Annals of Agric. Sci., Moshtohor
Vol. 52(1) (2014), 173– 176

ISSN 1110 -0419
http://annagricmoshj.com

دراسة بعض الخصائص الظاهرية لخمسة أصناف

من نخيل الثمر  Phoenix dactylifera Lبمنطقة أوباري بميبيا
فرج سالـ بمعيد
قسـ البستنة

حسف محمد الشريؼ
كمية الزراعة

مفتاح رجب محمد
جامعة طرابمس

الممخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
أجرى البحث بمنطقة الغريفو أوباري بميبيا سنة  99ـ ،لتحديد بعض الخصائص الخضرية لخمسة أصناؼ مف نخيؿ الثمر وىي تاسفرت ،

أضوى  ،أوريقى  ،فرتكاو ،وكوياؼ ،عمر  25سنة .أوضحت الدراسة أف صنؼ تاسفرت ذو جذع ضخـ بمتوسط محيط حوالي

 2.25ـ وينتج

أطوؿ األوراؽ بمتوسط طوؿ لمورقة  4.04ـ وأكثر عدداً في األشواؾ باألوراؽ حيت كانت  45.48بالورقة الواحدة ،وأقميا عدداً في األوراؽ بمتوسط

 39ورقة في النخمة الواحدة وتتميز بسقوط قواعد األوراؽ (الكرب) ووضوح الجذور اليوائية في المنطقة السفمى مف الجذع مقارنة باألصناؼ

األخرى المدروسة  ،بينما تميز صنؼ أضوى بترتيب األوراؽ في صفوؼ عمى الجذع وانو ذو جذع متوسط الضخامة  1.90ـ مقارنة باألصناؼ
األخرى المدروسة  ،أما صنؼ أوريقي فتميز بإحتوائو عمى عدد كبير مف األوراؽ والوريقات بمتوسط حوالي  67.8ورقة و  182.48وريقة مقارنة
باألصناؼ المدروسة ،ومف جية أخرى فقد تميز صنؼ فرتكاو بسقوط قواعد األوراؽ عمى أسفؿ الجذع ووجود بعض الجذور اليوائية في المنطقة
السفمى مف الجذع ومتوسط محيط الجذع حوالي  1.99ـ والوريقات  171.24و 40ورقة  ،في حيف تميز صنؼ كوياؼ بأقؿ عدد في األشواؾ

بمتوسط  26.32وارتفاع في عدد الوريقات إلى  181.6مقارنة باألصناؼ المدروسة .

ومف خالؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي أتضح أنو توجد فروؽ معنوية بيف األصناؼ عند مستوى

 % 5في بعض الخصائص وبذلؾ يمكف

االعتماد عمى بعض تمؾ الخصائص لتمييز بيف ىذه األصناؼ في الحقؿ ،ونظ ًار لوجود العديد مف الخصائص المتشابية والفروؽ بينيما غير
معنوية فنحتاج إلى مزيد مف الدراسات لمتعرؼ وتحديد خصائص األصناؼ بدقة .

المقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تعتب ػػر نخمة الثمر  Phoenix dactyliferalمف أىـ أشجار الفاكية المستديمة الخضرة وتنتمي إلى العائمة النخيمية

 ( Palmaceaeمكػي ،

وآخروف  ، ) 1990ويقػػدر عدد النخيؿ المثمر بالعالـ بنحو  90مميوف نخمة وتساىـ منػػاطؽ العػػالـ العربي بحوالي  % 90مف اإلنتاج العالمي
(البكر  ، ) 1972 .ويبمغ عدد أشجار النخيؿ في ليبيا حوالي خمسة مالييف شجرة ولكف المثمر منيا ال يتجاوز نصؼ ىذا العدد  ،ويبمغ إنتاج

الثمور في ليبيا حوالي  56.778طف في السنة تقريب ًا أي بواقع  21كيموغرام ًا لمشجرة الواحدة ( إسماعيؿ  ،العجيمي .) 1996 .أما أىـ المناطؽ

التي تنمو بيا أشجار النخيؿ في ليبيا فيي المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية  ،والمنطقة الساحمية الغربية ( إسماعيؿ  ،وآخروف . ) 1989 .وأىـ

