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أجريت هذه الدراسة في احد البساتين األهلية في قضاء أبي الخصيب التابع لمحافظة البصرة ،خالل موسمي النمو  7161و
 7162لبيان مدى االختالف بين اصناف متفاوتة النضج ومع تحديد افضل الصفات المعتمدة في التصنيف فقد وجد من
الدراسة بان هناك فروقات معنوية في عدد من الصفات الخضرية بين االصناف المدروسة (الحالوي والبرحي واالخصاب)
حيث أوضحت نتائج الدراسة الحالية إن معدل محيط الجذع يعتب ر صفة مهمة للتمييز بين األصناف المختلفة لنخيل التمر
Keywords
حيث كان لألصناف الزراعية الحالوي والبرحي والخصاب يساوي  611سم و 696سم و 687سم بالتتابع .وكانت أطوال
Date Palm
السعف في الدراسة الحالية لألصناف الزراعية الحالوي والبرحي واالخصاب ( 77622و  783و )72722بالتتابع حيث
Vegetative
Morphology
تفوق صنف البرحي في طول السعفة معنويا ً على صنف الحالوي وهذا يؤكد أهمية صفة طول السعفة في التصنيف .وقد
Date
أمكن االستفادة من صفة سمك الخوص في التمييز بين االصناف المدروسة اما ملمس الخوص فكان له اهميه محدودة.
ripening
يالحظ أن أهم الصفات التي لها فرقا ً معنويا ً بين أصناف نخيل التمر الم دروسة هي معدل طول الطلعة ومعدل وزن الطلعة
حيث تفوق صنف الخصاب معنويا ً على كل من صنفي الحالوي والبرحي في معدل طول ووزن الطلعة وتفوق صنف
البرحي معنويا على صنف الحالوي في طول الطلعة وكانت القيم ( ) 37261 ،7222 ،31و (  ) 711 ، 731 ، 177بالتتابع .
تفوق صنف البرحى على صنف الحالوي معنويا ً في معدل وزن الثمرة في بداية مرحلة الخالل والذي بلغ ( 10و8232
و ) 7.88غم بالتتابع في حين تفوق صنف الخصاب معنويا على صنفي الحالوي والبرحى في نهاية مرحلة الخالل والذي بلغ
( 12.5و61و ).98غم بالتتابع .من هنا يتضح دور الصنف في التغيير في معدل وزن الثمرة والذي يعود إلى عوامل وراثية.
Morphological study (vegetative, flowering, fruiting) of date Palm cultivars phoenix dactylifera L.
varying in their maturity
*Yahya N. Kalaf, Date palm research Center, Basra
AbdulKareem M. Abd, Agric. College, Basra Univ.
Kadhim J. Hammadi, Agric. College, Basra Univ.

Abstract
This study was conducted during 2016-2017 at Abu-Khasib orchards /Basrah province to evaluate the
taxonomical value of morphological characters, by which maturity variation between three cultivars can
be determined. Trunk circumference was one of important characters to distinguished between alhlawee,
albrhee, alkhasab cultivars which were 106cm, 191 cm, 182 cm respectively . While, the leaf length of
alhlawee, albrhee and alkhasab were 321.7, 385, 372,7cm, respectively, the albrhee, leaf significantly
differ from that of alhalawi and alkasab leaves, this indicated that the lea f lenght having important
taxonomical values. Leaf thickness is a criterion for distinguishing between these cultivars. Length rate
and weight of the spathe of alkasab cultivar significantly differ from those in Albrhee , and alhalawee
cultivars, and albrhee significantly differ from that of alhalawi in the length of spathe 56, 37.7,52 cm , in
633, 250, 300g, respectively. Albrhee can be significantly distinguished from alhalawee by fruit weight at
the beginning of Alkalal stage which was 10, 8.57,7.88 g, respectively, while the cultivar alkhasab could
be distinguished from alhlawee and albrhee at the late stage of alkalal 12, 5,10, 8,9g, respectively.
Al- Muthanna University All rights reserved
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المقدمة
تُعد نخلة التمر dactylifera L.

معظم البلدان العربية ).( Mustafa et al., 1983وقد تبين من
خالل الدراسات المظهرية ان االختالفات ما بين االصناف

 Phoenixمن أهم وأقدم

والسالالت ما

أشجار الفاكهة من نباتات ذوات الفلقة الواحدة تنتمي إلى العائلة
 Arecaceaeيعتبر نخيل التمر من اشجار الفاكهة المهمة في

زالت

ضعيفة(مفقود)

(Aziz & Al-

).hassani,1998قام ) Al-Wusaibai et al. (1982بدراسة
74

الصفات المظهرية ألحدى عشر صنفا ً في السعودية وقد شملت

كيفية تحسين الح اصل وأظهرت بأن صنف الخالص بعيد الصلة

الدراسة صفات االوراق (الوريقات ،االشواك) وكذلك بعض

عن جميع االصناف االخرى المدروسة حيث وضع في مجموعة

الصفات التكاثرية وعدد العثوق و طول العرجون واالزهار

منفصلة.

