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كفاءة وجناح التلقيح واإلخصاب

 في نخلة التمر

      Pollination efficiency in  date palm    

          جناح أو فشل عمليتي التلقيح واإلخصاب في نخلة التمر تخضع جملموعة من العوامل بعضها 
وراثي خاص بالنخلة املذكرة أوالنخلة  املؤنثة وبعضها خاص بالظروف البيئية احمليطة بالنخلة.

         تعتمد كفــاءة اإلخصــاب على  الفترة التى ميكن خاللها حلبوب اللقاح  أن تخصب البويضات 
والتى تتوقف على طول عمر البويضة  Longevity  البويضة وسرعة منو أنبوب اللقاح احلساس بدرجة 

عالية لدرجة احلرارة املنخفضة.

              بصفة عامة تعتبر كفاءة التلقيح والعقد  جيدة إذا تراوحت  نسب العقد بني 60 ٪ و 70 ٪ 
وهذة النسب كافية إلنتاج  محصول اقتصادي مبواصفات جيدة للثمار. 

         عندما تصل نسبة العقد الى 80 ٪ أو أكثر تكوـن الثمار مزدحم،ة على الشماريخ  بينما في 
حـــالة انخفاض نسبة العقد الى 40 ٪ أو اقل  تكون الثمار مبعثرة على الشماريخ مع وجود العديد 

من الثمار البكرية ) شيص (   

ميكن تقسيم أهم  العوامل   التى حتدد كفاءة وجناح التلقيح واإلخصاب  الى ما يلي : 

عوامل خاصة بالنواحي الوراثية للنخلة املذكرة أو النخلة املؤنثة أو االثنني معاً وتشمل :  

Receptivity of Female Flowers فترة  قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح  •

Male-female compatibility التوافق وعدم التوافق اجلنسي بني مصدر حبوب اللقاح واألصناف املؤنثة  •

  Pollen source  مصادر حبوب اللقاح أو األشجار املذكرة  •

 Pollen viability and fertility   حيوية وخصوبة  حبوب اللقاح  •

عوامل خاصة بتخزين حبوب اللقاح  والظروف البيئية والعمليات الزراعية  وتشمل : 

Pollens storage  طريقة تخزين حبوب اللقاح  •

 Environmental factors  العوامل البيئية وتشمل احلرارة والرياح والرطوبة و األمطار وغيرها  •

اجراء بعض املعامالت الزراعية اخلاصة قبل أو بعد عملية التلقيح .  •
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 فترة قابلية األزهار املؤنثة إلستقبال

حبوب اللقاح

ويقصد بها املدة التى تبقى فيها مياسم األزهار املؤنثة مستعدة الستقبال حبوب اللقاح وإمتام عملية 
اإلخصاب وعقد الثمار وتبدأ من انشقاق الطلع املؤنث Spathe cracking  )واحياناً قبل انشقاقه( وحتى 

انخفاض نسبة العقد الى حد معني تكون فية نسبة العقد او كمية  احملصول غير مجدية اقتصادياً.

طول أو قصر فترة قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح تعتبر من العوامل اخلاصة بالنواحي الوراثية 
للصنف املؤنث .

             

شكل ) 1 ( تتابع ظهور الطلع املؤنث في نخلة التمر قد ميتد الى أكثر من ستة أسابيع ، طول الفترة من 
بداية ظهورالطلع وحتى انشقاقة تتراوح  تقريباً من10 يوم إلى25 يوم حسب درجة احلرارة السائدة و ومكان 

أو ترتيب الطلع .
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أهمية حتديد فترة  قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح  :

طول او قصر هذة الفترة  لألصناف السائدة في املزرعة مهم لتنظيم العمل خاصة في املزارع الكبيرة    •
فهى حتدد عدد املرات التى يجب على عامل التلقيح املرور على نفس النخلة الواحدة فاملعروف  أن تتابع 
ظهور الطلع  من ُقلبة النخلة )شكل 1(  قد ميتد الى أكثر من  ستة أسابيع حسب درجة احلرارة  خالل فترة 

األزهار،  ويترتب على ذلك:

إذا كانت فترة قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح  قصيرة وجب املرور على النخلة   -
على فترات متقاربة لتلقيح الطلع املنشق أول بأول .

اذا كانت فترة مدة قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح طويلة ميكن املرور على النخلة   -
على فترات متباعدة نسبياً ينشق خاللها عدد أكبر من الطلع ميكن تلقيحة مرة واحدة.

نشاطها   أقصى  في  املؤنثة  النورة   ازهار   مياسم  فيها   تكون  التى  أوالفترة   اليوم  املهم حتديد  من    •
الستقبال حبوب اللقاح  والتى قد تكون  قبل أو  بعد انشقاق الطلع  ، اجراء التلقيح خالل هذة الفترة 

يعطي  أفضل  نسبة عقد ، مع مالحظة مايلى : 

-   تأخير التلقيح بعد هذة الفترة بهدف خفض نسبة العقد  للحصول على ثمار كبيرة احلجم ذات 
جودة عالية مماثلة لتلك التى يتم احلصول عليها عند خف العذوق فيه مخاطرة  كبيرة لصعوبة 
ويفضل  العذوق  خف  عند  احلال  هو  كما  عذق  لكل  الثمار  عدد  وحتديد  العقد  نسبة  في  التحكم 
عدم االعتماد على هذة الطريقة  فقد تتعرض الثمار لظروف بيئية  تؤدي الى تساقط نسبة كبيرة 

منها.

-   توجد عالقة عكسية بني احملصول الكلى وتأخير عملية  التلقيح عن  افضل يوم أو فترة  حيث 
وجد أن اإلنخفاض التدريجي في  نبسة العقد   غالباً ما يصاحبه انخفاض تدريجي واضح في كل 

من متوسط وزن العذق واحملصول الكلي .

فترة قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح   :

يعتبر الصنف املؤنث اهم عامل في حتديد  طول او قصر فترة  قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح حيث 
أكدت العديد من من الدراسات اختالف األصناف في طول الفترة التى تكون أزهارها قادرة او مستعدة  الستقبال 

حبوب اللقاح وحدوث اإلخصاب  وإعطاء  نسبة عقد مقبولة جتارياً  وفي هذة احلالة يجب أن منيز بني : 

•  طول املدة من انشقاق الطلع وحتى  يوم التلقيح  الذي ميكن فيه احلصول على أفضل نسبة عقد تتراوح   
في معظم األصناف من يوم  الى ستة ايام )72,68,61,54,40,33,23,... (  ، نسبة العقد  تبدأ في االنخفاض 

معنوياً إذا مت التلقيح بعد هذا اليوم .

طول املدة من انشقاق الطلع وحتى اخر يوم  تكون  فية نسبة من األزهار  قادرة على استقبال حبوب   •
اللقاح وحدوث اإلخصاب قد متتد   حلوالى ثالثني  يوم أو اكثر فى بعض األصناف  ) 71,44(  في صنف برحي 
كانت نسبة العقد 50  % بعد ثمانية وعشرين يوماً )7( وفي صنف دهكي كانت نسبة العقد 40  % عند 

اليوم العشرين )33(
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بصفة عامة يفضل اجراء عملية التلقيح خالل الثالث أو األربع أيام األولى من بدء انشقاق غالف النوره خاصة في 
حالة عدم معرفة الفترة الزمنية الستقبال حبوب اللقاح للصنف املراد تلقيحه مع مالحظة أن  بعض األصناف  

يفضل تلقيحها قبل أو فى نفس يوم انشقاق الطلع مثل صنف اشرسي )72 (  وصنف روثانة )3( .

   تأثير طول فترة  قابلية األزهار املؤنثة إلستقبال حبوب اللقاح على إنتاجية  نخلة التمر ميكن تقسيمه  الى  :

ووزن  الثمار  تٔاثير على عدد  يترتب علية من  وما  والعقد  تٔاثير مباشر  خاص بنسبة  اإلخصاب   •
احملصول. وكمية  العذق  وزن 

تٔاثير غير مباشر خاص بجودة احملصول وما يترتب علية من تٔاثير على  خصائص الثمار الطبيعية   •
والكيميائية والتى تتٔاثربشكل واضح بعدد ثمار العذق واحملصول الكلي .  . 

 نستعرض فيما يلي نتائج بعض الدراسات التى أجريت في هذا اجملال على أهم أصناف نخلة التمر   في بعض 
مناطق إنتاج التمور 
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تٔاثير فترة  قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح 

على نسبة العقد واإلخصاب

أسباب إختالف نسب العقد في نتائج التجارب  والدراسات:

لطول أو قصر  فترة  قابلية األزهار املؤنثة إلستقبال حبوب اللقاح تأثير مباشر على نسبة العقد وبالتالي على 
كمية  وجودة احملصول ، عند متابعة البحوث والدراسات التى يتم فيها تقدير نسبة العقد يالحظ املدى الواسع 

بني هذة النسب حتى في الصنف الواحد ويرجع ذلك الى :

الوقت الذي يتم فية حساب نسبة العقد حيث تنخفض هذة نسبة العقد كلما طالت الفترة بني يوم   •
التلقيح ويوم تقدير نسبة العقد والتى قد تكون عند جمع احملصول أو وصول الثمار مرحلة التلوين  الكامل 

أو بعد شهر أو شهرين من التلقيح .

البكرية  الثمار  بداية مرحلة اجلمري قد يحسب  معها  او  العقد في مرحلة  احلبابوك  •  حساب نسبة 
املفردة  لذلك يفضل  حساب نسبة العقد في  مرحلة اخلالل للحصول على نتأئج اكثر دقة . 

بعض الباحثني يعبر عن نسبة العقد بعدد الثمار لكل شمراخ أو عدد معني من الشماريخ )23 , 68( .  •

للحصول على نتائج دقيقة بعض الباحثني يفضل حساب نسبة العقد  بعد التساقط الطبيعي للثمار   •
أو حساب الثمار احملتوية على بذرة فقط  كدليل على حدوث اإلخصاب او حساب نسبة العقد  في أكثر من 

مرحلة من مراحل منو وتطور الثمار) 63,54,30,27,7( . 

لذلك يجب على الباحث دائماً حتديد التاريخ الذى مت فية حساب نسبة العقيد مما  مُيكن من  املقارنة الصحيحة  
بني األصناف أو املعامالت. 

في البحوث التى مت استعراضها في هذا الكتاب حرصنا بقدر اإلمكان على ذكر وقت  تقدير نسبة العقد وميكن 
الرجوع الى   اجلزء اخلاص  »مزيد  من التفاصيل » ملعرفة الفترة التى مت فيها حساب نسبة العقد لألصناف املذكورة 

فيما بعد  .

 نستعرض فيما يلى تأثير فترة  قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح على نسبة العقد واإلخصاب لبعض 
الهامة : 

صنف خالص :

  أعلى نسبة عقد مت احلصول عليها عند اجراء التلقيح بعد يومني )58.97 ٪ (  وبعد أربعة ايام )59.3 ٪( 
من انشقاق الطلع وأدنى نسبة عند اجراء التلقيح بِعد ثمانية أيام من انشقاق الطلع )42..8 ٪(   ، النسب 

متوسط ثالث سنوات . اإلمارات ... 2001 )61(

 صنف اشرسي :

أعلى نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح في نفس يوم انشقاق  الطلع  )58 ٪( تليها نسبة التلقيح قبل 
انشقاق الطلع بيوم )55 ٪(    تاخير التلقيح الى  اليوم الرابع  أدى الى انخفاض كبير في  نسبة العقد )27 

٪(  . العراق ... 2010  )72(
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صنف برحي

انشقاق  من  الثالث  األسبوع  عن  التلقيح  تأخير  عدم  يجب  جيدة  وثمار  مناسب  إنتاج  على  للحصول   •
الطلع . 

،75.3  لألسبوع األول ،52.6  نسبة العقد املبدئي)٪(  ) بعد 15 يوم من التلقيح( :  98.3 لليوم األول    •
لألسبوع الثاني ، 42.8 لألسبوع الثالث ، 50.2  لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع .

نسبه الثمار املتبقية ملرحلة اخلالل  )٪( :64.3  لليوم األول  ، 60.9 لألسبوع األول ، 48.1 لألسبوع الثاني   •
، 32.9 لألسبوع الثالث ،32.9  لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع .السعودية ....2011 )7(

اصناف  صقعي ، ريزيز ، سكري ، خالص ، شيشي    

•  عند تلقيح األصناف اخلمسة ينصح بإجراء عملية التلقيح خالل الفترة  من اليوم األول  وحتى اليوم 
الثامن بعد انشقاق الطلع و التأخير بعد ذلك يؤثر معنوياً على خفض نسبة العقد

نسبة العقد )% بعد 60  يوم من التلقيح ( ونسبة اإلثمار )٪للثمار املتبقية بعد 180 يوم من التلقيح (   •
كمتوسط  لألصناف اخلمسة  :

- نسبة العقد كانت  61.3 لليوم األول، 46.9.لليوم الثامن ، 29.7 لليوم السادس عشر ، 25.1 لليوم 
العشرين  بعد انشقاق الطلع.

-نسبة اإلثمار كانت35.7   لليوم األول،  35.2 لليوم الثامن ،22.2  لليوم السادس عشر ، 19.9لليوم 
العشرين بعد انشقاق الطلع.

نسبة العقد )٪ بعد60 يوم من التلقيح ( ونسبة اإلثمار )٪للثمار املتبقية بعد 180يوم من التلقيح (   •
كمتوسط  لكل صنف :

صنف صقعي : كانت 65.4 لليوم األول انخفضت الى 17 لليوم العشرين بينما كانت نسبة اإلثمار    
38.8  لليوم األول  انخفضت الى 29.2 لليوم العشرين بعد انشقاق الطلع.

صنف شيشي : كانت 49.8 لليوم األول انخفضت الى 23.5 لليوم العشرين بينما كانت نسبة 
اإلثمار    34.8  لليوم األول  انخفضت الى 28.2 لليوم العشرين  بعد انشقاق الطلع.

صنف ريزيز : كانت 72.0  لليوم األول انخفضت الى 46.9 لليوم العشرين بينما كانت نسبة اإلثمار    
44.9  لليوم االثامن  انخفضت الى 26.9 لليوم العشرين  بعد انشقاق الطلع.

صنف سكري : كانت 51.3  لليوم األول انخفضت الى 17.3 لليوم العشرين بينما كانت نسبة 
اإلثمار    39.9  لليوم الثامن  انخفضت الى 8.5  لليوم العشرين بعد انشقاق الطلع .

صنف خالص : كانت 43 لليوم األول انخفضت الى 20.7 لليوم العشرين بينما كانت نسبة اإلثمار    
 2015... 29.6   لليوم األول  انخفضت الى 6.1  لليوم العشرين بعد انشقاق الطلع.  السعودية 

)30(

دهكي :

أعلى نسب عقد كانت عند اجراء التلقيح خالل الفترة من اليوم األول الى اليوم الرابع  من انشقاق الطلع   
حيث كانت  حوالى  93 ٪  ثم انخفضت تدريجياً بعد اليوم الرابع حتى وصلت الى حوالي 40 ٪  عند اجراء 

التلقيح في اليوم العشرين   من انشقاق الطلع. باكستان ... 2004  )33 ( 
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 أصناف شمران  و زرين وخضراوي و حالوي

أعلى نسبة عقد في األصناف األربعة كانت اجراء التقيح في يوم انشقاق الطلع وفى اليوم الثاني حيث   •
تراوح عدد الثمارلكل 10 شماريخ من 72.3 ثمرة  لصنف زارين الى ثمرة92.5  لصنف حالوي لليوم األول 
بينما تراوح من من ثمرة51.9 لصنف زارين الى 88.5 ثمرة لصنف حالوي لليوم الثاني من انشقاق الطلع 

صنفي شمران وخضراوي تقع داخل املدى املذكور  

التلقيح حتي  الفترة بني  انشقاق الطلع وإجراء عملية  بزيادة طول  • انخفضت نسبة العقد معنوياً     
وصلت أدناها عند  اليوم الثامن والعاشر حيث تراوح عدد الثمار لكل 10 شماريخ عند اليوم الثامن من 
3.8 ثمرة لصنف زارين الى 26.7 ثمرة لصنف شمران صنفي حالوي وخضراوي تقع داخل املدى املذكور   . 

باكستان 2005  )68(

صنفي بركاوي ومشرق وود خطيب

حتت ظروف شمال السودان للحصول على اعلى  انتاج وأحسن جودة للثمار يقترح :  

•  افضل ايام  لتلقيح صنف مشرق وود خطيب هو من اليوم الثالث الى  اليوم اخلامس من انشقاق الطلع 
.حيث كان متوسط عدد الثمار للشمراخ الواحد حوالى31 ثمرة   انخفض الى 18ثمرة عند التلقيح عند 

اليوم اخلامس عشر من انقشاق الطلع .

افضل أيام  لتلقيح صنف بركاوي  هو  اليوم من الرابع الى اليوم اخلامس من انشقاق الطلع حيث كان   •
متوسط عدد الثمار للشمراخ الواحد حوالى35 ثمرة  انخفض الى 17ثمرة عند التلقيح عند اليوم العاشر 

من انشقاق الطلع  السودان ..2006    )23(

 صنف روثانة :

•   التبكير في عملية التلقيح وعدم تأخيرها  عن اليوم الثاني ويفضل اليوم األول . 

كان االنخفاض في نسبة العقد معنوي  عند التلقيح بعد اليوم األول حيث كانت  نسبة الثمار التى   •
استمرت حتى  مرحلة اخلالل  33 ٪  لليوم األول انخفضت الى 12.6 ٪ عند التلقيح في اليوم  السادس من 

انشقاق  الطلع . السعودية .. 2013 )3(

 أصناف دقلة نور و خضراوي وزهدي : 

•  زهدي: انخفضت نسبة العقد معنوياً عند تأخير التلقيح عن أربعة ايام من انشقاق الطلع اعلى نسبة 
عقد )مرحلة اخلالل( عند اليوم الثاني  ) ٪76.7 ( وأدنى نسبة عقد كانت عند اليوم العاشر  )٪31.5( من 

انشقاق من الطلع .  

،أعلى  الطلع  انشقاق  يومني  من  التلقيح عن  تأخير  عند  العقد معنوياً  انخفضت نسبة   : خضراوي   •
نسبة عقد )مرحلة اخلالل( عند اليوم األول  )٪60.0 ( وأدنى نسبة عقد كانت عند اليوم العاشر )٪25.4 ( من 

انشقاق من الطلع
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•  دقلة نور : انخفضت نسبة العقد معنوياً عند تأخير التلقيح عن اليوم الثامن  من انشقاق الطلع. اعلى 
نسبة عقد )مرحلة اخلالل( عند اليوم الرابع  ) ٪59.8 ( وأدنى نسبة عقد كانت عند اليوم العشر )٪44.0( من 

انشقاق من الطلع .

يالحظ في صنف دقلة نور أن االنخفاض في نسبة العقد من انشقاق الطلع وحتى اليوم العاشر ليست 
كبيرة كما هو احلال في صنفي زهدي وخضراوي البحر امليت … 1970    )54(

صنفي زغلول وسماني :

في  التلقيح  إلجراء  موعد  اخر  الطلع  انشقاق  من  السابع  اليوم  يعتبر  اقتصادي  إنتاج  على  للحصول   •
صنفي زغلول وسماني وبالرغم من نقص احملصول بحوالي ٪37 إال أن ذللك يعتبر خفاً للثمار  ويؤدي الى 

حتسني خواص الثمار. 

•  نسبة العقد)٪(    كمتوسط للصنفني  : كانت  39.1 لليوم األول، 36.1.لليوم الثالث  ، 30.4 لليوم 
السابع ، 25.5 لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

نسبة العقد)٪(  لصنف زغلول:  كانت  39.3 لليوم األول، 38.4 لليوم الثالث  ، 29.2  لليوم السابع ، 26.2   •
لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

نسبة العقد)٪(  لصنف سماني: كانت  38.7  لليوم األول، 33.7.لليوم الثالث  ، 32.0  لليوم السابع ،   •
24.7 لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

مت تسجيل نسبة العقد خالل شهر يونيو مصر...2011 )40( .

 

صنف سيوي:

للحصول على إنتاج اقتصادي تعتبر الفترة اليوم اخلامس الى اليوم السابع  من انشقاق الطلع اخر موعد   •
إلجراء التلقيح في صنف السيوي  وبالرغم من نقص احملصول عند التلقيح خالل هذة الفترة إال أن ذلك 

قد يعتبر خفاً للثمار  ويؤدي الى حتسني خواص الثمار. 

•  ٪ نسبة العقد) بعد ازالة األكياس (   : كانت  60.1  لليوم األول، 61.7 .لليوم الثالث  ، 43.9  لليوم اخلامس 
، 32.5ولليوم السابع من انشقاق الطلع. وكمتوسط لثالث سنوات مصر...

٪ نسبة العقد  ) الثمار املتبقية عند اجلمع ( : كانت  39.8  لليوم األول، 41.9 .لليوم الثالث  ، 34.5  لليوم   •
اخلامس ، 26.4  لليوم السابع من انشقاق الطلع. وكمتوسط لثالث سنوات.  مصر … 2011  )27(

صنف سيوي:

تآخير التلقيح بعد اليوم الرابع الى اليوم الثامن من انشقاق الطلع ادى الى انخفاض معنوى في نسبة   •
العقد ومتوسط وزن العذق . 

•  نسبة العقد)بعد 21 يوم من التلقيح( انخفضت تدريجياً كلما  تأخر التلقيح بعد انشقاق الطلع حيث 
كانت    كما يلى :  اليوم األول   ٪83.8  ، اليوم الثاني 81.9 ٪ ، اليوم الرابع  70 ٪  ، اليوم السادس  69.2٪ ، 

اليوم الثامن ٪61.9  ) متوسط موسمني  (. مصر  .. 1998 )45 (
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 Najda صنف جندة

•   افضل وقت لتلقيح صنف جندة هو خالل الفترة من اليوم السابع الى اليوم العاشر بعد انشقاق   حيث 
كانت نسبة العقد حوالى 70 ٪    

عند التلقيح عند اليوم األول أو اليوم اخلامس عشر  من انشقاق الطلع انخفضت نسبة العقد  49 ٪  و   •
39 ٪ الطلع على التوالي . املغرب .... 2010. )70( .

صنف دقلة نور 

1  % تقريبا في اليوم  •  بدأت نسبة العقد في االنخفاض السريع بعد اليوم اخلامس حتى  وصلت الى 
الثالث عشر 

نسبة العقد كانت 64.9 ٪ عنداليوم الثالث ، 24.8 ٪ عند اليوم اخلامس ، 4.9 ٪ عند اليوم السابع ، 0.7   •
عند اليوم اخلامس عشر . 

في صنف دقلة نور يجب عدم تأخير التلقيح عن اليوم الثالث . امريكا .. 1930 )4(                         •

الحظ الفرق بني نتائج هذه الدراسة والدراسة التالية 

صنف دقلة نور

تأخير التلقيح حتى اليوم السابع من انشقاق الطلع يعتبر أمن لصنف دقلة نور والتأخير حتى اليوم   •
العاشر يعطى نسبة عقد مرضية .

اعلى نسبه عقد مت احلصول عليها كانت خالل األسبوع األول من انشقاق الطلع حيث كانت حوالى   •
.٪ 60

تأخير التلقيح حتى اليوم الثالث عشر لم يؤدي الى انخفاض العقد بنسبة كبيرة حيث كانت نسبة   •
العقد حوالى 50 ٪ 

انخفاض سريع في نسبة العقدعند اجراء التلقيح بعد اليوم الثالث عشر حيث وصلت نسبة العقد   •
الى حوالى 15 ٪ عند اليوم العشرين . امريكا ...1969 )57(

صنف مجهول 

على صنف مجهول  مت استخدام  لقاح  غنامي ، وردي ، سميسمي  مت التلقيح  قبل انشقاق الطلع من يوم الى 
ثالثة ايام  وبعد انشقاق  الطلع من يوم الى ثالثة أيام .   أوضحت الدراسة ما يلي : 

استخدام  في  حالة   ٪ العقد52.6   املذكرة كانت نسبة  أصناف  للثالث  )٪( كمتوسط  العقد   نسبة   •
اللقاح قبل انشقاق الطلع و٪46.4 ي  حالة استخدام اللقاح بعد انشقاق الطلع  .

نسبة العقد )٪( عند استخدام لقاح كل صنف مذكر قبل وبعد انشقاق الطلع كانت لصنف غنامي    •
56.7 قبل اإلنشقاق و 48.2 بعد اإلنشقاق ولصنف وردي 56.5 قبل اإلنشقاق و 50.0 بِعد اإلنشقاق ولصنف 

سميسمي 44.5 قبل اإلنشقاق و 41.2 بعد انشقاق الطلع .ايران … 2014  )53(
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صنفي  دقلة نور وغرس

في صنف غرس يجب  أن ال يتأخر التلقيح عن اليوم الثامن من انشقاق الطلع .  •

في صنف دقلة نور  يجب  أن اليتأخر التلقيح عن اليوم الثاني عشر  من انشقاق الطلع .  •

التلقيح كما واضح مما  وإجراء  الطلع  انشقاق  الفترة بني  تدريجاً كلما طالت  العقد  انخفضت نسبة   •
يلى:

-   في صنف غرس كانت نسبة العقد  82 ٪  لليوم األول و.60 ٪  لليوم السبابع و  40 ٪ لليوم 
العاشر بعد انشقاق الطلع

لليوم   ٪ و44  العاشر  لليوم   ٪ و70  األول  لليوم   ٪ العقد90  نسبة  كانت  نور  دقلة  في صنف     -
السادس عشر  بعد انشقاق الطلع.  اجلزائر … 2013 )12( . 

 أصناف خضراوي ، نبوت سيف ، صقعي ، سلج

الثامن من انشقاق الطلع يعتبر أمن   اليوم  الى  اليوم السادس  التلقيح بعد  في األربعة أصناف تأخير   •
وحتى اليوم العاشر ميكن احلصول على محصول مرضى  .

تأخيرالتلقيح بعد اليوم العاشر أدى الى انخفاض كبير في نسبة العقد.  السعودية .. 1988  )49(  •

صنفي ُغر وسكرية ينبع 

يوصي بعدم تأخير اجراء التلقيح في صنف ُغر عن اربع ايام وفي صنف سكرية ينبع عن ستة أيام من بدء   •
انشقاق الطلع املؤنث . 

والعقد نهائي)اكتمال   ) التلقيح  )بعد ستة  أسابيع  من  ابتدائي  اعلى نسبة عقد  الصنفني  في كال   •
التوين ( ومتوسط وزن العذق كانت عند التلقيح في نفس يوم انشقاق الطلع 

•  صنف ُغر

نسبة العقد األولى كانت64.6 ٪ لليوم األول و ٪51.8 لليوم السادس و٪39.2 لليوم الثاني عشر   -
بعد انشقاق الطلع.   

نسبة العقد النهائي كانت ٪43.7 لليوم األول و34.4 ٪ لليوم الثالث و٪21.6 لليوم السادس   -
بعد انشقاق الطلع.

صنف سكرية ينبع   •

نسبة العقد األولى كانت67.8 ٪ لليوم األول و ٪65.9 لليوم السادس و٪36.6 لليوم الثاني عشر   -
بعد انشقاق الطلع.  

الثاني  األول و ٪40.6 لليوم السادس و٪18.9 لليوم  النهائي كانت52.2 ٪ لليوم  العقد  نسبة   -
عشر بعد انشقاق الطلع.  السعودية… 1999. )63(



12

   تٔاثير فترة  قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح

 على احملصول و خصائص الثمار الطبيعية والكيميائية

أسباب  اختالف قيم احملصول وخصائص الثمار في نتائج التجارب  والدراسات

لطول أو قصر  فترة  قابلية األزهار املؤنثة إلستقبال حبوب اللقاح تأثير غير  مباشر على قيم احملصول وخصائص 
الثمار الطبيعية والكيميائية ويعتمد ذلك بدرجة  رئيسية على مدى اإلنخفاض في نسبة العقد الذي يعتبر حالة 
من حاالت خف الثمار ، عند متابعة البحوث والدراسات التى أجريت في هذا   لوحظ مدى واسع من االختالفات فى  

قيم احملصول وخصائص الثمار حتى في الصنف الواحد ويرجع ذلك الى: 

املرحلة  التى يتم فيها أخذ البيانات  وعادة ما تكون أحد املراحل التالية : بداية اخلالل ،  التلوين  الكامل،   •
الرطب ، التمر 

قيم وزن العذق و احملصول الكلي والصفات الطبيعية والكيميائية  ترتبط مبراحل منو الثمار  فقد تنخفض   •
أو ترتفع كلما تقدمت الثمارفي النضج  نتيجة للعمليات احليوية التى تتم في مرحلة النضج  أو إلنخفاض 

نسبة الرطوبة في الثمار ويجب أخذ ذلك في االعتبار عند املقارنة بني قيم األصناف.  

القيم  لألصناف  التى مت فيها تسجيل  املرحلة  التفاصيل« ملعرفة  »مزيد  من  اخلاص    اجلزء  الى  الرجوع  وميكن 
املذكورة فيما بعد  .

صنف اشرسي 

تأثر متوسط وزن العذق مبيعاد التلقيح حيث بلغ 8.6 كجم عند التلقيح قبل انشقاق الطلع الطبيعي   
بينما بلغ    9.0 كجم عند التلقيح في نفس يوم  انشقاق  الطلع  وانخفض الى7.8 كجم  بعد يومني والى 

4.4 كجم عند التلقيح بعد أربعة ايام من انشقاق الطلع.  العراق ...2010 )72(

 دهكي

اعلى متوسط لوزن العذق مت احلصول علية عند اجراء التلقيح خالل األربعة ايام من انشقاق  الطلع حيث   
تراوح متوسط وزنة   من5الى  6 كجم بينما تراوح الوزن من   3الى 3.5 كجم عند اجراء التلقيح بعد اليوم 

السادس عشر أو السادس ِعشر  من انشقاق  الطلع .باكستان ... 2004 )33(

صنفي شمران  و زرين حالوي خضراوي 

تأثر متوسط إنتاج النخلة ) كجم / نخلة ( بشكل واضح مبيعاد التلقيح  •

 125.7 شمران الى  70.5  كجم لصنف  - عند التلقيح يوم انشقاق الطلع : تراوح  احملصول من  
كجم لصنف حالوي.

