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 مقدمة عامة:
قطاع الزراعي هو أحد الروافد اهلامة ل

لالقتصاد الوطين يف اجلمهورية العربية 

السورية وهو دعامة أساسية وهامة لتحقيق 

االقتصادية واالجتماعية ويعترب املصدر التنمية 

الرئيسي لتحقيق األمن الغذائي للمواطنني وحتسني 

مستواهم الغذائي وتقليل تكاليف املعيشة 

وتوفري فرص عمل للعاملني فيه واألنشطة املرتبطة 

 فيه .

عد سورية مهداً غنياً باملصادر الوراثية الربية ت

تية حيث واملزروعة لعدد كبري من األنواع النبا

نوعاً مستوطناً تتوزع  0033وجد طبيعياً حوايل 

 معظمها يف اجلبال واملرتفعات 

تشتهر سورية تارخيياً  يف إنتاج  خمتلف أنواع 

الفاكهة ويعترب املناخ السائد فيها وخاصة 

معدالت السطوع الشمسي وتناوب الفصول 

األربعة واعتدال املناخ صيفاً وشتاءً  إضافة إىل 

التنوع الطبوغرايف من العوامل املهمة اليت تتيح 

إنتاج خمتلف أنواع الفاكهة ومبواصفات فاخرة 

ن ملصادر الوراثية اهلمة للشجار املثمرة يف وم

رية: النخيل ، التني ، التوت ن الرمان ، البيئة السو

 .....الكاكي ، الصبار ،  الزعرور 

ن التعرف والبحث عن التباينات الوراثية داخل إ

املصادر الوراثية له أمهية كبرية يف توسيع 

يف  القاعدة الوراثية هلا واليت تعترب اخلطوة األوىل

عملية التحسني الوراثي، ولذلك البد من 

توصيف هذه املصادر وتصنيفها وإكثارها 

إلدخاهلا ومن ثم نقلها إىل اجملمعات الوراثية 

كمادة أولية وراثية يف برامج التحسني 

الوراثي هبدف استنباط أصناف جديدة ذات 

 مردود اقتصادي كبري.

ة سامهت اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعي

ومن خالل إدارة حبوث البستنة خالل الفرتة 

السابقة باستثمار هذه املصادر الوراثية يف 

جمال حفظها وإدخاهلا يف برامج التحسني 

الوراثي مع الرتكيز على األنواع ذات 

 ا
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الواسع ) لوزيات ،محضيات ،تفاحيات  االنتشار

،زيتون.....( وحتققت نتائج هامة كان 

اعتماد أصناف من أخرها منذ الشهر حني مت  

الكرز واخلوخ والزيتون والبصل والكوسا 

 والبازالء ذات مواصفات نوعية وإنتاجية عالية.

) خنيل ، توت      األشجار بعض أنواعإال أن هناك 

،كاكي ، صبار، رمان ......( إما 

تنتشر على نطاق ضيق أو تعترب أشجاراً مهملة مل 

تلق االهتمام والرعاية على خمتلف املستويات 

،لكن أصبح من الضروري العمل على وضع 

اخلطط الكفيلة للنهوض والتشجيع على 

زراعة مثل هذه األنواع لكوهنا ذات أمهية 

مثار األنواع واقتصادية وغذائية ال تتوفر يف 

األخرى ولكون مثار بعضها كالنخيل 

حيث تعترب التمور إحدى السلع االسرتاتيجية 

اليت ميكن أن حتتل مكانة بارزة يف أولويات 

األمن الغذائي، حيث تعترب غذاءً وفاكهة معاً، 

فهي فاكهة يف مرحليت اخلالل والرطب ومادة 

غذائية يف مرحلة التمر، وتعترب التمور 

األساسية األوىل يف تكوين الركيزة 

الدخل من اإلنتاج النباتي يف بعض الدول 

كما أن املردود االقتصادي من هذه العربية.

الزراعات كبري حيث وصل إنتاج بعض 

أشجار التوت الشامي املزروعة منفردة يف 

كغ والكاكي  033احلدائق املنزلية إىل 

ولتطوير هذه الزراعة .كغ 033 – 033

الق تتمحور يف تقييم واقع فإن نقطة االنط

زراعة هذه األنواع وحصرها وتوصيفها 

وتسجيل البيانات وحفظ هذه املوارد يف البنوك 

الوراثية واالستفادة منها يف برامج التحسني 

الوراثي واستنباط األصناف والسالالت ذات 

اإلنتاجية العالية، وهذا أمر يف غاية األمهية 

أقلم مع كوهنا متتلك خصائص وراثية بالت

 .البيئة احمللية 
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ة وري ي س ار  ف النتش ودة ا حد ار م ج ألش ة ا ع زراع  واق

I.  قاعدة البيانات االحصائية 
  االنتشةار محةدودة األشةجارعدم وجود قاعدة  بيانات يمكن االعتماد عليها لبيان واقع حال زراعة  

في سوري  واعتمادها كأساس للتخطيط المستقبلي فكثير من البيانات متضارب  أو تبتعد كثيرًا عن 

، فالمجموعة  االحاةاةي  الزراعية  الاةادرة عةن وزارة الزراعة   الواقةع و مبةالب بهةا فةي مواقةع أخةر 

لومةات واإلاالح الزراعي تتضمن احااةيات عن الرمان والتين والنخيل فيمةا ال تتضةمن أية  مع

 .عن التوت والكاكي والابار....... 

II. ة ع زرا ل م ا ظا  ن
فمعظةةةم الزراعةةة  تعةةاني زراعةةة  أشةةةجار األنةةواال محةةةدودة االنتشةةةار بعةةدم وجةةةود بسةةةاتين متخااةة  

الزراعةات هةةي زراعةةات بينيةة  ضةةمن بسةاتين ألشةةجار أخةةر  كةةالزيتون والحمضةةيات واللوزيةةات أو 

على محيط البساتين كسياج باستثناء وجود بعض البساتين المتخاا  بزراعة  الرمةان مةثاًل فةي 

ريف دير الزور. السوس  وريف ادلب أو الكاكي في ريفي حماة وادلب والنخيل في بعض مناطق 

التةي ال تشةجع علةى اسةتخدام المكننةة  و غيةر المنتظمة  هةي السةاةدة  هةه  البسةاتين الزراعة وحتةى 

لم يتم استغالل المساح  الزراعي  االستغالل األمثل باإلضاف  إلى أن هها الةنمط مةن الزراعة   كما

 يساعد على انتشار األمراض و اآلفات.

III.   ف نا ص أل  ا
  علةى أسةس علمية  ناتجة  مةن اسةتقراء هوق يالحظ عدم االهتمةام بوضةع خريطة  لااةناف مبنية

كمةا أن الاةنف الواحةد قةد يحمةل عةدة تسةميات تختلةف مةن منطقة  إلةى أخةر    المستهلك المحلي

أو أن التاةنيف يةةتم بنةةاًء علةةى اةف  واحةةدة كمةةا فةةي الرمةةان حية  تاةةنف الثمةةار حسةةب الطعةةم 

فهناك أاناف حلوة وأاناف حامض  وأاناف لفان ولكن في الواقع رغم التشابه في الطعم لكةن 

هناك اختالفات كثيرة في العديد من الافات سواًء فيما يتعلق بالشجرة أو األزهار أو الثمار لهلك 
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المةةةةزارعين كمةةةا أن  ألاةةةناف.لانةةةواال وا الخريطةةة  الجينيةةة لرسةةةم  عتمةةةاد الباةةةم  الوراثيةةة  يجةةةب ا

 يعانون من اعوب  الحاول على غراس من أاناف جيدة وموثوق  وغير مخلوط .

IV.   ري ل رق ا  ط
ال زالت طرق الري تقليدي  هي المستخدم  في ري بساتين العديد من أنواال األشجار محدودة مثل 

عدم استخدام األساليب الحديث  في الري له المساوئ الكثيرة في هدر  لغمر وأنحي باالري السط

 .هه  الثروة و تملح األراضي نتيج  لالستعمال الخاطئ لميا  الري وانتشار األمراض

V. أل را   ا ت  م آلف ا  وا
عدم اعتماد المكافح  المتكامل  بشكل فعال الهي يتالءم و التوجه العالمي في الحفاظ على بية  

 . نظيف  إلنتاج محاايل عضوي 

VI. : ر شا ت ن ال ة ا ود د ح ر م جا ش ة لأل م د مق ل ة ا م د خ ل ت ا يا ل م  ع
انعدام أو ضعف كفاءة عمليات الخدم  المقدم  ألشجار األنواال محدودة االنتشار كالتقليم 

 والتلقيح والجني والتسميد ، وعدم استخدام المكنن  في العمليات الزراعي  المختلف  .

VII.   د صا ح ل د ا ع ي وما ب ن ج ل ت ا ما د  خ
عدم االهتمام بوساةل الجني الحديث  وطرق تداول وتعبة  وعرض الثمار في األسواق المحلي  و 

 التعبة  وعمليات السليم  الجني طرق مجال في المزارعين لد  الفني  الخبرة قل العالمي  نتيج  

 الجانب ضعف هلك يااحب لالمحاو  وقيم  جودة من والتي ترفع للثمار الحقلي واإلعداد

 إلى إضاف  الثمار في والفقد التلف نسب  مما يؤدي إلى ارتفاال المجال هها في اإلرشادي

 الحشري . اإلاابات
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VIII. ت سا را د ل ث وا حا ب أل  ا
والتسويق لثمار األشجار  اإلنتاج كلف تحدد األسواق لواقع اقتاادي  جدو  دراسات وجود عدم

قل  األبحا  والدراسات  و والموسم. التعبة  حي  من المستهلكينرغبات  وتدرس محدودة االنتشار

التي تتناول تحسين الافات النوعي  واإلنتاجي  لثمار األشجار محدودة االنتشار والتي تزيد من 

 سلسل  القيم  المضاف  لهه  األنواال.

IX. : ي ع زرا ل د ا رشا إل  ا
وتساعد المزارعين في التعرف على النشرات والبروشورات التي تختص بزراع  هه  األنواال قل  

  التقنيات الحديث  في زراع  هه  األنواال.

X. ر شا ت ن ال ة ا ود د ح ع م نوا أل ر ا جا ش ها أ ن ي م ن عا ي ت ت ل ل ا ك شا م ض ال ع  :ب

تعاني بعض أشجار األنواال محدودة االنتشار من بعض الظاهر الفسيولوجي   والتي ظهرت في 

د  شجرة التوت الشامي وهلك في المنطق  اآلون  األخيرة مثل ظاهرة الشبشل  أو التهكير ل

الجنوبي  من سوري  وهي عبارة عن تحول النورات المؤنث  إلى نورات هكري  وتتساقط مما يؤدي 

إلى انعدام الحمل ، كما تعاني بعض أشجار الرمان والتي من ظاهرة تشقق الثمار وشجرة الكاكي 

 إلنتاجي  . من تساقط الثمار وشجرة النخيل من فشل العقد وضعف ا

XI. : ة ي سوري ر ف شا ت ن ال ة ا ود د ح ر م جا ش أل د ا  تواج
وحددت  9000 - 9002أجريت مسوحات ميداني  لمعظم محافظات القطر خالل الموسمين 

كل نوال على حدا على  تواجدورسمت خراةط بعض األشجار محدودة االنتشار  تواجدمناطق 

دمشق والرقة والحسكة وبعض عدا محافظات ريف  ( 6إلى  0) األشكال من  مستو    القطر

 .مناطق بحمص

حي  تبين لفريق لعمل أن ألشجار التين والرمان والتوت تواجدًا كبيرًا في معظم محافظات القطر 

حي  ال يكاد يخلو بيت أو بستان من هاتين الشجرتين وبدرج  أقل الابار ، أما النخيل فقد 
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فيما كان تواجد الكاكي متخااًا في تواجد بشكل أساسي في منطق  تدمر والمنطق  الشرقي  

 مناطق أرياف ادلب وحماة والالهقي  .

 توزال شجرة التوت على مستو  القطر عدا محافظات الرق  والحسك  وريف دمشق  - 0شكل  

 على مستو  القطر عدا الحسك  وريف دمشق النخيل توزال شجرة  - 9شكل 
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 على مستو  القطر عدا محافظات الرق  والحسك  وريف دمشق  لرمانتوزال شجرة ا -3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على مستو  القطر عدا محافظات الرق  والحسك  وريف دمشق  التينتوزال شجرة  - 4شكل 
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 على مستو  القطر عدا محافظات الرق  والحسك  وريف دمشق  الابارتوزال شجرة  - 5شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على مستو  القطر عدا محافظات الرق  والحسك  وريف دمشق  الكاكيتوزال شجرة  - 6شكل 
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ة وري ي س ار ف النتش ودة ا حد ار م ج ألش ة ا و  بزراع ه لن  سبل ا
نما تحتاج إلى تظافر كل الجهةود  بهه  الزراع إن مسؤولي  االرتقاء  ال تقتار على جه  واحدة وا 

ح الزراعةي والهيةة  العامةة  بةوزارة الزراعة  اإلاةاللحكومة   )متمثلةة  مةن أجةل تطةوير هةها القطةاال فا
اتحةةاد العةةام للفالحةةين و   (للبحةو  العلميةة  الزراعيةة  والهيةةة  العليةا للبحةة  العلمةةي وكليةةات الزراعة 

والتةةي تةتم علةةى النحةةو    األنةةواالهةهزراعةة   مشةةاركون فةةي مسةؤولي  تطةةوير واتحةاد الغةةرف السةوري 
 اآلتي : 

i.  قاعدة بيانات 
 األشجارأنواال  القيام بتعداد من خالل محدودة االنتشار بناء قاعدة بيانات إحااةي  لاشجار

و أانافها و اإلنتاج و اإلنتاجي  لتكون نقط  البداي  نحو  المثمر وغير المثمر االنتشار محدودة
ونقترح مشروال للمسح العام ألعداد وأاناف هه  األشجار   األشجاروضع سياسات تطويري  لهه  
إعداد قاعدة بيانات عن أعداد المعامل التي تستخدم ثمار هه  لتوفير هه  البيانات. كما يتم 

 األشجار كمادة أولي  .

ii. :األصناف 
اعتماد األسس العلمي  في توايف أاناف األشجار محدودة االنتشار من خالل تشكيل لجن  

توايف مركزي  تضم كاف  الجهات الزراعي  وتحت اشراف الهية  العام  للبحو  العلمي  

يتبع لها لجان فرعي  على مستو  المحافظ  التي يتواجد فيها النوال وهلك لحار الزراعي  

وتوايف أاناف كل نوال وفق استمارة علمي  معدة لهلك يتم من خاللها توايف األاناف 

وتوحيد األسماء إها كان الانف يحمل عدة أسماء والتفريق بين األاناف التي تحمل نفس 

 وراثي  لتوثيق هه  األاناف.االسم واعتماد تقني  البام  ال

iii. انشاء حقول أمهات لألصناف الموثوقة: 
بعد توايف األاناف وتثبيتها يتم عمل حقول أمهات أو مجمعات وراثي  لهه  األاناف تكون 

 إلنتاج غراس موثوق  الانف.كنواة للمراكز والمشاتل الزراعي  
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iv.  االنتشار:استخدام التقنيات الحديثة في إكثار بعض األنواع محدودة 
هناك اعوب  في إكثار بعض األنواال محدودة االنتشار وبالتالي اعوب  الحاول على غراس 

أو فساةل الستخدامها في عمليات الزراع  الواسع  لهلك البد من استخدام تقنيات زراع  األنسج  

إلكثار مثل هه  األنواال وتوفير العداد الالزم  من الغراس والفساةل لتلبي  حاج  تطوير هه  

ويمكن هنا اقتراح مشروع بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي حول إكثار النخيل راع  . الز 

 كون هه  التقني  لم تنجح في سوري  حتى اآلن.  بتقنيات زراعة األنسجة

v.  نظام الزراعة : 
الزراع  تغير أنماط الزراع  والتخطيط لنشر زراع  بساتين حديث  وفق األسس الفني  واالنتقال من 

العشواةي  إلى الزراع  الهندسي  المنتظم  التي تسمح باستخدام اآلالت التخااي  واستخدام 

منظومات الري بالتنقيط واالستفادة من الطاق  الشمسي  وطاق  الرياح واختيار األاناف الواعدة 

 والتوجه نحو إعادة تجديد البساتين القديم  .

vi. شجار محدودة االنتشار:حل المشاكل التي تعاني منها بعض األ 
دأبت الهية  العام  للبحو  العلمي  الزراعي  ومنه نشأتها على حل المشاكل التي يعاني منه 

القطاال الزراعي والسيما المحاايل االستراتيجي  وهلك من خالل الخطط العلمي  والبرامج البحثي  

ك قامت إدارة بحو  البستن  التي تضعها اإلدارات المختا  بكل جوانب العملي  الزراعي  .لهل

ومن خالل داةرة النخيل واألنواال محدودة االنتشار بوضع العديد من األبحا  لدراس  المشاكل 

التي تعاني منها األشجار محدودة االنتشار والسيما ظواهر شبشل  التوت الشامي وتساقط ثمار 

على نتاةج قد تمكننا من  الكاكي وفشل العقد في النخيل وسيتم خالل الفترة القادم  الحاول

مشروع لدراسة ظاهرة شبشلة التوت وضع الحلول الكفيل  بإنهاء هه  المشاكل ويمكن اقتراح 

 . الشامي

vii. النشرات العلمية 
لرمان والتين والنخيل ،كما قامت مديري  اإلرشاد الزرعي بنشر بعض النشرات اإلرشادي  عن ا

أعدت داةرة النخيل واألنواال محدودة االنتشار في الهية  العام  للبحو  العلمي  الزراعي   نشرة 
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عن شجرة الابار وبرشور عن عمليات خدم  رأس شجرة النخيل وتم تزويد مديري  االرشاد بها 

ت الحديث   والوساةل العلمي  ولم تادر حتى اآلن .إال أن هه  النشرات ال تتطرق إلى التقنيا

الحديث  التي يمكن استخدامها في تطوير هه  الزراع  .ومن خالل هها المشروال يتم إعداد كتاب 

انجازها في معظم األبحا  التي تم  بعنوان الدليل العلمي لزراع  النخيل في سوري  يتطرق إلى

 العالم .
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 محدودة االنتشار لألشجارالشكلية  طرزال األصناف و تقييم بعض 

 INTRODUCTION .المقدمة1

حةدثت مةةع مةرور الةةزمن تغيةرات فةةي الخاةاةص الفيزيولوجيةة  والوراثية  والمظهريةة  ألشةجار النةةوال 

؛ وهها األخير تعبير نباتي عام يشمل Varietyالواحد، مما تطلب تانيفها تحت مفهوم الانف 

األاةةناف البريةة  واألاةةناف الزراعيةة  االقتاةةادي  كافةة ، ولتمييةةز األاةةناف الزراعيةة  عةةن البريةة  

وهةو يشةير إلةى اسةةم  Variety-Cultivated؛ وهةو مشةتق مةن كلمتةين: Cultivarأطلةق تعبيةر 

د مةةن الاةةنف تختلةةف عةةةن (، وأحيانةةًا قةةد تظهةةر أفةةراC.Vالاةةنف المةةزروال ويشةةار لةةه مختاةةرًا )

ها مةةةا اتضةةةح أن  الاةةنف األاةةةلي فةةي بعةةةض الاةةفات وتكةةةون مشةةابه  لةةةه فةةي اةةةفات أخةةر  وا 

الاةةفات الجديةةدة موروثةة  وثابتةة  وتنتقةةل إلةةى األجيةةةال عبةةر اإلكثةةار الخضةةري فةةإن األفةةراد الجةةةدد 

ن مةةا يعةةرف بالسةةالل  ) اثةةةي (؛ والسةةالل  هةةي مجموعةة  مةةن أفةةراد النةةوال هات تركيةةب ور Cloneتكةةو 

موحد وتكون ناشةة  أو مشةتق  مةن شةجرة واحةدة مةن أحةد األاةناف المعروفة  وبةالطراةق الخضةري  

 (.9002)ابراهيم، 

يعطةةةي مةةد  واسةةعًا مةةةن االختالفةةات الوراثيةةة  المسةةتمرة التةةةي  لاشةةةجار المثمةةرةإن اإلكثةةار البةةهري 

يمكن ترتيبها على هية  منحنى التوزيع الطبيعي الهي تندرج فيه االختالفات من أردةها نوعيً  إلى 

أحسةةنها، وتتجمةةةع االختالفةةات السةةةطحي  فةةي المركةةةز، وتتةةأثر هةةةه  الاةةفات كثيةةةرًا بالبيةةة  )درجةةة  

( Polygenesوفر الميا ، ....(. وُتحَكم هه  الافات بجينات متعددة )الحرارة، المواد الغهاةي ، ت

يتميز فيها كل جةين بتةأثير  الجزةةي اإلضةافي، وبالتةالي فةإن السةيادة التامة  غيةر موجةودة، كمةا أن 

تداخل فعل الجينات هو اآلخةر غيةر موجةود، وعلةى هةها األسةاس يكةون لكةل جةين وحةدة مسةاهم  

أدق تور  مثل هه  الافات وراثً  كمي ، لةهلك فةإن أي تغيةر فةي بنةاء في تكوين الاف ، وبعبارة 

الجين أو في موقعه أو فةي عةدد  قةد يةؤدي إلةى تغيةر فةي الطةراز المظهةري لهةه  الشةجرة والةهي قةد 

ينقلهةا مةن اةنف معةين إلةى اةنف لخةر، ولاسةباب نفسةها تكةون االختالفةات غيةر محةدودة عنةةد 

سةةةةط  البةةةةهور، حيةةة  يمكةةةةن اسةةةتغالل هةةةةه  االختالفةةةةات محاولةةة  إكثةةةةار اةةةنف مةةةةن األاةةةناف بوا



15 

 

  

السةةةتنباط أاةةةةناف زراعيةةةة  جديةةةةدة يةةةةتم تثبيتهةةةةا عةةةةن طريةةةةق التكةةةةاثر الخضةةةةري بواسةةةةط  الفسةةةةاةل 

 (.0222)الاالح، 
تعتبر سوري  موطنًا هامًا وغنيًا للعديد من األاول الوراثي  لاشجار المثمرة البري  والمزروع ، 

دًا أساسيًا لتلبي  االحتياجات الغهاةي  لسكان وهي في نفس الوقت ونظرًا لكون هه  األاول مور 
مهددة باالنقراض والتدهور، لها فإن الحاج  ملح  لتضافر الجهود الوطني  والدولي  لايان  هه  
الموارد والحفاظ عليها واستخدامها بالشكل األمثل لزيادة اإلنتاج بشكل مستدام لاجيال القادم . 

  الزراعي  الوطني  خالل الفترة السابق  باستثمار هه  الماادر الوراثي  في لقد ساهمت البحو 
دخالها في برامج التحسين الوراثي مع التركيز على األنواال هات االنتشار  مجاالت حفظها وا 
الواسع /لوزيات، تفاحيات، حمضيات وزيتون/ وتحققت نتاةج هام  في تحدي  زراع  األشجار 

األشجار هات االنتشار المحدود )توت، كاكي، زعرور، عناب، نخيل، رمان،  المثمرة إال أن أنواال
تين، ابار، فريز، بيكان( تعتبر أشجارًا مهمل  ولم تلق االهتمام والرعاي  من قبل المزارعين، وقد 
بدأت البحو  الزراعي  بإدراج خطط طموح  للنهوض بها والتشجيع على زراعتها نظرًا لكونها 

 ادي  وغهاةي  ال تتوفر في ثمار االنواال األخر .هات أهمي  اقتا

ولتطوير هه  الزراع  فإن نقط  االنطالق تتمحور في تقييم واقع زراع  هه  األنواال وحارها 
وتوايفها وتسجيل البيانات وحفظ هه  الموارد في البنوك الوراثي  واالستفادة منها في برامج 

ت هات اإلنتاجي  العالي ، وهها أمر في غاي  التحسين الوراثي واستنباط األاناف والسالال
األهمي  كونها تمتلك خااةص وراثي  بالتأقلم مع البية  المحلي  وتمتلك ميزة نسبي  في اإلقبال 

 لهلك فإن المتزايد على تناول ثمارها من قبل المستهلك السوري وتاديرها إلى األسواق الخارجي .
مشروال  وأحد أهم أهدافلداةرة أبحا  النخيل واألنواال محدودة االنتشار  المهام الرةيسي  أحد أهم

الطرز الشكلي  واألاناف  وتقييم وتوايف جمعبرنامج تطوير األشجار محدودة االنتشار هو 
 لتيالمحلي  والمدخل  لبعض األشجار محدودة االنتشار ) نخيل ،توت ،رمان ، كاكي ، ابار( وا

 .البيةي  المحلي  فالظرو بالتأقلم مع  تميزت
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 : RESEARCH OBJECTIVES.أهداف الدراسة 2
   لااناف والطرز الشكلي  ألشجار األنواال محدودة دراس  تباين الافات المورفولوجي

 .في بعض من محافظات القطر االنتشار
  وتقييمها وانتخاب هه  األاناف والطرز الشكلي  تحديد الخااةص النوعي  واإلنتاجي   لثمار

  األفضل منها.
 STUDIED SPECIES: األنواع المدروسة.3

 :DATE PALMنخيل التمر  -3-1
الدراسةات األركيولوجية  إلةةى أن أول ظهةور موثةق لشةةجرة نخلة  التمةر فةةي العةالم القةديم كةةان  تشةير

قبل الميالد .وتنتشر  4000في موقعي تل عوويلي وتل أبو شهاب في أقاى جنوبي العراق عام 
نخل  التمر على امتداد أراضي الوطن العربي من المحيط إلى الخلةيج ومةن المعةروف أن النخيةل 
يحسن البية  ويسهم في مكافح  التاحر، إه أنه النبات المالةم بيةياً للمناطق الجاف  وشبه الجاف  

 (.2008من مجمل مساح  الوطن العربي )ابراهيم،  %90التي تشغل أكثر من 
تةةأتي سةةةوري  فةةةي المرتبةة  األخيةةةرة بةةةين الةةدول العربيةةة  فةةةي إنتةةاج التمةةةور حيةةة  لةةم تتعةةةد  المسةةةاح  

/ هةة 366زارة الزراعة  واإلاةالح الزراعةي /حسةب إحاةاةيات و  2012م المزروع  بالنخيل في عا
وعةةةةدد % مةةةةن المسةةةةاح  المزروعةةة  بالنخيةةةةل فةةةةي الةةةةوطن العربةةةةي، 1.14وهةةةي ال تمثةةةةل أكثةةةةر مةةةةن 

ألةةةف شةةةجرة أعطةةةت إنتاجةةةًا قةةةةدر   68.6ألةةةف شةةةجرة المثمةةةر منهةةةةا حةةةوالي  234.2ار الكلةةةي األشةةةج
 % من إنتاج التمور العربي.1.18/ طن وهي تمثل 3986/

قد وجد منه ما  (Phoenix dactylifera) تدل الشواهد التاريخي  في سوري  على أن نخيل البلح
تاريخهةا إلةى مةةا قبةل المةيالد بةأكثر مةن ألفةةي  والتةي يعةود 1ففةي مدينة  مةاري القديمةة   ،قبةل المةيالد

كمةا  سن  كانت شجرة نخيل البلح إحد  األشةجار المزروعة  باةورة واسةع  فةي أراضةيها الخاةب ،
فةي منحوتةاتهم ورسةومهم الجدارية  اةورة هةه  الشةجرة  ة الةهين ورثةوا حضةارة مةاري ون ةد اآلشةوريخل  

 بةةةه حتةةى واةةل إلةةى فينقيةةا حيةة  اهةةتم ماالً وبعةةدها انتشةةر النخيةةل شةةة، كواحةةدة مةةن أهةةم أشةةجارهم
الفينيقيون ويعتقد بأنهم أول من نشر زراعتةه فةي المنةاطق الجنوبية  مةن البحةر األبةيض المتوسةط 

)عبةةد الةةرحيم،  مةةن فينيةق اشةتقاقاً  phoenix ولةها دعةةي نخيةل الةةبلح باسةم جنسةةه العلمةي فةةونيكس
1991). 

مناطق الاحراوي  حي  تسمى فاكهة  الاةحراء، تعد نخل  التمر أعظم شجرة منتج  للغهاء في ال
وهي تنتشر في الواحات العربي  وتمثل العامل األساسي في التأقلم مع الظروف المناسب  لتوطين 
السةكان واسةتدام  حيةاتهم، بةل إن انتشةةار الجةنس البشةري فةي المنةةاطق القاحلة  والجافة  مةن العةةالم 
                                                                 

1
 كم بالقرب من مدينة البوكمال . 033تبعد عن مدينة دمشق حوالي   
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نها ال تمثل مادَر الغهاء ها الطاق  العالي  والهي كان سيابح محدودًا لوال شجرة نخيل التمر، أل
يمكةةةن تخزينةةةه ونقلةةةه إلةةةى مسةةةافات طويلةةة  عبةةةر الاةةةحراء فحسةةةب بةةةل تعةةةد أيضةةةًا ماةةةدرًا للظةةةةل 
والحماية  مةن ريةاح الاةةحراء وعامةل التةوازن البيةةي لسةةكان الاةحار  )منظمة  األغهية  والزراعةة ، 

1994.) 
ةة  ومكافحة  التاةحر وتةوفر الظةل والملجةأ الضةروريين وتعتبر عنارًا هامةًا فةي الحفةاظ علةى البي

مةن الحةةرارة الشةةديدة والريةاح الجافةة  لمجموعةة  مةن المحااةةيل واألعةةالف التةي تةةتم زراعتهةةا بشةةكل 
مشةةترك، كمةةةا تةةوفر الظةةةل والملجةةةأ لقةةاطني الواحةةةات مةةن البةةةدو ومربةةةي الحيوانةةات وتعمةةةل كماةةةد 

سةةاعد فةةي المحافظةة  علةةى التةةوازن البيةةةي فةةةي للريةةاح وتحةةافظ علةةى رطوبةة  التربةة ، األمةةر الةةةهي ي
المناطق الجاف  وشبه الجاف . كما لعب النخيل دورًا أساسيًا في حياة الواحات المنتشرة في الةوطن 
العربةةي خةةالل القةةرون الماضةةي ، وهةةي ال تةةزال ماةةدرًا رةيسةةيًا للةةدخل للسةةكان الةةهين يعيشةةون فةةي 

مور الركيةزة األساسةي  األولةى فةي تكةوين الةدخل مةن الاحراء وفي المناطق الريفي .... وتعتبر الت
اإلنتاج النباتي في بعض الدول العربي . وفي كاف  المناطق التقليدي  لزراع  النخيل، تكون النخل  
الماةةدر الرةيسةةةي لمجموعةةة  مةةةن المنتجةةةات تزيةةةد عةةن سةةةتين منتجةةةًا كاةةةناعات ريفيةةة  ومنتجةةةات 

كبيةةةرة مةةةةن الثمةةةار متدنيةةة  الجةةةةودة تسةةةتعمل كعلةةةةف  تقليديةةة  مةةةن أجزاةهةةةةا المختلفةةة ، كمةةةا وأن نسةةةةب 
للحيوانةات. وعليةةه فةةإن النخلة  تسةةاهم فةةي معيشةة  عةدد كبيةةر مةةن السةكان الةةريفيين الةةهي يعتمةةدون 
بشةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر علةى منتجةةات هةةه  الشةةجرة فةي معيشةةتهم وهكةةها يةةؤدي النخيةةل دورًا 

. وألهميةة  النخلة  كماةةدر للغةةهاء والمنتجةةات رةيسةيًا فةةي اإلبقةةاء علةةى البيةةات الريفيةة  الاةةحراوي 
التقليديةة  فةةإن زراعتهةةا تةةتم علةةةى مسةةاحات شاسةةع  فةةي الةةدول المنتجةةة  للتمةةور ممةةا يكسةةب النخلةةة  

 (.2114أهمي  اقتاادي  تزداد مع الزمن )كعك ، 
(  Fairchild,1903) الدراسةةة  التةةي قةةام بهةةةا التةةةي اهتمةةت بتواةةيف النخيةةل الدراسةةات مةةن أواةةةل
كمةةةةةةا قةةةةةةةام  بتواةةةةةةيف بعةةةةةةةض مميةةةةةةزات التمةةةةةةر الناضةةةةةةج  ألهةةةةةةةم األاةةةةةةناف العراقيةةةةةة  . حيةةةةةة  قةةةةةةام

(Popeno,1913 بةةةهكر بعةةةض أاةةةناف المغةةةةرب وحةةةوالي ماةةةة  اةةةةنف أغلبهةةةا مةةةن األاةةةةناف )
( أهمية  الواةف الفنةي للثمةرة للتمييةز بةةين  Masson,1927أكةد )و  العراقية  والعمانية  والجزاةرية .