والثمار ،وأظهرت النتائج بأن أصناف المنطقة الغربية في

وقد ذكر عبد( )7167من خالل دراسته على عدد من سالالت

السعودية ذات نمو خضري جيد من حيث عدد االوراق في كل من

النخيل البذرية في محافظة البصرة بهدف تعرف الصفات المميزة

و  ، Safawiومن خالل تلك

لها ،حيث تم دراسة  59صفة شملت  29صفة للنمو الخضري

الصفات تم التمييز ما بين االصناف المدروسة في مناطق النمو في

على  34ساللة 21 ،صفة للنمو الزهري و  9صفات للثمار على

السعودية ،حيث أن الصنفين نبوت سيف و  Sulajسجال أقصى

 25ساللة منتخبة من اصل  34ساللة .واستخدم تحليل المكونات

طول للسعفة ،بينما كان اكبر عدد لألشواك سجل للصنف

الرئيسة والتحليل العنقودي للتعرف على االختالفات والتماثل بين

 ،Safawiبينما سجل الصنف  Khunaiziمن المنطقة الشرقية

السالالت المدروسة.لقد أظهرت نتائج التحليل العنقودي إن هناك

أقصى طول لألشواك بينم ا اصناف المنطقة الوسطى كان فيها عدد

اختالفات واضحة بين السالالت وقد عزلت عينات كل ساللة في

االشواك على الورقة قليلة ومتقاربة جدا ً وبهذا تعطي مساحة اكبر

مجموعة ،وتوزعت السالالت إلى مجموعتين في الصفات

للوريقات .وفي مصر أجريت دراسة تصنيفية مظهرية على 37

الخضرية .

صنف من نخيل التمر وقد شملت  76صنف طري و 61شبه جافة

ومن الصفات المظهرية لألوراق والثمار والتي يمكن أن تستخدم

و 76جافة باالعتماد على الصفات المظهرية حيث استخدمت

لوصف وتصنيف أصناف نخيل التمر هي طول الورقة ،عرض

 617صفة ثم حللت النتائج باستخدام طرق إحصائية متعددة وهي(

وقاعدة الورقة ،طول وعرض االشواك ،عرض الوريقات ،ونسبة

ومن خالل تلك االنظمة

المسافة ما بين قواعد الوريقات ،التي تعتبر من أهم الصفات

االحصائية تم فصل  37صنف الى  2طرية و 6شبه جاف و 1

المظهرية والتي تشكل نسبة  %78من االختالفات بين االصناف،

جافة وكذلك دمجت  69زوج الباقية من اصناف النخيل المدروسة

طول وعرض الطلعة  ،طول الشمراخ ،معدل عدد االزهار على

في مجموعة واحدة .واكدت تلك الدراسة بان استخدام هذه الطرق

الشمراخ و التي تمثل  %36من االختالفات بين االصناف .أما

مناسب لتصنيف أصناف نخيل التمر )Rabei et al., 2013

صفات الثمار مثل الطول ،القطر ،الحجم  ،الوزن واللون وكذلك

(.قام ) Gothwal et al. (2013بدراسة خمس اصناف من

محتوى  ، TSSالسكريات الكلية ،التانينات وااللياف و التي تمثل

، Khuneizi

 %76من نسبة االختالفات بين االصناف( Rzik et al.,2004

االصناف Anbara ،Ajwah

(PU6Mو(  (WP6MAو( (ISS

نخيل التمر( الحالوي ،الخالص، Sewi،

والديري) لتقيم الصلة بين هذه االصناف باستخدام الصفات

؛ Ismail et al., 2006).

المظهرية والبيوكيميائية ،وقد تبين ان أقصى طول ( 3277سم)

و قُ سمت بعض أصناف نخيل التمر العمانية ،حسب موعد نضجها

وعدد ( ) 79223لألوراق سج ل في صنف الديري بينما أقل طول

إلى (أصناف مبكرة و أصناف معتدلة و أصناف متأخرة) ،

للسعفة هو () 7213في صنف الخنزي وأقصر طول ( 37238سم)

