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:الملخص 
النخیل بعد تلقیحھا عند الصنفي الغرس و دقلة نور الشھیرة و ذلك باستعمال أكیاس من ورق أغاریضتكییستناول البحث تقییم ثالثة طرق ل

نخفاض درجات الحرارة السلبیة إلاآلثارأجریت التجربة في بدایة موسم التلقیح من أجل التخفیف من .الكرافت و البولیثیلین المثقوب و لیف النخیل
.بأوراق الكرافت أعطى تحسنا واضحا في نسبة عقد الثمار لدى الصنفینتكییس، أن البحثالل المن خیظھر.التي تعیق نجاح عملیة التلقیح

مًكنت العملیة أیضا زیادة في مردودیة اإلنتاج . ، أعطت تحسنا في تبكیر نضج الثمار، خاصة البولیثیلین و أوراق الكرافتتكییسالمواد جمیع أنواع 
.بأوراق الكرافت ھو الذي یعطي تحسنا واضحا في مردودیة الثمارتكییسو أن العند صنف دقلة نور، یبد.عند صنف الغرس

ورقلة–نخلة التمر –غرس –دقلة نور –التلقیح –التكییس : المفتاحیةالكلمات 

Résumé :
L’étude a traité l’évaluation de trois méthodes d’ensachage des inflorescences (papier kraft, polyéthylène perforé
et le lif du dattier) de deux cultivars de palmier dattier, après leur pollinisation: Ghars et Deglet Nour.
L’essai est mené, au début de la saison de pollinisation, pour diminuer l’effet négatif des températures basses
qui bloquent la fécondation.
Les résultats montrent que tous les types d’ensachage améliorent la précocité des fruits (notamment le
polyéthylène et le papier Kraft), ainsi que les rendements de régime chez les deux cutivars. Le papier Kraft
augmente nettement les taux de nouaison et les rendements en fruits chez les mêmes cultivars.

Mots clés: Ensachage - Pollinisation -Deglet Nour – Ghars - Palmier Dattier - – Ouargla

Abstract:
The study treated the evaluation of three methods of bagging inflorescences (kraft paper, perforated polyethylene
and date palm fibrillum) after pollination in two cultivarsof date palm : Deglet Nour and Ghars.
The essay is conducted at the beginning of the pollination season, for reduce the negative effect of low
temperatures which block fertilization.
The results showed that all types of bagging improve early fruits (especially polyethylene and kraft paper), also
yield bunches with the two cultivars. The kraft paper increases significantly the rate of fruit set and fruit yield in
the same cultivars.
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1.المقدمة

كثیرا ما تتعرض مناطق زراعة النخیل في بعض البلدان  منھا 
فعملیة الجزائر، لموجات برد تؤثر سلبا على عملیة التلقیح

تراوح تمثلىاإلخصاب عند النخیل تحتاج إلى درجات حرارة
تؤدي.[1]م للحصول على نسبة عقد مناسبة °30و 25بین  

إلى خسائر معتبرة في بعض السنوات و ھذه،موجات البرد
"بالشیص"ذلك بإنتاج ثمار غیر ملقحة و ھو ما یطلق علیھ 

اآلثارتخفف من ھذه ھتمام بإیجاد طرق إلمن ھنا كان ا. محلیا
العذوق و التي یقوم بھ تكییسو لعل من أھمھا السلبیة،

الفالحین في بعض الدول العربیة، كما ھو الحال في منطقة 
و بعض المناطق في اإلمارات ;األحساء بالعربیة السعودیة

لكن و رغم أھمیة ھذه العملیة الزراعیة .[3,2]العربیة المتحدة
في بعض المناطق، إال أنھا لم تحض بالدراسة كما ھو الحال 

في أواخر العراجین و التي یقوم بھ الفالحونتكییسلعملیة 
. [3]من األمطار و اآلفاتتھالحمایمرحلة نضج التمور

في الجزائر، ال یوجد الكثیر من الدراسات حول العملیات 
خاصة حول مشاكل التلقیح، من ھنا كانت ھذه وعیةالزرا

تقییم إلى تھدف و التي تعتبر من أوائل الدراسات التي الدراسة
عذوق النخیل الملقحة و ذلك باستعمال تكییسثالثة طرق ل

.ورق الكرافت، البولیثیلین المثقوب و لیف النخیل

المواد و طرق العمل2.

