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مجمة جامعة حضرموت لمعموم الطبيعية والتطبيقية المجمد ,17العدد  ,1يونيو 2020م

دراسة الشكل الظاهري ومكونات احلاصل لنخيل التمر )(Phoenix dactylifera L.
صنف السقطري يف بعض مزارع وادي حجر– حمافظة حضرموت – اليمن
سالم محمد بن سممان**

نايف محمد بالطيف*
الممخص

أجريت ىذه الدراسة عمى نخيل التمر(  ) Phoenix dactylifera L.بمزارع مناطق وادي حجر يعد ىذا الوادي متمي اًز بزراعة أشجار

نخيل التمر التي تسيم في حل مشكمة األمن الغذائي في حضرموت وتوفر العمل ألكبر عدد من العمالة الزراعية ,فضبلً لما تتمتع بو
زراعة النخيل من أىمية في تطوير وتنمية المجتمع  .استمر النزول الميداني لمدة ( )10أشير خبلل الموسم الزراعي من نوفمبر  2016م

إلى أغسطس  2017م  .أوضحت النتائج ان الصنف السقطرى يعد الصنف السائد زراعتو في ىذا الوادي وتتم زراعتو بالفسائل فقط ؛
وأن قياسات صفات الشكل الظاىري تندرج بين الصفات القياسية المنخفضة إلى المعتدلة وأن معدالت حاصل كل شجرة والحاصل الكمي
قميمة مقارنة مع ما تم الحصول عميو قياسي ًا من حاصل الثمار في اشجار النخيل  .ومن ىذا المنطمق أوضحت ىذه الدراسة مقترحات
بالتوصيات والحمول ليذه التحديات والمعوقات والتي من شأنيا التوسع في زراعة نخيل التمر وزيادة إنتاج التمور في وادي حجر .

كممات مفتاحية  :نخيل التمر  ,صفات خضرية  ,صفات ثمرية  ,وادي حجر.

المقدمة:

عرفتت نخمتة التمتر  phoenix dactylifera L.منتذ
قتتديم العصتتور كشتتجرة تتميتتز بص تفات متعتتددة فريتتدة ,

فقد عرفيا اإلنسان منبعاً لمخيتر والبركتة  ,حيتث ذكترت
ف تتي ارث تتار القديم تتة عن تتد الب تتابميين واألش تتوريين وق تتدما
المص ت ت تريين  ,كمت ت تتا ذكرتيت ت تتا جميت ت تتع الكت ت ت ت

الست ت تتماوية

ووصفتيا بالشجرة الطيبة  ,فقد ذكرت فتي القترن بقتول
الست َتما ِ َمتتا ً ُمَب َارًكتتا
اهلل ستتبحانو وتعتتالى َ وَنَّزْلَنتتا ِمت َتن َّ
استقَ ٍ
الن ْخت َل ب ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ات لَيَتا
فَأ َْنَبتَْنا بِو َجَّنتات َو َحت َّ ا ْل َحصتيد * َو َّ َ
تيد * ِرْزقًتتا لِ ْم ِعبت ِ
طَ ْمتتع َن ِ
ك
َحَي ْيَنتتا بِت ِتو َب ْمت َتدةً َم ْيتًتتا َك ت َذلِ َ
ضت ٌ
تاد َوأ ْ
َ
ٌ
ا ْل ُخ ُترو ُج  / 11 – 9[ ستورة (ق)] فضتبلً عتن ذكرىتا
فتتي األحاديتتث النبويتتة الش تريفة  ,وقتتد تتتم اكتشتتافيا فتتي
األثريتتات فتتي بعتتض منتتاطق حضتترموت يعتتود تاريخيتتا
إلتتى متتا قبتتل المتتيبلد بت الف الستتنين [ , ]36وتعتتد نخمتتة
التم تتر إح تتدى أش تتجار الفاكي تتة الت تتي تع تتود إل تتى العائم تتة
النخيميتتة ) , (Arecaceaeوتضتتم ح توالي ( )240
* الييئة العامة لمبحوث الزراعية – المكبل – اليمن.

** قسم عموم الحياة  -كمية العموم  -جامعة حضرموت .تاريخ استبلم البحث

 2019/11/12وتاريخ قبولو 2020/8/24

جنس ت تاً وح ت توالي (  )4000نوع ت تاً [ . ]36وتنتشت تتر فت تتي
المنت ت تتاطق المداريت ت تتة وشت ت تتبو المداريت ت تتة  .وىت ت تتي أشت ت تتجار

مس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتديمة الخضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ترة وحي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدة الفمق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
( , )Monocotyledonousوحيت ت تتدة الجت ت تتنس ثنائيت ت تتة
المست ت ت ت تتكن ( ]41[ )Dioeciousوتمت ت ت ت ت تتاز بأني ت ت ت ت تتاغير

تر وذات
متفرعة وطويمتة يصتل طوليتا إلتى نحتو  20مت اً

ست تتاق أست تتطوانية تحت تتيط بيت تتا قواعت تتد األوراق  ,واألوراق
مركبتتة ريشتتية تبتتدأ بكرنتتاف تخفتتي حشتتوة كثيفتتة ( ليتتف)
والنخمة تحمل من  150 – 30ورقة  ,ونتورات النخيتل
تنشتتأ متتن ب تراعم جانبيتتة أبطيتتة واألزىتتار وحيتتدة الجتتنس
(ثنائيت تتة المست تتكن) تحمت تتل األزىت تتار الم نثت تتة فت تتي نبت تتات

واألزىار المذكرة في نبات خر[ , ]23 , 20ويوصف
العذق الثمري لمنخمة أنتو عبتارة عتن ستاق غمتيظ يتتراوح
سمكو من  4 - 7سم يتفرع فتي نيايتتو عتدد كبيتر متن

الشماريخ يطمق عمتى ىتذا الستاق عنتدما يكتون منتصتباً

بتتالعرجون ولكتتن عنتتدما يتقتتوس ىتتذا الستتاق يستتتمر نمتتو
الثم ت تتار وي ت تتزداد ثقمي ت تتا عم ت تتى الش ت تتماريخ يع ت تترف عندئ ت ت ٍتذ
بالعتتتذق ويختمت تتف طول تتو بت تتاختبلف األص تتناف ويت ت تراوح

93

دراسة الشكل الظاىري ومكونات الحاصل لنخيل

نايف محمد بالطيف و خرون

التمر......................