باالعتماد على العديد من المواصفات الخضرية مثل (محيط الساق

وعرض ( 7233سم) للوريقة سجل في الصنفين الديري

و طول السعفة وعرض الكربة وعدد األشواك ومساحة األشواك

والحالوي بالتتابع ،وأقصى عدد للثمار وطول للعنقود سجل في

على العرق الوسطي(الجريد) وطول الشوكة وعدد الخوص

الصنف ديري حيث كان  %88231و  19211سم بالتتابع

وطول وعرض الخوص وطول العرجون وعدد الشماريخ وطول

وأقصى عدد للعناقيد (  )8.23وتساقط الثمار (  )%32298سجل

الشمراخ وعدد األزهار على الشمراخ ووزن الثمرة ووزن البذرة

في الصنف خالص بينما أقصى وزن للعناقيد قد سجل في صنف

ونسبة اللحم للبذرة) .وانتظام األشواك على الجريد وعرض

الحالوي ( 3261كغم) .أما أعلى وزن للثمرة سجل في صنف

الجريدة وطول الخوصة وعدد العروق في الخوص ،وأشارت

الديري ( 6287غم)  ،أما أعلى نسبه لوزن لب ثمرة كانت في

نتائج الدراسة إلى ان لون السعف األخضر الشاحب هو السائد في

صنف الخنزي ( 9232غم) ،وهذه الدراسة التقييمية ساعدت في

أصناف الخضراوي والخصاب والبريم والزهدي واللون األخضر
75

الناصع في الحالوي والساير واألخضر الشمعي في البرحي

لالصناف قنديلة وبركاوي ومشرقي على التوالي  .قاما & Tafti

والداكن في الديري ،وانتظام الشوك كان زوجيا ً في األصناف

)Fooladi (2005

بدراسة الصفات الفيزيائية للصنف

كافة عدا الديري إذ كان فردياً .وانتظام الخوص على الجريدة كان

 mozafatiللثمرة خالل ثالث مراحل من النضج ( الكمري

ثنائيا ً في الساير وثالثيا ً في البريم وثنائيا ً ثالثيا ً رباعيا ً في الزهدي.

والخالل والرطب ) حيث أن الثمار أزدادت في الطول والعرض

(المرزوقي وآخرون  .)6998بينوا)Simozrag et al. (2015

والحجم للثمرة خالل نضجها حتى وصلت الى أعلى حد في مرحلة

أن الصفات الفيزيائية مثل وزن وطول الثمار وسمك اللحم ووزن

الخالل .

البذور لثمار خمس أصناف من نخيل التمر في السودان كانت

المواد وطرق العمل

مختلفة بين االصناف المدروسة والتي من خاللها يمكن المقارنة

أجريت هذه الدراسة للموسمي ( 7163و  )7161على اصناف من

بين تلك االصناف .ولدراسة الصفات الفيزيائية لكل من الثمار

نخيل التمر المنتشرة في بساتين أبي الخصيب محافظة البصرة

والبذور وهذه الصفات تتضمن الوزن والسمك والطول والعرض

(الحالوي والبرحي واالخصاب) .وأن جميع االصناف حظيت

والحجم ومساحة السطح أهمية في في أدارة عمليات تسويق

ب العناية الزراعية وجرت عليها نفس الممارسات الزراعية فضالً

وتخزين التمور (  , (Abdullah et al 7166وقد ذكر (Eltom,

عن خلوها من اإلصابة المرضية والحشرية ،وأعمارها تتراوح

) 2007أن هناك تفاوتا ً في وزن الثمرة بين ثالث أصناف من

بين  71- 63سنة .وقد درست صفات النخلة من النواحي

نخيل التمر السودانية إذ سجلت أعلى القيم في الصنف قنديلة

المورفولوجية ( للساق واألوراق واإلزهار) وقد اشتملت هذه

وأدناها في الصنف م شرقي إذ كانت ( 822و 8231و) 2273

الصفات على ( )72صفة للنمو الخضري و (  )76صفة لألزهار .

جدول (أ) .الصفات الخضرية و الزهرية والثمرية التي تم دراستها في ثالث أصناف من نخيل التمر (الحالوي والبرحي والخصاب)
الصفات الزهرية
ت
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ت
ت الصففففففففففففففففففففففففففات
الصفات الخضرية
ت
الخضرية
 71عدد الشماريخ
 6طول الطلعة
 77زاوية الخوص
 6عدد الطلع
االولى

 7شكل القمة

77

طول الخوص في
بداية السعفة

 7وزن الطلعة
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عدد الشماريخ الثانية

 7محيط الحذع

73

طول الخوص
في وسط السعفة

 7عرض الطلعة في
الطرف

77

عدد الشماريخ الثالثة

 3عرض الكربه
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طول الخوص في
نهاية السعفة