األصناؼ المنتشرة في المناطؽ الساحمية الغربية ىي الطابوني  ،البيوضي،البكراري،الحالوي،الممسي،والحموري.ومف أىػػـ األصناؼ المنتشرة في

المنطقة الوسطى والجنوبية ىي خض ػراي  ،تاسفرت  ،تاليس  ،أبؿ ،تػاغيات  ،أضػوى  ،أوريػػؽ  ،أـ حميمػة (و ازرة الز ارعػػة  .) 1983وفػي د ارسػة

قػػاـ بيػػا ( المدريسي  ) 1992حوؿ كيفية التعرؼ عمى أصناؼ النخيؿ ظاىرياً عف طريؽ الجذع أف صنفا البرجي والخصاب غميض وضخما

الجذع والخضري نحيؼ الجذع ،ولوف أوراؽ النخيؿ يكوف إما ،شاحباً كما في صنؼ الجذوع أو أخض اًر غامؽ كما في صنؼ الخضري ،وبعضيا

شمعية كما في صنؼ البرجي .وفي دراسة أخري قاـ بيا داوسوف (  1960ـ) عمي حصر أصناؼ النخيؿ المنتشرة في ليبيا حسب مناطؽ زراعتيا
وتعتبر األصناؼ تاسفرت  ،أضوي ،تاغيات  ،تاليس  ،مف أشير أصناؼ المناطؽ الجنوبية ،واألصناؼ آبؿ  ،الخضراوي ،أـ حميمة ،تاليس مف

أشير أصناؼ المنطقة الوسطي  ،وصنؼ الحالوي  ،الحموري  ،البكراري  ،الممسي  ،البرنسي  ،الطابوني مف أشير أصناؼ المناطؽ الساحمية .
وفي دراسة أخري قاـ بيا فيفولي (  1933ـ) عمي أىـ أصناؼ الثمور في منطقة فزاف وىي خضراي  ،تاليس  ،تاسفرت  ،تاغيات ،أضوي ،أوريؽ
حيث الحظ أف ىناؾ اختالفات ظاىرية بيف ىذه األصناؼ مف حيث طوؿ األوراؽ وعددىا وكثافة السعؼ عمى الورقة ولوف األوراؽ وأنحناء

األوراؽ.

في دراسة قاـ بيا (اليمويزي وآخروف  1998 .ـ) عمي الخصائص الزراعية والجينية لعشرة أصناؼ وعشرة سالالت مف نخيؿ التمر المنتشرة في
الواحات الكبري بالمغرب ومف ىذه األصناؼ مجيوؿ أبوفقوس ،جيؿ أدمو ،أكمير،ساير ،الغيالت ،بوستحمى السوداء ،بوضنى التاجدة  ،مبروؾ،
أسفرت النتائج أف ىناؾ فروؽ معنوية بيف األصناؼ والسالالت في المواصفات الظاىرية ،وقد وجد أف صنؼ بوستحمى السوداء لو طوؿ ورقة

بمعدؿ  4.15ـ وصنؼ الساير الغيالت أقصرىا بمعدؿ  2.75ـ وطوؿ السعؼ في بوستحمى بمعدؿ  24.8سـ  ،والساير  13.2سـ ويتراوح عدد

الخصائص الظاهرية
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األشواؾ الوسطى مع عمود السعؼ بيف  46عند أدمو 17.5،عند صنؼ بوستحمى وبالنسبة لسمؾ الساؽ فإنو يتراوح مابيف  2.5إلى  2.2ـ عند
السالالت.

وفي دراسة توصيفية قاـ بيا ( العبيدي  1985 .ـ ) لعدد  7مف أصناؼ الثمور التونسية لوحظ أف صنؼ عميؽ  ،دقمة نور  ،فرممة ذات أوراؽ

طويمة إذ تصؿ إلى  4.10ـ وصنفاف متوسطة الطوؿ وىما تازر زيت صفراء وترنجت 2.10ـ ويميو صنؼ الحرة  1.75ـ .

