الأ�صناف متو�سطة املقاومة ( :)Moderateدقلة
نور ،والربحي ،والديري ،والعامري ،والقنطار،
واخل�ضراوي ،واملكتوم ،واملناخر ،واملجهول.
الأ���ص��ن��اف احل�سا�سة ل��ل�برد (:)Sensitive
ال��ب�رمي ،وال��غ��ر���س ،واحل��ل��اوي ،واخل�لا���ص،
والفر�سي.
وا�ستنتج ( ,Dowson )1982ب�أن منو النخلة
ال يتوقف رغم انخفا�ض درجات احلرارة �إذا
كانت درجة احل��رارة ال�صغرى اليومية �أعلى
من درجة التجمد .ودرجة حرارة القمة النامية
�أعلى من  9درجة مئوية.
ت�أثري درجة احلرارة العظمى:
تنمو نخلة التمر يف كل مناطق العامل احلارة،
�إال �أن املناطق ال�شديدة احل���رارة ك�شمايل
ال�سودان وجنوبي ف��زان ال ين�ضج التمر فيها
ب�شكله االعتيادي من الليونة والطراوة ،و�إمنا
يكون جاف ًا ياب�س ًا مت�صلب ًا ،ويعود ال�سبب �إىل
جفاف اجلو وتتحمل �شجرة النخيل درجات
احلرارة املرتفعة لأكرث من ْ 50م كما يف العراق
(الب�صرة) �إذ ترتفع درجة احلرارة �إىل ْ 50م
يف متوز /يوليو ومل تت�ضرر الأ�شجار.
املراجع:
�- 1إبراهيم ،عبد البا�سط ع��ودة.)1995( ،
ال��ع�لاق��ة الف�سلجية ب�ين منظمات النمو
و�صفات ثمار نخلة التمر �صنف احلالوي
ر�سالة دكتوراه – كلية الزراعة – جامعة
الب�صرة  /العراق � 98صفحة.
�- 2إبراهيم ،عبد البا�سط ع��ودة)2007( ،
الدليل ال�سنوي لعمليات خدمة ورعاية
نخلة ال��ت��م��ر .امل��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��درا���س��ات
امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة والأرا�����ض����ي ال��ق��اح��ل��ة
«�أك�ساد» (� )28صفحة.
�- 3إبراهيم ،عبد البا�سط عودة.)2008( ،
نخلة التمر �شجرة احلياة .املركز العربي
ل��درا���س��ات امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي
القاحلة «�أك�ساد» (� )390صفحة.
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- 4ال�صويغ� ،سعيد ،والوهيبي ،حممد حمد،
وحممد عمر ب�إ�صالح .)1991( .حماكاة
الإجهاد امللحي واملائي يف ب��ادرات نخيل
ال��ب��ل��ح .جم��ل��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي للبحوث
العلمية ،العدد.45-62 :9
- 5اليو�سف ،فوزية �صالح ،والوهيبي ،حممد
حمد ،و�سيده عمر احلوير�ص)1994( .
ت�أثري البورون على ال�شكل الظاهري ومنو
ب��ادرات النخيل وال��ذرة الرفيعة الهجني.
جملة علوم احل��ي��اة ال�سعودية .العدد:3
.45-76
- 6ال��وه��ي��ب��ي ،حم��م��د ب��ن ح��م��د.)2008( .
�أحيائية نخلة التمر .جامعة امللك �سعود.
� 300صفحة .
- 7مطر ،عبد الأمري .)1991( ،زراعة النخيل
و�إنتاجه .مطبعة جامعة الب�صرة ()420
�صفحة.
- 8ح�سني ،فتحي .)1986( ،درا���س��ات على
االحتياجات املائية للنخيل حتت الظروف
املختلفة � ،إ�صدارات ندوة النخيل الثانية،
اجلزء الأول  ،284 – 274 :اململكة العربية
ال�سعودية �/ 6 – 3آذار.
- 9خليفة ،ط��اه��ر ،وج��واف��ة ،حممد زيني ،
وحممد �إبراهيم ال�سامل .)1983( ،النخيل
والتمور يف اململكة العربية ال�سعودية –
وزارة الزراعة واملياه.
�- 10شبانة ،ح�سن رح��م��ن ،ورا���ش��د حممد
خلفان ال�شريقي .)2000( ،النخيل
و إ�ن���ت���اج ال��ت��م��ور يف الإم������ارات العربية
امل��ت��ح��دة – وزارة ال���زراع���ة وال��ث�روة
ال�سمكية – دبي.