 3عرض الطلعة في
الوسط

77

عدد االزهار في
الشمراخ االول

 3لون الخوص

71

عرض الخوص
في بداية السعفة

 3عرض الطلعة في
القاعدة

73

عدد االزهار في
الشمراخ الثاني

 1انحناء السعفه

72

عرض الخوص
في وسط السعفة

 1سمك االغريض

73

عدد االزهار في
الشمراخ الثالث

 2عدد الشوك جهة اليسار

78

عرض الخوص
في نهاية السعفة

 2طول الشمراخ االول

71

وزن االزهار في
الشمراخ االول

 8عدد الشوك جهة اليمين

79

عدد الخوص

 8طول الشمراخ الثاني

72

وزن االزهار في
الشمراخ الثاني

 9عرض قاعدة حامل
السعفة

71

سمك االوراق ملم

 9طول الشمراخ الثالث

78

وزن االزهار في
الشمراخ الثالث

76

الملمس

 61طول المنطقة الخالية
من االزهار في

79

حجم االزهار في
الشمراخ االول

 61طول قاعدة حامل السعفة

76

الشمراخ االول
 66عدد الخوص في القمه

77

التضاريس

 66طول المنطقة الخالية
من االزهار في
الشمراخ الثاني

71

حجم االزهار في
الشمراخ الثاني

 67عدد الخوص جهة اليسار

77

عدد الفسائل

 67طول المنطقة الخالية
من االزهار في
الشمراخ الثالث

76

حجم االزهار في
الشمراخ الثالث

 67عدد الخوص جهة اليمين

73

عدد الرواكيب

 67طول منطقة االزهار
في الشمراخ االول

ت

صفات الثمار
الفيزيائية

 63عرض السعفة

35

ترتيب االشواك

 63طول منطقة االزهار
في الشمراخ الثاني

6

الطول

 63طول السعفة

36

لون العرجون

 63طول منطقة االزهار
في الشمراخ الثالث

7

العرض

 61طول منطقة الخوص

 61المنطقة الخالية من
الشماريخ

7

الوزن

 62طول منطقة األشواك

 62وزن الشمراخ االول

3

الحجم

 68طول المنطقة الخالية من
األشواك

 68وزن الشمراخ الثاني

3

وزن البذرو

 69زاوية االشواك

 69وزن الشمراخ الثالث

1

وزن اللحم

 71اقصر الخوص في وسط
السعفة

 71عدد الشماريخ االولى

 76اطول الخوص في وسط
السعفة

 76عدد الشماريخ الثانية

النتائج والمناقشة

صنف أو مجموعة أصناف لها أقطار متقاربة وهنا يمكن القول أن

الصفات الخضرية

صفة قطر الجذع من الصفات المهمة في التصنيف ويمكن

يتضح من خالل الجدول رقم ( )6بان هناك فروقات معنوية في

االعتماد عليها في التفريق بين االصناف الغليظة الجذوع

عدد من الصفات الخضرية بين االصناف المدروسة (الحالوي

واالصناف الرفيعة .لقد ذكر ) Dransfield (1985أن أقصى

والبرحي واالخصاب) حيث أوضحت نتائج الدراسة الحالية إن

طول للسعفة يبلغ (  )331سم وكانت أطوال السعف في الدراسة

معدل محيط الجذع يعتبر صفة مهمة للتمييز بين األصناف

الحالية لألصناف الزراعية الحالوي والبرحي والخصاب

المختلفة لنخيل التمر حيث تفوق صنفي البرحي والخصاب معنويا ً

( 77622و  783و )72722بالتتابع حيث تفوق صنف البرحي في

على صنف الحالوي في معدل محيط الجذع وكانت القيم ( 611

طول السعفة معنويا ً على صنف الحالوي وهذا يؤكد أهمية صفة

و 696و  )687سم لألصناف الزراعية الحالوي والبرحي

طول السعفة في التصنيف .أما عدد الخوص فكان ( 613و 621و

واالخصاب بالتتابع  ،أي أن قطر الجذع لألصناف الثالثة بحسب

 )613لألصناف الزراعية الحالوي والبرحي والخصاب بالتتابع

ترتيبها يكون  73سم و  16سم و 38سم بالتتابع بذلك نستدل على

أظهر تفوق كل من صنفي البرحي والخصاب على صنف

أن اال صناف المدروسة تختلف في قطر الجذع  ،وعلى الرغم من

الحالوي في تلك الصفة وأيضا ً هناك فرق في عدد الخوص بين

تأثر قطر الجذع بالعوامل البيئية إال أن هناك مدى محددا ً لكل

البرحي والخصاب ولكن ليس معنويا ً وقد كانت لصفة عدد
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الخوص أهمية للتمييز بين االصناف الثالثة المدروسة بحسب

لألصناف الزراعية الحالوي والبرحي والخصاب بالتتابع حيث

نتائج الدراسة الحالية حيث أن عدد الخوص من الصفات الثابتة

تفوق صنف الخصاب على صنفي النخيل الحالوي والبرحي في

والتي ال يمكن أن تتأثر بعمر السعفة أو موعد اخذ العينة وهي

طول الخوص في وسط السعفة بينما ليس هناك فرقا ً معنويا ً بين

إحدى الصفات المميزة للصنف (شوقي وآخرون. ) 6998،أيضا

االصناف لثالثة المدروسة في عرض الخوص في وسط السعفة .

