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 التشكرات

 .الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا

أتقدم بالشكر والعرفان لألستتا  الاالتا الوروفورتور موتارق بالتة عجته تو وهاتت  وحر ت  

 .طروحةاأل هشته المجاالت طوجة فترة إنجاز هذالكوور ودعم  في 

 وأتقتدم بالشتكر .عجته لوولت  تترأج لجنتة المنالشتة رشتود متر  كما نقدم شكرنا إله األستا  

حرتتتون  روشتتتة أستتتتا  بجامعتتتة اال تتتوة منتتتتوري  األستتتتا  نالمنالشتتتولألستتتاتذة  واالمتنتتتان

 .ستعاد بابتاحني أستتا ة بجامعتة لا تدي مربتاة ورلجتة ةوالشتكر الجيلتا لألستتا ، لرنطونة

متتدرج بجامعتتة محمتتد  و تتر  عوتتد العيلتتي بتتن عيلتتيةكمتتا أتقتتدم بالشتتكر الجيلتتا لألستتتا  

ن أدون  .زلتتان العوالتتي متتدرج بجامعتتة محمتتد  و تتر برتتكرة القتتدلر ستتتا األو  برتتكرة

لجعتتامجون بميرعتتة الورهنتتة وإنتتتا  الوتتذور باأل اوتتان واللتتة   لعرفتتانننرتته كتتا التقتتدلر و ا

أتقدم بالشكر الجيلا لألستتا  الاالتا أحمتد ستي متوزرا  عجته مرتاعدت  الكووترة ، الوادي

 . دونا ان ننره األستا  الكرل  عادل شالة عجه نصائح  الوناءة .طوجة الدراسة

ا الشكر إله كا متن ستاعدنا متن لرلت  أو بعوتد عجته إتمتام هتذا العمتا وأ ورا نتو   بجيل

 .سواء من الناحوة العجموة او المادلة وحته المعنولة
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 النخوا الذكرلة واأل ناف األنثولة باالعتماد عجه الخصائص الكموة لججرلد الوالغ
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 54 (F2و  F1)و الخصائص النوعوة وفق محورلن  تحجوا المتوالن لنخوا الدراسة :(31) شكا

بون ( Cofficient de Pearson)مخطط القرابة الموني عجه أساج معاما التشاب   :(33) شكا

 .النخوا الذكرلة واأل ناف األنثولة باالعتماد عجه الخصائص النوعوة لججرلد الوالغ

 

45 

 45 2134و  2133أوزان الطجع لجنخوا الذكرلة في موسمي  :(32) شكا

 45 عدد الشمارلخ واالزهار لجنخوا الذكرلة في موسمي الدراسة :(33) شكا

 45 2133/2134القواسات المأ و ة من الطجعة و الشمروخ في الموسمون  :(34) شكا

 45 نروة اإلنوات والحوولة لنخوا الذكرلة في موسمي الدراسة :(33) شكا

 44 حووب الطجع في موسمي الدراسةالقواسات المأ و ة من  :(33) شكا

 44 2133/2134طول األنووب الطجعي لجحووب في موسمي  :(37) شكا

 44 تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار :(31) شكا

 44 وزان الثمار تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في أ :(31) شكا

 05 تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في المعامالت  :(21) شكا

 05 تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة نور والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار  :(23) شكا

 05 تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة نور والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار  :(22) شكا

 05 تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة نور والتدا الت فوما بونهما في المعامالت  :(23) شكا

 04 تأثور حووب الجقاة عجه  نف  رج والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار  :(24) شكا

 04 تأثور حووب الجقاة عجه  نف  رج والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار  :(23) شكا



 
 

تأثور حووب الجقاة عجه  نف  رج والتدا الت فوما بونهما في المعامالت  :(23) شكا

 المأ و ة 

00 

 06 تأثور حووب الجقاة عجه  نف تونورون والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار  :(27) شكا

تأثور حووب الجقاة عجه دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار  :(21) شكا

 لموسمي 

06 

 04 تأثور حووب الجقاة عجه  نف تونورون والتدا الت فوما بونهما في المعامالت  :(21) شكا

تأثور حووب الجقاة عجه  نف سوعة بذراع والتدا الت فوما بونهما في لواسات  :(31) شكا

 الثمار 

45 

 45 تأثور حووب الجقاة عجه  نف عود العيلي والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار  :(33) شكا

حووب الجقاة عجه  نف سوعة بذراع والتدا الت فوما بونهما في المعامالت  تأثور :(32) شكا

 المأ و ة من الثمار لموسمي الدراسة

 

45 

 45 تأثور حووب الجقاة عجه  نف عود العيليوالتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار  :(33) شكا

 45 حووب الجقاة عجه  نف عود العيلي والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار  تأثور :(34) شكا

تأثور حووب الجقاة عجه  نف عود العيلي والتدا الت فوما بونهما في المعامالت  :(33) شكا

 المأ و ة من الثمار لموسمي الدراسة

 

44 

 44 بونهما في لواسات الثمارتأثور حووب الجقاة عجه  نف مصري والتدا الت فوما  :(33) شكا

 44 حووب الجقاة عجه  نف مصري والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار تأثور :(37) شكا

تأثور حووب الجقاة عجه  نف مصري والتدا الت فوما بونهما في المعامالت  :(31) شكا

 المأ و ة من الثمار 

 

46 

 65 الصاات الكوموائوة لصنف دلجة بو اء المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة  :(31) شكا

الصاات الكوموائوة لصنف دلجة بو اء المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(41) شكا

 موسمي 

65 

لصاات الكوموائوة لصنف دلجة نور المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في ا :(43) شكا

 2133/2134مي موس

 

65 

الصاات الكوموائوة لصنف دلجة نور المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(42) شكا

 2133/2134موسمي 

 

65 

الصاات الكوموائوة لصنف  رج المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في موسمي  :(43) شكا

2133/2134 

 

64 

الصاات الكوموائوة لصنف  رج المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في موسمي  :(44) شكا

2133/2134 

 

64 

الصاات الكوموائوة لصنف تونورون المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(43) شكا

 2133/2134موسمي 

 

60 

حووب الجقاة في الصاات الكوموائوة لصنف تونورون المجقحة بثمانوة أنواع من  :(43) شكا

 2133/2134موسمي 

 

60 

الصاات الكوموائوة لصنف سوعة بذراع المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(47) شكا

 2133/2134موسمي 

 

64 



 
 

الصاات الكوموائوة لصنف سوعة بذراع المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(41) شكا

 2133/2134موسمي 

 

64 

الصاات الكوموائوة لصنف عود العيلي المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(41) شكا

 2133/2134موسمي 

 

45 

الصاات الكوموائوة لصنف عود العيلي المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(31) شكا

 2133/2134موسمي 

 

45 

واع من حووب الجقاة في الصاات الكوموائوة لصنف مصري المجقحة بثمانوة أن :(33) شكا

 2133/2134موسمي 

 

45 

الصاات الكوموائوة لصنف مصري المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في  :(32) شكا

 2133/2134موسمي 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المقدمة

 ظترا لتتألج  هتذا النتوع متنون .أساسا  التي تثمر في المناطق الصحراولة عتور نخوا التمر من االشجارل

فقد اهت  سكان هات  المنطقة بغراستها بشكا كثوف لما ( التربة، الماء و المناخ)مع الووئة الجافة األشجار

لتدول  وترة أ توحت الجيائتر متن اونتة األوفتي اآ. لها من أهموتة فتي الحوتاة االلتصتادلة واال تماعوتة 

 رى بأ ناف محجوة الدول األ كما انها تمويت عن بقوة. الرائدة في إنتا  التمر، وتي ر بأ ناف كثورة

 .ال تو د في دول اال رى( دلجة نور، دلجة بو اء و  رج)مثا 

معرفتتة  وتتدا متتن كتتا النتتواحي أمتتر اساستتي الغوتتر إن دراستتة النخوتتا الذكرلتتة و اال تتناف المحجوتتة 

 . ري لوا  راستها أو تغجو   نف عجه  نف آولرور

هتمام بالنخوتا الذكرلتة بعكتس التدول النجر عجه هذا عدم اانخوا التمر بالتجقوح الخجطي، مما كما تمتاز 

فإن الجيائر لوس لها ترموات والحة لنخوجها الذكرلة، من أ ا  لك تهدف دراستنا هذه إلته  ،المجاورة

وإلجتتاد (  كتار)محاولتة التعترف عجته الصتاات الخ ترلة لتتوعض األ تناف االنثولتة والنخوتا الذكرلتة 

 .التشاب  من عدم 

المعروفة عالموا بأبحاثها، ولما ( الوادي)بمنطقة األ اوان ( ITDAS) التجاربا توار محطة  لك بت  و 

م، 3123لها من تنوع كوور في نخوا التمر، كما أنها تعد كمركي لجوحث أستس فتي الجيائتر منتذ حتوالي 

ولت   ي مازالتت  ام تةتتومن بون الجوان  ال ،لو د فوها مجموعة من األ ناف الغور معرفة  وداكما 

التجقوح نجد الجان  المتعجق بالنخوا الذكرلة والذي لها عاللة مواشرة بت ،تحض بدراسات واسعة ومعمقة

عجته  ترار بعتض الدراستات والوحتو  و. الهتمام الكوور من طرف الاالحون أو الواحثونحوث ل  تجقه ا

و اعتمتاد  ،(لتةنتوارات زهر)فإن اال تالف المجحوظ بتالعون المجتردة متن حوتث الخصتائص الخ ترلة 

لطجع من رائحتها وتا وا الوعض عن اآ تر فتي عمجوتة التجقتوح باعتقتاده  الاالحون في ا توار حووب ا

 .ن المنتو  لتأثر بنوعوة حووب الجقاةأ

أعطته إست  ظتاهرة  هتو متنو (3123)عتام   SWINGLول من طرة هذه اإلشكالوة هو الواحتث إن أ   

كما أطجق الواحثون مصطجح . نخوا التمر بنوعوة حووب الجقاة أي تأثر ثمار( METAXENIA)موتازلنوا

 ,.IQBAL et al., 2012; SOMIMAN et al) (Compatibility) التوافتق التذاتي والخجطتي

2013b). 



 
 

معرفتتة در تتة القرابتتة بتتون النخوتتا الذكرلتتة و األنثولتتة و لتتك لتته إستتنحاول التطتتر  فتتي دراستتتنا هتتذه  

 الخ رلة المعتمد عجوها لمعرفة أو ت  التشتاب  و اإل تتالف بتون النخوتابمقارنتها في بعض الخصائص 

(IPGRI, 2005; EL-HOUMAIZI, 2002). 

لوا دراسة العاللة بون حووب الجقاة و الثمار الناتجة من األ ناف، لج  التعرف عجه النخوتا الذكرلتة 

الارولتتات المتوا تتدة لمعرفتتة و لتتك ( Spathe)متتن حوتتث الخصتتائص المورفولو وتتا لجنتتورات اليهرلتتة 

 .(IQBAL et al., 2009)بونه 

والشئ المهت  فتي نخوتا التمتر هتي حوتوب الجقتاة التتي تعتد متن األستواب المواشترة فتي إثمتار األ تناف 

 .(MORTAZAVI et al., 2010)المتنوعة وها هناق إ تالفات مجهرلة بون النخوا الذكرلة

اإلنتتا ، لمنتا بعمجوتة تجقتوح األ تناف األنثولتة لمعرفتة و بإعتوار أن التجقوح ل  عاللة مواشترة فتي كموتة 

 ألزهتتتار األنثولتتتةل( Set percentage)د لحوتتتوب الجقتتتاة و لتتتك بحرتتتاب نرتتتوة العقتتت متتتدى إستتتتجابتها

(SHAFIQUE et al., 2011). 

( حوتوب الجقتاة)بما أن الصاات الم هرلة ماهي إال تعوور لمورثات فها اال تالف في النخوا الذكرلتة 

 .كما نوعا اات ثمرلة مختجاةتعطي  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  المراجع راضــــــــــــــــ إستعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

I. نخيل التمر 

 :أصلها  .0

وبا ا مورفو ولوتها  ،تحتا أشجار النخوا مكانا مهما في مناطق الواحات والصحاري 

 CHAOUKI et al., 2006; KRIAA) دات المناخ الصع  التألج  في هذه المناطق من المتموية تمكنت

et al., 2012). و الشمال أ أن النخوا الميروعة في الجنوب الشرلي آسوا بعض الواحثون لعتقدو

الارلوة اآ رى فإن  أما. كن اآ رىماإله بالي األ انتشرتومن ث   ،موطنها األ جي لعتور اإلفرلقي

أ ا نخوا التمر كان برلا وبأنواع كثورة وبعد توزلعها في نطالها الحالي أ وحت بشكا مغروج 

(AMORIS, 1975) .Phoenix dactylifera. L  لوا  تمتاز بتارلخها الطولا بحوث تعود اله ماشجرة

 ا هذه األنواع تنتج ثمارا و  ،نوعا من النخوا ثنا عشرةإوهناق . ي لوا ظهور الكتابةأالتارلخ 

 ثماراالتي تيرع وتعطي  Phoenix dactylifera. Lنوع  إال ،ىترتهجكها الطوور أو الحووانات اآ ر

رميا المصرلون القدامه  اعتورهاكما . لرتهجكها االنران والتي تموي الواحات  ات المناطق الجافة

لمتحدة األمرلكوة بإنتا  ا بدأت الواللات 3111وفي عام  .آ رون كشجرة لجحواة واعتورها ،لجنماء

 (.ROBINSON et al., 2012)كان منتو ها  ود  3111في عام التمور، و

 :تصنيف نخيل التمر  .5

األول :  يئونو تنقر  اله Phoenix dactylifera)  ( فونوكس داكتوجواورا التمر هونخوا ل العجمي االس  

Phoenix القر  الثاني  أمالوا التارلخ شجرة الاونوقوون،  لقصد بها عند اال رلق في عصور ما

dactylifera  مشتق من كجمةdactylos التي تعني األ ابع  (MENIER, 1973).  النخجوةت   العائجة 

Arecaceae  نوعا  4111 نرا و حوالي  241حوالي(HENDERSON, 1999)،  تنتشر في المناطق

، وحودة Monocotyledonousوحودة الاجقة  ،الخ رةشجرة مرتدلمة وهي  .المدارلة وشو  المدارلة

أي أن األزهار الذكرلة تحما عجه الشجرة واألنثولة تحما عجه  ،dioeciousالجنس ثنائوة المركن 

و نات  . ودمما لرتدعي التد ا بعمجوة التجقوح ل مان الحصول عجه انتا  ثمري  ،آ رىشجرة 

 .(2133ون، وآ ر  الق ماني (حر  

     :Angiosperm      Sub division                                      مغلفات البذور                              

                   Class:              Liliopsida- Monocotyledons وحيدة الفلقة

                                              Order:            Palmacea رتبة النخيليات

 Family:           Arecaceae                                           الفصيلة النخيلية

                                         Genus:            Phoenix جنس النخيل الريشي

 Species:          Phoenix dactylifera                            مرنوع نخيل الت

 :الوصف النباتي لشجرة نخيل التمر .3
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 ي مه  لدراسة مكونات النخجة والتعرلف بممويات هذه الشجرة التي تنمو والو ف المورفول

  .(IPGRI 2005)بمنطقة  ات طابع  اص 

 :المجموع الجذري   .0.3

تعتمد نخجة التمر عجه المجموع الجذري في إمتصاص الماء والغذاء من التربة، وهي  ذور  

عرلوة لواوة تنشأ عادة من المنطقة المحوطوة عند لاعدة الجذع وبأعداد كوورة، وتتارغ منها 

 ذورثانولة متراولة القطر متعمقة تصا اله ثال  أمتار ولجوا منها لصا اله سوعة أمتار حر  عمر 

وولة الشجرة ولوام التربة، وال تحتوي الجذور عجه شعورات  ذرلة، واإلمتصاص لت  باعا وح

 :لجي ا بماوتمتاز  ذور النخو الما ة،  الشعورات

 إمتدادها دا ا التربة بصورة مائجة لتثووت الجذع بقوة باألرض. 

 إمكانوة نمو الجذور العرلوة من أي منطقة عجه الجذع. 

 ولن  ذور  دلدة وتعولض التالف والمتقطع منهالدرتها الكوورة عجه تك. 

 عدم و ود الكاموووم بون الخش  والجحاء. 

   و ود ممرات هوائوة في منطقة القشرة والتي ترتوط بمثوالتها في الجذع وتمتد اله األورا

 .لترتوط بالثغور لتت  عمجوة التناس

الق ماني و ) .3م 2.23بحج   من  ذورالنخوا الوالغ تتولع تحت تا  الشجرة % 13ن أو د  لقد

 .م من الجذع 31.3وبالنروة لصنف دلجة نور تتوا د الجذور الجانووة عجه بعد  ،(2133آ رون، 

 :المجموع الخضري 2.3.

 :(Stipe)الجذع أو الساق  . 0.5.3

 (Gaine pétiolaire) و لون بني لمتاز بغطاء من الكرناف  ،الشكا متصج  الجذع اسطواني 

كما لتموي الجذع  (.Fibrillum( )SBIAI, 2011)والذي لتخجج  لوف ( بقالا الجرلد المقطوع في الرابق)

بأن  ليداد حجما من الدا ا بإنقرام الخاللا في الجيء المحوطي لججذع، وهذا استثناء من االشجار 

 (.3113بدر، )اآ رى التي ل اف اله  ذعها حجقة من الخش  كا عام 

 :(Palmes)الجريد .  5.5.3

لخاي حشوة كثواة ( Gaine pétiolaire)الجرلدة هي اورا  مركوة رلشوة الشكا تودأ بكرناف  

 سنوات وهذا حر  الصنف 17اله  13 مدة حواتها تتراوة بون و. (AMORSI, 1975)( لوف)

 :األورا النخجة النابتة من بذرة تنتج ثال  أنواع من و  .(PEYRON, 2000)روف حواة النخجة ظو

 

 

 :ة فتيةورق. 0.5.5.3
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  ر باهت أمتكونة من نصا وسعف  ات لون  ورلقات 32-31لتراوة عددها من   

(TOMLISON, 1960). 

 :نصف فتي ورقة.  5.5.5.3

هر الجرلدة بشكجها الكاما بحوث ظبوعده عجه مركي الورع  الرئوري وهنا ت الورلقات همتاز هذت  

-EL)  يء من الرعف الصج  الشوو  بالشوق تنتهي بمنطقة مجوئة بالشوقلودأ النصا برعف ث  تجوها 

HOUMAIZI, 2002b.) 

 :جريد كامل النمو.  3.5.5.3

 ، وتكون حامجة لرعف مثنوة طولوا  ات حد إبري رلدة 41اله  31 منالنخجة  تحما   

(GIRARD, 1962) .كما أن عدد الجرلد لختجف بإ تالف الصنف وكواوة التربوة (NIXON, 1957). 

  :وتتكون الجرلدة من

العمود الرئوري الذي لحما الخوص و الشوق ولجتصق  :(Leaf blad) نصل الجريد - أ

  ولحما عجو ( كرناف)بالرا  عن طرلق الكربة 

متصجة  وهو عوارة عن ورلقة منتصوة رمحوة الشكا :(Pinnae)الخوص او السعف  - ب

 .بشكا مائا عجه العر  الوسطي

 اعوارة عن سعاة متحورة وتمثا أشواق الجيء الراجي من نص :(Spines)االشواك  - ج

 .الجرلدة

  :ولمثا الجيء الراجي لججرلدة ولتكون من :(Petiole)عنق الجريدة او السويق  - د

  .(الكربة او الكرنافة)اعدة الجريدة ق *           

الجرلدة مغجاا  وهو النروج الخشن الذي لحوط بقاعدة ( Fiber sheath)الغمد الليفي *            

 (.2133الق ماني و آ رون، ) الجذع

 

 .(PEYRON, 2000) مكونات الجرلدة(: 10) شكل
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 :البرعم .3.3.3

و لو د في أعجه النخجة برع  طرفي وحود لترو  في نموها، وحول هذا الورع  تجتف االورا    

ترمه الجمارة  بو اء هشة  ات عصارة حجوة المذا تشكا في دا ج  كتجة للحوط بها نروج لواي 

 (.3111عاطف و نظوف، )

 :الفسائل.  4.3 

و . (SBIAI, 2011)الاروجة عوارة عن نوتة  غورة لابجة لجغراسة لجحصول عجه نخجة  دلدة   

وعندما تكور الاروجة في العمر  ،كما تنمو الاروجة من برع  لو د بالقرب من أو تحت سطح التربة

 (.3111عاطف و نظوف، )ح لها مجموع  ذري  اص بها ومن ث  لمكن فصجها عن النخجة األم لصو

 :المجموع الزهري. 2.3

النخوا أحادلة الجنس و تنشأ نوارات النخوا من براع   انووة في إبط لمتها بون  رلدها،  

لصور  دا وتكون االزهار محمولة عجه شمارلخ  (Pédoncule)تمتاز بمعال   .(ثنائوة المركن)

(Pédicelle )،أو الطجعة األ رلضو  حوث تتجمع بشكا سنوجة (Spadice)  لمتاز بغالف(Spathe) 

  (.MUNIER,1973)سموك 

 :األزهار المؤنوة.  0.2.3

لختجف شكا الطجعة فوع ها  ،شمرو ا 11-33عدد الشمارلخ في الطجعة اليهرلة الواحدة بون   

س   37-31س  وفي العرض  331-41طولا لوق وبع ها لصور عرلض حوث توجغ في الطول بون 

 غر حجما من أتكون   الف االزهار االنثولة  الوا ما(. 3113في عاطف و نظوف،  3173مرعي،)

حدى إة، تجقح ا ا كا كربجة بول ة واحدم  متكون من ثال  كرابا بد 4-3لطرها بون  ،الذكرلة

الكربجتون المتوقوتون ترقطان ولشاهد اثرها دا ا لمع الثمرة حته عند . الكرابا مشكجة في النهالة ثمرة

وفي حالة عدم تجقوح اليهرة تنمو احدى الكرابا او الثالثة معا مشكجة  ،(SEDRA, 2003) ن جها

 .(BOUGHDIRI, 1994)مجموعة واحدة عدلمة الوذور مجتمعة في لمع واحد ال لكتما ن جها 

 :األزهار المذكرة. 5.2.3

س  وتمتاز بشمارلخ لصورة كما ان اليهرة الواحدة  23-33تحما الطجعة الواحدة ما بون   

ج لصور والمتكون بدوره عجه ثال  سوالت، مجتحمة ولها تولج مكون من ثال  بتالت أتحتوي عجه ك

 ,SEDRA 3111،.منور وآ رون)الطجعي برائحة بوض ولمتاز  وارها أسدلة ،كما لها لون أو ستة 

2003). 
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 .(MERNEH, 2010)األزهار الذكرلة واألنثولة لنخوا التمر  (:10)صورة 

b: كرلة متاتحة، ( طجعة) إ رلض c : ،أزهار  كرلة متمولعة عجه الشمروخd : مقطع طولي

 .شمروخ ألزهار أنثولة: fطجعة أنثولة متاتحة، : eليهرة  كرلة، 

 

 

 .(MERNEH, 2010)مقطع عرلي ألزهار نخوا التمر (: 15) الشكل 

 

 :لعرجونا.  2.3

وتتدله في الثقا المتيالد لنمو الثمرة، وتحت وطأة ثقا الثمار المتيالد لتقوج المجموع الثمري   

م كما ان الشمارلخ تختجف  2- 1.23بالعر ون الذي لختجف طول  من  ئدالشمارلخ ألساا وترمه عند

والشمروخ  .شمرو ا 331-21عددها بالعر ون الواحد بون  س  ولتااوت311 -31الطول من في 

 جواة )عوارة عن عود رفوع  يؤه العجوي مرتقو  و يؤه الراجي متعر  تنتظ  عجو  حوات التمر

وتودأ النخجة باالنتا  عندما لصا عمرها إله سوع (. 3111في عاطف ونظوف،  3113وآ رون، 

 .(SBIAI, 2011)سنوات 
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 .(BELGUEDJ, 2002)نخوا التمر لاأل ياء الخ رلة (: 13) الشكل

 

  :شجار النخيلأمراحل حياة   .4

 :دورة حياة شجرة النخيل   .0.4

 (.سنة 3-3)تطور الخ ري والنمو جهي مرحجة ل: المرحلة االولى 4-0-0

 (.سنة 31)وهي مرحجة الد ول في االنتا  و االثمار (: الفتوة)المرحلة الوانية  4-0-5

 (.سنة 31)وهنا بدالة لمرحجة الترا ع في االنتا  الثمري (: البلوغ)المرحلة الوالوة  4-0-3

 (سنة فما فو  11)ترا ع كوور في اإلنتا  (: الهرم)المرحلة الرابعة 4-0-4

(BELGUEDJ,2002). 
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 .مراحا حواة نخوا التمر (:15)صورة 

 

 

 .صنف تينيسين في مرحلة الفتوة

 

 .صنف غرس في مرحلة األولى

 .صنف دقلة بيضاء في مرحلة الهرم .البلوغصنف دقلة نورفي مرحلة 
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 :دورة الحياة السنوية . 5.4

عشر  يالنخجة عجه مدى أثنت التي تمر بها والثمري تعتور دورة حواة النخجة في  انوها الخ ري

 .شهرا

 .(BELGUEDJ, 2002) دورة الحولوة لشجرة نخوا التمرال لولح (:10)الجدول 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي األطوار ومدته

بدالة  رو  

                         الطجع اليهري

تطور ونمو 

                         الطجع

تاتح الطجع و 

                         مرحجة التجقوح

                         انعقاد األزهار

كور في حج  

                         الثمار

بدالة ن ج 

                         (برر)الثمار 

                         ن ج الثمار

                          ني المحصول

مرحجة استراحة 

                         النخوا

 

 :التنوع الوراثي لنخيل التمر  .2

 كر هللا عي و ا في كتاب  المحاوظ شجرة النخوا المواركة في عدة مناسوات لاائدتها و  

تََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت "الرعـــد إ تالف ثمارها، كما في ســــورة  أَْعنَاٍب َوَزْرٌع  منَوفِي األَْرِض قِطٌَع مُّ

ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِي األُُكِل إِنَّ فِي َذلِكَ  يَاٍت َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى بَِماء َواِحٍد َونُفَضِّ ََ  

في هات  األلة الكرلمة تنوع أ ناف النخوا المثمرة في بوئة واحدة  بون هللا عي  الل  ."لِّقَْوٍم يَْعقِلُونَ 

لكن  لختجف في الثمار من حوث الحج ، الطع ، الجون و بع ها أف ا من بعض ( ناس التربة و الماء)

لعود إله ا تالف مصدر حووب   ربما هذا التنوعالر   من تشابهها الكوور،  الطع  والتكولن عجهفي 

 . مما لنتج عن  لك أ ناف مختجاةر الجوني لأل ناف األنثولة والتأثوالجقاة 
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 :التنوع في العالم   .0.2

 ناا وأ جوها متوزعة في دول معروفة بانتا ها الكوور لثمار هذا  3111لي ر العال  بحوالي  

التنوع في األ ناف ل  تأثور مواشر بالنخوا  و. %37-3كثافة اال ناف تتراوة بون . النوع من النخوا

إعتمد الاالحون سابقا عجه ا توار اال ناف النابتة من الوذور (. BEN ABDELLAH, 1990)الذكرلة 

والتي تمتاز بجودة ثمارها والتي تنتج أحرن التمور باكثارها نواتوا عن طرلق الارائا والشووهة لجنخجة 

  تنوع كوور في نكثار بالوذور نتج عاإلو  .وبهذه الطرلقة ت  اإلحتااض باأل ناف المر وبة ،األم

والصنف االكثر شعووة و  .(PEYRON, 2000)وكا واحدة لها  اات مرتقجة عن اآ رى ، اال ناف 

دقلة نور والصنف األكثر تصدلرا هو ( المغرب)مجهول المعروف عور العال  بشكا رئوري هو 

 (.EL-HADRAMI, 2009( )ئر، تونسالجيا)

 

 .(ZAID, 2002) في العال المتوا دة عدد األ ناف (: 15)جدول

عدد  الدولة

 األصنا 

عدد  الدولة

 األصنا 

 244 المغرب 800 الجيائر

 300 عمان 250 الرعودلة العربوة

 250 لوكرتانا 26 مصر

 22 رودانال 370 عرا ال

 250 تونس 400 إلران

 196 الواللات المتحدة  300 لوووا

 

 :التنوع في الجزائر . 5.2

   31في الجنوب الغربي و  %71ر إله توزلعها في  حراء الجيائر فهي تختجف بنروة ظبالن 

األكثر تنوعا من حوث التنوع الوراثي ( موياب)الجنوب الشرلي وتعتور منطقة اليلوان و الوسط ب %

واما التي الع. باستثناء األ ناف اإللتصادلة نعتور بقوة األ ناف اآ رى مهددة باإل تااء. منذ القدم

و اليراعة األحادلة نقص في المواه الجوفوة، النيوة الرلاي و التو   نحالتتحك  في التنوع بالجيائر 

(TRICHINI, 1997). أن أ ج  األ ناف المتوا دة في الجيائر  ور متجانرة في العمر وتمتاز  و

 ,.BELGUDJ et al)بكور عمرها ود ول زراعات  دلدة في براتون النخوا مما لقجا اإلهتمام بها 

تغرج بكثرة وبأشكال  كثافة من حوث األ ناف تختجف من  نف اله آ ر فمنها منالكما أن  .(2008
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ها بشكا دوري مما لنجر إله إنقرالها سهذا را ع لعدم  رربما الرن  كوورةمن  هة  .متااوتة

(BLGUEDJ, 1996). 

 

 نخوا التمر حر  المناطق ناف أتوزلع  (:13)جدول

 . (BELGUEDJ, 2007)بالجيائر  

 

 

 

 

 

 

 :التوزيع الجغرافي  .2

 :التوزيع في العالم   .0.2

ونقجت في  هة  ،منذ القدمتمت زراعة نخوا التمر في المناطق الجافة والشو   افة في العال   

تجوها استرالوا  ، 37ومن ث  اله مد شقر في القرن  ، 33الشر  الفرلقوا من طرف العرب لوا القرن 

كما تشغا مراحة  راسة النخوا في حدود (. AMORSI, 1975)ث  انتقجت اله االمرلكتون  31في 

 %1.12بأمرلكا و  %1.13في آسوا،  %33.23تو د بافرلقوا،  %44.37هكتار حوث  713.131

 (.إسوانوا)في اوربا 

بقوة العال  فومثا سوى  أما ،هكتار 733.111لعادل  ما %17.13سالموة وتمثا الوجدان العربوة اإل

2.13% (EL-HOUMAIZI et al., 2002a .)،العرا ،  إلران، رات،مااأل الوحرلن، العربوة الرعودلة

باكرتان، الومن، الجيائر، مصر، لوووا، المغرب و تونس تمثا هذه الدول األكور   الكولت، عمان،

وتحتا دول شر  األوسط وآسوا الوسطه المرتوة . 2111مجوون طن سنة  17نتا ا في العال  المقدر بإ

 .(DAHER, 2010) %33متووعة بدول شمال افرلقوا  %37االوله في اإلنتا  اال مالي بنروة 

 

 األصنا عدد  الناحية أو المنطقة عدد األصنا  الناحية أو المنطقة

 121 وادي ريغ 171 األوراس

 133 ساورة 60 المنيعة

 69 وادي سو  229 قرارة

 36 تيديكالت 39 متليلي

 184 طاسيلي 72 مزاب

 115 زيبان 59 ورقلة
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 :التوزيع في الجزائر . 5.2

الممتدة بحوالي  التمر، تحتا الجيائر المرتوة الرادسة عالموا واالوله مغاربوا من حوث  راستها لنخوا

. طن 311111وانتا ها المتوسط من التمور بحوالي ، مجوون برتان 12هكتار واكثر من  331111

هذه الغراسة تمتد بدالة من . و اف وتتوزع براتون النخوا في الوحات الجنوبوة التي تمتاز بجو حار

و من األطجس الصحراوي شماال إله  ،الحدود المغربوة في الغرب حته الحدود التونروة والجوووة شرلا

ولعتور  نف دلجة نور األكثر شهرتا عن . وفي الوسط تمنراست و انت ، رلان في الجنوب الغربي

 .(ACHOURA et BELHAMRA, 2010) من النخوا المغروسة %31بقوة اال ناف وتمثا حوالي 

ورلجة والتي تمتاز بالمناخ المالئ  لتألج  النخوا  الوادي، بركرة، جتمورلنتا ا إوالواللات االكثر 

(MESSAR, 1996).  

 

 .MURIEL et al., 2013))توزلع  نس النخوا الرلشي في العال    رلطة (: 14)الشكل    
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 (HANNACHI et al., 1998).  نخوا التمر في الجيائر  نافالتوزلع الجغرافي أل: (12)الشكل 

 

 :ةااليكولوجي الحتياجاتا 5 .7

نخوا التمر تتطج  و ود وسط  اص لجتنمو بشكا  ود  صو ا لتن ج التمور وهذا مالارر التوزلع 

 (GIRARD, 1962)الجغرافي لال ناف 

  :الحرارة   .0.7

 أمامع و ود المواه، ° 32و ° 23تعوش النخوا في بوئة  افة وحارة بحوث تنمو في در ة حرارة بون 

ان هذه الدر ة لمكن ان تؤدي اله ف° 17فانها تعوق نموها وفي حدود ° 1ا ا و جت در ة حرارة اله 

المناسوة لن ج و ،°31زهار فهي إلا  ارلة در ة الحرارالبالنروة اله أما . تالف النوارات اليهرلةإ

 AUGUST BURGER et) تقرلوا في منطقة تولرت °23  ار الن جالتمر فهي التي تتجاوز

al., 2002.) 
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  :المياه.  3.7

 .في العام ل لجنخجة الواحدة211-331ة بون متطجوات النخجة لجمواه لروري بحوث تتراو

  :االضاءة  4.7.

مجة لجرعف تراعد عجه تركووة الجرلدة الحاو ، héliophite) ( فهو من فصوجة النخوا مح  لج وء

، لذا اللنصح   نمو الجهاز الخ ري عجه حرج  الثمارالتركو  ال وئي،  ونقص االلاءة لنجر عن

 .(MUNIER, 1973 ; TOUTAIN, 1967)الوراتون  بكثافة النخوا في

 :رطوبة الهواء  5.7.

