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يعترب التلقيح من �أهم العمليات الزراعية عند النخيل لأنها ت�ؤثر مبا�شرة
على الإنتاج .منذ القدمي والفالحون يعملون من �أجل حت�سني التقنيات
املتبعة يف التلقيح ولكن هذه اجلهود تبقى غري كافية خا�صة تلك املتعلقة
بانتخاب الفحول وزراعتها ورعايتها.
لقد �أظهرت الدرا�سات التي �أجريت خالل ما يقارب � 20سنة حول الفحول
يف واحات اجلنوب ال�شرقي للجزائر ،والذي ينتج �أغلب �إنتاج اجلزائر من
التمور� ،أن الفالحني ال يولون اهتمام ًا كافي ًا النتخاب الفحول وزراعتها
وحتى رعايتها .ف�أغلب الفحول بذرية ويرتك بع�ضها عندما يظهر �أن
خ�صائ�ص اللقاح جيدة ،ويعتمد الفالحون يف انتخاب الفحول على :لون
اللقاح الذي يف�ضل �أن مييل �إىل البيا�ض وكذا الرائحة القوية بالإ�ضافة
�إىل الكمية الكبرية للغبار.
�أثبتت الدرا�سات �أي�ض ًا �أن بع�ض الفالحني ي�س ّمون بع�ض الفحول على �أ�سم
الأ�صناف امل�ؤنثة التي ت�شبهها خ�ضري ًا .وقد �أظهر تطابق اخل�صائ�ص
اخل�ضرية بني الفحول و�شبيهاتها �أنه غري كامل بحيث يعتمد الفالحون
على بع�ض اخل�صائ�ص كت�شابه الأ���ش��واك �أو اجلريد لإعطائها هذه
الأ�سماء.
كما لوحظ �أنّ الفحول التي يقال �أنها ت�شبه نخيل �صنف دقلة نور امل�شهورة
يف اجل��زائ��ر ه��ي الأك�ث�ر انت�شار ًا العتقاد الفالحني �أن��ه��ا الأج���ود لكن
االختبارات املخربية �أظهرت �أنها الأقل جودة وتعترب هذه الفحول الأكرث
مما يبي ق ّوة انتخابها رغم رداءة نوعية اللقاح
قرب ًا للنخيل التي ت�شبهها ّ
التي تنتجها.
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متهيد:
تعترب زراعة النخيل من الزراعات الإ�سرتاتيجية يف املناطق ال�صحراوية
لأن ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأ���ش��ج��ار يعترب م��ن ب�ين الأك�ث�ر مالئمة للظروف
املناخية القا�سية لهذه املناطق وحتم ًال لها .وهي موزعة يف �أغلب املناطق
ال�صحراوية بدرجات متفاوتة ,بحيث تعترب مناطق اجلنوب ال�شرقي
للجزائر �أكرث املناطق �إنتاج ًا للتمور و�أح�سنها نوعية .يكفي �أن �صنف دقلة
نور الذي ميثل �أكرث من  % 48من الإنتاج الوطني والذي يقدر ب�أكرث من
 500000طن �سنوي ًا ,يكرث �إنتاجه يف هذه املناطق وهو ال�صنف الذي
يوجه غالب ًا للت�صدير(مديرية الفالحة بورقلة .)2009 ،لذلك كان البد
من ال�سعي لتح�سني هذا املنتوج والوقوف �أمام املناف�سة الكبرية للإنتاج
التون�سي.
ي�سعى الفالحون لتح�سني العمليات الزراعية كا�ستعمال ال�سقي املو�ضعي
وت�سميد الأ�شجار ,وخف الثمار وتغليف العذوق .لكن العديد من الفالحني
ال يهتمون بت�أثري غبار الطلع على نوعية التمور وه��و م��ا يطلق عليه
بامليتازينيا (نيك�سون 1928 ,و .)1934
اعتاد الفالحون يف امل�شرق العربي �أن ينتخبوا فحول النخيل منذ القدمي
ويقومون ب�إكثارها خ�ضري ًا بل و�إعطا�ؤها �أ�سماء لأ�صناف م�ؤنثة ت�شبهها
�أو تلك التي تلقحها (با�شا200(. ،يف اجلزائر ،ال تنتخب فحول النخيل
يف �أغلب الأحيان وال تتكاثر �إال عن طريق البذور مما ي�صعب اختيار
الأج��ود منها رغم وجود بع�ض املناطق يف اجلنوب ال�شرقي يطلق على
بع�ض الفحول �أ�سماء �أ�صناف يقال �أنها ت�شبهها خ�ضري ًا ،فيقال ذكار
دقلة نور ،ذكار الغر�س ،ذكار اليتيم� ،إلخ ..بل �أكرث من هذا درج بع�ض
الفالحني على انتخاب فحول ت�شبه دقلة نور اعتقاد ًا منهم �أنها الأجود