طولتتو متتن  200 - 25ستتم وقتتد يحمتتل العتتذق الواحتتد

وتع تتد مرحم تتة التم تتر ى تتي المرحم تتة النيائي تتة م تتن م ارح تتل

من  9000 - 3000ثمترة ,ويتكتون العتذق متن ستاق

نضت ت تتوج الثمت ت تتار  ,ونتيجت ت تتة لفقت ت تتدان الرطوبت ت تتة المست ت تتتمر

العذق او السباطة ,والرأس الثمري يتكون من عتدد متن

والتغيرات الكيميائيتة التتي تطت أر عمتى الثمترة يصتب شتكل

طت ت تتول الشت ت تتمراخ مت ت تتن  125 - 10ست ت تتم وقت ت تتد يحمت ت تتل

الغامق ,وقد لوحظ ارتفاع الحموضتة  PHلنخيتل التمتر

الشت تتماريخ يتت ت تراوح م ت تتن  150 - 10ش ت تتمراخاً ويتت ت تراوح

الثمتر متجعتداً كمتا يميتل لتون الثمترة إلتى البنتي الفتتات أو

الشت ت تتمراخ الواحت ت تتد  60 - 50 - 3 – 2ثم ت ت ترة [, 32

فتي بدايتة عمتر الثمترة وبمغتتت أقصتاىا فتي طتور الكمتتري

 , ]44وتوص تتف ثمت ترة نخي تتل التم تتر باني تتا لبي تتة عنبي تتة

 ,ث تتم تأخ تتذ بالتن تتاقص الت تتدريجي حتت تى تبم تتد أدناى تتا ف تتي

عام يكون طوليا من  11 - 2سم وقطرىا  3 -1ستم

تركيزىتا الحتد األعظتم عنتدما تكتون الثمترة خضت ار المتون

وبي تتا نت تواة يتت تراوح وزني تتا ب تتين  4 -1جتتتم  ,ويتف تتاوت

ختتبلل معظتتم م ارحتتل النضتتج الستريعة وتقتتل فتتي الم ارحتتل

الطول من  3.3 -1.5ستم وقطتر  1.7 – 0.8ستم,

األخيترة متتن النمتو وتستتتمر باالنخفتتاض فتي أثنتتا نضتتوج

ويمثتتل وزن النواه(البتتذرة) بنحتتو  %20 - 10متتن وزن

الثمر[.]28 , 35 , 9

أستتاس التتوزن الجتتاف لمثم ترة ويكتتون وزن الثم ترة كاممتتة
الظيتتري لمنتواة

منيا وادي حضرموت  ,وادي حجر  ,فضبلً عن

مناطق مختمفة من اليمن منيا تيامة  ,وجزيرة سقطرى

فتحتتة صتتغيرة تستتمى النقيتتر يوجتتد أستتفميا الجنتتين ,أمتتا

وتحتل مناطق وادي حضرموت المرتبة األولى في

خت تتيط رفيت تتع يست تتمى فتيت تتل وىت تتو بمثابت تتة الحبت تتل الست تتري

[ ,]11 , 36 .22تكمن اىمية شجرة النخيل كونيا

ويختمتتف شتتكل وحجتتم الثمترة بحست

األصتتناف وبشتتكل

الثمت تترة الطازج ت تتة وحت ت توالي  %15فت تتي المتوس ت تتط عم ت تتى

متتن  60 – 2جتتم  ,ويوجتتد فتتي الجانت

في الناحية البطنية يوجد شق أو أختدود غتائر وبداخمتو

ويطمق عمى ىذا الخيط اسم الثفروق [ .]7 , 6

طتتور الرط ت

 ,أي إن الم تواد التاتينيتتة ومركباتيتتا يصتتل

وانتشرت زراعة النخيل في مناطق مختمفة من اليمن

زراعة نخيل التمر ويميو وادي حجر في المرتبة الثانية

ليست مصد اًر لمغذا فحس

بل رافداً اقتصادياً رئيسياً

أش ت ت تتارت د ارست ت ت تتات عديت ت ت تتده أن العدي ت ت تتد مت ت ت تتن التغي ت ت ت ترات

يعتمد عميو في التنمية االقتصادية واالجتماعية في

المورفولوجيتتة تظيتتر لثمترة نخيتتل التمتتر فتتي أثنتتا م ارحتتل

المجتمع  ,كما تدخل التمور في العديد من الصناعات

أسابيع بعد التمقتي وتتميتز الثمترة بشتكميا الكتروي  ,يمييتا

السائل  ,الخل الطبيعي وكذلك الكحول وخميرة الخبز

مرحمة الكمري تستغرق ىذه المرحمتة متن  6 – 5أستابيع

كما يدخل خش

وسعف أشجار النخيل في صناعات

وتعت تتد أطت تتول م ارحت تتل نضت تتج الثم ت ترة  ,ومرحم ت تة الخت تتبلل

أخرى كاألثاث والسبلل وغيرىا من االستخدامات

نض تتجيا حي تتث تس تتتغرق مرحم تتة الحب تتابوك م تتن 5 - 4

تستتتغرق عتتادةً متتن  4 – 3أستتابيع أىتتم متتا تتصتتف بتتو
الثم ترة فتتي ىتتذه المرحمتتة تغيتتر لونيتتا تتتدريجياً إلتتى المتتون
األخض تتر أو األخض تتر المص تتفر أو األش تتقر أو األحم تتر

حست ت

الص تتنف ,كم تتا أن مرحم تتة الرطت ت تس تتتغرق م تتن

 4 – 3أس تتابيع تتمي تتز الثمت ترة ف تتي ى تتذه المرحم تتة بظي تتور
األرطا
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عند ذن

الثمرة وتشمل تدريجياً عمتوم الثمترة ,

الغذائية كصناعة الدبس (عسل التمر)  ,وانتاج السكر

االقتصادية األخرى [ ]42 , 25وأن ثمار النخيل من
أغنى ثمار الفاكية في قيمتيا الغذائية ؛ لما تحتويو
من كمية مرتفعة من السكريات والعناصر الغذائية
المختمفة [ ]13وبحس

االستراتيجية الوطنية لتنمية

المحاصيل الزراعية في اليمن يحتل النخيل المرتبة

األولى في محاصيل الفاكية التي تضم البن ,النخيل,
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المانجو  ,الزيتون  ,نحل العسل [ , ]12ويسيم

الحمول المناسبة ليا وذلك لمنيوض بالواقع الزراعي

النخيل إسياماً كبي اًر في المحافظة عمى البيئة من

لمنخيل في وادي حجر إنتاجاً وجودةً وتسويقاً وتصنيعاً

خبلل مكافحة التصحر والحد من سرعة الرياح ,

مواد وطرائق البحث:

الجمالي لبيئة النخيل  ,لذا يمكن استخدام مناطق

اتبعت تتت منيجيت تتة البحت تتث الد ارست تتة الوصت تتفية والميدانيت تتة

وتحسين المناخ المحمي باإلضافة إلى المنظر

النخيل في السياحة البيئية [ , ]27رغم أن ىناك
دراسات أشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين اإلنتاج
واالستيبلك لمتمور بسب

تدني إنتاجية قطاع النخيل

والتمور مما أدى إلى زيادة استيراد التمور وذلك بسب
الكثير من المعوقات الرئيسية في تدني االنتاج ولعل
أبرزىا نقص ما الري أو ضعف كفاية مصادر الري
ونقص األسمدة وتدني أسالي

التعامل مع النخيل

والتي أدت بالنتيجة إلى ضعف واض

في إنتاج

التمور [ , ]11فضبلً عن تعرض النخيل لئلىمال

منهجية الدراسة:

والتت تتي شت تتممت االست تتتبيان والت تتذي ص ت تمم حت تتول د ارست تتة
توصتتيف الش تتكل الظ تتاىري ومكون تتات الحاص تتل لنخي تتل

التمتتر فتتي منتتاطق الد ارستتة وىتتي (الصتتدارة – الجتتول –
محم ت تتدة – ج ت تتزول)  ,ولع ت تتدد  12مزرع ت تتة (ج ت تتدول)1
واختيتترت خمتتس نخيتتل بشتتكل عشتوائي متتن كتتل مزرعتتة
تتت ت ت ت تراوح أطت ت ت ت توالين م ت ت ت تتن  7 – 4أمت ت ت ت تتار وأعم ت ت ت تتارىن
ال يتج ت ت تتاوزن أكث ت ت تتر م ت ت تتن  20س ت ت تتنة  ,وبمغ ت ت تتت ع ت ت تتدد
االس ت تتتمارات الت ت تتي ت ت تتم إنزالي ت تتا  12اس ت تتتمارة وأعي ت تتدت

جميعي ت تتا دون نقص ت تتان واس ت تتتمر الن ت تتزول م ت تتن ن ت تتوفمبر

الشديد والقطع الجائر  ,والزحف العمراني عمى بساتين

 – 2016أغست ت تتطس  2017بت ت تتد اً مت ت تتن أول م ارحت ت تتل

الحشرية والحيوانية مثل الطيور وممكية وحيازات

المواد واألدوات واألجهزة المستخدمة :

الماىرة وغيرىا من العوامل [ ]40 , 4وأشارت

 -استمارة استبيان

النخيل  ,والجرف الناتج عن السيول واإلصابات

عمميات خدمة المحصول حتى الجني(الحصاد) .

األرض ونوعية الصنف المزروع وقمة األيدي العاممة

 -برنامج ((GPS

دراسات عدة أن إنتاجية النخمة في محافظة

 -كيم ار تصوير

حضرموت تتراوح بين  105 – 15كجم []34 , 14

وأن الصنف السقطري ىو السائد في وادي حجر
بنسبة  %99وتتم زراعة النخيل بواسطة الغرس
بالفسائل في الفترة من  1مايو إلى  9يونيو وأفضمو
في  2يوليو[ , ]21 , 10ومن ىذا المنطمق فإن ىذه
الدراسة شكمت أىمية كبيرة في دراسة الصفات
الموروفموجية (الظاىرية) لشجرة النخيل الصنف
السقطري السائد وتحديد الخصائص المشتركة بين
أفراد الصنف الواحد وكذا معرفة األصناف المزروعة

األخرى ,فضبلً عن التعرف عمى المعوقات والتحديات
التي أدت إلى تدىور وانخفاض إنتاجية التمور واقتراح

 أقبلم تدوين في أثنا العمل دفتر مبلحظة -معالم ترقيم إلعطا كل نخمة رقماً محدداً من

النخيل المدروسة

 مقياس متر طولي– القدمة القنوية تستخدم لقياس طول وعرض النواه والثمرة
 -أكياس نيمون

 أوعية ببلستيكية مختمفة األحجام ()18kg, 9kg , 6kg -ميزان حساس يستخدم لحسا

أوزان كمية حاصل

األشجار المدروسة خبلل مرحمتي (الرط

 ,التمر)

وغيرىا.
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مواقع ومساحات المزارع المدروسة:

تم تحديد إحداثيات المواقع باستخدام جياز GPS

نايف محمد بالطيف و خرون

وقيست المساحات باستخدام المتر الطولي لممزارع
المدروسة بمناطق الدراسة حس

الرقم اسم المزرعة

الشكل ()1

منطقة

نقاط خطوط الطول والعرض

المساحة

الدراسة

لممزارع المدروسة

الكمية

1

البدع

الصدارة

2

الحار

الصدارة

3

الشبوظ

الصدارة

4
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شكل  1مواقع المزارع المدروسة بمناطق الدراسة
بوادي حجر []23
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جدول  1نقاط إحداثيات المزارع والمساحة الكلية
للمزارع المدروسة بمناطق الدراسة بوادي حجر

دراسة الشكل الظاىري ومكونات الحاصل لنخيل

التمر......................