وفي مرحجة ن ج الثمار تؤدي  ،عمجوة التجقوحتحتا  النخوا اله رطوبة مثجه الن الرطوبة الدنوا تعوق 

ؤدي اله تعان الطجع اليهرلة و مرحجة  جت الرطوبة اله نروتها العجوا تاله  ااف ثمارها، وا ا و

 ود التمر لت  ،  وأحرن وألرطوبة الجونخوا حراسة فال. التمر في الربوع والخرلف عجه التوالي 

 (.MONCIERO, 1961)حصدها من مناطق رطوبة  وها تكون متوسطة 

 :الرياح  6.7.

  راسة الارائا تؤدي اله في ولت  ها نإال أ ،ن الرلاة في فصا الربوع تراعد في عمجوة التجقوحأ ر  

انتشار بعض االمراض  كما انها تراعد عجه. لمحصولوفي فصا الخرلف تؤدي اله  ااف ا ،تالفهاإ

 Ecotonyelois, Cératomiae (MONCIERO, 1961.)نخوا التي تصو  

 :التربة  7.7.

 .(TOUTAIN, 1967)لنموها وتكاثرها النخوا لحتا  إله أرض رمجوة   حراولة التي تجدها مناسوة 
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II.  راسة الخضرية لنخيل و ثمار التمرالد 

 :الصفات الخضرية المميزة لنخيل التمر  .0

بحوث لمكن لجاالة  بونهاو من الصع  التمووي ا، كوور بشكا مورفولو واتتشاب  النخوا   

 تالف بون أشجار النخوا، و لكن هناق موا اات لجاد أو   التشاب  و اإلإالمتمرج في ميارع النخوا 

هناق  اات   رلة لمكن التمووي بها (. 3112الوكر، )جتارلق بون نخوا التمر للد ترتعما 

نحناء الجرلد، عدد وطول الشوكة، طول إع النخجة، ستخدامها لجتمووي بون األ ناف من بونها  ذاو

 التصنواات من اعتماد البد التمر نخوا وتصنوف التعرف أ ا منو. منطقة الشوق، طول الجرلدة

 .IPGRI  (2113) و (2131) محمد عود، (2111)  حر   ال تشخوص األ ناف ماتاة وفق التالوة

  :الجريدة   .0.0

 :وأ ياؤها تشما الجرلدةصاات ل وفقاتصنف األ ناف 

 أماولون الجرلدة ، بالعواما الووئوة  هاررا لتأثظنا محدود استعمالهاالصاة  هذه :الجريدلون   .0.0.0

 :أن لكون

 .أ  ر شاح  كأ ناف مثا  الص 3-3

 .أ  ر داكن كأ ناف مثا دلري،  نويي 3-2

 .أ  ر نا ع كأ ناف مثا حالوي و شوش 3-3

 . أ  ر بغورة وشمعي كصنف برحي 3-4

 

 :إنحناء الجريدة  .5.0.0

( رأج)نحناء الجرلدة عجه شكا لمة اوعموما لؤثر  ،نحناء الجرلدةاتصنف األ ناف حر  مقدار  

 :النخجة فوعطوها الصاات التالوة

نتوجة لو ود فراغ والح بون مجاموع الجرلد الحدلث  (القمة)نخلة مفتوحة الوسط  - أ

 .والقدل  مثا أبوعمان ودلجة نور

عجه  الجرلد و ا ة الراجي باتجاه أفقينتشار انتوجة   نخلة  مسطحة أو كرية القمة - ب

 .دلجة بو اء و النخجة كأ ناف سجطانة 

 .نتوجة تهدل الجرلد نحو أساا النخجة مثا أرزلي و  رج  (القمة)نخلة متهدلة  - ج
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 :طول الجريدة  .3.0.0

روف بوئوة متشابهة وعمر ظله النخوا النامي تحت إعجه أ ذ طول الجرلدة بالنروة  ترتكي

كجما تقدمت النخجة و .صه مرحجة من إثمارهاألحوث أن طول الجرلدة ليداد كجما و جت إله ، النخجة

له أبعد إأعتمد في لواج طول الجرلد في النخوا الوافع من لاعدة الجرلدة . الجرلد بالقصر دألوبالعمر 

 :في طرف نهالة الجرلدة(  و ة)عاة س

 .مترا كأ ناف حواني ورزلي( 3.23)معدل طولها ألا من  :جريدة قصيرة  - أ

مثا  ش،  امتر( 4.27 -3.23)معدل طولها لتراوة بون  :جريدة متوسطة الطول  - ب

 .رمجي، حمري، سجطانة و  رة

مترا كأ ناف برحي،  وري، سولح و ( 4.27)معدل طولها أكثر من  :جريد طويل -  

 .نموشي

إله آ ر سعاة في نهالة ( بدالة منطقة األشواق)لقواج نصا من أول شوكة  :نصل الجريدة  4.0.0

 : الرعاة، لشما نصا الجرلدة منطقتون هما

 :(السالء)منطقة األشواك   .5.0

إلوها عند التعرف عجه الصنف  وءتعتور منطقة األشواق من الصاات المموية التي لمكن الجج 

عادة تقاج و ،له آ رإ وتختجف مناطق األشواق من  نف ، صو ا في  واب الصاات الثمرلة

لمكن تصنوف  و .له سعفإمنطقة األشواق من بدالة أول شوكة إله نهالة منطقة تحول األشواق 

 :نحو التاليالالنخوا حر  الصاات التي تحتولها األشواق عجه 

. االووئوة المحوطة بهروف ظ تالف األ ناف و عمر النخجة والاتختجف ب :عدد األشواك.  0.5.0

 :أن لكون أما ، جرلدةال تالف  انوي اخوا الوالغ أل ا لختجف بنعموما عدد األشواق في ال

 .شوكة كأ ناف أنوان،  ش،  عار و  نويي( 21)ألا من : قليل العدد - أ

شوكة كأ ناف أبوكووال، برحي،  الص، ( 31-21)عددها لتراوة من : متوسطة العدد - ب

 .و زمردي  اطري

 .شوكة كأ ناف بوفقوج، سكري، مجهول و موناز( 41-31)عددها لتراوة من  :كوير العدد -ج 

 .وكة كأ ناف أم الحمام،  ش سطوة و شهجةش( 41)عددها من : كوير جدا - د
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ألصر األشواق تكون عند بدالة . تتأثر هذه الصاة عادة بمدى نشاط النخجة :طول الشوكة .5.5.0

 : أن لكون ماإطول األشواق  و .منطقة األشواق إله سعاة

 .س  كأ ناف  ش رمجي، حالوي و فرض أ ار( 33)ألا من : قصير - أ

س  كأ ناف  الص،  صاب و ( 21-33)لتراوة طولها من  :متوسط الطول - ب

 .سجطانة

 .س  كأ ناف   راوي و  دي( 31-21)طولها من  :طويل -  

 .(IPGRI, 2005) س  كصنف  شرم( 31)من  :طويل جدا - د

 

 :متداد منطقة األشواكإ.  3.5.0

متداد منطقة األشواق التي لمكن االعتماد عجوها بدر ة رئوروة لجتارلق بون هنالك لواسان ال  

 :األ ناف  صو ا في المواس  التي ال تو د الثمار عجه النخجة وهما

لواج المرافة من لاعدة الجرلدة إله بدالة ظهور أول شوكة، هذه المرافة تختجف عجه كال  :  أوال -

 :كونتأن  أماالمرافة .  تالف األ نافا انوي الجرلدة وتختجف أل ا ب

 س  كما في أ ناف أبومعان،  وش حوش و حالوي( 31-3)تتراوة من  :متدادقصيرة اال. 

 س  كما في أ ناف أبوكووال، بقجة دحالة،  نويي و ( 34-33)تتراوة من  :متدادمتوسطة اال

 .مدهون

 س  كما في أ ناف  ش ربوع،  ش  عار، حمري و ( 34-33)أكثر من  :طويلة االمتداد

 .نموشي

بتداء منطقة الجرلدة،  ور أن التدر  من األشواق الواج المرافة من أساا لاعدة الجرلدة إله  : ثانيا -

 الوا لأ ذ تدر  األشواق القرلوة من  و ،الجرلدة لكون  ور والح حوث لصع  التمووي بونهاإله 

( Spine pinnae)الرعاة بدورلن أو ثالثة أدوار لكون أكثر شوها بالرعف ولطجق عجو  بالرعف الشوكي 

نحو األشواق ولكون ألرب شوها بها لطجق عجو  بالخوص الشرلطي  وبالعكس الرعف الذي لتدر 

(Ribbon pinnae.) 

 من طول نصا الجرلدة كما في أ ناف د وني، ( %33)لشكا ألا من : قصير االمتداد

 .دباج، فرض أحمر، مرزلان و رلري

 من طول نصا الجرلدة كأ ناف مصا أم كوار، ( %23-33)لشكا من  :متوسطة االمتداد

 .أم الرجه، زامجي، سكري و عون بقر

 من طول نصا الجرلدة كأ ناف مثا أبو فقوج، ( %41-23)لشكا من  :طويل االمتداد

 .سوف نووت و  وارة، أنوان، حاتمي
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 من طول نصا الجرلدة كأ ناف مثا إبراهو ، ( %43)لشكا أكثر من  :متداد جداطويل اال

 .(2133و ا رون،  الكرل  عود)  ش فجقة،  ش سواع و  ها

 :مجاميع األشواك على الجريدة( ترتيب)نتظام إ  .4.5.0

عجه العدد النامي منها في مولع واحد عجه  ،جرلدةالنتظام مجاموع األشواق عجه اتعتمد  اة   

 اة مموية لجتموي  تعتورنتظامها عجه الجرلدة او ،وعادة ظهور األشواق عند لاعدة الجرلدة. جرلدةال

لمكن  .أو عند  واب الصاات الثمرلة ثمارهابون األ ناف  صو ا في المواس  التي تحما النخجة 

عموما تظهر و. نتظام مجاموع األشواق عجه كال  انوي الظهري والوطني لججرلداعجه  اة  االعتماد

أو ثالثوة أو رباعوة ( ثنائوة)بشكا فردي أو بمجاموع زو وة  أماهذه المجاموع عند لاعدة الجرلدة  

اعد تواعد أو متوبشكا متقارب  دا أو م أماومن ث  تنتظ  مجاموع األشواق  ،(حالة نادرة)أحوانا  ماسوة 

 :هات وعجه مرافات متراولة أو متوالنة حر  الصنف وعجه النحو التالياتجا دا و ب

 كأ ناف أبومعان، دباج و موناز :ام فرديظنتا. 

 كأ ناف برل ،  شربوع، شووي و مجهول :(ثنائي)نتظام زوجي ا. 

 كأ ناف أبوكووال و شووي :ام ثالثيظنتا. 

  كأ ناف أشرسي و مجكابي :رباعي نتظاما. 

 (2111 ال ، ) (حالة نادرة):  ام خماسيظنتا. 

 :السعف.  3.0

 :طول السعف.  0.3.0

فاي بعض الحاالت لكون الجرلد أطول بالقرب من  ، تالف  األ نافاطول الرعاة لختجف ب      

كما في  نف الحالوي، وفي بعض اآ ر لكون ( الثجث األول من منطقة الرعاة)نهالة منطقة األشواق 

وعادة لعتمد . ، كما في  نف الورحي(الثجث الوسط من منطقة الجرد)عند منتصف منطقة الجرلدة 

 :لكون أماالجرلد عجه  اة طول الجرلد في النخوا الوالغ، و

 س  كأ ناف   ري، مكتومي وحالوي( 31)ألا من  :قصير الطول. 

 س  كأ ناف نووت الروف و  صاب( 71-31)من  :متوسط الطول. 

 س  كما أ ناف الورحي، الرالر و عر 73طولها أكثر من  :طويل. 
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 :عرض السعفة  .5.3.0

  س  كما في  نف فرض أحمر( 3.1)ألا من  (نحيف)رفيع. 

  س  كما في أ ناف لولو و مرزلان( 4.4-3.1)لتراوة  التغلظمتوسط. 

  س  في أ ناف المكتوم، لردي و شوووي( 4.4)أكثر من  (عريض)غليظ.  

 :ايا بين السعف و الجريدوالز  .3.3.0

عموما لججأ إله و المتخصص،جمرء لإال  بون األ ناف التموويهذه الصاة من الصاات التي لصع  

بقواج الياولة النائوة عجه المرتوى المرئي في الجيء  لك  و جرلدةالتحدلد اليوالا بون الخوص و 

 .(IPGRI, 2005) الطرفي من الجرلدة

 :التمييز بين النخيل الذكرية باستخدام الصفات المورفولوجية  .5

لجتمووي بونها والتعرف عجه لوتها وعض الصاات المظهرلة لجطجع الذكرلة و لك تتمويالنخوا الذكرلة ب

 :إ  تنحصر هذه الصاات فومالجي

 :زهارميعاد اإل.  0.5

 وهذه تودأ  الل االسووع األول من شهر فواري:  كور موكرة االزهار. 

 وهذه تيهر  الل شهر مارج وهي تشما معظ   كور النخوا :  كور متوسطة االزهار

 .المنتشرة في الوراتون

  وهذه النخوا تيهر  الل شهر أفرلا وبع ها لرتمر في االزهار حته : اإلزهار كور متآ رة

 .االسووع االول من شهر ماي

 

 :(الطلع)عدد األغاريض  .5.5

 : طجعة ولد لرمت الذكور حر  الصاة اله 31-7بون  مالعطي الذكر الواحد في سنة       

    إ رل ا 33وتعطي الا من  ، كور تعطي عددا لجوال من اال ارلض. 

     من إ مالي   %31نروتها حوالي )طجعة  23-33 كور تعطي عددا متوسطا من الطجع بون

 (.الذكور

    طجعة 23 كور تعطي عددا من الطجع ليلد عن (BUKHAE et al., 1983). 
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 :وزن الطلعة  .3.5

 :ولرمت إله ثالثة ألرام ،لوحظ إ تالف كوور بون أنواع النخوا الذكرلة في هذه الصاة

  طجعة الواحدةج رام ل 311طجع لجوا الوزن وهذه ال لقا وزنها عجه. 

  رام 3111-311طجع متوسط الوزن وهذه لتراوة وزنها من . 

  رام  3111طجع كوورة الوزن وهذه ليلد وزنها عجه . 

 

  :عدد الشماريخ المتواجدة في الطلعة الواحدة  .4.5

 . إ تالفات مجموسة بون النخوا الذكرلةسججت في هذه الصاة 

  311أ ارلض  ات شمارلخ زهرلة لجوجة العدد وهذه لقا عدد الشمارلخ بها عن 

 .طجعة/شمروخ

  طجعة/شمروخ 331-311طجع  ات شمارلخ متوسطة العدد وهذه لتراوة عددها بون. 

  (3117عجي، )331طجع  ات شمارلخ زهرلة كثورة ليلد عددها عن 

الدراسات المودانوة أثوتت و ود إ تالفات والحة بون النخوا الذكرلة في كثور كما أن بعض  

كما أن  اة طول الشمروخ وعدد األزهار المحمولة  ،من حوث طول وعرض الطجعة ،من الصاات

 (.2131 ،الواحد وا رون عود) .(IQBAL et al., 2009)فرولات والحة  أظهرتعجو  

  

 :عن طريق حبوب اللقاحالتمييز بين النخيل الذكرية   .3

األشجار المؤنثة أل ناف  بون تموويالجتارلة ولعجه الر   من أن معظ  الدراسات أ رلت  

أل ناف المر وبة والتي تتموي لالتي تجقه إهتمام معظ  الواحثون أو الميارعون و ،النخوا المختجاة

ل  أهموة ( األفحا)جار المذكرة إال أن إ توار األش. بالعدلد من الصاات الجودة من حوث  ودة الثمار

ومن ث  بدء اإلهتمام بإ توار األ ناف التي سورتخدم  ،كوورة برو  تأثوره عجه  اات الثمار الناتجة

 (.3111عاطف و نظوف، )لقاحها في تجقوح األشجار المؤنثة المر وبة 

الجقاة عادة لمكن تعرلف حوة الجقاة عجه أنها  رة موكرونوة في طور اإلنوات، تنمو حووب   

دا ا كوس الجقاة المو ود في متك اليهرة المذكرة، تحوي متوق األزهار عددا كوورا من حووب 

إن تركو  حووب لقاة  (.مجوون حوة 2231)الجقاة، ولقدر عدد حووب الجقاة في الغرام الواحد بنحو 

 ا، ولختجف طولها و رى عدا كونها بو ولة الشكالنخجة ال لختجف كثورا عن حوة لقاة النواتات األ
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نها تتكون في الودالة من أ، لالحظ عند تتوع مراحا ن ج حوة لقاة النخوا (موكرونا 32-31)عرلها 

وله ترمه النواة األ :له نواتونإالجدار الخار ي و النواة وبعد  لك تنقر  النواة : رئورون هما  يألن

نووب الجقاة، كما تنقر  النواة أحوة الجقاة لتكون نوات إوالثانوة ترمه النواة التناسجوة، وعند  ،نووبوةاأل

 (SEDRA, 2003) .له نواتون مناصجتون تعرف كا منهما بالمشوج الذكريإالتناسجوة 

 :الحيوية وإنبات حبوب اللقاح.  0.3

تحقوق اإل توارات الجونوة لتقوو  حوولة الكثور من أنواع حووب الجقاة في ولت لصور والنتائج  

فهو لثوت عجه و ود أو  ،فهذا االسجوب هو دلوق لتحدلد وتعوون لدرة اإلنوات من عدم . تكون سرلعة

 SEDRA, 2003 SHAFEAT et al., 1978; COLAS et ;2000) واب تااعالت انيلموة 

MERCIER,). بونما ، ا ذت لون الصوغة  و، الشكا حوث تمويت حووب الجقاة الحوة بكونها لها ناس

لولح أ ياء حوة الجقاة والصوغة ( 14)و الجدول  ،الموتة  ور منتظمة الشكابدت حووب الجقاة 

 -KAKANI et al., 2005; AL ;)سوتوكارمن بصورة  ودةول  ترتج  لصوغة األالمجونة ل ، 

DUJAILI  and AL-ISAWI.2008; LIU et al., 2013).  

 (إنوات في المختور) كما أن اإلنوات اال طناعي ،لدرة اإلنوات تدل أل ا عجه أن حووب الجقاة حوة

. وراثوا فوما بونها تختجفلراعد عجه إ توار أف ا نوع من حووب الجقاة وإظهار الذكور الجودة التي 

كما أن نيع النورات الذكرلة في  .  فالحي المنطقة ال لرتطوعون التارلق بون النخوا الذكرلةظومع

 ; DJERBI, 1994)من حوولتها  %23ه فقدان حوالي تؤدي ال لد ولت موكر لوا ن جها

MORTAZAVI et al., 2010 ; ISMAIL., 2014). 

 لولح األ ياء التي لمكن تجولنها في حووب (:04)جدول

 (,COLAS et MERCIER 5111) الجقاة 

 الصبغة الجزيئة المراد تلوينها ةلون الجزيئ

 اسوتوكارمن RNAو  DNA احمر

 لودلد الووتاسووم النشاء ازر  داكن

 ازر  االلونون كالوز ا ار مخ ر
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ن حووب الجقاة ترتطوع التجقوح عندما لكون طول االنووب الطجعي أكور أو لراوي طول أنعتور        

 .نتحصا عجه انعقاد ثمار مقوولة  % 31وإ ا كانت نروة اإلنوات أكثر من . حوة الجقاة

لوحظ تحت المجهر حووب لقاة  ور طووعوة الشكا بمقرنتها مع أ جووتها التي تمتاز بشكا  

-DALUZ et al., 2013; AL)  (متروموكر 23-33،31-1)لها أطوال مختجاة و بو وي 

KHALIFAH, 2006). 

جون األحمر لجحووب لدل عجه حوولة حووب الجقاة وهذا بعد معالجتها بمادة األسوتوكارمن لا 

 (.SEDRA, 2003)وهذه تعود إله تااعالت إنيلموة ( 3-2%)

 

 :ماالمسح اإللكتروني وحساب عدد المس   .5.3

ولت  التمووي بون حووب الجقاة عن طرلق اإلستعانة بالموكروسكوب اإلكتروني لاحص حووب  

عاطف ونظوف، )األ ناف لقاة األ ناف المختجاة ألشجار نخوا الوجح المذكرة لجتمووي بون هذه 

وت  تقرومها اله  ،عجه و ود إ تالفات بون حووب الجقاة μm  12 في ماعدد المر سجا كما(. 3113

 :المتوا دة في سطح حوة الجقاة ماثال  مجموعات حر  عدد المر

  (.مامر 31)المجموعة األوله لجوجة المرام اللتجاوز عددها 

  (.21-31)المجموعة الثانوة متوسطة العدد وكانت محصورة بون 

  (21)المجموعة الثالثة كان عددها أكثر من .(SOLIMAN and AL-OBEED, 2013b)  

نخوا الذكرلة عن طرلق مالحظة الهناق بعض الصاات التي لمكن اإلستعانة بها في التمووي بون و

 :حووب الجقاة من حوث

كون مرتدلا حادا تالجقاة لد  لأ ذ شكال إهجوجوا ولكن طرف حوةالذي الشكا العام لحووب الجقاة  -3

 .كون ناعما مرتدلراتأو 

لد لكون لوقا مغجقا أو  ،طووعة و ود الشق الطولي عجه حوة الجقاة الذي لحد  عنده اإلنوات -2

 .واسعا

 .و ود الترسووات الشمعوة عجه حوة الجقاة ومدى كثافتها -3

مة أو كثافة الدراسة الدلوقة لحوة الجقاة ودراسة التكولنات التي تشو  الصاائح وها هي منتظ -4

عاطف ونظوف، )لشو  دراسة الوصمة بالنروة لإلنران  وهذا ماو ودها عجه سطح حوة الجقاة 

3111  . ) 
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 :شجار النخيلأالتلقيح وأنواعه في  .4

 (FATTAHI et al., 2014)لعتور التجقوح مهما  دا لجحصول عجه منتو   ود كما ونوعا  

التي بدورها تعطي حووب الجقاة و تت  بها عمجوة تجقوح  عجه النخوا الذكرلة( Dhokar)وتطجق عوارة 

فالتجقوح لطجق عجه العمجوة الموكانوكوة الخا ة بنقا حووب  .(BATTESIT, 2007) االزهار االنثولة

 و زهار المؤنثة ومن ث  تتكونشجار أو أع اء االستقوال في األله األإشجار المذكرة الجقاة من األ

 (. 3113 مرعي،)تصوح ثمارا 

و جها ناتجة من  ،عجه عكس و ود عدد كوور من األ ناف األنثولة، فإن عدد الاحول محدود 

دون أن تكون هناق أ ناف محرنة تتكاثر ، حا المو ودة فله تنوع كوور في األإدى أكثار بالنوى مما إ

عن طرلق ( الاحول)كثار  كور النخوا إفي معظ  مناطق الممجكة الرعودلة لت   أما .بالطر  الخ رلة

 ذت من  الوذور أو لد ال تعطي أوبعد نموها تعطي أسماء حر  الصنف المؤنث الذي ( النوى)الوذور 

له إلوة إ صابها، ولذلك لج  إرشاد الميارع  فين  كور النخوا تتااوت إنتوجة لذلك ف و .سماء مطجقاأ

كن فوها بعد إكثارها   رلا عن طرلق الارائا لجمحافظة هموة انتخاب  كور النخوا الجودة والتي لمأ

 .(3117عجي، )عجه  ااتها 

 

 :(Natural Pollination )الطبيعي  التلقيح  .0.4

 (Wind Pollination ):  الهوائي التلقيح  .0.0.4

 من كوور التجقوح زراعة عدد هذا ولتطج  ، الهوائي التجقوح طرلق عن نشأت لد النخوا أشجار 

 عدد زلادة أن و د ولد ،تجقوحها إلتمام نا اإل لهإ الطجع  وار من الالزمة الكموات لتوفور األفحا

 ال ل منئي الهوا التجقوح ممارسة نأ لهإ لافةإ. التكالوف عن ليلد المطجوب الحد عن األفحا

 نتا إ لهإ لؤدي الهوائي التجقوح نو د أ التجارب  الل من و. الثمار من  ودة نوعوة عجه الحصول

 بمعدل الجاف وزنها معدلو الثمار  حج  في زلادة لعطي ولد الشكا منتظمة  ور ومشوهة ردلئة ثمار

 لهذه والح تغور و ود عدم من الر   عجه .الودوي التجقوح طرلق عن الناتجة الثمار من أكثر  25 

( وكروناتاأل (الهرمونوة المواد توزلع انتظام عدم  في لترو  الهوائي التجقوح بان لعتقد ان  إال الظاهرة

 عدم مرووا  رىاأل دون الخاللا بعض حج  زلادة لهإ لؤدي ولد ،الثمرة دا ا عادة الثمار تحولها التي

  .الثمرة شكا انتظام
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 :(Insect Pollination )الحشرات  بواسطة التلقيح.  5.0.4

 تحتوي ال الذكرلة األزهار بعكس األنثولة األزهار أن حوث أل ا عمجوة  ور الطرلقة هذه 

 فوها ال تو د كنأما لهإ الجقاة  وار ما لنقا و الوا الحشرات لوهاإ تجذب التي الذكوة عجه الرائحة

 ( 2113 ال ، )  تجقوح بدون فتوقه اإلنا  أشجار

 :Artificial Pollination))  االصطناعي التلقيح   .5.4

 :التلقيح اليدوي  .0.5.4

وهذه العمجوة تت  بعد تاتح الطجع اإلنثولة بحوث لقوم  ،لججأ الميارعون إله التجقوح الودوي 

طجعة في الووم الواحد، وتوقه إحتوا ات النخوا تختجف من  نف  31اله  41الميارع بتجقوح حوالي 

المصرلة األ ا تتطج   (Falmahet)فمثال  نف . جتجقوحلأنثوي اله آ ر في عدد الشمارلخ الذكرلة 

 .من سوعة اله اثنتي عشر شمرو ا  كرلا (Essadj)لصنف وبالنروة  ،حوالي ثال  شمارلخ

 :التلقيح بكريات القطن  .5.5.4

تأ ذ كرلات لطن ولت   مرها في  وار الطجع فتمتجئ الكرلات وتصوح مشوعة بحووب الجقاة  

هات  الطرلقة مرتعمجة في العرا  و. نثولة وتربطزهار األبون شمارلخ األ و اهية لولعها ما

  (BEN ABDALAH, 1990) .ة حر مرلكوة المتحدوالواللات األ

 :التلقيح المركزي.  3.5.4

 العاما  عود لرورة تتطج  الته العادلة الطرلقة من بدالا  المركيى التجقوح طرلقة ترتخدم 

ال  اليهرلة النوارات أن كما ،العمالة أ ور وارتااع و هد ولت من وما تتطجوها مرات عدة النخجة لقمة

 مرات عدة النخجة ارتقاء لتطج  مما أسابوع 13  الل النخجة عجه  رو ها لتتابع با واحدة دفعة تخر 

 المركيلة بالحيمة التجقوح طرلقة إله النخوا مجال فه المشتغجون تو ا فقد التجقوح، عمجوة إل راء

 لصعود الججوء دون واحدة مرة األ ارلض المؤنثة إله الجقاة حووب تو وا طرلقها عن لمكن الته

 من ومع  حيمة النخجة لقمة انشقا  ثال  أو أربع طجع زهرلة  لصعد العاما فعند ، مرات عدة النخجة

األ ارلض  أزهار عجه بالود الجقاة بتناوض حووب لقوم ،شمرو ا 31 حواله المذكرة الشمارلخ

 ولع النخجة فه لج  فه الجقاة حيمة ولع مع ،األزهار  موع عجه الجقاة توزلع ل مان المنشقة

 تخر  لتجقوح األ ارلض الته الهواء باعا النخجة رأج اهتياز مع الجقاة حووب انتثار ل مان أفقه
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    و( 2114درحاب، ) العالدة الثمار وتتكون اإل صاب ولت  لألزهار التجقوح فوحد  أ جاتها وتنشق

(SEDRA, 2003). 

 :التلقيح بالعفارات والطائرات.  4.5.4

التي تولع بها  وار الطجع وتكون ( عاارات)التقنوات الحدلثة باستخدام آلة التجقوحسمحت  

نثولة دون ترجقها، وهذا لربح الولت وإشواع ميودة بأنووب طولا لكي لرتطوع العاما تجقوح النخوا األ

المجقحة بون زهار وبهذا تكون نروة األ. من الطرلقة التقجودلة أكثر نجاعة نثولة بحووب الجقاةالطجع األ

طائرات بالالتجقوح ف. (VALDEYRON, 1984)لجحصول عجه محصول  ود  يوهذا كاف %11 و 31

وتعتور نتائجها  ودة  ،والعاارات تعتور تقنوة حدلثة مازالت ل  ترتعما من طرف ميارعي المنطقة

 BEN) كما تتطج  هذه الطرلقة كموات لجوجة من  وار الطجع. نخواالإلتصادلا وعدم ال رر ب

ABDALLAH, 1990). 

 :ح المختلفة على الومارااللق أنواعتأثير   .2

 :(Metaxenia)إكتشا  ظـاهرة ميتازينيا    .0.2

سنة  W. SWINGLEفي العقد الثالث من القرن العشرلن وفي إحدى المؤتمرات العجموة تطر    

 اات الثمار  كجيء من تقرلره حول فروولو وا النوات أن حووب الجقاة لها تأثور والح في 3123

 (.2117عود و عواج، ) والوذور

 :تعريفها   .5.2

و المقصود بها لغولا هي " Xenos"من أ ول لونانوة " زينيا"أو  " ميتازينيا"مصطجح   

في كتاب   3113في عام  WILHEM FOVKEولد تمت  وا ة كجمة زلنوا من لوا . األ نوي أو النيلا

أن األثار المترتوة عجه اإل صاب عند النواتات تظهر في بعض  .« Plant mixtures »أسماه  الذي

الصاات بشكا عجه الارد الجدلد المرتمدة من اإلتحاد الجنري لألبولن و التي تعور عجو  الااكهة بحوث 

وهي تغوورات في شكا الااكهة وحجمها ( Xenoplasms)إله لرمون األوله كجمة زينيا لرمت ظاهرة 

والشئ األكثر لاتا لإلنتواه أن هناق تأثورا . وهي التغوورات في لون الثمار (Xenochromes)والثانوة 

في عام  Nawaschinفي موعد الن ج وبعد إكتشاف ظاهرة اإل صاب الميدو  في النوات من طرف 

، وبعد التأكد من و ود عاللة بون أنواع حووب الجقاة والثمار في نوات الذرة أ وح من 3111

 .(DENNY, 1992)ذا التأثور وتعموم  عجه النواتال روري دراسة ه

 :وحر  الدراسات الحدلثة فقد لرمة تأثور أنواع حووب الجقاة إله لرمون
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 AL-OBEED et)هو  لك التأثور الذي لمس الوذرة من حوث الخصائص الكموائوة والاويلائوة: زينيا - أ

al., 2002 ; FERNANDO et al., 2013.) 

 ;MINAMI et al., 1998)في الثمار من حوث الخصائص الاويلائوة لثمار لك التأثور : ميتازينيا - ب

CHAO and KRUEGER, 2007; TSUDA et al., 2011; FARAG et al., 2012a .)  تو د  صائص

دراسات أثوتت أن الثمار و  الفهناق مجموعة من  ،كموائوة تتأثر بشكا كوور بنوعوة حووب الجقاة

 ;REZAZADEH et al., 2013 ; HASSAN et al., 2007)بحووب الجقاة نوعوتها لها عاللة كوورة 

SULEUSKA et al., 2014  ) وتعود أسواب هذه الظاهرة إله هورمونات دا جوة تتمتع بها حووب

 FARAG et al., 2012b; MUAYED et)الجقاة والتي تؤثر بشكا مواشر أو  ور مواشر عجه الثمار 

al., 2012). ل  تأثور مواشر في ثمار نخوا التمر، فقد توون و ود إ تالفات والحة في بما أن التجقوح و

 .كثور من   صائص التمر

 نجد أن الثمار تتأثر بنوع حووب الجقاة في عدد األزهار العالدة  لولو في مرحجة: نسبة اإلنعقاد

أكثر من و األزهار الرالطة فوو د نوع حووب لقاة معون عند إستعمالها تكون األزهار العالدة 

 (.ABASS et al., 2012; AWAD and QURASHI, 2012 ; IQBAL et al., 2012)الرالطة 

 هناق تأثور لحووب الجقاة في تقدل  موعد ن ج الثمار بأسووع أو أسووعون عن : موعد النضج

 (. IBRAHIM et al., 2014)ولتها المعتاد 

 خصائص الفيزيائية للومارال 

كما أن القواسات من طولها  ،حج  ووزن التمرة والوذرة تتأثر الثمار بشكا والح في 

 ;SANCHEZ- PEREZ et al., 2012 ; )وعرلها تتأثر بشكا مجات لإلنتواه 

POURAGHAYOUNI et al., 2012 ; AL-WASFY et al., 2014) 

 كما أن إستعمال نوع محدد من حووب الجقاة لؤدي اله إ تالف في نر   :الخصائص الكميائية

 (.OMAR et al., 2014a ; HAFEZ et al., 2014)عدلدة من مكونات التمر الكموائوة 

 

 :(Compatibility) الجنسي التوافق  .3.2

  تنف زهتارأ بإ صتاب معتون  تنف متن الاحتا لقتاة نتوع مالئمتة وأ توافق ،الجنري بالتوافق لقصد

 في  ورها من ف اأ فحاأ هناق نأ النخوا واحات مناطق بعض في الرائد واالعتقاد اإلنا ، من معون

 لتهإ فحتااال متن  نافاأل بعض لقاة لعف لهإ  لك سو  لر ع ولد ،نثولةاأل  نافاأل زهارأ تجقوح

 :هما عامالن

 . فوها لمور حصول وأ الجقاة حوة تكولن في لنقص نواتاإل عجه الجقاة لدرة عدم : األول  -
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 شتارتأ ولد ،تجقوحها النخجة المراد  نف من المعون الاحا لقاة بعض نبو التوافق عدم هو : الواني  -

 زهارأ تجقوح لهإ بعض الاالحون لجوء لهإ النخوا لوراتون المودانوة المشاهدات  الل من التقارلر بعض

 هتذا عنتد متراأل ال لقتفو أف تا، نتتا إ عجته لجحصتول مختجاة فحاأ لقاة من بخجوط الموكرة  نافاأل

 ونخجتة الرتكر نخجتة مثتا النخوتا متن  ترىأ نتواعأ متن بجقتاة التمتر نخجتة تجقتوح الممكتن متن بتا ، الحد

 الرتكر ونخجتة التمتر نخجتة بتون  صو تا  وتدة نتتائج عطتهأ ولتد ،بتالعكس وأ الصتخر ونخجتة الكنتاري

أن االنتتواع  فتتي دراستتة عجتته أشتتجار أ تترى، قتتد توتتونل . (ABBAS et al., 2012)و  (2113 التت ، )

اآ رى من النواتات التي تمتاز بو ود االع اء الذكرلة واالنثولة في زهرة واحدة، عجه و تود تتأثور 

التوافتق  كمتا أن .(SABIR, 2015, USMAN et al., 2013)حووب الجقاة عجه ثمار العن  و اإلسار ا 

. لقاحهتانخوا الذكرلة ونوعوتة حوتوب الالجنري بون حووب الجقاة و األزهار األنثولة تختجف حر  لوة 

عتدم وهتذا مالرتمه ب زهتارألاوهناق حاالت رفض األزهار األنثولة لحوات الطجع مما لؤدي إله ترالط 

 .(BATTESTI. 2007; KAVAND et al., 2014a) التوافق الجنري

اتاق الكثور من العجماء عجه تقرو  مراحا حواة ثمرة التمر اله  مرة مراحا : مراحل نضج الومرة .2

 ماني وآ رون ق، ال(2113)حر  الوكر وآ رون في الااتح  من عقدها اله مرحجة التمر

(2133). 

