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 العالقة بين حبوب اللقاح وعقد الثمار ونضجها

 عودة ابراهيم عبد الباسطأ.د. 

 بطريقتين:هو عملية تحول الزهرة الى ثمرة بفعل نمو املبيض وهذا يتم   Fruit Setعقد الثمار 

 العقد عن طريق التلقيح والاخصاب  (1

  ،البذور وتسمم تحتوي على  طبيعية مفرده ينتج عنه ثمار  واملعروف حيثهو العقد الطبيعي 

Seeded Fruit  

انتقةلل ببةوا اللقةلن مةك متةه الزهةرة  الذلريةة سلةى  م  ةةم  عمليةة  Pollination     التلقميح االتنييم (

( فةة ن   التلقةةي    (Unisexal(   أبلديةةة انسةة   (Dioeciousنخلةةة التمةةر ثةلايةةة امل ةة ك و  الزهةةرة ثنيويةةة   

ويعنةةا انتقةةةلل ببةةوا اللقةةةلن مةةك متةةةه الزهةةرة  املةةةذلرة سلةةى م  ةةةم  Cross pollination فيهةةل ينةةون  لطةةة 

مةك نفة  الفةةو أو الةةو  أو مةك نةو    ةر مقةل ا أو مةك تة     ةر متوافة   الزهةرة املننيةة ع ةى نبةلر   ةر

 )وتنةةويك الحةحةةة البويضةةةابةة ا الةةةواتين الةةذلريتين مةة    اتحةةلد فهممو Fertilizationاممما الاخصمماب  معةة  

Zygote )   ويتح  ال ةرم  اليةل   مة  الةةواتين القطب تةين لينونةل نةواة م ة ملة[Triploid (3N)]   ت ةى  نةواة

 .(Fertilizationاويطل  ع ى هذه العملية إلا فلا   إلاان وسرم 

 

 (Parthenoncarpic setالعقد البكري ا (2

وهةةةةةل ينةةةون العقةةةة  ب ةةةرر وت ةةةةت  عةةةة  ثمةةةةره يةمةةةو البةةةةيض بةةة ون بةةةة وح عمليةةةة التلقةةةةي  وث فةةةلا 

وللعقةةةة   ال ةةةي  ()  (undeveloped fruit) مفةةةرد او ثةلايةةةة او ثحثيةةةة و لليةةةةة مةةةك البةةةذو  وت ةةةةى 

بين Abscission  Zone )   مة  تنون مةطقة ثنففلل ) ال قوط  اهمية في ثمل  الةخيل ت مك في 

بةةةةة   نمةةةةةةو  و  اليمةةةةةةرة بحلملمةةةةةل وعةةةةة   سةةةةةةقو ملاليمةةةةةرة وانالمةةةةةل اليمرر)ال ةةةةةةمرا ( و يةةةةةلدة التفةةةةةل  

 .املبيض  وهي مربلة ثسلس في تنون اليمل 

ال ةةةةةةمل ي  و يلدتهةةةةةةل عةةةةةةك ملةةةةةةه تععةةةةةةل اليمةةةةةةل  مزدبمةةةةةةة ع ةةةةةةى  %07-07امليلليةةةةةةة بةةةةةةين  و  ةةةةةةبة العقةةةةةة 

  يععل اليمل  مبعثمة ع ى ال مل ي  وتنون ثنتلتية مةخفضة. %07  بة العق  عك  وانخفلض

 

 دة لكفاءة التلقيحلعوامل املحدا

 مار نوعية تي ة  
ً
 وثمل ا

ً
 تي ا

ً
تقلس لفل ة التلقي  ب  بة ألا هل  املننية التا تلق  وتخفب وتعق  وتعط  بلصح

 وينثر ع ى لفل ة التلقي  عوامل ع ي ة مت ا لة  منهل:

 املستعمل  خصائص اللقاحو الافحل 

مكو  نخيل التمر في لمية مل ت تع  أ هل هل مك ببوا اللقلن اناية القلد ة ع ى إلانبلر.  فبعض الذكو   تختلو

وتود عيوا و اثية في لقلبمل  ممل يفق هل انايوية    فيهل او اللقلن ومله لقلة ببوا ت ت  نو ار ع يمة القيمة

في بيوية ببوا  ثفحلتختلو و  ي  وإلا فلا.والق  ة ع ى إلانبلر ويععلمل ع يمة انس وا في ستمل  التلق

 بللق   الذر ي ت  
ً
 وعق ا

ً
لقلبمل  ممل ينثر ع ى لمية اللقلن الواتب استعمللمل إلترا  تلقي  لفو  يحق  س فلبل

.
ً
 اةتفلديل

ً
 تنون بيوية ببوا لقلبمل  لمل يعب محبظة محفوال

ً
 أو املتأ رة ت ا

ً
أن ألاغل يض املب رة ت ا

لبيم عك ألاغل يض الةلتعة في وسط املوسم  ويم ك تف يم مله بأن ببوا اللقلن تحتلج سلى ع د مةخفضة نا  
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 في إلا هل   أمل 
ً
معين مك الوب ار انارا ية لي تمل نموهل ونضسمل  ألامر الذر ة  ال يتوافر لألغل يض املب رة ت ا

 ف ن التملل نموهل ونضسمل ة  ال يتوافر ل 
ً
الق   املةلسب مك إلام ادار الغذااية والتا  ألاغل يض املتأ رة ت ا

 استةفذ معظممل في تنويك ألاغل يض التا تفتحت ةبل مله.

 حيوية وخصوبة حبوب اللقاح اViability and Fertility of Pollen grains) 

 مك تعرف انايوية
ً
فها تعنا ة  ة ببة اللقلن ع ى تنويك انبوا لقلن وسط الوسط  الب  لةل   أوال

والت لا لون صبغ  معيةة ويم ك مك مله معرفة الةق  ال ىا للايوية بع   ( In vitroا الفةلعي

 استخحص ببوا اللقلن او  زنهل لف مة معيةة والب  مك معرفة اناقلا  التللية:

لذلرر مك  حل ة  ة ببة اللقلن ع ى ثنبلر ان انايوية هي املنشر ألاولي نخفوبة الفةو ا .1

 وتح د صحبيتهل للتلقي  

وصل  سماان انبلر ببة اللقلن ال يعنا انهل ةلد ة ع ى ا فلا البويضة فها تعترم نلبت    .2

 ثنبوا اللقلحي سلى ةطر ببة اللقلن.

 .ع   انبلر ببة اللقلن ال يعنا انهل غيم بي  فق  ينون وسط ثنبلر غيم مةلسب .3

معظم ثشسل  املذلرة بذ ية ثصل يعتم  ترليبهل الو اث  ع ى ثبل  ووف  مله تختلو  .4

انايوية وانخفوبة مك نخلة مذلرة سلى ا را ويختلو تأثيمهل ع ى   بة العق  وصفلر اليمل   

وبيوية ببوا اللقلن تتأثر بموع  ظمو  الطل  بيث ان الطل  املب ر اول املوسم والطل  املتأ ر 

 انايوية.تميزان بلنخفلض ي

  التوافق وعدم التوافق الجنس ياMale –Female Compatibility and In compatibility) 

محامة لقلن صةو معين إل فلا بويضلر ا هل  انيوية لفةو ا ر وع   التواف  هو ف ل يقصد بالتوافق 

صةو او ملق   ملرر  في تلقي  وا فلا بويضلر صةو انيور و يعنا وتود مل   ي بب توةو او بط   نمو 

  بة  هةأك عحةة واضاة بينوثنبوبة اللقلبية دا ل القلم ومة  وصولمل سلى املبيض إل فلا البويضة 

العق  ومف   ببوا اللقلن  وبلالر ع   التواف  امل تنون ل ي اوتزئ  سوا  كلن مات  او  لط  وهةلك ع   

ينون بين صةو مذلر وصةو مننث يحمحن نف  ثسم وع   ( Self Incompatibility االتواف  الذات 

ني  ال تحمل نف  ثسم وافضل ينون بين اصةلف مذلرة واصةلف من incompatibility Cross التواف  انخلط 

  املنشرار ملعرفة بللة التواف  هو   بة عق  اليمل  او   بة اليمل  غيم العلة ة)ال ي (. 