باعتبارها ذكور ًا ت�شبه �أف�ضل الأ�صناف امل�ؤنثة
يف اجلزائر (باباحني .)1991 ،من هنا ارت�أينا
القيام بعدة درا�سات يف مناطق خمتلفة من
اجلنوب ال�شرقي ،خا�صة مناطق ورقلة ،وادي
ريغ ،وادي �سوف ،ب�سكرة ملعرفة مدى اهتمام
الفالحني بهذه الفحول ورعايتها وانتخابها يف
املزارع التقليدية خا�صة.
 – 1الو�سائل وطرق العمل:
�أج��ري��ت معظم ه��ذه ال��درا���س��ات يف امل���زارع
التقليدية لكل من واح��ات ورق��ل��ة ،وادي ريغ
مبناطقه الثالثة (توقرت ،جامعة ،واملغري)،
وادي ���س��وف وب�سكرة (ال�شكل  .)01وك��ان
ه��ذا االختيار مرتبط بكون ه��ذه امل��زارع هي

التي حتتوي على عدد كبري من الفحول ولأن
امل�ستثمرات اجل��دي��دة ما زال��ت تعتمد عليها
غالبا يف متوينها باللقاح .و�إال ف�إن الفالحني
يلتجئون �إىل ال�سوق القتناء غبار الطلع.
ك��ان اختيار امل���زارع ،ب أ���ع��داد متفاوتة ح�سب
ال�سنوات ،بعد �إجراء حتريات �أولية مب�ساعدة
امل�����ص��ال��ح ال��ف�لاح��ي��ة ،ال���غ���رف ال��ف�لاح��ي��ة
و�أ�شخا�ص لهم معرفة ودراية مبزارع املناطق
امل���راد درا���س��ت��ه��ا .م��ن خ�لال ه��ذا االحتكاك
الأويل ،لوحظ �أن فحول النخيل ال ت�ؤخذ بعني
االع��ت��ب��ار حتى يف الإح�����ص��ائ��ي��ات ال��ت��ي تقوم
بها ه��ذه امل�صالح وال يهتم بها بتات ًا� .شملت
الدرا�سات �أي�ض ًا فحول بع�ض املزارع اخلا�صة
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ال�شكل  : 01خريطة عن الأ�صناف اجلزائرية ،بها مواقع الدرا�سة
(حنا�شي و�آخرون 1998 ،مع التحوير)

كمزرعة فحول النخيل يف حا�سي بن عبد اهلل
بورقلة ،فحول مزرعة ال�ضاوية بوادي �سوف،
فحول مزرعة جامعة ورقلة .ا�ستعملت يف هذه
الدرا�سات ا�ستمارات ا�ستق�صائية ت�شمل �أ�سئلة
عن حالة ومواقع فحول النخيل يف املزارع ،عدد
الفحول مقارنة بعدد الإن��اث ,تخزين اللقاح,
وت�سويقه ,بالإ�ضافة �إىل قيا�سات على جذع
الفحول ,اجلريد ,ال�سعف وال�شوك (IPGRI,
.2005;URZA, 1990

