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الإن�سان  بوا�سطة  ال�سناعي  التلقيح  وعملية 

عرفت منذ القدم يف عهد البابليني والأ�سوريني  

عليها  التي عرث  الطينية  الرقم  حيث ذكرت يف 

يف بالد ما بني النهرين منذ اأواخر الألف الثالث 

ونقو�ش  ور�سوم  �سور  �سوهدت  كما  امليالد.  قبل 

لعملية التاأبري يف معابد ومقابر قدماء امل�سريني 

وارتبط ذلك  بالإخ�ساب والنماء.

الأزهار  حتمل  حيث   امل�سكن  ثنائية  التمر  نخلة 

املذكرة على نبات واملوؤنثة على نبات اآخر ويتوقف 

عملية  على  املح�سول  اإنتاج  يف  التام  النجاح 

التلقيح  واإمتام الإخ�ساب وميكن اأن يتم التلقيح 

طبيعيًا بوا�سطة الرياح التي حتمل حبوب اللقاح 

القريبة  الإناث  اإىل  الذكور  اجلافة اخلفيفة من 

منها، ويراعى توفر عدد من الذكور م�ساويًا لعدد 

الإناث  لذلك يعترب هذا التلقيح غري اقت�ساديا. 

�سورة)1( منظر عام حلبوب اللقاح يف بداية تنبيتها
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باختالف  التزهري  مرحلة  اإىل  النخيل  فيه  ي�سل  الذي  العمر  ويختلف 

اأو  بذرة  من  �سواء  الإكثار  وطريقة  اجلوية   والظروف  والرتبة  ال�سنف 

ف�سيلة  وتوجد الأزهار املذكرة داخل كيزان ) اأكمام( م�ستطيلة  عري�سة 

وينتج  الإناث  قبل  اأزهارها  اإخراج  يف  الذكور  تبداأ   وعادة  النمو.  قوية 

طبيعة  باختالف  العدد  ويختلف  اأغري�سًا   30-10 من  الواحد  الفحل 

املو�سم وكذلك  الريات طوال  وباختالف عدد  بها من غذاء  وما  الرتبة 

التقليم واخلف  كما  النخلة مثل  راأ�ش  التي جترى على  العمليات  بع�ش 

توؤثر قوة الفحل يف العدد الناجت  كل مو�سم. وعادة تبداأ الذكور يف اإخراج 

اأزهارها ابتداء من �سهر يناير اإىل �سهر اأبريل. وعندما يتم الأغري�ش 

منوه ون�سجه فاإنه ين�سق طوليًا وتخرج منة ال�سماريخ احلاملة لالأزهار .

 ولي�ش بال�سرورة اأن املظهر اجليد لالأغري�ش املذكر وكذا املظهر اجليد 

اأن  على  يدلل  وكرثتها  اللقاح  وحبوب  ال�سماريخ  على  املحمولة  لالأزهار 

هذا الذكر جيد اأو اأنة عند ا�ستخدام حبوب لقاحه يف تلقيح الإناث �سوف 

وكيميائية  طبيعية  جودة  �سفات  ذات   ثمار  من  املرجوة  النتائج  يعطى 

عوامل  عدة  حتكمها  عدمه  من  الذكر  جودة  ثبوتية  اأن  حيث   ، جيدة 

منها: 

1- اأ�سبقية ن�سج حبوب اللقاح اأو تنا�سبها مع وقت اإزهار الإناث.

2- التوافق ما بني حبوب اللقاح وميا�سم  اأزهار الإناث. 

3- حيوية حبوب اللقاح ون�ساطها عند �سقوطها على ميا�سم الإناث. 

4-  اأن تعطى حبوب اللقاح بعد تلقيح الإناث حم�سوًل وفريًا ذات �سفات 

جيدة.

5- عدم �سقوط وانفراط اأزهارها.

