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تباین الصفات المورفولوجیة والبومولوجیة لبعض طرز الرمان في المناطق الشمالیة الغربیة من سوریة
أحمد معروف-غسان عبد هللا 

جامعة حلب, كلیة الزراعة, قسم البساتین

الخالصة
عام ١٥تمت دراسة تسعة طرز من الرمان بمنطقة دركوش شمالي غرب سوریة عمر أشجارھا 

تباینت األشجار بین الكبیرة مثل :وفیما یلي أھم النتائج المتحصل علیھا ٢٠١٠-٢٠٠٩خالل الموسم 
وتعددت أشكال التیجان بین المفترش والقائم ونصف القائم SD1أو الصغیرة مثل SD8وSD2طرازي 

والمتھدل وحملت ثمارھا ألواناً مختلفة تراوحت بین الزھري المبیض واألصفر المخضر وحتى اللون 
تراوح المسطح .نفسجي الغامق وأما الثمیرات فقد حملت ألواناً تراوحت بین الزھري والسكري واألحمرالب

أما ع لى SD6في الطراز ²سم9.67إلى SD5في الطراز ²سم4.24الورقي على خشب حدیث بین 
أعلى SD7وقد حمل الطراز . SD1في طراز ²سم9.05وSD4في ²سم4.37الخشب القدیم فقد كان بین 
كان لألزھار التي لھا شكل الجرس النسبة .شب قدیم مقارنة مع الطرز األخرى نسبة من األزھار على خ

والعكس بالنسبة لشكل اإلبریق وھذا النوع األخیر ھو , SD7والنسبة األقل في طراز SD6األعلى في طراز 
مغ220رز بینما سجل أقل وزن على بقیة الط) مغSD7)518.67تفوق وزن ثمار .الذي یعطي ثماراً 

SD5بینما وصلت ھذه النسبة في ثمار الطرازT.S.S%14.94التي كانت فیھا نسبة SD9لثمرة الطراز
أما , SD1في 3.15إلى SD3في 0.47بینما تراوحت الحموضة الكلیة المعایرة من , 19.41%إلى 

.SD9في الطراز 4.89واألدنىSD4عند 34.89معامل النكھة فقد كان األعلى 

المقدمة
تتمیز سوریة بغنى التنوع الحیوي النباتي المترافق بتنوع الطوابق البیومناخیة السائدة مما یتیح 
المجال واسعاً أمام تطویر الطاقة البنائیة الحیویة الممكن الحصول علیھا وزیادة االستفادة من التنوع 

مان في سوریا لیست حدیثة العھد فھي قدیمة جداً وتشمل أصناف وطرز وإن زراعة الر.البیومناخي السائد
إدلب ودیر الزور، حیث , وتنتشر زراعة الرمان في كافة محافظات القطر لكنھا تتركز في حلب. متعددة 

.ر أسواق محلیة وخارجیة لتسویقھا تالقي زراعة الرمان اھتماماً واسعاً نظراً الرتفاع إنتاجیتھا وبدء توف
تتحمل درجات , من نباتات المناطق تحت المداریة متساقطة األوراقPunica granatumالرمان تبریع

Kolesnikov(ونادراً بالتطعیم , ولكنھا ال تتحمل البرودة كثیراً وتتكاثر عادة بالعقلة الساقیة, الحرارة العالیة
سنتان أو أكثر أو على الدوابر على أفرع بعمر" وتحمل البراعم الزھریة في الرمان جانبیا.)1966،

, على الفریعات المتفتحة خالل موسم النمو الحالي" وقد تكون طرفیا. القصیرة المحمولة على األفرع القدیمة
وقد یحمل البرعم الطرفي برعمین , )أزھار1-5(حیث یتفتح البرعم عن فرع خضري یحمل في نھایتھ

بأن ) ١٩٦٦، Kolesnikov(ویشیر ). 1980،عطیة"(وآخر خضریا" زھریا" زھریین وقد یحمل برعما
ذات لون برتقالي محمر خنثى ، ثنائیة الشكل ، األول شكل الجرس , جلدیة سمیكة, زھرة الرمان كبیرة الحجم