ك��م��ا �أخ����ذت م��ع��ل��وم��ات ح���ول م��وا���س��م خ��روج
الطلعات و�إزهارها .ومدة كل واحدة منها ,عدد
الأغاري�ض لكل فحل خ�لال املو�سم� ,أحجام
و�أوزان ال�سباطات (باباحني� .1991( ,أخري ًا
�أجريت حتاليل خمربية حول ن�سبة حيوية غبار
الطلع بطريقة التلوين بالأ�سيتوكارمان ون�سبة
الإنبات با�ستعمال و�سط مون�سريو) ()1950
ب��وغ��دي��ري�(1985 ,أو و�سط ب��راوب��اك��ر (ف��ور
و�أنريكي.1966 ,
 –2النتائج واملناق�شة
 - 1.2رعاية الفحول
ل��وح��ظ �أن رع��اي��ة ال��ف��ح��ول يف معظم م���زارع
النخيل يف منطقة اجل��ن��وب ال�شرقي �ضعيفة
نوع ما لأنها ال حتظى برعاية م�شابهة لتلك التي
تقدم لأ�شجار النخيل امل�ؤنثة ,خا�صة من حيث
عمليتا الت�سميد والتقليم .بالن�سبة للت�سميد
الع�ضوي هو الغالب يف كل م��زارع النخيل وهو
ي�ستعمل ب�شكل متفاوت ح�سب املناطق ,بحيث
وج��د �أن ت�سميد الفحول م��ت��داول يف منطقة
وادي ريغ بن�سبة  % 64.70من جمموع املزارع
املدرو�سة يف املنطقة ,خا�صة يف جامعة� ،أين
وجد �أن �أكرث من  % 90من املزارعني يقومون
بت�سميد فحولهم.
يف منطقة ورقلة ,يالحظ �أن ن�سبة املزارعني
الذين يقومون بالعملية �أقل �إذ �أن حوايل 57
 %فقط من جمموع املزارعني الذين �شملتهم
الدرا�سة يقومون بها .يعتقد الفالحون يف هذه
املنطقة �أن ت�سميد الفحول ،مثلها مثل الإناث
يجعلها تنتج لقاح ًا رديء النوعية .وهذا يبدو
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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اعتقاد ًا خاطئ ًا لأن الت�سميد العقالين للفحول
ه��و ال��ذي ميكنها م��ن حت�سني �إنتاجها ,مثل
النخيل امل�ؤنث (البكر 1972; ,ح�سني.1983( ,
�أم���ا ع��ن التقليم وال���ذي ي�شمل ن��زع اجلريد
والليف وبقايا املح�صول مع التكريب ,فلوحظ
�أي�ض ًا �أن �أغلب املزارعني يف وادي ريغ وب�سكرة
يهتمون بهذه العملية بحيث �أن ن�سبة امل��زارع
التي تقوم بها تتعدى  % 60وقد ت�صل �إىل 100
 %يف بع�ض املناطق يف وادي ريغ وب�سكرة� .أما
يف وادي �سوف وورقلة ,فلوحظ اهتمام ًا �أقل
بهذه العملية لدرجة �أن��ه توجد مناطق تكون
فيها الفحول مهملة كلي ًا .جت��رى العملية يف
الغالب �أث��ن��اء مو�سم التلقيح ,فحني جترى
العملية عند الإناث بعد اجلني.
 - 2.2الفحول يف مزارع النخيل
مواقع تواجد الفحول :لوحظ �أن الفحول يف
وادي ريغ وبع�ض املناطق يف ب�سكرة تتواجد يف
�أط��راف امل��زارع والتي تكون يف �أغلب الأحيان
مناطق م�شم�سة وه��و م��ا ي�ساعد على تبكري
الإزهار وحت�سني نوعية اللقاح� .أما يف املناطق
الأخرى ,ف�إن غالب ًا ما تكون الفحول متواجدة
يف �أماكن �شتى دون مراعاة خل�صائ�صها.
طرق التكاثر� :أغلبية الفحول م�صدرها بذري,
بحيث �أن يف �أغ��ل��ب امل��ن��اط��ق ت��ف��وق الفحول
ال��ب��ذري��ة ح���وايل  .% 45م��ع ه��ذا ي��وج��د من
الفالحني من ميار�س التكاثر اخل�ضري يف كل
مناطق الدرا�سة.
القدرة الإلقاحية للفحول :وهي تعرف بعدد
الإن���اث التي ميكن �أن يلقحها فح ًال واح��د ًا.
كانت ن�سبة الفحول للعدد الإجمايل للنخيل يف
�أغلب الأحيان تقدر بـ  % 1وهو يف بع�ض املزارع
يف خمتلف املناطق  ، % 0هذا ما يدعونا �إىل
الت�سا�ؤل عن مدى �إمكانية توفر غبار الطلع
لتلقيح الأ�شجار امل�ؤنثة فعدد الفحول يف كل
امل���زارع �ضعيف ج��د ًا باملقارنة م��ع تو�صيات
العديد من الباحثني والتي تن�صح بزراعة فح ًال
واح��د ًا لكل  25نخلة م�ؤنثة (ح�سني; 1983 ,
بربندي� )2000 ,أو حتى فح ًال لكل  50نخلة
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م�ؤنثة �أي بن�سبة  % 2ل�ضمان تلقيح جيد لكل
الإناث (موين ;1973 ,بيريو� .)2000 ,أغلب
الفحول يف املزارع املدرو�سة تفوق �أعمارها 50
�سنة.
أ�م����ا ع��ن ن�سبة ال��ف��ح��ول امل�ستعملة للعدد
الإج���م���ايل للفحول امل��ت��واج��دة يف امل��زرع��ة,
فلوحظ �أن �أغلب امل���زارع تكون ه��ذه الن�سبة
�أك�بر م��ن  % 50ب��ل ت�صل يف بع�ض املناطق
�إىل �أكرث من  .% 90الفالحون اعتادوا �أن ال
يرتكوا يف مزارعهم �إال الفحول ذات النوعية

