمار
منخفضة القيمة  12٪من الثمار بال قيمة  .كذلك وجد ان نسبة الثمار الغير عاقدة (شيص) ال
تتعدى ٪ 1مما على وصول حبوب اللقاح الى معظم األزهار املؤنثة .
• عقد الثمار بواسطة الطائرات اعطي نسبة عقد أقل عندما كانت درجة احلرارة منخفضة أو حتت
حوالى  26م ه ( ) 80Fوأفضل نسب عقد عندما كانت درجة احلرارة حوالى  29م ه (  )85Fخالل فترة االزهار
بينما في حالة التلقيح اليدوي ميكن التغلب على ذلك بتكييس أو تغليف النورات .
• عندما كانت الظروف املناخية مناسبة لعقد الثمار فان استخدام كل من الطائرة العمودية والطائرة
ذات األجنحة الثابتة أعطت بصفة عامة نسبة عقد اقل من التلقيح اليدوي ولكن التلقيح مبعدل
مساو أو اعلى قليال من التلقيح
118سم )In3 7.2 ( 3حبوب اللقاح  /فدان كل يومني أعطى محصول
ٍ
اليدوي وبدون اجراء خف للثمار .
• أفضل نتائج التلقيح بالطائرات مت احلصول عليها عند استخدام الطائرة العمودية مع معدل  118سم3
للفدان كل يومني وبدون اجراء خف للثمار .

28.4 gr In3=0.0164
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= 1quart =0.94 liter 3quart= 2.84 liter oz
* Number of trees per acre about 100.

مقارنة بني الطائرة العمودية والطائرة ذات األجنحة الثابتة
• محصول الطائرة ذات االجنحة الثابتة تراوح من  % 40الى  ٪ 60من التلقيح اليدوي بينما في حالة
الطائرة العمودية تراوح من  % 70الى  ٪ 120مقارنة بالتلقيح اليدوي وقد يرجع ذلك الى كثافة حبوب
اللقاح في الطائرة العمودية لضيق شريط نثر حبوب اللقاح .
• توزيع وانتشار حبوب اللقاح باستخدام الطائرة العمودية اكثر انتظاما ً من الطائرة ذات األجنحة
الثابتة بالرغم من استخدام نفس كمية حبوب اللقاح .
• نتائج استخدام الطائرات في التلقيح كانت مشجعة خاصة في املوسم األول اما في املوسم الثاني
فلم تكن النتائج مرضية خاصة عند استخدامها جتاريا ً على (حوالى  500فدان ما يعادل  50الف نخلة)
حيث جلأ اليها عدد من املزارعني نتيجة لنقص اليد لعاملة لذلك توقف برنامج البحث.
• يعتقد أنه للحصول على نتائج عند استخدام التلقيح بالطائرات يجب زيادة معدل حبوب اللقاح مما
يتطلب زيادة نسبة الذكور في املزرعة .
• مت وقف برنامج التلقيح بواسطة الطائرة ذات اجلناح الثابت لعدم انتظام توزيع حبوب اللقاح في منطقة
االزهار ويعتقد انها بحاجة إلجراء العديد من التعديالت.
• لتلقيح  500فدان يدويا ً يلزم حوالى 750عامل ملوسم التلقيح بينما عند استخدام الطائرة العمودية
لزم حوالى  250عامل أى حوالى . ٪ 33

مميزات وعيوب التلقيح اجلوي
مميزات التلقيح اجلوي :
• التلقيح اليدوي يتطلب اجراء خف للثمار بينما في حالة التلقيح بالطائرات ميكن احلصول على حجم
جيد للثمار ومحصول جيد دون اجراء خف للثمار ويرجع ذلك الى انخفاض نسبة العقد .
•	إمكانية خفض اليد العاملة خالل فترة التلقيح الى حوالى . ٪ 60
• من انسب طرق التلقيح ملزارع نخلة التمر الشاسعة خاصة في املناطق تتميز بدرجات حرارة مناسبة
خالل موسم التلقيح .
• تعتبر احلل العملي في حالة عدم توفر اليد العاملة للتلقيح اليدوي .
• تعتبر احلل العملي في املناطق التى تتميز بإرتفاع درجة احلرارة خالل موسم االزهار حيث يتشقق عدد
كبير من الطلع في وقت واحد وتكون النورات املؤنثة جاهزة للتلقيح .

عيوب و مشاكل التلقيح اجلوي :
• حبوب اللقاح خفيفة جدا ً تتاثر بحركة الرياح لذلك يتطلب استخدام الطائرات في ظروف مناخية
مثالية خاصة عند تلقيح مساحات واسعة .
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• التلقيح بالطائرات يقتصر تطبيقه على املزارع ذات املساحات الواسعة من أشجار نخلة التمر
واملتجانسة في االرتفاع .
• استخدامه غير اقتصادي في بداية موسم األزهار إذا انخفضت درجة احلرارة عن  26م )80F(°او نهاية
موسم الزهار لقلة عدد النورات املتفتحة أو لعدم انتظام تفتحها لذلك ينصح باستخدام التلقيح
اليدوي في كلتا احلالتني .
• في احلالة الطبيعية ،بعد انشقاق الطلع قد حتتاج النورة الى اكثر من أسبوع كى تكون معظم
أزهارها قابلة الستقبال خليط حبوب اللقاح اما في حالة التلقيح اليدوي ميكن وضع الشماريخ املذكرة
بعد انشقاق الطلع مباشرة وتقوم الشماريخ املذكرة بتوفير حبوب اللقاح لفترة أطول..
• التلقيح بالطائرات يحتاج الى كمية حبوب اللقاح اكثر تصل الى 2.84لتر  /فدان /موسم بينما يستخدم
 0.94لتر/فدان /موسم في التلقيح اليدوي ( عدد النخيل  /فدان حوالى100نخلة ) .

بصفة عامة لم تكن نتائج التلقيح بالطائرات مرضية حتت ظروف املنطقة التى اجريت فيها خاصة عند
استخدامها جتارياً على حوالى  500فدان ( حوالى 50.000نخلة) لذلك توقف برنامج التلقيح بالطائرات
ولكن من املتوقع احلصول على نتائج أفضل في حالة استخدامها في املناطق التى تتميز بجو دافئ أو درجة
حرارة ال تنخفض عن  26م )80F(°خالل موسم التلقيح .
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الفصل الرابع
التلقيح اآللـــي لنخلة التمر

التلقيح األرضي
نظرا للنتائج الغير مشجعة التى مت احلصول عليها عند تطبيق طريقة التلقيح اجلوي جتارياً جرت
محاوت عديدة لتطوير طرق بديلة ميكن بواسطتها تلقيح نخلة التمر من على سطح األرض دون
احلاجة الى صعود النخلة أو استخدام الساللم  .ووجد أن استخدام العفارات ومواتير رش السوائل
حتقق الى حد كبير هذا الهدف وإطلق عليها التلقيح أألرضي . Ground-level pollination

ينقسم التلقيح األرضي الى :
أوالً  :التلقيح عن طريق الرش الرذاذي ملعلق حبوب اللقاح النقية
او حبوب اللقاح اخمللوط مبواد مساعدة .
ثانياً :التلقيح عن طريق التعفير باستخدام حبوب اللقاح النقية
أو حبوب اللقاح اخمللوطة مبواد حاملة.

بدأ استخدام هذة الطرق في اواخر القرن املاضي بهدف االقتصاد في حبوب اللقاح وجتنب صعود النخلة خاصة
في حالة النخيل املتوسط وفوق املتوسط الطول وانتشر استخدامها جتاريا ً واصبحت مقبولة لدي العديد من
املزارعني وهذا يرجع الى :
• دعم مراكز بحوث نخلة التمر ووزارات الزراعة عن طريق الدورات التدريبة والنشرات اإلرشادية.
• نتائج البحوث والتجارب التى اجريت في هذا اجملال أكدت تقارب نسب عقد الثمار وجودتها واحملصول
الكلي مع طرق التلقيح اليدوي .
• سهولة التطبيق مقارنة بالتلقيح اليدوي حيث التتطلب صعود النخلة أو استخدام الساللم أو
الرافعات امليكانيكية .

نستعرض فيما يلي وصف لكل طريقة والبحوث والدراسات التي اجريت في مجال كل منها
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الفصل الرابع
التلقيح اآللـــي لنخلة التمر
التلقيح األرضي

أوالً  :التلقيح باستخدام معلق حبوب اللقاح
في هذة الطريقة من طرق التلقيح يتم رش النورات املؤنثة أو رأس النخلة برذاذ معلق حبوب اللقاح
مبعدل يتراوح من 50ملي الى 200ملي للنورة باستخدام مواتير الرش اآللية أو املرشات اليدوية أو املرشات
الظهرية.

شكل (  ) 21التلقيح باستخدام معلق حبوب اللقاح يتم رش رأس النخلة برذاذ معلق حبوب اللقاح حيث يتم
تلقيح جميع النورات املؤنثة املتفتحه مع إعادة الرش عند تفتح نورات جديدة
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مكونات معلق حبوب اللقاح
اجريت العديد من التجارب للوصول الى أفضل نسب ملكونات معلق حبوب اللقاح والتي تتراوح من معلق بسيط
يتكون من املاء وحبوب لقاح فقط الى معلقات حتتوي على اكثر من مادة مساعدة وسنستعرض فيما يلي اهم
هذة املواد والتجارب التي اجريت لتحديد مدى كفاءتها :
• معلق مكون من املاء وحبوب لقاح فقط بتراكيز تتراوح من  0.1جم الى 10جم حبوب اللقاح  /لتر
( ) 33 ، 30 ، 11 ، 9
• معلق مكون من املاء وحبوب لقاح اضافة الى مواد اخري تساعد على انبات حبوب اللقاح أو اإلخصاب أو
التصاق حبوب اللقاح بسطح املياسم من هذة املواد
-

النشا استخدم بتراكيز تتراوح من الى 0.625جم الى  5.0جم /لتر ()1

 السكروز استخدم بتراكيز تتراوح من ٪ 5الى .) 44 ، 23 ، 12 ، 3 ( 20٪ حامض البوريك استخدم بتركيز تتراوح من 1جم  /لتر ( ) 44، 23، 6 حامض اجلبرليك  GA3استخدم بتراكيز تتراوح من  10الى  30جزء املليون ( . ) 44 ، 12 ، 3 العسل األسود بتراكيز تتراوح من  ٪ 5الى )6( ٪ 20 حامض األسكوربيك مبعدل من  1الى  2جم  /لتر (. )24 ، 6 محلول معدني من العناصر املعدنية ()3 اجلليسرين )44 (Glycerineأهمية اضافة املواد املساعدة
• الهدف من أضافة النشا تسهيل وتسريع عمل املعلق وذلك عن طريق :
 يصبح املعلق الى حد كبير ثابت حيث يقلل النشا من التوتر السطحي للماء ولزوجة املاء. يساعد حبة اللقاح على االلتصاق بالشماريخ الزهرية ومياسم األزهار مما يقلل فرصفقدها.
• الهدف من اضافة السكروز او العسل األسود وحامض البوريك وغيرها هو حتفيز حبة اللقاح
على اإلنبات وسرعة الوصول الى البويضة .
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طرق اضافة معلق حبوب اللقاح :
 استخدام املرشات اآللية وهي أكثر الطرقاستخداما ً في املزارع التجارية حيث التتطلب
عملية التلقيح صعود النخلة ولكن في بعض
احلاالت قد يصعد العامل الى منطقة النورات
خاصة في حالة تفتح عدد كبير من النورات خالل
فترة قصيرة (شكل . )22
 استخدام املرشات اليدوية وتستخدم فيالتجارب في حالة النخل الطويل تتطلب عملية
التلقيح صعود النخلة للوصول الى منطقة
النورات الزهرية .

إضافة حبوب اللقاح الى خزان الرش :
• ميلىء اخلزان بالكمية ا املقررة من املاء النقي
• تضاف كمية حبوب اللقاح على شكل عجينة
سائلة ٔاو روب الى ماء اخلزان مع التحريك اجليد .

شكل (  ) 22في حالة تفتح عدد كبير من النورات
يصعد العامل إلى رأس النخلة للتاكد من استقبال
جميع النورات معلق حبوب اللقاح

• اضافة غبار حبوب اللقاح الى ماء ا خلزان مباشرة يجعل معظمها يطفو على السطح ويحعل املعلق
غير متجانس ( شكل ) 24 ،23
• تضاف املواد املساعدة مع التحريك اجليد .
• يجب املباشرة في رش املعلق عقب اإلنتهاء من حتضيرة  ،في احدي التجارب (  )44وجد ٔان حيوية حبوب
اللقاح تنخفض في املعلق منذ النصف ساعة األولى حيث كانت ٪ 74.8بعد 15دقيقة انخفضت الى60.3
 ٪بعد 30دقيقة ثم انخفضت الى  ٪ 39.7بعد  180دقيقة وذلك كمتوسط لعدة معامالت.

شكل (  ) 23ماتور لرش معلق حبوب اللقاح حتت الضغط  ،في
بعض املزارع قد تستخدم املرشات الظهرية أو املرشات اليدوية
أو مواطير الرش الكبيرة التي تسحب بجرار
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شكل ( )24إضافة حبوب اللقاح املقرره الحظ طفو
حبوب اللقاح على سطح املاء لذلك يفضل إضافته
على شكل عجينة أو روب

االجتاة العام لنتائج التجارب التي اجريت على تلقيح نخلة التمر باستخدام معلق حبوب اللقاح ميكن
تلخيصة في النقاط التالية:
• بصفة عامة عند مقارنة نسب العقد في طرق التلقيح الثالثة ( يدوي  ،معلق ،تعفير ) وجد انها كانت
الى حد ما متقاربة ومرضية وكافية إلعطاء محصول اقتصادي وميكن اقسينها إلى:
 تفوق التلقيح اليدوي على التلقيح باستخدام املعلق ( .) 33 ، 30 ، 11 ، 3 تفوق التلقيح باستخدام املعلق على التلقيح اليدوي () 12 ، 6 عدم وجود فروق واضحة بني التلقيح باستخدام املعلق و التلقيح اليدوي ( ) 12• تفوق إحدى طرق التلقيح على األخرى فى نسبة العقد كان يتوقف على :
 الصنف املذكر أو مصدر حبوب اللقاح الصنف املؤنث املستقبل حلبوب اللقاح تركيز حبوب اللقاح تركيز ونوع املواد املساعدة املُضافة .• عند استخدام عدة تراكيز حلبوب اللقاح في لوحظ مايلي :
 ان الزيادة في قيم نسبة العقد تكون تدريجية مع الزيادة في تراكيزحبوب اللقاح حتى تركيزمعني ثم تتضاءل بعدة .
 ان الزيادة في قيم اخلواص الطبيعية للثمار مثل طول وعرض الثمرة ومتوسط وزن الثمرة ونسبةاللحم تكون تدريجية بزيادة االنخفاض في تراكيزحبوب اللقاح حتى تركيز معني ثم تتضاءل بعدة .
• اضافة املواد املساعدة مثل النشا وحمض البوريك وحامض اجلبرليك والسكروز والعسل األسود وغيرها
من املواد املساعدة كان لها تأثيرات إيجابية في معظم احلاالت خاصة نسبة العقد
• أفضل تركيز حلبوب اللقاح في معلق الرش اختلف باحتالف االصناف وهذا واضح من األمثلة التالية :
 صنف زغلول  2جم  /لتر ( ) 12و  4جم  /لتر ( ) 6 صنف صعيدي  1.25جم  /لتر ( )1ومن  2.5-5جم  /لتر () 24 صنف سماني  2جم  /لتر ()12 أصناف خالص وشيشي ورزيز  1.5سم / 3لتر ()3 صنف خنيزي  2.0 - 1.5جم  /لتر ()9 صنف نبوت على وسباكة  2جم  /لتر ()15 صنف لولو  1.5جم  /لتر ( ) 11 أصناف برني وفرض وجبري  0.5جم  /لتر (. )30 أصناف خالص ورزيز  1.5جم  /لتر ()45 صنف دهكي  1.0جم  /لتر ()33 صنف سيوي  1.0جم  /لتر ()23األمثلة السابقة لالسترشاد بها وعلى املزارع اجراء جتارب أولية لتحديد أفضل تركيز يناسب االصناف
السائدة في مزرعتة مع األخذ في األعتبار اضافة املواد املساعدة واملنشطة الى املعلق بهدف التوفير في
كمية حبوب اللقاح أو لتحفيز عملية التلقيح.
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نظرا ً لتوجة العديد من املزارعني الى استخدام معلق حبوب اللقاح سنستعرض نتائج بعض الدراسات التى
اجريت في هذا اجملال بشئ من التفصيل على النحو التالي :
• مقارنة التلقيح باستخدام معلق حبوب اللقاح والتلقيح اليدوي
• مقارنة التلقيح باستخدام معلق حبوب اللقاح والتلقيح باستخدام طرق تعفير حبوب اللقاح
في استعراضنا لنتائج التجارب التي اجريت في هذا اجملال سيتم التركيز على نسبة العقد ملا لها من
دالالت مباشرة وغير مباشرة على كمية احملصول وخصائص الثمار الطبيعية والكيميائية .

