
ويف بداية ظهور الطلع يكون لونه اأخ�ضر ثم يتحول اإىل اللون البني الداكن ثم 

ي�ضود. والطلع جمع طلعة ويتكون من الغمد اأو اجلف وهو الوعاء اأو الغالف 

املحيط مبجموعة ال�ضماريخ الزهرية التي حتمل الأزهار وهذا الوعاء عبارة 

عن غالف متني م�ضتدق احلواف، اأما ال�ضطح الداخلي فاأمل�س بلون م�ضفر.

والأغاري�س جمع اأغري�س وهي ما يف جوف اجلف من ال�ضماريخ والأزهار 

ويتفتح  تنمو  اأن  تلبث  ما  وم�ضفرة  من�ضودة  بي�ضاء  تكون  العادة  ويف 

الغالف وينت�ضر غبار الطلع ثم تخرج حبوب كالدقيق الأبي�س ناعم جدًا 

يطلق عليها حبوب اللقاح.

ثانيًا: املكونات الغذائية حلبوب اللقاح

حبوب  �ضواء  اللقاح  حبوب  باأن  وال�ضيدلنية  الغذائية  التحاليل  اأثبتت 

اأواًل: تعريف طلع النخيل وحمتوياته

النخيل من الأ�ضجار ثنائية امل�ضكن، لذا جند اأن الأزه��ار الذكرية ينفرد 

بحملها الذكر )الفحل( بينما الأزهار الأنثوية حتملها الأنثى )النخلة(.

ويخرج الطلع يف كال اجلن�ضني )الفحل والنخلة( من اأباط ال�ضعف الأخ�ضر 

املكتمل النمو– وعادة يبداأ الفحل يف اإنتاج الطلع قبل الأنثى )النخلة( ب�ضهر 

تقريبًا اأي خالل �ضهر فرباير وي�ضتمر حتى نهاية �ضهر مار�س بينما تبداأ 

الإناث )النخيل( يف اإنتاج طلعها )اأكمامها( منذ نهاية �ضهر  فرباير وحتى 

نهاية �ضهر اأبريل وعادة الفرتة من بداية �ضهر فرباير حتى نهاية �ضهر اأبريل 

هي فرتة خروج طلع النخيل حتت اأجواء اململكة العربية ال�ضعودية، وهذه 

الفرتة قد تتقدم اأو تتاأخر يف بع�س الدول ح�ضب ظروفها املناخية .

مل يعد اال�ستثمار يف جمال اإن�ساء مزارع وب�ساتني نخيل التمر يقت�سر على اإنتاج التمور فح�سب، بل تخطاه اإىل اأبعد من ذلك بكثري، 

فاإن كان اإنتاج التمور هو الهدف االأ�سا�سي اإال اأنه اأ�سحى هناك اأهداف اأخرى تختلف باختالف مدى وعي امل�ستثمر واإمكانياته 

واهتماماته، ومن تلك االأهداف هي اال�ستفادة من املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي يطلق عليها بع�ض املزارعني )خملفات( 

حيث اإن معظم تلك املنتجات يغفل قيمتها واأهميتها كثري من مزارعي النخيل، ومن تلك املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي متثل 

ثروة حقيقية اإال اإنها ثروة مهملة اإال القليل ممن ي�ستغلونها ا�ستغالاًل اأمثل ما يلي: نوى التمر. جمار نخيل التمر. حبوب اللقاح. 

نواجت التقليم. الف�سائل. الرواكيب. )الف�سائل الهوائية(.

يف احللقة االوىل �سنتناول املكونات الغذائية واالأهمية االقت�سادية حلبوب اللقاح باعتبارها جزءًا من املنتجات الثانوية ل�سجرة 

نخيل التمر.
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المنتجات الثانوية لشجرة نخيل التمر  )1(

المكونات الغذائية 
واألهمية االقتصادية 

لحبوب اللقاح
أ. سعود بن عبد الكريم الفدا 
د. رمزي عبد الرحيم أبو عيانة 

ramzy2000@hotmail.com

ê
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لقاح نخيل التمر اأو حبوب اللقاح التي يجمعها 

تعد  املختلفة  النباتية  م�ضادرها  من  النحل 

م�ضدرًا جيدًا لكثري من الفيتامينات والأمالح 

التي  الأمينية  والأحما�س  والأنزميات  املعدنية 

يتناولها،  مل��ن  واحليوية  الن�ضاط  على  تبعث 

باختالف  ملكوناتها  املئوية  الن�ضبة  وتختلف 

يلي  وفيما  منها  جمعت  التي  النباتي  امل�ضدر 

جدول يو�ضح تلك املكونات.

ثالثًا: �سور واأ�سكال حبوب اللقاح

واحل��ج��م  ال�ضكل  يف  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  تختلف 

النباتي  امل�ضدر  باختالف  الإن��ب��ات  وفتحات 

اأن  امل��ا���ض��ي  يف  ال�ضائد  الع��ت��م��اد  ك��ان  حيث 

وتركيبها،  �ضكلها  يف  مت�ضابهة  اللقاح  حبوب 

ولكن اأثبتت الدرا�ضات اأنها تختلف يف ال�ضفات 

التالية كما يف اجلدول رقم )2( وطبقًا لل�ضور 

املرفقة. 