 وتاأخذ حبة اللقاح رحلة لي�ست بالق�سرية من بداية �سقوطها على املي�سم 

وحتى تكون الثمرة،   فعندما ت�سقط حبة اللقاح على مي�سم الزهرة املوؤنثة  

تلت�سق باملحلول ال�سكري املوجود على املي�سم وبعد حوايل �ساعتني تبداأ 

يف التنبيت ثم يخرج منها اأنبوبة لقاحية تنمو وتزداد يف النمو اإىل اأ�سفل  

خالل القلم حتى تخرتق املبي�ش ، وحتتوى الأنبوبة اللقاحية على نواتني 

جرثومينت تدخال اإىل الكي�ش اجلنيني بالقرب من خلية البي�ش وتتحد 

اإحدى النواتني الذكريتني مع اخللية البي�سية. والنواة الذكرية  واخللية 

البي�سية عبارة عن جاميطات حتتوى على العدد الأحادي للكرومو�سومات 

الذي  الزيجوت  يتكون  البي�سية  اخللية  مع  الذكرية  النواة  وباإحتاد 

اأو  ال�سنف  به  يتميز  الذي  للكرومو�سومات   الزوجي  العدد  يحتوى على 

النوع وينمو الزيجوت مكونًا اجلنني، وتتحد النواة  الذكرية الأخرى مع 

ن�سيج  الأندو�سبريم وهو  لتعطى  الكي�ش اجلنيني  القطبيتني يف  النواتني 

يدعم  اأنة  الأندو�سبريم يف  اأهمية  وتبدو  الكرومو�سومى  الرتكيب  ثالثي 

  �سورة)2( ان�سقاق الأغاري�ش املذكرة

�سورة )3( بداية تفتح الأغاري�ش املذكرة

�سورة )4( ت�ساقط 25 % من الأزهار
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يتكون عند قاعدة عنق  النف�سال حيث  منطقة 

الزهرة  حلقات من اخلاليا ي�سهل انف�سالها من 

تركيب جدر اخلاليا  يتغري طبيعة  بع�سها حيث 

التي تل�سق هذه اخلاليا ببع�سها والذي يحدث 

مكونة  النف�سال  منطقة  يف  للخاليا  تكاثر  هو 

طبقة من اخلاليا امل�ستطيلة هي طبقة النف�سال 

ونتيجة لنمو اخلاليا املجاورة وزيادتها يف احلجم 

يحدث الت�ساقط.

اأحما�ش  اإىل  الذائب  غري  الربوتوبكتني  ويتحول 

اأن  كما  النف�سال.  ي�سهل  مما  ذائبة  بكتينية 

يحتوي  الزهرة  البعيد من منطقة عنق  اجلانب 

اجلانب  من  الأك�سجني  من  اأعلى  ن�سبة  على 

القريب واأي خلل يف هذا التزان ي�سبب الت�ساقط 

من  الكافية  بالكمية  العنق  متد  الزهرة  وان   ،

اأندول اأ�ستيك اأ�سد )IAA(  وعند نق�ش  )IAA( اأو 

البطء يف انتاجة  يبداأ ن�ساط اأندول بيرتيك اأ�سد 

اجلنني يف بداية تكوينه. وعملية التنبيت يزداد 

ن�ساطها بارتفاع درجة احلرارة وتوفر الرطوبة 

العالية اإل اأن الرياح ال�ساخنة وارتفاع درجات 

احلرارة عن املعدل الطبيعي يوؤدي اإىل جفاف 

بامليا�سم ورمبا جفاف وموت  ال�سكري  املحلول 

اإخفاق  اإىل  امليا�سم  نف�سها  الأمر الذي يوؤدي 

وحيوية  قوة  املهم  من  اإذا  التنبيت.  وف�سل 

الإناث  ميا�سم  بها  يوؤبر  التي  اللقاح  حبوب 

تنفرط   عندما  �سعوبة  اأكرث  الأمر  ويبقى 

حتى  الأغري�ش  ان�سقاق  بعد  املذكرة  الأزهار 

لقاحها جيدة. كانت حبوب  واإن 

اإن انفراط الأزهار املذكرة من على �سماريخها 

بعد تفتح وان�سقاق الأغاري�ش بات اأمرًا مزعجًا 

اجلديدة  املزارع  يف  خا�سًة  الزراع  من  للكثري 

اأعمار  ذات  حديثة   فحول  على  حتتوى  التي 

من  الأزهار  يف  الت�ساقط  ويحدث  �سغرية. 