مقارنات التلقيح باستخدام
معلق حبوب اللقاح … التلقيح اليدوي
مصر… 2008
في جتربة على صنفي زغلول وسماني ( )12للمقارنة بني التلقيح اليدوي ( 3شماريخ مذكرة لكل نورة ) و التلقيح
باستخدام محلول مائي من حبوب اللقاح بتركيز 2جم  /لتر مع اضافة
 حامض اجلبرليك  GA3بتراكيز  30 ، 20 ، 10جزء في املليون ( 200مل لكل نورة ) سكروز بتراكيز  200( ٪ 20 ، ٪ 10 ، ٪ 5مل لكل نورة )اوضحت النتائج مايلي :
• عنداملقارنة بالتلقيح اليدوي لكال الصنفني وجد أن معظم معامالت الرش أدت الى زيادة قيم نسبة
الثمار املتبقية عند احلصاد  ،متوسط وزن العذق ،متوسط محصول النخلة ،حجم الثمار  ،وزن الثمار
 ،طول وقطر الثمار ،املواد الصلبة الذائبة  ،السكريات الكلية واخملتزلة وغير اخملتزلة مقارنة بالتلقيح
اليدوي  .بينما نسبة احلموضة الكلية لم تتأثر .
• أفضل نسبة عقد ( نسبة الثمار املتبقية ) عند اضافة السكروز كانت :
  ٪ 48.7لصنف سماني عند استخدام  ٪ 10سكروز 2 +جم حبوب لقاح  /لتر.-

 ٪ 56لصنف زغلول عند استخدام  ٪ 5سكروز  2 +جم حبوب لقاح  /لتر.

• أفضل عقد ( نسبة الثمار املتبقية )عند اضافة  GA3كانت :
  ٪ 45لصنف سماني عند استخدام  GA3بتركيز 30جزء في املليون  +2جم حبوب لقاح  /لتر  ٪ 35لصنف سماني عند استخدام  GA3بتركيز 20جزء في املليون  +2جم حبوب لقاح  /لتر• نسبة العقد ( نسبة الثمار املتبقية ) للتلقيح التقليدي كانت  34٪لصنف سماني و 29٪لصنف
زغلول
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مصر…2014
في جتربة على صنف صعيدي( )1لدراسة تأثير معلق حبوب اللقاح والنشا على العقد والصفات
الثمرية .تراكيز حبوب اللقاح  /لتر كانت  0.625جم 1.25 ،جم  2.5 ،جم  5.0 ،جم  .مت اضافة النشا
بنفس تراكيز حبوب اللقاح معدل كمية املعلق لكل نورة كانت  50ملي  ،مت تقدير نسبة العقد بعد
شهر من التلقيح .
اوضحت الدراسة ما يلي:
• بصفة عامة نتائج املعامالت التى مت فيها اضافة النشا كحامل الى معلق اللقاح كانت أفضل من
املعامالت التى لم يضاف اليها النشا .
• ينصح الباحث استخدام  1.25جم حبوب لقاح  /لتر مع اضافة نسبة من النشا تتراوح من  2.5الى 5.0
جم  /لتر وهذة التراكيز كافية إلعطاء نسبة عقد جيدة وثمار بجودة جيدة .
• أفضل نتائج لنسبة العقد كانت ِعنْد استخدام  5جم لقاح  5 +جم نشا  /لتر حيث كانت العقد 70.4٪
بينما اقل نسبة عقد كانت عند استخدام  0.625جم لقاح  0.625 +جم نشا  /لتر حيث كانت نسبة العقد
. ٪ 38.8
• أعلى قيمة لوزن العذق كانت عند استخدام  5جم لقاح  5 +جم نشا  /لتر حيث كانت وزن العذق10.7
كجم بينما اقل قيمة لوزن العذق كانت عند استخدام 0.625جم لقاح  0.625 +جم نشا  /لتر حيث كان
وزن العذق  6.9كجم .
• أعلى قيمة لوزن الثمرة كانت عند استخدام0.62جم لقاح  0.625 +جم نشا  /لتر حيث كانت وزن 11.45
جم بينما اقل قيمة لوزن العذق كانت عند استخدام  5.0جم لقاح  5.0 +جم نشا  /لتر حيث كان وزن
الثمرة  9.84جم .
• الفروق في اخلصائص الكميائية لم تكن كبيرة وإن كانت معنوية في بعض احلاالت كما هو واضح ممِ ا يلي:
 نسبة املواد الصلبة الذائبة تراوحت من  ٪ 77.4الى ٪ 80.5 نسبة الرطوبة تراوحت من  ٪ 13.2الى ٪ 15.0-نسبة السكريات الكلية تراوحت من  ٪ 72.6الى ٪ 75.5

مصر … 2010
في جتربة على صنف صعيدي ( )24مت استخدام معلق حبوب بالتراكيز التالية ( جم /لتر ) 2.50 ، 1.25 ، 0.62:
 20.00 ، 10.00 ، 5.00 ،ومت اضافة حامض األسكوربك  Ascorbicبتركيز 1جم /لتر لكل تركيز
اوضحت الدراسة ما يلي:
• استخدام معلق حبوب اللقاح بتركيز من  2.5الى  5.0جم  /لتر مع أضافة 1جم اسكوربيك كافي
للحصول على محصول مناسب بصفات ثمار جيدة .
• حدث انخفاض معنوي وتدريجي في نسبة العقد ووزن العذق بانخفاض تركيز حبوب اللقاح في املعلق
من 20جم  /الى  0.62جم /لتر .
• حدث حتسن في جودة الثمار بانخفاض تركيز حبوب اللقاح في املعلق من 20جم  /الى  0.62جم /لتر
اضافة حامض األسكوربك بتركيز 1جم /لتر.
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مصر…2014
في جتربة على صنف زغلول ( )6مت التلقيح باستخدام املعلق املائي حلبوب اللقاح بتراكيز  6.0 , 4.0 , 2.0 , 1.0جم
 /لتر لكل معاملة مت اضافة  1.0جم بوريك اسيد  2.0 ،ملي من العسل األسود 2.0 ، Treacleجم اسكوربيك
أسيد مع املقارنة بالتلقيح اليدوي (10شماريخ /نورة ) أوضحت الدراسة ما يلي :
• للحصول انتاج مناسب ومحصول بجودة جيدة وتشجيع الثمار على البقاء ينصح الباحث التلقيح
باستخدام معلق يحتوي على 4.0حبوب لقاح جم  /لتر لكل معاملة مت اضافة  1.0جم بوريك اسيد 2.0 ،
ملي  Treacle 2.0جم اسكوربيك أسيد وذلك بعد يومني من انشاق الطلع .
• زادت نسبة العقد بزيادة تركيز حبوب اللقاح حيث كانت  ٪ 49عند استخدام تركيز  1.0جم  /لتر و 65
 ٪عند استخدام جم /لتر بينما كانت  ٪ 50عند استخدام التلقيح اليدوي .
• زادت كمية احملصول بزيادة تركيز حبوب اللقاح حيث كانت 213كجم عند استخدام تركيز 1.0جم  /لتر
 252كجم عند استخدام حم /لتر بينما كانت 195كجم عند استخدام التلقيح اليدوي .
• لم تكن الفروق في نسبة العقد وكمية احملصول واخلواص الطبيعية للثمار معنوية بني أعلى تركيزين
حلبوب اللقاح .
• السكريات الكلية واخملتزلة واملوادالصلبة الذائبة كانت قيمها اقل عند استخدام معلق حبوب اللقاح
مقارن بالتلقيح اليدوي واذاد الفرق بزيادة بزيادة تركيز حبوب اللقاح بينما اتخذت احلموضة اجتاة معاكس.

السعودية… 1985
في جتربةعلى أصناف خالص ورزيز وشيشي ( )3مت باستخدام التلقيح اليدوي ومقارنتة بالتلقيح مبعلق
حبوب اللقاح بتركيز 1.5سم / 3لتر مع إضافة  ٪ 10سكروز أو 30جزء في املليون حامض اجلبرليك
أومحلول معدني مكون من
().gm H3 B04, 0.3 gm Ca (N03)2 2.4 H20, 0.2 gm MgS04, and 0.1 gm KN03 0.5
الرش مبعدل  50-70ملي  /لتر  ،أوضحت الدراسة ما يلي :
• صنف خالص:
 نسبة العقد  :اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام التلقيح اليدوي () ٪ 48.5بينما اقل نسبةكانت عنداستخدام معلق حبوب اللقاح +السكروز ( )٪ 31.5اقرب النسب الى التلقيح اليدوي
كانت عند استخدام معلق حبوب اللقاح  +محلول معدني +حامض اجلبرليك )٪ 47.6( .
 خصائص الثمار  :لم تكن الفروق معنوية بني املعامالت في حالة وزن وقطر الثمرة  ،وزن وطولوعرض البذرة  ،السكريات الكلية واخملتزلة وغير اخملتزلة ،الرطوبة بينما كانت الفروق معنوية بني
بعض املعامالت في حالة طول التمرة ووزن اللحم .
• صنف شيشي :
 نسبة العقد  :اقل نسبة عقد كانت عند استخدام التلقيح اليدوي ( ) 40.1٪ومعاملة معلقاللقاح  +حامض اجلبرليك  +السكروز( ) 39.1بينما اعلى نسبة كانت عنداستخدام معلق حبوب
اللقاح +السكروز+محلول معدني ()59.5٪
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 خصائص الثمار  :لم تكن الفروق معنوية بني املعامالت في حالة وزن وقطر وطول الثمرة ،وزن وطول وعرض البذرة  ،السكريات غير اخملتزلة ،الرطوبة بينما كانت الفروق معنوية بني بعض
املعامالت في حالة السكريات الكلية واخملتزلة .
• صنف رزيز :
 نسبة العقد  :اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام التلقيح اليدوي () ٪ 83.1بينما اقل نسبةكانت عنداستخدام معلق حبوب اللقاح +السكروز ( )٪ 45.5اقرب النسب الى التلقيح اليدوي
كانت عند استخدام معلق حبوب اللقاح  +السكروز +محلول معدني )٪ 74.3( .
 خصائص الثمار  :لم تكن الفروق معنوية بني املعامالت في حالة وزن وقطر وطول الثمرة  ،وزنوطول وعرض البذرة  ،السكريات الكلية واخملتزلة غير اخملتزلة ،بينما كانت الفروق معنوية بني بعض
املعامالت في حالة الرطوبة .

السعودية … 2010
في جتربة على صنف خنيزي( )9مت التلقيح باستخدام معلق مائي يحتوي( جم  /لتر )  2.0 ، 1.5، 1.0 ، 0.5ومبعدل
 100ملي  /نورة باستخدام مرشة يدوية من البالستك مع املقارنة بالتلقيح اليدوي ( 10شماريخ  /نورة ) مت تقدير
نسبة العقد عند مرحلة اجلمري (7-8أسبوع من العقد)  .اوضحت الدراسة ما يلي:
نسبة العقد:
• طريقة التلقيح أثرت معنويا ً على نسبة العقد فقد كانت 63.6٪في حالة التلقيح اليدوي و81
 ٪عند استخدام معلق 1.5او  2.0جم  /لتر و 71٪عند استخدام  0.5جم  /لتر و 76٪عند استخدام
1.0جم /لتر.
احملصول :
• في حالة التلقيح اليدوي كانت قيم وزن الثمار وحلم الثمار وطول وعرض الثمار اعلى معنويا ً من طرق
التلقيح باستخدام املعلق املائي بينما لم يتاثر وزن البذرة بطريقة التلقيح .
• حالة التلقيح اليدوي كنت قيم وزن العذق واحملصول الكلي للنخلة أقل معنويا ً من طرق التلقيح
باستخدام املعلق املائي بينما لم تتاثر نسبة الرطب بطريقة التلقيح.
 وزن العذق  :كان  6.7كجم ملعاملة املقارنة و 8.2كجم ملعاملة  0.5حم  /لتر و  8.4كجمملعاملة  1.0حم  /لتر و  8.8كجم ملعاملة  1.5حم  /لتر و 8.3كجم ملعاملة  2.0حم  /لتر
 محصول النخلة  :كان  46.8كجم ملعاملة املقارنة و 57.5كجم ملعاملة  0.5حم  /لتر و 59.0كجم ملعاملة  1.0حم  /لتر 61.6كجم ملعاملة  1.5حم  /لتر و 58.3كجم ملعاملة  .2.0حم  /لتر
 وزن الثمرة  :كان  8.6جم ملعاملة املقارنة و 8.1جم ملعاملة  0.5حم  /لتر  7.4و جم ملعاملة 1.0حم  /لتر و  7.3جم ملعاملة  1.5حم  /لتر و 7.7جم ملعاملة  .2.0حم  /لتر
• في مرحلتي اخلالل والرطب لم يكن لطريقة التلقيح تأثير معنوي على نسبة احلموضة واملواد الصلبة
الذائبة الكلية وتركيز كل من فيتامني سي والفينوالت والتانينات الذائبة .
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السعودية … 2012
في جتربة على صنفي نبوت علي وسباكة ( )10مت التلقيح باستخدام معلق مائي يحتوي 2.0جم /لتر مبعدل 100
ملي  /نورة مع املقارنة بالتلقيح التقليدي (  10شماريخ  /نورة ) مت تقدير نسبة العقد بعد  40يوم من التلقيح
.
اوضحت الدراسة ما يلي:
• في كال الصنفني لم تتأثر نسبة العقد معنويا ً بطريقة التلقيح ففي صنف نبوت على كانت ٪ 33.9
عند استخدام املعلق و  35.1٪عند استخدام التلقيح اليدوي اما في صنف سباكة فقد كانت ٪ 20.9
عند استخدام املعلق و  21.1٪عند استخدام التلقيح اليدوي .
• في كال الصنفني لم يكن لطريقة التلقيح تأثير معنوي على وزن الثمار ونسبة اللحم الى البذرة وقطر
وطول الثمار .
• في كال الصنفني لم يكن لطريقة التلقيح تأثير معنوي على نسبة احلموضة وتركيز كل من فيتامني ح
والفينوالت والتانينات .
• نسبة العقد متدنية لكال الصنفني سواء مت التلقيح يدويا ً أو بواسطة املعلق