هي المرحجة االوله من مراحا تطور الثمرة، وتودأ بعد عقد الثمار (:لولو)وبك مرحلة الحب  .0.2

واشرة، حوث تكون الثمرة  غورة وتمتاز بأنها كرولة الشكا لونها ا ار مخ ر او ا  ر كرلمي، م

 .وهي تمتد لاترة لصورة ومعدل النمو فوها بطوئا

وهي المرحجة التي لكون لون الثمرة فوها ا  ر، وتكون اطول فترة تمر بها : مرحلة الكمري  .5.2

تتموي الثمار في ود األلصه في نهالة هذه المرحجة، الحالثمار، فوها ليداد حج  الثمرة حته لصا اله 

 :لجي هذه المرحجة بما

 الجون اال  ر. 

 نروة الركرلات فوها لجوجة  دا. 

 نروة الرطوبة عالوة. 

 نروة المواد التانونوة المرة القاب ة عالوة، مما لجعجها  ور  الحة لإلستهالق الوشري. 

 نروة األلواف عالوة . 

 هي المرحجة المجونة، حوث تكتر  الثمار الجون المموي لجصنف(: البسر)مرحلة الخالل    .3.2

وتعتور بدالة مرحجة الن ج، وأه  ممويات ( الكهرمانيو األر واني،  األحمر،  الوردي،  اال ار)

 :الثمار في هذه المرحجة
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نروة المادة يلادة بزلادة وزن الثمرة حته لصا اله الحد األلصه دون تغور في حجمها،  -

 .الجافة والصالبة

هور الطع  الحجو لجثمرة في بعض اال ناف التي ظانخااض نروة المادة التانونوة القاب ة و -

تؤكا في هذه المرحجة، وفي النهالة هذه المرحجة لكتما لون الثمرة ووزنها، وتودأ االنيلمات 

 .بالنشاط

مرة، كما تودأ ر اوتها وبشكا تدرلجي نرجة الثأفي هذه المرحجة لودأ ترطو   :مرحلة الرطب   .4.2

 :لجي بدءا من طرف الثمرة ولرتمر حته لاعدتها عند منطقة اتصالها بالقمع، وتتموي هذه المرحجة بما

 .انتقال الركروز اله الثمرة ولكن بنروة وسرعة الا راراستم -

نروج طري تحد  التحوالت األنيلموة في الثمرة، ومعها تحول نروج الثمرة الحي الصج  اله  -

 .نونوة القاب ةد التاموت، ولصوح لوام الثمرة لون، وتكون  الوة من الموا

تاقد الثمرة لونها الخار ي وتكتر  لونا داكنا أو بنوا أو رمادلا حر  الصنف، ولودأ حجمها  -

 .بالتقجص وتنكمش وتيداد كثافة النروج الجحمي

 .تاقد الثمرة  يءا من رطوبتها -

الجودة والحالوة العالوة، وا ا ل  تقطف الثمار في هذه المرحجة، وهي تتموي الثمار بالنكهة  -

، وتعتور (مرحجة التمر) الحة بشكا تام لألكا، وتركت لوكتما ارطابها فإنها تد ا المرحجة األ ورة 

 .مرحجة الرط  هي مرحجة اكتمال الن ج

 :مرحلة التمر.  2.2

الياهي لجرط   هذه المرحجة بتحول الجون هي المرحجة األ ورة في مراحا ن ج الثمرة وتتموي

و القات ، وفوها لقا وزن الثمرة، ولتقجص حجمها، ولنكمش، نتوجة لاقدان الماء أاله الجون الغامق 

 :تولف انتقال الركر وأه  مموياتهاو

 .تصوح الثمار  الحة لججني والنقا و الخين، أو التعوئة و الكوسو  تولف النشاطات األنيلموة -

 .وة الركر، المادة الجافة، الرطوبة وحج  ووزن الثمرةثوات نر -

تكون الثمار  اتوة الحمالة لد اال ابة بالكائنات الدلوقة التي ترو  تعانا لجثمار وتخمرها  -

 .وة من الركرلاتعالوتحم ها، وهذا لعود اله النروة ال

 

 .(BALIGA et al., 2011)مراحا حواة الثمرة (: 13) صورة
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 :والبذورالومار   .7

،  المرتدلر و المرتطوا ،لختجف شكجها بون الوو اوي( Baie)ثمرة نخوا التمر عنووة   

م ، لغطي لاعدة التمر لمع لتكون من الوقالا الحرشاوة  31-1والقطر بون  ،م  331-31ولتراوة بون 

كما لتصا  ،لتصا القمع مواشرة بالشمروخ من  الل االنرجة الجواوة الدا جوة . ج والتولجأورا  الكأل

تتكون الثمرة من الدا ا اله الخار  من اال ياء و .بالثمرة بانرجة لواوة تربط لاعدة النواة بالقمع

 :التالوة

 :النواة  - أ

والحج  و تتكون ثمرة النخوا النالجة من نواة  جوة وتختجف في  ااتها من حوث الشكا 

لنطوق  انوي النواة طولوا مكونة شقا  ،الوزن والجون حر  اال ناف، تكون مغطاة بقشرة داكنة

في الجيء  أمالختجف في عمق  بون سطحي و ائر، ( Sillon)في منتصاها لمثا الحي الوطني 

لو د فولها  ر  ، غرةوهو عوارة عن فتحة او ث( Mécropyle)هري لجنواة لو د النقور ظال

 (.Albumen)لمأل حوي النواة نروج الرولداء ، (Embryon)الشكا لمثا الجنون  يسطوانأور  غ

 :النسيج الداخلي  - ب

، لختجف سمك الطوقة (Mésocarpe)لحوط بالنواة ولاصجها عن الجيء الجحمي او الطوقة الوسطه 

 .الدا جوة المحوطة بالنواة

 :(Mésocarpe extérieure)القشرة الخارجية  - ج

التي ( Epiderme)ناصال، تتكون من الوشرة و سهجة اإلأ ناف مناصجة في بعض األتكون 

التي ( Hypoderme)، تجوها طوقة الوشرة الدا جوة (Exocarpe)  جحمالتعتور الطوقة الخار وة 

تأتي بعدها طوقة  اللا حجرلة مترا ة تتخذ شكال دائرلا  ،  اللا 3-4لكون عمقها مابون 

 .وتعتور الحد النهائي لطوقة الجح  الخار ي

  :(Mésocarpe interieure)الداخلية  ةحمطبقة الالال -د

 جوة  23-33ورنشموة برمك الخاللا الولها طوقة أ ،الخاللامن تتكون هذه الطوقة من مجموعة 

( Cellules tanines)عاصوة الخاللا الوتأتي بعدها  ة،الخار و ةحمالالجطوقة لتجوها الحد النهائي 

تجوها طوقة الخاللا الورنشموة المتراكمة والتي تمثا الحد النهائي ( Matiere tanine)دابغة الاو 

 .لجوها مواشرة تجولف النواة ،الدا جوة ةحمطوقة الالجل

، وهذا لد (Endosperme)كوورة من الرولداءحجامها لكنها تحوي كموة أل ا في أتختجف الوذور 

نقرام التي تكونت بها الرولداء، لاود في عمجوة التعرف عجه بعض اال ناج حر  طرلقة اإل

لد تكون الرولداء متجانرة او متارعة  ، و بالتالي تالفات الشكجوةوكذلك مدى  البتها واإل

 (.2113الااتح، )
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 .(PEYRON, 2000)مكونات ثمار التمر (: 13) الشكل

 

 :ونات الكميائية لومار نخيل التمرالمك  .8

تعتور االنخجة شجرة مواركة  و مناعة ع ومة لما تكترو  من مكونات  نوة بالمواد الطالولة   

ـ  الكرلـــ  في عدة وتعتور الثمار منجما  نوا بالمعادن، ولد ف جها هللا توارق وتعاله بذكرها في كتابـ

ي إِلَْيِك بِِجْذِع النَّْخلَِة تَُساقِْط "من لول  تعاله  ســورة مريمن المنيل،  اءت في سور من القرآ َوهُزِّ

 ً   ."{52}َعلَْيِك ُرطَباً َجنِيّا

 :محتوى الومار من الماء   .0.8

حجتي مر فياليهدي و مجهول، نوردلجة من التمور  أ ناف ثال ل محتوى الماء تحجوا يأ ر 

في  بشكا أسرع تتيالد المواد الصجوة نروة وبالتالي فإن .حر  الصنف  الل و فترة الن ج مختجاة

         .(BOOIJ, 1992) ن ج الثمار مرحجة

 نروة الرطوبة في بعض (:05)جدول 

 .(BOOIJ, 1992) األ ناف 

األصنا  

 قسم الومار 2424242

 غ1/011الرطوبة 

 (من المادة الجافة)

 مرحلة النضج مرحلة خالل

 %34 %58 رطوة مجهول

 %25 %55 رطوة فنص دلجة نور

 %22 %67 نصف رطوة زهدي

 

  :السكريات   .5.8

 ثالثة أنواع من، كشف التحجوا الكموائي لجثمار عجه و ود جتمرالرئوروة ل هي المكونات الركرلات

 ,.ESTANOVE, 1990; AÇOURÉNE et al) والاركتوز والججوكوز الركروز الركرلات األساسوة
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200l)  أكشوجوز،  الكتوزمثا ة ظمنخا نروة  ات اآ رى الركرلات و ود ال لرتوعدوهذا 

 عجه نروة عالوة من التي تحتوي الطرلة التمور وتتموي. (FAVIER et al, 1993)سوربوتول و

 التي لكون فوها نروةالتمور الجافة و (Glucose et fructose) الاركتوزالججوكوز و الركرلات المختيلة

 .عالوة (Saccharose) زالركرو

 :بروتينات   .3.7

من المكونات الرئوروة، بحوث تختجف نروت  من  نف آ ر  صو ا في  لعتور الوروتون  

الوروتون تكون  ان نروةكما . %3.73في حدود  عند العونة الرطوة وهي عادة ما تكون ،مرحجة الن ج

 .(ABU-ZAID et al., 1991)مرتاعة في الوذرة 

 

  التمور لوعض أ ناف محتوى الركر (: 06)لالجدو

 .(AÇOURÈNE et al. 2001)  الجيائرلة

  
 جافة نصف رطبة رطبة

 
 74% 65,20% %33,31 أعلى نسبة

 65,70% 57,90% 48,32% متوسطة السكريات الكلية

 

 57,10% 49,70% 35,50% اصغر نسبة

 
 42% 57,70% 57,70% أعلى نسبة

 32,90% 47,80% 42.31% متوسطة السكريات المرجعة

 

 26,90% 22,40% 22.21% اصغر نسبة

 
 42% 29,80% 26,20% أعلى نسبة

 31,20% 9,60% 5,90% متوسطة سكروز

 

 23,50% 0% 0% اصغر نسبة

  

 :األحماض االمينية   .4.7

حمض اموني في ل  ثمار التمر  37إله  33هرت العدلد من الدراسات عجه و ود ظأ  

(AUAD et al., 1976 ; BOOJI et al., 1992)  حماض االمونوة تولح نروة األ( 17)والجدول

 . المتوا دة في اال ناف

 

 

 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/de+ma%C3%AFs+plein+de+fructose
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/saccharose+et+un+soup%C3%A7on
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   .(BOOJI et al., 1992) ثمار عمانوة األ ا نروة االحماض االمونوة أل ناف من (: 07)الجدول 

 زبد  ونويي برن   صاب فرض  الص هواللي حن ا بونارلنقا ألصنا ا

 األحماض األمينية األساسية  

Ile 5,19 4,19 5,16 5,03 5,35 5,33 5,45 5,67 4,85 

Leu 8,63 8,70 8,66 8,68 8,74 8,80 8,84 9,32 8,32 

Lys 4,19 3,40 3,93 3,76 3,95 3,68 3,55 3,90 3,88 

Met 1,61 1,81 1,81 2,09 1,71 2,00 1,50 1,87 1,78 

Phe 5,05 5,05 5,11 5,19 5,01 5,27 5,08 5,46 5,07 

Tyr 5,54 5,54 5,60 5,69 5,50 5,78 5,55 5,99 5,54 

Thr 5,10 5,36 5,35 5,10 5,30 5,02 5,11 5,23 4,59 

Val 6,82 8,16 6,90 6,64 7,00 7,17 7,18 6,28 6,45 

 
Arg 3,28 3,30 2,97 4,70 2,90 4,36 3,45 3,30 3,53 

His 2,35 1,95 2,07 2,37 2,20 2,44 2,08 2,20 2,10 

Ala 5,94 5,86 6,02 5,72 6,00 5,77 5,95 6,67 6,47 

Asp 10,67 11,03 11,69 11,11 11,44 11,36 11,13 10,74 11,25 

Glu 14,12 13,73 14,26 13,05 13,63 13,25 14,37 12,97 14,09 

Gly 6,74 6,77 6,68 6,33 6,50 6,48 6,71 5,89 6,75 

Pro 5,94 6,39 6,39 5,79 6,03 6,34 5,84 6,20 6,34 

Ser 5,08 5,12 5,42 5,34 5,09 4,95 5,18 5,19 5,41 

 

 :المكونات الفينولية   .2.7

حتواءه عجه مواد م ادة لإللتهابات في  ر  اإلنران أل أماتجع  المواد الاونولوة دورا ه  

 .(HENK et al., 2003)وم ادات لألكردة وتقوي الجهاز المناعي 

نروة لوون ( 11)والجدول تعتور ثمار نخوا التمر من الاواك  التي تحتوي عجه مركوات فونولوة  

 (.MANSOURI et al., 2005)المركوات الاونولوة لوعض األ ناف الجيائرلة 
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 .نروة المواد الاونولوة لوعض األ ناف(: 08)جدول 

 )غ011/مغ (المحتوى األصنا 

 2,49 تعزيزاوت

 2,84 اوغروسزايت

 3,55 اقربوشت

 3,91 تازرزايت

 4,59 افزوين

 6,73 دقلة نور

 8,36 طونطبوشت

 :تاميناتالفي   .2.7

 (.11)كما هو مولح في الجدول " ب"لجاوتامونات  ماالعتور التمر مصدرا ه  

 .(FAVIER et al.1995) لاوتاموناتامكونات التمر من (: 09)الجدول 

 الاوتامونات

فوتامون    

 (C) 

فوتامون       

 (B1) 

رلووفالفون 

(B2) 

نواسون   

(3 B) 

حمض 

بانتوتونوك 

 (B5) 

فوامون 

(B6) 

فوالت 

(B9) 

لحم التمر 

 2,11mg 0,06 mg 0,10 mg 1,70 mg 0,80 mg 0,15 mg 0.28 µg  غ011/

 

 :واد الكميائية لنواة لومار التمرمكونات الم .1

سولداء  جوة مغجاة  هكما لحتوي عج % 31اله  7تقدر نروة الوذرة من وزن الثمرة بحوالي   

حتاوئها تعتور بذور التمر مصدر هام لألعالف الحووانوة إلو(. ESPIRAD, 2002)بغشاء سوجوجوزي 

 .عجه مواد هامة التي تعادل الشعور في لومت  الغذائوة

 ..(MUNIER, 1973) التركيب الكميائي لبذور نخيل التمر(: 10)الجدول 

 رمادال السيليلولوز الدهون البروتينات السكريات ماءال المكونات

 1.12 16.20 8.49 5.22 62.51 6.46 %النسبة 
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I. البحث وسائل الطرق و: 

 امعتة واللتة التوادي،  حتا  باأل اوتان بجدلتة تندلتة دائترةلقع المعهد الذي أ رلت فوهتا األب: الموقع  .0

تحدها شماال بجدلة سودي  جوا دائترة . دائرتي المغور و امعةالرابط بون  3بجوار الطرلق الوطني رل  

تقتع عجته . ائترة الرلووتة واللتة التوادي، و ربتا دائترة المترارةو نوبتا دائترة  امعتة، أمتا شترلا د المغور

 . °23.32'33°34و عرلا  44.71'33°3م بون  طي طول  332.41ارتااع 

 :التعريف بمركز البحث  .5

الارنرتتي فتتي  المحتتتا بحوتتث تتت  إلتتاحهتتا متتن طتترف 3123التجرلووتتة فتتي عتتام تأسرتتت المحطتتة      

 (ITDAS)بإس  المعهد التقني لتنموة اليراعوة الصتحراولة  ت  ترموتها 3117وفي عام  13/13/3132

 تنف و  34نخجتة مثمترة التتي تت تمن  333نخجتة منهتا  771كمتا تحتتوي  ـهت 33وتتربع عجه محتوط 

 .نخجة  كرلة 334

 

 .(BOUCHAHM et al., 2013)محطة الدراسة المتوا دة في منطقة وادي رلغ (: 17) الشكل

 :المادة النباتية

كما أ تور أ ناف انثولة معدل عمرها   ،النخوا الذكرلة كانت متجانرة من حوث الطول ولوة النمو

 .سنوات متماثجة ، ولد أ رلت كافة عمجوات الخدمة بصورة متكافئة 31
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 .النخوا الذكرلة واأل ناف األنثولة المرتعمجة في التجربة(: 00)جدول 

 أصلها األصنا  األنووية أصلها النخيل الذكرية

 (الجيائر)واد رلغ  دقلة بيضاء (الجيائر)واد رلغ  دقلة بيضاء

 (الجيائر)واد رلغ  دقلة نور (الجيائر)واد رلغ  دقلة نور

 (الجيائر)رلغ واد  غرس (الجيائر)واد رلغ  غرس

 (الجيائر)واد رلغ  تينيسين (الجيائر)واد رلغ  10دقل 

 (الجيائر)واد رلغ  سبعة بذراع الواللات المتحدة األمرلكوة 12ذكار 

 (الجيائر)واد رلغ  عبد العزيز (الجيائر)واد رلغ  مش دقلة

 مصر مصري الواللات المتحدة األمرلكوة 17ذكار 

 (الجيائر)واد رلغ  15دقل 

 

 
 صنف دقلة بيضاء

 
 صنف دقلة نور

 
 صنف غرس

 
 صنف تينيسين

 
 صنف سبعة بذراع

 
 صنف عبد العزيز

 
 صنف مصري

 .ثمار أ ناف نخوا التمر(: 14)صورة 

 طرق الدراسة  .3

 :الدراسة الميدانية   .0.3

لطع الجرلد من في شهر فواري من كا سنة ت   2134-2133أ رلت هذه الدراسة  الل موسمي النمو 

 . (3)مجحق  كا  نف  كري و أنثوي بمعدل ثال  تكرارات لجدراسة الخ رلة

 :الدراسة الكمية للجريد.  0.0.3

( 2113)حر  ( 32)بعد لطع الجرلد مواشرة لت  ا راء بعض القواسات المدونة في الجدول

IPGRI EL-HOUMAIZI et al (2002b) ;  (.2133)و عود وا رون 
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  .القواسات الما و ة لججرلدة من حوث الصاات الخ رلة(: 05)الجدول

 الوحدة مفاتيح التشخيص

 س  طول الجرلدة

 س  طول منطقة الشوق

 س  طول الرعاة

 2س    مراحة الرعاة

 س  الشوكةطول 

 س  عرض الرعاة

 \ عدد الرعف

 \ عدد الشوق

 

  :الدراسة النوعية  .5.0.3

الدراسة ت  إعتمادها إللهار اإل تالفات المورفولجوة بون النخوا الذكرلة  الصاات النوعوة المتوعة في

 .IPGRI (2113) واألنثولة حر  ماأكده

 . لولح أه  الخصائص الكواوة المدورسة لججرلدة(: 03)جدول 

 الخصائص المقترحة مفاتيح التشخيص

 متهدلة -3، مندمجة -2، ماتوحة-3 لمة النخجة

 لون الجرلد

ا  ر  -3’ا  ر داكن -2’شاح ا  ر -3

 نا ع -4’ مغور

 نحناء الجرلدإ

لموا اله  -3 ’متوسط التدلي -2’منتص -3

 االنحناء

 سموك -3’متوسط -2’رفوع-3 سمك الشوكة

 ثالثوة -3’زو وة -2’مناردة-3 انت ام االشواق

 منار ة -3’متوسطة -2’لوقة-3 الياولة بون االشواق

 ميدو ة -4’فردلة -3’متوادلة -2’متقابجة-3 ترتو  االشواق

 داكن -3’متوسط -2’فاتح-3 لون االشواق

  ماسي -3’رباعي -4’ثالثي -2’تنائي-3 انت ام الرعف عجه الجرلد

 

 :طلع الذكريةدراسة كمية لأل  .4

 :يناتجمع الع.  0.4
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لوتا تشتقق  ،(33)مجحتق  متن الطجتع النالتج( تكترارات)أ تذت  مرتة  :استخالص حووب الطجتع -

الذكرلة الثمانوتة ولتد تت  إ تراء عمجوتة استتخالص وتجاوتف حوتوب الجقتاة مجحتق  نخوا جاتها من كا الأ

 .لكا  نف معيول عن اال ر و لك لتجقوح اال ناف االنثولة والدراسة المخورلة( 32)

 :عملية التلقيح  .5.4

 من كتا  تنف انثتوي نخجتة ولتت  تغجوتف ستتة حوث عون، (2117) تمت هذه العمجوة حر  عود و مؤلد

من الطجع اليهرلة بأكوتاج ورلوتة لتاتادي انتقتال حوتوب الجقتاة  وتر معروفتة المصتدر بعتد  (تكرارات)

نقر  الطجعة الواحدة اله ثمانوة ا ياء متراولة، نقوم بولع كرتون من القطتن بعتد تح تورها  ، تشققها

 .لجقاة مع تعجومها وتغجواهابحووب الجقاة لكا  يء نوع معون من حووب ا

 :نزع االكياس   .3.4

ت  نيع كا االكواج الورلوة عجه النوارات اليهرلة بعد اتمام عمجوة التجقوح ( لوم33)بعد مرور حوالي 

 .ABED and ABBAS (2007)حر   واإل صاب

 

: 3التشقق، نيع الغالف بعد : 2تغجوف الطجع لوا تشققها، : 3، مراحل عملية التلقيح(: 12)صورة 

 جق األكواج الورلوة بعد عمجوة : 4تقرو  الطجع إله ثمانوة الرام وتجقوح كا  يء بغوار طجع معون و 

 .التجقوح
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 :الدراسة المخبرية  .2

 :دراسة كمية لألطلع الذكرية   .0.2

وكما هي مولحة في الجدول ( 2131)عود  بوعض القواسات حر   لمنابعد نيع الطجع الذكرلة 

 .(2)بأ ذ  مس تكرارات لكا موس  دراسي مجحق ، و لك (34)

 .الخصائص الخ رلة لنورات الذكرلة(: 14)جدول 

 الوحدة الصفات

 \ عدد الطجع اليهرلة

 كغ وزن الطجعة

 س  طول الطجعة

 س  عرض الطجعة

 \ عدد الشمارلخ اليهرلة

 \ عدد االزهار لكا شمروخ

 س  طول الشمروخ

 

 :حيوية حبوب اللقاح   .5.2

 (2133)و QURESHI  ATEYH (2012);( 2111)فحصت حوولة حووب الجقاة حر  

DAMANKESHAN and PANAHI بولع لطرة من الصوغة في  و لك الكارمن  ستخدام  وغة إب

و حراب . X41المجهر ال ؤي بتكوور  تحتوولعت  ،ز ا وة مع إلافة حووب الجقاةشرلحة 

 :التالوةالنروة المؤلة لجحوولة من  الل المعادلة 

 حبوب اللقاح المصبغة                         

 011×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( =%)حيوية حبوب اللقاح 

 (حبة011)حبوب اللقاح الكلية                            

 :نسبة إنبات حبوب اللقاح   .3.2

 BREWKR (1963)  ;MORTAZAVI et al.; (2133); (2010)أستتتعما وستتط التتيرع حرتت 

ISMAIL  and ZOHAIER و (2014b )KAVAND et al.  كون منلتكان الوسط  في حون : 

 كورلتات، Tetrahydrat  03%كالرووم نترات ، %0.5 الوورلك  حمض، %15نروة الججوكوز 

وبعد عموجة التعقو  نقوم بيرع حووب  . رام 1آ ارو  .%1.3نترات الووتاسووم  ، %0.2 المغنورووم
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ساعة لت  حراب النروة المئولة إلنوات باستخدام المجهر ال وئي  24الجقاة في أطوا  بتري ولمدة 

 :وفق المعادلة التالوة

 عدد حبوب اللقاح المكونة لألنابيب                  

 .X     011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = %إنبات حبوب اللقاح 

 (حبة 21)عدد حبوب اللقاح المستعمرة                       

 

 :االنبوب الطلعي حبة اللقاح و طول وعرض  .4.2

مجهرلة  طرلقة .ت  ا ذ عوونات مكتمجة النمو في ناس وسط اليرع الذي ت  ب  لواج نروة االنوات

  BISHER and (2132) و (2111)لقواج طول وعرض  األنابو  الطجعوة  حر  بو دلري 

.BENAMOR et al. (2014) ;DESOUKEY   بعدما تكون لومة التدرلجات العونوة معجومة القومة ن ع

لت  ا توار بعض الحووب عشوائوا نقوم بتصولر العوونة , المح ر الذي زرع فو  حووب الطجع سجاا

حوة الجقاة و لك لترهوا  بمحا اةبحوث تكون التدرلجات  (Sony,HD 16 Mega)نوع  لة التصولرباآ

وبمعدل عشر تكرارات لكا عونة  ،(32)مجحق  الطول والعرضلت  لواج  حته ذ  ورة والحة أ

 .(LAIADI et al, 2013) طوال الدلوقة أللقواج ا( Image tool)لت  االستعانة بورنامج  ،(3)مجحق 

 
لواج طول : cنروة اإلنوات، : bلواج نروة الحوولة، : aلواسات بوومترلة لحووب الجقاة (: 12)صورة 

 .لواج طول وعرض حوة الجقاة: dوعرض األنووب الطجعي و 
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 :(التمر) دراسة فيزيائية وكميائية لومار  .2

 :دنسبة العق   .0.2

، (2117)عود و عواج أكده  لوما من نهالة عمجوة التجقوح وهذا حر  ما 33تمت عمجوة العد بعد 

HUSSEIN and HASSAN (2113 ) تور من كا  يء أ. لتجقوح األزهار األنثولة، وهي مدة كافوة 

 :حر  العاللة (4)مجحق شمارلخ لحراب نروة العقد  ثال 

 .X 011عدد مواقع االزهار الساقطة +عدد الومار العاقدة \عدد الومار العاقدة= نسبة الومار العاقدة 

 

  .طرلقة حراب نروة اإلنعقاد (:17)صورة 

 :جني الومار

نات من كا  نف دراسة في شهر أكتوبر حوث  معت عوالثمار  الل موسمي التمت عمجوة  ني 

 .و لك لتحالوا الاويلائوة والكموائوة أنثوي

 :الخصائص الفيزيائية لعينات األصنا  المدروسة  .5.2

في كجه الموسمون وأ ذ بعون اإلعتوار ناس األ ناف المدروسة و  لت  أ ذ القواسات عجه الثمار

  .MARKHAND et al. (2132)IQBAL et al; ( 2131) و لك حر  كا من ناس التكرارات مجحق 

 .AL-WASFY (2014)و 
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 Digital) تت  لوتاج طتول وعترض الثمتار بالقتدم القنولتة (:مام)ض الوماارو الباذور طول وعر -

caliber)  ثمرة عشوائوا  من كا عوونة 15و لك با ذ . 

 .بأ ذ  مرة عشر بذرة من كا عوونة لت  لواسها بالقدم القنولة (:مم)إرتفاع البذرة  -

 .تكرار من كا عوونة ولت  لواج  موع األ ناف المدروسة 33تأ ذ  (:غ)وزن الومار والبذور  -

 .عجه حدىبعد نيع الوذرة من الثمار لت  وزن لحمة الثمرة كا  (:غ)وزن اللحمة  -

 .هو الار  الحا ا بون لواج الطول عجه العرض :عرض الومرة و البذرة/ معامل طول -

 .هو الار  بون وزن الثمرة عجه وزن الوذرة :وزن البذرة/معامل وزن الومرة -

   :التقديرات الكيميائية للومار  .3.2

  %:(TSS) نسبة المواد الصلبة الكلية الذائبة.  0.3.2

غ من التمر وتقطوع  إله  31و لك بأ ذ  A.O.A.C ( 3171) طرلقةتمت لواج النروة حر  

ما من الماء المقطر و بعد الطحن لرشح المحجول وتأ ذ لطرة من  21أ ياء  غورة ومع إلافة 

 Réfrectomètre.المحجول ولولع في  هاز 

بولع لطرة من ماء المقطر لوا ولع  1لت  تعدلج  اله الرل   réfroctomètre هاز : مالحضة*  

 .العوونات التي ت  دراستها

 (A.O.A.C., 1970):   %نسبة الرماد .  5.3.2

لمدة ستة  °C 311غ من التمر في كورولة  يفوة وبولعها في فرن در ة حرارت   3لت  ولع 

 :ساعات نقوم بوزن العوونات و لك بتطووق القانون التالي

M 0 - M2                    

 .X011 ـــــــــــــــــــــــــــ=  %نسبة الرماد 

M0 - M1                   

 

M0  وزن الكورولة فار ة. 

M1   وونةوزن الع+ الكورولة  ( غ)الوزن األولي. 

M2  وزن الرماد+ الكورولة  (غ) الوزن النهائي. 
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 :% في الومار الناضجة الجافةنسبة الرطوبة والمادة .  3.3.2

لمدة  C°313 ± 2  غ من التمر وبولعها في الحالنة تحت در ة حرارة  3لولع في الكورولة 

 :ساعة وبعد إ را ها والقوام بالوزن عدة مرات لكي ترتقر لومة الوزنة لطوق القانون التالي 24

M 2 – M1                  

 .X011 ـــــــــــــــــــــــــــ=  % نسبة الرطوبة

P                      

M1  وزن الكورولة+العوونة ( غ) وزن األولي. 

M2  وزن الكورولة+ العوونة الجافة  ( غ) الوزن النهائي. 

P   وزن المادة االولوة. 

 

 :  %(TA) نسبة الحموضة الكلية القابلة للتعادل.  4.3.2

غ من التمر نكما  31تقطع  .MITCHAM et al( 3113)ت  تقدلر نروة الحمولة بإتواع طرلقة 

ما بالماء المقطر بعد ترك  لكي تتحجا العوونة نقوم بترشوح وبولع بعض  311الحج  إله  الة 

وطوق  (NaOH) القطرات من الاومول فتالون نقوم بعمجوة المعالرة بإستعمال هودروكرود الصودلوم

 :القانون التالي

 حجم األخير حجم األولي ـــ                      

 .X  0,64ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =%  وضة ـــدرجة الحم

                                                01             

 (CB): % نسبة األليا .  2.3.2

غ من التمر وتولع في الة 3و لك بوزن   AFNOR(3113)األلواف حر  طرلقة ت  تقدلر 

(Fibrertec system ) ما من حمض سولاورلك مع إلافة القجوا من مادة لد الر وة  331مع إلافة

ما من  331تغرا العوونة مرتون بماء المقطر ث  ن وف . دلوقة 31وعند بدالة الغجوان تترق لمدة 

 331دلوقة ث  لت   را العوونة وتولع في حالنة در ة حرارة  31هودروكرود الصودلوم نحر  

C°  الوزن الثاني نقوم بحرلها في در ة حرارة ساعة بعد 24مدة  C°311  لمدة ساعتون وبعدها

 :ن وق القانون التالي

 .X 011( وزن العيينة بعد الحرق)ـــ الوزن الواني ( العيينة بعد وضعها في الحاضنة)الوزن األول   %=نسية األليا 
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 :السكريات  .2.3.2

غ متتن العونتة فتتي  31 بولتع ، و لتتك,.AUDIGIE et al (3114) لتدرت نرتوة الرتتكرلات حرت 

دلوقتة وبعتدها ترشتح  31عها في لوحة ترتخون إلته در تة الغجوتان ولمتدة ظن. ما من الماء المقطر 311

  تتتالت الر تتتاصمتتتا متتتن  31ن تتتوف . متتتا 311العونتتتة ومتتتع إلتتتافة متتتاء المقطتتتر إلتتته  التتتة 

(Pb(C2H3O2)2)  لنتتيع تتتأثور  تتالت )غ متتن بوكاربونتتات الصتتودلوم  3وبعتتد عمجوتتة الترشتتوح ن تتوف

   (.الر اص

 :% (ST) السكريات الكلية.  0.2.3.2

ولولتع فتي حمتام  HClمتا متن هوتدرو كجورلتد  3ما من المحجول الرابق ل تاف لت   31بولع 

متا متن متاء مقطتر  241ما منت  ول تاف  31لؤ ذ . دلوقة 32لمدة  C° 71 ة مائي تحت در ة حرار

ؤ تذ ،  ثت  ل(B)و  (A)متا و ن توف إلوت  محجتول  21وبعد الر  الجود لت  أ ذ من المحجتول المح تر 

ق منذ بدالة الغجوان، بعدها لورد ولرشتح ون توف إلته ئدلا 3بعد  لك لوولع في لوحة ترخون ولحر  

مقطتتر نقتتوم بمعتتالرة المتتاء المتتا متتن  311ومتتع إلتتافة ، ( C)ول متتا متتن محجتت 31الراستت  المتوقتتي 

، ثت  نقتتوم إلتته أن لتغوتر الجتتون متن األحمتتر إلته األ  تتر( KMnO4) بورمنجنتتات الووتاستوومالمح تر 

(  % =نسبة السكريات الكلية     :بحراب العاللة التالوة
 .
 2.5 0.22 

 .
1.0V0-)  . 