العلوم الزراعیة بجامعة ورقلة قسمأجریت التجربة في مزرعة 
دقلة نور : على الصنفین األكثر تواجدا في المنطقة و ھما 

المشھورة عالمیا و الغرس الذي یعتبر الصنف األساسي لسكان 
.المنطقة ألنھ یدخل في العدید من االستعماالت المنزلیة

اختیر للتجربة ثالثة أشجار و على كل شجرة أربعة أغاریض، 
ان من الصعب تحدید عدد أكبر من األشجار علما أنھ ك

الموجودة في نفس الظروف الزراعیة، من نفس العمر، في 
حالة صحیة متشابھة و بعدد أغاریض متماثلة، إضافة إلى 
خروج األغاریض في بدایة فبرایر لصنف الغرس و أواخره 
لصنف دقلة نور، باعتبار أن صنف الغرس مبكر نوع ما 

.رمقارنة بصنف دقلة نو
استعمل للتجربة أكیاس من ورق الكرافت و ھو یستعمل 

ألغاریض 2سم010x60للتغلیف و كانت مقاییس األكیاس 
.ألغاریض الغرس2سم90x60دقلة نور و 

100x60بالنسبة ألكیاس البولیثیلین الشفاف فكانت قیاساتھا
من %0.5وضعت ثقوب على األكیاس بنحو . للصنفین2سم

.سم0.58المساحة اإلجمالیة بحیث كان قطر كل ثقب 
أما لیف النخیل فقد نزع من جذوع النخیل و نظًف لتغلف بھ 

تكییس األغاریض لمدة شھر . األغاریض مباشرة بعد التلقیح
اختیارنا لھذه المواد لم یكن عشوائیا . كامل بدایة من یوم التلقیح

ا، كما ھو الحال لورق و لكنھ یستند إلى استعماالت سابقة لھ
البولیثیلین و الكرافت الذي یستعمل في التلقیح المراقب

بالنسبة للیف النخیل، فإن . [4,1]المستعمل لتكمیم العذوق
فالحي األحساء بالعربیة السعودیة ھم الذین اعتادوا على تغطیة 
طلعات النخیل بالیف من أجل تحسین نسبة العقد، خاصة في 

.  [5]بدایة موسم التلقیح 
توضیح للمقارنة وللمقارنة، یلقح أغریض دون تغلیفھ و ذلك 

یض قد لقحت بنفس یشار أن جمیع األغار.أثار ھذه العملیة
و ألن.اللقاح لتفادي تأثیره على العقد و على خصائص الثمار

منخفضة و ھو ما الدرجات الحرارة الجویة تتأثر بالعقدعملیة
، آثرنا متابعة تغیرات درجات یحدث في بدایة موسم التلقیح

تحت األكیاس وضعت محاریر لذلك.الحرارة تحت األكیاس
سجلت معدالت درجات .درجات الحرارةلمتابعة تغییرات 

الحرارة الیومیة، مرتین في الیوم، على الثامنة صباحا و على 
.الثالثة بعد الزوال

من أجل متابعة ھذه العملیة، تدرس الخصائص التالیة في 
:الصنفین 

تغیرات درجات الحرارة- 
طول و عرض : الخصائص البیومتریة للثمار- 

وزن / لحم التمرة تمرة، وزن 20التمرة، وزن 
.التمرة كامال

نسبة الرطوبة في الثمار : الخصائص البیوكیمیائیة - 
باعتبار الوزن الطازج ، نسبة الرماد باعتبار الوزن 

.[7]الثمارpH، [6]الطازج 
الطازجة إلى العدد التبكیر و ذلك باعتبار عدد الثمار- 

اإلجمالي للثمار في عشر شماریخ، و عدد الثمار في 
.شمروخكل 

Varianceللتحلیل اإلحصائي استعمل تحلیل المتغیرات 
analysis بواسطةstatitcf .