ًا من التمةور السةوداني  والماةري . ثةم توالةت الدراسةات انف 221األاناف وتم تطبيق هلك على 
( Nixon ,1950علةى أاةناف النخيةل فةي كثيةر مةن البلةدان المنتجة  للتمةور ومنهةا مةا قةام بةه ) 

بالواليةةةات اةةنفًا مةةن أاةةةناف النخيةةل المغروسةة   194حيةة  وضةةع واةةةفًا دقيقةةًا لتشةةخيص نحةةةو 
( بوضةع واةف كامةل ألهةم األاةناف العراقية  1972وفي العراق قام )البكر ، .المتحدة األمريكي 

 (1973( و)واكةد،1979اةنفًا ، وفةي ماةر قةام )حسةين ولخةرون ، 627والتةي بلةب عةددها نحةو 

بدراسات ألهم األاناف الموجةودة فةي أسةوان والةوادي الجديةد  وفةي المملكة  العربية  السةعودي  قةام 
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واةةفاتها الطبيعيةة  والكيماويةةة   بدراسةةات ميدانيةة  عةةن أاةةناف التمةةور (1983و)خليفةة  ولخةةرون ،
 انفًا . 321المنتشرة في المملك  وتم تعريف وتوايف 

( بتقييم بثالث  من أاناف النخيل العراقي  )برحي، حالوي، ساير( 1982قام )مليجي ولخرون،
تحت ظروف منطق  القناطر الخيري  )محافظ  القليوبي  في مار( وقد اتخه الانف المحلي 

من حي  افات الثمار والتقييم العام لااناف. وقد أثبتت النتاةج أن الانف  السماني للمقارن 
غ( ثم  19-17) غ( وتال  في هلك البرحي 28-25السماني حقق اكبر وزن للثمرة  عند القطف )

غ(. وقد اظهر انف برحي أعلى نسب  لوزن اللب  14غ( وأخيرًا الحالوي ) 18-13الساير )
%( وأخيرًا الحالوي  92-89%( فالساير ) 91-91ثم السماني ) %( 93-91إلى وزن الثمرة )

%(  52-45%(. وقد كانت أعلى نسب  للمادة الجاف  في لب الثمرة للانف حالوي ) 88-89)
%(. وكانت نسب   35%( وأخيرًا السماني ) 39-34%( ثم البرحي ) 47-44تال  الساير )

%(  33-27%( للساير و) 36-33حالوي و)%( في ال 38-37المواد الالب  الهاةب  الكلي  )
( بإجراء توايف 1998قام )المرزوقي ولخرون، و  %( في السماني. 31-27في البرحي و)

لتسع  عشر انفًا من أاناف نخيل التمر العماني  بمنطق  الباطن ، وقد شمل الجزء الخضري: 
وافت الثمار اعتمادًا الجهال والسعف والشوك والخوص وكهلك العهق: العرجون والشماريخ، كما 

على خااةاها الفيزياةي  في مراحل: بسر، رطب، تمر. وأرفق الواف بنبهة عن تواجد 
الانف وأاله ومنشةه ومقارنته بعام  أاناف النخيل في سلطن  عمان. وأظهرت الدراس  أن 
جل  األاناف المواف : متوسط  سماك  الجهال، السعف إجمااًل متوسط الطول، عدد الشوك 

لخوص متوسط إلى قليل. تراوحت األاناف في وزن ثمارها بين: اغيرة إلى متوسط  إلى وا
كبيرة وتعتبر هات خواص جيدة؛ إه تمثل النواة عند أغلب هه  األاناف رغم كبرها نسبً  قليل  

دراس  لتحديد مواافات الثمار لخمس   (Sawaya et al., 1986)أجر  و  من وزن الثمرة.
وعشرين انفًا في المملك  العربي  السعودي  واألكثر انتشارًا فيها وقد شملت الدراس  الافات 
المورفولوجي  والفيزياةي  للثمار )طول، عرض، نسب  الطول إلى العرض، الحجم، وزن اللحم، 

 18.26و 5.12ي مرحل  البسر، وبين غ ف 26.8و 9.12وزن البهرة( وقد تراوح وزن الثمرة بين 
 1.62غ في مرحل  الخالل وبين  1.84و 1.79غ في مرحل  التمر، أما وزن البهرة فقد تراوح بين 

 غ في مرحل  التمر. 1.25و
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 MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق الدراسة  -3-1-1

 المواد المستخدمة في الدراسة  .1
 البحث مكان تنفيذ .1.1

الدراسةة  فةةةي منطقةة  البوكمةةةال التابعةة  لمحافظةةة  ديةةر الةةزور والتةةةي تقةةع علةةةى خةةط عةةةرض  ُأجريةةت
م. وتتميةةةز باةةيف حةةار وجةةةاف  174شةةمالي خةةط االسةةتواء، وترتفةةةع عةةن سةةطح البحةةر ' 34°25

 وشتاء معتدل، الترب  هات قوام متوسط إلى معتدل قليل  إلى متوسط  الملوح . 
 المادة النباتية .1.2

 (.1ُأجريت الدراس  على عشرين انفًا )جدول 
 التصميم اإلحصائي .1.3
%، وتةم التحليةل 5( عند مستو  L.S.Dتمت مقارن  المتوسطات بحساب أقل فرق معنوي ) 

Genstatاإلحااةي للنتاةج باستخدام برنامج 
12. 

 
 ( أسماء األصناف المدروسة1جدول ) 

 الانف مسلسل الانف مسلسل
 خضيري 00 بربن 1
 كبكاب أحمر 00 زغلول 2
 أشرسي 00 سماني 3
 برحي 01 خستاوي 4
 زاهدي 00 كبكاب أافر 5
 شيخ علي 00 مطواح 6
 جش ربيع 01 خنيزي 7
 نبوت سيف 01 مكتوم 8
 خالص 01 لولو 9
 مجهول 21 شهابي 11
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 طرائق البحث .2
 (:Sedra, 2001القراءات المأخوذة) .1.2

 :من ثمار العهق51حددت فترة النضج االستهالكي عندما يرطب  موعد النضج %. 

  الصفات الشكلية للثمرة: 
قيسةت الاةةفات الشةةكلي  للثمةار وهةةي بمرحلةة  البسةةر حية  تكةةون الثمةةار قةد أخةةهت كامةةل حجمهةةا 

ثمرة مأخوهة عشواةيًا من كل إغريض من األغاريض الثالثة   30وشكلها ولونها، وقد تمت دراس  
 المحيط  على اإلغريض وتضمنت: ومن الثمار

 طول الثمرة وعرضها )سم(. .1

 شكل الثمرة. .2

 لون البسر. .3
 القمع. .4

 :الصفات الشكلية للبذرة 

 طول البهرة وعرضها )سم(. .1

 شكل البهرة. .2

 لون البهرة .3

 النقير. .4

 شكل تجويف البهرة. .5

 التااق القشرة بالبهرة. .6

 :الصفات اإلنتاجية للثمرة والبذرة 
ثمرة مأخوهة عشواةيًا من األغاريض الثالثة  ومةن  30وتمت دراس  أخهت الثمار في مرحل  التمر 

 الثمار المحيط  على اإلغريض وتضمنت:

 وزن الثمرة )غ(. .1

 وزن اللب )غ(. .2

 وزن البهرة )غ(. .3

 100× وزن البهرة  -وزن الثمرة الكلي =نسب  التاافي %  .4
 وزن الثمرة الكلي                                          
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 RESULTS AND DISCUSSION المناقشة  النتائج و -3-1-2
 (2جدول ) موعد النضج: -1

 يمكن تقسيم األاناف حسب موعد نضجها إلى مجموعتين:
 .مبكرة) بداي  أيلول(  : األاناف بربن، برحي.1
 األاناف. .متوسط ) منتاف أيلول( : باقي2
 (.2الصفات الشكلية للثمرة: جدول ) -2

 طول الثمرة: .1.2

سةةم للاةةنف برحةةي وقةةد تفةةوق الاةةنف  2.8سةةم للاةةنف زغلةةول و 5.57الثمةةرة بةةين  طةةولتةةراوح 
وقسةمت األاةناف حسةةب  زغلةول ظاهريةًا علةى الاةةنف مجهةول ومعنويةًا علةةى بةاقي األاةناف.

 :ول الثمرة إلى المجموعات التالي ط
 سم(: زغلول، مجهول، سماني.6 -5.1طويل  الثمرة ) أاناف 2
سةم(: كبكةاب أاةفر، خضةيري، كبكةاب أحمةر، شةيخ 5 -4.1أاناف متوسط  طول الثمةرة ) 3

 علي، جش ربيع.
سةةةةةم(: بةةةةربن، خسةةةةةتاوي، خنيةةةةزي، مكتةةةةةوم، لولةةةةو، شةةةةةهاب، 4 -3.1أاةةةةناف ثمارهةةةةةا قاةةةةيرة ) 4

 أشرسي، زاهدي، نبوت سيف، خالص،.
 سم(: برحي. 3)أقل من  أاناف ثمارها قايرة جداً  5

 عرض الثمرة: .2.2

سةةةم للاةةنف شةةهابي وقةةةد تفةةوق الاةةةنف  1.7سةةم للاةةةنف سةةماني و 3تبةةاين عةةرض الثمةةةرة بةةين 
سةةماني ظاهريةةًا علةةى األاةةناف مجهةةول، كبكةةاب أاةةفر، مطةةواح ومعنويةةًا علةةى بةةاقي األاةةةناف 

 وقسمت األاناف حسب عرض ثمارها إلى مجموعتين:
 سم(: شهابي، زاهدي.2-1.1ثمارها متوسط  العرض ) أاناف -2

 سم (: باقي األاناف.3-2.1أاناف ثمارها عريض  ) -3

 شكل الثمرة: .3.2

 أخهت ثمار األاناف المدروس  األشكال التالي :
 بيضوي: بربن، خستاوي، خنيزي، مكتوم، أشرسي، زاهدي، خالص. -2
 .اهليلجي: زغلول، سماني، كبكاب أافر، خضيري، شيخ علي -3

   اسطواني: مطواح، شهابي. -4

 بيضوي منعكس: كبكاب أحمر، جش ربيع.  -5

 كروي: نبوت سيف، برحي، لولو. -6
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 ( الصفات الشكية واإلنتاجية لثمار األصناف المدروسة2جدول )

متوسط وزن  لون التمر لون البسر موعد النضج الشكل الصنف
 الثمرة

طول 
 الثمرة

عرض  القمع
 الثمرة

 التصافي وزن اللب
% 

 23.22 ...1 ...2 منخفض ..3 1..1 كستنائي غامق أحمر مبكر بيضوي بربن
 .21.2 3..2 5..2 منخفض 5... 3..2 أسود أحمر متوسط اهليلجي زغلول
 5..28 .2 3 مستوى السطح 33.. ...2 كستنائي أصفر متوسط اهليلجي سماني
 23.15 18.3 2.22 منخفض 2..3 ..11 فاتحكستنائي  أصفر متوسط بيضوي خستاوي

 ....2 22.5 2.22 مستوى السطح 2... ..23 كستنائي أصفر متوسط اهليلجي كبكاب أصفر
 .23.2 ..22 ...2 منخفض 2... ...2 كستنائي غامق أحمر متوسط اسطواني مطواح
 23.25 ..18 .2.2 بارز 3.32 ..11 كستنائي غامق أحمر متوسط بيضوي خنيزي

 بيضوي مكتوم
 متوسط

  .3.5 22.5 كستنائي فاتح أصفر مخضر
 منخفض

2... 21.2 22..2 

 .21.1 .1 2..2 مستوى السطح .3.2 15.3 كستنائي غامق أصفر متوسط كروي لولو
 .21.1 ..2 1.5 بارز ..3 ..18 كستنائي مذهب أصفر متوسط اسطواني شهابي
 32..2 21 5..2 منخفض 2... ..22 أسود أحمر متوسط اهليلجي خضيري

 .3..2 22 ...2 بارز .1.. 23.2 أسود أحمر غامق متوسط بيضوي منعكس كبكاب أحمر
 35..2 1..1 2.31 منخفض ..3 12 كستنائي مذهب أصفر مع اخضرار متوسط بيضوي أشرسي
 ...2. ..11 2.3 مستوى السطح ..2 ..12 كستنائي غامق أصفر مبكر كروي برحي
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متوسط وزن  لون التمر لون البسر موعد النضج الشكل الصنف
 الثمرة

طول 
 الثمرة

عرض  القمع
 الثمرة

 التصافي وزن اللب
% 

 .28.3 18.1 5..1 بارز .3.2 18.2 كستنائي مذهب أصفر متوسط بيضوي زاهدي
 21.11 11.3 .2.2 بمستوى السطح 2... 12.5 كستنائي غامق أحمر متوسط اهليلجي شيخ علي
 ....2 ..11 2.33 بارز .8.. ..12 كستنائي أصفر متوسط بيضوي منعكس جش ربيع
 8...2 2..1 2.52 منخفض 1..3 5..1 كستنائي أصفر متوسط كروي نبوت سيف

 .23.5 2 .2.1 بارز ...3 2.5 كستنائي أصفر متوسط بيضوي خالص
 ....2 ...2 2.22 منخفض .... 38.12 كستنائي أصفر متوسط بيضوي مستطيل مجهول
L.S.D - - - - 1.2. 8.21 - 8.12 1.2. ...3 
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 لون البسر: .2..

 بسر ثمار األاناف األلوان التالي : أخه لون
أاةةفر: سةةماني، خسةةةتاوي، كبكةةاب أاةةةفر، لولةةو، شةةةهابي، برحةةي، زاهةةةدي، جةةش ربيةةةع،  - أ

 نبوت سيف، خالص،مجهول.
 أافر مع اخضرار: مكتوم، أشرسي. - ب

 أحمر: بربن، زغلول، مطواح، خنيزي، خضيري، كبكاب أحمر، شيخ علي. - ت

 لون التمر:  .2..

 الكستناةي الفاتح والكستناةي الغامق إلى األسود.تراوح لون التمر بين 

 القمع: .2..

 يمكن تقسيم األاناف المدروس  حسب بروز القمع إلى المجموعات التالي :
a.  ،القمةةةةةةع مةةةةةةةنخفض: بةةةةةةةربن، زغلةةةةةةةول، خسةةةةةةةتاوي، مطةةةةةةةواح، مكتةةةةةةةوم

 خضيري، أشرسي، نبوت سيف، مجهول.
b. ،القمةع بمسةتو  سةطح الثمةرة: شةةيخ علةي، سةماني، كبكةاب أاةةفر 

 لولو، برحي.
c.  ،القمةع بةارز: خنيةزي، شةهابي، كبكةاب أحمةر، زاهةدي، جةش ربيةع

 خالص.

 (3الصفات الشكلية للبذرة: جدول ) -3

 طول البذرة: .3.1

للانف  سم 1.49سم للانف زغلول و 3.36تباينت األاناف المدروس  في طول البهرة ما بين 
برحةي وقةةد تفةةوق الاةنف زغلةةول ظاهريةةًا علةةى الاةنفين سةةماني وشةةيخ علةي ومعنويةةًا علةةى بقيةة  

 ويمكن تقسيم األاناف حسب طول البهرة إلى المجموعات التالي : األاناف.
 سم( :برحي، خنيزي. 1.5.قايرة جدًا) طول البهرة اقل من 1
 سيف، اشرسي. سم(: زاهدي، لولو، نبوت 2-1.5.قايرة ) طول البهرة 2
سةةةم(: بةةةةربن، كبكةةةةاب أاةةةةفر، جةةةش ربيةةةةع، كبكةةةةاب أحمةةةةر،  2.5-2.1.متوسةةةط  )طةةةةول البةةةةهرة 3

 خالص، مكتوم، شهابي، خستاوي.
 سم(:شيخ علي، مجهول، خضيري، مطواح.3-2.6.طويل )طول البرهة 4
 سم( : زغلول، سماني. 3.طويل  جدًا) طول البهرة أكبر من 5
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 عرضها )سم(:.3.2

سم للانف  1.21سم للانف زاهدي و 1.5بهور ثمار األاناف المدروس  ما بين تراوح عرض 
 وقسمت األاناف حسب هه  الاف  إلى المجموعات التالي  : سماني.

برحةي، كبكةاب أحمةر،  ،سةم( : خضةيري، مكتةوم، لولةو1.7.ضةيق  جةدًا ) عةرض البةهرة اقةل مةن 1
 شهابي، أشرسي، زاهدي.

 سم(:خالص.1.75-1.7.ضيق  ) عرض البهرة 2
 سم(: شيخ علي، خنيزي، نبوت سيف، جش ربيع. 1.85-1.76.متوسط )3
 سم(:  زغلول، مجهول، مطواح، كبكاب أافر، بربن، خستاوي. 1-1.86. عريض  )4
 سم(: سماني.1.عريض  جدًا )عرض البهرة أكثر من 5 
 شكل البذرة: .3.3

 ى المجموعات التالي :يمكن تقسيم بهور األاناف المدروس  حسب شكلها إل
اهليلجي: بربن، زغلول، خستاوي، كبكاب أافر، خنيزي، مكتوم، شهابي، أشرسي، زاهدي،  -3

 مجهول.
 اسطواني: مطواح، لولو، شيخ علي، جش ربيع، نبوت سيف، خالص. -4

 اسطواني: خضيري، كبكاب أحمر، سماني. -5

 داةري: برحي. -6

 لون البذرة: ...3

 لون البهور إلى المجموعات التالي : قسمت األاناف المدروس  حسب
 كستناةي فاتح: بربن، مطواح، لولو، خضيري. -3
أحمةةةر، أشرسةةةةي،  كسةةةتناةي : زغلةةةةول، سةةةماني، خسةةةةتاوي، خنيةةةزي، مكتةةةةوم، شةةةهابي، كبكةةةةاب -4

 برحي، زاهدي، شيخ علي، مجهول.
 كستناةي غامق: كبكاب أافر. -3
 كستناةي رمادي: جش ربيع، نبوت سيف، خالص. -4

 النقير:...3

 كان موضع النقير في جميع األاناف وسطي.

 شكل تجويف البذرة: ...3

 قسمت األاناف إلى مجموعتين حسب شكل تجويف البهرة:
 : سماني، خستاوي، برحي.Uشكل حرف  -3
 غير واضح: باقي األاناف. -4
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 التصاق القشرة بالبذرة:  .3.5

كبكةةةةةاب أحمةةةةةةر، فةةةةةي جميةةةةةع األاةةةةةناف كانةةةةةةت القشةةةةةرة منفاةةةةةل  عةةةةةةن البةةةةةهرة مةةةةةا عةةةةةةدا األاةةةةةناف 
 أشرسي،برحي، مجهول كانت القشرة ملتاق  بالبهرة.

 سطح البذرة : ...3

كةان سةةطح البةهرة فةةي األاةناف المدروسةة  أملسةةًا عةدا الاةةنفين بةربن ،زغلةةول سةطح البةةهرة فيهمةةا 
 مجعدًا فيما تميزت بهور الانف زاهدي بوجود تحدبات.
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 واإلنتاجية لبذور األصناف المدروسة( الصفات الشكية 3جدول )

 

 لون البذرة شكل البذرة التصاق القشرة بالبذرة شكل تجويف البذرة سطح البذرة النقير عرض البذرة طول البذرة وزن البذور الصنف

 منخفض 1.9 2.43 1.2 بربن
 كستناةي فاتح اهليلجي منفال  غير واضح مجعد وسطي

 كستناةي اهليلجي منفال  غير واضح مجعد وسطي منخفض 1.15 3.36 1.8 زغلول
 كستناةي اسطواني متطاول منفال  U أملس وسطي غير واضح 1.21 3.19 2.4 سماني
 كستناةي اهليلجي منفال  U أملس وسطي غير واضح 1.87 2.19 1.15 خستاوي

 كستناةي غامق اهليلجي منفال  غير واضح أملس وسطي غير واضح 1.95 2.36 1 كبكاب أافر
 كستناةي فاتح اسطواني منفال  غير واضح أملس وسطي غير واضح 1.96 2.67 1.5 مطواح
 كستناةي اهليلجي منفال  غير واضح أملس وسطي غير واضح 1.81 2.12 1.8 خنيزي
 كستناةي اهليلجي منفال  غير واضح أملس وسطي منخفض 1.63 2.16 1.3 مكتوم
 كستناةي فاتح اسطواني منفال  غير واضح أملس وسطي منخفض 1.62 1.93 1.2 لولو
 كستناةي اهليلجي منفال  غير واضح أملس وسطي غير واضح 1.53 2.11 1.1 شهابي
 كستناةي فاتح اسطواني متطاول منفال  غير واضح أملس وسطي منخفض 1.66 2.69 1.4 خضيري

 كستناةي اسطواني متطاول منفال  غير واضح أملس وسطي غير واضح 1.54 2.32 1.13 كبكاب أحمر
 كستناةي اهليلجي ملتاق  غير واضح أملس وسطي بارز 1.52 1.75 1.8 أشرسي
 كستناةي داةري ملتاق  U أملس وسطي غير واضح 1.6 1.49 1.9 برحي
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 لون البذرة البذرةشكل  التصاق القشرة بالبذرة شكل تجويف البذرة سطح البذرة النقير عرض البذرة طول البذرة وزن البذور الصنف
 كستناةي اهليلجي منفال  غير واضح يوجد تحدبات وسطي منخفض 1.5 1.97 1.9 زاهدي

 كستناةي اسطواني منفال  غير واضح أملس وسطي منخفض 1.93 2.93 1.4 شيخ علي
 كستناةي رمادي اسطواني منفال  غير واضح أملس وسطي منخفض 1.76 2.34 1.8 جش ربيع
 كستناةي رمادي اسطواني منفال  غير واضح أملس وسطي منخفض 1.78 1.8 1.7 نبوت سيف
 كستناةي رمادي اسطواني منفال  غير واضح أملس وسطي منخفض 1.65 2.16 1.6 خالص
 كستناةي اهليلجي ملتاق  غير واضح أملس وسطي غير واضح 1.79 1.8 1.6 مجهول
L.S.D 8.2. 8.1. 8.8. - - - - - - 
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 (3( وجدول )2الصفات اإلنتاجية للثمرة والبذرة: جدول)4- 

 وزن الثمرة: .1..

تباينةةةت األاةةةناف فةةةةي متوسةةةط وزن الثمةةةةرة فقةةةد حقةةةةق الاةةةنف مجهةةةةول أعلةةةى متوسةةةةط لةةةوزن الثمةةةةرة 
غ(.وقةةةةد تفةةةةوق 9.7غ ) 11غ( فيمةةةا لةةةةم يتجةةةةاوز متوسةةةةط وزن الثمةةةةرة فةةةي الاةةةةنف خةةةةالص  31.15)

وقةةةةد قسةةةمت األاةةةناف حسةةةب وزن الثمةةةرة إلةةةةى  الاةةةنف مجهةةةول معنويةةةًا علةةةى جميةةةع األاةةةةناف.
 المجموعات التالي  :

 غ(: زاهدي، خالص.11-5.منخفض )وزن الثمرة من 1
 غ(: برحي، شخ علي، خنيزي، جش ربيع، خستاوي، شهابي.15-11.1.متوسط )وزن الثمرة من2
 بربن، نبوت سيف، لولو.غ(: أشرسي،  21-15.1.عالي ) وزن الثمرة 3
غ(:مجهول، سةماني، زغلةول، كبكةاب أاةفر، كبكةاب أحمةر، 21. عالي جدًا )وزن الثمرة أعلى من 4

 مطواح، مكتوم، خضيري.
 وزن اللب: .2..

غ( فيمةةا حقةةةق الاةةنف خةةالص أقةةةل  28.5حقةةق الاةةنف مجهةةول أعلةةةى متوسةةط لةةوزن لةةةب الثمةةرة )
 نف مجهول معنويًا على جميع األاناف.غ(  وقد تفوق الا 9متوسط لوزن لب الثمار )

 وزن البذرة : .3..

غ( فيما أعطى الانف سماني أعلى متوسةط  1.6أعطى الانف خالص أقل متوسط لوزن البهرة )
 غ( وقد تفوق هها األخير معنويًا على جميع األاناف عدا الانف زغلول كان الفرق ظاهريًا.2.4)

 نسبة التصافي %: ....

% ويمكةن تقسةيم األاةناف حسةب نسةب  91دروس  نسب تاافي عالي  تجاوزت أبدت األاناف الم
 التاافي إلى مجموعتين:

 %(: الانف برحي.91-87.عالي  ) نسب  التاافي من 1
 %( : باقي األاناف.91. عالي  جدًا )نسب  التاافي أعلى من 2
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 :Conclusions and Propositions االستنتاجات والمقترحات 3-1-3- 
 االستنتاجات: -1

 تفوق األاناف مجهول، زغلول، سماني على بقي  األاناف بالافات اإلنتاجي . 

 %.91حققت جميع األاناف نسب تاافي عالي  تجاوزت  

حققت األاناف المدخل  افات إنتاجي  جيدة ضةمن الظةروف البيةية  للمنطقة  الشةرقي  مةن  
 سوري .

لةى البةهرة فجميةع األاةناف كةان موضةع لم تختلف األاناف فيما بينها في موضع النقير ع 
 النقير فيها وسطي.

تميزت بهور الانف زغلول بروزات علةى جوانبهةا فيمةا تميةزت بةهور الاةنف زاهةدي بوجةود  
 بروزات.

 المقترحات: -2
 اعتماد الانف مجهول للزراع  في المناطق الشرقي  والبيةات المشابه  لها. 

عة  فةي البيةةات األقةل حةرارة مةن البيةة  اعتماد الانف برحةي كاةنف مبكةر ياةلح للزرا 
 .الشرقي 
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 شهابي

الانف مجهول   -7شكل   

  برحيالانف   -8شكل 

  شهابيالانف   -9شكل 
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 :MALE DATE PALMفحول نخيل التمر -3-2

، وجب الحفاظ عليهةا ومحاولة  نظرًا ألهمي  هه  الشجرة من النواحي االقتاادي  واالجتماعي  والبيةي 

تحسةينها مةةن حية  قةةوة النمةو واإلنتاجيةة  وجةودة الثمةةار مةن خةةالل بةرامج التربيةة  والتحسةين واسةةتخدام 

تتمتةع بحيويةة  عالية  وقةةدرة  انتخةاب أاةناف ملقحةة  جديةدةتعتمةد علةةى  التةيالطراةةق التقنية  الحديثةة  

بمواافات تع إنتاج ثمار تتم فيواضح  تأثيرولها بالنهاي   ،جيدة على التوافق مع األاناف المؤنث 

 كميةةةةة  ونوعيةةةةةة  متميةةةةةةزة. وهةةةةةةها يتطلةةةةةب دراسةةةةةة  التبةةةةةةاين الموجةةةةةةود بةةةةةين الفحةةةةةةول وتقةةةةةةدير خااةاةةةةةةها

زيةادة االهتمةام بهةه  الشةجرة علةى الةرغم مةن و (.2112لقاحها )الغامدي ولخةرون، ونوعي   المورفولوجي 

وهلةك مةةن  ،تطةوير مةةردود هةه  الشةةجرةلةهلك أاةةبح مةن الضةةروري  ،بقيةت منخفضةة إنتاجيتهةا إال أن 

انتخاب الفحول هات الافات الجيدة والتي تعطةي كمية  وافةرة مةن حبةوب اللقةاح هات الحيوية   خالل

 فةةيواضةةح  وقةدرة جيةةدة علةةى التوافةةق مةع األاةةناف المؤنثةة  ولهةةا بالنهاية  تةةأثير نبةةاتالعالية  فةةي اإل

مية  ونوعية  متميةزة. وهةها يتطلةب دراسة  التبةاين الموجةود بةين الفحةول بمواافات كتع إنتاج ثمار تتم

كثارها خضريًا. التوايفي  ونوعي  لقاحها  وتقدير خااةاها  وا 

( شملت 1986أجريت العديد من الدراسات لتقييم فحول النخيل ففي دراس  قام فيها )نار ولخرون، 

نطقةةةة  الوسةةةةطى مةةةةن المملكةةةة  العربيةةةةة  بسةةةةةاتين( فةةةةي الم 219( فحةةةةاًل مزروعةةةة  فةةةةي )611أكثةةةةر مةةةةن )

السةعودي ، كمةةا اشةةتملت علةةى دراسةة  موعةةد اإلزهةار، اةةفات األغةةاريض )الةةوزن، الطةةول، العةةرض(، 

اةةةةفات الشةةةةماريخ الزهريةةةةة  )العةةةةدد، الطةةةةةول، عةةةةدد األزهةةةةار بكةةةةةل شةةةةمرا (، وزن حبةةةةةوب اللقةةةةاح مةةةةةن 

فةة ، كمةةا أن األغةةاريض اإلغةريض، وأوضةةحت النتةةاةج أن موعةةد اإلزهةةار يختلةةف بةةين الفحةةول المختل

والشةةماريخ الزهريةة  تختلةةف فةةي اةةفاتها مةةن فحةةل إلةةى لخةةر. كمةةا وجةةد أن كميةة  حبةةوب اللقةةاح التةةي 

غ/إغةةريض(،  82.29 – 1.2تنتجهةا األغةةاريض تختلةف مةةن فحةل إلةةى لخةر وتراوحةةت هةه  الكميةة ) 

وعلةى ضةوء النتةةاةج السةابق  كةان األسةةاس فةي انتخةاب الفحةةول هةو كمية  حبةةوب اللقةاح التةي ينتجهةةا 

اإلغريض باإلضاف  إلى بعض الافات األخر  المهم  مثل وزن اإلغريض وحجمه، عدد الشماريخ 

                                          الزهريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي اإلغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريض وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهلك عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرا  الزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري.
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( في دراس  مماثل  في الجزاةر على سبع  فحول وجةود اخةتالف Tirichine et al., 2001كما أكد )

أفضةةل القةيم لطةةول الشةةمرا  وعةةدد  DK1 ،DK7مهةم بةةين الفحةةول المدروسةة ، وقةد أعطةةى الفحةةالن 

أعلةةى نسةةب   DK7لفحةل األزهةار فةةي الشةمرا  الواحةةد. أمةةا فيمةا يخةةتص بنسةةب  اإلنبةات فقةةد أعطةةى ا

%(، ودل تحليل االرتباط على أن هناك تأثيرًا إيجابيةًا لطةول الشةمرا  الواحةد فةي كمية  68.6إنبات) 

( أحد 2112وفي ُعمان قي م )الاباحي ولخرون،  حبوب اللقاح، ولكن تأثير  سلبي في نسب  الحيوي .

رميس، مدجحةةةدل، سةةةوقم، عشةةةر اةةةنفًا مةةةن فحةةةول نخيةةةل التمةةةر العمانيةةة  وهةةةي عريشةةةي، غريةةةف، الةةة

الناةيب، غرابةةي، خةةور، بهالنةةي، أبوخنااةةر، خزينةةي، وقةةد شةةمل التقيةةيم الجةةزء الخضةةري )الجةةهال، 

السةةةةعف، األشةةةةواك، الخةةةةةوص( والجةةةةزء الزهةةةةةري )األغةةةةاريض، الشةةةةماريخ، األزهةةةةةار، حبةةةةوب اللقةةةةةاح(. 

ى متوسةةةط  سةةةم( إلةة127وأظهةةرت الدراسةة  أن معظةةةم الفحةةول التةةي تةةةم تواةةيفها تراوحةةةت بةةين قليلةة  )

وهات سةةعف قاةةةير إلةةى متوسةةط باسةةتثناء الاةةنف الةةرميس فكةةةان ها  سةةم( فةةي محةةيط الجةةهال،161)

سعف طويل، أما عدد الخوص فتراوح من متوسةط إلةى كثيةر بةين مختلةف الفحةول فةي حةين أن عةدد 

 34شوك ( واآلخر كثيةر ) 19األشواك كان قلياًل في أغلب الفحول باستثناء فحلين أحدهما متوسط )

ك ( وهمةةا علةةةى التةةوالي بهالنةةي، الناةةةيب. أنتجةةت غالبيةةة  الفحةةول عةةددًا كبيةةةرًا مةةن األغةةةاريض، شةةو 

وتميةزت بأعةداد وفيةرة مةن الشةماريخ داخةل األغةاريض وقةد تفاوتةت فةي أطوالهةا بةين فحةل ولخةر، وقةةد 

سةةم(، وتحمةةل هةةه  الشةةماريخ 16.7سةةم( يليةةه الناةيب )18تفةوق الفحةةل بهالنةةي فةةي طةول الشةةمرا  )

زهةرة(،  43عددًا متوسطًا إلى كبيٍر من األزهار، وقد تفةوق الفحةل الناةيب فةي عةدد األزهةار ) بدورها

غ( والغرابةةةي 23وتةةراوح وزن أغةةريض الفحةةول بةةين الاةةغير إلةةى الكبيةةر، وأظهةةرت فحةةول الناةةيب )

غ( علةةةةةةى التةةةةةوالي تفوقةةةةةةًا فةةةةةي كميةةةةةة  حبةةةةةوب اللقةةةةةةاح 15.1غ( والمةةةةةةد جحةةةةةدل )18.1غ( والخةةةةةور )21)

( دراسةةة  للعديةةةد مةةةن الموااةةةفات المورفولوجيةةة  لفحةةةول 2112أجةةةر  )الغامةةةدي ولخةةةرون، و  وحيويتهةةةا.

النخيةل المنتخبةة ، وأهةةم هةةه  الاةةفات عةةدد األغةةاريض، تةةاريخ بةةدء اإلزهةةار، فتةةرة اإلزهةةار )باأليةةام(، 

حيوي  حبوب اللقاح، طول السعف ، عدد الخواةات ضةمن السةعف  الواحةدة، طةول الخواة ، عةرض 

شةةواك، عةةرض األشةةواك، وزن األغةةاريض. وأوضةةحت النتةةاةج أن عةةدد أغةةةاريض الخواةة ، طةةول األ
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 M1, M2, M3, M4إغريضةًا( للفحةول  31 –15 –33 –26الفحةول كانةت علةى النحةو التةالي )

كان  M1على الترتيب. وبالنسب  لتاريخ بدء اإلزهار فقد اختلف بين الفحول المدروس  فبالنسب  للفحل

حيةة   M2يومةًا(، وتبعةه الفحةل  36اإلزهةار(، واسةتمرت فتةرة إزهةار  نحةو )شةباط )األكثةر تبكيةرًا ب 11

ثالثةًا حية  دخةل باإلزهةار بتةاريخ  M3يومًا(، وجاء الفحل  36شباط، واستمرت فترة إزهار  ) 12كان 

 32لهار، واسةةةتمر إزهةةةار  مةةةدة ) 9أخيةةةرًا  M4يومةةةًا(، وحةةةل الفحةةةل  36لهار، واسةةتمر إزهةةةار  مةةةدة ) 3

الةةرغم مةةن االخةةتالف الواضةةح فةةي موعةد بةةدء اإلزهةةار بةةين الفحةةول المدروسةة ، إال أنهةةا يومةًا(، وعلةةى 

يومةةًا(. وفيمةا يتعلةةق بحيوية  حبةةوب  36إلةى 32أبةدت تشةابهًا واضةةحًا بفتةرة إزهارهةةا فقةد تراوحةةت بةين)

، أمةةا الفحةةةالن M4%(عنةةةد الفحةةل 82.2لتاةةل إلةةى) M3%( للفحةةل62.6اللقةةاح فقةةد تراوحةةت مةةةن )

 M2%( للفحةةةةةةةل 71.7كانةةةةةةةا متشةةةةةةةابهين مةةةةةةةن حيةةةةةةة  حيويةةةةةةة  حبةةةةةةةوب اللقةةةةةةةاح فكانةةةةةةةت)الباقيةةةةةةةان فقةةةةةةةد 

( أن مزارعي النخيل في مار أطلقوا اسم الاةنف 1938هكر)براون وبهجت،  .M1%(عند75.4و)

على الفحول القريب  له شكليًا حي  يقال فحل سيوي أو فحل حياني، عندما يكون الفحل شديد الشبه 

ار الفحول في منطق  شط العةرب بالفسةاةل منةه زمةن بعيةد ولهةا أسةماء يتم إكثو  بأحد ههين الانفين.

( أن مزارعةةي تلةك المنطقةة  تتةوافر لةةديهم الخبةرة والدرايةة  فةي اختيةةار 1972معلومة . وقةد هكةةر )البكةر، 

( أن مزارعةي النخيةةل فةي وادي كوتشةةيال بالواليةات المتحةةدة Nixon, 1926وهكةةر) الفحةول المالةمة .

 انتخاب الفحول المعلوم  وعالي  اإلنتاج والمعروف عنها قوة اإلخااب.األمريكي  يهتمون ب

 :MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق البحث  -3-2-1

 :MATERIALSالمواد  .1
  موقعال .1.1
تقع في المنطق  الشرقي   التيو  أجري البح  في محط  سعلو للبحو  العلمي  الزراعي  في دير الزور  

تبلب و  م. 214 شمالي خط االستواء، وترتفع عن سطح البحر    35.21'من سوري  وعلى خط عرض 

% مةن إجمةةالي مسةاح  القطةر وهةي تحتةل المرتبة  الثانيةة  17.9ألةف هكتةار وتشةكل  3316 تهامسةاح

رار الزراعيةةة  مةةن حيةة  المسةةاح  بةةين المحافظةةات. تاةةنف محافظةةة  ديةةر الةةزور وفةةق منةةاطق االسةةتق
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( 3مةةةم( سةةةنويًا. ويبةةةين الجةةةةدول )211ضةةةمن المنطقةةة  الخامسةةة  )الباديةةةة ( ومعةةةدل أمطارهةةةا أقةةةل مةةةةن)

 المعطيات المناخي  لمنطق  البح  كمتوسط لموسمي الدراس .
 
