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 االهداء:

 فأكرم الكلم، جوامع أوتي من على والسالم والصالة تتّم، جميعها اإلسالم وبنعمة الّنعم، واهب هلل الحمد

 هذا إتمام على تعالى هللا من توفيق بعد .األمم ىوتتجاف تتفاضل يوم للهمم ورافع وشفيع وهاٍد، نبي من به

 وبستان الحنان لرياض-كبيرين واحتراًما تواضعا أهيب أن إالّ -المقام هذا في-يسعني ال المتواضع العمل

 الذي الكبير القلب إلى...ورعاية تربية أحسن ورعتني وربتني حنانا، أرضعتني التي إلى األمان،

 الساعات انتظرتني التي إلى .أللمي وتتألم لسعادتي وتسعد لفرحت تفرح التي إلى .بعطفه وسعني

 رغم دراستي مواصلة على تشجعني التي إلى .السنوات هذه طوال الحالكات الشتاء أمسيات في الطوال

 هللا حفظها الغالية أمي :بها نطقت كلمة أسمى إلى .وصفها عن فكري قواميس تعجز التي إلى، فات ما

 .ورعاها

     .والشموخ التضحية رمز إلى والنجاح، العلم ُسيل لي ووفر سعادتي، أجل من الدنيا في كافح من إلى

 العزيز أبي إلى .الحياة معنى علمني من إلى .الفاضلة األخالق على تربيتي أحسن الذي إلى

 .رانز الياس، الدين، شرف ،الرحمان عبد ،عثمان :الدائم سندي كانوا طالما الذين إخوتي إلى     

 :أمي تلدهما لم اللتان أختاي إلى ،سيرين، إيمان :أخواتي حياتي تعّطر التي الزهور إلى       

 جروى، هامر                                      

 ، لؤي.إشراق أمنية، قصي، سين،رنو :ورعاهم هللا حفظهم العائلة كتاكيت إلى             

 خطاها وسدد هللا وفقها مالك جاللي :دائما الوفية دربي قةورفي عمري صديقة إلى            

 .انتصار ،فاطمةنسرين، كنزة، دالل، نهاد، السكن والدراسة:  رفيقات زميالتي إلى

 .المتواضع العمل هذا فألهدي قلمي ونسيهم قلبي تذكرهم من كل والى                

 إكرام                                                                                  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 اإلهداء
 الحمد هلل وكفى والصالة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد :

الحمد هلل الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد 

 والنجاح بفضله تعالى مهداة

وأماني الى صاحب السيرة العطرة والفكر المستنير فلقد كان له  إلى راحتي وريحانتي مأمني

 الفضل األول في بلوغي التعليم العالي والدي الحبيب أطال هللا في عمره

إلي الينبوع الذي ال يمل العطاء.. إلى من نسجت من خيوط قلبها حبائل سعادتي.. لمن ساندت 

 وي ..وما بعدها نسج العنكبوتخطواتي حين كنت أتعثر حتى بنفسي.. إلى الركن الق

 والدتي العزيزة حفظها هللا

 إلى من سنداني بدعائهما ..جدتاي أطال هللا في عمرهما

 إلى سندي وعزوتي... أخي صالح

 إلى من هم  بسمتي وعزوتي ... أخواتي أمان , مباركة ,إسراء

 الى أول أحفاد العائلة ... وائل وعمر 

 تي إلى أعمامي وعماتي أخوالي وخاال

 إلى من أحبوني رغم عيوبي وغفروا زالتي وكانو معي في أصعب اللحظات.. صديقاتي

 إلى عائلتي الكبيرة والصغيرة أهدي هذا العمل

 إكرام                                                                         

 

 



  

 

 إهداء

   ز  جلل زل  منه جزجنه تإتمام ذذا العمل لحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات ،أحمد اهللا     
 جيلف لمدحه المداد ج األقالمم                 من يعل  زن جصفه الكال إل           
 العلم ج المعرفة لها خير سالحأن  ج                   إل  من زلمنا أن الدنيا كفاح           

  من سع  أللل راحتنا جنلاحنا إل  القلب الكبير يميل،إل إل  مصدر فخري جقجتي جسندي الذي ال
 فحقا يتيم كل طفل لست جالده  "أبي الغالي"إليك يا أز  البشر 

إل  من انحن  لها العطاء أمام قدميها ج أزطتنا من زمرذا ج ذرة شبابها حبا جتصميما جدافعا لمستقبل 
نرى الحب ج الحنان  الية التي الألمل، إل  التي صبرت زل  كل شيء جرزتنا حق الرزاية ،إل  الغ

ا، إال في زينيها،إل  التي لها  الفضل في ذذه النلاحات فهي لم تبخل زلينا بالدزاء  في ليلها جنهارذ
   "أمي الغالية"نبع الحنان  إلي  إليك  يا

 فاللهم لنة ألم أنلبتنا جأب تعب ألللنا
  مريم،سليمة،حورية و إخالصأسماء،نادية،إل  أخجاتي الع ي ات الغاليات زل  قلبي :

   أسامة،بشير،عبد الواحد،صهيب وهيثمإل  إخجتي األحباء:
في الكف مقطجزة جال خير في السازد األلذم،  رجال خيجمالمرء إال بإخجانه كما يقبض الكف بالمعصم،

خجتي جفرح قلجبهم،اللهم سهل زليهم ماج  فيارب جفق أخجاتي  م استصعب زليهم  جكن معهم ج أسعدذ ا 
 جأنر دربهم 

إل  من معهم سعدت،ج برفقتهم في درجب الحياة الحلجة الح ينة  بالجفاء إل  من تحلج باتإخاء جتمي جا
سراء ،شيماءوردة  يسرى،شروق،أحالم،هناء صديقاتيت سر    للصداقة زنجان حقا فأنتن    وا 
 يوسف،أحمدوردة،إبراهيم ،عالء،محمد هاجر،والء، علي،يوسف،برازم العائلة: حفدة ج إل 

 ،عمر عبد الحميد و معاذ.،دعاءالرحمان ءأال،رويم ،حمزة،األمين
نت أ ج فاحفطه بحفظك، "زياد "إل  من ر قنيه ربي ألكمل ماتبق  من زمري معه جذج خير أر اقي ج 

 خير الحافظين 
ل ل  كل أساتذتي األفاضل الذين مهدجا لنا طريق العلم  جالمعرفة  طيلة مشجاري الدراسي جا    كل جا 

ل  كل من ساندني في مسيرتي الدراسية من  قريب أج  أفراد العائلة  جكل  رفقاء الدراسة دجن استثناء جا 
 بعيد 

 أهديكم هذا العمل  المتواضع                                                      
 ير وساممعام                                                                 

 



  

 

 

 

 

 

 شكر وعرفان:                                              

 تتم بنعمته الذي ...ودنيانا ديننا في لنا خير هو وما ويرضى يحب لما وفقنا الذي هلل الحمد

 .الصالحات

 شخصه، تواضع المتواضع العمل هذا تأطير في جهدا بذل لمن ،يراوتقد إجالال القلم ينحني

 إرشاداتك على والعرفان الشكر باراتع بأسمى نتقدم ،لحبيبالحميد بعبد  تورالدك إلى

 السنوات طيلة جهودنا تتوج علمية صورة في العمل هذااخراج  سبيل في القيمة ومالحظاتك

 زاء.الج خير عنا هللاجزاك ف .الخمس

ثراء العمل بخبرتهم ونتقدم بالشكر الجزيل الى أعضاء اللجنة العلمية الذين لبوا دعوتنا من أجل ا

 .مخدمي نور الهدىواألستاذة المتواضعة  جودي عبد الحقمناقشته: األستاذ الفاضل 

 وال ننسى أن نشكر طاقم إدارة كلية علوم الطبيعة والحياة من أساتذة وإداريين وأمن.      

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص:

ن الهدف األساسي من عملنا هو دراسة تنوع األشجار المثمرة المزروعة في إ    

بلدية مناطق الجنوب والواحات بشكل عام وفي والية الوادي ووادي ريغ خاصة مع اتخاذ 

تم فيها التركيز على مجموعة من  وذلك من خالل دراسة ميدانية، ذجا نمو أم الطيور

خصائص األشجار المثمرة كالشكل العام لألشجار ، خصائص األوراق، األزهار ، 

يث توصلنا من خالل هذه الدراسة ح الثمار...،اضافة الى التعرف الى درجة التشابه بينها .

ة بأنه يوجد تباين واضح في الخصائص المرفولوجية ألصناف األشجار المثمرة الخمس

المتواجدة بكثرة في المنطقة وهي: أشجار المشمش، أشجار التين، أشجار البرتقال، أشجار 

التوت، أشجار الرمان، سواء كانت داخل النوع الواحد أو بين األنواع على الرغم من 

انتشارها في موقع جغرافي واحد، وهذا ما أكدته النتائج االحصائية المحددة لدرجة القرابة 

التي أجريناها والتي من خاللها وجد بأنه غالبا ما تكون عينتين من األشجار المرفولوجية 

داخل الصنف الواحد متشابهتين مما يعني أنهما حتما ينتميان لنفس العائلة في حين تكون 

النتائج تؤول الى أن  هذهوبالتالي كل  العينة األخرى مختلفة وبالتالي تتبع عائلة أخرى ،

 .والية الوادي اسع لألشجار المثمرة فيهناك تنوع بيولوجي  و

، أم الطيور،  لواحاتتنوع بيولوجي، درجة القرابة، األشجار المثمرة، ا الكلمات المفتاحية:

 وادي ريغ. 

 



  

 

 

Summary: 

 The main objective of our work is to study the diversity of fruit trees 

planted in the south and Wahat areas in general and in the state of the valley 

and Ouedi Righ in particular, taking the municipality of Oum thiour as a 

model, through a field study in which the focus was on a group of 

characteristics of fruitful trees such as the general shape of trees, 

characteristics of leaves , flowers, fruits..., in addition to recognizing the 

degree of similarity between them. Where we found through this study that 

there is a clear discrepancy in the morphological characteristics of the five 

types of fruit trees that are abundant in the region, namely: apricot trees, fig 

trees, orange trees, mulberry trees, pomegranate trees, whether they are 

within the same species or between species despite their spread in one 

geographic location, This was confirmed by the specific statistical results of 

the degree of morphological kinship that we conducted, through which it 

was found that two samples of trees within the same species are often 

similar, which means that they inevitably belong to the same family, while 

the other sample is different and thus follows another family, and therefore 

all these results refer to That there is a wide biological diversity of fruit trees 

in the state of  Eioued . 

 Keywords: biological diversity, degree of kinship, fruit trees, Oum 

thiour, Ouedi Righ. 
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 الصفحة العنوان الجدولرقم 
 22 غ من الفاكهة 144الغذائية ل  القيمة 2

 Olea europaea L  00ال يتجن  لنبات البيجلجلي التصنيف 0

 02 رالتم لنخيل التصنيفية الجضعية 3
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 لصفحةا  العنوان                     رقم الشكل  
_ 0222معدل انتاج االشجار المثمرة في الجزائر مابين  توضحأعمدة بيانية  1

0227 
24 

في والية  0202_0222خالل الفترة يل أعمدة بيانية توضح تطور زراعة النخ 0
 الوادي

65 

 67 دائرة نسبية توضح المساحة المستغلة لزراعة النخيل في وادي سوف ووادي ريغ  3
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ألنه في الحقول والبساتين وجد  لفترة طويلة، كان االنسان مهتما بالعناية بأشجار الفاكهة

طعامه من خضر وفواكه ووجدها مكانا للترفيه واالسترخاء، لكن اليوم مع التقدم والتنمية االقتصادية 

اتخذ قطاع األشجار المثمرة اتجاها مختلفا ينحصر في المجاالت الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في 

 Leterme et)، واقتصادية واجتماعية، جمالية ...الخ نهضة الدول. ألشجار الفاكهة عدة أدوار بيئية

Oliver,1992.) 

من بين البلدان المتوسطية األربعة عشر تحتل الجزائر المرتبة السابعة من حيث الثراء في ف

عدد األصناف، وتجدر اإلشارة الى أن عدد األصناف المحصاة بعيدة كل البعد عن الواقع ألنه ال يزال 

 شياء التي يتعين القيام بها والمقارنة منحازة على جوانب معينةهناك الكثير من األ

(Medjahdi,2010). 

، فاالختالف يكمن في إعادة الهيكلة 1791في الجزائر، شهدت الزراعة تغيرات كبيرة منذ 

 ما الزراعية واإلقليمية ووالدة مزارع جديدة، إضافة الى أن الزراعة الجماعية أو الخاصة غالبا

قرار القطاع الزراعي الى جانب أن الكثير من األراضي الزراعية يتم التخلي عنها لصالح تزعزع است

 .(FAO,2005)التحضر 

ن زراعة أشجار الفاكهة متنوعة للغاية في الجزائر، فهي تتمثل أساسا في أشجار كما أ

ة االقتصادية والتي تعتبر من أهم األنواع من الناحي الحمضيات، والتين، الكرمة،، النخيل الزيتون

المشمش،  هناك ادخال هائل لألصناف الوردية )كمثري، التفاح،. خالل هذه الفترة كان واالجتماعية

مهمة في الزراعة  مكانة Phoenix dactyliferaاحتلت النخيل  الرمان(، كماالخوخ، الكرز، اللوز، 

ر من هذه األنواع المستغلة جزء كبي ىيؤثر التآكل الجيني علوالواحات. الجزائرية وخاصة في منطقة 

 في الزراعة، من بينها االنواع المحلية من أشجار الفاكهة.

، تم اعتماد استراتيجية جديدة في قطاع التشجير في الجزائر يهدف الى 5222من عام 

تحسين وتطوير االنتاج في ضوء المجاالت االقتصادية والصناعية. أثناء تشجيع المزارعين على انشاء 

ديدة في مناطق الحبوب، رأت الدولة نفسها تواجه مشكلة كبيرة من ناحية أن المزارعين بساتين ج

يجدون صعوبة في قبول التغييرات في نظام المحاصيل لديهم، لكنهم ال يقبلون ذلك من ناحية أخرى 

 .( Leterme et Olivier ,1992) كونهم غير متمكنين من تقنيات زراعة األشجار

منطقة ممتازة زراعيا، اذ انها مصنفة ضمن منطقة وادي ريغ وبالضبط  واديوالية ال تعتبر

 الواحات بسبب نظامها البيئي الخاص على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية.

تمت دراستنا على مستوى بلدية أم الطيور، والهدف منها هو التعرف على األنواع المختلفة 

زروعة والموجودة في هذه المنطقة، اضافة الى كيفية والتنوع البيولوجي لألشجار المثمرة الم
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فهل هناك تنوع  زراعتها، والتقنيات الزراعية المعتمدة وذلك من أجل إدراك أهميتها وطرق اكثارها.

؟ وهل وماهي الخصائص المرفولوجية العامة بيولوجي ألشجار الفاكهة في منطقة وادي ريغ 

المنطقة ؟ وهل هناك تنوع بين أفراد الصنف الواحد من لألصناف المزروعة والمتواجدة بكثرة في 

 األشجار المثمرة رغم وجودها في نطاق جغرافي واحد ؟

سيكون تنظيم بحثنا وفق خطة منهجية تحتوي على أربعة لإلجابة على هذه اإلشكاليات، و 

 دورتها مفهومها، أصولها، تصنيفها، من حيث المثمرة األشجار على عمومياتفصول أولها 

  والمتطلبات المورفولوجية الخصائص ..الخ،و الفصل الثاني يتمثل فيالبيولوجية، أهميتها وانتاجها 

 والالحيوية الحيوية التأثيرات الفصل الثالث فهو يتحدث عن أما...الخ، المثمرة  ألشجار لبعض المناخية

 المثمرة وطرق مكافحتها . األشجار على

)الكمية والنوعية( والمناقشات  فهو يجمع كل النتائجالتطبيقي وهو الجزء  األخيربالنسبة للجزء 

التي تم التوصل اليها من خالل دراستنا. ثم يتم تقديم استنتاج عام في نهاية هذا البحث وهو عبارة عن 

 مجموعة من التأمالت التي يمكن أن تكمل هذا العمل.
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 :المثمرةاألشجار مفاهيم حول -1

نبات خشبي معمر لها لذع أجحد جتنمج ال  ارتفاع أربعة أمتار جنصف  زل  أنها األشلارتعرف 
ي يد ارتفازها جال  زن االشلارنبتات تقل في نمج  فهي الشليراتأما  ،(2421،)الشرقيةزل  األقل  

أجال تتفرع جمنها المستديمة تحمل فرجزا  أكثرجذي زبارة زن نبات خشبي ذات ساقين أج  م( 0ـ3زن )
ذي زبارة زن الغالف  جيلب االشارة ال  أن الثمار  المتساقطةالخضرة جكذلك شليرات األجراق 

شأت من البجيضة أج ال  البذرة أج البذجر التي ن باتإضافةدار المبيض لالثمرى الذي نشأ من 
تنتج زن تطجر المبيض بعد حدجث انت داخل المبيض بعد اخصابها أي أن الثمرة كالبجيضات التي 

نجع من أنجاع النباتات اتي  زل  أنها  المثمرةف األشلار تعر   بينما (2410،جنس)االخصاب 
ات كما أنها كل جبعض الحيجان لإلنسانتنمج زل  سطح األرض جالتي تكجن محملة بالثمار كغذاء 

نمج الشلرة , جتعد  خالل مراحلشلرة تحمل أ ذارا كجن ذذه األ ذار تتحجل ال  ثمار فيما بعد 
 االشلار المثمرة فرع من فرجع زلجم البستنة  

   :أصول زراعة األشجار المثمرة-2

 الجغرافي:صل األ-0-2

يتمي  بمناخ معتدل قريب من البحر  تأتي معظم أنجاع الفاكهة الم رجزة في الل ائر من منطقة القجقا 
 (1) ال رازة اختيار جسط  يلهلتس ذذا الشلرةيض المتجسط من المهم معرفة االصجل االب

 المزروعة:أصل األصناف -0-0

تأتي من التحسينات المتتالية لألصناف المجلجدة بسبب حقيقة أنه زند  رع النباتات نحصل زل  
ألصناف اللديدة التي تم الحصجل زليها بالصدفة ُت رع جُتصلح إذا فإن ا الجالدين،مجاضيع مختلفة من 

يتم إنشاء أصناف لديدة بشكل طبيعي زن طريق  اآلخرين كانت مثيرة لالذتمام أج سيتم زبجرذا مع 
أي من خالل التغيرات المفالئة في الخصائص   يمكن للبشر التدخل بالمجاد الكيميائية أج  الطفرات،

من المهم مالحظة العالقة الجثيقة المجلجدة بين التج يع اللغرافي ألنجاع الفاكهة  .الشعيعزن طريق 
التفاح، جشلرة  جالكرمة، ال يتجن،جلكن ذناك أنجاع من الفاكهة لها مرجنة معينة مثل شلرة  جالمناخ،

 (1)    في المناطق الباردة جت دذر بشكل ليدجتعطي شلرة التفاح نتائج ليدة
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 المثمرة:تصنيف األشجار -3

 لنموها:حسب المناخ المالئم -3-2

جذي الفاكهة التي تنمج جتثمر بنلاح في ذذه المناطق  االستوائية:فاكهة المناطق االستوائية وشبه 
 العالية التي تمتا  بلجذا الحار صيفا جالدافئ شتائيا باتإضافة ال  الرطجبة اللجية 