جمع البيانات وتحميمها إحصائياً :

نايف محمد بالطيف و خرون

تت تتم تحديت تتد لت تتون قواعت تتد الست تتعف بالمبلحظت تتة الدقيقت تتة ,

_ جمعت البيانات في جداول خاصة لكل مزرعة من

وصت تتنف إلت تتى  :بنت تتي – أحمت تتر – أبت تتيض  ,أمت تتا ح ت تزام

باستخدام المتوسطات الحسابية وبرنامج Gunstat.5

و  -أعداد السعف  :تم حسابو عن طريق المبلحظة

المزارع المدروسة بمناطق الدراسة  ,وحممت النتائج

واختبرت

باستخدام

اختبار

)LSD

فرق

أقل

معنوي)عند مستوى احتمال  %5وتم إج ار التحاليل

اإلحصائية والتي اشتممت عمى :

 - 1العمل الميداني:

الميف صنف إلى  :متماسك – منفوش ]33[ .
الدقيقة والعد اليدوي .

ز – وضع الخوص عمى الجريد  :تم تحديده عن

طريق المبلحظة الدقيقة وصنف إلى  :ثنائي – ثبلثي

– رباعي – خماسي  ,أما تدلي الخوص صنف إلى :

 -تم توزيع استمارة استبيان لمبلك ومزارعي المزارع

مستقيم – متدلي []23

األسئمة عن واقع زراعة النخيل في وادي حجر .

الدقيقة وصنف إلى  :أخضر شاح

التي تم اختيارىا في ىذه الدراسة وتشمل مجموعة من
-

عمل لقا ات مع شخصيات مرتبطة بالعمل

2

لمنخيل

الزراعي السيما زراعة النخيل في مناطق الدراسة
-

الصفات

صنف(السقطري):

القياسية

المدروسة

اعتمد الباحث في التوصيف الخضري عمى

المبلحظة الدقيقة لمختمف أج از النخمة في بيئتيا

الطبيعية  ,ويعتمد الوصف عمى نوعين من الصفات
القابمة لمقياس  :الصفات الكمية  ,الصفات الوصفية

مثل المون واالنحنا []30
 -الصفات االخضرية:

أ – قطر الجذع (سم) = حس
=

المحيط
π

القانون التالي القطر

 انحنا السعف وشكل قمة النخمة  :تم تحديداتصاليا بالنخمة وصنف إلى :

بسيط – متوسط – كبير ,أما شكل القمة صنف إلى:
مندمجة – مفتوحة – متيدلة []33 , 15

ج  -طول السعف(سم)  :صنف إلى  :قصير –

متوسط – طويل ]23 , 1[ .

د – عرض قواعد السعف (سم)  :صنف إلى :

نحيف – متوسط الغمظ – غميظ – غميظ جداً [.]33

ه  -لت ت تتون قواعت ت تتد الست ت تتعف وشت ت تتكل ح ت ت تزام الميت ت تتف :

– أخضر داكن

– أخضر ناصع – أخضر مغبر ]23[ .

ط – أعداد الخوص  :تم حسابو عن طريق المبلحظة
الدقيقة والعد اليدوي .

ك – طول الخوص(سم)  :صنف إلى  :قصير –

متوسط – طويل ]23 , 33[ .

ل  -عرض الخوص(سم)  :صنف إلى  :نحيف -

متوسط العرض – عريض ]23 , 33[ .
م

-

المساحة

الورقية

) طول الخوصة عرضيا (

حيث إن ]33[ 3.14 = π

انحنا السعف حس

ح  -لون الخوص  :تم تحديده عن طريق المبلحظة

(م)2

عدد الخوص

=
[]38

حيث إن ( )1000 , 10.29 , 0.37أرقام ثابتة
عمى قانون المساحة الورقية .

 -الصفات الزهرية:

أ – ميعاد اإلزىار  :صنف ميعاد اإلزىار إلى  :مبكر
– متوسط – متأخر ]23[ .

– عدد الطمع/النخمة  :تم حسابو عن طريق

المبلحظة الدقيقة والعد اليدوي ]31[ .

ج  -عدد الشماريخ الزىرية/الطمعة  :حسبت عن
طريق العد اليدوي ]23 , 31[ .

د – عدد األزىار/الشمراخ  :حسبت عن طريق العد
اليدوي ]31[ .

ه – أعداد الند

الفارغة/الشمراخ  :حسبت بعد 30
97
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يوماً من عممية التمقي بعد العقد في (مرحمة الحبابوك

تحديده عن طريق المبلحظة الدقيقة وصنف إلى :

و – أعداد الثمار العاقدة/الشمراخ  = :عدد

مرحمتي الرط

والتمر صنف إلى  :أصفر – أحمر

ز – النسبة المئوية لمثمار الساقطة: %

 -قياس الحاصل:

– الدب ) عن طريق العد اليدوي []7

األزىار/الشمراخ – عدد الند
=

الفارغة/الشمراخ [.]7

عدد الند الفارغة
عدد الند الفارغة عدد الثمار الموجودة

× 100

ح  -النسبة المئوية لمثمار العاقدة: %
=

عدد الثمار العاقدة
عدد الثمار العاقدة عدد الند الفارغة

× 100

 -الصفات الثمرية:

أ – موعد النضج  :سجمت مواعيده عندما تكون
الثمرة ناضجة وصالحة لؤلكل في أشجار النخيل قيد

الدراسة في المزارع المدروسة [.]16

– لون حامل العذق في مرحمتي البسر والتمر  :تم

تحديد لونو عن طريق المبلحظة الدقيقة وصنف إلى

مستوياً – متوسط االنخفاض – بار اًز  ,بينما لونو في
– قرنفمي [.]30

أ – أعداد العذوق  :تم حسابيا عن طريق المبلحظة
الدقيقة والعد اليدوي .

– وزن الثمرة(جم) = :

مجموع وزن الثمار)جم(
العدد الكمي لمثمار

[ ]6 , 2

ج  -وزن العذق والحاصل الكمي(كجم) :
 وزن العذق(كجم) = : -عدد الثمار/العذق =:

حاصل ثمار النخمة الواحدة
متوسط عدد العذوق
وزن كمية حاصل العذق الواحد
متوسط وزن الثمرة الواحده

 وزن حاصل النخمة(كجم) :=

مجموع حاصل ثمار النخيل
نخيل

[]29 , 24

 :يميل إلى االخضرار – يميل إلى الصفرة – يميل

 -وزن الحاصل الكمي لممزرعة(كجم) = :

ج  -طول حامل العذق(العرجون) (سم)  :وصنف

 -صفات ثمار النخيل صنف(السقطري) في مراحل

.]56 ,

نضج الثمار المختمفة(الحبابوك – الكمري – الخبلل

إلى البرتقالي [.]30

النخمة الواحدة (كجم) × عدد النخيل(]2[ )5

إنتاج

طولو إلى 12 :سم – 120سم – 180سم [33 , 32

النضج المختمفة  :تم تحديد المون والشكل لمراحل

د – طول الشمراخ (سم)  :وصنف طولو إلى  :من

– الرط

– التمر) عن طريق المبلحظة الدقيقة ,

ه – متوسط طول أو قطر الثمرة(ممم) = :

الحسي والترتي

 125 – 10سم [.]33 , ]32

مجموع طول أو قطر الثمار)ممم(
العدد الكمي لمثمار

[]6

و – متوسط طول أو قطر البذور(النوى) (ممم) = :
مجموع طول أو قطر البذور)ممم(
العدد الكمي البذور

[]6

بينما حددت درجة حبلوة الثمار عن طريق التقدير
حس

النتائج والمناقشة:

األفضمية (. ]16[)Ranking

أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن الصنف السقطري ىو

الصنف السائد في جميع مزارع النخيل في مديرية

حجر وتتم زراعتو بالفسائل فضبلً عن األصناف

ز – شتتق الن تواة وموقتتع النقيتتر  :تتتم تحديتتد كتتل منيمتتا

األخرى في جميع المزارع المدروسة بمناطق الدراسة؛

واس تتع – ض تتيق  -غ تتائر أم تتا موق تتع النقي تتر فص تتنف إل تتى:

الصنف السقطري وىو السائد في المزارع في مناطق

عن طريق المبلحظة الدقيقة وصنف شتق النتواة إلتى :

وسط النواة  -أقر إلى الراس -أقر إلى الذن [.]30

ح  -شكل القمع ولونو في مرحمتي البسر والتمر  :تم
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حيث نبلحظ من نتائج الجدول( )2أن أعداد أشجار

الدراسة كانت متفاوتة  ,حيث إن أعمى معدل ألعداد
أشجار النخيل لمصنف السقطري في مزارع مناطق
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الجول  ,الصدارة  ,جزول  ,محمدة بمغت , 199.5

