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 وذلك لممقارنة بين طريقة2102 نفذت التجربة في محطة نخيل المحاويل التابعة إلى دائرة البستنة – وزارة الزراعة العراقية خالل الموسم الزراعي لعام

 تضم التجربة عاممين العامل االول.التمقيح اليدوي والميكانيكي ألشجار النخيل ومعرفة تأثير صنف المقاح عمى بعض الصفات الثمرية لمصنف خستاوي
،طريقة التمقيح وتشمل تمقيح يدوي وتمقيح ميكانيكي والعامل الثاني نوع الصنف الذكري المستخدم في التمقيح ويشمل صنف غنامي اخضر وصنف خكري

 استخدم. النسبة المئوية لعقد الثمار والنسبة المئوية لتساقط الثمار وكمية الحاصل وانتاجية طريقة التمقيح:تم خالل هذا البحث دراسة الصفات االتية
 لمتجارب العاممية وبأربعة مكررات وحممت النتائج بواسطة اختبار اقلRandomized complete block design تصميم القطاعات العشوائية الكاممة

االمارتية
ا
 تم استخدام الممقحة الميكانيكية المصنعة من قبل شركة طيبة،SPSS  و باستخدام البرنامج1.15  عمى مستوى احتماليةL.S.D فرق معنوي
 تفوقت طريقة التمقيح اليدوي عمى التمقيح الميكانيكي مرة واحدة تفوقا معنويا في: ومن خالل هذا البحث اظهرت النتائج ما يأتي،في التمقيح الميكانيكي

 تفوقت طريقة التمقيح.النسبة المئوية لعقد الثمار لكن التمقيح اليدوي لم يتفوق معنويا عمى التمقيح الميكانيكي إال مرتان في النسبة المئوية لعقد الثمار
الميكانيكي معنويا عمى طريقة التمقيح اليدوي في الحصول عمى اعمى انتاجية لطريقة التمقيح في حين لم تؤثر طريقة التمقيح معنويا في النسبة المئوية

لتساقط الثمار وكمية ا لحاصل كذلك لم يؤثر صنف الفحل المستخدم في التمقيح معنويا عمى النسبة المئوية لعقد الثمار والنسبة المئوية لتساقط الثمار
.وكمية الحاصل
. النسبة المئوية لتساقط الثمار، صنف الفحل، النسبة المئوية لعقد الثمار:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
A field experiment was carried out in the Mahaweel Date palm station affiliated to the Horticulture
administrative - the Iraqi Ministry of Agriculture through the 2012 season for the comparison between the
method of manual and mechanical pollination in palm trees, and studying the effect of pollen on some fruiting
characteristics of the khistawi variety. Two factors were stuaed in the experiment: The first factor was a method
of pollination which included Manual and mechanical pollination, and the second factor was the variety of male
used in pollination which included Ghanami and kdakri variety. During this research, the following parameters
were studied: The percentage of fruit setting, the percentage of fruit loss, amount of yield, and the productivity
of pollination method. Factorial experiment within randomized complete block design (RCBD) with four
replicates was used. Results were analyzed and less significant difference (LSD) was used to compare means at
probability level of 0.05 using the SPSS program. A mecanical pollination implement, Tiba Engineering
industries co UAE manufactured, was used in the study. Through this research, results showed the following:
The mechanical pollination method for one time showed a significant superiority of percentage of fruit setting,
but the manual pollination method did not showed a significant effect on percentage of fruit setting in
comparison to mechanical pollination for two times. A mechanical pollination method showed a significant
superiority upon manual pollination and gave a higher productivity, while the method of pollination did not
show a significant effect on percentage of fruit loss and amount of yield. Also, the variety of male used in
pollination had no significant effect on percentage of fruit setting, percentage loss of fruit, and amount of yield .
Key word: Percentage of fruit clusters, Varietymale, Percentage loss of fruit.
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( .)64وجد  Khalilو )66( Al-Shawaanامكانية

المقدمة

استخدام دقيق القمح حامال لحبوب المقاح بنسب  686الى 6

تعد النخمة من اىم االشجار في العراق لما تتمتع بو من

 62 8دون ان يضر ذلك باإلخصاب او زيادة تساقط الثمار.