اإلمارات … 2011
في جتربة على صنف لولو ( )11مت التلقيح باستخدام املعلق املائي حلبوب اللقاح بتراكيز  1.5 , 1.0 , 0.5جم  /لتر
مع املقارنة بالتلقيح اليدوي مت تقدير نسبة العقد بعد  8 - 7أسبوع من التلقيح.
اوضحت الدراسة ما يلي:
• في حالة التلقيح اليدوي كانت نسبة العقد و قيم وزن العذق واحملصول الكلي للنخلة اعلى معنويا ً من
طرق التلقيح باستخدام املعلق املائي وهذا واضح من األرقام التالية :
التلقيح باستخدام املعلق املائي عند تراكيز 1.5 , 1.0 , 1.0 .جم  /لتر أعطت نسب عقد 75.6 ٪و  ٪, 87.8و  ٪ 86.8على التوالي مقارنة بالتلقيح اليدوي الذي أدي الى ارتفاع نسبة العقد الى
. ٪ 90
 أدت التراكيز الثالثة الى انخفاض معنوي في متوسط وزن العذق حيث كان 5.5كجم6.2،كجم7.2،كجم على التوالي مقارنة بالتلقيح اليدوي 8.5كجم.
 أدت التراكيز الثالثة الى انخفاض معنوي في متوسط وزن احملصول الكلي للنخلة في مرحلةالتمر حيث كان 49.7كجم  55.9،كجم 64.7،جم على التوالي مقارنة بالتلقيح اليدوي76.9
كجم.
• أدت زيادة تركيز حبوب اللقاح في املعلق الى زيادة بسيطة ولكن معنوية في وزن الثمرة واللحم وطول
وقطر الثمرة و املواد الصلبة الذائبة
• لم يتأثر وزن البذرة وتركيز احلموضة وفيتامني ج ونسبة الرطوبة باملعامالت اخملتلفة .
• الباحث ينصح باستخدام معلق حبوب اللقاح لألصناف التى تتميز بكثافة االنتاج مثل لولو حيث يكون
انخفاض العقد مشابة خلف الثمار .
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ُعمان … 2007
في مجموعة من التجارب شملت أصناف فرض وبرني وجبري وهاللي ( )30أوضحت الدراسة ما يلي:
صنف فرض
استخدم لقاح بهالني بتراكيز  1.5 ،1.0 ، 0.5جم حبوب اللقاح /لتر ماء  .استخدم التلقيح اليدوي للمقارنة
اوضحت الدراسة ما يلي:
• تبني من هذة الدراسة جناح فكرة مزج حبوب اللقاح باملاء في تلقيح النورات املؤنثة لنخلة التمر ويوصي
باستخدام التركيز  0.5جم  /لتر في تلقيح صنف فرض .
• نسبة العقد :تراوحت بني  69.9٪الى ٪ 72.2عند استخدام املعلق بتراكيز من 1.5 , 1.0 , 0.5
جم حبوب لقاح /لتر بينما كانت ٪ 74.4عند استخدام التلقيح اليدوي
• الصفات الطبيعية  :في املوسم األول لم تؤثر املعامالت اخملتلفة على احملصول الكلي للنخلة  ،متوسط
وزن العذق  ،وزن حلم الثمرة ووزن البذرة في مرحلتي اخلالل والتمر بينما في املوسم الثاني كانت الفروق
معنوية خاصة احملصول حيث تراوح من  80.5كجم الى  92.8كجم في معامالت التلقيح باملعلق بينما
بلغ 76,8كجم في حالة التلقيح اليدوي .
صنف برني
استخدم لقاح اخلور بتراكيز  0.5 ،0.3 ، 0.1جم حبوب/لتر ماء  .استخدم التلقيح اليدوي للمقارنة اوضحت
الدراسة ما يلي:
• يوصي باستخدام التركيز  0.5جم حبوب لقاح  /لتر في تلقيح صنف برني
• نسبة العقد  :تراوحت النسبة عند استخدام معلق اللقاح بني  58.1٪الى ٪ 64.1مقارنة بالتلقيح
اليدوي . ٪ 80.2
• نسبة العقد تراوحت نسبة العقد عند استخدام معلق اللقاح بني  58.1٪الى ٪ 64.1عند استخدام
املعلق بتراكيز من  0.5 ،0.3 ،0.1جم حبوب لقاح /لتر مقارنة بالتلقيح اليدوي ٪ 80.2
• الصفات الطبيعية  :في مرحلة اخلالل لم تؤثر املعامالت اخملتلفة على طول وعرض ووزن الثمار  ،طول
وعرض ووزن البذرة  ،بينما في مرحلة التمر كانت الفروق معنوية في حالة طول ووزن الثمرة  ،طول ووزن
البذرة  ،وزن اللحم  ،احملصول الكلي ولم تكن الفروق معنوية في حالة متوسط وزن العذق  ،عرض البذرة ،
عرض الثمرة .
صنفي جبري وهاللي عمان
استخدم لقاح بهالني بتراكيز  0.5 ،0.3 ، 0.1جم /لتر ماء  .استخدم التلقيح اليدوي للمقارنة اوضحت الدراسة
ما يلي:
• ويوصي باستخدام التركيز  0.5جم حبوب لقاح  /لتر لتلقيح صنف جبري والتركيز  01جم حبوب لقاح
 /لتر لتلقيح صنف هاللي .
• نسبة العقد  :تأثير املعامالت كان معنويا على نسبة العقد خاصة بني التلقيح اليدوي والتلقيح باملعلق
كونو واضح مما يلي :
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 في صنف هاللي كانت النسبة  86.6٪عند استخدام التلقيح اليدوي بينما تراوحت بني 58.5٪و 73.9٪عند استخدام املعلق بتراكيز من  0.5 ،0.3 ،0.1جم حبوب لقاح  /لتر
 في صنف جبري كانت النسبة  79.2٪عند استخدام التلقيح اليدوي بينما تراوحت بني 49.9٪و 64.1٪عند استخدام املعلق بتراكيز من  0.5 ،0.3 ،0.1جم حبوب لقاح  /لتر
• كمتوسط لكال الصنفني كان للمعامالت تأثير واضح على متوسط وزن الثمرة حيث كان الوزن 11.9
جم عند استخدام التلقيح اليدوي بينما تراوح بني  13.9جم و 16.9جم عند استخدام املعلق
• احملصول الكلي  :لم يكن تأثير املعامالت معنويا كما هو واضح مما يلي:
 في صنف هاللي كان الوزن  51.0كجم عند استخدام التلقيح اليدوي بينما تراوح بني48.1كجم و  54.5كجم عند استخدام املعلق .
 في صنف جبري كان الوزن  50.5كجم عند استخدام التلقيح اليدوي بينما تراوحت بني 43.0كجم و  57.0كجم عند استخدام املعلق

العراق … 1984
( في جتربة على صنف زهدي ( )44بهدف رفع كفاءة طريقة التلقيح بالرش عن طريق استخدام معلق حبوب لقاح
بتركيز  200ملجم  /لتر وإضافة البورون بتركيز 250ملجم /لتر واجلبرلني 30ملجم /لتر ومحلول (السكروز ٪ 15
+اجلليسرين  ) ٪ 50في معامالت مختلفة مت تقرير نسبة العقد بعدد الثمار املتبقية على  10شماريخ واملقارنة
بعدد اماكن االزهار الكلية على نفس الشماريخ.
أوضحت الدراسة ما يلي :
حيوية حبوب اللقاح
مت تقدير حيوية حبوب اللقاح بعد حتضير املعلق ملدد تتراوح من  15دقيقة الى  180دقيقة ووجد :
 حيوية حبوب اللقاح تنخفض في املعلق منذ النصف ساعة االولى حيث كانت٪ 74.8بعد 15دقيقة انخفضت الى ٪ 60.3بعد 30دقيقة ثم انخفضت الى  ٪ 39.7بعد 180دقيقة وذلك
كمتوسط جلميع املعامالت .
 تبقى أكثر من  ٪ 50من حبوب اللقاح حية بعد ساعة من التحضير ( مبعدل  ٪للمحاليلاخملتلفة ) وهذا مؤشر جيد على إمكانية استخدام معلق حبوب اللقاح في التلقيح ولكن ينصح
برش املعلق مبجرد حتضيرة .
عقد الثمار
 كانت جميع معامالت الرش متقاربة ( تراوحت من  ٪ 10.6الى  ٪ 19.3للموسم الثالث ) فيحني كانت معاملة التلقيح اليدوي أعلى بكثير( ) ٪ 29
 وجد ان تأثير كل من البورون واجلبرلني على عقد الثمار وكمية احملصول كان بسيطا ً وكانت اقلمن التلقيح اليدوي
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وزن العذق وصفات الثمار (مرحلة التمر )
 كانت جميع معامالت الرش متقاربة ( تراوحت من 1.7كجم الى  2.4كجم للموسم الثالث )في حني كانت معاملة التلقيح اليدوي أعلى بكثير(  4.9كجم )
 املعامالت اخملتلفة لم تؤثرعلى نسبة املواد الصلبة الذائبة والبروتني في حني لم ميكنللمعامالت اخملتلفة تأثير منتظم على محتوى الثمار من الرطوبة .

مقارنات التلقيح باستخدام
معلق حبوب اللقاح … مخلوط اللقاح اجلاف والتلقيح اليدوي

مصر…2014
في جتربة على صنف سيوي ( )23استخدمت تراكيز 1.0، 0.8 ،0.6 ، 0.4جرام حبوب لقاح  /لتر مع اضافة ٪ 10
سكروز و  0.2جم حمض البوريك كمواد منشطة  ،واملقارنة باستخدام التعفير ببنسب 9:1 ، 12:1 ، 16:1 ، 24:1
(حبوب لقاح :بودرة تلك) .
أوضحت الدراسة ما يلي :
• انخفاض في نسبة العقد(الثمار املتبقية ) ووزن العذق بانخفاض تركيز حبوب اللقاح .
• حتسن في جودة الثمار من حيث وزن الثمرة واملواد الصلبة الذائبة والسكريات بانخفاض تركيز حبوب
اللقاح.
• لم يالحظ فروق معنوية بني تأثير طريقتي التلقيح معلق حبوب اللقاح أو اخمللوط اجلاف.
• ميكن احلصول على أنتاج مناسب وثمار جيدة عند استخدام التلقيح بواسطة معلق حبوب اللقاح
بتركيز 1.0جم  /لتر  10٪ +سكروز  +0.2جم حامض بوريك أو استخدام اخمللوط اجلاف بنسة . 9:1
• يفضل الباحث استخدام معلق حبوب اللقاح ألنه يزيد من كفاءة التلقيح لصغر كمية اللقاح الالزمة
مقارنة باخمللوط اجلاف
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السعودية …1983
في جتربة على صنفي خالص و رزيز (  ) 44لتقييم كفاءة دقيق القمح ومحلول السكروز حاملني حلبوب اللقاح ومت
استعمال اخملاليط التالية
 -مخلوط حبوب اللقاح والدقيق بنسب

 1:1، 2:1 ، 5:1 ، 10:1مع استخدام آلة التعفير .

 حبوب لقاح عالقة في محلول سكروز ٪ 10مبعدل  1.5سم  3حبوب لقاح لكل لتر ماء.مت تقدير نسبة العقد والتساقط بعد شهرين من التلقيح .
اوضحت النتائج مايلي :
• في صنف خالص لوحظ عدم ظهور اجتاة معني لنسبة العقد بزيادة نسبة حبوب اللقاح في اخمللوط مما
يشير الى إمكانية خلط حبوب اللقاح بدقيق القمح بنسب من  1:1الى 10:1واحلصول على نتائج مرضية
حيث كان متوسط العقد للمخاليط األربعة  ٪ 75مقابل  ٪ 61عند استعمال حبوب اللقاح بدون خلط .
• كان متوسط التساقط للمخاليط األربعة  ٪ 52مقابل  ٪ 43عند استعمال حبوب اللقاح مبفردها .
• عند استعمال احمللول السكري  ٪ 10وجد مايلي :
 في صنف رزيز كانت نسبة العقد  98٪عند استعمال احمللول السكري مقابل  ٪ 60عندالتعفير بحبوب لقاح بينما كانت نسبة التساقط  41٪عند استعمال احمللول السكري مقابل 52
 ٪عند التعفير بحبوب القاح.
 في صنف خالص كانت نسبة العقد  79٪عند استعمال احمللول السكري مقابل  ٪ 60عندالتعفير بحبوب لقاح بينما كانت نسبة التساقط  25٪عند استعمال احمللول السكري مقابل 52
 ٪عند التعفير بحبوب القاح.

باكستان… 2010
في جتربة على صنف دهكي ( )33مت اجراء التلقيح باستخدام الطرق التالية  :تعفير حبوب اللقاح  -وضع
شماريخ مذكرةفي قمة النورة املؤنثة  -رش معلق مائي حلبوب اللقاح مبضخة يدوية سعة لتر (جرام حبوب
لقاح  /لتر )  -تلقيح طبيعي .
اوضحت النتائج مايلي (متوسط موسمني ) :
 اعلى نسبةعقد مت احلصول عليها عند استخدام التلقيح اليدوي ( )89.5٪بينما ادني نسبة عقد متاحلصول عليها عند استخدام التلقيح الطبيعي ( )33.6٪بينما كانت حوالى ( )66.6٪عند استخدام
طريقة التعفير ( )66.5٪عند استخدام معلق حلبوب اللقاح .
 لم تؤثر طريقة التلقيح معنويأ ً على متوسط وزن الثمار وطول الثمار وحلم الثمار بينما كان التأثيرمعنوى ملوسم واحد في حالة وزن البذرة ووزن العذق حيث كانت قيم التلقيح الطبيعي اقل معنويا ً من
باقي املعامالت وذلك واضح من األمثلة التالية :
 وزن العذق 3.9 :كجم ملعاملة التلقيح الطبيعي و 7.4كجم ملعاملة التلقيح اليدوي و 6.5كجمملعاملة التعفير و  6.3كجم ملعاملة معلق حبوب اللقاح .
 وزن الثمرة 14.0 :جم ملعاملة التلقيح الطبيعي و 16.1جم ملعاملة التلقيح اليدوي و 15.2جم ملعاملةالتعفير و 14.5جم ملعاملة معلق حبوب اللقاح.
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الفصل الرابع
التلقيح اآللـــي لنخلة التمر
التلقيح األرضي

ثانياً  :التلقيح عن طريق التعفير

في هذة الطريقة يتم تعفير النورات املؤنثة بحبوب اللقاح النقية أو اخمللوطة باستخدام أنواع عديدة من
املُلقحات أو العفارات تتدرج من العفارات البسيطة التي ميكن حملها باليد أو على الظهر الى العفارات
التي حتتاج الى جرّار لنقلها من منطقة الى اخرى شكل ( . ) 25

شكل ( ) 25بعض أنواع العفارات التي تستخدم في نقل مخلوط حبوب اللقاح إلى منطقة اإلزهار
( املصدر راجع الصور في الداخل )
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املميزات التي يجب توفرها في عفارات وآالت التلقيح باستخدام التعفير :
• تكلفة منخفضة يستطيع عدد كبير من املزارعني شراءها .
• ميكن استخدامها في النظم اخملتلفة ملزارع نخلة التمر خاصة التى يتخللها زراعات بينية أو قنوات
خاصة للري .
• احلصول على نسبة من العقد واإلنتاج مساوية على األقل للتلقيح اليدوي حتى ال يتأثر عائد املزارع .
• ميكن اإلعتماد عليها خالل موسم اإلزهار ولسنوات عديدة .
• كمية حبوب اللقاح الالزمة اقتصادية وال تزيد عن كمية حبوب لقاح التلقيح اليدوي ( ) 18 ، 16والتى
تقدر بحوالي  0.94لتر  /فدان ( حوالى 100نخلة (  /موسم (. )1quart or 58 In3/Acre/Season
• عدد العمال أو عدد ساعات العمل ال يزيد عن احتياجات التلقيح اليدوي مع األخذ في االعتبار عمليات
خف وربط النورات والهدف تخفيض عدد العمال آلى أقل من  ٪ 50خالل فترة التلقيح .
• الحتتاج الى عمال مهرة وفي نفس الوقت آمنة وال تشكل اي خطورة على عمال التلقيح .
• يفضل أن تكون ثنائية اإلستخدام بحيث تستخدم للتلقيح في موسم ازهار نخلة التمر وعفارة
للمبيدات باقي العام.