)Bell Shape ( وغیر كامل التطور في ھذه األزھار وال تتشكل المبایض, حیث المتاع من النوع القصیر ,
وھذا النوع من , حیث المتاع من النوع الطویلAscidic  Shape)(اإلبریقشكلوالثاني .وكلھا تسقط

بان كل حبة رمان في الداخل ما ھي إال عبارة عن ) Zielinski)1955وقد ذكر. األزھار یعطي ثماراً 
الثمیرات مضلعة مؤلفة من طبقة خارجیة . (Hypogenous)صغیرة سفلیة Drupelets)(ثمیرة حسلیة 

وھو الذي یؤكل ویختلف ) حسب األصناف(تینیة مائیة تحتوي عصیر سكري أو حامضي أو لفان رقیقة جیال
لون العصیر من أبیض إلى وردي إلى أحمر قان إلى خمري حسب األصناف، الطبقة الداخلیة جلدیة قرنیة 

من % 70ھي إن نسبة الثمیرات في ثمرة الرمانو.  )1980،عطیة(یوجد بداخلھا الجنین وتسمى بالبذرة
من وزن الثمرة، وھي % 22.20وتشكل البذور %. 65وزن الثمرة وإن نسبة العصیر من الثمیرات تبلغ 

تحتوي على الكربوھیدرات والزیوت والبروتین واأللیاف والرماد ویمكن استخدام كسبتھا في تغذیة الحیوانات 
.)1969, مكسیموسزیدان و (% 20وتحتوي قشرة الثمار على نسبة من التانین حوالي 

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٣/٨/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث   
غ من الثمیرات یتكون 100أن التركیب الكیمیائي لعینة من ثمار الرمان مقدارھا ) Kumar)1990وجد وقد 

% 13.5والسكریات % 0.7-0.2والدھون % 1.9-0.8والبروتین % 81,8-76,2الماء : من المواد التالیة
أما حمض االسكوربیك یتراوح % 0.5والرماد % 6.4-2واأللیاف % 16.2الكربوھیدرات الكلیة فھي أما
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وغیر % 15-9.6وكانت السكریات المختزلة % 17.2-13.3أما المواد الصلبة الذائبة . ملغ14-8ما بین 
سكریات أن ال)١٩٧٤واخرون،Lee(وأكـدت نـتائج %. ملغ C4-10وفیتامین % 2.2-0.6المختزلة 

الحرة في ثمار الرمان ھي الجلوكوز والفركتوز، أن الحمض العضوي السائد في ثمار الرمان ھو حمض 
السیتریك ، مع وجود أحماض السیكسینیك والطرطریك والفیوماریك  والمالیك وان األحماض العضویة في 

ومن بین األحماض االمینیة كان , جداً علماً أن النسبة ما بین الحامض إلى السكر كانت قلیلة, الثمار عالیة جداً 
ویؤكد . یوماً من التزھیر75حمض الجلوتامیك ھو السائد وان األحماض االمینیة الكلیة قد ازدادت بعد 

KaderوElyatem)وان السكریات السائدة في . بان حمض السیتریك ھو الحمض العضوي السائد) ١٩٨٤
بأنھ خالل نفس موسم النمو ) ١٩٨٤(واخرون Kaderوجد وقد . ثمار الرمان ھي الجلوكوز والفركتوز

وكان محتوى الثمرة من المواد الصلبة ودرجة تركیز اللون , كانت الحموضة المعایرة لثمار الرمان تتناقص
بل یجب قطافھا , في العصیر یزداد كلما تقدمت بالنضج وأن ثمار الرمان ال تنضج بعد قطافھا من الشجرة

الرمان وعصیره من أھم یعتبر. الة النضج الكامل لضمان الصفات المذاقیة عالیة الجودةفقط عندما تكون بح
مضادات األكسدة الطبیعیة ولھا تأثیرات مھمة فھي تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعیة الدمویة 