فوائد كثيرة سواء عمى مستوى ثمارىا او اجزائيا االخرى

ذكر  Nixonو  )67( Carpenterبانو في الواليات المتحدة

وتنتشر بشكل كبير في جميع انحاء العراق لقدرتيا عمى

االمريكية تم استخدام عفارة الية لتمقيح النخيل تم الحصول

تحمل الظروف المختمفة والتي تعد أشجارىا من أقدم أشجار

عمى عقد جيد لكن ىذا العقد كان اقل منو في التمقيح اليدوي.

الفاكية التي عرفيا اإلنسان قديما في وادي الرافدين ووادي

بين  Al-Wusaibaiوآخرون ( )62ان افضل عقد لمثمار

النيل إذ يعود تاريخيا ألكثر من  4000سنة قبل الميالد

( .)3تعد عممية التمقيح في اشجار النخيل من أىم العمميات

كان عند التمقيح اليدوي مقارنة مع معامالت التمقيح

األساسية لمحصول عمى إنتاج وفير ،إذ أن نتائج التمقيح

الميكانيكي االخرى وكذلك اوضحت الدراسة نفسيا عدم وجود
فروق معنوية بين طريقة التمقيح اليدوي والميكانيكي عمى

الطبيعي غالباً ما تكون ضعيفة جداً وذلك الن من خاصيات

النسبة المئوية لتساقط الثمار .وجد  )2( Al-Aidaniأنو لم

نخيل التمر أن األزىار المذكرة و المؤنثة ال توجد عمى

تظير فروق احصائية ما بين طريقتي التمقيح من حيث نسبة

الشجرة نفسيا لذا من الضروري أن يتدخل المزارع في الوقت
المناسب ليقوم بنقل حبوب المقاح من النخيل المذكر إلى

