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تأثير موعد التلقيح في نسبة عقد الثمار لنخلة التمر Phoenix dactylifera L.
الصنف أشرسي .
نبيل إبراھيم عبد الوھاب
قسم البستنة  -كلية الزراعة  -جامعة ديالى .

الخالصة
اجري البحث في احد البساتين االھلية في م دينة مندلي بمحافظة ديالى  ,وذلك لدراسة تأثير موعد
التلقيح في نسبة عقد الثمار وكمية الحاصل لنخلة التمر الصنف أشرسي .
أظھرت النتائج إن معاملة التلقيح قبل تشقق اغلفة الطلع )االنثوي( ومعامل3ة التلق3يح ف3ي بداي3ة التش3قق ادت
الى زيادة معنوي3ة احص3ائيا ف3ي النس3بة المئوي3ة لعق3د الثم3ار وك3ذلك ال3ى زي3ادة معنوي3ة ف3ي كمي3ة الحاص3ل ,
مقارنة بالتلقيح بعد يومين أو أربعة أيام من تشقق أغلفة الطلع ,خاصة بالنسبة للتلقيح بعد أربعة أيام والتي
أدت إلى انخفاض كبير في النسبة المئوية لعقد الثمار وكمية الحاصل.
المقدمة
تحتل نخلة التمر  Phoenix dactylifera Lمركزا متقدما بين اشجار الفاكھة المنتشرة فـي
العراق  ,لما تمتاز به من قي مة اقتصادية وغذائية كبيرة ,وھنالك أصناف كثيرة من التمور تبلغ المئات ,ولكن
المشتھر منھا تجاريا قليل  ,ويعتبر الصنف اشرسي من اصناف ال منطقة الوسطى التجارية  ,وتتنشCر زراعتCه
فCي منCCاطق بCدرة ومنCCدلي وقCرى بعقوبCCة وھب ھCب وأعCCالي دجلCة والفCCرات )البكCر  . ( ١٩٨٣ ،ويؤلCCف ھCCذا
الصنــف  % ٢.٤ – ٠.٦من ت مور المنطقة الوسCطى )عبCد الحسCين  . ( ١٩٧٤ ،وھCو مCن التمCور الجيCدة
النصف جافة .حمل النخلة في منطقة بغداد شحيح إذ تتساقط الثمار ب عCد العقCد بكثCرة  ,أمCا فCي منطقCة منCدلي
وبدرة فـأن حاصل النخل من ھذا الصنف وافر  ,وھناك اعتقاد بأنه يجب أن يلقح بوقت مبكر من تفتح الطلع ,
حتى إن البعــــض يفــــلقوا الطلعة ويلقحوھا ) البكر  .( ١٩٨٣ ،من المعلوم إن معظم عقد الثمار في
ــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠١٠ / ٥ / ٢٠
تاريخ قبول النشر

