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بانابيب )motorized back-pack duster( او حممول على و�شائط  نقل 

ت�شري بني ا�شجار النخيل وقد مت تطوير هذه االجهزة وهى قيد الت�شنيع 

دولة  مقدمتها  ويف  للتمور  املنتجة  البلدان  من  عدد  فى  حاليا  وال�شتخدام 

النخيل  خدمة  عمليات  مكننة  برامج  وتهدف  املتحده  العربية  المــارات 

املذكورة بتوفري اليدي العاملة و�شرعة الجناز وكفاءة العمل.

وا�شع  ب�شكل  الزراعى  الطريان  �شاهم  فقد  الطائرات  با�شتخدام  يتعلق  ما 

كل  فى  خا�شة  وب�شورة  واجلــراد  واحل�شرات  الفــات  مكافحة  جمال  فى 

كاليفورنيا  بولية  الكوت�شيال  وادي  فى  وكذلك  العربي  واخلليج  العراق  من 

date palm dubass bug) وعلى مزارع النخيل ملكافحة ح�شرة  الدوبا�س

 the lesser date) وكذلك ح�شرة احلمرية (Ammatissus binatotus

(moth) (Battrachedra amydraula moyr

بعد  النخيل  تلقيح  عمليات  فى  الزراعي  الطريان  با�شتخدام  التفكري  ومت 

امليكانيكية  الطرق  وا�شتخدام  اللقاح   حبوب  ا�شتخال�س  تقنيات  جناح 

اليدوية من الأر�س فى عملية اي�شال حبوب اللقاح اىل العناقيد الزهرية 

ا�شحاب  من  وبطلب  ال�شتينى  العقد  بداية  وفى  التلقيح  عملية  ل�شتكمال 

املزارع فى كاليفورنيا من  اجلهات الزراعية فى الولية ونتيجة �شحة  العماله  

بتلقيح  التجارب  باأجراء  بو�شر  النتاج  مناطق  فى  النخيل   بتلقيح  املاهرة 

النخيل و ذالك :

وكذلك   (fixed wing – aircraft) الثابت  اجلناح  طائرات  با�شتخدام 

وكذلك  العتيادية  الر�س  اجهزة  وتطوير   (Helicopter) املتحرك اجلناح 

�شمان   ومتطلبات  يتطابق  وب�شكل  الطائرات  ببدن   املثبته   الر�س  معدات 

عملية تلقيح العناقيد الزهرية فى اعلى مكب النخلة  وب�شكل كفوء و�شريع 

وتوقيت منا�شب .

استخدام الطائرات 
فى تلقيح نخيل التمر

التى  الفات  مكافحة  جمال  فى  كانت  النخيل  خدمة  عمليات  مكننة  بداية 

وذلك  املا�شي  القرن  من  الع�شرينى    العقد  اوائــل  مع  وذالــك   ت�شيبها 

 (dusters) املعفرات   وكذلك   (sprayers) اليدوية  املر�شات  با�شتخدام 

من الر�س او با�شتخدام مر�شات ومعفرات �شغريه  بال�شعود اىل النخله  

بطريقة ال�شالمل او اجهزة �شعود بوا�شطة الرافعات املثبتة على �شاحبات 

ونقل   الف�شائل  وقلع  والكرب  ال�شعف  قطع  مكائن  ا�شتخدمت  كما  زراعية 

النخيل مع بدايات العقد ال�شتينى  فى كل من الوليات املتحدة المريكية 

اللقاح  حبوب  ا�شتخال�س  تقنية  ا�شتخدام  ذلــك  �شاحب  حيث  والــعــراق 

ميكانيكيا با�شتخدام ماكنة  ا�شتخال�س حبوب اللقاح وجتفيفه ثم خلطه 

بطحني القمح او الرز ور�شه على العناقيد الزهرية با�شتخدام اجهزة تعفري 

ب�شيطة يدويه . تطورت اىل ا�شتخدام موتورات ل�شغط املخلوط من الر�س 

)Phoenix dactylifera(
“Application Of Aircrafts In Date Palm Pollination”
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بوادي  النخيل  مــزارع  فى  حماولة  اول  ونفذت 