- عند التلقيح بعد يوم انشقاق الطلع :  انخفض احملصول تدريجياً الى أن وصل احلد األدنى عند 
التلقيح عند اليوم العاشر من انشقاق الطلع حيث تراوح من 11.5  كجم لصنف زرين  الى 30.0 

كجم لصنف حالوي. 

التلقيح   تأخير  أدى   الثمار حيث  ووزن  التلقيح  وحجم  بني ميعاد  لوحظت عالقة عكسية طفيفة     •
الى زيادة حجم ووزن الثمار في حني لم تتأثر وزن وحجم البذور واملواد الصلبة الذائبة باملعامالت اخملتلفة  

باكستان  ...   2005  )68( .
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صنف  مشرق ودملقاي

أعلى متوسط  لوزن العذق كان عند اجراء التلقيح في اليوم األول  ) حوالى 18 كجم( اواليوم الثالث )   •
حوالى17 كجم(   بعد  انشقاق الطلع  . 

الى  اأدى  الطلع  انشقاق  بعد  الثاني عشر  اليوم  أو  التاسع  أواليوم  السادس  اليوم  الى  التلقيح  تاخير    •
انخفاض وزن العذق بنسبة ٪27 و٪43 ٪51 على التوالى.

نتيجة النخفاض نسبة العقد عند تأخير التلقيح فقد تأثرت الصفات الطبيعية للثمار كما يلى:  •

- متوسط وزن الثمار كان حوالى  9  جم عند التلقيح في اليوم األول او اليوم الثالث ازداد الى13 جم 
عند التلقيح في اليوم الثاني عشر بعد انشقاق  الطلع.

ازدادت  فقد  السكريات  نوع  التأثير كان على  ولكن  التلقيح  مبيعاد  تتأثر  لم  الكلية  السكريات   -
والعكس  عشر  الثاني  اليوم  الى  الثالث  اليوم  بعد  التلقيح  تأخير  مع  اخملتزلة  السكريات  نسبة 

بالنسبة للسكريات غير اخملتزلة. السودان.2006…  )21( 

صنفي بركاوي و مشرق ود خطيب

• صنف بركاوي

اخلامس  واليوم  )16كجم(  الرابع   اليوم  عند  التلقيح  عند  كان  العذق  لوزن  متوسط  أعلى   -
العاشر   واليوم   ) )9.7كجم  األول   اليوم  الطلع  بينما كان منخفضاً عند  )15كجم( من انشقاق 

)6.5كجم(  . 

-   أعلى متوسط لوزن الثمرة كان 9.5 جم  عند التلقيح عند اليوم العاشر من انشقاق الطلع 
بينما كان اقل متوسط 5.2 جم عند التلقيح في اليوم األول  من انشقاق الطلع .  

• صنف مشرق ود خطيب 

الرابع   اليوم  و  كجم(   13.0( الرابع   اليوم  في  التلقيح  عند  كان  العذق   لوزن  متوسط  أعلى    -
)14.5كجم( من انشقاق الطلع  بينما كان منخفضاً عند اليوم أألول  )10.5 كجم ( واليوم اخلامس 

عشر  )5.6كجم( . 

-   أعلى متوسط لوزن الثمرة كان  8.3 جم  عند التلقيح عند اليوم الثالث عشر واخلامس عشر 
من انشقاق الطلع بينما كان اقل متوسط 4.3 جم عند التلقيح اليوم األول من انشقاق الطلع. 

السودان .. 2006 )23( 

صنف زغلول

خالل موسمي الدراسة لم يتأثر وزن العذق معنوياً اذا اجرى التلقيح أول أو ثالث يوم من انشقاق الطلع   •
إال انه انخفض معنوياً مبقدار ٪25 ،٪40 ،55 ٪إذا تأخر التلقيح لليوم السادس أو التاسع أو الثاني عشر على 

التوالي  مقارنة  بالتلقيح في اليوم األول.

ترتب على تأخير التلقيح تدريجياً حتى اليوم الثاني عشر من انشقاق الطلع مايلى:   •

-   زيادة وزن الثمرة وحجمها ووزن اللب معنوياً نتيجة انخفاض وزن العذق .

-   احلصول على ثمار مرتفعة في نسبة املواد الصلبة الذائبة والسكريات اخملتزلة . 

-   زاد ووزن الثمرة وزن اللب  ولم يتغير وزن البذرة مما أدى زيادة نسبة كل منهما الى البذرة مصر… 
)24( 1986
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صنفي زغلول وسماني

صنف زغلول :   •

-   متوسط وزن العذق كان 22.6 كجم لليوم األول و 19.9  كجم لليوم الثالث و13.3  كجم لليوم 
السادس بعد انشقاق الطلع  : 

-    متوسط وزن الثمرة كان 23.5 جم لليوم األول و 24.6  جم لليوم الثالث 28.5جم لليوم السادس 
بعد انشقاق الطلع  : 

صنف سماني :   •

-   متوسط وزن العذق كان 21.0 كجم لليوم األول و 20.9  كجم لليوم الثالث 7.8  كجم لليوم 
السادس بعد انشقاق الطلع  : 

-    متوسط وزن الثمرة كان 25.9 جم لليوم األول و 30.5جم لليوم الثالث 33,3جم لليوم السادس 
بعد انشقاق الطلع   

املواد  نسبة  املقابل  في  زادت  بينما  التلقيح  بتأخير  للثمارمعنوياً  والرطوبة  التانني  نسبة  انخفضت   •
الصلبة الذائبة والسكريات الكلية مصر … 2007  )2005(

صنفي زغلول وسماني

تأخير التلقيح الى اليوم العاشر من انشقاق الطلع ادى الى زيادة معنوية في وزن وحجم وابعاد  الثمار    •
نتيجة النخفاض نسبة العقد واحملصول

ينصح بأال يتاخر التلقيح عن اليوم السابع حيث يعتبر أن خفض احملصول بنسبة 30 ٪ تقريباً مبثابة ُخف   •
مناسب يحّسن من جودة الثمار 

•  متوسط محصول النخلة)كجم (  كمتوسط للصنفني : كان  94.9 لليوم األول، 74.5.لليوم الثالث  ، 
59.7 لليوم السابع ، 54.9  لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

احملصول لكل صنف :   •

  صنف زغلول:  متوسط محصول النخلة)كجم ( : كان  81.4 لليوم األول، 67.4 .لليوم الثالث  ، 
54.2   لليوم السابع ، 47.6  لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

 صنف سماني:  متوسط محصول النخلة )كجم (  كان  108.5 لليوم األول، 81.5.لليوم الثالث  ، 
65.1  لليوم السابع ، 62.1  لليوم العاشر من انشقاق الطلع

• تأخير التلقيح حتى اليوم العاشر نتج عنة احلصول على ثمار مرتفعة في محتواها من املواد الصلبة 
الذائبة والسكريات الكلية واخملتزلة ومنخفضة في نسبة احلموضة والتانينات. مصر... 2011 )40(

صنف سيوي

احملصول الكلي )كجم(: كان  51.0 لليوم األول، 46.0.لليوم الثالث  ، 40.3 لليوم  السادس ، 37.4 لليوم   •
التاسع من انشقاق الطلع في املوسم األول .

•  متوسط وزن الثمرة   )جم( : كان  16.5 لليوم األول، 17.9.لليوم الثالث  ، 18.7 لليوم  السادس ، 19.7 
لليوم التاسع من انشقاق الطلع في املوسم األول .
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تأخير التلقيح أدي الى زيادة نسبة السكريات الكلية واخملتزلة واملواد الصلبة الكلية   بينما انخفضت   •
نسبة احلموضة والتانينات. مصر…   2007  )75(

صنف سيوي

تأثير ميعاد التلقيح على العذق واحملصول ) متوسط 3مواسم  ( :  •

- متوسط وزن  العذق في مرحلة الرطب )كجم( : كانت  11.0  لليوم األول، 11.9.لليوم الثالث  ، 
9.7  لليوم اخلامس  ، 7.9 لليوم السابع من انشقاق الطلع.

- متوسط وزن الثمرة في مرحلة الرطب )جم( : كانت  14.5  لليوم األول، 14.2.لليوم الثالث  ، 15.3  
لليوم اخلامس  ، 17.2  لليوم السابع من انشقاق الطلع.

تأخير التلقيح الى اليوم السابع من انشقاق الطلع ادى الى زيادة معنوية في وزن وحجم وابعاد  الثمار    •
نتيجة النخفاض نسبة العقد واحملصول.  مصر...  2011   )27(

صنف سيوي:

متوسط وزن العذق )كجم (: انخفاض وزن العذق  تدريجياً كلما  تأخر التلقيح بعد انشقاق الطلع حيث   •
كان   كما يلى : اليوم ااألول    15.1كجم  ، اليوم الثاني  14.8كجم ،اليوم الرابع  11.8كجم  ، اليوم السادس  

10.6كجم ، اليوم الثامن  19.4كجم . )متوسط موسمني (

جودة الثمار : تآخير التلقيح من اربع الى ثماني أيام  من انشقاق الطلع ادى الى زيادة  معنوية في جودة   •
الثمار مثل متوسط وزن الثمرة الكلى ونسبة اللحم الى البذرة .  وهى نتائج تشابه عملية خف الثمار

متوسط وزن الثمرة )جم ( :زيادة وزن الثمرة   كلما  تأخر التلقيح بعد انشقاق الطلع حيث كان   كما   •
يلى : اليوم أألول    15.2وجم ، اليوم الثاني  16.6 جم، اليوم الرابع  20.3،  اليوم السادس  19.6 جم ،  اليوم 

الثامن 18.8م )متوسط موسمني  ( مصر  .. 1998 )45( 

صنفي  ُغر وسكرية ينبع

انخفض وزن العذق لكال الصنفني بزيادة طول الفترة بني يوم  انشقاق الطلع ويوم إجراء التلقيح  كما هو 
واضح من البيانات التالية :

صنف ُغر : متوسط وزن العذق كان 11.3 كجم لليوم األول و 8.6  كجم لليوم الثالث انخفض الى  4.2    •
كجم لليوم السادس  عند التلقيح بعد انشقاق الطلع  

صنف سكرية ينبع : متوسط وزن العذق كان 8.6 كجم لليوم األول و 7.1  كجم لليوم الثالث انخفض   •
الى 3.6  كجم لليوم السادس بعد انشقاق الطلع. السعودية … 1999)63(.



16

صنف برحي

تأخير  التلقيح  ادى الى انخفاض معنوي في متوسط وزن العذق في مرحلة اخلالل بينما لوحظت عالقة   •
عكسية  بني ميعاد التلقيح  وحجم ووزن الثماركما هو واضح من القيم التالية : 

- متوسط وزن العذق  )كجم(: 25.0   لليوم األول  ، 19.4 لألسبوع األول ،14.8  لألسبوع الثاني ، 12.5 
لألسبوع الثالث ، 13.3 لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع .

 ، الثاني  11.2لألسبوع   ، األول  لألسبوع   11.8  ، األول   لليوم   8.3   :) )جم  الثمرة   وزن  متوسط   -
13.3لألسبوع الثالث ، 12.5 لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع

تاخير التلقيح ادى الى زيادة ملموسة في نسبة املواد الصلبة الذائبة والسكريات اخملتزلة والسكريات   •
الكلية واحلموضة. السعودية ....2011 )7(

صنف روثانة

التبكير في التلقيح يزيد من متوسط وزن العذق  فقد كانت  نسبة الثمار التى استمرت حتى  مرحلة   •
اخلالل في السنة الثانية من التجربة 33 ٪ بينما كان متوسط وزن العذق 11.3  كجم  عند التلقيح في 
اليوم األول من انشقاق  الطلع  وانخفضت الى 12.6 ٪ عند التلقيح في اليوم  السادس من انشقاق  الطلع 

بنما كان متوسط وزن العذق 8.3 كجم   .

اليوم  التلقيح في  األعلى عند  الثمار  اجتاة مخالف فقد كانت جودة  الثمار أظهرت  صفات وخصائص   •
السادس او اليوم الرابع وذلك من حيث وزن الثمرة وطول الثمرة وحجم الثمرة  ونسبة السكريات الكلية 
فمثال كان متوسط وزن الثمرة في مرحلة التمر حوالى 15جم عند التلقيح فى اليوم السادس بينما كان 

حوالى 11جم عند التلقيح في اليوم األول . السعودية .. 2013 )3(     

صنف مجهول

مت استخدام  لقاح  غنامي ، وردي ، سميسمي  لقحت النورات قبل انشقاق الطلع 1 - 3  يوم وبعدانشقاق 
الطلع1 - 3 يوم  

وجد أن متوسط وزن العذق )كجم( يختلف باختالف صنف اللقاح    حيث كان قبل وبعد انشقاق الطلع   
كانت لصنف غنامي  12.9 قبل اإلنشقاق  و 15.6 بعد اإلنشقاق ولصنف وردي 17.0 قبل اإلنشقاق و 19.9 

بِعد اإلنشقاق ولصنف سميسمي 12.2 قبل اإلنشقاق و 14.8  بعد انشقاق الطلع يرأن … 2014    )53(
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                فترة قابلية األزهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاح...

                                                                         مزيد من التفاصيل ... 
 

اإلمارات ... 2001 )61( في جتربة على صنف خالص مت اجراء عملية التلقيح بعد8,6,4,2  يوم من انشقاق الطلع  
اوضحت متوسطات ثالث سنوات من الدراسة  ما يلي:

اعلى نسبة عقد مت احلصول عليها عند اجراء التلقيح بعد يومني  )58.97 ٪ (  وبعد أربعة أيام )59.3 ٪(   •
من انشقاق الطلع . 

أدني  نسبة عقد مت احلصول عليها عند اجراء التلقيح بعد اليوم السادس  )48.4 ٪ (  وبعد ثمانية  )42.8   •
٪( من انشقاق الطلع . 

الفروق كانت معنوية بني اعلى نسبة عقد وأدنى نسبة عقد .  •

اختلفت  نسبة العقد بشكل واضح   من سنة الى اخري نتيجة لتأثرها مبتوسط درجة احلرارة السائدة   •
خالل فترة منو وظهور الطلع حيث تراوح املتوسط  من 38 ٪  الى 62 ٪ .

العراق ... 2010   )72( في دراسة على صنف اشرسي مت اجراء التلقيح قبل انشقاق الطلع وبعد انشقاق الطلع  
خالل 24  ساعة ، وبعد يومني وبعد أربعة أيام  ،اوضحت النتائج مايلى : 

•  اعلى نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح في نفس يوم انشقاق الطلع)58 ٪( تليها نسبة التلقيح قبل 
انشقاق الطلع بيوم )55 ٪(

ايام من  أربعة  51 ٪ بعد يومني و27 ٪ بعد  الى انخفاض نسبة العقد حيث بلغت  التلقيح أدى  تآخير   •
انشقاق الطلع .

تأثر متوسط وزن العذق مبيعاد التلقيح حيث بلغ 8.6 كجم عند التلقيح قبل انشقاق الطلع الطبيعي   •
بينما بلغ    9.0 كجم عند التلقيح في نفس يوم انشقاق الطلع  وانخفض الى7.8 كجم عند التلقيح  بعد 

يومني وحوالي  4.4 كجم عند التلقيح بعد أربعة ايام من انشقاق  الطلع.

باكستان ...   2004 )33(في جتربة اجريت على صنف دهكي   Dhakki مت اجراء عملية التلقيح  في املواعيد التالية 
: يوم قبل انشقاق الطلع - بعد االنشقاق على فترات 1 ، 2  ، 4 ،6  ، 8  ، 10  ، 12 16 ،20   يوم  اوضحت النتائج ما 

يلي:

ينصح في صنف دكاى عدم تأخير التلقيح عن أربعة  أوستة ايام  من انشقاق الطلع .  •

أعلى نسب عقد كانت عند التلقيح  خالل األربعة أيام األولى من انشقاق الطلع حيث بلغت حوالى  93٪    •
ثم انخفضت معنوياً عند اجراء التلقيح بعد اليوم الرابع حتى وصل االنخفاض  الى حوالي ٪40  عند اجراء 

التلقيح عند  اليوم العشرين من انشقاق  الطلع. 

أعلى متوسط لوزن العذق كان  عند  التلقيح خالل األربعة ايام األولى من انشقاق  الطلع حيث تراوح     •
من5 الى  6 كجم بينما تراوح الوزن من 3.0الى 3.5 كجم عند اجراء التلقيح بعد اليوم السادس عشر أو 

اليوم العشرين   من انشقاق  الطلع.
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...2005   )68( في جتربة  على أصناف شمران Shamran  و زرين Zerin وخضراوي و حالوي  مت اجراء  باكستان  
10,8,6,4,2 يوم.  مت التعبير عن نسبة العقد بعدد الثمار  التلقيح في نفس يوم  انشقاق الطلع ثم على فترات 

لكل عشرة شماريخ . اوضحت النتائج  ما يلي: 

•  أعلى نسبة عقد في األصناف األربعة كانت عند اجراء التلقيح في يوم انشقاق الطلع وفى اليوم الثاني 
حيث تراوح عددالثمارلكل 10 شماريخ من   72.3ثمرة  لصنف زارين الى 92.5   ثمرة لصنف حالوي لليوم 
األول بينما تراوح من من 51.9 ثمرة لصنف زارين الى 88.5 ثمرة لصنف حالوي لليوم الثاني من انشقاق 

الطلع   ، صنفي شمران وخضراوي تقع داخل املدي املذكور 

انخفضت نسبة العقد معنوياً بزيادة طول الفترة بني انشقاق الطلع وإجراء عملية التلقيح حتي وصلت   •
أدناها عند اليوم الثامن والعاشر حيث تراوح عددالثمار لكل 10 شماريخ  عند اليوم الثامن من 3.8 ثمرة 

لصنف زارين الى 26.7b ثمرة لصنف شمران   ، صنفي حالوي وخضراوي تقع داخل املدي املذكور . 

70.5 كجم   تأثر متوسط إنتاج النخلة ) كجم / نخلة ( بشكل واضح مبيعاد التلقيح حتيث تراوح من   •
لصنف شمران الى 125.7 كجم لصنف حالوي ملعاملة التلقيح يوم انشقاق الطلع ثم انخفض تدريجياً 
11.5كجم    تراوح من  الطلع حيث  انشقاق  العاشر من  اليوم  التلقيح عند  األدنى عند  احلد  أن وصل  الى 

لصنف زرين  الى 30.0 كجم  لصنف حالوي .

•   لوحظت عالقة عكسية  بني نسبة العقد وحجم ووزن الثمار حيث ادى انخفاض نسبة العقد الى زيادة 
حجم ووزن الثمار

السودان .2006.   )21( في جتربة على صنف  مشرق ودملقاي مت فيها اجراء عملية التلقيح بعد 12, 9, 6 ,3, 1  يوم 
من  انشقاق  الطلع بهدف دراسة تأثير تآخير التلقيح على احملصول وصفات الثمار وجد مايلى: 

•   حتت ظروف اخلرطوم  يجب عدم تآخير عملية التقليح عن اليوم الثالث بعد انشقاق الطلع  لتجنب 
انخفاض احملصول  ) حوالى 18 كجم( .

اعلى متوسط  لوزن العذق كان عند اجراء التلقيح في اليوم األول  ) حوالى 18 كجم( اواليوم الثالث )   •
حوالى17 كجم(   بعد انشقاق  الطلع تأخير التلقيح الى اليوم السادس أو التاسع أو الثاني عشر بعد 

انفالق الطلع أدى الى انخفاض وزن العذق بنسبة 27 ٪ و43 ٪ 51 ٪ على التوالى. 

نتيجة النخفاض نسبة العقد عند تأخير التلقيح  تأثرت الصفات الطبيعية للثمار كما يلى:  •

-  متوسط وزن الثمار كان حوالى  9  جم عند التلقيح في اليوم األول او اليوم الثالث ازداد الى13 
جم عند التلقيح في اليوم الثاني عشر بعد انشقاق الطلع.

السكريات الكلية لم تتأثر مبيعاد التلقيح ولكن التأثير كان على نوع السكريات فقد ازدادت   -
والعكس  عشر  الثاني  اليوم  الى  الثالث  اليوم  بعد  التلقيح  تأخير  مع  اخملتزلة  السكريات  نسبة 

بالنسبة للسكريات غير اخملتزلة.

السودان ..2006 )23(   اجريت جتربة على صنفي بركاوي ومشرق ود خطيب شمال السودان  مت التلقيح في صنف  
بركاوي على فترات يومية تبدأ من يوم انشقاق الطلع وحتى اليوم العاشر أما في صنف مشرق ود خطيب فقد مت 
التلقيح على فترات 1 ،2  ، 3 ،4  ، 5 ، 7 ،10، 13 ، 15 يوم من انشاق الطلع   . ومت املقارنة بتلقيح املزارع بعد 3 ايام من 

انشقاق الطلع. اوضحت النتائج ما يلي: 
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•   للحصول على اعلى  انتاج وأحسن جودة للثمار يقترح :  

- أفضل يوم لتلقيح صنف مشرق ود خطيب هو من اليوم الثالث الى  اليوم اخلامس  من انشقاق 
الطلع .

-أفضل يوم لتلقيح صنف بركاوي  هو  اليوم الثالث او  اليوم الرابع   من انشقاق الطلع.

قيم معاملة املقارنة )3يوم من انشقاق الطلع ( كانت متقاربة مع قيم التلقيح في نفس اليوم لكال   •
الصنفني . 

•  تأثير ميعاد التلقيح على احملصول وصفات الثمار )من نتائج املوسم الثاني(:

صنف بركاوي 

عدد الثمار / شمراخ )دليل لنسبة العقد(: أعلى عدد  تراوح من 33  ثمرة الى 36ثمرة عند التلقيح خالل   •
الفترة من اليوم األول الى اليوم اخلامس  من انشقاق الطلع ثم انخفض تدريجياً الى13 ثمرة عند التلقيح 

في اليوم العاشر . 

متوسط وزن العذق : أعلى متوسط لوزن العذق كان عند التلقيح عند اليوم الرابع   )16كجم( واليوم   •
اخلامس )15كجم( من انشقاق الطلع  بينما كان منخفضاً عند اليوم األول )9.7كجم (  واليوم العاشر  

)6.5كجم(  . 

متوسط وزن الثمرة : اعلى متوسط لوزن الثمرة كان  9.5 جم وذلك عند التلقيح عنداليو العاشر  من   •
انشقاق الطلع بينما كان اقل متوسط 5.2 جم وذلك عند التلقيح األول  من انشقاق الطلع .  

صنف مشرق ود خطيب 

عدد الثمار / شمراخ )دليل لنسبة العقد( : أعلى عدد تراوح من  25  ثمرة الى 28 ثمرةعند التلقيح خالل   •
الفترة من  األول الى اليوم اخلامس من انشقاق الطلع ثم انخفض تدريجياً الى 5 ثمرات    عند التلقيح في 

اليوم اخلامس عشر . 

متوسط وزن العذق : أعلى متوسط لوزن العذق  كان عند التلقيح عند اليوم الرابع  )13.0 كجم( واليوم   •
اخلامس  )14.5كجم( من انشقاق الطلع  بينما كان منخفضاً عند األول  )10.5 كجم ( واليوم اخلامس عشر    

)5.6كجم( . 

متوسط وزن الثمرة : أعلى متوسط لوزن الثمرة كان  8.3 جم وذلك عند التلقيح عند اليوم الثالث عشر   •
واليوم اخلامس عشر  من انشقاق الطلع بينما كان اقل متوسط 4.3 جم وذلك عند التلقيح في اليوم األول 

من انشقاق الطلع .  

يوم   التلقيح في نفس  اجراء  نور و خضراوي وزهدي مت  ))54 في جتربة  على أصناف دقلة   1970... امليت   البحر   
انشقاق الطلع ثم على فترات 10,8,6,4,2 يوم من انشقاق الطلع . جميع املعامالت كانت جترى على نفس النورة 
ومت تقدير نسبة العقد في مرحلتني األولى عندما كانت الثمار في حجم حبة البازالء والثانية في مرحلة اخلالل. 

اوضحت الدارسة مايلي :
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صنف زهدي : انخفضت نسبة العقد معنوياً عند تأخير التلقيح عن أربعة ايام من انشقاق الطلع. 

اعلى نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح في اليوم الثاني انشقاق الطلع حيث كانت 81 ٪ للمرحلة   •
األولى و77 ٪ للمرحلة الثانية

أدنى  نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح في اليوم العاشر انشقاق الطلع حيث كانت 39 ٪ للمرحلة   •
األولى 31 ٪ للمرحلة الثانية

صنف خضراوي : انخفضت نسبة العقد معنوياً عند تأخير التلقيح عن يومني  من انفالق الطلع. 

اعلى نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح في اليوم األول من انشقاق الطاع حيث كانت 69 ٪ للمرحلة   •
األولى و60 ٪ للمرحلة الثانية.

ادني نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح في اليوم العاشرمن  انشقاق الطلع حيث كانت 27 ٪ للمرحلة   •
األولى 19 ٪ للمرحلة الثانية .

صنف دقلة نور : انخفضت نسبة العقد معنوياً عند تأخير التلقيح عن اليوم الثامن  من انفالق الطلع. 

أعلى نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح في اليوم الرابع من انشقاق الطلع حيث كانت 69 ٪ للمرحلة   •
األولى و60 ٪ للمرحلة الثانية.

 ٪  55 الطاع حيث كانت  انشقاق  العاشر من    اليوم  التلقيح في  اجراء  أدنى  نسبة عقد كانت عند   •
للمرحلة األولى و44 ٪ للمرحلة الثانية.

العاشر  اليوم  الطلع وحتى  العقد من انشقاق  أن االنخفاض في نسبة  نور  يالحظ في صنف دقلة 
ليست كبيرة كما هو احلال في صنفي زهدي وخضراوي.

 

مصر… 1986 )24( اجريت جتربة على صنف زغلول مت فيها اجراء التلقيح على فترات 1، 3 ، 6  ،9  ،12 من انشقاق 
الطلع مت تسجيل البيانات والتحليل عند وصول الثمار مرحلة التلوين الكامل .اوضحت النتائج ما يلي : 

ميكن اعتبار اليوم السادس آخر فرصة الجراء التلقيح  واحلصول على محصول مرضي لذلك ينصح بأن   •
يتم تلقيح نورات صنف زغلول في منطقة أسيوط خالل الثالث أيام األولى من انشقاق الطلع .

خالل موسمي الدراسة لم يتأثر وزن العذق معنوياً اذا اجرى التلقيح أول أو ثالث يوم من انشقاق الطلع   •
إال انه انخفض معنوياً مبقدار 25 ٪ ،40 ٪ ،55 ٪ إذا تأخر التلقيح لليوم السادس أو التاسع أو الثاني عشر 

على التوالي  مقارنة  بالتلقيح في اليوم األول.

ترتب على تأخير التلقيح تدريجياً حتى اليوم الثاني عشر من انشقاق الطلع مايلى:   •

زيادة وزن الثمرة وحجمها ووزن اللب معنوياً نتيجة انخفاض وزن العذق .  -

احلصول على ثمار مرتفعة في نسبة املواد الصلبة الذائبة والسكريات اخملتزلة .   -

زاد وزن الثمرة وزن اللب  ولم يتغير وزن البذرة مما أدى زيادة نسبة كل منهما الى البذرة  -
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مصر  .. 1998 )45( في جتربة على صنف سيوي مت اجراء عملية التلقيح  يوم  انشقاق الطلع ثم  بعد8  ,6 ,4 ,2  
يوم  من انشقاق الطلع.مت تسجيل نسبة العقد بعد 21 يوم من التلقيح .   اوضحت متوسطات موسمني  من 

الدراسة  ما يلي:

تآخير التلقيح بعد اليوم الرابع الى اليوم الثامن من انشقاق الطلع ادى الى انخفاض معنوى في نسبة   •
العقد ومتوسط وزن العذق . 

•  نسبة العقد: انخفضت تدريجياً كلما  تأخر التلقيح بعد انشقاق الطلع حيث كانت    كما يلى :    83.8 ٪  
لليوم األول ،  81.9 ٪ لليوم الثاني  ،  70 ٪ لليوم الرابع  ،  ٪69.2  لليوم السدس ،  ٪61.9 لليوم الثامن. 

متوسط وزن العذق )كجم ( :انخفاض وزن العذق  تدريجياً كلما  تأخر التلقيح بعد انشقاق الطلع حيث   •
كان   كما يلى : .15.1 كجم   لليوم األول ، 14.8 كجم   لليوم الثاني  ،   11.8كجم لليوم الرابع  ،   10.6كجم 

لليوم السادس ،  

تآخير التلقيح بعد اليوم الرابع   الى اليوم الثامن  من انشقاق الطلع ادى الى زيادة  معنوية في جودة   •
.  وهى نتائج تتشابه  مع عملية خف  الثمار مثل متوسط وزن الثمرة الكلى ونسبة اللحم الى البذرة 

الثمار

متوسط وزن الثمرة )جم ( :ازداد وزن الثمرة  كلما  تأخر التلقيح بعد انشقاق الطلع حيث كان   كما   •
يلى :      اليوم األول 15.2جم   ، اليوم الثاني  16.6جم ، واليوم الرابع   20.3 جم   ، اليوم السادس  19.6جم  

،اليوم الثامن 18.8جم . 