 

 ا  فترة قابلية ألازهار املؤنثة الستقبال حبوب اللقاحReceptivity of Female Flowers) 

عملية الستقبلل ببوا اللقلن واتمل   م تع ةث هل  ثنيوية  فيهل ميلسمالف مة الزمةية التا تنون 

 والعق  وتنون اليمل  وهذه الف مة تب أ مك ا  قل  الطل  ثنيور  ث فلا

و ول  هذه الف مة وةفرهل يعترم مك الففلر الو اثية انخلص بللفةو ( Spathe Crackingا 

يومل ومله ب ب د تة  22-17ثنيور والف مة الزمةية مك ظمو  الطل  بت  ا  قلة  ت ماون بين 
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انارا ة ال لا ة وموة  الطل  وترت ب  في  أس الةخلة  و ول هذه الف مة ممم لتةظيم عملية التلقي  

فلما كلنت الف مة ةفيمة توتب اترا  عملية   لصة في املزا   لبيمة الع د واملتع دة ثصةلف 

 بأول  حل ف مار ةفيمة 
ً
ما كلنت ف مة ةلبلية ث هل  املننية امل ا التلقي  للطل  املتفت    أوال

الستقبلل ببوا اللقلن  ويلة يم ك اترا  عملية التلقي  ع ى ف مار متبلع ة   بيل بيث ي    او 

 يتفت  ع د لبيم مك الطل  يم ك تلقيح  مرة واب ه.

ان تأ يم التلقي  عك الف مة املةلسبة يندر سلى  فض   بة العق  والعحةة ع  ي  بين تأ يم 

التلقي  ولمية املحفول والف مة الزمةية مك ا  قل  الطل  وبت  ا ر يو  تنون في  امليلسم 

و تختلو الف مة التا تنون فيهل ميلسم ألا هل  املننية م تع ة الستقبلل ببوا م تع ه للتلقي  

 وب ب ألاصةلف12 –1اللقلن مك صةو أنيور سلى   ر  فيم ك أن تمت  هذه الف مة مل بين 
ً
 يومل

ألاشرس ا  والروثلن   أيل  ملعظم ثصةلف وهةلك اصةلف ميل 6-1ول نهل في املتوسط ت ماون بين 

وامل تو  يعب أن تلق  أ هل ه بع  ا  قل  الغحف الزهرر مبلشرة  أر  حل يو  التفت   ب ةمل 

  21ة تنون ألا هل  ألانيوية لفةف  الرمبك وانخضراور م تع ة الستقبلل ببوا اللقلن  حل ف م 
ً
يومل

 17مك ا  قل  الغحف انخل جي    ب ةمل أصةلف الزه ر وال أير وانخ تلور يم ك أن تلق   حل 

 0أيل  مك التفت  .وكلنت أفضل   بة عق  في الفةو دةلة نو  هي ب ترا  التلقي  بع  التفت  بة 

  10أيل   ول ك ميلسم ألا هل  تبقى م تع ة الستقبلل ببوا اللقلن مل ة 
ً
  وأب ك موع  لتلقي  يومل

أيل   0-6أيل   ويم ك سترا  التلقي  بع  التفت  بة    0 -3صةف  الزغلول وال مل   هو بع  التفت  بة  

 أو م لً  ال ينثر ع ى   بة العق   ويفضل ب نل 
ً
.وممل تع   إلاشل ة سلي  أن سترا  التلقي  صبلبل