العدوى البكتیریة والسرطان بسبب محتواھا العالي من المواد الفینولیة ویمكن أیضا أن تكون حال لحاالت 
Salgadoوتشیر نتائج) ٢٠٠٩واخرون ، Miguelو٢٠٠٩واخرون ، Yıldız(والفطریة والتسمم الغذائي 

إلى أن عصیر الرمان من أھم المواد الطبیعیة التي تؤثر على الحد من تطور أنواع عدیدة ) ٢٠٠٩(واخرون
تي نشأت عن الغراس البذریة عبر العصور ونظرا لالختالفات الكبیرة في ثمار الرمان ال. من البكتریا

La(فقد تم اختیار األعداد الكبیرة من األصناف عن طریق إكثارھا بالعقلة الساقیة من تلك النباتات , المختلفة 
Rue, ،١٩٧٧.(

یھدف ھذا البحث إلى دراسة تباین الصفات المورفولوجیة والبومولوجیة لتسع من طرز الرمان 
.دركوش ، مع تحدید بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لثمار ھذه الطرزالمنتشرة في منطقة 

وطرائقھمواد البحث
نفذ ھذا البحث في بستان رمان یقع في منطقة دركوش التابعة لمحافظة إدلب والتي ترتفع :موقع البحث -١

.متر عن سطح البحر وتتبع منطقة االستقرار األولى120
سنة ، 15مرباة على عدة سوق عمرھا  , رمان متكاثرة خضریاً بالعقلة الساقیةأشجار:المادة النباتیة -٢

تروى منذ بدایة أیار وحتى منتصف أیلول من میاه عذبة بطریقة الغمر , مزروعة في تربة طینیة خصبة
بحیث تم أخذ ثالث. تقلم سنویاً وینفذ فیھا برنامج مكافحة لآلفات الشائعة, لألحواض من أقنیة جانبیة

عینات عشوائیاً من ثمار من شجرة واحدة من الطرز المتوفر في البستان بعد تحدیدھا بمعرفة المزارع 
Strainوھي األحرف األولى من SDوحسب تسمیاتھا المحلیة وتسھیالً للدراسة أطلق علیھا رمز 

: وفق مایليDarkoushواسم منطقة البحث دركوش 

SD1SD2SD3SD4SD5SD6SD7SD8SD9
حامض 

جداً 
ناب 
فرنسي عصفوريالجمل

حلو
فرنسي 
لفان لفان حلوحامضحامض

حامض
رمان 
اسود

:تم تعلیم شجرة من كل طراز متوفر بالبستان وتمت علیھ الدراسات التالیة :طرائق البحث-٣
.وتم ذلك بتحدید شكل تاج الشجرة: شكل األشجار وطبیعة نموھا -١-٣
نصفھا متوضع على خشب ( ورقة من كل شجرة بشكل عشوائي 24أخذت :قیاس المسطح الورقي-٢-٣

.Leaf Area Metter، وتم القیاس باستخدام جھاز) حدیث والنصف اآلخر على خشب قدیم
بعد اختیار ثالثة أفرع ھیكلیة تم إحصاء عدد األزھار الموجودة على ھذه : طبیعة الحمل واإلزھار-٣-٣

زھرة 50وبعدھا تم عد . وعلى خشب قدیم , یثاألفرع من جھات مختلفة موزعة على نمو حد
). الجرسي أو شكل اإلبریق(موزعة عشوائیاً على كل فرع لتحدید النسبة المئویة ألشكال األزھار 

ثمار بشكل عشوائي من كل شجرة معلمة تم ٣بعد أخذ : مواصفات الثمار الفیزیائیة والكیمیائیة -٤-٣
نھا باإلضافة إلى وزنھا باستخدام میزان حساس وأیضاً تحدید ألوان القشور الخارجیة للثمار ألوا

قیاس سماكة القشرة الخارجیة باستخدام الباكولیس باإلضافة إلى تحدید ألوان , وزن الثمیرات بداخلھا
ثم عصر الثمیرات وأخذ .ثمیرة ونسبة التصافي٢٠الثمیرات، كما تم حساب وزن الثمیرات ووزن  