  

ماء الل من  3 اله  ونكما (H2SO4) غ من حمض الكورلتوك 2و ( CuSO4)غ كورلتات النحاج  41: (A)محجول  -

  .مقطرال

مع إكمال  (Na OH)غ هودروكرود الصودلوم 211و الصودلوم و  غ من تاترات الووتاسووم 331: (B)محجول  -

 .مقطرالماء الل من  3الحج  إله 

ل بالماء  3، نكما (H2SO4) حمض الكورلتوك من 331و  (FeSO4)غ من كوورتات النحاج 31: (C)محجول  -

 .المقطر

 :(SR) % (SR) السكريات المرجعة.  5.2.3.2

متا وتحرت  وفتق  31تت  بتناس طرلقتة تقتدلر الرتكرلات الكجوتة إال أنت  لؤ تذ متن المحجتول األول 

 : العاللة التالوة

(  % =رجعةنسبة السكريات الم
 
X 1.25 0.22 X

 
1.0V0 - .) 

 .هو الار  بون الركرلات الكجوة و الركرلات المر عة%:  ( Sch) سكروزنسبة ال.  3.2.3.2
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 :البروتين.  4.2

غ متن العوونتة فتي انوتوب  3لولتع  AFNOR (1970)حرت  ( Kjeldhal)تمت التجربة بطرلقتة 

متا متن  31متع إلتافة . غ متن كورلتتات النحتاج و الووتاستووم 1.2و بإلتافة (  اص بجهاز المعدنة)

بعتتد التورلتتد والحصتتول عجتته . ستتاعة 13إلتته  14م لمتتدة °421حمتتض ستتوجاورلك تحتتت درا تتة حتترارة 

 VELPذ العوونتة إلته  هتاز بعتد مرحجتة التمعتدن تأ تو .متا 311محجول شااف نكمتا الحجت  إلته  التة 

 (Acide Borique) ما من حمض الوورلك 23و  % 33ما من الصودا  21ن ع (.  هاز التقطور)

بعتتد  لتتك نقتتوم بعمجوتتة المعتتالرة بحمتتض . متتا 323تقطور إلتته  التتة الدا تتا حو جتتة نو تتا الحجتت  بتت

 .لون أحمر وإله  الة الحصول عجه( 1.13موالرلة ) (Acide sulfurique) سوجاورلك

 .X  V0 – V  1.4( = ل/غ) كميـــة األزوت  

= V          حجAcide sulfurique ال ائع. 

= V0  Acide sulfurique (شاهد.) 

 .(عــــامل تحويل من المعدن إلى البروتين)  X  2.52كمية األزوت = نسبة البروتين            

 :التحليل اإلحصـــــــائي  .7

 : AFCالــــــ" التحليل العاملي التقابلي" طريقة  التحليل باستخدام    .0.7

اتوة هو تحجوا كواي ومن  الل  نتحصا عجه أو   اإل تالف والتشاب  بون اال ناف النو

 لك حر  معاما اإلرتواط باستخدام معاما و ،(تحجوا متعدد)المدروسة من حوث الصاات الخ رلة 

 (.Pearson)القرابة 

 ACP:الــــــ " تحليل المركبات الرئيسية" التحليل باستخدام طريقة   .5.7

هو تحجوا كمي ومن  الل  نتحصا عجه أو   اال تالف والتشاب  لأل ناف المدروسة و لك باستعمال 

 .مجموعة من القواسات مع إلجاد العاللة بون األ ناف و الصاات المدروسة

  ANOVA: التحليل باستخام تحليل التباين   .3.7

في كا  اة مدروسة ومع ألا فر   % 13 ـاستعما هذا التحجوا لمعرفة األ تالفات المعنولة المقدرة ب

 (.LSD)معنوي 
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I. اسة مقارنة بين النخيلدر: 

 :(ACP)لنخيل باالعتماد على تحليل المركبات الرئيسية ل تميزيةدراسة   .0

 :الترابط بين الخصائص الكمية للجريد   .0.0

، ألن لومة التغالر 2و  3تتوزع المتغورات في ف اء  و أبعاد ثنائوة، و ت  التركوي عجه المحور  

فقد سجا في الشكا (. 13المجحق )عجه  رار المحاور اال رى ( % 33.33)المتجمع كانت مرتاعة 

أن معوار طول الجرلد كان أكثر تأثورا في إظهار أو   التشاب  و اال تالف بون النخوا المدروسة ( 13)

 اة طول أما (. 1.777( )3)، لجو  طول منطقة الشوق، فقد ساهمت بقوة تكولن المحور (1.134)

أما  اة طول الشوكة فقد . عجه الترتو ( 1.311، 1.733)الرعف فقد ظهرت بقوة في كجه المحورلن 

، وكذلك متغور 2في المحور ( 1.333)كان تأثوره لعواا، ومعوار عرض الرعاة كان تأثوره  ودا 

الرعف فقد  ، وبالنظر اله متغور عدد(1.733)مراحة الرعف، فقد سجا و وده بقوة في ناس المحور 

وبهذا لمكن القول أن  كجما كان المعوار لرلوا لحدود (. 3)المجحق ( 1.241-1.322)كان لعوف  دا 

ولمكن القول أن . دائرة االرتواط كان تمثوج   ودا عجه  رار القرلوة إله المركي، فوكون تمثوجها لعواا

لن ساعدوا في إظهار أو   اال تالف المعالور المدروسة التي أعطت إرتواطا لولا في المحورلن، ه  الذ

 .والتشاب  بون النخوا المدروسة

 

 .دائرة ارتواط القواسات الخ رلة: (18)شكل ال

 

 

 طول الجرلدة

 طول منطقة الشوق

 طول الرعف

 طول الشوكة

 عرض الرعف

 عدد الرعف

 عدد الشوق

 مراحة الرعف

-1  

-0,75  

-0,5  

-0,25  

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

-1  -0,75  -0,5  -0,25  0 0,25 0,5 0,75 1 

F2
 (

2
1

,9
4

 %
) 

F1 (33,72 %) 

Variables (axes F1 et F2 : 55,66 %) 
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 :بين مختلف المعايير المقاسة العالقة الترابطية   .5.0

توقه الصاات المدروسة عجه الجرلد ماتاحا لمعرفة أو   التشاب  و اإل تتالف بتون نخوتا التمتر، 

العاللة التي تربط القواسات المأ و ة لدلها عاما كوور لاه  هذا التقارب ومتدى التترابط الحا تا إال أن 

 .بونها

متتن  تتالل مصتتاوفة االرتواطتتات لتوتتون عاللتتة المعتتالور المدروستتة، فقتتد ستتجا أن طتتول منطقتتة الشتتوق 

عجته عاللتة ، وناس الشيء لكتا متن طتول الرتعاة فهتي (1.333)وطول الجرلدة لدلهما عاللة متيالدة 

أمتا عتدد الرتعف فقتد . عجه الترتوت ( 1.323-1.317)تيالد مع  اتي طول الجرلد و ومنطقة الشوق 

كمتا أن  تاة عتدد (. 1.434)وعترض الرتعاة (. 1.431)تأثر بصاة طول الجرلدة لكن بصاة لعواة 

كانتت  ، فكجمتا كتان طتول منطقتة الشتوق كووترا(1.343)األشواق فهي متيالدة مع طول منطقتة الشتوق 

ولت  ( 1.343)عدد األشتواق كثوترة، وبالنرتوة لمعوتار مرتاحة الورلتة فقتد تتأثرت بمتغوتر طتول الرتعاة 

 .ترجا أي تأثور والح لجمعالور األ رى

 .مصاوفة اإلرتواطات بون مختجف المعالور(: 15)جدول 

راتالمتغو  

طول 

 الجرلدة

طول 

منطقة 

 الشوق

طول 

 الرعف

طول 

 الشوكة

عرض 

 الرعف

عدد 

 الرعف

عدد 

 الشوق

مراحة 

 الرعف

               1 طول الجرلدة

 1 0,555 طول منطقة الشوق

 1 0,523 0,697 طول الرعف      

 1 0,053 0,316 0,141 طول الشوكة     

 1 0,212 0,130 0,034 0,116 عرض الرعف    

 1 0,454 0,136- 0,011- 0,062- 0,459 عدد الرعف   

 1 0,203 0,266 0,323 0,143 0,616 0,315 عدد الشوق  

 1 0,213- 0,083 0,026- 0,058 0,643 0,128- 0,271 مراحة الرعف 

 

 :ACPشجرة القرابة بين النخيل الذكرية و األنووية باستخدام  .3.0

لمعرفة التواعد الوراثي أو تقارب  إنطاللا من الخصائص الكموة لججرلد الوالغ، إعتمدنا عجه التحجوا 

و لك بجعا كا الخصائص تراه  في تعوور واحد، وبجعا معاما إنطاللا من المتوسطات اإلحصائي 

 .الترابط هو الاوصا الوحود في در ة القرابة

، فقد تشكا لنا ثال  مجموعات عندما كان المعاما (Cofficient de Pearson)حر  معاما االرتواط 

سوعة بذراع، : فالمجموعة األوله كانت لد سججت األ ناف األنثولة(. 12)الشكا ( 1.1132)لراوي 

،  كار دلجة بو اء 17،  كار  رج،  كار 13،   كاردلجة نور،  كار 12دلجة نور،  رج،  كار دلا 
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أما . ة الثانوة فقد تكونت من  كار مش دلجة، تونورون ومصريأما المجموع. و نف عود العيلي

( 1.113)أما عندما لراوي المعاما . 13دلجة بو اء و  كار دلا : المجموعة األ ورة تكونت من الصنف

،  نف سوعة بذراع،  كار 12لتشكا لدلنا سوعة مجموعات فالمجموعة االوله متكونة من  كار  لا 

والمجموعة الثانوة متكونة من  كار  رج،  نف عود العيلي، . نور و  رج دلجة نور، والصناون دلجة

والمجموعة الثالثة من  ناون تونورون و مصري، وتمويت المجموعة . 17 كار دلجة بو اء و كار 

أما المجموعتون الرادسة و الرابعة تكونت . ، أما المجموعة الخامرة من  كار مش دلجة13الرابعة بذكار 

كا هذه النخوا المدروسة لد بونت عجه شكا . ، و  نف دلجة بو اء كا عجه حدى13ا من  كار دل

مجموعات بحوث ساعدت المعالور المدروسة عجه إظهار النخوا المتشابهة في الصاات المدروسة، لكن 

 (. 3)بنر  مختجاة من معوار أل ر المجحق 

 

بون النخوا ( Cofficient de Pearson)التشاب  مخطط القرابة الموني عجه أساج معاما (: 11)الشكل 

 .الذكرلة واأل ناف األنثولة باالعتماد عجه الخصائص الكموة لججرلد الوالغ
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 :(AFC)التحليل العاملي التقابلي  دراسة مقارنة لنخيل المدروسة باالعتماد على  .5

  :إختيار محوري الدراسة النوعية   .0.5

، ألن لت  تمثوا (3)النخوا والصاات المدروسة في ف اء ثنائي األبعاد وفق هذه المركوات  تتوزع 

 .كا منهما بمجموعة

    عجه المركوات اإلثنتون االوله                                   (Cumulée)لومة التغالر المتجمع  (:16)جدول 

 عند الخصائص الخ رلة لجنخوا المدروسة AFCالناتجة من تحجوا 

 

Valeur 

proper 

 

Inertie 

(%) 

% 

cumulé 

F1 0,038 35,473 35,473 

F2 0,027 24,814 60,287 

F3 0,018 16,889 77,176 

F4 0,012 11,637 88,813 

F5 0,007 6,994 95,806 

F6 0,004 4,194 100,000 

 

 :بالمتغيراتالعالقة بين النخيل وترابطها    .5.5

من المالحظ أن لمعرفة أو   التشاب  و اال تالف بون النخوا اعتمدنا عجه مجموعة من الخصائص،      

وهات  األ ورة مختجاة في مراهمتها لمعرفة النخوا المتشابهة، ومن هذا المنطجق فإن حيمة الخصائص 

تكونت من انت ام الرعف،  ساعدت في إظهار الارولات بون النخوا المدروسة، فالمجموعة االوله

استطالة الرعف وانت ام األشواق، واستطعنا من  اللها تمووي كا من  كار دلجة نور، مش دلجة و دلا 

أما المجموعة الثانوة فقد كانت  اة لون الجرلد وهي الاوصا في . و ناي مصري و عود العيلي 12

الثالثة فكانت لمة النخجة و إنحناء  أما المجموعة. و نف دلجة نور 13، دلا 13تقرو  كا من  كار

الجرلد، الصاتون االكثر تأثورا لصنف  رج، تونورون ودلجة بو اء و كري  رج و دلجة بو اء، 

 .وبالنظر اله  نف سوعة بذراع ل  تظهر المتغورات أي تعوور والح لها
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 (.F2و  F1)النوعوة وفق محورلن تحجوا المتوالن لنخوا الدراسة و الخصائص ال: (01)الشكل 

 :AFCشجرة القرابة بين النخيل الذكرية واالنووية باستخدام  . 3.5

التذي لعتمتد بتدوره ( 31)باالعتماد عجه بعض الخصائص النوعوة المدروسة، نالحظ في الشتكا 

، فقتتد تشتتكجت لنتتا أربعتتة مجموعتتات (1.233) لرتتاوي( Cofficient de pearson)عجتته معامتتا االرتوتتاط 

وستتة متن ( دلجتة نتور، تونورتون و ستوعة بتذراع)متقاربة فالمجموعة األوله لمت ثالثتة أ تناف أنثولتة 

و المجموعتتة الثانوتتة ( 17و  كتتار  13، متتش دلجتتة،  كتتار 12، دلتتا 13دلجتتة نتتور، دلتتا )النخوتتا الذكرلتتة 

النظر إله المجموعة الثالثة تشكجت من  نف  ترج وب. تكونت من  نف مصري، دلجة بو اء و كرها

نالحظ أن معالور الكموة أنت  لت  تعتط ناتس النتتائج . و كره، أما المجموعة األ ورة تشكجت من عود العيلي

مع الخصائص النوعوة، ول  تكن بعض األ تناف األنثولتة متوا تدة فتي ناتس المجموعتة،  صو تا فتي 

 .ي النوعوةنتائج الخصائص الكموة، عكس ما و د ف

لكمن سو   لك اعتماد  وراء المحطة عجه المالحظة بالعون المجردة واكتاتائه  بالصتاات الظتاهرة، كمتا 

الصاات الخ رلة ماهي إال تعوور لمورثات، لمتاز بها كتا  تنف عتن اآ تر، ومتن هتذا المنطجتق  تعتور

لمكن القتول بتأن الدراستة الخ ترلة  وتر كافوتة لتشتخوص النخوتا الذكرلتة  صو تا، وإعطاءهتا أستماء 

دي لهتتذا لجتت  االلتجتتاء إلتته الوصتتمة الوراثوتتة و إعطتتاء بنتتك معجومتتاتي لجحاتتاظ عجتته النخوتتا وتاتتا. ثابتتتة

 . لواعها
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 ,BELGUEDJ)و اءت دراسة . فقد لدم مقالوس لعتمد عجوها لجتارلق بون النخوا( IPGRI, 2005)حر  

وحر  عود الكرل  . لتأكد أن القواسات المأ و ة من الجرلد هي معوار لتارلق بون نخوا التمر( 1996

ا التمر وبإستخدام تحجوا في دراست  لصاات مظهرلة لوعض الرالالت الوذرلة من نخو( 2133)وا رون 

 MOHAMED))كما أكد المكونات الرئوروة سجا و ود فرولات والحة بون النخوا العرالوة، 

LEMINE et al., 2014  في دراست  لثمانوة وعشرون  نف من نخوا التمر المورلطانوا بحوث سجا

الذي أ ذ ستة  (HAIDER et al., 2015) أكدت دراسة. و ود إ تالفات في الخصائص الاويلائوة لجثمار

عشر  نف نخوا التمر الوكرتانوة من أ ول مختجاة لتقوو  التشاب  واال تالف من حوث الخصائص 

الخ رلة و أستنتج أن كا من عدد الرعف، طول وعرض الرعاة و طول الجرلد ه  من الخصائص 

لثمار  مظهرلةالدراسة ال أن (,.2131SAKER et al) حر  . الماتاحوة التي نرتطوع التارلق بون النخوا

 ,.HAMMADI et al) 2111)حر  . نخوا التمر هو مقواج عجمي إللجاد التشاب  بون األ ناف األنثولة

أكد في دراست  لوعض من أ ناف نخوا التمر التونروة األ ا أن الخصائص الخ رلة كطول الشوق، 

و   القرابة و اال تالف بون طول منطقة الشوق و طول الجرلدة تعتور عواما محددة في إلهار ا

وبما أن الصاات الخ رلة ماهي إال تعوور لمورثات فإن التحجوا الجيلئي أثوت  .النخوا األنثولة

 AHMED et al., 2006; ZAHO et al., 2013; BODIAN et)اال تالف المظهري أل ناف نخوا التمر

al., 2014.) 

 

بون النخوا ( Cofficient de Pearson)معاما التشاب  مخطط القرابة الموني عجه أساج (: 00)الشكل 

 .الذكرلة واأل ناف األنثولة باالعتماد عجه الخصائص النوعوة لججرلد الوالغ
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II.  دراسة مقارنة بين النخيل الذكرية: 

 :الصفات الخضرية لألزهار الذكرية  .0

إ  تاو   ،بون النخوا الذكرلة اوالح اهرت إ تالفأظن  اة وزن الطجعة أ( 32)لتوون من الشكا 

نوع االمرلكي الوسججت عند  ،عجه التوالي( كغ 3.211 - 3.331)نوع دلجة نور في كجه الموسمون 

 .في موسمي الدراسة (كغ 1.133 - 1.132)لا لومة في هذه الصاة المدروسة وبمعدل أ 17 كار 

ن  اتي عدد الشمارلخ أعطه التدا ا بون موسمي الدراسة أفقد  ،(33)ر اله نتائج الشكا ظو بالن

عجه لومة بصاة أ 12كانت عند دلا  ،( 3)مجحق  (P ≤ 0.001) اوالح امعنول ازهار سجا ا تالفواأل

لا معدل أكما سجا  ،(233.311)وتغج   كر دلجة نور في الموس  الثاني  ،(211.311)عدد الشمارلخ 

عجه لومة عند أزهار فقد سججت بالنروة لعدد األو. عجه التوالي( 313.731-311.111) 13في  كر دلا 

 .في موسمي الدراسة عجه التوالي( 11.111-11.111) كر دلجة نور 

 

 .2134و  2133لجنخوا الذكرلة في موسمي  (غ) أوزان الطجع(: 05)الشكل 

 

 .واالزهار لجنخوا الذكرلة في موسمي الدراسةعدد الشمارلخ (: 03)الشكل 
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فمن المالحظ و ود ا تالف كوور في طول و عرض  ،(34)أما الصاات المرججة في الشكا 

 هعجه التوالي في كج( س  13.111-11.111)طول عند  كر دلجة بو اء الفكانت كوورة في  ،الطجعة

في كجه موسمي ( س 31.311-21.111) أما عرض الطجعة فقد سججت عند دلجة نور بمعدل. الموسمون

لا لومة كانت أو( س 24.341-23.311)الدراسة وعند  اة طول الشمروخ كانت الغجوة لدلجة الوو اء 

لوون ( 3)و التحجوا اإلحصائي مجحق . في كجه الموسمون( س 33.131-33.173) 13عند  كر دلا

جنخوا لفات والحة في النوارات اليهرلة من هذه الدراسة نرتخجص و ود ا تال  .اإل تالفات المظهرلة

ماتاة الن القواسات المأ و ة  كانت بمثابة أمما لدل عجه ، وفرولات والحة في الحج   ،الذكرلة

ربما لعود هذا التنوع في النخوا الذكرلة اله التواعد . لتشخوص النخوا الذكرلة المرتعمجة في الدراسة

و  يارة حووب الجقاة أ ا تحرون  ودة الثمار أهذا التنوع من  من بإمكان الاالحون االستاادة و ،الوراثي

كما لعود سو  هذا . ف ا نوع مناس  لعمجوة التجقوحأالمرتخجصة من النوارات اليهرلة با تواره  

 .وذرلةال ول األ ج  النخوا الذكرلة من أالتنوع عند 

و اءت دراسة  . ناف الذكرلةاأل ن  لو د ا تالف بونأ  (SHAHEEN et al., 1989)دراسة   وأثوثت

(SOLIMAN et al., 2013b)  حوث تغج  في دراست   ،جنتائج المرججة من حوث الصاات اليهرلةلموافقة

في تقرلره  (AL-GAHNDI et al., 2002)كما بون .عن بقوة النخوا من حوث حج  الطجعة Succary كر

في ( IQBAL et al., 2009)أكد و. المورفولو وةن  لمكن التمووي بون النخوا الذكرلة من حوث  ااتها أ

عجه لومة في طول الطجعة أ M01وسجا عند  ،من نخوا التمر ا كر 33نتائج  التي ارتكيت عجه دراسة 

لو   ودة في  اتي طول الشمروخ وعدد  M08وسجا عند  ،في  اة عرض الطجعة ،M02 و   M10و 

 .زهاراأل

 

 .2133/2134و الشمروخ في الموسمون من الطجعة  ( س ) القواسات المأ و ة (:04)الشكل 
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 (س )عرض الطجعة  (س )طول الشمروخ  (س )طول الطجعة 
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 :حبوب اللقاح المدروسةالصفات المخبرية ل .5

ثور أنروة الحوولة واالنوات لحووب نخوا التمر الذكرلة المدروستة، حوتث ستجا تت( 37)لمثا الشكا 

حوتث لتوحظ  ،لجتتدا ا بتون موستمي الدراستة فتي الصتاة الحوولتة لحوتوب الجقتاة( P ≤ 0.001)معنتوي 

متع تشتكوا مجموعتة واحتدة  17، متش دلجتة و  كتار  13 كتار  ،ارتااع النرتوة عنتد  كتور النخوتا  ترج

وكانت شو  ثابتة في الموس  الثاني  ،عجه التوالي( %14.311و  13.111%، 13.173%، 14.222%)

و  كتار  (%13.333)، متش دلجتة %)13.333) 13 كار لذكار  رج،  %)12.444)روبمعدل  لجدراسة

و  71.173)لتتتعف القتتتو  ستتتججت عنتتتد  كتتتر دلجتتتة نتتتور بمعتتتدل أو ،عجتتته التتتتوالي %)12.337) 17

سجا ا تالف والح بون النخوا الذكرلة متن حوتث نرتوة الحوولتة ربمتا لعتود . عجه التوالي (71.111%

بتتر   متتن تاتتتح الغتتالف الطجعتتي  ،و  جتتا وراثتتي فتتي ن تتجهاألتته لتتعف فتتي تكتتولن حوتتات الجقتتاة إهتتذا 

 .ن حوة الجقاة توقه  ور حوةأألزهار إال وا

 تا عجته لوون لنا ا تالف بتون النخوتا المحجوتة واألمرلكوتة األ .اوالح اول  نرجا في هذه الصاة ا تالف

بتون  اوالتح اوتوالن ا تالفإنوات فقد سجا له نروة اإلإر ظوبالن.  رار ا تالف في  ا النخوا المدروسة

عجه التوالي ( %12.444-%12.222)عجه لومة عند  رج أوفي كجه الموسمون كانت  .النخوا الذكرلة

ولته فتي والمالحظتة األ .عجته التتوالي %37.311، %31.711بمعتدل  17و  كار   13لجها عند  كار أو

نت  لتوس كتا أوهتذا لؤكتد  ،نوات تكون دائما متنالصة عجه  رار نروة الحوولتةن نروة اإلأهاتون الصاتون 

 .نووب الطجعي جا في  رو  األ إر اع الرو  إلهلمكن و  .نواتاة حوة لادرة عجه اإلحوة لق

 

 .جنخوا الذكرلة في موسمي الدراسةلنروة اإلنوات والحوولة  (:02)الشكل 

وفي  ،(طول و عرض)القواسات المأ و ة عجه حوة الجقاة في حالتها الطووعوة ( 33)كما لوون الشكا 

النتائج بالنروة لصاة طول حوات الجقاة  و ود  أظهرت، (طول وعرض االنووب الطجعي)حالة االنوات 

كور لومة في هات  الصاة بمعدل أسجا عند  كار دلجة بو اء و، (P ≤ 0.001)ا تالف معنوي والح 

(43.213-31.331µm )13 كار لجها طوال فكانت عند أأما  ،عجه التوالي  (31.333µm)،  أما في

له  اة عرض حوة الجقاة فج  لرجا إر ظوبالن. (33.137µm) 13الموس  الثاني فرجا عند دلا 
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 ،ا تالفات طاواة تأما الثاني فرجج .ولفي هذه الصاة وكانت شو  ثابتة في الموس  األ اوالح ا تالفإ

نووب بالنروة لصاة عرض األ وبشكا كوور ،حصائي مجموعتون شو  متقاربتوناإلعطه التحجوا أبحوث 

-33.334)وبمعدل  13عجه لومة عند  كار دلا أفجوحظ  ،الطجعي سجا ا تالف بون النخوا الذكرلة

33.131µm )12ول عند  كار دلا لجها في الموس  األأو ،عجه التوالي (1.413µm )في الموس  و

نووب الطجعي فقد طول األ الذي لولح( 37)أما في الشكا . (1.311µm)الثاني عند  كار مش دلجة 

عجه معدل طول عند أسجا  ،تدا ا بون موسمي الدراسةجوون و ود ا تالف معنوي وكذلك بالنروة لت

( 213.121µm)عند  كار  رج  فرجا أعجه معدل الموس  الثانيفي أما  ،(333.123µm)  13 كار 

دل التحجوا اإلحصائي كما . عجه التوالي( 371.134µm-373.731) 12لا لومة عند  كار دلا أو

 .عجه اإل تالفات المعنولة في كجه الموسمون  (17، مجحق 13 دول )

-YAHIA et al., 1986; SHAHEEN et al., 1986; AL) اءت هذه الدراسة مدعمة لما و ده كا من 

HELAL et al., 1994)   اءت  . رىتختجف من نخوا  كرلة ألالتي نروة الحوولة ال عنفي دراساته 

أكده  هذا ماو ،ور ظاهرة بالعون المجردةالغهذه الدراسة المخورلة إلظهار اال تالفات بون النخوا الذكرلة 

ن العنا ر المعدنوة تخجف لومتها من أ د وو .نواع من حووب الجقاةأفي دراست  ألربعة ( 2111 اس ، )

 نواع من حووب الجقاةأ ةفي دراست  لتخيلن ثالث  (MORTAZAVI et al., 2010)كد أكما .  رألنوع 

نوات كانت ن نروة اإلأو عجه الر   من ظروف التخيلن إال ، Sansmaviو   Ghanami , Gheibane في

نواع من أ ةفي دراست  لــثالث(  ISMAIL, 2014)ت دراسة ءو ا. ى رأمختجاة من نوع حووب لقاة اله 

نووب من حوث طول األ Barheeستجابة نوع إن أإال  ،بوسط اليرعثرها أر   من تالوب ،حووب الجقاة

ور كوور في استجابة أثل  تATEYYEH (2132 )ن التخيلن حر  أكما  ،عجه لومةأالطجعي كان ل  

ن أفي دراست  ( OSMAN et al., 2010)كد أ رى أوفي دراسة . حووب الجقاة من حوث الحوولة واالنوات

وفي دراسة . Aswanو  Rashidنوات عجه  رار النوعون إعجه نروة أكانت تمتاز ب Gizaحووب لقاة 

(WANG et al., 2003 ) أثر دور عنBoron نووب الطجعي لنواتات في إستطالة األPicea Meyri، 

 KAVAND) د كما و.  رنووب لختجف من نوع آن طول األأال إ ،ر   من تأثر الحووب بهات  المادةالب

et al., 2014a )في في دراست  لنوعون من حووب الجقاة Shahani Jahran  وZahdi ن وسط اليرع ل  أ

لكن في حالة تطووق ناس الوسط لمكن معرفة اال تالفات في طول  ،ثور في استجابة الحووب لإلنواتأت

. Arecaفي دراست  لنواتات عائجة ( LIU et al., 2013)وهذا ما أكده .  رنووب الطجعي من نوع آاأل

  عجه نروة إنوات لحووب الجقاة المحجوةأ تلد سجج( KAVAND et al., 2014b)وبالمقابا فإن دراسة 

Bream عجه حرابFard  وJarvis (2010) وحر .  امرلكوة األاأل MORTAZAVI et al.  في

أما بالنظر اله .  د والح في نروة الحوولة اسجا ا تالف ،من حووب الجقاة ادراست  لـخمرة عشر نوع

لتأكد اال تالف من حوث ( DALUZ et al., 2014) اة طول و عرض حوة الجقاة فقد  اءت دراسة 
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من حووب  افي دراست  ألحد عشر نوع( SOLIMAN et al., 2013)كما أكد . طول والعرضال اتي 

 .الذكرلة في شكا وحج  حوة الجقاة امكانوة التارلق بون حووب الطجع عجهلقاة نخوا التمر 

 

 .من حووب الطجع في موسمي الدراسة( µm) القواسات المأ و ة :(02)الشكل 

 

 .2133/2134لجحووب في موسمي  (µm) طول األنووب الطجعي (:57)الشكل 

 :وب اللقاح من حيث نسبة اإلنعقادصنا  األنووية بنوعية حبتأثر ثمار األ .3

نروة تأثور  و  ناف االنثولةا تالف معنوي كوور في نروة االنعقاد بون األ (33)لت ح من الجدول  

و  ،دلجة بو اء أثر في نروة االنعقادل و بمقارنة النخوا الذكرلة نجد ان . حووب الجقاة عجه نروة االنعقاد

وكانت  ،ترتو الفي الموسمون عجه ( % 13.321-11.331)عجه لومة عند  نف سوعة بذراع أسجا 

، أما بالنروة لجنوع الذكري دلجة (% 22.113-23.323) دلجة بو اء لومة مرججة عند الصنف  لعفأ

لا لومة أو ،ترتو العجه ( %17.771-13.222)عند الصنف مصري  لإلنعقاد لومة نور فرججت اعجه

نا النوع الذكري  رج فقد سججت ظ ا الحإو(. % 47.333-41.373)نثوي دلجة بو اء عند الصنف األ

لجموس  االول أما الثاني عند الصنف  سوعة بذراع ( % 13.333) دلجة نور نف عجه لومة عند أ

عجه  (% 33.427-33.321) عود العيليوالا لومة سججت عند الصنف االنثوي ،( % 13.311)

وألجها عند ( % 13.211-13.131) دلجة نورفأعجه نروة لإلنعقاد عند  13بالنروة  دلا و  الترتو ،

كانت أعجه لومة عند الصنف االنثوي  13بالنروة لذكار . عجه التوالي( % 32.173-31.311)  رج
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. عجه الترتو (  %33.213-23.174)  لجها نروة انعقاد عند  رجأو( % 13.712-14.433)  مصري

وألعاها ( % 13.134-11.134)دلجة نور نروة انعقاده مرتاعة  نف  فقد أعطه معأما نوع مش دلجة 

عجه لومة أفكانت  17 كار اما في ، ون عجه الترتو لجموسم( % 33.343-31.331)بقومة   رجعند 

 لعاها عند  نف  رجأو ( % 11.174-11.111)عند سوعة بذراع في كجه الموسمون بنروة 

 12أما عند  كار دلا ( % 43.344) دلجة بو اءبالنروة لجموس  الثاني سججت عند  ،(% 42.143)

-34.113)  رجلعاها عند أو( % 13.733-14.311) سوعة بذراع عند  نفعجه نروة انعقاد أ

الذي ول الشيء األ (.1)تحجوا التوالن لولح در ة تأثر كا  نف عجه حدى مجحق . (% 33.173

لد  ،لحمالن ناس االس  همالجدر  كره هو عدم توافق  كار دلجة بو اء والصنف االنثوي نار  ر   ان

لذا لج  تحجوج   ،و لكثرة اال ناف المتشابهةأالتشخوص الجود مورفولو وا له عدم إ إما الرو  لعود

حوث  اءت  ،فحا الذكرلة عجه نروة االنعقادثور كوور لألأهناق ت. سماء النخوا الذكرلةأ يلئوا لتثووت 

 .ومتذبذب عند اال ناف االنثولة بشكا كوور ، رآمتااوتة من فحا  كري اله 

نروة االنعقاد بنوع الجقاة  تتأثر حوث (ALBERT, 1927; ABBAS et al.,2012)ثوت  أ وهذا ما

هنا و دنا  .ثور في نروة االنعقادأنثولة لها تأل ناف ان األأ (NASER et al 1988) أكدكما  .المرتعما

فحا الذكرلة و لرمه بالتوافق بون األ وهذا ما، جصنف االنثوي لابجوة متااوتة لحووب الجقاة لن أ

و د ان الكروموزومات في حوث    (AL-SALH et al., 1987)كده كا من أ وهذا ما ،نثولة ناف األاأل

وهي تختجف عن الخاللا  ،31تراوي  من الجذور المأ و ةأما الجرموة ، 11 تراوي الخاللا الذكرلة

له إر ظالنبو. نثولةاأل واأل ناففحا الذكرلة التوافق بون األ هذا هو سو  عدم لد لكون .لإلنا التناسجوة 

لصنف االنثوي ل  ا  وو د أن تأثور، الهمو د أن ا بنروة االنعقاد منوات وعاللتهالحوولة و اإل بون عاللةال

كثار من لج  اإل عجو و.  (BOUGHDIRI and BOUNNAGA ,1987)وهذا ما أكده  ،ر كوور  دادو

 ،و ودة الثمار عقادمواشر عجه نروة االن تأثورن لحووب الجقاة و لك أل .الذكرلة الجودة والمناسوة النخوا