ال�شكل  : 02كرناف الفحول
كلوحات فنية

اجل��ي��دة� ,إذ �أن �أغلب الفحول البذرية تنزع
قبل �أن تزهر و�إذا �أزهرت وظهرت �أنها رديئة
ف�إن �أغلب الفالحني يف�ضلون نزعها و�إال ف�إنها
تكون يف �أغلب الأحيان مهملة .ي�شار �أن الفحول
الرديئة من حيث نوعية غبار الطلع ,ميكن
ا�ستغالل �أجزائها اخل�ضرية خا�صة اجلريد,
الأوراق ,الكرناف ,وحتى اجل��ذوع يف العديد
من ال�صناعات التقليدية وحتى الفنية (ال�شكل
.)02
م��ن اخل�صائ�ص امل�ستعملة يف االن��ت��خ��اب:
ق��وة الفحل ,العدد املرتفع للأغاري�ض ذات
الأحجام الكبرية ,الكمية الكبرية لغبار الطلع,
يف ال�سباطة الواحدة ,التبكري ,بيا�ض لون غبار
الطلع ورائحته القوية.
� – 3.2أ�صناف الفحول
ال يبدو �أن الفالحني ي�ستعملون ت�صنيف ًا للفحول
كما هو احلال للنخيل امل�ؤنث ,ف�أكرث من % 60
من املزارعني ال يعرفون ت�صنيف ًا للفحول .هذه
الن�سبة ت�صل �إىل  % 100يف بع�ض امل��زارع.
الن�سبة القليلة من الفالحني الذين ي�ستعملون
ه���ذا ال��ت�����ص��ن��ي��ف ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى الت�شابه
اخل�����ض��ري (اجل�����ذع ،اجل���ري���د ،ال�����س��ع��ف��ات،
وخا�صة الأ�شواك) بني الفحول والإن��اث التي
تعطى �أ�سما�ؤها لهذه الفحول .مع هذا لوحظ
اخ��ت�لاف�� ًا ك��ب�ير ًا ب�ين ج��ري��د الفحول وخا�صة
�أ�شواكها (الأ���ش��ك��ال  3و � )4أه��م «�أ�صناف»
الفحول هي فحول ت�شبه دقلة نور من ناحية
اجلريد ,الأوراق والأ�شواك وهي فحول يعتقد
�أنها الأف�ضل من ناحية �إنتاج اللقاح وهي الأكرث
تكاثر ًا من طرف الفالحني خا�صة يف منطقة
وادي ريغ.
الأ�صناف الأخ��رى ,قليلة العدد ومنها فحول:
ال��غ��ر���س ,دق��ل��ة بي�ضاء ,اليتيم ,م�ش دقلة.
الدرا�سات التحليلية التي �أجريت يف كل من
ورقلة (باباحني� ;1991,أدود )2001,ووادي
�سوف (عميار 2008( ,تظهر �أن فحول دقلة
نور تتميز غالبيتها بخ�صائ�ص رديئة للإنتاج
رغم وجود بع�ض الأف��راد الذين قد ي�صنفون