النتائج و المناقشة. 3
تغیرات درجات الحرارة عند الغرس المبكر1.3

ستطعنا حصر إدرجات الحرارة، معدالت بعد متابعة تغیرات 
:01ھذه التغیرات في مراحل محددة مبینة في الشكل رقم 

أن حرارة الجو الیومیة في الفترة األولى 01من الشكل یظھر
في م تحت اللیف°0.32نخفضت بحوالي إم، °13.15تعادل 

.م داخل أكیاس البولیثلین و الكرافت°3رتفعت بحوالي إحین 
،م °2في الفترة الثانیة، زادت درجات الحرارة الجویة بحوالي 

إلى 3ارتفعت بحوالي . بالتالي درجات الحرارة داخل األكیاس
نخفضت قلیال إم داخل أكیاس البولیثیلین و الكرافت في حین 4°

.تحت اللیف
م، °6920.ىالثالثة، زادت درجات الحرارة إلخالل المرحلة

م داخل أكیاس البولیثلین و°23فحین تعدت درجات الحرارة 
انخفضت الحرارة قلیال، مقارنة تحت اللیف،. ورق الكرافت

. بحرارة الجو
نخفضت درجات الحرارة بسبب ھطول إفي الفترة الرابعة، 
ارتفعت درجات الحرارة قلیال و حتى . أمطار خالل یومین

لكن أعلى درجات حرارة في ھذه . تحت اللیف ھذه المرة
.الفترة، كانت تحت أكیاس البولیثلین

خاصة رتفاعإللرجات الحرارة خالل الفترة الخامسة، عادت د
تحت . م مقارنة بحرارة الجو°3.68تحت البولیثیلین بمعدل 

م في حین °2.08رتفعت بمعدل إأكیاس ورق الكرافت، 
.نخفضت قلیال تحت اللیفإ

أن أكیاس البولیثیلین و ورق الكرافت، إذن تبین ھذه النتائج
رتفاع درجات الحرارة  داخلھا و ھذه إیساعدان عموما على 

[8]وReutherالنتائج تؤكد تلك التي قدًمھا  Grawford و
°15إلى 5رتفاع درجات الحرارة بحوالي إاللذان یؤكدان 

التكییس بالیف ال یأثر كثیرا . فرنھارت تحت أكیاس ورق بني
في ارتفاع درجة الحرارة، حیث أن التغیرات الحراریة ال تبدو 

.دة عن تغیرات الشاھدبعی
أن درجات الحرارة المالئمة لعقد الثمار [4]یقول عوض 

.م°18و تتوقف عند أقل من م °27م و °24تكون بین 
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فیبدو أن اللیف یكون ھو األفضل لعملیة العقد خاصة في 
.أواخر موسم التلقیح

)م°(معدل درجات الحرارة المسجلة .1الشكل 

التكییس على نسب عقد و تساقط الثمار عند صنفي تأثیر 2.3
الغرس و دقلة نور

یظھر التحلیل اإلحصائي أن تأثیر التكییس على عقد الثمار، 
خاصة لدى صنف الغرس المبكر، بعد شھر من التلقیح، كبیر

أین تحصلنا بواسطة التكییس بالیف على نسبة عقد تفوق 
%و بالتالي نسبة تساقط ال تتعدى96% أكبر نسبة . 0.8

تساقط، سجلت مع البولیثیلین و قد یعود ذلك للتغیرات الكبیرة، 
،نوعا ما في درجات الحرارة، خاصة خالل المرحلة الخامسة

.مارس22و 16أي بین 
و 50، [1]