 ةثالثل  في تجقوح( IQBAL et al., 2012)كما  اء في دراسة (. -EL-MARID et al.,2007) أل ا  أكدهو

 تتأثرنعقاد  وترالط الثمار ن نروة اإلأواع من حووب الجقاة أنخمرة ب شكري، لحكي و زهدي ناف أ

  بتجقوح   نف لحكي (SHAFIQUE et al.,2011)و دراسة   .بشكا كوور بنوع حووب الجقاة المرتعما

كما .  بثال  أنواع من حووب الجقاة، و د أن في كا نوع نحصا عجه نر  متااوتة من الثمار المترالطة

 ظبشكا مجحو تتأثروال  الجقاة، تتأثر بشكا كوور بنوعكموة المحصول أن ( HAFFAR et al., 1997)بون 

 ناف من نخوا أ عجه أربعة( BACHA et al., 2000)دراسة  في و اء .اةبتركوي كموة حووب الجق

 سكاري ونووت الروف عند  نف  وبالمقابا سجابحووب برحي ،   توافق الذاتيالعدم  و ودالتمر 

أن ظاهرة ( MILITARU et al., 2015)كما أثوت  .و ود  صوبة عالوة مع  موع انواع حووب الجقاة

 دلر بالذكر أن لكا  نف أنثوي ما . عقد الثمار تتأثر بأنواع حووب الجقاة في بعض من أ ناف التااة
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لوافق  من حووب الطجع أو باألحرى هناق توافق بون األزهار االنثولة وحووب الجقاة بالر   من إرتااع 

ربما لعود الرو  إله . تها لحووب الطجعحوولة ونروة اإلنوات، إال أن لجصنف األنثوي دور في در ة لابجو

التواعد الوراثي، ولهذا لج  إ توار لكا  نف نوع من حووب الطجع مالئ  إلعطاء منتو   ود من حوث 

 .الكموة ، وكدلك تاادي سقوط األزهار ور العالدة

 تأثور حووب الجقاة عجه األ ناف األنثولة والتدا الت (: 17)جدول 

 .النروة المئولة لعقد الثمارفوما بونهما في    

                                                    ع انوا                

 الجقاة           الجقاة

           األ ناف    

دقلة 

 12ذكار  10دقل  غرس دقلة نور بيضاء

مش 

 15دقل  17ذكار  دقلة

2013 

 سوعة بذراع

89,660 

a 

90,550 

abc 

91,550 

ab 

79,780 

bc 

79,310 

c 

71,430 

d 

90,000 

a 

94,100 

a 

 دلجة نور

78,569 

bc 

88,126 

abc 

93,553 

a 

86,058 

b 

87,777 

b 

90,914 

a 

67,304 

c 

76,333 

c 

 مصري

75,018 

cde 

96,222 

a 

81,814 

bc 

83,638 

b 

94,435 

a 

86,027 

b 

73,443 

b 

78,151 

bc 

 تونورون

75,447 

cd 

83,334 

bcd 

76,011 

cd 

76,812 

c 

60,667 

f 

83,644 

b 

84,757 

a 

65,926 

d 

 عود العيلي

68,234 

de 

60,931 

e 

65,620 

e 

55,900 

de 

69,929 

d 

70,570 

d 

59,212 

d 

55,057 

e 

  رج

66,912 

e 

88,535 

abc 

68,400 

de 

50,500 

e 

37,770 

g 

58,338 

e 

42,845 

f 

54,895 

e 

 دلجة بو اء

23,526 

g 

48,673 

f 

56,082 

f 

53,729 

de 

38,977 

g 

58,931 

e 

47,152 

f 

56,599 

e 

LSD 7,752 10,478 8,608 6,534 3,751 3,532 4,405 4,92 

 
2014 

 سوعة بذراع

91,429 

ab 

96,599 

a 

95,108 

a 

79,213 

cd 

82,577 

c 

80,313 

c 

90,874 

a 

91,711 

a 

 دلجة نور

78,208 

c 

86,612 

b 

94,628 

a 

85,208 

bc 

87,596 

b 

91,914 

a 

69,578 

bc 

77,816 

c 

 مصري

75,227 

cd 

97,773 

a 

84,536 

b 

83,488 

cd 

96,702 

a 

88,230 

ab 

75,242 

b 

80,185 

b 

 تونورون

76,670 

c 

81,914 

bc 

78,560 

b 

78,517 

d 

59,186 

f 

83,205 

bc 

86,931 

a 

65,693 

d 

 عود العيلي

67,350 

d 

60,132 

d 

65,427 

c 

57,227 

e 

70,558 

d 

70,202 

d 

61,621 

cd 

56,113 

e 

  رج

59,113 

e 

82,978 

bc 

78,433 

b 

52,073 

e 

36,201 

h 

61,345 

e 

48,021 

e 

55,976 

e 

 دلجة بو اء

22,093 

f 

47,733 

e 

54,915 

de 

54,832 

e 

39,961 

g 

60,016 

e 

45,664 

e 

57,036 

e 

LSD 8,517 7,447 7,221 6,311 3,254 6,577 10,833 2,4 

بمستوى   (LSD)التي تحمل حروفا مختلفة أفقيا تختلف عن بعضها معنويا حسب إختبار أقل فرق معنوي المعدالت * 

 .0,05إحتمالية 
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III. المقارنة الفيزيوكميائية لألصنا  االنووية مختلفة اللواقح:  

 :لعينات التمرالدراسة الفيزيائية   .0

 :الصفات الفيزيائية لصنف دقلة بيضاء   .0.0

أن هناق فرولات فوما لخص  ا القواسات المأ و ة عند تجقوح  نف دلجة بو اء   (31)لوون الشكا  

وأنواع حووب الجقاة، فوالنظر اله طول الثمرة سججت أعجه لومة عند التصال  الحا ا بون  كار دلجة 

عجه التوالي، وألجها سججت عند ( م  31.333-31.372)بو اء و الصنف األنثوي نار  و بمعدل 

أما عرض . في الموسمون عجه الترتو ( م 32.321-32.373)بمعدل  12ا ا بون دلا التصال  الح

، (م 31.117)الثمرة فقد سججت أعجه لومة عند التصال  بون  نف ونوع حووب الجقاة دلجة نور بمعدل 

 أما الموس  الثاني فقد تشكجت لنا مجموعتون متقاربتون، فعند استعمال(. م 33.172) 17 كار وألجها مع 

كونوا لنا مجموعة واحدة، ( 13 كار ، مش دلجة و 13دلجة بو اء،  رج، دلجة، دلا )نوع حووب لقاة 

 .، فقد كانت القو   غورة17 كار و  12عكس حووب لقاة دلا . أي تقارب معدالت عرض الثمرة

أما  اة طول الوذرة سجا ا تالفا معنولا والحا فكانت أعجه لومة عند الثمار المجقحة بنوع حووب 

عجه ( م 23.343-23.373)بمعدل  17 كار ، وألجها عند (م 24.314-24.412)الجقاة دلجة بو اء 

لجة أما  اة عرض الوذرة فقد أعطه نتائج متااوتة عند استعمال نوع حووب الجقاة مش د. التوالي

، في حون في الموس  الثاني كانت (م  1.414) 17 كار ، وألجها لومة مع حووب الجقاة (م  1.222)

وبالنظر (. م  3.311)، وألجها مع  كار مش دلجة (م 1.313) 13 كار أعجه لومة عند الثمار المجقحة 

كانت أعجه لومة عند إله  اة ارتااع الوذرة فقد سججت ا تالفات معنولة لجموس  األول من الدراسة، و

، و (م 7.721)بقومة  17ذكار ، وألجها عند الثمار المجقحة بــ(م  1.321)الثمار المجقحة بمش دلجة 

الذي لمثا األوزان ( 32)وبالنظر إله شكا . بمالحظة الموس  الثاني، سجا تشكا مجموعتون متقاربتون

بمعدل  13 كار ند نوع حووب الجقاة المأ و ة من الثمار، فقد سججت أعجه لومة في  اة الثمرة ع

وبمعدل  12في كجه الموسمون عجه التوالي، وألجها عند الثمار المجقحة بدلا ( غ3.333-3.331)

أما  اة وزن الجحمة فقد تأثرهات  الصاة بحووب الجقاة، فقد سججت أعجه لومة عند (. غ3.213-3.131)

 12جه التوالي، وألجها عند الثمار المجقحة بـدلا ع( غ3.332-3.234)بمعدل  13ذكار الثمار المجقحة بـ

 كار تأثرت  اة وزن الوذرة فكانت أعجه لومة عند الثمار المجقحة بـدلجة بو اء و (. غ3.131-3.733)

. وزن الوذرة/ عرض الثمرة والوذرة و معاما وزن الثمرة /لوون كا من معامالت طول (21)الشكا . 17

، بحوث سججت في الخا وة األوله تاو  كا من (P 0.001)شو  معنوي  كانت النتائج لد بونت ا تالف

عجه التوالي، و ألجها لومة مع ( 2.333-2.373)الثمار المجقحة بنوع حووب لقاة دلجة بو اء وبمعدل 

 .وزن الوذرة/ ، وناس الجوالح أعطت ناس التأثور في معاما وزن الثمرة (3.131-3.113) 12دلا 
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 :لعينات التمرالدراسة الفيزيائية  .5

 

 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار لموسمي الدراسة(: 08)الشكل 

 

 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار لموسمي الدراسة (:01)الشكل 
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 ارتااع الوذرة  عرض الوذرة  طول الوذرة  عرض التمرة  طول التمرة  

(
 (مم

 12دلا Xدلجة بو اء 17 كار Xدلجة بو اء مش دلجةXدلجة بو اء 13 كار Xدلجة بو اء 13دلا Xدلجة بو اء  رجXدلجة بو اء دلجة نورXدلجة بو اء دلجة بو اءXدلجة بو اء
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 وزن البذرة  وزن اللحمة  وزن التمرة 

 (إ)

 02دقل Xدقلة بيضاء 07ذكار Xدقلة بيضاء مش دقلةXدقلة بيضاء 05ذكار Xدقلة بيضاء 01دقل Xدقلة بيضاء غرسXدقلة بيضاء دقلة نورXدقلة بيضاء دقلة بيضاءXدقلة بيضاء
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 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في المعامالت المأ و ة من الثمار لموسمي الدراسة (:51)الشكل 
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 :الصفات الفيزيائية لصنف دقلة نور   .5.0

حووب الجقاة بونت بشكا والح تأثر  نف دلجة نور بنوع ( 23)النتائج المولحة في الشكا 

أعطه نتائج  ودة عند الثمار المجقحة بدلجة نور في  اة طول الثمرة و الوذرة بمعدل . المرتعما

كما كانت الغجوة . عجه التوالي، وفي كجه الموسمون( م  23.232-23.333و  31.111-31.711)

عف القو  أما أل(. م 1.331و  31.141 -31.141)لناس حووب الجقاة في عرض الثمرة و الوذرة 

عجه الترتو ، وطول الوذرة بمعدل ( م 33.431 -33.111) 13كانت عند الثمار المجقحة بدلا 

أما  اة ارتااع (. م  23.742) 13ذكار و الموس  الثاني كانت عند الثمار المجقحة بـ(. م  23.412)

 12مجقحة بـدلا ، وألجها عند الثمار ال(م 7.313)الوذرة فقد سججت أعجه لومة مع حووب لقاة  رج 

 .، وبالنروة لجموس  الثاني فقد تشكجت مجموعتون متقاربتون ول  لرجا ا تالف والح(م  3.313)

سججت فو  األوزان المأ و ة من عونات الثمار، حوث أثرت بشكا والح أنواع حووب ( 22)الشكا  

أما في الموس   لجموس  األول( غ7.311)الجقاة عجه  اة وزن الثمرة فكانت أعجه لومة مع  رج 

-3.437)، وألجها عند الثمار المجقحة بمش دلجة (غ7.733)الثاني فكانت الغجوة لحووب لقاة دلجة نور 

أما في (. غ3.331) 13أما  اة وزن الجحمة، فقد سججت أعجه لومة مع دلا . عجه التوالي( غ3.373

مع نوع حووب الجقاة  ات  الموس  الثاني فقد سججت عند الثمار المجقحة بدلجة نور، أي الصنف 

، أما  اة وزن الوذرة فقد سججت القو  المرتاعة عند الثمار المجقحة بدلجة بو اء (غ3.421)

تأثر والح لصنف دلجة   (23)كما لوون الشكا (. غ3.333)، و الموس  الثاني مع دلجة نور (غ1.117)

لرابقة، وهي تشكا مجموعات و عرض الثمرة مؤكدا لجنتائج ا/نور بحووب الجقاة، فكان معاما طول

، وألجها لومة مع نوع حووب (2.332)، والموس  الثاني مع  رج (2.113) 13 كار أكورها لومة مع 

عرض الوذرة فقد /، أما  اة طول(2.134)، والموس  الثاني مع دلجة نور (2.333) 13لقاة دلا 

-2.714)لجها مع مش دلجة بمعدل ، وأ(3.121-3.477)كانت الغجوة عند الثمار المجقحة بدلجة نور 

وزن الوذرة، فكانت القو  كوورة مع دلا /ومعاما وزن الثمرة. في كجه الموسمون عجه الترتو ( 2.711

 .عجه التوالي( 7.331-7.337) 13 كار ، وألجها مع (31.243-1.111) 13
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 .في لواسات الثمار لموسمي الدراسة تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة نور والتدا الت فوما بونهما (:50)الشكل 

 

 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة نور والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار لموسمي الدراسة (:55)الشكل 
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.مأ و ة من الثمار لموسمي الدراسةالمعامالت التأثور حووب الجقاة عجه  نف دلجة نور والتدا الت فوما بونهما في  (:53)الشكل 
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 :الصفات الفيزيائية لصنف غرس     .3.0

تأثر الثمار باألنواع المختجاة لحووب الجقاة، فقد سججت في  اة طول الثمرة ( 37)لولح الشكا 

عجه الترتو ، وفي كجه ( م  44.311-44.341)أعجه لومة لها عند الثمار المجقحة بمش دلجة 

، وكانت  اة (م  37.173-33.411)الموسمون، أما ألا لومة فكانت لنوع حووب الجقاة دلجة بو اء 

، أما الموس  الثاني (م 37.211) 12عرض الثمرة لد تأثرت بنوع حووب الجقاة و كانت الغجوة لدلا 

والموس  الثاني مع ( م 34.331) 13 كار ، وألجها في الموس  األول مع (م  37.333)فكان لدلجة نور 

 12مجقحة بدلا وطول الوذرة كانت أعجه لومة عند الثمار ال.  رج، أي الصنف مع حووب الجقاة نارها

أما عرض الوذرة وارتااعها، كانت الغجوة (. م  27.433)والموس  الثاني مع مش دلجة ( م  27.213)

 . لجثمار المجقحة بدلجة نور وألجها مع  رج في كجه الموسمون

تأثور حووب الجقاة عجه األوزان المأ و ة، وبمالحظة وزن الثمرة، نجد الغجوة   (23)لوونن الشكا 

، أما  اة (غ 1.133)، أما الموس  الثاني فكانت لدلجة نور (غ 31.133) 12حووب لقاة دلا كانت ل

، وفي الموس  الثاني كانت مع (غ 13.713)وزن الجحمة سججت أكور لومة عند الثمار المجقحة بمش دلجة

لجحمة مع أما في الموس  الثاني فكان وزن ا(. غ 3.317)، وألجها مع دلجة بو اء (غ 1.111)دلجة نور 

، وشما أل ا تأثر  اة وزن الوذرة، حوث سججت عند  كار (غ 4.133)لد سجا ألا النر   17 كار 

 .عجه التوالي( غ 3.231 -3.233)أعجه القو  بمعدل  12دلا 

تأثر الثمار بحووب الجقاة،  والتدا ا بون موسمي الدراسة،  لولح لنا أن معاما ( 23)ولوون الشكا 

، والموس  الثاني كانت مع (2.733)د الثمار المجقحة بمش دلجة كانت مرتاعة عرض الثمرة عن/طول

في كجه الموسمون عجه الترتو ، أما ( 2.333-2.321)، و ألجها مع دلجة بو اء (2.733) 13دلا 

عجه ( 3.137-3.173)عرض الوذرة، كانت أعجه لومة عند نوع حووب الجقاة مش دلجة /معاما طول

، والموس  الثاني كانت ألا لومة (3.473) 13وسمون والجها مع حووب لقاة دلا الترتو  في كجه الم

وزن الوذرة فقد /أما معاما وزن الثمرة(. 3.331)عرض الوذرة مع دلجة بو اء /في معاما طول

، والموس  الثاني فقد (1.173)سججت أعجه لومة عند الثمار الذي حد  لها التصال  مع مش دلجة بقومة 

 (.1.714)جة نور أعجه لومة سججت مع دل
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 .الجقاة عجه  نف  رج والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار لموسمي الدراسةتأثور حووب  (:07)الشكل 

 

 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف  رج والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار لموسمي الدراسة (:52)الشكل 
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 .المعامالت المأ و ة من الثمار لموسمي الدراسةتأثور حووب الجقاة عجه  نف  رج والتدا الت فوما بونهما في  (:52)الشكل 
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 :الصفات الفيزيائية لصنف تينيسين. 4.0

القواسات المأ و ة من ثمار مختجاة الجوالح ، وعجو  بالنظر إله طول الثمرة و   (27)لوون الشكا 

في كجه ( م  37.733-33.313)عرلها نجد أن أعجه لومة سججت عند حووب لقاة دلجة نور 

-23.333)أما طول وعرض الوذرة فقد سججت أعجه لومة عند الثمار المجقحة بمش دلجة . الموسمون

عجه الترتو ، وفي كجه الموسمون، وألجها حجما سججت مع دلجة بو اء ( م  7.421-7.431، 22.334

أما  اة ارتااع الوذرة فكانت أعجه لومة مع . عجه الترتو ( م  3.313-3.313، 31.443-31.741)

أما في (. م  3.713)بمعدل  17 كار و ألجها لومة مع ( م  3.411-3.373)نوع حووب لقاة مش دلجة 

 (.م  3.441) 13 كار نت مع الموس  الثاني كا

األوزان المأ و ة من عوونات التمر، فأعطت  اة وزن الثمرة و الجحمة  نتائج   (21)كما بون الشكا 

عجه التوالي، و في كجه ( غ 3.721-3.111و  7.433-7.373) ودة مع حووب لقاة دلجة نور 

( غ 1.173-1.111)الموسمون، وسججت أعجه لومة في  اة وزن الوذرة عند الثمار المجقحة بمش دلجة 

 .عجه الترتو ( غ 1.331-1.333)اء لومة مرججة كانت مع دلجة بو  عجه التوالي، وألا

عن مجموعة من المعامالت، ولوحظ تأثر  نف تونورون بحووب الجقاة، فكانت ( 21)ولعورالشكا 

-3.313و  2.423-2.322) 17 كار عرض الثمرة والوذرة كانت مع /أكور لومة لمعاما طول

جقحة بدلجة نور زن الوذرة فقد سجا أعجه القو  عند الثمار المو/ ، أما  اة معاما وزن الثمرة (3.333

 13كجه الموسمون عجه الترتو ، و ألا القو  كانت عند الثمار المجقحة بذكار  في( 1.132-31.273)

 .عجه الترتو ( 7.413-1.313)
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 .في لواسات الثمار لموسمي الدراسةتأثور حووب الجقاة عجه  نف تونورون والتدا الت فوما بونهما  (:57)الشكل 

 

 .تأثور حووب الجقاة عجه دلجة بو اء والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار لموسمي الدراسة (:58)الشكل 
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 .ةتأثور حووب الجقاة عجه  نف تونورون والتدا الت فوما بونهما في المعامالت المأ و ة من الثمار لموسمي الدراس (: 51)الشكل 
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 :الصفات الفيزيائية لصنف سبعة بذراع. 2.0

أعطت نتائج تدل عجه تأثر الثمار بحووب الجقاة ،بحوث سججت ( 31)النتائج المولحة في الشكا  

التوالي، أما ألجها فكانت مع  عجه( م  41.131-41.171) 13أعجه لومة في طول الثمرة مع دلا 

وبالنظر إله  اة عرض الثمرة، كانت النتائج  ودة مع . عجه التوالي( م  43.433-43.471) رج 

أما بالنروة اله طول الوذرة وعرلها، فكانت شو  . عجه التوالي( م  33.173-37.341)دلجة بو اء 

و  21.113-21.313) 17ذكار حة بـثابتة في كجه الموسمون وسججت أعجه لومة عند الثمار المجق

، أما (م  7.333)أما ارتااع الوذرة فقد سججت أعجه لومة مع حووب لقاة  رج (. م  1.323-3.333

 (.م  7.322) 17 كار في الموس  الثاني فكانت مع 

 13فووون أن وزن الثمرة و الجحمة لد أعطت نتائج  ودة مع حووب لقاة دلا   (33)أما الشكا 

أما  اة وزن الوذرة فقد سججت أعجه لومة عند الثمار المجقحة (. غ 3.143-3.112و  1.232-1.312)

 .عجه الترتو ( غ 3.431-3.443) 17ذكار بـ

عرض الثمرة أعجه القو  /مجموعة من معامالت بحوث أعطه معاما طول ( 23)سججت نتائج شكا 

وزن الوذرة فقد كانت أعجه لومة / أما معاما وزن الثمرة . عجه ترتو ( 2.131-3.111) 17مع  كار 

 13أما في الموس  الثاني فقد سججت أعجه لومة مع دلا (. 3.133)عند الثمار المجقحة بدلجة بو اء 

 .، وبهذا نالحظ تأثر  نف سوعة بذراع بحووب الجقاة المختجاة(3.473)
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 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف سوعة بذراع والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار لموسمي الدراسة (:31)الشكل 

 

 .والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار لموسمي الدراسةسوعة بذراع تأثور حووب الجقاة عجه  نف  (:30)الشكل 
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 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف سوعة بذراع والتدا الت فوما بونهما في المعامالت المأ و ة من الثمار لموسمي الدراسة(:35)الشكل 
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 :الصفات الفيزيائية لصنف عبد العزيز.  2.0

تأثر الثمار بشكا والح بأنواع حووب الجقاة، حوث (  33)الشكا  أظهرت القواسات الموونة في

و  34.343-33.143)في  اتي طول و عرض الثمار  13سججت أعجه لومة عند الثمار المجقحة بدلا 

أعجه لومة  13أعطت حووب لقاة دلا كما . عجه التوالي، وفي كجه الموسمون( م  23.132-23.333

، وألا القو  سججت مع دلجة بو اء في طول الوذرة (م  23.3223-23.313)في طول الوذرة 

أما  اة إرتااع الوذرة، فقد تأثرت بشكا والح بأنواع حووب الجقاة، (. م  37.311-31.317)

، (م  7.313)ت مع دلجة بو اء عجه التوالي، وألجها كان( م  7.771-7.111)وكانت الغجوة لمش دلجة 

 (.م  7.313) 17والموس  الثاني مع  كار 

لولح تأثر الثمار باالنواع المختجاة لحووب الجقاة فوالنظر لصاة وزن الثمرة، فقد سججت ( 34)الشكا 

عجه التوالي، وألجها مع حووب لقاة دلجة بو اء ( غ 31.233-1.773) 13أعجه لومة مع دلا 

أما عند مالحظة وزن . وكذلك ناس التأثرات كانت مرججة عند  اة وزن الجحمة (.غ 3.747-3.411)

 13، أما في الموس  الثاني، فكانت مع  كار (غ 3.311)أعجه لومة  17الوذرة، فقد أعطه  كار 

 (.غ 1.111-1.134)، وألا القواسات كانت مع دلجة بو اء (3.341)

من المعامالت فقد سججت أعجه لومة عند الثمار المجقحة الذي لوون مجموعة (  33)وبالنظر إله الشكا  

عرض / أما طول . 13، وألجها مع  كار (2.331-2.721)عرض الثمرة /في  اة طول  13بدلا 

لالحظ ان النتائج المرججة  الل الموسمون (. 3.333-3.311) 12الوذرة كانت النتائج  ودة مع دلا 

 .توون تأثر الثمار بحووب الجقاة
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 .العيليوالتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار لموسمي الدراسةتأثور حووب الجقاة عجه  نف عود  (:33)الشكل 

 

 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف عود العيلي والتدا الت فوما بونهما في أوزان الثمار لموسمي الدراسة (:34)الشكل 
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 .المعامالت المأ و ة من الثمار لموسمي الدراسةتأثور حووب الجقاة عجه  نف عود العيلي والتدا الت فوما بونهما في  (:32)الشكل 
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 :الصفات الفيزيائية لصنف مصري   .7.0

تأثر الصنف مصري من حوث طول الثمرة، فقد أعطه نتائج  ودة مع نوع   (33)سجا في الشكا 

-27.331) 17في كجه الموسمون، وألجها كانت مع  كار ( م  33.173-32.333) 13حووب لقاة دلا 

، وفي الموس  الثاني كانت (م  31.711)أما  اة عرض الثمرة فكانت الغجوة لدلجة نور(. م  21.413

-21.347) 13، أما طول الوذرة سججت أعجه القو  مع  كار (م  31.131)الغجوة مع مش دلجة 

عجه التوالي، و اة عرض الثمرة سججت أعجه القو  مع نوع حووب الجقاة مش دلجة ( م  23.343

، وفي الموس  الثاني كانت أعجه القو  (م  1.373)وبمعدل  13وألجها عند دلا ( م  1.317-1.333)

، أما  اة إرتااع الوذرة فقد سجا تأثر والح لجثمار (م  7.143) 12في عرض الثمرة مع دلا 

 .المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة

لولح األوزان المأ و ة من عونات الثمار مختجاة الجوالح، فقد سججت أعجه لومة لصاة   (37)الشكا 

في كجه ( غ 3.141-7.313و  7.171-1.211) 13وزن الثمرة ووزن الجحمة عند الثمار المجقحة بدلا 

 12الموسمون وعجه الترتو ، أما  اة وزن الوذرة فقد سججت ألا لومة عند الثمار المجقحة بدلا 

( غ 3.143) 17و النتائج الجودة كانت مع  كار (.  غ 1.127)والموس  الثاني مع  رج ( غ 1.113)

 (.غ 3.733)وفي الموس  الثاني كانت مع مش دلجة 

الذي لولح مجموعة من المعامالت المدروسة عجه عونات التمر، فقد   (31)وبالنظر اله الشكا 

في المعامالت الثال ، وألا القو  سججت مع  رج في  13سججت أعجه القو  في الثمار المجقحة بدلا 

-2.173)عرض الوذرة / ، و  كار مش دلجة في  اة طول (3.341-3.332)عرض الثمرة  / طول 

 17أما وزن الثمرة عجه وزن الوذرة فألجها كانت مع  كار . جه الموسمونعجه التوالي في ك( 2.131

، بونت التدا ا بون المتغالرات و األ ناف المجقحة (1)، التحالوا اإلحصائوة مجحق (3.731-3.733)

 .في كجه الموسمون

ومن المالحظ أن هذه الصاات الاويلائوة المدروسة عجته األ تناف تتتأثر بشتكا والتح بتأنواع حوتوب 

الجقاة ول  تكن ثابتة بدر ة كوورة في موسمي الدراسة، فكانت األ ناف تعطي نتائج بقواسات  ودة من 

ل عجته أن كتا وهذا التوافق بتون النخوتا الذكرلتة واألنثولتة عجته حتد ستواء لتد. نوع حووب الجقاة آ ر

 نف أنثوي ل  حووب لقتاة معونتة تكتون فوت  القواستات الاويلائوتة  وتدة ولعطتي منتتو   وتد متن حوتث 

 . (بالميتازينيا)الك ، هذه الظاهرة تدعه 

من نخوتا  كرلتة أشتجاربون عشترة  فوها في دراست  التي زاو  (AL-OBEED et al., 2002)  و د ولد

وهذا ما  .النتائج با تالف نوع حووب الجقاة وا تجات ،ووزن الثمرة بون وزن الوذرة  تالفاتإ وأنثولة،
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نوعتا متن حوتوب الجقتاة فتي ة عشتر اثنتافي دراست  باستخدام ( REZADEH et al., 2013)كده كا من أ

 لجواحتث  ترىأو اء فتي دراستة  .و استنتج و ود ا تالف في حج  الثمار ووزنها ،Berhiتجقوح  نف 

(USMAN et al., 2013 )ثمتتار عجتته Guava (Psidium guajava)  ن حجتت  الثمتتار و صائصتتها أبتت

 (AL-KHALIFA, 2006)دراسة  وأكدت .نوع حووب الجقاة المرتعما في التجقوحب تأثرت لد الاويلائوة

عرض  و ن طولأ ،نواع من حووب الجقاةأالمجقحة بخمرة  Nabete Saif و   Barhiفي مقارنت  لصناي 

 .ثمار  غورة الحج  Nabete Saifعطه مع  نف الذي أ  Heetنوع ب بشكا كوور تتأثرالثمرة و الوذرة 

-MINAMI et al., 1998; AL)وبونتت دراستة  .Fauzanو   Barhiتجقتوح بتون عندما ت  العكس ما و ده 

HAMOUDI et al., 2006 )ن أMetaxenia  تالف حووب الجقاة المرتتعمجة فتي إناتجة من  ظاهرةهي 

كووتر فتي  تأثورن حووب الجقاة لها أب (BACHA et al., 2000; OSMAN et al., 1974)كد أكما  .التجقوح

 Shakri, Zahdi تناف وهتي أ ةتجقتوح ثالثت( IQBAL et al., 2012)درج  حوتث .وزن الثمرة و الوتذرة

and Dahki ،عرض الثمرة و الوذرة و طول الجحمة،في وزن  تأثورن نوع حووب الجقاة ل  أ ظوالح. 