وفي دراسة قاـ بيا ( المرزوقي ،وآخروف  1998ـ ) عف التوصيؼ الخضري لعشرة أصناؼ لنخيؿ التمر العمانية مف خالؿ ىذه الدراسة إتضح
أف صنؼ خصاب يحتوي عمى محيط جذع كبير يصؿ إلى

 200سـ ثـ يميو صنؼ ىاللي عماف  196سـ ،وصنؼ نغاؿ ىاللي  184سـ

وصنؼ لزيد  179سـ ،وصنؼ الجيري  173سـ ،وصنؼ الخالص  171سـ ،وصنؼ الخمري  145سـ حيث يعتبر نحيؼ الجذع ،وكذلؾ

تختمؼ في طوؿ أوراقيا حيت أف طوؿ الورقة في صنؼ الخمري  445سـ ولونيا أخضر فاتح  ،بينما صنؼ الخالص  415سـ  ،صنؼ الفرضي

 393سـ ثـ صنؼ بوترنجة  344سـ ،وىذا يعتبر صنؼ الميناز قصير األوراؽ ومتوسط في عدد األوراؽ وفي صنؼ الخمري والفرضي

13

شوكة ،وتعتبر متوسطة الشوؾ في صنؼ دموس ،والقش بطاش وكثير في صنؼ بو ترنجة والخالص والفرضي حيث يبمغ عددىا  28.35شوكة،
كما يحتوي صنؼ الدموس عمى جذور ىوائية عمى الجذع  ،واألوراؽ ذات لوف أخضر غامؽ مع انحناء خفيؼ حوؿ القمة بينما صنؼ الخمري

والنغاؿ ال توجد بياج دور ىوائية عمى جذعيا ولوف أوراقيا أخضر فاتح وبيا انحناء بسيط في منتصؼ الورقة ،والتوزيع خفيؼ حوؿ القمة ،والكرب

متوسط العرض وبو تشققات بينما صنؼ البرني الكرب متوسط العرض ،ولونو بني فاتح وممتصؽ بالجذع ،وصنؼ خصاب يحتوي عمى كرب ذو
لوف بني ،وكبير الحجـ ،وبو تشققات قميمة.
ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة بعض الخصائص الظاىرية لبعض أصناؼ نخيؿ الثمر بمنطقة الغريفة بأوباري بميبيا التي يمكف االعتماد عمييا

لمتمييز بيف ىذه األصناؼ في الحقؿ .
المواد وطرق البحث

أجرى ىذا البحث خالؿ سنة –  1999ـ في قرية الغريفة بمنطقة أوباري والتي تبعد مسافة  175كـ مف منطقة سبيا في اتجاه الجنوب الغربي،

وذلؾ لغرض تحديد الخصائص الخضرية لبعض أصناؼ نخيؿ الثمر وىي تاسفرت  ،أضوي  ،أوريؽ  ،فرتكاو  ،وكوياؼ  ،وتـ إختيار أشجار مف

ىذه األصناؼ متماثمة ،ومتجانسة ،وأعمار تقدر بحوالي  25سنة وتحت عمميات زراعية منتظمة ومتشابية ،واستخدـ خمس مكررات لكؿ صنؼ
بطريقة عشوائية  ،ثـ وصؼ الشكؿ الظاىري لكؿ صنؼ مف حيث ضخامة الجذع ،ونحافتو ،وسمكو ،وترتيب ،وتنظيـ األوراؽ عمى الجذع،

واتجاىاتيا ،وانحناءىا ،ولوف الوريقات ،وترتيبيا ،وتوزيعيا وطوليا ،وعددىا ،ولوف قواعد األوراؽ ( الكرنافة ) ووجود األلياؼ ،والجذور اليوائية عمى

الجذع  ،وتـ تحميؿ ىذه النتائج إحصائياً بواسطة طريقة التصميـ العشوائي الكامؿ ومقارنة المتوسطات بأقؿ فرؽ معنوي عند مستوى .% 5
النتائج والمناقشة
أوال :دراسة األصناف حسب المظهر العام .