 لطلعة ألانيوية .أيل  مك تفت  ا 0 – 3عل  سترا  عملية التلقي  بع  
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نسبة العقد في عدد من الاصناف عنداجراء التلقيح بمواعيد مختلفة  ( يوضح1) رقموالجدول 

 الطلع.من تفتح 

 (. نسبة العقد في بعض الاصناف عند اجراء التلقيح في مواعيد مختلفه1 الجدول رقم ا

 املصدر نسبة العقد% التلقيح بعد التفتح ايوم( الصنف

 Al-Obeed and Soliman 3..3 يوم واحدبعد  البرحي

 3..3 بعد اسبوع (2011)

 2.5. بعد اسبوعين

 2... بعد ثالث اسابيع

   ..42 يوم.2بعد 

 واخرونIqbal 33 من اليوم ألاول إلى الرابع دهكي

 .4 يوم.2بعد  (2.14ا

 ( .2.1عبد الوهابا .. اليوم ألاول  اشرس ي

 23 بعد اربعة أيام

  (.2.1واخرون اHowladar 4..5 اليوم ألاول  صقعي

 13 يوم.2

 شيش ي

  

 ..43 اليوم ألاول 

 ..23 يوم.2

 ..32 اليوم ألاول  رزيز

 45.3 يوم.2

 سكري 

 

 1.3. اليوم ألاول 

 13.3 يوم.2

واخرون  Kassim  33.3 اليوم ألاول 

 (2.11ا

 

 زغلول 

 4..3 اليوم الثالث

 23.2 السابعاليوم 

 25.2 اليوم العاشر

 3..3 اليوم ألاول   سماني

 33.3 اليوم الثالث

 ..32 اليوم السابع

 24.3 اليوم العاشر

 Revenio (1970) ..3. اليوم الثامن دقلة نور 

 44 اليوم العاشر

 35.5 اليوم الرابع زهدي

 ..31 اليوم العاشر

 .5 اليوم الثاني خضراوي 

 4..2 اليوم العاشر
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وممل سب   يتضح أن التلقي  يعترم عملية   اعية مممة  ويتوةو ع ى لفل ة عملية التلقي  ستمل  ب وح 

 س فلا ألا هل  املننية وتحويلمل سلى ثمل   وبللتللي انافول ع ى محفول تي .  

 امليتازينيا 

وهي تأثيم ببوا اللقلن املبلشر ع ى اليمرة  وتختلو (  Metaxiniaيمتل  نخيل التمر بظلهرة امليتل ي يل ) 

أفحل الةخيل في حسم ببة اللقلن  بيث لوبظ في ألاصةلف الذلرية العراةية أن ألرم ببة لقلن للفةو 

الذلرر )  رر لريط ي  يلي    رر علدر  ثم   رر سم  ىا  ثم الغةلم  ألابمر  فلنخ رر الو در  

  وأن صةو الغةلم  ألا ضر تفو  في ع د ألاغل يض ولمية ببوا اللقلن في والغةلم  ألا ضر( ع ى التوالي

 الطلعة الواب ة.

(  وهو أول مك 1220) Swingleسن أول مك البظ تأثيم ببوا اللقلن ع ى صفلر اليمرة وموع  الةضج هو 

 (  ويم ك سعطل  تعريو  لممل: Metaxinia)وض  مفطلح 

 Xinia:  وشنل البذ ة وبلل ةة ع ى انسةين وألان وسرم   وهو تأثيم  تأثيم ببوا اللقلن ع ى حسم

 و اث .