كانت هناك فروق معنوية في معدل عدد االشواك بين االصناف

فقد ذكر عبد (  )7167خالل دراسته على سالالت نخيل التمر

المدروسة حيث كانت ( 61و 71و  )76لألصناف الزراعية

البذرية النامية في محافظة البصرة للتعرف على أهم الصفات

الحالوي والبرحي والخصاب بالتتابع أما طول منطقة األشواك

المظهرية الخضرية المميزة لها من خالل دراسة ( ) 39صفة للنمو

فهي (  87و  86و  )26الصناف النخيل الحالوي والبرحي

الخضري لـ ( )73ساللة انه يمكن االستفادة من صفة طول

والخصاب بالتتابع لقد أشارت نتائج دراسة النجار( )7167إلى

وعرض الخوص في التصنيف ألهميتها ووقوعها تحت المكون

عدم وجود ال تناسب الطردي بين طول منطقة األشواك وعدد

األول .لقد أوضحت نتائج الدراسة الحالية إن عرض الكربة ليس

األشواك حيث الحظ انه بالرغم من إن الصنف الذكري سلطاني

له أهمية للتمييز بين األصناف المدروسة لنخيل التمرحيث كانت

سجل أعلى معدل لطول منطقة األشواك ( )679277سم اال انه لم

( 62212و 63277و )62ال

يسجل أعلى معدل لعدد األشواك  .وإن منطقة األشواك قد تكون

توجد فروقات معنوية .وقد أمكن االستفادة من صفة سمك الخوص

طويلة وعدد األشواك فيها قليل ففي الصنف هاللي مثال طول

في التمييز بين االصناف المدروسة اما ملمس الخوص فكان له

منطقة األشواك تكون  7 /6من طول السعفة لكن عدد األشواك فيها

اهميه محدوده .ويالحظ أن السعف يكون مقوسا بأشكال مختلفة

ال يزيد  61شوكة .كما ذكروا ) )Salem et al.(2008خالل

ويعد التقوس وااللتواء الذي يشمل طول السعفة صفة تصنيفية

دراستهم لـ ( )67صنف من نخيل التمر في موريتانيا لمعرفة

ضعيفة

وهذا أنعكس على وضع التاج حيث كان مفتوح في

االختالفات المظهرية الخضرية لتلك األصناف بأن الصفات

الحالوي ومندمج في البرحي وشبه مفتوح في الخصاب وبما أن

(محيط الجذع  ،شكل رأس النخلة  ،عدد األ شواك) تقع في المكون

سعف النخيل بصورة عامة يكون مقوسا ولم يكن هناك معيار لهذا

الثاني .أما طول الخوص في وسط السعفة كان ( 37و 38و) 17

التقوس فلذا لم يكن ذا أهمية تصنيفية هذا ما توصل إليه الحلفي

وعرض الخوص في وسط السعفة كان ( 7231و 7267و) 7

(.)6997

جدول ( .)6الصفات الخضرية لالصناف المدروسة
االصناف
ت
6
7
7
3
3
1
2
8
9
61
66
67
67
63
63
61
62
68

عدد الطلع
شكل القمة
محيط الحذع
عرض الكربه
لون الخوص
انحناء السعفه
عدد الشوك جهة اليسار
عدد الشوك جهة اليمين
عرض قاعدة حامل السعفة
طول قاعدة حامل السعفة
عدد الخوص في القمه
عدد الخوص جهة اليسار
عدد الخوص جهة اليمين
عرض السعفة
طول السعفة
طول منطقة الخوص
طول منطقة األشواك
طول المنطقة الخالية من األشواك