ال�شكل  : 03االختالفات يف �سعف الفحول

ال�شكل  : 04اختالفات يف �أ�شواك الفحول
من بني الفحول اجليدة �أو حتى املتو�سطة.
بالن�سبة للتوافق بني الفحول والأ�صناف امل�ؤنثة
يظهر �أن ال وجود لعدم توافق بينها بدليل �أن
كل الفالحني تقريبا ي�ستعملون لقاح �أي فحل
لتلقيح �أ�شجار �أي �صنف من النخيل امل�ؤنث,
عك�س ما هو متداول يف امل�شرق العربي �أين
ت��وج��د ف��ح��ول معينة لتلقيح �أ���ص��ن��اف م�ؤنثة
بعينها.
� - 4.2إنتاج الفحول
فرتة خروج الأغاري�ض تكون يف �أغلب الأحيان
بني �شهري :فيفري ومار�س فحني يكون الإزهار
بني �شهري :مار�س و�أفريل ،هذه الفرتة تبدو
�أنها مت�أخرة نوع ًا ما مقارنة بالفحول التي
در�ست يف ال�سعودية �أن �أغلب الفحول تبد�أ
يف الإزه��ار منذ �شهر فيفري (طه والآخ��رون,
 .)1986ع��دد الأغ��اري�����ض للفحول البالغة
عموما ي�ت�راوح ب�ين  10و  25لكل فحل ,وقد

ي�صل يف بع�ضها �إىل �أك�ثر من  40يف املو�سم
الواحد ولل�شجرة الواحدة; خا�صة عند الفحول
القوية �أو تلك التي حتظى باهتمام خا�ص.
�أظهرت الدرا�سات �أي�ض ًا اختالف ًا كبري ًا بني
الفحول ،يف �شكل الأغاري�ض ،ال�شماريخ وحتى
الأزهار(الأ�شكال  5و .)6
باعتبار �أن �أعداد الفحول قليلة يف املزارع ,ف�إن
�إنتاجها م�ستغل ب�أكمله .بل يتعر�ض الفالحون
يف �أغلب الأحيان ل�سرقة الأغاري�ض املتفتحة
التي كثري ًا ما يقطعها �شباب بطال لت�سويقها
و إ�ي��ج��اد م�صدر م��ايل لهم وه��و ال�شيء الذي
يزعج الكثري من الفالحني كما تزعجهم �سرقة
التمور يف مو�سم اجلني.
�أغلب الفحول ت�ستغل لتلقيح إ�ن��اث املزرعة,
مع هذا يالحظ �أن يف بع�ض املناطق ي�شتكي
ال��ف�لاح��ون م��ن قلة ال��ل��ق��اح خا�صة يف بداية
مو�سم التلقيح ويف بع�ض الأحيان ,يف نهايته.
ه���ذه ال��ظ��اه��رة م�ستفحلة يف وادي ���س��وف,