تنقسم العفارات التى مت استخدامها أو جتربتها لتلقيح نخلة التمر الى :

عفارات ال حتتاج الى صعود النخلة أو استخدام الساللم
حيث يتم نقل حبوب اللقاح من سطح األرض الى رأس النخلة بواسطة أنبوب ميكن التحكم بطوله حسب
ارتفاع النخلة تنتقل خالله حبوب أو مخاليطها بواسطة ضغط الهواء وتنقسم الى :
 عفارات كبيرة احلجم محملة على مقطورة Trailer- mounted عفارات متوسطة احلجم نسبيا ً محمولة على منصة أو عربة بعجلتني Cart-type -عفارات ظهرية  Dorsal pollinatorsحتمل على الظهر

عفارات حتتاج الى صعود النخلة أو استخدام الساللم
حيث يتم تعفير النورات املؤنثة عن قرب ويستخدم هذا النوع من العفارات عند إجراء التجارب والنخل
املنخفض الطول واملزارع احملدودة املساحة وتشمل عددة أنواع من العفارات اليدوية Hand instruments.
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نستعرض فيما يلي بعض املواصفات واملميزات العملية لبعض اآلت التى مت جتربتها في بعض مناطق انتاج
التمور :

 .1العفارات الكبيرة احلجم احملمولة على مقطورة Trailer- mounted
وهي عبارة عن عفارات ( ُملقحات ) كبيرة احلجم أجزاءها محملة على منصة ( trailer- mountedشكل )25
يتم جرها أو حتريكها من نخلة الى اخري بواسطة جرار  Tractorمت تطويرها وجتربتها في أمريكا ( )18 ، 17 ، 16
وتنقسم الى :
عفارة األزهار االرضية Bloom duster
• تستخدام رافعة هيدروليكية فى قمتها سلة  Basketللوصول الى قمة النخلة قريبا ً من النورات
املؤنثة والدوران حول رأس النخلة ،وميكن استخدام الرافعات التى تستخدم في جمع احملصول أو خلدمة رأس
النخلة (شكل  26ميني ) .
• العامل الذي يقوم بعملية التلقيح يقف داخل السلة ويوجة أنبوب اللقاح (قطر  0.3سم وطول 60
سم ) إلى رأس النخلة مستهدف النورات املتفتحة لتعفيرها مبخلوط حبوب اللقاح مبساعدة تيار ثابت
من الهواء حتت ضغط PSI 40-30
• حتتاج الى عاملني أحدهما إلجراء التلقيح واألخر لتحريك العفارة بني النخيل .
• تستخدم لتلقيح النخيل القصير ومتوسط الطول.
• عفارة األزهار األرضية ميكنها تلقيح من 1الى  1.33فدان في الساعة (حوالى 100-130نخلة )

عفارة النخليل األرضية Trailer-mounted Palm duster
• لها أنبوب طويل ميكن تعديل ارتفاعة حتى طول  10متر حسب طو ل النخلة للوصول الى منطقة
األزهار ( شكل  26يسار ) .
• يتم حمل مخلوط حبوب اللقاح الى منطقة االزهار بواسطة تيار الهواء .
• العامل الذي يقوم بعملية التقيح يقف على منصة هيدروليكية على ارتفاع حوالى  3متر من سطح
األرض )brown ( .
• تستخدم لتلقيح النخيل املتوسط الطول والطويل .
• عفارة النخلة وميكنها تلقيح  2.5فدان في الساعة (حوالى 250نخلة ) اذا مت التلقيح من اجلانبني أو 5
فدان (حوالى 500نخلة ) اذا مت التلقيح من جانب واحد.
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شكل (  )26يوضح عفارة االزهار األرضية وغفارة النخيل األرضيةواملكونات الرئيسية لكل منها

ماكينة تلقيح أشجار النخيلPalm Tree Pollination Machine .
• تعتمد هذة املاكينة على تدفق تيار قوي من الهواء يحمل مخلوط حبوب اللقاح الى رأس النخلة ()26
حيث توجد النورات املؤنثة دون احلاجة الى استخدام األنابيب كما هو احلال في العفارات اآللية اآلخري .
• لها القدرة تلقيح أشجار النخيل على ارتفاعات مختلفة تتراوح من  2متر الى  22متر دون احلاجة الى
صعود النخلة .
• عدد أشجار النخيل التى ميكن تلقيحها في الساعة يتراوح من  280الى  350نخلة حسب ارتفاع النخيل
وظروف سطح األرض .
• بعض املواصفات الفنية :
 ضاغط هواء  ) HP 3.5 ( Compressorوخزان للهواء املضغوط سعة  120لتر يدفع الهواء املضعوط الى وحدة حبوب اللقاح التى حتمل بواسطة تيار هواء قوي الى قاذفالتعفير املوجة الى منطقة االزهار
 قاذف التعفير اومدفع التعفير ميكن حتريكة من أسفل الى اعلى حسب ارتفاع النخلة و ميينا ً أويسارا بزاوية  45درجة في كل جانب .
 سرعة العمل تعتمد على ارتفاع النخلة وسطح التربة وتتراوح من  mph 2.5الى mph 4 يتم حتريك وحدة التلقيح من نخلة الى اخري بواسطة جرار زراعي. حتتاج عملية التلقيح بهذة املاكينة الى عامل واحد يقوم بقيادة التراكتور والتحكم بوحدةالتلقيح ( املصدر راجع الشكل ).
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؟؟
شكل(  )27ماكنة تعفير تعتمدة على تيار قوي من الهواء يحمل مخلوط حبوب اللقاح إلى منطقة اإلزهار
(املصدر راجع الشكل )

 -2عفارات متوسطة احلجم نسبياً محمولة على منصة أو عربة بعجلتني Cart-type
نظرا ً للصعوبات التى تواجة العفارات الكبيرة والتي يتم سحبها من مكان ألخر بواسطة اجلرار خاصة في املزارع
التى يتخللها زراعات بينية او املزارع التى تكون فيها أشجار النخيل في صفوف غير منتظمة أو املزارع التى
يتم ريها عن طريق قنوات الري او عن طريق املد واجلزر كما هو احلال في شط العرب في العراق فقد بدأ التفكير
في تصميم ُملقحات او عفارات صغيرة احلجم ميكن حتريكها أو نقلها بسهولة بني أشجار النخيل من اهم
مواصفاتها:
• توفر تيار هواء قوي كافي لنقل حبوب اللقاح داخل أنبوب التلقيح الى ارتفاع  8متر أو اكثر
• مدمجة  compactnessتسمح باستخدامها في جميع انواع مزارع النخيل .
• كفاءة عالية في التحكم مبعدل حبوب اللقاح لتقليل الفاقد الى اقل درجة ممكنة.
نعطى فيما يلى بعض األمثلة اخذين في االعتبار ان هذة العفارات في تطور مستمر نحو األفضل :
في عدد من البالد املنتجة للتمور مت تطوير عفارات صغيرة احلجم نسبيا ً محمولة على منصة بعجلتني Cart-
 typيتم حتريكها أو نقلها بسهولة من نخلة الى اخري  .هذا النوع من عفارات حبوب اللقاح أو مخاليطها
أصبح مقبوال ً من العديد من املزارعني والهيئات العلمية حيث مت جتربتها ومقارنتها بالتلقيح اليدوي .
نستعرض منها بعض النماذج :
العراق …مت تصميم عفارة ارضية (شكل  ) 28اطلق عليها اسم النهرين ( )34تتكون من
 .1ضاغط هواء  Copresserله القدرة على انتاج ضغط هواء  10بار bar
 .2محرك بقوة  3.5حصان يعمل باجلازلني hp gasoline engine 3.5
 .3احملرك وضاغط الهواء مت حتميلها على عربة بعجلتني  two-wheel cartبطول 1.1متر وعرض  0.7متر
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 .4خزان خليط حبوب اللقاح من البالستيك بحجم  500سم  3مثبت عند بداية أنبوب اللقاح وبعد صمام
التحكم بسريان تيار الهواء
 .5أنبوب اللقاح مكون من أنبوبتني من األملونيوم بطول  8متر ميكن تعديله حسب ارتفاع النخلة .
 .6حتتاج الى عاملني واحد لنقل العربة من نخلة الى اخرى واألخر لتوجية أنبوب التلقيح .

شكل ( )28عفارة محمولة على عجالنني يطلق عليه أسم عفارة التهرين ()34

=

في جتربة ( )34لعفارة النهرين على صنف زهدي مت التلقيح مرة  /أسبوع وخمس مرات في املوسم مع استخدام
خليط لقاح ودقيق ب ِنسبة  10:1متت املقارنة بالتلقيح اليدوي اوضحت النتائج مايلى :
 زيادة عدد النخل املمكن تلقيحة في الوسم الى ٪ 360مع انخفاض ٪ 60في االيدى العملة وخفضالتكلفة الى٪ 8
 تلقيح  40نخلة يحتاج الى وقت  27دقيقة ومبعدل  0.6جم /نخلة اي مايعادل  89نخلة في الساعة . أقصى عدد من النخيل ميكن تلقيحة بواسطة في املوسم  3700نخلة بينما في التلقيح اليدوي يصلالعدد  750للموسم اى زيادة مقدارها  390٪وذلك بافتراض املرو ر خمس مرات على النخلة الواحدة.
في العراق يستخدم ايضا عدد من امللحقات امليكانيكية ( )55 ، 47حتت اسماء مختلفة منها :
 -1ملقحة بابل :
وهي عبارة عن رافعة مربوطة على الساحبة عنتر تصل الرافعة الى ارتفاع ٔ 5امتاريكون في داخلها
ملقحة تعمل على الهواء املضغوط من الساحبة وتتضمن امللقحة انبوب املنيومي خفيف ارتفاعة 6-5
ٔامتار عندٔيذ ميكن بواسطة هذه امللقحة تلقيح النخيل الذي هو بارتفاع  11-10متر ومتتاز هذه امللقحة
بسرعة وسهولة اال ستعمال .
 -2ملقحة حمورابي :
تتكون امللقحة من محرك ومنفاخ هوأيي مربوط على عربة ذات عجلتني يربط املنفاخ بانبوب من االملنيوم
يصل الى ارتفاع  8امتار تتميز هذه امللقحة بانها سريعة وسهلة االستخدام .
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 -3ملقحة حوالة :
تتكون من منفاخ مطاطي يعمل بواسطة عتلة محمولة على انبوب املنيومي قابل للزيادة وحبل لسحب
العتلة ويصل ارتفاع ا النبوب حلد  8متر وتتميز هذه امللقحة بسهولة استخدامها وبساطة تركيبها وميكن
تلقيح النخيل غير املكتظ وغير املنتظم والذي تتخلله زراعات بينية حيث ميكن نقلها من مكان آلخر .
 -4ملقحة عمر :
تتكون من انبوب من املنيوم مربوط بشكل تلسكوبي في قاعدته منفاخ مطاطي وفي نهايته اسطوانة
املنيومية يتصل بجانبها انبوب صغير خلروج حبوب اللقاح وتتميز هذه امللقحة بخفة وزنها وسهولة
استخدامها وميكن تلقيح النخيل الى ارتفاع  10امتار .
ميكن مراجعة بحث رقم  55للمقارنة بني كفاءة وامكانية استخدامها في املزارع اخملتلفة
السعودية… العفارة التالية (شكل  ) 29مت استخدامها ( )5في املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور ( اإلحساء
 السعودية ) وتتكون من ()5 .1محرك بقوة  3.5حصان.
 2.ضاغط هواء compressorبطاقة 100لتر/دقيقة(10بار)
 .3خزان للهواء املضغوط 7.5لتر.
 .4صندوق حبوب اللقاح سعة  25كجم {مصدر متويل للمـسدس (القـاذف) بحبـوب اللقاح بدفع من
الكومبريسور يتخلله عملية سحب حبوب اللقاح}.
 .5خرطوم هواء منتهي مباسورة معدنية متصلة بالقاذف.
ميكن للجهاز تلقيح النخيل بارتفاعات مختلفة مـن سـطح األرض دون احلاجـة لصعود النخلة ،حيث
تصل ماسورة حبوب اللقاح إلى ارتفاع  10أمتار.

شكل ( )29عفارة آلية محمولة على عربة بعجلتني
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اإلمارات … هذ اآللة او املاكنة ( )46تستخدم في اإلمارات وتقوم بإنتاجها شركة طبية للصناعات الهندسية وقد
مت جتربتها في العراق (  ) 46ويوجد منها نوعان هما:
• ماكنة تلقيح سعة  25كجم مخلوط حبوب اللقاح
ميكنها تلقيح حوالي  300نخلة في اليوم باستخدام
مخلوط حبوب لقاح 1الى  6او الى  9حسب الصنف .
وتتميز باملواصفات الفنية التالية :
 .1طول اآللة  95سم وعرض 85سم وارتفاع 110سم
والوزن الكلي  75كجم
 .2محرك يعمل بالوقود السائل (بنزين )  3.5حصان.
 .3ضاغط
كومبريسور

هواء

بطاقة

100لتر/دقيقة(10بار)

 .4خزان للهواء املضغوط 7.5لتر.
 .5صندوق حبوب اللقاح سعة  25كجم
 .6خرطوم نقل حبوب اللقاح مع املادة احلاملة بطول 3
متر
 .7انبوب معدني لتوصيل اخلليط الى قمة النخلة
بطول  4متر (قطعتني متساويتني بالطول)

شكل ( )30عفارة آلية سعة  25كجم مخلوط
لقاح محمولة على عربة ذات عجلتني حلمل
األجهزة مصنوعة من احلديد املقاوم للصدٔا
ستنلس ستيل.