حالوي
6
1
106
17.67
1
2
8
8
12.67
71
1
52
52
88
321.7
215
83
21
78

االصناف
برحي
6
1a
191
15.33
1a
2a
15
15
12.33
73
1
88
88
100
383
277
81
27.3

R.L.S.D.
خصاب
12
1b
182
17
1b
3b
11
12
13.33
26
1
82
82
118
372.7
278
71
22

2.579
10.03
3.194

4.596
3.786
2.579
2.698
N.S
6.321
6.3201
3.996
55.01
12.54
4.124
1.998

69
71
76
77
77
73
73
71
72
78
79
71
76
77
77
73
35
36

زاوية االشواك
اقصر الخوص في وسط السعفة
اطول الخوص في وسط السعفة
زاوية الخوص
طول الخوص في بداية السعفة
طول الخوص في وسط السعفة
طول الخوص في نهاية السعفة
عرض الخوص في بداية السعفة
عرض الخوص في وسط السعفة
عرض الخوص في نهاية السعفة
عدد الخوص
سمك االوراق ملم
الملمس
التضاريس
عدد الفسائل
عدد الرواكيب
ترتيب االشواك
لون العرجون

40
24
43
30.33
31
43
18
1.3
2.50
2
613
0.483
4
5
0
0
6
7
مفتاح لبعض الصفات الخضرية المدروسة
لون السعفة
شكل القمة
)(3أخضر ناصع
)(2مفتوحه

االصناف
حالوي

انحناء السعفه
)(1أنحناء بسيط

الملمس
)جلدي(4

برحي

انحناء قليل
)(1aجدا
)(1bانحناء قليل

)شمعي(4a

)(2aمندمج

)(4aشمعي

)(2bشبه مفتوح

خصاب

40
20
52
63.67
32
48
29
1.3
3.13
2.17
627
0.430
4a
5
5
0
6
7a

40
21.67
13
40
24
63
33
1.1
3
2.50
613
0.423
4a
5
0
0
6
7b

N.S
2.401
7.401
4.264
1.998
5.79
3.496
0.1998
1.337
0.726
10.24
0.0726
N.S
N.S
N.S

لون العرجون
()2أصفر برتقالي

التضاريس
)(5منبسط

ترتيب االشواك
)(6منفرده

) (3aأخضر شمعي مغبر

) (7aأصفر مخصر

)(5منبسط

)(6منفرده

)(3bأخضر فاتح

) (7aأصفر مخصر

)(5منبسط

)(6منفرده

الصفات الزهرية

( )77293 ،3827، 31283سم ألصناف البرحي والخصاب

نالحظ من خالل الجدول ( ) 7باألعتماد على قيمة الخطأ القياسي

والحالوي بالتتابع ،حيث تتفاوت طول الشماريخ بين االصناف

وجود أختالفات في الصفات المظهرية الزهرية لثالثة أصناف من

حيث يمكن تمييز االصناف ذات الشماريخ الطويلة عن االصناف

نخيل التمر (الحالوي والبرحي والخصاب) قيد الدراسة  ،وأن أهم

ذات الشماريخ القصيرة بسهولة وطول منطقة االزهار في

الصفات التي لها فرقا ً معنويا ً بين أصناف نخيل التمر المدروسة

الشمراخ الثالث و وزن االزهار في الشمراخ االول والثالث التي

هي معدل طول الطلعة ومعدل وزن الطلعة وطول الشمراخ االول

يمكن أن تُعد من الصفات المعتمدة في التصنيف ،وتفوق كل من

وطول الشمراخ الثاني ،حيث تفوق صنف الخصاب معنويا ً على

صنفي البرحي والخصاب على صنف الحالوي في العديد من

كل من صنفي الحالوي والبرحي في معدل طول ووزن الطلعة

الصفات الزهرية مثل عرض الطلعة في الطرف والقاعدة  ،طول

وتفوق صنف البرحي معنويا على صنف الحالوي في طول

المنطقة الخالية من االزهار في الشمراخ االول والثاني  ،عدد

 )31261 ،سم و (  177الطلعة وكانت القيم (3122 ، 11221

االزهار في الشمراخ االول والثاني والثالث ،وزن الشمراخ االول

 )711،سم ألصناف الخصاب والحالوي والبرحي بالتتابع731 ، ،

والثاني والثالث  ،وزن االزهار في الشمراخ الثاني ،وطول

وقد تفوق صنف الخصاب على صنف الحالوي معنويا ً في طول

الشمراخ الثالث وبفارقا ً معنويا ً لكل تلك الصفات ا لمذكورة  ،بينما

الشمراخ االول ولم يختلف صنف البرحي معنويا عن الصنفين

عرض الطلعة في الوسط و حجم االزهار في الشمراخ االول

) 26.17،18.47،23.04االخرين في الصفة نفسها والقيم كانت (

والثاني والثالث وطول المنطقة الخالية من االزهار في الشمراخ

سم ألصناف الخصاب والحالوي والبرحي بينما تفوق صنف ي

الثالث ،حجم االزهار في الشمراخ الثالث ليس لها فرقا ً معنويا ً

البرحي والخصاب معنويا ً على صنف الحالوي في طول الشمراخ

لالصناف الثالثة المدروسة.

