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1 

  مقدمة

قيمة كبرية يف عدة  هلاو يف املناطق القاحلة واحلارة  تتواجد للغاية ةمهم هي أشجار النخيل

تل حتزرع على نطاق واسع يف اجلزائر و ت اتنباتي ه. البيئية، الزراعية، االقتصادية واالجتماعية: جماالت

ات الزراعة التقليدية تمع� واملداخيل عيشةامل من جهة ضمن، فهي تجدا يف االقتصاد الوطين ةهام ةمكان

  .كمصدر للعملة األجنبية عتربت من جهة أخرى،و  ،من الصحراء

أشجار الفاكهة، (تطوير احملاصيل األساسية  دورالنخيل، باإلضافة إىل إنتاج التمور،  تلعب

افظ ي حت، فهالصحراوية املناطق وّ ل أشعة الشمس لتلطيف جيقلبت )احلناء وغريهاحلبوب، اخلضروات، ا

  .مي من الرياححتعلى درجة معينة من الرطوبة و 

بعد ) طنمليون  0,790(املرتبة الرابعة عامليا من إنتاج التمور  2012خالل موسم  حتتل اجلزائر

بعدها  )طنمليون  1,066(املرتبة الثانية إيران مث يف  )طنمليون  1,470( مصر اليت حتتل املرتبة األوىل

  .)FAO, 2016( )طنمليون  1,050(ب العربية السعودية يف املرتبة الثالثة

حتتل منطقة وادي سوف املرتبة الثانية وطنيا بعد بسكرة من حيث إنتاج التمور ملا يوجد فيها 

وأهم وأكرب هذه املزارع مزرعة  ،لنجاح مشروع الدعم الفالحي �ذه املنطقة كذلك  نظراو من مزارع كبرية 

اتصال شخصي مبدير املصاحل الفالحية لوالية ( اليت متثل تقريبا ربع إنتاج التمور باملنطقةو  اخلاصة الضاوية

  .)2015الوادي، 

األشجار املذكرة أكثر من النخيل اإلناث  ختيارواعملية انتخاب بمنذ القدمي، اهتم اإلنسان 

على الرغم من أنه يؤثر بشكل واضح على نوعية وجودة إنتاج التمور أكثر  ،“الذكار”ا حمليّ  واليت تسّمى

  .من تأثريه على الكمية، وألجل التحسني فإّن عملية اختيار أحسن حبوب اللقاح أمر ضروري

التمور يف ما  صفاتبعض تأثري على  خنيل التمر لقاحبوب حل أظهرت الكثري من التجارب أن

-Nixon, 1926; Boughediri et Bounaga, 1987; Awad and Al( ى بظاهرة امليتازينيايسمّ 

Qurashi, 2012; Rezazadeh and al., 2013; Tavakoli and al., 2014; Djerouni and al., 

2015(.  

 اجلزائر حيض موضوع انتخاب النخيل املذكرة باهتمام كبري وحبوث علمية عديدة يف مل

)Boughediri, 1994; Babahani, 2011( دراسة جمموعة من  وهلذا السبب حناول يف هذه الرسالة

  :من خالل) اجلزائر(تابعة حملطة خاصة يف واد سوف  األشجار املذكرة

حتديد اخلصائص املشرتكة بني أفراد  دراسة ميدانية للصفات الشكلية للشجرة �دف - 

وكذلك  تطبيق مفهوم الصنف عند النخيل املذكرة،من أجل حماولة  الصنف الواحد

 .خصائصها اإلنتاجية لغبار الطلع



 مقدمة                                                                                                

 

 
2 

القياسات البيومرتية، احليوية : مثل �دف تقييم النوعية دراسة خمربية لبعض املعايري الطلعية - 

 .وكمية الربوتينات

 األشجار املذكرةونتطلع يف النهاية باالعتماد على التحليل اإلحصائي للنتائج إىل اختيار أحسن 

  .وحتديد املعايري املميزة هلا

  .اجلزء النظري واجلزء العملي والذي يضم كل منهما فصلني: تضم هذه الرسالة جزئني

 اجلزء النظري .1

 تناولنا فيه دراسة اجلوانب : الفصل األول املوسوم بعموميات حول شجرة خنيل التمر

الوراثية، الوصفية، البيئية، التكاثرية التارخيية، اجلغرافية، االصطالحية، التصنيفية، 

 .واملورفولوجية

 تطرقنا فيه إىل تعريف هذا : الفصل الثاين املوسوم بعلم حبوب اللقاح أو البالينولوجيا

العلم وحتديد خمتلف تطبيقاته وتوضيح بعض املصطلحات اخلاصة به وأهم تطبيقات 

 ).البيوكيميائيةاملورفولوجية، احليوية، (موضوع غبار طلع خنيل التمر 

 اجلزء العملي .2

  قمنا فيه بتحديد الوسائل والطرق املستعملة : املوسوم بالوسائل والطرقالفصل األول

واليت مشلت التعريف باحملطة املدروسة،  2013و 2012أثناء الدراسة خالل املومسني 

) واملورفولوجيةالوصفية (املعطيات املناخية للمنطقة املدروسة، دراسة خصائص األشجار 

، القياسات )التلوين واإلنبات(احليوية باستعمال الطريقتني (وخصائص حبوب اللقاح 

 ).البيومرتية وكمية الربوتينات

  الفصل الثاين املوسوم بالنتائج واملناقشة الذي عرضنا فيه النتائج املتحصل عليها خالل

ومناقشتها مع  XLStatحصائي املومسني وقمنا بتحليلها إحصائيا باستعمال الربنامج اإل

 .نتائج األحباث السابقة ويف آخره قمنا بدراسة املقارنة بني املومسني

 إشكالية البحثاالستنتاجات املستنبطة اليت أدت إىل اإلجابة على  تستعرضويف األخري 

 .وكذلك بعض األفاق املستقبلية للموضوع املدروس
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  نبذة تاريخية حول دراسة أشجار النخيل -1

  نخيل التمر عبر التاريخ - 11-

  :واليت اعتمدنا عليها هي ،خنيل التمر يف العاملحول  الكتب واألحباث أمّهات أشهرمن 
Popenoe (1913); Munier (1973); Dowson (1976); Toutain (1979); Bouguedoura (1979 
et 1991); Bounaga (1985 et 1991); Boughediri (1985 et 1994); Benkhalifa (1989); 

Djerbi (1994); Rhouma (1994).  

  نخيل التمر أصول - 12-

اعتربه املصريون كرمز خلصوبة : وىلمعروف منذ العصور األ نبات أصول خنيل التمر قدمية فهو

القرطاجيون كعملة للتعامل واملتاجرة واستعمله اليونانيون والالتينيون كزينة خالل واختذه الرتبة الصحراوية، 

  .)Benoit, 2003( االحتفاالت اإلنتصارية

 العراق أو(اعتبار املنطقة الصحراوية للشرق األوسط على علماء علم النبات  الكثري مناتفق 

ض إىل فرتة مبكرة جدا بالنسبة لبع إذ تعود زراعته ،كموطن أصلي لزراعة النخيل) النهرين مابنيبالد 

إىل السواحل الشرقية  امتدت زراعته ).Allam, 2008( سالمياإل فتحالواحات على األقل أي قبل ال

القرن التاسع عشر، يف أوائل و  ،)Idder, 1992( اإلفريقية من قبل العرب يف بداية القرن السادس عشر

يف  أماو  ،أسرتالياو املكسيك، و جنوب إفريقيا، و األرجنتني، و بريو، الأشجار النخيل يف  عدد من زرع

املستوردة من اجلزائر،  أحسن أصناف النخيل يف والية كاليفورنيا فقد زرعتالواليات املتحدة األمريكية 

  .)Allam, 2008( 1922و 1911 فرتة مابنيالعراق ومصر خالل ال

  التوزيع الجغرافي 2-

 ,Rhouma( مشاال °39و °10متتد احلدود اخلارجية العاملية لزراعة خنيل التمر بني خطي عرض 

ترتكز هذه الزراعة بكثرة يف املناطق اجلافة جنوب البحر املتوسط ويف اجلوانب اجلنوبية للشرق . )1994

 ,Munier( جنوب إيران شرقا وحدود مشال إفريقيا مع احمليط األطلسي غربا مابنياألوسط إذ منيزها 

  .)1أنظر الشكل ( )1973
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  ).Munier, 1973( التوزيع اجلغرايف لزراعة النخيل يف العامل: 1 شكلال

. )2أنظر الشكل ( تتواجد زراعة خنيل التمر باجلزائر يف الواليات الصحراوية وخاصة شرق البالد

  :يف املناطق التاليةإذ منيزها 

 ).النمامشة(ة وأسفل منطقة األوراس قبسكرة، طول: منطقة الزيبان .1

 .تقرت، متاسني، املغري وجامعة: منطقة وادي ريغ .2

 .الوادي والقمار: منطقة وادي سوف .3

 .ونقوسة ورقلة، حاسي بن عبد اهللا، سيدي خويلد: منطقة ورقلة .4

 .واملنيعةغرداية، القرارة، متليلي : منطقة ميزاب .5

 .عني صاحل، فوقارة ورقان: منطقة القولية، تيديكلت .6

 .الطاسيلي، متنراست وجانت: منطقة اهلقار .7

 .عباس- ونيف، بشار، تاغيت وبين- بين: اورةسمنطقة األطلس وال .8

  ).تيميمون(ورارة قأدرار، : منطقة التوات .9
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  .)Hannachi et al., 1998( اجلزائرب التمر خنيل زراعةل التوزيع اجلغرايف خريطة: 2 شكلال

  )“Dokkar”( “الذكار”و )Cultivar(، الصنف المزروع )Variété( مفاهيم الصنف 3-

يف النوعية واملظهر للثمار واخلصائص املورفولوجية تسمح  االختالفاتبالنسبة للنخيل املؤنثة، 

  ).“Variétés”( بتمييز ما يسمى عموما باألصناف

، ال تطلق حاليا إال على النخيل املؤنثة ولألسباب زروعامل فالصن )Cultivar( كلمةتدل  

  :التالية

 ف الكثرية من وجود اآلالرجة األوىل على دي املسؤولة بالاملسكن ه ةثنائيخنيل التمر  كون

وال  ذات األصل البذريالنخيل املذكرة . من النخيل املؤنثة يف العامل األصناف املزروعة

 .)Bounaga, 1991( فهي متتاز �جونة وراثية كبرية تكّون أبدا عشرية متجانسة

  وضع تعريف الصنف املزروع أساسا على خصائص الثمار اليت تنتجها النخيل املؤنثة إذن

ألجل هذا فإن املزارعني يعتمدون على . فالنخيل املذكرة تطرح مشكلة الوصف والتمييز

 اعتمادا علىأصناف النخيل املؤنثة  معاملظهر اخلارجي الشامل لألشجار املذكرة وتشبيهها 

 ).Boughediri, 1994( التمييز التقرييب الظاهري

  :هناك العديد من املفردات املستعملة واليت تطلق على النخيل املذكرة يف العامل

 ”ويعين امللقح يف دول املغرب العريب ، اسم حملي“الذكار.  
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  فحل”الشرق األوسط، يطلق عليها أما يف“ )Asif and al., 1987(  اسم  يستعملو

  ).Al-Jibouri and al., 1990( األصناف املؤنثة املشا�ة هلا

  :يوجد العديد من أصناف خنيل التمر املعروفة يف العامل

  ).Enaimi and Jafar, 1980 in: Boughediri,1994( صنف 450مت تعداد : العراقيف  - 

  ).Munier, 1973( صنف باملغرب 100صنف مبوريطانيا و 230مت إحصاء  - 

صنف معروف لكن أعمال اجلرد  150ذكر نفس الكاتب األخري بأن هناك : تونسيف  - 

للثروة الوراثية النخلية املنجزة من قبل مركز زراعة النخيل لتوزر بينت ووضحت بأنه هناك 

  ).Benabdellah, 1986( صنفا 200أكثر من 

 صنفا 940تميز زراعة النخيل بتنوع صنفي كبري إذ يوجد هناك أكثر من ت: اجلزائرأما يف  - 

)Benamor et al., 2011.( نذكر من بني األصناف األكثر أمهية اقتصاديا:  

هناك أصناف . حيث نوعية الثمار جتاوزت احلدود“ دڤلة نور”الصنف : بالشرق )1

 .“دڤلةمش ”و“ دڤلة بيضاء”، “غرس”: أمهية منهاو شهرة  أقلأخرى 

البيوض مرض و ر مقاومة ملرض البوفروة للثمار األكث“ تاكربوشت”الصنف : بالغرب )2

، “شركة”، “متليحة”: ذات قيمة إقتصاديةنذكر األصناف األخرى . لألشجار

 .“فّقوس”و“ حارتان”

الناتج “ دڤل” األصناف تسمىإىل جانب األصناف املؤنثة املعروفة، يوجد العديد من 

  .وهي أشجار هجينة ال يوجد مثيل هلا على اإلطالق بذورعن زرع ال

  :شجرة النخيلتصنيف 4- 

وينتمي لعائلة  1753 عام Linné من طرف .Phoenix dactylifera Lيدعى خنيل التمر علميا 

يعرف هذا النوع النبايت بأنه من أحاديات الفلقة وشجرة مضاعفة يف  ).Velardebo, 1975( النخيليات

 ).2n=36 chromosomes( )Beal, 1937; Al-Khalifah and Askari, 2003(الرتكيبة الوراثية 

 226وزعة على م نوعا 2800اليت جتمع على األقل  )Arécacées(النخيليات تشكل اليوم عائلة وحيدة 

 هم من نشروا هذه نيبافرتاض أن الفينيقييوناين  Phoenixاجلنس  اسمأصل  ).Rival, 2010( جنس

تعين األصبع نظرا  “”dactylos يوناين dactylifera، وأصل كلمة نيتة لذا يطلق عليها شجرة الفينيقيالنب

-El-Houmaizi, 2002; El( تعين احملّملة إذا فالكلمة كاملة تعين محّال الثمار “fero”لشكل الثمار، و

Khatib and al., 2006 .( وفقا لبيانات حديثة من املدونة الدولية الوضعية التصنيفية لنخيل التمر

  .)1اجلدول ( )Moore, 1973; Moore and Uhl, 1982( لقواعد التسمية النباتية
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  الوضعية التصنيفية لنخيل التمر :1 الجدول

  بالالتينية  بالعربية  وحدات التصنيف

  Plantae  النباتات  اململكة

  Embryobionta  النباتات اجلنينية  حتت اململكة

  Spermaphyta  النباتات البذرية  القسم

 Angiospermaphytina  مغلفات البذور  حتت القسم

 Liliopsida  أحاديات الفلقة  الصف

  Arecales  أريكال  الرتبة

  Arecaceae  النخيليات  العائلة

  Phoenix  النخيل  اجلنس

  .Phoenix dactylifera L  خنيل التمر  النوع

  

اجلنس إذ منيز النخيل املذكرة  ةثنائي بأ�ا ).Phoenix dactylifera L(شجرة النخيل تتميز 

  .)Boughediri et Bounaga, 1991( والنخيل املؤنثة

جيب توفر على األقل اثنني من أشجار النخيل املذكرة يف متوسط هكتار واحد من النخيل 

تكاثر نتيجة  لكو�ا عديدة كلا مش تطرح ةر ذكإّن أشجار النخيل امل. مؤنثة شجرة 100 حوايليضم 

ختتلف اختالفا   الطلع، ومعظم األشجار وصفات حبوب نتيجة تكاثر خضري تكون ونادرا ما بذري

  ).Boughediri et Carbonnier-Jarreau, 1993( كبريا من فرد إىل آخر

 األشجارأحيانا باسم  تسميتهايتم  إذ ،غري متجانسة ل أشجار النخيل املذكرة عشريةتشكّ 

  .)Boughediri et al., 1994( ظاهريا ة هلااإلناث املشا�

  الدراسة الوراثية -5

ثنائية املسكن لنخيل التمر تفرض عدم التجانس يف الرتاكيب الوراثية االبتدائية إن حالة 

٪ من األشجار املذكرة 50 يف الغالبالبذور تنتج  عن طريق للنخيل طريقة التكاثر كما أن  .لألمشاج

 :األعداد الكروموزومية لنوع خنيل التمر متغرية ).Nixon and Furr, 1965( ٪ من األشجار املؤنثة50و

2n=28 )Němec, 1910( ،2 أخرى تثبت بأن هلا عدد كبري حباثإال أنه هناك أn=36 )Beal, 1937 (

 ,.Al-Salih and al( عدد الكروموزومات حسب األصناف ومابني النخيل املذكرة واملؤنثة كما يتغري

1987a et b.( نديوإأعمال التحسني الوراثي األكثر أمهية يف حمطة  بدأت )Indio( يف  كاليفورنياب

ولكن لألسف هذه  ،)Carpenter and Ream, 1976( 1948يف عام  الواليات املتحدة األمريكية
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األحباث مل تعطي نتائج واضحة وناجحة بسبب طول األزمنة األساسية للحصول على أشجار حتمل 

والية جامعة، (األغفيان  –خصائص وراثية مهمة ونذّكر بتجارب أخرى أجنزت يف حمطة التجارب 

ة ملرض هناك برنامج انتخاب أشجار خنيل التمر املقاوم. من أجل انتقاء األشجار احملسنة وراثيا) الوادي

  ).Saadi, 1979 et 1992( يف املغرب“ البيوض”

  التركيبة المورفولوجية -6

  :النظام الجذري - 6-1

 .مرت 7مرت وجانبيا إىل أكثر من  10إىل  8لعمق من  حسب املناطق متتد جذور خنيل التمر

إىل  هذا النظام على شكل جذور حزمّية، كثافة هذه األخرية يف الرتبة تكون بشكل متناقص يبدو

عدد وكثافة اجلذور يتغريان حسب طبيعة الرتبة، العوامل املناخية . )4الشكل ( )العمق(األسفل 

قسم هذا اجلزء إىل أربعة أنواع بداللة مناطق التعمق يف  2000يف  Peyron ).1972البكر، (واألصناف 

 Racines de( ، جذور التغذية)سمRacines respiratoires( )0 -20( جذور التنفس: الرتبة

nutrition( )20 -100(، جذور االمتصاص )سمRacines d'absorption( )100-200وجذور ) سم

 متتد إىل( )Racines formant un faisceau pivotant de 1 à au-delà de 15 mètre( التثبيت

  .)3الشكل ( )مرت15

  
  ).Peyron, 2000( النظام اجلذري لنخيل التمر: 3 شكلال
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  الخضري النظام - 6-2

  ):Stipe(الجذع  -1- 6-2

هذا النوع من الساق . )Stipe(يسمى  فهو ،غري متفرع بأنه جذع خنيل التمر ساق أو يتميز

ارتفاعه وسرعة منوه يتغريان حسب الصنف، العمر ووزن . لون بين ومتخشب يكون بسيط، أسطواين ذو

يغطى اجلذع  ).Pereau-Leroy, 1958; Ammar, 1978( الفسائل حيث يتم استعماهلا خالل الغرس

اليت هي نفسها جزء ال يتجزأ من األلياف “ كرناف”املسماة حمليا ) سعفال(بقواعد األوراق 

)Fibrillum( اليت حتيط إمجاليا باجلذع سعفاملتكونة من الزوائد لقواعد ال )Toutain, 1967 .( النسيج

 خالل حياة النبات دودغري حم يث النشاط النبايت يكونح) Phyllophore(اإلنشائي النهائي 

)Munier, 1973 .( مرت، ال يزيد عرضا فيحافظ على قطر  20طول وارتفاع الساق ميكن أن يصل إىل

  .)4الشكل ( )Ben Chennouf, 1978( واحد طيلة حياة الشجرة

  ):السعف(األوراق  -2- 6-2

ة غمد شعري جد الشكل، منشورة كاملروحة ومرتبطة باجلدع بواسط ةتتميز األوراق بأ�ا ريشي

ة ومنوها يكون سعف 30إىل  10، يربز يف كل عام من “ليف”يفات املتلّبدة املسماة متطور يغور يف الل

) ةسعف( مركبة ورقة 140و 30 بني ماكل شجرة خنيل محل   تستطيع ).Marchal, 1984( قاعدي

)Nixon, 1947( . على إبط  . ترتبط به الوريقات ويف اجلزء األخري منيز الشوك نصلمن  السعفتتكون

يف و يف املنطقة التاجية،  اإلغريضاليت تتحول إىل ة، جند برعم جانيب الذي يتطور إلعطاء الزهرة سعفكل 

الوسطى حتت  يف املنطقة أماو ، “جّبار” اليت تسمى حمليا) Rejet(ة ليالفساملنطقة القاعدية للشجرة منيز 

أو  “بارك”املسمى حمليا و ال فائدة منه  الذي )Gourmand( غصن أمحقمنيز للشجرة  التاجية

  :األوراق عند خنيل التمر إىل أربعة أجزاء تنقسم. “يببر ”

بارزة لكن  الفتية، برعم �ائي غري بارز واألوراق تبدو) سعفال(حتوي األوراق : املنطقة القلبية .1

 .بعد غري متفتحة ومكتملة النمو

السريع  تتميز األوراق يف هذه املنطقة بأ�ا مستقيمة مازالت أثناء النمو: املنطقة التاجية العليا .2

 نصلتكون مفردة على ) اخلوص(هلا وتكون قليلة البعد عن قلب النخلة لكن وريقا�ا 

 .السعف

أوراقها تكون على شكل دائري ومكتملة النمو، متثل موقع نشاط : املنطقة التاجية الوسطى .3

 ,Girard( °45إىل  °30الرتكيب الضوئي املكثف وتتشكل مع حمور اجلذع زاوية متغرية من 

1962.( 
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املعّمرة أي تكون يف مرحلة الشيخوخة  )السعف( األوراق تشكل: املنطقة التاجية القاعدية .4

 .)4الشكل ( )Laudeho et Benassy, 1969( وتكون عموما متهدلة

 
  ).Munier, 1973( رسم ختطيطي لشجرة خنيل التمر: 4 شكلال
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  ):األغاريض(األزهار  -3- 6-2

يف  ميكن. فكل شجرة حتمل األزهار ذات اجلنس الواحد ،ثنائي املسكن هو نباتخنيل التمر 

حيدث ). ذات اجلنسني(أزهارا أحادية املسكن  رة أن جند أشجارا أحادية املسكن أودبعض األحيان النا

. اإلزهار مرة واحدة يف العام وميكن أن حيصل مرة يف كل عامني خاصة بالنسبة لألشجار الفتية

فخة مع اخنفاض األغاريض تكون ممّددة ومستطيلة، إال أّن األغاريض املذكرة تكون جد قصرية ومنت

تكون الزهرة . هذه اخلاصية األخرية املميزة تسمح مبعرفة األزهار قبل تفتحها. خفيف يف جزئها العلوي

) حامل زهري مستطيل(ضّبة  طلعة أو على شكل عنقود السنبلة حممول مبحور يسمى إغريض أو

حجمها لوجودها على  وتركيبها أ ساقها شّذت يف شكلها أو ورقة يف قاعدة زهرة أو(ومغلف بقنابة 

  :األزهار املذكرة واملؤنثة تتميز مبا يلي). وعاء الطلع(كبرية املسماة جباب ) مقربة من الزهرة

عدد كبري عند األفراد املذكرة والعكس بالنسبة لألفراد املؤنثة اليت يكون : كثافة األغاريض

  .عددها أقل وتنتهي عند نفس االرتفاع

جد كثيفة على احلامل الزهري الذكري يف حني تكون  ريخ الزهريةالشما تكون: كثافة األزهار

  .)5الشكل ( متناثرة وأقل كثافة على احلامل الزهري األنثوي

  :األزهار األنثوية -3-1- 6-2

حتوي على  . مم 4إىل  3عند النضج، األزهار األنثوية تأخذ الشكل الكروي ولديها قطر من 

يج املكون من ثالث بتالت ملتحمة، التو ) كأسيات(وريقات كأس الزهرة  كأس ضيق مكون من ثالث

. جمهضة) التذكري عضو(أسدية  ستبيضوية ودائرية الشكل و ) وريقات تويج الزهرة توجييات، ثالث(

ظهور األزهار  يبدأ ).Munier, 1973( مستقلة حتوي ثالث كربالت )التأنيث يف الزهرة عضو( املدقّة

ف، العوامل البيئية للمنطقة واملناخية اصناألنثوية من أواخر شهر جانفي إىل أوائل ماي حسب األ

  ).Benslimane, 1974( املومسية

  :األزهار الذكرية -3-2- 6-2

) كأسيات(وريقات كأس الزهرة  من كأس ضيق مكون من ثالث تكون مستطيلة، تتكون

كل شجرة خنيل مذكرة   ).Munier, 1973( خفيفة االستطالةكون من ثالث بتالت يتملتحمة، التويج 

غرام من حبوب اللقاح، كل إغريض حيمل حوايل  750 غرام و 250بني  باستطاعتها إنتاج معدل ما

  .)Munier, 1973( غرام من حبوب اللقاح 45إىل  40وينتج من  عفر  غصن أو 160
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  .)Munier, 1973(الذكرية واألنثوية لنخيل التمر  واألزهار األغاريض :5الشكل 

  :التأبير والتلقيح -7

خنيل التمر يف  هناك بعض مزارع. )Anémophile(عملية التأبري طبيعيا عن طريق الرياح تتم 

أما  ).Munier, 1973( التلقيح الطبيعي تؤمناألشجار املذكرة  فيها عدد كبري من جدإسبانيا مثال، تو 

تتم بتدخل اإلنسان واليت تضمن احلصول على إنتاج جيد  يف أغلب املناطق االصطناعيعملية التأبري 

قبل  287- 327(هذه الظاهرة األخرية معروفة منذ ثالثة قرون قبل امليالد . الطبيعي أبريمقارنة بالت

 اإلغريض الزهرة الذكرية داخلمن “ مشراخ”التلقيح التقليدي عن طريق اليد بإدخال غصن يتم ). امليالد

  ).Spathe(األنثوي بعد تفّتح الطلعة “ العرجون”

أتاحت التقنيات احلديثة واملكننة للتلقيح باستخدام مساحيق اللقاح املقدمة عن طريق خراطيم 

هذه الطريقة تسمح بتوفري الوقت إذ ال يستغل فيها إال . العملية من األرض بتنفيذطويلة اليت تسمح 

  .ثلث الوقت املستهلك أثناء التلقيح التقليدي ونصف أ

لضمان إنتاج  ية٪ من األزهار كاف80٪ إىل 50 من تلقيح يعترب Valdeyron (1984)حسب 

نوعيتها الرديئة، الكربالت تتطور وتشكل  إذا مل تتم عملية التلقيح بسبب غياب حبوب اللقاح أو. جيد

عن الثمار العادية وتتميز خبلّوها من البذور وال يكتمل  اليت تأخذ شكل خمتلف) صيش(الثمار البكريّة 

  .نضجها أبدا

  :االحتياجات البيئية لزراعة النخيل -8

لتطور ونضج الثمار واالحتياجات تفسر التوزيع  اوخمصص امميز  اتتطلب زراعة النخيل مكان

  .)1لشكل ا(اخلريطة  أنظر )Girard, 1962( اجلغرايف هلذا النوع من الثمار
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  :الحرارة - 8-1

م حسب الصنف °10م إىل أكثر من °7درجة حرارة أعلى من  يفخنيل التمر حيدث نشاط 

 تصلحسب هذا الكاتب  ).Munier, 1973( م عتبة تواجده°10والظروف املناخية احمللية لذلك يعترب 

م °40 أوم °38م وتستقر مث تبدأ يف االخنفاض عند °30كثافة النخيل إىل أقصاها يف درجة حرارة تفوق 

يف . ونالحظ أيضا أن تأثري الربد حيدث يف درجات حرارة متفاوتة ومتغرية حسب الصنف وعمر الشجرة

 وّضح. عدا تلك اليت يف املنطقة القلبية ما سعفم اجلفاف الكلي لل°12درجة احلرارة  تسبب اجلزائر،

Toutain (1977)  األوراق  م وتتجمد°6-بأّن خنيل التمر خيشى اجلليد إذ تتجمد الوريقات عند

إالّ إذا كانت درجة احلرارة املتوسطة  ال ميكن أن يثمر خنيل التمر كما. م°9-عند درجة احلرارة ) سعفال(

املتطلبات ). ITDAS, 1993( م°18عند درجة حرارة أقل من وال ميكن أن يزهر  م°25م و°20 بني ما

 ,Toutain( م°5000م إىل °3700من أجل اإلمثار متغرية حسب األصناف من  اإلمجالية احلرارية

م بالنسبة °26,6بأن درجات احلرارة املثلى لنضج الثمار هي  Mehaoua (2006)ذكرت  ).1977

  .هما لدينا األصناف النصف رطبةبين مام بالنسبة لألصناف اجلافة و °32,2ولألصناف الرطبة، 

  :الضوء - 8-2

يتميز خنيل التمر بأنه نوع نبايت مشسّي إذ يزرع ويغرس يف املناطق ذات اإلضاءة العالية نظرا 

جيب جتنب ). Munier, 1973( للدور الكبري للضوء بتحفيز عملية الرتكيب الضوئي ونضج التمور

  ).Allam, 2008( الكثافات الضوئية اجلّد عالية اليت حتفز ظهور الفسائل بدال من نضج التمور

  :رطوبة الجو - 8-3

املنخفضة يف توقف عملية اإلخصاب وجفاف التمور أثناء مرحلة  نسب رطوبة اجلوتتسبب 

فنسب الرطوبة العالية تسبب يف تعفن األزهار والتمور أثناء فصلي الربيع  صحيح،النضج، والعكس 

جين أفضل التمور يف املناطق ذات الرطوبة املنخفضة  يكون ).Munier, 1973( واخلريف على الرتتيب

)40٪) (Bouguedoura, 1991.(  

  :الرياح - 8-4

إذا كانت خفيفة، تعزز وحتفز عملية التأبري؛ ولكن إذا كانت قوية فإ�ا جتر حبوب اللقاح إىل 

الثمار بانكسار أماكن بعيدة ميكن حىت إىل املناطق الغري متميزة بزراعة النخيل وتتسبب أيضا يف سقوط 

الرياح األكثر خطورة هي احلارة اجلافة . حوامل العراجني الذي يؤدي إىل اصطدام الثمار وجروحها

اليت تسبب يف احلريق ودخول التمور يف النضج السريع جدا الغري عادي الذي يؤدي إىل “ الشهيلي”

  ).Peyron, 2000( ظهور جتاعيد يف شكل الثمار وبالتايل اخنفاض قيمتها نوعيا
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  :التربة - 8-5

بسرعة يف  ينمو. تنوعة الصاحلة للزراعةامليتكيف النخيل مع الرتبة الصحراوية والشبه صحراوية 

 ).Toutain, 1979( الرتبة اخلفيفة مقارنة بالصلبة وبالتايل يدخل يف مرحلة اإلنتاج يف وقت جد مبكر

. درجة كفاءة الرتبة متعلقة بالسقي والصرف اجليدين إذ الرتبة النفوذة تكون مالئمة جدا لزراعة النخيل

هذا النوع النبايت مقاوم للملوحة لكن يتأثر �ا عند الرتاكيز املفرطة إذ يبدأ يذبل عندما يتجاوز تركيز 

  ).Monciero, 1961( ٪ من حملول الرتبة3,5- 3الكلوريد النسبة 

  :االحتياجات المائية - 8-6

خيل يزرع ويغرس يف املناطق احلارة واجلافة من العامل، فنجده دائما قريبا نعلى الرغم من أن ال

احتياجات النخيل للمياه متعلقة . من مصادر وموارد املياه اجلوفية الكافية لتلبية احتياجات اجلذور

الحتياجات الكبرية للمياه تكون أثناء مراحل نضج فرتة ا. األصناف وأيضا املناخوطبيعة بطبيعة الرتبة، 

  ).Lakhdari, 1980( الثمار

  :تكاثر وتضاعف نخيل التمرطرق  -9

عن طريق زرع (التكاثر اجلنسي : نان تقليديتاطرق لتكاثر خنيل التمر منها اثنت هناك ثالث

  .باملخرب األنسجة زراعة: واألخرى عصرية) عن طريق غرس الفسائل(، التكاثر الالجنسي )البذور

  :التكاثر عن طريق البذور - 9-1

استخدمت من جهة، خللق مزارع . هذه الطريقة بسيطة وسهلة يقوم �ا املزارعون منذ القدمي

 ى، استعملت يف التصالبات املوجهةخنيل جديدة خاصة يف مايل، النيجر وتشاد، ومن جهة أخر 

  .للحصول على أصناف جديدة حمسنة وراثيا ومقاومة لألمراض

  :التكاثر عن طريق الفسائل - 9-2

زارع هذه هي الطريقة األكثر كفاءة للتوالد والتكاثر لتكوين مشتالت ومزارع جديدة لتحسني امل

اجلنس، نوعية الثمار، التبكري : ألشجار األم خاصةل الوراثية صائصاخلالقدمية إذ يتم احملافظة على 

 30إىل  1عدد الفسائل للشجرة يتغري من صنف إىل آخر إذ يرتاوح من . والقدرة على تشكيل الفسائل

  ).Bouguedoura, 1991( 12لكن مبعدل 

  :بالمخبر ة األنسجةعازر طرق  - 9-3

 األنسجة زراعةن إىل التقنيات املعتمدة على و حتول الباحثللحصول على عدد كبري من الفسائل 

  .يف املخرب

اإلنتاجية،  مثل :اخلصائص املهمة ذاتالنباتات الصحية املنتخبة  ة األنسجةزراع يفستعمل ت

 حول تكاثر خنيل التمر خمربيا البحثية األعمال نذكر أهم. النوعية الذوقية للتمر ومقاومة األمراض
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)Bouguedoura, 1979 et 1991; Rhiss et al., 1979; Drira, 1983; Ammar and al., 1987; 

Zaid, 1989.(  

  :نخيل التمر مراحل حياة -10

  :)Riedacker, 1993; Belguedj, 2002( مراحل لتطور حياة خنيل التمر مخسهناك 

 متتد( اخلضري والنمووهي مرحلة للتطور  :)Phase végétative( )اخلضرية( املرحلة األوىل )1

  .)كحد أقصى  سنوات 10 إىل

 تعترب مرحلة الدخول يف اإلنتاج واإلمثار وتطورمها :)Phase jeune( )الفتوة(املرحلة الثانية  )2

  ).سنة 10-30(

  ).سنة 60- 30( تعترب مرحلة قوة اإلنتاج :)Phase juvénile( )البلوغ(املرحلة الثالثة  )3

  ).سنة 80-60( الرتاجع يف اإلنتاج الثمريبتتميز  :)Phase adulte( )الكرب(املرحلة الرابعة  )4

بالرتاجع الكبري يف تتميز  :)Phase de sénescence) (واهلرم شيخوخةال( اخلامسةاملرحلة  )5

  ).سنة فما أكثر 80( انعدامه كنممو  اإلنتاج

  :حشرات الضارةاألمراض وال -11

  .التمور واألشجارو  متّس األزهارو  ،شرات الضارة اليت تصيب النخيلمنيز األمراض واحل

  :المتعلقة باألزهار - 11-1

 Cochenille حشرة بيضاء تسمى هاتسبب فيت يتال“ سم”سمى حمليا تاألكثر سيادة  اآلفة

blanche )Parlatoria blanchadii Targ. .(األوراق مث األزهار تتغذى من  هذه احلشرات اليت تغزو

  .نسغ النخلة وتطرح مواد سامة

  :طفيليات التمور - 11-2

تتسبب فيه عنكبوت . “بوفروة”املرض الذي يتسبب يف فساد وهالك إنتاج التمور يسمى حمليا 

اليت تلتهم املواد الغذائية وتؤدي إىل جفاف التمور  ).Oligomicus afriasiaticus Mc. Gr(جمهرية 

  .قشرة اخلارجية تأخذ منظر ومظهر بين مغربالاليت تصبح صلبة و 

ال ننسى أن . باملكافحة واملعاجلة الكيميائية ضد هذه الطفيليات من طويل،منذ ز املزارعون يقوم 

  .)Myelois(أمهها دودة التمر و  التمور نذكر أيضا بأن هناك بعض احلشرات اليت تغزو

  :أمراض الشجرة - 11-3

الذي يتسبب فيه فطر يسمى علميا “ البيوض”املرض السائد عند أشجار النخيل يسمى حمليا 

Fusarium oxysporum وتعّرف عليه ألول مرة Malençon يعّرف هذا الفطر بأنه زّقّي . 1934 سنة

)Ascomycète (نتقل يف األشجار من اجلذور مث يتطور يف األوعية الناقلة يوالذي يدخل و  ناقص النمو
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 أبيض وهذا هو ويصبح لونه سعفال حينئذ جيف .ره عند وصوله إىل الربعم النهائيللنسغ وينهي مسا

 Toutain and Louvet :نذكر من بني األعمال اليت درست هذا املرض. “البيوض”سبب تسميته 

(1972); Bounaga et Bounaga (1973); Saadi (1979 et 1992); Bounaga (1985).  