العقد في الصنفين الحالوي و الساير .وبخصوص تأثير

المؤنث لتتم عممية اإلخصاب وتكوين الثمار .اوضح

التمقيح الميكانيكي عمى كمية الحاصل وجد ان كمية الحاصل

الناتجة من التمقيح الميكانيكي مقاربو الى ما ىي عميو عند

 Osmanو  )02( Rutherان الزىرة االنثوية في نخمة التمر

اجراء التمقيح اليدوي أو متفوقة عميو قميال .اوضح Hamood

تحتوي عمى ثالثة كرابل وانو عند عدم اجراء عممية التمقيح

فقد تنمو الكرابل الثالث او تنمو واحدة فقط لتكوين ثمار

( )62عدم وجود فروق معنوية بين معاممة التمقيح اليدوي

عديمة البذور ،اما عند اجراء عممية التمقيح ويتم العقد في

ومعاممة التمقيح الميكانيكي المختمفة في التاثير عمى كمية

الحاصل .أشار  Haffarوآخرون ( )61في دراسة لتأثير عدد

احدى ىذه الكرابل فقط وتنمو لتكوين الثمرة الناضجة .ان

مرات التمقيح وتركيز المخاليط عمى جودة و كمية اإلنتاج في

الطريقة اليدوية لمتمقيح صعبة في أجراءىا وال سيما في

صنف الخالص الى انو ال توجد فروق معنوية عمى كمية

المزارع الكبيرة لما يتطمبو االمر من صعود لمنخمة مع توافر

الحاصل بين طريقة التمقيح اليدوي والميكانيكي .كذلك وجد

الميارة والخبرة لدى الممقح ،وبالتزامن مع ىذه المتطمبات

 El Mardiوآخرون ( )60عدم وجود فروق معنوية بين

ىناك قمة في اعداد الممقحين ذوي الخبرة في الوقت الحالي

التمقيح اليدوي واآللي عمى كمية المحصول .بين Al-

بسبب االنخراط في االعمال المدنية والصناعية والذي أدى

 Wusaibaiوآخرون ( )62انو عند المقارنة بين طريقة

الى ارتفاع اجور القائمين بعممية التمقيح اليدوي مما حدا

بالمختصين والباحثين في مجال النخيل بابتكار اآلالت تقوم

التمقيح اليدوي والميكانيكي لعدة مرات لم تؤثر طريقة التمقيح

بعممية التمقيح لمتغمب عمى مشكمة الحاجة الشديدة لعمال

معنوياً عمى كمية الحاصـ ـ ـ ـل في الصنف خالص .وج ـ ـ ـ ـ ـ ـد

إلجراء عممية التمقيح ومن ثم توفير الوقت والجيد ( .)7ولحل

في كمية الحاصل في الصنف االنثوي خصاب .كذلك وجد

 EL Mardiوآخرون ( )66ان طريقة التمقيح لم تؤثر معنوي ًا

مدربين ولتجنب صعود النخمة عدة مرات وفي وقت محدود

الباحث نفسو ان طريقة التمقيح الميكانيكي تفوقت معنوياً في

ىذه المشكمة من ضياع الجيد والوقت تم انتشار التمقيح

عمى طريقة التمقيح اليدوي في الحصول عمى اعمى انتاجية

الميكانيكي ليكون بديال ميما لمتمقيح اليدوي .كما اثبتت

لطريقة التمقيح .يتحسن عقد ثمار بعض االصناف من اناث

وسائل التمقيح الميكانيكي نجاحيا كبديل لطريقة التمقيح اليدوية

النخيل عند استخدام صنف معين من االفحل ( .)5تختمف

فضالً عن كونيا توفر الوقت والجيد فإنيا توفر كمية حبوب

اصناف ذكر النخيل في قدرتيا عمى انتاج حبوب المقاح فمنيا

المقاح ،وخالل الفترة الزمنية الماضية طور العديد من اآلالت
الخاصة بالتمقيح منيا ما يصمح لممزارع المغروسة عمى ابعاد

ما ىو كثير االنتاج مثل الغنامي االحمر و الغنامي االخضر

منتظمة او ما يناسب االشجار غير المنتظمة المسافات

و الغالمي ومنيا ماىو قميل االنتاج مثل الخكري وكريطمي
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وسميسمي والخكري وردي ،وان ىذه االنتاجية تتأثر بشكل

المواد والطرائق

وآخرون ( )00الى اختالف اصناف افحل النخيل في حيوية

البستنة – و ازرة الرزاعة العراقية  -خالل الموسم  0260وذلك

كبير بالموقع والظروف المناخية ( ،)06وقد اشار Soliman

نفذت التجربة في محطة نخيل المحاويل التابعة إلى دائرة

حبوب لقاحيا .من العوامل االساسية والميمة والتي تؤثر عمى

لمعرفة تأثير طريقة التمقيح ونوع الصنف الذكري المستخدم

عممية عقد الثمار في نخمة التمر ىي مدة استقبال مياسم

في التمقيح عمى عقد ونسبة تساقط الثمار وكمية الحاصل في

االزىار لحبوب المقاح حيث اشارت البحوث الى ان معظم

اشجار النخيل وكذلك تم حساب انتاجية طريقة التمقيح وعمى

عقد الثمار في نخمة التمر يحدث عند التمقيح بعد انشقاق
غالف الطمع بفترة ( )2-1أيام ( .)6وجد Al-Delaimy