عام  كاليفورنيا  ــة  ولي جنوب  فى     fountair

من   1960 – اعــوام 1964  تكرارها  ثم   1963

طائرة  با�شتخدام   R.D..preston ال�شيد  قبل 

ثابته اجلناج  باأ�شتخدام  حبوب اللقاح املجففة 

والتى مت خلطها مع م�شحوق ق�شوراجلوز  وطحني 

الزهرية  العناقيد  على  ا�شبوعيا  ور�شها  القمح 

اعطى  املو�شم  و�شط  ان  تبني  .حيث  املتفتحة 

اف�شل النتائج وفى عام 1964 مت تطبيق التجربة 

وكانت  التقليدي  اليدوي  التلقيح  مع  باملقارنة 

النتيجه  اف�شل ب�شبب التاخري فى اجراء التلقيح 

اليدوي.

بواقع  اأيظا   التجربة  طبقت  مو�شم 1965  وفى 

وهــدوء  اجلــو  �شفاء  حالة  فى  ا�شبوعيا  مرتني 

�شرعة الرياح ونفذت مبكرا ومت جتفيف حبوب 

اللقاح بواقع ن�شبة 1.5 باوند لقاح اىل 15 باوند 

طحني قمح فقط . واظهرت النتائج بان 66 % 

بني  متنا�شب  وبتوزيع  ملقحة  كانت  الثمار  من 

العثوق  حول النخلة وبني اخلطوط.

 G.K. املهند�س  مــن  كــل  قــام   1966 عــام  وفــى 

الــزراعــيــة  الــهــنــد�ــشــة   حمــطــة  مــن    Brown

وال�شتاذ  بكاليفورنيا  ريفر�شايد  جامعة   فى 

امل�شارك فى ق�شم الهند�شة الزراعية فى جامعة 

م�شيكان وبالتعاون مع R.M.perkins فى جامعة 

كاليفورنيا باعداد م�شروع درا�شة  التلقيح اجلوي 

Aerial Pollinating) (Project التمر  لنخيل 

ومت  اجراء العديد من التجارب عامي 1966 – 

1967 فى وادي الكوجال وفى واحةانديوا حيث  

تتمركز م�شاحات كبرية من النخيل وذالك بعد 

تطوير اجهزة الر�س والتعفري بطائرات اجلناح 

نتائج  من  وال�شتفادة  املتحرك  وكذلك  الثابت 

على  نفذت   – ال�شابقة  والتطبيقات  التجارب 

املــزارع  ا�شحاب  مع  بالتعاون  نور  دجلة  �شنف 

والباحثني فى حمطة انديوا  لتجارب النخيل .

هيليكوبرت  طائرة  با�شتخدام  جتربة  اول  كانت 

الوىل  الثالث  ال�شهر  فى   47-GBEL موديل 

مع  بالتعاون  وذلك  التلقيح  مو�شم  �شبقت  التى 

  western helicopter مهند�شي وخرباء �شركة

وا�شتخدام  كاليفورنيا  فى    Rialto مدينة  فى 

ومو�شوع  بالحمر  ملون  القمح  طحني  م�شحوق 

ومت�شل  بالطائرة   (Hopper) ال�شخ جهاز  فى 

ارتــفــاع  اف�شل  لــدرا�ــشــة  مــنــفــردة  انــابــيــب  بها 

وال�شرعة  وامل�شافة عن خطوط النخيل ل�شمان 

على  منتظم  ب�شكل  امل�شحوق  وتــوزيــع  و�ــشــول 

مواقع التزهري والعناقيد الزهرية النثوية على 

كفاءة  فى  التاكد  لفر�س  وا�شتخدمت  النخلة  

التلقيح بو�شع �شاليدات زجاجية �شفافة ومطلية 

 – املفرت�شة  التزهري  مــواقــع  عند  بالفازلني 

�شاعه    / 80كم  للطائرة  �شرعة  اف�شل  وكانت 

عن  قدم  بارتفاع 5.3  اخلطوط  بني  الطريان  و 

نهاية اعلى مافة باخلط وا�شتخدام لكل هكتار  

باوند    3  –  2.4 يحدود   ) تقريبا  نخلة   150  (

وحددت �شرعة موتور �شخ امل�شحوق 100 - 180 

دورة يف الدقيقة واملوجود على جانب الطائرة .