نايف محمد بالطيف و خرون

بقل) تركزت في المزارع بمناطق الصدارة  ,الجول ,

 21 , 38 ,157.5شجرة عمى التوالي  ,بنسبة

محمدة  ,جزول  ,وكانت بمعدل 0 , 1 ,4 , 1.75

وألنو الصنف السائد من النخيل ييتم بو جميع

 %0عمى التوالي  ,وربما يعود إلى ضعف دور برامج

إلى العناية واالىتمام من قبل المزارعين بزراعة ىذا

توعية وتثقيف المزارعين بإدخال أصناف جديدة ذات
مواصفات جيدة ,ومردود اقتصادي ٍ
عال ,وعدم توفرىا

 %95.5 ,%100 , %98.9 , %98عمى التوالي؛

المزارعين في جميع مزارع مناطق المديرية  ,كما يعود

الصنف في مزارع مناطق مديرية حجر  ,ويبلحظ من

الجدول نفسو أن متوسط أعداد أشجار النخيل

المزروعة من األصناف األخرى وىي ( زجاج ,حسن,

شجرة وبنس ٍ تقدر نحو , %4.5 , %2 , %1.1
التوعية والتثقيف الزراعي  ,والذي بدوره سيسيم في

لممزارعين مما ّأدى إلى عدم اىتماميم بزراعة ىذه
األصناف وىذا يتفق مع ما توصل إليو [.]21 ,10

جدول( )2يبين عدد أشجار النخيل المؤنثة الصنف السائد (السقطري) واألصناف األخرى
أصول

مزارع

أشجار

عدد أشجار

عدد أشجار الصنف

الرقم مناطق

النخيل

النخيل المؤنث

(السقطري) من عدد

الدراسة المؤنثة

بالمزرعة

أشجار النخيل المؤنث

عدد أشجار األصناف

النسبة

األخرى (زجاج -حسن-

النسبة

المئوية %

بقل) من عدد أشجار

المئوية %

النخيل المؤنث

1

الصدارة

فسائل

159.25

157.5

98.9

1.75

1.1

2

الجول

فسائل

203.5

199.5

98

4

2

3

محمدة

فسال

22

21

95.5

1

4.5

4

جزول

فسائل

38

38

100

0

0

105.7

104

98.1

1.7

1.9

المتوسط العام %100

الصفات المدروسة:

الصفات الخضرية:

قطر الساق (الجذع) (سم) :

يبين الجدول( )3وجود فروق معنوية في قطر الساق
(الجذع) لمنخيل في المزارع المدروسة في مناطق
الدراسة  ,فقد تفوقت مزارع النخيل بمنطقة محمدة في
قطر الساق (الجذع) عمى جميع مزارع النخيل في

مناطق الدراسة حيث بمد أعمى معدل قطر الجذع
بنحو  50.50سم  ,بينما بمد أقطار جذوع النخيل
نحو  36.65سم  43.70 ,سم  44.05 ,سم في
مزارع النخيل في مناطق جزول  ,الجول  ,الصدارة

عمى التوالي  ,وتنتمي ىذه األقطار لمنخيل في تمك

المزارع إلى فئة نحيف القطر  ,وىذا يتفق مع ما
ذكره [.]55 , 32 , 33 , 23 , 8
انحنا السعف وشكل القمة :

يبلحظ من بيانات الجدول( )3حدوث انحنا بشكل
متوسط لسعف النخيل في جميع المزارع المدروسة ,
أما شكل القمة فإن الجدول نفسو يبين أن شكل القمة
مفتوحة في جميع المزارع المدروسة  ,وىذا ينتمي إلى

فئة سعف متوسط االنحنا وذات قمة مفتوحة ويتفق

ذلك مع ما وجده [.]39 , 43 , 32 , 23 , 15
طول السعفة (سم):
يبلحظ من الجدول( )3أنو وبشكل عام وجود فروق

معنوية في أطوال السعف في جميع مزارع النخيل في
99
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مناطق الدراسة حيث تفوقت معنوياً عند مستوى %5

نايف محمد بالطيف و خرون

لون قواعد السعف (الكر ) وشكل حزام الميف :

مزارع النخيل بمنطقة محمدة  ,حيث لوحظ أعمى

من نتائج ىذه الدراسة لوحظ أن لون قواعد السعف

معدل ألطوال السعف بمد نحو  371سم مقارنة

لمنخيل المزروع في تمك المزارع ذات لون بني ,

أقل معدل ألطوال السعف بمد نحو  329سم ,

لممزارع تحت الدراسة (جدول  , )3وىذا يتفق مع ما

 355.5سم ,بينما لم تتفوق معنوياً عمى مزارع النخيل

ذكره كل من [.]33 , 32 , 23

بمزارع النخيل بمناطق جزول ,الجول والتي أعطت

وكذلك شكل حزام الميف متماسك في أشجار النخيل

بمنطقة الصدارة والتي أعطت معدالً ألطوال السعف

أعداد السعف:

مع ما وجدوه [.]55 , 32 , 33 , 23

أعداد سعف النخيل في مزارع مناطق الدراسة  ,حيث

عرض قواعد السعف (سم) :

تفوقت معنوياً مزارع النخيل بمنطقة محمدة  ,والتي

 367سم ,وينتمي إلى فئة متوسط الطول  ,وىذا يتفق

لوحظ من نتائج الجدول( )3وجود فروق معنوية في

بينت تتت نتت تتائج الجت تتدول( )3وجت تتود زيت تتادة بشت تتكل معنت تتوي فت تتي

سجمت أعمى أعداد لمسعف بمد  50.3سعفة  ,مقارنة

مع تتدالت ع تترض قواع تتد الس تتعف لمت تزارع النخي تتل المدروس تتة

بأعداد سعف النخيل في مزارع منطقة جزول  ,والتي

أكب تتر مع تتدل ع تترض لقواع تتد الس تتعف بم تتد نح تتو  23س تتم ,

بينما لم يبلحظ وجود فروق معنوية في أعداد السعف

مقارنة بمعدالت عرض قواعتد الستعف لمنخيتل المتزروع فتي

لمنخيل في المزارع في مناطق الجول  ,الصدارة حيث

متزارع منتتاطق جتتزول  ,الصتتدارة  ,الجتتول حيتتث بمغتتت أقتتل

بمد معدالت أعداد السعف نحو  49.7سعفة 47.8 ,

ستتم عمتتى الت توالي وينتمتتي إلتتى فئتتة نحيتتف العتترض  ,وىتتذا

يتراوح عدده في النخمة البالغة من  150 – 30سعفة

يتفق مع ما وجده كل من [.]32 , 33 , 23

[.]33 , 23 , 9

بمناطق الدراسة حيث أعطت متزارع النخيتل بمنطقتة محمتدة

عرضتاً لقواعتتد الستتعف بمعتتدل  14.5ستتم  18 ,ستتم 19 ,

سجمت أقل معدل ألعداد السعف بمد  36.5سعفة ,

سعفة عمى التوالي وىذا يتفق مع ما أورده والذي

جدول( )3يبين الصفات الخضرية ألشجار النخيل المؤنثة صنف (السقطري)
الرقم

مزارع مناطق
الدراسة

قطر الجذع

شكل

انحناء

طول

القمة

السعف

السعف

عرض
قواعد

لون

قواعد

السعف

السعف

شكل حزام
الميف

عدد

السعف

1

الصدارة

44.05

مفتوحة

متوسط

367

18

بني

متماسك

47.8

2

الجول

43.70

مفتوحة

متوسط

355.5

19

بني

متماسك

49.7

3

محمدة

50.50

مفتوحة

متوسط

371

23

بني

متماسك

50.3

4

جزول

36.65

مفتوحة

متوسط

329

14.5

بني

متماسك

36.5

2.394

─

─

10.10

2.182

─

─

12.89

أقل فرق معنوي عند
مستوى %5
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أوضاع الخوص عمى الجريد وتدليو:

الخوص ألشجار النخيل المزروع في المزارع في

لوحظ أن أوضاع الخوص عمى الجريد فتي جميتع أشتجار

مناطق الدراسة  ,فقد بمغت أعمى معدالت أطوال

النخي تتل الم تتزروع ف تتي المت تزارع ف تتي من تتاطق الد ارس تتة يك تتون

الخوص نحو  46.7سم في المزارع في منطقة محمدة

وىذا يتوافق مع ما تحصل عميو [.]33 , 23

في مزارع النخيل في منطقة جزول  ,أما في مزارع

ثنائيت تاً  ,أم تتا ت تتدلي الخ تتوص مس تتتقيماً وص تتمباً (ج تتدول )4

 ,بينما أقل معدالت أطوال الخوص بمد نحو  40سم

لون الخوص:

النخيل بمناطق الجول  ,الصدارة لوحظ أن أطوال

لتتوحظ متتن نتتتائج ىتتذه الد ارستتة ان لتتون الختتوص ألشتتجار

الخوص بمغت معدالت قدرت ب  41.2سم 44.5 ,

الدراسة ففي منطقتي الصدارة  ,والجول فإن لون الختوص

الطول  ,وىذا يتفق مع ما وجدوه [.]43 , 39 , 33

أخض ت تتر ش ت تتاح  ,بينم ت تتا ل ت تتوحظ أن ل ت تتون الخ ت تتوص ف ت تتي

عرض الخوصة (سم):

األشتتجار المزروع تتة ف تتي م تزارع منطق تتة محم تتدة ذات ل تتون

يبلحتتظ متتن الجتتدول( )4عتتدم وجتتود فتتروق معنويتتة فتتي

أخضتتر داكتتن  ,أمتتا المتتون األخضتتر المغبتتر فقتتد تميتتز بتتو

معتتدالت عتترض الختتوص لنخيتتل الم تزارع المدروستتة فتتي

(ج تتدول  , )4وتن تتوع ل تتون الخت تتوص ف تتي أش تتجار النخيت تتل

في مزارع منطقة محمدة أعمى معدالت عترض لمختوص

بتتالمزارع المدروستتة ربمتتا قتتد يعتتود تأثرىتتا بتتبعض العوامتتل

البالغ تتة نح تتو  2.38س تتم  ,بينم تتا أق تتل مع تتدالت ع تترض

النخيت تتل مختمت تتف فت تتي نخيت تتل الم ت تزارع المدروست تتة بمنت تتاطق

خ ت تتوص أش ت تتجار النخي ت تتل الم ت تتزروع ف ت تتي منطق ت تتة ج ت تتزول

سم عمى التوالي وصنف طول الخوص إلى فئة قصير

مناطق الدراسة  ,حيث سجمت اشتجار النخيتل المتزروع

البيئية وىذا يتفق مع ما و ِجتد عند []43 , 33 , 23

لمختتوص والبالغتتة نحتتو  2ستتم لكتتل متتن أشتتجار النخيتتل

يشير الجدول ( )4إلى وجود فروق معنوية في أعداد
الخوص لمنخيل بالمزارع المدروسة في مناطق الدراسة

النخيتتل بمنطقتتة الجتتول فقتتد أعطتتت عرضتاً لمختتوص بمتتد
 2.3س ت تتم وص ت تتنف ع ت تترض الخ ت تتوص ال ت تتى فئ ت تتة رفيتت تتع

حيث تفوقت أشجار النخيل المزروع في مزارع النخيل

(نحيف)  ,وىذا يتفق مع ما وجده [.]43 , 39 , 33

بمنطقة محمدة في أعداد الخوص والذي سجل معدالً

المساحة الورقية (م:)2

أعداد الخوص:

قدر ب  198.7خوصة  /السعفة بينما أقل أعداداً
لمخوص البالد  174خوصة  /السعفة سجل في

المتتزروع فتتي منطقتتتي جتتزول  ,والصتتدارة  ,أمتتا م تزارع

تبت تتين نت ت تتائج الج ت تتدول ( )4وجت تتود ف ت تتروق معنوي ت تتة ف ت تتي
متوسطات المساحة الورقية لمنخيل في المزارع بمناطق

أشجار النخيل المزروع في منطقة جزول  ,أما أعداد

الدراسة  ,حيتث بمغتت أعمتى معتدالت المستاحة الورقيتة

الخوص لمنخيل المزروع في مزارع كل من منطقتي

البالغت تتة  2.1م 2ألشت تتجار النخيت تتل فت تتي م ت تزارع منطقت تتة

خوصة  /السعفة  187.3 ,خوصة  /السعفة وىذا

البالغ ت ت ت تتة نح ت ت ت تتو 1.8م1.84 , 2م1.96 , 2م 2ف ت ت ت تتي

يتفق مع ما ذكره []43 , 39 , 33 , 23

المت تزارع لكت تل م تتن من تتاطق ج تتزول  ,الص تتدارة  ,الج تتول

طول الخوصة (سم):

عم ت تتى التت ت توالي وى ت تتذا يتف ت تتق م ت تتع م ت تتا أش ت تتار إلي ت تتو ك ت تتل

الصدارة  ,الجول فبمغت ت وعمى التوالي ت ت 176.3

يبلحظ من الجدول ( )4وجود اختبلفات في أطوال

محمت تتدة  ,بينمت تتا لت تتوحظ أن معت تتدالت المست تتاحة الورقيت تتة

من [.]23
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جدول( )4يبين الصفات المورفولوجية لمخوص ألشجار النخيل المؤنثة صنف(السقطري)
وضع

الرقم

مزارع مناطق الخوص
الدراسة

عمى

صالبة

الخوص

لون

عدد

الخوص الخوص

الجريد
1

الصدارة

ثنائي

مستقيم

2

الجول

ثنائي

مستقيم

3

محمدة

ثنائي

مستقيم

4

جزول

ثنائي

مستقيم

─

─

أقل فرق معنوي عند
مستوى %5

أخضر
شاح
أخضر
شاح

أخضر
داكن
أخضر
مغبر

الصفات الزهرية:

موعد ظيور الطمع (التزىير):
لوحظ من بيانات ىذه الدراسة عمى الجدول( )5أن

─

طول

الخوص
(سم)

عرض

الخوص
(سم)

المساحة

الورقية (م)²

176.3

41.2

2

1.84

187.3

44.5

2.3

1.96

198.7

46.7

2.38

2.1

174

40

2

1.8

6.04

6.97

0.52

0.05

وتمييا مزارع النخيل في مناطق الصدارة  ,محمدة

بمغت أعداد الطمع الذي تنتجو النخمة عمى التوالي

 6.45طمع  /النخمة 6.80 ,طمع  /النخمة وىذا يتفق

موعد ظيور الطمع (التزىير) في بداية فبراير ,ويعد

مع ما ذكره [ ]32 , 23 , 7أن أشجار النخيل

مبكر في مزارع النخيل في منطقة محمدة,
اً
ذلك موعداً

األنثوية تميل إلى ظاىرة المعاومة ويتفاوت عدد الطمع

بينما في مزارع النخيل في مناطق الصدارة  ,الجول ,

جزول فإن الموعد متوسط التزىير(منتصف شير

مارس)  ,وربما يعود ذلك تأثرىا ببعض العوامل
البيئية وىذا يتفق مع ما أشار إليو [.]23 , 17
أعداد الطمع المنتج:

من  25 – 0طمعة بالسنة الواحدة .
أعداد الشماريخ الزىرية  /الطمعة:

يبين الجدول نفسو وجود اختبلفات في أعداد الشماريخ
الزىرية في مزارع النخيل بمناطق الدراسة  ,حيث

أعطت مزارع النخيل بمنطقة الصدارة أعمى معدالت

يبين الجدول ( )5وجود اختبلفات في أعداد الطمع

ألعداد لمشماريخ الزىرية بمد  66شمراخاً  ,بينما

أعداد الطمع المنتج بمد  7.35طمع  /النخمة في مزارع

ألعداد لمشماريخ الزىرية بمد  60شمراخاً  ,أما مزارع

سجمت أقل أعداد لمطمع بمد  6.30طمع  /النخمة ,

الشماريخ الزىرية عمى التوالي  60.3شمراخ 63.1 ,

الذي ينتجو النخيل بالمزارع المدروسة  ,حيث إن

منطقة جزول  ,بينما في مزارع منطقة الجول فقد

011

مزارع النخيل بمنطقة الجول أعطت أقل معدالت
النخيل بمناطق جزول  ,محمدة فقد سجمت ألعداد
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شمراخاً  ,وىذا يتفق مع ما وجده [, 33 , 32 , 7

نايف محمد بالطيف و خرون

وأعطت فروقاً معنوية بأعمى معدالت في أعداد

 ]44بأن الشماريخ الزىرية يتراوح عددىا بين – 20

األزىار /الشمراخ البالغة نحو  46.5زىرة  ,أما أقل

 125شمراخاً لمطمعة الواحدة .

المعدالت ألعداد ألزىار /الشمراخ فقد بمغت 32.6

يبين الجدول ( )5وجود فروق معنوية في أعداد

مع ما وجده كل من [ ]44 , 32 , 23بأن أعداد

األزىار /الشم ارخ في جميع مزارع النخيل في مناطق

األزىار عمى الشمراخ يتراوح عددىا من 60 – 2

الدراسة حيث تفوقت مزارع النخيل بمنطقة محمده

زىرة.