 Metaxinia:  تأثيم ببوا اللقلن ع ى حسم وشنل وو ن اليمرة وصفلتهل ال يميلاية )محتواهل مك

 و اث .الر وبة وال  ريلر وألابملض( وع ى موع  الةضج  وهو تأثيم غيم 

 ويعزا هذا التأثيم سلى:

 نابوا اللقلن.املحتوا المرمو    (1

التفلعل بين ببوا اللقلن ومبأيض ألا هل  املننية  ألامر الذر يندر سلى ت  يط العمليلر انايوية  (2

أثةل  عملية ثنق ل  أو التفلعحر ال يميلاية التا تح ح بلليمرة  وهذا يةع   ع ى ال نل 

همية التأثيم امليتل ينا والو ن وانحسم وال مليب ال يميلئ   وبللتللي ع ى موع  الةضج. وترم  أ

 في 
ً
نابوا اللقلن ع ى موع  الةضج مك الةلبية ثةتفلدية فللتب يم بللةضج ممم اةتفلديل

 املةل   التا ت قط بهل ألامطل  وت بب ب وح   لار اةتفلدية ومله لتلو اليمل .

ك تب يم موع  والذر تم ك مك  حل هذه ال  أسلر م (،1335، و1334ا Nixonوتوالت بع  مله د أسلر

 وفي ألاصةلف املتأ رة مل بين  12 –17الةضج في ألاصةلف املب رة مل بين 
ً
أسلبي . ول ك الت لؤل  0 –6يومل

 يبقى هل ت تعيب تمي  ألاصةلف ألانيوية لتأثيمار ببوا اللقلن.

 في سب ا التعل ا استعملت ببوا لقلن أ بعة أصةلف ملرية )الغةلم  ألا ضر  والغةلم  ألابمر 

وانخ رر الو در  والرصلص ا( لتلقي  أصةلف انخضراور وامل تو   واناحور وال أير  وة  لوبظ تأثيم 

واضح نابوا اللقلن ع ى و ن اليمرة واللام والبذ ة لفةو انخضراور  ولم ي ك هةلك أر تأثيم ع ى 

مر أر تأثيم ع ى صةو امل تو .وأدا الفةو الذلرر )الرصلص ا( سلى تب يم الةضج في انخضراور  ولم يظ
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امل تو   ب ةمل أدا الغةلم  ألا ضر سلى  يلدة   بة الةضج في اناحور  ولم يظمر أر تأثيم ع ى ال أير. ومك 

  حل ال  أسلر يم ك است تلج مل ي ي:

 في التأثيم ع ى   بة العق  وصفلر اليمل . .1
ً
 مممل

ً
 سن مف   ببوا اللقلن يلعب دو ا

 ع ى   بة العق . سن سقوط لميلر لبيمة مك ببوا .2
ً
 اللقلن ع ى ميلسم ألا هل  ال تنثر أيعلبل

 .[Indole Acetic Acid (IAA)]سن ببوا اللقلن مف   غنا للمرمونلر وب نل  لص ألاول ين  .3

 

 تأثير الافحل على النضج 

نابوا اللقلن ان بعض ثفحل  بي ت ال  اسلر املختلفة وثبحلح التا اتريت ملعرفة التأثيم امليتل ينا

 لليمل .ت بب تب يم في نضج اليمل  وهذا يعنا تب يم مربلة الب ر)انخحل( وبللتللي تب يم التلون 

 Hereditary elements ال روموسوملر(أثيم ع ى لتاسلس عوامل و اثية )ا تف يمهل ع ىيم ك  يتل ي يل ال امل

 املبيض ومنونلرت ا   ميل Maternal originاللقلن ع ى ث سسة ثمية   لتأثيم ببواتح ح نتيعة  وانمل

في ترليبهل ار معموعة لروموسومي  مك لقلن ثا )الذلر( ار تأثيم و اث  غيم  ال ي  لاليمرة ث را التا 

بةمو اليمل   هرمونلر مرتبطةيمل  الى ترليز ثحح التأثيم ع ى حسم ال امليتل ينا و لصةويعزا التأثيم  .مبلشر