بجھاز رفراكتومتر وتم تقدیر ) T.S.S(للمواد الصلبة الذائبة العصیر لقیاس النسبة المئویة 
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ومن أجل تحدید درجة النضج . على أساس حمض السیتریك السائد) T.A(الحموضة الكلیة المعایرة 
.)T.A(إلى الحموضة T.S.Sتم حساب معامل النكھة بقسمة 

ائي الكامل وتم جمع النتائج في لقد تم في ھذه الدراسة استخدام التصمیم العشو:التحلیل اإلحصائي-٥-٣
Anovaوبرنامج Genestatجداول وتحلیلھا إحصائیا على الحاسوب باستخدام برنامج التحلیل

.0,05على مستوى معنویة ) L.S.D(لحساب أقل فرق معنوي 

النتائج والمناقشة 
:المواصفات المورفولوجیة وطبیعة الحمل-أوالً 

بأنھا SD6تمیز شجرة الطراز ) ١(یتضح من الشكل :المسطح الورقيطبیعة نمو األشجار ومساحة-١
أما شجیرة الرمان SD5فقد كانت كبیرة وقائمة وھي شبیھة بشجرة SD2أما شجرة الطراز , صغیرة وكرویة

SD4وأخذت كل من شجرة , فقد أخذت الشكل الھرميSD3 وشجرةSD7واشترك , الشكل المتھدل
بشكل الشجرة SD8صغیرة ونصف قائمة وانفردت شجرة الشجرة لكل منھما بأن SD9وSD6الطرازان

) . ١الجدول ( الكبیر المفترش 
أما المسطح الورقي فقد كانت ھناك فروق بین بعض الطرز بمتوسط مساحة الورقة واختلفت أیضا 

راق المتوضعة حیث یبین التحلیل اإلحصائي لقیم مساحة األو) ١الجدول( حسب نوع الخشب المتوضعة علیھ
كما تفوقت ھذه الطرز SD3 ,SD4 ,SD9بفروق معنویة على SD7على النموات الخضریة الحدیثة تفوق 

بفروق معنویة أیضاً وبشكل عام كانت أعلى مساحة ورقیة على النموات الخضریة الحدیثة SD5الثالث على 
قیمة للمساحة الورقیة المتوضعة وكانت أعلى . SD5عند ²سم4.24وأقل قیمة SD6في الطراز ²سم9.67

الجدول ( SD4عند ²سم4.37بینما كانت أقل قیمة ²سم9.05وبلغت SD1على خشب قدیم عند الطراز 
، ٨.١٩( SD2وSD8كما تفوق . على بقیة الطرز األخرىSD1وقد بین التحلیل اإلحصائي تفوق ) . ١

حیث تراوحت المساحة SD6 ,SD7 ,SD3 ,SD5 ,SD9 ,SD4على كل من الطرز  ) ²سم٨.٠٣
) . ²سم٦.٣٩-٤.٣٧( الورقیة بین 

.بعض المواصفات المورفولوجیة لبعض طرز الرمان المزروعة بمنطقة دركوش): ١(الجدول 
التسمیةالطراز

المحلیة
الشكل

العام للشجرة
على٢المسطح الورقي سم

خشب  قدیمخشب حدیث
SD18.59.05صغیرة كرویةحامض جدا
SD28.698.03كبیرة قائمةناب الجمل
SD36.435.55متھدلعصفوري
SD46.344.37قائم لألعلىفرنسي حلو
SD54.245.36ھرميفرنسي حامض
SD69.676.39صغیرة ونصف قائمةحامض
SD77.476.21متھدللفان حلو
SD88.318.19كبیرة مفترشةلفان حامض
SD96.115.26صغیرة ونصف قائمةدرمان أسو

L. S.D. 5%--0.950.66

SD1SD2SD3
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SD4SD5SD6

SD7SD8SD9
طبیعة نمو أشجار الطرز المدروسة): ١(الشكل 

إن األزھار في الرمان تخرج من براعم متوضعة على خشب قدیم ، وقد تكون :طبیعة حمل األزھار-٢
فروق معنویة بعدد األزھار على عدم وجود ) ٢الجدول ( ویبین التحلیل اإلحصائي. طرفیة على نمو حدیث