الصنف االنثوي خستاوي .تضم التجربة عاممين العامل االول

طريقة التمقيح وتشمل تمقيح يدوي مرة واحدة وتمقيح ميكانيكي

و  )5( Aliانو عند التمقيح الصنف زىدي بمقاح الغنامي

مرتان والعامل الثاني نوع الصنف الذكري المستخدم في

والرصاصي والسميسمي والوردي عدد الثمار العاقدة عند

التمقيح ويشمل صنف غنامي اخضر وصنف خكري عادي،

استعمال لقاح الغنامي مقارنة بمقاح االصناف االخرى .وجد
 Abdalkareemو )6( Abaasان نسبة العقد لمثمار لم

وتحتوي كل معاممة عمى  2مكررات اي ان البحث تضمن
 02وحدة تجريبية أي تم اختيار  24شجرة متجانسة قدر

تتاثر بصورة معنوية باختالف اصناف افحل النخيل

اإلمكان ،ىذا وتم توحيد عدد العذوق في كل االشجار ألنيا

المستخدمة في التمقيح حيث لم تظير اختالفات معنـ ـ ـ ـوية

تختمف في عددىا من شجرة الى اخرى وتمت مراعاة تغطية

تذكر لمصنف بري ـ ـم .أوضح ـ ـ ـت الدراس ـ ـ ـ ـة التي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـام بيا

العذوق قبل تشقق الطمع االنثوي بأكياس واستمرت التغطية

 Al- Wusaibaiوآخرون ( )1عدم وجود فروق معنوية

الى مابعد التمقيح لمدة عشرين يوما تجنبا لحدوث تمقيح

بين الفحول المستخدمة في النسبة المئوية لتساقط الثمار

طبيعي وكذلك تم توحيد مسافة رش حبوب المقاح لمطمعات

والنسبة المئوية لعقد الثمار .اما  )65( Jassimفقد ذكر بانو

االنثوية وكذلك الفترة الزمنية لرش حبوب المقاح لكل طمعة

التوجد فروق معنوية ناتجة عن تأثير التمقيح بأصناف حبوب

انثوية في حالة التمقيح الميكانيكي ،وتم استخدام الممقحة

المقاح الغنامي االحمر و الغنامي االخضر و الرصاصي
والخكري وردي عمى نسبة العقد لمصنفين خضراوي والمكتوم.

الميكانيكية المصنعة من قبل شركة طيبة لمصناعات اليندسية

(االمارات) الصنع في التمقيح الميكانيكي واستخدم كمية

بين  )0( Abdalwhabان ىناك اختالفاً في مصادر حبوب

حبوب لقاح بمعدل  ،786استخدم تصميم القطاعات العشوائية

المقاح في تاثيرىا عمى نسبة العقد لكن ىذا االختالفات لم

الكاممة Randomized complete block design

تصل الى حد المعنوية احياناً .وجد  )4( Al-Dalawiعدم

لمتجارب

وجود اختالفات معنوية بين اصناف افحل النخيل المختمفة

العاممية

وحممت النتائج بأختبار

اقل

فرق

معنوي  L.S.Dعمى مستوى احتمالية  2.23وباستخدام

عمى النسبة المئوية لتساقط الثمار .من اجل تقميل المشاكل

البرنامج .)64( SPSS

التي تواجييا بساتين النخيل سواء مشكمة نقص العمال الميرة

الصفات المدروسة

 -0نسبة العقد:

خالل في مرحمة وارتفاع اجورىم في حالة توفرىم باالضافة
الى بطئ التمقيح اليدوي والمجيود الكبير الذي يصرف خالل

يتم حسابيا بأخذ  12شمراخاً من كل نخمة بشكل عشوائي

ىذه الطريقة وعدم احتمال الطمعات االنثوية الشجار النخيل

بعد  3اسابيع من عممية التمقيح وباستخدام المعادلة اآلتية8

البقاء لمدة طويمة دون تمقيح اضافة الى ضياع حبوب المقاح

النسبة المئوية لعقد الثمار (= )%

من خالل التمقيح اليدوي لذلك وضع التمقيح االلي لحل كل

عدد الثمار العاقدة
عدد مواقع االزىار الساقطة عدد الثمار العاقدة

× )04(......011

 -2النسبة المئوية لتساقط الثمار:

ىذه المشاكل ومن اجل ايجاد افضل واسرع طريقة لمتمقيح

يتم حسابيا باخذ  12شمراخاً من كل نخمة بشكل عشوائي

ومعرفة افضل صنف لمقاح يعطي افضل محصول جاء ىذا

عند موعد الجني وباستخدام المعادلة اآلتية8

البحث.