 ملاميع:لهذه الملمجزة تنقسم ال  ثالث  لتابعةالفاكهة ااع نج أاالستوائية: فاكهة المناطق تحت 

 حقيقي جتشمل اشلار الفاكهة المستديمة الخضرة جالتي ليس لها طجر راحة  االجل :الملمجزة 

الملمجزة الثانية: جتشمل اشلار الفاكهة المتساقطة األجراق التي تمتا  باحتيالها ال  طجر راحة 
في الربيع كما انها تكجن مقاجمة لبرجدة الشتاء اال انها  متجسط جيخرج النمج الخضري مبكرا قصير اج

 الربيع جخاصة في  باللماداتتتأثر 

جتشمل اشلار الفاكهة مستديمة جمتساقطة االجراق جتحتاج اشلار ذذه الملمجزة  الثالثة:الملمجزة  
 (2424, )سهر  الرمانلدرلات حرارة زالية لنضج الثمار مثل 

جتمتا  ذذه المناطق باللج الحار صيفا جالمعتدل الممطر شتاء مع  :لمعتدلةفاكهة المناطق الدافئة ا
 لماد انخفاض اج انعدام الضباب جاالن

جتمتا  ذذه المناطق بلجذا البارد شتاءا جاللج المعتدل صيفا كما : فاكهة المناطق المعتدلة والباردة
اجائل الربيع جتشمل اشلار تتعرض ذذه المناطق لضرر الصقيع جاالنلماد خالل فصلي الشتاء ج 

 (2424, سهر) الفاكهة التي تتمي  باحتيالها لطجر راحة طجيل نسبيا مثل التفاح 

 :صنيف حسب العائلة الت-3-0

  .جتضم نخيل التمر جنخيل لج  الهند  Palmaceae :العائلة النخيلية

       سدرال :Rhamnaceae               .جتضم الحمضيات Rutaceae:العائلة السذبية

 .االفجكادج Lauraceae :القرقية                             .ال يتجن  Oleaceae :ال يتجنية

  .االناناس Bromeliaceae: البرجميلية                                .المج  Musaceae: المج ية
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 .المانلج جالفستق جالحبة الخضراء Anacardiaceae: الفستقية

 .الباباظ Caricaceae :الكاريكية                                 اللجافة Myrtaceae :السية

 جالنكتارين جاتإلاصالبشملة جالتفاح جالكمثرى جالسفرلل جالخجخ  Rosaceae :الجردية

 .الكستناء Fagaceae:الكستنائية          .العنب االجربي جالعنب االمريكي :Vitaceae العنبية

 .البندق Corylacra :البندقية                   .اللج  جالبيكان Juglandaceae :اللج ية

 .التجت جالتين Moraceae :التجتية                              .الرمان Punicaceae: الرمانية

 : المثمرةمراحل دورة حياة األشجار -4

لرة بخمس مراحل: مرحلة بدء النمج تمر خاللها الش ، الكاملالنتاج ازاما من  04ال    14السنةمن 
مرحلة انخفاض الحاصل  الحاصل،مرحلة  الحاصل،استمرار النمج الخضري جبدء  الخضري، مرحلة

 (2424 ،العالف) مرحلة الهرم   جقلته ,

أشلار الفاكهة في ذذه المرحلة تكجن فتية جصغيرة في  )الحداثة(:بدء النمو الخضري  مرحلة -4-2
حيث تبدأ الشتالت بعد  رازتها في المكان الدائم بتكجين فرجع قجية النمج طجيلة  بداية مراحل نمجذا

سم أج أكثر جتحتجي الفرجع زل  البرازم الجرقية اللانبية تفصل بينها  124لدا يصل طجلها إل  
جتنمج ذذه الفرجع نمجا قائما زمجديا ب اجية حادة مع الساق الرئيسي أما بالنسبة  طجيلة،سالميات 

صناف مبكرة اتإثمار جالمطعمة زل  أصجل مقصرة فقد تحمل برازم  ذرية جلكن نسبتها تكجن لأل
 .قليلة

تمتا  ذذه الفترة ب يادة زدد الفرجع اللانبية  الحاصل:مرحلة استمرار النمو الخضري وبدء -4-0
ج الفرجع جتكجين فرجع زمرذا سنة جاحدة تتفرع إل  فرجع قصيرة تحمل البرازم ال ذرية بينما تنم

 .خضريةالحديثة ب اجية حادة مع الساق الرئيسي جتكجن في معظم الحاالت برازم 
في ذذه المرحلة يكجن ذيكل الشلرة قد اكتمل نمجه جتكجينه حسب طريقة  الحاصل:مرحلة  -4-3

التربية الخاصة بالنجع جالصنف جقد تكجن الشلرة فرجزا كثيفة جمتشعبة قصيرة جطجيلة جتميل الفرجع 
للانبية المجلجدة زل  أطراف ذيكل الشلرة باالنحناء تدريليا كما يقل نمج الساق الرئيسي جتكجن ا
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األشلار قد اكتمل نمجذا جبدأت بإزطاء حاصل ليد جمستمر حسب زمر الشلرة جأنجازها جطرق 
  تربيتها ثم يبدأ الحاصل بعد فترة باالنخفاض

لة يقل النمج الخضري السنجي للفرجع جتكجن في ذذه المرح وقلته:مرحلة انخفاض الحاصل -4-4
جتتدل  الفرجع  )المعاجمة(الشلرة فرجزا ثمرية قصيرة جقليلة جتميل األشلار إل  ظاذرة تبادل الحمل 

الخارلية من تاج الشلرة إل  األسفل جفي ذذه المرحلة تحتاج األشلار إل  تقليم تلديد بالعمل زل  
 .لهاع حديثة زن طريق إلراء التقليم اللائر قطع الفرجع القديمة جتلديدذا بفرج 

 بضعة سنتمتراتيكجن النمج السنجي للشلرة ضعيفا لدا اليتلاج   )الشيخوخة(:مرحلة الهرم -4-6
جتكجن الشلرة ثمارا صغيرة بإزداد قليلة جبذلك تصبح  رازتها جتربيتها غير اقتصادية لذا يفضل 

  يم جشدته دجرا مهما في تقصير ذذه المرحلةقلعها جاستبدالها بأشلار أخرى جيؤدي التقل

   : الدورة التطورية لألشجار المثمرة-5 

الدجرة التطجرية السنجية ألشلار الفاكهة تتعلق بلميع العمليات جالتغييرات التي يمر بها النبات خالل 
كبير زل   زام  ذذه التغييرات بيجلجلية جكيميائية حيجية جمجرفجلجلية في طبيعتها جتعتمد إل  حد

ن رد فعل الشلرة زل   ا (Benttayeb , 1993) جال سيما األخطار المناخية  الخارلية،الظرجف 
الظرجف المناخية يكجن بالتالي مختلًفا جمجسمًيا جيتم تلسيده بشكل جاضح من خالل مرحلتين 

 رئيسيتين: مرحلة السكجن أج الراحة جمرحلة النشاط 

 ية:فترة السكون والراحة الشتو -6-2

تمتد مرحلة السكجن في أشلار الفاكهة بشكل زام من سقجط األجراق في الخريف إل  ظهجر أجل  
التي تبدأ بسقجط األجراق جتنتهي زند استراحة الشتجية فهي الراحة الربيع  أما زالمات النشاط في 

ي يتجقف نمجه السكجن ذج حالة العضج الذ. (Gauitier 1987) الظاذرالبرازم  إنها فترة من الخمجل 
  حت  لج كانت الظرجف المناخية مثل درلة الحرارة جالرطجبة جالضجء جفترة الضجء مجاتية مؤقًتا،

Herter 1992) (. 
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 خصائص السكون:-6-2-2

   السكون:الدخول في -6-2-2-2

ل ت داد حاالت التثبيط جاالنسداد  تدخ النهار،زندما تقصر األيام جتنخفض درلات الحرارة أثناء 
قد يعتمد إنشاء السكجن زل  الظرجف   (Trillot,2002)م مرحلة من الراحة تسم  السكجن  البراز

فإن استمراره له أسباب داخلية  ذلك،البيئية غير المجاتية )درلة الحرارة ، اللفاف ، فترة الضجء(  جمع 
 ,Mazoyer) النمج تعيد فإن العجدة إل  الظرجف البيئية المثل  ال  الجاقع، الترابطية: فيالمثبطات 

2002) 

                                                                                                           السكون:كسر -6-2-2-0

جتعاقب اتإلهاد  الطجيلة،جاأليام  الباردة،العجامل األكثر فازلية لكسر السكجن ذي: درلات الحرارة 
 (Herter, 1992) (اللبرلينجالمجاد الكيميائية المختلفة بما في ذلك منظمات النمج )مثل  هايته،جنالمائي 

 :النشاط فترة-6-0

جالتي تمتد من انفلار البرازم إل  سقجط األجراق جالتي تظهر خاللها  النباتي،الفترة النشطة للغطاء 
 (Gautir,1987)  أج نمج الخشب الثمار، أج تضخم اتإ ذار،أج  البرازم،الشلرة نشاًطا مكثًفا: إطالة 

 البراعم:انفجار -6-0-2

ذج أجل مظهر خارلي لنشاط الشلرة  يبدأ كسر البرازم بتجرم البرازم ج يادة محتجى المادة اللافة 
 المقاييس جفصل 

 :اإلزهار-6-0-0

 (Benttayeb, 1993) :األزهاراالستقراء والتمايز وتنمية -6-0-0-2
ظاذرة فسيجلجلية معقدة تؤدي إل  انتقال النبات من الحالة اتإنباتية إل  الحالة  يذ تحريض األزهار:

   اتإنلابية
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التماي  ال ذري ذج زملية تسمح فيها لميع األحداث التشريحية جالنسيلية للبرازم  :تمايز األزهار
زم التي خضعت براباكتساب حالة األ ذار  يتلل  جفًقا للمناطق جالظرجف المناخية جيتعلق فقط بال

 لتحريض األ ذار 

تطجر األ ذار يتمي  بنمج الفراغات ال ذرية جنضجج الخاليا التناسلية مما يؤدي إل   :تنمية األزهار
 انفلار برزم ال ذرة 

 :التلقيح والتخصيب-6-0-0-2

لميع الظجاذر التي تتعرض لها حبجب اللقاح منظمة ليًدا من ألل الحصجل زل   تكجن التلقيح:
ر أفضل التسميد زن طريق ال رازة البينية في البساتين أج زن طريق  رازة أنجاع أخرى في أشلا

 Gonde et)اللجار قادرة زل  تبني مكمالت حبجب اللقاح ، أج زن طريق جضع خلية نحل في اللجار 

Jussiaux,  1967)  

ها في المرحلة اتإخصاب لفترة أطجل أج أقصر  تكجن اتإخصاب في أفضل حاالت يستمر اإلخصاب:
االفتتاحية لل ذرة  يتناقص قلياًل بعد ثالثة أيام من الفتح  يستغرق أنبجب حبجب اللقاح من يجمين إل  

 (Trillot,2002)ثمانية أيام للجصجل إل  البجيضة  

 :مجموعة الفاكهة-6-0-3

تيلة إخصاب األ ذار ُتعرَّف ملمجزة الفاكهة بأنها اآللية التي تتجل  زملية اتإ ذار  يمكن أن يكجن ن 
 (Benttayeb ,1993)  أج التجالد العذري جيؤدي إل  تكجين

                                                                                               والفاكهة:تساقط األزهار -6-0-4

ا في االرتباط ، ناذيك زن إزطاء لميع ال ذجر التي تنتلها شلرة الفاكهة ال تنلح أبدً سقوط الزهور:
 ,Benttayeb) الفاكهة  يسقط زدد منهم أثناء اتإ ذار بينما يسقط البعض اآلخر بعد ثبات الفاكهة 

1993) 

تساقط الفاكهة يمكن أن يكجن ناتًلا زن العديد من العجامل جيمكن أن يكجن طبيعًيا  :سقوط ثمار
لشلرة زل  تجا ن فسيجلجلي ُمرٍض بين الثمار جاألزضاء تحافظ ا الثمار،أيًضا  من خالل تقليل حمل 
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 النباتية  ال يمكن الحفاظ زل  ذذا التجا ن إال إذا تم احترام صيانة الشلرة جالظرجف المناخية مجاتية
(Benttayeb, 1993)   

 تضخم الثمار:-6-0-6

يا المجلجدة في الفاكهة تستمر العقد في نمجذا لعدة ي داد حلم الثمرة نتيلة لظاذرتين: انقسام الخال
لشمس ، الحلم ، الري تؤثر العديد من العجامل زل  حلم الثمار )أشعة ا. جتضخم ذذه الخاليا نفسها 

 .(Gautir,1987)، اتإخصاب( 

                                                                                        النضج :-6-0-5

التي تنفصل زن الشلرة يتجقف نمجذا لكنها ال تجقف تطجرذا  النضجج ذج الذي يمثل  بعد قطف الثمرة
حياة لديدة جليس بداية مجت الثمرة  تختلف فسيجلجليا الثمار المقطجفة تماًما زن تلك الخاصة 

 (Gautir,1987)بالفاكهة التي تظل ملتصقة بالشلرة 

 :الشيخوخة-6-0-2
 زادة،التي ال رلعة فيها  األحداث،كهة التي تبدأ خاللها سلسلة من ذي المرحلة األجل  من حياة الفا

 ( متطايرةإنتاج مركبات  النكهة، اللجن،جالتي تؤدي إل  زدم التنظيم الخلجي جالمجت )تغير 
(Benttayeb, 1993) 
 أهمية األشجار المثمرة -6

 : المثمرةاألهمية الغذائية لألشجار  -5-2
جأجراق جتجفر العلف للماشية   العيش،جالذي بدجنه ال يمكنه  اتإنسان،ي غذاء تلعب الشلرة دجًرا مهًما ف

تتيح لنا الشلرة الحصجل زل  ال يت جالشاي جالقهجة جالكاكاج  لالستهالك اآلدمي  الشلرالقابلة
التي تشكل مصدًرا مهًما للطاقة )الكربجذيدرات جالدذجن جالبرجتينات  ذلك جالمكسرات جالفطر جما إل  

 .(Ebut ,  2000) ألمالح المعدنية(جا
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 هة كغ من الفا 144الغذائية ل  القيمة: 2دول جال                         
 الثايمين

 (mg) 
 فيتامينب

(u m) 
 فيتامين أ

(u m ) 
 الحديد

(mg) 
 كالسيوم

(mg ) 
 البروتين

( g ) 
السعرات 
 الحرارية 

 

 البرتقال  53 0.8 22 0.5 _ 40 0.05
 الموز 116 1 7 05 100 10 0.05
 التمر 303 2 70 2 50 _ 0.07
 التين 269 4 200 4 100  0.1

 ادوكاالفو  165 1.5 10 1 200 15 0.07
 حالتفا 58 0.3 6 0.3 90 5 0.04
 الخوخ 46 0.5 8 6 880 8 0.02

 البرقوق 50 0.7 17 1.1 230  
 المشمش 51 1 16 0.5 790 7 0.03
 العنب  66 0.8 17 0.6 80 4 0.06

الزيتون  132 1.5 87 1.6 300 _ _
 االخضر 

الزيتون  191 8. 1 87 1.6 60.5 _ _
 االسود

( les arbres fruitiers ,dr.Alae daoud baytar.2015) 

 
 المثمرة:البيئية لألشجار  األهمية-5-0
ئي بفضل  يادة يسمح مجقع األجراق زل  زدة مستجيات للشلرة بلعب دجر مهم في التمثيل الضج  

نظًرا لقدرتها زل   البيئي،فهي تلعب دجًرا رئيسًيا في األداء  (  لذلكO2ج CO2الغا ات )سطح تبادل 
 المعقدة الغاباتللقيام بدجر نشط في دجرة المياه جبشكل زام لتشكيل النظم البيئية  الكربجن،تخ ين 
يئي للشلرة أيًضا في تطجر التربة يظهر الدجر الب جماللئ للتنجع البيجلجلي  تمثل مصادرجالتي 

جالحفاظ زليها بقدر ما تجفر الحماية الميكانيكية التي تتلل  في العائق الذي يعارض اللريان 
 .المتكررمن أجرجبا  ٪14بة بسبب األمطار الغ يرة السطحي جمن خالل منع انضغاط التر 

(Kadiata,2010) 
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 :رة األهمية االقتصادية لزراعة األشجار المثم-5-3
مليجن طن في زام  465بلغ إنتاج أشلار الفاكهة في العالم  (،جفًقا لمنظمة األغذية جال رازة )الفاج

من اتإنتاج العالمي  ٪42خالل السنجات العشر الماضية    ٪30  جقد  اد ذذا اتإنتاج بنحج 2005
من إفريقيا  ٪12.5من أمريكا الشمالية ،  ٪12.5من أمريكا اللنجبية ،  ٪13يأتي من آسيا ، ، 

تأتي الصين  الرئيسية،(   فيما يتعلق بالدجل المنتلة 2005ينتج في أجقيانجسيا )ملهجل ،  ٪6جأخيرًا 
من اتإنتاج العالمي )اللدجل  ٪12بينما أنتلت الهند  اتإنتاج،من  ٪36في المرتبة األجل  بحجالي 

را يل جالجاليات المتحدة )الدجلة المصدرة (   تعتبر الدجل األخرى من الدجل المنتلة الكبيرة مثل الب01
يران   بلدان حجض البحر األبيض المتجسط   منطقة يجم ذات تعتبر كانت التي ،األجل ( جتركيا جا 

ال تغطي حالًيا سجى  السبعينيات،من إنتاج الفاكهة العالمي في أجائل  ٪ 26مع  بامتيا ، شلرية
يفسر ذذا التآكل البطيء بشكل خاص من خالل تطجر  من إنتاج الفاكهة في العالم   ٪ 16حجالي 

من إنتاج الفاكهة  ٪ 36حيث تجفر األخيرة اآلن  الصين،جصعجد  اللنجبية،اتإنتاج في بلدان أمريكا 
 .(Giove et Abis       , 2007) .العالمي

 : الجزائرنتاج األشجار المثمرة في ا-7

ذكتار ،  396.480ر المثمرة معدل مساحة ، غطت بساتين األشلا2009-2000زل  مدى العقد  
 ٪ 8للنخيل ج  ٪ 23لألشلار المثمرة ، ج  ٪ 30منها كانت مخصصة لبساتين ال يتجن ، ج  ٪ 39

-2000مقارنة بالعقد  ٪47بنسبة  2017-2010جقد ا دادت ذذه المساحة خالل الفترة  للحمضيات 
، ج  ٪56األشلار المثمرة بنسبة  ،ج ٪58، حيث  ادت مساحة شلرة ال يتجن فيها بنسبة 2009

-2010للنخيل  ا دادت مستجيات إنتاج شعب األشلار المثمرة خالل الفترة  ٪20للحمضيات   41٪
 :حيث( 2009-2000مقارنة بالعقد السابق ) 2017

  ٪82التمجر ،  ٪91الحمضيات   ، ٪99ال يتجن  ، ٪102ذات النجاة  المثمرة  األشلار – 

 2009- 2444ج 2017-2010بين  ٪ 75مع  يادة بنسبة  كبير،عنب بشكل كما تحسن إنتاج ال 
 ) .2421الفالحة  ج ارة)
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  (2421ج ارة الفالحة ,)

 0227_ 0222معدل انتاج االشجار المثمرة في الجزائر مابين توضح  أعمدة بيانية :22الشكل             