مصر … 2007 )25( اجريت جتربة على صنفي زغلول وسماني  مت التلقيح  0 ، 3، 6 من انشقاق الطلع   مت تقدير نسبة 
العقد  األولى بعد شهر من التلقيح والعقد النهائي قبل جمع احملصول مباشرة ، أوضحت النتائج مايلى : 

في كال الصنفني انخفضت نسبة العقد بشكل واضح عن تأخير التلقيح في اليو السادس من انشقاق   •
الطلع وهذا واضح من القيم التالية)السنة الثانية من التجربة (  :

صنف زغلول :   •

نسبة العقد األولى كانت73.8 ٪ لليوم األول و71.0 ٪ لليوم الثالث و41.7 ٪ لليوم السادس بعد   -
انشقاق الطلع  .

نسبة العقد قبل احلصاد كانت36.6 ٪ لليوم األول و34.2 ٪ لليوم الثالث و16.9 ٪ لليوم السادس   -
بعد انشقاق الطلع  

-  متوسط وزن العذق كانت 22.6 كجم لليوم األول و 19.9  كجم لليوم الثالث و13.3  كجم 
لليوم السادس بعد انشقاق الطلع  . 

لليوم  28.5جم  الثالث  لليوم  24.6  جم  و  األول  لليوم  23.5 جم  كانت  الثمرة  وزن  متوسط    -
السادس بعد انشقاق الطلع  : 

صنف سماني :   •

نسبة العقد األولى كانت62.9 ٪ لليوم األول و 59.4 ٪ لليوم الثالث 28.8 ٪ ولليوم السادس بعد   -
انشقاق الطلع  . 
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-   متوسط وزن العذق كانت 21.0 كجم لليوم األول و 20.9  كجم لليوم الثالث 7.8  كجم لليوم 
السادس بعد انشقاق الطلع  . 

-    متوسط وزن الثمرة كانت 25.9 جم لليوم األول و 30.5جم لليوم الثالث 33,3جم لليوم السادس 
بعد انشقاق الطلع  .

نقصت نسبة التانني والرطوبة للثمارمعنوياً بتأخير التلقيح بينما زادت في املقابل نسبة املواد الصلبة   •
الذائبة والسكريات الكلية . 

مصر… 2007 )75 ( في جترب على صنف سيوي  مت اجراء التلقيح على فترات ١ ، 3 ، 6  ، 9  يوم  من انشقاق  الطلع  
نسبة العقد مت تقديرية بعد26 أسبوع . اوضحت النتائج  ما يلي:           

بصفة عامة وجد أن تأخير التلقيح حتى اليوم السا دس او التاسع أدى الى حتسني اخلصائص الطبيعية   •
و الكميائية للثمار رغم أن تأخير التلقيح يؤثر سلبيا على  وزن العذق واحملصول الكلى . 

-   نسبة العقد)٪( : كانت  63.7 لليوم األول، 56.1.لليوم الثالث  ، 51.2 لليوم  السادس ، 47.1 لليوم 
التاسع من انشقاق الطلع في املوسم األول .

-   احملصول الكلي )كجم( : كان  51.0 لليوم األول، 46.0.لليوم الثالث  ، 40.3 لليوم  السادس ، 37.4 
لليوم التاسع من انشقاق الطلع في املوسم األول .

-   متوسط وزن الثمرة   )جم( : كان  16.5 لليوم األول، 17.9.لليوم الثالث  ، 18.7 لليوم  السادس ، 
19.7 لليوم التاسع من انشقاق الطلع في املوسم األول .

تأخير التلقيح أدي الى زيادة نسبة السكريات الكلية واخملتزلة واملواد الصلبة الكلية   بينما انخفضت   •
نسبة احلموضة والتانينات 

مصر...2011  )27( اجريت جتربة على صنف سيوي مت فيها اجراء التلقيح على فترات 1، 3 ، 5  ، 7  يوم من انشقاق 
. اوضحت  ازالة االكياس املغلفة للنورة   واحملصول  في مرحلة الرطب     ، مت تسجيل نسبة العقد بعد  الطلع 

النتائج  ما يلي:

تعتبر الفترة من اليوم اخلامس الى اليو م السابع  من انشقاق الطلع اخر موعد إلجراء التلقيح في صنف   •
السيوي  وبالرغم من نقص احملصول عند التلقيح خالل هذة الفترة إال أن ذللك قد يعتبر خفاً للثمار  ويؤدي 

الى حتسني خواص الثمار. 

تأخير التلقيح الى اليوم السابع من انشقاق الطلع ادى الى زيادة معنوية في وزن وحجم وابعاد  الثمار    •
نتيجة النخفاض نسبة العقد واحملصول.

تٔاثير ميعاد التلقيح على العقد  ) متوسط 3مواسم  ( :  •

-  نسبة العقد )٪(  : كانت  60.1  لليوم األول، 61.7 .لليوم الثالث  ، 43.9  لليوم اخلامس ، 32.5 
لليوم السابع من انشقاق الطلع.

-  نسبة الثمار املتبقية ملرحلة الرطب )٪( : كانت  39.8  لليوم األول، 41.9 لليوم الثالث  ، 34.8  
لليوم اخلامس  ، 26.3   لليوم السابع من انشقاق الطلع. 
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تٔاثير ميعاد التلقيح على احملصول ) متوسط 3مواسم  (  •

-  متوسط وزن  العذق في مرحلة الرطب )كجم( : كان  11.0  لليوم األول، 11.9.لليوم الثالث  ، 
9.7  لليوم اخلامس  ، 7.9 لليوم السابع من انشقاق الطلع

-  متوسط وزن الثمرة في مرحلة الرطب )جم( : كان  14.5  لليوم األول، 14.2.لليوم الثالث  ، 15.3  
لليوم اخلامس  ، 17.2 لليوم السابع من انشقاق الطلع.

مصر...2011  )40(اجريت جتربة على صنفي زغلول وسماني مت فيها اجراء التلقيح على فترات 1، 3 ، 7  ،10  يوم من 
انشقاق الطلع ، مت تسجيل نسبة العقد خالل شهر يونيو  واحملصول بعد 25 أسبوع لصنف زغلول و 27  أسبوع  

لصنف سماني  من التلقيح  . اوضحت النتائج  ما يلي:    

يعتبر اليوم السابع من انشقاق الطلع اخر موعد إلجراء التلقيح في صنفي زغلول وسماني وبالرغم من   •
نقص احملصول بحوالي 37 ٪ إال أن ذللك يعتبر خفاً للثمار  ويؤدي الى حتسني خواص الثمار. 

تأخير التلقيح الى اليوم العاشر من انشقاق الطلع ادى الى زيادة معنوية في وزن وحجم وابعاد  الثمار    •
نتيجة النخفاض نسبة العقد واحملصول.

نسبة العقد  واحملصول  كمتوسط للصنفني :    •

-  نسبة العقد)٪( : كانت  39.1 لليوم األول، 36.1.لليوم الثالث  ، 30.4 لليوم السابع ، 25.5 لليوم 
العاشر من انشقاق الطلع

-  متوسط وزن العذق)كجم ( : كان  94.9 لليوم األول، 74.5.لليوم الثالث  ، 59.7 لليوم السابع ، 
54.9  لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

نسبة العقد  واحملصول لكل صنف :   •

  صنف زغلول  

-    نسبة العقد)٪( : كانت  39.3 لليوم األول، 38.4.لليوم الثالث  ، 29.2  لليوم السابع ، 26.2 لليوم 
العاشر من انشقاق الطلع

-    متوسط وزن العذق)كجم ( : كان  81.4 لليوم األول، 67.4 .لليوم الثالث  ، 54.2  لليوم السابع ، 
47.6  لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

-    متوسط وزن الثمرة)كجم ( : كان  23.1 لليوم األول، 23.7 .لليوم الثالث  ، 25.2  لليوم السابع ، 
25.9  لليوم العاشر من انشقاق الطلع.

صنف سماني 

-  نسبة العقد)٪( : كانت  38.7  لليوم األول، 33.7.لليوم الثالث  ، 32.0  لليوم السابع ، 24.7 لليوم 
العاشر من انشقاق الطلع

-  متوسط وزن العذق)كجم ( : كان  108.5 لليوم األول، 81.5.لليوم الثالث  ، 65.1  لليوم السابع 
، 62.1  لليوم العاشر من انشقاق الطلع

-  متوسط وزن الثمرة )جم ( : كان  31.1 لليوم األول، 32.2 .لليوم الثالث  ، 32.5  لليوم السابع ، 
33.3  لليوم العاشر من انشقاق الطلع.
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السعودية .. 1988 )49( اجريت جتربة على أصناف خضراوي ، نبوت سيف ، صقعي ، سلج مت اجراء التلقيح على 
فترات 2  يوم وحتى اليوم 12 بعد انشقاق الطلع . أوضحت الدراسة ما يلي : 

•  في األصناف  األربعة تأخير التلقيح حتى اليوم السادس الى اليوم الثامن من انشقاق الطلع يعتبر أمن  
وحتى عند اليوم العاشر ميكن احلصول على محصول مقبول .

تأخيرالتلقيح بعد اليوم العاشر  أدى الى انخفاض كبير في نسبة العقد.   •

السعودية … 1999 )63(  في جتربة على صنفي  ُغر وسكرية ينبع  مت  اجراء التلقيح عند 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 يوم 
 . التلوين  اكتمال  النهائي عند  والعقد  التلقيح  االبتدائي بعد6 أسابيع من  العقد  الطلع  مت تقدير  انشقاق  من 

أوضحت الدراسة ما يلي : 

يوصي بعدم تأخير اجراء التلقيح في صنف ُغر عن أربعة  ايام وفي صنف سكرية ينبع عن ستة أيام من   •
بدء انشقاق الطلع املؤنث . 

التلقيح في نفس يوم  ابتدائي ونهائي ومتوسط وزن العذق كانت  في كال الصنفني أعلى نسبة عقد   •
انشقاق الطلع. 

 صنف ُغر

نسبة العقد األولى كانت64.6 ٪ لليوم األول و 51.8 ٪ لليوم السادس و39.2 ٪ لليوم الثاني عشر بعد   •
انشقاق الطلع  : 

نسبة العقد النهائي كانت 43.7 ٪ لليوم األول و34.4 ٪ لليوم الثالث و21.6 ٪ لليوم السادس بعد انشقاق   •
الطلع  : 

•  متوسط وزن العذق كانت 11.3 كجم لليوم األول و 8.6  كجم لليوم الثالث 4.2  كجم لليوم السادس 
بعد انشقاق الطلع.  

صنف سكرية ينبع 

نسبة العقد األولى كانت67.8 ٪ لليوم األول و 65.9 ٪ لليوم السادس و36.6 ٪ لليوم الثاني عشر بعد   •
انشقاق الطلع.  

نسبة العقد النهائي كانت52.2 ٪ لليوم األول و 40.6 ٪ لليوم السادس و18.9 ٪ لليوم الثاني عشر بعد   •
انشقاق الطلع.  

•  متوسط وزن العذق كانت 8.6 كجم لليوم األول و 7.1  كجم لليوم الثالث 3.6  كجم لليوم السادس بعد 
انشقاق الطلع.   
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السعودية ....2011 )7( اجريت جتربة على صنف برحي  مت فيها اجراء التلقيح على فترات:  مباشر بعد انشقاق 
الطلع  )مقارنة (  1  ، 2 ، 3 ،4 أسبوع من انشقاق الطلع ، مت تسجيل نسبة العقد املبدئي بعد 15 يوم من التلقيح  

. اوضحت نتائج املوسم األول   ما يلي:

للحصول على محصول مناسب وثمار جيدة يجب عدم تأخير التلقيح عن األسبوع الثالث من انشقاق   •
الطلع . 

تأخير  التلقيح  ادى الى انخفاض معنوي في نسبة العقد ومتوسط وزن العذق في مرحلة اخلالل بينما   •
لوحظت عالقة عكسية  بني نسبة العقد وحجم ووزن الثمار حيث ادى انخفاض نسبة العقد الى زيادة 

حجم ووزن الثمار .

تاخير التلقيح ادى الى زيادة ملموسة في نسبة املواد الصلبة الذائبة والسكريات اخملتزلة والسكريات   •
الكلية واحلموضة . 

تأثير ميعاد التلقيح على العقد)٪( واحملصول )٪( :  •

- نسبه العقد املبدئي  98.3 لليوم األول  ،75.3  لألسبوع األول ،52.6 لألسبوع الثاني ، 42.8 لألسبوع 
الثالث ، 50.2  لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع .

نسبه الثمار الباقية ملرحلة اخلالل  )٪(:64.3  لليوم األول  ، 60.9 لألسبوع األول ، 48.1 لألسبوع    -
الثاني ، 32.9 لألسبوع الثالث ،32.9  لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع .

-     متوسط وزن العذق  )كجم(: 25.0   كجم لليوم األول  ، 19.4كجم  لألسبوع األول ،14.8كجم  
لألسبوع الثاني ، 12.5كجم  لألسبوع الثالث ،  13.3  كجم لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع .

-    متوسط وزن الثمرة  )جم (:  8.3 جم لليوم األول  ، 11.8 جم لألسبوع األول ، 11.2جم لألسبوع 
الثاني ، 13.3 جم لألسبوع الثالث ، 12.5 جم لألسبوع الرابع  بعد انشقاق الطلع .

 السعودية ..  2013   ) 3( في جتربة على صنف روثانة  مت تلقيح األزهار بعد  1،  2،  4 ،6  يوم من انشقاق  الطلع . 
مت تسجيل نسبة العقد على أساس عدد  الثمار   في مرحلة اخلالل .اوضحت النتائج ما يلي: 

يوصي الباحث بالتبكير في عملية التلقيح وعدم تأخيرها  عن اليوم الثاني ويفضل اليوم األول حيث كان   •
االنخفاض في نسبة العقد معنوي بعد اليوم األول .  

التبكير في التلقيح يزيد من نسبة العقد ومتوسط وزن العذق  فقد كانت  نسبة الثمار التى استمرت   •
حتى  مرحلة اخلالل في السنة الثانية من التجربة 33 ٪ بينما كان متوسط وزن العذق 11.3  كجم  عند 
التلقيح في اليوم األول من انشقاق  الطلع  وانخفضت الى 12.6 ٪ عند التلقيح في اليوم  السادس من 

انشقاق  الطلع بنما كان متوسط وزن العذق 8.3 كجم   .

اليوم  التلقيح في  األعلى عند  الثمار  اجتاة مخالف فقد كانت جودة  الثمار أظهرت  صفات وخصائص   •
السادس او اليوم الرابع وذلك من حيث وزن الثمرة وطول الثمرة وحجم الثمرة  ونسبة السكريات الكلية 
فمثال كان متوسط وزن الثمرة في مرحلة التمر حوالى 15جم عند التلقيح فى اليوم السادس بينما كان 
11جم عند التلقيح في اليوم األول ويرجع ذللك  الى انخفاض كمية احملصول عند تاخير عملية  حوالى 

التلقيح .    
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السعودية ...2015 )30( اجريت جتربة على اصناف  صقعي ، ريزيز ، سكري ، خالص ، شيشي مت فيها اجراء التلقيح 
على فترات 1، 8 ، 16  ، 20  يوم من انشقاق الطلع ، مت تسجيل نسبة العقد) ٪  ( بعد 60  يوم من التلقيح  ونسبة 

اإلثمار) ٪( للثمار املتبقية بعد180  يوم من التلقيح  . اوضحت النتائج  ما يلي:    

•   ينصح بإجراء عملية التلقيح لألصناف اخلمسة  خالل الفترة  من اليوم األول  وحتى اليوم الثامن بعد 
انشقاق الطلع وأن التأخير بعد ذلك يؤثر معنوياً على خفض نسبة العقد .

•  تأثرت نسبة العقد ونسبة اإلثمار بشكل واضح مبعياد التلقيح بعد انشقاق الطلع  وهذا واضح من 
القيم ) متوسط ملوسمى التجربة ( التالية :    

نسبة العقد ونسبة الثمار )٪( : كمتوسط  لألصناف اخلمسة  :

-    نسبة العقد كانت  61.3 لليوم األول، 46.9.لليوم الثامن ، 29.7 لليوم السادس عشر ، 25.1 لليوم 
العشرين  بعد انشقاق الطلع.

-    نسبة اإلثمار كانت35.7   لليوم األول،  35.2 لليوم الثامن ،22.2  لليوم السادس عشر ، 19.9لليوم 
العشرين بعد انشقاق الطلع.

 نسبة العقد ونسبة اإلثمار )٪( كمتوسط  لكل صنف :

صنف صقعي : كانت 65.4 لليوم األول انخفضت الى 17 لليوم العشرين بينما كانت نسبة اإلثمار    
38.8  لليوم األول  انخفضت الى 29.2 لليوم العشرين بعد انشقاق الطلع

صنف شيشي : كانت 49.8 لليوم األول انخفضت الى 23.5 لليوم العشرين بينما كانت نسبة 
اإلثمار    34.8  لليوم األول  انخفضت الى 28.2 لليوم العشرين  بعد انشقاق الطلع

صنفر ريزيز : كانت 72.0  لليوم األول انخفضت الى 46.9 لليوم العشرين بينما كانت نسبة اإلثمار    
44.9  لليوم االثامن  انخفضت الى 26.9 لليوم العشرين  بعد انشقاق الطلع

صنف سكري : كانت 51.3  لليوم األول انخفضت الى 17.3 لليوم العشرين بينما كانت نسبة 
اإلثمار    39.9  لليوم الثامن  انخفضت الى 8.5  لليوم العشرين بعد انشقاق الطلع .

املغرب ....2010  )70( في جتربة  على صنف جنده Najda استخدم لقاح ساللة  مختارة   هى  NP3  مت اجراء التلقيح 
على فترات ١ ، 7 ، 10  ، 15  بعد انشقاق الطلع   مت تلقيح نورتني لكل فترة على نفس النخلة املؤنثة . اوضحت 

الدراسة ما يلي: 

•   نسبة العقد  : افضل وقت لتلقيح صنف جنده هو خالل الفترة من 7 الى 10 يوم  حيث كانت نسبة 
العقد حوالى 70 ٪ بينما كانت 49 ٪  و 39 ٪ عند التلقيح عند اليوم األول واليوم اخلامس عشر من انفالق 

الطلع على التوالى .

وزن الثمار : تأّثر وزن الثمار بطول الفترة   التى يتم  عندها التلقيح  بعد انشقاق الطلع حيث كان وزن   •
الثمار 12.8 جم عندالتلقيح  عند اليوم األول   و12.1  جم  عند اليوم السابع و14.2جم عند اليوم العاشر 

و14.3  جم عند اليوم اخلامس عشر من انشقاق الطلع .
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أمريكا …   1928  )44( في سلسلة من التجارب على صنف دقلة نور  وأصناف اخري  استمرت  اربع سنوات  مت 
التلقيح كل حوالي  4  أيام  خالل فترة من اليوم األول وحتى اليوم الثالث والثالثون   بعد انشقاق الطلع   . أوضحت 

الدراسة ما يلي : 

لم تكن النتائج منتظمة خالل سنوات الدراسة ويعتقد أن ذلك يرجع الى اختالف درجة احلراة من سنة   •
ألخري خالل فترة األزهار .

•  بصفة عامة نسبة الثمار العاقدة تراوحت بني40 ٪ و٪50 اذا مت التلقيح خالل العشرة أيام األولى من 
انشقاق الطلع وانخفضت  حلوالى  ٪11 عند تأخير التلقيح الى   33 يوم  من انشقاق الطلع . 

امريكا .. 1930  )4( في جتربة على صنف دقلة نور مت اجراء التلقيح على فترات 15,13,11,9,7,5,3 يوم بعد انشقاق 
الطلع . اوضحت النتائج ما يلي: 

•  بعد اليوم اخلامس بدأت نسبة العقد في االنخفاض السريع حتى وصلت الى 1 % تقريبا في اليوم الثالث 
عشر .

نسبة العقد كانت 64.9 ٪ عنداليوم الثالث ، 24.8 ٪ عند اليوم اخلامس ، ٪4.9 عند اليوم السابع ، 0.7   •
عند اليوم اخلامس عشر . 

في صنف دقلة نور يجب عدم تأخير التلقيح عن اليوم الثالث .  •

امريكا ...1969  )58 ( في جتربة على صنف دقلة  نور مت اجراء التلقيح على فترات كل منها 2  يوم   خالل الفترة 
من  انشقاق اطلع وحتى اليوم العشرين  بعد انشقاق الطلع مت حساب نسب العقد في نهاية مرحلة اخلالل  . 

اوضحت النتائج ما يلي:

تأخير التلقيح حتى اليوم السابع بِعد انشقاق الطلع يعتبر آمن لصنف دقلة نور والتأخير حتى اليوم   •
العاشر يعطى نسبة عقد مرضية .

اعلى نسبه عقد مت احلصول عليها كانت خالل األسبوع األول من انشقاق الطلع حيث كانت حوالى   •
٪ 60

تأخير التلقيح حتى اليوم الثالث عشر لم يؤدي الى الى انخفاض العقد بنسبة كبيرة حيث كانت نسبة   •
العقد حوالى 50 ٪ 

انخفاض سريع في نسبة العقدعند اجراء التلقيح بعد اليوم الثالث عشر حيث وصلت نسبة العقد   •
الى حوالى 15 ٪ عند اليوم العشرين .

ايران …  2014) 53(  في جتربة على صنف مجهول  مت استخدام  لقاح  غنامي ، وردي ، سميسمي  مت التلقيح 
قبل انشقاق الطلع الطبيعي من يوم الى ثالثة  وبعد  انشقاق الطلع من يوم الى ثالثة أيام   أوضحت الدراسة ما 

يلي: 
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كمتوسط للثالث أصناف املذكرة كانت نسبة العقد52.6  ٪ في  حالة استخدام اللقاح قبل انشقاق   •
الطلع 46.4 ٪ في  حالة استخدام اللقاح بعد انشقاق الطلع بيمنا اظهر متوسط وزن العذق ومتوسط 

وزن الثمرة اجتاة معاكس .

نسبة العقد )٪( عند استخدام لقاح كل صنف مذكر قبل وبعد انشقاق الطلع كانت لصنف غنامي    •
56.7 قبل و 48.2 بعد ولصنف وردي  56.5. قبل و 50 بِعد ولصنف سميسمي 44.5 قبل و 41.2 بعد انشقاق 

الطلع .

كانت  الطلع  انشقاق  وبعد  قبل  مذكر  صنف  كل  لقاح  استخدام  عند  )كجم(   العذق  وزن  متوسط   •
لصنف غنامي  12.9 قبل و 15.6 بعد ولصنف وردي  17.0. قبل و 19.9 بِعد ولصنف سميسمي 12.2 قبل 

و 14.8  بعد انشقاق الطلع .

اجلزائر …    2013) 12( اجريت جترب على صنفي  دقلة نور وغرس مت التلقيح بعد انشقاق الطلع  على فترات1 ،3 
، 5،9 ،10 لصنف غرس وعلى فترات 1، 4، 7، 10، 13، 16.لصنف دقلة نور   مت تقدير العقد بعد شهر من التلقيح 

.أوضحت الدراسة ما يلي : 

في صنف غرس يجب  أن اليتأخر التلقيح عن اليوم الثامن من انشقاق الطلع.   •

في صنف دقلة نور  يجب  أن اليتأخر التلقيح عن اليوم الثاني عشر  من انشقاق الطلع.   •

التلقيح كما واضح مما  وإجراء  الطلع  انشقاق  الفترة بني  تدريجاً كلما طالت  العقد  انخفضت نسبة   •
يلى:

- في صنف غرس كانت نسبة العقد  82 ٪  لليوم األول و.60 ٪  لليوم السبابع و  40 ٪ لليوم العاشر 
بعد انشقاق الطلع.

-  في صنف دقلة نور كانت نسبة العقد90 ٪ لليوم األول و70 ٪ لليوم العاشر و44 ٪ لليوم السادس 
عشر  بعد انشقاق الطلع. 
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التوافق وعدم التوافق اجلنسي

 بني  مصدر حبوب اللقاح  واألصناف  املؤنثة 

Male-female compatibility
  

في  معظم مناطق زراعة  نخلة التمر الحظ املزارع بأن هناك عالقة واضحة بني نسبة العقد ومصدر حبوب اللقاح 
وأن  حلبوب لقاح بعض األصناف املذكرة تأثير إيجابي خاص يعمل على زيادة نسبة العقد لبعض األصناف املؤنثة . 

 إنخفاض  نسبة  عقد الثمار قد  يرجع   الى :  

•  وجود حالة من عدم التوافق اجلنسي Incompatibility بني الصنف املذكر والصنف املؤنث .

انخفاض في نسبة حيوية وخصوبة   Viability & fertility  حبوب لقاح الصنف املذكر  .  •

الظروف البيئية خاصة انخفاض درجة احلرارة .  •

فيما يلي سنقوم باستعراض حاالت التوافق وعدم التوافق اجلنسي في نخلة التمر على أن يتم استعراض 
العوامل األخرى في مكان أخر من هذا الفصل .  

الفرق بني التوافق وعدم التوافق اجلنسي : 

يُقصد بعدم التوافق اجلنسي Incompatibility احلاالت التي تكون فيها جميع األعضاء التناسلية   •
سليمة وتامة التكوين، وحبوب اللقاح والبويضات لها القدرة على اإلخصاب، ولكن اإلخصاب ال يتم 
بسبب وجود مانع ُمعني  يوقف أو يبطئ من منو األنبوبة اللقاحية داخل القلم، ومتنعها من الوصول 

إلى البويضة في الوقت املناسب إلخصابها.

إلخصاب  معني  نوع  او  صنف  لقاح  مالئمة  أو  توافق  هو   Compatibility اجلنسي  بالتوافق  يُقصد   •
بويضات أزهار صنف معني من اإلناث. 

التوافق وعدم  التوافق اجلنسي في نخلة التمر يعتبر من العوامل اخلاصة بالنواحي الوراثية لكل   •
من  النخلة املذكرة أو النخلة املؤنثة .

املؤنثة   اللقاح واألصناف  التوافق  بني مصادر حبوب  التوافق و عدم   التمر ميكن تقسيم حاالت   في نخلة 
الى:  

.Partially self incompatibility ًاو جزئيا Self incompatibility عدم التوافق قد يكون كليا  •

عدم التوافق الذاتي Self incompatibility   يكون بني صنف مذكر وصنف مؤنث يحمالن نفس اإلسم .  •

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

•  التوافق الذاتي Self Compatibility   يكون بني صنف مذكر وصنف مؤنث يحمألن نفس اإلسم .

•  التوافق اخللطي  Cross Compatibility يكون بني اصناف مذكرة وأصناف مؤنثة ال حتمل نفس األسماء   



30

تعتبر نسب العقد  ونسبة األزهار الغير مخصبة من افضل الطرق لتقدير مدى التوافق خاصة في حالة استخدام  
لقاح  عدد كبير من مصادر حبوب اللقاح مع عدد كبير من اإلناث املستقبلة حلبوب اللقاح وقد مت تسجيل حاالت 
من عدم التوافق الذاتي واخللطي في بعض أصناف متور السعودية )13.6 ( واإلمارات )11(  واجلزائر )22 ،16( . ميكن 

استعراضها فيما يلى :

السعودية...2002  ) 6( اجريت جتربة موسعة لدراسة عالقات التوافق داخل وبني عشرة اصناف من نخلة التمر حيث 
مت استخدام  حبوب لقاح عشرة   هي : سكري، برحي ، نبوت سيف ، سلج ، اخلضري ، منيفي، صقعي، مكتومي، 
صفري ،سري  لتلقيح عشرة اصناف مؤنثة حتمل نفس األسماء ، نظراً ألهمية الدراسة  سنعرضها بالتفصيل 

حيث تشمل معظم حاالت التوافق وعدم التوافق اجلنسي إلهم األصناف املذكرة واملؤنثة في السعودية  . 

 الدراسة أكدت وجود اختالفات واضحة  في نسبة العقد ونسبة األزهار الغير مخصبة و أن  درجة هذا االختالف 
تتوقف على صنف  اللقاح  والصنف املستقبل حلبوب اللقاح .

 بناء على نسبة األزهار العاقدة ونسبة األزهار الغير  مخصبة  )بكرية (  مت تقدير حاالت التوافق وعدم التوفق  كما 
مايلى :

عند استخدام لقاح سكري وجدت حاالت عدم توافق خلطي جزئي مع جميع األصناف  باستثناء صنف   •
مكتومي حيث كانت احلالة   توافق خلطي وصنف سكري حيث كانت احلالة  عدم توافق ذاتي جزئي .

عند استخدام لقاح برحي  وجدت حاالت توافق خلطي مع جميع األصناف االخرى وتوافق ذاتي مع برحي   •
)إم( 

عند استخدام لقاح نبوت سيف  وجدت حاالت عدم  توافق خلطي جزئي  مع جميع األصناف االخرى   •
وعدم توافق ذاتي جزئي مع صنف نبوت سيف )إم( 

عند استخدام لقاح سلج   وجدت حاالت توافق خلطي مع جميع األصناف االخرى وتوافق ذاتي مع  صنف    •
سلج  )إم( 

عند استخدام لقاح خضري وجدت حاالت عدم  توافق خلطي جزئي  مع جميع األصناف باستثناء صنفي   •
برحي ونبوت سيف  حيث كانت احلالة توافق خلطي  وحالة  عدم توافق ذاتي جزئي  مع صنف خضري 

)إم( 

توافق خلطي   مع جميع األصناف باستثناء صنف  منيفي  وجدت حاالت عدم   عند استخدام لقاح   •
سكري   حيث كانت احلالة توافق خلطي   وحالة  توافق ذاتي   مع صنف منيفي  )إم( 

صقعي  وجدت حاالت عدم  توافق خلطي   مع جميع األصناف باستثناء صنف  عند استخدام لقاح   •
سكري   حيث كانت احلالة توافق خلطي   وحالة  عدم توافق ذاتي   مع صنف صقعي  )إم( 

عند استخدام لقاح مكتومي   وجدت حاالت عدم  توافق خلطي جزئي  مع جميع األصناف باستثناء   •
صنف صقعي   حيث كانت احلالة توافق خلطي   وحالة  عدم توافق ذاتي جزئي  مع صنف مكتومي )إم( .