 

 .الجوي  في المريعي  كمتوسط لموسمي الدراس ( المعطيات المناخي  لمحط  األرااد 4جدول )ال

 
 المادة النباتية .1.2

 المجمةةةع االنتخةةةابي للنخيةةل البةةةهري بعمةةةر واحةةةد تقريبةةةاً  مةةةنشةةةجرة نخيةةةل مةةةهكرة )فحةةل(  51ت اختيةةر 
 2، ف1لكةةةل شةةةجرة رمةةةةز )ف األمةةةراض والحشةةةرات، وأعطةةةةي  وخاليةةةة  مةةةن (1992)زرعةةةت فةةةي عةةةام 
 .(51، ف49........... ف

 المواد الكيميائية واألدوات .1.3
ات المغنزيةةةةةةوم، نتةةةةةةرات اةةةةةبغ  أسةةةةةةيتوكارمن، سةةةةةكروز، حمةةةةةةض البوريةةةةةةك، نتةةةةةرات الكالسةةةةةةيوم، كبريتةةةةة

بتةةةةري،  ، أطبةةةةاقحمةةةةض الجبريليةةةكمنغنيةةةةز الاةةةوديوم، مةةةةاء مقطةةةر، أكسةةةةيد الكالسةةةيوم، البوتاسةةةيوم، 
 حاضن ، ميزان، مجهر ضوةي ، أتوكالف، موقد حراري، ميكرويف.

 يم اإلحصائيالتصم ...1
 %،5( عنةةةد مسةةةتو  L.S.Dتمةةت مقارنةةة  المتوسةةطات لكةةةال الموسةةةمين بحسةةاب أقةةةل فةةةرق معنةةوي )

12برنامج وحللت النتاةج إحااةيًا باستخدام 
Genstat. 

 العناار المناخي 
 المعدل األشهر

السنوي  2ك  1ت أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط  2ت  1ك   

درج  الحرارة  معدل  

)  العظمى)م  
12.49 14.59 22.16 26.11 31.55 37.16 36.56 37.71 34.85 31.19 19.15 12.12 2..12 

 معدل درج  الحرارة
 ) الاغر )م    

3.51 4.62 6.98 9.65 15.28 21.24 23.54 23.11 17.59 12.66 7.36 1.46 12.15 

 5.12 1.45 1.95 4.91 7.83 11.94 14.45 14.27 11.52 7.63 5.61 2.4 1.45 التبخر )مم(

 3..2. 73.16 74.13 46.13 34.43 34.81 26.26 26.13 34.13 39.13 49.68 74.17 83.65 معدل الرطوب  )%(

 كمي  الهطول
(مم)المطر ي   

 
23 3..1 12.1 3.. 22.. -  -  -  -  8.. .... 5.. 1...5 
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 :METHODSطرائق البحث  -2

 دراسة الصفات المورفولوجية للسعف1.2. 

سةةةةةن  مةةةةن كةةةةةل فحةةةةل ومةةةةن جميةةةةةع االتجاهةةةةات، واعتمةةةةةد فةةةةي التواةةةةةيف ُجمعةةةةت أربةةةةع سةةةةةعف بعمةةةةر 
 ( وهي:Sedra, 2001المورفولوجي على مواف النخيل )

 اللون، الطول.السعف : 
 العدد ، طول الخوا  الوسطي ، عرض الخوا  الوسطي ، طول الخوا  القمي ، الخوص :

 طول السعف . طول المنطق  المغطاة بالخوص ، نسب  طول المنطق  المغطاة بالخوص /
 اللةةةون، العةةةدد، طةةةول المنطقةةةة  المغطةةةاة باألشةةةواك، نسةةةب  طةةةول المنطقةةة  المغطةةةةاةاألشوووواك :        

 باألشواك / طول السعف .
ةةةةةةةهت مةةةةةةن الجةةةةةةةزء األوسةةةةةةةط وبمعةةةةةةةدل  11دد طةةةةةةةول وعةةةةةةةرض الخواةةةةةة  كمتوسةةةةةةةط )ُحةةةةةة           خواةةةةةةةات( ُأخا
 بين معًا.خواات( من كل جه ، وأخه عدد األشواك بشكل كلي على الجان 5)

 .، طول فترة اإلزهارإغريض خرإغريض ولبداي  تفتح أول : دراسة فترة اإلزهار...2
 إلغريضالخصائص المورفولوجية لدراسة  ...3

 وزنه، طولهغريضاإل :. 

 وزنهاا: طولهالنورة الزهرية ،.  

 عدد األزهار في الشمرا ا، : طولها، عددهالشماريخ. 

طعةةت بعةد انشةةقاق الغطةةاء الخةةارجي وقبةةل تكش ةةف النةةورة وقُ  اختيةرت ثالثةة  أغةةاريض مةةن كةةل فحةةل، 
رسةةت موااةفاتها، وأخةةه عةةدد خرجةةت النةورة الزهريةة  ودُ أُ رسةةت موااةفات كةةل أغةةريض، ثةم الزهرية  ودُ 

/ شمراخًا من أجزاء مختلف  من النةورة )القاعةدي والوسةطي والعلةوي( 31الشماريخ الكلي، كما تم أخه /
لواحةةةةد لتحديةةةد متوسةةةةط طةةةول الشةةةةمرا  ومتوسةةةط عةةةةدد األزهةةةار علةةةةى / شةةةةماريخ للجةةةزء ا11وبمعةةةدل /
 (.Sedra, 2001الشمرا  )

 دراسة الخصائص النوعية لحبوب اللقاح .2..
 وزن حبوب اللقاح/ النورة 

ُقط عت النورات إلةى أجةزاء وكةل جةزء يحمةل عةدة شةماريخ، ونشةرت علةى أطبةاق مةن الةورق فةي مكةان 
أيةةام ( ثةةم ُنف ضةةت  3-2أو أشةةع  الشةةمس مةع تقليبهةةا يوميةةًا لمةةدة )مهةو  بعيةةد عةةن التيةةارات الهواةيةة  
 وأخه وزن حبوب اللقاح لكل نورة. الشماريخ الستخراج حبوب اللقاح

 حبوب اللقاحة فحص حيوي 
، ووضةعت كمية  قليلة  Acetocarminُفحات حيوي  حبةوب اللقةاح باسةتخدام اةبغ  األسةتوكارمن 

أضةيف إليهةةا قطةةرة مةةن الاةبغ  وعرضةةت للتسةةخين لمةةدة مةن لقةةاح كةةل فحةل علةةى شةةريح  مجهريةة  و 
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البابةةةةةةةةةةةةةةةا،  ؛1981غالةةةةةةةةةةةةةةب، ( وفحاةةةةةةةةةةةةةةت تحةةةةةةةةةةةةةةت المجهةةةةةةةةةةةةةةر )Hotplateدقيقتةةةةةةةةةةةةةةين علةةةةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةةةةةد )
(. وعةد ت حبةوب اللقةاح الملونة  بةاألحمر )الحية ( والحبةوب غيةر  Tirichine et al., 2001؛1994

 الملون  )غير الحي ( لثالث  حقول مجهري .
  حبوب اللقاحدراسة نسبة إنبات 

: المؤلف منالمعدل و   Brewbaker & Kwackرست نسب  إنبات حبوب اللقاح باستخدام محلول دُ 
غ(  1.1غ( كبريتةات المغنزيةةوم ) ) 1.2غ( نتةةرات الكالسةيوم ) ) 1.3غ( حمةض البوريةك ) ) 1.5)

ُخلةةط  مةةل( مةاء مقطةةر،1111غ( منغنيةز الاوديوم)شةةالت المنغنيةز( ) ) 1.1نتةرات البوتاسةةيوم ) )
 ,Furr& Enriquez%( سةكروز ) 15مةل( مةةن المحلةول مةع ) 111غ( حبةوب لقةاح مةع ) 1.1)

 24( من خليط حبوب اللقاح مع المحلول ووضع في دورق زجةاجي وتةرك لمةدة  مل 5خه )(.أُ 1966
م(، ثم أخهت مةن المحلةول قطرتةان ووضةعت علةى شةراةح    26ساع  في الحاضن  على درج  حرارة )

 ,.Tirichine et al؛1981)النعيمةي وجعفةر، ر نسب  اإلنبات في ثالث  حقول مجهرية مجهري  لتقدي

2001.) 
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 RESULTS AND DISCUSSIONالنتائج والمناقشة  -3-2-2
 :RESULTSالنتائج  –أواًل 

 :الصفات المورفولوجية للسعف .1

 ( مختلف افات السعف  للفحول المدروس  وهي:4يبين الجدول )

 صفات السعفة -1-1

 طول السعفة متوسط 

وقةد تفةةوق الفحةةل  31سةم( للفحةةل ف159و) 13سةةم( للفحةةل ف 352تةراوح متوسةةط طةول السةةعف  بةين )
 14سةةةم( ظاهريةةًا علةةى الفحةةةول ف 322.7) 43معنويةةًا علةةى بقيةة  الفحةةةول، فيمةةا تفةةوق الفحةةل ف 13ف
سةم( ومعنويةةًا علةى بقية  الفحةول، وقسةةمت  294.7) 17سةم(، ف 296.7) 49وف 18سةم(، ف 311.7)

 (:Sedra, 2001الفحول حسب متوسط طول السعف  إلى ثال  مجموعات )
 % من الفحول المدروس .94سم( بنسب   311)أقل من  المجموعة األولى قصير جداً 

 .43وف 14% من الفحول المدروس  وهي ف4سم( بنسب   351-311) المجموعة الثانية قصير
 .13% من الفحول المدروس  وهي ف2سم( بنسب   411-351) جموعة الثالثة متوسطالم

 لون السعفة 

  تراوح لون سعف الفحول المدروس  ما بين األخضر الفاتح إلى األخضر الغامق.

 صفات األشواك -1-2

 متوسط طول الجزء الحامل لألشواك 
، 92سم( للفحل ف92إلى) 11للفحل فسم( 101تراوح متوسط طول الجزء الحامل لاشواك ما بين)

سةم( ومعنويةًا علةى بقية   29)  92سةم(، ف 29) 91ظاهريةًا علةى الفحلةين ف 11وقد تفوق الفحةل ف
 11سم(، ف 88) 12سم(، ف21) 19، ف92ظاهرياً على الفحول ف 91الفحول، فيما تفوق الفحل ف

إلةى المجموعةةات التاليةة  سةم( ومعنويةةًا علةى بقيةة  الفحةول، وقسةةمت الفحةول حسةةب هةه  الاةةف   89)
(Sedra, 2001): 

، 39% مةةن الفحةول المدروسةة  وهةةي ف18سةم( بنسةةب   51)أقةل مةةن  المجموعووة األولووى قصووير جووداً 
 .25، ف33، ف38، ف31، ف1، ف44، ف5، ف45ف

، 7، ف4، ف24% من الفحول المدروس  وهي ف56سم( بنسب   75-51) المجموعة الثانية قصير
، 12، ف3، ف32، ف11، ف23، ف16، ف49، ف31، ف28، ف22، ف47، ف13، ف42، ف48، ف37ف
 .51، ف2، ف19، ف6،ف21، ف41، ف27، ف26، ف34، ف35ف

، 14، ف15% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةةي ف18سةةم( بنسةةةب   91-76) المجموعووة الثالثوووة متوسووط
 .9، ف11، ف8، ف18، ف17، ف46، ف36ف
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، 21، ف41% مةةن الفحةةةول المدروسةة  وهةةةي ف8سةةم( بنسةةةب   111 -91) المجموعوووة الرابعوووة طويووول
 .43، ف29ف

  النسبة المئوية للجزء الحامل لألشواك/طول السعفة 
 92%( للفحةةةةةةةل ف11مةةةةةةا بةةةةةةين )النسةةةةةةب  المةويةةةةةة  للجةةةةةةةزء الحامةةةةةةل لاشةةةةةةواك/طول السةةةةةةةعف  تراوحةةةةةةت 

 11%(، ف92.3) 19ظاهريةةةًا علةةةى الفحةةةول ف 92، وقةةةد تفةةةوق الفحةةةل ف92%( للفحةةةل ف19إلةةةى)
 93، ف11ظاهريةًا علةةى الفحةةول ف 19%( ومعنويةًا علةةى بقية  الفحةةول، فيمةةا تفةوق الفحةةل ف92.3)
%( ومعنويةًا علةةى بقيةة  الفحةةول. وقسةةمت الفحةةول 91) 91وف 98%(، ف91.3) 9%(، ف92.9)

 :(Sedra, 2001)حسب هه  الاف  إلى المجموعات التالي  
، 13، ف33% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةةي ف11%( بنسةةب  21-16) المجموعووة األولووى منخفضووة

 .25، ف38، ف1ف
، 12، ف45% مةةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةةي ف31%( بنسةةب  24-21) المجموعووة الثانيوووة متوسووطة

 .49، ف27، ف44، ف39، ف3، ف26، ف16، ف23، ف35، ف31، ف31، ف6، ف41ف
، 2، ف14، ف11% مةن الفحةول المدروسة  وهةي ف31%( بنسب  31-25) المجموعة الثالثة مرتفعة

 .19، ف11، ف51، ف21، ف47، ف24، ف5، ف9، ف17، ف18، ف34، ف43ف
، 29% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةي ف31%( بنسةةب  31)أكثةةر مةةن المجموعووة الرابعووة مرتفعووة جووداً 

 .8، ف32، ف22، ف4، ف37، ف15، ف48، ف46، ف21، ف28، ف7، ف36، ف41، ف42ف
 عدد األشواك 

شةةوكات(  11و ) 44شةةوك ( للفحةل ف 44تباينةت الفحةول فةةي هةه  الاةةف  وتةراوح عةدد األشةةواك بةين)
شةةةوك (  41) 43معنويةةًا علةةةى جميةةةع الفحةةةول، كمةةا تفةةةوق الفحةةةل ف 44، وتفةةةوق الفحةةةل ف3للفحةةل ف

        42وف 17شةةوك ( ظاهريةةةًا علةةةى الفحلةةةين ف 36) 7معنويةةًا علةةةى بقيةةة  الفحةةول، فيمةةةا تفةةةوق الفحةةةل ف
ومعنويةةةةًا علةةةةى بقيةةة  الفحةةةةول، وبنةةةةاًء علةةةى هلةةةةك قسةةةةمت الفحةةةول إلةةةةى أربةةةةع مجموعةةةةات شةةةوك (  35)
(Sedra, 2001): 

، 16% مةةن الفحةول المدروسة  وهةةي ف64شةوك ( بنسةب   25)أقةل مةةن  المجموعوة األولووى قليول جووداً 
، 19، ف45، ف9، ف38، ف4، ف14، ف21، ف11، ف31، ف29، ف12، ف46، ف41، ف49، ف28ف
، 21، ف25، ف1، ف48، ف5، ف27، ف34، ف26، ف33، ف37، ف13، ف47، ف18، ف6، ف39ف
 .3ف

، 24، ف15% مةةن الفحةةةول المدروسةة  وهةةةي ف22شةةوك ( بنسةةةب   31-25) المجموعوووة الثانيوووة قليووول
 .8، ف2، ف35، ف23، ف32، ف11، ف51، ف31، ف22ف
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، 17، ف7% مةن الفحةةول المدروسة  وهةةي ف11شةوك ( بنسةةب   41-31) المجموعووة الثالثووة متوسووط
 .41، ف36، ف42ف

 .43، ف44% من الفحول المدروس  وهي ف4شوك ( بنسب   61-41) المجموعة الرابعة كثير
 لون األشواك -1-2-1

لةةون األشةةواك بةةين األخضةر الفةةاتح إلةةى األخضةةر الماةفر مةةرورًا باألخضةةر، وقسةةمت الفحةةول  تةراوح
  :(Sedra, 2001حسب لون األشواك إلى المجموعات التالي  حسب تقسيم)

، 28، ف13، ف11، ف7% مةن الفحةول المدروسة  وهةةي ف16أخضةر فةةاتح بنسةب   المجموعوة األولوى
 .37، ف36، ف34، ف33ف

، 12، ف9، ف6، ف4، ف2% الفحةةول المدروسةة  وهةةةي ف48أخضةةر بنسةةب  مةةةن  المجموعووة الثانيوووة
، 44، ف43، ف41، ف39، ف38، ف31، ف31، ف25، ف24، ف21، ف21، ف17، ف16، ف15ف
 .51، ف49، ف47، ف46، ف45ف

، 8، ف5، ف3، ف1% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةي ف36أخضةةر ماةفر بنسةةب   المجموعووة الثالثووة
 .48، ف42، ف41، ف35، ف32، ف29، ف27، ف26، ف23ف، 22، ف19، ف18، ف14، ف11ف

 ( متوسط الصفات المورفولوجية لسعف الفحول المدروسة.5جدول )

 رمز الفحل

 صفات األشواك صفات السعفة

 الطول
 )سم(

 عددها لونها اللون
طول الجزء الحامل 

 لألشواك )سم(

نسبة طول الجزء الحامل لألشواك 
 / طول السعفة

)%( 
 12.8 41.3 15 أخضر مافر أخضر فاتح 215.1 1ف
 ...2 73.6 25 أخضر أخضر فاتح 255.1 2ف
 23.8 61.1 11 أخضر مافر أخضر فاتح 261.1 3ف
 31.3 74.3 22 أخضر أخضر غامق 236.1 4ف
 25.3 43.6 16 أخضر مافر أخضر فاتح 215.1 5ف
 8..2 51.6 21 أخضر أخضر غامق 215.1 6ف
 ...3 74.1 36 أخضر فاتح أخضر فاتح 216.1 7ف
 38.3 79.3 25 أخضر مافر أخضر غامق 262.1 8ف
 25.3 76.6 21 أخضر أخضر غامق 281.1 9ف
 22.3 77.1 26 أخضر فاتح أخضر غامق 262.1 11ف
 ...2 61.6 22 أخضر مافر أخضر غامق 236.1 11ف
 3..2 59.1 23 أخضر أخضر غامق 246.1 12ف
 ..12 67.6 18 فاتح أخضر أخضر غامق 352.1 13ف
 22.8 87.3 22 أخضر مافر أخضر غامق 312.1 14ف
 ..31 85.3 29 أخضر أخضر غامق 281.1 15ف
 23.8 61.3 24 أخضر أخضر غامق 233.1 16ف
 ..25 82.1 35 أخضر أخضرغامق 295.1 17ف
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 رمز الفحل

 صفات األشواك صفات السعفة

 الطول
 )سم(

 عددها لونها اللون
طول الجزء الحامل 

 لألشواك )سم(

نسبة طول الجزء الحامل لألشواك 
 / طول السعفة

)%( 
 ..25 81.3 19 أخضر مافر أخضر فاتح 296.1 18ف
 ...2 51.3 21 أخضر مافر أخضر غامق 211.1 19ف
 3..2 52.3 13 أخضر أخضر غامق 211.1 21ف
 8..3 96.6 22 أخضر أخضر فاتح 285.1 21ف
 ..38 65.6 27 أخضر مافر أخضر فاتح 212.1 22ف
 23.3 61.1 25 أخضر مافر أخضر فاتح 262.1 23ف
 25.8 74.6 28 أخضر أخضر فاتح 278.1 24ف
 15.8 29.1 15 أخضر أخضر غامق 168.1 25ف
 23.8 55.3 17 أخضر مافر أخضر فاتح 239.1 26ف
 ..21 54.6 17 أخضر مافر أخضر فاتح 255.1 27ف
 8..3 63.6 23 أخضر فاتح أخضر فاتح 186.1 28ف
 1.8. 93.1 23 أخضر مافر أخضر غامق 227.1 29ف
 8..2 38.3 22 أخضر أخضر فاتح 159.1 31ف
 ..23 63.3 27 أخضر أخضر غامق 267.1 31ف
 ..38 61.3 26 أخضر مافر أخضر فاتح 198.1 32ف
 ..12 34.3 17 أخضر فاتح أخضر فاتح 175.1 33ف
 8..2 56.6 17 أخضر فاتح أخضر فاتح 215.1 34ف
 23.3 57.1 25 أخضر مافر أخضر غامق 245.1 35ف
 3..3 85.6 32 أخضر فاتح أخضر فاتح 242.1 36ف
 31.3 72.3 18 أخضر فاتح أخضر فاتح 193.1 37ف
 15.3 36.1 22 أخضر أخضر فاتح 211.1 38ف
 ..22 49.3 21 أخضر أخضر فاتح 221.1 39ف
 3..2 53.1 23 أخضر أخضر غامق 216.1 41ف
 ...3 111.1 32 أخضر مافر أخضر فاتح 283.1 41ف
 32.3 69.1 35 أخضر مافر أخضر غامق 176.1 42ف
 3..2 91.6 41 أخضر أخضر غامق 323.1 43ف
 ..21 43.1 44 أخضر أخضر غامق 196.1 44ف
 ...2 49.1 21 أخضر أخضر 197.1 45ف
 33.3 82.3 23 أخضر أخضر غامق 246.1 46ف
 25.8 67.6 19 أخضر أخضر غامق 252.1 47ف
 ..31 72.3 15 أخضر مافر أخضر فاتح 226.1 48ف
 21.3 63.1 23 أخضر أخضر غامق 297.1 49ف
 8..2 51.6 26 أخضر أخضر غامق 198.1 51ف

C.V 7.53 - - 8.9 19.9 12.. 
L.S.D 

5% 
2..2 - - 3.. 2.5 ... 
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 صفات الخوص -1-3

 ( مختلف افات الخوص للفحول المدروس  وهي:6يظهر الجدول )

 متوسط طول الجزء الحامل للخوص 
تباينةةت الفحةةول فيمةةةا بينهةةا فةةي هةةةه  الاةةف  حيةة  تةةةراوح متوسةةط طةةول الجةةةزء الحامةةل للخةةوص مةةةن 

معنويةةةًا علةةةى جميةةةع  13، وقةةد تفةةةوق الفحةةةل ف42سةةةم(  للفحةةةل ف117إلةةةى)  13سةةم(  للفحةةةل ف285)
 18سةةةةةةم(، ف 232) 43سةةةةةم( ظاهريةةةةةةًا علةةةةةةى الفحةةةةةةول ف 233.7) 49الفحةةةةةول، فيمةةةةةةا تفةةةةةةوق الفحةةةةةةل ف

معنويةًا علةةى بقيةة  الفحةول. وقسةةمت الفحةةول  سةةم( و212.7) 17سةةم(، ف214.3) 14سةم(، ف215.3)
 (:Sedra, 2001) إلى المجموعات التالي 

، 39% مةن الفحةول المدروسة  وهةةي ف46سةم( بنسةب   171)أقةل مةن  المجموعوة األولوى قصوير جوداً 
، 7، ف51، ف22، ف45، ف21، ف34، ف19، ف44، ف48، ف36، ف37، ف4، ف46، ف6، ف41ف
 .42، ف31، ف28، ف29، ف32، ف25، ف33ف

، 15، ف3% مةن الفحةةول المدروسة  وهةةي ف32سةم( بنسةةب   211-171) المجموعوة الثانيووة: قصووير
 .16، ف5، ف1، ف38، ف11، ف2، ف41، ف8، ف26، ف47، ف11، ف12، ف35، ف21ف

، 43، ف49% مةن الفحةول المدروسة  وهةي ف21سةم( بنسةب   251-211) المجموعة الثالثة متوسوط
 .27، ف23، ف24، ف31، ف9، ف17، ف14، ف18ف

 .13% من الفحول المدروس  وهي ف2سم( بنسب   311-251) طويل المجموعة الرابعة
 النسبة المئوية لمتوسط طول الجزء الحامل للخوص/متوسط طول السعفة -1-2-1

ظاهريةًا  25، وقةد تفةوق الفحةل ف29%( ف59إلى ) 25%( للفحل ف83تراوحت النسب  المةوي  بين )
%(. وبنةاًء علةى هةه  الاةف  فقةةد 79) 5%(، ف81) 33وف 13وف 1%(، ف82) 38علةى الفحةول ف

 (:Sedra, 2001قسمت الفحول إلى المجموعات التالي  )
 .29% من الفحول المدروس  وهي ف2%( بنسب  61)أقل من  المجموعة األولى منخفضة

، 32، ف8% مةةةن الفحةةةول المدروسةةة  وهةةةي ف28%( بنسةةةب  71-61) المجموعوووة الثانيوووة متوسوووطة
 .46، ف42، ف41، ف37، ف36، ف28، ف21، ف48، ف7، ف4، ف15، ف22ف

 بقي  الفحول.% من الفحول المدروس  وهي 71%( بنسب  71)< المجموعة الثالثة مرتفعة
 متوسط العدد الكلي للخوصات -1-2-2

، 23خوا ( للفحل ف 81و) 43خوا (  للفحل ف 179تراوح متوسط العدد الكلي للخوص ما بين )
خواةة ( ظاهريةةًا  149) 15معنويةةًا علةى جميةةع الفحةةول، فيمةا تفةةوق الفحةل ف 43وقةد تفةةوق الفحةل ف
خواةةة (، ومعنويةةةًا علةةةى بقيةةة  الفحةةةول، وقسةةةمت  143)  18خواةةة (، ف 144) 16علةةى الفحلةةةين ف

 (:Sedra, 2001الفحول إلى مجموعتين )
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 .% من الفحول المدروس  باقي الفحول98خوا ( بنسب   151)أقل من  المجموعة األولى قليل
 .43% من الفحول المدروس  وهو ف2خوا ( بنسب   211-151) المجموعة الثانية متوسط

 متوسط طول الخوصة الوسطية -1-2-3
سةم(  للفحلةين  54اختلفت الفحول في متوسط طول الخوا  الوسةطي  وتةراوح متوسةط الطةول بةين) 

حةول، فيمةةا معنويةةًا علةى جميةةع الف 44وف 13، وقةد تفةةوق الفحةالن ف42سةةم( ف 27إلةى ) 44وف 13ف
سم( ومعنويًا على بقي  الفحول، وبناًء  48.3) 9سم( ظاهريًا على الفحل ف 49.6) 51تفوق الفحل ف

 (:Sedra, 2001على هلك قسمت الفحول إلى أربع مجموعات )
، 4% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةي ف32سةةم( بنسةةب   35)أقةةل مةةن  المجموعووة األولووى قصووير جووداً 

 .42، ف48، ف28، ف22، ف19، ف37، ف6، ف21، ف14، ف32، ف39، ف33، ف36، ف31، ف15ف
، 25، ف27% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةي ف42سةةم( بنسةةب    41 -35) المجموعووة الثانيووة قصووير

، 38، ف7، ف16، ف1، ف18، ف31، ف17، ف41، ف26، ف35، ف43، ف29، ف23، ف8، ف12ف
 .24، ف2، ف5، ف47ف

، 11، ف3% من الفحول المدروس  وهي ف16سم( بنسب   45 -41) المجموعة الثالثة متوسط
 .41، ف11، ف46، ف49، ف34، ف21ف

، 44، ف13% من الفحول المدروس  وهي ف11سم( بنسب   55 – 46) المجموعة الرابعة طويل
 .45، ف9، ف51ف

 متوسط عرض الخوصة الوسطية -.-1-2
 28وف 42وف 3سةةةم(  للفحةةةةول ف2.7تباينةةةت الفحةةةول فةةةةي هةةةه  الاةةةةف  فقةةةد تةةةراوح العةةةةرض مةةةا بةةةةين)

 1سم( ظاهريًا على الفحول ف2.7) 28وف 42وف 3، وقد تفوقت الفحول ف44سم( للفحل ف1.4إلى)
سةةةم( ومعنويةةةًا علةةةى بقيةةة  الفحةةةول، 2.4) 43سةةةم(، ف2.5) 6وف 19وف 48وف 25وف 2سةةم(، ف2.6)

 (:Sedra, 2001وقسمت الفحول حسب متوسط عرض الخوا  الوسطي  إلى المجموعات التالي  )
، 12، ف9% مةةةن الفحةةول المدروسةةة  وهةةةي ف11سةةم( بنسةةةب   1.6-1.3) المجموعوووة األولوووى ضووويق

 .44، ف21، ف51ف
، 16، ف8، ف33% من الفحول المدروس  وهي ف34سم( بنسب   2-1.7) المجموعة الثانية متوسط

 .41، ف23، ف24، ف17، ف21، ف32، ف34، ف46، ف29، ف13، ف11، ف18، ف31، ف4ف
، 39، ف37% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةي ف36سةةم( بنسةةب  2.4-2.1) المجموعووة الثالثووة عووريض

، 47، ف5، ف7،ف11، ف27، ف41، ف49، ف26، ف35، ف31، ف36، ف14، ف22، ف15، ف38ف
 .45ف
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، 3، ف28% مةن الفحةول المدروسة  وهةةي ف21سةم( 2.4)أكثةر مةةن  المجموعوة الرابعوة عووريض جوداً 
 .43، ف6، ف19ف، 48، ف25، ف2، ف1، ف42ف

 متوسط طول الخوصة القمية -.-1-2
، وقةةد 22سةم( للفحةل ف 11إلةى ) 24سةم( للفحةل ف 34تةراوح متوسةط طةول الخواة  القمية  مةا بةةين )

 1سم( ظاهريًا على الفحول ف 31) 9معنويًا على جميع الفحول، وتفوق الفحل ف 24تفوق الفحل ف
الفحةةةول. وبنةةةاًء علةةةى هلةةةك قسةةةمت  سةةةم( ومعنويةةةًا علةةةى بقيةةة  28.6) 23سةةم(، وف 29) 41وف 26وف

 (:Sedra, 2001الفحول إلى المجموعات التالي  )
، 41% مةةن الفحةول المدروسةة  وهةةي ف26سةم( بنسةةب   21)أقةل مةةن  المجموعووة األولووى قصووير جووداً 

 .22، ف31، ف21، ف49، ف34، ف15، ف33، ف31، ف28، ف16، ف14، ف27ف
، 32، ف25% مةةن الفحةةةول المدروسةة  وهةةةي ف48سةةم( بنسةةةب   25 -21) المجموعووة الثانيوووة قصوووير

، 35، ف4، ف7، ف37، ف12، ف17، ف44، ف51، ف42، ف19، ف11، ف43، ف48، ف21، ف18ف
 .38، ف8، ف11، ف29، ف36، ف13، ف46ف

، 26، ف1% مةةن الفحةةول المدروسةة  وهةةةي ف22سةةم( بنسةةةب   31 -26) المجموعووة الثالثوووة متوسووط
 .5، ف2، ف6، ف39، ف47، ف3، ف45، ف23، ف41ف

 .9، ف24% من الفحول المدروس  وهي ف4( بنسب  41 – 31) المجموعة الرابعة طويل
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 ( متوسط الصفات المورفولوجية لخوص الفحول المدروسة..جدول )

 رمز الفحل

 صفات الخوص

طول الخوصة  عددها
 القمية )سم(

طول الخوصة 
 الوسطية  )سم(

عرض الخوصة  
 الوسطية )سم(

طول الجزء  
الحامل للخوص 

 )سم(

نسبة  طول الجزء 
الحامل للخوص/ طول 

 السعفة )%(
 ..8. 173.7 2.6 36.9 29.1 86 1ف
 51.3 181.3 2.5 35.1 26.1 115 2ف
 55.8 211.1 2.7 44.9 28.3 85 3ف
 .... 161.3 1.9 34.3 21.3 98 4ف
 ..52 171.7 2.1 35.1 25.6 88 5ف
 8..5 163.3 2.5 32.8 26.3 96 6ف
 .... 142.1 2.1 35.9 21.1 118 7ف
 ..2. 182.3 2.1 39.1 21.1 111 8ف
 ..53 214.7 1.6 48.3 31.1 111 9ف
 ..58 185.3 1.9 42.2 23.1 133 11ف
 3..5 175.7 2.1 44.1 21.1 123 11ف
 ...5 187.7 1.6 39.5 21.3 113 12ف
 8.3. 284.7 1.9 53.6 21.1 115 13ف
 51.8 214.3 2.2 33.4 19.1 87 14ف
 2.8. 194.3 2.3 34.3 16.1 149 15ف
 ..53 171.7 2.1 36.9 19.1 144 16ف
 52.3 212.7 1.7 37.6 22.3 138 17ف
 52.3 215.3 1.9 37.1 24.6 143 18ف
 3..5 148.3 2.5 31.4 22.6 119 19ف
 8..5 147.7 1.8 33.1 14.1 125 21ف
 8... 188.1 1.5 43.5 24.6 124 21ف
 2.3. 146.7 2.2 29.9 11.6 127 22ف
 ...5 211.3 1.7 38.9 28.6 123 23ف
 53.8 212.3 1.7 35.1 33.6 111 24ف
 3.3. 139.1 2.5 39.5 25.1 93 25ف
 55.8 183.3 2.1 38.1 29.1 98 26ف
 3..5 211.1 2.1 39.8 19.3 124 27ف
 8... 122.7 2.7 28.6 18.1 99 28ف
 2.8. 134.1 1.9 38.9 21.1 81 29ف
 ...5 119.3 1.9 37.1 17.3 119 31ف
 8..5 214.1 2.2 34.2 13.1 131 31ف
 2.3. 137.3 1.8 33.7 24.6 119 32ف
 8.3. 141.7 2.1 33.8 17.1 88 33ف
 52.3 148.1 1.8 43.1 15.1 94 34ف
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 رمز الفحل

 صفات الخوص

طول الخوصة  عددها
 القمية )سم(

طول الخوصة 
 الوسطية  )سم(

عرض الخوصة  
 الوسطية )سم(

طول الجزء  
الحامل للخوص 

 )سم(

نسبة  طول الجزء 
الحامل للخوص/ طول 

 السعفة )%(
 ...5 187.7 2.2 38.3 21.3 133 35ف
 .... 156.7 2.2 34.2 21.1 137 36ف
 .... 157.3 2.3 31.7 21.1 135 37ف
 ..2. 175.3 2.3 35.4 21.1 87 38ف
 55.3 171.3 2.3 33.8 26.3 116 39ف
 ...5 163.3 1.7 37.9 29.1 118 41ف
 3... 182.1 2.1 41.1 19.3 125 41ف
 ..8. 117.1 2.7 27.4 22.6 91 42ف
 ..51 232.1 2.4 38.6 23.3 179 43ف
 3..5 152.7 1.4 53.6 22.3 131 44ف
 3..5 147.7 2.1 46.1 28.3 86 45ف
 3... 163.1 1.8 42.6 21.1 83 46ف
 53.8 184.1 2.1 35.2 26.6 98 47ف
 3... 153.3 2.5 27.8 24.3 118 48ف
 ...5 233.7 2.1 43.1 14.1 114 49ف
 8..5 146.1 1.5 49.6 22.6 95 51ف

C.V 4.5 7.2 6.8 15.1 7.7 3.5 
L.S.D 
5% 

..2 2.. 2.2 8.2 21.5 ..3 
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 فترة اإلزهار: -2
 ُدرست فترة اإلزهار خالل موسمي الدراس :

 متوسط بداية اإلزهار -2-1 

 17في  32اختلفت الفحول المدروس  في مواعيد بداي  إزهارها، ففي حين تفتح أول إغريض للفحل ف
(، وقسةةمت 11نيسةان حتةى بةدأت أولةةى أغاريضةه بةالتفتح شةكل ) 15إلةةى  47الفحةل ف شةباط، تةأخر

 الفحول حسب متوسط بداي  إزهارها إلى ثال  مجموعات:
% مةةةن الفحةةةول 12)تبةةدأ أغاريضةةةها بةةةالتفتح فةةةي شةةةباط( بنسةةةب   المجموعوووة األولوووى مبكووورة اإلزهوووار

 المدروس .  
% مةةن الفحةةةول 74ح فةةي لهار( بنسةةب  )تبةةدأ أغاريضةةةها بةةالتفت المجموعووة الثانيووة متوسوووطة اإلزهووار

 المدروس . 
% مةةن الفحةةةول 14)تبةةدأ أغاريضةةةها بةةالتفتح فةةي نيسةةةان( بنسةةب   المجموعووة الثالثوووة متووأخرة اإلزهوووار

 المدروس . 