 19-
Hussien, F. and M.A. Hussien.
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”“Application Of Aircrafts In Date Palm Pollination

15- Brown, T.W. and Bahgat, M. (1938).
Date palm in Egypt, Min. Agri. Hort.
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16- Furr, J. R. (1962). A test of mature
Hallawi and Medjool date palm for
salt toelerancc. Date Growers inst.
Rept: 39: 11-16

بانابيب ( )motorized back-pack dusterاو حمموال على و�سائط نقل
ت�سري بني ا�شجار النخيل وقد مت تطوير هذه ااالجهزة وهى قيد الت�صنيع
واال�ستخدام حاليا فى عدد من البلدان املنتجة للتمور ويف مقدمتها دولة
االم��ارات العربية املتحده وتهدف برامج مكننة عمليات خدمة النخيل
املذكورة بتوفري االيدي العاملة و�سرعة االجناز وكفاءة العمل.
ما يتعلق با�ستخدام الطائرات فقد �ساهم الطريان الزراعى ب�شكل وا�سع
فى جمال مكافحة االف��ات واحل�شرات واجل��راد وب�صورة خا�صة فى كل
من العراق واخلليج العربي وكذلك فى وادي الكوت�شيال بوالية كاليفورنيا
وعلى مزارع النخيل ملكافحة ح�شرة الدوبا�س )date palm dubass bug
 (Ammatissus binatotusوكذلك ح�شرة احلمرية (the lesser date

17- Furr, J.R. and A.L. Ballard. (1966).
Growth of young date palm
in relation to soil salinity and
chloride content of the pinnae.
Date Growers Inst. Rept. 43:4-8.
18- Hewitt,A.A. (1963). Effect of different
salts and salt concentration on
the germination and subsequent
growth of Deglet Noor seeds. Date
Growers Inst. Rept. 40:4-6.

)moth) (Battrachedra amydraula moyr

بداية مكننة عمليات خدمة النخيل كانت فى جمال مكافحة االفات التى
ت�صيبها وذال��ك مع اوائ��ل العقد الع�شرينى من القرن املا�ضي وذلك
با�ستخدام املر�شات اليدوية ( )sprayersوكذلك املعفرات ()dusters
من االر�ض او با�ستخدام مر�شات ومعفرات �صغريه بال�صعود اىل النخله
بطريقة ال�سالمل او اجهزة �صعود بوا�سطة الرافعات املثبتة على �ساحبات
زراعية كما ا�ستخدمت مكائن قطع ال�سعف والكرب وقلع الف�سائل ونقل
النخيل مع بدايات العقد ال�ستينى فى كل من الواليات املتحدة االمريكية
وال��ع��راق حيث �صاحب ذل��ك ا�ستخدام تقنية ا�ستخال�ص حبوب اللقاح
ميكانيكيا با�ستخدام ماكنة ا�ستخال�ص حبوب اللقاح وجتفيفه ثم خلطه
بطحني القمح او الرز ور�شه على العناقيد الزهرية با�ستخدام اجهزة تعفري
ب�سيطة يدويه  .تطورت اىل ا�ستخدام موتورات ل�ضغط املخلوط من االر�ض