  :الخصائص المورفولوجية ألشجار نخيل التمر -12

العديد من الدراسات حول اخلصائص املورفولوجية لنخيل التمر  ظهرمنذ بداية القرن العشرين، 

 وقد يف مناطق الزراعة التقليديةاسية إنشاء قوائم األصناف األس اليت �دف إما لتحديد األصناف أو

  .ركزت هذه الدراسات على األشجار املؤنثة دون املذكرة

األمريكيني بصفة   من طرف) املورفولوجية(خلصائص الوصفية ا ةدراسب ت هذه الفرتةيز مت: 1970 – 1901

الواليات ف بأصناف النخيل الذي يعترب كدخيل جديد على حتقيق بطاقات تعرّ  اهلدف منها هو. كبرية

هناك دراسات أخرى يف دول خمتلفة قام �ا العديد من الباحثني ). Nixon, 1950( املتحدة األمريكية

يف  ،)Chevalier, 1930( يف موريطانيا :الذين مجعوا قوائم أصناف خمتلفة يف كل بلد، على سبيل املثال

يف  ).Popenoe, 1973( واخلليجويف العديد من بلدان املغرب العريب ) Maatalah, 1969( اجلزائر

 Toutain �ا اليت قام ةلراشديلاألعمال األولية حول اخلصائص الوصفية يف مزارع النخيل  نذكراملغرب، 

أثناء دراسة  Nixon (1950)و Mason (1915) هاوضعاملفاتيح األولية لتحديد األصناف . (1967)

أغلب هذه األعمال اعتمدت على . صنف للنخيل املدروسة بالواليات املتحدة األمريكية 194

  ).IPGRI, 2005( العاملي التقابلياملالحظات ومل تدعم بالتحليل 

  ،معظم الدراسات املورفولوجية ركّزت على اخلصائص القياسية أو الكيميائية للثمار: 2005إلى  1970

أنشأ  ).Shaheen and al., 1986a( اخلصائص اخلضرية احملدودةبعض الدراسات على  كما ركزت

 ;Rhouma, 1994( التونسيةو  اجلزائرية تقنية لوصف بعض األصناف اتبطاقالعديد من الباحثني 

Belguedj, 1996 et 2002; Hannachi et al., 1998(.  اإلحصائيةاستعمل بعض الباحثني التحاليل 

 نيف اجلزائر الذي Brac de la Perrière et Benkhalifa (1989) املتعددة األبعاد حيث منيز أعمال

من  )Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)(التقابلية  التحاليل العاملّية استعمال

املالحظات حول  هناك العديد من املغرب،يف . أجل دراسة اخلصائص القياسية والوصفية للبذور والثمار

 ،Pereau-Lorey (1958( انطالقا من أعمال ،)Toutain et al., 1971( وصف أصناف خنيل التمر

  .األصناف بعضها تعلق بتطور ومنو

األحباث يف هذه املرحلة بدراسة التنوع الوراثي خاصة من ناحية  أغلب متيزت :2015إلى  2005من 

  :نذكر منهااخلصائص اجلزيئية 
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بدراسة اخلصائص املورفولوجية اخلضرية الثين  Ould Mohamed Salem and al. (2008) قام

بني األصناف املدروسة  فالحظوا بأن هناك اختالفات واضحة املوريتانيةعشرة صنفا من خنيل التمر 

  .ومدى قوة تأثري أغلب اخلصائص املدروسة يف التمييز بني األصناف

اخلصائص اجلزيئية خلمسة أصناف مصرية فالحظا بأن هناك  Adawy and Atia (2014) درس

  .اختالفات وراثية بني األصناف يف اخلصائص املدروسة

اخلصائص البيوكيميائية للثمار الثين وعشرين صنفا من خنيل  Hamza and al. (2014) درس

دّل على أنّه ميكن التمر النيجريية فوجدوا اختالفات كبرية بني األصناف يف اخلصائص املدروسة مما ي

  .اختاذ هذه األخرية كوسيلة للتمييز بني األصناف املدروسة

اخلصائص اجلزيئية الوراثية لستة أصناف سعودية فالحظوا  Al-Qurainy and al. (2015) درس

  .بأن هناك اختالفات وراثية واضحة بني األصناف املدروسة

اخلصائص اجلزيئية الوراثية الثين عشرة  Elmeer and Mattat (2015) كل من  درس ،قطر يف

  .صنفا من خنيل التمر والحظا بأنه هناك تنوع وراثي بني هذه األصناف

درسوا اخلصائص الغذائية والبيوكيميائية للثمار ألربعة  Khan and al. (2015) الباكستان، يف

أصناف من خنيل التمر وصنفني أجنبني أحدمها من إيران واآلخر من العربية السعودية فالحظوا بأن هذه 

  .األصناف ختتلف اختالفا جد بارز يف هذه اخلصائص

املورفولوجية ألفحل خنيل  األحباث السابقة للدراسة من كزت العديدأما بالنسبة لذكور النخيل فر 

 ;Hussein, 1983; Nasr and al., 1986( التمر على دراسة اخلصائص اإلنتاجية دون اخلضرية

Boughediri, 1994; Ibrahim et Khalifa, 1998; Eddoud, 2003; Iqbal and al., 2004 et 
2009; Iqbal, 2005; Amiar, 2009; Moustafa and al., 2010; Babahani, 2011; Taieb, 

2016.(  

  :دراسة اخلصائص اخلضرية فنميز ّما فيما خيصّ أ

Shaheen and al.  عامa1986  الذين قاموا بدراسة الصفات املورفولوجية ألوراق بعض ذكور

لون وطول الورقة، عدد وطول وعرض : خنيل البلح باململكة العربية السعودية واشتملت الصفات على

، والزاوية القمية، وقورنت هذه الصفات بصفات )الوريقات(األشواك، عدد وطول وعرض اخلوص 

ريبة الشبه �ذه الذكور وذلك لدراسة مدى التشابه بني هذه الصفات األوراق يف األصناف املؤنثة الق

املؤنثة والذكور املرادفة هلا، حتصلوا يف األخري على أن الصفات ختتلف من ذكر إىل آخر، وهناك تشا�ا 

  .بني األصناف املؤنثة والذكور املرادفة هلا يف بعض الصفات املورفولوجية

عدد : بدراسة اخلصائص املورفولوجية املتمثلة يف .Al-Ghamdi and al قام ،2002عام يف 

ة، طول وعرض الشوكة ألربعة اخلوصة، طول وعرض سعفلكل  اخلوص، عدد السعف، طول سعفال
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يف الصفات بني  الحظوا أن هناك فروق معنوية. ديةأفحل خنيل التمر مبنطقة اململكة العربية السعو 

  .والشوكة فليس هناك فروق معنويةة اخلوصعدا طول  األفحل املدروسة ما

ألربعة بدراسة اخلصائص املورفولوجية  Babahani (2011)و Eddoud (2003)كل من   قام

 نفس Amiar (2009)درست و كما  ،)اجلزائر( ل املؤنثة واملذكرة ملنطقة ورقلةأشجار النخيمن أصناف 

هذه اخلصائص و  .)اجلزائر( سوف ملنطقة وادخيل املؤنثة واملذكرة أشجار النمن  ألربعة أصناف اخلصائص

  :هي

  .سعفوعدد ال ارتفاعهعرض قمة اجلذع، : خصائص اجلذع /1

من األشواك، العرض  ، طول منطقة األشواك، طول املنطقة اخلاليةالسعفطول : السعفخصائص  /2

  .عند آخر شوكة السعف نصلعند أول شوكة، عرض  السعف نصلة، عرض سعفاألقصى لل

ة يف الوسط، طول وعرض اخلوصة عند القمة، طول وعرض اخلوصطول وعرض : اخلوصخصائص  /3

  .السعفو  اخلوص، الزاوية بني اخلوص، عدد اخلوص، كثافة )السفلى( ة يف املؤخرةاخلوص

عدد الشوك، كثافة الشوك، طول وعرض الشوكة يف األعلى، طول وعرض الشوكة : خصائص الشوك /4

  .الشوكة يف األسفليف الوسط، طول وعرض 

هي  صائصاخل أهم أن وابني اجلنسني فوجد واالختالفأوجه الشبه  حتديدهذا كله من أجل 

  .الشوك وبعض خصائص األوراق والوريقاتب املتعلقة

عشرة أصناف من أشجار النخيل املذكرة ملنطقة اخلصائص املورفولوجية ل Taieb (2016(درس 

، “طنطبوشت”، “سكرية”، “محراية”، “دڤلةمش ”، “غرس”، “نوردڤلة ”: )اجلزائر( بسكرة

النوعية  يف خصائص األوراق اخلصائص هذهمتثلت  .“إيتيمة”و “حلوة”، “أرشيت”، “بوحالس”

والكمية ومكونا�ا من شوك ووريقات وبعض خصائص اجلذع، وكذلك اخلصائص اإلنتاجية املتعلقة 

الحظ بأن اخلصائص اخلضرية خاصة املتعلقة بالوريقات أساسية . باألغاريض، الشماريخ وحبوب الطلع

وجد اختالفات يف اخلصائص املورفولوجية املدروسة بني األصناف املدروسة . ومهمة للتمييز واالنتخاب

وأيضا داخل الصنف الواحد وفسرها بأن تسمية األصناف ما هي إال حسب أقدم فالحي املنطقة 

كر أيضا بأن هناك عالقة إجيابية بني خصائص الوريقات واخلصائص ذ . ليست بطريقة علمية ثابتة

متيز بأحسن الصفات يف معظم اخلصائص  “نوردڤلة ”حتصل على أّن صنف  .اإلنتاجية حلبوب الطلع

  .املدروسة
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 أو البالينولوجيا الطلعحبوب علم  -1

 من قبل اثنني من 1945يف عام  كما مت تعريفه نسبيا جديد مصطلح هو الطلععلم حبوب 

أمهية حبوب . الطلعحبوب  الدقيق أو الغبارإذ يعين  Hyde and Williamsاإلجنليزيني  علماء النبات

كانت معروفة منذ القدمي وقبل أن يتم تعريف هذا املصطلح إذ يف الواقع عرف القدماء التلقيح   الطلع

  .)Boughediri, 1994( سنة قبل امليالد 3000االصطناعي منذ 

من  .الطلعمنذ اكتشاف ا�هر، وقعت العديد من الدراسات حول جوانب خمتلفة من حبوب 

لنخيل التمر  الطلعالذي وضع األوصاف األوىل حلبوب  Albert (1927)نذكر األساسية بني األحباث 

  .من كاسيات البذور الطلعوصفا ملعظم حبوب  1952الذي قدم يف عام  Erdtmanو

  :عبارة عن اختصاص واسع النطاق له العديد من التطبيقات، نذكر منها الطلع غبار علم

 احليوية البالينولوجيا )Biopalynologie :( إىل حد كبري من   الطلعختصص يقوم بدراسة حبوب

الفرع الذي يؤدي إىل إنتاج  اآللية، هذا هو\الوظيفة\األمشاج الذكرية على أساس العالقة البنية

  .الطلعبنك من حبوب 

 القدمية البالينولوجيا )Paléopalynologie :( املستحثة   الطلعمتخصص بدراسة حبوب

  ).املتواجدة يف ترسبات الصخور(

  :قريب خمتلف ا�االت العلمية مثلمن  بعيد أو منميس  الطلععلم حبوب  البالينولوجيا أو

  .)Botanique(علم تصنيف النباتات  - 

  .)التلقيح، أمراض الفطريات، التصالبات) (Agronomie(العلوم الزراعية  - 

  .)Paléopalynologie) (الباليوبالينولوجيا(اجليولوجيا  - 

  .)Allergologie) (احلساسية(الطب  - 

  .)Méllisopalynologie) (امليليسوبالينولوجيا(مراقبة العسل  - 

  .)Phytoplancton) (العوالق النباتية(علم األحياء البحرية  - 

  ....إخل) Aéropalynologie) (البالينولوجيا اجلوية(اجلوية  الطلععلم حبوب  - 

  :الطلعمصطلحات علم حبوب  - 1-1

 غبار ناعم جدا من احلبوب ا�هرية اليت تنتج يف العضو  الطلعحبوب  تشكل:  الطلعحبوب  -1- 1-1

 خلية ،من خليتني صغريتني الطلعتتكون كل حبة ). Gamète mâle(األمشاج الذكرية  الذكري أو

  :املتكون من جدارين منفصلني Sporodermeكبرية حماطة بغالف يسمى   إعاشيةخلية و ذكرية 
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اجلزيئي يكون على  هاتركيبالصلبة  Sporopollinine مادة الذي حيتوي على )Exine(اخلارجي  اجلدار

الداخلي  واجلدار )Brooks and Shaw, 1978( أساس البوليمرات، الكاروتينويد وأسرتات الكاروتينويد

)Intine( ي أثناء اإلنباتالطلعتوي على السكريات والذي يعطي األنبوب ذي حيال ) 6الشكل(.  

  
  ).Laaidi et al., 1997( حسب الطلعبنية حبة  :6الشكل 

ولتقييم  .بويضةالعلى تلقيح  �ابقدر   الطلعف نوعية حبوب تعر  :الطلعجودة وحيوية حبوب  -2- 1-1

العديد من االختبارات نذكر  فقد وضعت التلقيح اإلخصاب أو لتحقيق الطلعحبوب  وقدرة جودة

  :منها

 يف املخرب االصطناعي على أوساط مغذية اإلنبات. 

 التلوين بأصباغ حيوية. 

  :)Munier, 1973( يشرتط، املذكرة والختيار األشجار

 لكل نوع، . متوفرة أثناء نضج أول األزهار األنثوية الطلعجيب أن تكون حبوب : وقت اإلزهار

متقدما قليال، واليت تغطي متاما الفرتة  جيب حتديد األشجار الذكور اليت يكون إزهارها متزامن أو

  .اإلزهارية املتقدمة ألشجار النخيل اإلناث

  الطلعإنتاج كمية معتربة من حبوب. 

  الطلعحيوية كبرية حلبوب. 

  أثناء التخزين  الطلعمدى احلفاظ على حيوية حبوب. 
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  غبار طلع نخيل التمر أهم تطبيقات موضوع -2

   الطلعمورفولوجيا حبوب  - 2-1

 Punt and( لعائلة النخيليات الطلعنذكر من بني األحباث األساسية حول مورفولوجيا حبوب 

Wessels-Boer, 1966; Thanikaimoni, 1970; Sowunmi, 1972; Moore, 1973; Kedves, 
1981; Ferguson, 1986; Dransfield and Uhl, 1986; Ferguson and al., 1987; Mendis and 

al., 1987; Harley, 1990(.  

الذي قام  1927 يف Albertلنخيل ا لغبار طلع أوائل األعمال الوصفية املورفولوجية بني من

فالحظ بأن ) الواليات املتحدة األمريكية(بكاليفورنيا  الطلعصنف من حبوب  12بدراسة أبعاد شكل 

 29,5و 15,9بني  ما  الطلعإذ تراوح طول حبوب  ختتلف من صنف إىل آخر) األبعاد(القياسات 

  .مرتميكرو  15,9و 10,3 بني ماوعرضها  مرتميكرو 

 )Tectum( ي اخلارجيالطلعاجلدار  مبقارنة خصائص Tisserat and Demason (1982) قام

ا�هر اإللكرتوين املاسح واستنتجا  باستعمالوبعض أصناف خنيل التمر  )Phoenix( جنس لبعض أنواع

ومبا أنه هناك فروق معنوية يف األبعاد  الطلعأن اخلصائص املورفولوجية والبنيوية تبني شكل حبوب 

بني األصناف واألنواع املدروسة فيمكن اختاذ هذه اخلصائص كمساعد  الطلعالقياسية ألشكال حبوب 

  .وأداة للتمييز والتصنيف

البنية  فذباستعمال ا�هرين اإللكرتونيني املاسح والنا Boughediri درس، 1985 يف عام

) اجلزائر(من النخيل املذكرة ملنطقة بسكرة  الضروبلبعض  Sporoderme الطلعوالطبقية جلدار حبوب 

  .إىل آخر ضربفوجد أن هذه اخلاصية ختتلف من 

العرض حلبوب /نسبة الطولبدراسة قياسات الطول والعرض و  Shaheen and al. (1986b) قام

شجرة خنيل التمر املذكرة وقد أثبتوا أن هناك فروق عالية معنويا يف هذه القياسات بني هذه  61ل  الطلع

  .األشجار

مبحطة  الطلعحجم ومظهر سبعة أصناف من حبوب  Al-Jibouri and al. (1990) درس

بيضوية  فالحظوا تشا�ا عاما من حيث احلجم والشكل فهي تبدو )العراق( بغداد–البستنة يف الزعفرانية 

  .وسطي واحد ولوحظت فروق معنوية يف القياسات املظهرية بني خمتلف األصناف شقالشكل مع وجود 

من  ضروبألربعة  الطلعبدراسة قياسات الطول والعرض حلبوب  Boughediri (1994)قام 

بالنسبة العرض تبقى ثابتة /نسبة الطولبت أن هذه القياسات تتغري ولكن خنيل التمر اجلزائرية وقد أث

  .الصنف النبايت للنوع أو

Al-Khalifah (2006)  الطلعالذي قام بدراسة القياسات البيومرتية خلمسة أصناف من حبوب 

  .فروق بني خمتلف األصناف كذلك وجودنه  بالعربية السعودية فالحظ بأ
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أن هناك فروق عالية معنويا يف  Soliman and Al-Obeed (2013) ثبتأ ،السعودية يف

صنف من فحول خنيل التمر إذ  11بني  الطلعالعرض حلبوب /نسبة الطولالعرض و  ،قياسات الطول

 .ميكن اعتبار هذه القياسات كوسيلة للتصنيف والتمييز بني أفحل خنيل التمر

  : الطلعحيوية حبوب  - 2-2

  :لنخيل التمر  الطلعحول حيوية حبوب  من أهم األحباث

Albert (1927)  لنخيل التمر  الطلعيف كاليفورنيا الذي اخترب ألول مرة حيوية حبوب

قام أيضا بدراسة تأثري . من األغار %1من السكروز و %10ل وسط زرع معقم حيتوي على ااستعمب

من السكروز هي النسبة  ٪20خمتلف تراكيز السكروز ودرجات احلرارة على نسبة اإلنبات فوجد أن 

على  الطلعالحظ أيضا مدى تأثري خمتلف أيام التلقيح وحبوب . هي درجة احلرارة األمثل °م30األمثل و

  ).وقت النضجالطول، العرض، الوزن و (خصائص الثمار 

من  %10خنيل التمر يف علب بيرتي اليت حتوي  طلعبزرع حبوب  Monciero )1954( قام

أن هناك اختالف  م°27ساعة من احلضن حتت درجة حرارة  24الحظ بعد . من األغار %1اجللوكوز و

  .بني أزهار نفس الشجرة الواحدة أشجار النخيل املذكرة وأيضا ما بني ما الطلعيف إنبات حبوب 

إنبات حبوب لقاح خنيل التمر يف وسط حيتوي  أنّ استنتج  Pereau-Leroy ،1957 عام يف

 الختبار حيويتها بل هناك طريقة التلوين باألسيتوكارمن اليت وحيدةلسكر واألغار ليس بالطريقة العلى ا

  .تعترب األحسن الختبار احليوية قد

خنيل التمر  طلعبعدة جتارب حول حيوية حبوب  Furr and Enriquez ،1966 عام يف قام

ا بأن حملول وجد. ارمن وكلوريد التيرتازوليومباستعمال أوساط للزرع واإلنبات وملونات كاألسيتوك

Brewbaker and Kwack (1963)  املعّدل(B K M)  احمللول الذي يسمح بشكل أمثل وأسرع وأضمن

  .خنيل التمر طلعالختبار حيوية حبوب 

خنيل  طلعدائما يف كاليفورنيا بأن نسب إنبات حبوب  Furr and Ream ،1968عام يف  أثبت

  .م°43وتتوقف عند درجة حرارة  م°32 إىل م°7التمر تتزايد مع ارتفاع درجة حرارة احلضن من 

  .يف العراق امللون األسيتوكارمن كمؤشر للحيوية 1978عام  Shafaat استعمل

يف العراق بدراسة مقارنة بني نسبة اإلنبات باستعمال  1981عام  Al Tahir and Asif قام

 بني ما) طردية(الحظا بأنه توجد عالقة إجيابية . ونسبة التلوين باستعمال عدة ملونات B K Mحملول 

  .(.M. T. T)اإلنبات يف املخرب والتلوين باستعمال التيرتازوليوم 

ألربعة أنواع من خنيل التمر وأيضا   الطلعباختبار حيوية حبوب  1985عام  Boughediri قام

 Monciero(خليط هذه األنواع باستعمال طريقة اإلنبات يف املخرب حيث استعمل وسطني لإلنبات 
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يف حالته الصلبة  BKMوحبالتني خمتلفتني إحدامها صلبة واألخرى سائلة فالحظ بأن وسط  )BKMو

 BKMففي حالته السائلة أهم من الصلبة ووسط  Monciero (1954)أهم من حالته السائلة أما وسط 

قام أيضا بدراسة تأثري خمتلف تراكيز عنصري السكروز والبور على . Moncieroأفضل من وسط 

٪ وأيضا درس تأثري كمية 0.1٪ والنسبة املثلى للبور هي 15اإلنبات فوجد أن النسبة املثلى للسكروز هي 

ت الضوئية على اإلنبات فأثبت أن درجة احلرارة املثلى وسط الزرع، درجة حرارة احلضن واإلشعاعا

مل بالنسبة لكمية وسط الزرع والظالم مهم لعملية إنبات 20مل أفضل من 10و م°27للحضن هي 

باستعمال عدة ملونات سيتوبالزمية وأنزميية  الطلعاخترب أيضا حيوية هذه احلبوب . باملخرب الطلعحبوب 

وطريقة التلوين  BKMطريقة اإلنبات باملخرب على وسط  بني مافأثبت بأن هناك عالقة إجيابية 

  .).M. T. T( باستعمال التيرتازوليوم

الناضجة باستعمال طريقة  الطلعبدراسة حيوية حبوب  1986cعام  .Shaheen and al قام

 ٪95.01شجرة خنيل التمر املذكرة يف منطقة العربية السعودية فالحظوا أن  135التلوين باألسيتوكارمن ل

  .٪75الناضجة هلا نسب احليوية أكثر من   الطلعمن هذه احلبوب 

ألصناف خمتلفة من خنيل  الطلعبدراسة حيوية حبوب  1990عام  .Al-Jibouri and al قام

بني  الطلعالتمر باستعمال طريقة اإلنبات باملخرب فالحظوا أن هناك فروق معنوية يف حيوية حبوب 

  .خمتلف هذه األصناف

بدراسة تأثري تركيز سكر السكروز على اإلنبات يف وسطي  1994عام  Boughediri قام

BKM و)Heslop-Harrison, 1979 (األمثل بالنسبة 15يساوي  من أو فوجد أن الرتكيز األقل ٪

 Modifiedاألمثل بالنسبة لوسط  ٪ هو15يساوي  والرتكيز األكرب من أو Heslop-Harrisonلوسط 

Brewbaker and Kwack (MBK).  