الــمـــحــــتـــــويـــــــاتاملكون الرئي�سيم

 11  % حلبوب اللقاح الطازجة، 5  %  حلبوب اللقاح احلاجة املاء1

 6  %الرماد2

 هرمون الإي�ضرتونالهرمونات3

 فيتامينات )اأ، ح، د، ه�، ك( جمموعة فيتامينات )ب1، ب2، ب6، ب12، نيا�ضني، بيوتني، اأنيو�ضيتول، روتني(الفيتامينات4

 كربوهيدارت 34 %، بروتينات 35 % ، دهون 5 % تقريبًاعنا�ضر غذائية5

اأمالح معدنية6
خار�ضني، يود،  نحا�س،  منجنيز،  حديد،  ماغني�ضيوم،  كلور،  �ضوديوم،  كربيت،  بوتا�ضيوم،  فو�ضفور،   كال�ضيوم، 

�ضيلكون، بورون، مولبيد ثيوم، تيتاثيوم

كتاليز، ليبيز، اأنفرتيز، اأميلز، ديامتيز، بكتيز، فو�ضفاتيزاأنزميات7

�ضيتو كروم، اأيزومرييز، لكتيك ديهيدروجيتيز.م�ضاعدات الأنزميات8

كاروتني، زانثوفيل.�ضبغات9

اأحما�س معدنية، اأحما�س فينولية، جلي�ضربدات اأحادية وثنائية وثالثية.مواد اأخرى10

جدول رقم ) 1 ( مكونات حبوب اللقاح

جدول رقم )2( اأوجه املقارنة بني �سكل وحجم وموا�سفات حبوب اللقاح

ال�ســرحوجه املقارنةم

ال�ضكل1
 تكون كروية اأو بي�ضاوية اأو م�ضلعة اأو م�ضتطيلة اأو على �ضكل هالل

يف بداية ظهوره وكما يف حبوب لقاح النخيل

احلجم2

 تختلف من �ضغري ل يتعدى 5 ميكرون يف حبوب لقاح نخيل التمر اإىل

 كبري جدًا ي�ضل اإىل 200 ميكرون كما يف حبوب لقاح الف�ضيلتني

القرعية واجلهنمية

فتحات الإنبات3
اأو على �ضكل ثقب البدائية،  الأنواع  ال�ضكل مثل   تكون غري حمددة 

تختلف م�ضاحته باختالف حبوب اللقاح بني ال�ضيق واملت�ضع

4
الطبيعة اخلارجية

حلبوب اللقاح

اأ�ضلب مادة ع�ضوية موجودة، تختلف تعد   ترتكب من مادة �ضلبة 

 من حيث ال�ضكل والرتكيب وال�ضمك، فهي اإما �ضميكة جدًا اأو رقيقة،

 وهي اإما حبيبية ال�ضكل لي�س لها تركيب خا�س اأو تركيب من اأعمدة

مرتا�ضة عمودية على �ضطح احلبة.

الطبيعة املتو�ضطة5
ال�ضكل وغليظة حتت فتحة اللقاح متفاوتة   وتكون يف جميع حبوب 

الإنبات

امل�سدر:  1 -   فتحي حممد د�ضوقي – لقاح النحل – جملة العلوم والتقنية العدد 74 ربيع اآخر 1426 ه� .   2 -�ضبكة الإنرتنت العنكبوتية.

                 3 -  د. رمزي اأبو عيانة، واملهند�س �ضلطان الثنيان – زراعة واإدارة م�ضاريع النخيل 2008 م .
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اإنتاج  ومعدل  الطلع  موا�سفات  رابعًا: 

الفحول من حبوب اللقاح

حبوب  م��ن  الفحل  اإن��ت��اج  م��ع��دل  1 -  يختلف 

واخلدمة،  الفحل  عمر  باختالف  اللقاح 

وعادة ينتج الفحل البالغ من العمر 15 �ضنة 

فاأكرث عددًا من الطلع يرتاوح من 28-12 

طلعًا مبتو�ضط 20 طلعًا/فحل.

2 -  اأما وزن الطلع يختلف من 440-2030جم 

ال�ضماريخ  وزن  متثل  1251جم،  مبتو�ضط 

ميثل اجلف  بينما  الطلع،  وزن  من   %  62

والغمد 48 % من وزن الطلع حيث يرتاوح 

جم   1500 اإىل   260 من  ال�ضماريخ  وزن 

ب��ودرة  فيها  مب��ا  ج��رام   667.6 مبتو�ضط 

اأو  وزن اجلف  ي��رتاوح  بينما  اللقاح  حبوب 

880جم  اإىل   135 من  الغمد  اأو  الغالف 

مبتو�ضط 524.5 جرام )جدول 3(.