وهي يف تزايد يف منطقة ورقلة .هذا يدعونا
�إىل التفكري يف ���ض��رورة حت�سي�س (توعية)
الفالحني يف زي���ادة �أع���داد ه��ذه الفحول يف
م��زارع��ه��م ,خا�صة م��ع انت�شار امل�ستثمرات
الفالحية واملحيطات اجل��دي��دة التي ما زال
غالبيتها يعتمد على لقاح املزارع التقليدية.
 – 5.2تخزين غبار الطلع
�أغلب الفالحني ي�ستعملون اللقاح الطازج لأن
الفحول املوجودة يف امل��زارع ,غالبيتها تتوافق
يف �إزه��اره��ا م��ع �إزه���ار النخيل امل ؤ���ن��ث .عند
احل��اج��ة ي�ستعمل اللقاح امل��خ��زن على �شكل
�شماريخ جمففة يف امل����زارع حت��ت اجل��ري��د.
تكون مدة التخزين يف �أغلب الأحيان ترتاوح
بني � 6إىل � 8أ�شهر يف ظروف �أقل من جيدة.
بع�ض الفالحني ,يف ورقلة ,يقومون برتطيب
ال�شماريخ قبل ا�ستعمالها ل�ضمان عقد جيد.
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ال�شكل  : 06اختالفات يف حبات غبار الطلع (تكبري ) X 400
 – 6.2ت�سويق اللقاح
ت�سويق الأغاري�ض يكون غالب ًا يف بداية املو�سم
حيث ينق�ص اللقاح ويكون معدل �سعر الأغري�ض
الواحد حوايل  250دينار جزائري وقد يتجاوز
 300دينار جزائري �إذا كان الأغري�ض كبري
احلجم ,غزير الغبار .ال تراعى يف �أغلب الأحيان
الظروف اجليدة من عدم تعر�ض الأغاري�ض
لل�شم�س وو�ضعها يف �أماكن بعيدة عن الرطوبة
وعن اخل�ضروات يف ال�سوق.
 – 7.2اال�ستعماالت الأخرى للقاح
لوحظ �أن اللقاح يكرث ا�ستعماله يف العالج
من العقم عند الن�ساء والرجال وهو ي�ستعمل
�أي�ض ًا �ضد الرعاف ولعالج فقر الدم وال�ضعف
العام ,خا�صة عند الأطفال باعتبار �أن اللقاح
غني بالربوتينات ,الأمالح والفيتامينات (عبد
ال�سالم.)1994 ,
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اخلامتة
يظهر من جمموع ه��ذه ال��درا���س��ات� ,أن
فحول النخيل يف اجلنوب ال�شرقي ما
زال��ت ال حتظى بالرعاية الكافية �أو
بالأحرى باالهتمام الكايف الذي يجعل
الفالحون يقومون بانتخابها وبالتايل
ت�صنيفها بعد ذلك.
بل يبدو �أي�ضا �أن هذا الت�صنيف ال يعرفه
�إال قلة من الفالحني وهو يبدو �أنه ما زال
يف بدايته بدليل �أنه ال يرتكز �إال على
بع�ض اخل�صائ�ص اخل�ضرية التي تعترب
بحدذاتهاخ�صائ�صغريم�ستقرةوانعدام
عدم التوافق ي�ؤكد هذا التوجه.
يبدو كذلك �أن بع�ض الفالحني يتجهون
�إىل ان��ت��خ��اب و�إك���ث���ار ف��ح��ول ردي��ئ��ة
بحجة �أن �إناثها تنتج مت��ور ًا من �أجود

الأن��واع .كل هذا يدعونا �إىل مراجعة
ت�سيرينا ل��ه��ذه الفحول وجعلها ذات
�أهمية مثلما هو احلال للنخيل امل�ؤنث,
ابتداء من امل�سريين ,الباحثني وو�صو ًال
�إىل الفالحني حتى نعيد االعتبار لها
وبالتايل انتخابها وت�صنيفها بعد ذلك
على �أ�س�س علمية متينة.
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