ماكنة تلقيح سعة  50كجم مخلوط حبوب اللقاح
مكنها تلقيح حوالي  500نخلة في اليوم باستخدام مخلوط حبوب لقاح 1الى  6او الى  9حسب الصنف  .وتتميز
باملواصفات الفنية التالية :
 .1قياس املاكنة :الطول =  120سم ،العرض =  90سم ،االرتفاع=  120سم
 .2قاعدة حديدية لتثبيت اج ازء املاكنة عليها ميكن حملها بسهولة بواسطة الرافعة الشوكية او الرافعة
اجلسرية.
 .3محرك بترول طاقة  7.5حصان .
 .4مضخة هواء و خزان للهواء املضغوط مصنوع من احلديد املقاوم للصدٔا ستنلس ستيل يعمل بضغط
 10بار سع  40لتر.
 .6خزان مخلوط حبوب اللقاح سعة  40لتر.
 .7فلتر تكثيف الهواء من املاء عدد اثنان.
 .8مسدسان مع انبوبني طويلني يتكون من قطعتني طول كل قطعة  2متر يستخدم اليصال خليط
التلقيح الى قمة النخلة.
 .9انبوب متحرك بطول  20متر يربط بني خ ازن اخللط ومسدس الرش
 .10حاوية تعبئة اخلليط الى خزان اخللط.
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العراق …  2015مت تصميم آلتان ( ) 53 ، 52لتلقيح وتعفير نخلة التمر بسيطة التركيب خفيفة الوزن ومصنعة
من مواد متوفرة في السوق من أهم مكوناتها :
أ  -اجلهاز األول (شكل أ)
اخلازن (رقم  :)3صنع من البال ستك الشفاف  .شكله اسطواني سعته  500سم 3يحتوي على فتحة
كبيرة في أعلى مللٔي اخلازن ذات غطاء محكم ( ،)2وفتحة صغيرة في ٔاسفل قاعدة اخلازن يثبت فيها ٔانبوب
دفع الهواء مع صمام مينع رجوع مخلوط التلقيح ( )4يفتح فقط عند دفع تيار الهواء ،وفتحة ٔاخرى في
القاعدة العليا للخازن ( )1تنتهي بانبوب نهايته عريضة لغرض زيادة مساحة نثر املسحوق على الطلع
األنثوي،
يبلغ طول اخلازن  17سم وقطره  6سم ووزنه وهو فارغ  150غم.
أنابيب التلسكوبية :استخدمت ثال ثة انابيب بٔاقطار مختلفة طول كل واحد منها  2م ،.ثبت عليها
بواسطة شريط صق انبوب مطاطي مرن بقطر  1.5سم لدفع الهواء من املنفاخ ٕالى خزان املسحوق .

شكل ( )31التان لتعفير نخلة التمر متتاز باخلفة وبسطة التركيب ()51

املنفاخ الهوأيي (رقم  :)7نوع قدرته  550واط وزنه  1.7كغم وعدد الدو ارت  1500دورة .دقيقة
 -1ؤاقصى حجم خلروج الهواء 3.5م .3دقيقة.
مولد كهربأيي( :رقم  :)8نصغير احلجم يولد تيار قدره  3امبير وهو كافي لتشغيل املنفاخ
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ب -اجلهاز الثاني (شكل ب )
مت اجراء التعديالت التالية على اجلهاز األول
-1استبدال املنفاخ الهوأيي مبنفاخ ٔاصغر منه حيث مت استخدام مجفف الشعر بعد حتويره (ٕالغاء
املسخن الكهربأيي) ليعمل فقط على دفع الهواء لغرض تقليل التيار الكهربأيي وحتويله من
نظام  ACالى نظام  DCليمكن تشغيله باستخدام البطارية السأيلة التي استخدمت بدال ً عن املولد
الكهربأيي.
 -2مت ربط املنفاخ ٔاسفل خزان خليط التلقيح مباشرة وفي نهاية االنبوب التلسكوبي العليا .استخدم
سلك كهربأيي رفيع ( )7لتقليل الفقد بالتيار الكهربأيي يصل بني اخلزان في االزهار على والبطارية ذات 12
فولت نوع التي ميكن اعادة شحنها ّ .
 -3اضافة مقبض ( )9ومفتاح لتشغيل اجلهاز ( .)10فعند الضغط على مفتاح التشغيل يقوم املنفاخ
بدفع تيار الهواء ٕالى خزان خليط التلقيح ودفع اخمللوط نحو الطلعات ا ألنثوية املتفتحة ليتم تلقيحها

عفارات حبوب اللقاح الظهرية Dorsal pollinators
وهى تشبة رشاشات املبيدات الظهرية االسطوانية الشكل .
ايران …  2005استخدمت عفارة ظهرية Knap sack sprayer
( )28باملواصفات التالية ( شكل : ) 32
 .2خزان من االستينلس ستيل للهواء سعتة  20لتر
 .3مضخة هواء
 .4خرطوم من املطاط يصل خزان الهواء مبسدس الرش
 .5خزان حلبوب اللقاح أو مخاليطها يوضع بعد مسدس
الرش
 .6أنابيب من األملونيوم لنقل حبوب اللقاح الى النورات
 .7مقياس ضغط وصمام أمان
شكل ( )32عفارة ظهرية مزودة بانابيب املونيوم
لنقل حبوب اللقاح وميكن التحكم بطولها

ميلئ خزان اللقاح بحبوب اللقاح النقية أو اخمللوطة الى النصف مع تكرار ضغط مضخة الهواء يتجمع الهواء
املضغوط في خزان الهواء وعند فتح صمام الرش ينطلق الهواء ويحمل معة حبوب اللقاح خالل أنابيب االملنيوم
الى فتحة التعفير املوجهة الى النورة الزهرية املؤنثة
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عفارات بسيطة سهلة التركيب واالستخدام
وهي ابسط انواع العفارات أو امللقحات ميكن للمزارع تصميمها في مزرعته فهي الحتتوي على اجزاء ميكانيكية
او كهربائية كما هو واضح من شكل (  ) 33وتستخدم في التلقيح األرضي عن طريق توجية أنبوب التلقيح إلى
منطقة النوارات املؤنثة اجلاهزة للتقيح.
أميركا …  1952يعتقد أن  Alexanderاول من صمم أداة أو لتلقيح نخلة التمر (.)7
الوحدة كانت مكونة من :
 .1نافخة مطاطية يدوية لدفع مخلوط اللقاح على
النورات .
 .2انبوب نحاس بطول  8متر وقطر  8/1بوصة مير داخلة
مخلوط حبوب اللقاح طرفة السفلى داخل اخلزان والعلوي
يوجة الى النورات املتفتحة .
 .3أنبوب نحاس قطر  2/1بوصة احد طرفية يتصل بالنافخة
والثاني داخل حاوية اللقاح .
 .4خزان يحتوي على مخلوط حبوباللقاح ويوضع أسفل
عمود من االملنيوم كدعامة.
 .5عمود من االملنيوم بطول  10متر وقطر بوصة لدعم
أنبوب اللقاح.
ُ .6جتمع األجزاء السابقة حسب شكل .

شكل ( )33تصميم لعفارة بسيطة وتعتبر من
أ,ل احملاوالت الستخدام التلقيح األلي في نخلة
التمر

عند استخدام هذة امللقحة البسيطة مت تلقيح 0.8هكتار (فدانني) في  1.5ساعة مقارنة بالتلقيح اليدوي
بواسطة كرات القطن الذي يحتاج الى يومني للمرور على نفس العدد من النخيل مع استخدام كمية اقل من
حبوب اللقاح  ،عملية التلقيح كانت تكرر كل يومني لتلقيح الطلع املتفتح (.)7
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باكستان … 1972مت استخدام  )2( Hand operated instrumentوهي مشابهة حلد كبير العفارة
السابقة
جرى جتربتة هذة العفارة على ثالثة أصناف هي خضراوي وشارمان و زرين .
اوضحت النتائج ما يلي
• الوقت وكمية حبوب اللقاح  :لتلقيح  100نورة بالطريقة التقليدية مت استخدام  16.0جم في وقت
 112دقيقة بينما باستعمال العفارة مت استخدام  5.5جم في وقت 24دقيقة .
• عدد الثمار في العذق  :في الثالث أصناف وجد عدد الثمار لكل عذق كان اعلى عند استخدام العفارة
وفي صنف خضراوي كان الضعف تقريبا ً باملقارنة بطريقة التلقيح اليدوي .
 عفارات يدوية Hand instrumentsحتمل باليد وتتطلب صعود نخلة التمر وتستخدم غالبا ً في النخيل القصير حيث تكون النورات في متناول
اليد وتوجد على عدة أشكال منها النوع التالي الذي مت استخدامة في فلسطني:

شكل (  )33صور لعفارة يديوية تستخدم في تلقيح نخلة التمر في فلسطني
( املصدر راجع الصور )
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جتارب التلقيح اآللي باستخدام العفارات
ميكن تلخيص االجتاه العام لنتائج التجارب التي اجريت على تلقيح نخلة التمر باستخدام العفارات اخملتلفة في
النقاط التالية:
• بصفة عامة عند مقارنة نسب العقد بني التلقيح اليدوي والتلقيح بالتعفير وجد انها كانت متقاربة
ومرضية وكافية إلعطاء محصول اقتصادي خاصة عند استخدام نسبة خلط تالئم الصنف املستقبل
حلبوب اللقاح .
 في بعض التجارب انخفضت نسبة العقد عند استخدام التلقيح بالتعفير مقارنة بالتلقيحاليدوي
() ,53,16,1,17,5....
 في بعض التجارب زادت نسبة العقد عند استخدام التلقيح بالتعفير مقارنة بالتلقيح اليدوي() 22
 في بعض التجارب لم تكن الفروق واضحة بني طريقتي التلقيح () 49, 30,28,53• تفوق إحدى طرق التلقيح على األخرى فى نسبة العقد كان يتوقف الصنف وتركيز حبوب اللقاح ونوع
املادة احلاملة وعدد مرات التعفير خالل موسم االزهار( . )27,14,46
• أفضل النتائج التى مت احلصول عليها كانت عند استخدام نسب خلط ( حبوب اللقاح  :مادة حاملة أو
مخففة ) تراوحت من  5:1الى)5,27 ,28....( 10:1
• عند استخدام عدة تراكيز حلبوب اللقاح أو عدة مرات تعفير في لوحظ ما يلي :
 ان الزيادة في قيم نسبة العقد تكون غالبا ً تدريجية مع الزيادة في نسبة حبوب اللقاح فياخمللوط وعدد مرات التعفير (. ) 28
 ان الزيادة في قيم اخلواص الطبيعية للثمار مثل طول وعرض الثمرة ومتوسط وزن الثمرةونسبة اللحم تكون غالبا ً تدريجية بزيادة االنخفاض في نسبة حبوب اللقاح في اخمللوط وعدد
مرات التعفير ويرجع ذلك الى انخفاض نسبة العقد التى تعتبر عملية خف غير مباشرة (,28,22
 اضافة املواد احلاملة أو اخملففة مثل دقيق القمح وغيره من املواد احلاملة كان لها تأثيراتإيجابية في توفير كمية حبوب اللقاح الالزمة لتلقيح النورة املؤنثة الواحدة .
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أمريكا… 1971,1970,1969
في دراسة موسعة على صنف دجلة نور (  ) 37 ، 17 ، 16لتقيم ومقارنة التلقيح بني عفارة األزهار االرضية Bloom
 dusterالتى تستخدم منصة هيدروليكية وعفارة النخلة األرضية  Palm dusterوالتلقيح اليدوي وكانت
املعامالت كما يلي :
• التلقيح بواسطة النوعني من العفارات مت مبعدل مرة او مرتني في األسبوع كمية اللقاح الكلية 2.82
لتر  /فدان /موسم  ))quarts/ acre 3خالل فترة التلقيح ( حوالي  6أسابيع )
• التلقيح اليدوي أو التقليدي عن طريق تعفير النورات يدويا ً ثم وضع كرة من القطن مشبعة بحبوب
اللقاح ثم تغليفها بكيس من الورق .
• عدد مرات التلقيح كانت  3مرات للتلقيح اليدوي و  9مرات للتلقيح اآللى
• مت استخدام مخلوط من حبوب اللقاح والدقيق الناعم بنسبة  6:1وكل معاملة مت تطبيقها على  2فدان
(حوالى 100نخلة ) وحيوية حبوب اللقاح املستخدمة تراوحت من ٪ 50الى. ٪ 60
اوضحت النتائج ما يلي :
نسبة العقد
• التلقيح اليدوي أعطى نسبة عقد اعلى قليال من التلقيح باستخدام العفارة األرضية.
• نسبة العقد عند استخدام عفارة األزهار كانت أفضل من نسبة عقد عفارة النخلة
• نسبة العقد في طريقتي التلقيح اآللي كانت مقاربة في معظم احلاالت لنسبة العقد في التلقيح
اليدوي
• التلقيح مرة او مرتني في األسبوع آليا ً يعطي عائد مقارب لعائد التلقيح اليدوي
• عند استخدام العفارة االرضية كانت نسبة العقد في النخيل الطويل منخفضة مقارنة بالنخيل
املتوسط الطول أو القصير ولكن الفرق كان اقل عند اجراء التعفير من اجلانبني
• التلقيح مرتني في األسبوع أعطي نسبة عقد اعلى من التلقيح مرة واحدة في األسبوع في كال
طريقتي التلقيح اآللي
كمية حبوب اللقاح :
• كمية حبوب اللقاح الالزمة للتلقيح بواسطة العفارات اكبر مقارنة بالتلقيح اليدوي حيث كانت في
حالة التلقيح اليدوي  0.94لتر بينما احتاج التلقيح اآللى الى  2.84لتر /فدان  /موسم .
• عند استخدام التلقيح اآللى يجب أال تقل درجة احلرارة عن  26م ه(  )80Fحيث أدى انخفاض درجة احلرارة
الى انخفاض في نسبة العقد بني  ٪ 15و  ٪ 33وأفضل النتائج مت احلصول عليها عندما كانت احلرارة عند
 29م ه(  ) 85Fأو أعلى .
• كمية لقاح 1.42لتر  /فدان  /موسم(  )quart 1.5أدت الى خفض نسبة العقد بشكل واضح يصل الى
 20٪-13مقارنة مبعدل  2.84لتر ( . )3quarts
• استخدام حبوب اللقاح في كال النوعني من العفارات مبعدل  2.84لتر(  )3quartsللفدان  /موسم تعطي
نسبة عقد مقاربة للتلقيح اليدوي.
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جودة الثمار
• استخدام عفارة االزهار أعطي نتائج مماثلة او أفضل من التلقيح اليدوي ورمبا يرجع ذلك لقرب فتحة
التعفير من األزهار ولكن جودة الثمار وحجمها كانت اقل ويرجع ذلك الى عدم خف الثمار .
• حجم الثمار وجودتها كان متساويا تقريبا ً نتيجة إلنخفاض نسبة العقد عند استخدام العفارة والتى
تعتبر عملية خف .
• استخدام عفارة االزهار أعطي نتائج مماثلة او أفضل من التلقيح اليدوي ولكن جودة الثمار وحجمها
كانت اقل .
كفاءة التلقيح
• أقصى عدد من الفدادين ميكن تلقيحها بواسط العفارة األرضية هي حوالى  60فدان والتلقيح مرة
واحدة في األسبوع مبعدل  2فدان في الساعة وعدد ساعات عمل 30ساعة في األسبوع .
• العفارات اآللية حتتاج الى عاملني احدهما سائق اجلرار والثاني يقوم بعملية التعفير .
أوضحت الدراسة ما يلي :