النسبة المئوية لتساقط الثمار (=)%
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 -3الحاصل الكمي (كغم  /نخمة) :بعد عممية الجني الثمار
لكل نخمة عمى حدى تم وزنيا بميزان حقمي ومن ثم استخرج

معدل وزن الحاصل الكمي لكل معاممة.
 -4انتاجية طريقة التمقيح (نخمة  /ساعة):

ويتم حسابيا من خالل حساب النخيل الذي يتم تمقيحو خالل

وحدة الزمن.

التمقيح اليدوي

تم اجراء التمقيح اليدوي بالشكل اآلتي 8بعد جمع الطمع

الذكري من أفحل النخيل

فتحت كل طمعة وفردت إلى

مجاميع من الشماريخ وتركت في مكان مظمل لمدة ثالثة أيام
إلتمام جفافيا ،ثم وضعت الشماريخ الذكرية مقموبة في نورات

شكل  .0الممقحة الميكانيكية

االزىار االنثوية بعد ثالثة ايام من تشققيا.

النتائج والمناقشة

التمقيح الميكانيكي

النسبة المئوية لعقد الثمار :يبين الجدول ( )6عدم وجود

جمع الطمع الذكري وفتح الغالف وعمقت النورات الزىرية

فروق معنوية بين صنف المقاح عمى النسبة المئوية لعقد

ىذه الغرفة  10 - 06درجة مئوية والتيوية داخميا جيدة

 Abdalkareem،)65( Jassimو .)6( Abaasكذلك يبين

عمى أسالك داخل غرفة تجفيف الطمع ،ودرجة الح اررة في

الثمار وىذه النتائج تتفق مع النتائج التي حصل عمييا

وذلك بمفرغات لميواء ،وترك الطمع معمقا لمدة ثالثة أيام في

الجدول تفوق طريقة التمقيح اليدوي عمى التمقيح الميكانيكي

داخل ىذه الغرفة ثم تم استخالص حبوب المقاح بطريقة

مرة واحدة تفوقاً معنوياً في النسبة المئوية لعقد الثمار إذ

يدوية .تم خمط حبوب المقاح مباشرة مع المادة الحاممة لحبوب

سجمت طريقة التمقيح اليدوي اعمى نسبة عقد لمثمار بمغت

المقاح الطحين الناعم بواقع واحد وزنا من حبوب المقاح إلى 7

 %52.61اما اقل نسبة عقد لمثمار كان عند التمقيح

من المادة المالئة (الطحين) خمطا جيدا ،وتم وضع الخميط في

الميكانيكي مرة واحدة وبمغت  %47.34وقد يعود سبب ذلك

الممقحة المذكورة .واجريت عممية التمقيح الميكانيكي بعد 1

الى كمية حبوب المقاح حيث تكون كميتيا في التمقيح اليدوي

مواصفات جهاز التمقيح الميكانيكي:

نتيجة زيادة حبوب المقاح الذكرية وتتفق ىذه النتائج مع

أيام من تفتح الطمعة االنثوية.

اكبر من التمقيح الميكانيكي ومن ثم تزداد نسبة االخصاب

 -6محرك  1,3حصان ميكانيكي.

النتائج التي حصل عمييـ ـ ـ ـا  Al-Wusaibaiوآخرون (،)62

 -0ضاغط ىواء بطاقة  622لتر/دقيقة ( )62بار.

 Nixonو ،)67( Carpenterاال ان طريقة التمقيح اليدوي

 -1خزان لميواء المضغوط  5,3لتر.