3 -  ي����رتاوح ع���دد ال�����ض��م��اري��خ ب��ال��ط��ل��ع من 

اأ�ضكال و اأطوال الطلع الذكري

) اأ (                                       ) ب (                                              ) ج (

�سور وا�سكال حبوب اللقاح

 181.6 مب��ت��و���ض��ط  ���ض��م��راخ   383  -  86

املذكرة  الأزه���ار  ع��دد  وتختلف  �ضمراخ 

مذكرة  زه��رة   27-106 من  �ضمراخ  بكل 

وينتج  زهرة.   52.75 مبتو�ضط  �ضمراخ   /

الفحل الواحد كمية من حبوب اللقاح ترتاوح 

مبتو�ضط  ت��ق��در  ج��رام��ًا   550  -  380 م��ن 

لتلقيح عدد من 25-20  450جرامًا تكفي 

نخلة.



67 الشجرة المباركة - ديسمبر  2012   

الطول  حيث  م��ن  الطلع  موا�ضفات  4 -  اأم���ا 

فترتاوح من 49-106.6�ضم مبتو�ضط 71.7 

من  الطلع  قمة  عر�س  ي��رتاوح  بينما  �ضم 

و�ضط  وعر�س  5�ضم  �ضم مبتو�ضط   8.2-3

الطلع من 8-17.5 �ضم مبتو�ضط 13.2�ضم 

3.5-10.3�ضم  من   الطلع  قاعدة  وعر�س 

مبتو�ضط 6.2�ضم ، ويرتاوح طول ال�ضمراخ 

هو  كما  �ضم،   19 مبتو�ضط  9-35�ضم  من 

مو�ضح باجلدول رقم )4(.

مب�ضروع  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���ض��ات  5 -  اأثبتت 

)التي  العقيمة  الفحول  ن�ضبة  اأن  الباطن 

لقاح(  حبوب  ب���ودرة  ب��ه  لي�س  طلعًا  تنتج 

ترتاوح من �ضفر اإىل 1.5 % مبتو�ضط 0.6 

ثمارًا  تنتج  )التي  اخلنثى  الفحول  اأما   %

وزن الطلع / جمم
وزن ال�سماريخ

الذكرية بالطلع / جم

وزن الغالف / جم

بعد نزع ال�سماريخ

عدد ال�سماريخ

بالطلع / �سمراخ

عدد االأزهار

بال�سمراخ / زهرة

11700800700199101
2175675065019849
3111051055011072
487551040018638
52030150088025646
6169090067538355
796047037012426
8112057051520740
9149075074026054

10111059046014544
11112556057520531
121410770570255106
13120057542014352
14161077072012850
155102021609941
161730125060026140
17136062560012550
181140630470148106
194402601358631
2066036030011423

25026133521049036321055جمموع

1251.3667.6524.5181.652.75متو�ضط

جدول رقم )3( متو�سط وزن الطلع كاماًل ووزن وعدد ال�سماريخ بالطلع ووزن الطلع بعد نزع ال�سماريخ وعدد االأزهار

 ال�ضماريخ الذكرية داخل الطلع الذكري
ترتاوح  نوى  بدون  اقت�ضادية  غري  �ضغرية 

من �ضفر اإىل 0.5 % مبتو�ضط 0.4 % .

6 -  اأما الآفات التي ت�ضيب الطلع فهي ح�ضرية 

مثل )فرا�ضة التمر الكربى، �ضو�ضة الطلع( 

ومر�ضية مثل مر�س خيا�س الطلع.

ري��اًل/  80 �ضنويًا  الفحل  تكلفة  7 -  متو�ضط 

20 طلعًا، يرتاوح  املتو�ضط  ينتج يف  �ضنويًا 

�ضعر الطلع من 10 - 80 رياًل مبتو�ضط 25 

 25 20طلعًا*  الفحل  اإنتاج  فيكون  ري��اًل، 

التكلفة  قيمة  بخ�ضم  ري��اًل   500= ري��اًل 

الفحل  اإنتاج  �ضايف  فيكون  ري��اًل   80 وهي 

=500-80=420 رياًل / �ضنة تقريبًا.

8 -  ج��دول رق��م )5( يو�ضح ملخ�س ملوا�ضفات 

الطلع الذكري وكمية وقيمة اإنتاج الفحل/�ضنة.
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حبوب  وتخزين  اإعــداد  طرق  خام�سًا: 

اللقاح

1( اإعداد وجتهيز حبوب اللقاح:

بعد  الذكرية  الزهرية  الأغ��اري�����س  قطع  يتم 

ن�ضجها )وعالمة ذلك هو بدء اأن�ضقاق الغالف 

الأغاري�س  ب�ضق  العمال  يقوم  ثم  اخلارجي( 

الزهرية،  ال�ضماريخ  منها  وي�ضتخرج  طوليًا، 

التيارات  عن  بعيدًا  مظللة  اأماكن  يف  وجتفف 

الهوائية واأ�ضعة ال�ضم�س املبا�ضرة ويتم تقليبها 

ث���م جتمع  الأزه������ار  اأي�����ام جت���ف   7-5 وب��ع��د 

ال�ضماريخ، وت�ضتخدم يف التلقيح اأو تخزن للعام 

يف  اجلافة  الذكرية  ال�ضماريخ  وتخزن  التايل، 

ال��ك��رت��ون وحت��ف��ظ يف  م��ن  اأو  ع��ب��وات خ�ضبية 

املنا�ضبة )30  درج���ات احل���رارة  غ��رف حت��ت 

املنا�ضبة،  درجة مئوية( وهي درجات احل��رارة 

ل�ضتخدامها يف تلقيح الأغاري�س املوؤنثة املبكرة 

تعذر  ح��ال��ة  اأو يف  ال��ت��ايل،  امل��و���ض��م  اأوائ����ل  يف 

من  كمية  ينرث  اجلديد،  اللقاح  على  احل�ضول 

اخل��ارج  من  العبوات  على  امليكروين  الكربيت 

حيث يوؤدي ذلك اإىل طرد الآفة اأو اإبادتها كذلك 

ب��ودرة حبوب  اأخذ عينات ع�ضوائية من  يف�ضل 

لختبار  عليها  حتاليل  واإج��راء  املخزنة  اللقاح 

يف  املتبع  هو  وه��ذا  ا�ضتخدامها  قبل  حيويتها 

م�ضروعات الإدارة الزراعية حيث توؤخذ عينات 

ال��زراع��ة  كلية  خم��ت��ربات  يف  وحتلل  ع�ضوائية 

وتراوحت  الق�ضيم  بجامعة  البيطري  والطب 

ن�ضبة حيوية حبوب اللقاح من  89-92 % وهذه 

الن�ضبة تعترب ممتازة.

جدول رقم )5( موا�سفات الطلع الذكري وقيمة اإنتاج الفحل

الوحدةاملوا�سفاتاملعايري
ال�ن�ت��ائ��ج

املتو�ضطمن : اإىل

اأنواع

الفحول

99 - 98100%فحول منتجة

0.6�ضفر – 1.5%فحول عقيمة

0.4�ضفر – 0.5%فحول خنثى

الأوزان

20301251 - 440 جموزن الطلع

667.6   1500 - 260جموزن ال�ضماريخ

880524.5 -135جموزن الغمد )اجلف(

الأطوال

4973.19 - 106.6  �ض�مطول الطلع

8.25-3�ض�معر�س قمة الطلع

17.513.2-8�ض�معر�س و�ضط الطلع

10.36.2-3.5�ض�معر�س قاعدة الطلع

3510 - 9�ض�مطول ال�ضمراخ

الأعداد

383181.6-86�ضمراخعدد ال�ضماريخ/طلع

10652.75-2زهرةعدد الأزهار/�ضمراخ

2522-20نخلةعدد النخيل/فحل

2820-12طلععدد الطلع/فحل

ن�ضبة

الإ�ضابة

 باآفات

الطلع

0.3�ضفر – 2%�ضو�ضة الطلع

0.2�ضفر – 1%فرا�ضة التمر الكربى

0.5�ضفر - 2%مر�س خيا�س الطلع

القيمة

25 من  10-80ريالقيمة الطلع الواحد

20500 × 25ريالقيمة اإنتاج الفحل

80 70  - 90ريالتكلفة الفحل/�ضنة

80420  - 500ريال�ضايف اإنتاج الفحل

 جدول رقم )4( طول وعر�ض 

الطلع الذكري 

م
 الطــول/

�سم

العـــر�ض / �ســــم

القاعـدةالو�سطالقمــة

1926.31710.3

2553.510.34.7

374.24.611.26

4100.55.814.28

5106.68.217.57.2

6986.516.59

7806.514.58.3

8604.211.55.5

9504.2138

105548.53.5

1170517.56

1252385

13634116.5

14555.211.88

15986146.5

16815165.5

17493.5136

18615134

1969.56114.2

20945163.5
1463.8101.5265.5125.7جمموع

73.19513.26.2متو�ضط

 1( الدرا�ضة اأجريت على بع�س الفحول مب�ضروع الباطن بالإدارة الزراعية مار�س 2012م. 

 2( متو�ضط اأ�ضعار الطلع الذكري طبقًا لالأ�ضعار باأ�ضواق حبوب اللقاح والتمور مبدينة بريدة مار�س 2012م
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موعد  ح�ضب  النخيل  اأ���ض��ن��اف  تق�ضيم   –  2

التزهري ومدى حاجتها حلبوب اللقاح:

اأن يعي  البند هو  اإعداد هذا  الهدف من   لعل 

تزهر  التي  الأ�ضناف  ببع�س  النخيل  مزارعو 

مبكرًا، واأخرى التي تتاأخر يف التزهري، وكذلك 

مدى حاجة هذه الأ�ضناف اإىل حبوب اللقاح، 

التي  الأغ��اري�����س  ع��دد  متو�ضط  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

برنامج  و�ضع  ميكنهم  حتى  النخلة،  تنتجها 

تلقيح على اأ�ض�س علمية من حيث توقيت تنفيذ 

من  التقريبية  الحتياجات  وموؤ�ضر  الربنامج 

حبوب اللقاح.

من اجلدول ال�ضابق رقم )6( يت�ضح اأن فرتة 

ت��ب��داأ من  الأ���ض��ن��اف(  الإزه����ار )يف خمتلف 

واأن  اأبريل،  منت�ضف  وحتى  فرباير  منت�ضف 

عدد الأغاري�س للنخلة يختلف من فئة لأخرى، 

اإنتاجها  ي��زداد  الأزه��ار  مبكرة  الأ�ضناف  واأن 

من الأغاري�س وتقل حاجتها اإىل حبوب اللقاح، 

اإنتاجها  الإزهار يقل  املتاأخرة  الأ�ضناف  بينما 

من الأغاري�س وتزداد قابليتها حلبوب اللقاح.