عند استخدام لقاح صفري  وجدت حاالت   توافق خلطي   مع جميع األصناف باستثناء صنفي سلج   •
ومنيفي  حيث كانت احلالة عدم توافق خلطي   وحالة  عدم توافق ذاتي  مع صنف صفري )إم( .

عند استخدام لقاح سري  وجدت حاالت عدم  توافق خلطي جزئي  مع معظم  األصناف وحاالت توافق   •
خلطي مع اصناف صفري ومكتومي ومنيفي  وحالة عدم توافق خلطي مع صنف سلج   وحالة  عدم 

توافق ذاتي جزئي  مع صنف سري )إم( 
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السعودية .. 2000 )13( استخدم لقاح اربعة اصناف مذكرة تشمل نبوت سيف و سلج و سكري و برحي لتلقيح  
اربعة اصناف مؤنثة حتمل نفس األسماء بهدف دراسة درجة التوافق وعدم التوفق بينها. 

مت  تقدير درجة التوافق  وعدم التوفق بني األصناف املذكرة واألصناف املؤنثة بناء على نسبة األزهار العاقدة ونسبة 
األزهارالغير  مخصبة، اوضحت النتائج ما يلى:  

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

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

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

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

اإلمارات ...2006  )11( أجريت جتربة على صنف نبوت سيف الناشئ من مزارع األنسجة في محاولة للتغلب على 
فشل او انخفاض عقد الثمار حيث مت استخدام لقاح خمسة اصناف مذكرة هى  : اخضر ، احمر، خنيزي، مجهول 
. مع كل لقاح مت استخدام خمس مستويات من كثافة   P. sylvestris  الى لقاح نخيل السكر ، فارد4  اضافة 

التلقيح .أوضحت الدراسة ما يلي: 

نسبة العقد : 

أعلى نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح خنيزي حيث كانت 34 ٪ في السنة األولى و 28.7 % في   •
السنة الثانية من التجربة. 

أدنى  نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح فارد4 حيث كانت 11.7 ٪ في السنة األولى و 20 ٪ في السنة   •
الثانية من التجربة.

نسبة تساقط الثمار : 

اعلى نسبة تساقط كانت عند استخدام لقاح فارد4  حيث كانت 82 ٪ في السنة األولى و 72 ٪ في   •
السنة الثانية من التجربة. 

أدنى نسبة تساقط كانت عند استخدام لقاح خنيزي حيث كانت 58 ٪ في السنة األولى و 64 ٪ في   •
السنة الثانية من التجربة. 

التوافق وعدم التوافق :

وجود درجات مختلفة من حالة عدم التوافق بني مصادر حبوب اللقاح  وصنف نبوت سيف  واعلى نسبة   •
عقد مت احلصول عليها كانت عند استخدام لقاح خنيزي وأدنى نسبة عقد كانت عند استخدام لقاح فارد4

او  اللقاح  حلبوب  مختلفة  مصادر  استخدام  عند  سواء  مرضية  تكن  لم  العقد  نسبة  عامة  بصفة   •
استخدام مستويات مختلفة من كثافة التلقيح ويعتقد أن سبب انخفاض العقد يرجع لعوامل اخري.

لم تؤثر مصادر اللقاح الستة معنوياً على الصفات الطبيعية للثمار وتشمل ابعاد الثمرة  وزن الثمرة   •
والبذرة والوزن اجلاف .
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اجلزائر…  2015)22(   اجريت جتربة على احدى عشر صنف مؤنث هى : دقلة نور،  دقلة بيضا  ،غرس   ، تنسني،   مخ 
دقلة  ،Sbaa Bdra  ،Dgel El-gaid،   بيض حمام  ، عبد العزيز  ،   يتيمة     ، مصري    مت تلقيحها بثمانية  أصناف 
 Dgel 01  ،  Male 05     ، Male ،مذكرة بعضها يحمل نفس اإلسم هى : دقلة بيضا ،   دقلة نور  ،   غرس  ،مخ دقلة
Male 02 ،  07  ،   .الهدف من التجربة تقييم العالقة بينها خاصة التوافق وعدم التوافق اجلنسي ،اوضحت النتائج 

مايلى :

نسبة العقد للصنف املؤنث  تعتمد  على درجة التوافق مع حبوب لقاح الصنف املذكر حيث وجد أن   •
نسبة العقد لصنف معني تختلف معنوياً  باختالف مصدر حبوب اللقاح) مت تقدير نسبة العقد في اليوم 

اخلامس عشر من التلقيح (  وهذا واضح من األمثلة التالية :

التوافق وعدم التوافق اخللطي   •

األصناف االملذكرة : )نتائج موسم أول - موسم ثاني (

تلقيح  اعلى نسبة عقد كانت عند  أن  وجد  بيضا  دقلة  اللقاح لصنف  - عند استخدام حبوب 
صنف Sabaa Bdra   )89.6 - 91.6 ٪ (  وأدنى نسبة كانت عند تلقيح صنف  دقلة بيضا )22.0-

.  )٪ 23.5

- عند استخدام حبوب اللقاح لصنف دقلة نور  وجد أن اعلى نسبة عقد كانت عند تلقيح   اصناف 
Sabaa Bdra ، يتيمة ،ودقلة نور  ومصري  )اكثرمن 90 ٪ (  وأدنى نسبة كانت عند تلقيح صنف 

دقلة بيضا ) اقل من50 ٪(  .

األصناف املؤنثة : )نتائج موسم أول - موسم ثاني (

-   عند استخدام الصنف املؤنث دقلة نور اعلى نسبة عقد كانت عند استخدام حبوب اللقاح 
 69.5 - 67.3 ( Male 07 وأدنى نسبة عقد كانت عند استخدام حبوب لقاح )٪ غرس )94.6-93.5
٪( هذا املدى يدل على وجود درجة عالية من التوافق بني هذة األصناف املذكرة ووصنف دقلة نور 

املؤنثة. 

-   عند استخدام الصنف املؤنث يتيمة أعلى نسبة عقد كانت عند استخدام حبوب اللقاح دقلة 
نور )88.5-٪82.9( وأدنى نسبة عقد كانت عند استخدام حبوب لقاحMale 07 )36.2 - 37.7 ٪ مما يدل 

على وجود درجة عالية من عدم  التوافق بني بعض األصناف املذكرة و وصنف يتيمة املؤنث  . 

عدم التوافق الذاتي : عند استخدام حبوب اللقاح دقلة بيضا لتلقيح صنف دقلة بيضا املؤنث كانت   •
نسبة العقد 22.1 ٪ و23.5 ٪ لسنتي التجربة

التوافق الذاتي : عند استخدام حبوب اللقاح دقلة نور لتلقيح صنف دقلة نور املؤنث كانت نسبة العقد   •
88.1 ٪ و٪86.6 لسنتي التجربة

التوافق اخللطي :اعلى نسب التوافق اخللطي  ) نسبة عقد اكثر من 96 ٪ ( كانت عند استخدام لقاح   •
دقلة نور وصنف مصري   .

عدم  التوافق اخللطي :أدنى  نسب التوافق اخللطي  ) نسبة عقد  بني 21 - 22 ٪ ( كانت عند استخدام   •
Degl 01  وصنف بيض حمام .
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إختيار مصادر حبوب اللقاح 

أو األصناف  املذكرة

Pollen sources

زراعة فسائل  األصناف   اللقاح وذلك عن طريق   الدراسات أهمية اختيار املصادر اجليدة حلبوب  العديد من  بينت 
املؤنثة،  إزهار األشجار  إزهارها مع  التى متتاز بوفره حبوب لقاحها احلية واخلصبة وتوافق ميعاد  ) أفحل(   املذكرة 

اضافة الى تأثيرها اإليجابي على   خصائص الثمار الطبيعية والكيميائية  وميعاد نضجها. 

تأثير مصادر حبوب اللقاح على نسب العقد واإلخصاب وخصائص الثمارللصنف املؤنث يعتبر من العوامل اخلاصة 
 . Metaxenia  بالنواحي الوراثية للنخلة املذكرة وهو ما بظاهرة امليتازينيا

شكل ) 2( مجموعة من الطلع املذكر مت جمعها من عدة أشجار مذكره الحظ الفرق في طول وعرض 

وحجم النورة .
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   اختيار مصادر حبوب اللقاح 

في كل منطقة من مناطق زراعة نخلة التمر في العالم  يوجدعدد محدود من األصناف املذكرة ) األفحل (  
املميزة يفضل املزارع  التلقيح بها نظراً  لتأثيراتها  اإليجابية املميزة في حتسني خصائص الثمار   واحملصول 
الناجت  او في تبكير او تأخير ميعاد  نضج الثمار وقد مت استعراض هذة املصادر بالتفصيل في فصل امليتازينيا 

ميكن الرجوع اليها والى مراجعها وفي هذا الفصل سنشير اليها باختصار  . 

ميكن تقسيم مصادر حبو ب اللقاح الى أربع مجاميع هي: 

• اجملموعة األولى : 

وتشمل ذكور  نخلة التمر التى  نشأت من البذرة ولم يتم اختبار او تقيم معظمها وهى  عديدة خاصة في 
الوديأن و املزارع التى نشأ نخيلها من البذرة وغالباً ما تشكل نسبة كبيرة من نخيل املزرعة. ،هذه الذكور 

حتتاج الى تقييم  الختيار  املناسب منها واكثارة خضرياً وإعطاءة اسماء خاصة .

 

•  اجملموعة الثانية :

  وتشمل أشجار نخلة التمر املذكرة التى حتمل اسماء خاصة وغالباً مايكون اسم الصنف املذكر هو  
نفس اسم النخلة االم.  هذة األصناف املذكرة مت اختيارها من قبل املزارعني الذين الحظو تأثيرها اإليجابي 
طريق  عن  خضرياً  إكثارها  طريق  عن  عليها  احملافظة  مت  وقد  الثمرية  اخلصائص  وعلى  الثمار  عقد  على 

الفسائل وحالياً يتم إكثارها باستخدام  مزارع األنسجة  . 

من أشهر هذة األصناف مايلي :

العراق: 

، وردي   ، خكري عادي  ، خكري   ، رصاصي   ، سمسمي    ،   غنامي اخضر     غنامي احمر 
سمسمي ،   كريطلي ،  بلياني .  

مصر:  

  سيوى ،  زغلول  ، امهات  ، اجلنديلة  برحي .

السعودية:   

 ريزيز ،  خضرى   ، صقعى   ، نبوت سيف    ، صفرى   ، شلبي  ، سلج   ،  برحي  ، سكري  ، 
نبوت زامل ،   منيفي  ، شقرا القصيم    ، مكتومي  ، خشكار    ، خالص   ، اخلشرم   ،   دخيني، 

شبيب ،   سليم  ،   بخيتٔان ،  حمود.  

  ُعمٔان : 

العريش، منة ، سحا،دويرة،   ، ابو السبعة   ، سهيلي، خطيبي، خور/ خوري، بهالني، عاصمي 
جناديد ،   مقيضة  ،الردسابا   ، مدجحدل  ، سوقم    ،أبوسفرجلة    ، غرابي    ، خزيني   ، 

طباقة غريف . 
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إيـران : 

 Bam  , ،غيباني   سمـسماوي   ، اخضر  غنامي   ، احمر  غنامي   ، بلياني  سوزبارك،  كرباسي، 
 Beraem ، و   Fardو jarvais . 3-2-Dehpish 1,3-2-Hadi Abad 1,3-2-Roodab , Karim Abad 1

،Zahedi   و Shahani Jahrom

اإلمارات :  

أحمر، سكة،   أبو السلة  ، أخضر   ، فحل العني   ، مجهول  ، خنيزي،   فارد 

الكويت : 

تستخدم بعض األصناف املذكرة االمريكية مثل بوير11 ،  جرافس  ، فارد4  ،   غنامي

اجلزائر : 

.  Dgel 01،  Male 05   ، Male 07 ،Male 02 ،دقلة بيضا ، دقلة نور، غرس، دقلة بيضا  ،مخ دقلة

أمريكا  :  

Barhee A-19 , Boyer 11,  Thoory 20,  Jarvis 1, Fard 4,   Crane,  Mosque,   مت حتديد مواصفاتها  
خاصة فيما يتعلق مبيعاد أزهارها وكمية  حبوب لقاحها واألصناف املؤنثة املتوافقة معا  وقد مت 

. Germplasm Repository ) ضمها الى مركز حفظ اجلينات)املوروثات

اجملموعة الثالثة :

  Back crossing وتشمل مجموعة  األصناف املذكرة الناجتة عن طريق التهجني خاصة التهجني الرجعي  
 Medjool BC3 ,    Kahdrawy BC3,    Deglet Noor BC4 : ومن  هذة األصناف

 متتاز هذة الذكور بأنها معروفة املنشأ وأن تركيبها الوراثي مشابه في نواحي كثيرة لألم ويعتقد أن تقليل 
في  التباين  تقليل  على  يساعد  قد  التربية  عن طريق  الذكور  في   Heterozygosity الوراثي  التماثل  عدم 

صفات الثمار على العذق الواحد أو النخلة الواحدة.

اجملموعة الرابعة :

تشمل ذكور األنواع اآلخري التابعة جلنس فينكس Phoenix الذي يضم حوالى  14 نوع  species  ، والتى   
تتميز   بأنها   تتالقح فيما بينها وأن هناك خصوبة بينها Interspecific Fertility   والهجني  او النسل 
Offspring   يكون خصباً في معظم األحيأن  .من هذة األنواع التى استخدام حبوب لقاحها في تلقيح 

نخلة التمر :

 - P. reclinata  فينكس ركليناتا    -   P. sylvestirs فينكس سلفسترس  -    P. rupicola  فينكس روبيكوال
 P. Pusilla  فينكس بوسيال    -    P. roebelinii  فينكس روبليني   -   P. Canariensis  فينكس كانرينسس

 P.humilis  فينكس هيوملس  -



36

عند انتخاب أو اختيار  األصناف املذكرة  بواسطة الباحث أو املزارع  العتمادها كمصدر حلبوب اللقاح يجب مراعاة 
اخلصائص التالية :

الطلع  :   •

طول  الطلع،   وانشقاق  ظهور  معياد   ، سنوياً  الواحدة  النخلة  تنتجه  الذي  الطلع  عدد  وتشمل 
وعرض  الطلع ،وزن الطلع .

ا ألزهار :   •

 وتشمل عدد األزهارلكل شمراخ ، إجمالي عدد ازهار  النورة الواحدة. 

حبوب اللقاح:    •

  وتشمل وزن حبوب اللقاح لكل طلع و حيوية وخصوبة حبوب اللقاح وقدرتهاعلى االخصاب.   

•  وقت اإلزهار :

    و يجب أن يكون متوافقا مع وقت إزهار األصناف املؤنثة السائدة في املزرعة أو املنطقة خاصة في 
حالة استخدام الشماريخ الغضة للتلقيح .  

•  امليتازينا :

   وتشمل التأثير اإليجابي أو السلبي  حلبوب اللقاح على  ميعاد نضج الثمار وكمية وجودة احملصول 
Metazenia لصنف األم املستقبل حلبوب اللقاح  وهو ما يعرف بامليتازينا

الصفات اخلضرية للنخلة :    •

وتشمل  طول وكثافة األوراق ، الوريقات  واالشواك ، قطر اجلذع  ومعدل منوه ، املقاومة لأل مراض … 
 

شكل )3(  يعتمد عدد كبير من املزارعني في تغطية احتياجات مزرعته من حبوب اللقاح من األسواق ، اختالف 
شكل وحجم الطلع يدل على تعدد  أصناف الذكورمما يتطلب خبرة في اختيار الطلع اجليد  أو اجراء اختبار 

احليوية كلما أمكن . املصدر اعلى الصورة . 
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ملعرفة مدى الفروق الريئسية بني مصادر حبوب اللقاح سواء كانت معروفة لدى املزارع  با سم خاص )عادة  
مثل اسم صنف النخلة األم( أو أشجار مذكرة ناجتة عن طريق التكاثر بالبذرة  نستعرض فيما يلى بعض 

الدراسات التى اجريت في هذا اجملال :

السعودية …  1986  )50( في دراسة موسعة شملت أكثر من 600 نخلة مذكرة تستخدم كمصادر حلبوب اللقاح 
في 209 مزرعة منتشرة في ااملنطقة الوسطي من السعودية . أوضحت النتائج املدى الواسع بني قيم خصائص 

الطلع وهذا واضح من األرقام التالية 

• معيادا إلزهار: ميتد موسم األزهارمن فبرايرإلى أبريل وإحيانأ ميتد إلى مايو وذلك حسب ا ملنطقة.

عدد الطلع:  تراوح عدد الطلع تراوح للنخلة الواحدة  من 5 إلى 40 .     •

وزن الطلع:  تراوح متوسط وزن الطلع من 105 جرام إلى 3683   جرام ..  •

طول وعرض الطلع :  الطول تراوح من 25 سم إلى 119 سم  في حني تراوح العرض  من 3.5 سم إلى   •
22.5سم .

الشماريخ : طول الشمراخ تراوح من 5 سم إلى 38 سم  في حني تراوح عدد األزهار على كل شمراخ  من   •
13 زهرة إلى 92 زهرة  .

حبوب اللقاح : وزن اللقاح /  نورة  تراوح من 0.02 جرام إلى 82.3 جرام ،انخفاض كمية اللقاح الى أ 0.02   •
جرام / طلَع يدل على أن هذة الذكور عقيمة . .

 

السعودية … 2013  )65( دراسةعلى11صنف مذكرةمعروفة باإلسم في السعودية شملت سكري، منيفي ،سلج 
، دخنيني، نبوت زامل ، سري ، خالص، شقرا، صفري , مكتومي, خضري. أوضحت الدراسة التباين الكبير بني    

صفات األصناف  املذكورة كما هو واضح  ما يلى:

وزن  الطلع:-   تراوح من 0.8 كجم ) مكتومي( إلى 4.1 كجم ) سكري( .        •

ابعاد الطلع : طول الطلع تراوح من 60 سم )شقرا( إلى 153سم )سكري( بينما  تراوح عرض الطلع   •
تراوح من 13 سم )سري( إلى 20 سم )سلج(.

محور النورة: الطول  تراوح من 16 سم )مكتومي( إلى 76 سم )سكري( .    •

•   الشماريخ : عددالشماريخ لكل نوره تراوح من 150 شمراخ )سري( إلى 291 شمراخ )دخيني(  بينما 
تراوح  طول الشمراخ من 16 سم )مكتومي ( إلى 35 سم )سكري(

األزهار : عدد ا الزهار لكل شمراخ  تراوح من 49 زهرة )سلج( إلى 99 زهرة )خال ص( بينما تراوح إجمالي   •
عدد األزهار لكل نورة من 8485 زهرة )صفرى( إلى 29066 زهرة )خالص(.

حبوب اللقاح: وزن حبوب اللقاح / طلع تراوح من 15.2جم )منيفي (   الى 36.6  جرام)سري(     •
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أوضحت  باكستان  وديأن  أحد  في  برياً  نامية  15 نخلة مذكره  لتقيم  أجريت  دراسة  )34( في    2009 باكستان…   
الدراسة ما يلي :-

وزن حبوب اللقاح:  تتراوح من5جرام إلى27جرام للطلع الواحد.  •

طول الطلع : تراوح من7سم  108سم في حني  تراوح عرض الطلع  من8 سم إلى 14سم.  •

الشماريخ:-عدد الشماريخ لكل نوره تراوح من 61 شمراخ إلى 246 شمراخ في حني تراوح طول الشمراخ    •
من 29  سم الى 55 سم  -  

األزهار : عدد األزهارلكل شمراخ تراوح من 41 زهرة إلى 104 زهرة.  •

الفترة من بداية ظهورالطلع وحتى انشقاقة تراوحت من13يوم إلى26 يوم.  •

اجلزائر … 2015  ) 22(  في دراسة على   8  أصناف   مذكرة تستخدم في اجلزائر وجد أن :

•  وزن الطلع : تراوح من 0.8 كجم الى 3.2 كجم. 

ابعاد الطلع : تراوح الطول من60  سم الى85 سم بينما تراوح العرض من9 سم الى 19سم .   •

•  الشماريخ  : عدد الشماريخ لكل طلع تراوح من123.0 الى 215.6 شمراخ  بينما تراوح طول الشمراخ  
من14سم الى  25 سم   

األزهار : عدد األزهار / شمراخ تراوح من38 الى 89  زهرة .   •

 وقت إزهار األصناف املذكرة  :

يختلف موسم األزهار لألشجار املذكرة واملؤنثة من منطقة الى اخري  ويتوقف ذلك بصفة رئيسية على درجة 
احلرارة السائدة في املنطقة   حيث تبدأ  النخلة باإلزهار عندما ترتفع درجة احلرارة فوق 18ْم وغالباً ما يتمد  من يناير 

الى نهاية ابريل  في نصف الكرة الكرة الشمالي ومن يوليو الى سبتمبر في نصف الكرة اجلنوبي .

إذا كان املزارع يعتمد على استعمال اللقاح الطري الغض Fresh Pollen يجب أن يكون ميعاد إزهار األشجار املذكرة 
متوافقاً مع ميعاد إزهار األشجار املؤنثة في نفس املنطقة . لضمأن ذلك يجب :

تعطى نفس العناية لكل األشجار املذكرة املؤنثة وعدم زراعة األشجار املذكرة على حواف املزرعة بل توزع   •
داخل املزرعة بني األشجار املؤنثة. 

أختيار األصناف املذكرة التي تزهر في نفس الوقت مع األصناف املؤنثة السائدة في املزرعة.  •
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حيوية وخصوبة  حبوب اللقاح

 Pollen viability and fertility

 الحظ مزارع نخلة التمر أن نسبة عقد الثمار تنخفض كلما انخفضت حيوية وخصوبة حبوب اللقاح وإن 
استخدام  كميات كبيرة من اللقاح املنخفض احليوية ال يضمن نسبة عالية من عقد الثمارلذلك يفضل 

املزارع دائماً استخدام حبوب لقاح عالية احليوية لضمٔان نسبة عقد عالية ومحصول جيد .

أهمية  تقدير ومتابعة حيوية حبوب اللقاح  سواء كانت طازجة او مخزنة قبل استخدامها في عملية التلقيح : 

عند اختيار بعض االصناف املذكرة إلكثارها خضرياً تعتبر نسبة حيوية حبوب اللقاح أهم العوامل  التى   •
حتدد  اختيار الصنف املذكر اجلديد أو استبعادة .

تستخدم بودرة حبوب اللقاح في التلقيح آآللى بواسطة الطائرات أو العفارات أو معلق حبوب اللقاح   •
وفي التلقيح اليدوي باستخدام كرات القطن أو قطع اإلسفنج مما يتطلب توفر بودرة اللقاح بكميات كبيرة 

في مخازن خاصة يتم تقدير حيويتها على فترات أو قبل البدء بعملية التلقيح.  . 

عند  التلقيح آلياً أو مبعلق حبوب اللقاح  غالباً ما يستخدم خليط من حبوب لقاح من  مصادر مختلفة   •
وتقدير متوسط احليوية للخليط مهم قبل البدء بعملية التلقيح . 

معظم األشجار املذكرة بذرية األصل Seedling-origin  يتوقف تركيبها الوراثي على األباء لذلك تختلف    •
حيوية وخصوبة  حبوب لقاحها من نخلة مذكرة الى اخرى ويختلف تأثيرها على نسبة العقد واخلصائص 

الثمرية  )ظاهرة امليتازينيا (  حسب الصنف املستقبل حلبوب اللقاح . 

واألشعة  املنخفضة  والرطوبة  العالية  احلرارة  درجة  مثل  البيئية  بالعوامل  اللقاح  حبوب  حيوية  تتأثر   •
الفوق بنفسجية وغيرها لذلك قد تختلف احليوية من سنة ألخرى لنفس الصنف املذكر . 

او مت احلصول  على الطلع من السوق املوسمي للطلع  عند استخدام  حبوب لقاح  من مصدر جديد   •
املذكر. )شكل 3(.

املبكر  الطلع  أن  وجد  وقد  املذكرة   النخلة  نفس  على  الطلع  ظهور  بوقت  اللقاح  حبوب  حيوية  تتأثر   •
والطلع املتأخر  تكون حيوية حبوب  لقاحها منخفضة.
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الفرق بني احليوية واخلصوبة 

 عند تقدير  حيوية  أو خصوبة حبوب لقاح نخلة التمر يجب أخذ النقاط التالية في االعتبار :

تعتبر حيوية حبوب اللقاح  املؤشر األولي  خلصوبة األصناف املذكرة وذلك لكونها متثل قدرة حبة اللقاح   •
على اإلنبات وحتديد مدى صالحيتها للتلقيح.

تعتبر حبة اللقاح نابتة اذا وصل طول األنبوب اللقاحي طول قطر حبة اللقاح )38(   •

إنبات حبة اللقاح اليعني انها قادرة على إخصاب البويضة .  •

عدم إنبات حبة اللقاح اليعني انها غير حية فقد تكون البيئة املستخدمة غير مناسبة لإلنبات.  •

هذا  حساسية  الى  ذلك  يرجع  وقد  ألخرى  بيئة  من  معني  لصنف  اللقاح  حبوب  إنبات  نسبة  تختلف   •
الصنف الى زيادة أو نقص تركيز أحد مكونات البيئة )37، 38، 28، 10(   وبعض الباحثني يعتقد أن لكل 

صنف مذكر بيئة خاصة به ويجب أخذ ذلك في اإلعتبار عند مقارنة نسب اإلنبات  بني األصناف.    

حيوية حبوب اللقاح  

عبارة عن قدرة حبة اللقاح على انتاج أنبوب اللقاح في وسط صناعي مثالي in vitro او اكتساب لون صبغات 
معينة وتُعبر من النقص الكمي للحيوية بعد استخالص حبوب اللقاح من النورات أو بعد التخزين لفترات 

معينة..

  تقدر حيوية حبوب اللقاح يتم بأحد الطرق التالية :

•   إنبات حبوب اللقاح على بيئات خاصة in vitro   ميكن أن تكون سائلة او صلبة وتعتبر حبة اللقاح نامية 
إذا كان طول أنبوب اللقاح أطول من قطر حبة اللقاح، وتعتبر حالياً من أفضل طرق تقدير حيوية حبوب 

اللقاح .

استخدام الصبغات ) Stains  dyes (   مثل صبغة األسيتوكارمني وتعتبر حبوب اللقاح حية إذا تلونت   •
باللون األحمر، أما إذا لم تتلون وبقيت بيضاء فتعتبر غير حية )ميتة(

الدراسة التالية  ُتبني  العالقة الواضحة بني نسبة العقد ونسبة حيوية حبوب اللقاح

 أمريكا ....1970)58( في جتربة  على صنف دقلة نور مت دراسة تأثيرنسبة حيوية حبوب اللقاح على نسبة العقد )مت 
تقديرها في شهر سبتمبر ( اوضحت الدراسة ما يلي: 

التلقيح   في  املستخدمة  اللقاح  بانخفاض نسبة حيوية حبوب  تنخفض  العاقدة  الثمار  أن نسبة  وجد 
وهذا واضح من القيم التالية:

عند استخدام حبوب لقاح طازجة  بنسبة حيوية 74 ٪ كانت نسبة العقد37.9 ٪    •

عند استخدام حبوب لقاح مخزنة   بنسبة حيوية 35.5 ٪ كانت نسبة العقد20.1 ٪  .  •

عند استخدام حبوب لقاح مخزنة   بنسبة حيوية 1.5 ٪ كانت نسبة العقد2.2 ٪  .  •

يالحظ العالقة الواضحة بني نسبة العقد ونسبة حيوية حبوب اللقاح
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خصوبة حبوب اللقاح 

عبارة قدرة حبة اللقاح على عقد بذور طبيعية  seed set عند اجراء التلقيح، تُعبر اخلصوبة على 
مقياس  بقاء النواة التناسلية الذكرية sperm  nuclei حية  وتُعبر من النقص الكمي للخصوبة بعد 

استخالص حبوب اللقاح من النورات أو بعد تخزينها لفترات معينة. 

يالحظ مايلي :

اإلخصاب هو احتاد النواة التناسلية الذكرية في حبة اللقاح مع النواة األنثوية في البويضة.  •

لتقدير خصوبة لقاح صنف مذكر أو  املقارنة بني عدة أصناف مذكرة  يتم اجراء التلقيح  املباشر في   •
املزرعة In vivo ويتم حساب نسبة الثمار احملتوية على بذور الى العدد الكلي ألزهار النورة أو عدد  األزهار 

لعدد معني من  الشماريخ.

•  حبة اللقاح التى تنجح في اختبار اخلصوبة تنجح ايضا في اختبار اإلنبات ولكن العكس ليس صحيحا 
في كل األحوال .

عند تقدير خصوبة  حبو ب اللقاح يجب مراعاة ما يلي : 

التٔاكد من وجود توافق Compatibility  بني مصدر حبوب اللقاح واألم املستقبلة حلبوب اللقاح .  •

التوافق يتم اختبار مصدر حبوب اللقاح على عدة أصناف مؤنثة  التٔاكد من وجود  في حالة عدم   •
للحصول على أعلى نسبة  عقد ) خصوبة ( للثمار  .