في الوقت الذي  تفوقت فیھ على باقي SD7 ,SD8 ,SD9 ,SD6 ,SD4الخشب القدیم بین الطرز  
. SD1وSD5على SD2تفوق كماSD1وSD2 ,SD5على SD3و SD7في حین تفوق , الطرز

١٩وھي SD1ل قیمة عند زھرة في حین كانت أق32.67وكان SD7وكانت أعلى قیمة لعدد األزھار عند 
وعلى العكس من ذلك فقد بلغت أعلى قیمة لعدد األزھار على من عدد األزھار % ٣٨زھرة أي تساوي 

وSD5وقد تفوق . SD7زھرة عند 17.33بینما كانت أقل قیمة SD1زھرة عند 31الخشب الحدیث 
SD1 بدورھا على بقیة الطرز ، كما تفوقSD2 ,SD3 علىSD6 ,SD9 ,SD8 ,SD7. وتتفق ھذه

من األزھار على % ) ٦٠-٤٠(بأن بعض األصناف تحمل ) a1997,الدیري وعبد هللا (النتائج مع ما وجده 
.األغصان الحدیثة 

وقد SD6أن أعلى قیمة لعدد األزھار التي لھا شكل الجرس كانت عند ) ٢(ویبین الجدول:شكل األزھار-٣
، ومن نتائج التحلیل SD7أزھار عند 8ینما بلغت أقل قیمة زھرة، ب٥٠زھرة من أصل 23.67بلغت 

بفروق معنویة على الطرز األخرى وتتفوق الطرز SD6 ,SD4 ,SD3اإلحصائي یتضح تفوق كل من 
SD9 ,SD5 علىSD2 ,SD1 ,SD7,SD8. أما بالنسبة لألزھار ذات الشكل اإلبریقي فإن أعلى قیمة لعدد

زھرة في حین أقل قیمة ٥٠زھرة من أصل 42وقد بلغت SD7كانت عند األزھار التي لھا شكل اإلبریق 
وتبین نتائج التحلیل اإلحصائي بأنھ ال یوجد فروق معنویة بین . زھرة26.33وقد بلغت SD6كانت عند 

SD7,SD8كما تفوق الطرازین  . اللذین تفوقا بنفس الوقت على الطرز األخرىSD2و) SD1 اللذین لم
.SD5 ,SD9 ,SD3 ,SD4 ,SD6على ) ھما معنویةتكن الفروق بین

شكل األزھار وتوضعھا على الطرز المدروسة في منطقة دركوش ): ٢(جدولال
الطرز

التسمیة المحلیة
شكل األزھارعدد األزھار على

اإلبریقالجرسخشب حدیثخشب قدیم
SD1193113.3336.67حامض جدا
SD224.3325.6713.6736ناب الجمل
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SD324.6725.3322.6727.33عصفوري
SD426.6723.3322.6727فرنسي حلو
SD519.6730.331733فرنسي حامض
SD629.3320.6723.6726.33حامض
SD732.6717.33842لفان حلو
SD831199.6740.33لفان حامض
SD930.6719.331931رمان أسود

L.S.D  0.054.134.132.82.7

:المواصفات الفیزیائیة للثمار-ثانیاً 
بعض االختالفات بین الطرز المدروسة حیث یتضح بأن لون ثمرة ) ٣(یبین الجدول :ألوان الثمار والثمیرات

بلون SD2وتمیزت ثمار , زھري مبیض ولون ثمیراتھا سكري مبیض مشوب بالزھريSD1الطراز 
فقد SD4خضراء متفرقة وكان لون ثمیراتھا بیضاء مشوبة بالزھري أما ثمار زھري تقریباً وعلیھا بقع

أخذت اللون األحمر وكان لون ثمیراتھا اللون األحمر الداكن وھذا ما یشابھ مواصفات ثمار وثمیرات 
SD5 مع اختالفات بسیطة بلون أدكن لقشرة الثمار ولون أفتح للثمیرات، وأخذت الثمیرات في الطرازین
SD3 وSD7 اللون الزھري بینما اختلفت ألوان ثمارھا اختالفاً بسیطاً حیث احتوت ثمارSD3 على نقاط