ومت التفكري با�ستخدام الطريان الزراعي فى عمليات تلقيح النخيل بعد
جناح تقنيات ا�ستخال�ص حبوب اللقاح وا�ستخدام الطرق امليكانيكية
اليدوية من الأر�ض فى عملية اي�صال حبوب اللقاح اىل العناقيد الزهرية
ال�ستكمال عملية التلقيح وفى بداية العقد ال�ستينى وبطلب من ا�صحاب
املزارع فى كاليفورنيا من اجلهات الزراعية فى الوالية ونتيجة �شحة العماله
املاهرة بتلقيح النخيل فى مناطق االنتاج بو�شر ب�أجراء التجارب بتلقيح
النخيل و ذالك :
با�ستخدام طائرات اجلناح الثابت ( )fixed wing – aircraftوكذلك
اجلناح املتحرك ( )Helicopterوتطوير اجهزة الر�ش االعتيادية وكذلك
معدات الر�ش املثبته ببدن الطائرات وب�شكل يتطابق ومتطلبات �ضمان
عملية تلقيح العناقيد الزهرية فى اعلى مكب النخلة وب�شكل كفوء و�سريع
وتوقيت منا�سب .
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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ونفذت اول حماولة فى م��زارع النخيل بوادي
 fountairفى جنوب والي��ة كاليفورنيا عام
 1963ثم تكرارها اع��وام  1960 – 1964من
قبل ال�سيد  R.D..prestonبا�ستخدام طائرة
ثابته اجلناج ب�أ�ستخدام حبوب اللقاح املجففة
والتى مت خلطها مع م�سحوق ق�شوراجلوز وطحني
القمح ور�شها ا�سبوعيا على العناقيد الزهرية
املتفتحة .حيث تبني ان و�سط املو�سم اعطى
اف�ضل النتائج وفى عام  1964مت تطبيق التجربة
باملقارنة مع التلقيح اليدوي التقليدي وكانت
النتيجه اف�ضل ب�سبب التاخري فى اجراء التلقيح
اليدوي.
وفى مو�سم  1965طبقت التجربة �أيظا بواقع
مرتني ا�سبوعيا فى حالة �صفاء اجل��و وه��دوء
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�سرعة الرياح ونفذت مبكرا ومت جتفيف حبوب
اللقاح بواقع ن�سبة  1.5باوند لقاح اىل  15باوند
طحني قمح فقط  .واظهرت النتائج بان % 66
من الثمار كانت ملقحة وبتوزيع متنا�سب بني
العثوق حول النخلة وبني اخلطوط.
وف��ى ع��ام  1966ق��ام ك��ل م��ن املهند�س G.K.
 Brownم��ن حم��ط��ة ال��ه��ن��د���س��ة ال��زراع��ي��ة
فى جامعة ريفر�سايد بكاليفورنيا واال�ستاذ
امل�شارك فى ق�سم الهند�سة الزراعية فى جامعة
م�شيكان وبالتعاون مع  R.M.perkinsفى جامعة
كاليفورنيا باعداد م�شروع درا�سة التلقيح اجلوي
لنخيل التمر Aerial Pollinating) (Project
ومت اجراء العديد من التجارب عامي – 1966
 1967فى وادي الكوجال وفى واحةانديوا حيث

تتمركز م�ساحات كبرية من النخيل وذالك بعد
تطوير اجهزة الر�ش والتعفري بطائرات اجلناح
الثابت وكذلك املتحرك واال�ستفادة من نتائج
التجارب والتطبيقات ال�سابقة – نفذت على
�صنف دجلة نور بالتعاون مع ا�صحاب امل��زارع
والباحثني فى حمطة انديوا لتجارب النخيل .
كانت اول جتربة با�ستخدام طائرة هيليكوبرت
موديل  47-GBELفى اال�شهر الثالث االوىل
التى �سبقت مو�سم التلقيح وذلك بالتعاون مع
مهند�سي وخرباء �شركة western helicopter
فى مدينة  Rialtoفى كاليفورنيا وا�ستخدام
م�سحوق طحني القمح ملون باالحمر ومو�ضوع
فى جهاز ال�ضخ ( )Hopperبالطائرة ومت�صل
بها ان��اب��ي��ب م��ن��ف��ردة ل��درا���س��ة اف�ضل ارت��ف��اع
وال�سرعة وامل�سافة عن خطوط النخيل ل�ضمان
و���ص��ول وت��وزي��ع امل�سحوق ب�شكل منتظم على
مواقع التزهري والعناقيد الزهرية االنثوية على
النخلة وا�ستخدمت لفر�ض التاكد فى كفاءة
التلقيح بو�ضع �ساليدات زجاجية �شفافة ومطلية
بالفازلني عند م��واق��ع التزهري املفرت�ضة –
وكانت اف�ضل �سرعة للطائرة 80كم � /ساعه
و الطريان بني اخلطوط بارتفاع  5.3قدم عن
نهاية اعلى مافة باخلط وا�ستخدام لكل هكتار
(  150نخلة تقريبا ) يحدود  3 – 2.4باوند
وحددت �سرعة موتور �ضخ امل�سحوق 180 - 100
دورة يف الدقيقة واملوجود على جانب الطائرة .
اما الفح�ص التجريبي الثاين فكان با�ستخدام
طائرة ثابتة اجلناح موديل()235Powrnee
م��زوده مبوديل  ke-3h1وجهاز تعفري ومتت
التجربةبالتن�سيق مع ق�سم خدمات الطريان
ل�شركة  Moeisفى مدينة (ثرمال) فى وادي
الكوجال وطبقت نف�س معايري ا�ستخدام امل�سحوق
كما هو احلال فى طائرة الهيلوكوبرت.
النتائج )Results(:
اث��ب��ت��ت ن��ت��ائ��ج جت���ارب ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات
الهليوكوبرت كان اف�ضل من ا�ستخدام اجلناح
الثابت وك��ان��ت ن�سبة التلقيح متباينه ح�سب
املواقع املهيئة بت�صميم التجربة واف�ضل ن�سبة