الدراسات  التالية  توضح  تأثير الصنف املؤنث  املستقبل حلبوب اللقاح على نسبة عقد الثمار  البذرية ) اخلصوبة(  
والصنف املذكر املانح  حلبوب اللقاح وأهمية التوافق بني مصدر حبوب اللقاح واألم املستقبلة حلبوب اللقاح :

اجلزائر … 1987   )15( في دراسة على العالقة بني إنبات حبوب اللقاح ونسب العقد  مت استخد ام. 3 مصادر حلبوب 
اللقاح   هي  لقاح دقلة نور ولقاح دقلة نور هجني وخليط من حبوب اللقاح ومت استخدمت ثالث أصناف مؤنثة هي 

Adhamtirno و Timliha دقلة نور و

لوحظ اختالف واضح  في نسبة عقد  األصناف املؤنثة عند تلقيحها بنفس النسبة املئوية من حيوية   •
حبوب اللقاح مما يدل على وجود حالة من التوافق وعدم التوفق  وهذا واضح من القيم التالية : 

- لقاح  دقلة نور هجني )حيوية حبوب اللقاح 30 ٪( : كانت نسبة العقد 87 ٪ لصنف دقلة نور 
. Adhamtirno و32 ٪ لصنف Timliha و40 ٪ لصنف

- لقاح دقلة نور عادي )حيوية حبوب اللقاح38 ٪( كانت نسبة العقد87 ٪ لصنف دقلة نور و  و55 ٪ 
. Adhamtirno و39 ٪ لصنف Timliha لصنف

- خليط حبوب اللقاح )حيوية حبوب اللقاح35 ٪(: كانت نسبة العقد63 ٪ لصنف دقلة نور   و30 ٪ 
. Adhamtirno و30.2 ٪  لصنف Timliha لصنف



42

•  يالحظ من النتائج السابقة أن نسبة العقد تعتمد على :

اعتمادها على  اكثر من  اللقاح   املستقبل حلبوب  الصنف  تعتمد على  -    نسبة اخلصوبة 
حيوية حبوب اللقاح .

-    ارتفاع نسبة العقد في صنفدقلة نور عند استخدام لقاح دقلة نور قد يرجع  الى وجود 
درجة عالية من التوافق نتيجة لدرجة من االنتماء أو الصلة affinity  بينهما .

السعودية … 2015  ) 66( في جتربة على صنف خضري مت استخدام عشرة مصادر حلبوب اللقاح تشمل سكري  ، 
منيفي ، سلج ، دخيني ، نبوت زامل ، سري ، خالص، شقرا . صفري ، مكتومي ، خضري   لدراسة خصوبتها 

وقدرتها  عقد ثمار خضري ،أوضحت الدراسة ما يلي :  

تأثرت نسبة العقد االبتدائي ونسبة الثمار املتبقية)النصف األول من اغسطس( مبصدر حبوب اللقاح ويالحظ ذلك 
من األرقام التالية ملوسمي التجربة : 

نسبة العقد االبتدائي )سنة أولى ، سنة ثانية ( : أعلى نسبة كانت ملصدر اللقاح سلج )80 - 85 % (   •
وأدنى نسبة عقد كانت ملصدر اللقاح سري )58 ،63 ٪(

نسبة الثمار املتبقية  )سنة أولى ، سنة ثانية ( : أعلى نسبة كانت ملصدر اللقاح صفري )  66 - 71 % (   •
وأدنى نسبة عقد كانت ملصدر اللقاح سري) 45 - 49 %(.
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طرق تقدير حيوية وخصوبة حبوب اللقاح

تتعدد طرق تقدير حيوية وخصوبة حبوب اللقاح ويتوقف اختيار أحدها على دقة النسب املطلوبة فإذا كان 
على  احلصول  في  الرغبة  حالة  وفي  الصبغات   تستخدم  احليوية  عن  سريعة  فكرة  على  احلصول  الهدف 

معلومات اكثر دقة تستخدم طرق االنبات أو التلقيح في املزرعة .  

نستعرض فيما يلى اهم الطرق التى مت استخدامها لتقدير حيوية وخصوبة لقاح نخلة التمر 

  

 طريقة التلقيح املباشر في املزرعة

 In vivo 

في هذة الطريقة يتم اختبار حيوية وخصوبة  حبوب لقاح األصناف املذكرة او االشجار املذكرة البذرية املراد 
تقيمها بإجراء عملية التلقيح لصنف مؤنث او عدة أصناف في املزرعة   بنفس طريقة التلقيح  السائدة 
في املنطقة ثم تقدر نسبة العقد للمقارنة بني حيوية مصادر حبوب اللقاح  وتستخدم هذة الطريقة 

أيضاً الختبار تأثير طريقة ومدة التخزين علي حيوية وخصوبة حبوب اللقاح)66 ,15 ,73(  .

مميزات وعيوب هذة الطريقة : 

•  قد تكون الطريقة الوحيدة  لتقدير خصوبة حبوب اللقاح . 

ال تعطي نتائج سريعة والميكن تطبيقها إال في موسم اإلزهار .  •

قد يرجع انخفاض نسبة العقد الى وجود حالة من عدم التوافق الكلى أو اجلزئي بني مصدر حبوب اللقاح   •
و األم املستقبلة حلبوب اللقاح وفي هذة احلالة النتائج املتحصل عليها التعكس النسبة احلقيقة حليوية 

أو خصوبة  حبوب اللقاح حتت االختبار . 

استخدام الصبغات

 Stains 

وهي من الطرق السريعة التى تستخدم لتقدير حيوية حيوية اللقاح وقد لوحظ أن نسب احليوية  التى 
يتم احلصول عليها  باستخدام الصبغات تكون عادة  أعلى من النسب التى يتم احلصول بالطرق األخري  

. )50،62،47،73،22 ،10(

 Acetocarmine استخدام صبغة االسيتوكارمن

 وهي من اكثر الصبغات استخداماً وتعتمد على اضافة صبغة االسيتوكارمن التى تتميز بلونها األحمر 
الى حبوب اللقاح وتقدر نسبة احليوية على  أساس أن  احلبوب التي تأخذ لون الصبغة األحمر تعتبر حية  

Viable Pollen بينما حبوب اللقاح الفارغة أو الغير حيه Non-Viable ال تأخذ لون الصبغة )شكل4 (  
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تركيب صبغة االسيتوكارمن : 

لتركيب محلول 1 ٪ تتبع اخلطوات التالية: 

     Carmine     1.0 gram                                                                     .واحد جرام  كارمني    -

-    100مليلتر حامض خليك تركيز  45  %   

Glacial acetic acid )45%(    100 millilitre.          

-    5   مليلتر كلوريد احلديد تركيز  10 ٪ ) اختياري(. 

Ferric Chloride )FeCl2*6H2O( )10%( )Optional(.  5 millilitre      

•  احلجم النهائي 100مليلتر )يستخدم 95  مليلتر من حامض اخلليك في حالة اضافة كلوريد احلديد. (

ويخزن في عبوة  يرشح  ثم  يبرد بسرعة  الغليأن  45 ٪ عند  اخلليك  الى حامض  الكارمني  •  يضاف جرام 
زجاجية داكنة.

•  لزيادة كفاءة الصبغة ميكن اضافة 5مليلتر من محلول كلوريد احلديد 10 ٪

خطوات تقدير حيوية اللقاح

توضع نقطة أو نقطتني من صبغة االسيتوكارمن بتركيز  1% على شريحة مجهر.     •

•  ينثر فوقها كمية صغيرة من حبوب اللقاح   املراد اختبارها ویفرد اللقاح في منطقة صغیرة في وسط 
الشریحة.

•  ويوضع فوقها الغطاء الزجاجي.

توضع الشریحةعلى مسخن كهربائي ملدة من 2 الى 3 دقيقة تقریباً.  •

) 200X ( . تفحص الشرائح حتت اجملهر بقوة تكبیر =200 مّرة  •

لكل  حقول  أربعة  حوالى  في   احليية  وغير  احلية  اللقاح  حلبوب  مباشرة  العد  عملية  إجراء  وميكن    •
شريحة.

احلبوب التي تأخذ لون الصبغة األحمر تعتبر حبة Viable Pollen بينما حبوب اللقاح الفارغة أو الغير   •
حيه Non-Viable ال تأخذ لون الصيغة .

تكرر العملية عده مرات ويؤخذ املتوسط.  •

يتم حساب نسبة اإلنبات  حسب العادلة التالية:   •

Viable pollen  % =      
Stained  pollens × 100 

Total pollens.     العدد الكلي حلبوب اللقاح 
٪ اإلنبات  = 

 حبوب اللقاح امللونة × 100  
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مميزات وعيوب طريقة االسيتوكارمن : 

طريقة سريعة سهلة التطبيق لذلك ميكن استخدامها للحصول على نتائج أولية حليوية حيوية حبوب   •
اللقاح .

لوحظ ارتفاع  واضح في نسب  حيوية حبوب اللقاح  مقارنة بالنسب املتحصل عليها  بطريقة اإلنبات   •
أو التلقيح املباشر في املزرعة . 

للحصول على نسب حيوية ميكن االعتماد عليها يقترح بعض الباحثني )47( الربط بني طريقة الصبغة   •
وبني طريقة انبات حبوب اللقاح عن طريق املعادلة والتى تعرف;

 مبعادلة  احليوية القصوى حلبوب اللقاح ) Absolute  pollen )viability ) APV التالية :

                   
      % Staining x % Germination 

  % 100
Absolute pollen viability = 

شكل )4( التميز بني  حبوب اللقاح احلية   والغير حية عند استخدام طريقتي اال سيتو كارمن  )47( وإنبات حبوب 
اللقاح ) يسار(. مت الكتابة على الصور من قبل املؤلف،

) TTC (2, 3, 5– triphenlytetrazolium chloride استخدام صبغة

 TTC-( سكروز  محلول  مع  خلطها  ويتم   )  10( الباحثني  بعض  قبل  من  الصبغة  هذة  استخدمت   
)sucrose

1 % TTC and 30 % sucrose :أفضل نسبة خلط  إلختبار حيوية حبوب لقاح نخلة التمر هى •

• لتقدير احليوية تتبع نفس خطوات  صبغة اآل سيتوكارمن.

لوحظا أن نسب احليوية تكون أعلى  مقارنة  بنسب احليوية التى يتم احلصول عليها من طريقتي اإلنبات   •
أو التلقيح  املباشر . 
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 إنبات حبوب اللقاح في بيئات غذائية صناعية

In vitro germination 

يتم إنبات حبوب اللقاح  في وسط أوبيئة غذائية صناعية  Media قد تكون على صورة سائلة أو صلبة 
وحتتوي تراكيزمن العناصر الغذائية الالزمة لنمو االنبوب اللقاحي  اضافة الى السكروز كمصدر للطاقة. 

 تتميز البيئات اجليدة بٔانها:

-  سريعة  الحتتاج الى وقت طويل للحصول على نتائج  ميكن االعتماد عليها .

 .Pollen burst ال تؤدي الى انفجار حبوب اللقاح  -

منو طبيعي إلنبوب اللقاح .   -

توفر املواد الداخلة في تركيبها مع سهولة حتضيرها .   -

مالئمة إلنبات حبوب لقاح معظم األصناف املذكرة .   -

  

تطور البيئات البيئات الغذايئة :

20 ٪مع او بدون  األجار Agar حالياً تستخدم بيئات   - 10    في البداية استخدمت  محاليل السكروز 
غذائية كاملة  حتتوي على العناصر الغذائية الكبرى والصغرى اضافة الى السكروز  واألجار تختلف في 

تركيزها من بيئة الى اخرى . 

نستعرض فيما يلى بعض  البيئات الغذائية التى مت استخدامها   إلنبات حبوب لقاح نخلة التمر

Albert technique بيئة ألبرت •

 وهى بسيطة يستخدم في الطريقة محلول سكروز 20 ٪  )71( 

توضع نقطة أو نقطتني  من محلول السكروز على شريحة مجهر.     •

•  ينثر فوقها كمية صغيرة من حبوب اللقاح   املراد اختبارها ویفرد اللقاح في منطقة صغیرة في وسط 
الشریحة.

•  ويوضع فوقها الغطاء الزجاجي الرقيق وتقفل حوافة بالفازلني .

توضع الشریحة في حضأن على درجة حرارة C°27 ملدة 12 ساعة .   •

- تفحص الشرائح حتت اجملهر.   •

•  حبوب اللقاح التى بدأت في اإلنبات تعتبر حية. 

وميكن إجراء عملية العد مباشرة حلبوب اللقاح احلية وغير احليية وحساب نسبة احليوية  حسب املعادلة   •
التالية: 

 العدد الكلي حلبوب اللقاح
٪ اإلنبات  = 

 حبوب اللقاح النابتة × 100  
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Monciero>s  technique  بيئة مونسيرو •

 27°C وهي بيئة على صورة صلبة وتتركب من 1 ٪ أجار  و 2-10 جلوكوز ويتم التحضني على درجة حرارة
ملدة 24 ساعة ، تتبع نفس اخلطوات السابقة لتقدير نسبة احليوية )71( 

: BK ًويشار اليها اختصارا    Brewbaker and Kwack  بيئة •

مت تركيب هذة البيئة  )15(  الستخدامها إلنبات معظم انواع حبوب اللقاح وتتركب من: 

10 %  sucrose     ،    100 ppm H3B03    ،    300 ppm Ca)N03(2.4H20   ،

200 ppm MgSO4.7H20 ،     100 ppm  KNO3 .

10  % سكروز ) 100 جرام / لتر ( ، 100 جزء في  املليون حامض بوريك ) 0.1 جرام / لتر ( ،       300 جرء في 
املليون نيترات كاليسوم ) 0.3 جرام / لتر( ،      200 جرء في ا ملليون كبريتات ماغنسيوم ) 0.2 جرام / لتر( ،      

100  جرء في املليون نيترات بوتاسيوم ) 0.1 جرام / لتر (  .

تذاب الكميات السابقة  في لتر ماء مقطر ثم تعقم.

هذة  الى  وسنشير  املكونات  بعض  خفض  أو  زيادة  طريق  عن  الباحثني  من  عدد  بواسطة  البيئة  هذة  تعديل  مت 
التعديالت عن استعراض العوامل التى تؤثر على إنبات حبوب اللقاح .

  MBK ويشار اليه عادة   Modified Brewbaker and Kwack البيئة املعدلة •

وهي من أكثر البيئات استخداماً  إلنبات حبوب لقاح نخلة التمر وهى عبارة عن بيئة  BKوقد مت تعديلها 
بواسطة  )Furr& Enriquez )28 ليصبح تركيبها كما يلي :

15 % sucrose.   )150g/L( ،         500 ppm H3B03 )0.5g/L(          300 ppm Ca)N03(2.4H20 )0.3g/L( ،   
200 ppm MgSO4.7H20.         )0.2g/L( 100 ppm KNO3.         )0.1g/L( ،  100 ppm Na2  Mn.  )0.1g/L(

15  % سكروز ) 150 جرام / لتر ( ،         500   جزء في  املليون حامض بوريك ) 0.5 جرام / لتر ( ،          300 جرء في 
املليون نيترات كاليسوم ) 0.3 جرام / لتر( ،          200 جرء في ا ملليون كبريتات ماغنسيوم ) 0.2 جرام / لتر( ،         100 

جرء في املليون نيترات بوتاسيوم ) 0.1 جرام / لتر (  ،       100 جرء في املليون منجنيز مخلوب )0.1 جرام للتر

تذاب الكميات السابقة  في لتر ماء مقطر ثم تعقم . 

يالحظ على هذه البيئة ما يلي :

من أجراء التعديالت على بيئة  BK    بعد اجراء العديد من االختبارات واملقارنات  مع البيئات االخرى.        •

زيادة تركيز حامض البوريك الى 500 جزء في املليون حيث وجد أن أفضل نسبة إنبات حلبوب اللقاح عندما   •
كان تركيز حامض البوريك يتراوح من  300  الى 500 جزء في املليون بينما التراكيز األعلى او األدنى كانت 

نسب إنباتها اقل. 
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وجد أن اضافة عنصر املنجنيز )Mn(  بتركيز 12 جزء في املليون )يعادل 0.1g شيالت املنجنيز ( الى البيئة   •
يحسن من نسبة اإلنبات 

زيادة نسبة السكروز والذي ميكن إضافته  بنسب تتراوح من 10 ٪ الى 20 ٪   •

Agar  البيئة سائلة فهي الحتتوي على اآلجار  •

Maryam. Et Al   .بيئة •

وهى بيئة ) 47(  صلبة  تتكون من :  

Ca)NO3(2.2H2O )0.417 g(,     H3BO3 )0.200 g(,    KNO3 )0.101g(,    MgSO4. 7H2O )0.217 g(.       
Agar )10 g( and     sugar )200g( per litre. 

The pH of the media was adjusted at 5.7 with pH meter prior to addition of agar. 

،     نيترات بوتاسيوم )0.101g(,      كبريتات   )g 0.200(حامض بوريك       ،)  g 0.417( نيترات كاليسوم
 )g 200(   سكروز       ، )g 10( أجار       ، )g 0.217( ، ماغتسيوم

تذاب الكميات السبابقة في لتر ماء مقطر ويعدل الرقم الهيدروجيني pH  الى 5.7 قبل أضافة اآلجار ثم 
تعقم  

يالحظ على هذة البيئة ما يلي : 

شبة صلبة نتيجة إلضافة اآلجار مبعدل10  جرام / لتر  -

.MBK خفض تركيز الكالسيوم والبورون وعدم اضافة املنجنيز مقارنة ببيئة  -

خطوات تقدير حيوية اللقاح عن طريق اإلنبات :

 MBK تؤخذ كمية من حبوب اللقاح ا ملراد اختبارها وتخلط جيدا ً مع كمية صغيرة )5-1 مل( من محلول  •
لعمل طبقة رقيقة في قاع دورق سعة 150 مل أو في طبق بتري . 

تكرر العملية السابقة حسب عدد مكررات التجربة .    •

يتم حتضني  الدوارق أو ا ألطباق على درجة حرارة  27C-30 ملدة24 ساعة .  •

يؤخذ نقط من البيئة وتوضع على شريحة اجملهر ويوضع فوقها الغطاء الزجاجي ويجري عد حبوب اللقاح   •
النابتة تكرر هذه العملية ويؤخذ ا ملتوسط .

يتم حساب نسبة اإلنبات حسب املعادلة التالية :  •

Viable pollen  % =      
Germinated pollens × 100 

Total pollens.     العدد الكلي حلبوب اللقاح 
٪ اإلنبات  = 

 حبوب اللقاح النابتة × 100  
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تٔاثير صنف اللقاح ومكونات البيئة على 

نسبة إنبات حبوب اللقاح

حالياً تعتبر طريقة إنبات حبوب اللقاح  في بيئات غذائية in vitro من أفضل الطرق لتقديراحليوية وإعطاء مؤشر 
جيد على خصوبتها مع األخذ في االعتبار أنه ال توجد حتى  األن بيئة كاملة أو  مثلى تناسب حبوب اللقاح   جميع 
األصناف املذكرة فقد دلت األبحاث أن نسبة إنبات حبوب اللقاح وطول األنبوب اللقاحي تتأثر بعده عوامل أهمها   

:

صنف أو مصدر حبوب اللقاح .  •

العناصر الغذايئة الداخلة في تركيب البيئة .  •

نوع وتركيز السكر املضاف للبيئة .  •

الرقم الهيدروجيني pH  للبيئة .  •

مدة ودرجة حرارة التحضني .    •

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات والتجارب التى اجريت في هذا اجملال 

صنف أو مصدر حبوب اللقاح 

دلت العديد من الدراسات والتجارب أن  نسبة إنبات حبوب اللقاح وطول األنبوب اللقاحي تتاثر بشكل كبير  مبصدر 
حبوب اللقاح  أو الصنف املذكر  وتتراوح نسبة انبات حبوب اللقاح ملعظم األصناف  من 6 ٪  الى96 ٪  )50( وتكون 

النسب أكثر داللة  بزيادة عدد الذكور حتت األختبار كما هو واضح من أألمثلة التالية:

العراق … 1987)5(  مت تقدير نسبة  إنبات حبوب لقاح  وطول االنبوب اللقاحي  ألربعة أصناف مذكرة   شملت غنامي 
أحمر ،سميسمي ، وردي ، عادي   باستخدام بيئة   BK  اوضحت النتائج مايلي : 

يزداد طول  اللقاحي حيث   األنبوب  وطول   اللقاح  إنبات حبوب  نسبة  بني  موجبة  وجود عالقة خطية   •
األنبوب اللقاحي بزيادة نسبة اإلنبات  كما واضح من األرقام التالية :

صنف سميسمي  86 ٪ لإلنبات و  324 ميكرون لطول االنبوب اللقاحي  .  -

صنف عايدي   73 ٪ لإلنبات و312ميكرون لطول االنبوب اللقاحي  .  -

صنف غنامي احمر 57  ٪ لإلنبات و 272ميكرون لطول االنبوب اللقاحي  .  -

صنف وردي   52 ٪ لإلنبات و260 ميكرون لطول االنبوب اللقاحي .  -
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السعودية …1986)50( في دراسة موسعة شملت أكثر من 600 نخلة مذكرة وجد أن نسبة حيوية حبوب اللقاح  
باستخدام طريقة اإلنبات   تتراوح  من  6% إلى  %93

.مت تقسيم حيوية اللقاح عن طريق اإلنبات  الى ثالث مجاميع 

-    نسبة منخفضة :  نسبة إنبات اللقاح   اقل من50 ٪ :  كانت نسبة عدد الذكور التى تقع في 
هذة الفئة 39.2 ٪  من اجمالى600 نخلة مذكرة .

-   نسبة متوسطة : نسبة إنبات اللقاح  من50 ٪ الى75 ٪  كانت نسبة عدد الذكور التى تقع في 
هذة الفئة 25.9 ٪ من اجمالى600 نخلة مذكرة .

-     نسبة مرتفعة  :  نسبة إنبات اللقاح أكثر من 75 ٪ : كانت نسبة عدد الذكور التى تقع في 
هذة الفئة 34.9 ٪ من اجمالى600 نخلة مذكرة .

 Bam,Hadi Abad   , Karim Aad 3-2-1,   . 11 صنف مذكر 3-2-1  )20(  في  جتربة على  ايران …2013   •
,Dehpish 3-2-1, Roodab-3-2-1 وجد أن : 

- نسبة إنبات حبوب اللقاح احلديثة كمتوسط  11 صنف مذكر كانت61.4 ٪ . 

    Karim   الى 81.8 ٪ لصنفي   Dehpish 1 تراوحت نسبة إنبات 11 صنف مذكر   من 39.3 ٪ لصنف -
Bam و  Abad3

العناصر الغذايئة الداخلة في تركيب البيئة 

يعتبر تركيب البيئة من أهم العوامل التى تؤثر على إنبات حبوب اللقاح  وقد دلت الدراسات التى اجريت في 
هذا اجملال انه التوجد بيئة واحدة مثلى جلميع أصناف حبوب اللقاح كما سنالحظ من التجارب التالية:

البورون : 

النبات كانت على عنصر  العناصر على نسبة  تركيز  تأثير  أجريت على  التى  الدراسات    معظم 
البورون ويعتقد  أنه    يلعب دوراً أساسياً في إنبات حبوب اللقاح  وانتظام منو األنبوب اللقاحي. 
أفضل تركيز للبورن يتراوح من  300  الى 500 جزء في املليون )MBK )٪ 0.03-0.05 مع مالحظة أن 
التركيز العالىppm 10000( ٪ 1.0( من البورن قد يؤدي الى قتل حبوب اللقاح بعض التجارب بينت 
أن أفضل تركيز 0.1 ٪ ) 1000جزء في املليون (  )16( وفي جتارب اخري )48 ,41( وجد أن أفضل تركيز 

من 50 الى 100حزء في املليون  .

 

 نيترات الكالسيوم  ونيترات البوتاسيوم : 

البوتاسيوم  ونيترات  الكالسيوم   نيترات  من  التراكيز  أفضل  لتحديد  الدراسات  بعض  اجريت   
) ,48,43,42(

 نتائج هذة الدراسات سيتم استعراضها ضمن البحوث التالية : 
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اجلزائر…1987) 17( في جتربة  لدراسة تأثير عنصر البورن على إنبات حبوب لقاح  أصناف دقلة نور ناجت من التلقيح 
الرجعي وخليط من عدة ذكور  مت استخدام  بيئة BKM وإضافة التراكيز التالية من البورون 0.0 ، 0.05 ،0.1  ،0.3  
،0.5 ،   1.0 ٪   مت حساب نسبة اإلنبات بعد التحضني ملدة  24 ساعة ، ومتت املقارنة بني بيئة BMK على صورة صلبة 

وصورة سائلة وبني بيئة MBK وبيئة Monciero، أوضحت النتائج مايلى : 

أفضل نسب إنبات كانت عند تركيز بورون 0.1 ٪ ) من  23.8 ٪ الى32.2 ٪ ( األنبوب اللقاحي  مستقيم   •
طوله 90 ميكرون   مما  يدل على أن البورون يؤثر على استطالة األنبوب اللقاحي   وينظم  منوه  .

•   عند استخدام تراكيز البورن 0.05 ٪   كانت نسب اإلنبات مرتفعة ) من  20.6 ٪ الى33.3 ٪ (    ولكن 
األنبوب  اللقاحي  كان غير منتظم االستطالة 

أدني  نسب إنبات كانت عند تركيز بورون 1.0 ٪ ) حوالى ٪0.0(   مما  يدل على أن التركيز العالى من  البورون   •
يثبط إنبات حبوب اللقاح حيث كان طول األنبوب اللقاحي  6 ميكرون   .

•   عند استخدام تراكيز البورون  0.0، ، 0.3  ، 0.5 ٪   كانت نسب اإلنبات منخفضة واألنبوب  اللقاحي غير 
منتظم االستطالة 

بيئة BKM  على الصورة الصلبة )1  ٪ أجار(  أعطت اعلى نسب إنبات ) من30 الى38 ٪ (  مقارنة بالصورة   •
السائلة ) من17 الى27 ٪( و في احلالتني كانت نسبة اإلنبات  اعلى من بيئة Monciero الصلبة والسائلة  

)من 5 الى 11 ٪ (.

ايران… 2010 ) 48(  في جتربة على األصناف املذكرة غنامي وسمسماوي وغيباني لدراسة تأثيراضافة  السكروز  
   30C على  نسبة اإلنبات )احليوية( مت التحضني ملدة 12ساعة على درجة BK والبورون ونيترات الكالسيوم الى بيئة

أوضحت الدراسة ما يلي : 

التركيز األمثل للثالث مكونات : إضافة  15 ٪ سكروز و 50 ملجم / لتر حامض بوريك و200 ملجم / لتر   •
.BK نيترات كالسيوم  الى بيئة

تأثير السكروز )15 ٪، 25 ٪( : قي الثالث أصناف كان إنبات حبوب اللقاح اعلى معنوياً عند استخدام تركيز   •
15 ٪ مقارنة 25  ٪ .

تأثير حامض البوريك )0، 50، 100، 200 ملحم /لتر(: اختلفت نسب اإلنبات باختالف الصنف املذكر     •

-     صنف غنامي : تراوحت نسبة اإلنبات من 56.0 ٪  الى 60.5 ٪ وأفضل تركيز50  ملجم / لتر  .

-    صنف سمسماوي: تراوحت نسبة اإلنبات من 80.7 ٪ الى82.7 ٪ وأفضل تركيز 100 ملجم / لتر  

-    صنف غيباني   : تراوحت نسبة اإلنبات من76,0 ٪ الى 80.5 ٪ وأفضل تركيز 50  ملجم / لتر . 

تأثير نيترات الكالسيوم )0 ،200، 30  ملجم/لتر( : في الثالث أصناف كانت نسبة  إنبات حبوب اللقاح   •
اعلى معنوياً عند استخدام تركيز 200 ملجم / لتر مقارنة بتركيزي  0 ملجم / لتر و 300 ملحم / لتر  .
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االْردن …2012. )10(  مت اختبار اضافة السكروز )2، 6، 8 ٪ ( وحامض السيتريك )20، 40، 60 جزء في املليون(  وحامض 
البوريك ) 20، 40، 60 جزء في املليون(  في عدة معامالت توافقية  اوضحت النتائج ما يلي :

حامض السيتريك 

-  وجد أن أفضل نسبة إنبات )76 ٪ ( كانت عند أضافة 1  ٪ أجار و8 ٪ سكروز و  20 جزء في املليون حامض 
ستريك   الى بيئة النمو.

-  وجد أن  أدنى  نسبة إنبات )21.5 ٪ ( كانت عند أضافة 1  ٪ أجار و2 ٪ سكروز و  60 جزء في املليون حامض 
ستريك   الى بيئة النمو.

حامض البوريك

-  وجد أن أفضل نسبة إنبات )51 ٪ ( كانت عند أضافة 1  ٪ أجار و2 ٪ سكروز و  40 جزء في املليون حامض  
بوريك   الى بيئة النمو .

-  وجد أن  أدنى  نسبة إنبات )29 ٪ ( كانت عند أضافة 1  ٪ أجار و8 ٪ سكروز و  20 جزء في املليون حامض 
بوريك   الى بيئة النمو.

ايران … 2014) 42(  في جتربة على لقاح  صنفي Shahani Jahrom و زهدي   Zahedi    مت  استخدام بيئة BK مع 
اضافة تراكيز مختلفة من نيترات الكالسيوم )100 ،150 ، 200 ملجم/ لتر  ( ونيترات بوتاسيوم  )100، 150 ملجم 

/ لتر ( والتحضني ملدد  12،18 ، 24،30 ساعة على درجة حرارة  24C ، أوضحت الدراسة ما يلي : 

أعلى نسب إنبات مت احلصول عليها عند التحضني ملدة 24 ساعة وأدنى نسب عند التحضني ملدة   12.   •
ساعة . 