العراق … 1986
اجريت جتربة ( )28على صنف زهدي للمقارنة بني التلقيح اآللي ( ملقحة عنتر  70مقطورة بواسطة
جرار ) والتلقيح اليدوي  ،نسبة خلط حبوب اللقاح الى الدقيق  ٪ 8و  - ٪ 16عدد مرات تكرار التلقيح آليا ً
خالل املوسم  3و  4و  7مرة في حني كان عدد مرات تكرارالتلقيح اليدوي خالل املوسم  3مرة.
نسبة العقد :
• عدم وجود فروقات احصائية في نسبة العقد بني معامالت التلقيح اآللي سبع وأربع مرات بكال التركيزين
( % 8و  )% 16ومعاملة التلقيح اليدوي .لكن معاملة التلقيح اآللي ثالث مرات بتركيزين ( % 8و )% 16
والتلقيح الهوائي ( بدون تلقيح ) انخفضت نسبة العقد وبفارق احصائي عن التلقيح اليدوي .وقد سرت
هذه النتائج على مرحلتي اجلمري واخلالل.
• وجدو انخفاض في نسبة العقد وكمية احلاصل وبفارق احصائي ملعاملة التلقيح الهوائي مقارن ًة
مبعامالت التلقيح األخرى.
احملصول :
• وجد أنه كلما زاد عدد مرات التلقيح اآللي زاد احملصول الكلي وونسبة احملصول القابل لالستهالك .ففي
معاملة التلقيح اآللي سبع مرات بكال التركيزين من حبوب اللقاح ومعاملة التلقيح أربع مرات بتركيز 8%
قد تفوقتا في كمية احلاصل القابل لالستهالك من معاملة التلقيح اليدوي.
• ان تركيز  8%من حبوب اللقاح لم يختلف احصائيا ً في كمية احلاصل ،احلاصل القابل لالستهالك وصفات
الثمار الطبيعية عن التركيز  16%لكافة معامالت التلقيح اآللي.
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صفات الثمار
• وجد أنه كلما كانت عدد مرات التلقيح اآللي قليلة زادت معدالت أوزان الثمار والبذور واجلزء اللحمي
باإلضافة إلى زيادة أحجام وأطوال وأقطار الثمار بقلة عدد مرات التلقيح اآللي.
• ال توجد فروقات احصائية بني معاملة التلقيح اليدوي ومعامالت التلقيح اآللي بكال تركيزي حبوب
اللقاح في التأثير على نسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية ونسبة السكريات الكلية واخملتزلة .وان معاملة
التلقيح اآللي أربع مرات بكال التركيزين من حبوب اللقاح قد تفوقت في نسبة املواد الصلبة الذائبة
الكلية والسكريات الكلية واخملتزلة على معاملة التلقيح اليدوي.
• أظهرت معاملة التلقيح الهوائي أعلى معدل في احملتوى الرطوبي للثمار مقارن ًة بثمار معامالت التلقيح
اآللي واليدوي .لكن حدث انخفاض وفارق احصائي في نسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية ونسبة السكريات
الكلية واخملتزلة لثمار هذه املعاملة عن ثمار معامالت التلقيح اليدوي اآللي

العراق …2015
في جتربة على صنفي حالوي وساير ( )53مت مقارنة التلقيح اليدوي (  3-4شماريخ مذكرة  /طلع مؤنث ) والتلقيح
اآللي باستخدام العفارات شكل ( )31بنسبة خلط  :1حبوب اللقاح و  : 9دقيق قمح مدة التعفير للنورة  15ثانية
 .عدد مرات التلقيح ثالث مرات للموسم  ،مت تقدير العقد بعد خمسة أسابيع من التلقيح ،
أوضحت الدراسة ما يلي :
كفاءة التلقيح اآللي :
اظهرالصنفان ساير وحالوي استجابة جيدة لطريقة التلقيح اآللي باستخدام جهازي التلقيح باعطأيهما
معدالت انتاج (كغم /نخلة ) مساوية تقريبا ً لطريقة التلقيح اليدوي وميكن االستدالل على كفاءة اجلهازين
مما يلي :
 طرق التلقيح لم تظهر تٔاثيرا ً معنويا لصفة احلاصل الكلي للثمار ٕاذ بلغ وزن احلاصل ،46.93 ،47.30 47.6كجم  /نخلة لطرق التلقيح اليدوي واآللي باستخدام جهازي التلقيح شكل (أ،ب) على
التوالي.
	ٔاعطت طريقة التلقيح اليدوي ٕانتاجية فعلية مقدارها  5نخلة /ساعة ،في حني ارتفعت انتاجيةالفعلية جلهازي التلقيح اآللي الى  13نخلة  /ساعة وهذا يعادل زيادة .160٪
عقد الثمار :
كمتوسط للصنفني تفوقت طريقة التلقيح اليدوي معنويا ً على طريقة التلقيح اآللي باستخدام
جهازي التلقيح في النسبة املٔيوية لعقد الثمارٕ .اذ ٔاعطت معاملة التلقيح اليدوي (معاملة
املقارنة) نسبة عقد  64.55%وانخفضت ٕالى  57.35%و 58.15%لطريقة التلقيح اآللي باستخدام جهازي
التلقيح أ  ،ب على التوالي .
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صفات الثمار :
تفوق التلقيح اآللي باستخدام جهازي التلقيح شكل ( 1و )2معنويا ً بٕاعطأيهما ٔاعلى معدل لطول
وقطر الثمار مقارنة بطريقة التلقيح اليدوي (معاملة املقارنة) التي ٔاعطت ٔادنى طول وقطر للثمار
كما هو واضح من األرقام التالية :
 كمتوسط للصنفني كان طول الثمرة3.2سم للتلقيح اليدوي و  3.6سم جلهاز (أ ) و 3.4سم جلهاز ( ب) في حني كان عرض الثمرة  1.8سم للتلقيح اليدوي و  2.1سم للجهازين
 كمتوسط للصنفني كان وزن الثمرة 6.8جم للتلقيح اليدوي و  7.9جم للجهازين في حني كان وزنالطبقة اللحمية الثمرة 5.9جم للتلقيح اليدوي و  6.9جم للجهازين

العراق …
في جتربة على صنف زهدي ( )34استخدمت عفارة ارضية اطلق عليها اسم النهرين  ( AlNahreenشكل  ، )27مت اجراء
التلقيح مرة كل أسبوع وخمس مرات في املوسم مع استخدام خليط لقاح ودقيق ب ِنسبة ، 10:1
أوضحت الدراسة ما يلي :
• زيادة عدد النخل املمكن تلقيحة في املوسم الى ٪ 360مع خفض اليد العاملة الى  ٪ 60وخفض تكلفة
التلقيح الى ٪ 8مقارنة بالتلقيح اليدوي .
• تلقيح  40نخلة يحتاج الى وقت  27دقيقة ومبعدل  0.6جم حبوب لقاح  /نخلة اي مايعادل  89نخلة في
الساعة .
• أقصى عدد من النخيل ميكن تلقيحة في املوسم  3700نخلة بينما في التلقيح اليدوي يصل العدد 750
للموسم اى زيادة مقدارها  ٪ 390وذلك بافتراض املرور خمس مرات على النخلة الواحدة .

العراق … 2015
اجريت جتربة على صنف خستاوي (( )46الشجيري) بهدف املقارنة بني التلقيح اليدوي ملرة واحدة والتلقيح اآللى
مرتان ومرة واحدة مت استخدام ملقحة صغير ة على عجلتني ( شكل  ) 30استخدمت حبوب لقاح صنفي غنامي
اخضر وخكري في التلقيح اآللى للمقارنة بينهما  ،استعمل مخلوط حبوب لقاح ودقيق قمح بنسبة  9:1بينما
في التلقيح اليدوي استعمل شماريخ جافة .مت تقدير نسبة العقد بعد حمسة أسابيع من التلقيح .
أوضحت النتائج مايلى :
نسبة العقد
• كمتوسط لنصفي اللقاح تفوقت طريقة التلقيح اليدوي على التلقيح اآللي مرة واحدة حيث كانت
النسبة املٔيوية لعقد الثمار  ٪ 74.1للتلقيح اليدوي و ٪ 69.5للتلقيح األلي مرة واحدة
• طريقة التلقيح اليدوي لم تتفوق معنويا ً على طريق التلقيح اآللى مرتان في النسبة املٔيوية لعقد
الثمار والتى بلغت . ٪ 73.5
• عدم وجود فروق معنوية بني صنفي اللقاح على النسبة املٔيوية لعقد الثمار وعلى النسبة املئوية
لتساقط الثمار وكمية احملصول ٠
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كفاءة التلقيح اآللي
• تفوق طريقة التلقيح اآللى مرتان ومرة واحدة على طريقة التلقيح اليدوي في احلصول على اعلى
انتاجية لعدد االشجار امللقحة بالساعة وكانت النتأيج كاألتي تلقيح اآللى مرة ( 47نخلة  /ساعة) تلقيح
آلى مرتان ( 24نخلة  /ساعة) تلقيح يدوي ( 7نخلة  /ساعة) ويعود ذلك الى ان استخدام ماكنة التلقيح
الحتتاج الى صعود النخلة .
• يوصي الباحث باستخدام طريقة التلقيح اآللى مرتني نظرا ً إلنتاجيتهاالعالية وبنفس الوقت عدم
اختالفها معنويا ً عن طريقة التلقيح اليدوي في تأثيرها على الصفات الثمرية.

العراق … 1988
ٔاجريت دراسة على صنفي ساير وحالوي ( )49استعمل فيها ثال ثة ٔاصناف من اللقاح :الغنامي األ حمر والغنامي
األ خضر واخلكري واتبعت طريقتني من التلقيح هما اليدوية و اآللية (لم يحدد طريقة التلقيح األلي) لغرض
دراسة تٔاثيرها على بعض الصفات الطبيعية والكيمياوية لصنفي حالوي وساير وكانت النتأيج كمايلي :
تشير النتائج الى أن معظم الفروقات ترجع بصفة رئيسية الى الى مصدر حبوب اللقاح والصنف وليس الى
طريقتي التلقيح اليدوية أو اآللي  ،سيتم التركيز على الفروق الراجعة لطريقة التلقيح
نسبة العقد
 في كال الصنفني لم تظهر فروقات احصأيية ما بني طريقتي التلقيح من حيث نسبة العقد.ٔاعطى لقاح الغنامي األخضر ٔاعلى نسبة عقد وبفارق احصأيي عن لقاح الغنامي األحمر واخلكريلصنفي حالوي وساير.
احملصول وصفات الثمار
-

لم تظهر فروقات احصأيية ما بني طريقتي التلقيح على كمية احملصول

 في كال الصنفني حالوي وساير لم تظهر طريقتي التلقيح ؤاصناف اللقاح فيما بينهافروقات احصأيية من حيث التٔاثير على وزن الثمرة والنواة واجلزء اللحمي وحجم الثمار
 تفوقت طريقة التلقيح اآللية على اليدوية من حيث طول وقطر ثمار صنف احلالوي وتفوقتاليدوية على اآللية من حيث قطر ثمار صنف ساير.
 ٔاكد التحليل اإلحصأيي ٔان لقاح اخلكري تفوق احصأييا ً على ٔاصناف اللقاح األخرى من حيثمحتوى ثمار صنفي احلالوي والساير من الرطوبة كذلك تفوقت طريقة التلقيح اليدوية على اآللي
في صنف احلالوي ولم تختلف مع صنف الساير.
 طريقتي التلقيح لم يظهر بينهما فروقات احصأيية من حيث التٔاثير على محتوى ثمار كالالصنفني من املواد الصلبة الذأيبة الكلية.
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 في صنف حالوي تفوقت طريقة التلقيح اآللية على اليدوية من حيث محتوى ثمار منالسكريات الكلية واخملتزلة وغير اخملتزلة بينما في صنف ساير لم يكن لطريقتي التلقيح تأثير
معنوي على محتوى الثمار من السكريات .
نضج الثمار
 صنف حالوي تفوقت طريقةالتلقيح اآللي على اليدوي وبفارق احصأيي من حيث نسبةنضج الثمار صنف ساير لم تظهر فروقات احصأيية سواء كان ما بني طريقتي التلقيح ٔاو ما بني ٔاصنافاللقاح من حيث نسبة نضج الثمار .

السعودية … 2012
اجريت جتربة على صنفي خالص وشيشي ( )5بهدف املقارنة بني التلقيح اآللي والتلقيح اليدوي حيث مت استخدام
عفارة حبوب لقاح محمولة (شكل  )29مزودة بأنبوب بطول  10متر  .نسبة العقد مت تقديرها بعد خمسة
أسابيع من التلقيح  ،نسب حبوب اللقاح الى املادة احلاملة (دقيق القمح )كانت  5:1و10:1و  ،15:1التلقيح اليدوي
مت باستخدام  5شماريخ مذكرة لكل نورة مؤنثة ،
اوضحت النتائج ما يلي :
نسبة العقد
• في كال الصنفني نسبة العقد كانت اعلى في حالة استخدام التلقيح اليدوي مقارنة مبعامالت التلقيح
اآللى .
• أفضل نتائج للتلقيح اآللى كانت عند استخدام نسبة خلط  ( 5:1أعلى نسبة لقاح ) .
• في صنف خالص أفضل عقد للثمار مت احلصول عليهـا مـن التلقيح اليدوي  ٪ 49مقارنة مع املعامالت
األخرى التي سجلت ٪ 41و  ٪ 35و  ٪ 36على التوالي للمعامالت  5:1و10:1و . 15:1
• في صنف شيشي أفضل عقد للثمار مت احلصول عليهـا مـن التلقيح اليدوي  ٪ 40مقارنة مع املعامالت
األخرى التي سجلت ٪ 34و  ٪ 30و  ٪ 31على التوالي للمعامالت  5:1و10:1و 15:1
احملصول والثمار
• في صنف خالص لم تؤثر طرق التلقيح أو نسبة اخللط في متوسط وزن العذق حيث تراوح وزنة من11
الى 11.5كجم .
• في ص نف شيشي كانت الفروق أكثر وضوحأ خاصة بني التلقيح اليدوي ( 6.3كجم ) ومعاملة خلط
 8.1( 15:1كجم)
• في صنف اخالص اعلى قيمة لطول الثمرة ( 32ملم) كانت عند استخدام النسبة  15:1بينما في
شيشي كانت عند استخدام التلقيح اليدوي ( 32ملم).
• في كال الصنفني لم يكن تأثير املعامالت معنويا ً على تساقط الثمار بالرغم من ان التساقط كان األقل
في معاملة التلقيح اليدوي .
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اظهر التلقيح اآللى لصنفي خالص وشيشي عدم وجود فروق كبيرة بني املعامالت اخملتلفة فانه ينصح باستخدام
التلقيح اآللي للتوفير في تكلفة اليد العاملة وكمية حبوب اللقاح مع إستخدام نسبة خلط حتي . 10:1