 .ن حووب الجقتاة تتؤثر عجته طتول الثمترةألتثوت ( POURGHAYOUNI et al., 2012)و اءت دراسة 

 BODOR et al., 2008; SANCHEZ-PEREZ et ) هاالثمتار بحوتوب الجقتاة متن حوتث  صائصت تتأثر

al., 2012). ل تتا عجتته  تتودة أن ولتتت وتركوتتي حوتتوب الجقتتاة متتع تقنوتتة التجقتتوح تتتؤثر أ ظومتتن المالحتت

 HAFFAR et al., 1997; HUSSEIN et al., 1999; AL-OBEED & SOLIMAN, 2011 and)الثمتار

Al-Wasfy, 2014).  . كما  اء في دراسة(MUAYED et al., 2012 ) ثنون من حووب الجقتاة إباستخدام

ثتر عجته حجت  الااكهتة أرتااع في بعتض الهرمونتات وهتذا متا إولد سجا  ،Hillawiفي  نف  وتأثورها

لتتتام  و. نوعوتتتة المنتتتتو و  فتتتي تحدلتتتد كموتتتة روبهتتتذا لكتتتون لحوتتتوب الجقتتتاة دور  كووتتت ،بشتتتكا والتتتح

(FERNANDO et al., 2013)  بدراستةXenia and Metaxenia   عجته بتذور ثمتار الطمتاطTomato، 

فتي  متوا تدةهرمونتات  إلته التتأثورر تع هتذا أكمتا  ،ثور كوور عجه  ااتهاأن لحووب الجقاة تأواستنتج 

نتواع متن أربعتة أ   (IBRAHIM et al., 2014)ت  استعمال فتي دراستةو .حووب الجقاة تؤثر عجه الثمار

بشتكا  لتتأثروحجمهتا  هتان طولأواستتنتج بت  Samany and Zaghloulحوتوب الجقتاة بتجقتوح  تناون متن 

نثولتة أفتي تجقتوح نخوتا  OMAR and EL-ABD, 2012))كتده أ وهتذا متا .نوعوتة حوتوب الجقتاةبوالح  

بشتكا كووتر متن حوتث  تتتأثرمتار ثن الأواستنتج  (Meghal 1 and Meghal 2)بنوعون من حووب الجقاة 

ن أبت، Cucumberعجته ثمتار ( OLFATI et al., 2010)و تاء فتي دراستة  .وزن الثمترة والجحمتة اة ت

 الوتتذرةتتتأثرت كمتتا  ،(وشتتكجها هتتاوزنهتتا، لون) الثمتتار حوتتوب الجقتتاة تتتؤثر بشتتكا والتتح فتتي  صتتائص

  .حجامهاأله ا تالف في إدى أو Xeniaبظاهرة 
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 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف مصري والتدا الت فوما بونهما في لواسات الثمار لموسمي الدراسة (:32)الشكل 

 

 .الثمار لموسمي الدراسة حووب الجقاة عجه  نف مصري والتدا الت فوما بونهما في أوزان تأثور (:37)الشكل 

b c 

d e 
b c 

ab 
d 

bc 
bc 

a b 

a b 
a a 

abc c ab c 

b d 

bc c b c 

bc bc 
ab 

ab 

a a 

cd b a b 

c d 
c c 

a 
bc 

b c 
a a 

abc b a bc 

a b 

d 
a b b 

a a 
c a 

c d 

d d 
b b 

bc bc a bc 

b c 

d e 
b c 

bc d bc bc 

1,111 

3,111 

31,111 

33,111 

21,111 

23,111 

31,111 

33,111 

41,111 

2133 2134 2133 2134 2133 2134 2133 2134 2133 2134 

 ارتااع الوذرة  عرض الوذرة  طول الوذرة  عرض التمرة  طول التمرة  

(
 (مم

 12دلا Xمصري 17 كار Xمصري مش دلجةXمصري 13 كار  Xمصري 13دلا  Xمصري  رج Xمصري دلجة نورXمصري دلجة بو اء Xمصري

c cd 
c cd 

d b 

b b b b 

bc b 

d d 
d d 

cd b 

a a 
a a 

bc b 

b 
bc b 

bc 

bc ab 

c bc 

c bc 

bc 
a 

d e 

d e 

a ab 

c c 
c c 

d b 

0,000 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 وزن البذرة  وزن اللحمة  وزن التمرة 

(
 (غ

 02دقل Xمصري 07ذكار Xمصري مش دقلةXمصري 05ذكار  Xمصري 01دقل  Xمصري غرس Xمصري دقلة نورXمصري دقلة بيضاء Xمصري



 النتائج و المناقشةــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44 
 

 

 

 

 

 

 .تأثور حووب الجقاة عجه  نف مصري والتدا الت فوما بونهما في المعامالت المأ و ة من الثمار لموسمي الدراسة (:38)الشكل 
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 :الدراسة الكيميائية لعينات التمر .5

 :المحتوى الكيميائي لصنف دقلة بيضاء   .5.0

لولح مجموعة من التحالوا لمعرفة مدى تأثر ثمار  نف دلجة بو اء بحووب ( 31)الشكا  

في  (31، مجحق 13 دول )الجقاة، حوث بونت النتائج أن أنواع حووب الجقاة لها تأثور معنوي والح 

كا من نروة المادة الجافة والرطوبة فرججت أعجه لومة لجمادة الجافة عند الثمار المجقحة بمش دلجة 

عجه التوالي في كجه الموسمون، أما ألا النر  فكانت مع  كار دلا ( % 17.131-17.333)ل وبمعد

-34.277) 13، أما نروة الرطوبة فرججت أعجه النر  مع  كار دلا (% 13.723-13.477) 13

أما نروة المواد . وألجها مع مش دلجة، وهذا لدل عجه العاللة العكروة لهاتون الصاتون( % 33.133

( % 33.331-34.471)وبمعدل  17الذائوة الكجوة فكانت أعجه لومة عند الثمار المجقحة بذكار  الصجوة

ومن  هة أ رى فإن نروة الركرلات الكجوة كانت مرتاعة عند الثمار المجقحة بدلجة نور . عجه الترتو 

 41.333) 12عجه التوالي لكجه الموسمون، وألا النر  سججت عند دلا ( % 77.411 -71.311)

، وبالنظر إله الركرلات المر عة فقد (% 33.373) 17، أما في الموس  الثاني فكانت مع  كار (%

عجه التوالي في كجه ( % 33.773-34.711) 12سججت أعجه لومة عند الثمار المجقحة بدلا 

 .الموسمون، أما نروة الركروز فج  لرجا أي تأثور لحووب الجقاة

أما (. % 2.777) 17ة الرماد، حوث كانت الغجوة لحووب لقاة  كار نالحظ تأثر نرو( 41)وفي الشكا 

، أما نروة الحمولة الكجوة القابجة (% 2.333) 13في الموس  الثاني فرججت أعجه نروة مع  كار 

في كجه الموسمون، ( %3.313-1.141) 17لجتعادل فقد سججت أعجه النر  عند الثمار المجقحة بذكار 

، و كانت نروة األلواف ل  (% 1.213-1.341)أما ألا النر  لجحمولة فقد سججت مع  كار مش دلجة 

أما نروة الوروتون فقد سججت تأثرا . ترجا أي تأثور معنوي ما عدا تشكا مجموعتون  د متقاربتون

-3.111)لثمار المجقحة بدلجة بو اء معنولا كوورا بحووب الجقاة في الثمار و كانت النروة مرتاعة عند ا

 (. % 3.371-3.133) 17وألجها عند  كار ( % 2.313

 :دقلة نورالمحتوى الكيميائي لصنف    .5.5

اي نروة المادة الجافة ، ف(31، مجحق 12 دول )( P ≤ 0.001)تأثر معنوي ( 43)لوون الشكا 

، أما نروة (% 77.337-71.311)والرطوبة،  فرججت عند الصاة األوله أعجه القو  مع  كار  رج 

أما نروة المواد الصجوة (. % 22.113-23.321)الرطوبة فرججت ألا القو  مع ناس حووب الجقاة 

. عجه التوالي( % 73.311-77.211) 13الكجوة الذائوة في الماء فرججت أعجه القو  عند  كار و دلا 

أما نروة . ، عجه الترتو  في كجه الموسمون(% 33.313-32.333) 13وألجها نروة عند  كار 

الركرلات الكجوة فج  لرجا تأثور معنوي لحووب لقاة عجه الثمار بالنروة لجموس  االول من الدراسة، أما 
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 12، وألجها لذكار دلا (% 72.111)ر  رج في الموس  الثاني فكانت الغجوة عند الثمار المجقحة بذكا

أما الركرلات المر عة فكانت القو  بالنروة لجموس  األول متقاربة وتشكجت مجموعتون، (. % 37.311)

، والنر  ال عواة سججت (% 33.271)أما في الموس  الثاني فقد تغج  نوع حووب الجقاة دلجة بو اء 

ظة نروة الركروز فومكن القول بأن  ل  لت  ترجوا أي ، وعند مالح(% 43.143)بنروة  13مع  كار 

 .تأثور لحووب الجقاة

ان نرتوة الرمتاد تتأثرت بنوعوتة حوتوب الجقتاة وكانتت أعجته النرت  عنتد ( 42)من المالحظ فتي الشتكا 

فتي كجته الموستمون ( % 3.141-3131)الثمار المجقحة بدلجة نور أي هناق توافق بون الصنف و كرها 

، ومتن حوتث نرتوة الحمولتة الكجوتة ( % 3.441) 17أما ألا النر  فكانتت متع  كتار وعجه الترتو  ،

عجتته الترتوتت ، ( % 1.131-1.737)القابجتتة لجتعتتادل فكانتتت أعجتته النرتت  عنتتد الثمتتار المجقحتتة بغتترج 

وعكس  لك ل  لرتجا أي تتأثور لحوتوب الطجتع . عجه الترتو ( % 1.313-1.331)وألجها مع دلجة نور 

وبالنظر إله محتوى الثمار من نرتوة الوتروتون فكانتت أعجته النرت  مرتججة متع دلجتة . اففي نروة األلو

 .(% 3.243-3.317)، و ألجها مع مش دلجة (% 2.371-3.137)بو اء 
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  .2133/2134الجقاة في موسمي الصاات الكوموائوة لصنف دلجة بو اء المجقحة بثمانوة أنواع من حووب : (31)الشكل 

 

 .2133/2134الصاات الكوموائوة لصنف دلجة بو اء المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في موسمي : (41)الشكل 
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 سكاروز  الركرلات المر عة  الركرلات الكجوة المواد الصجوة الذائوة الكجوة  الرطوبة  المادة الجافة 
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 البروتين  األلياف  الحموضة الكلية القابلة للتعادل  الرماد 

%
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 سكروز
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 .2133/2134في موسمي لصاات الكوموائوة لصنف دلجة نور المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة ا(: 40)الشكل 

 

 .2133/2134الصاات الكوموائوة لصنف دلجة نور المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في موسمي (: 45)الشكل 
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 :غرسالمحتوى الكيميائي لصنف    .3.5

-12.223)تاو  حووب الجقاة دلجة بو اء معنولا في نروة المادة الجافة ( 43)لودي الشكا   

، أما في ( % 71.331) 17عجه التوالي في كجه الموسمون، وألا لومة سججت عند  كار ( % 17.113

أما ألا (. % 73.347)الموس  الثاني فكانت ألا القو   في نروة المادة الجافة مع حووب لقاة دلجة نور 

وبالنظر إله نروة المواد الصجوة .  17نروة الرطوبة فرججت عند دلجة بو اء وأعاله عند  كار  القو  في

عجه الترتو ، وألجهما ( % 33.321-71.331)الذائوة الكجوة،  سججت أعجه النر  عند  كار  رج 

 ، كما تاولت حووب لقاة دلجة بو اء في نروة(% 41.373-41.137) 12عند الثمار المجقحة بدلا 

عجه ( % 41.371-41.413) 12، وألجها عند  كار دلا (% 77.111-11.331)الركرلات الكجوة 

التوالي في كجه الموسمون، أما نروة الركرلات المر عة فكانت مرتاعة مع ناس حووب الجقاة التي 

ة أعطت نتائج  ودة في نروة الركرلات الكجوة، وسججت عند الركروز أعجه النر  عند الثمار المجقح

 . 17أما في الموس  الثاني فكانت أعجه النر  مع  كار . بدلجة نور

-2.117)في كجه الموسمون  13تأثور معنوي في نروة الرماد لحووب لقاة  كار ( 44)سجا الشكا 

أما الحمولة الكجوة القابجة لجتعادل فرججت أكور القو  مع حووب لقاة  رج . عجه الترتو ( % 2.333

. حوث أن نروة األلواف تأثرت معنولا وتشكجت لدلنا مجموعتون. جه الترتو ع( % 3.213-1.113)

وفي الموس  الثاني ل  لت  ترجوا أي تأثور ( % 2.331)وسججت أعجه النر  عند الثمار المجقحة بدلجة 

ولوحظ تأثر والح لجثمار في نروة الوروتون، فقد كانت أعجه القو  مع  كار  رج . لحووب الجقاة

 (.  % 3.133-3.173) 17في كجه الموسمون، وألا النر  مع  كار ( % 2.321-2.313)

 :تينيسين المحتوى الكيميائي لصنف  .4.5

-12.333)أعطه نتائج  ودة في نروة المادة الجافة  17، أن  كار (43)أولحت نتائج الشكا  

كجه الموسمون عجه الترتو ، ولقابا هذا النوع من الحووب ألا القو  في نر   في( % 13.373

، أما المواد الصجوة الذائوة الكجوة فكانت الغجوة عند الثمار المجقحة (% 31.347-37.333)الرطوبة 

وألا النر  في  اة المواد الصجوة  الكجوة ، (% 72.431-73.373)الذي أعطه بدوره  17بذكار 

وفي الموس  الثاني مع  رج كانت لد سججت ألا النر  ( % 31.323)ي الماء مع دلجة الذائوة ف

 .، أما بالنروة الركرلات فقد تأثرت الثمار بالجوالح المختجاة(% 34.331)وبمعدل 

لوولح ان لومة الرماد لد تأثرت بحووب الجقاة وسججت أعجه نر  مع  كار دلجة ( 43)و اء الشكا 

أما الحمولة ( . % 2.331)أما في الموس  الثاني فكانت أعجه النر   مع  رج ( % 3.733)بو اء 

عجه الترتو  ( % 3.233-3.331)الكجوة القابجة لجتعادل فكانت أعجه لومة عند الثمار المجقحة بمش دلجة 
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د وفي كجه الموسمون، وبالنظر إله القو  المتحصا عجوها في نروة الوروتون، فقد سججت أعجه لومة عن

، وفي الموس  الثاني ل  تكن ثابتة بإعتوار أن نروة الوروتون لد تأثر بشكا (% 2.133) 13 كار دلا 

، في حون أن (% 2.127) 17والح بأنواع حووب الجقاة المرتعمجة، وسججت أعجه نروة عند  كار 

مما لدل عجه  نروة األلواف ل  ترجا أي تأثور والح لجحووب عجه الثمار فقد  اءت  ا النر  متقاربة

 .عدم تأثر الصنف األنثوي
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 .2133/2134الصاات الكوموائوة لصنف تونورون المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في موسمي (: 42)الشكل 
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 :سبعة بذراعالمحتوى الكيميائي لصنف .  2.5

، فاي (31، مجحق 13 دول) ، فرو  معنولة(47)أولحت النتائج المتحصا عجوها في الشكا 

عجه الترتو ، وهذ النوع ( % 13.243-13.111) 13نروة المادة الجافة كانت أعجه النر  مع دلا 

من الحووب سجا ألا القو  في نروة الرطوبة فهاتون الصاتون عجه عاللة عكروة، أما نروة المواد 

 32.311) 12الصجوة الذائوة الكجوة فقد سججت أكور نروة في الموس  االول عند الثمار المجقحة بدلا 

، أما بالنروة لجركرلات (% 33.231)ور ، أما في الموس  الثاني فرججت اكور النر  مع دلجة ن(%

، ونروة الركروز  12الكجوة المر عة فكانت أعجه القو  عند الثمار المجقحة بدلجة بو اء وألجها مع دلا 

 17أما في المر  الثاني كانت مع  كار ( % 31.443)فكانت مع دلجة نور مرتاعة في الموس  األول 

(23.741 %.) 

 17نروة الرماد التي تأثرت معنولا بحووب الجقاة، وسججت أعجه القو  مع  كار ( 41)لولح الشكا  

أما الحمولة الكجوة القابجة لجتعادل فقد سججت أعجه نروة مع دلا . عجه التوالي( % 3.273-3.333)

وفي الموس  الثاني (. % 1.731)عجه الترتو ، وألجها كانت مع دلجة بو اء ( % 3.411-3.743) 12

، في حون نروة األلواف ل  ترجا أي تأثور والح لجثمار المجقحة (% 1.737) 13مع  كار سججت 

في حون لوحظ أن نروة الوروتون سجا بها تأثر معنوي كوور عند . باألنواع المختجاة بحووب الجقاة

وألجها مع  كار دلجة ( % 2.473-2.241) 12الثمار مختجاة الجوالح، وسججت أعجه النر  مع دلا 

 .عجه ترتو  في كجه الموسمون( % 3.347-3.311) اء بو

 : عبد العزيزالمحتوى الكيميائي لصنف . 2.5

، أمتا (% 71.233)معنولا فتي نرتوة المتادة الجافتة  13تاو  حووب الجقاة دلا ( 41)لودي الشكا  

عجه بقوة حووب الجقتاة، وألجهتا ستججت متع دلتا ( % 11.231)في الموس  الثاني فقد تاو   كار  رج 

أما نروة الرطوبة فهتي عجته عاللتة عكرتوة متع نرتوة (. % 73.437-73.737)في كجه الموسمون  12

المادة الجافة، ولد سجا نوع حووب الجقاة مش دلجة  أعجه النرت  فتي المتواد الصتجوة الذائوتة الكجوتة فتي 

فتي ( % 33.311-31.321) 12لتوالي، وألجها مع دلا عجه ا( % 74.331-71.331)كجه الموسمون 

كجه الموسمون، أما نروة الركرلات الكجوة المر عة في الثمارفقد تأثرت بشكا مجحوظ بالجوالح المختجاتة 

 .إال ان نروة الركروز ل  لكن لها أي تأثر بحووب الجقاة في الموس  الثاني

، أما في الموس  (% 2.143)تاو  حووب الجقاة دلجة نور في نروة الرماد ( 31)نالحظ في الشكا 

 -3.141)وألجها كانت مع دلجة بو اء في كجه الموسمون ( % 2.124)الثاني فكانت الغجوة لمش دلجة 

في كجه  13، أما نروة الحمولة الكجوة القابجة لجتعادل فرججت أعجه النر  مع  كار (% 3.111
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في (. % 1.147-1.731)عجه الترتو ، وألجها كانت مع دلجة نور ( % 3.371-3.131)الموسمون 

حون نروة الرماد المتوا دة في الثمار ل  تتأثر بشكا مجحوظ بحووب الجقاة،  ما عاد في الموس  األول 

ة وبالنظر إله نروة الوروتون كانت أعجه نروة عند الثمار المجقح. فقد تشكجت لدلنا مجموعتون متقاربتون

في الموس  االول  17عجه التوالي، وألا لراءة سججت مع  كار ( % 2.337-2.413)بدلجة بو اء 

 .(% 3.441) 13و الثاني مع  كار ( % 3.333)
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 :مصريلمحتوى الكيميائي لصنف ا   .7.5

أعطه نروة  ودة في المادة الجافة و في كجه  13أن حووب الجقاة دلا ( 33)لتوون من الشكا 

، تقابجها ألا النر  في حالة الرطوبة أو المادة الرطوة، في حون (% 13.243-71.233)الموسمون 

نجد ان والركرلات سججت تأثور معنوي والح لحووب الجقاة عجه الثمار، حوث نجد أن المواد الصجوة 

بالجوالح المرتعمجة، وكانت أعجه لومة عند الثمار المجقحة في الماء لد تأثرت أل ا مجحوظ الكجوة الذائوة 

، وألجها لراءة كانت (% 33.231)أما في الموس  الثاني فكانت مع دلجة نور (. % 31.173)بمش دلجة 

في  اة المواد  كانت النر   د لعواة  13حوث ان الموس  الثاني مع  كار ( % 31.111)مع  رج 

 (.% 21.431)الصجوة الكجوة الذائوة في الماء

تأثور معنوي لحووب الجقاة عجه مجموعة التحالوا الكوموائوة، فنروة الرماد ( 32)لظهر من الشكا 

عجه الترتو  في موسمي الدراسة، كما كانت نروة ( % 3.333-2.111)كانت أعجه لومة مع مش دلجة 

، أما (% 3.733) 13جتعادل لد سججت نتائج  ودة مع الثمار المجقحة بذكار الحمولة الكجوة القابجة ل

وبالنظر اله نروة األلواف فج  لكن أي تأثور معنوي لحووب ( % 3.711) 17الموس  الثاني مع  كار 

عكس  لك فإن نروة الوروتون لد تأثرت بحووب الجقاة، وكانت أعجه لومة مع دلا . الجقاة وكانت ثابتة

أما في الموس  (. % 3.413) 13عجه الترتو ، وألا لراءة كانت مع  كار ( % 2.317-2.373) 12

لجمتغورات  اإل تالف ( 31)، و لوون تحجوا التوالن مجحق (% 3.333)بنروة  17الثاني فكانت مع  كار 

ن الثمار أعجه ( TSUDA et al., 2011)ثوتت دراسة ألقد . المجحوظ لجصنف الواحد مختجف الجوالح

 REZADEH et al., 2013; USMAN et )كده أوهذا ما (. Metaxenia)تتأثر بالتجقوح وهذا مالرمه بــ 

al., 2013 ) بأن بعض الخصائص الكموائوة لجثمار تتأثر بشكا والح بنوع حووب الجقاة من حوث نروة

أن  ((MINAMI et al., 1998ثوتت أكما  .الحمولة الكجوة القابجة لجتعادل و المواد الصجوة الذائوة الكجوة

جهرمونات لكما أن  .اهرة ناتجة من ا تالف حووب الجقاة المرتعمجة في التجقوحظ عوارة عنالموتازلنوا 

 رى أوفي دراسة  .(FARAG et al., 2012 a)ثور والح في مجموعة من  اات الثمار أالنواتوة ت

نروة  ا ةجثمار  لموائوة والخصائص الكؤثر عجه لن التجقوح بنوعون من حووب الجقاة أثوتت أ

 الاويلوكوموائوةخصائص التتأثر الثمار بحووب الجقاة من حوث كما . ر عةالركرلات الكجوة وال

(SANCHEZ-PEREZ et al., 2012).  التنوع في حووب الجقاة لعطي ثمار مختجاة من حوث كما أن

ن ولت وتركوي أومن المالحظ (. HASSAN et al., 2007) المواد الصجوة الكجوة الذائوة في الماء نروة

-HAFFAR et al., 1997; AL)عجه  ودة الثمار  بولوةحووب الجقاة مع تقنوة التجقوح تؤثر 

WASFY, 2014; AL-OBEED & SOLIMAN, 2011). أكدو (SULEZSKA et al., 2014 )ن أ

من حوث المواد الغذائوة هتمام عجه محتولات الثمار نواع حووب الجقاة تؤثر بشكا الفت لإلأ

 (SHAFIQUE et al., 2011)كما  اءت دراسة (. Xenia)بظاهرة  هذه و صو ا الوروتون وتدعه
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 ,.HUSSEIN et al;) اءت دراسة  و .الخصائص الكومائوة والح فين حووب الجقاة لها تأثور ألتثوت 

1997; HAFEZ et al., 2014 ; SOLIMAN & OSMAN, 2001 ) ن  ودة الثمار مرتوطة ألتؤكد

 ا الحصول عجه أمن لتؤكد أن    اءت (OMAR et al., 2014a) ودراسة. الجقاةحووب بنوعوة 

ألشجارنخوا ثوت  عند تجقوح  أ وهذا ما ،منتو   ود من ثمار التمر لج  مراعاة نوعوة حووب الجقاة

 حووب نوعالتجقوح بعند  أما ،باكرا الثمار تن ج نبأ الحظ Phoenix canariensis  نوع بحووب لقاة

و اءت .  تالفات في وزن الوذرة ومحتوى الرطوبة في الثمارت إفقد سجج Phoenix dactylifera لقاة 

 استعما نوعون من حووب الجقاة ولام بتجقوح  نف  الصحوث ( OMAR et al., 2014b)في دراسة 

والكومائوة من منطقة أل رى ومن  تالف في الخصائص الاويلائوة إرجا ، ف في منطقتون مختجاتون

الجذلن لاما بتجقوح أربعة أ ناف من ( 2117عود و عواج، )وفي دراسة   . رنوع حووب الجقاة آ

حووب الجقاة لصناي أم دهن و الورل  ، فرجال التأثور الوالح في نروة الركرلات الكجوة والمختيلة 

عود الواحد وآ رون، )وفي دراسة .  تأثربحووب الجقاة عكس ما سجا في نروة الركروز التي ل  ت

و لك بتجقوح  نف الحالوي بجقاة الخكري و الغنامي، ولام بتتوع كموة اإلنيلامت في عدة ( 2131

 ، cellulaseمراحا من حواة الثمار فاستخجص أن لحووب الجقاة تأثور والح في 

polygalacteoronase ،pectinestrease  وpolyphenoloxidase .  وحر(SABIR, 2015) لام الذي 

 معتورةكانت النتائج ف ،نواع مختجاةأبحوث تمت عمجوة التجقوح بخمس عجه أ ناف من العن   ةبدراس

 .عجه  اات الثمار فعالروثأحووب الجقاة تلن أستنتج فأ بذور، نف بدون  وظهر
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 .2133/2134مصري المجقحة بثمانوة أنواع من حووب الجقاة في موسمي  الصاات الكوموائوة لصنف (:20)الشكل 

 

.2133/2134حووب الجقاة في موسمي  الصاات الكوموائوة لصنف مصري المجقحة بثمانوة أنواع من(: 25)الشكل 
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 العامة الخالصة

اإلهتمام الكوور من الدراسات المعمقة ومواكوة التطور الذي  إن معظ  نخوا التمر الجيائرلة ل  تجق      

ن ل  نتو ا إلعطاء أسماء ثابتة لجنخوا الذكرلة ولحد األ .تتمع ب  كثورا من الدول المنتجة لجتمور

لرورة حتموة إلعطاء بنك معجوماتي  وهذه الدراسة. ر   من دورها المواشر إلثمار النخوا األنثولةالب

سواء الغذائوة  لجوطن معتورة التي بدورها تعطي فائدة إلتصادلةو المثمرةمن األشجارنوع العجه هذا 

 .منها أوالووئوة

تعرف عجه بعض األ ناف المغمورة عجه  رار  نف دلجة نور، دلجة بو اء و الإستهجونا  دراستنا ب

محجوة ال  ذكرلةال نخواأنواع  من الستة  وبمحاولة إستغالل .حته  ار  الوطن المعروفة ، رج

جنخوا ل( نوعوة كموة و)اء دراسة إحصائوة وتحجوجوة حاولنا إ رأمرلكوة األ ا ، المصدر وإثنتان 

 .2134-2133في موسمون متتالوون  الذكرلة واألنثولة

من  تجقوح اللوا عمجوة و.  مخورلة لحووب الجقاةو  لجطجع الذكرلة  مورفولو وةوبعدها لمنا بدراسة 

نعقاد التي تؤثر ،  حته لت  التأكد من نروة اإلدرهااالتعرف عجه نوعوة الحووب و مص األه  بمكان ،

لكا  نف أنثوي  معمقة فويلوكوموائوةبدراسة لمنا  في مرحجة الن ج و. واإلنتا وةعجه كموة المنتو  

 .عجه حدى

األنثولة  في بعض األ ناف ان الصاات النوعوة أعطت تشابهأ و د ، بالنروة لجدراسة المظهرلة

ل  لرجا التشاب  الوالح بون النخوا الذكرلة ، حوث عكس  لك لكواوةالدراسة ا و اءت .لةروالذك

 .لة الحامجة لناس الترموةواألنثو

جقواسات أو ا بالنروة لوالح اإ تالف تسجج  ري و المخوري لجنخوا الذكرلة ، الدراسة بشقوها الخ

ر إله  اة ظ، فالون ا بون النخوا المحجوةهر التنوع الحاظأولجطجع و حووب الجقاة،  النر  المأ و ة

وتموي  كار ( كغ 3.211-3.331)وزن الطجعة فقد تغج   كار دلجة نور في موسمي الدراسة وبمعدل 

أعجه نروة لإلنوات سججت عند و  دلجة بو اء في كور حج  الطجعة من طولها وعرلها وعدد شمارلخها

، أما الحوولة فقد تغج   كار دلجة نور في كجه الموسمون (% 12.444-14.222) كار  رج 

ر لصاة اء بكور حج  حوة الجقاة،  و بالنظ، وكان لد تموي  كار دلجة بو (% 71.173-71.111)

، أما طول األنووب ( 33.131µm-33.334) 13لذكار دلا عرض األنووب الطجعي كانت الغجوة 

  (µm 213.121)أما الموس  الثاني لذكار  رج ( µm 333.123)الطجعي فكانت أعجه القو  عند  كار 

ر   من التجقوح الخجطي الوب .االمرلكوةاأل ناف المحجوة و األ ناف ي إ تالف مجحوظ بونن أوول  لتو

في أوساط فالحي  اوماهو شائع افقد أعطت النتائج عكس ما كان متولع ،التي تمتاز ب  أشجار النخوا

 و اءت نروة اإلنعقاد مختجاة حر  .لكا  نف أنثوي ما لوافق  من نخوا  كرلة أن  و د، إ  المنطقة
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ولعود  لك . وهذا لعكس القومة ال ائعة من المنتو  دون عج  الاالحون. حووب الطجع المرتعمجة

التي لمكن أن تكون  ائوة في ( كور حج  الطجعة و رائحة حووب الجقاة)إلهتمامه  بوعض الممويات 

ولد سجا عند  نف دلجة بو اء ألا النر  في  موع الجوالح الثمانوة المختجاة . بعض األحوان

و صو ا مع  كرها عجه عكس  نف سوعة بذراع الذي سجا  صوبة مرتاعة في كا الجوالح، هذا  

وبدراسة الخصائص الاويلوكوموائوة . لدل عجه أن لألزهار األنثولة دور كوور في تقوجها لحووب الطجع

تمر مختجاة الجوالح ، أثوث أن ظاهرة الموتازلنا فعال لتأثر بها هذا النوع من األشجارالمهمة،  لعوونات ال

والتوافق بون األ ناف و أنواع حووب الجقاة، وهذا لغور فعال في نوعوة المنتو  من حوث الحج  

نف نوع من ومن هذا المنطجق لمكن اإلعتماد عجه التجقوح المو   أي لكا  . والمكونات الكوموائوة

 .حووب الجقاة المموية والذي لعطي منتو ا ونتائج أف ا من  ورها

سوراعد هذا اإلنجاز وبدون شك من لهتمون بغرج وإكثار وإنتا  أشجارالتمور، وكذا تعمو  الدراسة 

كما تراه  هذه الدراسة في .  عجه  موع الواحات الشاسعة، سواء لأل ناف األنثولة أو النخوا الذكرلة

ا كمنطجق لمعرفة هذه الشجرة المواركة معرفة معمقة، والتي تمتاز بالغموض  و عوبة إ راء  عجه

 .التجارب عجوها

نعتقد أن هذه الدراسة  اءت لتاتح باب الوحث المدلق في النخوا الذكرلة الجيائرلة وإعطاءها أسماء 

،لتجن  زوالها والحااظ عجه ثابتة، و لك بإ راء دراسة  يلئوة معمقة عجوها و إثراءها بطر  حدلثة 

فالرعي وراء أي  نف أنثوي من أ ا بذري لن لحد  إال بإ راء دراسة  يلئوة لألبولن . هذا التنوع

وبالر   عجه . لوا التجقوح، وكما هو معروف أن النخوا الوذرلة تمتاز بقوة إنتا ها ومقاومتها لألمراض

 كور النخوا تراه  بطرلقة  ور مواشرة في تحرون  إعتماد  ا الواحثون عجه النخوا األنثولة، إال أن

  .المنتو  كما و نوعا
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 .القواسات المأ و ة من الجرلد الوالغ (:0)الجدول 

  

النخيل 

 الذكرية

الصفات 

 الخضرية

   

طول 

 الجريدة

طول 

منطقة 

 الشوك

طول 

 السعف

طول 

 الشوكة

عرض 

 السعف

عدد 

 السعف

عدد 

 الشوك

 10ذكـــار 

2013 

338,00 90,00 55,00 13,50 3,50 149,00 43,00 

336,00 94,00 54,00 14,50 3,30 139,00 47,00 

335,00 83,00 56,00 15,00 3,20 149,00 41,00 

 43,67 145,67 3,33 14,33 55,00 89,00 336,33 متوسط

2014 

330 86 52 13,6 3,6 149 45 

332 85 51 14 3,7 147 43 

335 97 50 13 3,2 153 41 

 43,00 149,67 3,50 13,53 51,00 89,33 332,33 متوسط

 15ذكـــار 

2013 

375,00 104,00 47,00 11,90 2,50 197,00 37,00 

380,00 110,00 49,00 12,50 2,90 195,00 35,00 

405,00 115,00 46,00 13,20 3,10 193,00 34,00 

 35,33 195,00 2,83 12,53 47,33 109,67 386,67 متوسط

2014 

350 100 43 12 2,9 201 36 

360 103 48 14 2,8 187 37 

358 101 46 13 2,7 195 35 

 36,00 194,33 2,80 13,00 45,67 101,33 356,00 متوسط

 13ذكـــار 

2013 

427,00 85,00 65,50 14,00 4,00 185,00 28,00 

410,00 82,00 67,00 13,50 4,10 205,00 32,00 

425,00 80,00 66,00 12,50 4,00 191,00 26,00 

 28,67 193,67 4,03 13,33 66,17 82,33 420,67 متوسط

2014 

427 88 57 13,3 4,3 207 27 

410 89 68 13,1 3,9 191 30 

417 90 66 12,5 4,2 196 28 

 28,33 198,00 4,13 12,97 63,67 89,00 418,00 متوسط

 14ذكـــار 

2013 

314,00 61,00 45,40 11,00 3,50 219,00 42,00 

315,00 59,00 47,30 10,20 3,40 213,00 45,00 

309,00 71,00 43,90 10,90 3,20 205,00 39,00 

 42,00 212,33 3,37 10,70 45,53 63,67 312,67 متوسط

2014 

310,00 65,00 45,20 11,20 3,20 211,00 42,00 

309,00 67,00 40,70 10,00 3,30 205,00 45,00 

315,00 71,00 43,00 10,90 3,20 213,00 44,00 

 43,67 209,67 3,23 10,70 42,97 67,67 311,33 متوسط
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النخيل 

 الذكرية

الصفات 

 الخضرية

   

طول 

 الجريدة

طول 

منطقة 

 الشوك

طول 

 السعف

طول 

 الشوكة

عرض 

 السعف
 عدد الشوك عدد السعف

 12ذكـــار 

2013 

317,00 71,00 45,00 12,00 3,00 105,00 33,00 

315,00 72,00 46,00 13,00 3,10 107,00 32,00 

319,00 74,00 43,00 14,00 3,30 101,00 34,00 

 33,00 104,33 3,13 13,00 44,67 72,33 317,00 متوسط

2014 

312 69 48 11 3,1 107 34 

311 68 47 12 2,9 110 32 

320 62 45 12 3 102 30 

 32,00 106,33 3,00 11,67 46,67 66,33 314,33 متوسط

 12ذكـــار 

2013 

285,00 38,00 47,60 7,80 3,50 103,00 27,00 

271,00 39,00 46,90 8,40 4,00 173,00 31,00 

279,00 36,00 47,20 8,90 3,70 186,00 32,00 

 30,00 154,00 3,73 8,37 47,23 37,67 278,33 متوسط

2014 

250 38 47 8,2 3,6 167 29 

280 39 47,3 10,9 3,8 169 27 

275 41 46 8,9 3,9 163 30 

 28,67 166,33 3,77 9,33 46,77 39,33 268,33 متوسط

 17ذكـــار 

2013 

378,00 93,00 56,00 13,00 3,30 152,00 47,00 

398,00 97,00 57,20 12,90 3,20 151,00 45,00 

401,00 89,00 56,50 12,00 3,40 153,00 46,00 

 46,00 152,00 3,30 12,63 56,57 93,00 392,33 متوسط

2014 

340 83 55,7 12,5 3,4 147 46 

320 94 57,4 13 3,5 147 41 

400 82 55,8 11 3,6 153 42 

 43,00 149,00 3,50 12,17 56,30 86,33 353,33 متوسط

 18ذكـــار 

2013 

335,00 70,00 48,00 8,50 2,50 173,00 27,00 

325,00 69,00 50,00 9,00 2,70 171,00 28,00 

333,00 67,00 49,00 1,20 2,40 167,00 25,00 

 26,67 170,33 2,53 6,23 49,00 68,67 331,00 متوسط

2014 

337,00 69,00 48,00 13,00 2,30 163,00 26,00 

340,00 72,00 46,00 12,00 2,40 167,00 24,00 

339 73 47 11 2,3 166 24 

 24,67 165,33 2,33 12,00 47,00 71,33 338,67 متوسط
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     الخصائص               

 األصنا           الخضرية

 األنووية 

الصفات 

 الخضرية

   

طول 

منطقة 

 الشوك

طول 

 السعف

طول 

 الشوكة

عرض 

 السعف

عدد 

 السعف

عدد 

 الشوك

مساحة 

 السعف

دقلة 

 بيضاء 

2013 

355,00 77,00 46,00 13,40 50,00 231,00 45,00 100,42 

370,00 85,00 45,00 12,40 53,00 227,00 44,00 104,86 

365,00 87,00 48,00 13,00 52,00 233,00 46,00 102,36 

 102,55 45,00 230,33 51,67 12,93 46,33 83,00 363,33 متوسط

2014 

371,00 90,00 44,00 12,80 50,00 245,00 43,00 94,18 

365,00 83,00 50,00 12,34 49,00 229,00 47,00 97,18 

363,00 79,00 51,00 12,70 51,00 221,00 41,00 102,32 

 97,89 43,67 231,67 50,00 12,61 48,33 84,00 366,33 متوسط

 دقلة نور

2013 

378,00 120,00 56,00 11,00 2,80 189,00 47,00 88,58 

381,00 118,00 50,00 10,60 2,90 183,00 49,00 93,32 

397,00 117,00 55,00 12,00 2,95 187,00 50,00 93,85 

 91,92 48,67 186,33 2,88 11,20 53,67 118,33 385,33 متوسط

2014 

377,00 107,00 55,00 10,81 2,50 181,00 46,00 98,70 

373,00 115,00 56,00 10,55 2,90 189,00 48,00 96,52 

400,00 110,00 53,00 10,05 2,70 179,00 50,00 91,86 

 95,69 48,00 183,00 2,70 10,47 54,67 110,67 383,33 متوسط

 غرس

2013 

378,00 120,00 56,00 11,00 2,80 188,00 47,00 88,58 

381,00 118,00 50,00 10,60 2,90 182,00 49,00 93,32 

386,00 121,00 54,00 11,50 2,95 185,00 48,00 92,38 

 91,43 48,00 185,00 2,88 11,03 53,33 119,67 381,67 متوسط

2014 

377,00 107,00 55,00 10,81 2,50 181,00 46,00 98,70 

373,00 115,00 56,00 10,55 2,90 189,00 48,00 96,52 

400,00 110,00 53,00 10,05 2,70 179,00 50,00 91,86 

 95,69 48,00 183,00 2,70 10,47 54,67 110,67 383,33 متوسط

 تينيسين

2013 

371,00 61,00 54,00 6,30 4,50 208,00 35,00 130,90 

372,00 59,00 53,00 5,50 4,80 207,00 37,00 130,42 

370,00 63,00 55,00 6,80 3,90 210,00 45,00 129,20 

 130,17 39,00 208,33 4,40 6,20 54,00 61,00 371,00 متوسط

2014 

376,00 54,00 53,00 6,10 4,20 209,00 19,00 128,56 

426,00 55,00 54,00 6,20 4,10 201,00 20,00 130,02 

335,00 56,00 55,00 7,00 4,00 210,00 25,00 132,06 

 130,21 21,33 206,67 4,10 6,43 54,00 55,00 379,00 متوسط
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الخصائص األصنا     

