
 

 

 

 تلقيح نخيل التمر فياستخدام الطائرات 

 الدكتور سمير الشاكر
 استشاري تكنولوجيا تمور

 2898-2891رئيس فريق مكننة عمليات خدمة النخيل في العراق 

 مجلس البحث العلمي

 المقدمة:

ن القرن ي ماوائل العقد العشرينوذلك تصيبها  التي اآلفاتمجال مكافحة  فيمكننة عمليات خدمة النخيل كانت  بداية

من االرض او باستخدام  )  dusters  (( وكذلك المعفرات   sprayersوذلك باستخدام المرشات اليدوية ) الماضي 

ساحبات  المثبتة على الرافعاتبطريقة الساللم او اجهزة صعود بواسطة  ةبالصعود الى النخل صغيرة  ومعفراتمرشات 

كل من  في الستينيونقل النخيل مع بدايات العقد الفسائل ن قطع السعف والكرب وقلع ئزراعية كما استخدمت مكا

ستخدام ماكنة  با ايالواليات المتحدة االمريكية والعراق حيث صاحب ذلك استخدام تقنية استخالص حبوب اللقاح ميكانيك

 يرفاستخالص حبوب اللقاح وتجفيفه ثم خلطه بطحين القمح او الرز ورشه على العناقيد الزهرية باستخدام اجهزة تع

 motorized back-packبأنابيب )الى استخدام موتورات لضغط المخلوط من االرض  تتطور يدوية.بسيطة 

duster)  عدد  يف وتصنيعها واستعمالهااألجهزة  هذه تطويرر بين اشجار النخيل وقد تم نقل تسي سائطواو محموال على

تهدف برامج مكننة عمليات خدمة النخيل . ةالمتحدها دولة االمارات العربية من البلدان المنتجة للتمور وفي مقدمت

  توفير االيدي العاملة وسرعة االنجاز وكفاءة العمل.الى المذكورة 

ما يتعلق باستخدام الطائرات فقد ساهم الطيران الزراعى بشكل واسع فى مجال مكافحة االفات والحشرات والجراد 

يل بوالية كاليفورنيا وعلى مزارع النختشيال وادي الكو فيوبصورة خاصة فى كل من العراق والخليج العربي وكذلك 

وكذلك حشرة الحميرة  date palm dubas bug (Ommatissus lybicus). الدوباس حشرةلمكافحة 

(Battrachedra amydraula) (lesser date moth ) 

 للقاح واستخداماحبوب  النخيل بعد نجاح تقنيات استخالص وتم التفكير باستخدام الطيران الزراعي فى عمليات تلقيح

 لتلقيح. وفىاعملية ايصال حبوب اللقاح الى العناقيد الزهرية الستكمال عملية  في من االرضالطرق الميكانيكية اليدوية 

 حة العمالةنتيجة شكوالوالية  فيالجهات الزراعية  منكاليفورنيا  فيبداية العقد الستينى وبطلب من اصحاب المزارع 

 fixed تباستخدام طائرات الجناح الثاببوشر بأجراء التجارب بتلقيح النخيل مناطق االنتاج  في لبتلقيح النخيالماهرة 

wing-aircraft الجناح المتحرك وكذلك Helicopter  المثبتةالرش وتطوير اجهزة الرش االعتيادية وكذلك معدات 

شكل كفوء وسريع وبالنخلة  قلب ىاعل فيعملية تلقيح العناقيد الزهرية ضمان الطائرات وبشكل يتطابق ومتطلبات ببدن 

 مناسب.وتوقيت 

عوام اثم تكرارها  3691جنوب والية كاليفورنيا عام  في   Fountoirمزارع النخيل بوادي  فيونفذت اول محاولة 

 تم والتيخدام حبوب اللقاح المجففة باست الجناج ةة ثابترباستخدام طائ R.D.Prestonمن قبل السيد  3691 – 3691

سط يتبين ان و المتفتحة. حيثرشها اسبوعيا على العناقيد الزهرية و القمح وطحين الجوز خلطها مع مسحوق قشور

لنتيجة اتم تطبيق التجربة بالمقارنة مع التلقيح اليدوي التقليدي وكانت  3691النتائج وفى عام  أفضلالموسم اعطى 

 اجراء التلقيح اليدوي. في التأخيربسبب  أفضل



 

 

اً سرعة الرياح ونفذت مبكر الجو وهدوءبوعيا في حالة صفاء طبقت التجربة أيضا بواقع مرتين أس 3695 موسموفى 

 %99باوند طحين قمح فقط. واظهرت النتائج بان  35 لقاح الىباوند  3.5 بواقع نسبةحبوب اللقاح وخلط وتم تجفيف 

 من الثمار كانت ملقحة وبتوزيع متناسب بين العثوق حول النخلة وبين الخطوط.