با�شتخدام  فكان  الثاين  التجريبي  الفح�س  اما 

 (235Powrnee)موديل اجلناح   ثابتة  طائرة 

ومتت  تعفري  وجهاز    ke-3h1   مبوديل مــزوده  

الطريان  خدمات  ق�شم  مع  التجربةبالتن�شيق 

وادي  فى  )ثرمال(  مدينة  فى   Moeis ل�شركة 

الكوجال وطبقت نف�س معايري ا�شتخدام امل�شحوق 

كما هو احلال فى طائرة الهيلوكوبرت.

)Results(: لنتائج�

ـــارب ا�ــشــتــخــدام الــطــائــرات  اثــبــتــت نــتــائــج جت

اجلناح  ا�شتخدام  من  اف�شل  كان  الهليوكوبرت 

ح�شب  متباينه  التلقيح  ن�شبة  وكــانــت  الثابت 

ن�شبة  واف�شل  التجربة  بت�شميم  املهيئة  املواقع 

اللقاح  حبوب  من  مكعب   اأجن   7.5 ا�شتخدام 

عدد  معدل  وكـــان   ) نخلة   150( هكتار   لكل 

مبعاملة  ثمرة   45 الواحد  الواحد  الباوند  ثمار 

للباوند  ثمرة   55 مبقابل  الطائرة  من  التلقيح 

بن�شبة  اى  اليدوي  التلقيح  با�شتخدام  الواحد 

من  النهائي  النــتــاج  امــا  حجما  اكــرب   %  22

والتالفة  ملقحة  الغري  و  اأ  امللقحه  الزهار  حيث 

فالفروقات كانت اف�شل بالتلقيح اليدوي عنه فى 

التلقيح بالطائرة 70 % من الثمار قابلة للت�شويق 

باليدوي مقابل 60 % بالطائرة .

:)Conclusions( ل�شتنتاجات�

اول  املــبــادره،  حيث  مــن  التجارب  1 -  جنحت 

الطائرة  فى  الر�س  اجهزة  تقيي�س  بتطوير 

ت�شاعد  ــتــى  وال ــدات  ــع امل وتــركــيــب  ــع  ــوزي وت

مع  حزم  �شكل  على  اللقاح  حبوب  دفع  على 

ا�شتمرار دورانها على قمة النخله بفعل من 

املحرك املوجود على جانب  الطائرة.

الثابت   اجلناح  طائرة  ا�شتخدام  2 -  طريقة 

او  تطويرها  يجرى  مل  كما  موفقة  تكون   مل 

تكرار ا�شتخدامها.

توفر   فــرتات  كانت  التلقيح  نتائج  3 -  اف�شل 

قلة  مع   29 - املالئمة 28  احلـــرارة  درجــة 

كم/  من 5  اقــل  تكون  بــاأن  الــريــاح   �شرعة 

�شاعة وظروف تلقيح بكمية 7.2 اأجن مكعب  

 ) نخلة   150( ايكر  لكل  اللقاح  حبوب  من 

او  للثمار  خف  وبـــدون  متتالية  ــام  اي وعلى 

ال�شماريخ.

ميكن  هيليكوبرت  بوا�شطة   التلقيح  4 -  طريقة 

وفى  وا�شعة  مل�شاحات  النجاح  لها  يكتب  ان 

وارتفاع  املهره   التلقيح  عمال  �شحة  حالة 

تكاليف التلقيح حيث امكن ال�شراع بالعملية 

بتلقيح 5 هكتار اأى 750 نخلة مبعدل �شاعة  

طريان.

ال�شتفادة  النخيل  زراعـــة  ملناطق  5 -  ميكن 

باجهزة  التقنية  وتطوير  التجارب  هذه  من 

الــزيــت  نخيل  ــــزراع  مل ميــكــن  كــمــا  حــديــثــة 

تــوفــرظــروف  حـــال  فــى  بــنــجــاح  تطبيقها 

مناخية مالئمة لجراءها 

على  جتريبى  م�شروع  تطبيق  املمكن   6 -  من 

دولة  ومنها  اخلليج  فــىدول  كبرية  مزرعة 

المارات العربية 

 املتحدة نظرا لتوفر ظروف اف�شل عند التلقيح 

النخيل             ــدد  ع وكـــرثة  منها  اجلــويــة  خ�شو�شا 

وارتــفــاع  ق�شرية  فــرتة  فــى  تلقيحة  املــطــلــوب 

تكاليف التلقيح وتوفر الظروف املادية والتقنية 

لتطبيق هكذا م�شروع .    
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