 األنووية       الخضرية

طول 

 الجريدة

طول 

منطقة 

 الشوك

طول 

 السعف

طول 

 الشوكة

عرض 

 السعف

عدد 

 السعف

عدد 

 الشوك

مساحة 

 السعف

سبعة 

 بذراع

2013 

371,00 95,00 60,00 11,50 2,55 153,00 34,00 85,98 

368,00 97,00 57,00 9,50 2,45 155,00 35,00 89,26 

368,00 98,00 49,00 12,00 2,90 157,00 36,00 90,02 

 88,42 35,00 155,00 2,63 11,00 55,33 96,67 369,00 متوسط

2014 

368,00 94,00 58,00 9,50 2,53 147,00 34,00 88,80 

370,00 96,00 54,00 10,00 2,41 149,00 35,00 86,70 

371,00 95,00 50,00 10,50 2,38 146,00 36,00 85,90 

 87,13 35,00 147,33 2,44 10,00 54,00 95,00 369,67 متوسط

 عبد العزيز

2013 

274,00 87,00 48,00 11,50 3,30 119,00 35,00 115,98 

270,00 86,00 47,00 10,00 4,20 113,00 31,00 117,74 

271,00 95,00 49,00 11,30 3,90 115,00 29,00 122,04 

 118,59 31,67 115,67 3,80 10,93 48,00 89,33 271,67 متوسط

2014 

281,00 89,00 50,00 12,00 3,40 121,00 30,00 96,04 

285,00 87,00 52,00 11,50 4,00 121,00 29,00 104,72 

269,00 86,00 49,00 12,00 3,80 119,00 32,00 109,20 

 103,32 30,33 120,33 3,73 11,83 50,33 87,33 278,33 متوسط

 مصري

2013 

320,00 25,00 40,70 13,00 2,00 197,00 30,00 97,76 

325,00 26,50 41,00 12,00 2,50 195,00 31,00 99,58 

319,00 27,00 43,00 12,50 2,30 193,00 29,00 100,06 

 99,13 30,00 195,00 2,27 12,50 41,57 26,17 321,33 متوسط

2014 

319,00 24,50 39,50 11,50 2,80 195,00 28,00 98,12 

325,00 25,00 37,90 13,00 2,90 197,00 30,00 102,70 

317,00 27,00 40,00 11,00 2,40 195,00 28,00 97,90 

 99,57 28,67 195,67 2,70 11,83 39,13 25,50 320,33 متوسط
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 .لججرلد الوالغ نوعوةالخصائص ال (:5)الجدول 

 الصفات      النخيل  

 النخيل         الخضرية

 المدروسة             

قمة 

 النخلة
 إنحناء الجريد لون الجريد

انتضام 

 االشواك

ترتيب 

 االشواك

استطالة 

 السعف

انتضام 

السعف 

على 

 الجريد

 ثنائي مستقيم متقابلة زوجية يميل الى االنحناء اخضر داكن متهدلة 10ذكار 

 ثالثي متدلي متبادلة زوجية منتصب اخضر داكن مندمجة 10ذكار 

 ثنائي مستقيم متقابلة زوجية متوسط التدلي اخضر داكن ماتوحة 10ذكار 

 ثنائي مستقيم متقابلة فردية منتص  اخضر ناصع ماتوحة 10ذكار 

 ثنائي مشدودة متقابلة فردية منتص  اخضر داكن ماتوحة 10ذكار 

 ثالثي متدلي متبادلة زوجية متوسط التدلي اخضر داكن مندمجة 10ذكار 

 ثنائي متدلي متبادلة فردية لموا اله االنحناء اخضر داكن متهدلة 10ذكار 

 ثالثي مشدودة متقابلة زوجية متوسط التدلي اخضر داكن مندمجة 10ذكار 

 ثنائي مستقيم متوادلة زوجية يميل الى االنحناء اخضر داكن متهدلة دقلة بيضاء

 ثنائي متدلي متوادلة زوجية منتصب اخضر ناصع مندمجة دقلة نور

 ثنائي مشدود متقابلة زوجية متوسط التدلي اخضر شاحب ماتوحة غرس

 ثنائي متدلي متقابلة زوجية متوسط التدلي اخضر داكن مندمجة تينيسين

 ثنائي متدلي متقابلة زوجية االنحناءيميل الى  اخضر ناصع متهدلة سبعة بذراع

 ثالثي مشدود متبادلة رباعية منتصب اخضر شاحب مندمجة عبد العزيز

 ثنائي مستقيم متقابلة منفردة منتصب اخضر شاحب مفتوحة مصري
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 2133تكرارات لصاات الطجع اليهرلة لموس   :(03)جدول 
 

 

وزن الطجعة   

 (كغ) اليهرلة

طول 

 الطجعة

 (س )

عرض 

 الطجعة

 (س )

عدد 

 الشمارلخ

عدد 

 األزهار

طول 

 الشمروخ

 (س )

معاما 

عرض /طول

 الطجعة

 6,00 27,20 80,00 158,00 16,00 96,00 2,90  كار دلجة بو اء

 5,29 26,00 82,00 130,00 17,00 90,00 2,23  كار دلجة بو اء

 5,73 24,50 70,00 170,00 16,40 94,00 2,50  كار دلجة بو اء

 6,14 24,40 71,00 178,00 14,50 89,00 1,88  كار دلجة بو اء

 4,33 23,30 66,00 180,00 18,00 78,00 2,02  كار دلجة بو اء

 4,14 26,90 90,00 212,00 19,80 82,00 3,48 دلجة نور

 4,06 28,30 89,00 201,00 19,70 80,00 3,01 دلجة نور

 4,10 23,90 100,00 238,00 18,30 75,00 3,50 دلجة نور

 3,33 24,50 116,00 210,00 23,10 77,00 2,99 دلجة نور

 4,44 25,40 97,00 198,00 17,80 79,00 3,13 دلجة نور

 4,04 16,70 55,00 205,00 13,60 55,00 1,47  كار  رج

 3,90 15,70 59,00 213,00 15,40 60,00 1,67  كار  رج

 3,41 14,90 60,00 177,00 16,70 57,00 1,50  كار  رج

 3,35 16,90 65,00 189,00 17,30 58,00 1,80  كار   رج

 3,20 16,00 67,00 195,00 16,90 54,00 1,68  كار   رج

 8,15 19,20 49,00 114,00 8,10 66,00 1,02 13دلا 

 7,61 16,80 42,00 109,00 9,20 70,00 0,80 13دلا 

 7,93 14,10 41,00 112,00 8,70 69,00 0,70 13دلا 

 8,99 14,20 39,00 101,00 7,90 71,00 1,20 13دلا 

 8,02 15,00 38,00 117,00 9,10 73,00 1,13 13دلا 

 4,51 22,50 65,00 191,00 17,50 79,00 2,60 13 كار 

 4,76 18,10 66,00 200,00 16,90 80,50 2,50 13 كار 

 4,36 20,50 63,00 189,00 18,10 78,90 2,40 13 كار 

 4,05 21,50 64,00 187,00 19,00 77,00 3,01 13 كار 

 4,81 19,90 60,00 194,00 18,90 91,00 2,80 13 كار 

 4,08 21,50 61,00 177,00 17,40 71,00 1,50   مش دلجة

 4,11 19,80 56,00 180,00 17,90 73,50 1,73   مش دلجة

 4,13 19,10 57,00 176,00 16,90 69,80 0,99   مش دلجة

 4,53 19,20 59,00 169,00 15,90 72,00 1,20   مش دلجة

 3,48 20,50 55,00 164,00 18,10 63,00 1,40   مش دلجة

 3,97 19,50 61,00 120,00 17,40 69,00 0,76 17 كار 

 4,29 21,30 64,00 124,00 16,80 72,00 0,69 17 كار 

 4,24 16,60 67,00 130,00 17,20 73,00 0,67 17 كار 

 3,90 20,60 62,00 119,00 16,40 64,00 0,95 17 كار 

 3,60 18,40 71,00 126,00 17,50 63,00 0,99 17 كار 

 4,33 15,50 54,00 210,00 16,20 70,10 1,01 12دلا 

 3,71 15,40 53,00 206,00 15,90 59,00 0,99 12دلا 

 3,89 16,70 58,00 216,00 14,90 58,00 1,00 12دلا 

 3,57 15,90 47,00 202,00 17,10 61,00 0,89 12دلا 

 4,08 17,80 52,00 209,00 15,70 64,00 0,79 12دلا 
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 .5104تكرارات لصفات الطلع الزهرية لموسم : (04)جدول 

 

 

  
وزن الطجعة 

 (كغ)

 طول الطجعة

 (س )

عرض 

 (س ) الطجعة

عدد 

 الشمارلخ

عدد 

 األزهار

طول 

 الشمروخ

 (س )

 23,50 74,00 156,00 16,70 92,00 2,85  كار دلجة بو اء

 23,10 73,00 163,00 16,50 82,00 1,99  كار دلجة بو اء

 24,10 73,00 169,00 17,20 87,00 2,10  كار دلجة بو اء

 27,10 70,00 167,00 18,00 79,00 2,19  كار دلجة بو اء

 25,40 69,00 164,00 17,15 85,00 2,34  كار دلجة بو اء

 25,30 88,00 210,00 20,00 84,00 3,50 دلجة نور

 26,10 89,00 209,00 18,90 83,00 3,02 دلجة نور

 26,30 92,00 226,00 17,90 74,00 3,60 دلجة نور

 25,50 94,00 230,00 21,10 79,00 3,10 دلجة نور

 24,00 86,00 203,00 17,60 76,00 3,22 دلجة نور

 16,00 67,00 188,00 16,50 61,00 1,45  كار  رج

 18,00 69,00 202,00 15,20 54,00 1,71  كار  رج

 16,50 65,00 177,00 17,00 57,00 1,64  كار  رج

 15,70 57,00 200,00 16,80 59,00 2,62  كار   رج

 15,90 67,00 198,00 15,10 58,00 1,49  كار   رج

 12,70 37,00 99,00 9,20 69,00 0,99 13دلا 

 12,90 42,00 113,00 8,50 70,00 1,03 13دلا 

 13,90 38,00 108,00 7,70 67,00 0,80 13دلا 

 14,30 40,00 100,00 8,30 68,00 2,88 13دلا 

 14,90 40,00 116,00 10,10 75,00 0,79 13دلا 

 19,00 64,00 201,00 17,40 75,00 2,70 13 كار 

 21,20 61,00 196,00 17,60 69,00 3,05 13 كار 

 22,30 68,00 189,00 18,60 87,00 2,87 13 كار 

 20,80 64,00 186,00 19,30 85,00 2,70 13 كار 

 23,90 63,00 195,00 18,70 89,00 2,34 13 كار 

 20,40 55,00 169,00 18,50 69,50 0,98   مش دلجة

 17,40 60,00 180,00 17,90 64,00 2,64   مش دلجة

 18,40 58,00 172,00 19,00 72,00 1,40   مش دلجة

 22,40 55,00 174,00 16,70 73,00 0,85   مش دلجة

 19,50 65,00 179,00 16,80 67,00 1,25   مش دلجة

 21,50 73,00 127,00 15,90 70,00 0,90 17 كار 

 20,50 63,00 128,00 16,80 72,00 0,87 17 كار 

 20,30 61,00 118,00 15,98 69,00 0,75 17 كار 

 21,30 70,00 119,00 17,40 65,00 0,74 17 كار 

 20,10 69,00 121,00 16,70 73,00 0,73 17 كار 

 17,60 46,00 209,00 17,40 55,00 1,10 12دلا 

 16,60 59,00 205,00 16,50 57,00 1,04 12دلا 

 17,10 56,00 199,00 15,60 62,00 2,04 12دلا 

 17,40 53,00 203,00 15,70 58,00 0,88 12دلا 

 15,90 59,00 207,00 15,40 69,00 0,87 12دلا 
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 .5103تكرارات للدراسة الميكروسكوبة للحبوب اللقاح لموسم (: (05جدول 

 

نروة   

الحوولة 

% 

نروة 

 االنوات

% 

طول حوة 

الجقاة 

(Um)  

عرض 

 حوة 

(Um) 

طول األنووب 

الطجعي 

(Um)  

عرض 

األنووب 

 (Um)الطجعي

 10,35 254,65 15,68 44,36 83,00 88,00 دلجة بو اء

 8,12 221,65 14,72 38,09 81,00 91,00 دلجة بو اء

 10,26 220,83 13,69 38,09 69,00 85,00 دلجة بو اء

 9,97 224,32 13,22 43,07 80,00 86,00 دلجة بو اء

 10,27 237,86 11,22 36,67 81,00 86,00 دلجة بو اء

 12,01 105,54 14,18 41,67 79,00 86,00 دلجة بو اء

 9,54 221,89 14,32 41,52 73,00 86,00 دلجة بو اء

 11,49 220,18 14,33 36,58 69,00 90,00 دلجة بو اء

 8,97 230,65 14,77 42,33 71,00 84,00 دلجة بو اء

 7,87 241,98 12,29 42,79 78,00 87,00 دلجة بو اء

 9,78 187,69 14,45 38,38 68,00 81,00 دلجة نور

 7,85 156,35 15,22 40,66 62,00 86,00 دلجة نور

 8,44 245,21 14,58 37,35 60,00 79,00 دلجة نور

 10,28 222,52 11,59 33,79 67,00 80,00 دلجة نور

 11,03 198,70 14,66 41,03 69,00 81,00 دلجة نور

 10,54 309,58 16,80 38,54 70,00 74,00 دلجة نور

 11,09 209,78 11,73 45,77 71,00 76,00 دلجة نور

 12,54 197,65 12,81 38,39 67,00 72,00 دلجة نور

 9,87 245,65 12,82 38,67 69,00 79,00 دلجة نور

 7,58 145,65 14,11 40,88 64,00 82,00 دلجة نور

 12,74 289,32 13,25 35,37 93,00 90,00  رج

 9,98 222,58 12,42 34,22 92,00 94,00  رج

 8,77 268,65 13,38 41,21 90,00 97,00  رج

 10,92 283,69 12,68 36,31 94,00 96,00  رج

 13,01 304,98 14,06 38,83 97,00 95,00  رج

 7,97 402,98 13,09 34,16 93,00 93,00  رج

 9,85 307,98 14,69 36,45 96,00 92,00  رج

 7,85 208,99 15,04 35,20 92,00 90,00  رج

 10,25 277,98 14,60 32,56 88,00 98,00  رج

 8,97 289,51 15,47 32,75 89,00 95,00  رج

 13,55 124,98 12,94 39,95 67,00 82,00 13دلا 

 13,25 181,68 12,71 36,07 65,00 81,00 13دلا 

 13,42 109,67 13,94 41,21 64,00 78,00 13دلا 

 12,85 187,36 13,70 36,31 69,00 72,00 13دلا 

 14,04 182,28 13,08 38,83 70,00 76,00 13دلا 

 12,84 228,97 13,36 34,16 67,00 74,00 13دلا 

 10,52 307,98 12,74 36,45 70,00 75,00 13دلا 

 9,87 400,98 13,29 35,20 69,00 79,00 13دلا 

 13,05 140,29 13,63 32,56 65,00 80,00 13دلا 



 3 الملحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5103تكرارات للدراسة الميكروسكوبة للحبوب اللقاح لموسم (: (05جدول 

 

 14,24 369,74 14,67 32,75 63,00 74,00 13دلا 

 9,96 297,45 13,95 32,01 68,00 90,00 13 كار 

 9,71 231,58 14,58 26,75 70,00 94,00 13 كار 

 8,84 238,14 14,37 37,64 55,00 91,00 13 كار 

 9,92 255,87 13,84 31,86 69,00 96,00 13 كار 

 10,85 336,89 11,95 26,49 67,00 91,00 13 كار 

 13,56 409,78 12,23 27,32 64,00 93,00 13 كار 

 10,25 409,87 13,32 32,75 67,00 90,00 13 كار 

 9,58 230,14 13,30 32,54 64,00 89,00 13 كار 

 7,96 231,21 12,22 32,05 66,00 92,00 13 كار 

 10,37 406,97 12,15 29,55 69,00 91,00 13 كار 

 7,41 187,86 11,62 36,20 81,00 90,00 مش دلجة

 6,97 229,97 11,94 33,60 80,00 94,00 مش دلجة

 7,72 181,29 14,70 37,90 79,00 93,00 مش دلجة

 7,96 189,87 13,32 34,51 76,00 92,00 دلجةمش 

 8,18 224,65 12,77 35,92 79,00 95,00 مش دلجة

 7,97 140,97 14,35 36,93 75,00 92,00 مش دلجة

 7,91 185,69 13,63 34,19 77,00 95,00 مش دلجة

 13,21 182,67 12,95 32,29 74,00 93,00 مش دلجة

 10,12 187,64 12,22 35,92 72,00 90,00 مش دلجة

 12,54 188,46 14,78 38,49 82,00 95,00 مش دلجة

 11,08 220,14 13,85 32,73 80,00 96,00 17 كار 

 7,94 219,45 13,06 37,78 67,00 95,00 17 كار 

 8,65 209,65 13,58 34,60 60,00 92,00 17 كار 

 8,95 212,73 12,90 37,26 69,00 95,00 17 كار 

 12,81 215,64 13,13 37,12 72,00 97,00 17 كار 

 11,65 217,69 15,97 36,19 72,00 94,00 17 كار 

 7,25 365,85 13,68 30,74 75,00 96,00 17 كار 

 8,95 218,74 13,31 33,04 69,00 97,00 17 كار 

 12,65 227,64 15,58 37,55 67,00 88,00 17 كار 

 11,21 405,22 15,83 30,31 66,00 95,00 17 كار 

 9,71 177,86 12,09 40,73 67,00 87,00 12دلا 

 9,64 145,98 14,66 43,86 61,00 88,00 12دلا 

 8,29 185,54 14,30 41,44 59,00 89,00 12دلا 

 10,59 183,97 13,63 42,72 60,00 84,00 12دلا 

 7,98 180,97 14,22 44,06 58,00 88,00 12دلا 

 6,78 177,95 15,63 38,89 53,00 84,00 12دلا 

 8,54 187,32 14,21 32,40 56,00 82,00 12دلا 

 7,90 155,68 13,31 35,92 60,00 86,00 12دلا 

 8,64 160,58 12,98 37,29 68,00 87,00 12دلا 

 6,89 201,54 14,21 34,52 70,00 81,00 12دلا 
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 .5104تكرارات للدراسة الميكروسكوبة للحبوب اللقاح لموسم (: 15)جدول 

 

 

نروة 

الحوو

 %لة 

نروة 

 االنوات

% 

طول حوة 

الجقاة 

(Um) 

 عرض حوة 

(Um) 

طول األنووب 

الطجعي 

(Um) 

عرض 

األنووب 

 (Um)الطجعي

 11,12 228,94 14,90 36,79 83,00 90,00 دلجة بو اء

 10,26 228,69 16,05 36,91 84,00 91,00 دلجة بو اء

 7,98 254,63 14,26 42,79 69,00 88,00 دلجة بو اء

 10,12 245,12 14,90 36,91 79,00 93,00 دلجة بو اء

 8,89 224,85 13,12 41,09 76,00 83,00 دلجة بو اء

 10,68 241,25 14,32 42,59 75,00 86,00 دلجة بو اء

 9,12 233,65 11,22 37,18 72,00 88,00 دلجة بو اء

 12,04 225,64 13,13 39,59 76,00 89,00 دلجة بو اء

 8,77 234,87 12,29 41,05 78,00 90,00 دلجة بو اء

 7,65 305,88 15,65 42,22 69,00 91,00 دلجة بو اء

 12,54 187,59 15,77 30,88 67,00 87,00 دلجة نور

 10,41 227,89 13,99 33,17 69,00 86,00 دلجة نور

 10,37 177,98 13,40 33,96 65,00 83,00 دلجة نور

 10,24 187,63 13,06 38,96 60,00 80,00 دلجة نور

 11,21 181,65 12,93 32,98 63,00 72,00 دلجة نور

 7,98 303,56 14,38 38,36 67,00 74,00 دلجة نور

 8,88 186,35 13,83 35,76 60,00 76,00 دلجة نور

 9,87 199,65 11,96 39,29 67,00 75,00 دلجة نور

 10,19 232,25 13,69 37,37 63,00 79,00 دلجة نور

 11,04 189,36 11,67 39,54 62,00 84,00 دلجة نور

 9,05 288,74 11,93 36,75 92,00 95,00  رج

 10,59 269,87 13,20 35,20 93,00 92,00  رج

 8,96 307,85 12,38 32,56 90,00 91,00  رج

 7,85 287,96 14,04 32,75 92,00 90,00  رج

 7,92 254,12 13,69 36,78 95,00 95,00  رج

 8,88 291,58 14,22 31,96 97,00 97,00  رج

 9,87 289,65 14,40 28,16 89,00 91,00  رج

 12,54 345,98 12,50 35,74 93,00 90,00  رج

 11,85 333,52 13,76 35,67 97,00 92,00  رج

 12,58 279,84 12,94 29,37 96,00 94,00  رج

 12,96 185,99 13,02 36,78 67,00 73,00 13دلا 

 13,97 157,98 12,24 31,96 71,00 75,00 13دلا 

 7,85 143,97 14,03 28,16 70,00 81,00 13دلا 

 8,99 137,98 12,17 35,74 69,00 79,00 13دلا 

 9,85 179,65 11,63 35,67 67,00 77,00 13دلا 

 11,98 189,65 12,54 29,37 68,00 77,00 13دلا 

 13,56 179,98 14,00 29,99 63,00 76,00 13دلا 

 13,05 204,66 13,26 27,90 67,00 75,00 13دلا 

 14,04 199,87 12,75 37,90 68,00 74,00 13دلا 



 3 الملحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5104تكرارات للدراسة الميكروسكوبة للحبوب اللقاح لموسم (: 15)جدول 

 

 12,85 300,87 13,09 37,20 69,00 72,00 13دلا 

 10,04 309,58 13,74 39,21 67,00 93,00 13 كار 

 10,21 341,21 12,69 32,60 68,00 92,00 13 كار 

 9,78 236,98 12,98 34,05 69,00 93,00 13 كار 

 9,69 241,12 14,29 30,81 72,00 93,00 13 كار 

 9,85 307,98 12,77 30,41 65,00 90,00 13 كار 

 10,24 197,65 13,20 35,16 68,00 91,00 13 كار 

 9,65 203,74 11,89 35,16 69,00 88,00 13 كار 

 9,25 407,69 13,11 35,68 63,00 89,00 13 كار 

 9,74 233,67 15,06 34,88 68,00 90,00 13 كار 

 7,85 308,57 13,85 36,65 67,00 95,00 13 كار 

 9,65 184,67 14,98 36,27 80,00 92,00 مش دلجة

 12,24 189,65 13,65 37,01 75,00 93,00 مش دلجة

 7,98 308,74 12,95 36,03 78,00 93,00 مش دلجة

 7,21 227,95 13,65 35,27 71,00 91,00 مش دلجة

 10,14 187,35 14,24 32,84 79,00 97,00 مش دلجة

 12,54 243,97 13,85 36,25 72,00 94,00 مش دلجة

 8,26 187,95 13,70 33,54 74,00 92,00 مش دلجة

 7,68 297,56 10,99 30,84 75,00 93,00 مش دلجة

 7,24 187,98 11,68 31,96 76,00 97,00 مش دلجة

 8,96 189,65 11,97 34,65 81,00 92,00 مش دلجة

 11,28 217,68 13,09 31,25 75,00 95,00 17 كار 

 9,74 257,96 13,24 33,86 68,00 97,00 17 كار 

 7,25 227,58 14,93 36,29 73,00 98,00 17 كار 

 6,99 254,98 15,66 33,60 76,00 95,00 17 كار 

 7,98 229,65 13,14 28,83 70,00 89,00 17 كار 

 10,65 109,99 13,18 33,62 69,00 96,00 17 كار 

 10,74 400,48 16,32 35,61 79,00 97,00 17 كار 

 11,54 338,78 13,68 36,58 80,00 86,00 17 كار 

 10,98 219,67 17,41 43,28 75,00 87,00 17 كار 

 14,52 221,99 13,92 30,15 69,00 97,00 17 كار 

 9,85 182,69 12,29 35,87 67,00 82,00 12دلا 

 10,02 167,98 15,85 40,65 59,00 83,00 12دلا 

 8,32 160,58 12,14 40,21 59,00 84,00 12دلا 

 7,85 184,21 14,79 43,79 56,00 84,00 12دلا 

 11,12 125,38 16,01 41,21 57,00 87,00 12دلا 

 8,65 184,36 14,32 43,65 59,00 86,00 12دلا 

 9,65 208,98 13,85 37,59 58,00 83,00 12دلا 

 7,65 187,54 12,97 31,24 67,00 82,00 12دلا 

 8,87 176,35 11,99 43,12 68,00 88,00 12دلا 

 7,96 223,56 14,39 33,54 69,00 80,00 12دلا 



 4 الملحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5103لسنة  صنا  المدروسةألتكرارات نسبية االنعقاد وتساقط الومار ل(: 10)جدول 

 

 نروة اإلنعقاد         

النخوا        

 f الذكرلة
دقلة 

 بيضاء

دقلة 

 تينيسين غرس غرس نور

سبعة 

 عبد العزيز بذراع

 75,00 75,00 92,86 76,19 60,00 80,43 18,33 دقلة بيضاءذكار

 75,68 72,50 90,00 77,50 54,55 78,72 22,95 دقلة بيضاءذكار

 75,00 54,55 90,00 76,32 62,79 75,47 25,00 دقلة بيضاءذكار

 100 53,85 96,43 81,08 89,47 84,62 47,37 ذكار دقلة نور

 96,77 54,05 96,77 82,05 81,08 86,54 47,83 ذكار دقلة نور

 96,55 72,50 93,10 82,61 78,38 88,68 48,00 ذكار دقلة نور

 84,85 72,22 96,67 78,57 78,38 93,02 56,60 ذكار غرس

 84,38 71,43 93,55 78,85 76,92 95,12 54,69 ذكار غرس

 84,38 52,63 93,94 78,26 80,00 95,74 53,45 ذكار غرس

 84,38 51,28 80,65 78,57 55,00 86,27 54,55 10ذكار دقل 

 83,33 51,35 77,78 78,72 51,22 84,91 54,39 10ذكار دقل 

 82,76 69,05 79,31 78,26 50,00 84,44 55,56 10ذكار دقل 

 96,67 69,44 83,33 60,42 38,46 88,89 42,22 12ذكار 

 96,67 68,42 81,82 60,00 35,14 86,67 39,02 12ذكار 

 96,77 73,81 80,00 57,14 35,00 87,23 38,64 12ذكار 

 88,57 71,79 89,66 83,78 58,97 93,33 57,41 ذكار مش دقلة

 87,88 73,81 70,97 83,78 61,90 91,11 62,26 ذكار مش دقلة

 88,24 65,00 70,00 82,05 63,16 91,30 60,38 ذكار مش دقلة

 75,68 65,71 88,89 88,37 38,46 70,83 45,16 17ذكار 

 74,29 63,89 92,86 87,80 38,10 67,31 46,00 17ذكار 

 75,76 55,26 92,86 84,62 37,50 70,59 45,83 17ذكار 

 80,56 55,26 90,32 66,00 56,76 77,78 57,45 15دقل  ذكار

 80,00 56,67 93,10 65,12 56,41 76,60 57,14 15ذكار دقل 

 80,00 56,41 90,00 65,96 54,76 79,07 56,52 15ذكار دقل 
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 .5104لسنة  صنا  المدروسةألالومار لاإلنعقاد نسبية  تكرارا(: 15)جدول 

 

نسبة                

النخيل    اإلنعقاد

 f الذكرية

دقلة 

 بيضاء

دقلة 

 تينيسين غرس غرس نور

سبعة 

 بذراع

عبد 

 مصري العزيز

 74,19 70,73 90,00 75,00 41,18 58,82 78,85 26,67 دقلة بيضاءذكار

 78,13 75,00 87,10 74,42 40,00 60,00 76,47 21,88 دقلة بيضاءذكار

 72,73 58,97 89,66 76,92 25,00 75,00 80,39 22,03 دقلة بيضاءذكار

 96,67 55,26 92,86 83,33 10,81 89,19 88,89 48,00 ذكار دقلة نور

 96,55 54,76 93,33 83,67 26,19 73,81 85,11 47,92 ذكار دقلة نور

 96,43 73,17 93,55 84,00 12,12 87,88 90,38 51,02 ذكار دقلة نور

 83,33 72,50 92,59 78,72 30,77 69,23 95,92 55,36 ذكار غرس

 82,35 74,36 94,87 78,57 26,32 73,68 90,91 57,89 ذكار غرس

 82,76 50,00 93,55 76,74 32,43 67,57 95,83 55,00 ذكار غرس

 83,33 48,65 76,67 79,49 50,00 50,00 87,23 54,39 10ذكار دقل 

 85,71 52,38 78,57 78,38 48,72 51,28 89,58 53,57 10ذكار دقل 

 83,87 66,67 77,78 78,57 50,00 50,00 89,36 53,23 10ذكار دقل 

 96,88 67,57 81,82 60,00 59,46 40,54 89,36 40,00 12ذكار 

 93,33 69,05 80,00 60,78 61,90 38,10 87,76 37,50 12ذكار 

 93,10 73,17 79,31 62,00 65,00 35,00 86,21 40,43 12ذكار 

 83,87 72,50 70,97 83,67 41,46 58,54 92,68 58,82 ذكار مش دقلة

 86,11 71,79 72,22 84,21 43,59 56,41 90,70 59,26 ذكار مش دقلة

 87,10 68,42 71,43 82,05 41,86 58,14 89,36 60,71 ذكار مش دقلة

 73,53 58,54 87,88 87,50 57,50 42,50 69,23 45,45 17ذكار 

 72,73 64,10 93,55 88,10 55,32 44,68 69,39 48,08 17ذكار 

 74,07 55,00 90,00 86,67 55,81 44,19 68,29 47,92 17ذكار 

 77,14 55,00 89,66 66,67 43,59 56,41 75,00 54,17 15ذكار دقل 

 79,31 54,76 93,55 64,44 47,50 52,50 74,00 59,18 15ذكار دقل 

 80,00 56,41 93,10 66,67 47,62 52,38 80,00 57,45 15ذكار دقل 
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 .عند الجرلد ACPلومة التغالر المتجمع عجه المركوات الناتجة من تحجوا   (:0)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةبون المعالور المرتخدمة في تشخوص النخوا المدروس االرتواطاتالعاللة و  (:5)جدول 

 

 

.العاللة بون المعالور والنخوا المدروسة :(0)الشكل 

  كار دلجة بو اء

  كار دلجة نور

  كار  رج

 13 كار دلا 

 13 كار 

  كار مش دلجة 
 17 كار 

 12 كار دلا 

 دلجة بو اء

 دلجة نور
  رج

 تونورون

 سوعة بذراع
 عود العيلي

 مصري

 طول الجرلدة

 طول منطقة الشوق

 طول الرعف

 طول الشوكة

 عرض الرعف

 عدد الرعف

 عدد الشوق

 مراحة الرعف

-3  

-2  

-1  

0 

1 

2 

3 

-4  -3  -2  -1  0 1 2 3 4 5 

F2
 (

2
1

,9
4

 %
) 

F1 (33,72 %) 

Biplot (axes F1 et F2 : 55,66 %) 

  
Valeur 
propre Variabilité (%) % cumulé 

F1 2,697 33,716 33,716 

F2 1,755 21,941 55,656 

F3 1,485 18,560 74,216 

F4 0,992 12,402 86,618 

F5 0,478 5,981 92,599 

F6 0,413 5,166 97,765 

F7 0,134 1,670 99,435 

F8 0,045 0,565 100,000 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

 0,180- 0,268- 0,204- 0,206 0,155 0,864 طول الجرلدة

 0,174- 0,101 0,216- 0,466- 0,188- 0,777 طول منطقة الشوق

 0,052- 0,160 0,025- 0,078- 0,608 0,756 طول الرعف

 0,002 0,347- 0,727 0,344- 0,306- 0,372 طول الشوكة

 0,269- 0,368 0,370 0,540 0,551- 0,241 عرض الرعف

 0,142 0,252- 0,193- 0,828 0,248- 0,324 عدد الرعف

 0,448 0,181 0,115- 0,195- 0,572- 0,614 عدد الشوق

 0,233 0,138 0,434 0,293 0,735 0,314 مراحة الرعف
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 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور وزن الطجعة الذكرلة لموسمي الدراسة  (:0)الجدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 20,447 2,921 10,253 < 0,0001 

Erreur 27 7,692 0,285 

  Total corrigé 34 28,139 

    

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور طول الطجعة الذكرلة لموسمي الدراسة  (:5)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 2867,089 409,584 19,010 < 0,0001 

Erreur 27 581,738 21,546 

  Total corrigé 34 3448,827 

   

 

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور عرض الطجعة لموسمي الدراسة  (:3)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 327,957 46,851 43,087 < 0,0001 

Erreur 27 29,359 1,087 

  Total corrigé 34 357,316 

   