اأما الفئة املتو�ضطة يف موعد التزهري يبدو اأنها 

اإنتاجها من الأغاري�س ويف  اأي�ضًا يف  متو�ضطة 

حاجتها حلبوب اللقاح.

�ساد�سًا: االأهمية االقت�سادية حلبوب 

اللقاح 

اأواًل: ا�ستخدام حبوب اللقاح يف التلقيح

اأ - التلقيح الطبيعي: 

وهو التلقيح الذي يتم من دون تدخل الإن�ضان. 

ويق�ضم اإىل ق�ضمني هما:

1 - التلقيح الهوائي.

النخيل  ي��زال  ل  العامل  من  املناطق  بع�س  يف 

البذور،  طريق  عن  اجلن�ضية  بالطرق  يتكاثر 

ل��ذا ف��ان ع��دد ال��ف��ح��ول  ي��ك��اد ي��ك��ون م�ضاويًا 

ت��ك��ون كمية  ل��ع��دد الإن����اث ويف ه���ذه احل��ال��ة 

حبوب اللقاح كافية لتاأمني تلقيح اإناث النخيل 

مراك�س  يف  متبع  ه��و  ك��م��ا  ال��ري��اح  ب��وا���ض��ط��ة 

يف  وبريو  واملك�ضيك  كاليفورنيا  مناطق  وبع�س 

املزارعني  اأمريكا اجلنوبية رغم معرفة بع�س 

اأن  اإل  ال�ضناعي  بالتلقيح  املناطق  ه��ذه  يف 

هناك عوامل اقت�ضادية اأو قلة الأيدي العاملة 

التلقيح  ا�ضتخدام  دون  من  حتول  قد  املدربة 

ال�ضحراوية  املناطق  بع�س  ويف  ال�ضناعي. 

ال��ه��وائ��ي  التلقيح  ي��ت��م  وم��وري��ت��ان��ي��ا  ليبيا  يف 

اإذ  الأوىل  ال��ط��ري��ق��ة  م��ن  خمتلفة  ب��ط��ري��ق��ة 

املنطقة  يف  كاماًل  الذكرى  الغري�س  يو�ضع 

التاجية ل�ضجرة النخيل الأنثوية ويرتك للرياح 

للم�ضاعدة يف عملية التلقيح، كما ت�ضتعمل هذه 

لتلقيح  كاليفورنيا  املدن يف  بع�س  الطريقة يف 

اأ�ضجار النخيل الفتية واملزروعة على م�ضافات 

ين�ضح  ول  الدرا�ضات  بع�س  لأج��راء  متقاربة 

بهذه الطريقة لالأ�ضباب التالية :

1 - تتطلب اأعدادًا كبرية من الأ�ضجار الذكرية 

50 % لإمتام عملية التلقيح.

2 - قلة املح�ضول الناجت.

منتظمة  غري  رديئة  الثمار  نوعية  تكون   -  3

يف  الداخلية  الهرمونات  توزيع  لعدم  ال�ضكل 

الثمار ب�ضورة متجان�ضة. 

مما ينتج عنه زيادة حجم بع�س اخلاليا دون 

الأخرى م�ضببا عدم انتظام �ضكل الثمرة.

2 - التلقيح بوا�سطة احل�سرات.

حتى  زكيه  رائحة  لها  لي�ضت  الأنثوية  الأزه��ار 

الطريقة  ه��ذه  ف��ان  لذلك  احل�ضرات،  جت��ذب 

غري عملية ول ميكن العتماد عليها اإطالقا يف 

تلقيح اأ�ضجار النخيل.

ب - التلقيح ال�سناعي:

اأف�ضل  م��ن  ال�ضناعي  التلقيح  عملية  تعترب 

وغلة  مم��ت��ازة  نوعية  على  للح�ضول  ال��ط��رق 

عند  ال�ضناعي  التلقيح  ع��رف  وق��د  ج��ي��دة، 

 300 منذ  امل�ضريني  قدماء  وعند  اليابانيني 

التلقيح  تق�ضيم  ومي��ك��ن  امل��ي��الد،  ق��ب��ل  �ضنة 

ال�ضناعي اإىل ق�ضمني هما:

1 - التلقيح اليدوي:

اليدوي مت�ضابهة يف معظم  التلقيح  اإن طريقة 

ب�ضيطة  ف����وارق  م��ع  النخيل  زراع����ة  م��ن��اط��ق 

والتلقيح اليدوي هو املتبع لدى معظم مزارعي 

باملرور  العامل  يقوم  ب��اأن  ذلك  ويتم  النخيل، 

جدول رقم )6( تقييم اأ�سناف النخيل ح�سب موعد التزهري ومدى قابليتها حلبوب اللقاح

الفئة
 املوعد التقريبي

خلروج الطلع

عدد الطلع/

نخلة

 اأمثلة لبع�ض

االأ�سناف

احلاجة حلبوب اللقاح

قليلمتو�ضطكثري

اأ�ضناف

مبكرة

من منت�ضف فرباير

حتى

منت�ضف مار�س

22 - 10

مبتو�ضط

16

�ضكري

حلمية

كويري

�ضلج

-
-
-
-

√
-
-
√

-
√
√
-

اأ�ضناف

متو�ضطة

من الأ�ضبوع الأخري

من

فرباير حتى نهاية

مار�س

20 - 8

مبتو�ضط

14

رزيزي

�ضقراء

مكتوبي

ر�ضودي

-
-
-
-

√
√
√
√

-
-
-
-

 اأ�ضناف

متاأخرة

من الأ�ضبوع الثاين

 من مار�س حتى اأول

منت�ضف اأبريل

14 - 6

مبتو�ضط

8

�ضباكة

خال�س

نبتة �ضيف

خ�ضري

√
√
√
√

-
-
-
-

-
-
-
-
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على النخيل، ملتابعة تفتح الأغاري�س ثم يو�ضع 

داخل  الذكرية  الزهرية  ال�ضماريخ  من  كمية 

الأغري�س الأنثوي الذي تفتح وم�ضى على ذلك 

)اأي  بو�ضع مقلوب  وذل��ك  اأي��ام   4-2 فرتة من 

اأن الأزه��ار املذكرة تكون بو�ضع عك�س الأزهار 

املوؤنثة( ثم يربط الأغري�س الأنثوي ربطة خفيفة 

ل�ضم ال�ضماريخ الأنثوية حول ال�ضماريخ الذكرية، 

لكل  الالزمة  الذكرية  ال�ضماريخ  عدد  وتختلف 

للقاح  ال�ضنف  حاجة  ح�ضب  اأن��ث��وي  اأغري�س 

وف�ضيولوجية ال�ضنف للعقد ال�ضريع من عدمه، 

وكثافة  الذكري  ال�ضمراخ  ط��ول  ح�ضب  واأي�ضًا 

الأزهار عليه وحيوية اللقاح بها، وعادة ما يكون 

من 5 - 10 �ضماريخ/لكل اأغري�س اأنثوي.

2 – التلقيح االآيل اأو امليكانيكي:

اللقاح  ح��ب��وب  ب���ودرة  على  احل�����ض��ول  -  يتم 

اللقاح  حبوب  ا�ضتخال�س  ماكينة  بوا�ضطة 

بخا�ضية الطرد املركزي.

الطحني  اإىل  اللقاح  حبوب  ب��ودرة  -  ت�ضتخدم 

)مادة حاملة ( بن�ضبة 1 : 4 .

كجم  زن��ة  معدنية  عبوة  يف  اخلليط  -  يو�ضع 

مت�ضل  ه���واء  م�ضد�س  ب��ه��ا  يت�ضل  واح���د 

بكمربو�ضور هواء حممل على �ضيارة ل�ضغط 

ولدفع الهواء يف الليات اخلارجة منه.

امل�ضد�س  �ضمام  على  العامل  �ضغط  -  مبجرد 

يخرج اخلليط التلقيح والأغاري�س املتفتحة.

جافة  اللقاح  حبوب  ب��وردة  تكون  اأن  -  يجب 

فتحة  خ��الل  من  ب�ضهولة  تنفذ  حتى  متامًا 

م�ضد�س الهواء ول يحدث تكرار لن�ضداده.

ي�ضهل  حتى  املعدنية  العبوة  ملء  عدم  -  يجب 

خروج اخلليط من امل�ضد�س.

-  كل �ضيارة حتمل الكمربو�ضور عليها عامالن 

الواقع  النخيل  خط  بتلقيح  عامل  كل  ليقوم 

على جانب ال�ضيارة.

التلقيح  �ضيارة  ل�ضري  يوميًا  خمطط  -  ويجهز 

حتى ل يتكرر ما يتم تلقيحه، وحتى ل يغفل 

متر  اأن  يجب  اإن��ه  حيث  تلقيحه  يتم  مل  م��ا 

ال�ضيارة بنف�س املنطقة كل 3 اأيام لتلقيح ما 

يتم تفتحه اأوًل باأول.

الذكرية  ال�سماريخ  بتعليق  التلقيح   –  3
و�سط قمة النخلة.

العامل  �ضعود  العادية  التلقيح  عملية  تتطلب 

النخلة عدة مرات خالل املو�ضم كذلك يتطلب 

التلقيح على  �ضيارة  تكرار مرور  الآيل  التلقيح 

النخلة، لذلك جلاأت الإدارة اإىل التلقيح بنظام 

النخلة  قمة  بو�ضط  الذكرية  ال�ضماريخ  تعليق 

عند  واح��دة  مرة  للنخلة  العامل  ي�ضعد  حيث 

عدد  بو�ضع  ويقوم  املوؤنثة  النورات  تفتح  بدء 

�ضمراخًا مذكر )حوايل   30 -  20 يرتاوح من 

النخلة  قمة  يف  ذك���ري(  طلع  رب��ع  اأو  ن�ضف 

)�ضواء �ضماريخ جافة اأو غري جافة( حيث يتم 

التلقيح والإخ�ضاب لالأزهار املوؤنثة يف النورات 

املتفتحة بعد ذلك عن طريق حركة الهواء.