80%
. و الل

)01الجدول(التساقط رتفاع نسبة إل

بالنسبة لدقلة نور المبكرة، یظھر إحصائیا أن التكییس ال تأثیر 
أفضل نسبة عقد . لھ على عقد الثمار، بعد شھر من التلقیح

.الكرافتسجلت، كانت ألكیاس ورق
بالنسبة للتساقط عند دقلة نور، یالحظ انخفاض ھذه النسبة 

نسبة . مقارنة بالشاھد عند كل المعامالت خاصة عند البولیثیلین
العقد كانت، نوعا ما، أفضل مع كل أنواع األكیاس، بالمقارنة 

. مع الشاھد
.02یظھرھا الجدول ابعد شھرین، كانت النتائج كم

بعد شھرین من التلقیح، یالحظ انخفاضا في نسبة العقد 
،اإو 

 .

 .
Munier[9]

).02الجدول (مردود مقبول 
نور، یتبین أن أفضل نسبة عقد، بعد شھرین من بالنسبة لدقلة 

التلقیح، مسجلة مع أكیاس ورق الكرافت بمعدل یزید عن 
نسبة العقد عموما مقبولة مع كل . 14.54%الشاھد بحوالي

نسبة التساقط، . %50المعامالت، حتى البولیثیلین، أین تقارب 
.مع كل المعامالت، تبدو أقل من نسبة الشاھد

لكن عموما، یالحظ . إحصائیا، ال یبدو أن تأثیر التكییس واضحا
. انخفاض عقد الثمار، عند كل المعامالت

أیضا أن أفضل نسبة عقد سجلت مع 02یظھر من الجدول 
ورق الكرافت، عند الصنفین و التي لم تنخفض كثیرا مقارنة 

عكس . بنسبة العقد بعد شھر من التلقیح خاصة عند الغرس
األخرى التي تؤدي إلى انخفاض نسبة العقد، خاصة مع المواد 
نشیر أنھ مباشرة بعد نزع األكیاس، بعد شھر من . اللیف

التلقیح، لوحظ اختالفا في لون الشماریخ التي غطیت باللیف 
البولیثیلین و ذلك ربما راجع لحجب الضوء عند اللیف و و

.الفرق الحراري عند البولیثیلین
تي غطیت بورق الكرافت لم یتغیر لونھا شماریخ الطلعات ال

إحصائیا، وجد . نخفاض نسبة العقدإكثیرا و ھو ما یفسر عدم 
تأثیر للتكییس على عقد الثمار، بعد شھرین من التلقیح، دون 

أكبر نسبة تساقط، سجلت مع أكیاس . یجاد مجموعات مختلفةإ
.عند الصنفین،البولیثیلین

تأثیر  التكییس على عقد و تساقط الثمار في الصنفین، بعد شھر من التلقیح.1الجدول 

تأثیر  التكییس على عقد و تساقط الثمار في الصنفین، بعد شھرین من التلقیح.2الجدول 

الشاھداللیفالبولیثیلینورق الكرافتالصنف/المواد
التساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقد

68.4031.5039.7459.4842.4755.5758.3341.59الغرس المبكر
65.4629.2149.7140.9356.5038.5250.9241.47دقلة نور مبكرة

الشاھداللیفالبولیثیلینورق الكرافتالصنف/المواد
التساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقدالتساقطالعقد

69.34المبكرالغرس 
Ab

29.85
Ab

43.87
B

53.21
A

92.22
A

0.81
B

75.46
Ab

18.72
Ab

96.8801.0496.0100.3595.0101.1891.3601.19دقلة نور مبكرة
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التكییس على الخصائص البیومتریة للثمارعند تأثیر 3.3
الغرس و دقلة نور

رغم أن التحالیل اإلحصائیة لم تبین تأثیرا واضحا للتكییس على 
في الصنفین، إال أننا نالحظ عند الغرس ، خصائص الثمار

تحسن بعض الخصائص مع البولیثیلین و اللیف اللذان یظھران 
مم على التوالي، 2مم و 4.11تحسنا في طول الثمرة ب 