 وف:سانتاج األشجار المثمرة في منطقة وادي -7-2

خاصة  اتإنتاج،نظام  سجف مكانة إستراتيلية في منطقة جاديمحاصيل الفاكهة في  تحتل زام،بشكل  
في حاالت االختيار الخاصة زندما تكجن ال رازة ممكنة    رازة األشلار قديمة لًدا في الجالية   

مكانة مهمة  النخيل تحتليجضح تج يع مساحة األشلار المثمرة زبر جالية حسب األنجاع أن شلرة 
رع زدة أصناف مثل: ت   مجرجث،فهي تتكجن من تقليد  الجالية،للغاية مقارنة بلميع أنجاع الفاكهة في 

  (2421)ج ارة الفالحة , الرمان ال يتجن،

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 الفصل الثاني:                     

                المناخية الخصائص المورفولوجية والمتطلبات

 المثمرة لبعض ألشجار
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 Prunus armeniaca المشمش:أشجار  -1

 الوصف المورفولوجي: -1-1

أمتار، أجراقها بيضاجية أج قلبية  0ال   0ذي شلرة صغيرة ذات ذات لحاء بني محمر، ارتفازها من 
الشكل بحافة مسننة، ال ذجر كبيرة نجزا ما بيضاء أج جردية شاحبة تظهر أمام األجراق  الفاكهة الكرجية 
زبارة زن نبتة ذات قشرة مخملية جتكجن صفراء برتقالية، بينما النجاة فهي غير ملتصقة باللب جتحتجي 

  .(Julve ,1998)زل  لج  حلج أج مر 

 األغصان:-2-2-2

)في الجسط( ج يتكجن من ج يكجن مثقال باأل رار، ينتهي الغصن ببرزم خضري  فرجزها قصيرة جقاسية
 (.Zinet et al, 2008) جن زل  شكل باقة تعيش حت  ثالث سنجات( فقد تك2-0برازم  ذرية )

            
 

 

 ألوراق:-2-2-0

األجراق نفضية بالتناجب مع جلجد الغدد جالرحيق زل  سجيقات جنصجص في قازدتها 
(Bretaudeau,1979)  أجراق المشمش تتمي  بقصبة دائرية الشكل جنازمة للغاية جزديمة الشعر في

مسننة جتنتهي بنقاط  في محاجر األجراق تم العثجر زل  زين جاحدة ال   ،(Got ,1958)سفلي الل ء ال
   (Gautier ,1980) ثالث زيجن أج أكثر جالتي قد تكجن للخشب أج ال ذرة 

أشكال تفرعات أغصان شجرة : 10الصورة 

 (                    UPOV.,2000المشمش )

غصن صغير من شجرة : 10لصورة ا

Kafia.,2015( المشمش  (  
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 األزهار:-2-2-3 

تظمة )شعازية( تظهر أمام األجراق جتكجن منفردة أج متلمعة، أ ذار شلرة المشمش خنث  جمن
بتالت حرة كبيرة تشكل الكجرجال بيضاء  0سبالت من الكأس،  0التلجيف الجريدي يتكجن من اتحاد 

 Tonolli et)سداة حرة  34ال   10من الداخل جملجنة باللجن الجردي من الخارج باتإضافة جلجد من 

Gallouin ,2013.) 

أحادي الخلية مع جلجد بجيضتين احداذما تلهض جلهذا السبب تحتجي النجاة زل  لج ة جاحدة المبيض 
األ ذار تكجن ذاتية االخصاب كما أن الحشرات الملقحة تفضل الملمجع   (Couranjou, 1975)فقط 

 (.Tonolli et Gallouin ,2013 )الثمري  

                               
     

 

 

 

 أشكال ورقة شجرة(: 10الصورة 

 )Kafia. , 2015 المشمش     

  

شكل زهرة شجرة : 10ة الصور

 )Kafia.,2015( المشمش

 

شجرة مشمش أقناء فترة االزهار : 10الصورة 

)Kafia.,2015( 
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 الثمار )الفاكهة(:-2-2-4 

الثمار متجسطة ال  صغيرة الحلم، كرجية مفلطحة قليال، لبها سميك برتقالي أصفر اللجن، لجن القشرة 
من مساحة الثمرة، غير ملتصق بالنجاة، متجسط ال   % 04ال   24ليمجني مجشح باألحمر زل  

ذيذ تنضج الثمار حلج لطعم  بذجرذا )أج اللج ( محاطة بنجاة خشنة جصلبة لدا، ضعيف الصالبة 
 (  2440مجس  ج اخرجن ، ) يناتسريعا بعد القطف  

 
 

 النواة:                        -2-2-6

 جزند النضج ملتصقة،تكجن نجاة المشمش فضفاضة أج ضعيفة  األصناف،في الغالبية العظم  من 
مرك ذا  جيجلد في الصالبةجشديدة جتكجن خشنة   (Lichou, 1998) معينة يتم فصلها بجضجح بمسافة 

 .(Got,1958)بذرة أج لج ة 

                            
نواة ثمرة المشمش : 10الصورة  

(Kafia.,2015) 

 

                مقطع طولي لثمرة المشمش: 10الصورة 

 (Kafia.,2015) 
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تمثل بذرة النبات ، جزادة ما يكجن مرا ج لكن قلما تحتجي بعض األصناف البذرة )اللوز(: -2-2-5
زل  لج  حلج ذات قشر بني ، مع فلقتين المعتين ، يحتجي اللج  المر زل  القليل من حمض 

  (.Got,1958)سيانيك الهيدرج 

 

                                 
                              

 النباتي:التصنيف  -1-2

التي تحتجي زل   ج Rosaceaeال  زائلة  Prunus armeniaca vulgari Lالشائع ينتمي المشمش 
 Audubert (1101)و  Lichou لجفقا  .(Anonym,1981)العديد من النباتات الفاكهية الصالحة لألكل 

  Rosales الرتبة  :،   Prunées   الفصيلة :،  Rosacée العائلة: كالتالي:فان شلرة المشمش تصنف 

تحت ألناس فرزية ( ، مبيض زلجي ،نمط طرفي ،  0نجع ملمعة في  244) Prunus اللنس :، 
الثمرة تحتجي زل  بذرة جاحدة  سداة ، 20سبالت ،  0بتالت ج  0كاربيل جاحد ، بجيضتان ،  ذرة بها 

، يتمير بالهاض البرزم النهائي في نهاية  Prunophora لنس:تحت  ، األجراق )متناجبة، بسيطة( 
 Prunus armeniaca L (Rehder ,1949.) النجع: النمج  

  Olea europaeaالزيتون:أشجار  -2

 : المورفولوجي الوصف-2-1

 .ذجائي ج يلذر  :أساسيين ل ئين من الشلرة تتكجن

 الجذري: الجزء-0-2-2

 الفي يائيةئص مع الخصا تأقلمها ج حيجيتها يضمن الذي قجي لذري بنظام ال يتجن شلرة تتمتع
 ,.1771)ل جفقا   (Therios., 2009)التربة  استغالل زل  القدرة يمنحها حيث للتربة، جالكيميائية

بذرة)اللوز( : 10الصورة 

 ( Kafia. , 2015)المشمش 
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Civantos،) بعكس سم، 80 بعمق ج بتركي  زالي  سم15 بعمق الخصبة التربة في اللذر يتطجر 
       الشتالت من مشتقا كان إذا شكل محجري يأخذ حيث .أمتار 6 بعمق اللذجر تنمج الرملية التربة

 الهوائي: الجزء-0-2-0

 الجذع:-0-2-0-2

 اللجن إل  يتحجل مصفر .تجرمات الكثير من جيحمل مستج غير سطح مع أسطجاني ال يتجن لذع
 كبيرة فرجع جله م 2 إل  قطره يصل قصير جممتلئ، مضغجط، الصالبة، شديد لدا، الفاتح البني

  (Therios., 2009) جملساء جملتجية

 األغصان:-0-2-0-0

 ج سم  14طجلها يبلغ الخريف، الي الربيع فصل من نمجذا جيستمر المخضر الرمادي باللجن تتمي 
 الفرجع من  أنجاع ثالثة الفجاكه ذناك ثم ال ذجر تحمل فهي قجتها، ج الشلرة صنف حسب زل  يتغير

 (. Loussert و Brousse .,1978 ) المثمرة جاألغصان المختلطة  جاألغصان األغصان :

          
 

 :األوراق-0-2-0-3

 1 من سم جزرضها 8 إل  3 من طجلها يتراجح متعاكسة، بجضعية األفرع زل  ال يتجن أجراق تتجضع
 لكن صنف، كل جحلمها حسب شكلها جيتغير سنجات، ثالثة كل األجراق جتتلدد .سم 2.5 إل 

  (Villa ،5221)األصناف  معظم في متماثلة الرئيسية خصائصها

 شكل أشجار الزيتون )أصلية(: 10الصورة 
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 :لثمار-0-2-0-4

 3 إل  1 من يتراجح قطرذا إذليللية، أج بيضاجية كرجية، النجاة جحيدة ثمرة زن زبارة ال يتجن فاكهة
   (Argenson., 1999)الصنف  حسب زل  متغيرة أبعادذا سم،

                     
           

 

 والزهور: اإلزهار-0-2-0-6

 زدد فرجع ، يختلف 6 إل  4 من تحتجي قد جمرنة طجيلة زناقيد من ال يتجن شلرة في النجرات تتكجن
 Brousse)زنقجد لكل 40 إل  10 من ال ذجر متجسط حيث يتراجح لألصناف، جفقا اتإ ذار في األ ذار

et  Lousert.,1978. ) 

 ال ذجر: من أنجاع الثالثة بين التميي  من Amirouche  (1799 )تمكن 

 .جمؤنثة مذكرة لنسية أزضاء زل  محتجية خنث  أ ذار جذي كاملة أ ذار •

 .مخت ال فيها المبيض يكجن أج مبيضا تحمل ال جذي مذكرة أ ذار •

  بجيضة( ( بدجنكاملة غير المدقة ج كامل الطلع اهب األ ذار •

السطح العلوي والسفلي : 01الصورة 

 (Omar. , 2012ألوراق الزيتون )

             : أشكال ثمار الزيتون00الصورة               

                    ((Omar., 2012 

 

: رسم تخطيطي لمقطع طولي 00الصورة 

   (Muzzalupo , Micali.,2015) للزيتون
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 التصنيف النباتي :-2-2

 ،(Cronquis,1981 (نجزا 60 ج لنسا 30 تضم ، جالتيOleaceaeزائلة  إل  ال يتجن شلرة تنتمي
Olea europaea لألكل صالحة ثمار يحمل الذي الجحيد النجع ذج. 

 Olea europaea L  (2009 ،Therios )ال يتجن  لنبات البيجلجلي التصنيف: 20 جدول         

           
 Punica granatumالرمان :أشجار  -3

 الوصف المورفولوجي :-3-1

 خمسة ارتفازها إل  يصل قد السيقان متعددة شليرة جاحدة أج بساق صغيرة شلرة زن زبارة الرمان
 أج كشلرة فتنمج بأجراقه تحتفظ جلكنها ا نسبي البارد الشتاء ذات األماكن في االجراق متساقطة ، أمتار
 ( 1110الدلجي ،)الحارة  المناطق في الخضرة مستديمة شليرة

 

عملية االزهار عند أشجار : 00الصورة 

 (3102)حداد واخرون ، تونالزي
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 األغصان:-3-2-2

سطح  زل  تتدل  ما جكثيرا للخارج جتنحني ، بقجة جتنمج األرض سطح قرب كثيرة أفرزا جتعطي
ك  أشجا إل  بعضها يتحجل كثيرة فريعات ذات مرنة اسطجانية األفرع ، ر الثما ثقل األرض بفعل

متقابلة  ، العلجي السطح من لمازة الشكل رمحية متقاربة بسيطة مستدقة كاملة االجراق . قصيرة
 .( 1110،ج الشيخحسن )األفرع  زل  الجضع

 : األوراق-3-2-0

شلرة الرمان ذي شلرة متساقطة األجراق ، أجراقها رمحية سطحها العلجي المع ، ضيقة جمتطاجلة ،  
  (Parreno,2013) سم 2سم ج زرضها   0ج3راجح مابين  ملساء متقابلة زل  األفرع طجلها يت

                             
 

 :الثمار-3-2-3

 ،البذجر كبير من زدد منها كل بداخل كرابل زدة من تتكجن ،المركبة التفاحية الثمار من الرمان جثمرة
 الغالف لجن جيختلف ،ثمرةال لجقاية للدي نسيج إل  يتحجل ي الذ ال ذري األنبجب زن زبارة جالقشرة
جمخلف )العاني الصنف  حسب األسجد أج الداكن القرم ي إل  المخضر أج األبيض من الثمري
1100) 

 

: أوراق شجرة الرمان 00الصورة 

Wald,2009)) 
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 : األزهار-3-2-4

 متطجر مبيض ذات ،خصبةلم ذرية  ا شكل لها الحلم حمراء كبيرة (،)خنث  كاملة إما الرمان أ ذار
 كامل غير جمبيض قصيرة مدقة ذات ،زقيمةاللرس  شكل لها صغيرة  لةمخت أج طجيلة، جمدقة
 14-0من  تمتد التي الت ذير مدة بطجل الرمان اشلار تمتا  .البجيضات من القليل يحجي التطجر
 الت ذير بداية من جالخامس الثالث االسبجزين بين تظهر اال ذار من األكبر النسبة جلكن أسابيع،

(Shulman et al.,1984) . 

                           
 

 : البذور-3-2-6

، يجلد  حامضي(قشرتها الخارلية زبارة زن طبقة ليالتينية رقيقة )زصير سكري أج  مضلعة،البذجر 
 (.Wald,2009) بداخلها العصير الذي يتفاجت لجنه من األبيض المصفر ال  القرم ي

            : ثمار الرمان00الصورة 

 ( Wald,2009) 

 

     مقطع طولي لثمرة الرمان: 00الصورة 

 (Wald,2009) 

 

 

 : زهرة شجرة الرمان00الصورة 

(Wald,2009) 

 



 المثمرة ألشجار لبعض المناخية والمتطلبات المورفولوجية الخصائص :الثاني الفصل 

25 
 

                                
 

 :النباتي فالتصني-3-2

 ذج جاحًدا لنًسا تضم جالتي الرمانية العائلة إل  جينتمي     .Punica granatum L زلميا الرمان يسم 
  Punicaceae ،ذما  جنجزينP. granatum و  ،الم رجع الرمان يمثل الذيP. protopunica   Balf  

 أصال يكجن قد جالذي العربية  يرةالل جشبه ( Mortom.,1987 )  اليمنية سجقطرة ل يرة في يتجالد الذي
 في ي رع الذي ال ينة لرمان بالنسبة أما  (Mars .,2000) حاليا الم رجزة األصناف جراثًيا لبعض

 رمان صنفجا الباحثين بعض أن اال Punica granatumLegrelliباسم  يعرف المن لية فانه الحدائق
 ( 2444جالراجي ،)الدجري  nana   Punicaجيسم   Punicaلللنس  آخر كنجع المتق م ال ينة

 Phoenix: التمرنخيل  أشجار-4

 الوصف المرفولوجي:-4-1

  : الجذري المجموع-4-2-2

 اللذع قازدة زند المحيطية المنطقة من زادة تنشأ ليفية زرضية لذجر زل  التمر نخلة تحتجي
 أفقيا تمتد أن يمكن ، م 10  إل 8 متعمقة القطر متساجية ثانجية لذجر منها جتتفرع ، كبيرة جبأزداد

 يختلف ج العمق في تتناقص التربة في اللذجر كثافة ، (EL-Houmaizi, 2002) أمتار 7 من أكثر إل 
 يقسم حيث ، 1972) البكر، ( جاألصناف المناخية جالظرجف التربة نجع باختالف اللذجر جكثافة زدد
 من زمقها يتراجح التي التنفسية اللذجر فنلد تربةال في العمق لمناطق جفقا أنجاع أربعة إل  اللذر نظام
 إل  100 من االمتصاص لذجر أيضا ، سم 100 إل  20 من التغذية جلذجر ، سم 20 إل  0

   (Peron, 2000) و (Munier, 1973) سم 200 من بأكثر العمق امتصاص لذجر أخيرا ج سم 200

 

بذرة ثمار الرمان : 00الصورة 

(Wald,2009) 
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 : الخضري المجموع-4-2-0

 : الجذع أو الساق-4-2-0-2

 بقجازد مغط  بني لجن ذج اسطجاني ذج شكل جذج ،(Betteyeb,2015) الشلرة يدزم رئيسي محجر ذجج 
 90 - 40 بين قطره يتراجح ، (2410، لرجني(  . الكرناف من بطبقات محاطا ،ج)كرناف (اللريد

   سم

          
 

 األوراق )الجريد(:-4-2-0-0

 لرجني)كثيفة  حشجه يخفي بكرناف تبدأ الشكل يشيةر  مركبة أجراق جذي باللريدة النخيل جرقة تدز 
 البذجر إنبات بعد سنجات ثالث أج سنتين أجل خالل األجراق من النجع ذذا تشكيل ، يتم(2410،

(BEZATO ,2013 )حياة جظرجف الصنف حسب جذذا سنجات 07 إل  03 بين تتراجح حياتها جمدة 
 .النخلة

           
 

 ( Munier,1973رسم تخطيطي لشجرة نخيل التمر): 00الصورة           

 (   201 0وني،رجرسم تخطيطي لمختلف أجزاء جريدة النخيل ): 01الصورة 
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 :ير الزه المجموع-4-2-3

  )األغريض (الطلع-4-2-3-2 

 أن إل  اتإشارة من بد جال ،بها المحيط جالغالف ال ذرية النجرة زل  التسمية ذذه جتطلق ،) طلعة (لمع
 زل  تحمل المذكرة األ ذار أن ،أي Monocotylédon اللنس أحادية ،المسكن ثنائية شلرة التمر نخلة
 آباط من تتكجن ال ذرية العناقيد أج نجرات في تكجن ،جاأل ذار أخرى نخلة زل  المؤنثة جاأل ذار نخلة

 (.. (Munier,1973األجراق

                  
 

 :جونالعر -4-2-3-0

 الملمجع يتقجس الثمار ثقل جطأة جتحت سنجات سبع إل  زمرذا يصل زندما باتإنتاج النخلة تبدأ
 لرجني(م  2 - 0.25 من طجله راجحيت الذي بالعرلجن زندئذ جتسم  لألسفل الشماريخ جتتدل  الثمري

، 2016)  

                      
  

                                              

 زهرة مذكرة لنخيل التمر: 00الصورة 

(Bezato,2013) 

 

         زهرة أنثوية ناضجة: 00الصورة 

 (Bezato,2013) 

 

 (2016 الشرفا،جون نخيل التمر)صور لعر: 00الصورة      
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 :الثمار-4-2-3-3

 جالمستطيل ،المستدير البيضاجي بين شكلها يختلف،  زنبية التمر نخيل ثمرة (2015 ، الشرفا(حسب 
 مباشرة القمع ،يتصل جالتجيج الكأس ألجراق الحرشفية اياالبق من يتكجن قمع التمر قازدة يغطي ، ،

 (. ,Babahani 1771) الداخلية الليفية االنسلة خالل من بالشمرجخ 

                    
          

 التصنيف النباتي:-4-2

 240 حجالي التي  (2011 ، االبريسم ) (Arecaceae) النخلية  العائلة إل  التمر نخيل أشلار تنتمي
  المدارية جشبه المدارية المناطق في ،تنتشر نجزا 4000 جحجالي لنسا