�سورة )5( ت�ساقط 50% من الأزهار

)IBA( الذي ي�ساعد على تكوين اأنزميات التحلل 

والهيم�سليلوز  وال�سليلوز  البكتني  حتلل  التي 

وبالتايل حدوث الت�ساقط. كما اأن �سعف تكوين 

الأزهار من الأ�سباب الرئي�سية للت�ساقط، ويلعب 

الت�ساقط.  يف  كبريًا  دورًا  الأزوت  عن�سر  نق�ش 

اأي�سًا نق�ش العنا�سر ال�سغرى كاحلديد والزنك 

واملنجنيز والبورن يوؤثر تاأثريًا وا�سحًا يف انفراط 

للفحل.  الغذائية  باحلالة  مرتبط  وهذا  الأزهار 

دور  له   التزهري  وقت  الري من عدمه  وانتظام 

فاعل يف عملية الت�ساقط. ويجب التنويه اإىل اأن 

النخلة كالتقليم  راأ�ش  الفنية يف  العمليات  بع�ش 

وخف الأغاري�ش من مو�سم اإىل اآخر ير�سخ لقلة 

ت�ساقط وانفراط الأزهار من �سماريخها.

ت�ساقط  اأ�سباب  اإزالة  على  العمل  املهم  من 

وانفراط الأزهار املذكرة باإتباع بع�ش من الطرق 

التي بدورها حت�سن ومتنع الت�ساقط حفاظًا على 

حبوب  من  حتمله  وما  للفحول  القومية  الرثوة 

ثم  الإناث ومن  تلقيح  اأهمية فاعلة يف  لها  لقاح 

ذات  الثمار  من  وفري  حم�سول  على  احل�سول 

تخلق  جيدة  وكيميائية  طبيعية  جودة  �سفات 

والت�سنيع  املحلي  لال�ستهالك  جماًل  للثمار 

حيث  اخلارجية  لالأ�سواق  الت�سدير  عن  ف�ساًل 

اأن اإنتاج التمور وت�سديرها يلعب دورًا كبريًا يف 

الدخل القومي ال�سرتاتيجي.  وبدون حبة لقاح 

ممتازة وحيوية جيدة من ال�سعب التناف�ش  يف 

اللقاح  حبة  اأن  حيث  التمور  مبح�سول  الأ�سواق 

لها  الدور الرئي�ش والفاعل يف جودة الثمار الأمر 

اجليدة  الذكور  بع�ش  ا�ستزراع  يتطلب  الذي 

�ساللت  ا�ستنباط  وكذلك  اإكثارها  على  والعمل 

احلاجة  �سد  من  متكن  الذكور  من  جديدة 

حلبوب اللقاح اجليدة نظرًا لتنامي عدد الإناث 

عامًا بعد عام من جراء ازدياد امل�ساحة املنزرعة 

من النخيل على م�ستوى الوطن العربي ول �سيما 

املناطق اجلديدة على م�ستوى الأقطار. وقد بات 

واملعاهد  الزراعية  الوزارات  لدى  الواجب  من 

اجليد  ال�ستزراع  على  العمل  الزراعة  وكليات 

قل  التي  الهرمة  الذكور  حمل  لتحل  الذكور  من 

اإنتاجها و�سعف نباتها.
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�سورة )6( ت�ساقط 100% من الأزهار

�سورة )7( جفاف الأغاري�ش بعد ت�ساقط  الأزهار

�سورة )8( مرحلة متقدمة من انفراط الأزهار 

وجفاف الأغاري�ش

�سورة )9( ذكر معظم اأغاري�سه اأزهارها منفرطة
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