ألربعة أصناف من خنيل التمر  الطلعبدراسة حيوية حبوب  2000عام  .Bacha and al قام

باستعمال طريقيت التلوين باألسيتوكارمن واإلنبات  1996و 1995املتواجدة بالعربية السعودية لسنيت 

ي الطلعبالطريقتني وطول األنبوب  الطلعباملخرب فالحظ أن هناك فروق معنوية يف حيوية حبوب 

الحظوا . 1996وبالنسبة املومسني بني هذه األصناف املختلفة والعكس بالنسبة لطريقة اإلنبات ملوسم 

  .1996إىل سنة  1995اختلفت من سنة  لطلعاأيضا بأن حيوية حبوب 

أشجار خنيل التمر املذكرة  )7(سبعة ل الطلعحيوية حبوب  2001عام  .Tirichine et al درس

املتواجدة مبنطقة الغرب اجلزائري فالحظوا أن هناك فروق جد عالية معنويا يف نسبة اإلنبات باملخرب بني 

  .هذه األشجار
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أشجار ألفحل خنيل التمر املنتخبة مبنطقة  4بتقييم  2002عام  .Al-Ghamdi and al قام

٪ وقاموا بدراسة بعض 80,2٪ و62,6 بني ماتراوحت  الطلعالعربية السعودية فالحظوا أن حيوية حبوب 

على خصائص إنتاج التمور   الطلعاخلصائص املورفولوجية املهمة  هلذه األشجار وتأثري أيضا حبوب 

لغياب التحليل  الطلعولكن لألسف مل يتم حتديد العالقة بني هذه اخلصائص وحيوية حبوب ) امليتازينيا(

  .للنتائج املعمق اإلحصائي

باستعمال طريقة اإلنبات  الطلعحيوية حبوب درسوا  Mortazavi and al. (2010)يف إيران، 

تأثري أيضا و  ؛Samsmaviو Ghanami ،Gheibaniلثالثة أصناف  BKMاالصطناعي يف وسط الزرع 

بني األصناف املدروسة يف  وجدوا بأن هناك فروق عالية معنويا .مكونات الوسط على هذه اخلاصية

  .تركيز خمتلف املكونات من السكروز، محض البوريك ونرتات الكالسيوم؛ وأيضا يف احليوية

باستعمال  الطلعحيوية حبوب  Damankeshan and Panahi (2013) قدركذلك يف إيران، 

طريقة اإلنبات االصطناعي باملخرب قبل وبعد التخزين ملدة عام حتت ظروف خمتلفة من درجات احلرارة 

فتحصال على وجود فروق عالية معنويا بني أصناف فحول خنيل التمر وأيضا  )م°18- م و°4م، 25-30°(

هي املالئمة مقارنة ) م°4(وسجال أيضا بأن درجة حرارة الثالجة ، يف احليوية بني ظروف التخزين

  )).م°18-(وا�مد ) م°30-25(درجة حرارة الغرفة (بالظرفني اآلخرين 

صنفا من فحول خنيل التمر بالعربية السعودية  Soliman and Al-Obeed (2013) 11 درس

فوجدا بأن هناك فروق عالية معنويا بني هذه األصناف يف نسبة اإلنبات باملخرب مما يدل على أنه ميكن 

  .اختاذ هذه اخلاصية كوسيلة للتمييز بني هذه األصناف

وتأثري  الطلعتأثري خمتلف تراكيز السكروز على إنبات حبوب  Ibrahim and al. (2014) درس

على اخلصائص الفيزيوكيميائية للثمار  يف مصر األربعة املأخوذة من مناطق خمتلفة  الطلعحبوب 

فالحظوا بأن هناك فروق معنوية يف هذه التأثريات بني العينات األربعة من امللقحات ونسب ) امليتازينيا(

  .الطلعوب اإلنبات كانت جد ضعيفة نظرا للنوعية الرديئة هلذا الصنف من حب

قبل وبعد التخزين ملدة عام حتت  الطلعحيوية حبوب  .Maryam and al، درس 2015يف عام 

وباختالف درجات حرارة احلضن من أجل  )م°80- م و°20- م، °4(ظروف خمتلفة من درجات احلرارة 

 بني أصناف فحول خنيل التمر يف احليوية معنويةفتحصلوا على وجود فروق  اإلنبات االصطناعي باملخرب،

-(رارة احلأيضا بأن درجة  سجلوا .وأيضا بني ظروف التخزين ، بني درجات حرارة احلضنالباكستانية

  .هي املثلى للحضن) م°30(رارة احلدرجة و  املثلى للتخزينهي ) م20°
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  نخيل التمر طلعالدراسة البيوكيميائية لحبوب  - 2-3

 الذين )2000(، جاسم وآخرون الطلعمن بني األحباث حول دراسة كمية الربوتينات حلبوب 

الغنامي األمحر، الغنامي األخضر، اخلكري (درسوا تقدير كمية الربوتني خلمسة أصناف من ذكور النخيل 

األصناف بالعراق فالحظوا أنه هناك فروق معنوية بني ) يسميمس العادي، اخلكري الوردي واخلكري

املدروسة إذ أن معدل تراكيز الربوتني كانت مرتفعة يف صنفي الغنامي األمحر واألخضر مقارنة مع 

  .يماخلكري العادي والوردي والسميس

الغنامي (بدراسة كمية الربوتينات لثالثة أصناف من ذكور النخيل الناضجة ) 2005(عبد  قام

املتواجدة يف حمافظة البصرة وذلك بضرب قيمة النرتوجني يف ) األمحر، الغنامي األخضر واخلكري العادي

سجل بأنه هناك فروق معنوية بني هذه األصناف . ٪ من وزن الربوتني16إذ ميثل النرتوجني حوايل  6,25

  .املدروسة

بدراسة كمية الربوتينات لعشرة أصناف من أفحل خنيل  2007 عام .Al-Tahir and al قام

فالحظوا بأن هناك اختالفات معنوية يف حمتوى النيرتوجني ) اململكة العربية السعودية(التمر باألحساء 

 .بني األصناف املدروسة) الربوتني(
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  :المستعملة الوسائل -1

  :)مزرعة الضاوية( بمحطة الدراسة التعريف - 1-1

) "27'48°6و "21'47°6(خطي الطول  بني مايف اجلنوب الشرقي للجزائر  الضاوية طةتقع حم

ورماس، (لوالية الوادي  البلديات األربع بني ماإذ تتواجد ) "46'20°33و "6'22°33(العرض  خطيو 

تعترب هذه املزرعة أكرب ). 7 شكلال(كم من مقر الوالية 10على بعد ) الرباح، الوادي ووادي العلندة

  .ر ومتثل منوذجا للمزارع العصريةهكتا 300املزارع باملنطقة إذ ترتبع على مساحة تفوق 

 منشجرة  11176: كالتايل  صنافاملوزعة على أربعة أو ثة خنلة مؤن 15866حتوي املزرعة على 

 “غرس” الصنف منشجرة  1597، “دڤلة بيضاء” الصنف منشجرة  2816، “دڤلة نور” الصنف

. وهي أشجار ناجتة عن انتشار البذور “نبات” حملياما يسمى  أو “دڤل”الصنف  منشجرة  277و

ممثلة على  لغبار الطلعمنها منتجة  285خنلة مذكرة،  715باإلضافة إىل النخيل املؤنثة جند فيها أيضا 

يف  تأسستوهلا نفس العمر بالتقريب حبكم أن املزرعة حديثة الوجود فقد  )8الشكل ( خريطة املزرعة

  .سنوات 10غري منتجة عمرها أقل من  )430(النخيل الباقية و  م،1990موسم 

دڤلة ”ل مشا�ة شكلياشجرة  52: كالتايل  ضروبموزعة على أربعة النخيل املذكرة املنتجة 

شجرة  114و “غرس”ل مشا�ة شكلياشجرة  98، “دڤلة بيضاء”ل مشا�ة شكلياشجرة  21، “نور

اسم صنف على لذين يعتمدون حسب أقدم فالحي املزرعة ا تسميتهامت فقد  ،“دڤل”ل مشا�ة شكليا

 من) 2اجلدول ( شجرة 80 عينة من كل ضرب أي باإلمجال 20 قمنا بأخذ .اإلناث املشابه هلا ظاهريا

  .2013و 2012جل دراستها بشكل مفصل خالل املومسني أل )1امللحق ( 285 أصل

وضح أن أغلب النخيل املذكرة متجمعة على جهتني يخمطط مزرعة الضاوية و  8 شكلالثل مي

تعرض النخيل املذكرة للشمس ملدة أطول  :للمزرعة ألسباب أساسية) احلدود الشرقية والغربية(خمتلفني 

اجلهة الغربية لوجود تيارات احمليط (متركزها باالجتاه السائد للرياح ، ن أجل النضج املبكر حلبوب اللقاحم

الذي يعترب كمتمم للتلقيح ) Pollinisation anémophile(لدعم التلقيح الطبيعي ) األطلسي

  .نو يقوم به الفالحاالصطناعي الذي 

  
  .املوقع اجلغرايف ملزرعة الضاوية: 7 شكلال
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  )8 الشكل(طة احمليف  وضعيتها حسب املدروسةاملذكرة  شجاراأل: 2 الجدول

 شبيه بالصنف رمز رقم شبيه بالصنف رمز رقم شبيه بالصنف رمز رقم شبيه بالصنف رمز رقم

1 B1 ”21 “دڤلة بيضاء C6 ”41 “غرس C13 ”79 “غرس D19 ”دڤل“ 

2 D1 ”22 “دڤل C7 ”42 “غرس C14 ”81 “غرس D20 ”دڤل“ 

3 D2 ”23 “دڤل C8 ”43 “غرس C15 ”83 “غرس B12 ”دڤلة بيضاء“ 

4 D3 ”24 “دڤل C9 ”44 “غرس A6 ”85 “دڤلة نور B13 ”دڤلة بيضاء“ 

5 C1 ”25 “غرس D11 ”45 “دڤل C16 ”89 “غرس A12 ”دڤلة نور“ 

6 D4 ”26 “دڤل B4 ”46 “دڤلة بيضاء C17 ”97 “غرس B14 ”دڤلة بيضاء“ 

7 C2 ”27 “غرس D12 ”47 “دڤل A7 ”103 “دڤلة نور A13 ”دڤلة نور“ 

8 D5 ”28 “دڤل D13 ”48 “دڤل C18 ”107 “غرس B15 ”دڤلة بيضاء“ 

9 C3 ”29 “غرس D14 ”49 “دڤل C19 ”108 “غرس B16 ”دڤلة بيضاء“ 

10 C4 ”30 “غرس A3 ”50 “دڤلة نور C20 ”112 “غرس B17 ”دڤلة بيضاء“ 

11 B2 ”31 “دڤلة بيضاء D15 ”54 “دڤل B7 ”113 “دڤلة بيضاء A14 ”دڤلة نور“ 

12 D6 ”32 “دڤل B5 ”56 “دڤلة بيضاء B8 ”118 “دڤلة بيضاء B18 ”دڤلة بيضاء“ 

13 D7 ”33 “دڤل D16 ”57 “دڤل A8 ”120 “دڤلة نور B19 ”دڤلة بيضاء“ 

14 D8 ”34 “دڤل B6 ”59 “دڤلة بيضاء B9 ”134 “دڤلة بيضاء A15 ”دڤلة نور“ 

15 A1 ”35 “دڤلة نور A4 ”63 “دڤلة نور A9 ”138 “دڤلة نور A16 ”دڤلة نور“ 

16 C5 ”36 “غرس A5 ”70 “دڤلة نور A10 ”150 “دڤلة نور A17 ”دڤلة نور“ 

17 B3 ”37 “دڤلة بيضاء D17 ”73 “دڤل B10 ”151 “دڤلة بيضاء B20 ”دڤلة بيضاء“ 

18 D9 ”38 “دڤل C10 ”75 “غرس D18 ”152 “دڤل A18 ”دڤلة نور“ 

19 A2 ”39 “دڤلة نور C11 ”76 “غرس B11 ”153 “دڤلة بيضاء A19 ”دڤلة نور“ 

20 D10 ”40 “دڤل C12 ”77 “غرس A11 ”165 “دڤلة نور A20 ”دڤلة نور“ 

  

  :المعطيات المناخية - 1-2

على كميات التساقط و املعطيات املناخية املتمثلة يف درجات احلرارة  4و 3 نوالاجلديوضح 

  ).O. N. M., 2013( 2013إىل غاية  2003عشر السنوات األخرية من فرتة الرتتيب ل

  )م°( )2013-2003(درجات احلرارة لعشر السنوات : 3 الجدول

 ربديسم ربنوفم برأكتو   ربسبتم أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري  جانفي السنوات

2003 11,8 11,7 16 21,6 27,2 31,6 36 33,6 28,9 25,3 16,7 10,8 

2004 11,7 14,7 17,5 20,9 23,6 29,9 32,9 34,9 28 24,8 14,7 12 

2005 9,3 11 17,8 21,6 27,8 31,3 35,7 33,5 28,7 24,2 17,5 10,7 

2006 0,93 12,6 18,7 23,5 28,1 31,2 34,2 33,2 26,8 24,6 16,9 12,7 

2007 12,2 15,1 16,5 20,5 26,4 32,5 32,6 33,8 30 23,6 15,2 11,1 

2008 11,5 13,1 17,6 22,8 27 30 35,9 33,9 30,2 23,6 15,5 10,9 

2009 12 12,6 16,4 19,2 25,4 31,3 35,2 34,3 27,8 22,2 16,7 14,5 

2010 12,8 15,6 18,8 22,6 24,9 31,8 34,9 34,5 28,7 22,5 16,6 12,4 
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2011 11,5 12,7 16,7 22,5 25,4 30,2 35 33,9 31 21,8 16,7 11,8 

2012 10,3 10 16,7 21,6 26,5 33,8 36,3 34,9 29,5 24,5 18,4 11,2 

2013 11,8 12,3 19 22,3 26 29,6 34 32,5 29,7 26,7 16,2 11,4 

 11,77 16,46 23,98 29,03 33,91 34,79 31,2 26,21 21,74 17,43 12,85 10,53  املعدل

  

  )مم() 2013-2003(كميات التساقط لعشر السنوات : 4 الجدول

 ربديسم ربنوفم برأكتو  ربسبتم أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي السنوات

2003 17,5 5,6 0,3 18,6 3,7 0 0 0 9,9 20,5 6,2 15,6 

2004 30,9 0 12,6 12,6 2,2 1,5 0 0 0 22,1 47,1 11,5 

2005 0 1,7 3,6 0,4 0 4,2 0 1,1 19,6 0 2,3 3 

2006 53,6 2,3 0 6,3 0,9 0,3 0 24,5 11 2,8 3,7 15,7 

2007 0 0 0,3 5,2 24,4 0 0 0 2,1 2,4 3 0 

2008 1,6 0 0 0,5 0 0 0 0 1,2 16,7 1 14,2 

2009 105,3 0,7 40,7 7,3 6,6 0 0 0 31,6 0,7 0 0,1 

2010 13,9 2,4 0,4 9,1 1,6 4,9 0 0 2 8,1 5,6 0,6 

2011 0,5 1,3 1,8 9,4 2,5 0 1,8 0 0,5 4,7 0 0 

2012 3,1 0 1,8 11,3 0 0 0 0,2 4,4 2 0,1 0 

2013 3 1 6 35 0 0 0 1 0 1 11 8 

 6,25 7,27 7,36 7,48 2,44 0,16 0,99 3,81 10,52 6,14 1,36 20,85  املعدل

  

مدار املوسم خالل السنوات بأن منطقة واد سوف تتميز بفرتة جافة على  9 الشكليوضح 

  .فهي منطقة صحراوية ذات مناخ جاف) 2013-2003(العشر األخرية 

  ).2013- 2003(ملنطقة واد سوف  (Diagramme Ombrothérmique de Gaussen) ڤوسنمنحىن : 9 الشكل
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  :المستعملة الطرق -2

  :ولاأل وسمالم - 2-1

  :جمع غبار الطلع -1- 2-1

وجففت  ،الشماريخ مث استخرجنا ،من األغاريض األخرية واحدا اإغريض من كل شجرة ناأخذ

 يف عبوات ومجعناها الطلع غبار لغرف ملدة أسبوع، وبعد ذلك استخلصنااألغاريض على درجة حرارة ا

  .خاصة زجاجية

  :المعايير الميدانية -2- 2-1

أقدم فالحي  عن طريقمجعت  شجرة مذكرة) 80(لثمانني وصفية خصائص معلومات و  هي

  .املزرعة

  :ث جمموعاتمنيز ثال ،بالنسبة لوقت اإلزهار - 

  ،)خالل شهر فيفري(مبكر 

  ،)خالل شهر مارس(فصلي 

  ).إىل األسبوع األول من شهر ماي خالل شهر أفريل وقد ميتد يف بعض األحيان( متأخر

  :فنميز ثالث اختالفات ،يض املنتجةبالنسبة لعدد األغار  - 

  عدد كبري،

  ،متوسطعدد 

  .قليلعدد 

  :فهناك ثالث مميزات ،الطلع غبار بالنسبة لكمية - 

  ة،كثري كمية  

  ،متوسطةكمية 

  .قليلةكمية 

  :فهناك ثالث فئات ،لرائحة والّلونحسب ا الغبار الطلعيبالنسبة لنوعية  - 

  جيدة،نوعية 

  ،متوسطةنوعية 

  .يئةدر نوعية 
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  :المدروسة خبريةالمعايير الم -3- 2-1

  :لحبوب الطلع القياسات البيومترية -3-1- 2-1

أي  معاملةالشرحية والساترة وبدون أية  بني مانضع كمية من حبوب اللقاح باستعمال الريشة 

النسبة الطول، العرض و  قياسنقوم ب مرة 400وبعد املالحظة ا�هرية بتكبري  ،تركها على حالتها الطبيعية

  .5باعتماد قياسات اجلدول  حبة طلع )100(ائة مل العرض/الطول

  )Boughediri, 1985( العالقة بني عدد التدرجيات ووحدة القياس بامليكرومرت: 5 الجدول

  )(µm القيمة اليت يضرب فيها عدد التدرجيات  )عدد التدرجيات(العدسة العينية   )عدد املرات(تكبري العدسة الشيئية 

X4 20  تدرجية واحدة  

X10 10  تدرجية واحدة  

X40 2.5  تدرجية واحدة  

X60 1.6  تدرجية واحدة  

X100 1.0  تدرجية واحدة  

  

  :اختبار حيوية حبوب الطلع -3-2- 2-1

ضع كمية من حبوب بو وذلك  قمنا بدراسة احليوية باستعمال طريقة التلوين باألسيتوكارمن

 10وبعد مدة  ،)٪45(الشرحية والساترة وبإضافة قطرة من األسيتوكارمن  بني مااللقاح باستعمال الريشة 

مث نقوم حبساب حبوب اللقاح امللونة والغري  مرة 400دقيقة نقوم باملالحظة ا�هرية بتكبري  15دقائق إىل 

  .حبة 300 جمموع ملونة يف

  :ثانيال وسمالم - 2-2

  :جمع غبار الطلع -1- 2-2

  .مجع غبار الطلع لنفس أشجار املوسم األول وبنفس الطريقة املذكورة سابقا تكرار

  :المعايير الميدانية -2- 2-2

كزنا فيها على شجرة مذكرة واليت ر ) 80(املورفولوجية اخلضرية لثمانني  املعايريقمنا بدراسة 

وهي   ،)األوراق( القوي للسعفاعتباره مرحلة النمو باملستوى األوسط وراق أل )الكمية(البيومرتية  املعايري

  :كالتايل

  ،)العليا(القمية ) اخلوص(أول شوكة إىل آخر الوريقة  موضع من )ةالسعف( ورقةالطول  - 

  طول منطقة األشواك، - 
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  ،األشواكطول املنطقة اخلالية من  - 

  ة،سعفلل عرض أقصى - 

  شوكة، وآخر ة عند أولالسعف نصل عرض - 

  ،ةالسعف )سعف(عدد وريقات  - 

  ة،السعفشوك عدد  - 

  ،ىالوسط اخلوص وعرض طول - 

  .)1الصورة رقم ( ىالوسط الشوكة وعرض طول - 

  
  .املدروسة املعايريمبني عليها ) ةسعف(ورقة : 1الصورة 

  :خبريةالمعايير الم -3- 2-2

  :لحبوب الطلع القياسات البيومترية -3-1- 2-2

يف  تكرار دراسة القياسات البيومرتية حلبوب اللقاح للموسم الثاين بنفس الطريقة املذكورة سالفا

  .املوسم األول

  :حبوب الطلع حيويةختبار ا -3-2- 2-2

 باملخرب االصطناعي إىل طريقة التلوين باألسيتوكارمن قمنا باستعمال طريقة اإلنبات باإلضافة

)Germination “In Vitro”(،  استعملنا وسطإلنبات حبوب اللقاح Brewbaker and Kwack 

واملناسب حلبوب لقاح خنيل التمر ومسي  1966عام  Furr and Enriquezالذي غّريه  (1963)

 شوكة آخرعند  )الورقة( السعف نصلعرض 

 عند أول شوكة )الورقة( السعف نصلعرض 

 شوكة وسطى األشواك منطقة

 وسطى) وريقة( خوص

 املنطقة اخلالية من األشواك

 للسعفأقصى عرض 
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Brewbaker and Kwack modifié )BKM( . 15: هي كالتايل الوسط االصطناعيمكونات هذا% 

saccharose ،50ppm H3Po4 ،300ppm Ca(No3) ،200ppm MgSo4، 100ppm KNo3 ،

100ml d'eau distillé 1و% Agar.  

 بزرع حبوب الطلع نقوم مث حمكمة الغلق يف علب بيرتي Agarنرتك احمللول جيمد بواسطة 

على غطاء   عّلمبالنفض اخلفيف على مجيع مساحة احمللول اجلامد يف علب بيرتي ون بواسطة ريشة صغرية

 توضعمث ) Hôte(للزرع  ةاملخصص الغرفةوهذا كله يتم داخل  ،املستعمل غبار الطلعكل علبة رمز 

 املنتشة احلبوب عدد بعدها حبساب نقوم .ساعة24م ملدة °27العلب داخل احلاضنة حتت درجة حرارة 

  .مرة 400 حبة حتت ا�هر الضوئي بتكبري 300منها األنبوب الطلعي يف  تشكلاليت و 

على عدد احلبوب  املنتشةنسبة إنبات حبوب اللقاح باملخرب هي عبارة عن نسبة عدد احلبوب 

مل نتمكن من دراسة هذه اخلاصية يف املوسم  .)Boughediri, 1985( )حبة 300( املوضوعة لإلنبات

  .نظرا حللول العطلة الصيفية األول

  :في غبار الطلع كمية البروتيناتتحليل   -3-3- 2-2

قمنا بتحضري ). Bradford, 1976( طريقة براد فورد علىدراسة كمية الربوتينات  يفاعتمدنا 

مول من 0,5 املضاف إليهو  Tris HCl buffer (pH 8)مول من 0,1 احملتوي علىحملول االستخالص 

مغ من 10مل من حملول االستخالص مع 10مزجنا ). Cفيتامني (٪ من محض األسكوربيك 1السكروز و

 .)Shaheen and El-Muleigi, 1991( ملدة ساعتني )م°4( يف الثالجة حبوب اللقاح مث خزنا اخلليط

  .دقيقة 90ملدة  دقيقة/دورة5000م وبسرعة °4بعملية الطرد املركزي حتت درجة حرارة  بعدها قمنا

 bleu brillant de)مل من حملول 4ميكرولرت من العالق لكل عينة وأضفنا هلا 100أخذنا 

commassie) (BBC) مغ من 100: الذي يتم حتضريه كما يليBBC  مل من اإليثانول 50مزجت يف

 acide( مل من محض األوغطوفوسفوريك100مث أضفنا للخليط  ،٪95الرتكيز  ذو

orthophosphorique ( هذا . مل باملاء املقطر1000بعدها أكملنا حجم احمللول إىل  ،٪85ذو الرتكيز

 بواسطة جهاز الطياف الضوئي االمتصاص يقرأ .الكاشف عن الربوتينات امللونة باألزرق هو

)Spectrophotomètre(  املوجي على الطول(595nm) . من حملول انطالقاحماليل قياسية  حتضريمت 

)albumine de sérum de bœuf( مل من املاء املقطر 1/مغ1العيارية  ذو) امتصاص وقرأ ،)6اجلدول  
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من العينات املراد حتديد حمتواها  امتصاص حملول كل عينة مث قرأ ،القياسية كل عينة من هذه احملاليل

  .الربوتيين

  )Bradford, 1976( مكونات احملاليل القياسية: 6 الجدول

  6  5  4  3  2  1  أنبوبة االختبار

  0  20  40  60  80  100 (l) (Albumine) احمللول الثابت لأللبومني

  100  80  60  40  20  0  (l) املاء املقطر

  BBC (ml) 4  4  4  4  4  4 حملول

  

  :التحليل اإلحصائي - 2-3

قمنا  Windowsاملتوافق مع  2009.3.02نسخة  XLStatمبساعدة الربنامج اإلحصائي 

  :بدراسة

  :في المعايير المدروسة لتباينتحليل ا -1- 2-3

، )α=0,05( اختالفات معنوية أو عدم وجود للتأكد من وجود )ANOVA(حتليل التباين 

بني ضروب غبار الطلع  املدروسة عايريامل يف )α=0,001(وجّد عالية معنويا  )α=0,01(عالية معنويا 

  ).Six et Mentré, 2009( األربعة

  :عايير المدروسةلمالعالقة بين ا -2- 2-3

 Coefficient de)باستعمال معامل االرتباط  ميدانيا وخمربيا املدروسة املعايري الكميةالعالقة بني 

corrélation de Pearson (r)) ودرجتها ))عكسية( سلبية أم) طردية(إجيابية ( لتحديد طبيعة العالقة 

، ارتباط متوسط )|r=|0,6-0,8(، ارتباط قوي )|r=|0,8-1,0( قوي جدّ  ، ارتباط)|r=|1,0(ارتباط تاّم (

)r=|0,4-0,6|( ارتباط ضعيف ،)r=|0,2-0,4|( ارتباط جّد ضعيف ،)r=|0,0-0,2|( ارتباط منعدم ،

)r=|0,0|(( )N'Guyen et al., 2009.(  

  :العاملي التقابلي التحليل -3- 2-3

لتجميع  )Analyse factorielle des correspondances (AFC)(التحليل العامّلي التقابلي 

إىل  هاتقسيم من أجلاملدروسة املتجانسة من جهة أخرى  واملعايرياألشجار املذكرة املتجانسة من جهة 

  ).Saporta, 1990(جمموعات متجانسة 

وحتديد خصائص كل  )جيدة، متوسطة ورديئة(جمموعات لتصنيف األشجار إىل ثالث و 

  :انية واملخربية إىل ثالثة أقسامقمنا بتقسيم اخلصائص امليد جمموعة،
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 .مت تقسيم كل معيار إىل ثالثة أقسام كما ذكر يف طريقة دراستها: املعايري الوصفية - 

: إىل ثالثة أقسام مت تقسيم كل معيار الطول والعرض ):السعف(بيومرتية لألوراق املعايري ال - 

 .كثري، متوسط وقليل: كبري، متوسط وصغري؛ وأما معيار العدد فتم تقسيمه إىل

كبري، متوسط : مت تقسيم معيار الطول والعرض إىل ثالثة أقسام: املعايري البيومرتية لغبار الطلع - 

 حجم كبري، حجم متوسط: العرض فقد مت تعريف كل قسم كما يلي/وصغري؛ وأما نسبة الطول

 .وحجم صغري

نسبة عالية، : فقد مت تعريف كل قسم كما يلي: املعايري الفيزيولوجية والبيوكيميائية لغبار الطلع - 

 .نسبة متوسطة ونسبة ضعيفة

لبيومرتية املعايري ا منولتحديد خصائص كل ضرب من الضروب األربعة، قمنا بتقسيم كل معيار 

، �دف اعتماد أقسام حسب النتائج املتحصل عليها، من قسمني إىل أربعة لألوراق بداللة الضروب

  .ايري العلمية عوضا عن مالحظة الفالحنيعهذه امل

  :التعنقد الهرمّية -4- 2-3

 )Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)(طريقة التعنقد اهلرمّية  على نعتمد

من  انطالقابني أشجار النخيل املذكرة  )Similarité( أو تقاربه )Dissimilarité( ملعرفة التباعد الوراثي

عل كل تنتمي إىل املستوى األوسط جل واليتشجار هذه األ) سعفلل( ألوراق اخلصائص الكمية

قمنا  .القرابة التباعد أو درجةلالوحيد  احملدداخلصائص تساهم يف تعبري واحد، وجبعل معامل الرتابط هو 

بني النخيل املذكرة لوضع األشجار املدروسة يف ) Similarité(باختيار دراسة املقاربة أو التجانس 

 الضروبالواحد واليت متيزه عن  الضرباخلصائص املشرتكة بني أفراد  حتديدجماميع متجانسة من أجل 

  .)Saporta, 1990( عند أشجار النخيل املذكرة الضرباألخرى �دف البحث عن مفهوم 
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وهي  )٪47( بكرنخيل املذكرة ذات وقت إزهار م

Maturation(  بني األزهار املذكرة

٪ من 23٪ و30بني أيضا أنه يو 

يتضح لنا من خالل دراسة وقت إزهار 

را ما ميتد إىل شهر ماي وهذه حالة أغلب الواحات 

Munier, 1973; (.  

  

). ٪43(ألغاريض ا من عدد كبري

  .ومتوسط لألغاريض على الرتتيب

  
  

  نتائج الموسم األول: الباب األول

  :معايير الميدانية

  :وقت إزهار األشجار المذكرة

نخيل املذكرة ذات وقت إزهار مبأن غالبية أشجار ال 10رقم  شكل

Maturation asynchrone( خاصية جد مهمة بالنسبة حلالة النضج الغري متزامن

و  ،“الغرس”بكرة مثل املد اجلالنخيل املؤنثة  أصنافواألزهار املؤنثة فهناك 

يتضح لنا من خالل دراسة وقت إزهار . اإلزهار وفصلية اإلزهار على الرتتيب متأخرة

را ما ميتد إىل شهر ماي وهذه حالة أغلب الواحات دزرعة الضاوية أن زمن اإلزهار نا

Hussein, 1983; Peyron, 2000 ;1973 ,( ذات اإلنتاج الكبري يف العامل

  .وقت إزهار أشجار النخيل املذكرة :10 شكلال

  :إنتاج األغاريض

عدد كبريج نتتأن معظم أشجار النخيل املذكرة  11رقم  شكل

ومتوسط لألغاريض على الرتتيب قليل ٪ من األشجار ذات إنتاج24٪ و33أيضا أنه 

  .إنتاج أشجار النخيل املذكرة لألغاريض :11 شكلال

مبكر

47%

فصلي

23%

متأخر

30%

كبري

43%

متوسط

24%

قليل

33%

 

 

معايير الميدانيةال -1

وقت إزهار األشجار المذكرة - 1-1

شكلاليظهر 

خاصية جد مهمة بالنسبة حلالة النضج الغري متزامن

واألزهار املؤنثة فهناك 

متأخرةهذه األشجار 

زرعة الضاوية أن زمن اإلزهار ناالنخيل املذكرة مب

ذات اإلنتاج الكبري يف العامل

إنتاج األغاريض - 1-2

شكلاليوضح 

أيضا أنه  شكلال ابني هذي
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من غبار  ةقليل كمية  جنتتأن أغلب أشجار النخيل املذكرة 

 لغبار ةوكثري  ةمتوسط كمية  جنتت٪ من هذه األشجار 

زمن اإلزهار، إنتاج األغاريض وحبوب 

  

). ٪60( جيدةذات نوعية  تنتج حبوب الطلع

ومتوسطة على  رديئةذات نوعية 

  

  بأنالوصفية لألشجار �مل املعايري 

  .وانتخاب أحسنها

  :إنتاج غبار الطلع

أن أغلب أشجار النخيل املذكرة  12رقم  شكلضح لنا من خالل ال

٪ من هذه األشجار 26٪ و36أيضا أنه  شكلال ابني هذ

.  

زمن اإلزهار، إنتاج األغاريض وحبوب  :من حيث ختتلف النخيل املذكرة أشجار 

Iqbal, 2005; Iqbal et .(  

  .علطال غبارإنتاج أشجار النخيل ل :12 شكلال

  :نوعية غبار الطلع

تنتج حبوب الطلع أغلب األشجار طلع غبارأن  13رقم  

ذات نوعية  تنتج حبوب الطلع ٪ من هذه األشجار15٪ و25

  .غبار الطلعنوعية  :13 شكلال

  :لألشجار التحليل العاملي التقابلي لمجمل المعايير الوصفية

�مل املعايري ) AFC( التحليل العاملي التقابلينتيجة  14الشكل 

وانتخاب أحسنها شجاريم والتمييز بني هذه األيهلا تأثري وأمهية من أجل التق

كثرية

26%

متوسطة

36%

قليلة

38%

جيدة

متوسطة60%

15%

رديئة

25%

 

 

إنتاج غبار الطلع - 1-3

ضح لنا من خالل التي

بني هذي). ٪38(الطلع 

.على الرتتيب علطال

 نالحظ بأن

Iqbal et al.; 2011( الطلع

نوعية غبار الطلع - 1-4

 شكلني اليب

25وضح أيضا أنه ي

  .الرتتيب

التحليل العاملي التقابلي لمجمل المعايير الوصفية - 1-5

الشكل  يوضح

هلا تأثري وأمهية من أجل التقكلها 
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 ،)٪33,98(بأن اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  14 شكلال يظهر يف

  :املدروسة وهيموزعة بينها كل املعايري واألشجار ثالث جمموعات  وينتج

 النوعية الرديئة ذات  الطلعبوب حل ألشجار املنتجةا على اجلهة املوجبة، منيز خصائص)Q3(، 

 :وهذه اخلصائص هي

 .)M3( اإلزهار املتأخر - 

 .)Ps3( قليل من األغاريضالإنتاج العدد  - 

 .)Pp3( الطلع غبارقليلة من الكمية إنتاج ال - 

، D1 ،D4 ،D7 ،D8 ،D9: واليت رموزها“ دڤل” ضربلل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 65 - 

D10 ،D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،D19 وD20.  

، C2 ،C5 ،C7 ،C12: واليت رموزها “غرس” ضربلل تنتمي من أشجار هذه ا�موعة 35٪ - 

C15 ،C16 وC19. 

 النوعية الجيدة ذات  الطلعبوب حل ألشجار املنتجةا خصائص على اجلهة السالبة، منيز)Q1(، 

 :وهذه اخلصائص هي

 .)M1( املبكراإلزهار  - 

 .)Ps1( العدد كبري من األغاريضج ا نتإ - 

 .)Pp1( الطلع غباركبرية من الكمية إنتاج ال - 

، B1 ،B2 ،B3 ،B4: واليت رموزها “دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 40 - 

B5 ،B6 ،B7 ،B8 ،B9 ،B10 ،B11 ،B12 ،B13 ،B14 ،B15 ،B16 ،B18 ،B19 وB20. 

، A1 ،A2 ،A3 ،A4 :واليت رموزها “دڤلة نور”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 35 - 

A5 ،A6 ،A7 ،A8 ،A9 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15 ،A16 ،A17 ،A19 وA20. 

، C4 ،C8 ،C10 ،C11 :واليت رموزها “غرس”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 17 - 

C13 ،C17 ،C18 وC20. 