 وبلمض انسرمليه  Cytokininsو ال ليتوكلية يلر   Auxinsهي) ثول  ةلر 

Gibberellic acid)  اةل مك ال بيمة ان انسز  املأكول في  مك المرمونلروان اليمل  الفغيمة ينون محتواهل

وهو الذر يتأثر  Purely maternal tissuesيعترم   ي  ام  نق   الذرPericarpثمرة الةخيل هو ت ا  املبيض 

 .بمف   اللقلن ب نل واضح

 مالحظات عامة

 تلون اليمل  ونضسمل ول    لمل التأثيم ع ى د تة اللون او ش ت    ان بعض ثفحل ت ببت تب يم  (1

امليلسم م تع ه ث تحف في نضج ثمل  العذ  الواب  يعود الى ا تحف الف مة التا تنون فيهل  (2

الستقبلل ببوا اللقلن والتا ة  تفل الى اسبوعين في الطلعة الواب ة )الةو ة الواب ة( ممل 

 يندر ث ث تحف في ب وح ث فلا وعق  اليمل .

ببوا اللقلن التا ا ذر في وسط موسم ث هل  كلنت اع ى في   بة العق  مك التا تمعت اول  (3

 لعق  تتأثر بلنخفلض بيوية ببوا اللقلن.املوسم او ا ره  وان   بة ا

ان ا تفل  او انخفلض   بة العق  لمل تأثيم واضح ع ى صفة  و ن اليمرة وهذا يةع   ع ى و ن  (0

 العذ  وانالصل ال  ي

تمي  ثبحلح وال  اسلر ال ر ان نابوا اللقلن تأثيم ع ى الففلر الطبيعية لليمرة)الو ن  (2

التأثيم يختلو مك بل تحف ثصةلف ثنيوية اضلفة لت ا ل  /الطول/انحسم / ال نل( ول ك هذا

 علمل انارا ة.
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لم يتأثر نمط نمو وتطو  اليمل  بفةو اللقلن امل تخ   بيث سل ت اليمل  في تمي  التعل ا  (6

 .Single Sigmoid Curveمةحن  الةمو  املفرد 
 

  العوامل الجويةتأثير 
 

  درجة الحرارة 

بةعلن عملية التلقي  وسرعة سنبلر ببة اللقلن ووصولمل سلى البويضة ونعلن ل  تة انارا ة عحةة وثيقة 

ْ  وتعترم  37 -22عملية إلا فلا. وت ماون د تة انارا ة املي ى إلتمل  عملية التلقي  وإلا فلا مل بين 

 ج هذه ْ   و ل 07ْ  هي ال  تة ال نيل نا وح عملية التلقي   ود تة انارا ة القفوا هي  0د تة انارا ة 

 انا ود تف ل عملية التلقي .

  الرياح 

هبوا الريلن انسلفة ي بب سرعة تفلف امليلسم وفق ان   وبتهل  وبللتللي ةلة الف مة التا تنون فيهل 

 امليلسم م تع ة الستقبلل ببوا اللقلن. 

  ألامطار 

امليلسم. وأتريت  سن سقوط ألامطل  بع  سترا  عملية التلقي  مبلشرة يندر سلى غ ل ببوا اللقلن مك

  2تعربة ملعرفة تأثيم سقوط ألامطل  ع ى عملية التلقي   بيث  شت ألا هل  بع  التلقي  بلملل  ع ى ف مار )

سلعلر مك التلقي  لم ينثر ع ى سنبلر  6( سلعة  بيث وت  أن  ش املل  بع  16  و12  و0  و6  و0و

 ببوا اللقلن ولم تف ل عملية التلقي 

  عملية التكييس 

الزهرية ثنيوية بع  تلقيحمل ملل لمل مك فواا  ع ي ة منهل  يلدة   بة  عملية الت ي   للةو ار يتم سترا 

 الثم املواد امل تخ مة في عملية الت ي   بع  التلقي   و لصة(Paper bagsاالاكياس الورقية و  العق  