. ٢٠١٠ / ٥ / ٣٠
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غالبية األصناف يحصل نتيجة للتلقيح الذي يجرى بعد تشقق غالف الطلع3ة األنثوي3ة بثالث3ة أو أربع3ة أي3ام وان
نســـبة متوسطة من عقد الثمار تحصل لغاية ثمانية أو عشرة أيام بعد التشقق ,وان مياسم قليل من
األزھار تبقى قابلـة لإلخصاب لمد تزيد عن  ١٥يوما) بروان وبھجت . (١٩٣٨ ،
عموم3ا كلم33ا طال3ت الفت33رة بع3د انف33الق الطل3ع كلم33ا انخفض3ت قابيل33ة المياس3م عل33ى اس3تقبال حب33وب اللق 3ـاح
وبالتالـي يقل االخصاب وعقد الثمار  .ولكن ذلك يختلف حسب الصنف ,فقد اثبت من الدراسات التي اجري3ت
في العراق ان اعلى نسبة لعقد الثمار كانت بعد انشقاق الطلع الصناف المكت3وم والبرح3ي خ3الل فت3رة التزي3د
عن خمســــة ايام,وفي صنفي الزھدي والخستاوي لفت3رة عش3رة اي3ام وبالنس3بة للص3نف الس3اير بخمس3ة عش3رة
يوم ا واالصناف خضراوي البصرة والبربن خالل فترة التزيد عن عشرين يوما .
وفي الواليات المتحدة االمريكية وجد ان نسبة عقد الثم3ار ت3نخفض ال3ى درج3ة كبي3رة بع3د ي3ومين م3ن انف3الق
طلع صنف الخضراوي واربعة ايام بالنسبة الى الصنف الزھدي وثمانية ايام لصنف دقلة نور ) غالب
 . ( ١٩٨٠،كما انه ھناك دراسة أجريت على صنف التمر ) شمران ( دلت على إن أعلى نسبة لعق د الثمار
تم الحصول عليھا عند التلقيح في نفس اليوم التي تشققت فيه أغلفة الطلع )  Guptaو ( ١٩٨٠ ، Thatai
ومن اجل دراسة ھذه الظاھرة وتحديد أفضل موعد لتلقيح أشجار النخيل صنف أشرسي في
محافظة ديالى اجري ھذا البحث .
المواد وطرائ ق البحث
أجريت التجربة في اح د البساتين االھلية في مدينة مندلي التابعة لمحافظة ديالى حيث تم اختيار خمسة
نخالت من الصنف ااشرسي متجانسة قدر االمكان وبعمر خمسة وثالثون عاما تقريبا .
تمت مراقبة ظھور وتفتح الطلع على النخالت المذكورة يوميا  .وعند التلقيح تم اختيار اربعة طلعات على كـل
نخلة بحيث تتوافق مع معامالت مواعيد التلقيح الخاصة بالبحث وھي - :
 . ١التلقيح قبل تفتح الطلع .
 . ٢التلقيح في بداية الت فتح ) قبل مرور  ٢٤ساعة على التفتح ( .
 . ٣التلقيح بعد مرور يومين على تفتح الطلع .
 . ٤التلقيح بعد مرور اربعة ايام على تفتح الطلع .
)مالحظة :تفتح الطلح تعني تشقق اغلفة الطلع ( .
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نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) المحمد واخرون  ( ١٩٨٦ ,على اعتبار ان كل
نخلة قطاع نفذت فيه كل المعامالت .
اجريت عملية التلقيح يدويا باستخدام الشماريخ الزھرية الذكرية من صنف الفحل العادي ) الشائع االستعمــال
في المنطقة (  .وذلك بوضع اربعة شماريخ في وسط الطلع االنثوي  ,ثم جرى تكيي س كل طلعة بكيس
م صنـوع من القماش االسمر ) الخام (  ,تركت الطلعات بعد التلقيح مكيسة لمدة خمسة عشرة يوما ثم رفعت
االكياس بعد ذلك  .تمت دراسة الصفات االتية :
 .١نسبة عقد الثمار :
تم اخذ عشرون شمراخا بصورة عشوائية من كل ع ذق ) بعد شھر من التلقيح ( وتم حساب عدد الثمــــــ3ـار
العاقدة نتيجة التلقيح والثمار العاقدة بصورة بكرية ) الشيص( ومواقع االزھار
الساقطة ومن ثم تم استخراج النســـبة المئوية لعقد الثمار وفق المعادلة االتية :
عدد الثمار العاقدة
النسبة المئوية للعقد=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ١٠٠
عدد الثمار العاقدة  +عدد الثمار العاقدة بكريا  +مواقع االزھار الساقطة
)  Reamو (1970 , Furr
 .٢كمية الحاصل :
تم حساب كمية الحاصل على اساس وزن الع ذق )بالكيلو غرام (  ,اذ تم وزن الثمار القابلة لالستھـــــــــالك
)العاقدة نتيجة التلقيح ( وتم استبعاد الثمار العاقدة بكريا )حمود . ( ١٩٨٤ ,
النتائج والمناقشة
يتبين من الجدول رقم ) ( ١ان التبكير في تلقيح الطلع االنثوي للص3نف االشرس3ي ادى ال3ى الحص3ول
على النسـبة العالية لعقد الثمار وبالتالي زيادة كمية الحاص3ل )القاب3ل لألس3تھالك(  .اذ ادى التلق3يح قب3ل تش3قق
اغلفة الطلــــع والتلقيح في بداية تشقق اغلفة الطلع ) قبل مرور  ٢٤ساعة من التشقق ( ال3ى الحص3ول عل3ى
اعلى نسبة لعـقد الثمار )  % ٥٥.٤٣و  %٥٨.٢٦على التوالي ( مع عدم وجود فروق معنوية احص3ائيا ب3ين
المعاملتين اعاله  ,كذلك بالنسبة لكمية الحاصل ) وزن العذق ( حيث اعطت المعاملتين اع3ـاله )  ٨.٥٦كغ3م
و ٨.٩٨كغم على التوالي ( مع عدم وجود فرق معنوي بين المعاملتين  .وان التلقيح في ھــذين الموعدين ق3د
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تفوق احصائـــــيا على موعد التلقيح بعد يومين من تشقق اغلفة الطلع من حيث النسبة المئوية لعقCد الثمCار إذ
بلغت في ھــــــذه المعاملة )  ( % ٥٠. ٧٦وكذلك كمية الحاصل اذ
كانت )  ٧.٨٤كغم ( .
جدول  .١تأثير موعد التلقيح في النسبة المئوية لعقد الثمار وكمية الحاصل .
الصفة المدروسة
عقد الثمار
) (%