 .D17و D2 ،D5 ،D16  :واليت رموزها “دڤل”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 8 - 

  النوعية المتوسطة ذات  الطلعبوب حل ألشجار املنتجةا خصائصعلى اجلهة الوسطية، منيز)Q2(، 

 :وهذه اخلصائص هي
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 .)M2( الفصلياإلزهار  - 

 .)Ps2( املتوسط من األغاريضعدد الج ا نتإ - 

 .)Pp2( الطلع غبارتوسطة من املكمية إنتاج ال - 

 .C14و C1 ،C3 ،C6 ،C9 :واليت رموزها “غرس”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 42 - 

 .A18و A10 ،A14 :واليت رموزها “دڤلة نور”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 25 - 

 .D11و D3 ،D6 :واليت رموزها “دڤل”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 25 - 

 .B17 :زهاواليت رم “دڤلة بيضاء”تنتمي للضرب من أشجار هذه ا�موعة  8٪ - 

تصنيف األشجار حسب  يفمبقارنة نتائج هذا التحليل اإلحصائي مع مالحظات الفالحني 

  .)٪100بنسبة ( كلي  نالحظ بأن هناك توافق، الطلعحبوب نوعية 

  :اس هذا التحليل العاملي التقابليعلى أسنستنتج 

، األوىليف املرتبة “ دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني : ب الضروب األربعة كما يلييرتت )1

 .األخريةيف املرتبة “ دڤل”يف املرتبة الوسطى والضرب “ غرس”الضرب 

 .80يدة من أصل اجلنوعية الشجرة مذكرة تنتج حبوب الطلع ذات  48اختيار  )2

 .20وعددها  ذات اخلصائص الرديئة على األشجار االستغناءميكن  )3

واستعمال  12يتم االحتفاظ باألشجار املنتجة حلبوب الطلع ذات اخلصائص املتوسطة وعددها  )4

 .غبار طلعها يف حالة نفاذ غبار طلع األشجار اجليدة
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  .الوصفية لألشجار�مل املعايري  )AFC( التحليل العاملي التقابلي: 14 شكلال

  

  :معايير المخبريةال -2

القياسات البيومرتية واحليوية بالتلوين باألسيتوكارمن على الرتتيب،  3و 2متثل الصورتني رقم 

  .مرة 2400باستعمال ا�هر الضوئي وبتكبري 

حبوب طلع خنيل التمر على حالتها الطبيعية حتت  :2 الصورة

  ).مرة 2400تكبري ( ا�هر الضوئي
تكبري ( حتت ا�هر الضوئي التلوين باألسيتوكارمن :3 الصورة

  ).مرة 2400
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  :القياسات البيومترية - 2-1

 بني عرضها ماو ، ميكرومرت26,98-24,65بني  ما الطلعطول حبوب  أنب 7يوضح اجلدول 

بالنسبة  تراوح .2,13و 1,80بني  العرض فقد تراوحت ما/نسبة الطولأما  ميكرومرت12,18-14,61

-25,91ميكرومرت و26,58-25,88ما بني  الطلعطول حبوب  “دڤلة بيضاء”و “دڤلة نور”للضربني 

بني فرتاوح طوهلا ما  “دڤل”و “غرس”وأما بالنسبة لكل من الضربني  ميكرومرت على الرتتيب،26,53

فقد تراوح  الطلعأما عرض حبوب . على الرتتيب ميكرومرت26,61-24,65و ميكرومرت25,58-26,98

 ميكرومرت13,58-12,29ميكرومرت و13,84-12,50ما بني  “بيضاءدڤلة ”و “دڤلة نور”بالنسبة للضربني 

-12,18فرتاوح عرضها ما بني  “دڤل”و “غرس”، وأما بالنسبة لكل من الضربني على الرتتيب

العرض لكل من الضربني /كانت النسبة الطول  .على الرتتيبميكرومرت 14,61- 12,19و ميكرومرت14,20

، وأما بالنسبة لكل من على الرتتيب 2,13-1,92و 2,11-1,9ما بني  “دڤلة بيضاء”و “دڤلة نور”

  .على الرتتيب 2,07-1,80و 2,11-1,86العرض /فرتاوحت النسبة الطول “دڤل”و “غرس”الضربني 

طول حبوب الطلع، عرضها (نالحظ من خالل مقارنة نتائج التباين يف القياسات البيومرتية 

بني عينات حبوب الطلع اليت تنتمي للضرب الواحد بأن درجة  )7اجلدول ( )العرض/ونسبة الطول

 “دڤلة بيضاء”، “دڤلة نور”مقارنة بالضروب الثالثة األخرى  “دڤل”التباين كبرية بالنسبة للضرب 

الضروب الثالثة نسبية عند و  “دڤل”كبرية عند الضرب أن درجة اهلجونة   ؛ مما يدل على“غرس”و

  .“غرس”و “بيضاءدڤلة ”، “دڤلة نور”األخرى 

  الطلعنتائج القياسات البيومرتية حلبوب  :7 الجدول

 “دڤل” “غرس” “دڤلة بيضاء” “دڤلة نور”  املعايري

طول حبوب 

  )(µm الطلع

  Intervalle de confiance(  25,88-26,58  25,91-26,53  25,58-26,98  24,65-26,61(ا�ال 

  Moyenne(  26,21±0,20  26,25±0,17  26,25±0,32  26,10±0,53( املعدل

 Variance(  0,0400 0,0289 0,1024 0,2809( التباين

  )(µmعرضها 

  Intervalle de confiance(  12,50-13,84  12,29-13,58  12,18-14,20  12,19-14,61(ا�ال 

  Moyenne(  13,02±0,37  13,00±0,41  13,39±0,54  13,51±0,69( املعدل

 Variance(  0,1369 0,1681 0,2916 0,4761( التباين

نسبة 

  العرض/الطول

  Intervalle de confiance(  1,9 -2,11  1,92 -2,13  1,86 -2,11  1,80 -2,07(ا�ال 

  Moyenne(  2,01±0,06  2,02±0,07  1,96±0,07  1,93±0,08( املعدل

 Variance(  0,0036 0,0049 0,0049 0,0064( التباين
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طول (أن هذه املعايري البيومرتية  )8اجلدول (أثبتت الكثري من الدراسات يف اجلزائر ويف اخلارج 

ريا من منطقة ألخرى وكذلك اختالفا واضحا داخل املنطقة ختتلف اختالفا كب) الطلعرض حبوب وع

والسعودية ) Boughediri, 1994; Babahani, 2011(الواحدة، كما يوضح اجلدول يف اجلزائر 

)Shaheen and al., 1986b; Al-Khalifah, 2006; Soliman and Al-Obeed, 2013.(  

للهجونة العميقة لألشجار املذكرة اليت تنمو أغلبها من البذور واليت  االختالفاتترجع هذه 

هلا أمهية يف  الطلعالعرض حلبوب /بدورها تنتج من التأبري اخللطي، ومن جهة أخرى يبدو أن نسبة الطول

 التمييز بني األصناف والضروب، وقد استعملت هذه النسبة كمعيار عند األنواع النباتية األخرى

)Renault-Miskovsky et Petzold, 1992(.  

  يف خمتلف مناطق العامل الطلعنتائج القياسات البيومرتية حلبوب : 8 الجدول

  العرض/الطول (µm)  العرض (µm) الطول  املنطقة  املصدر

Tisserat and Demason (1982)  2,40-1,90 11,99-10,31 25,57-19,70 املتحدة األمريكية الواليات 

Shaheen and al. (1986b)  2,26-1,70 14,50-10,40 25,70-22,10 السعودية العربية 

Al-Jibouri and al. (1990)  2,10-1,70 13,59-11,85 25,80-22,77 العراق 

Boughediri (1994) 2,11-1,85 13,9-11,60 27,40-22,00 )اجلزائر( بسكرة  

Al-Khalifah (2006)  1.29- 1.00 18.55- 16.32 21.94- 18.56 السعودية العربية 

Babahani (2011)  2,14-1,90 16,00-14,00 30,40-29,00 )اجلزائر( ورقلة  

Soliman and Al-Obeed (2013)  2,65-2,01 10,3-6,97 22,63-17,2  السعودية العربية 

  

  :تحليل التباين في القياسات البيومترية -1- 2-1

الطول، العرض والنسبة : املدروسة البيومرتية عايريامل يفحتليل التباين نتائج  9اجلدول يبني 

يف  )(P<α=0,001اجلدول بأن هناك فروق جد عالية معنويا  هذا نسجل من خالل .العرض/الطول

هناك  .مما يدل على وجود اختالفات بني حبوب طلع الضروب األربعة املدروسة ،املدروسةاملعايري 

 ;Tisserat and Demason, 1982( العديد من األحباث السابقة اليت أثبتت هذه النتيجة األخرية

Shaheen and al., 1986b; Al-Jibouri and al., 1990; Al-Khalifah, 2006; Soliman and Al-

Obeed, 2013; Djerouni and al., 2015(.  

 )Test de Tukey )Dagnelle, 2011باستعمال  الفروق بني الضروبيوضح كذلك حتليل 

  :مبقارنة معدالتو 
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 Aمثلت ا�موعة  “ة نوردڤل”و “ة بيضاءدڤل” ،“غرس” الضروب الثالثةبأن  طول حبوب الطلع - 

 .)1- 6امللحق ( Bمثل ا�موعة  “دڤل”بينما الضرب 

 “بيضاءة دڤل”و“ نورة دڤل” الضربني ،Aا�موعة  مثل“ دڤل”بأن الضرب  حبوب الطلع عرض - 

  .)2-6امللحق ( AB الوسطية مثل ا�موعة  “غرس”بينما الضرب  Bا�موعة  مثال

، Aا�موعة  مثال “بيضاءة دڤل”و“ نورة دڤل”ني بأن الضرب بوب الطلعحل العرض/نسبة الطول - 

  .)3-6امللحق ( B الوسطية مثل ا�موعة “غرس”بينما الضرب  Cمثل ا�موعة “ دڤل” الضرب

  ةيمن القياسات البيومرت  معيارلكل حتليل التباين : 9 الجدول

 Source S C D d l M C F. obs. P  املعايري

 الطلعطول حبوب 
Factorielle 878,61 79 11,12 

***2,72 0,000*** Erreur 32339,06 7920 4,08 

Total 33217,67 7999 
 

  عرضها
Factorielle 2447,79 79 30,98 

***16,29 0,000*** Erreur 15067 7920 1,9 

Total 17514,78 7999 
 

 العرض/الطولنسبة 
Factorielle 49,47 79 0,63 

***10,26 0,000*** Erreur 483,41 7920 0,06 

Total 532,88 7999 
 

*** Seuil de significance=0,1%  

  

  :الطلعحيوية حبوب  - 2-2

بالنسبة جلميع  ٪75أكرب من بلغت  ةاحليّ  وامللونة أ الطلعنسبة حبوب  أنّ  10يظهر اجلدول 

هناك الكثري من األحباث السابقة اليت أثبتت أن حيوية حبوب لقاح . أشجار النخيل املذكرة املدروسة

 ,Shaheen and al., 1986a; Laallam( ٪100٪ وقد تصل إىل 75خنيل التمر الناضجة تفوق دائما 

2004; Al-Khalifah, 2006; Babahani, 2011; Farag and al., 2012.(  

  الطلعنتائج احليوية حلبوب  :10 الجدول

 “دڤل” “غرس” “دڤلة بيضاء” “دڤلة نور”  املعايري

  )٪(نسبة التلوين 
 Intervalle de confiance(  87 -99,33  89 -99,33  82 -99 77 -96(ا�ال 

  Moyenne(  93,40±3,44  96,48±2,37  88,58±5,04  84,37±5,69( املعدل

 نسبة احلبوب امليتة

  )٪( بالتلوين

  Intervalle de confiance(  0,67 -13  0,67 -11  1-18  4-23(ا�ال 

  Moyenne(  06,60±3,44  03,52±2,37  11,42±5,04  15,63±5,69( املعدل
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بالنسبة جلميع  ٪25فهي أقل من  ٪23و 0بني  ما )امليتة( الغري ملونة تراوحت نسب احلبوب

-0و ٪13-0بني  هذه النسب ما ترتاوح “دڤلة بيضاء”و “دڤلة نور”بالنسبة للضربني . النخيل املذكرة

-1بني  فرتاوحت هذه النسب ما “دڤل”و “غرس”، وأما بالنسبة لكل من الضربني على الرتتيب 11٪

اختالفات يف النسب بني العينات وأيضا الضروب  تؤكد النتائج وجود .٪ على الرتتيب23- 4و٪ 18

  .املدروسة

  :الحيويةتحليل التباين في  -1- 2-2

احليوية بالتلوين ( املدروس الفيزيولوجي املعيار يفحتليل التباين  نتائج 11اجلدول يبني 

مما يدل  ،يف احليوية )(P<α=0,001فروق جد عالية معنويا  وجوديوضح هذا اجلدول . )باألسيتوكارمن

العديد من طرف  أثبتت هذه النتيجة .على وجود اختالفات بني حبوب طلع الضروب األربعة املدروسة

  .)Bacha and al., 2000; Al-Khalifah, 2006; Iqbal and al., 2011(من األحباث السابقة 

) Test de Tukey )Dagnelle, 2011باستعمال الفروق بني الضروب يوضح كذلك حتليل 

مثال ا�موعة  “ة بيضاءدڤل”و“ ة نوردڤل”بأن الضربني  حلبوب الطلع احليويةنسبة مبقارنة معدالت و 

A مثل ا�موعة “ دڤل”، الضربC  مثل ا�موعة الوسطية  “غرس”بينما الضربB ) 7امللحق.( 

  )احليوية بالتلوين( الطلعحلبوب  فيزيولوجيال للمعيارحتليل التباين : 11الجدول 

 Source S C D d l F. obs. P  املعيار

احليوية باستعمال التلوين 

  باألسيتوكارمن

Factorielle 1706,72 3 ***30,27 0,000*** 

Erreur 1428,51 76 
  

Total 3135,23 79 
  

*** Seuil de significance=0,1%  

  

  :علطال لغبارالبيومترية والفيزيولوجية التحليل العاملي التقابلي لمجمل المعايير  - 2-3

العرض لغبار /ونسبة الطول بالتلويناحليوية بأّن ) AFC( التحليل العاملي التقابلي نتائج وضحت

املعيارين ، وأمهل تأثري وانتخاب أحسنها شجاريم والتمييز بني هذه األيهلا تأثري وأمهية من أجل التق الطلع

  .لوقوعهما يف وسط املعلم البياين الطلعطول وعرض حبوب  البيومرتيني

 وينتج ،)٪49,85(بأن اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  15 شكلاليبني 

  :موزعة بينها كل املعايري واألشجار املدروسة وهيثالث جمموعات 

 النوعية الرديئة ذات  الطلعحبوب  على اجلهة املوجبة، منيز خصائص)Q3( هي، و: 

 ).Co3=75-85%(بة الضعيفة من احلبوب احلية بالتلوين سنال - 
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 .)Pv1=15-25%(بة العالية من احلبوب امليتة بالتلوين سنال - 

 ).R3=1,80-1,96( الصغري الطلعحبوب  حجم - 

، D1 ،D4 ،D7 ،D8 ،D9: واليت رموزها“ دڤل” للضرب تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 65 - 

D10 ،D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،D19 وD20.  

، C2 ،C5 ،C7 ،C12: واليت رموزها “غرس” ضربلل تنتمي من أشجار هذه ا�موعة 35٪ - 

C15 ،C16 وC19. 

 النوعية الجيدة ذات  الطلعحبوب  خصائص على اجلهة السالبة، منيز)Q1( هي، و: 

 ).Co1=90-100%(العالية من احلبوب احلية بالتلوين  بةسنال - 

 ).Pv3=00-10%(بة الضعيفة من احلبوب امليتة بالتلوين سنال - 

 ).R1=2,01-2,13( الكبري الطلعحبوب  حجم - 

، B1 ،B2 ،B3 ،B4: واليت رموزها “دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 40 - 

B5 ،B6 ،B7 ،B8 ،B9 ،B10 ،B11 ،B12 ،B13 ،B14 ،B15 ،B16 ،B18 ،B19 وB20. 

، A1 ،A2 ،A3 ،A4: واليت رموزها “دڤلة نور”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 35 - 

A5 ،A6 ،A7 ،A8 ،A9 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15 ،A16 ،A17 ،A19 وA20. 

، C4 ،C8 ،C10 ،C11: واليت رموزها “غرس”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 17 - 

C13 ،C17 ،C18 وC20. 

 .D17و D2 ،D5 ،D16 : واليت رموزها “دڤل”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 8 - 

  النوعية المتوسطة ذات  الطلعحبوب  خصائصعلى اجلهة الوسطية، منيز)Q2( وهذه اخلصائص ،

 :هي

 ).Co2=85-90%(املتوسطة من احلبوب احلية بالتلوين  بةسنال - 

 ).Pv2=10-15%(بة املتوسطة من احلبوب امليتة بالتلوين سنال - 

 ).R2=1,96-2,01(املتوسط  الطلعحجم حبوب  - 

 .C14و C1 ،C3 ،C6 ،C9: واليت رموزها “غرس”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 42 - 

 .A18و A10 ،A14: واليت رموزها “دڤلة نور”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 25 - 

 .D11و D3 ،D6: واليت رموزها “دڤل”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 25 - 
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 .B17 :زهاواليت رم “دڤلة بيضاء”تنتمي للضرب من أشجار هذه ا�موعة  8٪ - 

تصنيف األشجار حسب  مبقارنة نتائج هذا التحليل اإلحصائي مع مالحظات الفالحني يف

  .)٪100بنسبة ( كلي  نالحظ بأن هناك توافق، الطلعحبوب نوعية 

  :اس هذا التحليل العاملي التقابليعلى أسنستنتج 

، العليايف املرتبة “ دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني : ب الضروب األربعة كما يلييرتت )1

 .يف املرتبة الدنيا“ دڤل”يف املرتبة الوسطى والضرب “ غرس”الضرب 

 .80شجرة مذكرة تنتج حبوب الطلع ذات نوعية جيدة من أصل  48اختيار  )2

 .32ميكن االستغناء على بقية األشجار وعددها  )3

  
  .والبيومرتية لغبار الطلعالفيزيولوجية �مل املعايري  )AFC( التحليل العاملي التقابلي: 15 شكلال

  

  :هناك أن 12اجلدول و  هذا التحليل العاملي التقابلينالحظ من خالل 

 ،)r=0,684(وبدرجة قوية  العرض/والنسبة الطول نسبة التلوين احليويبني  )إجيابية( طردية عالقة - 

  .انت حيويتها عالية والعكس بالعكسكبرية احلجم ك  الطلعأي كلما كانت حبوب 
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ونسبة احلبوب امليتة بالتلوين فهما خاصيتان  بالتلوين احلبوب احليةنسبة  بني )سلبية( عكسية عالقة - 

مع نسبة التلوين احليوي فلها ) إجيابية(ومن مث فكل خاصية هلا عالقة طردية  ،)r=-1,000( متممتان

ويتضح لنا ذلك يف  وبنفس الدرجة بالتلوين مع نسبة احلبوب امليتة) سلبية(بالضرورة عالقة عكسية 

 وبدرجة قوية أيضا العرض/والنسبة الطول بالتلوين نسبة احلبوب امليتة بني )السلبية( العكسية العالقة

)r=-0,684(.  

  العرض/نسبة الطولو  بالتلوين الطلعمصفوفة العالقة بني حيوية حبوب  :12 الجدول

 العرض/الطولنسبة  نسبة احلبوب امليتة )التلوين( احليويةنسبة   املعايري

 0,684 -1,000  1 )التلوين( احليويةنسبة 

 -0,684 1 -1,000 نسبة احلبوب امليتة

  1  -0,684  0,684 العرض/نسبة الطول

  

لألشجار، الحيوية والقياسات البيومترية  التحليل العاملي التقابلي لمجمل المعايير الوصفية -3

  :الطلعلحبوب 

املعايري  املعايري الوصفية لألشجار، جممل بأنّ ) AFC( التقابليالتحليل العاملي  هذا يوضح

 شجاريم والتمييز بني هذه األيهلا تأثري وأمهية من أجل التقالعرض لغبار الطلع /الفيزيولوجية ونسبة الطول

لوقوعهما يف وسط  الطلعطول وعرض حبوب  املعيارين البيومرتينيأمهل تأثري قد ، و وانتخاب أحسنها

  .املعلم البياين

ثالث  وينتج ،)٪38,55(بأن اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  16 شكلاليبني 

  :موزعة بينها كل املعايري واألشجار املدروسة وهيجمموعات 

 النوعية الرديئة ذات  الطلعحبوب  على اجلهة املوجبة، منيز خصائص)Q3(  مع خصائص األشجار

 :هي، و املنتجة هلا

 ).Co3=75-85%(بة الضعيفة من احلبوب احلية بالتلوين سنال - 

 ).Pv1=15-25%(بة العالية من احلبوب امليتة بالتلوين سنال - 

 ).R3=1,80-1,96(الصغري  الطلعحجم حبوب  - 

 ).M3( اإلزهار املتأخر - 

 ).Ps3(القليل من األغاريض إنتاج العدد  - 

 ).Pp3( الطلعالقليلة من حبوب إنتاج الكمية  - 
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، D1 ،D4 ،D7 ،D8 ،D9: واليت رموزها“ دڤل” للضرب تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 65 - 

D10 ،D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،D19 وD20.  

، C2 ،C5 ،C7 ،C12: واليت رموزها “غرس” ضربلل تنتمي من أشجار هذه ا�موعة 35٪ - 

C15 ،C16 وC19. 

  ،النوعية الجيدة ذات  الطلعحبوب  خصائص منيزعلى اجلهة السالبة)Q1(  مع خصائص

 :هي، و األشجار املنتجة هلا

 ).Co1=90-100%(العالية من احلبوب احلية بالتلوين  بةسنال - 

 ).Pv3=00-10%(بة الضعيفة من احلبوب امليتة بالتلوين سنال - 

 ).R1=2,01-2,13(الكبري  الطلعحجم حبوب  - 

 ).M1(املبكر اإلزهار  - 

 ).Ps1(العدد كبري من األغاريض ج ا نتإ - 

 ).Pp1( الطلعكبرية من حبوب إنتاج الكمية ال - 

، B1 ،B2 ،B3 ،B4: واليت رموزها “دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 40 - 

B5 ،B6 ،B7 ،B8 ،B9 ،B10 ،B11 ،B12 ،B13 ،B14 ،B15 ،B16 ،B18 ،B19 وB20. 

، A1 ،A2 ،A3 ،A4: واليت رموزها “دڤلة نور”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 35 - 

A5 ،A6 ،A7 ،A8 ،A9 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15 ،A16 ،A17 ،A19 وA20. 

، C4 ،C8 ،C10 ،C11: واليت رموزها “غرس”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 17 - 

C13 ،C17 ،C18 وC20. 

 .D17و D2 ،D5 ،D16 : واليت رموزها “دڤل”لضرب ل تنتميأشجار هذه ا�موعة من ٪ 8 - 

  النوعية المتوسطة ذات  الطلعحبوب  خصائصعلى اجلهة الوسطية، منيز)Q2(  مع خصائص

 :هي، و األشجار املنتجة هلا

 ).Co2=85-90%(املتوسطة من احلبوب احلية بالتلوين  بةسنال - 

 ).Pv2=10-15%(بة املتوسطة من احلبوب امليتة بالتلوين سنال - 

 ).R2=1,96-2,01(املتوسط  الطلعحجم حبوب  - 

 ).M2(الفصلي اإلزهار  - 
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 ).Ps2(املتوسط من األغاريض عدد الج ا نتإ - 

 .)Pp2( الطلعإنتاج الكمية املتوسطة من حبوب  - 

 .C14و C1 ،C3 ،C6 ،C9: واليت رموزها “غرس”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 42 - 

 .A18و A10 ،A14: واليت رموزها “نوردڤلة ”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 25 - 

 .D11و D3 ،D6: واليت رموزها “دڤل”لضرب ل تنتمي٪ من أشجار هذه ا�موعة 25 - 

 .B17 :زهاواليت رم “دڤلة بيضاء”تنتمي للضرب من أشجار هذه ا�موعة  8٪ - 

تصنيف األشجار حسب  مبقارنة نتائج هذا التحليل اإلحصائي مع مالحظات الفالحني يف

  .)٪100بنسبة ( كلي  نالحظ بأن هناك توافق، الطلعحبوب نوعية 

  :اس هذا التحليل العاملي التقابليعلى أسنستنتج 

، العليايف املرتبة “ دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني : ب الضروب األربعة كما يلييرتت )1

 .يف املرتبة الدنيا“ دڤل”يف املرتبة الوسطى والضرب “ غرس”الضرب 

 .80شجرة مذكرة تنتج حبوب الطلع ذات نوعية جيدة من أصل  48اختيار  )2

 .32ميكن االستغناء على بقية األشجار وعددها  )3
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  ).AFC( الطلعالوصفية لألشجار، احليوية والقياسات البيومرتية حلبوب التحليل العاملي التقابلي �مل املعايري : 16 شكلال

  

  :المخبرية دراسةالالدراسة الميدانية و  نتائج المقارنة بين -4

عندما قمنا بالتحليل العاملي �مل املعايري الوصفية لألشجار من جهة، والتحليل العاملي التقابلي �مل 

نفس النتائج  حتصلنا على حلبوب الطلع من جهة أخرى) ومرتيةاحليوية والقياسات البي(املعايري املخربية 

 معايريوهذا مما يدل على أنه هناك توافق بني  ،ورديئةاألشجار إىل جيدة، متوسطة من حيث تصنيف 

  .حبوب الطلع معايريإنتاجية و  معايرياألشجار الوصفية اليت هي عبارة عن 

  

  

  

  

  



 النتائج والمناقشة

 

 
51 

  موسم الثانيالنتائج : الباب الثاني

املورفولوجية اخلضرية  املعايرينتطرق إىل نتائج  الوصفية املعايريباإلضافة إىل نتائج  :معايير الميدانيةال -1

  .املذكرة لألشجار

 أشجار النخيل املذكرة املدروسة) سعف(ألوراق املعايري املورفولوجية اخلضرية نتائج  13ول اجلدوضح ي

  .على الرتتيب “دڤل”و “سر غ”، “بيضاءدڤلة ”، “دڤلة نور”للضروب األربعة واليت تنتمي 

  أشجار النخيل املذكرة املدروسة) سعف(نتائج املعايري املورفولوجية اخلضرية ألوراق  :13الجدول 

 “دڤل” “غرس” “دڤلة بيضاء” “دڤلة نور” اخلصائص

 445- 251 449- 308 444- 299 439- 300 )سم(ة ذات املستوى األوسط السعفطول 

 158- 41 159- 71 159- 43 158- 62 )سم(طول منطقة األشواك لألوراق ذات املستوى األوسط 

 288- 207 297- 226 304- 234 283- 226 )سم(طول املنطقة اخلالية من األشواك لألوراق ذات املستوى األوسط 

 103- 31 104- 48 104- 47 103- 46 )سم(ذات املستوى األوسط  للسعفةأقصى عرض 

 10,3- 2,3 10,9- 3,7 10,9- 4,1 10,3- 3,9 )سم(ة ذات املستوى األوسط عند أول شوكة السعف نصلعرض 

 6,3- 1,2 6,9- 1,9 6,9- 2,4 6- 1,9 )سم(ة ذات املستوى األوسط عند آخر شوكة السعف نصلعرض 

 293- 132 296- 174 295- 174 290- 168 ذات املستوى األوسط للسعفة اخلوصعدد 

 75- 20 75- 23 76- 27 76- 26 ذات املستوى األوسط للسعفةعدد الشوك 

 70,5- 40,5 69,5- 47 69- 46,5 68,5- 44 )سم(ذات املستوى األوسط  للسعفةالوسطى  اخلوصطول 

 5,5- 3,2 5,55- 3,65 5,6- 3,8 5,5- 3,7 )سم(ذات املستوى األوسط  للسعفةالوسطى  اخلوصعرض 

 25- 10,3 24,8- 14 24,8- 14,5 24,9- 13,9 )سم(ذات املستوى األوسط  للسعفةطول الشوك الوسطى 

 3,35-1 3,25- 1,25 3,5- 1,2 3,2- 1,2 )سم(ذات املستوى األوسط  للسعفةعرض الشوك الوسطى 

  

  :طول األوراق - 1-1

 “دڤلة نور”لضرب ل اليت تنتميطول األوراق ألشجار النخيل املذكرة بأن  13ول اجلد بنيي

، “دڤلة بيضاء”لضرب ل اليت تنتمي املذكرة لنخيللبالنسبة  سم444-299، سم439-300 بني ماتراوح 

-308 بني مافرتاوح طول األوراق  “دڤل”و “غرس” نيلضربل اليت تنتميألشجار املذكرة بالنسبة لوأما 

  .على الرتتيبسم 445-251وسم 449

Eddoud )2003 (ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة  حتصل على طول األوراق املستوى األوسط

دڤلة ”بالنسبة لضرب  سم445- 231، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  سم436- 316 بني ماتراوح  ورقلة

  .“دڤل”بالنسبة لضرب  سم431-302، “غرس”بالنسبة لضرب  سم433-263، “بيضاء
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Amiar )2009 (ألشجار النخيل املذكرة  حتصلت على طول األوراق ذات املستوى األوسط

بالنسبة لضرب  سم407-323، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  سم483- 247 بني ماتراوح  ملنطقة واد سوف

 أو “نبات”بالنسبة لضرب  سم423,5-268، “غرس”بالنسبة لضرب  سم442- 240، “ة بيضاءدڤل”

  .“دڤل”

Babahani )2011 (ألشجار النخيل  حتصلت على طول األوراق ذات املستوى األوسط

بالنسبة  سم445- 169، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  سم438- 218 بني ماتراوح  املذكرة ملنطقة ورقلة

  .“غرس”بالنسبة لضرب  سم436-200، “بيضاءدڤلة ”لضرب 

Taieb )2016(  ألشجار النخيل املذكرة  ذات املستوى األوسطحتصل على طول األوراق

سم 360، وأقل من أو يساوي “دڤلة نور”سم بالنسبة للضرب 380-360ملنطقة بسكرة تراوح ما بني 

  .“غرس”بالنسبة للضرب 

أن هذه األشجار املدروسة ختتلف اختالفا كبريا من هذه املقارنة صعبة جدا ومعقدة العتبار 

  :حيث

 املعطيات املناخية، - 

 العوامل البيئية، - 

 سن األشجار، - 

 إخل...زمن الدراسة  - 

بسكرة، ورقلة (رغم كل هذا، فنالحظ ضمن هذه املقارنة تقارب نسيب بني هذه املناطق الثالث 

  ).وواد سوف

  :طول منطقة األشواك - 1-2

 النخيل املذكرة اليت تنتمي للضربألوراق أشجار طول منطقة األشواك  بأن 13ول اجلد ظهري

دڤلة ”لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار  سم159-43 ،سم158-62 ما بنيتراوح  “دڤلة نور”

فرتاوح طول منطقة األشواك  “دڤل”و “غرس” نيلضربل اليت تنتميبالنسبة لألشجار ، وأما “بيضاء

  .على الرتتيب سم158-41و  سم159- 71لألوراق 
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Eddoud )2003 (ألشجار  حتصل على طول منطقة األشواك لألوراق ذات املستوى األوسط

بالنسبة  سم114-50، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  سم152-48 بني ماتراوح  النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة

  .“دڤل”بالنسبة لضرب  سم160- 60، “غرس”بالنسبة لضرب  سم115-48، “دڤلة بيضاء”لضرب 

Amiar )2009 ( ألشجار حتصلت على طول منطقة األشواك لألوراق ذات املستوى األوسط

 سم126-58، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  سم137- 65 بني ماتراوح  النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف

ضرب بالنسبة ل سم168-49، “غرس”بالنسبة لضرب  سم180-53، “دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

  .“دڤل” أو “نبات”

Babahani )2011 (حتصلت على طول منطقة األشواك لألوراق ذات املستوى األوسط 

-14,5، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  سم186-42 بني ما ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة تراوح

  .“غرس”بالنسبة لضرب  سم152-22، “دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب  سم121

Taieb )2016(  ألشجار  ذات املستوى األوسطحتصل على طول منطقة األشواك لألوراق

، وأقل من أو يساوي “دڤلة نور”سم بالنسبة للضرب 80النخيل املذكرة ملنطقة بسكرة كان أكرب من 

  .“غرس”سم بالنسبة للضرب 60

  :طول المنطقة الخالية من األشواك - 1-3

 اليت تنتمي النخيل املذكرةألوراق طول املنطقة اخلالية من األشواك بأن  13ول اجلد وضحي

لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار  سم304-234 ،سم283-226 ما بنيتراوح  “دڤلة نور”لضرب ل

فرتاوح طول املنطقة  “دڤل”و “غرس” نيلضربل اليت تنتميبالنسبة لألشجار  ، وأما“دڤلة بيضاء”

  .على الرتتيب سم288- 207سم و297-226 ما بني اخلالية من األشواك

Eddoud )2003 (حتصل على طول املنطقة اخلالية من األشواك لألوراق ذات املستوى األوسط 

- 181، “دڤلة نور”سم بالنسبة لضرب 330-198 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة

بالنسبة  سم370-238، “غرس”بالنسبة لضرب  سم337-215، “دڤلة بيضاء”سم بالنسبة لضرب 336

  .“دڤل”لضرب 

Amiar )2009 (حتصلت على طول املنطقة اخلالية من األشواك لألوراق ذات املستوى األوسط 

، “دڤلة نور”سم بالنسبة لضرب 395-161 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف
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سم 343,5-118، “غرس”بالنسبة لضرب  سم330-179، “دڤلة بيضاء”سم بالنسبة لضرب 203-339

  .“دڤل” أو “نبات”بالنسبة لضرب 

Babahani )2011 ( حتصلت على طول املنطقة اخلالية من األشواك لألوراق ذات املستوى

سم، بالنسبة 375-159 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة تراوح األوسط

  .سم349-150 “غرس”سم، بالنسبة لضرب 358-133 “دڤلة بيضاء”لضرب 

  :للسعفةأقصى عرض  - 1-4

 ألوراق بالنسبة سم103- 46ما بني تراوح  للسعفةأقصى عرض  بأن 13ول اجلد نالحظ حسب

دڤلة ” بالنسبة لليت تنتمي للضرب سم104-47، “دڤلة نور”لضرب ل اليت تنتمي أشجار النخيل املذكرة

سم بالنسبة لألشجار 103-31 ،“غرس”لضرب ل اليت تنتميسم بالنسبة لألشجار 104-48، “بيضاء

  .“دڤل”لضرب ل اليت تنتمي

Eddoud )2003 ( لألوراق ذات املستوى األوسط للسعفةحتصل على أنه أقصى عرض 

سم 93- 50، “دڤلة نور”سم بالنسبة لضرب 95-40 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة

بالنسبة لضرب  سم84-61، “غرس”بالنسبة لضرب  سم92-57، “دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

  .“دڤل”

Amiar )2009 ( لألوراق ذات املستوى األوسط للسعفةحتصلت على أنه أقصى عرض 

- 42، “دڤلة نور”سم بالنسبة لضرب 90-45 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف

بالنسبة لضرب  سم95-40، “غرس”بالنسبة لضرب  سم76-39، “دڤلة بيضاء”سم بالنسبة لضرب 90

  .“دڤل” أو “نبات”

Babahani )2011 ( لألوراق ذات املستوى األوسط للسعفةحتصلت على أنه أقصى عرض 

ب سم، بالنسبة لضر 100- 34 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فرتاوح

  .سم98- 30 “غرس”سم، بالنسبة لضرب 100-36 “دڤلة بيضاء”

  :ة عند أول شوكةالسعف نصلعرض  - 1-5

-3,9 ما بني تراوح ة عند أول شوكةالسعف نصلعرض بأن  13ول اجلد يتضح لنا من خالل

بالنسبة سم 10,9- 4,1 ،“دڤلة نور”لضرب ل اليت تنتمي بالنسبة ألوراق أشجار النخيل املذكرة سم10,3

بالنسبة ألوراق أشجار  سم10,9-3,7 ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل اليت تنتمي ألوراق أشجار النخيل املذكرة
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 فرتاوح “دڤل”لضرب ل اليت تنتميوأما بالنسبة لألشجار  ،“غرس” لضربل اليت تنتمي النخيل املذكرة

 .سم10,3-2,3 هذا العرض ما بني

Eddoud )2003 ( شوكة لألوراق ذات املستوى ة عند أول السعف نصلحتصل على عرض

سم 8- 4، “دڤلة نور”سم بالنسبة لضرب 8-5 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة األوسط

 .“دڤل”بالنسبة لضرب  سم12-5، “غرس”بالنسبة لضرب  سم9-5,9، “دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

Amiar )2009 ( ة عند أول شوكة لألوراق ذات املستوى السعف نصلحتصلت على عرض

دڤلة ”سم بالنسبة لضرب 7,58-4 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة واد سوفاألوسط 

 سم8,57-2,52، “غرس”بالنسبة لضرب  سم8-4، “دڤلة بيضاء”سم بالنسبة لضرب 7,5-3,5، “نور

  .“دڤل” أو “نبات”بالنسبة لضرب 

Babahani )2011 ( ة عند أول شوكة لألوراق ذات املستوى السعف نصلحتصلت على عرض

سم، بالنسبة 9-2,5 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فقد تراوح األوسط

  .سم9- 2,5 “غرس”سم، بالنسبة لضرب 12-3,5 “دڤلة بيضاء”لضرب 

  :ة عند آخر شوكةالسعف نصلعرض  - 1-6

 سم6- 1,9ما بني تراوح  ة عند آخر شوكةالسعف نصلعرض بأن  13ول اجلد حسبيتبني لنا 

سم بالنسبة لألشجار 6,9-2,4، “دڤلة نور”لضرب ل تنتمي النخيل املذكرة اليت لألوراق أشجار بالنسبة

-1,2و ،“غرس”لضرب ل اليت تنتميسم بالنسبة لألشجار 6,9-1,9، “دڤلة بيضاء”لضرب ل اليت تنتمي

  .“دڤل”لضرب ل اليت تنتميسم بالنسبة لألشجار 6,3

Eddoud )2003 ( ة عند آخر شوكة لألوراق ذات املستوى السعف نصلحتصل على عرض

-2، “دڤلة نور”سم بالنسبة لضرب 4-2,5 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة األوسط

سم بالنسبة للضرب 5- 3، “غرس”سم بالنسبة لضرب 4-3، “دڤلة بيضاء”سم بالنسبة لضرب 5

  .“دڤل”

Amiar )2009 ( ة عند آخر شوكة لألوراق ذات املستوى السعف نصلحتصلت على عرض

دڤلة ”سم بالنسبة لضرب 6,5-2,3 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف األوسط

سم 5,5-2، “غرس”سم بالنسبة لضرب 5- 2,2، “دڤلة بيضاء”سم بالنسبة لضرب 4,8- 2، “نور

  .“دڤل” أو “نبات”بالنسبة للضرب 
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Babahani )2011 ( ة عند آخر شوكة لألوراق ذات املستوى السعف نصلحتصلت على عرض

-1,5 ما بني “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فقد تراوح األوسط

  .سم4-1,5 “غرس”سم، بالنسبة لضرب 5-1,6 “دڤلة بيضاء”سم، بالنسبة لضرب 6,4

  :الخوصعدد  - 1-7

دڤلة ”لضرب ل اليت تنتمي النخيل املذكرة ألوراق أشجار اخلوصعدد بأن  13ول اجلد ظهري

- 174 ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار  295-174 ،290- 168 ما بنيتراوح  “نور

لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار  293-132و ،“غرس”لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار  296

  .“دڤل”

Eddoud )2003 ( حتصل على عدد الوريقات)لألوراق ذات املستوى األوسط) اخلوص 

 283-147، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  222-121 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة

بالنسبة لضرب  332- 149، “غرس”بالنسبة لضرب  236-170، “دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

  .“دڤل”

Amiar )2009 ( حتصلت على عدد الوريقات)لألوراق ذات املستوى األوسط) اخلوص 

-160، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  234-155 بني ماتراوح  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف

بالنسبة لضرب  266- 136، “غرس”بالنسبة لضرب  256-142، “دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب  215

  .“دڤل” أو “نبات”

Babahani )2011 ( ألشجار  لألوراق ذات املستوى األوسط اخلوصحتصلت على عدد

دڤلة ”، بالنسبة لضرب 222-109 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فرتاوح

  .243-139 “غرس”، بالنسبة لضرب 263-125 “بيضاء

  :عدد الشوك - 1-8

دڤلة ”لضرب ل اليت تنتمي النخيل املذكرة ألوراق أشجارتراوح عدد الشوك  13ول حسب اجلد

بالنسبة  75-23 ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار  76-27، 76-26ما بني  “نور

  .“دڤل”لضرب ل تنتمياليت بالنسبة لألشجار  75- 20و ،“غرس”لضرب ل اليت تنتميلألشجار 
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Eddoud )2003 (ألشجار النخيل  حتصل على عدد الشوك لألوراق ذات املستوى األوسط

دڤلة ”بالنسبة لضرب  48-21، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  60-20 مابنيتراوح  املذكرة ملنطقة ورقلة

  .“دڤل”بالنسبة لضرب  45-24، “غرس”بالنسبة لضرب  43-24، “بيضاء

Amiar )2009 (ألشجار النخيل  حتصلت على عدد الشوك لألوراق ذات املستوى األوسط

بالنسبة لضرب  48- 12، “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  50- 14 بني ماتراوح  املذكرة ملنطقة واد سوف

  .“دڤل” أو “نبات”بالنسبة لضرب  78-16، “غرس”بالنسبة لضرب  56-22، “دڤلة بيضاء”

Babahani )2011 ( ألشجار  األوسطحتصلت على عدد الشوك لألوراق ذات املستوى

 “دڤلة بيضاء”، بالنسبة لضرب 65-17 “نور دڤلة”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فرتاوح

  .60-19 “غرس”، بالنسبة لضرب 11-48

  :)الخوص(طول الوريقات  - 1-9

ما  تراوح ذات املستوى األوسط) اخلوص(قات طول الوري بأن 13ول اجلد يتبني لنا من خالل

سم 69-46,5، “دڤلة نور”لضرب ل اليت تنتمي النخيل املذكرة ألوراق أشجار بالنسبةسم 68,5-44 بني

 اليت تنتميشجار لألبالنسبة  سم69,5-47 ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار 

- 40,5الوريقات  طول فرتاوح “دڤل”لضرب ل اليت تنتميوأما بالنسبة لألشجار  ،“غرس”لضرب ل

  .سم70,5

Eddoud )2003 ( ألشجار  الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط اخلوصحتصل على طول

بالنسبة  سم62-33 ،سم70- 42 ما بني “دڤلة نور” بالنسبة لضرب النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة تراوح

فرتاوح طول  “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”بالنسبة لضرب  سم66- 34 ،“دڤلة بيضاء”لضرب 

  .سم68- 33الوريقات الوسطى 

Amiar )2009 ( ألشجار  الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط اخلوصحتصلت على طول

سم 68- 40,5سم، 60-40 ما بني “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف فرتاوح

 “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”سم بالنسبة لضرب 59-33 ،“دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

  .سم89-38فرتاوح طول الوريقات الوسطى 
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Babahani )2011 ( الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط اخلوصحتصلت على طول 

سم بالنسبة 62- 28سم، 70-15 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فرتاوح

  .سم66-29الوريقات الوسطى فرتاوح طول  “غرس”أما بالنسبة لضرب و  ،“بيضاءدڤلة ”لضرب 

  :)الخوص(عرض الوريقات  - 1-10

ما  تراوح ذات املستوى األوسط) اخلوص(عرض الوريقات بأن  13ول حسب اجلديتضح لنا 

سم 5,6-3,8، “دڤلة نور”لضرب ل النخيل املذكرة اليت تنتميألوراق أشجار  بالنسبةسم 5,5-3,7 بني

 اليت تنتميسم بالنسبة لألشجار 5,55-3,65 ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار 

الوريقات ذات  عرض فرتاوح “دڤل”لضرب ل اليت تنتميوأما بالنسبة لألشجار  ،“غرس”لضرب ل

  .سم5,5- 3,2املستوى األوسط 

Eddoud )2003 ( ألشجار  الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط اخلوصحتصل على عرض

سم بالنسبة لضرب 4-2,5سم، 4- 2,4 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فرتاوح

 فرتاوح عرض الوريقات “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”سم بالنسبة لضرب 5-3، “دڤلة بيضاء”

  .سم5-2,5الوسطى 

Amiar )2009 ( ألشجار  الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط اخلوصحتصلت على عرض

سم بالنسبة لضرب 5-2سم، 4-2,1 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف فرتاوح

فرتاوح عرض  “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”سم بالنسبة لضرب 5,3- 1 ،“دڤلة بيضاء”

  .سم4,4- 1الوريقات الوسطى 

Babahani )2011 ( الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط اخلوصحتصلت على عرض 

سم 4,5-0,25سم، 4-1,2 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فقد تراوح

- 1,1فرتاوح عرض الوريقات الوسطى  “غرس”أما بالنسبة لضرب و  ،“دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

  .سم5,5

  :طول الشوك - 1-11

 بالنسبةسم 24,9- 13,9 ما بني تراوح طول الشوك ذات املستوى األوسطبأن  13ول اجلد ظهري

اليت سم بالنسبة لألشجار 24,8-14,5، “دڤلة نور”لضرب ل النخيل املذكرة اليت تنتمي ألوراق أشجار
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وأما  ،“غرس”لضرب ل اليت تنتميسم بالنسبة لألشجار 24,8-14، “دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتمي

  .سم25-10,3فرتاوح طول الشوك ذات املستوى األوسط  “دڤل”لضرب ل اليت تنتميبالنسبة لألشجار 

Eddoud )2003 (ألشجار  حتصل على طول الشوك الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط

سم بالنسبة لضرب 21-5,5سم، 15- 7 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فرتاوح

فرتاوح طول الشوك  “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”سم بالنسبة لضرب 21- 5 ،“دڤلة بيضاء”

  .سم16-4,5الوسطى 

Amiar )2009 (ألشجار  حتصلت على طول الشوك الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط

سم بالنسبة 16,5-9سم، 13-7,5 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف فرتاوح

فرتاوح طول  “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”سم بالنسبة لضرب 21-2,5 ،“دڤلة بيضاء”لضرب 

  .سم24- 5الشوك الوسطى 

Babahani )2011 (حتصلت على طول الشوك الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط 

سم 21-3,5 سم،17- 4,5 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فقد تراوح

  .سم21-3,4فرتاوح طول الشوك الوسطى  “غرس”أما بالنسبة لضرب و  ،“دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

  :عرض الشوك - 1-12

بالنسبة سم 3,2-1,2 ما بني تراوح عرض الشوك ذات املستوى األوسط بأن 13ول اجلد بنيي

لضرب ل اليت تنتميسم بالنسبة لألشجار 3,5-1,2، “دڤلة نور”لضرب ل اليت تنتميألوراق أشجار 

وأما بالنسبة لألشجار  ،“غرس”لضرب ل اليت تنتميسم بالنسبة لألشجار 3,25-1,25 ،“دڤلة بيضاء”

  .سم3,35-1فرتاوح عرض الشوك ذات املستوى األوسط  “دڤل”لضرب ل اليت تنتمي

Eddoud )2003 ( ألشجار  األوسطحتصل على عرض الشوك الوسطى لألوراق ذات املستوى

سم بالنسبة 1,1-0,5سم، 1,5-0,6 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فرتاوح

فرتاوح عرض  “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”سم بالنسبة لضرب 1-0,5 ،“دڤلة بيضاء”لضرب 

  .سم1- 0,5الشوك الوسطى 

Amiar )2009 (ألشجار  ت املستوى األوسطحتصلت على عرض الشوك الوسطى لألوراق ذا

سم بالنسبة 2-0,2سم، 1,2- 0,1 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  النخيل املذكرة ملنطقة واد سوف فقد تراوح
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فرتاوح عرض  “دڤل”أما بالنسبة لضرب و  ،“غرس”سم بالنسبة لضرب 1-0,1 ،“دڤلة بيضاء”لضرب 

  .سم1,4- 0,2الشوك الوسطى 

Babahani )2011 (الوسطى لألوراق ذات املستوى األوسط حتصلت على عرض الشوك 

سم 1,1-0,2سم، 1,2-0,2 “دڤلة نور”بالنسبة لضرب  ألشجار النخيل املذكرة ملنطقة ورقلة فقد تراوح

- 0,2فرتاوح عرض الشوك الوسطى  “غرس”أما بالنسبة لضرب و  ،“دڤلة بيضاء”بالنسبة لضرب 

  .سم1,5

األحباث السابقة يتضح لنا بأّن هناك اختالفات يف مبقارنة نتاجنا املتحصل عليها مع نتائج هذه 

ألشجار اخليل املذكرة ويعود هذا إىل أن هذه ) القياسية(اخلصائص املورفولوجية اخلضرية الكمية 

  .اخلصائص تتأثر بالتغريات البيئية من منطقة إىل أخرى والتغريات املناخية من موسم إىل آخر

  

  التحليل اإلحصائي -2

  :اإلحصائي باستعمال طريقة التعنقد الهرميةالتحليل  2-1

عندما يكون معامل االرتباط  كربى  ثالث جمموعاتبأن هناك  17يوضح الشكل 

)Coefficient de Corrélation de Pearson (r=-0,24284)(وهذه ا�موعات هي ،:  

 وتضم أشجار النخيل املذكرة اليت رموزها: ا�موعة األوىل :A8 ،A11 ،A17 ،A18 ،A20 ،

B3 ،B7 ،B9 ،B13 ،B16 ،B17 ،C2 ،C9 ،C12 ،C17 ،C18 ،C19، D3، D4 ،

D6 ،D7، D11، D12 ،D14 ،D18 وD20. 

 أشجار النخيل املذكرة اليت رموزهاوتضم : ا�موعة الثانية :A4 ،A10 ،A14، A19 ،B2 ،

B4 ،B6 ،B14 ،C1، C3، C10 ،C14 ،C15 ،C16 ،C20 ،D1 ،D2 ،D5 ،D16 

 .D19و

 وتضم أشجار النخيل املذكرة اليت رموزها: ا�موعة الثالثة :A1 ،A2 ،A3 ،A5 ،A6 ،A7 ،

A9 ،A12 ،A13 ،A15 ،A16 ،B1 ،B5 ،B8 ،B10، B11، B12 ،B15 ،B18 ،B19 ،

B20 ،C4 ،C5 ،C6 ،C7 ،C8 ،C11 ،C13 ،D8 ،D9 ،D10 ،D13 ،D15 وD17. 

ن كل أ اتالتصنيف شجرةنالحظ من خالل التوزيع العشوائي الكبري حبيث  17الشكل يربز 

خمتلفة أي مت توزيع أفراد كل  ضروبالكربى تضم أشجارا تنتمي إىل  جمموعة من ا�موعات الثالث



 النتائج والمناقشة

 

 
61 

ال ميكن حتديد خصائص  األربعة املدروسة على هذه ا�موعات الثالثة وعليه فإنّه الضروبمن  ضرب

 ه ال ميكن تطبيق مفهوم الصنف عند النخيل املذكرةمما يدل على أن مشرتكة بني أفراد الصنف الواحد

نتيجة للهجونة العميقة اليت متتاز �ا وراثة النخيل، وهذه النتيجة تؤكد مرة أخرى اهلجونة الوراثية العميقة 

  .املوجودة بني األشجار املذكرة
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  .ألشجار النخيل املذكرة) CAH(التعنقد اهلرمية : 17 شكلال
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  :اإلحصائي للمعايير المورفولوجية الخضريةالتحليل  2-2

ية اخلضرية لضروب املورفولوجلمعايري ل) AFC( العاملي التقابليالتحليل نتائج  18 شكلاليبني 

 وينتج ،)٪78,90(اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  بأنّ  ، ونالحظالنخيل املذكرة

  :وب األربعة واملعايري املميزة لهضر ال من كل جمموعة ضرب تضمجمموعات  أربع

  منيز يف ا�موعة األوىل)”I“(  وهي “ة بيضاءدڤل” الضربخصائص: 

 )Lp2(سم 370-340ة املرتاوح ما بني السعفطول  - 

 )Lpé3(سم 105- 95طول منطقة األشواك املرتاوح ما بني  - 

 )Lpsé1(سم 260طول املنطقة اخلالية من األشواك أكرب من  - 

 )Npe1( 234أكثر من  اخلوصعدد  - 

 )Né1( 55عدد الشوك أكثر من  - 

 )Lpe1(سم 58أكرب من  اخلوصطول  - 

 )Lé1(سم 19طول الشوك أكرب من  - 

 )Laé1(سم 2,4عرض الشوك أكرب من  - 

  الثانيةمنيز يف ا�موعة )”II“(  وهي “ة نوردڤل” الضربخصائص: 

 )Lpé1(سم 115طول منطقة األشواك أكرب من  - 

 )Lpsé3(سم 255- 250طول املنطقة اخلالية من األشواك ما بني  - 

 )Npe3( 227-220املرتاوح ما بني  اخلوصعدد  - 

 )Né2( 55-52املرتاوح ما بني  الشوكعدد  - 

  الثالثةمنيز يف ا�موعة )”III“(  وهي “غرس” الضربخصائص: 

 )Lp1(سم 370أكرب من  السعفطول  - 

 )Lé2(سم 19-17طول الشوك املرتاوح ما بني  - 

 )Laé2(سم 2,4-2,1عرض الشوك املرتاوح ما بني  - 

  الرابعةمنيز يف ا�موعة )”IV“(  وهي “دڤل” الضربخصائص: 

 )Lp3(سم 340ة أقل من السعفطول  - 

 )Lpé4(سم 95طول منطقة األشواك أقل من  - 
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 )Lpsé4(سم 250طول املنطقة اخلالية من األشواك أقل من  - 

 )Npe4( 220أقل من  اخلوصعدد  - 

 )Né4( 49عدد الشوك أقل من  - 

 )Lrpé2(سم 7ة عند أول شوكة أقل من السعف نصلعرض  - 

 )Lrdé2(سم 4ة عند آخر شوكة أقل من السعف نصلعرض  - 

 )Lape3(سم 4,5أقل من  اخلوصعرض  - 

 )Lé3(سم 17طول الشوكة أقل من  - 

 )Laé3(سم 2,1عرض الشوكة أقل من  - 

  
  .ضروب األربعةلل اخلضرية املورفولوجية�مل املعايري ) AFC( التحليل العاملي التقابلي: 18 شكلال
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  :لمجمل المعايير الميدانية المورفولوجية والوصفية العاملي التقابليالتحليل  - 2-3

 والوصفية اخلضرية املورفولوجيةاملعايري  بأنّ  )AFC( العاملي التقابليالتحليل يوضح هذا 

  .لوقوعهما يف وسط املعلم البياين الطلع غبارو إنتاج األغاريض  ما عدا ،هلا تأثري وأمهيةلألشجار 

 وينتج ،)٪75,30(اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  بأنّ  19 شكلاليبني 

  :املدروسة األشجارموزعة بينها كل املعايري و ثالث جمموعات 

 النوعية الرديئة ذات  املنتجة حلبوب الطلع على اجلهة املوجبة، منيز خصائص األشجار)Q3( ،

  :وهي

 ،)M3( تأخراإلزهار امل - 

 :من لكل ريقصالطول ال - 

 ،)سمLp3=250-330(ة السعف - 

 ،)سمLpé3=40-80(منطقة األشواك  - 

 ،)سمLpsé3=205-245(املنطقة اخلالية من األشواك  - 

 ،)سمLpeM3=40-50(ة اخلوص الوريقة أو - 

 ،)سمLéM3=10-15(الشوك  - 

 :كل منلق ضيّ العرض ال - 

 ،)سمLrpé3=2-5(ة عند أول شوكة السعف نصل - 

 ،)سمLrdé3=1-3(ة عند آخر شوكة السعف نصل - 

 ،)سمGlp3=30-55( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،)سمLapeM3=3,2-3,8( اخلوص - 

 ،)سمLaéM3=1-1,8(الشوك  - 

 :كل منل يلقلالعدد ال - 

 ،)Npe3=132-150( اخلوص - 

 ،)Né3=20-40(الشوك  - 

، D3 ،D4 ،D6 ،D7 ،D11: واليت رموزها ،“دڤل”ضرب لل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  35٪ - 

D12 ،D14 ،D18 وD20. 
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، C2 ،C9 ،C12 ،C17 :، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  23٪ - 

C18 وC19. 

، B3 ،B7 ،B9 :، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  23٪ - 

B13 ،B16 و B17. 

، A8 ،A11 ،A17 :، واليت رموزها“دڤلة نور”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  19٪ - 

A18 وA20.  

 النوعية الجيدة ذات  املنتجة حلبوب الطلع على اجلهة السالبة، منيز خصائص األشجار)Q1( ،

  :وهي

 ،)M1( بكراإلزهار امل - 

 :كل منل ريكبالطول ال - 

 ،)سمLp1=420-450(ة السعف - 

 ،)سمLpé1=120 -160(منطقة األشواك  - 

 ،)سمLpsé1=265-305(املنطقة اخلالية من األشواك  - 

 ،)سمLpeM1=61-71(ة اخلوص الوريقة أو - 

 ،)سمLéM1=20-25(الشوك  - 

 :كل منالعرض الكبري ل - 

 ،)سمLrpé1=8-11(ة عند أول شوكة السعف نصل - 

 ،)سمLrdé1=5-7(ة عند آخر شوكة السعف نصل - 

 ،)سمGlp1=80-105( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،)سمLapeM1=4,4 -5,6( اخلوص - 

 ،)سمLaéM1=2,7-3,5(الشوك  - 

 :كل منل ريثالعدد الك - 

 ،)Npe1=200-296( اخلوص - 

 ).Né1=60-80(الشوك  - 
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، A1 ،A2 ،A3 ،A5: واليت رموزها ،“دڤلة نور”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  32٪ - 

A6 ،A7 ،A9 ،A12 ،A13 ،A15 وA16. 

، B1 ،B5 ،B8: واليت رموزها ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  29٪ - 

B10 ،B11 ،B12 ،B15 ،B18 ،B19 وB20. 

، C4 ،C5 ،C6 ،C7 ،C8: ، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  21٪ - 

C11 وC13. 

، D8 ،D9 ،D10 ،D13 :، واليت رموزها“دڤل”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  18٪ - 

D15 وD17.  

 النوعية المتوسطة ذات  املنتجة حلبوب الطلع على اجلهة الوسطية، منيز خصائص األشجار)Q2( ،

  :هيو 

 ،)M2( فصلياإلزهار ال - 

 :كل منل بالنسبةتوسط املطول ال - 

 ،)سمLp2=330-420(ة السعف - 

 ،)سمLpé2=80-120(منطقة األشواك  - 

 ،)سمLpsé2=245-265(املنطقة اخلالية من األشواك  - 

 ،)سمLpeM2=50-61(ة اخلوص الوريقة أو - 

 ،)سمLéM2=15-20(الشوك  - 

 :كل منل بالنسبةتوسط املعرض ال - 

 ،)سمLrpé2=5-8(ة عند أول شوكة السعف نصل - 

 ،)سمLrdé2=3-5(ة عند آخر شوكة السعف نصل - 

 ،)سمGlp2=55-80( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،)سمLapeM2=3,8-4,4( اخلوص - 

 ،)سمLaéM2=1,8-2,7(الشوك  - 

 :كل منبالنسبة لتوسط املعدد ال - 

 ،)Npe2=150-200( اخلوص - 
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 .)Né2=40-60(الشوك  - 

، C1 ،C3 ،C10 ،C14 :واليت رموزها ،“غرس”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  35٪ - 

C15 ،C16 و C20. 

 D1 ،D2 ،D5 ،D16 :واليت رموزها ،“دڤل”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  25٪ - 

 .D19و

 A4 ،A10 ،A14 :، واليت رموزها“دڤلة نور” لضربل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  20٪ - 

 .A19و

 B2 ،B4 ،B6 :، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  20٪ - 

 .B14و

 مالحظات الفالحنيو  )AFC(يتبني لنا من خالل مقارنة نتائج هذا التحليل العاملي التقابلي 

الطلع على أساس اللون والرائحة، أنه  غبارمن حيث تصنيف النخيل املذكرة الذين يعتمدون على نوعية 

  .٪50وقع توافق بنسبة 

  :العاملي التقابليوعلى أساس هذا التحليل 

، األوىليف املرتبة “ دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني : نرتب الضروب األربعة كما يلي )1

 .األخريةيف املرتبة “ دڤل”يف املرتبة الوسطى والضرب “ غرس”الضرب 

شجرة مذكرة ذات خصائص جيدة وتنتج حبوب الطلع ذات خصائص النوعية  34اختيار  )2

 .80جيدة من أصل 

 .26ميكن االستغناء على األشجار ذات اخلصائص الرديئة وعددها  )3

طلعها أثناء  غبارواستعمال  20وعددها  ذات النوعية املتوسطة البقية يتم االحتفاظ باألشجار )4

 .طلع األشجار اجليدة غبار نفاذعملية التأبري يف حالة 
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  .للنخيل املذكرة )الوصفية واملورفولوجية( امليدانية�مل املعايري  )AFC( التحليل العاملي التقابلي: 19 شكلال
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  :معايير المخبريةال -3

القياسات البيومرتية، احليوية بالتلوين باألسيتوكارمن واإلنبات االصطناعي  6و 5، 4متثل الصور 

  .مرة 2400باملخرب على الرتتيب، باستعمال ا�هر الضوئي وبتكبري 

      
حبوب طلع خنيل التمر على حالتها  :4الصورة 

  ).مرة 2400تكبري ( الطبيعية حتت ا�هر الضوئي
حتت ا�هر  باألسيتوكارمنالتلوين  :5الصورة 

  ).مرة 2400تكبري ( الضوئي
 حتت ا�هر الضوئياإلنبات باملخرب  :6الصورة 

  ).مرة 2400تكبري (

  

  :القياسات البيومترية - 3-1

-23,8بني  ما عند الضروب األربعةتراوح  حبوب الطلع طول بأن 14يوضح اجلدول 

بني  العرض فقد تراوحت ما/نسبة الطولو  ميكرومرت13,88-11,54 بني ، عرضها ماميكرومرت25,98

  .2,13و 1,80

ميكرومرت بالنسبة 25,85-24,24ميكرومرت و25,71- 24,01تراوح طول حبوب الطلع ما بني 

 “دڤل”و “غرس”على الرتتيب، وأما بالنسبة لكل من الضربني  “دڤلة بيضاء”و “دڤلة نور”للضربني 

  .على الرتتيب ميكرومرت25,98- 23,8و ميكرومرت25,97-24,12فكان الطول ما بني 

-12,50ما بني  “دڤلة بيضاء”و “دڤلة نور”أما العرض فكان بالنسبة للضربني 

فرتاوح عرضها  “دڤل”و “غرسل”، وأما بالنسبة على الرتتيب ميكرومرت13,15-11,79ميكرومرت و13,84

  .على الرتتيب ميكرومرت13,88- 11,54و ميكرومرت13,88-11,54ما بني 

 2,11- 1,9ما بني  “دڤلة بيضاء”و “دڤلة نور”العرض لكل من الضربني /النسبة الطول

فرتاوحت النسبة  “دڤل”و “غرس”، وأما بالنسبة لكل من الضربني على الرتتيب 2,13-1,92و

  .على الرتتيب 2,07-1,80و 2,11-1,86العرض /الطول

طول حبوب الطلع، عرضها (نالحظ من خالل مقارنة نتائج التباين يف القياسات البيومرتية 

بأن درجة ) 29اجلدول (بني عينات حبوب الطلع اليت تنتمي للضرب الواحد ) العرض/ونسبة الطول
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 “دڤلة بيضاء”، “دڤلة نور”مقارنة بالضروب الثالثة األخرى  “دڤل”التباين كبرية بالنسبة للضرب 

ونسبية عند الضروب الثالثة  “دڤل”؛ مما يدل على أن درجة اهلجونة كبرية عند الضرب “غرس”و

  .“غرس”و “دڤلة بيضاء”، “دڤلة نور”األخرى 

  الطلعنتائج القياسات البيومرتية حلبوب  :14الجدول 

 “دڤل” “غرس” “دڤلة بيضاء” “دڤلة نور”  املعايري

طول حبوب 

  )(µm الطلع

  Intervalle de confiance(  24,01-25,71  24,24-25,85  24,12-25,97  23,8 -25,98(ا�ال 

  Moyenne(  24,85±0,49  25,02±0,45  25,08±0,63  25,04±0,72( املعدل

 Variance(  0,2401 0,2025 0,3969 0,5184( التباين

  )(µmعرضها 

  Intervalle de confiance(  11,77-13,11  11,79-13,15  11,75-13,67  11,54-13,88(ا�ال 