 متوسط نهاية اإلزهار -2-2

لهار،  12الةهي تفةتح لخةةر إغةريض لةه فةةي  42فةي نهاية  اإلزهةةار الفحةل فكةان أكثةر الفحةول تبكيةةرًا 
 (.  11أيار شكل ) 12األكثر تأخرًا حي  استمر تفتح أغاريضه حتى  47فيما كان الفحل ف

 متوسط طول فترة اإلزهار -2-3

يومةةًا للفحةةل  36( إلةةى 42، ف29، ف1)ف يومةةًا  للفحةةول 22تةراوح متوسةةط طةةول فتةةرة اإلزهةةار بةةين  
% مةةن 28الفحةول التةي تجةةاوز متوسةط طةول فتةةرة إزهارهةا الشةهر (، وبلغةت نسةةب  12( شةكل )18)ف

، 38، ف27، ف21، ف19، ف18، ف15، ف13، ف12، ف11، ف9، ف8الفحةةةةةةةةول المدروسةةةةةةةةة  وهةةةةةةةةةم: ف
 .51، ف49، ف36ف
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 .( طول فترة اإلزهار للفحول المدروسة 12شكل )
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 :الخصائص المورفولوجية لإلغريض -3

 اإلغريضمواصفات  -3-1
 ( مختلف مواافات األغاريض للفحول المدروس  وهي :7تبين النتاةج في الجدول )          

 عدد األغاريض 
           38أغريضًا ( وقد تفوق الفحل ف 24 -8تراوح عدد األغاريض التي أعطتها الفحول المدروس  بين )

إغريضًا( ومعنويًا على بقي  الفحول وقسمت الفحول  22) 21، ف32إغريضًا ( ظاهريًا على الفحلين ف 24)
 (:sedra, 2001حسب هه  الاف  إلى المجموعات التالي  )

 % من الفحول المدروس . 4أغاريض( بنسب   8- 5قليل ) المجموعة األولى
 % من الفحول المدروس . 24أغريضًا( بنسب   12 – 9متوسط ) المجموعة الثانية
 % من الفحول المدروس . 58أغريضًا( بنسب   21 -13كثير ) المجموعة الثالثة
 % من الفحول المدروس . 14أغريضًا( بنسب   21كثير جدًا )<  المجموعة الرابعة

 متوسط طول اإلغريض 
سةم(، وتفوقةةت  74.1 - 36.3تباينةت الفحةول فيمةةا بينهةا فةي متوسةةط طةول اإلغةةريض وتراوحةت األطةوال بةةين )

% علةةةةةةى جميةةةةةةع 5سةةةةةةم( معنويةةةةةًا علةةةةةةى مسةةةةةةتو   69.6) 21سةةةةةةم(، ف71.1) 38فسةةةةةةم(، 74.1) 18الفحةةةةةول ف
 (:sedra, 2001طول اإلغريض إلى المجموعات التالي   )متوسط الفحول حسب  ُقسمتالفحول، و 

، 5، ف3، ف1% مةن الفحةةول المدروسة  وهةةي ف46سةم( بنسةةب   51)أقةل مةةن  المجموعووة األولووى قصووير جووداً 
، 41، ف41، ف37، ف34، ف33، ف31، ف28، ف25، ف24، ف23، ف22، ف17، ف13، ف12، ف9، ف6ف
 .48، ف47، ف45، ف44ف

، 8، ف7، ف4، ف2% مةةن الفحةةةول المدروسةة  وهةةةي ف34سةةم(: بنسةةةب   61–51) المجموعوووة الثانيوووة قصوووير
 .46، ف43، ف39، ف35، ف31، ف29، ف27، ف21، ف16، ف15، ف14، ف11، ف11ف

، 21، ف19، ف18% مةةةن الفحةةةول المدروسةةة  وهةةةي ف21بنسةةةب  سةةم(:  75–61) المجموعوووة الثالثوووة متوسوووط
 .51، ف49، ف42، ف38، ف36، ف32، ف26ف

  وزن اإلغريضمتوسط 
غ(  4241) 18، وقةةد تفةةةوق الفحةةةالن ف(غ 4241-214)تةةراوح متوسةةةط وزن اإلغةةةريض لمختلةةف الفحةةةول بةةةين

وُقسةةةةةمت الفحةةةةةول المدروسةةةةة  حسةةةةةب وزن اإلغةةةةةريض إلةةةةةى  ،خةةةةةر األغ( علةةةةةى جميةةةةةع الفحةةةةةول  4147) 38وف
 :(1986المجموعات التالي  )نار ولخرون، 

 .24وهو ف % من الفحول المدروس 2 بنسب  (غ511أقل من )خفيف  المجموعة األولى
 .45وهو ف  % من الفحول المدروس 2 بنسب  غ(1111–511)متوسط  المجموعة الثانية 
 .وهي بقي  الفحول % من الفحول المدروس 96 بنسب  غ(1111)أكبر من ثقيل  المجموعة الثالثة
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 الصفات المورفولوجية ألغاريض الفحول المدروسة. متوسط (5جدول )ال
 رمز

الفحل   
 الشمراخ النورة الزهرية اإلغريض

 الطول العدد
 )سم(

 الوزن
 )غ(

 الطول
 )سم(

 الوزن
 )غ(

 الطول
 )سم(

 عدد 
 الشماريخ

 بالنورة

األزهارعدد   
بالشمراخ   

1ف  04 42.8 2281 37.5 0420 13.6 63 25 
.ف  2 50.5 2408 41.5 1676 8.4 106 27 
3ف  06 44.5 2709 38.1 1656 8.8 92 30 
4ف  05 50.6 2398 41.8 1677 03.0 106 27 
5ف  03 43.8 2385 35.3 1620 2.0 107 23 
6ف  2 44.0 2321 34.1 1570 12.4 96 27 
7ف  00 51.6 2700 36.6 1900 8.5 83 24 
8ف  05 56.3 2415 32.0 1686 12.2 109 27 
9ف  02 44.3 2292 38.3 1610 09.0 113 36 
11ف  02 52.8 2506 41.6 1767 11.4 88 32 
11ف  04 54.5 2448 31.3 1773 13.3 79 33 
.1ف  09 43.9 2349 37.1 1741 03.0 94 30 
13ف  00 43.1 2279 36.3 1692 11.8 91 24 
14ف  05 50.0 2847 43.1 1848 13.4 113 30 
15ف  90 50.4 2777 39.3 1846 11.7 82 28 
16ف  03 51.7 2594 41.4 1785 14.3 88 33 
17ف  04 46.5 2668 39.4 1752 13.1 65 26 
18ف  90 74.1 4241 65.5 2857 11.2 84 34 
19ف  90 64.8 3044 42.8 1995 10.2 103 35 
1.ف  90 54.9 2951 46.0 1922 13.5 96 33 
1.ف  99 69.6 3388 69.0 2284 09.0 111 34 
..ف  06 45.2 2480 36.0 1627 9.6 80 99 
3.ف  03 38.2 2091 31.5 1376 13.5 92 99 
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 رمز
الفحل   

 الشمراخ النورة الزهرية اإلغريض
 الطول العدد

 )سم(
 الوزن

 )غ(
 الطول
 )سم(

 الوزن
 )غ(

 الطول
 )سم(

 عدد 
 الشماريخ

 بالنورة

األزهارعدد   
بالشمراخ   

4.ف  2 36.3 204 29.6 118.7 03.0 71 99 
5.ف  2 41.6 1966 34.6 1466 12.1 84 96 
6.ف  09 64.4 3280 44.3 2132 12.9 111 33 
7.ف  90 53.5 3575 42.3 2268 11.9 104 30 
8.ف  00 39.5 2355 32.8 1525 12.7 57 23 
9.ف  03 50.5 2305 41.3 1756 13.4 96 21 
31ف  06 52.2 2744 43.6 1815 14.2 88 28 
31ف  02 48.8 2413 39.5 1731 12.0 98 26 
.3ف  99 61.3 3085 49.6 2003 14.8 93 29 
33ف  90 43.0 2461 40.6 1638 13.0 79 23 
34ف  03 43.3 2233 34.1 1549 11.0 39 31 
35ف  09 50.5 2750 41.1 1790 11.6 102 29 
36ف  90 65.5 3330 55.5 2465 11.2 131 32 
37ف  00 39.5 1942 31.7 1488 11.5 77 23 
38ف  94 71.1 4147 60.7 2664 17.5 139 38 
39ف  2 57.0 2833 48.1 2195 14.0 79 23 
41ف  90 43.2 2304 35.1 1547 11.0 47 20 
41ف  00 42.5 2490 35.3 1647 12.5 77 26.6 
.4ف  03 63.3 2663 45.3 1574 12.2 114 26 
43ف  03 53.1 2603 47.5 1859 14.6 90 32 
44ف  01 38.3 2221 27.5 1117 8.7 41 18 
45ف  90 42.0 999.3 35.0 946 12.6 99 30 
46ف  90 53.0 3133 42.1 2046 12.8 121 29 
47ف  03 42.0 1371 37.5 2101 11.0 92 29 
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 رمز
الفحل   

 الشمراخ النورة الزهرية اإلغريض
 الطول العدد

 )سم(
 الوزن

 )غ(
 الطول
 )سم(

 الوزن
 )غ(

 الطول
 )سم(

 عدد 
 الشماريخ

 بالنورة

األزهارعدد   
بالشمراخ   

48ف  09 44.4 2435 36.0 1600 10.5 63 31 
49ف  05 61.1 3181 48.5 2166 13.67 117 27 
51ف  05 61.0 2160 50.0 1303 12.17 92 28 

L.S.D 
 5% 

9.3 6.3 475.4 6.1 396.1 1.9 14.4 3.8 

 واصفات النورةم -3-2
  طول النورةمتوسط 

      18سةةةةةةم(، وقةةةةةةد تفوقةةةةةةت الفحةةةةةةول ف 65.5 –27.5)حةةةةةةول بةةةةةةين فطةةةةةةول النةةةةةةورة فةةةةةةي ال متوسةةةةةةط تةةةةةةراوح 
 وُقسمت الفحةول حسةب ،سم( معنويًا على جميع الفحول 61.7) 38سم(، ف 62) 21ف ،سم( 65.5)

 (: 1986نار ولخرون، طول النورة إلى المجموعات التالي  ) متوسط
 .44، ف24وهي ف % من الفحول المدروس 4 بنسب  (سم 31أقل من ) المجموعة األولى قصير

 بقي  الفحول. وهي % من الفحول91 بنسب  (سم 61–31) متوسط المجموعة الثانية
، 21، ف18وهةةي ف % مةن الفحةول المدروسة 6 بنسةةب  (سةم 61أطةول مةن ) المجموعوة الثالثوة طويوول

 .38ف
  وزن النورةمتوسط 

، وقةةد تفوقةةت الفحةةةول (غ 2857-118.7)نوراتهةةا التةةي تراوحةةت بةةيناختلفةةت الفحةةول بمتوسةةط أوزان 
وُقسةةةةمت الفحةةةةةول  ،غ( معنويةةةةًا علةةةةى بةةةةةاقي الفحةةةةول2465) 36غ(، ف2664) 38ف غ(،2857) 18ف

 :(1986نار ولخرون، ) وزن النورة إلى المجموعات التالي  متوسط حسب
 .24وهو ف وس % من الفحول المدر 2 بنسب  (غ 511)أقل من  المجموعة األولى خفيف

 .45وهو ف % من الفحول المدروس 2 بنسب  (غ 1111–511) المجموعة الثانية متوسط
 بقي  الفحول.وهي % من الفحول المدروس  96غ( بنسب   1111أكثر من ) المجموعة الثالثة ثقيل

 متوسط طول الشمراخ 

وقةةد تفةةوق  ،سةةم(17.5 –8.5،حي  تةةراوح بةةين) هاأطةةوال شةماريخ بمتوسةةط تباينةت الفحةةول المدروسةة     
سةةةةم( معنويةةةةًا علةةةى جميةةةةع الفحةةةةول ، وُقسةةةةمت الفحةةةول المدروسةةةة  حسةةةةب أطةةةةوال 17.5) 38الفحةةةل ف

 :(1986نار ولخرون، شماريخها إلى مجموعتين )
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 . % من الفحول المدروس98 بنسب  (سم 15أقل من ) المجموعة األولى قصير
 .38وهو ف % من الفحول المدروس 2 بنسب  (سم 21 – 15) المجموعة الثانية متوسط

 عدد الشماريخ / النورة 

عةدد الشةماريخ التةي تحملهةا  متوسط حي  تراوح ،كانت االختالفات بين الفحول في هه  الاف  كبيرة
( اً شةةةةمراخ 131) 36( وفاً شةةةةمراخ 139) 38، وقةةةةد تفوقةةةت الفحةةةةول ف(شةةةةمراخاً  139–39)النةةةورة بةةةةين 

 :(Sedra, 2001) مجموعات التالي الوبناًء على هلك توزعت الفحول في  ،معنويًا على بقي  الفحول
، 34وهةةي ف % مةةن الفحةول المدروسةة 6 بنسةب  (شةةمراخاً  51)أقةةل مةن  المجموعووة األولووى قليوول جووداً 

 .46، ف44ف
، 28، ف1وهةةةي ف % مةةةن الفحةةةول المدروسةةة 6 بنسةةةب  (شةةمراخاً  65 –51) المجموعوووة الثانيوووة قليووول

 .48ف
 .24، ف17وهي ف % من الفحول المدروس 4 بنسب  (شمراخاً  75 –66)المجموعة الثالثة متوسط 
، 6، ف3وهةةةي ف % مةةن الفحةةةول المدروسةة 52 بنسةةةب  (شةةمرا  111–76) المجموعووة الرابعوووة كثيووور

، 31، ف31، ف29، ف25، ف23، ف22، ف21، ف18، ف15، ف16، ف13، ف12، ف11، ف11، ف7ف
 .51، ف47، ف45، ف43، ف41، ف39، ف37، ف33، ف32ف

وهةةي % مةن الفحةةول المدروسةة  32 بنسةةب  (شةةمرا  111)أكثةر مةةن  المجموعووة الخامسووة كثيوور جووداً 
، 46، ف42، ف38، ف36، ف35، ف27، ف26، ف21، ف19، ف14، ف8، ف9، ف5، ف4، ف2ف
 .49ف

  عدد األزهار/ الشمراخمتوسط 
               عةةةةدد األزهةةةةار التةةةةي يحملهةةةا الشةةةةمرا  حيةةةة  تراوحةةةةت  بةةةةين متوسةةةط اختلفةةةت الفحةةةةول المدروسةةةة  فةةةةي

( /شةةةةةةمرا زهرة 36) 9( وف/شةةةةةةمرا زهرة 38) 38، وقةةةةةةد تفوقةةةةةةت الفحةةةةةةول ف/شةةةةةةمرا (زهرة 38 – 18)
 التالي  مجموعاتال. والتي جمعت ضمن األخر  ( معنويًا على جميع الفحول/شمرا زهرة 35) 19وف
(Sedra, 2001:) 

، 41ف% من الفحول المدروس  وهي 4 بنسب  /شمرا (زهرة 21–15) ة االزهاراألولى قليلالمجموعة 
 .44ف

 وهةي % مةن الفحةول المدروسة 68 بنسةب  /شمرا (زهرة 31–21) زهارة اال المجموعة الثانية متوسط
 بقي  الفحول.

، 9فوهةةةي  % مةةن الفحةةةول المدروسةةة 28 /شةةةمرا (زهرة 41-31) االزهوووار المجموعوووة الثالثوووة كثيووورة
 .48، ف43، ف38، ف36، ف34، ف26، ف21، ف21، ف19، ف18، ف16، ف11، ف11ف
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  الخصائص النوعية لحبوب لقاح الفحول المدروسة -.

 ( مختلف الخااةص النوعي  لحبوب لقاح الفحول المدروس  وهي: 8يوضح الجدول )

 وزن حبوب اللقاح / النورة -1-.

غ( للفحةةةةل 28.3وحتةةةى  ) 24( للفحةةةل فغ 4.5بةةةين)تةةةراوح متوسةةةط وزن حبةةةوب لقةةةاح النةةةورة الزهريةةة  
غ( معنويةةةةةةًا علةةةةةةى بقيةةةةةةة  25.5) 39غ(، ف28.1) 18ف غ(،28.3) 38وقةةةةةةد تفوقةةةةةةت الفحةةةةةةول ف ،38ف

 مجموعةات التالية البين أقل وأعلى إنتاج فقةد قسةمت الفحةول فةي  (غ23.8)وبناًء على فارق ،الفحول
 (:1986)نار ولخرون، 

 .24وهو ف % من الفحول المدروس 2 بنسب  (غ 5)أقل من المجموعة األولى خفيف 
، 4، ف2، ف1وهةةةي ف % مةةن الفحةةول المدروسةة 34بنسةةب   (غ 15–5) المجموعووة الثانيووة متوسووط

 .51، ف48، ف47، ف46، ف45، ف44، ف37، ف31، ف28، ف23، ف13، ف12، ف11، ف9ف
 وهي بقي  الفحول.  % من الفحول المدروس 64 بنسب  (غ 15)أكثر من  المجموعة الثالثة ثقيل

 حيوية حبوب اللقاح -2-.

تباينةةت الفحةةول المدروسةة  فةةةي الحيويةة  بةةالتلون باةةبغ  األسةةيتوكارمن، فقةةد  اختبةةاربنةةاًء علةةى نتةةاةج 
 21%( وف92) 18ن فحية  تفةوق الفحةال (،%92-51.6نسب  حيوي  حبةوب لقاحهةا بةين)  متوسط

وقةةةةد قسةةةمت الفحةةةةول حسةةةب نسةةةةب  حيويةةةة  حبةةةوب لقاحهةةةةا فةةةةي  ،%( معنويةةةًا علةةةةى بقيةةة  الفحةةةةول91)
 (:Sedra, 2001)المجموعات التالي  

 .48، ف41وهي ف % من الفحول المدروس  4 بنسب   (%61–51) المجموعة األولى ضعيفة
، 4، ف2، ف1وهي ف % من الفحول المدروس 56 بنسب  (%75–61)المجموعة الثانية متوسطة 

، 28، ف26، ف25، ف24، ف23، ف22، ف14، ف13، ف12، ف11، ف11، ف9، ف6ف
 .49، ف47، ف45، ف44، ف41، ف39، ف37، ف34، ف33، ف31، ف31، ف29ف

، 7، ف5، ف3وهةةةي ف % مةةةن الفحةةول المدروسةةة 36 بنسةةب  (%91–76) المجموعوووة الثالثوووة عاليوووة
 .51، ف46، ف43، ف42، ف38، ف36، ف35ف، 32، ف27، ف21، ف19، ف17، ف16، ف15، ف8ف

 .21، ف18وهي ف% من الفحول المدروس  4بنسب   (%91)أعلى من  المجموعة الرابعة عالية جداً 

 إنبات حبوب اللقاح -3-.
 38ف النوتفوق الفح %(،68.3–32.6 )تراوح متوسط نسب  إنبات حبوب لقاح الفحول المدروس  من

، معنويًا على بقية  الفحةولو %( 66) 36%(، ف66.6) 21ف على الفحلين ظاهرياً  %(68.3) 18وف
وُقسةمت الفحةول ومعنويةًا علةى بقية  الفحةول،  39ف على الفحةل ظاهرياً  36، ف21وتفوق الفحالن ف

 (:Sedra, 2001)لقاحها إلى   حسب نسب  إنبات حبوب
 .48وهو ف % من الفحول المدروس 2 بنسب  (%35–21) المجموعة األولى ضعيفة جداً 
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، 9، ف4، ف2وهةةي ف % مةةن الفحةول المدروسةة 46 بنسةب  (%51–36) المجموعووة الثانيووة ضووعيفة
، 34، ف33، ف31، ف31، ف29، ف28، ف25، ف24، ف23، ف22، ف14، ف13، ف12، ف11ف
 .47، ف44، ف41، ف41، ف37، ف35ف

، 5، ف3، ف1وهةي ف % مةن الفحةول المدروسة 44 بنسةب  %(65–51) متوسوطة المجموعة الثالثة
، 43، ف42، ف39، ف32، ف27، ف26، ف21، ف19، ف17، ف16، ف15، ف11، ف8، ف7، ف6ف
 .51، ف49، ف46، ف45ف

، 36، ف21، ف18وهةةي ف % مةةن الفحةول المدروسةة 8 بنسةب  (%81–66) المجموعووة الرابعووة عاليووة
 .38ف
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 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح . متوسط( .دول )الج
 وزن حبوب اللقاح/ النورة رمز الفحل

 )غ(
 الحيوية
)%( 

 اإلنبات
)%( 

 51.0 73.6 14.3 1ف

 49.6 70.3 13.5 2ف

 57.0 77.6 16.5 3ف

 48.0 70.6 14.9 4ف

 55.6 78.0 15.9 5ف

 54.0 75.3 15.3 6ف

 59.6 83.3 15.8 7ف

 53.6 76.0 18.2 8ف

 44.0 70.3 14.8 9ف

 51.3 75.3 14.6 11ف

 49.3 71.3 15.6 11ف

 47.5 69.0 13.7 12ف

 48.0 71.6 11.2 13ف

 48.3 72.6 15.9 14ف

 58.3 82.6 19.1 15ف

 51.6 76.0 17.4 16ف

 59.0 81.6 18.5 17ف

 68.3 92.0 28.1 18ف

 59.3 80.6 18.8 19ف

 60.6 82.0 19.0 21ف

 66.6 90.0 22.0 21ف

 50.0 74.6 15.8 22ف

 45.3 67.0 13.6 23ف

 41.6 67.0 4.5 24ف

 47.8 70.3 15.8 25ف

 53.8 74.6 15.8 26ف
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 وزن حبوب اللقاح/ النورة رمز الفحل
 )غ(

 الحيوية
)%( 

 اإلنبات
)%( 

 56.3 83.6 19.1 27ف

 47.5 71.0 14.4 28ف
 47.5 73.3 16.2 29ف

 45.0 68.6 14.2 31ف

 49.8 73.3 15.6 31ف

 56.1 82.3 18.8 32ف

 43.0 65.3 15.3 33ف

 43.0 71.3 15.3 34ف

 49.3 78.3 17.3 35ف

 66.0 87.3 21.5 36ف

 43.0 68.6 13.4 37ف

 68.3 85.0 28.3 38ف
 63.6 73.0 25.5 39ف

 37.6 50.6 19.9 41ف

 43.0 73.6 15.1 41ف

 53.3 78.3 16.8 42ف

 59.3 84.0 22.0 43ف

 44.6 63.3 10.7 44ف

 53.0 69.3 5.5 45ف

 51.0 76.0 14.1 46ف

 44.6 73.3 9.8 47ف

 32.6 51.0 13.1 48ف

 58.6 82.3 21.6 49ف

 51.6 79.0 12.7 51ف

C.V 15.3 4.9 6.6 

L.S.D 
5% 

2.8 4.1 3.9 
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 :DISCUSSIONالمناقشة  -ثانياً 
 الصفات المورفولوجية لسعف الفحول المدروسة -1

وهلةةةك لحاةةةةر وتقيةةةيم الفحةةةةول إن الواةةةف المورفولةةةوجي يعتبةةةةر أساسةةةيًا فةةةي المرحلةةةة  األولةةةى، 
المدروسةة  وتجميةةةع المعلومةةةات المتعلقةةة  بكةةةل فحةةةل، فمةةةن خةةةالل دراسةةة  الاةةةفات المورفولوجيةةة  لسةةةعف 
الفحةةول أظهةةةرت بعةةض الاةةةفات علةةى أنهةةةا اةةةفات مميةةزة وهةةةي: عةةدد األشةةةواك، طةةول الجةةةزء الحامةةةل 

 ، حي  قسمت لاشواك، وطول الجزء الحامل للخوص، طول الخوا  وعرضها، طول الخوا  القمي
الفحةول حسةةب هةةه  الاةةفات إلةةى أربةةع مجموعةةات، بينمةةا لةةم يكةةن لطةةول السةةعف  وعةةدد الخةةوص اةةف  

%( من الفحول عدد خواها 98%( من الفحول سعفها قاير و)94تمييزي  للفحول إه كان أكثر من )
 قليل.

فةي التمييةةز قةام العديةد مةن البةاحثين بالتأكيةةد علةى أهمية  دراسة  الاةةفات المورفولوجية  للسةعف 
( الاةفات 1986بين أشجار النخيل سةواًء كانةت فحةواًل أم نخةالت مؤنثة ، فقةد درس )شةاهين ولخةرون، 

فحةةةل(، واشةةتملت هةةةه   111المورفولوجيةة  للسةةعف فةةةي فحةةول النخيةةةل المنتخبةة  والبةةالب عةةةددها حةةوالي )
وعرضةةها، الاةفات علةةى لةةون وطةةول السةةعف  وعةةدد األشةةواك وطولهةةا وعرضةةها وعةةدد الخةةوص وطولهةةا 
 وأوضحت النتاةج التي حال عليها أن الافات سابق  الهكر تختلف من فحل إلى لخر.

( لدراسةة  الجةةزء الخضةةري )الجةةهال ،السةةعف، األشةةواك، 2112كمةا تطةةرق )الاةةباحي ولخةةرون، 
الخةوص( عنةد تقييمةه لةبعض الفحةةول العمانية  ، وأظهةرت الدراسة  أن معظةةم الفحةول التةي تةم تواةةيفها 

سةم( وكانةةت هات سةعف قاةير إلةى متوسةةط 161سةم( إلةى متوسةط )127لجةهال مةن قليةةل )تةراوح سةمك ا
باسةتثناء الاةنف الةرميس فكةان ها سةةعف طويةل، أمةا عةدد الخةوص فتةةراوح بةين متوسةط إلةى كثيةر بةةين 
مختلف الفحول، في حين أن عدد األشواك كان قليالً في أغلب الفحول باستثناء فحلين أحدهما متوسط 

 شوك ( وهما على التوالي بهالني، النايب. 34خر كثير )شوك ( واآل 19)
( دراسة  للعديةد مةن الموااةفات المورفولوجية  لفحةول النخيةل المنتخبة  2112وأجر  )الغامدي ولخرون، 

وأهةةم هةةه  الاةةفات هةةةي عةةدد األوراق )السةةعف(، طةةةول السةةعف  )سةةم(، عةةةدد الخواةةات ضةةمن السةةةعف  
الواحدة، طول الخوا  وعرضها، طول األشواك وعرضةها، وأوضةحت النتةاةج أن عةدد السةعف للفحةول 

علةةى الترتيةةب، وتةةراوح  M4 ،M3 ،M2 ،M1( للفحةةول  76، 55، 82، 95ربعة  المنتخبةة  كانةةت )األ
خواةة (. وفةي دراسة  أخةةر   152و 89بةين  ) سةم( وعةدد الخواةةات مةا72و 316طةول السةعف بةةين )

( أن أطوال سعف النخيل اختلفت كثيرًا باختالف الانف، حي  لوحظ أن 1993وجد )ابراهيم؛ خليف، 
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السماني وكهلك النال وطول منطق  الخواات وطول منطق  األشواك كانت أكثر طول سعف انف 
 طواًل مقارنً  بسعف األاناف األخر  وهي الزغلول وبنت عيشه والحالوي والحياني والعرابي.

 فترة اإلزهار للفحول المدروسة -2
وعةد إزهةار الفحةول مةةع إن دراسة  األطةوار الفينولوجية  للفحةول مةن العوامةل المهمة  لمعرفة  مةد  توافةق م

موعد إزهار األشةجار المؤنثة  واختيةار الفحةول التةي تناسةب كةل اةنف. ولةد  اسةتعراض نتةاةج مواعيةد 
إزهار الفحول المدروس  تبين أن هه  األخيرة قد اختلفت فيما بينها في بداي  ظهور أغاريضها وتراوحت 

لهار، فيمةةا اسةةتمر إزهةةار الفحةةةول  %( مةةن الفحةةول فةةي شةةةهر74بةةين المبكةةرة إلةةى المتةةأخرة حيةةة  أزهةةر)
وهها ما  %( من الفحول لفترة تزيد عن الشهر.28يومًا( واستمر إزهار) 36 – 22لفترات تراوحت بين )

( عند دراس  فترة اإلزهار لبعض الفحول المنتخب ، حي  أن تاريخ 2112أوضحه )الاباحي ولخرون، 
وبالتالي فهو يعتبر بهلك  M1شباط بالنسب  للفحل  10بدء اإلزهار اختلف بين الفحول المدروس  فكان 

ثالثًا بتاريخ  M3شباط، وجاء الفحل  12في  M2أكثر الفحول المدروس  تبكيراً باإلزهار، وتبعه الفحل 
لهار، وعلى الرغم من االختالف الواضةح فةي موعةد بةدء اإلزهةار  9في  M4لهار، وأخيرًا حل الفحل  3

 يومًا(.  36-32نها أبدت تشابهًا واضحًا بفترة إزهارها، فقد تراوحت بين )بين الفحول المدروس ، إال أ
 الصفات المورفولوجية ألغاريض الفحول المدروسة  -3

فةةةةةي معظةةةةةم  36ف - 21ف -18ف -38مةةةةن اسةةةةةتعراض النتةةةةةاةج المستحاةةةةةل عليهةةةةةا تفوقةةةةةت الفحةةةةةول ف
الشةماريخ فةةي النةورة اختالفةةاٍت كمةةا أعطةى متوسةط عةةدد  الاةفات المدروسة  معنويةةًا علةى بقيةة  الفحةول،

إلةى خمةس مجموعةةات مةن قليةل جةدًا إلةةى الاةف   كبيةرًة بةين هةه  الفحةةول ، فقسةمت الفحةول حسةب هةةه 
%( مةةن الفحةةول المدروسةة  32%( مةةن الفحةول المدروسةة  أعطةةت أغةةاريض كثيةرة، و)58و) كثيةر جةةدًا،

( مةةن الفحةةةول تةةةراوح طةةةول % 91شةةةمراخًا( و) 111كةةان متوسةةةط عةةةدد الشةةماريخ فةةةي النةةةورة أكثةةر مةةةن )
غ(  1111%( مةةةةةن الفحةةةةول تجةةةةةاوزت أوزان أغاريضةةةةها ونوراتهةةةةةا )96سةةةةم( و) 61 – 31نوراتهةةةةا بةةةةةين )

 31 –21%( من الفحةول كانةت متوسةط  اإلزهةرار )68سم( و)15%( أطوال شماريخها أقل من )98و)
 زهرة/ شمرا (.

راسة  االختالفةةات بةين الفحةةول وهةها مةةا إن لدراسة  الاةفات المورفولوجيةة  لاغةاريض أهميةةً  كبيةرة فةةي د
فحةةل( فةةي المنطقةةة   611( والةةهين عملةةةوا علةةى تقيةةيم أكثةةر مةةن )1986أثبتةةه كةةل مةةن )ناةةر ولخةةرون، 

وأوضةةحت النتةاةج المتحاةةل عليهةا أن األغةةاريض والشةةماريخ  الوسةطى فةةي المملكة  العربيةة  السةعودي ،
وزن اإلغةةةريض وعةةةدد الشةةةماريخ  مةةةن فحةةةل إلةةةى لخةةر، وأن لةةةبعض الاةةةفات مثةةةل تختلةةف فةةةي اةةةفاتها

الزهري  في اإلغريض وعدد األزهار في الشةمرا  الزهةري أهميةً  كبيةرة فةي انتخةاب الفحةول. كمةا تواةل 
(Tirichine et al., 2001 )فحةول فةي منطقة  تةوات فةي الجزاةةر،  7لةى النتةاةج نفسةها عنةد دراسةته إ
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( عنةد دراسة  أحةد عشةر اةنفًا مةن فحةول نخيةل التمةر العمانية  2112فيما توال )الاباحي ولخرون، 
إلةى أن غالبيةة  الفحةول أنتجةةت عةددًا كبيةةرًا مةةن األغةاريض، وتميةةزت بأعةداد وفيةةرة مةن الشةةماريخ داخةةل 

ر مةةن األغةاريض تفاوتةةت فةةي أطوالهةا بةةين فحةةل ولخةةر، وحملةت هةةه  الشةةماريخ عةةددًا متوسةطًا إلةةى كبيةة
 األزهار وتراوحت في أوزان أغاريضها بين الاغيرة والمتوسط  إلى الكبيرة.    