فمم تتفوق معنوياً عمى طريق التمقيح الميكانيكي مرتان في

 -3انابيب اليواء.

المقاح وطريقة التمقيح لم يكن معنويا في النسبة المئوية لعقد

 -2صندوق حبوب المقاح  03كغم.

النسبة المئوية لعقد الثمار .اما التداخل الثنائي بين صنف

 -4منظم ضغط.

الثمار.

 -5انابيب رش.

النسبة المئوية لتساقط الثمار :يبين الجدول ( )0عدم وجود

 -6مسدس رش.

فروق معنوية بين صنف المقاح عمى النسبة المئوية لتساقط

يمكن لمجياز تمقيح النخيل بارتفاعات مختمفة من سطح

الثمار وتتفق ىذه النتائج مع النتائج الت ـ ـ ـي حصـل عميي ـ ـ ـا

توصيل حبوب المقاح الى ارتفاع  63متر وحسب الحاجة،

يبين الجدول عدم وجود فروق معنوية بين طريقة التمقيح

االرض دون الحاجة الى الصعود الى النخمة إذ يصل انبوب

 Al- Wusaibaiوآخ ـرين ( )1و  .)4( Al-Dalawiكذلك

كما في الشكل (.)6

اليدوي وطريقة التمقيح الميكانيكي في النسبة المئوية لتساقط
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الثمار وتتفق ى ـذه النتائج من النتائج التي حص ـل عميي ـ ـا
 Al-Wusaibaiوآخرين ( .)62كما ان التداخل الثنائي بين

يبين الجدول ( )2عدم وجود فروق معنوية لصنف المقاح

صنف المقاح وطريقة التمقيح لم يكن معنوياً في التاثير عمى

عمى انتاجية طريقة التمقيح .كذلك يبين الجدول تفوق طريقة

النسبة المئوية لتساقط الثمار.

التمقيح الميكانيكي مرتان ومرة واحدة عمى طريقة التمقيح

جدول  .0تاثير طريقة التمقيح وصنف المقاح عمى النسبة المئوية

اليدوي في الحصول عمى اعمى انتاجية لعدد االشجار الممقحة

لعقد الثمار

الصفت
المدروست
المعبمالث
صىف اللقبح
لقبح غىبمي
لقبح خكري
أ.ف.م %5
متوسط طريقت
التلقيخ
أ.ف.م %5

بالساعة وكانت النتائج كاآلتي تمقيح ميكانيكي مرة ( 47نخمة

الىسبت المئويت لعقد الثمبر%
التداخل بيه طريقت التلقيخ وصىف اللقبح
تلقيخ
يدوي
77.57
70.70
74.13

طريقت التلقيخ
تلقيخ ميكبويكي
مرة واددة
69.22
69.90
N.S
69.56

تلقيخ ميكبويكي
مرتبن
74.97
72.10

 /ساعة) تمقيح ميكانيكي مرتان ( 24نخمة  /ساعة) تمقيح
يدوي( 7.نخمة  /ساعة) وقد يعود سبب ذلك الى انو استخدام

متوسط
صىف
اللقبح

ماكنة التمقيح التحتاج الى الصعود الى النخمة من العامل

73.92
70.90
N.S

ومن ثم وضع الشماريخ الذكرية في الطمع االنثوية وانما تتم
عممية التمقيح من االرض ومن خالل رش المقاح الذكري عمى

73.53

شكل غبار من خالل فوىة الرش المرتبطة بماكنة التمقيح مما

3.89

جدول  .2تاثير طريقة التمقيح وصنف المقاح عمى النسبة المئوية

توفر الوقت والجيد وتتفق ىذه النتائج مع النتائج التي حصل

لتساقط الثمار
الصفت
المدروست
المعبمالث

طريقت التلقيخ
صىف اللقبح
لقبح غىبمي
لقبح خكري
أ.ف.م %5
متوسط طريقت
التلقيخ
أ.ف.م %5