ا�ستخدام � 7.5أجن مكعب من حبوب اللقاح
لكل هكتار ( 150نخلة ) وك���ان معدل عدد
ثمار الباوند الواحد الواحد  45ثمرة مبعاملة
التلقيح من الطائرة مبقابل  55ثمرة للباوند
الواحد با�ستخدام التلقيح اليدوي اى بن�سبة
 % 22اك�بر حجما ام��ا االن��ت��اج النهائي من
حيث االزهار امللقحه �أ و الغري ملقحة والتالفة
فالفروقات كانت اف�ضل بالتلقيح اليدوي عنه فى
التلقيح بالطائرة  % 70من الثمار قابلة للت�سويق
باليدوي مقابل  % 60بالطائرة .
اال�ستنتاجات (:)Conclusions
- 1جنحت التجارب م��ن حيث امل��ب��ادره ,اوال
بتطوير تقيي�س اجهزة الر�ش فى الطائرة
وت��وزي��ع وت��رك��ي��ب امل��ع��دات وال��ت��ى ت�ساعد
على دفع حبوب اللقاح على �شكل حزم مع
ا�ستمرار دورانها على قمة النخله بفعل من
املحرك املوجود على جانب الطائرة.
- 2طريقة ا�ستخدام طائرة اجلناح الثابت
مل تكون موفقة كما مل يجرى تطويرها او
تكرار ا�ستخدامها.
- 3اف�ضل نتائج التلقيح كانت ف�ترات توفر
درج��ة احل���رارة املالئمة  29 - 28مع قلة
�سرعة ال��ري��اح ب���أن تكون اق��ل من  5كم/
�ساعة وظروف تلقيح بكمية � 7.2أجن مكعب
من حبوب اللقاح لكل ايكر ( 150نخلة )

وعلى اي��ام متتالية وب���دون خف للثمار او
ال�شماريخ.
- 4طريقة التلقيح بوا�سطة هيليكوبرت ميكن
ان يكتب لها النجاح مل�ساحات وا�سعة وفى
حالة �شحة عمال التلقيح املهره وارتفاع
تكاليف التلقيح حيث امكن اال�سراع بالعملية
بتلقيح  5هكتار �أى  750نخلة مبعدل �ساعة
طريان.
- 5ميكن ملناطق زراع���ة النخيل اال�ستفادة
من هذه التجارب وتطوير التقنية باجهزة
ح��دي��ث��ة ك��م��ا مي��ك��ن مل����زراع نخيل ال��زي��ت
تطبيقها ب��ن��ج��اح ف��ى ح���ال ت��وف��رظ��روف
مناخية مالئمة الجراءها
- 6من املمكن تطبيق م�شروع جتريبى على
مزرعة كبرية ف��ىدول اخلليج ومنها دولة
االمارات العربية
املتحدة نظرا لتوفر ظروف اف�ضل عند التلقيح
خ�صو�صا اجل��وي��ة منها وك�ث�رة ع��دد النخيل
امل��ط��ل��وب تلقيحة ف��ى ف�ترة ق�صرية وارت��ف��اع
تكاليف التلقيح وتوفر الظروف املادية والتقنية
لتطبيق هكذا م�شروع .
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