 الخصائص النوعية لحبوب لقاح الفحول المدروسة  -.
تعتبةر الخاةاةص النوعية  لحبةوب اللقةاح مةن أهةم الاةةفات التةي يةتم االعتمةاد إليهةا عنةد تقيةيم الفحةةول 

ةج وزن حبةوب لقةاح الفحةةول المدروسة  فةإن متوسةةط وانتخةاب األفضةل منهةا. ومةةن خةالل اسةتعراض نتةةا
وزن حبةةوب اللقةةاح التةةي أنتجتهةةا األغةةةاريض قةةد اختلةةف مةةن فحةةل إلةةةى لخةةر وتةةراوح بةةين الخفيةةف إلةةةى 

غ(. وقةةد اعتبةةر  15%( مةةن الفحةةول وزن حبةةوب لقةةاح أعلةةى مةةن )64المتوسةةط إلةةى الثقيةةل، وأعطةةى )
ب الفحةةول باإلضةةاف  إلةةى بعةةض الاةةفات ( أن هةةه  الاةةف  أساسةةي  فةةي انتخةةا1986)ناةةر ولخةةرون، 

فحةةاًل( أكثةةر مةةن  611%( مةن الفحةةول التةةي قةةام بدراسةتها وعةةددها )24اآلخةر  المهمةة ، حيةة  أعطةةى )
( فقد تراوح وزن حبوب اللقةاح التةي تةم الحاةول 2112غ( حبوب لقاح، أما )الاباحي ولخرون،  15)

 غ(.  23و 15.1انفًا من الفحول العماني  بين ) 11عليها لد  دراس  
%( 75أعطى اختبار التلون باستخدام ابغ  األسيتوكارمن نسب حيوي  عالي  حي  أعطى أكثر من )

%(. وهه  النتيجة  تواةل إليهةا أيضةًا )ناةر ولخةرون، 71من الفحول متوسط نسب  حيوي  أعلى من )
حيوي  %( وهها يدل على وجود 75%( من الفحول نسب  حيوي  أعلى من )95(، حي  أعطى )1986

( عند دراس  حيوي  حبوب 2112عالي  لحبوب اللقاح عند فحول النخيل، وقد وجد )الغامدي ولخرون، 
%( 81.2لتال إلى ) M3% للفحل 62.6لقاح الفحول المنتخب  أن حيوي  حبوب اللقاح تراوحت من 

%( 71.7نت )، أما الفحالن الباقيان فكانا متشابهين من حي  حيوي  حبوب اللقاح فكاM4عند الفحل 
%( مةةةن الفحةةول المدروسةة  متوسةةةط نسةةب إنبةةةات 54كمةةةا أعطةةى ) .M1%( عنةةد 75.4و) M2للفحةةل 

( حيةة  أعطةةت Tirichine et al .,2001%(. وهةةه  نتةاةج مماثلةة  لمةا تواةةل إليةه )51تجةاوزت )
%(. أمةا اختبةار التلةون فقةد كانةت الفروقةات 71حبوب لقاح سبع  من الفحول نسب إنبات لةم تتجةاوز )

وعلةةى العكةةس مةةةن  -يسةةمح اختبةةار اإلنبةةات %(. 77ن ) يةةر معنويةة  وكانةةت نسةةب  الحيويةة  أعلةةى مةةغ
بالكشف عن التباينات الموجودة بين حبوب لقاح الفحول المدروس  وهها ما أثبتةه كةل  -اختبار التلون 

 .(Monciero, 1954؛  1986من )نار ولخرون، 
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 معايير االنتخاب -.
يجب األخه بها عند انتقاء الفحول أن ينتج الفحل عددًا كبيرًا من األغاريض  إن من أهم الافات التي

واألزهار وأن تعطي كميات وفيةرة مةن حبةوب اللقةاح هات  الزهري  كبيرة الحجم وغزيرة الشماريخ الزهري ،
 (.2111الحيوي  العالي ، والقدرة الكبيرة على اإلنبات )الحمادي، 

 :(Sedra, 2001؛ 1986المتفوق  حسب المعايير التالي  )نار ولخرون، تم انتقاء الفحول      
 عدد األغاريض -1-.

، 25ف، 21ف، 28ف، 12ف، .1ف، .1فًا( وهةةةي: إغريضةةة 21)تةةم أخةةةه الفحةةةول التةةةي أعطةةت أكثةةةر مةةةن 
 ...، ف..، ف8.، ف.3ف، .3ف، 33، ف32ف

 وزن حبوب اللقاح -2-.

، 8.ف، .3ف ، 3.، ف21ف، .1ف، .3فوهةةةةي:  غ( 15تةةةم اختيةةةةار الفحةةةةول التةةةةي أعطةةةت أكثةةةةر مةةةةن ) 
، .2، ف5، ف.1، ف.، ف22، ف3، ف2.، ف.3، ف.1، ف.، ف15، ف32، ف12، ف28، ف25، ف.1ف
 .1.، ف33، ف.، ف.3، ف31، ف11، ف.2، ف22ف

 حيوية حبوب اللقاح-3-.

، 3.ف، .3ف، .3ف، 21ف، .1ف%( وهةةةي 81تةةم أخةةةه الفحةةةول التةةي أعطةةةت نسةةةب  حيويةة  أعلةةةى مةةةن) 
، 6، ف46، ف8، ف16، ف3، ف5، ف35، ف42، ف51، ف12ف، 17ف، 28ف، 32ف، .1ف، 7ف، 25ف
 .11ف

 نسبة اإلنبات-.-.

، 7، ف28ف، 39، ف21ف، .3ف، .1ف، .3ف%( وهي 51الفحول التي أعطت نسب  إنبات أعلى من) 
، 51، ف16، ف45، ف42، ف8، ف26، ف6، ف5، ف32ف، 25ف، 3، ف.1ف، 49، ف17، ف43، ف12ف
 .22، ف1، ف46، ف11ف

 اإلغريض وزن

، 3، ف5، ف15، ف2.، ف3.، ف.1، ف18فغ( وهةةةةي  2511الفحةةةول التةةةي وزن إغريضةةةها أعلةةةى مةةةن )
، .3، ف25، ف21، ف.3، ف.2، ف2.، ف..، ف32، ف12، ف28، ف.1، ف32، ف.1، ف.3، ف38ف
 ..1ف
 طول اإلغريض -.-.

، 12ف، 2.، ف.3، ف21، ف.3، ف.1، ف.1وهوي فسةم(  51الفحول التي طول إغريضها أطول من ) 
، 2، ف.، ف5، ف.1، ف38، ف18، ف25، ف11، ف28، ف..، ف3.، ف.، ف32، ف8.، ف2.، ف32ف
 ..2، ف.، ف22، ف.3ف
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 عدد الشماريخ بالنورة-.-.

، 11، ف9، ف7، ف6، ف5، ف4، ف3، ف2( وهةةةي فاً شةةةمراخ 81الفحةةول التةةةي شةةماريخها أكثةةةر مةةن ) 
، 31، ف31، ف29، ف25ف، 26، ف23، ف22، ف21ف، 28ف، 12ف، .1ف، .1ف، 14، ف13، ف12ف
 .51، ف49، ف47، ف46، ف45، ف43، ف42، ف.3ف، .3ف، 35، ف32ف

 عدد األزهار بالشمراخ-5-.

، 8، ف6، ف4، ف3، ف2زهرة بالشمرا ( وهي ف 25الفحول التي عدد أزهارها في الشمرا  أكثر من ) 
 ،25ف، 26، ف25، ف21ف، 28ف، 12ف، .1ف، 17، ف16، ف.1ف، 14، ف12، ف11، ف11، ف9ف
 .51، ف49، ف48، ف47، ف46، ف45، ف42، ف41، ف.3ف، .3ف، 35، ف34، ف32ف، 31، ف31ف

، 12، ف.3، ف.3، ف.1فوبةةهلك تكةةةون الفحةةول المتفوقةةة  حسةةب المعةةةايير مجتمعةة  هةةةي: 
. وتظهةةةر الجةةةةداول واألشةةةكال التاليةةةة  الموااةةةفات المورفولوجيةةةة  .1، ف25، ف 21، ف28، ف32ف

 والخااةص النوعي  لحبوب لقاحها :لسعف وأغاريض الفحول المتفوق  
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 15( الفحل ف9الجدول )
 صفات السعفة

 2.8 الطول )سم( أخضر غامق اللون

 صفات األشواك
 22 عددها أخضر لونها

 ..31 نسبة طول الجزء الحامل لألشواك/طول السعفة)%( .. طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 .1 )سم( طول الخوصة القمية 1.2 عددها
 2. نسبة طول الجزء الحامل للخوص /طول السعفة)%( .12 طول الجزء الحامل للخوص )سم(

 2.3 متوسط عرض الخوصة )سم( 3..3 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 ./23 نهاية اإلزهار 32 فترة اإلزهار 22/3 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 2555 وزنه )غ( ..8. طوله )سم( 21 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 ...1 وزنه )غ( 32.3 طوله )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 3..2 عدد األزهار /الشمراخ 2.3. عدد الشماريخ /النورة 11.5 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 3... اإلنبات )%( نسبة ..2. نسبة الحيوية )%( 12.1 وزن حبوب اللقاح )غ(/إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل  1: )13الشكل 
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 18( الفحل ف11الجدول )

 صفات السعفة
 .22 الطول )سم( أخضر فاتح اللون

 صفات األشواك
 12 عددها أخضر مصفر لونها

 ..25 نسبة طول الجزء الحامل لألشواك )طول السعفة( 1. طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 ...2 طول الخوصة القمية )سم( 1.3 عددها
 52.3 نسبة طول الجزءالحامل للخوص/طول السعفة)%( .21 طول الجزء الحامل للخوص )سم(

 1.2 متوسط عرض الخوصة )سم( 35 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 ./3 نهاية اإلزهار .3 طول فترة اإلزهار /يوما   3/.2 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 2.1. وزنه )غ( 1..5 طوله )سم( 21 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 5..2 وزنه )غ( .... طوله )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 .3 عدد األزهار /الشمراخ 3... عدد الشماريخ /النورة 11.2 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 3... نسبة اإلنبات )%( 22 نسبة الحيوية )%( 1..2 وزن حبوب اللقاح )غ(/إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل  1(:)14الشكل )
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 19( الفحل ف11الجدول )

 صفات السعفة
 288 الطول )سم( أخضرغامق اللون

 صفات األشواك
 21 عددها أخضر مصفر لونها

 ...2 نسبة طول الجزء الحامل لألشواك )طول السعفة( 1. طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 الخوصصفات 

 ..22 طول الخوصة القمية )سم( 182 عددها
 3..5 نسبة طول الجزءالحامل للخوص/طول السعفة )%(   1.2 طول الجزء الحامل للخوص )سم(

 ..2 متوسط عرض الخوصة )سم( ..38 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 ./25 نهاية اإلزهار 38 طول فترة اإلزهار/ يوما   3/.2 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 ..38 وزنه )غ( .... طوله )سم( 21 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 .122 وزنه )غ( ..2. طوله )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 .3 عدد األزهار /الشمراخ 182.5 عدد الشماريخ /النورة 18.2 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 2.3. نسبة اإلنبات )%( ..8. نسبة الحيوية )%( ...1 اللقاح )غ(/إغريضوزن حبوب 

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل  1(:)15الشكل )
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 21( الفحل ف 12الجدول )

 صفات السعفة
 288 الطول )سم( أخضرغامق اللون

 صفات األشواك
 13 عددها أخضر  لونها

 3..2 نسبة طول الجزء الحامل لألشواك/طول السعفة )%( 2. طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 .1 طول الخوصة القمية )سم( .12 عددها
 .5 للخوص/طول السعفة )%(نسبة طول الجزءالحامل  ..1 طول الجزء الحامل للخوص )سم(

 ..1 متوسط عرض الخوصة )سم( 33 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 ./.2 نهاية اإلزهار .2 طول فترة اإلزهار/ يوما   3/.2 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 22.1 وزنه )غ( 2... طوله )سم( 222 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 1222 )غ( وزنه .. طوله )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 ..32 عدد األزهار /الشمراخ 1..2 عدد الشماريخ /النورة ..13 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 ..8. نسبة اإلنبات )%( 2. نسبة الحيوية )%( 12 وزن حبوب اللقاح )غ(/إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل  1(:)16الشكل)
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 21( الفحل ف13الجدول )

 صفات السعفة
 ..2 الطول )سم( أخضر فاتح اللون

 صفات األشواك
 22 عددها أخضر  لونها

 .3 الجزء الحامل لألشواك )طول السعفة(نسبة طول  25 طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 ...2 طول الخوصة القمية )سم( .12 عددها
 .. نسبة طول الجزءالحامل للخوص/طول السعفة )%( ..1 طول الجزء الحامل للخوص )سم(

 ..1 متوسط عرض الخوصة )سم( ..3. متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 ./.2 نهاية اإلزهار 33 طول فترة اإلزهار / يوما   23/3 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 ..33 وزنه )غ( ..2. طوله )سم( 28 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 ..22 وزنه )غ( 2. طوله )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 .3 عدد األزهار /الشمراخ ..118 عدد الشماريخ /النورة 12 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 .... نسبة اإلنبات )%( 28 نسبة الحيوية )%( 22 وزن حبوب اللقاح )غ(/إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل  1(:)17الشكل )
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 27( الفحل ف14الجدول )

 صفات السعفة
 ..2 الطول )سم( أخضر فاتح اللون

 صفات األشواك
 15 عددها أخضر مصفر لونها

 ..21 نسبة طول الجزء الحامل لألشواك )طول السعفة( .. طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 12.3 طول الخوصة القمية )سم( .12 عددها
 3..5 نسبة طول الجزءالحامل للخوص/طول السعفة )%( 288 للخوص )سم(طول الجزء الحامل 

 12.1 متوسط عرض الخوصة )سم( ..32 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 23/3 نهاية اإلزهار 38 طول فترة اإلزهار/ يوما   22/2 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 .3.5 وزنه )غ( ..3. طوله )سم( 28 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 ..22 وزنه )غ( 2.3. طوله )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 ..22 عدد األزهار /الشمراخ 3..18 عدد الشماريخ /النورة 11.2 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 3... نسبة اإلنبات )%( ..3. نسبة الحيوية )%( 12.1 وزن حبوب اللقاح )غ(/ إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –(: النخل  18الشكل)
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 32( الفحل ف15الجدول )

 صفات السعفة
 125 الطول )سم( أخضر فاتح اللون

 صفات األشواك
 .2 عددها أخضر مصفر لونها

 ..38 /طول السعفة)%(نسبة طول الجزء الحامل لألشواك 8. طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 ...2 طول الخوصة القمية )سم( 182 عددها
 2.3. نسبة طول الجزءالحامل للخوص/طول السعفة )%( 135 طول الجزء الحامل للخوص )سم(

 ..1 عرض الخوصة )سم(متوسط  33.5 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 3/.1 نهاية اإلزهار 25 طول فترة اإلزهار/ يوما   15/2 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 ..38 وزنه )غ( 1.3. طوله )سم( 28 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 2883 وزنه )غ( ..2. طوله )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 22.1 عدد األزهار /الشمراخ 23.1 عدد الشماريخ /النورة ...1 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص اإلنتاجية والنوعية لحبوب اللقاح 
 1... نسبة اإلنبات )%( 2.3. نسبة الحيوية )%( ...1 وزن حبوب اللقاح )غ(/إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل 1(:)19الشكل )
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 36( الفحل ف16الجدول )

 صفات السعفة
 2.2 الطول )سم( أخضر فاتح اللون

 صفات األشواك
 22 عددها أخضر فاتح لونها

 3..3 السعفة)%( /طولنسبة طول الجزء الحامل لألشواك .. طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 28 طول الخوصة القمية )سم( 135 عددها
 .... نسبة طول الجزءالحامل للخوص/طول السعفة )%( ..1 طول الجزء الحامل للخوص )سم(

 2.2 متوسط عرض الخوصة )سم( 2..3 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 ./. نهاية اإلزهار .3 طول فترة اإلزهار /يوما   ./2 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 3338 وزنه )غ( .... طوله )سم( 22 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 ...2 وزنها )غ( .... طولها )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 .3 عدد األزهار /الشمراخ 182.5 عدد الشماريخ /النورة 18.2 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 .. نسبة اإلنبات )%( 5.3. نسبة الحيوية )%( ..21 وزن حبوب اللقاح )غ(/إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل  1(:)21الشكل )
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 38( الفحل ف17الجدول )

 صفات السعفة
 211 الطول )سم( أخضر فاتح اللون

 صفات األشواك
 22 عددها أخضر  لونها

 15.3 نسبة طول الجزء الحامل لألشواك/طول السعفة )%( .3 طول الجزءالحامل لألشواك )سم(
 صفات الخوص

 28 طول الخوصة القمية )سم( 5. عددها
 ..2. نسبة طول الجزءالحامل للخوص/طول السعفة )%( .15 للخوص )سم(طول الجزء الحامل 

 2.3 متوسط عرض الخوصة )سم( ...3 متوسط طول الخوصة )سم(
 فترة اإلزهار

 ./12 نهاية اإلزهار 32 طول فترة اإلزهار /يوما   11/3 بداية اإلزهار

 صفات اإلغريض
 1.5. وزنه )غ( 51.1 طوله )سم( .2 عدد األغاريض

 صفات النورة الزهرية
 ...2 وزنها )غ( 8.5. طولها )سم(

 صفات الشمراخ الزهري
 1..3 عدد األزهار /الشمراخ ...13 عدد الشماريخ /النورة ..15 طول الشمراخ )سم (

 الخصائص النوعية لحبوب اللقاح 
 3... نسبة اإلنبات )%( ..2. نسبة الحيوية )%( 12.1 وزن حبوب اللقاح )غ(/إغريض

 

    
(1) (2) (3) (4) 

  
(5) (6) 

 %411( حبوب اللقاح تحت التكبير 6) –( األغريض 5) –( األشواك 4) –( الخوص 3) –( السعف  2) –( النخل  1(:)21الشكل)
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 :Conclusions and Propositions والمقترحات  االستنتاجات -3-2-3
 Conclusionsاالستنتاجات  -1

من خالل استعراض الافات المورفولوجي  لسعف وأغاريض الفحول المدروس  تبين أن هناك تباينًا 

ملحوظًا بينها، وهةه  التباينةات لةم تتولةد بفعةل العوامةل البيةية  كةون جميةع الفحةول مزروعة  فةي المجمةع 

نمةةا نتيجةة  اختالفةةات وراثيةة  معروفةة  عنةةد نخيةةل التمةةر كونةةه خلطةةي التلقةةيح وأن هةةه  الفحةةول  نفسةه، وا 

 ناتج  من اإلكثار البهري وليس بطرق اإلكثار الخضري. 

يدل على ا وههأعطت الفحول المدروس  من خالل اختبار التلون نسبًا عالي  لحيوي  حبوب لقاحها  

 ، بينما كانت قدرتها اإلنباتي  متوسط .وجود حيوي  عالي  لحبوب اللقاح عند فحول النخيل

يةة  ألغةةاريض الفحةةول المدروسةة  نتةةاةَج معنويةةً ، ممةةا يؤكةةد علةةى أهميةة  أعطةت الدراسةة  المورفولوج 

 الخااةص المورفولوجي  لاغاريض في تقديراالختالفات بين الفحول.

أثبتةت دراسة  معامةل االرتبةةاط وجةود تةأثير ملحةةوظ لطةول اإلغةريض ووزنةةه فةي وزن حبةوب اللقةةاح  

 يار نوعي  الفحل.والهي يعتبر عاماًل محددًا يؤخه بعين االعتبار في اخت

فةةةةةةةةةةةةةةةةةي  15، ف27، ف21، ف21، ف32، ف19، ف36، ف38، ف18تفوقةةةةةةةةةةةةةةةةت الفحةةةةةةةةةةةةةةةةةول: ف 

 الافات المدروس  مجتمع  على بقي  الفحول .

 Propositions المقترحات  -2
( لتحديةد الهويةة  الوراثية  لهةه  الفحةةول DNAاسةتخدام التقانةات الحيوية  وخااةة  الباةم  الوراثية  ) 

عطاةها الهوي  الخاا  بها. المتفوق  الستكمال توايفها  وا 

اسةةةتكمال دراسةةةة  هةةةةه  الفحةةةةول لمعرفةةةة  تأثيرهةةةةا فةةةي الخاةةةةاةص النوعيةةةة  واإلنتاجيةةةة  لثمةةةةار بعةةةةض  

 األاناف التجاري  المحلي  والعربي  المتوفرة.

خيةل التمةر مةن توعي  المزارعين وتعريفهم بأهمي  اختيار الفحول الجيدة ودورها في تحسين إنتاج ن 

 .وعاً الثمار كمًا ون
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 morusالتوت  -3-3
أشةجار التةوت توجةد فةي المنةاطق المعتدلة  ف يعتبةر التةوت مةن أشةجار المنةاطق المدارية  وتحةت المدارية 

 ناةف الكةرة الجنةوبيفةي  االسةتواةيمةن ناةف الكةرة الشةمالي إلةى المةدار  االستواةي إلى المناطق شبه 

((Yilmaz etal.,2012.  وينمةو جيةدًا فةي المنةاطق التةي تتةوفر فيهةا الحةرارة الكافية  والرطوبة  والضةوء

يةزرال فةي جميةع أنحةاء  حاليةاً  (.2000ة، ف )زري شةماالً  43و 36والتي تقع تحديةدًا بةين خطةي عةرض  

العةةالم تقريبةةةًا حيةة  تتواجةةةد الظةةةروف المناخيةة  المناسةةةب  لنمةةةو ، وأكثةةر الةةةدول زراعةةةً  للتةةوت هةةةي الةةةدول 
 .( 2004،القضماني) المعروف  بإنتاج الحرير الطبيعي: روسيا، الاين، اليابان، كوريا

 أهم أنواال التوت المعروف  :

 :M.nigraأو التوت األسود 

علةى موااةفات  باالعتمادوجد التوت األسود في إيران وانف في أمريكا الشمالي  وشمال غرب أسيا  

                الثمةةةةةةةةةةار. ويعتبةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةن أكثةةةةةةةةةةةر أنةةةةةةةةةةةواال التةةةةةةةةةةةوت أهميةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةوض البحةةةةةةةةةةةر األبةةةةةةةةةةةيض المتوسةةةةةةةةةةةط

(Ercisli and orhan,2008)التةةةوت األسةةود فةةي الحةةداةق المنزليةةة  مةةن أجةةل ثمةةار  اللهيةةةهة  . يةةزرال

 المنعش . 

فةي سةوري  يسةمى التةةوت األسةود بةالتوت الشةةامي أو األرنةدلي حية  واةل إنتةةاج بعةض أشةجار التةةوت 

كةةب وقةةةد أعطةةةت هةةةه  األرقةةةام حةةةافزًا لةةةبعض  311الشةةامي المزروعةةة  منفةةةردًا فةةةي الحةةةداةق المنزليةةة  إلةةةى 

 (. 2111 ،يف)زر  اقتااديلتوسع بزراع  التوت إلنتاج الثمار بشكل المزارعين في سوري  ل

 : M.albaب وو التوت األبيض 

م األوراق متعاقبة  متعةةددة األشةةكال ولماعةة  حوافهةةا غيةةر 51-31التةوت األبةةيض أشةةجار  اةةغيرة طولهةةا 

إنةةةش  7-2بيضةةوي  عريضةةة  ويتةةراوح طولهةةةا مةةن  إلةةىحةةادة و تكةةون األوراق بأشةةةكال مختلفةة  بيضةةةوي  

ويشبه شكلها القلب حتى على نفس الشجرة بعضها مفاص وبعضها غير مفاص تكون ثمار التوت 

و تبقى األشجار مكتسي  باألوراق طوال العام في  االستواةيقابل  للتساقط في المنا  المتوسطي و شبه 
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ناقيةةد اةغيرة تةةدعى نةةورات هريةة  ،الثمةةار تشةةبه ثمةةار . األزهةةار خضةةراء، بشةةكل عاالسةةتواةي المرتفعةات 

تةوت العليةةق لونهةا أبةةيض أحيانةًا زهةةري الجةهال بنةةي فةةاتح إلةى رمةةادي وأملةس وياةةبح متشةقق مةةع تقةةدم 

بةةأن هنةةاك مجموعة  مةةن التةةوت (  (Edward and Wastson, 2011كمةةا أشةار  .الشةجرة بةةالعمر

بكتلة  خضةةري  داكنة  وجةهال قاةير وقةد يوجةد أكثةر مةةن عةديم اإلثمةار( تتميةز األشةجار ) األبةيض العقةيم

جةهال ،هةةه  األشةةجار حساسةة  للاةةقيع ،الجةةهور سةطحي  واألوراق تتسةةاقط اةةيفًا تسةةتخدم هةةه  األشةةجار 

 .كأشجار) ظل ، بونساي، نماهج فردي (

 : M.rubra tomentosaج وو التوت األحمر 

يعرف التوت األحمر كهجين رديف للتوت األبيض ينتشر بشكل واسع في الواليات المتحدة األمريكي   

.شجرة التوت األحمر اغيرة إلى متوسط  الحجم تنتشر في السهول  وكندا وفلوريدا وتكساس وكولومبيا

ل القسةةاوة و التخةةوم فةةي الغابةةات مةةع تةةاج كثيةةف و جةةهال قاةةير. اللحةةاء هو لةةون بنةةي ماةةةل للحمةةرة قليةة

بالمقارنة  مةع التةوت األبةيض القشةرة رقيقة  شةةاحب  مقسةم  ،األوراق متبادلة  والفةروال تتةوزال بشةكل زيكةةزاك 

واألوراق متشابه  بشكل كبير بالشكل و الحجم مع أوراق الزيزفون كما أن تفايص األوراق إمةا أحةادي 

ن التوت األحمر واألبيض فالتوت عند المقارن  بي أو ثناةي أو متعدد الفاوص ترتكز على فروال قوي .

األبةةيض يملةةك جةةةهال هو لةةون برتقةةالي إلةةةى برتقةةالي ماةةةفر وأوراقةةه عمومةةًا أاةةةغر مفااةة  و السةةةطح 

إن دراسة  الثمةار كأحةةد األطةوار الفينولوجية  مهةةم  العلةوي لمةاال والسةفلي أملةةس مزغةب مةع عةةرق رةيسةي.

االعتمةةاد علةةةى األوراق الطازجةةة  للكشةةف وتحديةةةد هويةة  الطةةةراز المةةدروس لكةةةن التةةةوت األحمةةر اةةةنف ب

 .(Nepal etal., 2012)والمتساقط  من أواخر أيار حتى أواةل تشرين األول 

إن توايف طرز التوت لإلنتاج الثمري قد طور من أنواال التوت األبيض واألحمر واألسود بالرغم من 

 13وجد في البرازيل حي   (Kafkas etal .,2008).أن أكثر أنواال التوت انتشارًا هو التوت األبيض

                    طةةةةةةةةةةةةراز وراثةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةةةةوت األبةةةةةةةةةةةةةيض كنتيجةةةةةةةةةةةة  للتهجةةةةةةةةةةةةةين والتلقةةةةةةةةةةةةةيح المفتةةةةةةةةةةةةةوح بةةةةةةةةةةةةةين األشةةةةةةةةةةةةةجار

(Singhal etal.,2010).  قام بهاوفي دراس  حديث( 0300  Yilmaz et al.,)  في تركيا علةى بعةض

هور، وزن الثمرة، المكونات الالب  الهاةب ، الحموض القابل  الافات المورفولوجي  للثمار مثل شكل الب
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موجةودة علةى شةكل طةراز وراثةي مةن التةوت  01للمعةايرة، إنتةاج العاةير، درجة  الحموضة  ،وهلةك علةى 

مجةةاميع حيةةة  أظهةةةرت النتةةاةج اختالفةةةات كبيةةةرة فةةي معظةةةم الموااةةةفات المورفولوجيةة   للطةةةرز الوراثيةةة  

علةى بعةض الاةفات الفسةيوكيماةي   ((Ercisli and orhan, 2008لأجريةت دراسة  مةن قبة .المدروسة 

لةبعض الطةرز الوراثيةة  للتةوت األسةةود فةي تركيةا حيةة  تةم دراسةة  نشةاط المةواد المضةةادة لاكسةدة حمةةض 

الحمةةوض العضةةوي ، رقةةم  الحمةةوض الدسةةم ، لةةون الثمةةار، إنتةةاج العاةةير، ووزن الثمةةار، اإلسةةكوربيك،

طةرز وراثيةة  مةن التةةوت األسةةود  5الحموضة  ،حمةةض الفينوليةك، المكونةةات الاةلب  الهاةبةة  وهلةك علةةى 

 حي  أظهرت نتاةج الدراس  معايير قيم  الستخدامها في توايف طرز التوت األسود. 

 :MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق البحث  -3-3-1

)بسةةاتين حمةةص ،  حمةةصفةةي عةدة قةةر  مةةن محافظةةات  9000-9002تةم تنفيةةه البحةة  فةةي موسةةمي 
المختاريةة  ، الغةةور الغربيةة  ، القاةةير ، جوسةةي  الخةةراب، ( وطرطةةوس ) بحةةوزي ، هيشةة  ، عمريةةةت ، 

 . كما يلي: من النوعين األبيض والشامي طرازاً  30حي  تم اختيارزاهد ، اافيتا (. مزرع  الحري  ،

 الطرز المدروسة من التوت الشامي واألبيض 18جدول 

 أهم وكان من نضج الثمار مع وتوافقت النباتي  المادة لجمع الدراس ، مناطق إلى زيارات عدة جرت وقد
 اللون إلى كهلك لون الثمرة وتحول للطراز، المميز الحجم إلى الثمرة واول هو الحااد مؤشرات
 المميز.

 لثمار: دراسة الصفات النوعية واإلنتاجية ل

وهلةك بعةد اكتمةال من مناطق واتجاهات مختلفة  مةن الشةجرة من الثمار بشكل عشواةي ثمرة  95 تجمع
طةةول  قطةر الثمةرة،، حجةم الثمةرة، عةرض الثمةرة ،عليهةا الدراسةات التالية : طةول الثمةرة  وأجريةتنضةجها 

  .وزن الثمرة عنق الثمرة ،

 

 طرز التوت الشامي طرز التوت األبيض المحافظة
 A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10 N1,N2,N3,N4 طرطوس
 A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23 N5,N6,N7,N8 حمص
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 RESULTS AND DISCUSSIONالنتائج والمناقشة  -.-3-3
 :  M.alba التوت األبيض -1
 :طوال الثمرة 

  A12سم للطراز  3.061نجد أن طول الثمار تراوح بين( 19)من النتاةج المعروض  في الجدول رقم 

 معنوياً على جميع الطرز األخر .  A12وقد تفوق الطراز  A20سم للطراز  0.603و 

 :قطر الثمرة 

معنويًا على بقي  الطرز وكانت معظم الفروقات بين بقي  الطرز  سم A12 (0.601)تفوق الطراز 

 المدروس  غير معنوي .

 : حجم الثمرة 

فيما  3سم )9.991)أقل حجم للثمار   A6تباينت الطرز المدروس  في حجم ثمارها فقد حقق الطراز 

 .المدروس متفوق  بقروق معنوي  على بقي  الطرز 3( سم6.50) A12بلب حجم ثمار الطراز 

  :طول حامل الثمرة 

سم فيما تجاوز طول حامل الثمرة للطراز 0معظم الطرز المدروس  طول حامل للثمرة قريبًا من أعطت 

A21 (0.053 .سم ) 

 :وزن الثمرة 

 A12غ فيما حقق الطراز  4 -9كان  متوسط وزن ثمار معظم الطرز المدروس  متوسط  ما بين 

 ( غ وتفوق هها األخير بفروقات معنوي  على بقي  الطرز.6.200أعلى متوسط لوزن الثمرة )

 :شكل الثمرة 

 تراوح شكل ثمار الطرز المدروس  ما بين البيضوي واإلهليلجي.

 : لون الثمرة 

 يمكن تقسيم الطرز حسب اللون إلى المجموعات التالي  :

  : طرز هي :   00أرجوانيA1,A2,A7,A8,A9,A11,A12,A17,A18,A23. 
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  :طرز هي : 00أبيضA10,A14,A15,A19,A20,A22,A6,A5,A4,A3. 

  :طرز هي: 3أسودA21,A16,A13. 

 .قد تفوق في معظم الصفات المدروسة 12Aوبعد تقييم النتائج نجد أن الطراز 

 

 

 

 

 

 

 

 A12الطراز  ..الشكل 
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 الطرز المدروسة من التوت األبيضالصفات الشكلية واإلنتاجية لثمار :  91جدول 

 حجم الثمرة قطر الثمرة طول الثمرة رمز الطراز
3سم  

طول حامل 
 الثمرة

 وزن الثمرة

 شكل الثمرة لون الثمرة الطعم غ

A1 1.787 def 1.050 bc 2.683 defghi 38010 abc 08031 cdefg بيضوي ارجواني قليل الحالوة 
A2 1.860 bcdef 1.093 bc 3.067 bcde 0.910 abc 08001 bc اهليلجي ارجواني قليل الحالوة 
A3 1.773 def 1.093 bc 2.647 defghi 0.670 bc 3.067 cdefg اهيلحي أبيض قليل الحالوة 
A4 1.980 bcde 1.167 bc 2.443 ghi 0.813 abc 2.840 efg اهليلجي أبيض حلو 
A5 2.023 bcde 1.120 bc 2.763 cdefgh 0.930 abc 3.207 cdef بيضوي أبيض حلو 
A6 2.090 bcd 1.143 bc 2.227 i 0.786 abc 2.580 g بيضوي أبيض حلو 
A7 1.607 f 1.057 bc 2.373 hi 0.703 bc 2.760 efg اهليلجي أرجواني حلو 
A8 1.877 bcdef 1.140 bc 2.753 cdefgh 0.946 ab 3.197 cdef اهليلجي أرجواني حلو 
A9 2.160 b 1.250 b 3.383 b 0.890 abc 3.930 b بيضوي أرجواني قليل الحالوة 

A10 1.700 ef 1.067 bc 2.580 fghi 0.676 bc 3.007 defg اهليلجي أبيض قليل الحالوة 
A11 2.147 bc 1.030 c 2.750 cdefgh 0.933 abc 3.203 cdef اهليلجي أرجواني قليل الحالوة 
A12 3.067 a 1.607 a 6.500 a 0.736 bc 6.900 a اهليلجي أرجواني حلو 
A13 1.863 bcdef 1.110 bc 2.593 efghi 0.780 bc 2.860 defg اهليلجي أسود حلو 
A14 1.910 bcdef 1.093 bc 3.003 bcdef 0.600 bc 3.083 cdefg بيضوي أبيض حلو 
A15 1.867 bcdef 1.127 bc 2.840 cdefgh 0.923 bc 3.013 cdefg اهليلجي أبيض حلو 
A16 1.727 ef 1.70 bc 2.723 cdefgh 0.553 c 2.897 defg بيضوي أسود حلو 
A17 1.760 def 0.997 c 2.897 cdefg 0.893 abc 3.083 cdefg بيضوي أرجواني حلو 
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 قطر الثمرة طول الثمرة رمز الطراز
 حجم الثمرة

3سم  
طول حامل 

 الثمرة
 وزن الثمرة

 شكل الثمرة لون الثمرة الطعم غ

A18 1.793 def 1.130 bc 2.900 bcdefg 38110 abc 3.073 cdefg اهليلجي أرجواني حلو 
A19 2.027 bcde 1.233 b 2.647 defghi 0.590 bc 2.810 efg اهليلجي أبيض حلو 
A20 1.603 f 1.060 bc 2.633 defghi 0.960 ab 2.800 efg بيضوي أبيض حلو 
A21 1.977 bcde 1.133 bc 3.197 bc 1.153 a 3.390 bcd اهليلجي أسود حلو 
A22 1.800 cdef 1.167 bc 3.097 bcd 0.743 bc 3.293 cde بيضوي أبيض حلو 
A23 1.830 bcdef 1.47 bc 2.570 fghi 0.690 bc 2.730 fg بيضوي أرجواني قليل الحالوة 

L.S.D5% 0.347 0.202 0.484 0.386 0.544    
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 :M nigra أو الشامي سوداأل التوت-.
 طوال الثمرة: 

% من ثمار الطرز المدروس  كان متوسط طول 15من النتاةج المعروض  في الجدول رقم )( نجد أن 

متوسطًا وتفوق الطراز  N4,N8سم فيما كان متوسط طول ثمار الطرازين  9ثمارها قاير أقل من 

N4(9.420سم معنوياُ على جميع الطرز ). 