الثالث  الثمار يف احلالت  وبتقييم ن�ضبة عقد 

الأوىل  الطريقة  اأف�ضلها  اأن  اأت�ضح  امل�ضتخدمة 

)التلقيح اليدوي(، اأما التلقيح الآيل فيلزم رفع 

ن�ضبة حبوب اللقاح اإىل الطحني وتكثيف املرور 

هذه  با�ضتخدام  املخاطرة  وعدم  النخيل  على 

متو�ضطة  اأو  العادية  الأ�ضناف  اإل يف  الطريقة 

اجلودة ويف املزارع الكبرية والتي ل يتوفر بها 

العدد الكايف من العمال، بينها التلقيح بتعليق 

اأي�ضًا  ا�ضتخدامها  فيمكن  الذكرية  ال�ضماريخ 

كمية  زيادة  مع  واملتو�ضطة  العادية  لالأ�ضناف 

وعمومًا  النخلة،  بقلب  ال��ذك��ري��ة  ال�ضماريخ 

الأوىل  احلالة  يف  الثمار  عقد  ن�ضبة  تراوحت 

من 80 - 95 % بينما يف احلالتني الأخريتني 

فرتاوحت من 50 - 70 %.

�ساد�سًاً: �سور ا�ستخدام حبوب اللقاح

ت�ضتخدم حبوب اللقاح وفقًا لالآتي:

1 -  توؤكل مبفردها.

احلليب  اأو  القهوة  اأو  ال�ضاي  م��ع  2 -  تو�ضع 

بع�س اأ�ضكال ال�ضماريخ العقيمة ) خالية من 

بودرة حبوب اللقاح ( للطلع الذكري

 الطلع الذكري من الداخل

بعد نزع ال�ضماريخ
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كامل�ضروبات اليومية ال�ضاخنة.

واملاء  �ضتاءًا  الدافئ  واملاء  بالع�ضل  3 -  تخلط 

ح�ضب  ا�ضتخدامها  ويف�ضل  �ضيفًا،  البارد 

اإر�ضاد الطبيب املعالج.

لقاح  حــبــوب  تــنــاول  حمــظــورات  �سابعًا: 

النخيل

لقاح  حبوب  لتناول  حمظورات  هناك  -  لي�س 

ل  القائلة  ال��ق��اع��دة  اإت��ب��اع  وي��ل��زم  النخيل 

اإن  �ضيء  تناولها فكل  تفريط يف  اإف��راط ول 

اأنقلب اإىل �ضده، مع مالحظة  زاد عن حده 

ت�ضبب  فقد  اله�ضم  بطيئة  اللقاح  حبوب  اأن 

حيث  التنف�ضي  واجل��ه��از  ال�ضدر  يف  اآلم���ًا 

الغبار املتطاير منه هو ورائحته قد ي�ضببان 

احل�ضا�ضية لدى البع�س ممن ي�ضعرون باآلم 

يف ال�ضدر اأو يف اجلهاز التنف�ضي.

-  ه��ذا وجت���در الإ���ض��ارة اإىل اأن���ه وم��ن خالل 

واملهند�ضني  امل�����ض��رف��ني  ع�����ض��رات  م��ت��اب��ع��ة 

على  بالإ�ضراف  يقومون  الذين  الزراعيني 

الزراعية  الإدارة  النخيل مب�ضاريع  قطاعات 

بينهم  م��ن  اأن  لنا  اأت�ضح  الأوق���اف  ب���اإدارة 

ح�ضا�ضية  من  يعانيان  كانا  اثنني  اأو  م�ضرفًا 

�ضد غبار ورائحة حبوب لقاح النخيل باإدارة 

الأوقاف خالل موا�ضم التلقيح.

-  اح�������ذروا ب������ودرة ل���ق���اح ال��ن��خ��ي��ل، م��ل��وث��ة 

عبد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  اأف���اد  كما  بالر�ضا�س. 