 ر:التم لنخيل التصنيفية الوضعية :23جدول                              

        

 

 (0100: صورة مكونات ثمرة نخيل التمر )الشرفا،00الصورة      

 2015 ، فا الش(
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 Morus nigra:األسود التوتأشجار  -5

 الوصف المرفولوجي: -5-1

 :الجذري المجموع-6-2-2

 يمكنها جال جتدي لذر بدجن جلكنها جقجية كثيرة (العقل اج الترقيد) يالخضر  التكاثر زن الناتلة اللذجر
 في بنلاح النمج زل  الشلرة تسازد فإنها لذلك التربة من اكبر تمسك حلما انها إال كثيرا، التعمق
 قجي رئيسي جتدي لذر تكجن فإنها البذري التكاثر زن الناتلة األشلار أما . الخصجبة قليلة ترب

 (. Paterson., 1987 )ضعيفة  يةلانب جتفرزات

 :الشجرة ساق-6-2-0

 اللديدة النمجات ، تكجن أضعف السجق فإن افرع زدة زل  التربية حال جفي غالبا جقجية طجيلة الشلرة
 اج متعرج بشكل االفرع جتنمج ، الرمادي البني اللجن ال  تتحجل التقدم بالعمر جزند اخضر بلجن تكجن

 (. Paterson., 1987 ).مستقيم

                 
                                                          

 

 :األوراق-6-2-3

 ح )جحامل جسط أجلية جريقات زل  الجرقة تحتجي ، ,.Erkkila et Ha) 1775) بسيطة بهاأغل األجراق
(Barrit., 1992، في مبكرا  تنمج الجرقة حامل قازدة في صغيرة نمجات زن زبارة األجلية الجريقات 

 اهكل زادة أسنان ذات مدببة الشكل، ، قلبية كامل بشكل الشلرة تجرق أن بعد تسقط ثم الربيع

 Deviصورة لشجرة التوت ): 00الصورة 

et al ., 2013 ) 

 Uzen etشكل تفرع شجرة التوت ): 00الصورة 

al.,2020) 
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 بالشعيرات مغطاة خشنة لألجراق السفلي ، الجله داكن خضراء اهلجن قليال ،سميكة أحيانا جالفصجص
  (( Orwa et al.,2009غامق أخضر الجله العلجي يلمع ، بينما

                          
 

 األزهار:-6-2-4

 ار متلمعةهاأل  تكجن صغيرة مخضرة المسكن، ثنائية أيضا جيجلد المسكن، جحيدة اللنس أحادية 
 مع  تفتح مت امنا مبكرا جينمج جمتدلي أطجل الذكري العنقجد يكجن حيث بالعنقجد يسم  ما تشكل حيث

   Kevin et Brian)، 5225  )أسدية  0ج كأسية أجراق 4 زل  رةهال  جتحتجي ، الجرقية البرازم

 
 

 الثمار:-6-2-6

لطيفة  رائحة ج قليال الذع حلج طعم مع تقريبا األسجد للجن مائل داكن أحمر اهلجن الشكل بيضاجية
.(Louws et Dale. ,1994) 

 ,. Devi et alأوراق شجرة التوت األسود) : 00الصورة

2013 ) 

 

زهرة شجرة التوت األسود : 00الصورة 

(Fotyier.,2003 ) 
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 التصنيف النباتي:-5-2

 :,. Sadiq et al) 5221  )حسب  التصنيف ازتماد تم

 النباتية : المملكة                               النباتية    : المملكة              

 البذجر مغلفات : الشعبة البذجر                           مغلفات : الشعبة              

 الفلقة ثنائيات : الصف الفلقة                            ثنائيات : الصف              

 الجرديات : الرتبة الجرديات                                  : الرتبة              

 التجتية : العائلة                                 التجتية    : العائلة              

 التجت : نسالل                               التجت       :اللنس              

 األسجد التجت : النجع  األبيض                            التجت : النجع             
                              Morus nigra                                                           Morus alba 

 Grapeالعنب:أشجار  -6

 الوصف المرفولوجي :-6-1

 :لجذورا-5-2-2

 فيها ينمج التي التربة بيئة ظرجف زل  شيء كل قبل اللذر لنظام جالعميق اللانبي االمتداد يعتمد
 زند اللذجر جتنتشر .بقجة جتنمج بنشاط تنمج الصغير العنب فرع لذجر فإن مجاتية كانت إذا .النبات

 ( Fotyier.,2003) ثمار التوت األسود: 00الصورة    
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 من جقطرذا المسنة ألصنافا زند متراً 2 إل  يصل قد متغير طجلها التربة، في جزمجدياً  العنب أفقياً 
 (Huglin et Schneider, 1998) سم  4 إل  مليمترات بضع

                      
 

 الجذع:-5-2-0

  .ال رازة زمليات لتسهيل دزامة تكجن ما جغالباً  المطلجبة، الثمار للجدة بالنسبة تقليماً  الكرمة تتطلب 

 جمساحات زقد إل  اللذع تقسيم في الصغير العنب نبات من اللجي الل ء خصائصة إحدى تتمثل
   ,Galet) 5222)العقد بين ما أج( داخلية

 :الخضرية األعضاء-5-2-3

 :األوراق-5-2-3-2

 بسيطة العنب أشلار في جالجرقة مسبقًا، محدد فهج زددذا أما البرازم تفتح بعد مباشرة األجراق تظهر
 العام متبادل  الشكل بترتيب الغصن زل  تجلد فصجٍص، خمس أج ثالث إل  مفصصة الشكل راحية
 إل  األخضر الفاتح من فيتدرج لجنها أما أضالع، خمس ذا أج قلبي أج دائري شبه يكجن العنب ألجراق
  Huglin et Schneider, 1998 ; Galet, 2000).)الداكن 

 

المجموع الجذري لشجرة : 01الصورة 

 (Hellman.,2003 )العنب
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 :المحاليق-5-2-3-0

 حجلها، تلتف لدزامة مالمستها زند أنه ،حيث جالتسلق للدزامة تالنبا يستخدمها متحجرة أغصان ذي
 ,Galet) 5222)متحجرة  سجقاً  ازتبارذا جيمكن جالمعقد البسيط فمنها الشكل حيث من المحاليق جتختلف

  

                                 
 

 :األزهار-5-2-3-3

 جالتي يجنيج في بدأت التي لبدائيةا ال ذيرات جلجد أغسطس شهر في كامن برزم في قطع يظهر
 الغصين قازدة في زقدة مستجى في تجلد  ذيرة كل .التالي العام في ملمجزات في جتتطجر ست ذر
  Huglin etSchneide) محالق سجى يجلد ال أزالذما اثنان، أج  ذيرة ذناك يكجن ما زادة .جرقة مقابل

1998 Galet, 2000) 

 ( Martinez .,2018()مختلف أوراق شجر العنب )حسب الصنف : 00الصورة                

 

محاليق أشجار : 00الصورة 

 (Hellman.,2003) العنب

 (W.HELLMAN.,2003 
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 :العنقود-5-2-3-4

 مضغجطة تكجن أال المهم من .تجتة حبات جلجن حلم انتظام زل  كثيراً  العنب زنقجد انسلام يعتمد
 تلك من أطجل Peduncle المائدة زنب حبات شد خيجط تكجن ما غالباً  .لداً  فضفاضة جال لداً 

 (Huglin et Schneider, 1998) .النبيذ زنب في المجلجدة

                         

 

 :الثمرة-5-2-3-6

 بحسب الحلم في الثمرة جتختلف جبذجر، جلب رقيق خارلي غشاء من مكجنة لحمية العنب زند الثمرة
 حمراء، بيضاء،( جاللجن )…بيضجية متطاجلة، كرجية،( جالشكل )كبيرة متجسطة، صغيرة،(  األصناف

 ,Huglin et Schneider, 1998 ; Galet)  تالحاال بعض في إال اللجن زديم فعادة لبها أما ، ) سجداء

2000 .) 

 Dami) أصناف عنقود العنب: 00الصورة 

et al.,2005) 

 رسم تخطيطي ألزهار شجر العنب: 00الصورة 

(Hellman.,2003) 
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 النباتي:التصنيف -5-0

 جالفصيلة Rhamnales، رتبة  الفلقة ثنائيات قسم تحت ،البذجر مغطاة البذريات، قسم إل  نباتيا ينتمي
لنس  ينتمي لنسا أين 17 العنبيات زائلة تضم،   Ampelidaceae ( Mullins et al.,1992)  العنبية
Vitis   المسكادينيا  زنب لنس ذما  لنسين تحت اللنس ذذا جيضمMuscadinia    أنجاع ،  3جيضم
 (. ,.Mullins et al  1775) نجزا  60 حجالي األخير ذذا يضم Euvitisالحقيقية  العنب أشلار جلنسٍ 

 Citrusالحمضيات: أشجار -7

 الوصف المرفولوجي:-7-1

 الجذري: المجموع-7-2-2

 جتعمق جيختلف انتشار ثانجية لذجر زنه يتفرع قجي جتدي لذر اللنسية الحمضيات ألشلار يتكجن
  (2424 ،العالف) التكاثر جطرق جالجراثية البيئية العجامل باختالف اللذجر

 الخضري: المجموع-7-2-0

 الساق: أو الجذع-7-2-0-2

 باختالف جارتفاع يختلف سمك باألفرع ذج اللذجر جيصل التربة سطح فجق يظهر لذيا الل ء جذج  
 فلقتين ذج التكجين خشبيي ،) التربية جطريقة جزمليات الخدمة البيئية جالظرجف اتإكثار جطريقة النجع

     (2424 ،العالف)العليا  الشلرة أل اء حمل جظيفته

 

                      

 (0101رشيد ناصر ،) مقطع طولي لثمرة العنب: 00الصورة 
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  :األوراق-7-2-0-0

 جفيها مجسم من ألكثر تعيش التكجين للدية أن لميعها إال جالحلم الشكل مختلفة الحمضيات أجراق
 الحال ذج كما بسيطة تكجن النتح  لتقليل السفل  اللهة في الثغجر زل  تحتجي زطرية ممي ة، رائحة

    (   2424 ،العالف)الثالثي األجراق  البرتقال في كما مركبة تكجن جقد في البرتقال

                             
 

 األزهار:-7-2-0-3

 زطرية ممي ة جأنجاع رائحة ذات تكجن جالتي الحمضيات في األ ذار جأشكال جألجان أحلام تختلف
 فهج األ ذار أحلام جذكرية  أما كاملة فقط، أ ذار كاملة السائدة األ ذار ذي: الحمضيات في األ ذار
 ذات تكجن قد أج بيضاء بصجرة زامة فيكجن األ ذار لجن صغيرة أما بيا أجنس كبيرة تكجن فقد مخلتلف

 (  2424 ،العالف)غامق  أج جردي لجن

        
      

  

 

 (Guettouche .,2012) أوراق أشجار الحمضيات:00الصورة      

 ( Spiegel-Roy et Goldschmidt, 1996أزهار أشجار الحمضيات ): 00الصورة          
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 الثمار:-7-2-0-4

 زالية من نسبة زل  جتحتجي الفصجص من زدد إل  مقسمة زنبة زن زبارة الحمضيات ثمار
 ثم الثمار تكجين بداية في الكلجرجفيل صبغة زل  رالثما تحجي سي كما فيتامين خاصة الفيتامينات

للثمار  جاألصفر البرتقالي اللجن تسبب التي كالكارجتين أخرى صبغات إل  جتتحجل الصبغة ذذه تتحلل
  (2424 ،العالف)

                    
 

 التصنيف النباتي :-7-2

 نجزا، 00لنسا ج 13التي تضم  Arantiodeaeu جتحت العائلة Rutaceae تتبع الحمضيات للعائلة

   : (2413)محمجد ،ذي Arantiodeaeu جاذم االلناس التابعة لتحت العائلة

  لنسPoncirus االجراق   ثالثي البرتقال ذج جاحدا نجزا يضم 
 اللنس    Fortunellaذما نجزين جيضم ) الذذبي البرتقال ( الكمكجات يسمى  F. margarita 

 .مستديرة كرجية ثمارهF.japonica ج متطاجلة ثماره
 للنسا Citrusلهذا التابعة االنجاع جتقسم التلارية  الحمضيات جاصناف انجاع لميع له تتبع 

 ، ملمجزة  الحامضية البرتقال ، الملمجزة ملمجزة  :التالية الملمجزات ال  اللنس
 الهندي  الليمجن اليجسفي ، ملمجزة

 
 
 
 

: ثمرة الحمضيات 00الصورة 

 )البرتقال()أصلية(
 الحمضيات )ليمون()أصلية(: ثمرة 00الصورة 
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 Ficus carica التين:أشجار  -8

 لوصف المرفولوجي:ا-8-1

 الجذري: المجموع-2-2-2

 التربة نجع جكذلك الصنف طبيعة زل  تج يعه جتعمقه نظام جيعتمد ، جكثيف جمتعمق لدا متفرع ليفي 
  (Janzen .,1979) جرطجبتها جزمقها تركيبها حيث من فيها الم رجع

  :األفرع-2-2-0

 مستديرة انهأغصا تكجن التين من فأصنا فهناك الصنف حسب جالسالميات جالطجل باللجن تختلف
 أزل  إل  المتلهة القائمة اتبنمجا أشلارذا تتمي  أخرى جأصناف ، كبيرة ب اجية انهأغصا جتنتشر القمة
 (.Morton et al., 1987)  المتشابكةن بأغصا تتمي  أصناف جذناك ، اللانبية األغصان من قليل مع

                        
 

 ا:نهوتكو  البراعم-2-2-3

 يتكجن جرقة كل إبط جفي المعة مصقجلة بحراشف مكسجة حادة قمة ذات متفتحة كبيرة التين برازم
 ثمريان اللانبيان جالبرزمان خضري زادة يكجن الجسطي البرزم ،الصنف حسب ثالثة أج برزمان

  (2410 الدحلة،)

 

 ,Vidaud) أفرع شجرة التين :01الصورة 

1997) 
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 وراق:األ -2-2-4

- 30 زل  يصل طجلها ج الحلم كبيرة الغصن زل  متعاقبة قلبي شكل ذات بسيطة المعة خضراء
  غب زليه غامق أخضر  لألجراق العلجي السطح لجن جيكجن ، جصغيرة ج كبيرة فصجصسم  03

 (.JANZEN .,1979) نازم  غب جزليه فاتح أخضر لجنه فيكجن السفلي السطح أما خشن

 

           
 

  :الثمار-2-2-6

 التي ال ذرية الحجامل من العديد بداخله( اللحمي اللب) كبير  ذري حامل زن زبارة جذي كاذبة مركبة
 جغضة رقيقة الخارلية القشرة ، الخارج من ظاذرة غير األ ذار جذذه ،  ذرة منها جاحدة كل تحمل

 الصنف حسب األلجان متعددة ةال ذري الحجامل ، فاتح أصفر أج أبيض لجنه يكجن اللحمي جاللدار
 كبيرة تكجن قد التي البذجر من أزدادا الثمرة لب جيحتجي (  أحمر ، جردي زسلي، ، أبيض)

 (.Morton et al., 1987)الجاحدة  الثمرة في 1044-34 من زددذا جيتراجح لدا صغيرة أج أجمتجسطة

جرة شالبرعم القمي ل:00الصورة

  (Vidaud, 1997)التين

 ( Benettayeb 2018أشكال ورقة التين مع مختلف أبعادها  ): 00الصورة 
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 األزهار:-2-2-5

 كبيرة ملمجزة أي  ذرية نجرة جتسم  الثمرة داخل في متلمعة جتكجن لدا غيرةص التين في األ ذار
 تلقيحها طريقة جتختلف ، الخارج من ترى ال حيث الثمرة تخت داخل المتلمعة الصغيرة األ ذار من

  (1111كردجش ، )التين  صنف حسب

 

                        
 

 التصنيف النباتي:  -2-0

                                               :فان التين يصنف كما يلي ( Karoli ., 1753)سجيدي حسب زلم النبات ال

 Rosidae الطجيئفة: جردانيات          النطاق: حقيقيات النجى                                    

 الرتبة العليا: الجردياتالمملكة: النباتات                                                   
Rosanae الفرقة العليا: النباتات األرضية Embryophytes                   الرتبة: جرديات 
Rosales 

 (  Benettayeb.,2018) مختلف ثمار التين حسب الصنف: 00الصورة       

 

 :زهرة أنثوية قصيرة ، b أسدية ، 0زهرة مذكرة مع a : :00الصورة 

C زهرة أنثوية طويلة: (.   Armstrong, 2006) 
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                    Moraceae الفصيلة: تجتية                         Tracheophytes القسم: النباتات الجزائية

 Ficeae األسرة: تينية                        Spermatophytes الشعبة: شعبة البذريات

                                           Ficus caricaاللنس: تين                          Angiospermae مستجرات البذجر الشعيبة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:                   

 األشجار الحيوية والالحيوية على التأثيرات

 المثمرة
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 التأثيرات الحيوية:-1

 آفات و أمراض األشجار المثمرة و طرق مكافحتها:-1-1

 المشمش:-2-2-2

 Scolytus spp(Shothole borer): القلفخنفساء قلف األشجار أو سوسة -2-2-2-2

رئيسية خاصة حشرات الخشب،  جالمصابة بآفةذي آفة ثانجية تصيب األشلار الضعيفة 
جفي  أجت-لجيلية، في ماي-أفريلجتمضي اليرقات فصل الشتاء في األنفاق لتخرج الحشرة البالغة في 

أفرام ج )الخشب ذذه اليرقات زل   البيجض، تتغذىلتت اجج ثم تدخل النفق ملددا لجضع  سبتمبر
 (2440آخرجن،

     
     

 

األفرع الهيكلية مع جلجد جب تحت قشرة اللذع ج مشاذدة الثق مراقبة جلجد األنفاق زند المراقبة الحقلية:
 القديمة  جمجت األشلاراألفرع  يباس صمغية،خيجط 

 المكافحة الوقائية:
اضافة  جالمتجا ن جالري المنتظمتقجية بنية الشلرة بجاسطة التسميد  ج يلب معاللة المشكلة الرئيسية

 رش  يت شتجي في الشتاء رقها،  ال   تقليم األغصان المصابة ،قطع األشلار المصابة بشدة جح
 المكافحة الكيميائية:

ل في حا Chlopyriphos Ethylالمضاف إليه المبيد الحشري المطف  ج دذن األغصان المصابة بالكلس 
 (  2440أفرام ج آخرجن،)ظهجر اتإصابة في المجسم السابق 

 

ة البالغ : الحشر00الصورة 

 (0110)ميشال أفرام و آخرون،

: عوارض اإلصابة على 00الصورة 

(0110)ميشال أفرام و آخرون،الجذر  
: أنفاق  الحشرة تحت قشرة 00الصورة 

(0110)ميشال أفرام و آخرون،الجذع   
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 التين: -2-2-0

 :(Batocerarufomaclata:) حفار ساق التين اإلستوائي-2-2-0-2
 اليرقةأما  سم رمادية اللجن لها قرجن استشعار طجيلة  0-0خنفساء طجلها من الحشرة الكاملة ذي 

 14لغ طجلها زند اكتمال نمجذا بيضاء اللجن اسطجانية الشكل رأسها بني غامق ج يبفهي 
 .(2410)الدحلة،سم

 دورة حياة الحشرة:
ل طيرانها في الليل نحج األنجار القريبة تنلذب خالهر الحشرة الكاملة خالل شهر لجان ، ج تظ