  Moyenne(  12,35±0,53  12,39±0,51  12,8±0,68  12,97±0,78( املعدل

 Variance(  0,2809 0,2601 0,4624 0,6084( التباين

نسبة 

  العرض/الطول

  Intervalle de confiance(  1,9 -2,11  1,92 -2,13  1,86 -2,11  1,80 -2,07(ا�ال 

  Moyenne(  2,01±0,06  2,02±0,07  1,96±0,07  1,93±0,08( املعدل

 Variance(  0,0036 0,0049 0,0049 0,0064( التباين

  

  :تحليل التباين في القياسات البيومترية -1- 3-1

الطول، العرض والنسبة : القياسات البيومرتيةمن  معياركل  يف حتليل التباين 15اجلدول يبني 

 يف املعايري )(P<α=0,001بأن هناك فروق جد عالية معنويا يوضح هذا اجلدول . العرض/الطول

تؤكد  .البيومرتية املدروسة، مما يدل على وجود اختالفات كبرية بني العينات والضروب األربعة املدروسة

 هذه اخلصائص البيومرتية كوسائل للتصنيف والتمييز بني خمتلف ضروب أو هذه النتائج إمكانية اعتماد

  .نتائج املوسم األولل مطابقة جائهذه النت .)Soliman and Al-Obeed, 2013( الطلعأصناف حبوب 

) Test de Tukey )Dagnelle, 2011يوضح كذلك حتليل الفروق بني الضروب باستعمال 

  :ومبقارنة معدالت

 Aمثلت ا�موعة  “ة نوردڤل”و“ ة بيضاءدڤل”، “غرس”بأن الضروب الثالثة  طول حبوب الطلع - 

 .)1- 8امللحق ( Bمثل ا�موعة  “دڤل”بينما الضرب 

 “بيضاءة دڤل”و“ نورة دڤل”، الضربني Aمثل ا�موعة “ دڤل”بأن الضرب  حبوب الطلع عرض - 

  .)2-8امللحق ( AB الوسطية مثل ا�موعة  “غرس”بينما الضرب  Bا�موعة  مثال

، Aا�موعة  مثال “بيضاءة دڤل”و“ نورة دڤل”ني بأن الضرب بوب الطلعحل العرض/نسبة الطول - 

  .)3-8امللحق ( B الوسطية مثل ا�موعة “غرس”بينما الضرب  Cمثل ا�موعة “ دڤل” الضرب
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  من القياسات البيومرتبة معيارحتليل التباين لكل : 15الجدول 

 Source S C D d l M C F. obs. P املعايري

 الطلعطول حبوب 
Factorielle 2630,87 79 33,3 

***7,50 0,000*** Erreur 35172,11 7920 4,44 

Total 37802,98 7999 
 

 عرضها
Factorielle 3624,56 79 45,88 

***19,21 0,000*** Erreur 18916,77 7920 2,39 

Total 22541,33 7999 
 

 العرض/الطول
Factorielle 48,42 79 0,61 

***6,73 0,000*** Erreur 721,4 7920 0,09 

Total 769,82 7999 
 

*** Seuil de significance=0,1%  

  

  :الطلعحيوية حبوب  - 3-2

احليوية باستعمال طريقيت التلوين ( املعايري الفيزيولوجية نتائجملخص  16اجلدول يوضح 

واليت تنتمي إىل  حلبوب الطلع املدروسة يف املوسم الثاين )باألسيتوكارمن واإلنبات االصطناعي باملخرب

  .“دڤل”و “غرس”، “دڤلة بيضاء”، “دڤلة نور” الضروب األربعة املعروفة حمليا

  الطلعحلبوب  املعايري الفيزيولوجية نتائج :16الجدول 

 “دڤل” “غرس” “دڤلة بيضاء”  “دڤلة نور”  املعايري

نسبة التلوين 

)٪(  

  Intervalle de confiance(  83,67 -99,33 83,67-99,67  80,33-97  75,33-99(ا�ال 

  Moyenne(  91,52±4,97  92,45±5,84  86,70±5,44  83,27±7,29( املعدل

نسبة احلبوب 

  )٪(امليتة 

  Intervalle de confiance(  0,67 -16,33  0,33 -16,33  3-19,67  1-24,67(ا�ال 

  Moyenne(  8,48±4,97  7,55±5,84  13,30±5,44  16,73±7,29( املعدل

اإلنبات نسبة 

  )٪(باملخرب 

  Intervalle de confiance(  58 -92  60,67-94,67  54 -91  45,67-87,67(ا�ال 

  Moyenne(  75,37±10,23  78,75±11,71  69,53±12,34  62,78±13,06( املعدل

  

  :التلوين باألسيتوكارمن -1- 3-2

أكرب من  امللونة أي احليوية بالنسبة جلميع أشجار النخيل املذكرة املدروسة الطلعنسبة حبوب 

  .نتيجة املوسم األول وهي نفس ،75٪

بالنسبة جلميع  ٪25فهي أقل من  ،٪25و 0بني  ما) الغري ملونة(تراوحت نسب احلبوب امليتة 

- 0و ٪17-0بني  ما “بيضاءدڤلة ”و “دڤلة نور”بالنسبة للضربني  النسبهذه  تراوحت .النخيل املذكرة

٪ 25- 1و٪ 20-3بني  ما فكانت “دڤل”و “غرس”، وأما بالنسبة لكل من الضربني على الرتتيب 17٪

  .)16أنظر اجلدول ( على الرتتيب
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  :بالمخبر االصطناعي اإلنبات -2- 3-2

بالنسبة جلميع أشجار النخيل املذكرة  ٪95و ٪45بني  تراوحت نسب اإلنبات باملخرب ما

بالنسبة  ٪94,67- ٪60,67، ٪92- ٪58نسب اإلنبات  فكانت“ دڤلة نور”بالنسبة لضرب  .املدروسة

-٪54بني  فرتواحت هذه النسب ما “دڤل”و“ غرس”وأما بالنسبة للضربني “ دڤلة بيضاء”لضرب 

  ).16 اجلدولأنظر (على الرتتيب  ٪87,67-٪45,67و 91٪

  :الطلعحيوية حبوب تحليل التباين في  -3- 3-2

احليوية بالتلوين : نيالفيزيولوجي املعيارينمن  معياركل  يف حتليل التباين 17اجلدول يبني 

 )P<α=0,001( جد عالية معنويا فروق وجوديوضح هذا اجلدول . باألسيتوكارمن ونسبة اإلنبات باملخرب

الضروب  حبوب طلع ، مما يدل على وجود اختالفات بنيالضروب األربعة املدروسة حبوب لقاح بني

 Al-Jibouri and( هناك العديد من األحباث السابقة اليت أثبتت هذه النتيجة األخرية .األربعة املدروسة

al., 1990; Tirichine et al., 2001; Mortazavi and al., 2010; Iqbal and al., 2011; 

Damankeshan and Panahi, 2013; Soliman and Al-Obeed, 2013; Djerouni and al., 

2015; Maryam and al., 2015(.  

 Test de Tukeyحتليل الفروق بني الضروب باستعمال  من خالل كذلك  يتبني لنا

)Dagnelle, 2011 (ومبقارنة معدالت:  

 مثال “بيضاءة دڤل”و“ نورة دڤل”ني بأن الضرب بوب الطلعحل احليوية بالتلوين باألسيتوكارمننسبة  - 

 B الوسطية مثل ا�موعة “غرس”بينما الضرب  Cمثل ا�موعة “ دڤل” ، الضربAا�موعة 

 .)1- 9امللحق (

 ،Aا�موعة  مثال “بيضاءة دڤل”و“ نورة دڤل”ني الضرب بأن اإلنبات االصطناعي باملخرب نسبة - 

-9امللحق ( AB الوسطية مثل ا�موعة  “غرس”بينما الضرب  Bمثل ا�موعة “ دڤل”الضرب 

2(.  

  الطلعحلبوب  يةالفيزيولوج يرياملعامن  معياركل يف  حتليل التباين : 17 الجدول

 Source  S C D d l F. obs. P املعايري

 نسبة التلوين
Factorielle 1106,66 3 ***10,43 0,000*** 

Erreur 2689,23 76 
  

Total  3795,89 79 
  

 نسبة اإلنبات
Factorielle 2946,56 3  ***6,96 0,000*** 

Erreur 10730,17 76 
  

Total  13676,73 79 
  

*** Seuil de significance=0,1%  



 النتائج والمناقشة

74 

منحىن قراءة اإلمتصاص الضوئي يف جهاز الطياف الضوئي للمحاليل 

ميثل معامل احملدد  R2 :، حيث

Y=0,009X+0,014  اليت على أساسها نقوم

اليت متثل   Xبقيمة القراءة على الطياف الضوئي إلجياد 

  

خنيل  طلععينة من حبوب  16

  )µg(كمية الربوتينات  العينات )µg(كمية الربوتينات 

3,8 D2 0,7 

3,2 D5 3,5 

7,3 D16 0,1 

2,5 D17 2,1 

 1,52±1,6 املعدل4,2±2,13

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20

A
b

so
rb

a
n
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s

  :كمية البروتينات

منحىن قراءة اإلمتصاص الضوئي يف جهاز الطياف الضوئي للمحاليل  20 شكل

، حيث)للربوتينات منحىن املعايرة( القياسية بداللة كمية األلبومني يف احملاليل

Coefficient de( واملعادلة اخلطية :Y=0,009X+0,014

بقيمة القراءة على الطياف الضوئي إلجياد  Yحبساب كمية الربوتينات يف العينة بتعويض 

  .كمية الربوتينات يف العينة

  .منحىن قراءة اإلمتصاص للمحاليل القياسية بداللة كمية األلبومني يف احملاليل

16يف  املتحصل عليها نتائج كمية الربوتينات 18اجلدول 

  .، علما بأ�ا انعدمت بالنسبة لباقي العينات

  الطلعكمية الربوتينات لعينات من حبوب 

كمية الربوتينات  العينات )µg(كمية الربوتينات  العينات  )µg(كمية الربوتينات 

5B1 7,8 C8  

6,1B3 6,7 C11  

2,9B18 8,2 C13  

5,7B20 4,6 C18  

 2,13±4,2 املعدل 1,61±6,83 املعدل4,93±1,42

y = 0,009x + 0,014
R² = 0,992

40 60 80 100

Albumine (µg)

 

 

كمية البروتينات - 3-3

شكلاليوضح 

القياسية بداللة كمية األلبومني يف احملاليل

)Coefficient de détermination

حبساب كمية الربوتينات يف العينة بتعويض 

كمية الربوتينات يف العينة

منحىن قراءة اإلمتصاص للمحاليل القياسية بداللة كمية األلبومني يف احملاليل :20 شكلال

اجلدول يوضح 

، علما بأ�ا انعدمت بالنسبة لباقي العيناتالتمر

كمية الربوتينات لعينات من حبوب : 18 الجدول

كمية الربوتينات   العينات

A5 5 

A6 6,1 

A8 2,9 

A12 5,7 

 1,42±4,93  املعدل

  

100 120



 النتائج والمناقشة

 

 
75 

-0,1بني  ميكروغرام من العينة املدروسة ما100تراوحت كمية الربوتينات املتواجدة يف 

بالنسبة لضرب . وتيناترب من ال ٪8,2-٪0,1ميكروغرام من الربوتينات أي بنسب تراوحت مابني 8,2

دڤلة ”بالنسبة لضرب  ٪8,2-٪4,6 وبني ٪6,1-٪2,9 بني فرتاوحت نسب الربوتينات “دڤلة نور”

 ٪3,5- ٪0,1و ٪7,3-٪2,5فرتاوحت هذه النسب  “دڤل”و “غرس”وأما بالنسبة للضربني  ،“بيضاء

  .على الرتتيب

  :تحليل التباين في كمية البروتينات -1- 3-3

يف كمية الربوتينات بني الضروب  )P<α=0,05( بأن هناك فروق معنوية 19اجلدول يوضح 

هناك أحباث أثبتت بأنه يوجد اختالفات معنوية يف كمية الربوتينات بني . املدروسة الطلعاألربعة حلبوب 

  ).Al-Tahir and al. ،2007؛ 2005؛ عبد، 2000جاسم وأخرون، (حبوب لقاح خنيل التمر 

 Test de Tukeyحتليل الفروق بني الضروب باستعمال يتبني لنا كذلك من خالل 

)Dagnelle, 2011 (ومبقارنة معدالت:  

مثل “ دڤل” ، الضربAا�موعة  مثل “بيضاءة دڤل” بأن الضرب بوب الطلعحل نسبة الربوتينات - 

  .)10امللحق ( AB الوسطية ا�موعة مثال “غرس”و“ نورة دڤل”ني بينما الضرب Bا�موعة 

  الطلعحتليل التباين يف كمية الربوتينات بني حبوب  :19 الجدول

 Source D d l S C M C F. obs. P املعيار

  كمية الربوتينات
Factorielle 3 56,14 18,71 6,51* 0,007* 

Erreur 12 34,48 2,87 
  

Total 15 90,62 
   

*Seuil de significance=5%  

  

  :)والبيوكيميائية البيومترية ،الفيزيولوجية(المخبرية  لمجمل المعايير العاملي التقابليالتحليل  - 3-4

 وجد ،الطلعبوب حل املخربية �مل نتائج املعايري )AFC( التحليل العاملي التقابليعند القيام ب

العينات يم والتمييز بني هذه يهلا تأثري وأمهية من أجل التق العرض/نسبة الطولو  الطلعحيوية حبوب  بأن

  .وانتخاب أحسنها املدروسة

هناك ). ٪61,83(بأن اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  21 شكلاليبني 

  :الطلععينات حبوب ا�معة مع  الطلعثالث جمموعات خلصائص حبوب 
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  النوعية الرديئة ذات  الطلععلى اجلهة املوجبة، منيز خصائص حبوب)Q3(وهذه اخلصائص هي ،: 

 ،)Co3 =75-85٪(النسبة الضعيفة من احلبوب امللونة  - 

 ،)Pv1 =15 -25٪( )ملونةغري ال( امليتة ة من احلبوبعاليالنسبة ال - 

 ،)G3=45-65٪(النسبة الضعيفة لإلنبات باملخرب  - 

 ،)R3 =1,80 -1,96(صغري  الطلعحجم حبوب  - 

، D1 ،D4: واليت رموزها ،“دڤل”ضرب لل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  40٪ - 

D8 ،D9 ،D10 ،D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،D19 وD20. 

، C2، C3: ، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  34٪ - 

C4 ،C5، C7 ،C12، C15، C16 ،C18 وC19. 

، B8: ، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  13٪ - 

B15 ،B17 وB19. 

 ،A2، A8: ، واليت رموزها“دڤلة نور”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  13٪ - 

A9 وA16.  

  النوعية الجيدة ذات  الطلععلى اجلهة السالبة، منيز خصائص حبوب)Q1( وهذه اخلصائص ،

 :هي

 ،)Co1 =90-100٪(النسبة العالية من احلبوب امللونة  - 

 ،)Pv3 =00 -10٪( )ملونةغري ال( امليتة النسبة الضعيفة من احلبوب - 

 ،)G1=75-95٪(ة لإلنبات باملخرب عاليالنسبة ال - 

 ،)R1 =2,01 -2,13(كبري   الطلعحجم حبوب  - 

، A1 ،A5: واليت رموزها ،“دڤلة نور”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  36٪ - 

A6 ،A7 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15 ،A17 ،A19 وA20. 

، B1: واليت رموزها ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  36٪ - 

B4 ،B5، B6 ،B7 ،B9، B10 ،B12 ،B13 ،B16 وB18. 

، C8 ،C11: ، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  16٪ - 

C13 ،C17 وC20. 



 النتائج والمناقشة

 

 
77 

 D2 ،D5 ،D7: ، واليت رموزها“دڤل”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  12٪ - 

 .D17و

  النوعية المتوسطة ذات  الطلععلى اجلهة الوسطية، منيز خصائص حبوب)Q2( وهذه اخلصائص ،

 :هي

 ،)Co2 =85-90٪(النسبة املتوسطة من احلبوب امللونة  - 

 ،)Pv2 =10 -15٪( )ملونةغري ال( امليتة ة من احلبوبتوسطالنسبة امل - 

 ،)G2=65-75٪(لإلنبات باملخرب  توسطةالنسبة امل - 

 ،)R2 =1,96-2,01(متوسط  الطلعحجم حبوب  - 

، C1 ،C6: واليت رموزها ،“غرس”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  26٪ - 

C9 ،C10 وC14. 

 ،D3 ،D6: واليت رموزها ،“دڤل”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  22٪ - 

D11 وD16 . 

 ،A3، A4: ، واليت رموزها“دڤلة نور”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  26٪ - 

A10 ،A14 وA18 . 

، B2: ، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  26٪ - 

B3 ،B11 ،B14 وB20. 

 مالحظات الفالحنيو  )AFC(نتائج هذا التحليل العاملي التقابلي نالحظ من خالل مقارنة 

من حيث تصنيف النخيل املذكرة الذين يعتمدون على نوعية حبوب الطلع على أساس اللون والرائحة، 

  .٪74أنه وقع توافق بنسبة 

  :العاملي التقابليوعلى أساس هذا التحليل 

يف املرتبة األعلى، “ دڤلة بيضاء”و“ نوردڤلة ”الضربني : نرتب الضروب األربعة كما يلي )1

 ,.Benamor et al( يف املرتبة الدنيا“ دڤل”يف املرتبة الوسطى والضرب “ غرس”الضرب 

2014(. 

يدة اجلالطلع ذات خصائص النوعية  غبارشجرة مذكرة ذات خصائص جيدة وتنتج  31اختيار  )2

 .80من أصل 
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خصائص  الطلع ذات لغبارواملنتجة  الرديئةميكن االستغناء على األشجار ذات اخلصائص  )3

 .30وعددها  النوعية الرديئة

 19وعددها  النوعية املتوسطة خصائص ذات الطلع لغباراملنتجة  البقية يتم االحتفاظ باألشجار )4

 .واستعمال حبوب طلعها أثناء عملية التأبري يف حالة انتهاء حبوب طلع األشجار اجليدة
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  .لنخيل املذكرةبوب طلع احل املخربية�مل املعايري  )AFC(التحليل العاملي التقابلي : 21 شكلال
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  :لحبوب الطلعالمخبرية و  لألشجارالميدانية  لمجمل المعايير العاملي التقابليالتحليل  -4

 لألشجار امليدانيةاملعايري  �مل )22 الشكل( )AFC( العاملي التقابليالتحليل  نتائجوضح ت

من  وحبوب الطلعإنتاج األغاريض  عدااملورفولوجية لألشجار  املعايريبأّن كل  الطلعواملخربية حلبوب 

هلا تأثري وأمهية  من جهة أخرى، واحملتوى الربوتيين عدا الطول والعرض الطلعحبوب  معايريجهة، وكل 

  .من أجل التقييم والتمييز بني هذه األشجار وانتخاب أحسنها

 وينتج ،)٪62,42(اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  بأنّ  22 شكلاليبني 

  :، وهياملدروسة األشجارموزعة بينها كل املعايري و ثالث جمموعات 

 النوعية الرديئة ذات  املنتجة حلبوب الطلع على اجلهة املوجبة، منيز خصائص األشجار)Q3( ،

  :وهي

 ،)M3( تأخراإلزهار امل - 

 :من لكل ريقصالطول ال - 

 ،)سمLp3=250-330(ة السعف - 

 ،)سمLpé3=40-80(منطقة األشواك  - 

 ،)سمLpsé3=205-245(املنطقة اخلالية من األشواك  - 

 ،)سمLpeM3=40-50(ة اخلوص الوريقة أو - 

 ،)سمLéM3=10-15(الشوك  - 

 :كل منلق ضيّ العرض ال - 

 ،)سمLrpé3=2-5(ة عند أول شوكة السعف نصل - 

 ،)سمLrdé3=1-3(ة عند آخر شوكة السعف نصل - 

 ،)سمGlp3=30-55( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،)سمLapeM3=3,2-3,8( اخلوص - 

 ،)سمLaéM3=1-1,8(الشوك  - 

 :كل منل يلقلالعدد ال - 

 ،)Npe3=132-150( اخلوص - 

 ،)Né3=20-40(الشوك  - 
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 ،)Co3 =75-85٪(النسبة الضعيفة من احلبوب امللونة  - 

 ،)Pv1= 15 -25٪( )ملونةغري ال( امليتة ة من احلبوبعاليالنسبة ال - 

 ،)G3=45-65٪(النسبة الضعيفة لإلنبات باملخرب  - 

 ،)R3 =1,80 -1,96(صغري  الطلعحجم حبوب  - 

، D3 ،D4 ،D6 ،D7 ،D11: واليت رموزها ،“دڤل”ضرب لل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  35٪ - 

D12 ،D14 ،D18 وD20. 

، C2 ،C9 ،C12 ،C17: ، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  23٪ - 

C18 وC19. 

، B3 ،B7 ،B9: ، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  23٪ - 

B13 ،B16  وB17. 

، A8 ،A11 ،A17: ، واليت رموزها“دڤلة نور”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  19٪ - 

A18 وA20.  

 النوعية الجيدة ذات  املنتجة حلبوب الطلع على اجلهة السالبة، منيز خصائص األشجار)Q1( ،

  :وهي

 ،)M1( بكراإلزهار امل - 

 :كل منل ريكبالطول ال - 

 ،)سمLp1=420-450(ة السعف - 

 ،)سمLpé1=120 -160(منطقة األشواك  - 

 ،)سمLpsé1=265-305(املنطقة اخلالية من األشواك  - 

 ،)سمLpeM1=61-71(ة اخلوص الوريقة أو - 

 ،)سمLéM1=20-25(الشوك  - 

 :كل منالعرض الكبري ل - 

 ،)سمLrpé1=8-11(ة عند أول شوكة السعف نصل - 

 ،)سمLrdé1=5-7(ة عند آخر شوكة السعف نصل - 

 ،)سمGlp1=80-105( للسعفةأقصى عرض  - 
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 ،)سمLapeM1=4,4 -5,6( اخلوص - 

 ،)سمLaéM1=2,7-3,5(الشوك  - 

 :كل منل ريثالعدد الك - 

 ،)Npe1=200-296( اخلوص - 

 ،)Né1=60-80(الشوك  - 

 ،)Co1 =90-100٪(العالية من احلبوب امللونة النسبة  - 

 ،)Pv3 =00 -10٪( )ملونةغري ال( امليتة النسبة الضعيفة من احلبوب - 

 ،)G1=75-95٪(ة لإلنبات باملخرب عاليالنسبة ال - 

 ،)R1 =2,01 -2,13(كبري   الطلعحجم حبوب  - 

، A1 ،A2 ،A3 ،A5: واليت رموزها ،“دڤلة نور”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  32٪ - 

A6 ،A7 ،A9 ،A12 ،A13 ،A15 وA16. 

، B1 ،B5 ،B8: واليت رموزها ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  29٪ - 

B10 ،B11 ،B12 ،B15 ،B18 ،B19 وB20. 

، C4 ،C5 ،C6 ،C7 ،C8: ، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  21٪ - 

C11 وC13. 

، D8 ،D9 ،D10 ،D13: ، واليت رموزها“دڤل”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  18٪ - 

D15 وD17.  

 النوعية المتوسطة ذات  املنتجة حلبوب الطلع على اجلهة الوسطية، منيز خصائص األشجار)Q2( ،

  :هيو 

 ،)M2( فصلياإلزهار ال - 

 :كل منل بالنسبةتوسط املطول ال - 

 ،)سمLp2=330-420(ة السعف - 

 ،)سمLpé2=80-120(األشواك منطقة  - 

 ،)سمLpsé2=245-265(املنطقة اخلالية من األشواك  - 

 ،)سمLpeM2=50-61(ة اخلوص الوريقة أو - 
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 ،)سمLéM2=15-20(الشوك  - 

 :كل منل بالنسبةتوسط املعرض ال - 

 ،)سمLrpé2=5-8(ة عند أول شوكة السعف نصل - 

 ،)سمLrdé2=3-5(ة عند آخر شوكة السعف نصل - 

 ،)سمGlp2=55-80( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،)سمLapeM2=3,8-4,4( اخلوص - 

 ،)سمLaéM2=1,8-2,7(الشوك  - 

 :كل منبالنسبة لتوسط املعدد ال - 

 ،)Npe2=150-200( اخلوص - 

 ،)Né2=40-60(الشوك  - 

 ،)Co2 =85-90٪(النسبة املتوسطة من احلبوب امللونة  - 

 ،)Pv2 =10 -15٪( )ملونةغري ال( امليتة ة من احلبوبتوسطالنسبة امل - 

 ،)G2=65-75٪(لإلنبات باملخرب  توسطةاملالنسبة  - 

 ،)R2 =1,96-2,01(متوسط  الطلعحجم حبوب  - 

، C1 ،C3 ،C10 ،C14: واليت رموزها ،“غرس”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  35٪ - 

C15 ،C16  وC20. 

 D1 ،D2 ،D5 ،D16: واليت رموزها ،“دڤل”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  25٪ - 

 . D19و

 A4 ،A10 ،A14: ، واليت رموزها“دڤلة نور”لضرب ل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  20٪ - 

 . A19و

 B2 ،B4 ،B6: ، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميمن أشجار هذه ا�موعة  20٪ - 

 .B14و

من حيث تصنيف  مالحظات الفالحنيو  )AFC(مبقارنة نتائج هذا التحليل العاملي التقابلي 

النخيل املذكرة الذين يعتمدون على نوعية حبوب الطلع على أساس اللون والرائحة، نالحظ بأنه وقع 

  .٪50توافق بنسبة 
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  :العاملي التقابليوعلى أساس هذا التحليل 

يف املرتبة األعلى، “ دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني : نرتب الضروب األربعة كما يلي )1

 .يف املرتبة الدنيا“ دڤل”املرتبة الوسطى والضرب  يف“ غرس”الضرب 

شجرة مذكرة ذات خصائص جيدة وتنتج حبوب الطلع ذات خصائص النوعية  34اختيار  )2

 .80جيدة من أصل 

 .26ميكن االستغناء على األشجار ذات اخلصائص الرديئة وعددها  )3

طلعها أثناء عملية  يتم االحتفاظ باألشجار البقية ذات النوعية املتوسطة واستعمال حبوب )4

 .التأبري يف حالة انتهاء حبوب طلع األشجار اجليدة
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  .الطلعبوب حل خربيةوامل امليدانية لألشجار �مل املعايري )AFC( التحليل العاملي التقابلي: 22 شكلال
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 )إجيابية( طرديةهناك عالقة  أن 20واجلدول  يل العاملي التقابليلالتح هذا نالحظ من خالل

  :بني كل من

 :مع ةالسعفطول  - 

 ،))r=0, 945(ارتباط جد قوي ( طول منطقة األشواك - 

 ،))r=0, 833(ارتباط جد قوي ( طول املنطقة اخلالية من األشواك - 

 ،))r=0, 956(ارتباط جد قوي ( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،))r=0, 951(ارتباط جد قوي ( ة عند أول شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 945(ارتباط جد قوي ( شوكةة عند آخر السعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 973(ارتباط جد قوي ( اخلوصعدد  - 

 ،))r=0, 938(ارتباط جد قوي ( عدد الشوك - 

 ،))r=0, 955(ارتباط جد قوي ( اخلوصطول  - 

 ،))r=0, 915(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 951(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 929(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 073( جد ضعيفارتباط ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0, 137(جد ضعيف ارتباط ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0, 169( ضعيفارتباط جد ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع طول منطقة األشواك - 

 ،))r=0, 607( قويارتباط ( طول املنطقة اخلالية من األشواك - 

 ،))r=0, 947(ارتباط جد قوي ( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،))r=0, 936(ارتباط جد قوي ( ة عند أول شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 922(ارتباط جد قوي ( ة عند آخر شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 926(قوي جد ارتباط ( اخلوصعدد  - 

 ،))r=0, 899(ارتباط جد قوي ( عدد الشوك - 

 ،))r=0, 928(ارتباط جد قوي ( اخلوصطول  - 
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 ،))r=0, 897(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 922(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 904(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 016( جد ضعيفارتباط ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0, 080( جد ضعيفارتباط ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0, 116( جد ضعيفارتباط ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع األشواك اخلالية من نطقةاملطول  - 

 ،))r=0, 723(ارتباط قوي ( للسعفةأقصى عرض  - 

 ،))r=0, 729(ارتباط قوي ( ة عند أول شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 738(ارتباط قوي ( ة عند آخر شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 799(ارتباط قوي ( اخلوصعدد  - 

 ،))r=0, 761(ارتباط قوي ( عدد الشوك - 

 ،))r=0, 751(ارتباط قوي ( اخلوصطول  - 

 ،))r=0, 707(ارتباط قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 753(ارتباط قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 730(ارتباط قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 151(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0, 198(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0, 216(ارتباط ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع للسعفةأقصى عرض  - 

 ،))r=0, 950(ارتباط جد قوي ( ل شوكةة عند أو السعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 955(ارتباط جد قوي ( ة عند آخر شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 957(ارتباط جد قوي ( اخلوصعدد  - 

 ،))r=0, 929(ارتباط جد قوي ( عدد الشوك - 

 ،))r=0, 955(ارتباط جد قوي ( اخلوصطول  - 
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 ،))r=0, 912(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 950(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 927(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 012( ضعيفارتباط جد ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0, 076(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0, 116(ارتباط جد ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع ة عند أول شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 966(ارتباط جد قوي ( ة عند آخر شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 946(ارتباط جد قوي ( اخلوصعدد  - 

 ،))r=0, 936(ارتباط جد قوي ( عدد الشوك - 

 ،))r=0, 951(ارتباط جد قوي ( اخلوصطول  - 

 ،))r=0, 890(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 948(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 926(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 084(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0, 156(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0, 184(ارتباط جد ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع ة عند آخر شوكةالسعف نصلعرض  - 

 ،))r=0, 959(ارتباط جد قوي ( اخلوصعدد  - 

 ،))r=0, 957(ارتباط جد قوي ( عدد الشوك - 

 ،))r=0, 967(ارتباط جد قوي ( اخلوصطول  - 

 ،))r=0, 917(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 960(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 935(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 073(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 
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 ،))r=0, 141(ارتباط جد ضعيف ( ربباملخ نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0, 161(ارتباط جد ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع اخلوصعدد  - 

 ،))r=0, 946(ارتباط جد قوي ( عدد الشوك - 

 ،))r=0, 978(ارتباط جد قوي ( اخلوصطول  - 

 ،))r=0, 927(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 971(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 948(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 074(ارتباط جد ضعيف ( باألسيتوكارمننسبة التلوين  - 

 ،))r=0, 152(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0, 176(ارتباط جد ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع عدد الشوك - 

 ،))r=0, 972(ارتباط جد قوي ( اخلوصطول  - 

 ،))r=0, 912(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0, 962(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0, 955(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0, 097(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0, 165(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0,181(ارتباط جد ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع اخلوصطول  - 

 ،))r=0,938(ارتباط جد قوي ( اخلوصعرض  - 

 ،))r=0,981(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0,975(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0,052(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0,119(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 
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 ،))r=0,139(ارتباط جد ضعيف ( الطلعحلبوب العرض /طولنسبة ال - 

 :مع اخلوصعرض  - 

 ،))r=0,923(ارتباط جد قوي ( طول الشوك - 

 ،))r=0,921(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0,050(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0,096(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0,128(ارتباط جد ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع طول الشوك - 

 ،))r=0,962(ارتباط جد قوي ( عرض الشوك - 

 ،))r=0,084(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0,162(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0,183(ارتباط ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع الشوك عرض - 

 ،))r=0,055(ارتباط جد ضعيف ( نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0,123(ارتباط جد ضعيف ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0,150(ارتباط جد ضعيف ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

 :مع نسبة التلوين باألسيتوكارمن - 

 ،))r=0,920(ارتباط جد قوي ( باملخرب نسبة اإلنبات - 

 ،))r=0,892(ارتباط جد قوي ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال - 

ارتباط جد قوي ( الطلعالعرض حلبوب /طولنسبة ال مع باملخرب نسبة اإلنبات بني وأخريا ما

)r=0,981((. Babahani  جيابية بني معظم خصائص األشجار أثبتت بأن هناك عالقة إ 2011يف

  .املدروسة الطلعحبوب و 
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  املدروسة الطلعبوب املخربية حلألشجار و ل املعايري املورفولوجية جممل مصفوفة العالقة بني: 20 الجدول