 :قطر الثمرة 

 N2سم للطراز 0.001و  N4سم للطراز  0.111قطر الثمار المدروس  ما بين    تباين  متوسط

، وتفوق الطراز % 21.5سم  0.5 – 0وكانت نسب  الطرز التي متوسط قطر ثمارها متوسط  ما بين 

N4 معنويًا على جميع الطرز. 

 : حجم الثمرة 

 معنوياً  3( سم5.500 )N4وتفوق الطراز  3سم 4جميع الطرز المدروس  تجاوز متوسط حجم ثمار 

 .على بقي  الطرز المدروس 

  :طول حامل الثمرة 

حامل الثمرة للطراز لطول  اقلسم فيما 0من  أطولمعظم الطرز المدروس  طول حامل للثمرة أعطت 

N7 (1.110 سم )   والفروقات بين الطرز كانت في معظمها غير معنوي. 

 :وزن الثمرة 

والهي  N4غ وقد تفوق الطراز  5% من الطرز المدروس  ثمارًا متوسط وزنها أعلى من 50 أعطى

 ( غ تفوقاً معنويًا على جميع الطرز المدروس . 5.200أعطى ثمارًا متوسط زنها )

 :شكل الثمرة 

 .% من الطرز المروس  كان شكل ثمارها بيضوي والباقي اهليلجي15
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 : لون الثمرة 

 ثمار الطرز المدروس  بين األسود والبنفسجي الغامق والبنفسجي. تراوح لون 

 .قد تفوق في معظم الصفات المدروسة 4Nوبعد تقييم النتائج نجد أن الطراز 

 الشاميالصفات الشكلية واإلنتاجية لثمار الطرز المدروسة من التوت :  20جدول  

 

 حجم الثمرة قطر الثمرة طول الثمرة رمز الطراز
3سم  

طول 
حامل 
 الثمرة

 وزن الثمرة

 غ
لون  الطعم

 الثمرة
شكل 
 الثمرة

 العصيرية

N1 1.977 bc 1.283  b 4.717 bc 1.417 b 5.040 bc متوسط  بيضوي أسود حامض 
N2 1.533 d 1.017 d 4.000 c 1.250 b 4.383 c بنفسجي  حامض

 غامق
 متوسط  بيضوي

N3 1.640 d 1.080 bcd 4.150 c 1.253 b 4.627 c قليل  اهليلجي بنفسجي حلو 
N4 2.480 a 1.777 a 5.500 a 1.377 b 5.900 a جيدة  بيضوي  أسود حلو 
N5 1.993 bc 1.280 bc 4.650 bc 1.903 a 5.060 bc متوسط  اهليلجي بنفسجي حلو 
N6 1.807 cd 1.100 bcd 4.357 bc 1.210 b 4.800 bc بنفسجي  حلو

 غامق
 متوسط  بيضوي

N7 1.670 d 1.003 cd 4.057 c 1.110 b 4.500 c جيدة بيضوي أسود حامض 
N8 2.203 b 1.187 bcd 5.073 ab 1.327 b 5.520 ab جيدة بيضوي بنفسجي حامض 

L.S.D5% 0.2747 0.2657 0.7335 0.3181 0.7345 - - - - 

N4 الطراز 23الشكل    
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  (Punica granatum) الرمان -3-4
وهو الوحيد في العاةل  ويضم  Punicaوالجنس  Punicaceaeالرماني   العاةل  إلى الرمان ينتمي

وهو معروف في جزيرة سومطرة  P.protopunica Balfوالثاني هو   P.granatumنوعين األول 
( .تنتشر زراع  الرمان وتزدهر في المناطق شبه المداري  من العالم Levin,1994على بحر العرب )

شمااًل و41عرض بين خطي  جنوبًا )41ْ   ْMars,1990.) نظراً  كبيرة أهمي  الرمان شجرة كتسبت 
 جمالي مظهر هات وأزهارها وأوراقها األشجار تعد الجمالي  الناحي  فمن بها المتميزة العديدة للخااةص

 .النبات هها أجزاء جميع من عليها الحاول يمكن التي الطبي  من الفواةد العديد عن فضالً  جهاب
 عاير ولهها يعد الحموض  من العاير ومحتو  السكر نسب  على كبير بشكل الثمار جودة تعتمد
 القشرة أن كما الاحي  والطبي ، والفواةد االستخدامات من العديد وله الجودة مقاييس أهم من الرمان
 مواافات من هي والخدوش لفح  الشمس من والخلو اللب داخل الحجم الاغيرة والبهور الجهاب 
 القشرة وسمك اإلنتاج وكمي  الثمرة ووزن الشجرة الواحدة في الثمار عدد يختلف .الجودة عالي  الثمار
                   الباح  حال فقد الخدم ، وعمليات البيةي  والمناخي  والظروف الانف حسب

(AL-Obeed,2001 ) بلب الثمار لعدد معدل أعلى أن األاناف بالسعودي  لبعض دراسته أثناء في 
 أما التوالي على الجميل وخب والطاةفي المليسي شجرة لااناف / ثمرة 253.3 ، 266.3، 167.3

 في التوالي على نفسها لااناف ثمرة /غ 233.8، 198.8، 243.8معدل أعلى بلب فقد الثمار وزن
 .التوالي على شجرة / كب 54.3، 51.7، 37.6 معدل للناتج أعلى بلب حين
غ  وقطر  178-633 من  الثمار وزن تراوح السوري  الرمان طرز على (9003) يوسف ، دراس  وفي

 مم. 6.3-9مم أما ثخان  القشرة فكانت من  25 – 60مم وارتفاعها من  73 -121 الثمرة من
( أن أعلى معدل للبهور داخل الثمرة بلب Bacha & al.,2000في حين هكر الباح  )

ثمرة في األاناف خب الجميل والطاةفي والمدين  على التوالي ،أما  بهرة / 555.4،649،551.2
 غ لااناف نفسها على التوالي. 34.2،30.1،36.3بهرة فقد بلب  000أعلى معدل للوزن الطري لة 

( في دراس  لخااةص ثمار طرز من الرمان أن أعلى Gozlekci and Kaynak,2000كما الحظ )
كب / شجرة في حين بلب أعلى معدل لوزن 09كب/ شجرة  وأقل معدل  4.1معدل إلنتاج الثمار قد بلب 

 %.06.9في العاير عند القطاف فقد بلغت  T.S.Sغ،وأما أعلى نسب  للة 0.53الهرة 
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 :MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق البحث  -1-.-3
في عدة مزارال إلنتاج الرمان في منطق  السوس  التي  9000-9002تم تنفيه البح  في موسمي 

 965تعتبر أكبر منطق  لزراع  الرمان في محافظ  دير الزور والتي يبلب المساح  المزروع  بالرمان 
حي   طنًا. 9459ألف شجرة تنتج ما يقارب  13.0ألف شجرة  المثمر منها  009هكتارًا مزروع  بة 

نضج  مع وتوافقت النباتي  المادة لجمع الدراس ، مناطق إلى زيارات عدة جرت وقدطرازًا، 05تم اختيار 
 لون القشرة وتحول للطراز، المميز الحجم إلى الثمرة واول هو الحااد مؤشرات أهم وكان من الثمار

 األحماض نسبه الهاةب  إلى الالب  المواد نسبه إلى باإلضاف  المميز، اللون إلى كهلك للثمرة الخارجي
 بالثمرة. العضوي 

 دراسة األوراق :  1-
 00 على يحتوي الواحد المكرر بثالث  مكررات ناضج  تؤخه على محيط الشجرة ورق  30 أخهت 

  :أوراق
   وي بيضي –متطاول   وي بيض –شكل الورق  : اهليلجي . 
   مضغوط . –مدورة  –شكل قم  الورق  : مدبب 

 :من كل شجرة مدروس أزهار متفتح  تؤخه بشكل عشواةي  03: ويتم بدراس  دراسة األزهار  - 2
  جرسي.  –بيضوي  –شكل الزهرة: كأسي 

 .عدد السبالت 

 .عدد البتالت 

 دراسة الثمار: -3

 ناضج  تؤخه عشواةيًا على محيط الشجرة :  رةثم 31أخهت القراءة على متوسط   
 كروي  . –اهليلجي   -بيضوي    –شكل الثمرة : مفلطح   .1

 محدب .     –مبتورة  -معنق    -شكل قم  الثمرة : غير معنق    .2

 محدب .   –مبتورة  –مدبب   -شكل قاعدة الثمرة : مفتوح    .3

 شبه مفتوح. –مفتوح  –مفتوح جدًا  –شكل الكأس : متجمع السبالت  .4

 – أحمةةةةر غةةةةةامق -أحمةةةةر  –أاةةةةةفر محمةةةةر  –لةةةةون القشةةةةرة: أاةةةةفر مخضةةةةر  .5
 زهري.  –ارجواني 

 .متوسط وزن الثمرة / غ /  .6
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 وزن قشرة الثمرة / غ/. .7

 ثخان  القشرة. .8

 وزن العاير. .9

 وزن الثميرات . .11

  حجم العاير. .11

 -أحمةر  –زهةري محمةر  –زهةري غةامق  –زهةري  –لةون لةب الثمةرة: أبةيض  .12
 أحمر غامق.

 حامض.  –لفان  –مهاق العاير: حلو  .13

 .تشققات كبيرة –تشققات خفيف   -تشقق بالقشرة: غبر متشقق   وجود .14
 وزن البهرة. .15

 التحليل الكيميائي للعصير :
 نسب  المواد الالب  الهاةب  .  .1

 نسب  األحماض العضوي  .  .2

 .  الرطوب نسب   .3

    PHدرج   .4

 .نسب  المادة الجاف  .5

 نسب  األلياف. .6

 نسب  الرماد. .7
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 RESULTS AND DISCUSSIONالنتائج والمناقشة  -.-3-4
 : دراسة األوراق  

كما تراوح شكل قم  الورقة   اإلهليلجي ، ي  المتطاول  إلىو ي  أو البيضو بين البيض تراوح شكل الورق  ما
 ( .    21المدبب  أو المضغوط كما هو مبين في الجدول رقم )الداةري  أو  مابين 

 لألصناف والطرز الوراثية المدروسة :( شكل الورقة وقمة الورقة 21جدول )        
 

 شكل األزهار شكل قمة الورقة شكل الورقة الطراز
1P جرسي مدبب   إهليلجي 

P2 جرسي مدبب   إهليلجي 
3P جرسي مدبب   إهليلجي 
4P  جرسي داةري  بيضوي 
5P  كأسي مضغوط  بيضوي  متطاول 
6P  كأسي داةري  إهليلجي 
7P  جرسي داةري  إهليلجي 
8P  جرسي داةري  بيضوي  متطاول 
9P  جرسي مدبب  إهليلجي 
11P  كأسي مدبب  إهليلجي 
11P  جرسي مدبب  إهليلجي 
12P  جرسي مدبب  إهليلجي 
13P  جرسي مدبب  إهليلجي 
14P  جرسي داةري  بيضاوي  متطاول 
15P كأسي مضغوطة بيضاوية متطاولة 
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 : دراسة األزهار -.

أمةةا عةةدد البةةةتالت و  ،طةةرز جرسةةيًا أمةةا فةةةي البةةاقي كةةان شةةكل الزهةةرة كأسةةيًا  11فةةي  كةةان شةةكل الزهةةرة 
كةةةان عةةةةدد و (  1998السةةةبالت فةةةإن عةةةددها غيةةةةر ثابةةةت حتةةةى ضةةةةمن الشةةةجرة الواحةةةدة ) الشةةةةيخ حسةةةن، 

 البتالت متطابق  مع عدد السبالت في كاف  الطرز المدروس .
 دراسة الثمار : -3

    والمفلطح شكل ثمار الطرز المدروس   بين االهليلجي والبيضوي والكرويتراوح شكل الثمرة:  .1
 % شكلها بيضوي . 21% من ثمار الطرز المدروس  شكلها كروي و61وكان  

يمكن تقسيم ثمار الطرز المدروس  حسب شكل قم  الثمرة إلى المجموعات   شكل قمة الثمرة : ..
 التالي :
 مبتورة : ا( لطرزP3,P5,P6,P7,P9,P10,P12,P13.) 
 :محدبة (الطرزP1,P2,P14,P15,P8.) 
 :معنقة ( الطرازينP4,P11.) 

 شكل قاعدة الثمرة : .3
 هه  الاف قسمت ثمار الطرز المدروس  حسب من حي  شكل قاعدة الثمرة و تباينت الطرز المدروس  
 إلى المجموعات التالي :

 مفتوحة :( الطرزP1,P2,P6,P8,P10,P13,P14). 
 محدبة( الطرز :P3, P5, P9, P12,P15.) 
 :مبتورة ( الطرازينP4,P11.) 
 الطرازمدببة :P7. 
 قسمت الطرز حسب شكل الكأس إلى المجموعات التالي :  .شكل الكأس:4
  :مفتوح جدًا( الطرزP3,P5,P9,P13.) 
 :مفتوح ( الطرزP1,P2,P6,P7,P10,P12,P14.) 
  :شبه مفتوح(الطرازين P8,P15.) 
  :متجمع( الطرازينP4,P11.)
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 : .لون القشرة5
 قسمت الطرز حسب لون قشرة الثمار إلى المجموعات التالي :

  : أصفر محمر( الطرازينP5,P13.) 
  :أحمر(الطرزP1,P4,P6,P8,P10,P11.) 
 :أحمر غامق(P2,P14,P15.) 
 :زهري (الطرزP3,P7,P12.) 

 
 الصفات الشكلية لثمار الطرز المدروسة ..جدول 

 . لون اللب:6
 يمكن تقسيم الطرز المدروس  حسب لون اللب إلى المجموعات التالي :

  فاتح:زهري (الطرزP5,P7,P13.) 
  :زهري( الطرزP3,P4,P10,P12.) 
  :أحمر(الطرزP1,P2,P6,P8,P9,P15.) 
 الطراز  أحمر غامق :P14 

شكل قمة  شكل الثمرة رمز الطراز

 الثمرة

شكل قاعدة 

 الثمرة

لون  شكل الكأس

 القشرة

درج تشقق  لون اللب

 الثمار

1P ال يوجد أحمر أحمر مفتوح مفتوحة محدبة كروية 

P2 أحمر  مفتوح مفتوحة محدبة  كروية
 غامق 

 ال يوجد أحمر

3P  ال يوجد زهري زهري مفتوح جدا   محدبة  مبتورة كروية 

4P ال يوجد زهري أحمر  متجمع مبتورة معنقة مفلطحة 

5P أصفر  مفتوح جدا   محدبة مبتورة بيضوية
 محمر

 قليل زهري فاتح

6P ال يوجد أحمر أحمر  مفتوح مفتوحة مبتورة كروية 

7P ال يوجد زهري فاتح زهري مفتوح مدببة مبتورة كروية 

8P قليل أحمر أحمر شبه مفتوح مفتوحة محدبة اهليلجية 

9P ال يوجد أحمر أحمر مفتوح جدا   محدبة مبتورة كروية 

11P ال يوجد زهري أحمر مفتوح مفتوحة مبتورة بيضوية 

11P ال يوجد أحمر أحمر متجمع مبتورة معنقة كروية 

12P قليل زهري زهري مفتوح محدبة مبتورة كروية 

13P أصفر  مفتوح جدا   مفتوحة مبتورة مفلطحة
 محمر 

 ال يوجد زهري فاتح

14P أحمر  شبه مفتوح مفتوحة محدبة كروية
 غامق

 ال يوجد أحمر غامق

15P أحمر  مفتوح محدبة محدبة بيضوية
 غامق

 ال يوجد أحمر
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 :درجة تشقق الثمار .7
 .P5,P8,P12أعطت معظم الطرز المدروس  ثمارًا غير متشقق  ما عدا الطرز 

 متوسط وزن الثمرة:.8
متوسط لوزن الثمرة  أعلى P14تباينت الطرز في متوسط الثمار التي أعطتها حي  حقق الطراز 

( غ وتوق معنويًا على بقي  الطرز المدروس  فيما كانت معظم الفروقات غير معنوي  بين بقي  929.6)
 الطرز.
  .متوسط حجم الثمرة :9

  وبفارق P14للطراز  3( سم309.6و) P3للطراز  3( سم991.6تراوح متوسط حجم الثمار ما بين ) 
التي تفوق معنويًا على  P14وكانت معظم الفروقات بين الطرز غير معنوي  عدا الطراز  3سم 15

  جميع الطرز.

 تتمة الصفات الشكلية لثمار الطرز المدروسة :3.جدول 

 

 

 

 رمز الطراز
 متوسط وزن الثمرة

 غ

 متوسط حجم الثمرة

 3سم

متوسط طول 

 سم  الثمرة

متوسط قطر 

 سم الثمرة

متوسط طول 

 سم كأس الثمرة

 متوسط قطر 

 سم كأس الثمرة

1P bcd 231.9 bcd 244.5 abcd 7.474 abc 7.797 abc 1.947 cde 1.629 

P2 abcd 243.8 abcd 257.9 abcd 7.527 abc 7.955 bcd 1.69 bcde 1.659 

3P d 211.4 d 227.6 d 7.277 c 7.542 cd 1.641 e 1.512 

4P abc 271.8 abc 285.8 abcd 7.673 ab 8.317 a 2.082 abcd 1.896 

5P abc 263.2 abc 283.5 ab 7.877 abc 8.16 a 2.19 a 2.155 

6P abcd 249.3 cd 230.5 abcd 7.557 abc 7.892 abc 1.933 abcd 1.93 

7P abcd 247.2 abcd 268.9 abcd 7.55 c 7.469 abcd 1.812 bcde 1.675 

8P ab 274.6 ab 294.6 abcd 7.699 bc 7.619 a 2.137 abcd 1.899 

9P cd 226.7 bcd 241.4 bcd 7.398 abc 7.715 ab 2.062 bcde 1.648 

11P abcd 241.4 abcd 254.9 cd 7.314 c 7.544 abc 2.024 ab 2.012 

11P bcd 236 abcd 250.5 abcd 7.48 abc 7.965 a 2.134 abc 1.974 

11P abcd 246.3 abcd 264.8 abc 7.837 abc 7.923 d 1.542 de 1.594 

13P abcd 247.9 abcd 261.7 abcd 7.601 abc 7.985 abcd 1.806 abcde 1.815 

14P a 282.6 a 302.6 a 7.979 a 8.374 a 2.1 cde 1.606 

15P bcd 233 abcd 251.4 bcd 7.367 abc 7.922 abc 1.931 abcde 1.82 

5 %lsd 10810 00800 380003 381011 380101 380130 
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 الثمرة: متوسط  طول .11

سم وكان أعلى متوسط طول  2جميع الطرز المدروس  ثمارًا متوسط طول ثمارها لم يتجاوز أعطت 

 ( سم وتفوق معنويًا على بقي   الطرز.1.212)  P14للثمار حققها الطراز 

 متوسط  قطر الثمرة : . 11

متوسط لقطر  P3,P4,P14سم فيما حققت الطرز  2ت الطرز المدروس  متوسط لقطر الثمار قارب حقق

 .معنويًا على بقي  الطرز P14وتفوق الطراز  سم بقليل 2الثمار تجاوز 

 :كأس الثمرة وقطر طول متوسط. .1

سم فيما كان متوسط  9% من الطرز المدروس  ثمارًا متوسط طول كأس الثمرة تجاوز  40 أعطى

سم، فيما كان متوسط قطر كأس الثمرة لجميع  9طول كأس الثمرة في باقي الطرز المدروس  قريبًا من 

 سم. 9الطرز المدروس  قريبًا من 

 :ثخانة القشرة  متوسط   .13
سم وكانت معظم الفروقات غير معنوي   0.4تقارب قشرتها  أعطت جميع الطرز ثمارًا متوسط ثخان 

 بين جميع الطرز.
 متوسط وزن القشرة:  .14

  ثمار الطرز المدروس  متقارب  والفروقات فيما بينها معنوي .القشرة لجميع كان متوسط وزن 
 متوسط  وزن وحجم العصير: .15

متوسط حجم لعاير الثمرة ( غ و 030.22) الثمرةعاير  متوسط وزنثمارًا    P14أعطى الطراز 
3( سم034.5)

وتفوق معنويًا على جميع الطرز المدروس  وكان أقل متوسط لوزن وحجم العاير    
 على التوالي. 3( سم10.2( غ و) 62.5) P6حققه الطراز 

 متوسط وزن البذرة والثميرات: .16
أعلى متوسط  P14( غ فيما حقق الطراز 91.01أقل متوسط لوزن البهور ) P15أعطى ثمار الطراز
 ( غ وتفوق هها األخير معنويًا على بقي  الطرز المدروس .012.1لوزن الثميرات )
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 الطعم : .17
 التالي :يمكن تقسيم الطرز المدروس  حسب الطعم إلى المجموعات 

  ( لفان : الطرزP1,P2,P3,P4,P6,P14,P15.) 
 ( حامض: الطرازP10,P13,P12.) 
  (حلو: الطرزP5,P7,P8,P9, P11.) 

 تتمة الصفات الشكلية لثمار الطرز المدروسة 4.الجدول 

 

  : الصفات الكيميائية للعصير -4
I. والمادة الجافة الرطوبة تينسب :%  

%  00%  و 13عاير ثمار الطرز المدروس   لم تتجاوز نسب  الرطوب  ونسب  المادة الجاف   في
 .روقات معنوي  بين الطرز المدروس على التوالي ولم تكن هناك ف

II. المواد الصلبة الذائبة: ةنسب 
( % معنوياً على بقي  الطرز وكانت معظم 01830)  في نسب  المواد الالب  الهاةب  P7تفوق الطراز 

 غير معنوي .الفروقات بين الطرز 

 رمز الطراز

متوسط 

 ثخانة القشرة

 سم

متوسط وزن 

 القشرة

 غ

متوسط وزن 

 البذرة

 غ

متوسط وزن 

 العصير

 غ

متوسط وزن 

 الثميرات

 غ

متوسط حجم 

 العصير

 3سم

 الطعم

1P ab 0.36 a 89.7 bc 29.58 abc 100.69 abc 142.1 abc 102.6 لفان 

P2 ab 0.41 a 122.3 abc 35.05 abc 113.6 abc 160.3 abc 115.8 لفان 

3P ab 0.38 a 91.1 bc 30.26 abc 83.46 bc 120.4 abc 85.1 لفان 

4P ab 0.40 a 103.1 abc 35.89 ab 122.27 ab 168.7 ab 124.6 لفان 

5P a 0.40 a 116.5 abc 31.38 abc 108.64 abc 146.7 abc 110.7 حلو 

6P ab 0.41 a 127.3 a 41.86 c 69.5 bc 121.9 c 70.8 لفان 

7P ab 0.41 a 111.2 abc 33.9 abc 92.5 abc 136 abc 94.3 حلو 

8P ab 0.34 a 94.9 abc 35.87 abc 101.31 abc 149 abc 103.3 حلو 

9P ab 0.40 a 113.4 abc 31.57 bc 71.79 c 113.4 bc 73.2 حلو 

11P ab 0.38 a 111.7 abc 31.83 abc 87.54 abc 129.6 abc 89.2 حامض 

11P ab 0.37 a 99.2 abc 33.23 abc 94.33 abc 136.8 abc 96.2 حلو 

11P ab 0.37 a 102 bc 28.37 abc 105.43 abc 144.4 abc 107.5 حامض 

13P b 0.32 a 85.4 ab 38.08 abc 115.03 abc 162.5 abc 117.3 حامض 

14P ab 0.31 a 94.8 abc 36.42 a 131.99 a 179.7 a 134.5 لفان 

15P a 0.40 a 119.5 c 27.07 bc 77.88 c 113.5 bc 79.4 لفان 

  5 %lsd 3803031 10831 038110 03800 00830 00801  
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III.  ضة ورقم نسبة الحموpH : 

%( فيما 9.46أعلى نسب  حموض  وبفروق معنوي  عن بقي  الطرز المدروس  ) P10أعطى الطراز 
 .والفروق بين الطرز غير معنوي  في جميع الطرز المدروس  4قريب من   pHرقم  كان

 الصفات الكيميائية لثمار الطرز المدروسة .2جدول 

 
IV. % نسبتي األلياف والرماد 

( على التوالي وبفروقات 0.663،0.611)  P5,P6ماد كانت في ثمار الطرازين   الر أعلى نسب

P8 (09.52 )في ثمار الطراز  03لطرز، أما نسب  األلياف فقد كانت قريب  من معنوي  عن بقي  ا

 وتفوق هها األخير معنويًا على جميع الطرز المدروس  .

 في معظم الصفات المدروسة. 14Pومن خالل تقييم النتائج نستنتج تفوق الطراز 

 

رمز 

 الطراز

 الحموضة

% 

 الرماد

% 

 المادة

 الجافة %

 األلياف

% 

 الرطوبة

% 

Ph 

 

نسبة المواد 
الصلبة الذائبة 

%  

1P ef 0.782 fg 0.359 a 22.2 e 8.83 a 77.8 a 3.9 abc 17.08 

P2 ef 0.763 ab 0.607 a 23.63 c 10.44 a 76.37 a 3.983 c 15.42 

3P g 0.461 ef 0.44 a 24.08 i 5.80 a 75.92 a 3.873 abc 16.3 

4P fg 0.61 cd 0.524 a 21.38 ef 8.54 a 78.62 a 3.42 bc 15.91 

5P efg 0.647 a 0.677 a 22.13 d 9.43 a 77.87 a 3.41 abc 17.68 

6P e 0.843 a 0.663 a 22.63 d 9.60 a 77.37 a 3.627 abc 16.67 

7P g 0.45 g 0.356 a 24.47 gh 7.80 a 75.53 a 3.817 abc 17.46 

8P ef 0.797 bc 0.57 a 24.57 a 12.51 a 75.43 a 3.743 abc 17.71 

9P d 1.067 bc 0.566 a 23 c 10.0 a 77 a 3.723 ab 18.75 

11P a 2.46 de 0.454 a 22.95 h 7.47 a 77.05 a 3.73 abc 17.23 

11P c 1.39 efg 0.414 a 23.54 fg 8.18 a 76.46 a 3.497 abc 18.2 

11P b 2.113 de 0.481 a 24.01 b 11.32 a 75.99 a 3.763 abc 16.51 

13P d 1.163 ab 0.623 a 24.68 b 11.21 a 75.32 a 3.62 abc 17.46 

14P d 1.09 de 0.471 a 21.83 c 10.34 a 78.17 a 3.993 a 19.05 

15P cd 1.23 de 0.471 a 23.33 d 9.61 a 76.67 a 3.827 abc 16.91 

1 %lsd 380000 3831011 08013 381010 08013 380301 08100 
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 P14الطراز  4.الشكل 

 (Diospyros kaki )الكاكي -3-5

والموطن األالي لها هو الشرق    Ebanaceaeالعاةل  األبنوسي    Diospyros kakiيتبع الكاكي 
األقاى، حي  كانت مزروع  باورة طبيعي  في الاين واليابان ولهلك تعرف بتفاح الشرق. وفي 
الوقت الحاضر يزرال في األجزاء الدافة  المختلف  من العالم مثل بلدان البحر المتوسط إضاف  إلى 

 الواليات المتحدة األمريكي  .
وأعطت نتاةج اقتاادي  جيدة  ،جار التي أدخلت حديثًا إلى سوري تعتبر شجرة الكاكي من األش

في حين تعد ، ٪ من انتاج الكاكي في سوري 22للمزارعين، حي  تنتج محافظتي ادلب والالهقي  
زراعته في غوط  دمشق وحلب ،اال ان المساح  تنجح المنطق  الساحلي  االنسب لزراعته كما 

مساح  الكلي  وهلك لمنافس  الحمضيات لشجرة الكاكي في ٪ من ال11المزروع  في ادلب تشكل 
 /لالف طن 2بنحو/ 9003الساحل، ويقدر إنتاج محافظ  إدلب من ثمار الكاكي للموسم الزراعي 

هكتارًا وعدد أشجار الكاكي / /1250جميعها من األشجار المروي  على مساح  إجمالي  تبلب 
 20وتتركز بنسب  شجرة/   193667/ المثمر منهاشجرة/  995901/بالمحافظ  يال إلى أكثر من 
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بالمة  في ريف حارم وسلقين والقر  الواقع  على امتداد نهر العااي التي تعد األشهر على مستو  
نتاج هها الانف من الفواكه الواحدة في الموسم  الشجرة متوسط انتاج بيبل، و سوري  في زراع  وا 

  .العناي  بها كب ويزداد بازدياد عمرها ومستو  050نحو
وتدخل  ،)م   90- (تتميز شجرة الكاكي بجمال منظرها وتحملها للجفاف والنخفاض درج  الحرارة حتى

مما يساعد على تجنبها خطر الاقيع  )أواةل أيارحتى  اإلزهار خالل الفترة )أواخر نيسانفي موسم 
خشب الكاكي قاسي وثقيل كما أن  الربيعي، إضاف  إلى قل  تعرضها لإلااب  باألمراض والحشرات،

وقابل للاقل بشكل جيد، ويمكنه مقاوم  األمراض والحشرات لها يمكن استخدامه في الاناعات 
 الخشبي .

 :MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق البحث  -1-.-3
محافظتي ادلب وحماة التي تعتبر أكبر  قر  منفي عدة  9000-9002تم تنفيه البح  في موسمي 

 مناطق إلى زيارات عدة جرت وقدطرازًا، 04حي  تم اختيار  .في سوري الكاكي  لزراع ق مناط
 واول هو الحااد مؤشرات أهم وكان من نضج الثمار مع وتوافقت النباتي  المادة لجمع الدراس ،
 المميز. اللون إلى كهلك للثمرة الخارجي لون القشرة وتحول للطراز، المميز الحجم إلى الثمرة

 :الثمار دراسة 

تحةةوي الثمةار بةةهور وقةةد يتواجةد فةةي بعةةض  ال تةم جمةةع الثمةةار فةي االسةةبوعين االوليةةين مةن تشةةرين أول
    ناضةةةج  تؤخةةةه عشةةةةواةيًا علةةةى محةةةةيط رةثمةةةة 31علةةةةى متوسةةةط  اتأخةةةهت القةةةراء ،الثمةةةار بةةةهرة او اثنتةةةةين

 الشجرة : 
 كروي  . –اهليلجي   -بيضوي    –شكل الثمرة : مفلطح   

 .الطوليشكل المقطع  
 .شكل المقطع العرضي 

 لون القشرة في مرحل  النضج التسويقي. 
 لون القشرة في مرحل  النضج الفيزيولوجي. 
 لون اللب في مرحل  النضج التسويقي. 
 لون اللب في مرحل  النضج الفيزيولوجي. 
 الطعم في مرحل  النضج التسويقي. 
 الطعم في مرحل  النضج الفيزيولوجي. 
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 سماك  القشرة. 

 متوسط وزن الثمرة / غ / . 

 نسب  المواد الالب  الهاةب  .  

 نسب  األحماض العضوي  .  

 .  الرطوب نسب   

    PHدرج   

 .نسب  المادة الجاف  

 نسب  األلياف. 

 نسب  الرماد. 

 RESULTS AND DISCUSSIONالنتائج والمناقشة  -.-3-5
 .بيضوي متطاولإن شكل الثمرة لجميع الطرز المدروس  كان : شكل الثمرة .1

يمكةةن تقسةةيم الطةةةرز المدروسةة  حسةةب شةةكل المقطةةع الطةةولي إلةةةى شووكل المقطووع الطووولي:  .2
 مجموعتين :

 .K2,K7,K11بيضوي متطاول غير منتظم: الطرز : 

 بيضوي متطاول منتظم : بقي  الطرز. 

 كان شكل المقطع العرضي لثمار جميع الطرز داةري.:  شكل المقطع العرضي.3
 النضج التسويقي: . اللون في مرحلة4

 لون القشرة : برتقالي مافر لجميع الطرز المدروس . -1-0
 لون اللب : برتقالي أيضًا لجميع الطرز. -4-2

 .اللون في مرحلة النضج الفيزيولوجي:5
 لون القشرة : يمكن تقسيم ثمار الطرز المدروس  حسب هه  الاف  إلى المجموعات التالي : -0-0

 :برتقالي غامق محمرK1,K10,K13. 
 :برتقالي غامقK2,K3,K5,K6,K7,K9,K11,K14. 
  :برتقالي محمر قلياًلK12,K14 . 
  :برتقالي غامق إلى بني مع وجود حلقات سوداء أسفل الثمرةK8. 