) سم و 44.34،39.96،25.2الثاني والثالث أذ كانت القيم

(
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جدول ( .)7الصفات الزهرية لالصناف المدروسة
الصفات
ت
6
7
7
3
3
1
2
8
9
61
66
67
67
63
63
61
62
68
69
71
76
77
77
73
73
71
72
78
79
71
76

االصناف
خصاب
برحي
حالوي
2.794
60.76
56.16
40.7
60
633
300
250
2.301
6.33
8
5
1.619
7.30
7.80
6.40
1.451
6
6.67
4.5
0.218
0.82
1.447
1.35
6.58
26.17
23.04
18.47
5.929
39.96
44.34
25.2
1.46
48.3
46.83
33.94
3.319
17.8
11.16
3.7
4.051
8.63
22.67
4.53
4.051
14
22
5.17
3.263
26.62
17.37
15.17
3.106
31.33
21.67
20.67
4.398
34.33
24.83
28.67
1.626
9.5
7
4.5
1.534
4.63
3.52
1.17
1.368
5.68
5.18
1.6
1.292
6.73
6.53
2.42
2.301
15
9
13
1.998
13
14
20
1.998
19
22
21
9.13
25
26.3
13.3
5.612
28.67
30.33
19
5.115
30
31.67
22.67
0.0448
3.66
2.733
1.03
0.1635
4.7
4.86
1.33
0.1413
5.6
5.8
2.03
0.0282
126
1218
126
0.0262
12124
1219
12123
0.0237
12133
1211
12671
وتبين النتائج الموضحة في الجدولين (  6و )7تفوق صنف
R.L.S.D.

طول الطلعة
وزن الطلعة
عرض الطلعة في الطرف
عرض الطلعة في الوسط
عرض الطلعة في القاعدة
سمك االغريض
طول الشمراخ االول
طول الشمراخ الثاني
طول الشمراخ الثالث
طول المنطقة الخالية من االزهار في الشمراخ االول
طول المنطقة الخالية من االزهار في الشمراخ الثاني
طول المنطقة الخالية من االزهار في الشمراخ الثالث
طول منطقة االزهار في الشمراخ االول
طول منطقة االزهار في الشمراخ الثاني
طول منطقة االزهار في الشمراخ الثالث
المنطقة الخالية من الشماريخ
وزن الشمراخ االول
وزن الشمراخ الثاني
وزن الشمراخ الثالث
عدد الشماريخ االولى
عدد الشماريخ الثانية
عدد الشماريخ الثالثة
عدد االزهار في الشمراخ االول
عدد االزهار في الشمراخ الثاني
عدد االزهار في الشمراخ الثالث
وزن االزهار في الشمراخ االول
وزن االزهار في الشمراخ الثاني
وزن االزهار في الشمراخ الثالث
حجم االزهار في الشمراخ االول
حجم االزهار في الشمراخ الثاني
حجم االزهار في الشمراخ الثالث

الصفات الفيزيائية:

الخصاب معنويا في معدل وزن لحم الثمرة على الصنفين الحالوي

عند المقارنة بين أصناف ثمار نخلة التمر الثالثة قيد الدراسة

والبرحى في بداية ونهاية مرحلة الخالل ونهاية مرحلة الخالل

(الحالوي والبرحى والخصاب) تبين النتائج الموضحة في

والذي بلغ معدله ( 8.6و 1229و )6.62غم و ( 11.33و821

الجدولين ( 7و )3تفوق صنف الخصاب معنويا على صنفي

و )7.18غم بالتتابع .في حين تفوق كل من صنفي البرحى

الحالوي والبرحى في معدل وزن الثمرة مع تفوق صنف البرحى

والخصاب معنويا ً في معدل وزن البذرة على صنف الحالوي في

على صنف الحالوي معنويا ً في الصفة نفسها عند بداية مرحلة

بداية مرحلة الخالل بلغت القيم ( 1.75و 6278و )1.086غم

الخالل وبلغت القيم ( 10و 8232و )7.88غم لالصناف بالتتابع

بالتتابع .أما في نهاية الخالل تفوق صنف الحالوي معنويا ً على

في حين تفوق صنف الخصاب معنويا على صنفي الحالوي

صنف الخصاب في معدل وزن البذرة حيث بلغت القيم (1.68

والبرحى في معدل وزن الثمرة عند نهاية مرحلة الخالل والذي بلغ

و  ) 6262غم بالتتابع .بينما لم يوجد فرق معنوي في معدل وزن

( 12.5و  61و ( )9.8الخصاب والحالوي والبرحي) غم بالتتابع.