اقع تمتد زملية جضع البيض ألسابيع ج بج نث  ج تضع بيضها في شقجق األشلار، تت اجج األ منها 
تبدأ اليرقة لعد الفقس في الغذاء زل  الطبقة المجلجدة تحت القشرة بيضات في الليلة الجاحدة ،  2-3

خرج تبق  داخل الخشب حت  أجائل الصيف الثاني لتاب لتم حفر أنفاق في زنق األخش أشهر  3لمدة 
 ( 2410)الدحلة،حشرة كاملة تعيد دجرة حياتها

 أعراض اإلصابة:
جلجد ثقجب في منطقة شلار التين بفعل الحشرة الكاملة ال  لانب ظهجر تآكل في القشرة السطحية أل

جذلك بفعل اليرقة اضافة ال  باللجن األحمر  المصبجغةمنها نشارة الخشب المتكتلة ج الساق يخرج 
يشتد  ضعف الشلرة ج سقجط الثمار ج األجراق ج ظهجر نمجات لديدة بسبب ضعف الشلرة األم 

ي الساق الجاحدة حيث تمجت (ف0-0الضرر ليبلغ حد الخطجرة زند جلجد زدد من اليرقات)
  (2410الدحلة،)الشلرة

 الوقاية والعالج:
الصحيحة من حراثة جتسميد جتقليم،  جالعمليات ال رازية تقجية األشلار بالطرقتتم الجقاية ب

مراقبة مجزد ظهجر الحشرة الكاملة في بداية األشلار بمحلجل الشيد جاللن ارة،  طالء سيقاناضافة ال  
زند مالحظة الثقجب التي دخلت منها اليرقات يلب اتإسراع في  فصل الربيع جذلك للمعها جقتلها 

دخال س إذا تعذر قتل الحشرة  لك معدني مرن لتعقب اليرقة داخل األنفاق جقتلها فتح ذذه الثقجب جا 
يتم حقن ثقجب اتإصابة بمبيدات لها تأثير التسامي أج  السلك المعدني نتيلة لتعرج األنفاق، بجاسطة

في حالة حدجث اتإصابة مع أما  إدخال قطنة مبللة بمحلجل المبيد ثم تغلق بجاسطة معلجن التطعيم 
جذلك في بداية  يتم رش األشلار ج محيطها بمبيد حشري مناسب، حظة الحشرة الكاملة،تعذر مال
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العملية بعد شهر من الرشة األجل  جيفضل تكرار  نشاطها ج الذي يكجن زادة في أجل فصل الربيع،
 ( 2410)الدحلة،

 شجرة الرمان: -2-2-3
 : sunburn)لطخة( الشمس  لطعة-2-2-3-2

الثمار بشكل مباشر ألشعة الشمس مس نتيلة ارتفاع درلة الحرارة جتعرض تحدث اتإصابة بلطعة الش
تتسبب اتإصابة بلطعة كما  تتسبب بتغيير لجن الثمرة أج حرقها غي مكان تعرضها ألشعة الشمس ج 

  ( AsemH.AbuAlloush,2018)من المحصجل %04-04الشمس خسارة تقدر ب 
 :والوقاية المكافحة

في  ازتبار مسافات ال رازة )تقريب المسافات(م األشلار بطريقة مناسبة ج تقليتتم العملية زن طريق 
جذذا -( أج تغطية الثمارnon-wovenfabricتغطية األشلار بأغطية)المناطق ذات الحرارة العالية، 

، جاألتربةمن الغبار  جتحمي األشلارتسمح بحركة الهجاء  جذذه األغطية-جكلفا إضافيةيتطلب لهدا 
خالل فصل الصيف ج زند إرتفاع  kaolin M-99-099الثمار ببعض المجاد مثل: رشاضافة ال  

 (AsemH.AbuAlloush,2018)  درلات الحرارة 
 نخيل التمر:-2-2-4
 :Phonopateprontatisثاقبة العراجين )ثاقبة جريدة النخل(-2-2-4-2

حيث تصيب  ج،سعف ج زرالين النخيل كما تصيب الرمان ج المانل "خنفساء"تصيب ذذه الحشرة
نع كما لجحظ إصابتها لساق النخلة السعف زل  األشلار ج الحديث القطع ج اللاف ج المص

 .(2410)محلجب،

 أعراض اإلصابة والضرر:
ظهجر تصمغ في مكان اتإصابة زل  اللذع أج اللريد الحي،ج زند إ الة التصمغ تظهر ثقجب دخجل 

املة اتإستدارة زل  اللريد الذي يتقصف ج يلف اليرقات الدئرية،ج أذم مظهر إصابة جلجد ثقجب ك
الل ء الطرفي منه ج تحفر في العذق زند إتصاله بالنخلة فينكسر العذق ج تلف الثمار الصغيرة ج 

 ( 2410)محلجب،فاتح إال أنها ال تسقط زل  األرض تتحجل إل  اللجن األصفر ال
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 :و الوقاية المكافحة
جزدم تعرضها لللفاف الشديد خاصة في التربة  خدمة الليدةاتإزتناء بتقجية األشلار بالذلك بج 

تقليم السعف اللاف جالمصاب أثناء الشتاء جحرقه جزدم تخ ينه ألنه مصدر دائم  اضافة ال  الرملية 
إستخدام المصايد الضجئية جال ينصح بإستخدام المبيدات في اتإصابة الشديدة  ال  لانب لإلصابة 

سم مادة ناشرة  04لتر ماء + 144سم/ 344بمعدل  Basudinأج مبيد  Cidialترش األشلار بمبيد 
  (2410)محلجب، خالل شهر ماي1100مثل ترابتجن ب 

 شجرة الزيتون:-2-2-6
 الزيتون:حلم -2-2-6-1

أضرار ألجراق ال يتجن يسبب اذ  اآلفة زبارة زن زنكبجت صغير يصعب رؤيته بالعين الملردة
تظهر اتإصابة زل   جتسقط صابة الشديدة تلف ذذه األجراق في حالة اتإالمشاتل،  جخاصة في

 جخاصة فيباذتة  العلجي تظهر مناطق صفراء جزل  السطحبقعة بلجن بني مخضر  األجراق بصجرة
كما تصيب اآلفة أيضا  جكأنها منتفخة جتتشجه جتبدج البقعشكلها الطبيعي  جتفقد الجرقةاألجراق الصغيرة 

 (  1102)العن ي، عالبقنفس  جتظهر زليهاالثمار 

 المكافحة المتكاملة آلفات الزيتون:
ال يتجن أج المتبقية زل   لمع الثمار المتساقطة أسفل أشلارمقاجمة ج  رازة أصناف  تكجن بجاسطة

تقجية بعد القطاف في الخريف أج الشتاء ، حراثة التربة أسفل أشلار ال يتجنالشلرة ، اضافة ال  
اللافة  جلمع األفرعتقليم ت ال رازية الال مة خاصة التسميد، بالعمليااألشلار زن طريق القيام 

األرض لمدة زشرة أيام للذب نيرجن ال يتجن  جرميها زل قطع األفرع ، ال  لانب  جالمصابة جحرثها
شهر  جخاصة بعدفرمجنية لاذبة  جكذلك مصائداستعمال مصائد لجنية صفراء األفرع مع  جثم حرق
ار السليمة خاصة زندما تكجن نسبة مر المصابة بحشرات ال يتجن مع الثماتلنب خلط الثأجت، 

 (1102العن ي،) فأكثر  % 24اتإصابة 
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 أشجار الحمضيات:-2-2-5

 النيماتودا: -2-2-5-2
د كرجية، أج انتفاخات زل  زقالمغذية الرفيعة ألشلار المجالح تظهر زل  شكل تهالم اللذجر 
متلاجرة الشلار األظهجر تدذجر في بسهجلة زن االسطجانة الداخلية ج لف انفصال القاللذجر، تسبب 

 ( 1113)زبداهلل،
 الوقاية:

معاملة األرض مع  بلذجرذا قلع األشلارالمصابةتتم الجقاية زن طريق  رازة شتالت غير مصابة، ج 
لة في ة المستعمتعقيم األدجات ال رازي، اضافة ال  Carbofranج  Fydateمثل: كيميائية، بمادة

  (1113)زبداهلل،محاجلة البحث زن أصناف مقاجمة األراضي المجبجءة ، 
 شجرة العنب:-2-2-7

 Eriophes vitisالحلم )جدري العنب( -2-2-7-2
 األضرار:

تتغذى األطجار المتحركة من الحلم زل  السطح السفلي لألجراق فتهيج األنسلة المصابة ج تظهر 
ري مقعرة من األسفل ج بار ة من األزل  ج تؤدي اتإصابة الشديدة إنتفاخات متجرمة تشبه أجرام اللد

إل  تلف قطجف العنبج لفافها يقضي الحلم فترة البيات الشتجي زل  شكل أفراد بالغة تحت الحراشف 
األجراق الحديثة الحرارة في الربيع تنشط ج تصيب  الخارلية للبرازم الساكنة ج بارتفاع درلات

 ( 2413)خضير،
 المكافحة:و  الوقاية
حرقه، اضافة ال  تقشير القلف بعد التقليم ج حرقها ال  لانب إ الة األجراق جاألل اء المصابة ج تكجن ب
ابل يمكن إستخدام الكبريت السائل أج القم المبيدات المتخصصة في الربيع جقبل مجزد األ ذار ج إستخدا
 (2413)خضير، ارة العالية أثناء الرش بالكبريتيلب تلنب درلات الحر للبلل ج 
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    التأثيرات الحيوية:-2

 فهم الضرجري من لذلك, النبات لحياة مانعا جبعضه,  المردجد تحسين أمام زائقا اتإلهاد يعتبر
 جاتإلهاد,  تأثيراته من تقلل إستراتيلية جضع ألل من النبات زل  اتإلهاد بها يؤثر التي الميكانيكية

 (2443، فتيتي)   الملحي ضجئي،ال ,الحراري, المائي منها أنجاع زدة
  :الملحي اإلجهاد1-2-
 اتإلهاد من نجع أنها زل  التربة محلجل أج الغذائي المحلجل في المذابة األمالح جلجد العلماء يعامل
 التي الحيجي غير اتإلهاد زجامل أبر  من الملحي اتإلهاد يعد ج  ملحي إلهاد يسم  جلذا للنبات،

 مع الملحي اتإلهاد يت امن ما الطبيعية،غالبا البيئات في النباتية اليةاتإنت من كبير بشكل تقلل
 زل  تأثيرات زدة للملجحة ج الحراري اتإلهاد ج الضجئي اللفاف،اتإلهاد مثل األخرى الضغجطات

 )1111، محمد)  النبات نمج
 :المائي اإلجهاد--02

 أج تذبذب انعدام، لراء من مياهال في شح تعاني التي المناطق زل  المائي اتإلهاد مصطلح يطلق
 العل  خالل من يالحظ أن يمكن مائي إلهاد جلجد ( Henin  1100) حسب  األمطار تساقط تأخر
  كما (Henin,1976)  المردجد في سلبا يؤثر الذي ج النباتية األنسلة مستجى زل  المسلل المائي
 شدة في تناقص يليه الذي للنمج قتمؤ  تجقف إل  يؤدي قصيرة فترة خالل المائي اتإلهاد ظهجرأن 

 في زديدة اضطرابات من يعاني النبات يلعل المائي، لإللهاد التعرض فترة طجل الضجئي التركيب
 (deraissac,1992)  النمج زن تام تجقف زنه ينتج مما الفي يجلجلية الجظائف مختلف

 :الحراري اإلجهاد-0-3
 الفسيجلجلية العمليات لميع زل  مباشر غير أج اشرمب تأثير من لها لما مهم بيئي زامل الحرارة

 ثابتة غير النبات حرارة درلة للنبات، ملهد بيئي زامل الحرارة درلة تكجن جقد ، النبات في جاأليضية
 ذج النبات أل اء حرارة لدرلة المحدد جالعامل ، النبات حجل المحيط حرارة درلة تغير مع تتغير فهي
 للقمح جبالنسبة للنمج، مثل  حرارة درلة نباتي نجع لكل منه، الل ء لذلك مسالمال المحيط حرارة درلة
 إزتبار يمكن كما الفي يجلجلية، الجظائف بلميع للقيام المثل  الحرارة درلة 20 م الحرارة درلة تعتبر

 فإنها م 32 تفجق التي الحرارة درلات أما حراريا، ملهدة درلات م32 ج 20 بين الحرارة درلات



 المثمرة األشجار على والالحيوية الحيوية التأثيرات :الثالث الفصل 

49 
 

 زن نقصت أج األقص  الحد زن الحرارة درلة  ادت إذا الحراري اتإلهاد جيبدأ  النبات مجت تسبب
  نفسه النبات في الخاليا بين أحيانا المضرة الحرارة درلة جتختلف  النبات يتحمله الذي األدن  الحد

(Belhassen,1995) 
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 والطرق:الوسائل -1

 منطقة الدراسة " والية الوادي":خصائص منطقة -1-1

 الجغرافي لوالية الوادي: اإلطار-1-1-1

 كلم، ألف 82 بحوالي تقدر بمساحة الجزائري القطر من الشرقي الجنوب في سوف وادي مدينة تقع

 :الوادي والية خريطة ضحتو التالية والوثيقة

                            

 

 ومن ،لورقة التابعين وتماسين تقرت ومدينتي الجلفة بسكرة الغرب ومن تونس الشرق من يحدها

 إلى الشمال من للمنطقة الترابية المساحة تمتد ورقلة الجنوب ومن .وبسكرة خنشلة ،تبسة الشمال

 ريغ وادي إلى الشرق في التونسية الحدود من المساحة وتبلغ عرض °8 - °6 طول خطي بين الجنوب

 إلى )بسكرة والية الحدود مع الحدود(شماال سطيل ،ومن كلم 160 حوالي الغرب في )،تماسين تقرت(

 شط : هي رئيسية شطوط بثالث محاطة المنطقة أن كما . كلم 620 يقارب ما ورقلة والية مع الحدود

 (.2017 و، و ف م م( الغرب في ريغ وادي ،وشط الشرق في الجريد ط،ش الشمال ناحية من ملغيغ

 الوادي: لوالية المناخية الخصائص-1-1-2

 :الحرارة

 الحراري المتوسط يصل ،) 5212،مدني(  صيفا وبالحرارة شتاءا بالبرودة الوادي والية خمنا يمتاز

 وفي ملتهبة، شبه الرمال تكون حيث ° 50 األحيان بعض في يتعدى وقد 34 ° إلى الصيف فصل في

 دون ما إلى تنخفض ليال وخاصة البرودة تشتد وعندما ،° 10 الحراري المتوسط يكون الشتاء فصل

 الصفر

 

 (2017 ،وو ت م (الوادي واليةيطة خر: 48الصورة 
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 الرياح: 

 غربية وشمالية شمالية، رياح فتهب السنة مدار على نشطة هوائية بحركة سوف وادي منطقة تمتاز

 إلى أوت من منعشة وهي  )البحري وتسمى(  يةشرق رياح وتهب أفريل إلى فيفري من ) الظهراوي(

 و ت م( الصيف خالل ذلك ويكون حارة وهي  )الشهيلي وتسمى(  جنوبية رياح وتهب أكتوبر

 ( .5219و،

 : األمطار

 12.1 إلى بالمنطقة للتساقط السنوي المتوسط ويصل البحار، على المنطقة بعد بسبب ونادرة قليلة هي

 (.201 9و،و ت م) ملم

  : الوادي منطقة في التربة-1-1-3

 ، تماما األخرى عن تختلف تربة منهما لكل ريغ ووادي سوف وادي بواديها الوادي والية

 ويوجد للماء، جدا نفوذه يجعلها مما واسعة ومساماتها كبيرة وحصياتها رملية تربتها سوف فوادي

 حصياتها طينية تربة فهي غري وادي تربة ،أما المناطق بعض في والحجرية الكلسية المسطحات بعض

 اقتصاديا التّرب أهم من عموما الوادي والية ،وتربة للماء نفوذة غير فهي ضيقة، ومساماتها صغيرة،

 لصناعة صالحة طينية مساحات , عويةية الرالغاب المساحات ومنها الواسعة الزراعية المساحات فمنها،

 للبناء الصالحة التربة الوديان ضفاف على دويوج كما الجبس لصناعة صالحة كلسية مساحات اآلجرو

 ( . 2017 ، ع أ م ث د( الكثيرة الملحية الشطوط بالوادي يوجد وأيضا

 

 شمل الجزء األول دراسة استقصائية حول انتاج دراسة الى جزين أساسيينتم تقسيم ال :

انية تضمن أما الجزء الثاني فكان عبارة عن دراسة ميد،األشجار المثمرة في والية الوادي 

 األشجار المثمرة في منطقة وادي ريغ تحديدا على مستوى بلدية أم الطيور. تنوع حالة

 دراسة استقصائية حول انتاج األشجار المثمرة في والية الوادي:-1-2

األشلار  بقطاع  رازة المتعلقة اتإحصائية البيانات من سلسلة تحليل زل  الدراسة ذذه في ازتمدنا
 1999 من الممتدة الجادي للفترة بجالية الفالحية المصالح مديرية من زليها الحصجل تم جالتي المثمرة،

 :اتإحصائيات جتشمل ،2424ال  
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  تطجر  رازة األشلار المثمرة في الجالية 
 األشلار المثمرة في كل من جادي سجف ججادي ريغ  ل رازة المستغلة المساحة 
  اد سجف نسبة انتاج األشلار المثمرة في جاد ريغ جج 
  تج يع مختلف األشلار المثمرة حسب بلديات الجالية 

 مع ذناك لقاءات كانت كما األشلار المثمرة، لحقجل الميدانية ال يارات بعض إلراء إل  باتإضافة
 بجالية مناخية معطيات زل  ازتمدنا أيضا .الفالحية لمديرية المصالح  رازيين جتقنيين مهندسين
 .الدراسة منطقة يسجد الذي المناخ زن صجرة تإزطاء الجادي،

األشجار المثمرة في منطقة وادي ريغ تحديدا على مستوى دراسة ميدانية: دراسة حالة تنوع -2-3

 بلدية أم الطيور.
الهدف الرئيسي هو التعرف على التنوع البيولوجي لألشجار المثمرة المزروعة في وادي ريغ 

ناف المتواجدة ودراسة مرفولوجيتها ودرجة التشابه بينها، تحديدا بلدية أم الطيور وذلك بتحديد األص

 الى جانب رصد الوضع الزراعي لها.

 التعريف بموقع الدراسة "بلدية أم الطيور ": -1-3-1

 :الموقع الجغرافي 

تقع بلدية أم الطيور جنوب األطلس الصحراوي، اذ تمثل نقطة تقاطع بين منطقة وادي ريغ ووادي 

كم عن  122كم عن مدينة بسكرة شماال و 152ت والية الوادي تبعد بمسافة سوف وهي احدى بلديا

كم، وهي منطقة منخفضة  522مدينة تقرت )والية ورقلة( جنوبا وتبعد عن مقر والية الوادي بحوالي 

 م عن مستوى سطح البحر.  1.12اذ يصل االنخفاض الى حوالي 

                                                                                           

               

ور لدية أم الطي: الموقع الجغرافي لب42صورة  لموقع الجغرافي لبلدية أم الطيور: ا62صورة 
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 :التضاريس 

وهي أهم مورد مائي يستغل في الفالحة وتستعمل كذلك في تصريف المياه الزائدة عن قناة وادي ريغ: 

 الحاجة الزراعية وكذا المياه المستغلة في المدينة كما تستعمل في معالجة األمالح.