غ على التوالي، 29.42غ و 44.11مقارنة بالشاھد و حوالي 
). 02الشكل (ثمرة 20بالنسبة لوزن 

وزن الثمرة / تحسنا في وزن اللحملبولیثیلین التكییس باأظھر 
أما مع . ، مقارنة بالشاھد%1و مع اللیف ب %2بحوالي 

من ورق الكرافت، فیظھرعموما أن كل الخصائص أضعف
طبعا، نسبة العقد و التساقط لھما تأثیر . مثیالتھا عند الشاھد

واضحا على خصائص الثمار و غالبا ما تكون عكسیة بالنسبة 
.قد الثمار و تناسبیة مع التساقطلع

تأثیر التكییس على الخصائص البیومتریة عند .2الشكل
الغرس

أنھا متقاربة عند صنف دقلة نور و بمقارنة المعدالت، یظھر
جدا مع الشاھد و قد تكون أقل منھا في بعض الخصائص مع 

رتفاع نسبة یعود ذلك إل. بعض المواد، خاصة ورق الكرافت
العقد مع ھذه المادة 

ثمرة عند الغرس یساوي 20فإن وزن Munier[9]حسب 
وزن / مم، فحین أن وزن اللحم40غ و طول الثمرة ھو 140

ارنة المعدالت مع ھذه المعطیات تظھر مق. %70الثمرة ھو 
.على العموم أنھا متقاربة

40أن طول ثمار دقلة نور ھو Aten[7]و Dowsonأورد 
، فحین أن وزن %90وزن الثمرة ھي / مم و نسبة وزن اللحم 

بمقارنة المعدالت المسجلة یظھر . غ165.8ثمرة قد یتعدى 20
. تحسنا في ھذه الخصائص

یوجد تأثیر واضح للتكییس على الخصائص حصائیا، ال إ
). 03الشكل (البیومتریة للثمار

تأثیر التكییس على الخصائص البیومتریة عند دقلة .3الشكل 
نور

تأثیر التكییس على الخصائص البیوكیمیائیة للثمارعند 4.3
الغرس و دقلة نور 

مثلما ھو الحال بالنسبة للخصائص البیومتریة للثمار، فإن 
التحالیل اإلحصائیة أظھرت أیضا عدم وجود تأثیر واضح 

عند . للتكییس على الخصائص البیوكیمیائیة عند الصنفین
توجد بعض التغییرات بالنسبة للمعدالت المسجلة ،الغرس

و بحیث نالحظ  نقص في نسبة الرطوبة مقارنة مع الشاھد 
نالحظ أیضا نقص في نسبة . بالتالي زیادة في المادة الجافة

و %0.15الرماد ، خاصة مع البولیثیلین و اللیف بحوالي 
ورق الكرافت و اللیف . على التوالي مقارنة بالشاھد0.16%

نوعا ما منخفضا مقارنة بالشاھد، و لو pHیعطیان ثمارا ب 
).04الشكل (أن ھذه الفروق تبقى صغیرة جدا 

بعض الخصائص البیوكیمیائیة تأثیر التكییس على.4الشكل 
عند الغرس

بالنسبة لثمار دقلة نور، توجد أیضا بعض التغیرات في 
المعدالت المسجلة للخصائص المدروسة، حسب المواد 

مقارنة مع الشاھد، یبدو أن نسبة الرطوبة في الثمار . المستعملة
كانت نوعا ما أكبر، خاصة مع اللیف، حیث سجل ارتفاع 

بالنسبة للرماد، یبدو أن النسب المسجلة مع . %1.18بحوالي 
األكیاس أقل من تلك المسجلة مع الشاھد، خاصة مع 

بالنسبة . %0.97البولیثیلین، حیث قدر االنخفاض بحوالي 
، فإن البولیثیلین ھو الوحید الذي أعطى ثمارا أقل pHلل