مف خالؿ ىذه الدراسة يوضح الجدوؿ أف الصنؼ تاسفرت تميز بضخامة الجذع  ،وقواعد أوراقو (الكرب) مرتبة عمى الجذع بالتبادؿ  ،وتوجد بيا
تشققات واضحة  ،ولونيا بني غامؽ مف أسفؿ  ،وبني فاتح مف أعمى ،ومحاطة بألياؼ في صورة طبقات متراصة  ،ويتميز ىذا الصنؼ بسقوط
قواعد أوراقو في الثمث السفمي مف الجذع  ،وتوجد بو جذور ىوائية واضحة عمى الجذع  ،وأوراؽ ىذا الصنؼ مستقيمة ،وذات انحناء في نيايتيا

مما يؤدي إلى فتح قمب النخمة ،ولونيا أخضر فاتح ،أما صنؼ أضوى فإنو متوسط في ضخامة الجذع ،وقواعد أوراقو مرتبة في صفوؼ رأسية
عمى الجذع  ،وال توجد بيا تشققات ،ولونيا بني غامؽ مف أسفؿ وبني فاتح مف أعمى ،وتحيط بيا األلياؼ في صورة طبقات متراصة ومتماسكة

عمى الجذع  ،ويتميز بسقوط قواعد أوراقو قرب سطح التربة مما يؤدي إلى ظيور الجذور اليوائية عمى الجذع  ،وىي قميمة مقارنة بصنؼ تاسفرت
 ،وأوراؽ ىذا الصنؼ ذات إنحناء بسيط في منتصفيا مما يؤدي إلى ظيور قمة مندمجة ولونيا أخضر غامؽ  ،وصنؼ أوريؽ متوسط في ضخامة

الجذع وقواعد أوراقو مرتبة بالتبادؿ عمى الجذع  ،ولونيا بني غامؽ مف أسفؿ وبني فاتح مف أعمى  ،ومحاطة بألياؼ في صورة طبقات متراصة

عمى الجذع  ،وال توجد بو جذور ىوائية  ،وأوراؽ ىذا الصنؼ ذات إنحناء عمى طوؿ الورقة لألسفؿ مما يؤدي إلى ظيور قمة متيدلة ولونيا أخضر
فاتح  ،وصنؼ فرتكاو متوسط في ضخامة الجذع  ،وقواعد أوراقو مرتبة عمى الجذع وذات لوف بني غامؽ مف أسفؿ ،وبني فاتح مف أعمى،

ومحاطة بألياؼ في صورة طبقات متراصة عمى الجذع  ،وال توجد بو تشققات ،ويحتوي عمى جذور ىوائية  ،وأوراقو تخرج مستقيمة ،و ذات إنحناء

بسيط في نيايتيا مما يؤدي إلى ظيور قمة مفتوحة لمنخمة ولوف أوراقو أخضر فاتح ،وصنؼ كوياؼ يتميز بضخامة الجذع ،وقواعد أوراقو مرتبة

بالتبادؿ ولونيا بني غامؽ مف أسفؿ وفاتح مف أعمى ،ومحاطة بألياؼ متماسكة ،وتسقط ىذه القواعد في المنطقة السفمى مف جذع النخمة ،وأوراقو

ذات إنحناء في طرفيا مما يؤدي الى قمة مفتوحة ولونيا أخضر غامؽ .
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دراسة بعض انخصائص انظاهيرية نخمسة اصناف من نخهة انثمر بمنطقة وادي انحياة

جدول النتائج يوضح بعض الخصائص الظاهرية لخمسة أصناف من نخمة التمر بمنطقة الغريفة أوباري
عذد انىريقات في
طىل االوراق (و)
عذد االوراق
محيط انجذع (و)
انصنف
انىرقة
تاسفرت
168.12
4.04
39.0
2.25
اضىي
174.40
3.84
48.0
1.90

- 175

عذد االشىاك في
انىرقة
45.48
38.72

اوريقي

1.99

67.80

4.03

182.48

فرتكاو
كىياف

1.99
1.86

40.0

48.20

2.98
3.13

171.24

37.28

اقم فرق معنىي عنذ
مستىي 0.05

0.16

7.76

0.265

8.0

1.5

181.60

44.68
26.32

ثانياً :قياس كل من محيط الجذع ،عدد األوراق ،طول األوراق ،عدد الوريقات ،عدد األشواك