لةةون اللةةةب: يمكةةةن تقسةةيم الثمةةةار حسةةةب لةةةون لةةب الثمةةةار فةةةي مرحلةة  النضةةةج الفيزيولةةةوجي إلةةةى  -0-0
 المجموعات التالي :
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 .K2,K3,K6,K14الطرز  برتقالي فاتح :  
 .k1,K4,K5,K7,K9,K10,K11,K12,K13برتقالي غامق: الطرز 

 :الطعم.6
 في مرحل  النضج التسويقي: -0-0

 .K2,K3,K6قابض: الطرز 
 .k1,K4,K5,K7,K9,K10,K11,K12,K13,K14قابض مع قليل من الحالوة: الطرز  
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 الصفات الشكلية لثمار الطرز المدروسة من الكاكي 26جدول
 

رمز 

 الطراز

شكل 

 الثمرة

اللون في وقت  شكل المقطع

 النضج التسويقي

الطعم في  اللون  في وقت النضج الفيزيولوجي

مرحل  النضج 

 يالتسويق

الطعم في مرحل  

 النضج الفيزيولوجي

 لب قشرة لب قشرة العرضي الطولي

0K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول منتظم 
 المقطع

برتقالي  داةري

 مافر

بني  برتقالي غامق محمر برتقالي

 غامق

قابض مع قليل 

 من الحالوة

 حلو المهاق

9K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول غير 

 منتظم

برتقالي  داةري

 مافر

بني  برتقالي غامق برتقالي

 فاتح

 متوسط الحالوة قابض 

3K  بيضوي
 متطاول

بيضوي 
منتظم متطاول 

 المقطع

برتقالي  داةري
 مافر

بني  برتقالي غامق برتقالي
 فاتح

 متوسط الحالوة قابض 

4K  بيضوي
 متطاول

بيضوي 
متطاول منتظم 

 المقطع

برتقالي  داةري
 مافر

برتقالي غامق محمر  برتقالي
 قليال

بني 
 غامق

قابض مع قليل 
 من الحالوة

 حلو المهاق

5K  بيضوي
 متطاول

بيضوي 
متطاول منتظم 

 المقطع

برتقالي  داةري
 مافر

بني  برتقالي غامق برتقالي
 غامق

قابض مع قليل 
 من الحالوة

 حلو المهاق

6K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول منتظم 
 المقطع

برتقالي  داةري

 مافر

بني  برتقالي غامق برتقالي

 فاتح

 متوسط الحالوة قابض 

1K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول غبر 
 منتظم المقطع

 

برتقالي  داةري

 مافر

بني  برتقالي غامق برتقالي

 غامق

قابض مع قليل 

 من الحالوة

 حلو المهاق
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 :في مرحل  النضج الفيزيولوجي -6-9
 .k1,K4,K5,K7,K9,K10,K11,K12,K13,K14 حلو المهاق:

 .K2,K3,K6 متوسط الحالوة:

2K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول منتظم 

 المقطع

برتقالي  داةري

 مافر

برتقالي غامق الى بني  برتقالي

مع وجود حلقات سوداء 

 في اسفل الثمرة

بني 

 غامق

قابض مع قليل 

 من الحالوة

 حلو المهاق هو نكه 

 لهيهة

2K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول منتظم 

 المقطع

برتقالي  داةري

 مافر

بني  برتقالي غامق برتقالي

 غامق

قابض مع قليل 

 من الحالوة

 حلو المهاق

00K  بيضوي
 متطاول

بيضوي 
متطاول منتظم 

 المقطع

برتقالي  داةري
 مافر

بني  برتقالي غامق محمر  برتقالي
 غامق

قابض مع قليل 
 من الحالوة

 حلو المهاق

00K  بيضوي
 متطاول

بيضوي 
متطاول غير 

 منتظم المقطع

برتقالي  داةري
 مافر

بني  برتقالي غامق برتقالي
 غامق

قابض مع قليل 
 من الحالوة

 حلو المهاق

09K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول منتظم 
 المقطع

برتقالي  داةري

 مافر

برتقالي غامق محمر  برتقالي

 قليال

بني 

 غامق

مع قليل  قابض

 من الحالوة

 حلو المهاق

03K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول منتظم 
 المقطع

برتقالي  داةري

 مافر

بني  برتقالي غامق محمر برتقالي

 غامق

قابض مع قليل 

 من الحالوة

حلو المهاق مع نكه  

 لهيهة

04K  بيضوي

 متطاول

بيضوي 

متطاول منتظم 
 المقطع

برتقالي  داةري

 مافر

بني  غامق برتقالي برتقالي

 فاتح

قابض مع قليل 

 من الحالوة

 حلو المهاق
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 تتمة الصفات الشكلية لثمار الطرز المدروسة من الكاكي 27جدول

الطرازرمز  القطر الطول الحجم الوزن  
116.8 c 120.5 c 3.84 c 5.42 ab K1 
126 abc 129.3 abc 4.27 abc 5.87 ab K2 
133.8 abc 137.5 abc 4.47 abc 6.06 ab K3 
134.4 abc 137.1 abc 4.43 abc 6.05 ab K4 
121.6 bc 124.3 bc 3.98 bc 5.6 b K5 
128.3 abc 131.4 abc 4.35 abc 5.95 ab K6 
133.2 abc 136.9 abc 4.61 abc 6.07 ab K7 
151.2 abc 154.7 abc 5.22 abc 6.74 ab K8 
143 abc 145.3 abc 4.78 abc 6.33 ab K9 
161.3 a 164.9 a 5.39 a 6.93 a K10 
153 abc 156.8 abc 5.03 abc 6.64 ab K11 
144.2 abc 148.1 abc 4.86 abc 6.56 ab K12 
155.4 ab 158.5 ab 5.38 a 6.8 ab K13 
157.6 ab 160.6 ab 5.32 a 6.99 a K14 

49.41 49.47 0.11064 1.8 l.s.d.5% 
 

 .طول الثمرة :7
فيمةةا كةةةان   ( سةةةم3.98)K5( سةةم و3.84)K1( سةةم معنويةةةًا علةةى الطةةةرازين 5.32) K10الطةةةراز  تفةةوق

 .التفوق غير معنوي مع بقي  الطرز
 .قطر الثمرة:8

(سم 6.22و) K5( سم للطراز 5.60ثمارها حي  تراوح بين ) تباينت الطرز المدروس  في متوسط قطر
 وكانت معظم الفروقات بين الطرز غير معنوي . K14للطراز 
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 .حجم الثمرة:1
علةةةةى  3( سةةةةم094.3 ،090.5)K1,K5معنويةةةةًا علةةةةى الطةةةةرازين  3( سةةةةم064.2) K10تفةةةوق الطةةةةراز   

 التوالي فيما كانت الفروقات مع بقي  الطرز غير معنوي .
 .وزن الثمرة:91

(غ وكةةان التفةوق غيةر معنةوي مةع معظةم الطةةرز 060.3أعلةى  متوسةط لةوزن الثمةرة ) K10حقةق الطةراز 
 المدروس .  

 في معظم الصفات المدروسة. 10Kومن خالل تقييم النتائج نستنتج تفوق الطراز 

  

91 

K10 الطراز 26شكل    
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 (Diospyros kaki الصبار) -3-6

الابار إلى المناطق الجاف  وشبه الجاف  من المكسيك وأمريكا الوسطى، والتي منها يعود أال شجرة 

أدخلت إلى شمال أفريقيا في القرن السادس عشر، ينمو بريًا في استراليا والهند وجنوب أفريقيا ويزرال 

ي أو في الكثير من المناطق الحارة الجاف  وهلك  لالستفادة  كنبات ثمري أو طبي أو علفي أو تزيين

 كأسيج  حول البساتين.

تنتشر زراعته بشكل رةيسي في المكسيك وايطاليا واألراضي الفلسطيني  المحتل  حي  يتم تادير أغلب 

الكميات المنتج  إلى األسواق األوربي  ، كما تعد الواليات المتحدة األمريكي  والتشيلي وجنوب افريقيا 

 من أهم البلدان المنتج  للابار الثمري.

 بعض الموافين الابار الثمري إلى نوعين منفالين هما :قسم 

Opuntia ficus indica  : ، وهو نوال انتشار  كبير جدًا وأهميته الثمري  عالي  جدًا، له شكل شجرة

الزهرة كبيرة افراء فاقع  اللون والثمار افراء أو حمراء مبيض  ،اللب ليس ملونًا باألحمر ،األلواح 

 تكون بشوك  واحدة ،وهها النوال يضم أانافًا كبيرة وواسع  النطاق. غير شوكي  ونادرًا ما

  Opuntia vulgarisشديد التحمل ،األزهار افراء كبريتي  اللون ،الثمار محمرة  : له شكل مفترش،

أو بنفسجي  ملساء تقريبًا ،األلواح مزودة بأشواك قايرة وعديدة وأحيانًا تتوضع عليها شوك  مفردة ، 

 تابع  له قليل  .األاناف ال

ونظرًا لاهمي  المتعددة للابار الثمري غهاةيًا واناعيًا وطبيًا ونظرًا النحسار زراعته في نطاق ضيق 

 الطرز الشكلي  المزروع  وتقييمها وانتخاب األفضل منها.   بعضفقد كان البد من حار 
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 :MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق البحث  -1-.-3
 2قر  من محافظ  السويداء، حي  تم اختيار  في عدة 9000-9002في موسمي تم تنفيه البح  

وكان  نضج الثمار مع وتوافقت النباتي  المادة لجمع الدراس ، مناطق إلى زيارات عدة جرت وقدطرز، 
 الخارجي لون القشرة وتحول للطراز، المميز الحجم إلى الثمرة واول هو الحااد مؤشرات أهم من

 المميز. اللون إلى كهلك للثمرة

 القراءات المأخوهة:

 شكل النبات ،حجم النبات، نمط النمو، لون األلواح.:  دراسة النبات 
 : كثاف  اإلزهار، لون األزهار، بدء اإلزهار، أوج اإلزهار، نهاي  اإلزهار.دراسة اإلزهار 
شكل ،اللون ،كثاف  الوبر(ة شكل الثمرة ة حجم الثمرة ة متوسط  كثاف  ،: األشواك )دراسة الثمار 

بهرة ة عدد البهور في الثمرة ة لون القشرة ة لون اللب ة االب   000وزن الثمرة ة متوسط وزن 
 .اللب

 :RESULTS AND DISCUSSIONالنتائج والمناقشة  -.-3-5  
 دراسة النبات : .1

 :شكل النبات 
 (.O6,O7,O8( والمتطاول للطرز )O1,O2,O3,O4,O5الداةري للطرز )تراوح شكل النبات بين 

 :حجم النبات 

(  والمتوسط للطرز O4,O6,O7,O8باين حجم النبات للطرز المدروس  بين الاغير للطرز)ت

(O1,O2,O3,O5.) 

 : نمط النمو 

 يمكن تقسيم الطرز المدروس  حسب نمط نموها إلى المجموعات التالي :
o  مفترش: الطرزO2,O3,O4,O5,O6. 
o :الطراز  شبه قاةمO1. 
o  قاةم: الطرازينO7,O8. 

 لون األلواح: 

 كان لون ألواح أخضر. O5كان لون ألواح الطرز المدروس  أخضر مافر عدا الطراز 
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 دراسة األزهار: ..
 :كانت األزهار كثيف  في الطرز  كثافة األزهار(O1,O2,O3,O4,O5 وقليل  في الطرز )

(O6,O7,O8.) 

  :فيما كان لون الميسم  أعطت جميع الطرز المدروس  أزهارًا لون بتالتها أافرلون األزهار

 أاقر مخضر.

 :أيام فقط 3وبفارق  04/5و 00/5تراوح موعد بدء اإلزهار للطرز المدروس  بين  بد اإلزهار. 

 :م فقطأيا 4وبفارق  02/5و 04/5تراوح موعد أوج اإلزهار للطرز المدروس  بين  أوج اإلزهار. 

 :أيام  3وبفارق  94/5و 90/5تراوح موعد بدء اإلزهار للطرز المدروس  بين  نهاية اإلزهار

 .فقط

 :الثماردراسة  .3

 90/2موعد نضج ثمار الطرز المدروس  بين تباين : موعد النضج ( للطرزO3,O6,07 )

 (.O5للطرز)  92/2( وO1,O2,O4,O8للطرز ) 95/2و

  :األشواك 

o  األشواك قليل  في ثمار جميع الطرز المدروس كانت : كثافة األشواك. 

o يمكن تقسيم ثمار الطرز المدروس  إلى مجموعتين :: شكل األشواك 

 بارزة : الطرزO1,O2,O3,O4,O6. 

  غاطس : الطرزO5,O7,O8. 

o  :كان لون األشواك أبيض سكري لجميع الطرز.لون األشواك 

o : كانت قليل  في جميع الطرز المدروس . كثافة الوبر 
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 الصفات الشكلية لنباتات وأزهار الطرز المدروسة من الصبار 28جدول 

  

حجم  رمز الطراز
 النبات

شكل 
 النبات

نمط 
 النمو

لون 
 األلواح

تاريخ 
 اإلزهار

اإلزهار 
 الكامل

نهاية 
 اإلزهار

كثافة 
 اإلزهار

لون 
 البتالت

موعد 

 لون الميسم النضج

O1 شبه   دائري متوسط
 قائم

 أخضر
 أصفر كثيفة 4/5. 18/5 14/5 مصفر

2./. 
 أصفر مخضر

O2 أخضر  مفترش دائري متوسط
 أصفر كثيفة 1/5. 14/5 11/5 مصفر

2./. 
 أصفر مخضر

O3 مفترش دائري متوسط 
أخضر 
 أصفر كثيفة 4/5. 18/5 14/5 مصفر

28/. 

 أصفر مخضر

O4 مفترش دائري صغير 
أخضر 
 أصفر كثيفة 1/5. 14/5 11/5 مصفر

2./. 

 أصفر مخضر

O5 مفترش دائري متوسط 
 أخضر
 أصفر كثيفة 4/5. 18/5 14/5 

22/. 

 أصفر مخضر

O6 أخضر  مفترش متطاول صغير
 مصفر

 أصفر قليلة 1/5. 14/5 11/5
28/. 

 أصفر مخضر

O7 أخضر  قائم متطاول صغير
 مصفر

 أصفر قليلة 1/5. 14/5 11/5
28/. 

 أصفر مخضر

O8 أخضر  قائم متطاول صغير
 أصفر قليلة 4/5. 18/5 14/5 مصفر

2./. 
 أصفر مخضر
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 المدروسة من الصبار لثمارالصفات الشكلية  29جدول 
 

 

 

  ثمارها إلى المجموعات التالي :يمكن تقسيم الطرز المدروس  حسب شكل : شكل الثمرة 

o الطرز  :متطاولO1,O2,O3,O4,O5,O6. 

o الطرز  :بيضويO7,08. 

 :حجم الثمرة (تراوح حجم الثمار بين اغيرة للطرزO1,O3,O4,O5,O8  ومتوسط )

 (.O2,O6,O7)للطرز

 

رمز 
 الطراز

شكل  األشواك
 الشوكة

كثافة  اللون
 الوبر

شكل 
 الثمرة

حجم 
 الثمرة

متوسط 
وزن  
 الثمرة غ

لون 
 القشرة

لون 
 اللب

صالبة 
 اللب

وزن البذور        
 ( غ111)

 عدد البذور

O1 أبيض  بارزة قليلة
 سكري

برتقالي  f 94 صغير متطاول قليلة
 مصفر

 c .31 e . متماسك برتقالي

O2 أبيض  بارزة قليلة
 سكري

 d 193.3 c 1.8 متماسك زهري زهري d 113 متوسط متطاول قليلة

O3 أبيض  بارزة قليلة
برتقالي  g 79 صغير متطاول قليلة سكري

 c 151 a . متوسط برتقالي مصفر

O4 أبيض  بارزة قليلة
 a .11 d 2.33 طري برتقالي برتقالي b .11 صغير متطاول قليلة سكري

O5 أبيض  غاطسة قليلة
برتقالي  a 114 متوسط متطاول قليلة سكري

 b 151 a 1.. متماسك أصفر مصفر

O6 بارزة قليلة 
أبيض 
 e 95 صغير متطاول قليلة سكري

برتقالي 
 مصفر

أصفر 
 c .31 e . متماسك مخضر

O7 غاطسة قليلة 
أبيض 
 c 116 متوسط بيضوي قليلة سكري

برتقالي 
 c 181 b . متماسك برتقالي مصفر

O8 غاطسة قليلة 
أبيض 
 d 151 a 1.73 متماسك برتقالي أرجواني h 78 صغير بيضوي قليلة سكري

       0.357    0.077 7.149 
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 :متوسط وزن الثمرة 

أقل  O8غ وتفوق معنويًا على بقي  الطرز فيما حقق الطراز 004أعلى متوسط لون الثمرة  O5أعطى الطراز 

 غ.12متوسط لوزن الثمار 

  أعطى جميع الطرز المدروس  ثمارًا لون قشرتها برتقالي مافر عدا الطراز القشرة : لونO8  كان

 لون قشرتها أرجواني.

  :يمكن تقسيم الثمار التي أعطتها الطرز المدروس  حسب لون اللب إلى المجموعات التالي :لون اللب 

 برتقالي: الطرزO1,O3,O4,O7,O8. 

 زهري: الطرازO2. 

 أافر: الطرازO5. 

  أافر مخضر: الطرازO6 . 

  :عدا الطرازين كانت االب  لب ثمار الطرز المدروس  متماسك  صالبة اللبO3متوسط ( و (O4 (

 .طري(

  أعطى الطراز  بذرة: 111وزنO4  (غ وتفوق معنويًا على بقي  الطرز 9.33بهرة )000أعلى وزن لة

 المدروس .

  : أعطت الطرز عدد البذور في الثمرةO3,O5,O8  ( بهرة في الثمرة 050أقل عدد للبهور في الثمار )

 وبفروق معنوي  عن بقي  الطرز المدروس .

 في معظم الصفات المدروسة. 5Oتفوق الطراز ومن خالل تقييم النتائج نستنتج 

  

O5 

O5 الطراز 01شكل    
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 االنتشار محدودة األشجار بعض إكثار في المؤثرة العوامل بعض دراسة 

 التمر: نخيل لبادرات الخضري النمو في الجبريليك وحمض الملوحة تأثير-1 

 INTRODUCTION المقدمة -1-1

هات أهمي  اقتاادي  كبيرة في العالمين العربي واإلسالمي،  Phoenix dactyliferaتعد نخل  التمر 
نظرًا لما تعطيه هه  الشجرة المبارك  من ثمار هات أهمي  غهاةي  واقتاادي  كبيرة مما يجعلها تساهم في 

 (.1972الدخل القومي بجزء كبير) البكر،
الزراعي في حوالي أربعين بلد في    يحتل النخيل من الناحي  االقتاادي  مكان  خاا  في القطاال 

العالم ، كما تستغل أراضي بساتين النخيل في زراع  مختلف أنواال أشجار الفاكه  والمحاايل الحقلي  
ومحاايل الخضر ونباتات الزين  كما تساهم عمليات الخدم  الزراعي   في بساتين الخيل بتشغيل نسب  معين  

 (.9000الراوي،و  لدوريمن العمال في عدد من دول العالم )ا
يتأثر نمو أشجار نخيل التمر بعدة عوامل منها كمي  ونوعي  ميا  الري وطبيع  ترب الزراع  ونوعيتها، 
حي  يفضل الترب هات القدرة العالي  لالحتفاظ بالماء والغني  بالمادة العضوي  والخالي  من الملوح  والعناار 

 (.0225خليف،و لاوديوم)ابراهيم الغهاةي  السام  مثل البورون والكلور وا
على الرغم من القابلي  العالي  لنخيل التمر في تحملها للملوح  إال أن هه  القابلي  تقل مع زيادة التركيز 
الملحي في بية  النمو إه توجد عالق  عكسي  بين النمو وتركيز األمالح حي  ينخفض النمو الطولي للمجموال 

يز الملحي في وسط النمو مما يؤثر سلبًا في محتواهما من العناار الجهري والخضري مع زيادة الترك
 .(Ramoliya&Pandey,2003)الغهاةي  

     أوضحت الدراسات أن مقاوم  النخيل للملوح  تختلف باختالف األاناف ففي دراس  قام فيها 
(Furr and Armtrong,1962 لمقارن  مد  تأثر انفي مجهول ودقل  نور بالملوح  فقد ) أوضحت النتاةج

 أن انف مجهول أكثر تحماًل للملوح  من انف دقل  نور.
أابح ثابتًا في الوقت الحاضر أن نمو النبات ال يعتمد على الماء والضوء وثناةي أكسيد الكربون 
والعناار المغهي  فحسب بل يعتمد كهلك على مواد عضوي  عبارة عن عوامل ارتباط مهمتها ربط نمو أحد 
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ت بأجزاةه األخر  تسمى الهرمونات النباتي  حي  تعمل هه  المواد مادرًا للنشاط الحيوي مما أجزاء النبا
 (.Phillips,1971يجعلها تسيطر على العمليات الفسيولوجي  المرافق  لعمليات النمو في النبات)

ت تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وتأثير الملوحة وحمض الجبريليك في النمو الخضري لبادرا
نخيل التمر صنف خستاوي ويمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في خدمة تحمل فسائل النخيل 
  والنباتات الناتجة من زراعة األنسجة للملوحة وكيفية معالجتها وبيان المستويات المؤثرة في نمو البادرات.

 MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق الدراسة  -1-2

 .بهور من انف خستاوي : المادة النباتية  -1
أجريت هه  الدراس  في البيت الزجاجي التابع للهية  العام  للبحو  العلمي    :التجربة  وقع تنفيذم -.

 الزراعي  .
 : طريقة العمل  -3

كب  وبمعدل  3( بادرة من انف خستاوي مزروع  في أكياس من البولي ايتلين سع  002تم انتخاب )
 مازار .بادرة في كل كيس مملوءة برمل 

 المعامالت المدروسة: -4
 .)ماء مقطر) شاهد 
 9500 ppm Nacl.  
 5000 ppm Nacl. 
 00000 ppm Nacl. 
 50 ppm GA3. 
 000 ppm GA3. 
 9500 ppm Nacl  (50 GA3 ppm. 
 9500 ppm Nacl (000 ppm GA3. 
 5000 ppm Nacl  (50 GA3 ppm. 
 5000 ppm Nacl (000 GA3 ppm. 
 00000 ppm Nacl  (50 GA3 ppm. 
 00000ppm Nacl (000 ppm GA3. 
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في لتر من الماء المقطر أما  Nacl( غ من ملح 9.5،5،00تم تحضير المعامالت الملحي  أعال  بإهاب  )
في ليتر من الماء المقطر وتم اضاف  المعامالت  GA3( ملب من 50،000معامالت الجبريلين فقد تم إهاب  )

 .30/09ولغاي  0/1رشًا على البادرات للفترة من 
 القراءات المدروسة: -5

جمعت العينات النباتي  ) المجموال الجهري والمجموال الخضري( وتم تنظيفها من األترب  وتم حساب الافات 
 الخضري  المدروس  وكمايلي:

 .متوسط عدد األوراق 
 .)متوسط طول الورق  ) سم 
   الوزن الجاف للمجموال الجهري والمجموال الخضري: بتجفيف المجموال الجهري والخضري على درج

م لمدة  65 حرارة  ساع  ثم ُأخه متوسط الوزن الجاف لكل من المجموال الجهري والخضري. 42ْ 
  لتحليل اإلحصائي:ا -6

ورنت قالقطاعات العشواةي  الكامل  للتجارب العاملي  و  تم تحليل النتاةج باستخدام تحليل التباين باستخدام
% باستخدام برنامج 0على مستو   L.S.Dالفروق بين المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي 

Genstat12 

 RESULTS AND DISCUSSION المناقشة  النتائج و -1-3
 ملوحة  في النمو الخضري للبادرات :ال تأثير .1

( أن للملوح  تأثيرًا معنويًا في انخفاض متوسط الوزن الجاف 0جدول )توضح النتاةج المبين  في 
للمجموال الجهري والمجموال الخضري لبادرات نخيل التمر انف خستاوي حي  أعطت المعامل  

(00000ppm NaCl   أقل متوسط للوزن الجاف للمجموعين الجهري والخضري ويعز  السبب في )
                           لنمو النبات  NPKيل جاهزي  العناار هلك لتأثير كلوريد الاوديوم في تقل

(  Khan and Inayatullah,1977 .) 

في حين لوحظ عدم وجود فروقات معنوي  بين تأثير المعامالت األخر  في معدل الوزن الجاف 
كيز الملحي  للمجموعين الجهري والخضري مقارن  بمعامل  المقارن  وقد يعود السبب في هلك لقل  الترا

 المستخدم .



111 
 

 

( أن معدل عدد األوراق ومتوسط طول الورق  تأثيرًا معنويًا 0أظهرت نتاةج التحليل اإلحااةي جدول)
أعلى  ) 5000ppm  NaClبزيادة المستويات الملحي  المضاف  مع ماء الري وقد أعطت المعامل  )

نسب  زيادة في معدل األوراق ومعدل طول الورق  مقارن  بالمعامالت األخر  ويعز  السبب لكون أن 
يقع ضمن حدود تحمل البادرات للملوح  (    ppm  NaCl  5000)التركيز الملحي المستخدم 

وراق (  في حين لوحظ أن معدل عدد األJain & Pareek,1989وتتفقهه  النتيج  مع إليه كاًل من )
( وتتفق هه  النتاةج   00000ppm NaClومتوسط طول الورق  انخفضا معنويًا مع المعامل  الملحي   )

 (.Hassan and Samoundi,1993( و )Furr &Armstrong,1962مع ما توال إليه كاًل من )
 تأثير الملوحة في صفات النمو الخضري لبادرات نخيل التمر صنف خستاوي: 31جدول 

NaCl 
Ppm 

متوسط الوزن 
الجاف للمجموع 

 الجذري
 غ

متوسط الوزن 
الجاف للمجموع 

 الخضري
 غ

 عدد األوراق
متوسط طول 

 الورقة
 سم

1 c 9.85 c 13.44 bc 6.77 c 30.46 
.511 b 11.75 b 13.82 b 8.33 b 32.36 
5111 a 12.32 a 14.34 a 10.00 a 33.88 
11111 d 9.03 d 12.19 c 5.44 c 28.79 
LSD 1% 0.249 0.0956 1.583 0.428 

  

 : في النمو الخضري للبادرات  حمض الجبريليك تأثير ..
حمض الجبريليك في النمو الخضري والمتمثل بمتوسط الوزن الجاف للمجموال الجهري  أما بالنسب  لتأثير

( أن 9والخضري ومتوسط عدد األوراق ومتوسط طول الورق  أوضحت النتاةج المبين  في الجدول )
لمستويات حمض الجبريليك تأثير في زيادة متوسط الوزن الجاف للمجموعين الجهري والخضري 

اق وطول الورق  وبفروقات غير معنوي  ويعز  السبب لقل  التراكيز المستخدم  من ومتوسطي عدد األور 
 حمض الجبريليك .
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 في صفات النمو الخضري لبادرات نخيل التمر صنف خستاوي: حمض الجبريليكتأثير  31جدول 

GA3 
Ppm 

متوسط الوزن 
الجاف للمجموع 

 الجذري
 غ

متوسط الوزن 
الجاف للمجموع 

 الخضري
 غ

 األوراقعدد 
متوسط طول 

 الورقة
 سم

0 b 9.84 c 13.44 b 6.77 c 30.46 
50 b 9.98 b 14.29 a 8.33 b 31.30 
100 a 10.15 a 14.97 a 9.22 a 32.96 

LSD 1% 0.1635 0.130 1.475 0.250 
 :تأثير التفاعل بين الملوحة  وحمض الجبريليك في النمو الخضري لبادرات نخيل التمر .3

لطبيع  التفاعل بين ملوح  الري وحمض الجبريليك تأثير معنوي في زيادة متوسط الوزن الجاف لقد كان 
 ppm  NaCl    (000ppm  5000( وقد أعطت المعامل  )3للمجموعين الجهري والخضري جدول)

GA3  أعلى زيادة معنوي  في متوسط الوزن الجاف للمجموعين الجهري والخضري مقارن  بالمعامالت )
  ويعز  السبب إلى أن وجود حمض الجبريليك في ماء الري يمنح البادرات حماي  واضح  ضد األخر 

 Furr and)(.وتتفق هه  النتاةج مع 0229الشد الملحي الهي تسببه ملوح  ماء الري) ياسين،
Armstrong,1962) . 

زيادة متوسط عدد كما أوضحت النتاةج أن للتفاعل بين الملوح  وحمض الجبريليك تأثيرًا معنويًا في 
األوراق وطول الورق  حي  لوحظ أن متوسط عدد األوراق ومتوسط طول الورق  قد ازداد بزيادة تركيز 

ppm  NaCl    (000ppm GA3  )  5000حمض الجبريليك في ماء الري وقد أعطت المعامل   )
 ppm  NaCl  5000   )تفوقاً معنويًا في متوسط طول الورق  مقارن  بالمعامالت األخر  عدا المعامل

   (50ppm GA3 (   كانت الفروقات غير معنوي  فيما أبدت المعامل )5000  ppm  NaCl    (
000ppm GA3   تفوقًا معنويًا على جميع المعامالت األخر  في متوسط طول الورق . وقد يعز )

كم الكلورايد والاوديوم في السبب لدور حمض الجبريليك في تقليل التأثير الضار للملوح  إه يقلل من ترا
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المجموعين الخضري والجهري كما أنه يشجع على انقسام واستطال  الخاليا في بادرات نخيل 
 (. AL-Juburi,1992التمر))

 :تأثير التفاعل بين الملوحة  وحمض الجبريليك في النمو الخضري لبادرات نخيل التمر .3جدول  

 

 

 

 

 

 

 

NaCl 

Ppm 

GA
3 

Pp
m 

متوسط الوزن 
الجاف للمجموع 

 الجذري

 غ

متوسط 
الوزن 
الجاف 
للمجموع 
 الخضري

 غ

 عدد األوراق

متوسط طول 
 الورقة

 سم

2500 
50 12.00 d 13.71 d 8.56 c 32.45 d 

100 12.45 c 13.90 d 9.67 b 32.79 c 

5000 
50 13.03 b 14.21 b 10.89 a 33.49 b 

100 13.49 a 14.49 a 11.33 a 33.79 a 

1000 
50 11.08 f 12.10 f 5.11 d 30.19 f 

100 11.24 e 12.40 e 5.44 d 30.34 e 
LSD 1% 0.056 0.0323 0.974 0.131 
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 :Conclusions and Propositions االستنتاجات والمقترحات 3-1-

 االستنتاجات: -1
يؤدي إلى تقليل النمو الخضري في  5000ppmإن زيادة مستويات الملوح  في ميا  الري عن  -0

لى انخفاض في متوسط الوزن الجاف للمجموعين الخضري  بادرات نخيل التمر انف خستاوي ، وا 
 والجهري ومتوسط عدد األوراق ومتوسط طول الورق .

إلى زيادة متوسط الوزن الجاف  000ppmيؤدي استخدام جمض الجبريليك في ميا  الري بتركيز  -9
ي والجهري ومتوسط عدد األوراق ومتوسط طول الورق ، كما يقلل وجود حمض للمجموعين الخضر 

 الجبريليك في ميا  الري من التأثير السلبي للملوح  على النمو الخضري.
 المقترحات: -2
إلى ميا  الري في حال كانت ملوح  الترب  عالي   ppm 000إضاف  حمض الجبريليك بتركيز  .0

 لزيادة نمو البادرات والفساةل.
متابع  إجراء تجارب جديدة على منظمات نمو ومستويات ملحي  أخر  لمعرف  تأثيرها على نمو   .9

 بادرات وفساةل وأشجار نخيل التمر.
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 إنبات بذور الزعرور باستخدام  زراعة األنسجة -.

  INTRODUCTION المقدمة -2-1
( إلى النباتات هوات الفلقتين . واشتق اسمه من Hawthornتنتمي أشجار الزعرور الشاةع )

م  العربي  للتنمي  ظإشارة إلى االب  خشبه في أنواعه المختلف  )المن Kratosلكلم  الالتيني  
أحد أكبر أجناس العاةل  الوردي  Crataegus (، ويعد جنس الزعرور0222الزراعي ،

Rosaceae  هكرت ماادر أخر  أنه يضم . في حين ( 0212نوعًا )داؤد، 50يضم حوالي
(. Christensen,1992نوعًا من أشجار وشجيرات اغيرة تنتشر في المناطق المعتدل  ) 900

األكثر شيوعًا في غابات البلوط المتواجدة في  Crataegus azarolusيعد نوال الزعرور  
متاز م فوق مستو  سطح البحر. وت 9000-0000المناطق الجبلي  شمال العراق على ارتفاال 

الجاف  والحاوي  فضاًل عن انتشارها على  الترب الكلسي  أشجار  بقدرتها على النمو في أنواال
(. تفضل طريق  اإلكثار الجنسي في حال Raeder-Roitzsch,1969المنحدرات الاخري  )

توفر البهور الجيدة بكميات كبيرة إال إن بهور بعض أنواال أشجار الغابات غير مالةم  
إنباتها أو انعدامه أثناء زراعتها بسبب ظاهرة السكون  في اإلكثار الجنسي نظرًا لبطءالستخدامها 

 (. 0225)عبداهلل والكناني،

ُيكاثر الزعرور بالبهور أيضًا والمشكل  التي تواجه إكثار  بهه  الطريق  تكمن بتأخر إنبات بهور  
هة للماء، أو ألسباب أخر  لمرورها في طور من السكون الناتج عن االب  أغلفتها غير المنف

متعلق  بالجنين هاته. وهها يستلزم معاملتها قبل زراعتها بطمرها بالرمل لعدة أسابيع لتنضيدها 
م  ، وقد تستغرق  5-3أشهر في درج  حرارة  2أشهر ثم التبريد المسبق لمدة  3-0.5لمدة 

يومًا شجع من  20مدة سنوات إلنباتها ولوحظ |أن تنضيد البهور ل3-9البهور غير المعامل  
( ، وأد  غمر البهور في حمض الكبريت 0224% )عبداهلل،31.6إنباتها لتال نسبته إلى 

(، أو معامل  0226% )عبداهلل،34.3ساعات إلى زيادة نسب  إنباتها إلى 3% لمدة 22المركز 
 Hartman et alم  )4أشهر على درج  حرارة  5البهور بحمض الكبريت ثم تنضيدها لمدة 

( ، وعمومًا يعد اإلكثار إحد  اإلمكانيات المتبع  في تقانات زراع  األنسج  النباتي    2002,
وأكد العديد من الباحثين على ضرورة اعتمادها إلكثار األشجار والشجيرات. وعززت إحد  
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 ( اللجوء إلى هه  التقان  عند فشل أو بطء الطرق التقليدي  المتبع  فيPierik,1975)الدراسات 
 اإلكثار الخضري.

هدفت الدراسة إلى تحسين نسبة إنبات البذور  وكذا نوعية البادرات الناتجة وذلك بإجراء بعض 
 المعامالت على البذور فضاًل عن استخدام أوساط زراعية مختلفة.

 MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق الدراسة  -2-2

 : تعقيم البذور 
ُجهزت كميات كافي  من بهور الزعرور تم جمعها من محافظ  ريف دمشق وعقمت بغسلها بالماء 

بواقع حجم منه : حجمين   NaOCl% هيبو كلوريد الاوديوم 6.9أواًل ثم غمرها في محلول 
 5دقاةق بعدةه رفعت من محلول التعقيم وغسلت بالماء المعقم ثال  مرات وبمعدل  5ماء ولمدة 
 مرة ، إلزال  لثار المادة المعقم  ثم تخلياها من الماء الفاةض العالق بها.دقاةق لكل 

 :تحضير نماذج بذور الزعرور 
 حاالت من البهور وشملت : 3بعد تعقيم البهور ُأختيرت 

 البهور الكامل  : وتضمنت البهور الكامل  المعقم  سطحيًا. -0
لف  الخشبي  عن البهور يدويًا في البهور المنزوع  األغلف  الخشبي  الالب  : ُأزيلت األغ -9

 ظروف معقم  وأخهت البهور كامل  من الفلق واألجن  المحاط  بأغلفتها الجلدي  .
البهور المنزوع  األغلف  الخشبي  والجلدي : ُأخهت مجموع  من البهور المزال عنها  -3

معقم  في أغلفتها الخشبي  وُأزيلت عنها أغلفتها الجلدي  أيضًا يدويًا باستخدام مالقط 
 ( .9006ظروف تعقيم وبقيت تتكون من الفلقتين والجنين.) ابراهيم ، 

 :األوساط الزراعية المستخدمة 
( : تم تحضير هها الوسط بإهاب  كل Murashige and Skoog,1962)  MSوسط  .0

غ سكروز و  30من مكوناته إهاب  تام  بحجم مناسب من الماء المقطر وأضيف إليه 
وسط وأكمل الحجم النهاةي بالماء المقطر إلى ليتر واحد وُضبط غ لغار لتاليب ال2

 .6.0-5.2بحدود  pHالرقم الهيدروجيني 
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(: جهز هها الوسط بإهاب  مكوناته الداخل  في تركيبه Fahraeus,1957) NFوسط  .9
 2جيدًا في حجم مناسب من الماء المقطر ، و|أكمل الحجم إلى ليتر واحد وأضيف إليه 

 .6.5عند  pHغ من اآلغار وضبط الرقم الهيدروجيني 
حضر الوسط بإهاب  مكوناته إهاب   :WPM(Lloyd and McCown,1981)وسط  .3

الماء المقطر وأكمل الحجم بالماء المقطر إلى ليتر واحد وأضيف تام  بحجم مناسب من 
غ سكروز وحدد الرقم 30غ لتاليب الوسط كما أضيف إليه 2إليه اآلغار بواقع 

 . 6.0- 5.2بحدود  pH الهيدروجيني  
( : حضر الوسط بإهاب  مكوناته Uchimyia and Murashige,1974) UMوسط  .4

المقطر وأكمل الحجم بالماء المقطر إلى ليتر واحد  إهاب  تام  بحجم مناسب من الماء
 .5.2غ لتاليب الوسط وضبط الرقم الهيدروجيني عند 2وأضيف إليه اآلغار بواقع 

مل من كل منها في زجاجات حجم 95وزعت كاف  األوساط المهكورة أعالها بمقدار  .5
في مل وأغلقت بأغطي  مؤلف  من طبقتين من رقاةق األلمنيوم ، ثم وضعت 000

دقيق  وضغط واد جو وبعد االنتهاء من 90م  ولمد 090األتوغالف على درج  حرارة 
عملي  التعقيم أخرجت األوساط المعقم  وتركت في جو المخبر لتبرد وتتالب وتابح 

 جاهزة لالستخدام.
  :زراعة نماذج بذور الزعرور 

 MS,NF,WPM,UMزرعت نماهج بهور الزعرور المعقم  على سطح األوساط الغهاةي  
مكررات  3بواقع ، و بهرة لكل زجاج 9المهكورة أعال  الالب  الخالي  من منظمات النمو وبواقع 

وأغلقت فوهات الزجاجات بطبق   .زجاجات في كل مكرر 5لكل نموهج بهور ووسط غهاةي و
درج  يومًا على 90-1مزدوج  من رقاةق األلمنيوم وحفظت في غرف  النمو في الظالم التام لمدة 

درج  مةوي  وبعد مباشرة نماهج البهور باإلنبات نقلت من ظروف الظالم التام إلى 9±95حرارة 
 ساعات ظالم( وبدرج  الحرارة هاتها.2ساع  ضوء/06ظروف النظام التعاقبي للضوء )

 : أقلمة البادرات الناتجة في األوساط الزراعية ونقلها إلى التربة 
الزراعي الالب عند بلوغها طواًل مناسبًا وغسلت جهورها جيدًا  أزيلت بادرات الزعرور من الوسط

بالماء للتخلص من بقايا الوسط . ثم غرست في مزيج من الترب  الرملي  والبيتموس في أاص 
بالستيكي . ونقلت إلى البيت الزجاجي وغطيت جميع البادرات في أكياس نايلون شفاف  مثقب  لمدة 
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درج  مةوي  9±95كياس لتستمر في النمو على درج  حرارة أيام وبعدةه رفعت عنها األ 1
ضاءة   أسابيع نقلت إلى ظروف الحقل. 3لوكس ) نظام متعاقب( وبعد  9000وا 

 RESULTS AND DISCUSSION المناقشة  النتائج و -2-3
  :تأثير إزالة األغلفة عن بذور الزعرور في إنباتها على بعض أوساط الزراعة النسيجية

زراع  بهور الزعرور المعقم  متضمن  البهور الكامل  والبهور المنزوع  أغلفتها أكدت نتاةج 
الخشبي  والمنزوع  أغلفتها الخشبي  والجلدي  على مجموع  من األوساط الشاةع  في زراع  
األنسج  إلى مباشرة إنباتها باورة اعتيادي  ونجاح نموها مع اختزال بارز للمدة الزمني  التي 

إنباتها في الترب  والتي قد تبلب أكثر من سنتين . فقد باشرت هه  البهور إنباتها في  تستغرقها عند
بعض األوساط بعد أسبوال من زراعتها على أسطح هه  األوساط ، والحاول على الشتالت 

 الكامل  منها خالل شهر واحد فقط.
  تأثير الوسطMS   :الصلب في زراعة النماذج المختلفة من البذور

الالب إنبات  MSأظهرت نتاةج زراع  النماهج المختلف  من بهور الزعرور على سطح وسط 
( واستلزم إنباتها مدة تراوحت بين    30أجن  البهور منزوع  األغلف  الخشبي  والجلدي  ) الجدول 

ت يومًا ولوحظ أن بهور الزعرور الكامل  والبهور المزال  أغلفتها الخشبي  فشلت في اإلنبا 1-90
على هها الوسط بالرغم من بقاةها عليه أكثر من شهرين وقد عبرت البهور المزال  أغلفتها 

عطاةها بادرات  MSالخشبي  والجلدي  عن طاقتها عند زراعتها على الوسط  بدالل  قوة إنباتها وا 
سم عند بلوغها شهرًا واحدًا  09قوي  خالل أسبوعين  وأعطت مجاميع خضري  بلغت ارتفاعاتها 

ن العمر. وبالتالي إنتاج بادرات زعرور مستكمل  لمجاميعها الجهري  والخضري  التي تكفل نجاح م
نقلها إلى التربً  فضاًل عن أن هه  النبيتات الناتج  مشابه  مورفولوجيًا للنباتات الحقلي  ويعز  

لمعظم  إلنبات ونمو بهور الزعرور إلى أن هها الوسط يعد وسطًا مناسباً  MSدعم هها الوسط 
أنواال النباتات وشيوال استخدامه في زراع  األنسج  يسبب ضمان توفير  كاف  متطلبات العين  

 النباتي  سواء كانت بهور عشبي  أو خشبي .
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تأثير إزالة األغلفة الخشبية أو الجلدية عن بذور الزعرور في إنباتها عند (: 33الجدول )
يومًا من  31الصلب والحصول على نباتات كاملة بعد  MSزراعتها على سطح وسط 

 الزراعة.

اإلنبات  عدد البذور معامالت البذور
)%( 

مدة 
اإلنبات 
 )يوم(

إرتفاعات المجموال 
 )سم(SD±الخضري 

أطوال 
الجهور 

±SD)سم( 

عدد األوراق 
المتكون  على 

 البادرات
 الثابت  المزروع 

البذور الكاملة 
 )المقارنة(

000 0 0 - 0 0 0 

المنزوعة أغلفتها 
 الخشبية

000 0 0 - 0 0 0 

المنزوعة أغلفتها 
 الخشبية والجلدية

000 10 10 1 09±0.5 90±0.9 05±9.2 

 (- ، تشير إلى عدم حاول إنبات )± SD .االنحراف المعياري : 
  تأثير الوسطWPM :الصلب في زراعة النماذج المختلفة من البذور 

أظهرت النماهج المختلف  من البهور على سطح هها الوسط قدرة البهور منزوع  أغلفتها الخشبي  
والجلدي  على اإلنبات. وترتب عنها عمومًا اختزال المدة التي تستغرقها عملي  إنبات هه    
البهور، وأوضحت البيانات أن زراع  البهور المنزوع  أغلفتها الخشبي  والجلدي  على الوسط 

WPM  (. 39% عن الحاالت األخر  . )الجدول20الالب سجلت تفوقًا في نسب إنباتها بلب
الالب على الرغم من بطء نمو  MSوهها يعني تفوقها عن نظيراتها المزروع  على الوسط 

مجموعها الخضري الهي ال يتناسب مع مجاميعها الجهري  قياسًا بالبادرات النامي  على الوسط 
MS  الالب . وتراوحت معدالت أطوال المجاميع الجهري  للبادرات الناتج  بالوسطWPM  بين
أوراق مما يشير إلى عدم تناظر حجم المجموع   5-9سم وكان معدل عدد األوراق بين 00-90

. من المحتمل أن يفسر هها  WPMالخضري  والمجموع  الجهري  للبادرات النامي  على الوسط 
 اب  نماهج البهور إلى نوعي  وطبيع  هه  النماهج.التباين في استج
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  تأثير الوسطNF :الصلب في زراعة النماذج المختلفة من البذور 
 NFأظهرت البيانات نجاح إنبات البهور المزال  أغلفتها الخشبي  والجلدي  على سطح وسط 

الالب فيما أخفقت البهور الكامل  وتلك المنزوع  أغلفتها الخشبي  أيضًا في إنباتها على الرغم 
من بقاةها على الوسط أكثر من شهرين والحاول على البادرات الكامل  من الزعرور 

( ومن المحتمل أن يعز  نجاح إنبات البهور المزال  أغلفتها لخشبي  والجلدي  إلى 33)الجدول
( Fahraeus,1957لمكونات الداخل  في تركيب  هها الوسط الخالي من النتروجين ) تشجيع ا

وتشير النتاةج أيضًا إلى تفوق إنبات البهور المنزوع  أغلفتها الخشبي  والجلدي  ) الفلقتين مع 
الالب  MS% على هها الوسط متفوق  على نسب إنباتها على الوسط 29األجن ( إه بلغت 
الالب وتعكس الفروقات في نسب اإلنبات تأثير نوعي   WPMتها في الوسط ومماثل  لنسب إنبا

 (.33الوسط الزراعي المستخدم ) الجدول

تأثير نزع األغلفة الخشبية أو الجلدية عن بذور الزعرور في إنباتها عند (: 34الجدول )
يومًا من  31الصلب والحصول على نباتات كاملة بعد  WPMزراعتها على سطح وسط 

 الزراعة.

اإلنبات  عدد البذور معامالت البذور
)%( 

مدة 
اإلنبات 
 )يوم(

المجموال  ارتفاعات
 )سم(SD±الخضري 

أطوال 
الجهور 

±SD )سم( 

عدد األوراق 
المتكون  على 

 البادرات
 الثابت  المزروع 

 0 0 0 - 0 0 000 البذور الكاملة )المقارنة(
 0 0 0 - 0 0 000 المنزوعة أغلفتها الخشبية

المنزوعة أغلفتها الخشبية 
 والجلدية

000 29 29 00 1±0.5 99±9 2±0.3 

 ± SD .االنحراف المعياري : 
بنموها  NFواتافت النباتات الناتج  من زراع  البهور المنزوع  أغلفتها الخشبي  والجلدي  على 

الالب . وكانت  WPMالالب ووسط  MSالضعيف قياسًا بنمو قريناتها النامي  على وسط 
مجاميعها الخضري  والجهري  ضعيف  مما سبب تعثر نموها مع تقدمها بالعمر ومن المحتمل أن 

( ، Fahraeus,1957يعز  ضعف البادرات المتكون  على هها الوسط إلى خلو  من النتروجين )
األوساط الشاةع  في الدراسات المتعلق  بتثبيت النتروجين الجوي في البقوليات وغير ويعد من 

  (.b9000البقوليات. ) المالح والبرهاوي ، 
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تأثير نزع األغلفة الخشبية أو الجلدية عن بذور الزعرور في إنباتها عند (: 35الجدول )
يومًا من  31الصلب والحصول على نباتات كاملة بعد  NFزراعتها على سطح وسط 

 الزراعة.

اإلنبات  عدد البذور معامالت البذور
)%( 

مدة 
اإلنبات 
 )يوم(

إرتفاعات المجموال 
 )سم(SD±الخضري 

أطوال 
الجهور 

±SD )سم( 

عدد األوراق 
المتكون  على 

 البادرات
 الثابت  المزروع 

الكاملة البذور 
 )المقارنة(

000 0 0 - 0 0 0 

المنزوعة أغلفتها 
 الخشبية

000 0 0 - 0 0 0 

المنزوعة أغلفتها 
 الخشبية والجلدية

000 29 29 00 4.9±0.2 2.9±0.0 6±0 

  (- ، تشير إلى عدم حاول إنبات )± SD .االنحراف المعياري : 
  تأثير الوسطUM :الصلب في زراعة النماذج المختلفة من البذور 

الالب  UMأظهرت النتاةج فشل إنبات جميع نماهج بهور الزعرور عند زراعتها على الوسط  
على الرغم من تكرار زراعتها ومن المرجح أن يعز  السبب إلى عدم كفاي  تراكيز المكونات 
الداخل  في تركيب هها الوسط لنمو البهور إه أنه يستخدم بشكل واسع في زراع  بروتوبالست  

( والتي تعد نظامًا بيولوجيًا دقيقًا على Murashige and Uchimyia,1974نباتي  ) الخاليا ال
 المستو  الخلوي.

 : أقلمة النبيتات المتكونة ونقلها إلى التربة 
% وبعد 000أكدت جميع المالحظات نجاح نقل وأقلم  جميع بادرات الزعرور الناتج  بنسب  

 نجاح أقلمتها نقلت إلى ظروف الحقل.
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 :التمر نخيل فسائلى عل ذورجال تكوين زيادة -3

  INTRODUCTION المقدمة -2-1
 الفسيل  وتعرف فساةل، ينتج الهي Phoenix الجنس أنواال من الوحيد النوال هي التمر نخل 

 بطيإ برعم عن ناتج  وهي والفر  ، الخلف ، فتسمى النخيل زراع  مناطق حسب مختلف  بأسماء

 إعطاء في النخيل أشجار وتستمر النخل ، نمو من األولى المراحل في السعف  إبط في يتكون

 تعطيها التي الفساةل عدد ويتراوح زهري ، البراعم كل تكونت بعدها سنوات 10 عمر حتى الفساةل

 الفساةل من قليل  أعداداً  تعطي أاناف وهناك األاناف، وحسب فسيل ، 33 – 8 بين ما النخل 

 ومشرق والحياني البريم مثل الفساةل عالي  وأاناف فساةل، 8 يكون الهي البرحي و المكتوم مثل

 .فسيل  33 يعطي الهي هدياوالز 

  مواد وطرائق الدراسةMATERIALS AND METHODS 

الفساةل في  وفالت الزاهدي ، انف ، منتقريباً  كب 6  بوزن أرضي  فسيل   54 استعملت

في ثالث  مكررات وكل  زراعتها وتمت دقيق  30 لمدة فطري بمبيد بغمرها وعقمت شهر أيار

 :التالي  المعامالت حسبمكرر مكون من ثال  فساةل وهلك 

 .الخشب نشارة .0

 . 1 : 3 بنسب  والبتموس الخشب نشارة من خلط  .9

 . 1 : 1 بنسب  والبتموس الخشب نشارة من خلط  .3

 .1 : 3 بنسب  والبتموس البرليت من خلط  .4

 .1 : 1 بنسب  والبتموس البرليت من خلط  .5

 .فقط رمل .6

 .الجهور وطول التجهير نسب  حساب تم من الزراع   شهور ست  وبعد
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 RESULTS AND DISCUSSION المناقشة  النتائج و -2-3
   الوسط فيكانت  المتكون  الجهور وأطول للجهور مةوي  نسب  أعلى نجد   36من الجدول

 خلط  تليها سم، 43.41 والطول %%22.12 بلغت حي  1 : 3 بنسب  بتموس)  بيرليت

 والبتموس الخشب نشارة ثم سم، 35.50 الجهور وطول% 22.99تجهير  بنسب  الخشب نشارة

 تكوين على تأثيراً  البيةات أقل وكان سم، 95.56 الجهور وطول %22.10 بنسب  1 : 1 بنسب 

 سم. 05.93%وطول الجهور  56.00حي  كانت نسب  التجهير  الرمل و وسطه الجهور
 تأثير وسط الزراعة على نسبة تجذير وطول جذور فسائل النخيل صنف زاهدي 36جدول 

 طول الجذور سم نسبة التجذير% أوساط الزراعة

 ab 35.50 b 22.99 نشارة خشب

3:1نشارة خشب + بيتموس   25.41 d 20.51 e 

1:1نشارة خشب + بيتموس   22.10 b 25.56 c 

3:1برليت + بيتموس  22.12 a 43.47 a 

1:1برليت + بيتموس  26.46 c 21038 d 

 e 15.23 f 56.00 رمل فقط

L.S.D 5% 0.6139 0.1666 
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  دراسة العدد الكروموسومي لبعض أصناف النخيل 

 المقدمة INTRODUCTION  
الناحي  السيتولوجي  عندما درس األجن  ( أول من درس نخل  التمر من Nemic,1910كان )

اليافع  لنخيل التمر. ومن خالل تلك الدراس  توال إلى أن العدد الكروموسومي الثناةي لهها 
( فقد درس الناحي  السيتولوجي  لست  أاناف من نخيل Beal,1937 أما ) ( .92النوال هو )

الحالوي، الخستاوي، المكتوم باإلضاف  إلى خمس  أنواال مختلف   دقل  نور، التمر وهي البرحي،
 .Ph. sylvestris ,Ph. Hanseana ,Ph. humilis , Phوهي  Phoenixتعود لجنس 

canarienses, Ph. Reclinata   فتوال إلى أن العدد الكروموسومي لجميع هه  األاناف
( فقد ,0255Darlington and. Wylie)(.أما 36الزراعي  المختلف  واألنواال المختلف  يساوي )

 (.92هكر أن العدد الكروموسومي الثناةي لنخل  التمر هو )

كرموسومات النخيل فتوال إلى وجود اختالفات في حجوم (  Road, 1963 ) درس
الكرموسومات العاةدة ألنواال مختلف  وقد أوضح أن كرموسومات بعض األنواال تتراوح أطوالها بين 

مايكرومتر، وقد اتخه هه  الاف  للتمييز بين هه  األنواال المختلف  ،كما أن العدد  3.5 – 0
 (.02األحادي لكرموسومات جميع األنواال التي درسها هو )

فقد درسا العدد الكرموسومي في نخل  التمر للانف   ( (Murin, and. Chaudri., 1970  أما
 (.02ألحادي لهها الانف هو )خضراوي ،وتواال إلى أن العدد الكرموسومي ا

الطرز الكرموسومي  لكرموسومات نخل  (   (Soliman and. Al-Ma yah, 1978وقد درس 
( وأن كرموسومات نخل  02التمر فتواال إلى أن العدد الكرموسومي األحادي لنخل  التمر هو )

متميزة في التمر هات طرز كرموسومي غير متناظر حي  أن هناك خمس  أزواج كرموسومي  
الطول عن بقي  الكرموسومات وقد وجدا أيضًا أن هناك سبع  أزواج من الكرموسومات وسطي  
السترومير وزوجين تحت السترومير وتسع  أزواج تحت نهاةي  السترومير وقد أشارا إلى أن 

 .الحجم المطلق لكرموسومات نخيل التمر يكون قايرًا جدًا إها قورن بأنواال أخر  من النباتات

 إن الهدف من هذه الدراسة تحديد العدد الكرموسومي لبعض األصناف والفحول المدروسة  .
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  مواد وطرائق الدراسةMATERIALS AND METHODS 

 استنبات البذور النسبة لألصناف المؤنثة :-1 
في أطباق  خستاوي ، زاهدي ، بربن (  ) زرعت مجاميع البهور العاةدة لااناف تحت الدراس 

بتري معقم  بين أوراق ترشيح مبلل  بالماء العادي ثم وضعت األطباق في حاضن  تحت درج  
م وتركت األطباق في الحاضن  لحين إنبات البهور وظهور الجهر األول وجهور  9±92حرارة 

 المرتب  الثاني  ثم اخضعت نهايات تلك الجهور لعملي  التثبيت.
 الفحول المدروسة :-2 
 (32ف ،36ف ،39ف ،91ف ،90ف ،90،ف02،ف02، ف05)فر أشجار الفحول المدروس  تم اختيا
، بيتموس، سماد  ترب  مزيج بترب  في شهر أيلول وحضنت الزراعي  المعامالت بنفس وعوملت
 أزيل أسبوعيًا وهلك لمدة ست  أشهر فخالل شهر لهار مرتين ورويت 0-0-0 بنسب  عضوي
  وجمعت وحضرت للتثبيت. الجهري  النامي  القمم تشكلت حي  األشجار قواعد عن التراب

 التثبيت:-3 
تم تثبيت نهايات الجهور األولي  وتفرعاتها بمحلول كارنوي المتكون من ثالث  حجوم كحول مطلق 

ساع  وتحت درج  حرارة الغرف   42وحجم واحد من حمض الخليلك الثلجي لمدة تتراوح بين 
 العادي .

 التصبيغ:-4 
غ من ابغ   9هه  الدراس  ابغ  األسيتوكارمين وقد تم تحضيرها بإضاف  استعملت في 
% ماء 55% حمض الخليك الثلجي و 45مل من محلول متكون من  000الكارمين إلى 

مقطر، حي  تمت إضاف  الحمض إلى الماء المقطر وسخن على لهب هادئ حتى الغليان ثم 
مر وترك المزيج حتى يبرد ثم رشح بورق أضيفا إليه الابغ  باورة تدريجي  مع الرج المست

 (.4و2ترشيح عادي عدة مرات )
 تحضير الشرائح:-5 

( في تحضير جميع الشراةح وكاآلتي: بعد أن تم تثبيت 4,2استعملت طريق  الهرس التي هكرها )
نهايات الجهور بالمثبت غسلت بالماء المقطر باورة جيدة ثم اضيف إليها محلول حمض كلور 

م وهلك لتفكيك خاليا النسيج وتال هلك غسل    65-60دقيق  بدرج  حرارة  9-0دة ال( لم0الماء )
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العينات بالماء المقطر باورة جيدة إلزال  أي أثار للحمض. ثم نقلت نهايات الجهور إلى 
( نقالت ثم جر  إزال  الماء من النسيج وهلك 3-9زجاجات ساع  تحتوي على ماء مقطر )

دقاةق  5%( ولمدة 20-10-50-30  تااعدي  من الكحوالت )بإمرار نهايات الجهور بسلسل
 لكل تركيز.

سم ووضعت على شريح  زجاجي  نظيف  ثم وضعت على 0-0.5أخهت نهايات الجهور بطول 
كل منها قطرة من ابغ  األسيتوكارمن وضع فوقها غطاء زجاجي نظيف ثم ضغط عليها 

ةح بين طبقتين من اوراق الترشيح وضغط بواسط  اإلبهام أو بقاعدة القلم ومن ثم وضعت الشرا
عليها برفق براح  اليد وهلك لتفكيك الخاليا والتخلص من الابغ  الزاةدة ثم فحات الشراةح 

 تحت المجهر وتم اختيار الجيد منها للدراس .   
بعد أن تم فحص الشراةح الجيدة التي تحتوي على خاليا في أطوار انقسام مختلف  والكرموسومات 

 واضح  أخه عدد الكرموسومات لكل انف وفحل.فيها 

 المناقشة  النتائج و RESULTS AND DISCUSSION 
مي  فةي الخاليةةا الجسةةمي  لنهايةات جةةهور أاةناف اإلنةةا  والفحةةول سةةو تمةت دراسةة  األعةداد الكرمو 

التةةي شةةةملتها الدراسةةة  وتشةةير النتةةةاةج إلةةةى عةةدم وجةةةود اختالفةةةات فةةي العةةةدد الكرموسةةةومي للخاليةةةا 
 ،90ف ،90،ف02،ف02، ف05خستاوي ، زاهدي ، بربن ( والفحول )ف ) الجسمي  بين األاناف

 و( . وهه  النتاةج ال تتفق مع مةا وجةد  )الاةالح 2n=36( المدروس  )32ف ،36ف ،39ف ،91ف
( إه بينةت هةه  Al-Salih et al.,1975( و )al  Abbas et 1995,.( و   )0221الةراوي،

( غيةر أن عةددها فةي الاةنف 2n=36الكرموسةومات فةي الاةنف أشةقر هةي )الدراسات أن عدد 
(  وقةةةد لةةةوحظ تباينةةًا فةةةي عةةةدد الكرموسةةةومات فةةي هةةةها الاةةةنف حيةةة  كةةةان 2n=32ليلةةوي كةةةان )

( وكةةان التبةةاين فةةي عةةدد الكرموسةةومات فةةي الاةةنف أشةةقر محةةدود 92،39،34،36،64عةددها) 
(  أن العةدد Al-Salih & al,1987)( وكةهلك هكةر فةي دراسة  34،36جةدًا حية  كةان عةددها) 

( Al-Salih & al,1975(.كما بين )2n=32الكرموسومات في انفي الساير والخااب هي )
 . (2n=18)أن عدد الكرموسومات المأخوهة في نهايات جهور انف الفحل غنامي أخضر هي 

بينما تتفق نتاةج هه  الدراس  مع دراسات بينت أن األعداد الكرموسومي  ألاناف الفحول غنامي 
 (2n=36)أخضر ، غنامي أحمر ، الخكري واألاناف المؤنث  خستاوي، زهدي ، بريم هي 
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(  Beal,1937( وتؤكد نتاةج الدراس  التي قام بها )0225( و  )شلبي وأخرون ،0222)شلبي ،
  من أاناف نخيل التمر وهي البرحي، دقل  نور ، حالوي، أميري ،خستاوي ، عند دراس  ست

 , P.canariensis  هي   Phoenixالمكتوم فضاًل عن خمس  أنواال محتلف  من جنس 
P.reclinata,P.humilis,Phanseana   ,P.sylvestirs  حي  هكر أن العدد الكروموسومي
 . (2n=36)ختلف  هي لجميع هه  األاناف الزراعي  واألنواال الم
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 : المقترحات العامة 

   خوص(  –أزهار  –اقتراح مشروال إلكثار النخيل بتقنيات زراع  األنسج  ) قم  ميرستيمي

بالتعاون بين جميع الهيةات البحثي  الزراعي  للحاول على فساةل النخيل الالزم  لتطوير زراع  

 نخيل التمر في سوري .

  اقتراح مشروال لدراس  الظواهر الفسيولوجي  التي تعاني منها بعض األشجار المثمرة  في

واألشجار محدودة االنتشار بشكل خاص مثل ظاهرة الشبشل  في التوت  سوري  بشكل عام 

 وتشقق الثمار في التين والرمان والحلول في الكرز واختزال المبايض في المشمش العجمي. 

  لتوايف وتوحيد أسماء  هات العالق  الزراعي   من كاف  الجهات تشكيل لجن  مركزي

نشاء حقول أمهات موثوق .  أاناف األشجار محدودة االنتشار المتشابه  كالتين والرمان وا 

   استخدام التقانات الحيوي  وخاا  البام  الوراثي  لتحديد الهوي  الوراثي  لااناف والطرز

عطاةها الهوي  الخاا  بها.الشكلي  والفحول المتفوق  الستكم  ال توايفها وا 

   اعتماد األاناف والطرز الشكلي  والفحول المتفوق  من خالل لجن  اعتماد أاناف الفاكه

 والخضار التي تم تشكيلها مؤخرًا في وزارة الزراع  واإلاالح الزراعي.

 نيات الحفظ حفظ المادة الوراثي  لااناف والطرز الشكلي  لاشجار محدودة االنتشار بتق

 الحديث  كاألزوت الساةل.

 .متابع  الدراسات المتعلق  بالعوامل المؤثرة في إكثار العديد من األشجار محدودة االنتشار 

 .طباع  ونشر نشرات علمي  متخاا  بكل نوال من األشجار محدودة االنتشار 

 ودة إعداد برشوات حول أهم الخدمات الزراعي  الضروري  لكل نوال من األشجار محد

 االنتشار.

   القيام بندوات علمي  وأيام حقلي  لتوعي  المزارعين والمرشدين الزراعيين حول أهمي  زراع

 األشجار محدودة االنتشار.
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  المراجعReference 
 المراجع العربية 
بوسواطة الناقول  Le Tpxlو  GSTنقل جينات الشد الحيوي  .2116 ،ضياء أيوبابراهيم  (1

Agrobacterium tumefaciens  نتواج نباتوات حموص معدلوة إلوى األجنوة الناضوجة واا
 .أطروح  دكتوراة . جامع  الموال. العراق. وراثيًا 

نخلة التمور زراعتهوا ورعايتهوا  – 0110محمد نظيف حجةاج، خليف عاطف محمد؛ ابراهيم  (0
نتاجها.  / افح .010منشأة المعارف، االسكندري ، جمهوري  مار العربي ، / واا

. المركةةةز العربةةةي لدراسةةةةات نخلوووة لتمووور شوووجرة الحيووواة. 2118عبةةةد الباسةةةط عةةةودة،  إبوووراهيم (3
 ( افح .392المناطق الجاف  واألراضي القاحل . )

نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد فوي زراعتهوا وصوناعتها  – 1972عبد الجبار، البكر  (4
 بغداد. وتجارتها. 

، قسةم البسةاتين، 01الرسةال  رقةم  النخيل فوي مصور. – 0101محمد، بهجت توماس؛ براون  (0
 / افح .00وزارة الزراع ، القاهرة، مار، /

 وخدماتها أصنافها زراعتها، العرب، بالد في الفاكهة أشجار. 1998 ، الشيخ طه حسن (6
 .دمشق الدين، عالء دار. وفوائدها

نتواج التموور  - 1979يوسةف، والوي محمد سعيد؛ القحطاني فتحي؛ حسين  (5 زراعوة النخيول واا
 / افح .55 – 46جمعي  فالح  البساتين، القاهرة، /في العالمين العربي واالسالمي. 

األيةةةام الحقليةةة  حةةةول  عمليوووات خدموووة رأس النخلوووة. – 0330ماةةةطفى عةةاطف، الحموووادي  (8
 / افح .01تقنيات اإلنتاج في نخيل التمر، مار، /

النخيول والتموور بالمملكوة  – 1983محمةد ابةراهيم، السالم محمد زينةي، جوانه طاهر؛ خليفة  (2
 / افح . 225وزارة الزراع  والميا ، المملك  العربي  السعودي ، /العربية السعودية. 

مطبعةةة  دار الطتةةب للطباعةةة   .إنتووواج الفاكهووة.  9000، عةةةادلالووراوي ؛  علةةةيالوودوري  (00
 والنشر . جامع  الموال.

منشةةورات وزارة الزراعةة   .)زراعووة، خدمووة، تربيووة(شووجرة التوووت  - 9000،حسةةين  ةفووزري  (11
 .)443واإلاالح الزراعي رقم )

النةةةدوة العراقيةةة  .دراسوووة الوراثوووة الخلويوووة لنخلوووة التمووور .  1988محمةةةود اسةةةماعيل، سووولبي  (12
 .79-68بغداد . العراق .ص: –الفرنسي  لزراع  أنسج  نخيل التمر .مجلس البح  العلمي 
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.دراسوة الطوورز  1995 ،محمةد عبةاس؛ سولمان  مؤيةد رجةبلعواني ا ؛محمةود اسةماعيلسولبي  (13
-119(:2)26مجلة  العلةوم الزراعية  العراقية  الكرموسومية ألصناف مختلفة من نخيل التمر 

131  . 

دراسوة خلويوة علوى صونفين  .1987 ،عبد المجيد عبد العزيزالراوي  ؛ عباس أحمدالصالح  (14
 .142-123(:2)5 زراعيين من إناث نخيل التمر

دراسووة تقيوويم أحوود  – 2112سةةليمان، العووامري محمةد؛  صووالحسةعيد بةةن خمةيس؛  يالصووباح (.1
/ 23وزارة الزراعةة  والثةةةروة السةةمكي ، ُعمةةةان، / –عشوورة صووونفًا مووون فحوووول النخيووول العمانيوووة 

 افح .

دراسة عن نخيل البلح وواقع زراعته فوي القطور العربوي السووري . 1991زياد، عبد الرحيم  (16
 ( افح .141مديري  البحو  العلمي  الزراعي ، دمشق، ) وآفاق التطوير المستقبلية.

. تأثير معوامالت مختلفوة علوى إكثوار الزعورور والعرعور جنسويًا 1996 مظفر عمةر،عبد اهلل  (15
 .112-99(: 3)28مجل  زراع  الرافدين وال جنسيًا .

 مطبع  جامع  الموال، العراق.بذور أشجار الغابات.  .1984 ياووز شفيق،عبد اهلل  (.1

. مطبعةة  جامعةةة  مشووواتل الغابوووات  .1985عةةادل ابةةراهيم، ؛ الكنووواني  يةةةاووز شةةفيقاهلل عبوود  (19
 الموال ، العراق.

تقيوويم فحووول النخيوول  – 2112 جميةةل،الخيووري  عبةةد العزيةةز؛البحرانووي عبةةد اهلل؛ الغاموودي  (21
 / افح .31/ ،جامع  الملك فيال، السعودي  المستخدمة في التلقيح بمنطقة اإلحساء.

واقوع زراعوة غوراس التووت الصوالحة لتربيوة دودة . 9004محمةد عبةد المعةين ،   القضماني (90
 ت.ة الدورات التدريبي  المركزي  على تربي  دودة القز وزراع  غراس التو الحرير وخطة إكثارها

. جامعة  اإلمةارات نخيل التمر في اإلمارات العربيوة المتحودة. 2114، وليد عبد الغني، كعكة (22
 ( افح .227الطبع  الثاني . )العربي  المتحدة، 

.التوصوويف 1998عبةد العزيةةز، الحووارثيعةوض،  عثمووانمحمةد ،  صووالح،المرزوقووي محموود  (23
النةةدوة العلميةة  لبحةةو  النخيةةل ،مةةةراكش ، الخضووري لووبعض أصووناف نخيوول التمووور العمانيووة. 

 ( افح .397المغرب )

 .1982مةد سةيد،أح خليفوةعبةد اهلل محمةود، محسون جميل فهيم، سولاير محمد أحمد، مليجي (.2
 /افح .762ندوة النخيل األولى، المملك  العربي  السعودي ، /

ابتكووار تقنيووة جديوودة لتكوووين العقوود  .2111نجةو  ابةةراهيم ،؛ البرهوواوي  مةزاحم قاسةةمالمووالح  (.2
المثبتة للنيتروجين الجووي فوي الحنطوة والشوعير والطمواطم بوسواطة الرايزوبيووم الطبيعيوة . 

 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعي  في العراق. 2914براءة اختراال رقم 
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. سلسةةل  دراسة  اإلنتةةاج النبةةاتي إنتوواج التمووور ووقايتهووا. 1994، منظمووة األغذيووة والزراعووة (26
 ووقاي  النبات.

النباتوات الطبيوة والعطريوة والسوامة فوي الووطن . 1988 المنظموة العربيوة للتنميوة الزراعيوة، (27
   ، دار مار للطباع  . الخرطوم . السودان.. جامع  الدول العربي العربي

فسولجة وتشوريح ومورفولووجي نخلوة  - 1981األمير عبةاس، جعفر جبار حسن؛ النعيمي  (28
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