بكاليفورنيا واالستاذ  ريفر سايد في الهندسة الزراعيةمحطة  من  G.K. Brownقام كل من المهندس  3699وفي عام 

ريفر  في جامعة كاليفورنيا في  R.M.Perkinsجامعة مشيكان وبالتعاون مع  فيقسم الهندسة الزراعية  فيالمشارك 

    (Aerial Pollinating Project)التلقيح الجوي لنخيل التمر مشروع دراسة  بأعداد سايد

مساحات كبيرة  حيث تتمركزانديوا  وادي الكوجال وفى واحة في 3691 – 3699اجراء العديد من التجارب عامي  موت

بطائرات الجناح الثابت وكذلك المتحرك واالستفادة من نتائج التجارب  التعفيرتطوير اجهزة الرش و وذلك بعدمن النخيل 

تجارب لمحطة انديوا  فينفذت على صنف دجلة نور بالتعاون مع اصحاب المزارع والباحثين  –والتطبيقات السابقة 

 .لنخيلا

سبقت موسم التلقيح  يالتاالشهر الثالث االولى  في  GBEL-47كانت اول تجربة باستخدام طائرة هيليكوبتر موديل 

كاليفورنيا واستخدام مسحوق  في  Rialtoمدينة  في  western helicopterوذلك بالتعاون مع مهندسي وخبراء شركة 

الضخ بالطائرة ومتصل بها انابيب منفردة لدراسة افضل  Hopper جهاز فيوموضوع  باألحمرن وطحين القمح مل

ر والعناقيد هيزلمسحوق بشكل منتظم على مواقع التلضمان وصول وتوزيع اسرعة المسافة عن خطوط النخيل الارتفاع و

ازلين كفاءة التلقيح بوضع ساليدات زجاجية شفافة ومطلية بالف في التأكدرض غاالنثوية على النخلة  واستخدمت لالزهرية 

قدم  5.1الخطوط بارتفاع ان بين رالطيو كم / ساعه 8وكانت افضل سرعة للطائرة  –هير المفترضة زعند مواقع الت

وحددت سرعة موتور باوند  1 – 4.1بحدود نخلة تقريبا (  351م لكل ايكر ) افة بالخط واستخداسعن نهاية اعلى م

 دورة في الدقيقة والموجود على جانب الطائرة . 381-311ضخ المسحوق 

 بموديلمزودة  (235Powrnee) بموديل ةمزود الجناح موديلاما الفحص التجريبي الثاني فكان باستخدام طائرة ثابتة 

ke-3h1 بالتنسيق مع قسم خدمات الطيران لشركة  وتمت التجربة عفيرت وجهازMoeis وادي الكوجوال وطبقت  في

 طائرة الهيلوكوبتر. فينفس معايير استخدام المسحوق كما هو الحال 

  (Results) النتائج:

الهليوكوبتر كان افضل من استخدام الجناح الثابت وكانت نسبة التلقيح متبانية اثبتت نتائج تجارب استخدام الطائرات 

نخلة (  351حبوب اللقاح لكل ايكر )من مكعب نج ا 1.5قع المهيئة بتصميم التجربة وافضل نسبة استخدام احسب المو

ثمرة للباوند الواحد باستخدام  55بمقابل ثمرة بمعاملة التلقيح من الطائرة  15وكان معدل عدد ثمار الباوند الواحد الواحد 

روقات الففالغير ملقحة والتالفة  وا ةاكبر حجما اما االنتاج النهائي من حيث االزهار الملقح %44التلقيح اليدوي اى بنسبة 

 . ئرةبالطا %91من الثمار قابلة للتسويق باليدوي مقابل  % 11كانت افضل بالتلقيح اليدوي عنه فى التلقيح بالطائرة 

 االستنتاجات:

بتطوير تقييس اجهزة الرش فى الطائرة وتوزيع وتركيب المعدات  ، اوالالمبادرةمن حيث  نجحت التجارب -3

بفعل من المحرك ة نها على قمة النخلراوالتى تساعد على دفع حبوب اللقاح على شكل حزم مع استمرار دو

 نب الطائرة.االموجود على ج

 يجرى تطويرها او تكرار استخدامها.لم  موفقة كمالم تكون  الثابت م طائرة الجناحطريقة استخدا -4



 

 

من  تكون اقلبان  مع قلة سرعة الرياح 46-48درجة الحرارة المالئمة  توفر كانت فترات نتائج التلقيح أفضل -1

وعلى ايام متتالية  نخلة( 351)قاح لكل ايكر لمن حبوب المكعب  انج 1.4كم/ ساعة وظروف تلقيح بكمية  5

 بدون خف للثمار او الشماريخو

قيح شحة عمال التلالنجاح لمساحات واسعة وفى حالة  طريقة التلقيح بواسطة هيلوكوبتر يمكن ان يكتب لها -1

 ةنخلة بمعدل ساع 151ايكرات أى  5االسراع بالعملية بتلقيح  أمكنتكاليف التلقيح حيث  المهرة وارتفاع

 طيران.

يمكن لمناطق زراعة النخيل االستفادة من هذه التجارب وتطوير التقنية باجهزة حديثة كما يمكن لمزراع نخيل   -5

 ظروف مناخية مالئمة الجراءها الزيت تطبيقها بنجاح فى حال توفر

ظرا لمتحدة نالعربية ا ومنها االماراتالخليج  دول فيع تجريبى على مزرعة كبيرة كن تطبيق مشرومن المم -9

ة قصيرة فى فتر هوكثرة عدد النخيل المطلوب تلقيح عند التلقيح خصوصا الجوية منها أفضلفر ظروف تول

 مشروع.المادية والتقنية لتطبيق هكذا  وارتفاع تكاليف التلقيح وتوفر الظروف
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