كل صنف مذكر يحتاج الى بيئة خاصة به إلنبات حبوب لقاحة واحلصول على  النسبة احلقيقة حليوية   •
الصنف  وهذا  واضح من القيم التالية :

لقاح زهدي :

بتركيز150  والبوتاسيوم  لتر   / بتركيز150 ملجم  الكالسيوم  إنبات كانت  عند  اضافة  أعلى نسبتيي   -
ملجم / لتر )71.8 ٪ (     وعند عند  اضافة الكالسيوم بتركيز 150ملجم / لتر والبوتاسيوم بتركيز 100 

ملجم / لتر )64.8 ٪ ( . مع التحضني ملدة  30 ساعة .

أدنى نسبتيي إنبات كانت  عند  اضافة الكالسيوم بتركيز 100 ملجم / لتر والبوتاسيوم بتركيز 150ملجم   -
/ لتر ) 15.8 ٪(     وعند عند  اضافة الكالسيوم بتركيز 100 ملجم / لتر والبوتاسيوم بتركيز100 ملجم / 

لتر ) 11.7 ٪( مع التحضني ملدة  12 ساعة .

لقاح  شاهني جهروم :

بتركيز100  والبوتاسيوم  لتر   / بتركيز150 ملجم  الكالسيوم  إنبات كانت  عند  اضافة  أعلى نسبتيي   -
 150 / لتر والبوتاسيوم بتركيز  100ملجم  / لتر ) 87.4 ٪(  وعند عند  اضافة الكالسيوم بتركيز   ملجم 

ملجم / لتر )86.4 ٪( مع التحضني ملدة  30 ساعة .
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بتركيز  والبوتاسيوم  لتر   / ملجم   100 بتركيز   الكالسيوم  اضافة  عند   كانت   إنبات  نسبتيي  أدنى   -
100ملجم / لتر )51.7 ٪(     وعند عند  اضافة الكالسيوم بتركيز200 ملجم / لتر والبوتاسيوم بتركيز100 

ملجم / لتر )29.7 ٪( مع التحضني ملدة  10  ساعة .

ايران … 2014 )43 (  في جتربة على لقاح  ثالثة أصناف  jarvais وFard و Beraem   مت  استخدا م بيئة BK مع اضافة 
 ) لتر   / 75 ملجم   ،50( البوريك  ( وحامض  لتر   200 ملجم/   ،  150،  100( الكالسيوم  نيترات  تراكيز مختلفة من 

والتحضني ملدة  24 ساعة على درجة حرارة   24C  . أوضحت الدراسة ما يلي : 

نسبة حقيقة  أعلى  على  واحلصول  لقاحة  إلنبات حبوب  به  بيئة خاصة  الى  يحتاج  كل صنف مذكر   •
حليوية الصنف 

الكالسيوم والبورون من العناصر الضرورية إلنبات حبوب اللقاح حيث يلعب الكالسيوم  دور مهم في   •
منو  وتوجيه أنبوب اللقاح في أنسجة امليسم  في حني يلعب البورون دور مهم تسهيل امتصاص السكروز 

وإنتاج البروتني في أنبوب اللقاح

•  أفضل تركيز من حامض البوريك ونيترات الكالسيوم إلنبات حبوب اللقاح اختلف باختالف  صنف حبوب 
اللقاح كما واضح من األرقام التالية : 

-     لقاح برمي  :  أعلى نسبة إنبات )85.5 ٪( كانت عند اضافة   100 ملجم نيترات كالسيوم  و50 
ملجم  حامض بوريك وأدنى  نسبة إنبات )62.5 ٪( كانت عند اضافة   100 ملجم نيترات كالسيوم  

و75 ملجم  حامض بوريك .

-     لقاح فارد:  أعلى نسبة إنبات )64.5 ٪( كانت عند اضافة   100 ملجم نيترات كالسيوم  و50 
ملجم  حامض بوريك وأدنى  نسبة إنبات )35.4 ٪( كانت عند اضافة  150 او 100 ملجم نيترات 

كالسيوم  و75 ملجم  حامض بوريك .

-      لقاح جرفس  :  اعلى نسبة إنبات )77.6 ٪( كانت عند اضافة   200 ملجم نيترات كالسيوم  75 
ملجم  حامض بوريك و أدنى  نسبة إنبات )54.2 ٪( كانت عند اضافة   100 ملجم نيترات كالسيوم  

و50 ملجم  حامض بوريك .

نوع وتركيز السكر املضاف للبيئة 

 

تضاف السكريات كمصدر للطاقة والسكر املضاف قد يكون احادي Monosaccharides مثل الفركتوز   •
واملالتوز   sucrose Disaccharides مثل السكروز  ثنائي  glucose  وقد يكون السكر  و اجللكوز   fructose

  lactose واللكتوز maltose

من اجلدير بالذكر أنه التوجد عالقة بني نوع السكر  السائد في ثمار الصنف  ونسبة إنبات لقاح الصنف   •
املذكر الذي يحمل اسم الصنف املؤنث )38(.
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يعتبر السكروز أكثر السكريات استخداماً في البيئات الغذايئة  وأحيانا يستخدم السكروز مبفردة في   •
البيئة  إلنبات حبوب اللقاح.  

•  لم يتم حتديد  نسبة سكروز موحدة  لتكون األفضل ملعظم األصناف فقد اختلفت من دراسة ألخرى 
وقد يرجع ذلك الى صنف اللقاح أو نسب املكونات األخرى الداخلة في تركيب البيئة  من النسب التى ذكرت 

أنها األفضل    8 ٪  )10,66 (  و 15 ٪ )17, 48, (   و2 ٪ ) 10(.

وأفضل  السكر  بنوع  واخلاصة  اجملال  اجريت في هذا  التى  الدراسات  يلى بعض  يلى نستعرض فيما  فيما 
نسبة له

أ - تٔاثير نوع السكر

مصر … 2014  ) 38( في جتربة لدراسة مدى تأثر  إنبات حبوب لقاح برحي وحياني وأمهات  مبصادر السكر التى  
شملت سكروز ،  جلوكوز ،  فركتوز، الكتوز،  مالتوز بتركيز ٪10 .  أوضحت الدراسة ما يلي : 

في األصناف الثالثة تأثرت نسبة اإلنبات وطول األنبوب اللقاحي   معنويا ً بنوع السكر املضاف الى البيئة   •
كما هو واضح من األرقام التالية ؛ 

٪ لصنف   29.6 أمهات  ٪ لصنف  اإلنبات21.8   نسبة  كانت   السكر  - كمتوسط جلميع مصادر 
برحي30.8 ٪ لصنف حياني 

- كمتوسط ملصادر اللقاح الثالثة تراوح طول أنبوب اللقاح  من  250 ميكرون في حالة استخدام 
السكروز الى 70 ميكرون في حالة استخدام اجللكوز . 

- السكريات الثنائية مثل السكروز و امللتوز واللكتوز أعطت نتائج  أفضل  إلنبات حبوب اللقاح من 
السكريات األحادية مثل الفركتوز واجللوكوز 

لقاح صنف أمهات :  •

- تراوح طول أبنوب اللقاح من 245 ميكرون في حالة استخدام الكتوز الى 80 ميكرون في حالة 
استخدام فركتوز 

- اعلى نسبة أنبات كانت29.7  ٪ عند استخدام الكتوز  وأقل نسبة كانت حوالى11 ٪ عند استخدام 
جلوكوز 

لقاح صنف برحي :   •

- تراوح طول أبنوب اللقاح من 290 ميكرون في حالة استخدام سكروز الى 65  ميكرون في حالة 
استخدام فركتوز 

عند   ٪ حوالى13  كانت  نسبة  وأقل  سكروز  استخدام  عند   ٪ كانت47.5   أنبات  نسبة  اعلى   -
استخدام جلوكوز  
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لقاح صنف حياني :   •

تراوح طول أبنوب اللقاح من 273 ميكرون في حالة استخدام سكروز  الى 62 ميكرون في حالة   -
استخدام جلوكوز  

أنبات كانت52.2  ٪ عند استخدام اللكتوز  وأقل نسبة كانت حوالى12 ٪ عند  اعلى نسبة   -
استخدام جلوكوز 

ب- تركيز السكروز 

السعودية … 2015 في )66 ( مت استخدام عشرة مصادر حلبوب اللقاح تشمل سكري  ، منيفي ، سلج ، دخيني ، 
نبوت زامل ، سري ، خالص، شقرا . صفري ، مكتومي ، خضري  لدراسة تأثير تركيز السكروز )4، 6 ،8 ،10 ٪ ( على 

نسبة إنبات حبوب لقاحها    . أوضحت الدراسة ما يلي : 

•  نسبة إنبات حبوب اللقاح 

-    زادت نسبة اإلنبات بزيادة تركيز السكروز  حتى وصلت أقصاها عند تركيز ٪8  ) التركيز االمثل(   
حيث انخفضت نسبة اإلنبات عند تركيز 10٪ . 

-      عند استخدام تركيز 8 ٪ سكروزأعلى نسب إنبات كانت لصنفي نبوت زامل وصفري ) 82 - 86 % 
٪(  وأدنى نسبة إنبات كانت لصنفي منيفي وسري )55 - 57 ٪ (  . 

-     عند استخدام تركيز 4  ٪ سكروزأعلى نسب إنبات كانت لصنفي نبوت زامل  )68 ٪ ( وصفري 
)71 ٪ (   وأدنى نسبة إنبات كانت إلصناف منيفي وسري  ودخيني وخضري )48 -  49 % (  . 

اجلزائر…1987) 17( في جتربة على إنبات حبوب لقاح صنف دقلة نور في محاليل سكروز بتراكيز )20,15,10,5,0 %( 
أوضحت النتائج مايلى : 

زادت نسبة اإلنبات بزيادة تركيز السكروز حتى وصلت أقصياها عند تركيز 15 ٪ ثم انخفض عن تركيز   •
. ٪ 20

•  أفضل نسبة إنبات كانت عند محلول  السكروز 15 ٪  حيث كانت نسبة اإلنبات 39 ٪   بينما كانت 4 ٪ 
عند تركيز5 ٪ و13.4 ٪  عند تركيز 10 و 31.4 ٪ عند تركيز  20 ٪ .

بدون سكروز إلنبات حبوب  املاء  ( عند استخدام   ٪  1.0( تقريباً   الصفر  الى  اإلنبات   انخفضت نسبة    •
اللقاح.    
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مصر… 2014 ) 32( في جتربة على اربع مصادر حلبوب اللقاح  ) M4,M3,M2,M1  ( مت دراسة تأثير تركيز السكروز )10 ، 
15، 20،25 ٪ (   ومدة التحضني )24 ، 48، 72 ساعة (  وتأثير حيوية حبوب اللقاح على  نسبة العقد  لصنفي زغلول 

وسماني ، اوضحت النتائج مايلى : 

•  تركيز السكروز : كمتوسط ملصادر حبوب اللقاح اعلى نسبة إنبات كانت عند استخدام تزكيزي10 ٪ و 
15 ٪   وأدنى نسبة إنبات كانت عند استخدام تركيز25 ٪ .

مدة التحضني : زادت نسبة اإلنبات بزيادة مدة التحضني ووصلت اقصاها عند 72 ساعة .   •

72 ٪ عند استخدام  اللقاح  حيث كانت  العقد كانت مرتبطة بحيوية حبوب  نسبة   : العقد  نسبة   •
لقاحM1 )األعلى في احليوية ( في حني كانت 19.0 ٪ عند لقاح M2   )األدني في احليوية (  وذلك كمتوسط 

لصنفي زغلول وسماني .

 pH الرقم الهيد روجيني

 درجة حموضة البيئة والتى يعبر عنها بالرقم الهيدروجيني pH   تؤثر بشكل معنوي  على نسبة إنبات  حبوب 
اللقاح وطول األنبوب اللقاحي   حيث وجد أن افضل نسبة إنبات مت احلصول عليها عندما كانت البيئة متيل الى 
احلموضة عند حوالى pH6  وهذا واضح من  نتائج التجربة التالية التى اجريت على لقاح صنفي برحي وأمهات .    

مصر … 2013  )37 ( في دراسة علي صنفي لقاح برحي وأمهات  لدراسة تأثير الرقم الهيدروجيني.  PH على إنبات 
حبوب اللقاح   مت استخدام )pH(   4.0 ، 5.5 ، 6.0 ، 6.5 ،  7.0 ، 8.0 ،  8.5  والتحضني على درجة حرارة C°25   ملدة   24 

ساعة  اوضحت النتائج ما يلي : 

•  في  كال الصنفني وجد أن اطو ل أنبوب لقاحي كان عند pH 8 بينما أفضل pH  لإلنبات كان بني 6.0 و 6.5 
لصنف برحي و بني 5.5 و6.0 لصنف امهات  .

لقاح صنف برحي :   •

-  نسبة إنبات حبوب اللقاح : أعلى نسبة إنبات كانت عند )pH(  6.5  و6.0    حيث كانت 60.8   
٪ و 59.7 ٪ على التوالي  وأدنى نسبته إنبات كانت عند) pH( 4.0 و 8.5 حيث كانت22.0 ٪ و29.7 ٪ 

على التوالي . 

pH 8.0 الى  255 ميكرون  عند   pH 4.0 طول أنبوب حبة اللقاح :  تراوح من  49  ميكرون عند  -

لقاح صنف أمهات :  •

- نسبة إنبات حبوب اللقاح: أعلى نسبة إنبات كانت عند)pH (    5.5 و 6.0    حيث كانت 62.4   ٪ 
و 59.5 ٪ على التوالي و وأدنى نسبته إنبات كانت عند     4.0  حيث كانت12.1 ٪ . 

pH 8.0 الى  296 ميكرون  عند   pH 4.0 طول أنبوب حبة اللقاح :  تراوح من  36.0  ميكرون عند -
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مدة  ودرجة حرارة التحضني  

تؤثر مدة  ودرجة حرارة التحضني على نسبة االنبات وطول االنبوب اللقاحي بشكل واضح حيث وجد ان

•  أفضل درجة حرارة التحضني تتراوح من C°27 الى) C )42, 37,17°30 وأن زيادة درجة احلرارة حتى C°45 قد 
تؤدي الى موت حبوب اللقاح.  

•  املدة الالزمة للحصول على افضل نسبة أنبات وأطول إنبوب لقاحي يجب أن ال تقل عن  24 ساعة في 
مكان مظلم )47,66, (.

نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال : 

السعودية … 2015  )66 ( مت استخدام خمسة  مصادر حلبوب اللقاح تشمل سكري  ، سلج ، نبوت زامل ، خالص 
. صفري ،  لدراسة تأثيرطول مدة التحضني )2 ،4 ،6 ،24 ساعة ( على طول األنبوب اللقاحي  . أوضحت الدراسة 

ما يلي : 

ازداد طول األنبوب اللقاحي  بزيادة طول فترة  اإلنبات حتى وصل أقصياة  بعد 24 ساعة من التحضني   •
)شكل 4 ( .مع  استخدام سكروز تركيز 8 ٪ .

طول أنبوب اللقاح  تراوح من207 ميكرون لصنف سكري الى 244 ميكرون لصنف صفري  بعد24 ساعة   •
من التحضني في حني تراوح من 74 ميكرون لصنف سكري الى94  ميكرون لصنف صفري عند التحضني 

ملدة   4 ساعات  .

شكل) 4( تأثير طول فترة التحضني على طول األنبوب اللقاح لصنف صفري 

) الكتابة على الصور متت من قبل املؤلف ( 

دهكي و حالوي و خضراوي لدراسة تأثير درجة  )47( اجريت جتربة  على حبوب لقاح أصناف   2015  .... باكستان 
احلرارة )C°30,25,20  ( وطول مدة التحضني )24,12,6,3, ساعة(  على إنبات حبوب لقاحها ، اوضحت الدراسة ما 

يلي:

•   مدة التحصني ونسبة اإلنبات : ازدادت نسبة اإلنبات تدريجياً كلما طالت مدة اإلنبات  اعلى نسبة 
إنبات ) بعد 24 ساعة (  حيث كانت 74.7 ٪ لصنف خضراوي و 60 ٪ لصنف حالوي و53 ٪ لصنف دهكي ، 

أدنى نسبة إنبات   )عند 3  ساعات(  تراوحت لألصناف  الثالثة  بني 10 ٪ و 14 ٪ .
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درجة حرارة التحضني : اعلى نسبة إنبات لألصناف الثالثة كانت عند درجة حرارة C°30  وأدنى نسبة   •
إنبات كانت عند درجة حرارة C° 20 كما هو واضح من القيم التالية  :

.20 C°    30  و40 ٪ عند درجة°C  لقاح  خضراوي  نسبة اإلنبات حوالى   59 ٪ عند درجة  -

.20 C°  30  و 22 ٪ عند درجة°C  لقاح  حالوي  نسبة اإلنبات حوالى   45 ٪ عند درجة  -

.20 C°  30  و23 ٪ عند درجة°C  لقاح  دهكي  نسبة اإلنبات حوالى   42 ٪ عند درجة  -

 ايران … 2014 )42 (  في جتربة على لقاح  صنفي Shahani Jahrom و   Zahedi    مت  استخدا م بيئة BK   والتحضني 
ملدد  12،18 ،  24،30  ساعة على درجة حرارة  24C ، أوضحت الدراسة ما يلي :  

أعلى نسبة إنبات كانت عند التحصني ملدة 30 ساعة  حيث كانت ٪71.8 لصنف زهدي و 87.4 ٪ لصنف   •
شاهاني 

أدنى نسبة  إنبات كانت عند التحصني ملدة  12ساعة حيث كانت 11.7 ٪ لصنف زهدي و29.7 ٪ لصنف   •
شاهاني 

اجلزائر…1987) 16( في جتربة على إنبات حبوب لقاح  أصناف دقلة نور  ناجت من التلقيح الرجعي وخليط من عدة 
ذكور في بيئة BKM  على اربع درجات حرارة حتضني C° 20, 27, 32, 45 أوضحت النتائج مايلى : 

أفضل درجة حرارة  إلنبات  حبوب لقاح الثالث مصادر هى C°27  حيث تراوحت نسبة اإلنبات من 35.4 ٪   •
الى  50.6٪ و بينما تراوحت  من 19.4 ٪ الى 38.2 ٪ عند درجةحرارة C°20   ومن22.2 ٪ الى 41.8 ٪ عند درجة 

    32°C  حرارة

•  التحضني على درجة حرارة   °C 45  أدى الى موت حبوب الثالث مصادر حيث كانت نسبة اإلنبات 0.0 ٪.

أفضل نسب إنبات كانت عند وضع البيئة في الظالم Darkness   حيث تراوحت نسبة اإلنبات  من 39 ٪   •
آلي58 ٪ بينما تراوحت من 35 ٪ الى50 ٪  في الظلShadow  ومن 2 ٪ الى 4 ٪ في الضؤء.
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 الفرق في نسب احليوية عند تقديرها

 بطرق الصبغة أو االنبات أو العقد    

دلت الدرسات أن نسبة احليوية عند استخدام طريقة صبغة االسيتوكارمن او صبغة  TTC أعلى  بشكل واضح   
Higher index  من نسب احليوية عند استخدام طريقة انبات حبوب اللقاح أو التلقيح املباشر في املزرعة في حني أن 
أقل نسب إنبات    يتم احلصول عليها  عند اختبار احليوية عند استخدام طريقة تلقيح أصناف مؤنثة في املزرعة ، 

لذلك ينصح باستخدام طرق الصبغات  عند الرغبة فى احلصول على تقدير أولى أو ابتدائي حليوية حبوب اللقاح .

 نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال 

 السعودية  …1968 )62(  على حبوب لقاح    135  ذكر و من ذكور النخيل البذرية جد أن نسبة حيوية حبوب اللقاح 
الطازجة )احلديثة( تتوقف على طريقة التقدير 

•  عند استخدام صبغة االسيتوكارمن تراوحت النسبة  من 44 ٪ الى 100 ٪  منها حوالى 95 ٪ من عدد 
الذكور كانت نسبة إنباتها اكثر من 75 ٪  .

•  عند استخدام طريقة اإلنبات تراوحت النسبة من 6 ٪ الى 94 ٪ .

السعودية …1986  )50 ( في دراسة موسعة شملت أكثر من 600 نخلة مذكرة وجد أن نسبة احليوية تتوقف على 
طريقة التقدير كما هو واضح من النسب التالية :

حيوية حبوب اللقاح تراوحت من  % 6 إلى  % 93 ٪ عند استخدام طريقة اإلنبات  بينما تراوحت من44.6    •
الى 100 ٪ عند  استخدام طريقة ااّلسيتوكارمن 

.مت تقسيم حيوية لقاح الذكور حتت الدراسة الى ثالث مجاميع   •

عند   ٪  0.28 الفئة  هذة  في  تقع  التى  الذكور  عدد  نسبة  كانت    :  ٪ اقل من50  منخفضة    -
استخدام طريقة ااّلسيتوكارمن  و 39.2 ٪ عند استخدام طريقة  اإلنبات .

متوسطة  من50 ٪ الى75  ٪ : كانت نسبة عدد الذكور التى تقع في هذة الفئة 4.7 ٪ عند   -
استخدام طريقة ااّلسيتوكارمن  و25.9 ٪ عند استخدام طريقة اإلنبات  .

مرتفعة أكثر من 75 ٪ : كانت نسبة عدد الذكور التى تقع في هذة الفئة 95 ٪ عند استخدام   -
طريقة ااّلسيتوكارمن  و34.9 ٪ عند استخدام طريقة اإلنبات

صبغة  باستخدام  احليوية  تقدير  مت  اجلزائر  في  تستخدم  مذكرة  أصناف  على8  دراسة  في   )22(  2015  … اجلزائر 
االسيتوكارمن و االنبات في بيئة وجد مايلي :

•  عند استخدام صبغة االسيتوكارمن تراوحت النسبة  من 77 ٪ الى 94 ٪  في املوسم األول بينما تراوحت 
من  76 ٪ الى 93 ٪ في املوسم الثاني .

•  عند استخدام طريقة اإلنبات  تراوحت النسبة  من 60 ٪ الى 92 ٪  في املوسم األول بينما تراوحت من  
62 ٪ الى 93 ٪ في املوسم الثاني .
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لدراسة   و خضراوي  و حالوي  دهكي  اصناف  لقاح  اجريت مقارنة على حبوب  2015)47( في جتربة   .... باكستان 
طريقة تقدير حيوية حبوب اللقاح على نسبة اإلنبات ، اوضحت الدراسة ما يلي:

•  طريقة  اإلنبات : اعلى نسبة إنبات ) بعد 24 ساعة ( كانت  74.7 ٪ لصنف خضراوي و 60 ٪ لصنف 
حالوي و٪53 لصنف دهكي ، 

طريقة  صبغة االسيتوكارمن:   نسب  احليوية كانت 93 ٪  لصنف خضراوي و88 ٪ لصنف حالوي و 85ّ٪   •
لصنف دهكي وذلك حلبوب اللقاح  قبل التخزين .
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تخزين حبوب لقاح نخلة التمر  

Pollen storage

يتزايد إهتمام  اجلامعات ومراكز بحوث نخلة التمر في  إيجاد  أفضل توافق بني درجة احلرارة و نسبة الرطوبة  
احملافظة على حيوية وخصوبة  أطول مدة تخزين  مع  الى  الوصول  بهدف  اللقاح  فترة تخزين حبوب  خالل 

حبوب اللقاح وذلك لالستفادة من حبوب اللقاح اخملزنة في األغراض التالية  :  

اللقاح  على مستويات مختلفة محلية ودولية  مما  يوجد توجة قوي إلنشاء بنوك حلبوب  يجري حالياً   •
يعني تخزين كميات كبيرة من حبوب اللقاح املعتمدة  من سنة ألخرى ونقلها بني املناطق والدول لتلبية 

احتياجات املزارعني والباحثني  من بداية موسم األزهار  .

•  تستخدم  بودر ة  أو غبار اللقاح  في طرق التلقيح اآللى  بإستخدام  الطائرات والعفارات أو مواطير رش 
املعلق املائي حلبوب اللقاح  أوفي بعض طرق التلقيح اليدوي مثل كرات القطن أو قطع اإلسفنج ، حبوب 
اللقاح املستخدمة في هذة الطرق  تكون خليط من عدة  ذكور لذلك   يجب أن تكون مخزنة في ظروف 

جيدة  ويتم اختبار حيويتها على فترات  حلني اجراء التلقيح . 

تخزين حبوب لقاح األنواع التابعة جلنس فينكس Phoenix  بهدف دراسة تأثيرها امليتازيني او إلستخدامها    •
في برامج تربية وحتسني نخلة التمر،  هذه األنواع  غالباً ما يكون ميعاد أزهارها مختلف عن ميعاد ازهار 

نخلة التمر .

عند وجود فائض من حبوب اللقاح اجليدة ميكن استخدامه  في موسم األزهار التالي لتلقيح األصناف   •
املؤنثة املبكرة والتي تكون  نوراتها جاهزة  للتلقيح قبل نضج األزهار املذكرة في نفس املنطقة .

احملافظة على حيوية حبوب  لقاح األصناف املذكرة املبكرة والتى تتميز بجودة لقاحها حتى نهاية  موسم   •
األزهار. 

كي تكون طريقة التخزين فعالة يجب أن يكون لها القدرة على خفض معدل التنفس حلبوب اللقاح الى احلد األدنى  
للمحافظة على الغذاء اخملزن واملكونات احليوية الضرورية  إلنبات  حبوب اللقاح ومنو االنبوب اللقاحي . 

    ويتوقف  جناح او فشل تخزين حبوب اللقاح على عدة عوامل أهمها  :

التحضير اجليد حلبوب اللقاح قبل تخزينها.    •

التخزين على درجة احلرارة  املناسبة.     •

التخزين عند مستوي مناسب من الرطوبة  في حبوب اللقاح و وفي اجلو احمليط بها .  •
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التحضير اجليد حلبوب اللقاح قبل تخزينها

اثناء  اللقاح  حيوية  على  تؤثر  التى  العوامل  اهم  من  تخزينها  قبل  اللقاح  حلبوب  اجليد  التحضير  عملية  تعتبر 
التخزين وتتركز بصفة ريئسية على االستخالص اجليد حلبوب اللقاح للحصول على حبوب لقاح نقية خالية من 

الشوائب خاصة بقايا األزهار وعلى خفض نسبة الرطوبة في حبوب اللقاح .

أهمية خفض نسبة  الرطوبة الى احلد املالئم  قبل التخزين

-  محتوي الرطوبة الزائد في حبوب اللقاح  قد يؤدي الى تلف فيزيائي مثل تكون بلورات مائية خاصة عند 
التخزين على درجات حرارة حتت  الصفر  املئوي.  

محتوي الرطوبة الزائد  في حبوب اللقاح او الوسط احمليط بها قد يؤدي الى  تعفن حبوب اللقاح  نتيجة   -
لتكثف املاء خاصة  عند التخزين  على درجات حرارة فوق الصفراملئوي . 

التجفيف الزائد حلبوب اللقاح  قد  يؤدي الى  جفافها وقد ينتهي مبوت نسبة كبيرة منها .    -

طرق خفض الرطوبة في حبوب اللقاح 

يتم خفض محتوي حبوب اللقاح من الرطوبة على مرحلتني وبعض الباحثني يكتفي باملرحلة األولى 

املرحلة األولى من التجفيف  

تتم عملية التجفيف املبدئي حسب اخلطوات التالية :

جتري عملية التجفيف عن طريق الهواء Air drying  حيث تنشر الشماريخ على  أفرخ  ورق أو تعلق النورات   -
املذكرة على أرفف في غرفة على درجة حرارة  حوالى C°25  ورطوبة بني 30 ٪ و 40.٪   بعيداً عن الضوء 
     .Dihumidifier  املباشر ملدة يومني أو أكثر ، ميكن  التحكم في نسبة الرطوبة عن طريق استخدام مجفف

أو آلياً  وفي حالة االستخالص اليدوي يتم فصل حبوب  يتم استخالص حبوب اللقاح من األزهار يدوياً   -
.) mesh 40 (   اللقاح عن بقايا األزهار  بواسطة منخل  دقيق

-  بعد استخالص حبوب اللقاح يتم جتفيفها بالهواء على درجة حرارة الغرفة  لعدة ساعات  .

املرحلة الثانية من التجفيف  

جتري عملية جتفيف ثانية خلفض محتوى  الرطوبة Dehydrate في حبوب اللقاح قبل التخزين   بأحد الطرق التالية:

 Dry يحتوي على سلكا جل جافة desiccators  بوضع حبوب اللقاح في انابيب مفتوحة في مجفف  •
silica gel لعدة ساعات  )10(. 

التجفيف بالتفريغ Vacuum-drying  لعدد من  الدقائق  يتراوح من 60-15 دقيقة وفي بعض احلاالت يتم   •
التجفيف بالتفريغ مع تبريد حبوب اللقاح اثناء عملية التفريغ   . 

عن  وهوعبارة   Lyophilization ايضا  علية  يطلق   Freeze- drying of pollens بالتجميد   التجفيف   •
50mmHg-250 الزالة  املاء عن طريق  التجميد على درجات -60OC-80 أوالً   ثم التفريغ على معدل من 
التسامي Sublimation حيث  يتم حتويل جزيئات املاء في اجلو املفرغ إلى احلالة الغازية وطردها مباشرة 
تكون  املستخدمة فقد  التقنية  تتوقف على  بالتجميد  التجفيف  ، مدة  السائلة  باحلالة  املرور  دون  من 
ملدة 24 ساعة )8  ( او20 دقيقة للتجفيف السريع أو 40 دقيقة للتجفيف البطئ وذلك باستخدام تقنية 

خاصة   )16(



63

عند اجراء التجفيف بالتجميد يجب مالحظة مايلى :

-   بعد انتهاء التجفيف بالتجميد يتم  تخزين  حبوب اللقاح حسب معامالت التجربة اخملتلفة  .

في البداية من الضروري  أن يكون التبريد بطيئا  لتجنب تكوين البلورات  ثم  ااخلفض السريع في درجة   -
احلرارة.  