 ع/ط ح ن ح ت ع ش ط ش ع س ط س د ش د س ع ج آ ش ع ج أ ش أ ع ج ط م خ أ ط م أ ط ج املعايري

  0,169 0,137 0,073 0,929 0,951 0,915 0,955 0,938 0,973 0,945 0,951 0,956 0,833 0,945 1 ط ج

  0,116 0,080 0,016 0,904 0,922 0,897 0,928 0,899 0,926 0,922 0,936 0,947 0,607 1 0,945 ط م أ

  0,216 0,198 0,151 0,730 0,753 0,707 0,751 0,761 0,799 0,738 0,729 0,723 1 0,607 0,833 ط م خ أ

 0,116 0,076 0,012 0,927 0,950 0,912 0,955 0,929 0,957 0,955 0,950 1 0,723 0,947 0,956 أ ع ج

  0,184 0,156 0,084 0,926 0,948 0,890 0,951 0,936 0,946 0,966 1 0,950 0,729 0,936 0,951 ع ج أ ش

  0,161 0,141 0,073 0,935 0,960 0,917 0,967 0,957 0,959 1 0,966 0,955 0,738 0,922 0,945 ع ج آ ش

  0,176 0,152 0,074 0,948 0,971 0,927 0,978 0,946 1 0,959 0,946 0,957 0,799 0,926 0,973 د س

  0,181 0,165 0,097 0,955 0,962 0,912 0,972 1 0,946 0,957 0,936 0,929 0,761 0,899 0,938 د ش

  0,139 0,119 0,052 0,975 0,981 0,938 1 0,972 0,978 0,967 0,951 0,955 0,751 0,928 0,955 ط س

  0,128  0,096  0,050  0,921  0,923  1  0,938  0,912 0,927 0,917 0,890 0,912 0,707 0,897 0,915 ع س

  0,183 0,162 0,084 0,962 1 0,923 0,981 0,962 0,971 0,960 0,948 0,950 0,753 0,922 0,951 ط ش

  0,150 0,123 0,055 1 0,962 0,921 0,975 0,955 0,948 0,935 0,926 0,927 0,730 0,904 0,929 ع ش

  0,892 0,920 1 0,055 0,084 0,050 0,052 0,097 0,074 0,073 0,084 0,012 0,151 0,016 0,073 ح ت

  0,981 1 0,920 0,123 0,162 0,096 0,119 0,165 0,152 0,141 0,156 0,076 0,198 0,080 0,137 ح ن

  1 0,981 0,892 0,150 0,183 0,128 0,139 0,181 0,176 0,161 0,184 0,116 0,216 0,116 0,169 ع/ط

  

أ ع طول املنطقة اخلالية من األشواك، : ط م خ أ ،طول منطقة األشواك: ط م أ ،ةالسعفطول : ط ج

 نصلعرض : ع ج آ شة عند أول شوكة، السعف نصلعرض : ع ج أ ش، للسعفةأقصى عرض : ج

عرض : ع س، اخلوصطول : ط سعدد الشوك، : د ش، اخلوصعدد : د سة عند آخر شوكة، السعف

التلوين  احليوية باستعمال نسبة: ح ت عرض الشوك،: ع شطول الشوك، : ط ش، اخلوص

العرض حلبوب /طولنسبة الال: ع/باملخرب، ط اإلنبات احليوية باستعمال نسبة: ، ح نباألسيتوكارمن

  .الطلع
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  :والدراسة المخبريةنتائج الدراسة الميدانية المقارنة بين  -5

أنه وقع التوافق بني نتائج الدراسة امليدانية والدراسة املخربية يف ب 21 يتضح من خالل اجلدول

شجرة  80شجرة من أصل  44، بينما وقع االختالف يف ٪45شجرة وبنسبة  80شجرة من أصل  36

باعتبارها  )حبوب الطلع خصائص(نتائج املعايري املخربية اليت يكون تصنيفها على أساس  ٪55وبنسبة 

 املورفولوجية اليت هلا أمهية كبرية يف عملية التمييز املعايرياألكثر أمهية يف عملية االنتخاب من 

)Boughediri, 1994; Babahani, 2011; Taieb, 2016(، املعايريبني  إال أننا حاولنا حتديد العالقة 

وعليه فإنه ال ميكن اجلزم ) 20اجلدول ( جّد ضعيفة إال أ�ا )طردية( واليت كانت إجيابية امليدانية واملخربية

ذات خصائص خضرية جيدة تنتج حبوب الطلع ذات خصائص النوعية بأن أي شجرة خنيل مذكرة 

  .اجليدة

  املقارنة بني نتائج الدراسة امليدانية واملخربية :21الجدول 

 )التوافق(الثابت التوزيع  املعايري املخربية املعايري امليدانية  التصنيف

ا�موعة 

  اجليدة

A1 ،A2 ،A3، A5 ،A6 ،A7، 

A9 ،A12 ،A13 ،A15 ،A16، 

B1 ،B5 ،B8، B10 ،B11 ،B12، 

B15، B18 ،B19 ،B20، C4، C5 ،

C6 ،C7، C8، C11 ،C13 ،D8 ،

D9 ،D10، D13 ، D15 وD17.  

A1 ،A5 ،A6 ،A7 ،A11 ،A12 ،

A13 ،A15 ،A17 ،A19 ،A20، 

B1 ،B4 ،B5 ،B6 ،B7 ،B9 ،

B10 ،B12 ،B13 ،B16 ،B18 ،

C8 ،C11 ،C13 ،C17، C20، 

D2 ،D5، D7، D17.  

A1، A5 ،A6 ،A7، A12 ،A13 ،

A15، B1 ،B5 ،B10 ،B12، 

B18 ،C8، C11 ،C13 وD17.   

ا�موعة 

 املتوسطة

A4 ،A10 ،A14، A19، B2، B4، 

B6 ،B14 ،C1 ،C3، C10، C14، 

C15 ،C16، C20 ،D1 ،D2 ،D5 ،

D16 وD19.  

A3 ،A4، A10 ،A14 ،A18، B2 ،

B3 ،B11 ،B14، B20، C1، C6 ،

C9، C10، C14، D3 ،D6 ،D11، 

  .D16و

A4 ،A10 ،A14، B2، B14، C1، 

C10، C14 وD16.  

ا�موعة 

  الرديئة

A8 ،A11 ،A17 ،A18 ،A20 ،

B3، B7، B9 ،B13 ،B16 ،B17 ،

C2 ،C9، C12، C17 ،C18، C19 ،

D3 ،D4، D6، D7، D11، D12 ،

D14 ،D18 وD20.  

A2، A8 ،A9، A16، B8 ،B15 ،

B17 ،B19، C2 ،C3 ،C4، C5 ،

C7 ،C12 ،C15 ،C16، C18، 

C19 ،D1 ،D4 ،D8 ،D9 ،D10 ،

D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،

D19 وD20.  

A8، B17، C2 ،C12، C18، 

C19، D4، D12 ،D14 ،D18 

  .D20و
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  دراسة مقارنة بين الموسمين

 قدو  2013و 2012بني املومسني 

ثر بشكل مباشر خاصة درجات احلرارة اليت تؤ 

 تسبب يف بارتفاع يف درجات احلرارة اليت

تقدم مرحلة اإلزهار عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا 

 2012، يف حني بدأ نضج األغاريض األوىل طبيعيا ملوسم 

  

وهذا  2013و 2012بني املومسني 

خصوصا تأثري درجات احلرارة املباشر على وقت اإلزهار 

الذي تسبب يف تقدم مرحلة اإلزهار 

عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا على النتائج وبالتايل 

ني بدأ نضج األغاريض األوىل طبيعيا خالل املوسم األول يف أواخر 

“دڤل”

2012

2013

دراسة مقارنة بين الموسمين: الباب الثالث

  :في نتائج الحيوية

بني املومسني  الطلعيف حيوية حبوب  تباينبأن هناك  23 شكل

خاصة درجات احلرارة اليت تؤ  إىل تأثري التغريات املناخية بني املومسني

بارتفاع يف درجات احلرارة اليت 2013جانفي وفيفري ملوسم  امتيز شهر لقد  .

تقدم مرحلة اإلزهار عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا 

، يف حني بدأ نضج األغاريض األوىل طبيعيا ملوسم الطلععلى النتائج وبالتايل خصائص حبوب 

  .يف أواخر شهر فيفري

  .2013و 2012مقارنة نتائج نسبة احليوية بني املومسني 

  :في نتائج القياسات البيومترية

  :الطلعطول حبوب 

بني املومسني  الطلعيف طول حبوب  تباينبأن هناك  24 شكل

خصوصا تأثري درجات احلرارة املباشر على وقت اإلزهار  يعود إىل تأثري التغريات املناخية بني املومسني

الذي تسبب يف تقدم مرحلة اإلزهار وفيفري للموسم الثاين و خالل شهري جانفي امللحوظ 

عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا على النتائج وبالتايل 

ني بدأ نضج األغاريض األوىل طبيعيا خالل املوسم األول يف أواخر ، يف حالطلع

“غرس”“دڤلة بيضاء”“دڤلة نور”

 

 

في نتائج الحيوية -1

شكلاليوضح 

إىل تأثري التغريات املناخية بني املومسني هذا التغيري يعود

.على وقت اإلزهار

تقدم مرحلة اإلزهار عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا 

على النتائج وبالتايل خصائص حبوب 

يف أواخر شهر فيفري

مقارنة نتائج نسبة احليوية بني املومسني : 23 شكلال

في نتائج القياسات البيومترية -2

طول حبوب  - 2-1

شكلالوضح ي

يعود إىل تأثري التغريات املناخية بني املومسني

امللحوظ ارتفاعها و 

عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا على النتائج وبالتايل 

الطلعخصائص حبوب 

  .فيفري
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الذي و  2013و 2012بني املومسني 

خصوصا درجات احلرارة اليت تأثر بشكل مباشر على وقت اإلزهار 

الذي تسبب يف تقدم  2013فنالحظ أن شهري جانفي وفيفري متيزا بارتفاع يف درجات احلرارة ملوسم 

مرحلة اإلزهار عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا على 

يف  2012، يف حني بدأ نضج األغاريض األوىل طبيعيا ملوسم 

  

“دڤل”

2012

2013

“دڤل”

2012

2013

  .2013و 2012بني املومسني  الطلعمقارنة نتائج طول حبوب 

  :الطلععرض حبوب 

بني املومسني  الطلعبأن هناك تغري يف عرض حبوب  25 شكل

خصوصا درجات احلرارة اليت تأثر بشكل مباشر على وقت اإلزهار  بني املومسنيالتغريات املناخية 

فنالحظ أن شهري جانفي وفيفري متيزا بارتفاع يف درجات احلرارة ملوسم 

مرحلة اإلزهار عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا على 

، يف حني بدأ نضج األغاريض األوىل طبيعيا ملوسم الطلعئج وبالتايل خصائص حبوب 

.  

  .2013و 2012بني املومسني  الطلعمقارنة نتائج عرض حبوب 

“غرس”“دڤلة بيضاء”“دڤلة نور”

“غرس”“دڤلة بيضاء”“دڤلة نور”

 

 

مقارنة نتائج طول حبوب : 24 شكلال

عرض حبوب  - 2-2

شكلالوضح ي

التغريات املناخية ب يفسر

فنالحظ أن شهري جانفي وفيفري متيزا بارتفاع يف درجات احلرارة ملوسم 

مرحلة اإلزهار عن زمنها الطبيعي فقد بدأ نضج األغاريض األوىل يف �اية جانفي والذي أثر سلبا على 

ئج وبالتايل خصائص حبوب النتا

.أواخر شهر فيفري

مقارنة نتائج عرض حبوب : 25 شكلال
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 2012بني املومسني  الطلعالعرض حلبوب 

مل تتأثر بالتغريات املناخية بني املومسني فهي تبقى ثابتة 

  

العرض /بأّن احليوية بالتلوين ونسبة الطول

، وأمهل تأثري وانتخاب أحسنها 

  .لوقوعهما يف وسط املعلم البياين

هناك ). ٪79,30(بأن اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين 

  :عينات حبوب الطلع

 :هي ، وهذه اخلصائص)Q3(النوعية الرديئة 

، D1 ،D4: واليت رموزها ،“دڤل

. 

“دڤل”

2012

2013

  :الطلعالعرض لحبوب /

العرض حلبوب /بأن هناك ثبات يف النسبة الطول 26 شكل

مل تتأثر بالتغريات املناخية بني املومسني فهي تبقى ثابتة  العرض/يعود إىل هذه النسبة الطول

Renault-Miskovsky et Petzold ،1992(.  

  .2013و 2012بني املومسني  الطلعالعرض حلبوب /مقارنة نتائج النسبة الطول

  :تحليل العاملي التقابلي

بأّن احليوية بالتلوين ونسبة الطول) AFC( التحليل العاملي التقابليتوضح نتائج 

 شجاريم والتمييز بني هذه األيهلا تأثري وأمهية من أجل التق

لوقوعهما يف وسط املعلم البياين الطلعطول وعرض حبوب  

بأن اإلسقاط على العمودين األوليني جيمع جزء مهم للتباين  27 شكل

عينات حبوب الطلعا�معة مع  الطلعثالث جمموعات خلصائص حبوب 

النوعية الرديئة ذات  الطلععلى اجلهة املوجبة، منيز خصائص حبوب 

 ،)Co3 =75-85٪(النسبة الضعيفة من احلبوب امللونة 

 ،)Pv1 =15 -25٪( )ملونةغري ال( امليتة ة من احلبوب

 ،)R3 =1,80 -1,96(صغري  الطلع

دڤل”ضرب لل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلع

D1 ،D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،D19 وD20.

“غرس”“دڤلة بيضاء”“دڤلة نور”

 

 

/نسبة الطول - 2-3

شكلالوضح ي

يعود إىل هذه النسبة الطولوهذا  2013و

)Miskovsky et Petzold

مقارنة نتائج النسبة الطول: 26 شكلال

تحليل العاملي التقابليفي نتائج ال -3

توضح نتائج 

هلا تأثري وأمهية من أجل التقالطلع  حلبوب

 املعيارين البيومرتيني

شكلاليبني 

ثالث جمموعات خلصائص حبوب 

  على اجلهة املوجبة، منيز خصائص حبوب

النسبة الضعيفة من احلبوب امللونة  - 

ة من احلبوبعاليالنسبة ال - 

الطلعحجم حبوب  - 

عينات حبوب الطلعمن  40٪ - 

D8 ،D9 ،D10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

ول
لط

ة ا
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ن
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ض
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، C2 ،C3: ، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  34٪ - 

C4 ،C5 ،C7 ،C12 ،C15 ،C16 ،C18 وC19. 

، B8: ، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  13٪ - 

B15 ،B17 وB19. 

، A2 ،A8: ، واليت رموزها“دڤلة نور”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  13٪ - 

A9 وA16.  

  النوعية الجيدة ذات  الطلععلى اجلهة السالبة، منيز خصائص حبوب)Q1( وهذه اخلصائص ،

 :هي

 ،)Co1 =90-100٪(النسبة العالية من احلبوب امللونة  - 

 ،)Pv3 =00 -10٪( )ملونةغري ال( امليتة النسبة الضعيفة من احلبوب - 

 ،)R1 =2,01 -2,13(كبري   الطلعحجم حبوب  - 

، A1 ،A5: واليت رموزها ،“دڤلة نور”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  36٪ - 

A6 ،A7 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15 ،A17 ،A19 وA20. 

، B1: واليت رموزها ،“دڤلة بيضاء”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  36٪ - 

B4 ،B5 ،B6 ،B7 ،B9 ،B10 ،B12 ،B13 ،B16 وB18. 

، C8 ،C11: ، واليت رموزها“غرس”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  16٪ - 

C13 ،C17 وC20. 

 D2 ،D5 ،D7: ، واليت رموزها“دڤل”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  12٪ - 

 .D17و

  النوعية المتوسطة ذات  الطلععلى اجلهة الوسطية، منيز خصائص حبوب)Q2( وهذه اخلصائص ،

 :هي

 ،)Co2 =85-90٪(النسبة املتوسطة من احلبوب امللونة  - 

 ،)Pv2 =10 -15٪( )ملونةغري ال( امليتة ة من احلبوبتوسطالنسبة امل - 

 ،)R2 =1,96-2,01(متوسط  الطلعحجم حبوب  - 
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، C1 ،C6: واليت رموزها ،“غرس”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل الطلععينات حبوب من  26٪ - 

C9 ،C10 وC14. 

، D3 ،D6: واليت رموزها ،“دڤل”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  22٪ - 

D11 وD16 . 

، A3 ،A4: ، واليت رموزها“دڤلة نور”لضرب ل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  26٪ - 

A10 ،A14 وA18 . 

، B2: ، واليت رموزها“دڤلة بيضاء” لضربل تنتميذه ا�موعة هل عينات حبوب الطلعمن  26٪ - 

B3 ،B11 ،B14 وB20. 

 مالحظات الفالحنيو  )AFC(نالحظ من خالل مقارنة نتائج هذا التحليل العاملي التقابلي 

من حيث تصنيف النخيل املذكرة الذين يعتمدون على نوعية حبوب الطلع على أساس اللون والرائحة، 

  .٪74أنه وقع توافق بنسبة 

  :العاملي التقابليوعلى أساس هذا التحليل 

يف املرتبة األعلى، “ دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني : نرتب الضروب األربعة كما يلي )5

 .يف املرتبة الدنيا“ دڤل”املرتبة الوسطى والضرب يف “ غرس”الضرب 

شجرة مذكرة ذات خصائص جيدة وتنتج غبار الطلع ذات خصائص النوعية اجليدة  31اختيار  )6

 .80من أصل 

خصائص  ميكن االستغناء على األشجار ذات اخلصائص الرديئة واملنتجة لغبار الطلع ذات )7

 .30النوعية الرديئة وعددها 

 19ألشجار البقية املنتجة لغبار الطلع ذات خصائص النوعية املتوسطة وعددها يتم االحتفاظ با )8

 .واستعمال حبوب طلعها أثناء عملية التأبري يف حالة انتهاء حبوب طلع األشجار اجليدة
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  .الفيزيولوجية والبيومرتية لغبار الطلع�مل املعايري  )AFC( التحليل العاملي التقابلي: 27 شكلال
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نالحظ بأن ) للسنة الثانية 27و للسنة األوىل 15الشكلني (مبقارنة نتائج التحليلني اإلحصائيني 

يف حني الحظنا االختالف يف توزيع األشجار  ،هناك تشابه يف جتميع اخلصائص وارتباطها بكل نوعية

يعود إىل التغيري يف احليوية فالنسبة  ونفرتض بأن هذا االختالف )22اجلدول ( على كل جمموعة

ا أل�ما ليس هلما تأثري على النتائج املعيارين البيومرتيني الطول والعرض ألغيو  العرض بقيت ثابتة/الطول

  .وبالتايل ليس هلما أمهية يف االنتخاب فقد كان موضعها يف وسط املعلم البياين للتحليل العاملي التقابلي

شجرة  80شجرة من أصل  59يتضح من خالل هذا اجلدول أنه وقع التوافق بني املومسني يف 

تصنيفها  اليت يكون ٪26بنسبة و  شجرة 80شجرة من أصل  21يف  االختالف وقع، بينما ٪74وبنسبة 

  .العرض حلبوب طلعها باعتبارها اخلاصية الثابتة/على أساس نسبة الطول

  نتائج املومسني من حيث تصنيف األشجاراملقارنة بني  :22 الجدول

 )التوافق(الثابت  التوزيع املوسم الثاين املوسم األول  التصنيف

ا�موعة 

  اجليدة

A1 ،A2 ،A3 ،A4 ،A5 ،A6 ،

A7 ،A8 ،A9 ،A11 ،A12 ،A13 ،

A15 ،A16 ،A17 ،A19 ،A20، 

B1 ،B2 ،B3 ،B4 ،B5 ،B6 ،B7 ،

B8 ،B9 ،B10 ،B11 ،B12 ،B13 ،

B14 ،B15 ،B16 ،B18 ،B19 ،

B20، C4 ،C8 ،C10 ،C11 ،C13 ،

C17 ،C18 ،C20، D2 ،D5 ،

D16 ،D17.  

A1 ،A5 ،A6 ،A7 ،A11 ،A12 ،

A13 ،A15 ،A17 ،A19 ،A20، 

B1 ،B4 ،B5 ،B6 ،B7 ،B9 ،

B10 ،B12 ،B13 ،B16 ،B18 ،

C8 ،C11 ،C13 ،C17، C20، 

D2 ،D5، D7، D17.  

A1 ،A5 ،A6 ،A7، A11 ،A12 ،

A13 ،A15 ،A17، A19، A20، 

B1، B4، B5، B6 ،B7، B9، 

B10 ،B12 ،B13، B16، B18، 

C8، C11 ،C13 ،C17 ،C20 ،

D2 ،D5 وD17.   

ا�موعة 

 املتوسطة

A10 ،A14 ،A18 ،B17 ،C1 ،

C3 ،C6 ،C9 ،C14 ،D3 ،D6 

  .D11و

A3 ،A4، A10 ،A14 ،A18، B2 ،

B3 ،B11 ،B14، B20، C1، C6 ،

C9، C10، C14، D3 ،D6 ،D11، 

  .D16و

A10 ،A14، A18 ،C1، C6 ،C9، 

C14، D3 ،D6 وD11.  

ا�موعة 

  الرديئة

C2 ،C5 ،C7 ،C12 ،C15 ،C16 ،

C19 ،D1 ،D4 ،D7 ،D8 ،D9 ،

D10 ،D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،

D18 ،D19 وD20.  

A2، A8 ،A9، A16، B8 ،B15 ،

B17 ،B19، C2 ،C3 ،C4، C5 ،

C7 ،C12 ،C15 ،C16، C18، 

C19 ،D1 ،D4 ،D8 ،D9 ،D10 ،

D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،

D19 وD20.  

C2 ،C5، C7، C12 ،C15 ،C16 ،

C19، D1 ،D4 ،D8 ،D9 ،D10، 

D12 ،D13 ،D14، D15، D18 ،

D19 وD20.  

  

  :اجلدولوعلى أساس هذا 

 :كما يلي الثابت توزيعها األشجار املذكرة بصفة �ائية نرتب )1
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، A1 ،A5 ،A6 ،A7 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15 :ا�موعة اجليدة اليت تضم األشجار اليت رموزها - 

A17 ،A19 ،A20 ،B1 ،B4 ،B5 ،B6 ،B7 ،B9 ،B10 ،B12 ،B13 ،B16 ،B18 ،C8، C11 ،

C13 ،C17 ،C20 ،D2 ،D5 وD17. 51نسبة  هذه ا�موعة متثل٪. 

، A10 ،A14 ،A18 ،C1، C6 ،C9 ،C14، D3 :ا�موعة املتوسطة اليت تضم األشجار اليت رموزها - 

D6 وD11. 17نسبة  هذه ا�موعة متثل٪. 

، C2 ،C5 ،C7 ،C12 ،C15 ،C16 ،C19 ،D1 ،D4 :ا�موعة الرديئة اليت تضم األشجار اليت رموزها - 

D8 ،D9 ،D10، D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،D19 وD20.  32متثل هذه ا�موعة نسبة٪. 

 :كما يلي توزيعها املتغرياألشجار املذكرة  بصفة �ائية نرتب )2

 .٪5متثل هذه ا�موعة نسبة  .D7: زهاالشجرة اليت رما�موعة اجليدة اليت تضم  -

 A3، A4، B2 ،B3، B11، B14، B20، C10: ا�موعة املتوسطة اليت تضم األشجار اليت رموزها -

 .٪43متثل هذه ا�موعة نسبة  .D16و

 ،A2، A8 ،A9 ،A16 ،B8 ،B15، B17، B19: ا�موعة الرديئة اليت تضم األشجار اليت رموزها -

C3 ،C4 وC18.  52متثل هذه ا�موعة نسبة٪. 

 :كما يلي شجرة املدروسة) 80(الثمانني  بصفة �ائية نرتب )3

، A1 ،A5 ،A6 ،A7 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15: ا�موعة اجليدة اليت تضم األشجار اليت رموزها - 

A17 ،A19 ،A20 ،B1 ،B4 ،B5 ،B6 ،B7 ،B9 ،B10 ،B12 ،B13 ،B16 ،B18 ،C8، C11 ،

C13 ،C17 ،C20 ،D2 ،D5 ،D7 وD17..  39متثل هذه ا�موعة نسبة٪. 

، A3 ،A4 ،A10 ،A14 ،A18 ،B2 ،B3: ا�موعة املتوسطة اليت تضم األشجار اليت رموزها - 

B11 ،B14 ،B20 ،C1 ،C6 ،C9 ،C10 ،C14 ،D3 ،D6 ،D11 وD16.  متثل هذه ا�موعة

 .٪24نسبة 

، A2 ،A8 ،A9 ،A16 ،B8 ،B15 ،B17 ،B19: ا�موعة الرديئة اليت تضم األشجار اليت رموزها - 

C2 ،C3 ،C4 ،C5 ،C7 ،C12 ،C15 ،C16 ،C18 ،C19 ،D1 ،D4 ،D8 ،D9 ،D10 ،

D12 ،D13 ،D14 ،D15 ،D18 ،D19 وD20.  37متثل هذه ا�موعة نسبة٪. 

يف املرتبة “ دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني  :كما يلي  الضروب األربعة بصفة �ائية نرتب )4

 .األخريةيف املرتبة “ دڤل”يف املرتبة الوسطى والضرب “ غرس”، الضرب األوىل
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 .صائص النوعية جيدةخب يتميزمذكرة تنتج غبار الطلع  شجرة 31اختيار بصفة �ائية  )5

اخلصائص ب املتصف املنتجة لغبار الطلعميكن االستغناء بصفة �ائية على جمموعة األشجار  )6

 .30وعددها  الرديئة

 ،19وعددها  صائص املتوسطةاخلب زلغبار الطلع املتمي ةاملنتجالبقية  األشجاربيتم االحتفاظ  )7

 .واستعمال غبار طلعها أثناء عملية التأبري يف حالة نفاذ غبار طلع األشجار اجليدة

 



  
  ����ا��
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  الصةالخ

يف واد  دراسة خصائص أشجار النخيل املذكرة املتواجدة مبحطة الضاوية إىليهدف هذا البحث 

أفضل األشجار اليت حتمل  اختيار من أجلخصائص حبوب طلعها خمربيا  بعضميدانيا و  )اجلزائر(سوف 

الضروب من كل ضرب لصائص اخلمن جهة، ومن جهة أخرى حتديد  وراثية جيدة وصفات خصائص

  .“دڤل”و“ غرس”، “دڤلة بيضاء”، “دڤلة نور” األربعة املدروسة

البحث عن مفهوم الصنف عند األشجار املذكرة اعتمادا على  إىلهذه الدراسة  كما �دف

  .األخرى الضروبالواحد واملختلفة عن صفات  الضربحتديد الصفات املشرتكة بني أفراد 

مع أقدم فالحي املزرعة لألشجار من خالل حتقيق مشلت الدراسة امليدانية املعايري الوصفية 

واملعايري املورفولوجية ) وقت النضج، إنتاج األغاريض كذلك حبوب الطلع وأخريا نوعية غبار الطلع(

 اخلوص، منطقة األشواك، املنطقة اخلالية من األشواك، )السعف(األوراق : طول كل من(اخلضرية 

 اخلوص، للسعفةة عند أول وآخر شوكة، أقصى عرض السعفعصا : والشوك؛ عرض كل من) الوريقات(

  ). والشوك اخلوصوالشوك؛ عدد 

طول (البيومرتية  اخلصائصأما املعايري املخربية املتعلقة بدراسة خصائص حبوب الطلع فشملت 

احليوية باستعمال طريقيت التلوين (الفيزيولوجية و  ،)العرض/ب اللقاح ونسبة الطولوعرض حبو 

  ).كمية الربوتينات(، والبيوكيميائية )باألسيتوكارمن واإلنبات االصطناعي على أوساط مغذية يف املخرب

دراسة األشجار كون أصلها من بذور فهي ذات صعوبة  أثناء الدراسة امليدانية لنا تبنيقد ل

موجه صوب غبار  مام الباحثنيهتا هلذه األسباب كان، وتنوع شكلي ال حدود له  هجونة وراثية كبرية

  .الطلع أكرب بكثري من اهتمامهم بالشجرة

 :أظهرت نتائج الدراسة امليدانية ما يلي

، )٪47( اإلزهار املبكر :وهيجيدة  بصفات دروسةأغلب أشجار النخيل املذكرة امل تيز مت - 

خاصية إنتاج   باستثناء ،)٪60( لغبار الطلعوالنوعية اجليدة  )٪43( اإلنتاج الوفري لألغاريض

  .)٪36( والوسطية )٪38( القلةفهي حمصورة بني  الطلع غباركمية 

ضرب إىل آخر وأيضا من ختتلف من  أ�ا املورفولوجية اخلضرية املعايرينستنتج من خالل دراسة  - 

 جّد قويّة عالقات طردية اجيابية أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي وجود، كما شجرة إىل أخرى

 .املذكرة املدروسة النخيل أشجار ألوراق) البيومرتية( املعايري القياسية معظمبني 
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  :ظهر ما يليتأما نتائج الدراسة املخربية ف

باستعمال طريقة التلوين  ٪75تفوق  املدروسة األشجارلكل  علطنسبة حيوية حبوب ال - 

هذه النسبة ختتلف . ٪25- 0بني  باألسيتوكارمن يف حني تراوحت نسب احلبوب الغري ملونة ما

 .وأيضا من سنة إىل أخرى ومن ضرب إىل آخر ،إىل آخر“ ذكار”من 

ومنيز  ،٪95و ٪45بني  حمصورة ما باملخرب االصطناعي على أوساط مغذية اإلنبات ةنسب - 

ذات  الطلعنسبة حيوية حبوب و  ،الطلعاختالفات جد عالية بني الضروب األربعة حلبوب 

  .٪75النوعية اجليدة تفوق 

العرض ال تتأثر �ذه /نسبة الطولريات البيئية واملناخية يف حني تتأثر بالتغ البيومرتية اخلصائص - 

مما يدل  ،الصنف النبايت للنوع أوتبقى ثابتة بالنسبة حسب الكثري من الدراسات ف التغريات

 .كمعيار ثابت لعملية االنتخاب أو التمييزاذ هذه اخلاصية  على أنه ميكن اخت

البيومرتية، ( املدروسة املخربية املعايريالضروب األربعة يف  طلعحبوب بني  تاختالفا يوجد - 

كوسيلة للتمييز بني هذه   املعايرياستعمال هذه  إمكانيةمما يدل على  )الفيزيولوجية والبيوكيميائية

 .الضروب

 جّد قوي )عالقات طردية اجيابية( وجود معامل ارتباط اجيايب التحليل اإلحصائي ت نتائجأثبت - 

  .املدروسة الطلعحبوب  معايري أغلب بني

لنتائج ) Analyse Factorielle des Correspondances( العاملي التقابليالتحليل أثبت 

  :د على اخلصائص التاليةتعتم األشجارأفضل  بأن عملية انتخاب للموسم األول امليدانية الدراسة

 ،“دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني  االنتماء إلحدى - 

 التبكري يف اإلزهار، - 

 ،العدد الكبري من األغاريض إنتاج - 

 ،غبار الطلعالكمية الكبرية من إنتاج  - 

 بأن عملية انتخابلدراسة املخربية للموسم األول نتائج ال العاملي التقابليالتحليل كما أثبت 

 :تعتمد على اخلصائص التالية أفضل األشجار

 ،باألسيتوكارمن بالتلوين حبوب الطلع حيويةالنسبة العالية من  - 

 ،باألسيتوكارمن بالتلوين احلبوب امليتة من الضعيفةالنسبة  - 
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  .)العالية العرض/نسبة الطول( الطلعحجم حبوب كرب يف  - 

للموسم  النخيل املذكرة راشجألامليدانية  ملعايرينتائج ال العاملي التقابليالتحليل أثبت  كذلك