 وهي مجموعة الكثبان الرملية الموجودة شرق مجال الدراسة.  لكبير:العرق الشرقي ا

 وهو المظهر الذي تمتاز به المنطقة وتستغل خاصة في المجال الزراعي والتوسع السكاني. السهول:

ذات أصل غريني من الزمن الرابع مجددة عن طريق الرياح المحملة بالرمال خاصة على التربة: 

 .(5212)رضواني ، ملوحة متوسطة سطحها، وهي متحركة وذات

 :مناخ المنطقة 

تتميز باالرتفاع المحسوس في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف والتي لها أثر الحرارة: 

 واضح على المنتجات الزراعية خصوصا النخيل.

ترتفع الرطوبة شتاءا وتنخفض صيفا نتيجة االختالف في درجة الحرارة والتساقط وتؤثر الرطوبة: 

 صة على المزروعات الفالحية.خا

المنطقة معرضة لمهب تيارات مختلفة وهي: الرياح الصحراوية، الرياح البحري، رياح  الرياح:

 (.5212)رضواني ،روكو أو الشهيلي، الرياح الرمليةالسي

 طريقة العمل :-1-3-2

ة في منطقة أم الطيور تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية للكثير من الحقول والغابات المتواجد

قصد اجراء عملية مسح شاملة للمواقع من أجل اختيار البستان األكثر مالءمة إلجراء الدراسة، والذي 

تتوفر فيه الشروط المرغوبة مثل مدى وفرة وتنوع األشجار المثمرة ، المساحة، تقنيات الزراعة 

ة من الوسائل مثل: المسطرة، المستخدمة، طرق الري، كمية اإلنتاج ...الخ، باستخدام مجموع

 الكاميرا، أكياس صغيرة لجمع العينات. 

، أجرينا  3130الى غاية نهاية شهر مارس  3130فترة العمل كانت ممتدة من منتصف شهر فيفري 

أشجار مختلفة من كل صنف، واألصناف التي اخترناها هي: شجرة المشمش، شجرة  2الدراسة على 

التوت، شجرة البرتقال، وذلك بتحديد مرفولوجيتها وتفرعاتها وأبعاد الرمان، شجرة التين، شجرة 

 أوراقها، ثمارها ...الخ 
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 :الخصائص المدروسة-1

( : كبيرة، متوسطة، صغيرة، من حيث الحجم لتحديد أهم الفروقات 1،ع 5،ع 1عينات )ع  1تم اختيار 

 المرفولوجية في الصنف الواحد.

لشكل المرفولوجي للشجرة حيث تم اختيار مجموعة من خصائص الشجرة: وذلك بتحديد ا-1-1

المعايير األساسية مثل موقع تواجدها، الحجم، شكل الشجرة، ارتفاع الشجرة، مستوى التفرع، كثافة 

 األوراق.

خصائص الورقة: أخذت ورقة واحدة من كل شجرة وتم دراستها من حيث الخصائص التالية: -1-5

 النوع، اللون، الطول، العرض.

خصائص األزهار: أخذت زهرة من كل شجرة وذلك خالل فترة االزهار، في حين تعذر -1-1

الحصول على أزهار بعض األصناف نظرا لعدم االلحاق بفترة االزهار. قورنت عدة صفات أهمها: 

 لون الزهرة، طول الزهرة، عرض الزهرة، عدد السبالت، عدد البتالت، عدد األسدية.

ذه الفترة كانت الثمار غير ناضجة وانما في بداية تكونها ، حيث تم جمع خصائص الثمار: في ه-1-2

ثمرة واحدة من كل شجرة بشكل عشوائي شرط أن تمثل األصل بشكل صحيح . درست صفات للثمار 

 وهي: شكل الثمرة، لون الثمرة، وزن الثمرة، قطر الثمرة، طول الثمرة.

ر اختيرت بشكل عشوائي من مواقع مختلفة من الشجرة يأخذ بعين االعتبار بان عينات األوراق والثما

 تفاديا لعامل التعرض لألشعة الشمسية.

 الدراسة اإلحصائية: تحديد درجة القرابة و االتشابه: -0

ليتم بعدها اعتمادا على القراءات المتحصل عليها من مقارنة جميع الصفات النوعية المدروسة انشاء 

المثمرة المختلفة  ها في حساب درجة التشابه بين أصول األشجارالستخدام احصائية جداول معطيات

 .وتحديد عالقات القرابة
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 ستقصائية حول انتاج األشجار المثمرة في والية الوادي:االدراسة نتائج ومناقشة ال-1

 أشجار النخيل:-1-1

 :تطور زراعة النخيل خالل الفترة االستعمارية-2-2-2

 . 2232الى  2202: يوضح تطور تعداد النخيل من 24جدول                          

 1134 1120 1120 1120 1123 1121 السنجات
تعداد 
 النخيل 

311410 310410                                     324431 334000 333040 330124 

 

جذذا حسب  جزرفت المنطقة  يادة في مساحة ازداد النخيل من خالل الثلث األجل من القرن العشرين،
اذ أصبحت غابات النخيل تمتد من الشمال  لي،ألذاازمليات اتإحصاء التي قامت بها مصلحة ازمال 

ذج زل  األرلح بتاريخ  لجاديان تاريخ غراسة النخيل بجالية ا ريغ ال  جادي  اللنجب جصجالال  
االستعمار مخطجط العدجاني أن أجل غرس للنخيل كان في زهد الفكما لاء في ، ذـ 946م/ 1540

اللنجب في "زمار البغدادي" الذي ما  ال مجلجدا ال  جقتنا الحالي جيحمل اسمه الجاقع بال قم بغجط 
رق من منطقة اللريد جقد تجسعت الذي تم  رزه للب من الش جأصل النخيلالشرقي من البلدية، 

  (2444)منصجري , ال قم  الللة()جبكثرة حجل غراسة النخيل زبر السنين 
 في والية الوادي:  0202_0222تطور زراعة النخيل خالل الفترة - 1-1-2

م، 2411نخلة زام  3710795 رازة النخيل كانت في ا دياد مستمر زبر السنين، فقد بلغ العدد 
تحتاج شلرة النخيل ال  المناخ الحار اللاف، فهي من   0202سنة نخلة  4017770لتصل ال  

، جذلك تإمتالكها زدة خصائص تشريحية جفسيجلجلية تمكنها  األشلار المقاجمة لدرلات الحرارة العالية
ال  اتإضاءة العالية ، فالمناطق الي يكثر فيها احتلاب الشمس ال  من ذلك، كما تحتاج شلرة النخيل

ناحية التربة فتعتبر التربة الرملية من انسب الترب لهذا النبات ،  ح ل رازة النخيل ، اما منتصل
  (2440)حليس ، للملجحة العالية في بعض الترب جالنخيل من األشلار المتحملة
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 في والية الوادي 0202_0222خالل الفترة  أعمدة بيانية توضح تطور زراعة النخيل :02الشكل            

 المساحة المستغلة لزراعة النخيل:- 2-2-3

تحتل النخلة مكانة كبيرة لدى سكان جالية الجادي فهي من أذم المجارد االقتصادية لسكان المنطقة منذ 
ذكتار  30010بلغت المساحة الم رجزة جالئيا  حديثا،لذا اذتمجا ب رازتها جاالزتناء بها قديما  القديم 

يتربع اقليم سجف ف رازة النخيل زل   .% 0 1الجطنية جذي تشكل نسبة صغيرة من المالي المساحة 
أما اقليم جادي  من ملمجع مساحة النخيل الجالئية  %0 31 ذكتار أي بنسبة 10200مساحة قدرذا 

ن ملمجع م % 0 04أي مانسبته  ذكتار 23231ريغ ف رازة النخيل تتربع زل  مساحة قدرذا 
 الجالية مساحة النخيل في 

                   
 : دائرة نسبية توضح المساحة المستغلة لزراعة النخيل في وادي سوف ووادي ريغ 03الشكل           
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 : أشجار النخيل في الوالية إنتاج- 1-1-4

قنطار محتلة المرتبة الثانية جطنيا بعد  2000044ب  انتاج جالية الجادي من التمجر بكل أنجازها يقدر
من إنتاج الجالية أما  % 40 قنطار أي 1100140بالنسبة القليم سجف قدر االنتاج ب  جالية بسكرة 

 من المالي الجالية  % 60قنطار أي  1014310ليم جادي ريغ فقدر االنتاج ب قإ

                       
 : دائرة نسبية توضح انتاج أشجار النخيل في وادي سوف ووادي ريغ04الشكل                   

جيرلع ذذا ال  قرب السماط  تصدر إقليم جادي ريغ الترتيب مساحة جانتالا نالحظمن المخططات 
ا يسهل الرملية ممجقلة الكثبان  المائي مما يسهل زملية السقي إضافة ال  طبيعة السطح المنبسط

بعض مناطق جادي سجف  المياه فيال  انتشار ظاذرة صعجد  باتإضافة ح الزملية االستص
 سلبا زل  ال رازة زمجما جالنخيل خصجصا  )البياضة( جالتي أثرت

 أشجار الزيتون:-1-2

 : 0202_  0222تطور زراعة الزيتون خالل الفترة 1--2-2

مليجن  1 1 يتجن نالحظ أن زدد األشلار بلغ من خالل المنحن  الذي يجضح تطجر زدد اشلار ال
 2424ال   2410مليجن شلرة جسنة  130 1ال   2410ليصل سنة  2410ج 2411شلرة بين 

 .مليجن شلرة  يتجن 10 1بلغت 
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 في والية الوادي 0202_  0222تطور زراعة الزيتون خالل الفترة بياني يوضح  : منحنى05الشكل           

 توزيع أشجار الزيتون حسب البلديات:2--1-2

تبين إحصائيات مساحة  رازة ال يتجن حسب البلديات أن البلدية التي تتجفر زل  أكبر مساحة ل رازة 
جتحتل بلدية % 0 0تليها المغير بنسبة مساحة  % 12ال يتجن ذي بن قشة بنسبة إلمالية تساجي 

لكل بلدية، أما باقي % 0 0ثم بلديتي الرقيبة جالطريفاجي بنسبة % 2 0بنسبة الجادي المرتبة الثالثة 
  00 4ج%  0 0البلديات تنحصر نسبة المساحة بين %

    
 مخطط أعمدة لمساحة الزيتون االجمالية ببلديات والية الوادي  :06الشكل                
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نسبة المساحة  ل بلديات الجادي جذذا رالع للطابع ال رازي للمنطقة، أماتتج ع  رازة ال يتجن في ك
تفسر بأن ذذا يرلع لمناخ  الكبيرة في بعض البلديات الشمالية منها بلدية بن قشة مقارنة بباقي البلديات

ية قريبة للمناطق السهبية، حيث أن كم البلدية التي تتجالد بأقص  شمال الجالية الجادي جتمتا  بطبيعة
الجادي األخرى جنجزية التربة الطينية  كذلك  التساقط زالية جالملجحة بالماء أقل مقارنة ببلديات

أحد البرامج التنمجية  PNDA الجطني للتنمية الفالحية استفادت ذذه البلدية من برنامج المخطط
مكافحة  تقع في اللهة اللنجبية لجالية تبسة أحد أذدافه  متخصصة بمنطقة السهجب بما أنها

 يهدف ذذا البرنامج أساسا إل   يادة المساحة الفالحية الصالحة لل رازة زن طريق منح.التصحر
منح   المحدد كيفيات 1110سبتمبر  10المؤرخ في  003/10االمتيا  جفقا للمرسجم التنفيذي رقم 

الطابع  قطع األراضي من أمالك جطنية الستصاالح بالمناطق الصحراجية جاللبلية بهدف إزادة
  (2410يجب جمالل، أ)الفالحي لهذه المناطق جالعمل زل  استرلاع التجا ن البيئي 

 أشجار الحمضيات:  -1-3

 0202_0222الحمضيات خالل الفترة  تطور زراعة1--1-3

 البرتقال:

حيث بلغت كمية اتإنتاج أجلها في سنة  شهدت  رازة البرتقال تطجرا ملحجظا بداية العقد األخير،
 104) 2413قنطار( ج في سنة 133) 2412قنطار( لتنخفض تدريليا  في سنة 130) 2411

قنطار( ج في 101)2410قنطار(، سنة 202) 2410قنطار(،ثم تنخفض انخفاضا ملحجظا في سنة 
 قنطار( أجاخر سنجات ذذا  العقد 244قنطار(، لتثبت بعدذا زند الكمية )133)2410سنة 

 الليمون:

قنطار(،ج في  101) فكانت كمية اتإنتاج معتبرة 2411خالل سنة  ذتمامباالحظيت  رازة الليمجن 
 244سللت ) 2410،جفي سنة 2413قنطار( في زام  044قنطار( لتصل إل  ) 104) 2412سنة

( لتثبت زند 100قدرت كمية اتإنتاج ب)قنطار  2410قنطار( ج في زام   111)2410قنطار(،
  2424-2411-2410-2410-قنطار( خالل السنجات  004الكمية )
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 0222 -0202دي الحمضيات بوالية الوا انتاج منحنى بياني يوضح تطور :07الشكل           

 توزيع الحمضيات حسب البلديات:2--2-3

ب قر  -) التربة تتصدر بلدية )قمار( الترتيب مساحة ج إنتالا نظرا لمالئمة الظرجف الطبيعية  
السماط المائي( ج مع تجفر الحرارة المرتفعة، ج ذذا ما ينطبق زل  المناطق الصحراجية   جمن 

ليدة الصرف، ذات القجام الخفيف، ال  تفضل الحمضيات التربة العميقة، المعرجف أن الحمضيات
( اخر علندةجادي ال -تتحمل الكلس، جال تناسبها التربة الحامضية أج المالحة ج تحتل بلديات )ميه جنسة

 الرباح    ( -النخلة-،كما نلد غياب تام لبعض البلديات)البياضة الترتيب
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 أعمدة بيانية توضح البلديات المنتجة للحمضيات في والية الوادي :08الشكل                  

 الرمان:-1-4

  0202-0222لفترة:الرمان خالل ا طور انتاجت1--1-4

المالحظ أن أشلار الرمان سللت تحسنا متصازدا خالل سنجات الدراسة، فهي في تحسن مستمر من 
  يادة المساحة المخصصة لهاته األنجاع نظرا سنة ألخرى 

        
 0202-0222: خالل الفترة واديالتطور انتاج الرمان في والية ا أعمدة بيانية توضح : 09الشكل         

 إال أنها تتطلب السقي ألن لذجرذا ال تمتد إل  يقجم الفالحجن ب رازة أشلار الرمان بين النخيل،  
مستجى المياه لجفية لذلك غالبا مايقجم الفالح بحفر بئر أج أكثر في في ساحة الغجط، جيعتبر الغجط 

 ال رازة:ذذه فمن ممي ات  أنسب طريقة لل رازة في منطقة سجف،



 النتائج والمناقشة :الثاني الفصل 

65 
 

 حيث تتبخر المياه تاركة جراءذا زند إتباع طريقة السقي، جالتي تحدثتفادي إرتفاع ملجحة التربة  -
  جخصجبتهالجدتها  جتؤثر زل تتراكم تدريليا لترفع ملجحة التربة  األمالح التي

ات الرياح تكجن األشلار محمية أكثر من الرياح، حيث تعمل الرجابي جالمرتفعات الرملية جمصد -
 الغجط زل  تقليل ضرر الرياح  جانخفاض مستجى

 اإلجاص:-1-5

 :0222-0222: اإلجاص خالل الفترة طور انتاجت1--1-5

تدريليا ليصل مستجيات منخفضة  ليتناقص 2412-2411زرف إنتاج اتإلاص أجله خالل زامي 
 أجاخر العقد األخير 

             
 0222-0222: خالل الفترة الواديتطور انتاج االجاص في والية ا أعمدة بيانية توضح : 10الشكل         

 توزيع اإلجاص حسب البلديات:2--1-5

نظرا لكثرة المناطق المبعثرة جقلة  الترتيب، سيدي زجن( الطريفاجي، تتصدر بلديات )حاسي خليفة،
جتناسبه  يفضل اتإلاص التربة العميقة، ال رازة التلمعات الحضارية الكبرى جالتي يمارسها سكان 

 يخش  التربة الرطبة الباردة لدا أج كثيرة الكلس  التربة السجداء،
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 الوادي لإلجاص لواليةأعمدة بيانية توضح البلديات المنتجة : 11الشكل                  

 التين:-1-6

  :0202-0222التين خالل الفترة:اج تطور انت -2-1-6

ج   2411المالحظ أن المساحة المخصصة لهذا المحصجل في ترالع ج بلغ اتإنتاج أجله خالل زام 
مع التذبذب المسلل في بعض السنجات، ج مع  ترالع المساحة المخصصة لهذا المحصجل إال أن 

 كمية اتإنتاج معتبرة مقارنة مع مساحات أكبر 

           
 0202-0222: خالل الفترة والية الواديفي لتين تطور انتاج ابيانية توضح  : أعمدة12الشكل              
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 توزيع التين حسب البلديات:2--1-6

المغير( ترتيب إنتاج التين، في حين -لامعة-الطيجر أم-زمرانتتصدر بلديات جادي ريغ )سيدي  
جيرلع نلاح  رازة التين في ذاته  زديد البلديات  جالمنعدم فيضعيف لجادي سجف يالحظ اتإنتاج ال

المناطق إل : تجفر التربة الصخرية ج المحلرة جقليلة العمق،جتناسبه األراضي التي تحتجي زل 
 الكلس 
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بن قشة سطيل المرارة تندلة المغير جامعة أم اطيور سيدي 
عمران 

االنتاج

 
 المنتجة للتين لوالية الوادي أعمدة بيانية توضح البلديات: 13الشكل                    

 

 :بلدية أم الطيور األشجار المثمرة فيتنوع حول الميدانية دراسة نتائج ومناقشة ال-2

 أشجار المشمش:-2-1

 خصائص الشجرة:-0-2-2

 االختالفات المرفجلجلية بين زينات نفس الصنف كانت كالتالي:
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 . 3و ع 0و ع 2لمشمش ع: يوضح خصائص أشجار ا26جدول                          

 3ع         2ع       1ع         الخصائص    
 منفردة بين النخيل منفردة بين النخيل    منفردة بين النخيل      مجقع تجالدذا  

 صغيرة         متجسطة         كبيرة            الحلم       
 منتصبة         منتصبة          شبه منتصبة جمفتجحة   شكل الشلرة   
 منخفض         متجسط         مرتفع             ارتفاع الشلرة 
 قليلة التفرع        متجسطة التفرع    متفرزة          مستجى التفرع 
 قليلة الكثافة       متجسطة الكثافة    كثيفة           كثافة األجراق     
 

               
 

ختالف بين أفراد الصنف الجاحد من حيث الشكل الخارلي يعجد ال  العديد من لذلك فان ذذا اال
األسباب من بينها أسباب جراثية كأصل الشلرة جصنفها إضافة ال  حلم الشتالت األجل  التي  رزت 
في الحقل، فحسب الفالحين كانت الشتالت مختلفة األزمار جاألحلام قبل  رازتها، كما ان مجقعها 

 رجزة فيه يؤثر بشكل كبير جذلك حسب المتطلبات البيئية المتجفرة جشدتها كنجزية التربة جالجسط الم
 ( 2410)البيطار ،جشدة التعرض لألشعة الشمسية جالرياح جنظام الري المطبق زليها 

 خصائص الورقة:-2-2-0

 أذم الخصائص المدرجسة زل  األجراق ذي: 