عمييا  El Mardiوآخرون ( .)60اما التداخل الثنائي بين

الىسبت المئويت لعقد الثمبر%
التداخل بيه طريقت التلقيخ وصىف اللقبح
تلقيخ ميكبويكي
تلقيخ
مرة واددة
يدوي
34.28
30.94
34.15
33.71
N.S
32.33
34.21
N.S

تلقيخ ميكبويكي
مرتبن
31.53
31.53

الشجيري وآخرون

صنف المقاح وطريقة التمقيح فمم يكن معنويا في انتاجية

متوسط
صىف
اللقبح

طريقة التمقيح.
جدول  .4تاثير طريقة التمقيح وصنف المقاح عمى انتاجية

32.25
33.67
N.S

طريقة التمقيح

الصفت المدروست
المعبمالث

32.34

الىسبت المئويت لعقد الثمبر%
التداخل بيه طريقت التلقيخ وصىف اللقبح
طريقت التلقيخ

صىف اللقبح

كمية الحاصل

يبين الجدول ( )1عدم وجود فروق معنوية لصنف المقاح في

لقبح غىبمي
لقبح خكري
أ.ف.م %5
متوسط طريقت
التلقيخ
أ.ف.م %5

التأثير عمى كمية الحاصل وتتفق ىذه النتائج مع النتائج التي
حصل عمييا  .)0( Abdalwhabكذلك يبين الجدول عدم
وجود فروق معنوية بين طرق التمقيح المختمفة عمى كمية

تلقيخ
يدوي
7
7

تلقيخ ميكبويكي
مرة واددة
47
48
N.S

تلقيخ ميكبويكي
مرتبن
24
24

7

47.5

24

متوسط
صىف
اللقبح
26.39
26.45
N.S

1.07

ومن ىذا نستنتج تفوق طريقة التمقيح اليدوي عمى التمقيح

الحاصل وتتفق ىذه النتائج مع النتائج التي حصل عمييا،

الميكانيكي مرة واحدة تفوقاً معنوياً في النسبة المئوية لعقد

التداخل الثنائي بين صنف المقاح وطريقة التمقيح لم يكن

الميكانيكي مرتين .تفوقت طريقة التمقيح الميكانيكي معنويا

جدول  .3تاثير طريقة التمقيح وصنف المقاح عمى كمية الحاصل

لطريقة التمقيح .لم يؤثر صنف الفحل المستخدم في التمقيح

 Haffarوآخرون ( El Mardi ،)61وآخرون ( ،)60اما

الثمار لكن التمقيح اليدوي لم يتفوق معنوياً عمى التمقيح

معنويا في كمية المحصول.

عمى طريقة التمقيح اليدوي في الحصول عمى اعمى انتاجية

الصفت
المدروست
المعبمالث

الىسبت المئويت لعقد الثمبر%
التداخل بيه طريقت التلقيخ وصىف اللقبح
طريقت التلقيخ

صىف اللقبح
تلقيخ يدوي
لقبح غىبمي
لقبح خكري
أ.ف.م %5
متوسط طريقت
التلقيخ
أ.ف.م %5

معنويا عمى النسبة المئوية لعقد الثمار والنسبة المئوية لتساقط

71.62
73.70
72.66

تلقيخ ميكبويكي
مرة واددة
73.57
72.07
N.S
72.82
N.S

تلقيخ ميكبويكي
مرتبن
73.47
72.20

الثمار وكمية الحاصل .ليذا نوصي باستخدام طريقة التمقيح

متوسط
صىف
اللقبح

الميكانيكي مرتين نظ ار إلنتاجيتيا العالية وبنفس الوقت عدم

اختالفيا معنوياً عن طريقة التمقيح اليدوي في تاثيرىا عمى

72.89
72.65
N.S

الصفات الثمرية ،وكذلك نوصي باجراء دراسات اوسع عن

التمقيح الميكانيكي لمنخيل.

72.83
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