زىرة في مزارع النخيل في منطقة الجول  .وىذا يتفق

أعداد األزىار /الشمراخ:

جدول( )5يبين الصفات الزهرية ألشجار النخيل المؤنثة صنف (السقطري)
مزارع مناطق

الرقم

موعد ظهور الطمع

الدراسة

1

الصدارة

2

الجول

3

محمدة

4

جزول

(التزهير)

منتصف

متوسط

مارس

التبكير

منتصف

متوسط

بداية فبراير

مبكر

منتصف

متوسط

مارس

التبكير

─

─

مارس

أقل فرق معنوي عند
مستوى %5
أعداد الند

التبكير

الفارغة/الشمراخ:

يبين الجدول( )6وجود فروق معنوية في أعداد الند
الفارغة  /الشمراخ في مزارع النخيل في مناطق
الدراسة حيث تفوقت معنوياً مزارع النخيل في منطقة

جزول في أعداد الند

الفارغة  /الشمراخ سجمت

 12.73ندبة فارغة ,عمى مزارع النخيل بمنطقتي
الصدارة  ,الجول المتين سجمتا أقل عدداً في معدالت

أعداد الند

الفارغة بمغت  8.43 , 8.37ندبة فارغة

عمى التوالي ,بينما لم تتفوق معنوياً عمى مزارع النخيل

في منطقة محمدة والتي أعطت معدل  12.07ندبة
فارغة وىذا يتفق مع ما توصل إليو [.]29 , 23 , 7

عدد الطمع/

عدد الشماريخ الزهرية/

عدد األ زهار

6.45

66

37.5

6.30

60

32.6

6.80

63.1

46.5

7.35

60.3

34.2

2.435

18.09

7.18

النخمة

الطمعة

/الشمراخ

النسبة المئوية لتساقط الثمار:

تبين نتائج الجدول( )6وجود فروق معنوية في نسبة
التساقط من الثمار العاقدة بعد التمقي

منطقة جزول عمى أغم

في مزارع

مزارع النخيل في مناطق

الدراسة  ,حيث سجمت أعمى نسبة لتساقط الثمار

العاقدة في كل مزارع منطقة جزول بمغت نحو

 , %37.2بينما أقل نسبة تساقط الثمار العاقدة

والبالغة من مزارع منطقتي الصدارة  ,والجول حيث

بمغت  %25.85 , %22.32عمى التوالي ,في حين
أن نسبة التساقط من الثمار العاقدة في مزارع النخيل

في منطقة محمدة بمغت بنسبة  %26وىذا يتفق مع

ما وذكره [.]29 , 23 , 7
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النسبة المئوية لمثمار العاقدة:
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الصدارة  ,بينما الثمار العاقدة في مزارع النخيل في

يبين الجدول( )6عدم وجود فروق معنوية في نسبة

منطقة جزول شكمت أقل النس

أعداد الثمار العاقدة في (مرحمة العقد) بعد التمقي في

بمغت  %62.8وعميو يبلحظ وجود فروق معنوية في

لمثمار العاقدة بنسبة  %77.68في مزارع منطقة

ما وجده [.]29 , 23 , 7

مزارع النخيل في مناطق الدراسة وكانت أعمى معدل

من الثمار العاقدة

ىذه الصفة في مزارع الصدارة وجزول  ,وىذا يتفق مع

جدول( )6يبين عدد الندب الفارغة ونسبة الثمار العاقدة %والساقطة %الصنف(السقطري)
مزارع مناطق

متوسط عدد الندب

نسبة

الدراسة

الفارغة /الشمراخ

التساقط%

1

الصدارة

8.37

22.32

77.68

2

الجول

8.43

25.85

74.15

3

محمدة

12.07

26

74

4

جزول

12.73

37.2

62.8

3.397

11.32

11.32

الرقم

أقل فرق معنوي عند %5
الصفات الثمرية :

مواعيد النضج ألشجار النخيل الم نثة:

النسبة المئوية لمثمار العاقدة%

طول حامل العذق (سم) :
يبين الجدول( )7وجود فروق معنوية في طول حامل

يبلحت تتظ مت تتن نتت تتائج الجت تتدول( )7أن موعت تتد نضت تتج الثمت تتار

العذق ألشجار النخيل بالمزارع في مناطق الدراسة

ألشجار النخيل في مزارع منطقة محمدة يعتد موعتداً مبكت اًر

مقارنة بالمزارع في منطقتي الصدارة والجول ,حيث

(منتص تتف م تتايو) ؛ ولي تتذا ف تتإن حاص تتل الثم تتار م تتن ى تتذه

المنطقة يكتون مبكت اًر فتي األستواق  ,أمتا متزارع النخيتل فتي

منتتاطق الص تتدارة  ,الج تتول ,ج تتزول فيك تتون موع تتد نض تتج
الثمار فتي (منتصتف يونيتو) ويعتد موعتداَ متوستطا لمتبكيتر

في النضج  ,وىذا يتفق مع ما أورده [.]19 , 18
لون حامل العذق في مرحمة البسر والتمر:

وفقاً لنتائج ىذه الدراسة يبلحظ من الجدول ( )7أن

تفوقت مزرعة منطقة الصدارة بأعمى معدل طول

لحامل العذق البالد  80.4سم  ,بينما مزارع النخيل
في مناطق جزول  ,محمدة سجمت أقل معدالت
أطوال لحامل العذق البالد  58.5سم  60 ,سم عمى
التوالي  ,وىذا يتفق مع ما وجده []44 , 33 , 32

بأن طول حامل العذق يتراوح بين  200 – 25سم .
طول الشمراخ (سم):

لون حامل العذق ألشجار النخيل في جميع المزارع

يبين الجدول( )7وجود فروق غير معنوية في طول

في مناطق الدراسة ىو المون األصفر في مرحمة

الشمراخ ألشجار النخيل بالمزارع المدروسة بمناطق

البسر  ,أما في مرحمة التمر فإن لون حامل العذق
يكون ذا لون برتقالي .
019

الدراسة  ,فقد تفوقت معنوياً مزارع النخيل بمنطقة

محمدة مسجمة أعمى طوالً لمشمراخ بمد  59سم عمى
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التمر......................

مزارع النخيل بمنطقة الجول والتي أعطت أقل طوالً

نايف محمد بالطيف و خرون

طول الشمراخ في ىاتين المنطقتين  54.8سم 49.5 ,
سم عمى التوالي  .وىذا يتفق مع ما ورد عند [ ]32؛

لمشمراخ بمد  46.2سم  ,في حين لم تتفوق معنوياً

[ ]33بان طول الشمراخ يتراوح بين  125 – 10سم.

عمى مزارع النخيل بمناطق الصدارة  ,جزول حيث بمد

جدول( )7يبين صفات العذق الثمرية ألشجار النخيل المؤنثة صنف (السقطري)

الرقم

مزارع مناطق
الدراسة

لون حامل العذق في
مرحمة

موعد النضج
البسر

التمر

طول حامل
العذق (سم)

طول

الشمراخ
(سم)

1

الصدارة

منتصف يونيو

أصفر

برتقالي

80.4

54.8

2

الجول

منتصف يونيو

أصفر

برتقالي

75.3

46.2

3

محمدة

منتصف مايو

أصفر

برتقالي

60

59

4

جزول

منتصف يونيو

أصفر

برتقالي

58.5

49.5

─

─

─

14.71

10.58

أقل فرق معنوي عند
مستوى %5
الصفات الثمرية:

طول الثمرة (ممم):

يبتتين الجتتدول ( )8أن أعمتتى طتوالً لمثمترة بمتتد  35.05ممتتم
فتتي م تزارع منطقتتة الصتتدارة ولتتم تختمتتف معنوي تاً فتتي طتتول

الثم ترة متتع أشتتجار النخيتتل المزروعتتة فتتي م ت ازرع منطقتتتي
الجول  ,ومحمدة والتي بمغت عمى التوالي  34.75ممتم ,
 33.90مم تتم  ,بينم تتا مت تزارع منطق تتة ج تتزول س تتجمت أق تتل

معدل في طول الثمرة بمغت  30.77ممم  ,حيتث اختمفتت
معنوياً متع بقيتة النخيتل المتزروع فتي بقيتة المنتاطق  ,وىتذا

يتفت تتق مت تتع مت تتا أورده [ ]33 , 26 , 24 , 23 , 6ب ت تأن

طول الثمرة يتراوح بين  110 – 20ممم.

بمغت عمى التوالي  20.60ممم  20.15 ,ممم ,
 20.15ممم  ,بينما مزارع النخيل بمنطقة جزول
سجمت أقل قطر لمثمرة بمد  17.45ممم  ,حيث
اختمفت معنوياً مع بقية المزارع في مناطق الدراسة,

وىذا يتفق مع ما وجده []33 , 23 , 26 , 24 , 6
بان قطر الثمرة يتراوح بين  30 – 8ممم .
طول النواة (ممم):

تبين نتائج الجدول ( )8عدم وجود اختبلفات معنوية
في طول النواة لثمار أشجار النخيل بالمزارع في

مناطق الدراسة عمى الرغم من أن أعمى معدل لطول
النواة بمد  20.75ممم في مزارع النخيل في منطقة

قطر الثمرة (ممم):

الجول  ,بينما لوحظ أن أقل طول لمنواة البالد

لوحظ من الجدول( )8أن أقطار الثمار ألشجار

 20.20ممم ألشجار النخيل المزروع في مزارع منطقة

النخيل المزروعة في مزارع كل من مناطق الصدارة ,
الجول  ,ومحمدة لم تختمف معنوياً في ما بينيا حيث

محمدة  ,في حين لوحظ أن معدل أطوال النواة في
أشجار النخيل لمزارع مناطق جزول  ,الجول كانت
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عمى التوالي  20.37ممم  20.75 ,ممم وىذا يتفق

[ ]6 , 3بأن قطر النواة يتراوح بين  1.7 – 0.8سم.