شجرة المشمش : 00صورة 

0 

شجرة المشمش : 00صورة 

0 

شجرة المشمش : 00صورة 

0 
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 . 3و ع 0و ع 2ص أوراق أشجار المشمش ع: يوضح خصائ25جدول                       

  3الجرقة          2الجرقة           1الجرقة        الخصائص       
 مسننة          مسننة           مسننة        نجع الجرقة      
 أخضر داكن       أخضر داكن       أخضر داكن      لجن الجرقة      
 cm 0 0         cm0 0 cm        0 0         طجل الجرقة      
 cm         0 0 cm        0 0 cm       3 0 زرض الجرقة   
 

                     
 

اظهرت ذذه النتائج أن ذناك تباين مرفجلجلي بين األجراق يعجد ال  العديد من العجامل أذمها جراثية 
يحدد بالدرلة األجل  حلم األجراق، اضافة ال   كأصل الشلرة جنجزها، اضافة ال  أن زمر الشلرة

زجامل بيئية أخرى تحدد النمج الخضري  جبالتالي فان تحديد مجاصفات األجراق يعتبر معيار يعتمد 
 ( 2410داجي جاخرجن ،)زليه بشكل كبير للتميي  بين الطر  النباتية 

 خصائص األزهار:-2-2-3

هر فيفري، الحظنا بانها تكجن منفردة أج متلمعة، زملية ا ذار شلرة المشمش كانت في منتصف ش
بتالت حرة كبيرة بيضاء من الداخل جملجنة باللجن الجردي  0سبالت إضافة ال   0تتكجن من اتحاد 

 سداة حرة   34ال   10من الخارج باتإضافة جلجد من 

 

 

0لورقة ا 0الورقة   0لورقة ا   

األوراق المعنية بالدراسة الخاصة بشجرة : 00صورة 

 المشمش 
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 خصائص الثمرة "المشمش":-0-2-4

 . 3و ع 0و ع 2ثمار أشجار المشمش ع: يوضح خصائص 27جدول                          

 3ثمرة المشمش    2ثمرة المشمش  1ثمرة المشمش     الخصائص     
 أخضر داكن     أخضر داكن    أخضر داكن      لجن الثمرة     
 بيضاجي       بيضاجي      كرجي         شكل الثمرة    
 خفيفة         متجسطة الثقل   األثقل        ج ن الثمرة    
 cm2 0        cm 2 0     cm 2 2      طجل الثمرة    
 cm 2     cm 1 0     cm 1 2      قطر الثمرة    
 

              
 

فانه زندما تبدأ الثمرة بالنمج تكجن نسبة طجلها ال  قطرذا كبيرة، بمعن  أن ( 0226)البيطار ،حسب 
ها نحج مرحلة النضج تبدأ ذذه النسبة بالنقصان التدريلي ال  ان تثبت الثمرة تكجن متطاجلة، جمع تقدم

قبل قطف الثمار  ذناك زدد من العجامل التي تؤثر زل  شكل الثمرة، بعضها مرتبط باألصل الجراثي 
جالبعض االخر بيئي له زالقة بالمناخ مثل درلات الحرارة جالتساقط جالرياح، التعرض لألشعة 

  مجقع الثمرة بالنسبة للشلرة جالعمليات ال رازية المختلفة التي تتعرض لها الشلرة الشمسية، إضافة ال
   ( 1113)الديري 

 أشجار التين:-2-2

 خصائص الشجرة:-2-0-2

 لتحديد االختالفات الشكلية بين أفراد نفس الصنف نعتمد زل  جصف الخصائص االمرفجلجلية التالية:

: ثمار المشمش المعنية 55صورة 

 بالدراسة
: مقطع طولي لحبة    55صورة 

 مشمش
)بذرة( ثمار نواة : 00صورة 

 المشمش

0لثمرة ا 0لثمرة ا  0لثمرة ا   



 النتائج والمناقشة :الثاني الفصل 

71 
 

 . 3و ع 0و ع 2: يوضح خصائص أشجار التين ع22جدول                           

 3ع         2ع        1ع         الخصائص    
 منفردة بين النخيل منفردة بين النخيل    منفردة بين النخيل      مجقع تجالدذا

 صغيرة         متجسطة         كبيرة            الحلم      
 منتصبة        منتصبة          شبه منتصبة جمفتجحة   شكل الشلرة 
 منخفض          متجسط       مرتفع          ارتفاع الشلرة
 قليلة التفرع        متجسطة التفرع   كثيرة التفرع       مستجى التفرع

 

             
 

يكجن  Bakor ج Beydaالتي تم التجصل فيها ال  أن صنف التين  (Mkedder .,2018)فجفقا لدراسة 
من العينات المعنية بالدراسة تتمي    %80غالبا شكل الشلرة منتصب ج شبه منتصب جمفتجح ج 

بارتفاع متجسط ج مستجى تفرع بين المرتفع ج المتجسط   جبالتالي ذناك العديد من التباينات 
 المرفجلجلية بين أفراد الصنف الجاحد جذلك بسبب العجامل الجراثية، البيئية، ال رازية 

جالبرزم القمي ذج شكل  3ج2سميكة مقارنة بالشلرتين  1جلد بأن سيقان ع السيقان والبرعم القمي:-
 مخرجطي 

  0شجرة التين  :01صورة  0شجرة التين : 00صورة  0شجرة التين : 00صورة 
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 الورقة:خصائص -0-0-0

 .3وع 0وع 2: يوضح خصائص أوراق أشجار التين ع22جدول                          

  3الجرقة          2لجرقة ا          1الجرقة        الخصائص        

 3بسيطة ذات  نجع الجرقة     
 فصجص 

 فصجص  0بسيطةذات  فصجص  3بسيطةذات 

 أخضر داكن       أخضر داكن       أخضر داكن      لجن الجرقة     

 cm 12 0         Cm11 3 cm        0 0         طجل الجرقة     

 cm         10 2 cm        12 0 cm       0 زرض الجرقة  

 

                
 

حجل الخصائص المرفجلجلية ج  (Mkedder .,2018) طبقا للنتائج المتحصل زليها من دراسة
جالتي تم التجصل فيها ال  أنه في صنف التين    Fucus caricaالطجبجلجلية ألصناف التين 

 0البرعم القمي لشجرة التين  :00صورة 

 لمعنية بالدراسة أوراق التين ا: 00صورة           

0لورقة ا 0لورقة ا  0لورقة ا   
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Bayda   % فصجص ، أما  0بها  00 01ص ج% فصج  3من األجراق المدرجسة بها   55 59كانت
 بالنسبة للجن األجراق فهج يختلف بين اللجن األخضر الفاتح ج الداكن   

 خصائص الثمرة "التين ": -2-2-3

 ، ذنا لم تكن ذي التي أثمرت فقط بينما الشلرتين االخرتين غير مثمرتين1 في ذذه الفترة جلدنا الشلرة

 :لجلية التاليةثمار التين ناضلة جتحمل الصفات المرفج 

 : يوضح خصائص ثمار التين .22جدول                                       

ثمرة التين          الصفة            

أخضر داكن           لجن الثمرة          

 لرسي           شكل الثمرة        

قتميل ال  التناس       تناسق الثمرة         

ل الثمرةطج                  cm 2.9  

 cm 2.3        قطر الثمرة        

 

                       
 

كان أغلبها صغير الحلم جذي ثمار مركبة كاذبة، ففي بداية النضج كانت ذات لجن  1الثمار في ع 
 لثمرة تماما من حيث الطعمأخضر داكن جغير صالحة للقطف جاالستهالك البشري، أي أن نضج ا

 ( 2410جقته )العبادي، جاللجدة جالرائحة لم يحن  جالحلم

مقطع طولي لمثرة : 00صورة  ثمار شجرة التين : 00صورة 

 التين 
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  البرتقال:أشجار -2-3

 خصائص الشجرة :-2-3-2

من بين األصناف الكثيرة ألشلار الحمضيات اخترنا صنف شلرة البرتقال نظرا لتجفرذا بشكل بشكل 
 تالي:كبير في البستان  ججفقا للمعايير المعتمدة فان الخصائص المرفجلجلية كانت كال

 . 3و ع 0و ع 2: يوضح خصائص أشجار البرتقال ع22جدول                             

2ع           الخصائص     0ع            3ع              

ا    موقع تواجده خيلمنفردة بين الن       لمنفردة بين النخي        منفردة بين النخيل 

       كبيرة            الحجم       
  

 صغيرة         متجسطة        

تجحةشبه منتصبة جمف        شكل الشجرة         منتصبة        منتصبة          

 قليلة التفرع        متجسطة التفرع    كثيرة التفرع            مستوى التفرع

ة متجسطة الكثاف        كثيفة           كثافة األوراق                   فةقليلة الكثا      

 

              
 0شجرة البرتقال : 00صورة  0شجرة البرتقال : 00صورة  

 

 0شجرة البرتقال : 00صورة 
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جيفسر ذذا االختالف للعينات المدرجسة بان الشكل الخارلي العام ألشلار البرتقال يعتبر زامال مهما 
 لتجضيح أجله التشابه جاالختالف بين االصناف 

 خصائص الورقة:-2-3-0

 . 3و ع 0و ع 2تقال ع: يوضح خصائص أوراق أشجار البر 20جدول                         

  3الورقة          0الورقة           2الورقة        االخصائص         

 بسيطة         بسيطة          بسيطة          نجع الجرقة     

 أخضر داكن       أخضر داكن       أخضر داكن      لجن الجرقة     

 cm        cm       13.6 cm        9.2 15.4 طجل الجرقة     

 cm           5.7 cm        5.5 cm       3.7 زرض الجرقة  

تعد مجاصفات الجرقة )من حيث الشكل جاألبعاد( من الصفات المرفجلجلية كثيرة التنجع ضمن اللنس 
Cutrus  ،ذه الصفات كمفتاح تصنيفي في العديد من الدراسات )جقد استخدمت ذSwingle et 

Reece.,1967)    تعتبر مجاصفات جخصائص األجراق من الصفات التي يهتم بها مربج النبات نظرا
الرتباطها المباشر بالمعامالت ال رازية، حيث يرتبط الشكل النمجذلي للجرقة من حيث الحلم جاللجن 
بالحالة الصحية للصنف أج النجع المدرجس، كما يعكس محتجى التربة من العناصر الغذائية، باتإضافة 
ال  التأثير المحتمل لصفات األجراق زل  مجاصفات الثمار الكمية جالنجزية من خالل نشاط زملية 

 (.Lwata et al.,2002)التمثيل الضجئي 

                     
 أوراق البرتقال المعنية بالدراسة : 00صورة         

0لورقة ا 0لورقة ا  0لورقة ا   
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 خصائص األزهار:-0-3-3

رية خاصة زط رائحة ذات تكجن جالتي أشلار البرتقال الثالث في األ ذار جأشكال جألجان أحلام تختلف
 بصجرة زامة فيكجن األ ذار لجن صغيرة أما نسبيا أج كبيرة تكجن فقد مختلف فهج األ ذار أحلام أما

سبالت جزدد من  0بتالت ج 0جردي  جلدنا أن األ ذار تتكجن من  لجن ذات تكجن قد أج بيضاء
فت أ ذار فقد صن ،(2411)شجمان جاخرجن ،  حسب نتائج دراسة 34ال   10األسدية يتراجح بين 

أغلبية أصناف الحمضيات ضمن ملمجزة األ ذار كبيرة الحلم بينما لجن ال ذرة فقد جلد لجنان 
جاضحان جذما األبيض جالبنفسلي، كما تم التجصل ال  أنه في بعض األصجل تكجن األسدية أطجل 

 من المدقة 

           
 

 

 خصائص الثمرة "البرتقال ":-0-3-4

 3جع 2ذي فقط من تحتجي زل  بعض الثمار بينما الشلرتين ع  1 نا الشلرة عفي ذذه الفترة جلد
، جذلك ألن مجسم االثمار يكجن في فصل الشتاء  جذي ذات الصفات خاليتين تماما من الثمار

 المرفجلجلية التالية:

 

 

 

 

أزهار البرتقال في مختلف : 00صورة 

 مراحل تفتحها

مقطع تشريحي : 01صورة 

 لزهرة البرتقال

مقطع طولي لزهرة : 00صورة 

 برتقال غير متفتحة
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 : يوضح خصائص ثمار البرتقال .23جدول                                    

  ثمرة البرتقال    صائص الخ       
 برتقالي        لجن الثمرة         
 كرجي، إذليللي    شكل الثمرة       

 متناسقة غالبا     تناسق الثمرة       
 مختلفة األحلام   الحلم         
 يختلف من ثمرة ال  أخرى زدد البذجر       

 

              
 

فانه تمكن من تميي  شكلين للثمرة فإما أن يكجن كرجي أج اذليللي،  (2411)شجمان جاخرجن ،جفقا لـ 
ملمجزات صغيرة الحلم، متجسطة الحلم، كبيرة  0أما فيما يخص قطر جارتفاع الثمرة فقد تم تميي  

الحلم، كبيرة لدا  زند مقارنة زدد البذجر في الثمرة فقد اظهرت النتائج أن بذجر لميع األصجل 
 جر زديدة األلنة المدرجسة ذي بذ

 أشجار التوت:-2-4

 لشجرة :خصائص ا -2-4-2

أشلار التجت األبيض جاألسجد اخترنا صنف شلرة التجت األسجد نظرا لتجفرذا في أصناف من بين 
 الحقل  ججفقا للمعايير المعتمدة فان الخصائص المرفجلجلية كانت كالتالي:

 

 

 : بذور ثمار البرتقال 00صورة        مقطع طولي لثمرة البرتقال  :00صورة  
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 . 3و ع 0و ع 2أشجار التوت ع: يوضح خصائص 24جدول                         

 3ع          0ع        2ع         الخصائص    

 منفردة بين النخيل منفردة بين النخيل    منفردة بين النخيل      مجقع تجالدذا 

 صغيرة         متجسطة         كبيرة            الحلم       

 منتصبة جمفتجحة          تصبة من         شبه منتصبة جمائلة     شكل الشلرة   

 كثيرة التفرع       متجسطة التفرع   كثيرة التفرع       مستجى التفرع 

 قليلة الكثافة               متجسطة الكثافة          كثيفة               كثافة األجراق 

 

            
 

بيعة نمجذا جحلمها، اذ يصل ارتفاع شلرة لذلك تختلف أنجاع التجت األبيض جاألسجد جاألحمر بط
أمتار، جيكجن ارتفاع  14مترا، بينما ال يتلاج  ارتفاع شلرة التجت األسجد  20التجت األبيض ال  

 (.Fanace. , 1997)شلرة التجت األحمر حد جسط بين النجزين السابقين 

طقة فهي قيد التلربة من طرف  رازة فاكهة التجت تعتبر من ال رازات الحديثة لدا جالدخيلة في المن
الفالحين، جقد القت نلاحا كبيرا في السنجات القليلة الماضية نظرا لتكييف بعض الظرجف المناسبة 

 لنمجذا 

 0شجرة التوت : 00صورة  0شجرة التوت : 00صورة   0تشجرة التو: 00صورة 



 النتائج والمناقشة :الثاني الفصل 

79 
 

 الورقة:خصائص -2-4-0

 كانت الخصائص المرفجلجلية لألجراق كالتالي:

 .3و ع 0وع 2: يوضح خصائص أوراق أشجار التوت ع26جدول                    

  3الجرقة          2الجرقة           1الجرقة        االخصائص       

 ذات مدببة بسيطة، نجع الجرقة     
 أسنان

 ذات مدببة بسيطة،
 أسنان

 ذج مدببة بسيطة،
 أسنان

 أخضر فاتح       أخضر فاتح       أخضر فاتح      لجن الجرقة     

 cm 1       cm 0 0 cm        0           طجل الجرقة     

 cm         0 0 cm        0 cm       0 0 زرض الجرقة   

 

                 
 

فان أجراق أشلار التجت تكجن خضراء فاتحة لمازة رقيقة  (،2410)مخجل جآخرجن ،حسب دراسة 
لتفصيص تختلف فيما بينها في شكل التفصيص حت  زل  الشلرة الجاحدة فبعض األجراق خماسية ا

بينما بعضها اآلخر غير مفصصة، جذي متبادلة متعددة األشكال حجافها غير حادة، جتكجن األجراق 
 بأشكال مختلفة بيضجية ة أحيانا قلبية حت  زل  نفس الشلرة 

 

 أوراق التوت المعنية بالدراسة  :00صورة            

0لورقة ا 0لورقة ا  0لورقة ا   
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 خصائص الثمرة "التوت":-2-4-3

 في أجاخر شهر مارس كانت ثمار شلرة التجت غير ناضلة بعد جانما في بداية تكجنها:

 . 3و ع 0و ع 2: يوضح خصائص ثمار أشجار التوت ع25جدول                           

 3ثمرة المشمش    2ثمرة المشمش  1ثمرة المشمش     الخصائص     

 أخضر داكن     أخضر داكن    أخضر داكن      لجن الثمرة     

   بيضاجية         بيضاجية       بيضاجية        شكل الثمرة    

 خفيفة       متجسطة الثقل   األثقل         ج ن الثمرة    

 cm 1 0      cm 1 2     cm 4 1      طجل الثمرة    

 cm 4 0      cm 4 0     cm 4 0      قطر الثمرة    

 

         
 

تبدأ األأ ذار  من الناحية النباتية الثمرة ليست مفردة بل ذي ثمرة مركبة، زندما يحدث االلقاح
جقجازدذا العريضة باالنتفاخ حت  تتغير بشكل كامل من حيث اللجن ج القجام ج تصبح ممتلئة ج 
زصيرية   جلجن الثمار ال يحدد نجع التجت فمثال التجت األسجد يمكن أن يعطي ثمار تتراجح بين 

 Cam et)جالدة بالثمار األسجد ج األحمر المسجد ج البنفسلي الداكن ج ذلك جفقا لالنثجسيانات المت

al .,2004.)   جبالتالي الشكل المرفجلجلي لثمار التجت يعتبر من أذم الخصائص التي يعتمد زليها في
 دراسة التنجع البيجلجلي لألشلار المثمرة 

 ثمرة شجرة التوت  :00صورة        ثمار التوت المعنية بالدراسة  :00صورة    

 شجرة التوت شش

0لثمرة ا 0لثمرة ا  0لثمرة ا   
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 أشجارالرمان:-2-5

 خصائص الشجرة:-2-6-2

 االختالفات المرفجلجلية بين زينات نفس الصنف كانت كالتالي:

 . 3و ع 0و ع 2: يوضح خصائص أشجار الرمان ع27جدول                         

 3ع         2ع       1ع         الخصائص     
 منفردة بين النخيل منفردة بين النخيل    منفردة بين النخيل      مجقع تجالدذا   

 صغيرة         متجسطة         كبيرة            الحلم        
 منتصبة        منتصبة          منتصبة         الشلرة شكل    
 منخفض          متجسط       مرتفع          ارتفاع الشلرة   
 قليلة التفرع        متجسطة التفرع   متفرزة        مستجى التفرع  

 جراق              قليلة األ      متجسطة األجراق           كثيرة األجراق            زدد األجراق
 

          
 

من المالحظ أن لميع أشلار الرمان المتجالدة في الحقل كانت مج زة بين ألشلار النخيل جلم تكن 
شكلها منتصب ذات ارتفاع،  2ذات شكل شبه منتصب، بينما الشلرة  1بلانب بعضها، كانت الشلرة 