سم وتيقب بع د 27-37سم وعرض   27-07وينون  ول ال    بين Brownاليلس الو   ثسمر او البنا 

سم والغرض منهل التهوية و فض 7.2ثقب ب ب حسم ال    وةطر اليقب ينون 27-22مك اليقوا

يقو  بعض املزا عين في العرا  وألا دن ودولة إلامل ار بت ي   الطلعة امللقحة و  الر وبة دا ل ال    

ضملن نعلن التلقي  وانافول ع ى   بة ومل ة أسبوعين سلى شمر لميقبة بيقوا صغيمة بأليلس و ةية 

 بأن هذه العملية ال يم ك ستراؤهل سال في بللة التلقي  الي ور والتا يفع  فيهل العلمل  عق  عللية.
ً
علمل

إلترا  التلقي   وال تفلح في بللة التلقي  آلالي بلستعملل امللقحلر مك ألا ض. سن ت ي   الطل  املننث 

  مك العمليلر املممة  بيث أثبتت ال  أسلر  يلدة   بة العق  في الطلعلر بع  سترا  عملية التلقي  تع

امل   ة مقل نة بغيم امل   ة  لصة في املواسم التا تةخفض فيهل د تلر انارا ة وت قط ألامطل  وتهب 

 مك سترا  العملية وفي سلطةة عم 37 –27الريلن أثةل  عملية التلقي   ويم ك س الة ألاليلس بع  
ً
لن يومل
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يقو  املزا عين بربط الطلعة ثنيوية امللقحة  بع  تلقيحمل بخوص مك ال عو ملة  سقوط ال مل ي  

 املذلرة )الةبلر( ويتم  ت    الةو ار الزهرية في انالالر التللية:

في املةل   التا تنون  فيهل العوامل البيئية بول ث هل  غيم مةلسبة ميل انخفلض د تة  (1

 ثمطل  وعة  هبوا  يلن تلف  وسل ة انارا ة او ت لةط 

ت    الةو ار التا تنون اع ى مةطقة ث هل  أر التا تظمر اول املوسم وتنون   بة  (2

 العق  فيهل مةخفضة  لصة في ثصةلف املب رة ميل اناحور والةغلل وال يرر.

بيث  في مةل   الةخيل انا ية أر املةل   ال مللية وانسةوبية للازان البيئا للةخيل (3

تتعرض هذه املةل   سلى موتلر مك انارا ة املةخفضة وان انخفلض د تة انار ا ة عك 

د تة مئوية  حل موسم ث هل  ي بب انخفلض   بة انبلر ببوا اللقلن ونمو 12

 ثنبوا اللقلحي ممل يقلل   بة العق .

 في مةل   ثصلبة ال  ي ة وانت ل  ب رة اناميمة. (0
 

 عقد نتيجة لعملية التكييس إلى:تعود زيادة نسبة ال  

  د تلر مئوية عك غيمهل  ممل ي لع  ع ى  6 –3 يلدة د تة انارا ة دا ل ألاليلس بة

 يلدة مع ل سنبلر ببوا اللقلن وب وح عملية إلا فلا. بيث ان د تة انارا ة املي ى 

يندر  22د ج مئوية وانخفلض انارا ة عك  32-22إلتمل  عملية التلقي  وث فلا بين 

د تة مئور ولذله عة   0سلى انخفلض مع ل انلر ببوا اللقلن ويتوةو ثنبلر عة  

 د تة مئور.07ا تفل  انارا ة سلى 

  تندر عملية الت ي   سلى  يلدة مع ل الر وبة ال  بية بول ألا هل  امل   ة  ممل يععل

 عرضة للموا .ميلسم ألا هل  صلناة لف مة أ ول الستقبلل ببوا اللقلن عك ألا هل  امل

    يمة  الت ي   فق ان ببوا اللقلن في بللة هبوا  يلن ش ي ة أو هطول ألامطل

 وبللتللي نعلن عملية التلقي .
 

 

  

 