البذرة بين صنف البرحى والحالوي من جهة والبرحى والخصاب

من هنا يتضح دور الصنف في التغيير بمعدل وزن الثمرة والذي

من جهة أخرى حيث بلغ معل وزن البذرة في صنف البرحى

يعود إلى عوامل وراثية (مطر .)6996،

( ) 1.38غم .ويمكن أن يعود التباين في وزن لحم الثمرة بين
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األصناف المدروسة إلى االختالف في الصفات الوراثية لتلك

و )22.34و ( 24.81و 21.12و )23.78ملم بالتتابع وبنفس

االصناف .وقد يكون سبب الزيادة في وزن البذور خالل مرحلة

الوقت تفوق صنف البرحى على صنف الحالوي معنويا ً في معدل

الخالل إلى تراكم وزيادة المواد الغذائية المحيطة بالجنين وهذه

عرض الثمرة عند بداية ونهاية مرحلة الخالل .أن أقصى طول

المواد تتصلب كلما تقدمت الثمار نحو النضج نتيجة الفقد في

وقطر لثمار صنف الخضراوي كان في األسبوع الثاني من مرحلة

المحتوى المائي (آل خليفة  )7116 ،أن وزن البذرة والطبقة

الخالل (الجراح  )1977 ،وذكرت دمحم ( )1977أن أقصى طول

اللحمية تختلف باختالف أصناف نخلة التمر(إبراهيم )6929 ،

وقطر لثمار صنف الح الوي كانت في مرحلة الخالل وان اقصر
طول واصغر قطر لثمار نفس الصنف كان في مرحلة التمر.

أما بالنسبة لمعدل طول الثمرة فقد تفوق صنفي الحالوي
والخصاب على صنف البرحى معنويا ً وأعطى صنف الحالوي

وأظهرت النتائج في الجدولين ( 6و )7تفوق صنف الخصاب

أعلى معدل لطول الثمرة ( )78212ملم بينما أعطى صنف

معنويا ً على صنفي الحالوي والبرحى في معدل حجم الثمرة عند

الخصاب معدل أقل لطول الثمرة (  )73211ملم ،ثم صنف البرحى

بداية مرحلة الخالل حيث بلغت القيم ( 10.66و 7.67و)8.67

الذي أعطى أقل معل لطول الثمرة ( )76217ملم في بداية مرحلة

سم 3بالتتابع .أما في نهاية الخالل تفوق صنف الخصاب معنويا ً

الخالل أما في نهاي ة مرحلة الخالل فقد تفوق صنف الحالوي على

على صنف الحالوي في معدل حجم الثمرة حيث بلغت القيم

الصنفين البرحى والخصاب في معدل طول الثمرة حيث بلغت

( 12.3و )10.66سم  3بالتتابع .بينما لم يوجد فرق معنوي في

القيم ( 39.83و 73211و )36.72ملم بالتتابع قد يعزى السبب في

معدل حجم الثمرة بين صنف البرحى والحالوي من جهة والبرحى

ذلك إلى طبيعة الصنف الوراثية .بينما تفوق صنف الخصاب

والخصاب من جهة أخرى حيث بلغ معل حجم الثمر ة في صنف

معنويا ً على صنفي الحالوي والبرحى في معدل عرض الثمرة عند

البرحى ( 9.133سم .)3

بداية ونهاية مرحلة الخالل حيث بلغت القيم ( 23.78و 69296
جدول رقم ( ) 7يبين الصفات الفيزيائية للصناف المدروسة في نهاية مرحلة الخالل االسبوع
الطول

العرض

الوزن

الحجم

االصناف

ملم

ملم

غم

3سم

وزن البذرة
غم

وزن اللحم غم

حالوي

39.83

21.12

8.9

9.133

1.68

7.18

االسبوع الرابع عشر

برحي

35.66

23.78

10

10.66

1.38

8.6

االسبوع الثامن عشر

36.72

24.81

12.5

12.3

1.17

11.33

االسبوع الثاني والعشرون

خصاب
62977

L.S.D.

12881

62377

62897

127871

0.717

جدول ( )3الصفات الفيزيائية لالصناف المدروسة في بداية مرحلة الخالل
الطول

العرض

الوزن

الحجم

االصناف

ملم

ملم

غم

3سم

وزن البذرة

االسبوع
وزن اللحم غم

غم

حالوي

38.07

19.91

7.88

7.67

1.086

6.62

االسبوع الثاني عشر

برحي

31.02

22.34

8.57

8.67

1.75

6.79

االسبوع الرابع عشر

خصاب

35.66

23.78

10

10.66

1.38

8.6

االسبوع الثامن عشر

L.S.D.

12998

62639

12236

1.942

127819

62716
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