.حموضة

30%[9] .
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25%
35°

.السقي
Dowson وAten[7]

%30و 20

).05الشكل (

بعض الخصائص البیوكیمیائیة تأثیر التكییس على.5الشكل 
عند دقلة نور

تبكیر و مردود الثمار عند الغرس و تأثیر التكییس على 5.3
دقلة نور

أظھرالتحلیل اإلحصائي تأثیر التكییس، عند الغرس، على 
مقارنة المعدالت . تبكیر الثمار دون ظھور مجموعات متباینة

بالنسبة لللیف، فإنھ . تظھر تقاربا بین معدالت اللیف و الشاھد
و ذلك ، مقارنة مع المواد األخرىعموما یؤخر نضج التمور

.[9]لحجبھ الضوء و الذي یعتبر عامال مھما للتبكیر

عند نفس الصنف، ال یظھر التحلیل اإلحصائي أیضا تأثیرا 
للتكییس على مردود العرجون من الثمار، رغم أن ورق 

غ 4.88الكرافت و اللیف أدیا إلى ارتفاع المردود بحوالي 
لیثیلین، كانت أكیاس البو. غ على التوالي مقارنة بالشاھد3.36و

الوحیدة التي أدت إلى انخفاض المردود مقارنة بالشاھد بحوالي
).06الشكل (كغ 1.1

تأثیر التكییس على تبكیر و مردود التمور عند .6الشكل 
الغرس

عند دقلة نور، تظھر النتائج اإلحصائیة عدم تأثیر التكییس على 
تبكیر التمور، رغم وجود بعض التغیرات في المعدالت 
المسجلة و التي تظھر تبكیرا للثمار مع كل أنواع التكییس، 
بحیث نالحظ ارتفاع نسبة النضج، في التاریخ المحدد، بحوالي 

الكرافت  مع ورق%17.39مع البولیثیلین و19.79%
.مع اللیف مقارنة مع الشاھد%9.61و

بالنسبة لمردود العرجون من التمور، فإن التحالیل اإلحصائیة 
تبین تأثیرا للتكییس على مردود العراجین دون ظھور 

سجل أفضل مردود مع ورق الكرافت . مجموعات متباینة
).07الشكل (كغ مقارنة بالشاھد 3.28بزیادة تقدر ب

تأثیر التكییس على تبكیر و مردود التمور عند دقلة .7الشكل 
نور

الخاتمة.4

من خالل ھذا البحث، یظھر أنھ رغم أن التحالیل اإلحصائیة ال 
تظھر غالبا تأثیرا واضحا لتكییس األغاریض بعد التلقیح على 
خصائص الثمار، إال أنھ ھناك تحسنا في الكثیر من المعدالت 

. المسجلة
نخفاض في نسبة العقد، خاصة مع یؤدي التكییس عموما إل

اللیف و البولیثیلین، مما یساعد عموما على ارتفاع وزن الثمار 
.خاصة مع البولیثیلین في صنف الغرس المبكرو طولھا

تكییس الطلعات بالیف یؤخر نضج الثمار و ورق الكرافت، 
.یرفع عموما من مردود العرجون الواحد

ج تبین أن ورق الكرافت ھو الذي یعطي أفضل أغلب النتائ
. النتائج مع الظروف المناخیة للتجربة

في المواسم الباردة، قد یكون تكییس األغاریض أفضل طریقة 
.للحصول على نسب عقد مرضیة

تكرار التجربة لسنوات عدیدة و مختلفة من حیث الظروف 
ة الزراعیة المناخیة قد تساھم كثیرا في توضیح تأثیر ھذه العملی

. على نجاح التلقیح، خاصة في المواسم الباردة
توسیع الدراسة أیضا، خاصة للمناطق المحادیة للحدود 
الشمالیة لمنطقة زراعة النخیل في الجزائر، قد تظھر أثرا أكثر 

. وضوحا لھذه العملیة باعتبارھا مناطق باردة نوعا ما
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