اإلمارات … 1997
في جتربة على صنف خالص( )72مت التلقيح باستخدام مخلوط من الدقيق كمادة حاملة وحبوب اللقاح
 ( 10٪وحدة حبوب لقاح  10 :وحدات دقيق ) و  ( 20٪وحدة حبوب لقاح  5 :وحدات دقيق ) مبعدل  5جم
 /نورة عن طريق استخدام عفارة ميكانيكية مت تكرار التلقيح  4,3,2مرة بفارق يومني  .تساقط الثمار مت
تقديرة بعد 90,45 ,135يوم من التلقيح .
أوضحت النتائج مايلي :
• لم يؤثراملوسم او تركيز حبوب اللقاح معنويا ً على احملصول او جودة الثمار .
• وجدت فروق معنوية في احملصول وصفات بني املعامالت اخملتلفة وأن التفاعل بني تكرار اإلضافة وتركيز
حبوب اللقاح كان معنويا ً لسنتي الدراسة .
• أعلى محصول وجد عند التلقيح مرتني وبتركيز  5.66( 10٪كجم  /العذق ) وهذا مقارب للتلقيح
اليدوي ( 5.46كجم  /العذق ) وبنفس الصفات التسويقية العالية .
• ميكن احالل التلقيح امليكانيكي مكان التلقيح اليدوي بهدف التوفير في تكلفة اليد العاملة

باكستان … 2012
في جتربة على صنف عسل  )14( Aseelمت استخدام النسب التالية من حبوب اللقاح  ٪ 100و  ٪ 50و  ٪ 25و
 ٪ 12.5والباقي دقيق القمح والنسب التالية من حبوب اللقاح  ٪ 50و  ٪ 25و  ٪ 12.5والباقي من غبار نشارة
 )chir pine ( cheelاستخدمت عفارة يدوية
أوضحت الدراسة ما يلي :
• لوحظ ان الفروق الرئيسية ترجع الى نسبة حبوب اللقاح في اخمللوط وليس الى نوع املادة احلاملة
• انخفضت نسبة العقد تدريجيا بانخفاض نسبة حبوب اللقاح في اخمللوط
• انخفضت كمية احملصول وعدد الثمار في العذق معنويا ً وتدريجيا بانخفاض نسبة حبوب اللقاح
في اخمللوط في حني لم يتأثر وزن الثمرة وحجمها ووزن البذرة واملواد الصلبة الذائبة الكلية باملعامالت
اخملتلفة
• استخدام٪ 50حبوب لقاح مع الدقيق او النشارة أعطى نسب معقولة مقارنة باستخدام  100٪حبوب
لقاح حيث كانت نسبة العقد حوالى 55٪
• استخدام٪ 12.5حبوب لقاح مع الدقيق او النشارة أعطى قيم منخفضة معنويا ً )حوالى  40٪-50اقل )
لنسبة العقد ومتوسط عدد الثمار للعذق واحملصول الكلى للنخلة.
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نسبة العقد
 عند استخدام دقيق القمح كمادة حاملة كانت نسبة العقد  74٪ملعاملة حبوب لقاح 100 ٪و نسبة العقد  66٪ملعاملة حبوب لقاح  ٪ 50ونسبة العقد  ٪ 56ملعاملة حبوب لقاح  25٪و
نسبة العقد  47٪ملعاملة حبوب لقاح. ٪ 12.5
 عند استخدام غبار الشيل كمادة حاملة كانت نسبة العقد  74٪ملعاملة حبوب لقاح 100 ٪و نسبة العقد  64٪ملعاملة حبوب لقاح  ٪ 50و نسبة العقد  ٪ 57ملعاملة حبوب لقاح 25٪
نسبة العقد  ٪ 38ملعاملة حبوب لقاح . ٪ 12.5
احملصول والثمار
 عند استخدام دقيق القمح كمادة حاملة كانت الوزن  83كجم ملعاملة حبوب لقاح ٪ 100و74كجم لعاملة حبوب لقاح  ٪ 50و 58كجم ملعاملة حبوب لقاح  25٪و 38كجم ملعاملة
حبوب لقاح. ٪ 12.5
 عند استخدام غبار الشيل كمادة حاملة كانت الوزن  83كجم ملعاملة حبوب لقاح ٪ 100 71كجم لعاملة حبوب لقاح  ٪ 50و 51كجم ملعاملة حبوب لقاح  25٪و 37كجم ملعاملة
حبوب لقاح . ٪ 12.5
-

جلميع املعامالت وزن البذرة تراوح من  1.05جم الى  1.16جم .

-

جلميع املعامالت نسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية تراوحت من  ٪ 29الى . ٪ 32

عمان … 1995
في جتربة على صنف فرض ( )30مت املقارنة بني التلقيح اليدوي (  3شماريخ  /نورة ) والعفارة اليدوية Hand duster
والعفارة اآللية  Motorised dusterالتلقيح بالتعفير مت بنسب اخللط التالية  5:1و  7:1و  9:1و  ( 14:1حبوب
لقاح  :دقيق )  ،عدد مرات التلقيح بالعفارات  /3مرات نخلة  /موسم مبعدل  5-3مليجرام خليط لقاح  /نورة
مؤنثة مت تسجيل تأثير املعامالت في مراحل احلبابوك واجلمري واخلالل والرطب والتمر .أوضحت الدراسة ما يلي :
بصفة عامة لم يكن للمعامالت اجتاة واضح فمعظم الفروق املعنوية توقفت على نوع الصفة الكيميائية
وموسم التجربة وفي بعض احلاالت على طريقة التلقيح أو نسبة خلط حبوب اللقاح وهذا واضح من األرقام
التالية :
• السكريات الكلية  -مرحلة اخلالل  :في املوسم الثاني لم تكن الفروق بني املعامالت معنوية بينما في
املوسم األول كان أعلى تركيز (  )٪ 70.7ملعاملة التلقيح اليدوي وأدنى تركيز (  )٪ 50.4ملعاملة خلط (
 )9:1مع استخدام العفارة اآللية .
• السكريات اخملتزلة  -مرحلة اخلالل  :في املوسم األول لم تكن الفروق بني املعامالت معنوية بينما في
املوسم الثاني كان أعلى تركيز (  )٪ 56ملعاملة خلط (  )5:1مع استخدام العفارة اليدوية و ملعاملة
خلط (  )7:1مع استخدام العفارة اآللية وأدنى تركيز (  )٪ 37.2ملعاملة خلط (  )7:1مع استخدام
العفارة اليدوية .
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• البكتني  -مرحلة التمر  :في املوسمني كانت الفروق بني املعامالت معنوية ففي املوسم الثاني كان
أعلى تركيز (  )٪ 2.1ملعاملة التلقيح اليدوي وملعاملة خلط (  )7:1مع استخدام العفارة اآللية وأدنى
تركيز (  )٪ 1.3ملعاملة خلط (  )9:1مع استخدام العفارة اليدوية

عمان … 1998
في جتربة على صنف فرض ( )21مت املقارنة بني التلقيح اليدوي (  3شماريخ جافة  /نورة ) والعفارة اليدوية Hand
 dusterوالعفارة اآللية  Motorised dusterالتلقيح بالتعفير مت بنسب اخللط التالية  5:1و  7:1و  ( 9:1حبوب
لقاح  :دقيق )  ،عدد مرات التلقيح بالعفارات  3-4مرات لكل نخلة ،
اوضحت التجربة مايلي :
• نسبة العقد واحملصول
 لم تالحظ فروق معنوية بني طرق التلقيح الثالثة في نسب العقد وحجم ووزن الثمار واحملصول كان عدد الثمار  /شمراخ في مرحلة الرطب  23.6ملعاملة التلقيح اليدوي و  24.8ملعاملةالعفارة اليدوية و 20.6ملعاملة العفارة اآللية .
• الصفات الكميايئة
 لم تالحظ فروق معنوية بني طرق التلقيح الثالثة في نسب الرطوبة السكريات الكلبةوالسكريات اخملتزلة خالل مراحل منوالثمار
 نسبة البكتني  :لم تتأثر النسبة معنويا ً بطريقة التلقيح في مرحلة الرطب في حني كان التأثيراكثر وضوحا ً في مرحلة اخلالل حيث كانت  ٪ 3.1ملعاملة التلقيح اليدوي و  2.1٪ملعاملة العفارة
اليدوية و  ٪ 2.7ملعاملة العفارة اآللية
 نسبة احلموضة  :لم تتأثر النسبة معنويا ً بطريقة التلقيح في مرحلة اخلالل في حني كانالتأثير اكثر وضوحا ً في مرحلة الرطب حيث كانت  ٪ 0.59ملعاملة التلقيح اليدوي و ٪ 1.08
ملعاملة العفارة اليدوية و  ٪ 0.96ملعاملة العفارة اآللية
 نسبة السكروز :تأثر ت النسبة معنويا ً بطريقة التلقيح في مرحلة التمر حيث كانت ٪ 5.13ملعاملة التلقيح اليدوي و  ٪ 2.70ملعاملة العفارة اليدوية و  ٪ 3.1ملعاملة العفارة اآللية .
تأثير نسبة اخللط :
 لم تالحظ فروق معنوية بني نسب خلط حبوب اللقاح في وحجم ووزن الثمار واحملصول نسبالرطوبة السكريات الكلبة والسكريات اخملتزلة خالل مراحل منوالثمار
 نسبة البكتني  :تأثرت نسبة البكتني بنسبة اخللط في مرحلتي اخلالل والرطب حيث كانتفي مرحلة الرطب  ٪ 2.06ملعاملة التلقيح اليدوي و  ٪ 1.87ملعاملة (  )5:1و  ٪ 2.02ملعاملة ( ) 7:1
و ٪ 1.59ملعاملة ( . )1 :9
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 نسبة احلموضة  :تأثرت نسبة البكتني بنسبة اخللط في مرحلتي الرطب والتمر في حني لميكن لها في مرحلة اخلالل حيث كانت في مرحلة التمر  ٪ 0.50ملعاملة التلقيح اليدوي و ٪ 0.51
ملعاملة (  )5:1و  ٪ 046ملعاملة (  ) 7:1و ٪ 0.46ملعاملة ( . )1 :9
 نسبة السكروز  :تأثرت نسبة السكروز بنسبة اخللط في مرحلة التم حيث كانت في مرحلةالرطب  ٪ 5.1ملعاملة التلقيح اليدوي و  ٪ 2.2ملعاملة (  )5:1و  ٪ 3.5ملعاملة (  ) 7:1و٪ 3.0
ملعاملة ( . )1 :9

عمان … 2002
في جتربة على صنف فرض ( )22مت املقارنة بني التلقيح اليدوي (  3شماريخ  /نورة ) والعفارة اليدوية Hand duster
والعفارة اآللية  Motorised dusterالتلقيح بالتعفير مت بنسب اخللط التالية  5:1و  7:1و  9:1و  ( 14:1حبوب
لقاح  :دقيق )  ،عدد مرات التلقيح بالعفارات  3-4مرات لكل نخلة  ،مت تسجيل تأثير املعامالت في مراحل احلبابوك
واجلمري واخلالل والتمر .
أوضحت النتائج ملرحلة التمر ما يلي :
تأثير طريقة التلقيح على نسبة العقد واحملصول (كمتوسط لطرق اخللط )
وجدت فروق معنوية بني طرق التلقيح الثالثة في نسب العقد وحجم واحملصول  /نخلة وزن الثمر ووزن
العذق .
 نسبة العقد  :كان عدد الثمار  /شمراخ في مرحلة التمر  16.7ملعاملة التلقيح اليدوي و 26.3ملعاملة العفارة اليدوية و 21.1ملعاملة العفارة اآللية
 محصول النخلة كجم  :كان الوزن  68.5كجم ملعاملة التلقيح اليدوي و  41.2كجمملعاملة العفارة اليدوية و 43.8كجم ملعاملة العفارة اآللية
 حجم الثمرة سم  : 3كان احلجم  9.8سم  3ملعاملة التلقيح اليدوي و  9.7سم 3ملعاملة العفارة اليدوية  10.9سم  3ملعاملة العفارة اآللية
تأثير طريقة التلقيح على الصفات الكئميائية للثمار (كمتوسط لنسب اخللط )
وجد ان التلقيح اليدوي أدى الى ارتفاع نسبة السكروز وانخفاض نسبة البكتني واحلموضة والرطوبة
مقارنة بالطرق األخرى .
 نسبة السكروز  :كانت  ٪ 6.6ملعاملة التلقيح اليدوي و ٪ 2.6ملعاملة العفارة اليدوية ٪ 3.3ملعاملة العفارة اآللية.
 نسبة البكتني  :كانت  ٪ 1.8ملعاملة التلقيح اليدوي و 2.9ملعاملة العفارة اليدوية ٪ 3.5ملعاملة العفارة اآللية
 نسبة احلموضة  :كانت  ٪ 0.71ملعاملة التلقيح اليدوي و 1.8ملعاملة العفارة اليدوية 1.4 ٪ملعاملة العفارة اآللية
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تأثير نسب اخللط على نسبة العقد واحملصول (كمتوسط لطرق التلقيح )
 نسبة العقد (عدد الثمار  /شمراخ )  :.تأثرت نسبة العقد بنسبة اخللط في مرحلة اجلمريحيث كانت  ٪ 16.7ملعاملة التلقيح اليدوي و ٪ 21.1ملعاملة (  )5:1و  ٪ 27.8ملعاملة (  ) 7:1و
 ٪ 25.8ملعاملة (  )1 :9و  20.9ملعاملة ( .) 14:1
 محصول النخلة (كجم )  :.تأثر محصول النخلة بشكل واضح بنسبة اخللط في مرحلةالتمر حيث كان اعلى محصول ملعاملة التلقيح اليدوي وأدنى محصول املعاملة (  ) 14:1وهى
 68.5كجم ملعاملة التلقيح اليدوي و 42.8
األعلى في نسبة التخفيف كما هو واضح مما يلي
كجم ملعاملة (  )5:1و  48.4كجم ملعاملة (  ) 7:1و  49.8كجم ملعاملة (  )1 :9و  28.8كجم ملعاملة
( .) 14:1
التفاعل بني طريقة التلقيح ونسب خلط حبوب اللقاح
في معظم الصفات كان التفاعل معنوي وهذا واضح من األمثلة التالية (مرحلة التمر ) :
 اعلى نسبة عقد ( عدد الثمار  /شمراخ ) في مرحلة اجلمري كانت (  ) ٪ 28.3كان ملعاملةنسبة اخللط (  ) 7:1عند استخدام العفارة اليدوية وأدنى نسبة عقد (  ) ٪ 16كان ملعاملة
نسبة اخللط (  ) 1: 14عند استخدام العفارة اآللية والتلقيح اليدوي .
 اعلى محصول (  68.5كجم ) للنخلة كان ملعاملة التلقيح اليدوي وأدنى محصول ( حوالي 29كجم ) كان ملعاملة نسبة اخللط (  ) .14:1عند استخدام العفارة اليدوية أو اآللبة
 اعلى وزن للعذق (  7.8كجم ) للنخلة كان ملعاملة التلقيح اليدوي وأدنى وزن للعذق ( 3.5كجم ) كان ملعاملة نسبة اخللط (  ) .14:1عند استخدام العفارة اليدوية
 اعلى وزن للثمرة (  10.9جم) كان ملعاملة نسبة اخللط (  ) 14:1عند استخدام العفارةاآللية وأدنى وزن للثمرة (  7.6جم ) كان ملعاملة نسبة اخللط (  ) 14:1عند استخدام العفارة
اليدوية .