  :التاليةفضل تعتمد أساسا على اخلصائص األبأن عملية انتخاب  الثاين

 ،“دڤلة بيضاء”و“ دڤلة نور”الضربني  االنتماء إلحدى - 

 ار،التبكري يف اإلزه - 

 :الطول الكبري لكل من - 

 ،)الورقة( السعف - 

 منطقة األشواك، - 

 املنطقة اخلالية من األشواك، - 

 والشوك،) الوريقات( اخلوص - 

 :العرض الكبري لكل من - 

 ة عند أول وآخر شوكة،السعفعصا  - 

 ،للسعفةأقصى عرض  - 

 والشوك، )الوريقات( اخلوص - 

 ،والشوك اخلوصالعدد الكبري لكل من  - 

بأن عملية  الثاينلدراسة املخربية للموسم نتائج ال العاملي التقابليالتحليل  أيضا كما أثبت

 :تعتمد على اخلصائص التالية أفضل األشجار انتخاب

 على أوساط مغذية االصطناعياإلنبات و  باألسيتوكارمن بالتلوين احليوية لكل من النسبة العالية - 

 ،باملخرب

 ،باألسيتوكارمن بالتلوين احلبوب امليتة من الضعيفةالنسبة  - 

  .)العالية العرض/نسبة الطول( الطلعحجم حبوب كرب يف  - 

 الطلعحبوب و ألشجار لتعتمد أساسا على اخلصائص اجليدة وعليه فإن عملية االنتخاب 

  .املذكورة سابقا
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اخلضرية للشجرة  املعايريبني  جّد ضعيفة وجود عالقات اجيابية أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي

ينتج  يدةاجل ذات احلالةالنخيل  القول بصفة مطلقة بأنّ  ، مما يدل على أنه ال ميكنالطلعحبوب  معايريو 

  .العكس صحيحيدة و اجل نوعيةال تميز خبصائصي طلع غبار

وجود توافق كلي من حيث أبرزت نتائج املقارنة بني الدراسة امليدانية واملخربية للموسم األول 

بينما أثبتت نتائج املقارنة بني الدراسة امليدانية  إىل جمموعة جيدة، متوسطة ورديئة، تصنيف األشجار

  .من حيث تصنيف األشجار ٪45واملخربية للموسم الثاين وجود توافق بنسبة 

 خصائصحبوب الطلع بينما  خصائصكبرية على بصفة   )Sélection( عملية االنتخابتعتمد 

  ).Distinction(األشجار فيعتمد عليها بصفة كبرية أثناء عملية التمييز 

نستنتج من خالل مقارنة نتائج التحليل العاملي التقابلي لنتائج كل من الدراسة امليدانية 

، يف واملخربية للموسم األول مع مالحظات الفالحني بأن هناك توافق كلي من حيث تصنيف األشجار

  :سجلنا بالنسبة للموسم الثاين حني

 .العاملي التقابلي للدراسة امليدانية ومالحظات الفالحنيبني نتائج التحليل  ٪50توافق بنسبة  - 

 .نتائج التحليل العاملي التقابلي للدراسة املخربيةو بني هذه املالحظات  ٪74توافق بنسبة  - 

أّن مالحظات الفالحني ال يعتمد عليها بصفة مطلقة يف تقييم حبوب الطلع بل البد من نستنتج 

العرض حلبوب الطلع /على نسبة الطول االعتمادو النفي ونقرتح الدراسة املخربية من أجل التأكيد أ

  .الذي ال يتأثر بالتغريات البيئية واملناخية باعتبارها املعيار الثابت

وبنسبة  شجرة 80من أصل  شجرة 59يف أظهرت نتائج املقارنة بني املومسني بأّن هناك توافق 

 21 يف اختالفمن حيث تصنيف األشجار إىل جمموعة جيدة، متوسطة ورديئة بينما سجلنا  74٪

بالتغيري الذي حدث يف حيوية حبوب الطلع بني  االختالفوفّسر هذا  ٪26وبنسبة  80شجرة من أصل 

  .ثابتةالعرض اليت بقيت /باالعتماد على نسبة الطولمت تصنيف األشجار املتغري توزيعها قد املومسني و 

أو شجرة  )Classification Ascendante Hiérarchique( أثبتت نتائج التعنقد اهلرمية

التصنيفات درجة اهلجونة الكبرية بني الضروب األربعة وبني أشجار الضرب الواحد ألنه مل حنصل على 

 للمعايريخصائص مشرتكة بني أشجار الضرب الواحد، إال أن نتائج التحليل العاملي التقابلي 

  .تحديد خصائص كل ضربالوسيلة املثلى لاملورفولوجية اخلضرية للضروب األربعة املدروسة تبقى 
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تطبيق مفهوم الصنف عند النخيل  اهلدف منها ،لألحباث املستقبليةنقطة بداية هذه النتائج تعترب 

املشرتكة لكل  الثابتةوذلك بتحديد خصائص األشجار الوراثية املذكرة بإنشاء بطاقة تعريف لكل ضرب 

من خالل ، كما ميكن االعتماد مستقبال على الكمبيوتر اليت ال تتأثر بالتغريات البيئية واملناخيةو  ضرب

  .برامج خاصة النتقاء أفضل األشجار

هو انتخاب وانتقاء على و اهلدف النهائي من هذه الدراسة لقد توصلنا يف النهاية إىل حتقيق 

تنتج غبار الطلع النخيل املذكرة اليت  أشجار أفضل) الضاوية(الفالحي مستوى مؤسسة االستغالل 

  .80من أصل  31وعددها  جيدة نوعيةو  كمية  صائص وراثيةخب املتميز

من  هابغرس فسائلهذه األشجار املنتخبة إكثار قرتح يف �اية الرسالة توصية ألصحاب احملطة بن

وبالتايل حتسني يف إنتاج  ذات صفات وخصائص جيدة على عشرية من النخيل املذكرةأجل احلصول 

من اليت تستهلك كميات كبرية و  49وعددها األخرى  ، والتخلص من األشجار املذكرةإن شاء اهللا التمور

 .املاء وطاقات بشرية بدون فائدة
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167 D66 ”191 “دڤل C69 ”215 “غرس D90 ”239 “دڤل D99 ”263 “دڤل C89 ”غرس“ 

168 A21 ”192 “دڤلة نور C70 ”216 “غرس D91 ”240 “دڤل A41 ”264 “دڤلة نور A46 ”دڤلة نور“ 

169 D67 ”193 “دڤل C71 ”217 “غرس D92 ”241 “دڤل C80 ”265 “غرس A47 ”دڤلة نور“ 

170 C61 ”194 “غرس D80 ”218 “دڤل C73 ”242 “غرس C81 ”266 “غرس D109 ”دڤل“ 

171 D68 ”195 “دڤل D81 ”219 “دڤل D93 ”243 “دڤل C82 ”267 “غرس D110 ”دڤل“ 

172 C62 ”196 “غرس D82 ”220 “دڤل A33 ”244 “دڤلة نور D100 ”268 “دڤل C90 ”غرس“ 

173 C63 ”197 “غرس A23 ”221 “دڤلة نور A34 ”245 “دڤلة نور D101 ”269 “دڤل C91 ”غرس“ 

174 C64 ”198 “غرس D83 ”222 “دڤل A35 ”246 “دڤلة نور C83 ”270 “غرس D111 ”دڤل“ 

175 D69 ”199 “دڤل D84 ”223 “دڤل A36 ”247 “دڤلة نور A42 ”271 “دڤلة نور C92 ”غرس“ 

176 C65 ”200 “غرس D85 ”224 “دڤل C74 ”248 “غرس C84 ”272 “غرس C93 ”غرس“ 

177 C66 ”201 “غرس A24 ”225 “دڤلة نور A37 ”249 “دڤلة نور C85 ”273 “غرس C94 ”غرس“ 

178 D70 ”202 “دڤل A25 ”226 “دڤلة نور C75 ”250 “غرس D102 ”274 “دڤل C95 ”غرس“ 

179 D71 ”203 “دڤل C72 ”227 “غرس A38 ”251 “دڤلة نور D103 ”275 “دڤل A48 ”دڤلة نور“ 

180 D72 ”204 “دڤل D86 ”228 “دڤل D94 ”252 “دڤل C86 ”276 “غرس C96 ”غرس“ 

181 D73 ”205 “دڤل D87 ”229 “دڤل C76 ”253 “غرس A43 ”277 “دڤلة نور A49 ”دڤلة نور“ 

182 A22 ”206 “دڤلة نور D88 ”230 “دڤل A39 ”254 “دڤلة نور D104 ”278 “دڤل D112 ”دڤل“ 

183 D74 ”207 “دڤل A26 ”231 “دڤلة نور D95 ”255 “دڤل D105 ”279 “دڤل A50 ”دڤلة نور“ 

184 C67 ”208 “غرس D89 ”232 “دڤل C77 ”256 “غرس D106 ”280 “دڤل A51 ”دڤلة نور“ 

185 C68 ”209 “غرس A27 ”233 “دڤلة نور C78 ”257 “غرس D107 ”281 “دڤل D113 ”دڤل“ 

186 D75 ”210 “دڤل A28 ”234 “دڤلة نور D96 ”258 “دڤل A44 ”282 “دڤلة نور C97 ”غرس“ 

187 D76 ”211 “دڤل A29 ”235 “دڤلة نور C79 ”259 “غرس C87 ”283 “غرس A52 ”دڤلة نور“ 

188 D77 ”212 “دڤل A30 ”236 “دڤلة نور A40 ”260 “دڤلة نور C88 ”284 “غرس C98 ”غرس“ 

189 D78 ”213 “دڤل A31 ”237 “دڤلة نور D97 ”261 “دڤل D108 ”285 “دڤل D114 ”دڤل“ 

  .80وعددها  2013و 2012العينات املدروسة بشكل مفصل ميدانيا وخمربيا خالل املومسني  *:

  

  

  

  

  

  



 الملحقات

 

 Analyse Factorielle des(العاملي التقابلي التحليل  املعايري املستعملة يف :2الملحق رقم 

Correspondances (AFC) ( الضروببداللة.  

 جماله تعريفه ز القسمرم  األقسامعدد   نتائجها املعايري

 3 372,45- 338,55 )سم(السعفة طول 

Lp1 370>  كبري  

Lp2 370- 340 متوسط  

Lp3 340<  صغري 

 4 117,90-92,25 )سم( طول منطقة األشواك

Lpé1 115> جدا كبري 

Lpé2 115- 105 كبري 

Lpé3 105- 95( صغري(  

Lpé4 95<  جدا صغري  

طول املنطقة اخلالية من 

  )سم( األشواك
246,30 -268,40 4 

Lpsé1 260> جدا كبري  

Lpsé2 260- 255 كبري 

Lpsé3 255- 250 صغري 

Lpsé4 250<  جدا صغري  

 3 75,95-64,75  )سم(للسعفة أقصى عرض 

Glp1 75> كبري 

Glp2 75- 70 متوسط 

Glp3 70< ضيق 

عند أول نصل السعفة عرض 

 )سم( شوكة
5,71 -7,22 2  

Lrpé1 7> كبري 

Lrpé2 7< ضيق 

عند آخر نصل السعفة عرض 

 )سم( شوكة
3,51 -4,75  2 

Lrdé1 4> كبري 

Lrdé2 4< ضيق 

  4 234,10- 204,70 اخلوصعدد 

Npe1   234> كثربجد  

Npe2 234- 227 كثرب 

Npe3 227- 220 قليل 

Npe4  220<  قليلجد  

 4 55,95-44,75 عدد الشوك

Né1   55> كثربجد  

Né2 55- 52 كثرب 

Né3 52- 49 قليل 

Né4  49<  قليلجد  

  3 58,73-54,28 )سم( اخلوصطول 

Lpe1 58> كبري  

Lpe2 58- 55 متوسط 

Lpe3 55< صغري  

 3 4,83- 4,42 )سم( اخلوصعرض 

LapeM1 4,8> كبري  

LapeM2 4,8- 4,5 متوسط 

LapeM3 4,5< ضيق  
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 3  19,62-16,95  )سم( طول الشوك

LéM1 19> كبري  

LéM2 19- 17 متوسط 

LéM3 17< صغري  

 3 2,41- 2,06 )سم(عرض الشوك 

LaéM1 2,4> كبري  

LaéM2 2,4- 2,1 متوسط 

LaéM3 2,1< ضيق  

  

  .بداللة األشجار )AFC(التقابلي  العامليمن أجل التحليل  املعايري املدروسة :3الملحق رقم 

 جماله تعريفه ز القسمرم  األقسامعدد   نتائجها املعايري

 3 449- 251 )سم(السعفة طول 

Lp1 450- 420(  كبري(  

Lp2 420- 330( متوسط(  

Lp3 330- 250(  صغري( 

 3 159- 41 )سم( طول منطقة األشواك

Lpé1 160- 120(  كبري( 

Lpé2 120- 80( متوسط( 

Lpé3 80- 40(  صغري(  

طول املنطقة اخلالية من 

  )سم( األشواك
207 -304 3 

Lpsé1 305- 265(  كبري( 

Lpsé2 265- 245( متوسط( 

Lpsé3 245- 205(  صغري( 

 3 104- 31  )سم(للسعفة أقصى عرض 

Glp1 105- 80( كبري( 

Glp2 80- 55( متوسط( 

Glp3 55- 30( ضيق( 

 عند أولنصل السعفة عرض 

 )سم( شوكة
2,3 -10,9 3  

Lrpé1 11- 8( كبري( 

Lrpé2 8- 5( متوسط(  

Lrpé3 5- 2( ضيق( 

عند آخر نصل السعفة عرض 

 )سم( شوكة
1,2 -6,9  3 

Lrdé1 7- 5( كبري( 

Lrdé2 5- 3( متوسط( 

Lrdé3 3- 1( ضيق( 

 3 296- 132  اخلوصعدد 

Npe1 296- 200( كثري( 

Npe2 200- 150( متوسط(  

Npe3 150- 132( قليل( 

 3 76- 20 عدد الشوك

Né1 80- 60( كثري( 

Né2 60- 40( متوسط( 

Né3 40- 20( قليل( 

 3 71- 40 )سم( اخلوصطول 
Lpe1 71- 61(  كبري( 

Lpe2 61- 50( متوسط( 
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Lpe3 50- 40(  صغري( 

 3 5,6- 3,2 )سم( اخلوصعرض 

LapeM1 5,6- 4,4( كبري( 

LapeM2 4,4- 3,8( متوسط( 

LapeM3 3,8- 3,2( ضيق( 

 3  25- 10,3  )سم( طول الشوك

LéM1 25- 20( كبري( 

LéM2 20- 15( متوسط( 

LéM3 15- 10( صغري( 

 3 3,5-1 )سم(عرض الشوك 

LaéM1 3,5- 2,7( كبري( 

LaéM2 2,7- 1,8( متوسط( 

LaéM3 1,8- 1,0( ضيق( 

 3  وقت اإلزهار

M1 مبكر 

  
M2 فصلي 

M3 متأخر 

 3  إنتاج األغاريض

Ps1 كثري 

  
Ps2 متوسط 

Ps3 قليل 

 3  إنتاج حبوب اللقاح

Pp1 كثري 

  
Pp2 متوسط  

Pp3 قليل  

 3  النوعية

Q1 جيدة 

  
Q2 متوسطة 

Q3 رديئة  

  

إىل أقسام من أجل التحليل  )2012(املخربية املدروسة خالل املوسم األول  املعايري :4الملحق رقم 

  .)AFC(العاملي التقابلي 

 جماله تعريفه ز القسمرم  األقسامعدد   نتائجها املعايري

 3 99,33- 77 احلبوب احلية بالتلويننسبة 

Co1 100- 90( عالية( 

Co2 90- 85( متوسطة( 

Co3 85- 75( ضعيفة( 

  3 23- 0,67 احلبوب امليتة بالتلويننسبة 

Pv1 25- 15( عالية( 

Pv2  15- 10( متوسطة( 

Pv3 10- 00( ضعيفة( 

 µm(  24,65-26,98 3( طول حبوب اللقاح

L1 26,98- 26,28( كبري( 

L2 26,28- 26,06( متوسط( 

L3 26,06- 24,65( صغري( 



 الملحقات

 

 µm( 12,18-14,61 3( حبوب اللقاح عرض

l1 14,61- 13,40( كبري( 

l2 13,40- 13,04( متوسط( 

l3 13,04- 12,18( صغري( 

 3 2,13- 1,80 العرض/نسبة الطول

R1 2,13-2,01( حجم كبري( 

R2 2,01-1,96( حجم متوسط( 

R3 1,96-1,80( حجم صغري( 

  

إىل أقسام من أجل التحليل  )2013( الثايناملخربية املدروسة خالل املوسم  املعايري :5الملحق رقم 

  .)AFC(العاملي التقابلي 

 جماله تعريفه ز القسمرم  األقسامعدد   نتائجها املعايري

99,67-75,33  التلوينب احلبوب احلية نسبة  3 

Co1 (90-100) عالية 

Co2 (85-90) متوسطة 

Co3 (75-85) ضعيفة 

24,67- 0,33 بوب امليتة بالتلويننسبة احل  3 

Pv1 (15-25) عالية 

Pv2 (10-15) متوسطة 

Pv3 (00-10) ضعيفة 

اإلنبات ب احلبوب املنتشة نسبة

  املخرب
45,67-94,67  3 

G1 (75-95) عالية 

G2 (65-75) متوسطة 

G3 (45-65) ضعيفة 

 3 8,2- 0,1 الربوتينات نسبة

P1  (6-9) عالية 

P2 (3-6)  متوسطة 

P3 (0-3)  ضعيفة 

 µm(  23,8 -25,98 3( طول حبوب اللقاح

L1  25,98- 25,20( كبري( 

L2 25,20- 24,79(  متوسط(  

L3 24,79- 23,80(  صغري(  

 µm( 11,54-13,88 3( حبوب اللقاح عرض

l1  13,88- 12,93( كبري( 

l2 12,93- 12,32(  متوسط(  

l3 12,32- 11,54(  صغري(  

 3 2,13- 1,80 العرض/نسبة الطول

R1  2,13-2,01( حجم كبري( 

R2 2,01-1,96(  حجم متوسط(  

R3 1,96-1,80(  حجم صغري(  

  

  



 الملحقات

 

 Test deالقياسات البومرتية للموسم األول باستعمال  حتليل الفروق بني الضروب يف: 6الملحق 

Tukey  

 Test deحتليل الفروق بني الضروب يف طول حبوب الطلع للموسم األول باستعمال : 1-6الملحق 

Tukey  

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

 A 26,25 “غرس”
 

 A 26,25 “دڤلة بيضاء”
 

 A 26,21 “دڤلة نور”
 

 26,10 “دڤل”
 

B 

  

 Test deحتليل الفروق بني الضروب يف عرض حبوب الطلع للموسم األول باستعمال : 2-6الملحق 

Tukey  

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

 A 13,51 “دڤل”
 

 A B 13,39 “غرس”

 13,02 “دڤلة نور”
 

B 

 13,00 “دڤلة بيضاء”
 

B 

  

العرض حبوب الطلع للموسم األول /حتليل الفروق بني الضروب يف نسبة الطول: 3-6الملحق 

  Test de Tukeyباستعمال 

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

 A 2,02 “بيضاءدڤلة ”
  

 A 2,01 “دڤلة نور”
  

 1,96 “غرس”
 

B 
 

 1,93 “دڤل”
  

C 
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  Test de Tukeyحتليل الفروق بني الضروب يف نسب احليوية للموسم األول باستعمال : 7الملحق 

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

     A 96,48 “دڤلة بيضاء”

     A 93,40 “دڤلة نور”

   B   88,58 “غرس”

 C     84,37 “دڤل”

  

 Test deومرتية للموسم الثاين باستعمال يحتليل الفروق بني الضروب يف القياسات الب: 8الملحق 

Tukey  

 Test deحتليل الفروق بني الضروب يف طول حبوب الطلع للموسم الثاين باستعمال : 1- 8الملحق 

Tukey  

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

 A 25,08 “غرس”
 

 A 25,04 “دڤل”
 

 A 25,02 “دڤلة بيضاء”
 

 24,85 “دڤلة نور”
 

B 

  

 Test deحتليل الفروق بني الضروب يف عرض حبوب الطلع للموسم الثاين باستعمال : 2-8الملحق 

Tukey  

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املقدر  املعدل  )Modalité( الضروب

 A 12,97 “دڤل”
 

 A B 12,80 “غرس”

 12,39 “دڤلة بيضاء”
 

B 

 12,35 “دڤلة نور”
 

B 
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العرض حبوب الطلع للموسم الثاين باستعمال /حتليل الفروق بني الضروب يف نسبة الطول: 3- 8الملحق 

Test de Tukey  

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املقدر  املعدل  )Modalité( الضروب

 A 2,02 “دڤلة بيضاء”
  

 A 2,01 “دڤلة نور”
  

 1,96 “غرس”
 

B 
 

 1,93 “دڤل”
  

C 

  

  Test de Tukeyحتليل الفروق بني الضروب يف احليوية للموسم الثاين باستعمال : 9الملحق 

حتليل الفروق بني الضروب يف احليوية بالتلوين باألسيتوكارمن للموسم الثاين باستعمال : 1- 9الملحق 

Test de Tukey  

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

 A 92,45 “دڤلة بيضاء”
  

 A 91,52 “دڤلة نور”
  

 86,70 “غرس”
 

B 
 

 83,27 “دڤل”
  

C 

  

حتليل الفروق بني الضروب يف نسب اإلنبات اإلصطناعي باملخرب للموسم الثاين : 2- 9الملحق 

 Test de Tukeyباستعمال 

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

 A 78,75 “دڤلة بيضاء”
 

 A 75,37 “دڤلة نور”
 

 A B 69,53 “غرس”

 62,78 “دڤل”
 

B 
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 Test deحتليل الفروق بني الضروب يف نسب الربوتينات للموسم الثاين باستعمال : 10الملحق 

Tukey  

 )Groupes(ا�اميع   )Moyenne estimée(املعدل املقدر   )Modalité( الضروب

 A 6,83 “دڤلة بيضاء”
 

 A B 4,93 “دڤلة نور”

 A B 4,20 “غرس”

 1,60 “دڤل”
 

B 

 



  
  ا�����



  ملخص

 طرف من إىل اهتمام كبرياالقتصادية، البيئية، الزراعية واالجتماعية  الكبرية لنخيل التمر من الناحية األمهيةأدت 

  .باعتبارها املنتجة للثمار منها ملؤنثةا األشجار خاصةو الباحثني 

مقارنة بالنخيل  “الذكار”فحول النخيل واملسماة حمليا ل حمدودة جّدا بالنسبةعملية االنتخاب منذ القدمي، كانت 

الكمية الذي يتجلى بشكل واضح يف أكثر من تأثريه على  بالرغم من تأثريه بشكل واضح على جودة ونوعية إنتاج التمور املؤنثة،

  .)Métaxénie( ظاهرة امليتازينيا

حسب اسم  ضر�ايتم حتديد إذ بني النخيل املذكرة إىل صعوبة التمييز بينها  العميقةجونة أدت االختالفات اجللية واهل

  .الصنف اإلناث املشابه هلا ظاهريا

بواد  مزرعة الضاويةاملتواجدة يف  النخيل املذكرة ة منر شج) 80(مثانني  بدراسة 2013و 2012خالل املومسني  قمنا

، “بيضاءدڤلة ”، “نوردڤلة ”(معروفة حمليا على أربعة ضروب  موزعة األشجار املدروسة. دراسة ميدانية وخمربية )اجلزائر(سوف 

  .شجرة من كل ضرب 20 مبعدل )“دڤل”و “غرس”

وقت النضج، إنتاج  :املعايري الوصفية التالية حول مع أقدم فالحي املزرعة يف املوسم األول حتقيقمشلت الدراسة امليدانية 

  .ونوعيته الطلع وغباراألغاريض 

أو جريد  سعف(اليت متثلت يف القياسات البيومرتية ألوراق  املعايري املورفولوجية اخلضرية املوسم الثاينالدراسة يف تناولت 

  .وشوك )سعف حملياوريقات، ( خوصاألشجار ومكونا�ا من ) حمليا

، البيومرتية القياساتو  احليوية :خالل املوسم األول فشملت الطلعأما املعايري املخربية املتعلقة بدراسة خصائص حبوب 

  .الربوتيناتونسب  اإلنبات االصطناعي باملخرب نسب خالل املوسم الثاين فتناولت باإلضافة إىل نفس خصائص املوسم األول أما

من أجل  املنتجة لغبار الطلع املتميز خبصائص النوعية اجليدة اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد أفضل األشجار املذكرة

  .، وحماولة تطبيق مفهوم الصنف عند األشجار املذكرةعة وعزل األشجار الرديئةر إكثارها باملز 

ئص حبوب خصا مجيع يف الضروب األربعة خمتلف بني اختالفاتبأن هناك  )ANOVA(حتليل التباين  نتائجتظهر 

  .الطلع املدروسة خمربيا

وجود  )Test de corrélation de Pearson( لدراسة العالقة بني املعايري املدروسة نتائج التحليل اإلحصائي أثبتت

  .عالقات إجيابية بني خصائص األشجار اخلضرية وخصائص حبوب الطلع املدروسة

  .العرض بقيت ثابتة/أثبتت نتائج املقارنة بني املومسني بأن خصائص حبوب الطلع تتغري بينما نسبة الطول

إال أن نتائج  ،أفراد الصنف الواحدعدم احلصول على اخلصائص املشرتكة بني ) CAH(أثبتت نتائج التعنقد اهلرمية 

بداللة الضروب تبقى نقطة بداية لألحباث املستقبلية اهلدف منها تطبيق مفهوم الصنف عند ) AFC(التحليل العاملي التقابلي 

  .النخيل املذكرة باجناز بطاقة تعريف لكل ضرب

كتوصية   ونقرتح، 31وعددها  جار املذكرةشضل األأف إىل انتخاب عن طريق التحاليل العاملية التقابلية توصلنا يف النهاية

 .األشجاربقية وعزل  ،ألصحاب املزرعة بإكثار األشجار اجليدة

حبوب  حيويةاخلصائص الوصفية، اخلصائص املورفولوجية،  انتخاب، ،الطلعأشجار النخيل املذكرة، حبوب : الكلمات المفتاحية

  .، اجلزائرحمطة الضاوية، وادي سوف، القياسات البيومرتية، كمية الربوتينات، الطلع

  

 



Résumé : 
L'importance économique, écologique, agricole et sociale du palmier dattier a fait 

l'objet de nombreuses recherches et beaucoup plus sur les palmiers femelles qui produisent les 
dattes que les palmiers mâles qui produisent le pollen. 

Depuis l’antiquité, la sélection de palmier dattier est restreinte pour les palmiers mâles 
nommés localement “Dokkars” par rapport aux palmiers femelles. Bien que celui-ci influe 
aussi bien sur la qualité que sur la quantité de la production dattière. Cette influence est 
représentée par le phénomène de métaxénie. 

La grande hétérogénéité morphologique entre les palmiers mâles conduit à la difficulté 
de les distinguer. Le nom du “Dokkar” est déterminé par le nom du palmier femelle qui lui 
ressemble phénotypiquement. 

Nous avons étudié, durant les saisons 2012 et 2013, 80 palmiers dattiers mâles de la 
société d’exploitation agricole “Edhaouia” (Oued Souf, Algérie). Les palmiers appartiennent 
aux quatre types de cultivars connus localement (“Deglet-Nour”, “Degla-Beida”, “Ghars” et 
“D'guel”), à raison de 20 palmiers par type. 

Nous avons mené une étude de terrain et une étude de laboratoire : 
- L’étude de terrain consiste à une enquête de terrain avec les plus anciens 

phoeniciculteurs de la station. Elle a porté, durant la première saison, sur les caractères 
descriptives : Le temps de maturité (floraison), la production des spathes et de pollen et, enfin, 
la qualité de pollen. Durant la deuxième saison, nous avons étudié les caractères 
morphologiques des palmiers mâles : la longueur des palmes, la partie épineuse, la partie sans 
épines, les folioles, les épines, la largeur du rachis à la première et à la dernière épine, la 
grande largeur des palmes. 

-  L’étude de laboratoire a porté, pendant la première saison, sur certains paramètres 
du pollen à savoir : des mesures biométriques (la longueur (L) et largeur (l) des grains de 
pollens et le rapport L/l), des tests de viabilité par coloration vitale. Durant la deuxième 
saison, nous avons réalisé des tests de germination “in vitro” et l’analyse des protéines. 

Nous avons fixé les objectifs suivants : 
-  Sélectionner les meilleurs palmiers mâles et identifier les mauvais. 
-  Caractériser la notion de « cultivar » chez les palmiers mâles. 
Les résultats obtenus montrent une grande hétérogénéité entre les caractères des quatre 

types de cultivars en raison de l’hétérozygotie du palmier dattier. 
En effet, l'analyse de variance (ANOVA) montre des différences entres tous les 

paramètres polliniques des différents types de palmiers mâles. 
Les résultats de la classification ascendante hiérarchique (CAH) montrent qu'il n'y a 

pas des caractères morphologiques communs entre les palmiers de même type.  
Les résultats de comparaison entre les deux saisons montrent que tous les paramètres 

polliniques varient d'une année à l'autre sauf le rapport L/l qui reste constant. 
Ce rapport semble être le paramètre distinctif entre les « cultivars » males. 
Enfin, l’analyse factorielle des correspondances a sélectionné 31 palmiers de « bons 

caractères » sur 80. Nous recommandons aux responsables de la station  “Edhaouia” de les 
multiplier végétativement et d’isoler le reste. 
 
Mots clés: Palmiers dattiers mâles, Pollens, Sélection, Caractères descriptifs, Caractères 
morphologiques, Viabilité, Biométrie, Protéines, Station “Daouia”, Oued Souf, Algérie. 
 
 

 

 

 



Abstract 

The economic, ecological, agricultural and social importance of date palm was the 

subject of much research and many more on female palm trees which produce dates that male 

palm trees which produce pollen. 

Since antiquity, the date palm selection is restricted to male palms called locally 

“Dokkars” compared to female palms. Although this one impact also on the quality than the 

quantity of date production. This influence is shown by the metaxenia phenomenon. 

The great morphological heterogeneity between male palm trees leads to the difficulty 

of them distinguishing. The name of "Dokkar" is identified by the name of the female cultivar 

which resembles to it phenotypically. 

We studied during the 2012 season and 2013, 80 male palm trees of "Daouia" 

Agricultural Exploitation Company (Oued Souf, Algeria). Thus, 80 trees were divided into 

four groups resembling phenotypically to the four local varieties (“Deglet Nour”, “Degla 

Beida”, “Ghars” and “D’guel”). 

We conducted a field study and a laboratory study: 

The field study consists of a field investigation with the olds station’s farmers. It 

focused, in the first season, the descriptive characteristics: The maturity time (flowering), 

production of spathes also pollen and the pollen quality. During the second season, we studied 

the morphological characteristics of male palms: the length of the leaf, the spinney part, the 

pinnae part, the leaflets, the spines, and the width of the petiole at the first and last spine, the 

great width of leaf. 

The laboratory study focused, during the first season, on certain parameters of pollen 

that is: Biometric measurements (length (L) and width (l) of pollen grains and the ratio L/l), 

tests of viability by vital coloring. During the second season, we realized tests of “in vitro” 

germination and protein analysis. 

We have set the following objectives: 

- Select the best male palms and identify the bad. 

- Characterize the notion of "cultivar" in the male palm trees. 

The results show a great heterogeneity between the characters of the four types of 

cultivars due to the heterozygosis of the date palm. 

Indeed, the analysis of variance (ANOVA) shows the differences between all pollen 

parameters of different male palms types. 

The results of ascendant hierarchical clustering (AHC) show that there are not 

common morphological characters between the palm trees of the same type. 

The results of comparison between the two seasons show that all the pollen parameters 

vary from year to another, except the ratio L/l which remains constant. 

This ratio seems to be the distinctive parameter between the "cultivars" males. 

Finally, the factorial correspondence analysis (FCA) selected 31 palm trees presenting 

a "good characters" of 80. We recommend that the responsible of “Daouia” station to multiply 

them vegetatively and isolate the rest. 

 

Key words: Male date palms, Pollens, Selection, Descriptive characteristics, Morphological 

characteristics, Viability, Biometrics, Protein, “Daouia” Station, Oued Souf, Algeria. 