 0شجرة الرمان : 00صورة     0شجرة الرمان  :00صورة  0شجرة الرمان : 01صورة   
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ذناك العديد من التباينات المرفجلجلية بين أفراد فقد كانت منتصبة الشكل  جبالتالي  3أما الشلرة 
 ( 2410)البيطار ، الصنف الجاحد جذلك بسبب العجامل الجراثية، البيئية، ال رازية 

 خصائص الورقة:-2-6-0

 المعايير المرفجلجلية التي تم االزتماد زليها كانت كالتالي :

 . 3و ع 0و ع 2: يوضح خصائص أوراق أشجار الرمان  ع22جدول           

  3الجرقة          2الجرقة           1الجرقة        الصفة         
 بسيطة قلبية       بسيطة رمحية     بسيطة رمحية   نجع الجرقة     
 أخضر داكن       أخضر داكن       أخضر داكن      لجن الجرقة     
 cm 0 1         cm 0 0 cm        2 1         طجل الجرقة     
 cm         2 0 cm        1 0 cm       1 2 زرض الجرقة  
 

                   
 

خالل دراستهم لمرفجلجلية ج  ،(2410)سلمان ج اخرجن ،طبقا للنتائج المتجصل اليها من طرف 
متطاجلة  بيجكيميائية بعض أصناف الرمان ، جلدجا  بأن شكل األجراق في لميع األصناف المدرجسة

ال  رمحية   جمنه ذناك تباين مرفجلجلي بين األجراق يعجد بالدرلة األجل  ال  زجامل بيئية تحدد 
 النمج الخضري 

 

 

 أوراق الرمان المعنية بالدراسة  : 00صورة          

0لورقة ا 0لورقة ا  0لورقة ا   
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 خصائص األزهار:-2-6-3

زملية ا ذار شلرة الرمان في ذذه الفترة كان في بداية مراحله اذ تجالدت بعض األ ذار غير متفتحة 
تجصل )سلمان ج أشلار الرمان   في األ ذار جأشكال جألجان مأحلا تختلف، داكنذات لجن أحمر 

ال  أن شكل األ ذار في لميع األصناف كان لرسيا ، أما زدد السبالت ج البتالت  (2410اخرجن ،
فكان غير ثابت في الشلرة الجاحدة جكان زدد البتالت متطابق مع زدد السبالت في كافة األصناف 

 المدرجسة  

                
 

 خصائص الثمار: -2-6-4

في ذذه الفترة زملية االثمار زند أشلار الرمان لم تحن بعد، بحيث كانت االشلار في أجائل فترة  
فقد تم التجصل ال  أن ثمرة الرمان مركبة ( 2410)سلمان ج اخرجن ،اال ذار  اال أنه جحسب دراسة 

لقشرة فقد يكجن أصفر مخضر أج أحمر شكلها يتراجح بين البيضجي ج الشكل اتإذليلي، أما لجن ا
  ارلجاني غامق أج 

  األشجار المدروسةعالقة القرابة بين نتائج ومناقشة : 

 المشمش:أشجار -2

ازتمادا زل  القراءات المتحصل زليها من مقارنة لميع الصفات النجزية المدرجسة في ذذا البحث، 
ابه بين أصجل أشلار المشمش المختلفة ج تم انشاء لداجل معطيات الستخدامها في حساب درلة التش

انشاء زالقات القرابة، تحصلنا زل  المخطط المجضح في الشكل التالي ج الذي يظهر تج ع األصجل 

 متفتحة  : مقطع طولي ألزهار رمان غير00صورة   مختلف أحجام أزهار شجرة الرمان  :00صورة  
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( ، أما الملمجزة 2( ج)ع1المدرجسة في ملمجزتين رئيسيتين، ضمت األجل  كل من الشلرة )ع
 (  3الثانية فهي تشمل الشلرة )ع

ص المرفجلجلية جازتمادا زل  النتائج اتإحصائية فانه من المحتمل أن تنتمي من خالل دراسة الخصائ
( تنتمي ال  صنف اخر 3( ال  نفس الصنف، بينما الشلرة )ع2( ج)ع1كل من شلرة المشمش )ع

 مختلف  

            

 ع ع ع

0,8873123

0,9073123

0,9273123

0,9473123

0,9673123

0,9873123

به
شا
لت
ة ا
ج
در

 
 على مقارنة الصفات المرفولوجية. : مخطط القرابة بين أصول شجرة المشمش اعتمادا14الشكل       

 أشجار التين:-0

بعد حساب درلة التشابه بين أصجل أشلار التين المختلفة ج انشاء زالقات القرابة تم الحصجل زل   
المخطط المجالي جالذي يظهر أن شلرة القرابة المرفجلجلية قد بينت انقسام األصجل المدرجسة ال  

( ، بينما الملمجزة 3( ج )ع2مجزة األجل  كل من الشلرة )عملمجزتين رئيسيتين، اذ ضمت المل
 (  1األخرى فهي تشمل الشلرة )ع

نتائج االحصائية جمقارنة الخصائص المرفجلجلية ألصناف التين فانه يلدر الجصجل فبناء زل  ذذه ال
ي ال  ( تنتم1( تنتميان ال  نفس الصنف، بينما الشلرة )ع3( ج )ع2)عال  أن كل من شلرتي التين 

 صنف اخر مختلف 
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 ع ع ع

0,704003

0,754003

0,804003

0,854003

0,904003

0,954003

به
شا
لت
ة ا
ج
در

              
 : مخطط القرابة بين أصول شجرة التين اعتمادا على مقارنة الصفات المرفولوجية.15الشكل         

 أشجار البرتقال:-3

، تحصلنا زل  ات القرابة بعد حساب درلة التشابه بين أصجل أشلار البرتقال المختلفة ج انشاء زالق
ج الذي يظهر تج ع األصجل المدرجسة في ملمجزتين رئيسيتين،  مجاليالمخطط المجضح في الشكل ال

من  (  3( ، أما الملمجزة الثانية فهي تشمل الشلرة )ع2( ج)ع1ضمت األجل  كل من الشلرة )ع
فانه من المحتمل أن تنتمي كل خالل دراسة الخصائص المرفجلجلية جازتمادا زل  النتائج اتإحصائية 

( تنتمي ال  صنف اخر 3( ال  نفس الصنف، بينما الشلرة )ع2( ج)ع1من شلرة المشمش )ع
 مختلف 
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 ولوجية.: مخطط القرابة بين أصول شجرة البرتقال اعتمادا على مقارنة الصفات المرف16الشكل         

 أشجار التوت:-4

بعد انشاء زالقات القرابة تم الحصجل زل  المخطط المجالي جالذي يظهر أن شلرة القرابة المرفجلجلية 
قد بينت انقسام األصجل المدرجسة ال  ملمجزتين رئيسيتين، اذ ضمت الملمجزة األجل  كل من 

 (  3ة )ع( ، بينما الملمجزة األخرى فهي تشمل الشلر 2( ج )ع1الشلرة )ع

نتائج االحصائية جمقارنة الخصائص المرفجلجلية ألصناف التين فانه يلدر الجصجل فبناء زل  ذذه ال
( تنتمي ال  3( تنتميان ال  نفس الصنف، بينما الشلرة )ع2( ج )ع1)عال  أن كل من شلرتي التين 

 صنف اخر مختلف 

               

 ع ع ع

0,6764884

0,7264884

0,7764884

0,8264884

0,8764884

0,9264884

0,9764884

ه 
اب
ش
لت
ة ا
ج
در
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 : مخطط القرابة بين أصول شجرة التوت اعتمادا على مقارنة الصفات المرفولوجية.17الشكل           

 أشجار الرمان :-5

، تحصلنا زل  بعد حساب درلة التشابه بين أصجل أشلار البرتقال المختلفة ج انشاء زالقات القرابة 
 ملمجزتين رئيسيتين، المدرجسة في ج الذي يظهر تج ع األصجل مجاليالمخطط المجضح في الشكل ال

 (  3( ، أما الملمجزة الثانية فهي تشمل الشلرة )ع2( ج)ع1ضمت األجل  كل من الشلرة )ع

من خالل دراسة الخصائص المرفجلجلية جازتمادا زل  النتائج اتإحصائية فانه من المحتمل أن تنتمي 
مي ال  صنف اخر ( تنت3( ال  نفس الصنف، بينما الشلرة )ع2( ج)ع1كل من شلرة المشمش )ع

 مختلف 

           

 : مخطط القرابة بين أصول شجرة الرمان اعتمادا على مقارنة الصفات المرفولوجية.18الشكل      
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مناطق الجنوب  ن الهدف األساسي من عملنا هو دراسة تنوع األشجار المثمرة المزروعة فيإ      

وذلك ، ذجا نمو بلدية أم الطيوروالواحات بشكل عام وفي والية الوادي ووادي ريغ خاصة مع اتخاذ 

من خالل دراسة ميدانية تم فيها التركيز على مجموعة من خصائص األشجار المثمرة كالشكل العام 

 درجة التشابه بينها ....،اضافة الى التعرف الى لألشجار ، خصائص األوراق، األزهار ، الثمار

 بمنطقة المجال في المختصين مع واللقاءات المحلية، ومعطيات السلطات إحصائيات من وانطالقا

 تحليل في والية الوادي، وبعد الزراعي القطاع لتنمية الوطنية المخططات على واالطالع الدراسة،

 منطقة التي تعتبروالية الوادي , األشجار المثمرة بمناخ زراعة ونجاح تأقلم أن إلى توصلنا النتائج

 أخرى ناحية للشجرة، ومن والفيزيولوجية المورفولوجية الخصائص إلى الرئيسي سببه يعد جافة،

به الوالية  تمتاز التطور الفالحي كذلك الدولة، من الداعمة التنموية الفالحية والمخططات البرامج

 52.2هكتار أي مانسبته  51517قدرها وادي ريغ  ألشجار النخيل في  المنتجة مؤخرا.  فمثال المساحة

، و مساحة  % 60قنطار أي  1272175من مجموع مساحة النخيل في الوالية  بإنتاج يقدر ب  %

تليها المغير بنسبة مساحة  % 15زراعة الزيتون كانت أكبر في بلدية بن قشة بنسبة إجمالية تساوي 

تتصدر بلدية )قمار( الترتيب مساحة و إنتاجا نظرا فقد  ، أما بالنسبة ألشجار الحمضيات % 1.2

لمالئمة الظروف الطبيعية ، بينما تتصدر بلديات )حاسي خليفة، الطريفاوي، سيدي عون( الترتيب في 

-جامعة-أم الطيور -مساحة وانتاجية أشجار الرمان ، كما وجدنا أن بلديات وادي ريغ )سيدي عمران

  ي حين يالحظ اإلنتاج الضعيف لوادي سوف .المغير( تتصدر في إنتاج التين، ف

ثمةرة الدراسةة بأنةه يوجةد تبةاين واضةح فةي الخصةائص المرفولوجيةة ألصةناف األشةجار الماظهرت    

وهةةي: أشةةجار المشةةمش،  تحديةدا وواليةةة الةةوادي عامةةة   بلديةةة أم الطيةةورالخمسةة المتواجةةدة بكثةةرة فةةي 

شةةجار الرمةان، سةةواء كانةت داخةةل النةوع الواحةةد) أي أشةجار التةين، أشةةجار البرتقةال، أشةةجار التةوت، أ

لنفس النوع( أو بين األنواع على الرغم مةن انتشةارها  1،ع 5،ع1رفولوجي بين األشجار عواختالف م

رفولوجيةة التةي ووهذا ما أكدته النتائج االحصائية  المحددة لدرجة القرابة الم ، في موقع جغرافي واحد

دائما ما تكون عينتين من األشجار داخل الصنف الواحد متشابهتين مما  أجريناها واتضح من خاللها أنه

  مغايرة يعني أنهما حتما ينتميان لنفس العائلة في حين تكون العينة األخرى مختلفة وبالتالي تتبع عائلة 

تتنوع ال منه و والية الوادي فيالمزروعة  ألشجار المثمرةلالنتائج تؤكد التنوع الواسع  هذهوبالتالي كل 

 في منطقة الواحات والجنوب الجزائري لهذه المحاصيل الزراعية.
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تثمين األشجار المثمرة في منطقة الواحات على وجه العموم ووالية الوادي تكمن أهمية دراستنا في     

 متكامل لقطاعمن أجل الوصول خصوصا اضافة الى تطوير زراعتها وتحسين مردودية انتاجها 

 .الجيدة النوعية ائصوله خص الطلب ويغطي

، كالتعمق في دراسة جميع أصناف ية للعديد من األبحاث المستقبليةتعتبر هذه النتائج نقطة بدا    

األشجار المثمرة المتواجدة في هذا االقليم ، اضافة الى التعرف على التقنيات الحديثة التي تسمح بإكثار 

 هذه المحاصيل الزراعية و العناية بها . 
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 قائمة المراجع                                     

 المراجع العربية                                       

 العملي  اللانب ( الخضرة المستديمة الفاكهة (  محاضرات 0202)  أ، .العالف .2

 Phoenix dactylifera - التمر نخيل في الصفات بعض سةدرا (.0222) .ف االبريسم .0
L. ابحاث مرك  , البصرة لامعة . جبغداد البصرة منطقتي في الخضراجي الم رجع صنف 

   12 ص1 العدد. النخيل

 جالنشر  في تاريخ سجف, دار الهدى للطبازةالدر المرصجف (. 0222)  أ،.منصوري .3
دائرة المكتبة  زل  محصجل العنب، دليل اآلفات الرئيسية. (0223) أ،.خضير .4

 الجطنية،زمان،األردن 

(  أذم األمراض ج الحشرات التي تصيب أشلار اللج يات ج ال يتجن ج 0225)إ،  .الشويري .6
 طرق معاللتها مشرجع إنتاج ج تعميم المجاد المصدقة في لبنان 

(, 2410/1111ئر )السياسة ال رازية جاألمن الغذائي في الل ا (.0225)،ك ., مالل.أزكرياء .5
مذكرة ماستر في العلجم السياسية جالعالقات الدجلية , كلية الحقجق جالعلجم السياسية , لامعة 

 د مجالي الطاذر, سعيدة  
  14- نخلة التمر شلرة الحياة  مكتبة العاني  بغداد  ص  (2270)،ع  .زالبكر .7

  ، األردناآلفات الحشرية آلفات ال يتجن ج مكافحتها (.2250) ت،.العنزي .2

 Phoenix) - التمر نخيل لقاح حبجب لتأثير مقارنة براسة(  .0227). ع رونيج .2
dactylifera L.) الطجر أطرجحة دكتجراه. األنثجية األصناف بعض ثمار صفات زل  الذكرية 
 منتجري اتإخجة لامعة ,النباتي جاتإنتاج الحيجي للتنجع البيجلجلية القجازد الثالث ،تخصص

 .10-43ص . قسنطينة،

العلمية  األبحاث مصلحة . ال يتجن (0223).ع  بصل ه، خريستو م، زينات ج، حداد .22
 .ص 55 .األجل  الطبعة لبنان ال رازة، ال رازية  ج ارة
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خ دمتها  –اصنافها  –أشلار الفاكهة في بالد العرب ،  رازتها  ( .2222) ح ط،.الشيخ .22
 شر جالتج يع جالترلمة ، دمشق ، سجريا  جفجائدذا   الطبعة األجل    دار زالء الدين للن

   المجسجزة النباتية لمنطقة سجف  مطبعة الجليد, الجادي_ الل ائر (.0227) ،ي  حليس .20
  جل العنب   لامعة الدجل العربية(  الدليل االسترشادي ل رازة جتدا 0202) ف،ر،.ناصر  .23

   انتاج الفاكهة ,لامعة تكريت_العراق(0202).خ ع، سهر .24

 النبات العام مجرفجلجليا جنشريح النبات, دار نجر للنشر_ ألمانيا   (.0222) ،أ ل.ونس .26
نتاج نباتات الفاكهة ، الكتاب الثاني ، الفاكهة  (2227)،ع  .الدجوي  .25   مجسجزة  رازة جا 

 متساقطة األجراق   الطبعة األجل    مكتبة مدبجلي ، مصر  

المتخصصة في البستنة   دار  قسام غير  إنتاج الفاكهة لأل( 0222) ع،.الدوري ، الراوي .27
 الكتب للطبازة جالنشر ، لامعة المجصل ، العراق  

  مشرجع التنمية ال رازية الممجل من االتحاد االجرجبي  )0222 (.زينات م .22

آفات النخيل ج التمجر ج طرق مكافحتها في مصر، اتإدارة العامة ( . 0222)س م، .نجيب .22
 للثقافة ال رازية 

التلقيح في نخلة التمر   باب من كتاب نخلة التمر الشلرة الكاملة  ( .0225) .الشرفا م ي .02
  10-2ص 

نمج جتطجر ثمار نخيل التمر  باب من كتاب نخلة التمر الشلرة  (.0226)  .الشرفا م.ي .02
   10المملكة العربية السعجدية   ص . الكاملة

د الحصاد   مديرية دار   فسللة ا لحاصالت البستانية بع (2226)ع،.العاني ، مخلف  .00
 الكتب للطبازة جالنشر ، لامعة المجصل ، العراق  

 شلرة التين ،ج ارة ال رازة ، فلسطين   (.0224)ع ح ،.الدحلة  .03

 ،الحمضيات،الكجيت  (2223)ع م ،.عبد اهلل .04
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 األجراق متساقطة الفاكهة انتاج- م.( 1991 ) وليد محمد والسحار، عبسي محمد وش،كرد .06
 حلب   لامعة 

دليل الستصالح ج  رازة األراضي اللديدة ج الصحراجية،مكتبة بن سينا  (.2222).د أمحم .05
 للنشر ج التج يع  

 لبنان  مصلحة األبحاث العلمية ال رازية، المشمش، (.0222) .ميشال أ و آخرون .07
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 قائمة المالحق:

 في حساب درجة التشابه بين أصول األشجار المثمرة. : يوضح رقمنة الخصائص المدروسة الستخدامها01الملحق 

 تمثيلها بأرقام          الخصائص            لمعايير المعتمدةا     
 2 منعزلة عن النخيل موقع تواجدها

 0 منفردة بين النخيل
 2 كبيرة حجم الشجرة

 6 متوسطة
 3 صغيرة

 0 شبه منتصبة ومفتوحة شكل الشجرة
 4 منتصبة

 5 شبه منتصبة ومائلة
 2 منتصبة ومفتوحة

 3 مرتفعة ارتفاع الشجرة
 0 متوسط
 2 منخفض

 7 متفرعة مستوى التفرع
 6 متوسطة التفرع
 3 قليلة التفرع

 5 كثيفة كثافة األشجار
 4 متوسطة الكثافة
 0 قليلة الكثافة

 2 مسننة نوع الورقة
 0 بسيطة
 3 فصوص 3بسيطة ذات 
 4 فصوص 6بسيطة ذات 

 6 بسيطة رمحية
 5 بسيطة قلبية

 7 ذات أسنانطة مدببة بسي
 0 أخضر داكن لون الورقة

 2 اخضر فاتح
 2 بيضاوي شكل الثمرة
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 0 كروي
 3 جرسي

 4 كروي اهليليجي
 2 تميل الى التناسق تناسق الثمرة

 0 متناسقة غالبا
 3 مختلفة األحجام حجم الثمرة
 0 أخضر داكن لون الثمرة

 4 برتقالي
 

 بعض اآلفات و األمراض التي لوحظت على مستوى أوراق بعض األشجار المثمرة  :20الملحق             
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