كمية الحاصل ) وزن الع ذق (
)كغم(

معاملة التلقيح
قبل تشقق اغلفة الطلع

٥٥. ٤٣

٨.٥٦

بداية تشقق اغلفة الطلع

٥٨. ٢٦

٨.٩٨

بعد مرور يومين على تفتح الطلع

٥٠. ٧٦

٧.٨٤

ب عد اربعة ايام على تفتح الطلع

٢٧. ٠٨

٤.٣٨

اقل فرق معنوي على مستوى % ٥

٤.٠٨

٠.٦٨

اما تاخير موعد التلقيح اربعة ايام بعد تشقق اغلفة الطلع فقد ادى الى انخفاض كبير جدا في النسبة المئوية
لعقد الثمار اذ بل غت في ھذه المعاملة ) ( % ٢٧.٠٨وكذلك ال حال بالنسبة لكمية الحاصل والتي بلغت

)

 ٤.٣٨كغم (.
ان س3بب اانخف3اض النس33بة المئوي3ة لعق3د الثم33ار وبالت3الي كمي33ة الحاص3ل ) القاب3ل لالس33تھالك ( عن3د ت33أخير
التلقيح لفترة تزيد عل3ى الي3ومين بع3د تش3قق اغلف3ة الطل3ع ف3ي الص3نف اشرس3ي ق3د يع3ود ال3ى انخف3اض قابلي3ة
مياسم االزھار االنثوية ألنبات حيوب اللقاح عليھا بعد مرور يومين او اكثر على تشقق اغلفة الطلع .
ونعتقد ان ھذا االنخفاض قد يعود الى احد السبيين االتيين ) او كليھما ( - :
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.١ان مياسم األزھار في الصنف اشرسي تبدا بالجفاف )او انخفاض نسبة الرطوبة( بعد مرور يومين
على تشقق الطلع .
 .٢تركيز منظمات النمو الطبيعية ) ال ھرمونات ( الموجودة في مبياض االزھار االنثوية قد تبدا بالتأثر
أو االنخفاض بعد مرور يومين أو أكثر على تشقق أغلفة الطلع وھذا ما يوثر تأثيرا مباشرا على
عقد الثمار) عبدول ( ١٩٨٧ ،
ان ھذه النتائج تتفق مع ماذكره البكر )  ( ١٩٨٣ومع  Guptaو  ( 1980 ) Thataiبالنسبـــــة
ماوجده للصنف ) شمران ( .
االستنتاج
لوحظ في ھذه الدراسة بان التبكير في تلقيح ازھار نخلة التمر ال صنف اشرسي )قبل تشقق اغلفــة
الطلع او في بداية تشققھا ( يؤدي الى الحصول على اعلى نسبة مئوية لعقد الثمار وبالتالي على اعلى كمية
من الحاصل القابل لالستھالك .
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EFFECET OF POLLINATION DATE ON FRUIT SET IN DATE PALM
(Phoenix dactylifera L.) C . V . ASHRASSI .
Nabil.I.Abdul-Wahab
Dept. of Horticulture - College of Agriculture - Diyala University .

ABSTRACT
This research was conducted at Mandali , Diyala – Iraq to study fruit set
and crop quantity in Date Palm C.V. Ashrassi.
Highest fruit set (58.26 % ) obtained when pollinating on the day of Spathe
opening and no statistics difference with pollinating before one day from
Spathe opening (55.32 % ) . The delay decreased fruit set ,which was 50.76%
(pollinating after 2 days ) and 27.08 % (pollinating after 4 days from Spathe
opening ) . The same differences was obtained with crop quantity .
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