مصر … 1986
في جتربة على صنف زغلول elkassasمت التلقيح باستخدام مخلوط من حبوب اللقاح ومبسحوق التلك
بنسب  ٪ 80 ، ٪ 60 ، %40 , ٪ 20مع املقارنة بالتلقيح بحبوب لقاح فقط (. )٪ 100
اوضحت النتائج ما يلي :
• ميكن خلط حبوب اللقاح ومسحوق التلك ليكون تركيزها في اخمللوط بنسب ٪ 20أو  ٪ 40وهذة النسب
كافية إلعطاء محصول ذو خصائص جيدة متقاربة مع التلقيح بحبوب لقاح فقط .
• لم تتأثر خصائص الثمار كثيرا ً بتاثير تركيز حبوب اللقاح مبسحوق التلك ويشمل ذلك متوسط وزن
الثمرة  ،حجم الثمرة  ،كثافة الثمرة  ،وزن البذرة  ،نسبة ( )٪اللحم والبذرة السكريات اخملتزلة واحلموضة
الكلبة إال ان استخدام  ٪ 20حبوب لقاح قد أعطى قيما أعلى حلجم الثمار وبعض املكونات السكرية .
• متوسط وزن العذق نقص معنويا ً عند معاملة  20٪في املوسم األول فقط فقد كان اقل بحوالى 6.5٪
و ٪ 14.0عند املقارنة مبعاملة  ٪ 40أو معاملة ٪ 100على التوالي.

70

اإلمارات … .2006
في جتربة  Awadعلى صنف لولو ( )11مت رش النورات باملاء بعد التلقيح اآللي ملدة ثالث دقائق على فترات ،6 ،4 ،2
 8ساعة  ،اضافة الى املقارنة (بدون رش ماء ) التلقيح اآللي مت بواسطة ملقحة يدوية ومخلوط حبوب اللقاح (
 1لقاح 9 :دقيق قمح)
أوضحت الدراسة ما يلي :
• بصفة عامة أدى رش املاء بعد التلقيح الى خفض نسب العقد الى درجات تتوقف على وقت الرش
كذلك أدى رش املاء قبل التلقيح الى خفض نسبة العقد ولكن مبعدل اقل .
• انخفاض نسبة العقد قد ترجع الى غسل كمية من حبوب اللقاح أو الى انخفاض قابلية املياسم في
استقبال حبوب اللقاح أو اإلثنني معا ً .
• اكثر املعامالت تأثيرا ً في خفض نسبة العقد معنويا ً كانت رش املاء بعد اربع ساعات حيث كانت ٪ 48.4
في كانت  ٪ 79.1للمقارنة .
• خف الثمار عن طريق رش املاء أدى خفض وزن العذق ومحصول النخلة في مرحلة التمر .
القيم التالية توضح املزيد من النتائج :
• عقد الثمار  ٪ 79.1 :ملعاملة املقارنة و 73.9٪ملعاملة  2ساعة و ٪ 48.4ملعاملة  4ساعات و66.5٪
ملعاملة  6ساعات و  72.3٪ملعاملة  6ساعات  .و ٪ .67.3ملعاملة ساعة قبل التلقيح
• وزن العذق  6.4 :كجم ملعاملة املقارنة و  6.4كجم ملعاملة  2ساعة و 5.9كجم ملعاملة  4ساعات و
 6.1كجم ملعاملة  6ساعات و 6.3كجم ملعاملة  8ساعات  .و .6.9كجم ملعاملة ساعة قبل التلقيح
• محصول النخلة  58.9 :كجم ملعاملة املقارنة و 57.7كجم ملعاملة  2ساعة و 53.8كجم
ملعاملة  4ساعات و  55.8كجم ملعاملة  6ساعات و 57.0كجم ملعاملة  8ساعات و  .62.4كجم ملعاملة
ساعة قبل التلقيح
• صفات للثمار  :في مرحلة التمر وفي السنة الثانية من التجربة لم يكن للمعامالت تأثير معنوي على
وزن الثمار والبذور و اللحم وطول وعرض الثمار ونسب املادة اجلافة واملواد الصلبة الذائب ونسبة احلموضة
وفيتامني سي بينما في السنة األولى لم تكن الفروق معنوية في نسبة احلموضة وفيتامني سي ووزن
البذرة فقط.
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الفصل اخلامش
تقيني التلقيح اآللي

مستقبل التلقيح اآللي
مقارنة بني التلقيح اآللى والتلقيح واليدوي

اجريت العديد من البحوث والدراسات للمقارنة بني طرق التلقيح اليدوي أو التقليدي وطرق التلقيح اآللي شملت
مايلي :
• نسبة عقد الثمار وكمية احملصول وعائد املزارع .
• الوقت الالزم لتلقيح مساحة معينة أو عدد معني من األشجار.
• كمية حبوب اللقاح اللقاح الالزمة لتلقيح مساحة معينة أو عدد معني من األشجار.
• عدد العمال الالزمني لتلقيح مساحة معينة أو عدد معني من األشجار.
• التأثير على الصفات الطبيعية والكيمائية للثمار .
• األخطار واملصاعب التي تواجة القائمني بعملية التلقيح .

وميكن تلخيص نتائج هذة البحوث والدراسات في النقاط التالية :
مميزات التلقيح اآللي
• باستخدام التلقيح التقليدي ميكن للعامل الواحد أن يلقح من  30الى  60نخلة متر في اليوم حسب
ارتفاع النخلة بينما في التلقيح اآللي ميكن للعامل تلقيح حتى  500نخلة يوميا ً مما يوفر كثيرا من
تكاليف عملية التلقيح حيث تقدر تكاليف التلقيح اآللي بحوالى ثلث التلقيح التقليدي .
• في التلقيح اآللي الداعي لوجد العامل قريبا ً من النورة املؤنثة اذ تتم عملية التلقيح دون احلاجة الى
صعود النخلة مما يوفر الوقت واجلهد ويجنب العامل اخملاطر املترتبة على استخدام الساللم او تسلق
النخلة عدة مرات كما هو احلال عند اجراء التلقيح اليدوي .
• استخدام خليط حبوب اللقاح ذكور مختلفة مما يزيد من نسبة العقد نتيجة للتغلب على ظاهرة
عدم التوافق الذاتي أو عدم التوافق اخللطي .
•	إمكانية تلقيح عدد كبير من النخيل عدة مرات في وقت قصير وهذة امليزة مهمة جدا ً ملا يلي :
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 طول فترة قمة موسم األزهار محدودة حيث يكون عدد كبير من النورات جاهزة للتلقيح فينفس الوقت.
 طول فترة استقبال املياسم حلبوب اللقاح محدودة وينصح اجراء التلقيح ملعظم األصنافخالل األربعة األيام األولى من انشقاق الطلع .
• التلقيح اآللي ال يتطلب عمالة مدربة كما هو احلال في التلقيح اليدوي
• ال توجد فروق معنوية في كثير من التجارب في كمية وجودة الثمار لكال طريقتي التلقيح وفي بعض
احلاالت تفوق التلقيح اآللي على التلقيح التقليدي .

مشاكل التلقيح اآللى
• هناك بعض الصعوبة في تلقيح االصناف ذات السعف الكثيف خاصة عندما تكون ساحقة الطول
حيث يصعب احيانا متييز الطلع املنفلق من االرض.
• كمية حبوب اللقاح الالزمة للتلقيح بواسطة الطائرات والعفارات الكبيرة اكبر مقارنة بالتلقيح اليدوي
حيث كانت في حالة التلقيح اليدوي  0.94لتر /فدان  /موسم بينما احتاج التلقيح اآللى الى  2.84لتر/
فدان  /موسم للحصول على نفس نتائج التلقيح اليدوي مما يتطلب زيادة نسبة الذكور في املزرعة
• عند استخدام التلقيح اآللى يجب أال تقل درجة احلرارة عن  26م ه(  )80Fحيث أدى انخفاض درجة احلرارة
الى انخفاض في نسبة العقد بني  ٪ 15و  ٪ 33وأفضل النتائج مت احلصول عليها عندما كانت احلرارة عند
 29م ه(  ) 85Fأو أعلى .
• استخدام التلقيح بالطائرات أو العفارات الكبيرة غير اقتصادي في بداية موسم األزهار او نهاية موسم
االزهار لقلة عدد النورات املتفتحة أو لعدم انتظام تفتحها لذلك ينصح باستخدام التلقيح اليدوي في
كلتا احلالتني .
• عند استخدام التلقيح بالطائرات وجد أن نسبة العقد على أساس العذق تراوحت من  ٪ 0الى ٪ 100
أى أن هناك نسبة من النورات املؤنثة لم تصلها حبوب اللقاح .
• بعض طرق الري التقليدي مثل قنوات وجاري املياة أو الري عن طريق املد واجلزر ( الري باألصابع في شط
العرب ) تعيق حركة اللمقحات الكبيرة داخل املزرعة.
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ملاذا لم ينتشر التلقيح امليكانيكي بالرغم من املزايا اإليجابية العديدة
والنواحى السلبية احملدودة ؟
• املعلومات املتوفرة عن فوائد التلقيح امليكانيكي ملزارعي نخلة التمر محدودة بحيث ميكن القول أن
هناك فجوة كبيرة بني مامت اجنازه علمياً ومايعرفه املزارع عن هذة اإلجنازات مقارنة باملعلومات املتوارثة
عن التلقيح اليدوي أو التقليدي .
• لم يتم حتى االن تطوير آلة تلقيح ميكن االعتماد عليها جتارياً وقد يعود السبب الى مشاكل في
التصميم واالداء في بعض اآلالت التى مت تطويرها مثل خزان الهواء املضغوط واألنابيب التى يجب
على العامل حملها اضافة الى انسداد األنابيب مبخلوط اللقاح
• تكلفة آالت التلقيح قد تكون غير اقتصادية ملزارعي املساحات أو احليازات احملدودة .
• عدم وجود مصدر مناسب أو كمية كافية من حبوب اللقاح اجلافة ميكن االعتماد عليها وتكون
متوفرة مع بداية موسم التلقيح ويرجع ذلك الى :
 عدم انتظام خروج الطلع املذكر وتوافقها مع خروج الطلع املؤنث بحيث يكون هناك وقتيكفي الستخالص وجتفيف حبوب اللقاح .
 انخفاض كفاءة طرق استخالص حبوب اللقاح التقليدية اضافة الى عدم توفر الظروفاملناسبة لتخزين حبوب اللقاح .

العوامل التى تشجع انتشار وتطبيق التلقيح امليكانيكي
توفير مصادر أمنة حلبوب اللقاح بنك حبوب اللقاح:
• أفضل حبوب اللقاح هي التى تستخلص في وقت قصير و بتكلفة منخفضة وتستخدم لتلقيح األزهار
املؤنثة لنفس املوسم  .عمليا ً من الصعب أن يقوم جميع املزارعني بهذه العملية مما يدفعهم الى عدم
االعتماد على التلقيح اآللى واللجؤ الى استخدام طرق التلقيح التقليدية .
• حلل هذه املشكلة يقترح بعض الباحثني (  ) 31 ، 17انتاج حبوب اللقاح مركزيا و انشاء مايطلق علية
بنك اللقاح  Pollen bankتتركز فية عملية جمع الطع املذكر واستخالص حبوب اللقاح وتخزينها و توزيع
حبوب اللقاح على املزارع القريبة وميكن العمل على نوعني من بنوك اللقاح.
 بنك لقاح خاص مبجموعة من املزارعني لتوفير اللقاح ملزارعهم بنك لقاح عام تشرف علية جهات مسئولة مثل مراكز بحوث النخيل أو وزارة الزراعةوغيرها
• انتشار بنوك لقاح نخلة التمر سوف يعمل على :
	إيجاد نظام متخصص جلمع الطلع املذكر وزيادة كفاءة استخالص حبوب اللقاح بسب تكامل العمليةوانخفاض عمليات التداول
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	إمكانية جتهيز حبوب لقاح عالية اجلودة وإنتاج ثمار عالية اجلودة لتجانس حبوب اللقاح	إمكانية انشاء مزارع جتارية متخصصة لألصناف املذكرة املشهورة إلنتاج حبوب لقاح معتمدة Certified pollenمما يعمل على خفض نسبة الذكور الى اإلناث في املزارع التجارية
 شحن أمن حلبوب اللقاح ملناطق انتاج التمور داخليا ً وخارجيا ً زيادة كفاءة طرق تخزين حبوب اللقاح الفائضة للموسم التالي حيث يقوم البنك بتوفيرالظروف اجليدة للمحافظة على حيويتها كي تكون جاهزة لالستخدام في آالت التلقيح مع بداية
موسم األزهار .
 انخفاض في تكاليف التلقيح نتيجة الستخدام عدد اقل من العمال في عمليات جمعالطلع واستخالص حبوب اللقاح .
إيجاد آلة تلقيح عملية واقتصادية :
عيوب آالت التلقيح املتوفرة حالياً
• ارتفاع التكلفة فمعظم مزارع التمور حاليا عبارة عن حيازات صغيرة وتكلفة بعض إنواع آالت التلقيح
غير اقتصادية.
• بعض مشاكل التقنية مثل:
 صعوبة االستخدام خاصة آالت التلقيح الكبيرة املزودة بأجزاء متعددة . تكتل مخلوط حبوب اللقاح داخل أنبوب التلقيح خاصة عند ارتفاع الرطوبة اجلوية خالل موسمالتلقيح كما هو احلال في بعض املناطق الساحلية .
 عدم جتانس وانتظام معدل رش حبوب اللقاح نتيجة لعدم انتظام ضغط الهواء . عدم ثبات العمود احلامل النبوب التلقيح خاصة عند تلقيح النخيل املرتفع .اآلت وطرق التلقيح الناجحة يجب أن ُحتقق مايلى :
• تكلفة منخفضة يستطيع عدد كبير من املزارعني شراءها
• ميكن استخدامها في النظم اخملتلفة ملزارع نخلة التمر خاصة التى يتخللها زراعات بينية .
• احلصول على نسبة من العقد واإلنتاج مساوية على األقل للتلقيح اليدوي حتى ال يتأثر عائد املزارع .
• ميكن اإلعتماد عليها خالل موسم اإلزهار ولسنوات عديدة .
• كمية حبوب اللقاح الالزمة اقتصادية وال تزيد عن كمية حبوب لقاح التلقيح اليدوي والتى تقدر بحوالي
 0.94لتر  /فدان ( حوالى 100نخلة(  /موسم (. )1quart or 58 In3/Acre/Season
• عدد العمال أو عدد ساعات العمل ال يزيد عن احتياجات التلقيح اليدوي مع األخذ في االعتبار عمليات
خف وربط النورات والهدف تخفيض عدد العمال آلى أقل من 50٪خالل فترة التلقيح .
• الحتتاج الى عمال مهرة وفي نفس الوقت آمنة وال تشكل اي خطورة على عمال التلقيح
• أن متكن العامل من الوصول الى أقرب مسافة بني النورة وفتحة خروج حبوب اللقاح من اآللة .
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