مع ما وجدوه [ ]6 , 3بأن طول النواة يتراوح بين

شق النواة وموقع النقير:

 3.3 – 1.5سم .

يبلحظ من الجدول( )8أن شق النتواة فتي ثمتار النخيتل

يب تتين الج تتدول ( )8وج تتود ف تتروق معنوي تتة ف تتي قط تتر النت تواة

النقيت تتر فيوج ت تتد ف ت تتي وست تتط النت ت تواة وى ت تتذا يتفت تتق مت تتع م ت تتا

لثمتتار أشتتجار النخيتتل بتتالمزارع فتتي منتتاطق الد ارستتة حيتتث

وجده [.]37 , 33 , 6

تفوق تتت معنويت تاً مت تزارع النخي تتل بمنطق تتة الص تتدارة وس تتجمت

شكل القمع ولونو في مرحمتي البسر والتمر:

بمنطقت تتي ج تتزول  ,الج تتول فق تتد ل تتوحظ وج تتود أق تتل قط تتر

النخيل بالمزارع في مناطق الدراسة مستدير في مرحمة

لمنواة بمتد  7.08ممتم  7.10 ,ممتم عمتى التتوالي ,بينمتا لتم

البسر والرط

 ,وذات المون األصفر في مرحمة

تتفوق معنوياً عمى مزارع النخيتل فتي منطقتة محمتدة حيتث

البسر  ,والمون القرنفمي في مرحمة التمر وىذا يتفق

فتتي المتتزارع بمنتتاطق الد ارستتة كتتان ضتتيقاً  ,أمتتا موقتتع

قطر النواة (ممم):

نبلحظ من الجدول ( )8أن شكل القمع في ثمار

أكبت تتر قطت تتر لمن ت تواة بمت تتد  7.72ممت تتم عمت تتى م ت تزارع النخيت تتل

مع ما أشار لو [. ]33

بمتتد قطتتر النتواة  7.20ممتتم  ,وىتتذا متتا يتفتتق متتع متتا ذكتره

جدول( )8يبين الصفات الثمرية لثمار أشجار النخيل صنف (السقطري) لممزارع المدروسة
طول

قطر

طول

الرقم مزارع مناطق الدراسة الثمرة

الثمرة

النواة

ممم

قطر النواة شق موقع شكل
ممم

النواة النقير القمع

1

الصدارة

 7.72 20.42 20.60 35.05ضيق

2

الجول

 7.10 20.75 20.15 34.75ضيق

3

محمدة

 7.20 20.20 20.15 33.90ضيق

4

جزول

 7.08 20.37 17.45 30.77ضيق

أقل فرق معنوي عند
مستوى %5
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ممم

ممم

لون قمع

__ 0.5977 1.398 2.847 2.639

الثمرة في
مرحمة
البسر التمر

وسط
النواة
وسط
النواة
وسط
النواة
وسط
النواة
__

مستدير أصفر قرنفمي
مستدير أصفر قرنفمي
مستدير أصفر قرنفمي
مستدير أصفر قرنفمي
__

__

__
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متوسط أعداد العذوق:

متوسط أعداد الثمار/العذق:

تش ت تتير نت ت تتائج الج ت تتدول( )9أن مع ت تتدل أع ت تتداد الع ت تتذوق

تبتتين نتتتائج الجتتدول ( )9أن أعم تتى معتتدل ألعتتداد الثم تتار

المنتج تتة م تتن أش تتجار النخي تتل ف تتي المت تزارع ف تتي من تتاطق

المنتجت تتة فت تتي العت تتذق بمغت تتت  674.7ثم ت ترة  /العت تتذق فت تتي

منتتاطق كتتل متتن الص تتدارة  ,الجتتول ,ومحمتتدة والبالغ تتة

أشتتجار النخيتتل بم تزارع منطقتتة جتتزول انتجتتت أقتتل معتتدل

 6.8 , 6.3 , 6.5ع تتذوق  ,باستت تتثنا مت تزارع منطق تتة

ألعتتداد الثمتتار بمغتتت  192.3ثمتترة  ,أمتتا أعتتداد الثمتتار/

جزول فإن معدل أعداد العذوق بمغت نحو  7عذوق ,

العتتذق ألشتتجار النخيتتل بم تزارع منتتاطق الصتتدارة  ,محمتتدة

الد ارستة لتتم تختمتتف فتتي متتا بينيتتا فتتي جميتتع المتزارع فتتي

أشتتجار النخيتتل المتتزروع فتتي م تزارع منطقتتة الجتتول  ,بينمتتا

ويع ت تتد ذل ت تتك أعم ت تتى المع ت تتدالت  .وى ت تتذا يتف ت تتق م ت تتع م ت تتا

فقد بمغت عمى التوالي  444.4ثمرة  456.8 ,ثمرة.

وجده [.]32 , 23 , 9

متوسط حاصل الشجرة (كجم):

وزن الثمرة (جم):

تبين نتائج الجدول( )9أن أعمى معدل حاصل لمشجرة

توض نتائج الجدول( )9أن أعمى معدل وزن لمثمرة فتي

والبالد  35.28كجم/الشجرة في أشجار النخيل

أشجار النخيل المزروع في مزارع منطقة الصدارة والبالد

المزروعة في منطقة الجول  ,بينما أشجار النخيل

م ت تزارع منطقت تتة جت تتزول والبت تتالد  7.8جت تتم  ,ولت تتم تختمت تتف

بمد  10.5كجم  ,أما كمية حاصل أشجار النخيل

معتتدالت أوزان الثمتتار ف تي متتا بينيتتا فتتي م تزارع منطقتتتي

بمزارع مناطق محمدة  ,الصدارة فقد بمد عمى التوالي

محمدة  ,والجتول والبالغتة عمتى التتوالي  8.1جتم 8.3 ,

 25.16كجم 26 ,كجم  ,وىذا يتفق مع ما أشار إليو

وزن الثمرة يتراوح بين  60 – 2جم.

متوسط الحاصل الكمي (كجم):

متوسط حاصل العذق (كجم):

تبين نتائج ىذه الدراسة عمى الجدول( )9أن الحاصل

لوحظ من الجدول( )9وجود اختبلفات في حاصل

الكمي قد اتخذ سموكاً مماثبلً لصفة الحاصل الكمي

الدراسة  ,حيث أعطت أشجار النخيل بمزارع منطقة

حيث بمد أعمى معدل لمحاصل الكمي بنحو 176.4

 9جم  ,وأقل وزن لمثمرة في أشجار النخيل المزروع في

جم  ,وىذا يتفق مع متا توصتل إليتو [ ]26 , 2 , 6بتأن

بمزارع منطقة جزول أعطت أقل معدل حاصل لمشجرة

[ ]16ويختمف مع ما ذكره [.]34 ,29

العذق ألشجار النخيل بالمزارع المدروسة بمناطق

لمنخمة وأن ىناك اختبلفات في أوزن الحاصل الكمي ,

الجول أعمى حاصل لمعذق بمد  5.6كجم  ,بينما

كجم في مزارع منطقة الجول ,بينما أشجار النخيل

أشجار النخيل بمزارع منطقة جزول أعطت أقل

بمزارع منطقة جزول أعطت أقل معدل لمحاصل الكمي

حاصل لمعذق بمد  1.5كجم  ,وبالنسبة لحاصل

بمد  52.5كجم  ,أما معدالت الحاصل الكمي

العذق ألشجار النخيل بالمزارع في كل من منطقتي

ألشجار النخيل بمزارع منطقتي محمدة  ,الصدارة فقد

محمدة  ,الصدارة بمغت وعمى التوالي  3.7كجم ,

بمد عمى التوالي  125.8كجم  130 ,كجم.