 .1محيط جذع النخمة:

مف خالؿ جدوؿ النتائج تبيف أف متوسط سمؾ جذع صنؼ تاسفرت كاف أكبر معنوي ًا ( 2.25ـ ) وتفوؽ عف بقية األصناؼ تحت الدراسة ،ولـ تكف
ىناؾ فروؽ معنوية بيف بقية األصناؼ حيث أعطيت متوسطات تراوحت بيف ( 1.99ـ 1.86،ـ) .

 .2عدد األوراق النخمة:

مف جدوؿ النتائج يتضح أف صنؼ أوريؽ أعطى أعمي معنوياَ في عدد األوراؽ بمتوسط  ، 67.8يميو صنفا أضوي وكوياؼ حيث أعطيا متوسط

 48.2لكؿ منيما وأقميما معنوياً صنفا فرتاكو وتاسفرت بمتوسط ( ) 39، 40ورقة لمشجرة عمي التوالي .
 .3طول الورقة:

مف جدوؿ النتائج ،أتضح أف األصناؼ تاسفرت  ,وأوريقي  ،وأضوي كانت متقاربة في طوؿ األوراؽ وتراوحت طوليا (

أألصناؼ الثالثة أطوؿ معنوياً مف صنؼ كوياؼ ( 3.13ـ)  ،وكاف صنؼ فرتاكو أقميا معنوياً ( 2.982ـ).

 4.04ـ 3.84-ـ ) وكانت

 .4عدد الوريقات  /الورقة:

أـ مف حيث عدد الوريقات ( الخوص والسعؼ ) فيتضح أف الصنؼ أوريقي كاف أعالىـ معنوياً (  ) 182.48وال يختمؼ معنوياً عف الصنؼ كوياؼ
( ) 181.6يمييـ الثالثة أصناؼ األخرى والتي تراوح عدد الوريقات بالورقة بيف (  ) 174.40 – 168.12حيت ال توجد فروؽ معنوية بينيـ .
 .5عدد األشواك في الورقة:

بالنظر إلى عدد الشوؾ باألوراؽ يتضح أف الصنفيف تاسفرت وأرويقي احتويا عمي أكبر عدد معنوى لألشواؾ ( ) 44.68 . 45.48يمييما الصنفاف

أضوي وفرتاكو ( ) 37.28 ، 38.72والمذاف كانتا أقؿ معنوياً مف الصنؼ كوياؼ (. ) 26.32

ونظ ػ اًر لوجود العديد مف الخصائص المتشابية والفروؽ بينيما غير معنوية فنرى أننا نحتاج لمزيد مف الدراسات حتى نصؿ الى إيجاد دليؿ يفيدنا

وتمييز األصناؼ بأكثر دقة .
في التعرؼ وتحديد
ّ
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Study of some morphological characters of five date palm cultivars cultivated in Obaree
region in Libya.
HASSEN .M.A.
MOFTAH . R.M
Hort .Dept. Fac. Of Agric. Tripoli unive.

FARAJ .S.A

Abstract
This study was conducted during Autumn season (1999) on five date palm cultivars i-e Tasfert, Adwee, Aurygy,
frtikaw and koiaf grown in Obarey region in Libya to study some morphological characters as a trial to find out
some disting uishable differences among these studied cultivars.
Results showed that Tasfert cultivar had the highest trunk circumference (2.25 m) ,the longest leaf ( 4.03 m) ,
maximum spine number (45.48spine ) and the lowest leaf number (39 leaf / palm) , It also had a clear arial roots
at the lower most trunk region .On the other hand ,Adwee cultivar had well arranged row leaves on the trunk
and medium trunk size (1.9 m ) ,and Aurygy cultivar had the maximum leaf number (67.8 leaf).
Moreover, Frtikaw cultivar showed medium trunk length (1.99 m ) with mean leaf number of (40 leaf/palm) .
Key words: Date palm cultivars – Morphological characters Trunk- leaves – spine.
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