في بعض احلاالت قد حتتاج حبوب اللقاح الى جتفيف أولى اذا كان احملتوى الرطوبي حلبوب اللقاح مرتفع .   -

يكون معدل االنبات منخفضاً اذا مت  انبات حبوب اللقاح بعد تفريغها من انابيب التجفيف  مباشرة  وقد   -
يرجع ذلك الى انخفاض نسبة الرطوبة  وفي هذة احلالة يجب اعادة ترطيب حبوب اللقاح  .

يعتقد أن التجفيف بالتجميد أو التفريغ قد تؤدي الى زيادة نفاذية األغشية  مما يقلل من حيوية حبوب اللقاح ، ملزيد 
من التفاصيل في طرق التجفيف بالتجميد   على األنواع اخملتلفة حلبوب اللقاح  )14(

التخزين على درجة احلرارة  املناسبة   

معظم التجارب التى اجريت في هذا اجملال كانت للمقارنة بني  تأثير درجات احلرارة فوق الصفر املئوي  )  + C°0( و 
درجات احلرارة حتت الصفر املئوي) - C°0 (  ومن أكثر درجات احلرارة التى استخدمت في جتارب التخزين مايلي :

درجات احلرارة التقليدية في جتارب التخزين :   •

وتتراوح من  C°25 الى -C°20  وتشمل   

 . 25°C درجة حرارة الغرفة  حوالي  -

4°C  حوالي Refrigerator درجة حرارة الثالجة  -

20°C-    حوالي Deep freezer درجة حرارة اجملمد  -

: ultra-low temperature ًدرجات احلرارة املنخفضة جدا  •

أو     liquid nitrogen )LN( السائل  النتروجني  باستخدام   Cryoprervation األمد  بالتخزين طويل  ويعرف 
 . Liquid oxygen )LO ( االكسجني السائل

- عند استخدام هذة الطريقة في التخزين  تنخفض جميع األنشطة الكيوحيوية والفيسيولوجية 
قريباً من الصفر  ويتوقف االنقسام اخللوي والتدهور البيولوجي.

- التخزين عند الدرجات املنخفضة جداً يعتبر الطريقة املثلى واألداة   الفعالة  للحفظ  الطويل 
االمد long term  conservation   حلبوب اللقاح و املورثات النباتية.

 . )84(  196°C- الى )80 )47°C- يتم تخزين حبوب اللقاح عند درجات حرارة تتراوح من  -

- قد يتم تخزين حبوب اللقاح لفترة قصيرة في النيتروجني السائل )-C°196 ( حيث  توضع ااألنابيب   
cryotube احملتوية على حبوب اللقاح  ملدة 15 دقيقة في النيتروجني السائل ثم تخزن على درجة             

 . ) 47 ، 10(. 80°C-

196°C-  قد يستمر تخزين حبوب اللقاح  طول فترة التجربة  في النيتروجني السائل عند درجة -
 . ) 69 ، 48(

ملزيد من التفاصيل عن Cryoprervation ميكن مراجعة  بعض الدراسات املتعلقة بهذا اجملال  ) 41 ، 59(
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التخزين عند مستوي مناسب من الرطوبة ودرجة احلرارة  

 يحاول بعض الباحثني الوصل  او الربط combination  بني أفضل نسبة رطوبة ودرجة حرارة اثناء التخزين وذلك عن  
احملافظة على رطوبة مناسبة حول حبوب اللقاح اثناء تخزينها على درجة حرارة املعاملة  :

 Sealed capsules  ًتوضع حبوب اللقاح في أنابيب أو  كوب ورق مقوى داخل كبسوالت مغلقة جيدا  -
 )26(   Calcium  أو كلوريد الكالسيوم    Dry Silicagel )47 (ويوضع معها مواد مثل السيليكا جل اجلافة

chloride طول فترة التخزين . 

 Rotary دوارة  مضخة  باستخدام    Storage under vacuumمستمر تفريغ  حتت  اللقاح  حبوب  تخزين   -
 .)16(  6 x lO -2 mm of Hg ومعدل pump

تٔاثير  طرق التخزين على حيوية حبوب اللقاح …

                                                                  مزيد من التفاصيل

اجريت العديد من التجارب بهدف إيجاد أفضل الظروف لتخزين حبوب اللقاح أطول فترة ممكنة مع احملافظة على 
أعلى نسب من احليوية واخلصوبة   مع اعتبار أن تخزين حبوب اللقاح واحملافظة على حيويتها عمليتأن متالزمتان. 

بصفة عامة أوضحت  جتارب تخزين  ما يلي : 

تنخفض نسبة  حيوية حبوب  بزيادة طول فترة التخزين   •

التخزين   مع مواد مجففة تعمل على خفض نسبة الرطوبة في اجلو احمليط بحبوب اللقاح مثل  السيلكا   •
جل اوكلوريد الكالسيوم أعطي نتائج أفضل من حيث حيوية حبوب اللقاح  وزيادة طول مدة التخزين   . 

نتائج استخدام طريقة التجفيف بالتبريد قبل التخزين   اعتمدت على ظروف التخزين فقد  أدت خفض   •
نسبة انبات حبوب اللقاح مقارنة  بالتخزين في وجود السيلكا جل اوكلوريد الكالسيوم )  26( في حني أدت 

الى زيادة نسبة االنبات وطول األنبوب اللقاحي عند املقارنة مع التخزين بدون وجود مجففات )8( .

درجات  التخزين على  أفضل من  نتائج  ) -C-,20°C°80( أعطت  الصفر  درجات حرارة حتت  التخزين على   •
.    )25°C,4°C (حرارة فوق الصفر

واألداة    املثلى  الطريقة  يعتبر  جداً  املنخفضة  الدرجات  عند    Cryoprervation األمد  طويل  بالتخزين    •
الفعالة  للحفظ  الطويل االمد long term  conservation   حيث مت تخزين حبوب اللقاح ملدة 435  يوم 
بدون حدوث انخفاض كبير في حيوية حبوب  اللقاح  )69( وملدة 200 يوم لثالث أصناف من حبوب اللقاح مع 

انخفاض حوالى2 ٪  في احليوية )48(
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نستعرض فيما يلى بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال

باكستان .... 2015  )47(في جتربة جريت على حبوب لقاح اصناف دهكي و حالوي و خضراوي حيث مت معاملة حبوب 
اللقاح بعد  جتفيفها بالهواء و وضعها في كبسوالت محكمة الغلق Sealed capsules  كما يلي :

1- التخزين على درجات حرارة    C°4    و-C°20  و-C°80   . فترات التخزين  1 ، 3 ، 6 . 12 شهر

 اوضحت الدراسة ما يلي:  

• مدة التخزين :

 انخفضت نسبة  حيوية حبوب لقاح األصناف الثالثة  بزيادة طول فترة التخزين من شهر الى اثنى عشر شهر  
وهذا واضح من قيم اإلنبات التالية : 

  لقاح خضراوي :

-      عند التخزين  على درجة حرارة   -C°20   كانت نسبة اإلنبات  43 ٪ عند الشهر األول انخفضت 
الى  32 ٪ عند الشهر الثاني عشر.

-     عند التخزين على درجة حرارة  C°4   كانت نسبة اإلنبات33 ٪ عند الشهر األول انخفضت الى  
.20°C-  80 كانت مقاربة للتخزين عند°C- 26 ٪ عند الشهر الثاني عشر . نتائج التخزين عند

  لقاح دهكي :

-      عند التخزين  على درجة حرارة   -C°80   كانت نسبة اإلنبات  29 ٪ عند الشهر األول انخفضت 
الى 17 ٪ عند الشهر الثاني عشر .

-     عند التخزين  على درجة حرارة C°4   كانت نسبة اإلنبات 27 ٪ عند الشهر األول انخفضت الى  
.80°C-  20 كانت مقاربة للتخزين عند°C- 17 ٪ عند الشهر الثاني عشر نتائج التخزين عند

  لقاح حالوي :

-     عند التخزين  على درجة حرارة   -C°80   كانت نسبة اإلنبات  26 ٪ عند الشهر األول انخفضت 
الى   18 ٪ عند الشهر الثاني عشر .

-     عند  التخزين  على درجة حرارة  C°4   كانت نسبة اإلنبات 29 ٪ عند الشهر األول انخفضت الى  
  4°C 20كانت مقاربة للتخزين عند°C-  18 ٪ عند الشهر الثاني عشر نتائج التخزين عند

درجة احلرارة :    •

-    التخزين   على درجة حرارة - C°80  اعلى  نسبة إنبات بعد 12شهر بلغت  32 ٪ لصنف خضراوي 
وحوالى 18 ٪  لصنفي حالوي ودهكي . 

-    التخزين   على درجة حرارة C°4  اعلى  نسبة إنبات بعد 12شهر بلغت  25 ٪ لصنف خضراوي 
وحوالى 17  ٪  لصنفي حالوي ودهكي . 

-    التخزين   على درجة حرارة C°20-  اعلى  نسبة إنبات بعد 12شهر بلغت  30 ٪ لصنف خضراوي 
وحوالى 17  ٪  لصنفي حالوي ودهكي . 

-    كمتوسط لالصناف الثالثة كانت نسب اإلنبات27 ٪ و 24.6 ٪ و24.4 ٪  عند التخزين على درجات  
و-20C و -C°80 وC°4  على التوالي . 
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ُعمٔان ...1996 )26( في جتربة مت فيها تخزين حبوب اللقاح لكل من خوري ، متجحدل  ، بهالني   ملدة 6 اشهر حتت 
الظروف التالية :

 )18°C-( و درجة حرارة اجملمدة  )4-5°C(  و درجة حرارة املبردة ) 21-25°C( درجة حرارة الغرفة  -

عند كل درجة مت التخزين ملدة ستة أشهر مع سلكا جل او كلوريد كالسيوم او بعد جتفيفها بواسطة   -
 .  Freeze-dried  التجفيف  بالتجميد

مت تقدير نسبة اإلنبات باستخدام بيئة   MBK وبيئة مكونة من محلول يحتوي على ٪15 سكروز و300   -
30°C    جزء في املليون حامض بوريك  مع التحضني ملدة 24  ساعة على درجة حرارة

أوضحت النتائج مايلي:

طريقة التخزين ودرجة احلرارة :

لم توجد فروق معنوية بني إنبات حبوب لقاح  األصناف الثالثة بعد ستة أشهر من التخزين حيث كانت   •
نسبة اإلنبات  29.3 ٪ لصنف خوري و33.5 ٪ لصنف متجحدل و34.8 ٪ لصنف بهالني  وذلك كمتوسط  

لدرجات التخزين الثالثة .

التخزين  مع السيلكا جل اوكلوريد الكالسيوم أعطي أفضل النتائج حيث كانت نسبة اإلنبات حوالي   •
37 ٪  عند استخدام كلوريد الكالسيوم  و 40 ٪ عند استخدا سيلكا جل بينما كانت حوالي 21 ٪ في 

حالة التجفيف بالتجميد  وذلك كمتوسط  لدرجات التخزين الثالثة . 

39.9 ٪ عند استخدام املبردة و36.3 ٪ عند استخدام  الثالثة كانت  نسبة اإلنبات كمتوسط لالصناف   •
اجملمدة و21.5 ٪ عند استخدام درجة حرارة الغرفة وذلك كمتوسط  لطرق التخزين الثالثة . 

اعلى نسبة إنبات كانت 50 ٪  عند التخزي في املبردة  مع السيلكاجل أو كلوريد الكالسيوم وأدنى نسبة   •
إنبات كانت12.8 ٪ عند التخزين على درجة حرارة الغرفة مع معاملة التجفيف بالتجميد .

بيئة إنبات حبوب اللقاح 

نسبة اإلنبات كمتوسط لظروف التخزين  الثالثة كانت 34.4 ٪ عند استخدام بيئة MBK  و 30.7 ٪ عند   •
استخدام بيئة اإلنبات املكون من السكر وحامض البوريك.

أفضل نسبة إنبات كانت  48 ٪  عند التخزين في املبردة  مع استخدام بيئة MBK   وأدنى نسبة كانت    •
 MBK 17 ٪  عند التخزين على حرارة الغرفة مع  استخدام بيئة

السعودية …1986  )62( في جتربة اجريت على21 صنف من األصناف املذكرة املعروفة لدراسة تأثير طريقة تخزين 
اللقاح على حيويتها وخصوبتها وقد  خزنت حبوب اللقاح ملدة سنة تقريباً  1- في جوالغرفة العادي على درجة 
حرارة    .) C°25-30(2- في مبردة على درجة حرارة   )C° 3-4( 3- في مجمد على درجة ) -C°20 (   اوضحت الدراسة 

ما يلي: 

حيوية حبوب اللقاح الطازجة   •

 باستخدام صبغة االسيتوكارمن كانت حيوية حبوب اللقاح الطازجة )احلديثة  (  تتراوح من 44.6  ٪ 
الى 100 ٪  بينما باستخدام طريقة اإلنبات كانت احليوية تتراوح من 6.0 ٪ الى 93.9 ٪ . 
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عند  اختبار حيوية اللقاح باستخدام صبغة ااّلسيتوكارمن                                 •

طرق التخزين اخملتلفة لم يكن لها تأثير ملموس على حيوية حبوب اللقاح عند استخدام طريقة 
االسيتوكارمن حيث وجد أن نسبة احليوية كانت 88 ٪ حلبوب اللقاح اخملزنة على درجة حرارة الغرفة 
79 ٪ حلبوب اللقاح اخملزنة في اجملمد  . هذة  90 ٪ اخملزنة في املبردة بينما انخفضت الى حوالى  و 

النسب متوسط لواحد وعشرين صنف مذكر .

 .In vivo  عند  اختبار حيوية اللقاح باستخدام طريقة التلقيح  •

وذلك بتلقيح األزهار املؤنثة لصنف نبوت سيف  في املوسم التالى ووجد أن نسبة العقد كانت 
40 ٪ حلبوب  ( بينما   كانت حوالى  حوالى 48 ٪ حلبوب اللقاح الطازجة )نفس املوسم للمقارنة 
اللقاح اخملزنة على كل  من  درجة حرارة الغرفة او اخملزنة في املبردة  وانخفضت الى 34 ٪ حلبوب 
اللقاح اخلزنة في اجملمد.  مت تقدير نسبة العقد بعد 50 يوم من التلقيح . هذة النسب متوسط 

لثمانية  أصناف مذكرة  .

مصر… 1986 )31(  في جتربة على صنف زغلول بهدف دراسة تأثير طرق تخزين حبوباللقاح على الصفات الثمرية. 
مت تخزين حبوب اللقاح في اكياس من البولي إيثلني على درجات احلرارة التالية : 

   Freezer  )5 °C-(3- درجة حرارة اجملمدة    )5 -7°C(      2- درجة حرارة املبردة        )20-24°C(  1- درجة حرارة الغرفة
البنفسجية Ultraviolet radiation  ملدة ساعتني قبل  اللقاح لألشعة فوق  أخرى من حبوب  تعريض كمية  ، مت 

تخزينها على درجات احلرارة السابقة  للمقارنة.

اوضحت الدراسة ما يلي: 

أعطت معامالت التجميد  مع اإلشعاع واستخدام حبوب لقاح غير مخزنة أعلى وزن عذق. )حوالى17   •
كجم(  تليها معامالت التبريد )حوالى14 كجم(

أعطت معامالت التخزين حتت درجة حرارة الغرفة العادية اقل وزن للعذوق )حوالى8 كجم(.  •

ومعدل  النوعية  والكثافة  واللب  للثمرة  وزن  أعلى  الطازجة  اللقاح  وحبوب  التجميد  أعطت معامالت   •
وزن اللحم الى البذرة  في حني أعطت معامالت التخزين حتت درجة حرارة الغرفة العادية اقل قيم لهذة 

الصفات .

بحبوب  الناجتة  الثمار  في  نسبة  اعلى  تشكل  اخملتزلة  وغير  اخملتزلة  والسكريات  الذائبة  الصلبة  املواد   •
. 5°C- اللقاح احلديثة او اخملزنة حتت درجة حرارة

معاملة  غير  تلك  عن  اعلى  جودة  ذات  ثمار  بنفسجية  فوق  باإلشعة  املعاملة  اللقاح  حبوب  أعطت   •
باإلشعاع.

العراق…2005 )73( في دراسة على تأثير صنف اللقاح ومدة خزنه على حيوية حبوب اللقاح وعلى  النسبة املئوية 
لعقد الثمار لعشرة أصناف مؤنثة مت تخزين حبوب لقاح  صنفي غنامي اخضر وخكري عادي  على درجة حرارة 
الغرفة ملدة 12 شهر و24 شهر  مع املقارنة بحبوب لقاح حديثة )نفس املوسم ( . نسبة العقد مت تقديرها بعد شهر 

من التلقيح .  اوضحت النتائج مايلي : 
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• نسبة احليوية باستخدام التلقيح وعقد الثمار:

 كمتوسط للعشرة أصناف  تفوق  اللقاح احلديث معنوياً في نسبة العقد  )85.5 ٪(  مقارنة بالتخزين ملدة  
12شهر )28.7 ٪( او 24 شهر )10.8 ٪(   وقد يعزى ذلك إلى حداثة حبوب اللقـاح املستخدمة في التلقيح 

واحتفاظها بحيويتها العالية .

•نسبة احليوية  باستخدام صبغة االسيتوكارمن :

كانت نسبة احليوية 90.9 ٪ حلبوب اللقاح احلديثة  و33.0 ٪ عند التخزين ملدة12 شهر و22.8 ٪ عند التخزين 
ملدة   24 و شهر  وذلك كمتوسط ملصدر حبوب اللقاح حيث لم يكن الفرق بينهما معنوياً  

•نسبة احليوية  باستخدام طريقة اإلنبات :

 عند استخدام طريقة اإلنبات )ملدة 60 ساعة ( كانت نسبة احليوية58.5 ٪ حلبوب اللقاح احلديثة  و12.5٪ 
عند التخزين ملدة12 شهر و٪11.6عند التخزين ملدة 24 شهر وذلك كمتوسط ملصدري حبوب اللقاح حيث 

لم يكن الفرق بينهما معنوياً  

السعودية …  1983)1(    في جتربة اجريت على ثالثة أصناف مذكرة تشمل خضري و صقعي و تبوت سيف مت 
تخزين لقاحها على  1- درجة حرارة الغرفة   )C°25-30(       2-ثالجة )C°3-5(  ، لدراسة تأثير التخزين َعلى حيوية 

اللقاح مت استخدامها في تلقيح صنف خضري . أوضحت الدراسة ما يلي : 

تخزين اللقاح ملدة عام على درجة حرارة الغرفة أو فى الثالجة أدى الى انخفاض في حيوية حبوب اللقاح   •
وذلك واضح من األرقام التالية 

- لقاح خضري : متوسط عدد الثمار / شمراخ كان 7.4   عند استخدام اللقاح احلديث و3.1 عند 
التخزين في الثالجة و1.9 عند التخزين على درجة حرارة الغرفة . 

- لقاح صقعي : متوسط عدد الثمار / شمراخ كان  7.6   عند استخدام اللقاح احلديث و 3.7 عند 
التخزين في الثالجة و 2.1 عند التخزين على درجة حرارة الغرفة . 

- لقاح  نبوت سيف : متوسط عدد الثمار / شمراخ كان  7.1   عند استخدام اللقاح احلديث و 4.4 
عند التخزين في الثالجة و 2.6 عند التخزين على درجة حرارة الغرفة . 

لم يكن  لطرق التخزين  تأثير واضح على وزن الثمار والبذرة وطول وعرض الثمار واملواد الصلبة الذائبة.  •

انخفاض حيوية اللقاح على درجة حرارة الغرفة كان اعلى بدرجة واضحة مقارنة بالتخزين في الثالجة   •
أو اللقاح احلديث  والفروق بني الثالث معامالت مؤكدة احصائياً. 

السعودية …1999)8( اجريت جتربة  لدراسة استجابة منو االنبوب اللقاحي  الى طول فترة التخزين وظروف التخزين 
حيث مت :  1- التخزين على درجات  حرارة     .C-،  4°C   ،25°C°8         2-  التخزين لفترات   3شهر،  7شهر،  12 
شهر   3- في احلالتني مت استخدام حبوب اللقاح مجففة بالتجميد   Freeze- dried أوغير مجففة بالتجميد  

Unfreeze- dried اوضحت الدراسة ما يلي: 
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نسبة االنبات  ومعدل منو األنبوب اللقاحي كانت أفضل  في حالة حبوب اللقاح اجملففة بالتجميد مقارنة بحبوب 
اللقاح الغير مجففة بالتجميد وذلك واضح من القيم التالية : 

نسبة االنبات  )بعد 4 ساعات من التحضني ( :

    -8°C بعد  12شهر من التخزين نسبة إنبات حبوب اللقاح كانت أكثر من 50 ٪ عند التخزين على درجة  •
أو C°4 انخفضت الى حوالي 4 ٪ عند التخزين على درجة C°25 وذلك في حبوب اللقاح اجملففة بالتجميد  

     8C- بعد  12شهر من التخزين نسبة إنبات حبوب اللقاح كانت أكثر من 50 ٪ عند التخزين على درجة  •
الغير  اللقاح   C°25 وذلك في حبوب  التخزين على درجة  4 ٪ عند  الى حوالي  4C انخفضت  و25 ٪ عند 

مجففة بالتجميد  

حبوب اللقاح  الغير مجففة بالتجميد واخملزنة عند C°8- حتتفظ بحيويتها ملدة 24   شهر مع معدل جيد   •
لنمو    االنبوب اللقاحي)حوالى 120 ميكرون (  . 

منو األنبوب اللقاحي : 

•  بعد  12شهر من التخزين حدث نقص واضح  في معدل منو األنبوب اللقاحي  في حبوب اللقاح اخملزنة 
االنخفاض  بينما لم يحدث  نفس    ) )حوالى80 ميكرون   4°Cو   ) 10 ميكرون  اقل من   (  25°C درجة  عند 
في   معدل   منو األنبوب اللقاحي  عند درجة -C°8 )حوالي 200 ميكرون (   وذلك حلبوب اللقاح اجملففة 

بالتجميد     

•  بعد  12شهر من التخزين حدث نقص واضح  في معدل منو األنبوب اللقاحي  في حبوب اللقاح اخملزنة 
عند درجة C°25  أوC°4 )حوال10 ميكرون (  بينما لم يحدث  نفس االنخفاض في   معدل   منو األنبوب 

اللقاحي  عند درجة C°8-   )حوالي 140 ميكرون ( وذلك حلبوب اللقاح الغير مجففة بالتجميد .     

يقترح الباحث تخزين حبوب لقاح نخلة التمر على درجة حرارة C°0 او اقل للحصول على معدل عالى   •
لنمو أنبوب اللقاح بعد 12شهر من التخزين  .

ايران… 2010)48(  في جتربة على األصناف املذكرة غنامي وسمسماوي وغيباني  مت تخزينها  على درجات احلرارة 
التالية  1- درجة حرارة الغرفة )ضوء وظالم(.     2- في ثالجة   C°4 .    3 - في مجمد  C°20- . 4 - فى نيتروجني 
سائل C°196-  ، مت تقدير نسبة اإلنبات )احليوية( والتحضني ملدة 12ساعة على درجة C°30  بعد 40 يوم و200 يوم 

من  التخزين أوضحت الدراسة ما يلي : 

أفضل نسب إنبات بعد 200  يوم من التخزين مت احلصول عليها عند استخدام  النيتروجني السائل  في األصناف 
الثالثة  حيث كانت نسب االنبات كمتوسط للثالث أصناف هي  ٪77.3 ملعاملة النيتروجني السائل  و٪72.7 ملعاملة 

-C°20 و 68.1 ٪ ملعاملة C°4  و 0.0 ٪ ملعاملة درجة حرارة الغرفة  )ظالم   أو ضوء( .

التخزين على درجة حرارة الغرفة   •

- لم توجد فروق معنوية بني التخزين في الظالم أو الضوء

- بعد 40 يوم من التخزين انخفضت احليوية آالى 51.4 ٪ لصنف الغنامي و74.3 ٪ لصنف غيباني 
و75.9 ٪  لصنف  سمـسماوي 

- بعد 200 يوم من التخزين انخفضت نسبة االنبات آالى الصفر في الثالث أصناف .
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4°C  التخزين في ثالجة درجة حرارة  •

- بِعد 200 يوم من التخزين كانت نسبة احليوية  54.9 ٪ لصنف الغنامي 71.6 ٪ لصنف غيباني 
77.8 ٪  لصنف  سمـسماوي 

- تعتبر هذه النسب مقبولة وكافية للحصول على عقد جيد.

20°C-  التخزين في مجمد على درجة حرارة  •

لصنف   ٪  78.4 الغنامي  لصنف   ٪  59.6 آالى  احليوية  نسبة  كانت  التخزين  من  يوم   200 بِعد   -
غيباني 80.2 ٪  لصنف  سمـسماوي 

الطرق  من  أفضل  الطرية  وهذة  جيد  عقد  على  للحصول  وكافية  جيدة  النسب  هذه  تعتبر   -
السابقة .

196°C- التخزين في  نيتروجني سائل  •

لصنف   ٪  80.9 الغنامي  لصنف   ٪  67.1 آالى  احليوية  نسبة  كانت  التخزين  من  يوم   200 بِعد   -
غيباني 83.9 ٪  لصنف  سمـسماوي . 

مقارنة   األفضل  الطريقة   وهذة  جيد  عقد  على  للحصول  وكافية  ممتازة   النسب  هذه  تعتبر   -
بالطرق السابقة  حيث كان اإلنخفاض في احليوية حوالى 2 ٪ . 

االْردن …20012.)10( في  جتربة لدراسة تأثيرالتخزين ملدة طويلة على حيوية  حبوب اللقاح مت التخزين حتت الظروف 
التالية ام 1 - درجة حرارةالغرفة   ) C°2±24 (      .2- الثالجة أو املبردة    ) C°4 (      3-  اجملمدة  )-C°5 (      4- احلفظ 
اللقاح في   احملتوية  على حبوب    Cryotubes األنابيب الكريوجنيك Cryopreservation بوضع  بتقنية  بالتجميد 
النيتروجني   السائل ملدة 15 دقيقة ثم تخزن على درجة  )-C°80( ومت تقدير احليوية عند   0، 2، 4، 8، 18، 40، 52 أسبوع   

مت تقدير احليوية عن طريق اإلنبات و وعن طريق استخدام صبغة TTC أوضحت الدراسة مايلي:

تقدير احليوية باستخدام  صبغة TTC أعطت نسب حيوية اعلى من نسب طريقة اإلنبات وذلك  في   •
جميع املعامالت وجميع فترات التخزين عند مقارنة حبوب اللقاح احلديثة كانت نسبة االنبات 77.2 ٪  في 

حني كانت84.8 ٪ عند استخدام صبغة TTC وذلك كمتوسط لسنتي الدراسة .

• نسب احليوية باستخدام طريقة اإلنبات  .

 أفضل نتائج مت احلصول لتخزين حبوب اللقاح كانت عند استخدام تقنية الكريوجنك cryogenic حيث 
احتفظت حبوب اللقاح بنسبة عالية من احليوية )65.2 ٪(  يليها التخزين في الثالجة   )55.4 ٪(  في حني 
كانت أدنى نسبة عند التخزين على درجة حرارة الغرفة )0.0 ٪(  وذلك بعد 52  أسبوع من التخزين وهذا 

واضح من القيم التالية مع مالحظة   أن نسبة االنبات  في بداية التجربة كانت ٪76.8  :
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-    درجةحرارة الغرفة: نسبة اإلنبات انخفضت تدريجياً حتى بلغت  6.1 ٪ عند االسبوع الثامن 
عشر ثم الى صفر بعد ذلك .

-    درجة حرارة الثال جة : نسبة اإلنبات انخفضت تدريجيا حتى بلغت 59.3 ٪ عند اإل سبوع الثامن 
عشر ثم الى 53.9 ٪ عند اإلسبوع الثاني واخلمسون .

-    درجة حرارة اجملمد : نسبة اإلنبات انخفضت تدريجيا حتى  بلغت 59.4 ٪عند اإل سبوع الثامن 
عشر 16.1 ٪  عند اإلسبوع الثاني واخلمسون .

-    درجة حرارة التجميد Cryoprervation  : نسبة اإلنبات انخفضت تدريجياحتى بلغت 68.6  ٪ 
عند اإلسبوع الثامن عشر ثم الى 67.2  ٪ عند اإلسبوع الثاني واخلمسون

• تٔاثير تركيب البيئة على االنبات :

مت اختبار اضافة السكروز )2، 6، 8 ٪ ( وحامض السيتريك )60m ،40 ،20 جزء في املليون(  وحامض البوريك 
) 60m ،40 ،20  جزء في املليون(  في عدة معامالت توافقية  وجد أفضل نسبت إنبات     )76 ٪ ( كانت عند 

أضافة 1 ٪ أجار و8 ٪ سكروز و  20 جزء في املليون حامض ستريك   الى بيئة النمو  .