 4كجم  ,وىذا لم يتفق مع ما ذكره [. ]29 , 24
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جدول( )9يبين عدد األشجار وعدد العذوق ووزن الثمرة وحاصل العذق وحاصل شجرة النخيل والحاصل الكمي
لممزرعة وعدد الثمار /العذق ألشجار النخيل المؤنثة صنف(السقطري)

مزارع

الرقم

مناطق

عدد

األشجار

عدد

وزن الثمرة

العذوق

(جم)

1

الصدارة

5

6.5

9

3

محمدة

5

6.8

8.1

جزول

2

الدراسة

متوسط

متوسط

الجول

4

المتوسط العام

6.3

5

متوسط

متوسط

متوسط

العذق

الثمار/

الشجرة

444.4

26

456.8

25.16

حاصل

حاصل

عدد

(كجم)

العذق

8.3

5.6

674.7

4

متوسط

الحاصل الكمي
(كجم)

(كجم)

130

35.28

176.4

5

7

7.8

1.5

192.3

10.5

52.5

5

6.65

8.3

3.7

442.1

24.24

121.2

3.7

125.8

صفات ثمار النخيل صنف(السقطري) في مراحل

حبلوة في الثمار وىذا يتفق مع ما أشتار إليتو [, 5 ,9

من خبلل التعرف عمى صفات الثمار المنتجة في

الثمتتار ذات الم تتون األحمتتر ,والش تتكل البيضتتاوي أيضت تاً
متتع وجتتود حتتبلوة فتتي الثمتتار ,وفتتي مرحمتتة الرطت فتتإن

(الدب ) ذات المون األخضر وىذا يتفق مع وصف

المناطق  ,ماعتدا فتي متزارع منطقتة محمتدة فإنتو يتميتز

أمتا شتتكل الثمترة فتتي ىتذه المرحمتتة فتتذات شتتكل كتتروي ,

وجتتود حتتبلوة ممي تزة فتتي ىتتذه الثمتتار  ,وىتتذا يتفتتق متتع

وى ت ت تتذا يتف ت ت تتق م ت ت تتع م ت ت تتا وج ت ت تتده [.]23 , 19 , 5 , 9

ف تتإن ل تتون الثم تتار ذات ل تتون أست تود ق تتاتم  ,وذات ش تتكل

النضج المختمفة:

مراحل نضجيا المختمفة وبحس

نتائج ىذه الدراسة

(جدول  )10لوحظ أن الثمار في مرحمة الحبابوك
كل من [.]23 ,19 , 5 , 9

كما لوحظ عدم وجود حبلوة لمثمتار حست

ذوق الفتبلح

وبالنسبة لمثمار في مرحمة الكمري (السخ) يتميتز لونيتا

بت تتالمون األخضت تتر وذات شت تتكل بيضت تتاوي وبعت تتدم وجت تتود

 . ]23 ,19أمت تتا مرحمت تتة البست تتر (الخت تتبلل) فت تتإن لت تتون

ل ت تتون الثم ت تتار ذات الم ت تتون األس ت تتود ال ازى ت تتي ف ت تتي جمي ت تتع

بالمون األسود القاتم  ,أما شكل الثمار فبيضتاوي  ,متع

ما وصفو كتل متن [ , ]23 ,19 ,5وفتي مرحمتة التمتر
بيضتتاوي متجعتتد وذات حتتبلوة متمي تزة ,وىتتذا يتفتتق متتع

ما وصفو [.]23 ,19 ,5

جدول( )11يبين صفات ثمار النخيل صنف (السقطري) في مراحل النضج المختمفة
مزارع

الرقم مناطق

الدراسة

الحبابوك

الكمري

البسر

1

الصدارة أخضر كروي ال توجد أخضر بيضاوي قميمو جداً أحمر بيضاوي متوسط

2

الجول أخضر كروي ال توجد أخضر بيضاوي قميمو جداً أحمر بيضاوي متوسط

3

محمدة أخضر كروي ال توجد أخضر بيضاوي قميمو جداً أحمر بيضاوي متوسط

4

جدا أحمر بيضاوي متوسط
جزول أخضر كروي ال توجد أخضر بيضاوي قميمو ً
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الرطب

المون الشكل الحالوة المون الشكل الحالوة المون الشكل الحالوة المون
أسود

زاىي
أسود

زاىي
أسود
قاتم

أسود

زاىي

التمر

الشكل الحالوة المون الشكل الحالوة
بيضاوي

حمو

بيضاوي

حمو

بيضاوي

حمو

بيضاوي

حمو

أسود بيضاوي
قاتم

متجعد

أسود بيضاوي
قاتم

متجعد

أسود بيضاوي
قاتم

متجعد

أسود بيضاوي
قاتم

متجعد

حمو
حمو
حمو
حمو
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االستنتاجات:
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اإلمكانيات المتاحة لممزارعين فضبلً عن إدخال

 – 1اوضحت النتائج أن الصنف السائد ىو السقطري

األصناف الجديدة من النخيل المقاومة لآلفات

وأن زراعتو تتم بالفسائل فقط فضبلً عن وجود بعض

والظروف البيئية المختمفة كالشد الممحي والمائي.

األصناف األخرى التي توجد بنسبة قميمة مثل الزجاج
– الحسن – البقال.

 - 2إن التوسع في زراعة النخيتل وزيتادة إنتتاج التمتور

وتطوير تصنيعيا تشكل مدخبلً رئيسياً في تحقيتق االمتن

 - 2بينت نتائج الدراسة أن البيانات الخاصة

الغ تتذائي بمحافظ تتة حض تترموت وذل تتك م تتن خ تتبلل تنفي تتذ

بالصفات الخضرية لساق  ,وسعف  ,وخوص النخيل,

المشت ت ت تتاريع الخاصت ت ت تتة وزيت ت ت تتادة اىتمامت ت ت تتات الم سست ت ت تتات

وثمار النخيل فأنو يبلحظ وبشكل عام ال توجد فروق
معنوية بين األشجار المزروعة في مناطق الدراسة
وأن القياسات في تمك البيانات تندرج بين الصفات
القياسية المنخفضة إلى المعتدلة بحس

المراجع

الواردة في البحث.
 - 3يتض

 - 3إعداد الدراسات العممية والبحثية لتحسين البنا
الوراثي لمصفات الكمية والنوعية لمصنف السائد
المحمي من خبلل إدخالو في برامج التحسين الوراثي
لنقل الصفات الجيدة عبر برامج التربية والتحسين مع

من بيانات الدراسة أن حاصل كل

شجرة  ,والحاصل الكمي يتض

الحكومية والزراعية الرسمية وغير الرسمية.

أنيا ذات معدالت

منخفضة بالمقارنة مع ما تم الحصول عميو قياسياً من
حاصل الثمار في أشجار النخيل.

 - 4األخذ بعين االعتبار بالبيانات البحثية التي
تمخضت عنيا ىذه الدراسة وادخاليا في برامج بحثية
مستقبمية بعيدة المدى بما يحقق رفع كفاية فاق
التوسع في زراعة نخيل التمر وزيادة إنتاج التمور

التوصيات:

 - 1العمل عمى تحسين الصنف السائد (السقطري)
وتوفير الفسائل المناسبة والخاصة من خبلل تطوير
زراعة األنسجة وبكمفة مالية منخفضة تتناس

األصناف المدخمة.

وتصنيعيا لتشكل رافداً اقتصادياً اساسياً في بنا
االقتصاد الوطني واألمن الغذائي في الببلد.

مع
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حضت ت ت تترموت لمعمت ت ت تتوم والتكنولوجيت ت ت تتا  ,ست ت ت تتيئون  ,حضت ت ت تترموت,

المراجع:
 - 1البكر ,عبدالجبار ( , )1982نخمة التمر ماضييا وحاضرىا

والجديد في زراعتيا وصناعتيا وتجارتيا ( ,ط , )2لبنان:
مطبعة الوطن.

 - 2اإلبريسم ,وسن فوزي فاضل ( ,)2011دراسة بعض الصفات في
نخيل التمر(  ) Phoenix dactylifera L.صنف الخضراوي
المزروع في منطقتي البصرة وبغداد .مجمة جامعة الكوفة لمعموم

الزراعية. 20 – 12 ,)1( 3 ,

 - 3البوعبيدي ,حبي

( ,)1998دراسة توصيفيو ألىم التمور

التونسية ,إصدارات الندوة العممية لبحوث النخيل ,مراكش ,

المممكة المغربية.

 - 4البيتي ,صال

عمر ( ,)2003عوامل تدىور النخيل وكيفية

حمايتيا ,ورشة العمل العممية حول تشريع لحماية النخيل ,مركز

النخيل والتمور ,جامعة حضرموت لعموم والتكنولوجيا ,سيئون
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Abstract

This study was conducted at some farmers of date Palm (phoenix dactylifera L.) of Hajar valley areas
.This valley is characterized by the growing date palm trees, which in turn contributes to food security in
Hadhramout, and creates jobs to as many agricultural workers as possible, in addition to the importance
of palm cultivation in the community development. Field visits continued for 10 months during the
agricultural season from November 2016 to August 2017. The results showed that, the Scotri dates is
considered the dominant cultivar, and it is propagated using off shoots only. The measurements of the
phenotypic characteristics fall between the standard characteristics of the low to moderate and the average
yield of each tree and the total yield are few compared to what was obtained as a record of the fruit yield
in the palm trees. From this standpoint, this study clarified proposals for recommendations and solutions
for the obstacles and challenges that would expand the cultivation of date palm and increase the
production of dates in Hajar valley.
Key words : Date Palm, Vegetative traits, Fruit traits, Hajar valley .
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