اأغذية  علوم   – )ماج�ضتري  العريفي  اهلل 

وتغذية( ويح�ضر لدرجة الدكتوراه ب�� الع�ضل 

وبع�س  )العامة(  ال�ضياق  خطورة  اإىل  ينبه 

وال�ضائعات  والدعاية  للمحالت  امل�ضتهلكني 

التي تروج ل�� بودرة لقاح النخل، واإنها مدعاة 

القدرة  وا�ضتعادة  والن�ضاط  بالقوة  للتمتع 

نحل   – اللقاح  حبوب  اإن  وق��ال  اجلن�ضية، 

هناك  ولكن  عالجية  جوانب  لها  نخل،  اأو 

�ضلبيات عديدة ترافق ا�ضتخدامها من بينها 

)الإ�ضراف( اأو تعر�س حبوب لقاح النخيل، 

مللوثات الر�ضا�س واملركبات الهيدروكربونية 

النا�س  من  كثري  قائالً:  حديثه  ا�ضتهل  وقد 

طلع  غبار  يتداور  اململكة  مناطق  بع�س  يف 

النخيل )بودرة لقاح النخل( بتناوله مبا�ضرة 

و�ضربه  امل���اء  م��ع  اأو  ال�ضاي  م��ع  بخلطه  اأو 

بحجة اإدعاءات طبية مثل الن�ضاط واحليوية 

ومعاجلة لبع�س الأمرا�س ويف حقيقة الأمر 

�ضواء من  دور عالجي  لها  اللقاح  اأن حبوب 

النحل  جمعها  وال��ت��ي  النحل  وم��ن  النخل 

بع�س  على  لحتوائها  الأزه���ار  خمتلف  من 

واملعادن  والفيتامينات  الأمينية  الأحما�س 

والإنزميات ولكنها �ضالح ذو حدين فالإكثار 

منها له نتائج بال �ضك �ضلبية وال�ضتمرارية 

ال�ضلبية  ملدد طويلة ك�ضنوات له بع�س الآثار 

فاأي مادة حتى املاء الإكثار منها يوؤثر ولكن 

اإىل  فيتحول  ال��ن��ب��ات  ب�ضمة  وه��و  ال��ل��ق��اح 

اجل�ضم  يف  بالهرمونات  �ضبيه  اأو  هرمونات 

ح�ضب راأي بع�س العلماء لذا الإ�ضراف غري 

اأن  ن��ود  املقالة  ه��ذه  ويف  �ضيء،  كل  يف  جيد 

نطرح مو�ضوعًا هامًا للم�ضتهلك من الناحية 

ال�ضحية فهناك بع�س العمالة يجمع اللقاح 

منه  وي�ضتخل�س  ال�����ض��وارع  يف  النخيل  م��ن 

امل�ضحوق )بودرة الطلع( ويقوم ببيعها الكيلو 

ما يعادل 300 - 600 ريال وننبه امل�ضتهلك 

من خالل هذه ال�ضفحة )حماية امل�ضتهلك( 

ال�ضوارع  يكون جمعه من  قد  اللقاح  اأن هذا 

اأو  ال�ضريعة  الطرق  القريبة من  اأو احلدائق 

النخيل  وه��ذه  اأو بجوارها  امل��دن  امل��زارع يف 

من  البيئية  ب��امل��ل��وث��ات  م�ضبعة  ت��ك��ون  ق��د 

لها  امل��ج��اورة  وامل�ضانع  ال�ضيارات  ع���وادم 

اأعرا�س و تاأثري ال�ضقيع على ال�ضماريخ الذكرية

�ضورة ) 2 (�ضورة ) 1 (
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النا�س  من  حولها  ملن  �ضمومها  تنفث  والتي 

قد  النخيل  هذه  )من  والنبات  واحليوانات 

التمور اخلارجي  �ضطح  ملوثة وخا�ضة  تكون 

ويقلل  توعية  اإذا كان هناك  يغ�ضل  ولكن قد 

من م�ضتويات التلوث ولكن غبار طلع النخيل 

بودرة  لأنه  ذلك  اإمكانية  لعدم  غ�ضله  يتم  ل 

والكادميوم  بالر�ضا�س  ملوثًا  يكون  فقد 

والغبار  احللقية  الهيدروكربونية  واملركبات 

وامل�ضانع وهذه  ال�ضيارات  وذلك من عوادم 

�ضحة  على  ك��ب��رية  خ��ط��ورة  ذات  امل��ل��وث��ات 

على  وتوؤثر  للكبد  م�ضاكل  وت�ضبب  الإن�ضان 

العقلي  التخلف  ي�ضبب  فالر�ضا�س  الدماغ 

امل�ضموح به(  اإذا ذادت م�ضتوياته عن احلد 

فالوقاية دائمًا خري من العالج.

ماأمونة  النخيل  طلع  م�ضادر  كانت  اإذا  -  اأما 

امللوثات  عن  بعيدة  نخيل  مزارع  من  �ضحيًا 

امللوثات  اآمنة من  فهذه  باملبيدات  تر�س  ومل 

طلع  بقطع  يقوم  النا�س  بع�س  اأن  وخا�ضة 

وه��ذه  ان��ف��الق��ه(  )ق��ب��ل  مغلق  وه��و  الفحل 

الطريقة اأمنة للوقاية من امللوثات اخلارجية. 

ثامنًا: االأهمية االقت�سادية جلف اأو غمد 

اأو غالف الطلع

يف  الطلع  غالف  اأو  الغمد  اأو  اجلف  ي�ضتخدم 

عمل ال�ضماد الع�ضوي ال�ضناعي )الكمبو�ضت( 

نظافة  وخملفات  النخيل  تلقيح  ن��واجت  �ضمن 

املزارع من احل�ضائ�س.

تا�سعًا: اآفات واأمرا�ض طلع النخيل

ي�ضاب الطلع بثالثة اأنواع من الآفات احل�ضرية 

واملر�ضية وهي: �ضو�ضة الطلع. - فرا�ضة التمر 

ال���ك���ربى. - م��ر���س خ��ي��ا���س ال��ط��ل��ع )م��ر���س 

لح��ق��ًا  م��ق��ال  يخ�ض�س  و���ض��وف  ف���ط���ري(. 

واآثارها القت�ضادية  الآفات  تلك  للتعرف على 

وطرق مكافحتها والوقاية منها.
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