 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 24,234 3,462 64,225 < 0,0001 

Erreur 27 1,455 0,054 

  Total corrigé 34 25,689 

   

Source DDL 

Somme 

des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 3071,200 438,743 21,966 < 0,0001 

Erreur 27 539,300 19,974 

  Total corrigé 34 3610,500 

   

Source DDL 

Somme 

des carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 291,311 41,616 42,324 < 0,0001 

Erreur 27 26,548 0,983 

  Total corrigé 34 317,859 
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 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور عدد الشمارلخ لموسمي الدراسة  (:4)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 43247,393 6178,199 63,442 < 0,0001 

Erreur 27 2629,350 97,383 

  Total corrigé 34 45876,743 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 45022,336 6431,762 107,758 < 0,0001 

Erreur 27 1611,550 59,687 

  Total corrigé 34 46633,886 

    

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور طول الشمروخ لموسمي الدراسة  (:2)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 448,688 64,098 25,049 < 0,0001 

Erreur 27 69,091 2,559 

  Total corrigé 34 517,779 

   

 

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور عدد االزهار لموسمي الدراسة  (:2)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 7706,043 1100,863 33,147 < 0,0001 

Erreur 27 896,700 33,211 

  Total corrigé 34 8602,743 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 515,570 73,653 40,096 < 0,0001 

Erreur 27 49,597 1,837 

  Total corrigé 34 565,167 

   

Source DDL 

Somme 

des carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 6677,719 953,960 59,216 < 0,0001 

Erreur 27 434,967 16,110 

  Total corrigé 34 7112,686 
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 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور حوولة حووب الجقاة لموسمي الدراسة  (:0)جدول 

Source DDL 

Somme 

des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 2879,010 411,287 51,207 < 0,0001 

Erreur 62 497,975 8,032 

  Total corrigé 69 3376,986 

   

Source DDL 

Somme 

des carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 2638,352 376,907 34,821 < 0,0001 

Erreur 62 671,090 10,824 

  Total corrigé 69 3309,443 

    

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور االنوات حووب الجقاة لموسمي الدراسة  (:5)جدول 

Source DDL 

Somme 

des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 5587,121 798,160 48,217 < 0,0001 

Erreur 62 1026,322 16,554 

  Total corrigé 69 6613,443 

   

Source DDL 

Somme 

des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 6161,575 880,225 62,451 < 0,0001 

Erreur 62 873,868 14,095 

  Total corrigé 69 7035,443 

    

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور طول حووب الجقاة لموسمي الدراسة  (:3)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 586,759 83,823 8,365 < 0,0001 

Erreur 62 621,284 10,021 

  Total corrigé 69 1208,042 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 586,759 83,823 8,365 < 0,0001 

Erreur 62 621,284 10,021 

  Total corrigé 69 1208,042 

    



 7 الملحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور عرض حووب الجقاة لموسمي الدراسة  (:4)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 9,022 1,28 0,995 0,443 

Erreur 62 80,315 1,29 

  Total corrigé 69 89,337 

   

Source DDL 

Somme 

des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 14,8801 2,1257 1,4879 0,1882 

Erreur 62 88,5773 1,4287 

  Total corrigé 69 103,457 

    

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور طول االنووب الطجعي لموسمي الدراسة  (:2)جدول 

Source DDL 

Somme 

des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 136854,00 19550,57 5,78 < 0,0001 

Erreur 62 209619,20 3380,95 

  Total corrigé 69 346473,20 

   

Source DDL 

Somme 

des carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 95523,429 13646,204 5,2115 0,0001 

Erreur 62 162346,321 2618,489 

  Total corrigé 69 257869,750 

    

 .2133/2134التحجوا االحصائي لمتغور عرض االنووب الطجعي لموسمي الدراسة  (:2)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 7 110,858 15,837 5,635 < 0,0001 

Erreur 62 174,242 2,810 

  Total corrigé 69 285,100 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 7 54,714 7,816 2,635 0,019 

Erreur 62 183,915 2,966 

  Total corrigé 69 238,629 

    



 8 ملحقالـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف العالدة بحووب لقاة دلجة بو اء في موسمي الدراسة (:0)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 9471,464 947,146 50,632 < 0,0001 

Erreur 19 355,426 18,707 

  Total corrigé 29 9826,889 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 9947,595 994,759 44,054 < 0,0001 

Erreur 19 429,025 22,580 

  Total corrigé 29 10376,620 

    

 .تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف العالدة بحووب لقاة دلجة نور في موسمي الدراسة (:5)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 5939,734 593,973 17,381 < 0,0001 

Erreur 19 649,282 34,173 

  Total corrigé 29 6589,017 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 6863,566 686,357 39,762 < 0,0001 

Erreur 19 327,975 17,262 

  Total corrigé 29 7191,541 

    

 .في موسمي الدراسة تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف العالدة بحووب لقاة  رج (:3)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 7765,754 776,575 33,665 < 0,0001 

Erreur 19 438,285 23,068 

  Total corrigé 29 8204,039 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 7684,330 768,433 47,346 < 0,0001 

Erreur 19 308,373 16,230 

  Total corrigé 29 7992,702 

    

 



 8 ملحقالـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .في موسمي الدراسة 13تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف العالدة بحووب لقاة دلا  (:4)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 12757,129 1275,713 96,001 < 0,0001 

Erreur 19 252,483 13,289 

  Total corrigé 29 13009,612 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 11888,998 1188,900 95,894 < 0,0001 

Erreur 19 235,563 12,398 

  Total corrigé 29 12124,561 

    

 .تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف العالدة بحووب لقاة مش دلجة في موسمي الدراسة (:2)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 11760,426 1176,043 268,513 < 0,0001 

Erreur 19 83,217 4,380 

  Total corrigé 29 11843,643 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 12889,625 1288,962 390,980 < 0,0001 

Erreur 19 62,638 3,297 

  Total corrigé 29 12952,263 

    

 .في موسمي الدراسة 13تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف العالدة بحووب لقاة  كار  (:2)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 10 4384,649 438,465 112,931 < 0,0001 

Erreur 19 73,769 3,883 

  Total corrigé 29 4458,418 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 10 4164,135 416,414 30,928 < 0,0001 

Erreur 19 255,819 13,464 

  Total corrigé 29 4419,954 

    



 8 ملحقالـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 .في موسمي الدراسة 17تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف العالدة بحووب لقاة  كار  (:7)جدول 

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des 

carrés F Pr > F 

Modèle 10 7410,052 741,005 122,694 < 0,0001 

Erreur 19 114,750 6,039 

  Total corrigé 29 7524,802 

   

Source DDL 

Somme des 

carrés 

Moyenne 

des carrés F Pr > F 

Modèle 10 8631,614 863,161 23,628 < 0,0001 

Erreur 19 694,087 36,531 

  Total corrigé 29 9325,701 

    

 .في موسمي الدراسة 12العالدة بحووب لقاة دلا تحجوا التوالن لتأثر أزهار األ ناف  (:8)جدول 

Source DDL 

Somme 

des carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 10 10668,602 1066,860 141,571 < 0,0001 

Erreur 19 143,182 7,536 

  Total corrigé 29 10811,783 

   

Source DDL 

Somme 

des carrés 

Moyenne des 

carrés F Pr > F 

Modèle 10 8493,907 849,391 473,734 < 0,0001 

Erreur 19 34,066 1,793 

  Total corrigé 29 8527,974 

    

 

 

 

 

 

 

 



 1ــــــــــــــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الاويلائوة لصنف دلجة بو اء في موسمي الدراسة  (:0)جدول 

 

 طول التمرة وزن التمرة

عرض 

 عرض البذرة طول البذرة وزن اللحمة التمرة

R² 0,488 0,694 0,351 0,412 0,450 0,217 

F 13,210 31,474 7,510 9,715 11,358 3,833 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر /طول

 ض البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,224 0,412 0,311 0,292 0,234 

 F 3,990 9,705 6,243 5,708 4,228 

 Pr > F 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,000 

 

 

 طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة ةوزن التمر

عرض 

 البذرة

R² 0,604 0,808 0,383 0,546 0,600 0,242 

F 21,156 58,479 8,619 16,680 20,809 4,434 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,000 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,172 0,336 0,389 0,333 0,301 

 F 2,882 7,003 8,807 6,922 5,968 

 Pr > F 0,009 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

  

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الاويلائوة لصنف دلجة نور في موسمي الدراسة  (:5)جدول 

 

 عرض البذرة طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة ةطول التمر وزن التمرة

R² 0,407 0,679 0,427 0,453 0,652 0,316 

F 9,522 29,319 10,309 11,466 26,009 6,391 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن /وزن الومرةة

 البذرة

 R² 0,477 0,287 0,248 0,678 0,493 

 F 12,643 5,570 4,566 29,177 13,468 

 Pr > F < 0,0001 < 0,0001 0,000 < 0,0001 < 0,0001 

 

 
 عرض البذرة طول البذرة وزن اللحمة ةعرض التمر التمرةطول  ةوزن التمر

R² 0,578 0,365 0,636 0,186 0,727 0,532 

F 18,963 7,979 24,163 3,169 36,862 15,767 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,005 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /ةالومر

 البذرة

 R² 0,076 0,063 0,387 0,827 0,333 

 F 1,144 0,934 8,732 66,271 6,913 

 Pr > F 0,342 0,484 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

  



 1ــــــــــــــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الاويلائوة لصنف  رج في موسمي الدراسة  (:3)جدول 

 

 عرض البذرة طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

R² 0,871 0,803 0,277 0,844 0,545 0,403 

F 93,165 56,512 5,296 74,967 16,605 9,350 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /ةالومر

 البذرة

 R² 0,508 0,721 0,279 0,296 0,418 

 F 14,315 35,837 5,370 5,829 9,966 

 Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 

 طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

عرض 

 البذرة

R² 0,837 0,674 0,504 0,818 0,634 0,297 

F 70,911 28,648 14,061 62,122 23,991 5,842 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,480 0,755 0,262 0,276 0,555 

 F 12,766 42,598 4,912 5,295 17,286 

 Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

  

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الاويلائوة لصنف تونورون في موسمي الدراسة  (:4)جدول 

 

 طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

عرض 

 البذرة

R² 0,802 0,419 0,654 0,769 0,853 0,427 

F 56,036 9,979 26,200 46,092 80,512 10,311 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,357 0,841 0,321 0,205 0,390 

 F 7,698 73,430 6,548 3,573 8,855 

 Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,002 < 0,0001 

 

 

 عرض البذرة طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

R² 0,784 0,848 0,579 0,728 0,658 0,534 

F 50,412 77,470 19,051 37,064 26,610 15,879 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,475 0,734 0,678 0,492 0,183 

 F 12,556 38,192 29,117 13,431 3,102 

 Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,005 

  



 1ــــــــــــــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الاويلائوة لصنف سوعة بذراع في موسمي الدراسة  (:2)دول ج

 
 عرض البذرة طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

R² 0,721 0,855 0,494 0,666 0,722 0,584 

F 35,789 81,709 13,554 27,576 35,935 19,416 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر /طول

 ض البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,354 0,284 0,550 0,513 0,459 

 F 7,595 5,504 16,936 14,597 11,756 

 

 

 طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة ةوزن التمر

عرض 

 البذرة

R² 0,671 0,837 0,314 0,771 0,681 0,673 

F 28,314 71,027 6,338 46,624 29,638 28,578 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,483 0,283 0,413 0,608 0,277 

 F 12,939 5,464 9,753 21,498 5,311 

 Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

  

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الاويلائوة لصنف ع  العيلي في موسمي الدراسة  (:2)جدول 

 

 طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

عرض 

 البذرة

R² 0,827 0,877 0,814 0,830 0,875 0,341 

F 66,461 98,418 60,629 67,447 96,565 7,185 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

< 

0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر /طول

 ض البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,212 0,514 0,420 0,626 0,475 

 F 3,722 14,675 10,052 23,197 12,558 

 Pr > F 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 

 طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

عرض 

 البذرة

R² 0,818 0,850 0,579 0,772 0,730 0,207 

F 62,256 78,513 19,082 46,941 37,509 3,609 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,002 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر /طول

 ض البذرة

وزن /وزن الومرةة

 البذرة

 R² 0,235 0,514 0,454 0,371 0,354 

 F 4,256 14,638 11,517 8,173 7,580 

 Pr > F 0,000 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

  



 1ــــــــــــــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الاويلائوة لصنف مصري في موسمي الدراسة  (:7)جدول 

 

 

 طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

عرض 

 البذرة

R² 0,749 0,616 0,396 0,740 0,318 0,124 

F 41,412 22,258 9,101 39,432 6,457 1,969 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,067 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر ض /طول

 البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,191 0,374 0,440 0,278 0,550 

 F 3,275 8,281 10,884 5,323 16,962 

 Pr > F 0,004 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 

 عرض البذرة طول البذرة وزن اللحمة عرض التمرة طول التمرة وزن التمرة

R² 0,650 0,635 0,690 0,329 0,652 0,666 

F 25,727 24,071 30,868 6,808 25,967 27,681 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 وزن البذرة ارتفاع البذرة

عرض /لطو

 ثمرة

عر /طول

 ض البذرة

وزن 

وزن /الومرةة

 البذرة

 R² 0,178 0,079 0,577 0,567 0,410 

 F 3,009 1,186 18,898 18,139 9,615 

 Pr > F 0,007 0,318 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 



 01الملحق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الكوموائوة لصنف دلجة بو اء في موسمي  (:0)جدول   

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد الصلبة 

 الذائبة الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,984 0,984 0,968 0,968 0,987 

F 116,401 116,401 56,111 55,593 144,530 

Pr > F 

< 

0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 روزسك السكريات المرجعة السكريات الكلية بروتين االليا 

R² 0,500 0,968 0,995 0,972 0,585 

F 1,857 56,142 371,629 63,826 2,613 

Pr > F 0,159 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,064 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

المواد الصلبة نسبة 

 الذائبة الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,977 0,977 0,874 0,948 0,994 

F 77,728 77,728 12,934 34,117 313,704 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 روزسك السكريات المرجعة السكريات الكلية بروتين االليا 

R² 0,469 0,933 0,982 0,941 0,983 

F 1,639 25,863 103,131 29,723 110,046 

Pr > F 0,209 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الكوموائوة لصنف دلجة نور في موسمي (:5)جدول 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة الكلية 

 القابلة للتعادل

R² 0,839 0,839 0,867 0,955 0,981 

F 9,670 9,670 12,148 39,308 97,727 

Pr > F 0,000 0,000 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 السكريات الكلية بروتين االليا 

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,326 0,953 0,349 0,411 0,588 

F 0,900 38,071 0,996 1,298 2,650 

Pr > F 0,535 < 0,0001 0,476 0,325 0,061 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة الكلية 

 القابلة للتعادل

R² 0,792 0,792 0,966 0,984 0,877 

F 7,084 7,084 53,152 117,605 13,220 

Pr > F 0,001 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 السكريات الكلية بروتين االليا 

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,294 0,910 0,954 0,914 0,188 

F 0,774 18,727 38,593 19,835 0,430 

Pr > F 0,619 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,867 



 01الملحق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134لصنف  رج في موسمي  تحجوا التوالن لجمتغورات الكوموائوة (:3)جدول 

 

 الرطوبة

المادة 

 الرماد الجافة

نسبة المواد 

الصلبة 

 الذائبة الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,856 0,856 0,986 0,988 0,974 

F 11,039 11,039 127,490 155,840 69,991 

Pr > F 0,000 0,000 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 بروتين االليا 

السكريات 

 الكلية

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,619 0,953 0,963 0,963 0,517 

F 3,019 37,647 48,948 48,222 1,988 

Pr > F 0,041 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,135 

 

 الرطوبة

المادة 

 الرماد الجافة

نسبة المواد 

الصلبة 

 الذائبة الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,827 0,827 0,925 0,990 0,948 

F 8,867 8,867 22,783 188,655 33,955 

Pr > F 0,000 0,000 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 بروتين االليا 

السكريات 

 الكلية

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,231 0,933 0,918 0,916 0,467 

F 0,559 25,671 20,693 20,233 1,629 

Pr > F 0,776 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,212 

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الكوموائوة لصنف تونورون في موسمي  (:4)جدول 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,956 0,956 0,981 0,976 0,894 

F 40,098 40,098 93,416 76,878 15,726 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 بروتين االليا 

السكريات 

 الكلية

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,302 0,649 0,922 0,910 0,485 

F 0,803 3,427 22,041 18,800 1,750 

Pr > F 0,599 0,026 < 0,0001 < 0,0001 0,182 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,412 0,412 0,960 0,967 0,951 

F 1,301 1,301 44,002 53,654 35,685 

Pr > F 0,323 0,323 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

      



 01الملحق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 االليا 

 

 بروتين

 

السكريات 

 الكلية

 

السكريات 

 المرجعة

 

 روزسك

R² 0,182 0,919 0,969 0,979 0,676 

F 0,413 20,951 57,520 84,878 3,883 

Pr > F 0,878 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,017 

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الكوموائوة لصنف سوعة بذراع في موسمي  (:2)جدول 

 

 الرطوبة

المادة 

 الرماد الجافة

نسبة المواد 

الصلبة 

 الذائبة الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,968 0,968 0,887 0,975 0,936 

F 56,777 56,777 14,509 73,062 27,319 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 بروتين االليا 

السكريات 

 الكلية

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,300 0,968 0,822 0,976 0,521 

F 0,795 56,525 8,598 74,592 2,021 

Pr > F 0,605 < 0,0001 0,001 < 0,0001 0,130 

 

 الرطوبة

المادة 

 الرماد الجافة

نسبة المواد 

الصلبة 

 الذائبة الكلية

الحموضة 

الكلية القابلة 

 للتعادل

R² 0,960 0,960 0,930 0,966 0,954 

F 44,131 44,131 24,509 53,408 38,676 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 بروتين االليا 

السكريات 

 الكلية

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,161 0,980 0,963 0,989 0,855 

F 0,357 93,166 47,941 161,227 10,994 

Pr > F 0,912 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,000 

 

 

 

 

 

 

 



 01الملحق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الكوموائوة لصنف دلجة بو اء في موسمي (: 2)جدول 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة الكلية 

 القابلة للتعادل

R² 0,919 0,919 0,861 0,941 0,966 

F 19,403 19,403 10,616 27,183 48,766 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 0,000 < 0,0001 < 0,0001 

 

 السكريات الكلية بروتين االليا 

السكريات 

 سكروز المرجعة

R² 0,873 0,876 0,992 0,988 0,415 

F 11,742 12,100 218,859 136,235 1,218 

Pr > F 0,000 0,000 < 0,0001 < 0,0001 0,364 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

المواد نسبة 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة الكلية 

 القابلة للتعادل

R² 0,943 0,943 0,978 0,928 0,980 

F 30,730 30,730 82,013 23,927 92,663 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 روزسك السكريات المرجعة السكريات الكلية بروتين االليا 

R² 0,135 0,841 0,986 0,948 0,465 

F 0,290 9,836 127,113 33,624 1,614 

Pr > F 0,946 0,000 < 0,0001 < 0,0001 0,216 

 

 .2133/2134تحجوا التوالن لجمتغورات الكوموائوة لصنف مصري في موسمي  (:7)جدول 

 

 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة الكلية 

 القابلة للتعادل

R² 0,984 0,984 0,966 0,982 0,961 

F 111,301 111,301 52,314 103,805 46,038 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 السكريات الكلية بروتين االليا 

السكريات 

 روزسك المرجعة

R² 0,217 0,358 0,970 0,962 0,791 

F 0,516 1,036 60,940 47,258 7,026 

Pr > F 0,807 0,452 < 0,0001 < 0,0001 0,001 

 
 الرماد المادة الجافة الرطوبة

نسبة المواد 

الصلبة الذائبة 

 الكلية

الحموضة الكلية 

 القابلة للتعادل

R² 0,957 0,957 0,912 0,954 0,963 

F 40,986 40,986 19,294 38,928 48,302 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 السكريات الكلية بروتين االليا 

السكريات 

 سكروز المرجعة

R² 0,107 0,984 0,970 0,959 0,768 

F 0,221 117,046 59,286 43,568 6,156 

Pr > F 0,973 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,002 

 



 00ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .للنخيل الذكرية( الطلع)صور النوارات الزهرية 

 
 .لدلجة نور( طجعة)نورات زهرلة  (:15)صورة 

 
 .لدلجة بو اء( طجعة)نورات زهرلة (: 10)صورة 

 
 .لغرس (طجعة)نورات زهرلة  (:13)صورة 

 
 .13لدلا ( طجعة)نورات زهرلة  (:14)صورة 

 
 .13لذكار ( طجعة)نورات زهرلة (: 12)صورة 

 
 .لمش دقلة (طجعة)نورات زهرلة (: 12)صورة 

 
 .17لذكار ( طجعة)نورات زهرلة (: 17)صورة 

 
 .12لدلا ( طجعة)نورات زهرلة (: 18)صورة 

 



 03ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .الطبيعيةوضح طريقة التجفيف وحبوب اللقاح في حالتها تصور 

 
 
 

 .عمجوة تجاوف الشمارلخ الذكرلة لوا نيع حووب الطجع(: 0) صورة
 
 

 

 .دقلة بيضاءنوع حبوب اللقاح 

 

 .دقلة نور نوع حبوب اللقاح



 03ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .غرس نوع حبوب اللقاح

 

 .10دقل  نوع حبوب اللقاح

 

 .12ذكار  نوع حبوب اللقاح
 

 .مش دقلة نوع حبوب اللقاح

 

 .17ذكار  اللقاحنوع حبوب 
 

 

 .15دقل  نوع حبوب اللقاح

 

 .تولح مجموعة الحووب وهي مجهية لجقواسات الموكرومترلة (:5)صورة 

 

 



 03ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

تولح  نف دلجة بو اء  و كا عدد لولح ترتو  الثمرة ونوع حووب الجقاة المرتعما في  (:10)صورة 

، 12ثمرة مجقحة بدلا  -4ثمرة مجقحة بغرج،  -3ثمرة مجقحة بدلجة نور،  -2ثمرة مجقحة بدلجة بو اء،  -3التجقوح 

 12ثمرة مجقحة بدلا  -1و  17ثمرة مجقحة بذكار  -7ثمرة مجقحة بمش دلجة،  -3، 13ثمرة مجقحة بذكار  -3

 .2133لموس  

 

 .2133لموس    نف دلجة نور :(15)صورة 

 .2133لموس    نف  رج (:13)صورة 



 03ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .2133 نف تونورون لموس   (:14)صورة 

 

 .2133 نف سوعة بذراع لموس   (:12)صورة 

 

 .2133 نف عود العيلي لموس   (:12)صورة 



 03ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .2133لموس   نف مصري  (:17)صورة   

 

 

  .2134 نف دلجة بو اء لموس   (:18)صورة 

 

 .2134لموس    نف دلجة نور ( :11)صورة 



 03ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .2134لموس    نف  رج (:01)صورة 

  

 .2134لموس    نف تونورون (:00)صورة 

 

 .2134 نف سوعة بذراع لموس   (:05)صورة 



 03ـــــ الملحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 .2134لموس   عود العيلي نف  (:03)صورة 

 

 

 .2134لموس    نف مصري (:04)صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الملخص

 

التجقوح هو من أه  مراحا لإلثمار عند نخوا التمر، وبر   من توا د عدد كوور من النخوا 

واأله  هو القوام . الذكرلة توقه كافوة إل راء عمجوة التجقوحالنخوا األنثولة وعدد لئوا من 

 :بدراسات تروق التجقوح، لذلك فإن األبحا  الرئوروة المنجية في هذا الوحث تمثجت في

حوث بونت النتائج أن الصاات : دراسة مورفولو وة كموة ونوعوة لجنخوا الذكرلة واألنثولة 

المدروسة عجه النخوا لد أولحت بعض التشاب  واال تالف، وبالر   من ترموة النخوا الذكرلة 

واللة الوادي، وأول ما سجا هو عدم تشاب   نف دلجة ( ITDAS)من طرف  وراء محطة 

 .ل  لت  ترجوا فر  والحة بون النخوا الذكرلة المحجوة و األمرلكوة األ ابو اء بذكرها، و

أولحت النتائج  و ود  : دراسة مورفولو وة و موكرومترلة لجطجع الذكرلة وحووب الطجع

معرفة نروة . إ تالفا والحا بون النخوا الذكرلة، و لك  في عدة  اات حوث سجا تنوع مه 

لأل ناف أي لابجوة المواس  اليهرلة لحووب الطجع، وسجا أن  حوث لوحظ تأثر كوور: اإلنعقاد

 .لكا  نف أنثوي ما لقابج  من حووب لقاة تكون فوها نروة إنعقاد مرتاعة

أولحت النتائج أن مصادر حووب الجقاة المختجاة لها تأثورات : الخصائص الاويلائوة لجثمار

راسة ر   ترجوا التوافق الغور ثابت بون معنولة وأعطت النتائج لواسات شو  ثابتة في موسمي الد

حوث : تقدلر المكونات الكوموائوة لثمار األ ناف الروعة المدروسة.  األ ناف و النخوا الذكرلة

لوحظ أن الثمار تأثرت بحووب الجقاة وأعطت نر  مختجاة في المواد الكوموائوة بإ تالف نوع 

. اة التي تكون نتائجها  ودة مع  نف محددحووب الطجع وهذا لراه  في معرفة أنواع حووب الجق

عجه عكس ما سجا في نروة األلواف المتوا دة في الثمار، ل  تتأثر بشكا والح وثابت نروة 

 .الركروز ول  تكن ثابتة في موسمي الدراسة

إعتمادا عجه النتائج المتحصا عجوها،  لمكن القول أن هذه الدراسة تعطي لاية نوعوة بالنروة     

وكذلك بالنروة لجتحك  الجود في الصاات الطووعوة والكوموائوة لجثمار لج  . ا  كما ونوعالإلنت

 .مرالوة عمجوة التجقوح و لك بتحدلد نوع حووب لكا  نف أنثوي

، نخوا التمر، الخصائص الخ رلة، .Phoenix dactylifera L :الكلمات المفتاحية

 .Métaxenia، ، موتازلنواالتوافقد، األ ناف، حووب الجقاة، التجقوح، نروة العق

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Pollinisation is one of the most important phases in date's life time. Though, there are 

a lot of female palm trees and a small number of male palms, the pollinisation on 

process remains sufficient for all. And the most important thing is to do different 

studies before the pollinisation process. Thus, the  essential research in this 

dissertation are montioned below: 

The morphological study of the quantity and quality of male and female palm. The 

morphological study and the micrometrical study of spath and pollen grains: The 

results showed a distinct difference between male palm in many features and they 

differ from one to another. 

Set percentage: during the study it has been viewed that there is a big influence of 

cultivars; That is to say, there is receptivity between pestilate and pollen grain. So the 

percentage of the set is affected by pollen by compatibility or non-compatibility with 

female bud. 

The physical characteristics of dates: The results showed that the different sources of 

pollen grain have high significant difference and it gave us a semi stable diameters in 

both seasons even though there was unstable compatibility between the cultivars and 

elite males. 

Identifying the chemical component of the seven studied cultivars: the fruits dates has 

affected by pollens and gave us different percentages in chemical components 

because the difference in pollen and therefore, this helps us in knowing the kind of 

pollen grains which has the best product with a particular cultivars. Contrary to which 

has a certain percentage of fiber and sucrose didn't affect by the pollen grains. On the 

base of this research we con clued that this study has gave a concerning jump in the 

production of dates by quality and quantity. Good manipulation of the natural and 

chemical characteristics of dates, we must control the process of pollination by 

determining the kind of pollen for each female cultivars. 

Keywords: Morphological characteristics, compatibility, Cultivares, Métaxenia, Date 

palm, Phoenix dactylifera L., Pollen grains and Fruit set. 



 

 

  Résumé 

 

La pollinisation est l'une des stades les plus importantes pour la fructification de 

palmier dattier, malgré le nombre réduit des pieds mâles par rapport aux pieds 

femelles, il reste suffisant pour terminer la pollinisation. Nous sommes arrivés à une 

série des résultats que nous résumons en ce qui suit: 

L’étude morphologique quantitative et qualitative des pieds males et femelles a 

montré des similarités et des différences significatif entre ces cultivars, malgré la 

nomination des pieds mâles par les phoeniciculteurs de la région ; on a enregistré une 

différence entre le cultivar Degla-Bida et son pied mâle, et n’a pas une différence 

marquée entre  les pieds males locaux et ceux d'origine américaine. L’étude 

morphologique et micrométrique des spaths et des grains de pollen  a montré une 

différence marquante entre les pieds mâles et on a dévoilé une diversité importante. 

La détermination de la proportion de nouaison a signalé que les cultivars sont 

fortement touchés ;  susceptibilité floral au pollen, nous avons trouvé pour chaque 

pied femelle des grains de pollen qui correspond dont le pourcentage de nouaison est 

élevé. La Caractérisation physique de la datte  a démontré que les différentes sources 

de grain de pollen influent sur la qualité de datte et a donné  des mesures presque 

constantes durant les périodes d'étude malgré la compatibilité instable entre les 

variétés et les pieds male. L’étude des compositions chimiques de sept cultivars 

étudiés : les dattes ont été affectées par les grains de pollen et ont donné des taux 

variées en composants chimiques selon les types de pollen.  Ceci va contribuer de 

préciser les meilleurs pollens qui des dattes de bonne qualité. Nous n’avons constaté 

que le taux des fibres et de saccharose moins affecté durant la période d'étude. 

En se basant sur les résultats obtenus, on peut dire que cette étude va engendrer une 

augmentation importante de la production  sur le plan quantitatif et qualitatif  ainsi 

que le contrôle et le choix de pollens durant la  pollinisation. 

Mots clés: Caractaires morphologiques, Compatibilité, Cultivares, Métaxenia, 

Palmier dattier, Phoenix dactylifera L., Pollen grains et Teau de naouison.  
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 عنوان األطروحة
ذكرية على صفات ثمار ال (.Phoenix dactylifera L)التمر  نخيل حبوب لقاحدراسة  مقارنة لتأثير 

 .نوويةصنا  األاألبعض 

 .D- M-Lوراه ــــدكت: ادةـــوع الشهـــن

 الملخص

التجقوح هو من أه  مراحا لإلثمار عند نخوا التمر، وبر   متن توا تد عتدد كووتر متن النخوتا األنثولتة وعتدد 

واألهت  هتو القوتام بدراستات ترتوق التجقتوح، لتذلك . الذكرلة توقه كافوة إل راء عمجوة التجقوحالنخوا لئوا من 

 :تمثجت في ا الوحثفإن األبحا  الرئوروة المنجية في هذ

حوث بونت النتائج أن الصتاات المدروستة عجته : دراسة مورفولو وة كموة ونوعوة لجنخوا الذكرلة واألنثولة 

النخوا لد أولحت بعض التشاب  واال تالف، وبالر   من ترموة النخوتا الذكرلتة متن طترف  وتراء محطتة 

(ITDAS ) بو تاء بتذكرها، ولت  لتت  ترتجوا فتر  واللة الوادي، وأول ما سجا هو عدم تشتاب   تنف دلجتة

 .والحة بون النخوا الذكرلة المحجوة و األمرلكوة األ ا

أولتحت النتتائج  و تود  إ تالفتا والتحا  :دراسة مورفولو وة و موكرومترلة لجطجع الذكرلة وحووب الطجع

لتوحظ تتأثر  حوتث :معرفتة نرتوة اإلنعقتاد .حوتث ستجا تنتوع مهت  لذكرلة، و لك  في عدة  ااتبون النخوا ا

وسجا أن لكتا  تنف أنثتوي متا لقابجت  متن حوتوب  وة المواس  اليهرلة لحووب الطجع،ي لابجكوور لأل ناف أ

 .اة تكون فوها نروة إنعقاد مرتاعةلق

أولحت النتائج أن مصادر حووب الجقاة المختجاة لها تأثورات معنولتة وأعطتت : الخصائص الاويلائوة لجثمار

تتتة فتتي موستتمي الدراستتة ر تت  ترتتجوا التوافتتق الغوتتر ثابتتت بتتون األ تتناف و النخوتتا النتتتائج لواستتات شتتو  ثاب

حوث لوحظ أن الثمتار تتأثرت بحوتوب : تقدلر المكونات الكوموائوة لثمار األ ناف الروعة المدروسة.  الذكرلة

أنتواع الجقاة وأعطت نر  مختجاة في المواد الكوموائوة بتإ تالف نتوع حوتوب الطجتع وهتذا لرتاه  فتي معرفتة 

عجه عكس متا ستجا فتي نرتوة األلوتاف المتوا تدة فتي . حووب الجقاة التي تكون نتائجها  ودة مع  نف محدد

 .الثمار، ل  تتأثر بشكا والح وثابت نروة الركروز ول  تكن ثابتة في موسمي الدراسة

ة بالنروة لإلنتا  كما إعتمادا عجه النتائج المتحصا عجوها،  لمكن القول أن هذه الدراسة تعطي لاية نوعو    

وكذلك بالنروة لجتحك  الجود في الصاات الطووعوة والكوموائوة لجثمار لج  مرالوة عمجوة التجقوح و لك . ونوعا

 .بتحدلد نوع حووب لكا  نف أنثوي

حووب األ ناف،  الخصائص الخ رلة، ، نخوا التمر،.Phoenix dactylifera L :الكلمات المفتاحية

 .Métaxenia، ، موتازلنواد، التوافقالتجقوح، نروة العقالجقاة، 

 .تثموـــــن و تطولـــــر الموارد الوراثوـــــة النواتوـــــة: مخبر البحث

 .جامعة اإلخوة منتوري قسنطينةأستا  التعجو  العالي                           مبارك باقة. د :ثــر البحــمدي
 

 .جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة     ليأستا  التعجو  العا                 رشيد مرغم    . د :أعضاء اللجنة

                              .جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة     ليأستا  التعجو  العا                 حسين غروشة. د :أعضاء اللجنة

 .جامعة قاصدي مرباح ورقلة     محالر أ    أستا               سعاد باباحني      . د :أعضاء اللجنة

  .جامعة محمد خيضر بسكرة         محالر أأستا                   زيان العياضي. د :أعضاء اللجنة

  .جامعة محمد خيضر بسكرة         محالر أأستا          عبد العزيز بن عزيزة. د :أعضاء اللجنة
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