 

 Dehpish,3-2-Hadi Abad 1,3-2-Bam, Roodab, Karim Abad 1  ايران …2013)20(  في  جتربة على 11 صنف مذكر 
  ) 4°C (  . 1-2-3  مت تخزينها   ملدة سنة حتت الظروف التالية  1 - درجة حرارةالغرفة. 2 - درجة الثالجة أو املبردة

3-.درجة حرارة اجملمد )C°18-( أوضحت الدراسة ما يلي :

لدرجة حرارة  التخزين  والصنف املذكر تأثير واضح على نسبة االنبات كان واضح من القيم التالية : 

•  حبوب اللقاح احلديثة ) غير مخزنة ( : كمتوسط جلميع األصناف املذكرة كانت نسب االنبات61.4 ٪ بينما 
Bam و   Karim    Abad3   الى 81.8 ٪ لصنفي   Dehpish 1 تراوحت نسبة االنبات من 39.3 ٪ لصنف

درجة حرارة الغرفة : كمتوسط جلميع األصناف املذكرة كانت نسب االنبات18.1 ٪ بينما تراوحت نسبة   •
Karim Abad3  الى 26.3 ٪ لصنف Hadi Abad2 االنبات من 11.6 ٪ لصنف

درجة حرارة الثالجة : كمتوسط جلميع األصناف املذكرة كانت نسب االنبات38.7 ٪ بينما تراوحت نسبة   •
Karim Abad3  االنبات من 25.3 ٪ الى 60.7 ٪ لصنف

درجة حرارة اجملمد  : كمتوسط جلميع األصناف املذكرة كانت نسب االنبات32.2 ٪ بينما تراوحت نسبة   •
Karim Abad3  الى 60.7 ٪ لصنف  Hadi Abad2    االنبات من 25.3 ٪ لصنف

عمان … 2008 )76( اجريت جتربة لدراسة اخلزن املبرد الغاريض الكاملة  ) النورات  ( ملعرفة طول مدة حفظها بصورة 
طازجة في الثالجة العادية  حتت درجة حرارة  C°6-7ورطوبة تراوحت من 50 ٪ الى 60 ٪   مت استخدام  7 معامالت 
منها لف النورات بغالف من  البالستك الشفاف املستخدم في حفظ االغذية ومعامالت بدون تغليف    .  اوضحت 

النتائج ما يلي 
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املقارنة ) تخزين على درجة حرارة الغرفة( :  طول فترة اخلزن حتى اجلفاف 5.5 يوم ، نسبة الفقد في الوزن   •
68 ٪ ،  بداية تغير اللون بعد 2.5 يوم ، نسبة احليوية نهاية اخلزن 68.5 ٪ .

أفضل املعامالت ) طلع كامل بالغالف مع اللف بالبالستك( : طول فترة اخلزن حتى اجلفاف 75.5 يوم ،   •
نسبة الفقد في الوزن 11.3 ٪ ،  بداية تغير اللون بعد 48 يوم ، نسبة احليوية نهاية اخلزن 79.5 ٪ .

من املعامالت اجليدة ) نورة كاملة بدون غالف مع اللف بالبالستك ( طول فترة اخلزن حتى اجلفاف 50  يوم   •
، نسبة الفقد في الوزن 18.5 ٪ ،  بداية تغير اللون بعد 25 يوم ، نسبة احليوية نهاية اخلزن 86 ٪ .

 أمريكا … 1981)69(  في جتربة على حبوب لقاح  من أشجار ناجتة من صنف كرين Crane  وخليط من حبوب اللقاح 
بعض األصناف  لدراسة تأثير تخزين حبوب اللقاح في النيتروجني  السائل   )-LN )196Cبعد تغليفها بورق األملونيوم 

. مت انبات حبوب اللقاح على بيئة  MBK على درجة حرارة 28oC ملدة 24 ساعة .  أوضحت الدراسة ما يلي : 

غمر  خليط من حبوب اللقاح املغلفة بورق االملنيوم   في النيتروجني السائل )-196C( لم يؤثرعلى نسبة   •
اإلنبات  حيث كانت نسبة احليوية حلبوب اللقاح التى مت جتميدها  78.9 ٪ في حني كانت  79.9 ٪ حلبوب اللقاح 

غير اجملمدة. 

مت اجراء نفس االختبار على احدى عشر صنف مذكر  مع املقارنة بينها ولم يالحظ فروق معنوية بني نسب   •
االنبات قبل الغمر في النيتروجني السائل وبعدة

مت تخزين  حبوب اللقاح الناجتة من كرين Crane  في النيتروجني السائل  )-196C(ملدة 7 أيام ووملدة 435   •
يوم ووجد  أن االنخفاض  في نسب  االنبات كانت محدودة حيث كانت  59.2 ٪  للمجمدة ملدة  435 يوم  

و58.7 ٪ للمجمدة ملدة 7 أيام  في حني كانت 56.2 ٪ لغير اجملمدة )مقارنة (

•  عند تخزين   خليط  من حبوب اللقاح  لبعض األصناف التجارية في النيتروجني السائل  )-196C(ملدة 
7 أيام ووملدة 435 يوم ووجد االنخفاض  في نسب  االنبات كان  محدود حيث كانت  73.5 ٪  للمجمدة ملدة  

435  يوم  و66.4 ٪ للمجمدة ملدة 7 أيام  في حني كانت 56.2 ٪ لغير اجملمدة )مقارنة (
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  العالقة بني العوامل 

اجلوية  وكفاءة التلقيح واإلخصاب 

Effect of environmental factors

الحظ مزارع نخلة التمر أن هناك اختالفاً كبيراً في نسبة عقد الثماروجودتها من سنة الى ألخرى وأن ذلك يرتبط   
بالظروف املناخية  السائدة خاصة درجة احلرارة خالل موسم التلقيح  .

إمتام عمليتي  أو غير مباشرة على   التمر  بطريقة مباشرة  ازهار نخلة  السائدة خالل فترة  اجلوية  العوامل  تؤثر 
التلقيح  واإلخصاب  ومراحل منو الثمار وتشمل  احلرارة والرياح واألمطار والرطوبة

تٔاثير احلرارة : 

•  احلرارة املنخفضة خالل الشتاء  تثبط من  منو الطلع  مما يؤدي الى تأ خير موسم  اإلزهار. 

انخفاض   ولتجنب   الثمار  تأثيرات سلبية على عقد  لها  التلقيح  بداية موسم  في  املنخفضة  احلرارة   •
نسبة العقد ينصح مبا يلي :

-    في بداية موسم األزهار يجب  تغليف النورات بعد تلقيحها  مباشرة حسب الطريقة املتبعة في 
املنطقة وتفضل  األكياس الورقية )70-40سم( مع ربطها جيداً  وتترك األكياس ملدة أربع أسابيع أو 

اكثر   وقد وجد أن عملية التكيس تزيد من نسبة العقد ومن سرعة منو الكرابل امللقحة   )55(.

-    اجراء التلقيح منتصف النهار وجتنب التلقيح في الصباح الباكر أو أخر النهار لالستفادة من 
ارتفاع درجة حرارة منتصف النهار )36( .

 24°C-26 في حالة التلقيح اآللى يجب عدم اجراء التلقيح في حالة انخفاض درجة  احلرارة العليا  عن  •

 27°C  25 الى°C الدراسات اخملتبرية بنيت أن افضل درجة حرارة إلنبات حبوب اللقاح تتراوح من  •

درجة احلرارة املناسبة حول النورات  تساعد على زيادة معدل منو األنبوب اللقاحي  وبالتالي قصر الوقت   •
الالزم للوصول للبويضة  .

لنمو  األولى  املراحل  وعلى  العقد  نسبة  بالنورات على  احمليطة  احلرارة  درجة  تأثير  توضح  التالية  التجربة 
الثمار 

 

البحر امليت … 2016 )67 (  في جتربة على صنف مجهول مت دراسة تأثير درجة احلراة احمليطة بالنورات على نسبة 
العقد  حيث مت التحكم في درجات احلرارة عن طريق نظام إلكتروني و كانت متوسطات درجة احلرارة خالل موسم 
األزهار  )ليل /نهار (  1- دافئ  ) C°18 / 32 (.    2- متوسط    ) C°12 /25 (      3- بارد  )C°8 / 20 (    4- مقارنة ) احلرارة 

الطبيعية ( أوضحت الدراسة ما يلي : 

:In -vivo منو االنبوب اللقاحي على املياسم  •

-  لم يالحظ اي إنبات حلبوب اللقاح بعد 16 ساعة من التلقيح 

لألنبوب  ومنو  املياسم  على  اللقاح  حلبوب  إنبات  نسبة  معدل  اعلى  التلقيح  من  ايام   3 بعد     -
)25/12°C( يلية املتوسط الدفء  )32/18°C ( اللقاحي  كانت عند تعريض  النورات للجو الدافئ
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-     بعد 7 أيام من التلقيح لم تكن هناك فروق معنوية في  معدل منو األنبوب اللقاحي  مما يدل على 
انه في اجلو البارد ميكن حلبوب اللقاح أن تنمو بنجاح في امليسم .  

-    بعد خمسة أسابيع من التلقيح  وجد أن معدل معدل منو الثمار  كان األعلى في معاملة   اجلو 
الدافئ  ) C°32/18(  مقارنة مبعاملة  اجلو البارد .) C°20/8( شكل )5(

-    معاملة اجلو البارد ) C°20/8( أدت الى زيادة معنوية في نسبة الثمار العاقدة بكرياً .

C° 30 ، 25 ، 20 ، 15 مت التحضني في الظالم   على درجات حرارة(  :in-vitro منو االنبوب اللقاحي  في اخملتبر  •

-    أطول أنبوب لقاح كان عند درجة C°25 ) حوالى 200 ميكرون (  

-   أقصر أنبوب لقاحي كان عند درجة C°15)حوالي 50  ميكرون (وذلك بِعد   9 ساعات من التحضني.  

شكل )5 (  تأثير درجة احلرارة )نهار / ليل (  احمليطة على منو وتطور الثمار العاقدة  لصنف مجهول بعد أيام التلقيح 
يالحظ من الشكل مايلى : 1 -  في معاملة اجلو الدافئ بعد 17 يوم من التلقيح بدأت مظاهر اإلجهاض في كربلتني 
من الثالث كرابل     -2 في معاملة اجلو البارد بعد38  يوم من التلقيح بدأت مظاهر اإلجهاض في كربلتني من الثالث 

كرابل  3 - معدل منو الكربلة الغير مجهضة  كان أسرع في معاملة اجلو الدافئ مقارنة مبعاملة اجلو البارد 

4 - األسهم الصفراء تشير الى الكرابل اجملهضة. املصدر: )67(
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اإلخصاب  أن  يعتقد  التلقيح حيث  يلي عملية  الذي  األسبوع  احلرارة خالل  درجة  أهمية  توضح  التالية  الدراسة 
يحدث خالل هذة الفترة وعدم توفر  درجة احلرارة املناسبة قد يؤدي الى انخفاض في نسبة العقد

أمريكا …1946  ) 55 ( في مجموعة جتارب   على اصناف خضراوي وديري  ودقلة نور  استمرت أربع سنوات  بهدف 
دراسة العالقة  بني درجة احلرارة السائدة   خالل االسبوع  الذي يلي التلقيح ونسبة العقد  مت حساب مجموع 

»درجة  احلرارة  / ساعات »  فوق  C( 60°F°15.5( ، أوضحت الدراسة ما يلي : 

وجود عالقة  او ارتباط Correlation معنوي  بني نسبة العقد و درجة احلرارة السائدة   خالل االسبوع  الذي   •
يلي التلقيح معبراً عنها  مبجموع »درجات احلرارة  - ساعات«  فوق  C( 60°F°15.5(  ، درجة االرتباط توضح 

أن هناك عوامل اخري غير درجة احلرارة تؤثر على نسبة العقد  ولكن تعتبر احلرارة هي العامل الرئيسي . 

للحصول على نسبة عقد مرضية ) فوق50 ٪ (  يجب أالينخفض مجموع »درجة احلرارة  - ساعات«   فوق   •
  )400°C( 750°F   عن  )15.5°C( 60°F 

•  النورات املبكرة  التى توجد في اعلى منطقة االزهار غالباً ما تكون  نسبة عقدها منخفضة خاصة في 
األصناف املبكرة مثل خضراوي  وديري نتيجة إلنخفاض  درجة احلرارة في بداية موسم االزهار ويرجع ذلك 
الى أن اإلخصاب يتم عادة خالل االسبوع األول بعد التلقيح  لذلك يفضل تكييس النورات التى تظهر في 

بداية موسم األزهار.

للنورات  داخل    )8.3°C( 15°F  الى   )2.8°C( 5°F  النورة  من الى رفع درجة احلرارة داخل  التكييس  أدي   •
األكياس املعرضة للشمس خالل النهار مقارنة بالنورات الغير مكيسة في حني لم يالحظ هذا الفرق في 

حالة النورات املظللة بالكامل  ويعتقد ان هذا الفرق أحد األسباب الرئيسية لرفع نسبة العقد.

دراسة اخملتبر اوضحت انبات حبوب اللقاح كان منخفضاً عندما كانت درجة احلرارة F°60 أو اقل  بينما   •
إذدادت نسبة انبات حبوب اللقاح بزيادة درجة حرارة التحضني الى  C( 95°F°35( حيث وجد ان 20 ٪ من حبوب 
اللقاح مت إنباتها خالل ساعتني ونصف عند  التحضني على درجة  C(85°F°29.4(  بينما عند التحضني على 

درجة F°60 احتاجت الى 29 ساعة  .

تٔاثير األمطار والرطوبة اجلوبة  : 

في حالة تساقط األمطاربعد التلقيح بوقت قصير يجب اعادة التلقيح حيث تعمل األمطار على غسل   •
حبوب اللقاح قبل أن تقوم بدورها .

يعتقد أن لألمطار تأثير غير مباشرة نتيجة لالنخفاض في درجة احلرارة الذي تصاحب سقوط األمطار .  •

تزيد األمطار من  نسبة الرطوبة حول األزهار م مما  يعيق من حركة وانتشار  حبوب اللقاح ويساعد على   •
انتشار بعض األمراض التى تصيب األزهار . 

يفضل جتنب التلقيح في حالة توقع تساقط األمطار خالل 6-4 ساعات قبل التلقيح وإعادة التلقيح فى   •
حالة تساقط األمطار خالل 6-4  ساعات بعد  التلقيح . 

أمريكا … 1970)58 ( في جتربة على صنف دقلة نور وجد أن رش النورات بعد تلقيحها باملاء على فترات 0 
، 30 ، 60 دقيقة لم تؤثر معنويا على نسبة العقد خاصة اذا كانت الظروف احمليطة بالنورة تساعد على 

سرعة اجلفاف . 
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تٔاثير الرياح : 

في معظم مناطق إنتاج التمور تهب رياح ساخنة وجافة  خالل اجلزء األخير من موسم األزهار مما يؤدي   •
الى جفاف ميسم  وقلم  الزهرة املؤنثة  قبل وصول أنبوب اللقاح الى املبيض.

الرياح الباردة تعيق إنبات حبوب اللقاح  وقد تؤدي الى تساقط األزهار  •

الرياح اخلفيفة تُساعد على انتشار حبوب اللقاح بينما الرياح السريعة تعمل على إزاحة حبوب اللقاح   •
بعيداً عن األزهار املؤنثة وقد تؤدي الى كسر أو تلف ساق النورة  خاصة في حالة األشجار التى توجد فى 

حواف املزرعة.

الرياح احململة باالتربة قد تترك رواسب  على مياسم األزهارتخفض من نسبة العقد .  •
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تٔاثير بعض املعامالت اخلاصة على كفاءة 

التلقيح واإلخصاب  

اجريت العديد من املعامالت اخلاصة بهدف زيادة كفاءة التلقيح واإلخصاب بعضها يتعلق مبعاملة حبوب 
اللقاح قبل التلقيح والبعض األخر يتعلق برش النورات بعناصر غذائية قبل أو بعد اجراء التلقيح . النتائج 

التى مت احلصول عليها كانت  غالباً إيجابية خاصة زيادة نسبة العقد  باستثناء املعاملة بٔاشعةجاما. 

تٔاثير أشعة جاما  على إنبات حبوب اللقاح 

وجد أن تعريض حبوب لقاح نخلة التمر إلى أشعة جاما Gamma rays يؤثر سلبياً على إنباتها وقد تؤدي اجلرعات 
العالية فوق 400 كيلوراد الى  قتل نسبة عالية من حبوب اللقاح و وقد تصل الى100 ٪ عند زيادة اجلرعة فوق 800 
كيلوراد Krad. تختلف حبوب اللقاح  األصناف  املذكرة في درجة حتملها ألشعة جاما . التجارب التى اجريت في 

هذا اجملال محدودة نستعرض منها مايلي :

 ليبيا … 1994)39(   مت دراسة تأثير أشعة جاما على إنبات حبوب اللقاح  11 مصدر جمعت من ثالث مناطق من 
ليبيا  ومت تعريضها باملعامالت التالية : صفر ، 5، 10، 20 ، 40، 80 كيلوراد  Krad مت تقدير اإلنبات بعد 12  ساعة من 

التحضني على درجة C°27 اوضحت النتائج ما يلي : 

نسبة إنبات املقارنة )بدون إشعاع ( تراوحت من  38 ٪ الى 52 ٪ باستخدام صبغة االسيتوكارمن .  •

انخفضت نسبة اإلنبات بزيادة اجلرعة حيث تراوحت من  18 ٪ الى 44 ٪ عند جرعة 20  كيلوراد  في حني   •
تراوحت من 7 ٪ الى 32 ٪ عند جرعة  80 كيلوراد  .

العراق … 1987)5(  مت دراسة تأثير أشعة جاما على إنبات  حبوب القاح ومنو االنبوب اللقاحي  ألربعة أصناف مذكرة   
شملت غنامي أحمر ،سميسمي ، وردي ، عادي حيث مت تعريض حبوب اللقاح  الى جرعات تتراوح من صفر الى 950 
كيلوراد ) 20 معاملة  بفارق 50 كيلوراد بني املعامالت  (  مت استخدام بيئة   BK إلنبات حبوب اللقاح ،   اوضحت 

النتائج مايلي : 

إنبات حبوب اللقاح ومنو األنبوب اللقاحي لألصناف األربعة ينخفض بزيادة اجلرعة  حتى يصل الى الصفر   •
عند  اجلرعات العالية )من 950-800 كيلوراد ( .

حبوب لقاح كل من سميسمي وعادي كانت اكثر حتمالً لإلشعاع مقارنة بصنفي غنامي أحمر ووردي كما   •
هو مالحظ من مقارنة اجلرعة  القاتلة ل LD50  ٪ 50  و LD50 ٪ 100 حلبوب اللقاح 

لقاح  سميسمي.         700 كيلوراد  ل50 ٪ و 950 كيلوراد  ل 100 ٪   -

لقاح عايدي                 600 كيلوراد  ل50 ٪ و 900 كيلوراد  ل 100 ٪   -

لقاح غنامي احمر        450 كيلوراد  ل50 ٪ و 850 كيلوراد  ل 100 ٪   -

لقاح وردي                    450 كيلوراد  ل50 ٪ و 800 كيلوراد  ل 100 ٪   -
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تٔاثير الوقت من  النهار  على نسبة العقد

لوحظ أن أفضل وقت من النهار  الجراء التلقيح يتوقف على الظروف املناخية السائدة في املنطقة خاصة درجة 
احلرارة  او  األزهار  موسم  بداية  في  خاصة  الباكر  الصباح  في  البادرة  احلرارة  درجات  جتنب  يجب  وبصفة  احلرارة   
املرتفعة وسط النهار  خاصة  اذا كانت مصحوبة بجفاف اجلو او انخفاض نسبة الرطوبة كما هو احلال في املناطق 

الصحراوية الداخلية  ، التجارب التى اجريت في هذا اجملال محدودة من هذة التجارب مايلى :

مصر .. 1986  )46( اجريت جتربة على صنف سيوي لتحديد افضل فترة من النهار إلجراء عملية التلقيح حيث مت 
اجراء التلقيح في الصباح الباكر )الساعة 7-6( ، بعد الظهر )الساعة 2-1( ، قبل الغروب )الساعة7-6 (. مت تسجيل 
القيم   ( النتائج  اوضحت   . أكتوبر  الثاني من  األسبوع  واحملصول في في  التلقيح   يوم من   21 بعد  العقد  نسب 

متوسط موسمني(  مايلى : 

أعلى نسبة عقد مت احلصول عليها عند اجراء التلقيح قبل الغروب حيث كانت نسبة العقد ٪78.4 بينما   •
كانت ٪69.0 عندالتلقيح  بعد الظهر و ٪63.5 عند التلقيح في الصباح الباكر 

•  أعلى متوسط لوزن العذق )كجم (  مت احلصول عليه عند اجراء التلقيح قبل الغروب حيث كان 13.8 
بينما كانت ٪12.2 عندالتلقيح  بعد الظهر و 11.7 عند التلقيح في الصباح الباكر.

•  أعلى متوسط لوزن الثمرة  )جم (  مت احلصول عليه عند اجراء التلقيح قبل الغروب حيث كان 15.3جم 
بينما كانت 16.9جم عندالتلقيح  بعد الظهر و 11.7  جم عند التلقيح في الصباح الباكر.

أعلى جودة للثمار مت احلصول عليه عند اجراء التلقيح قبل الغروب  •

باكستان ...2014 )33( في جتربة اجريت على صنف دهكي  dhakki بهدف حتديد أفضل وقت من النهار إلجراء عملية 
التلقيح حيث مت اجراء التلقيح على فترات مدتها ساعة من الساعة الثامنةصباحاً وحتى الساعة الرابعةمساًء. 

بينت النتأئج ما يلى:

  ٪  90.3 العقد  نسبية  كانت   حيث  ظهراً  عشر  الثانية  الساعة  عند  هى  التلقيح  إلجراء  وقت  أفضل   •
ومتوسط وزن الثمرة 18 جم  ومتوسط محصول النخلة89.5 كجم يليها التلقيح عند الساعة الواحدة 
حيث كانت  نسبية العقد 89.3 ٪  ومتوسط وزن الثمرة 17.2 جم  ومتوسط محصول النخلة86.8 كجم.

اقل نسبة عقد كانت عند اجراء التلقيح عند الساعة الثامنة صباحاً  او الرابعة بعد الظهر  حيث كانت   •
نسبة العقد عند الساعة الثامنة  حوالى73 ٪ ومتوسط وزن الثمرة  حوالى 14.4 جم  ومتوسط محصول 
الثمرة  وزن  ٪ ومتوسط  الرابعة حوالى77  الساعة  العقد عند  بينما كانت نسبة   ، 57.2 كجم  النخلة  

حوالى 13.5 جم  ومتوسط محصول النخلة  59.5 كجم

تٔاثير الرش بالعناصر الغذائية على نسبة العقد واإلخصاب  

السعودية …2010  )29 (في جتربة على صنف خالص مت  الرش قبل ساعتني من التلقيح وبعد 4 و 8 أسابيع من 
التلقيح  باحملاليل التالية : ماء مقطر ، سترات البوتاسيوم  ) 1، 2،  3 ٪ (  ،بوريك أسيد )0.1، 0.2،  0.3 ٪ ( ، محلول 

2 ٪ سترات بوتاسيوم  + 0.2 ٪ بوريك أسيد  اوضحت النتائج ما يلي : 
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أدي الرش  بسترات البوتاسيوم وحامض البوريك  )منفردة أو مخلوطة  (الى زيادة نسب العقد واحملصول وخواص 
الثمار الطبيعية والكيميائية  بشكل واضح مقارنة مبعاملة الرش مباء مقطر فقط  وذلك  خالل سنتي التجربة 

وهذا واضح من األرقام التالية  كمتوسط لسنتي التجربة  :

نسبة العقد : نسبة العقد  ملعاملة املقارنة )ماء مقطر(  كانت48.4 ٪ في حني تراوحت من  54.3 ٪     •
ملعاملة ) 1 ٪ سترات البوتاسيوم (الى 75 ٪  ملعاملة )2 ٪ سترات البوتاسيوم +  0.2 ٪  حامض بوريك(.  

محصول النخلة : محصول النخلة  ملعاملة املقارنة )ماء مقطر(  كان 54 كجم في حني تراوح من 60.7    •
كجم   ملعاملة ) ٪1 سترات البوتاسيوم( الى 78.6  كجم   )ملعاملة2 ٪ سترات البوتاسيوم +  0.2 ٪  حامض 

بوريك(.  

خواص الثمار الطبيعة :   في معظم املعامالت أدي الرش  بسترات البوتاسيوم وحامض البوريك الى   •
زيادة وزن وحجم  الثمرة  طول وعرض الثمر وزن البذرة وميكن  أخذ وزن الثمرة كمثال  حيث كان متوسط 
وزن الثمرة   ملعاملة املقارنة   كان 9.2 جم في حني تراوح من 9.6  جم   ملعاملة ) ٪1 سترات البوتاسيوم( 

الى 10.9  جم   )ملعاملة2 ٪ سترات البوتاسيوم +  0.2.٪  حامض بوريك

خواص الثمار  الكميائية : املواد الصلبة الذئبة  TSS والسكريات الكلية واحلموضة أخذت نفس االجتاه   •
السابق اى أن معاملة املقارنة احتوت  نسب اقل من معامالت الرش  في حني أخذت نسبة الرطوبة اجتاة 

معاكس . 

العناصر الغذائية : بصفة عامة  معاملة املقارنة احتوت  نسب اقل من العناصر مقارنة مبعامالت الرش     •
، العناصر التى مت تقديرها شملت النيتروجني ،  الكالسيوم ، البوتاسيوم  ،  الفوسفور ، املاغنيسيوم  ، 

احلديد  ،  املنجنيز ، النحاس  ، الزنك  ، البورن 

الرش قبل  والبورون  مت  الزنك  الرش مبحاليل  تأثير  منيفي لدراسة  )52( في جتربة  على صنف  السعودية …2015 
ومن  زنك  املليون  في  الى 600 جزء   300 تتراوح من  بتراكيز  التلقيح  أسابيع من  اربع  وبعد  التلقيح  ساعتني من 
500الى 2500 جزء في املليون بورون منفردة أو مخاليط  مت تقدير نسب العقد بِعد ستة أسابيع من العقد  اوضحت 

النتائج  )املوسم الثاني ( مايلي :

جميع معامالت الرش أدت الى زيادة قيم نسبة العقد ،محصول النخلة ، وزن وحجم الثمرة ،طول وعرض الثمرة 
،السكريات الكلية ، املواد الصلبة  الذائبة  الكلية وذلك واضح من األمثلة التالية :

نسبة العقد :

-  أعلى نسبة عقد )88 ٪( مت احلصول عليها كانت عند استخدام  البورون بتركيز  1500جزء في 
املليون  في حني كانت أدنى نسبة عقد )49 ٪(  في معاملة املقارنة )الرش باملاء (

- عند استخدام مخاليط الزنك والبورون  أعلى نسبة عقد )86 ٪( مت احلصول عليها كانت عند 
استخدام  البورون بتركيز  +1500 الزنك بتركيز 300جزء في املليون  في حني كانت أدنى نسبة عقد 
)72 ٪(  عند استخدام  البورون بتركيز  +2500 الزنك بتركيز 600 جزء في املليون   كانت أدنى نسبة 

عقد في معاملة املقارنة )الرش باملاء ( )49 ٪(
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احملصول : 

-     أعلى  وزن للمحصول ) كجم / نخلة (  مت احلصول علية )183كجم ( عند استخدام  البورون     
1500  + الزنك 300 جزء في املليون  في حني كانت أدنى كمية محصول  )118 كجم(  في معاملة 

املقارنة )الرش باملاء (

-    أعلى  وزن للثمرة  ) جم / ثمرة  (  مت احلصول علية )15جم ( عند استخدام  البورون     1500  + 
الزنك 300 جزء في املليون  في حني كانت أدنى وزن للثمرة   )9جم(  في معاملة املقارنة )الرش باملاء( 

. حجم الثمرة أخذ نفس اجتاة وزن الثمرة 

مصر… 2012) 64( في جتربة على صنف أمهات مت رش النورات   ماء فقط ) املقارنة (  وبحامض البوريك ) 250 و 500 
جزء في املليون ( ونيترات كالسيوم ) 1و ٪2 ( ومخلوط منهما   العقد املبدئي مت تقديرة بعد شهر من التلقيح  

والعقد النهائي عند جمع احملصول .  أوضحت الدراسة ما يلي : 

الرش مبخلوط  نيرات الكالسيوم  وحامض البوريك أعطي نتائج أفضل من  رش كل مركب  لوحدة .  •

أدي الرش بنيترات الكالسيوم  وحامض البوريك  )منفردة أو مخلوطة  ( الى زيادة نسب العقد واحملصول   •
وخواص الثمار الطبيعية والكيميائية بشكل واضح  مقارنة  مبعاملة الرش باملاء فقط  وذلك خالل سنتي 

التجربة وهذا واضح من األمثلة  التالية  كمتوسط لسنتي التجربة  :

نسبة العقد :

-    أفضل نسبة عقد كانت عند الرش مبخلوط 2 ٪ نيترات كالسيوم و 500 جزء في املليون حامض 
بوريك  حيث متوسط العقد 78.5 ٪ انخفضت الى   ٪56.3    عند جمع احملصول .   

-  ادني نسبة عقد  عند الرش باملاء فقط حيث كانت57.6 ٪  انخفضت الى  39.2 عند جمع احملصول. 

وزن العذق : 

- أفضل متوسط لوزن العذق كان عند الرش مبخلوط 2 ٪ نيترات كالسيوم و 500 جزء في املليون 
حامض بوريك  حيث  كان  20.8 كجم بينما كانت. 

- ادني متوسط لوزن العذق  عند الرش باملاء فقط حيث كان  12.1 كجم . 

خواص الثمار الطبيعة :

 في معظم املعامالت أدي الرش  بنيترات الكالسيوم وحامض البوريك الى حتسني خواص الثمار 
الطبيعية وميكن  أخذ وزن الثمرة كمثال  حيث كان متوسط وزن الثمرة   ملعاملة املقارنة   كان 
6.9 جم في حني كانت  10.8  جم   ملعاملة مخلوط 2 ٪ نيترات كالسيوم و 500   جزء في املليون 

حامض بوريك . 

خواص الثمار الكيمايئة :

 السكريات الكلية واخملتزلة زادت نسبتها بصفة َعامة في معامالت الرش في حني كانت أدنى نسب 
ملعاملة القارنة بينما أخذت نسبة التانني اجتاة معاكس حيث كانت األعلى في معاملة املقارنة . 

Bunch bagging التكييس 
التكييس من العمليات الزراعية املهمة واملؤثرة في نسب العقد  ، سيتم استعراضه في فصل 

خاص حتت عنوان التكييس والتكميم .
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