فقد اختلفت ألوان ثمارھما كثیراً حیث SD9وSD6أما , SD7زھریة بینما لم نجد ھذه النقاط في ثمار 
مخضر واختلفت بلون أصفر SD6باللون البنفسجي الغامق وتمیزت ألوان ثمار SD9تمیزت ألوان ثمار 

وأخذت اللون األحمر الحاوي على بقع سوداء SD6ألوان الثمیرات حیث أخذت اللون الزھري الغامق في 
زھري مخضر بینما كان لثمیراتھا اللون الزھري الغامق وھذا ما SD8وكان لون ثمار الطراز . SD9في 

.SD6یشابھ لون ثمیرات 
غرام في 220وأدنى قیمة SD7غرام في الطراز 518.67مرة بلغ أعلى وزن للث:  متوسط وزن الثمرة-١

على جمیع الطرز األخرى بفروق معنویة SD7ویبین التحلیل اإلحصائي تفوق ) . ٤الجدول( SD9الطراز 
, SD6التي تفوقت بدورھا على SD1 ,SD8 ,SD4بینما لم یالحظ أیة فروق معنویة بین , SD5تاله بذلك 

SD2 ,SD3,SD9كما تفوق ،SD6 على نابSD2 ,SD3,SD9. الدیري وعبد (وبالمقارنة مع نتائج
.غ في اللفان ٤٨٢.١٠غ بالعصفوري ووصل إلى ٣٥٢.٥٨فقد تراوح وزن الثمرة بین ) b1997,هللا 
بینما أقلھا عند SD7فيغرام 343كانت أعلى قیمة ألوزان الثمیرات :الثمرة / متوسط وزن الثمیرات-٢

SD9 غرام  وقد بین التحلیل اإلحصائي تفوق128.67وبلغتSD7 وSD5 بفروق معنویة على بقیة
, SD2على SD4وتفوق SD9و SD3و SD2 ,SD8و SD4سویاً على SD1وSD6وتفوق , الطرز
SD8 ,SD3SD9 )٤الجدول (

بالعصفوري غ١٨٤.٧٧فقد تراوح وزن الثمیرات بین ) b1997,الدیري وعبد هللا (وبالمقارنة مع نتائج 
.غ في اللفان ٣٠١.٩٢ووصل إلى 

الثمرة عدم وجود فروق معنویة /بین التحلیل اإلحصائي لنسب الثمیرات: الثمرة / النسبة المئویة للثمیرات-٣
وكذلك تفوق . التي تفوقت على بقیة الطرز بفروق معنویةSD2وSD3وSD6و %) SD7)13.66بین

SD1)98.62 (% علىSD4وSD9وSD5 , وبشكل عام تفوقت جمیع الطرز معنویاً علىSD8 التي لم
) b1997,الدیري وعبد هللا (وبالمقارنة مع نتائج ) ٤الجدول% ( ٥١.٨٢الثمرة /تتجاوز فیھا نسبة الثمیرات

.في اللفان ٦٢.٦٣بالعصفوري ووصلت إلى ٥٢.٤١فقد تراوحت النسبة المئویة للثمیرات بین 
ملم بینما أقل قیمة عند 3.93وھي SD9أعلى قیمة لسماكة القشور كانت عند كانت : سماكة القشور-٤

SD2 وبین التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروق معنویة بین الطرازین ) ٤الجدول( ملم2.63وبلغت
3.90)SD8و ) ملمSD9 اللذین تفوقا بفروق معنویة على بقیة  الطرز األخرى التي لم تكن الفروق بینھا

.معنویة 

.ألوان الثمار و الثمبرات لثمار الطرز المدروسة في منطقة دركوش): ٣(جدولال
لون الثمیراتلون الثمرة الخارجيالتسمیة المحلیةالطرز



٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨(المجلد مجلة زراعة الرافدین   

SD1 سكري مبیض مشوب زھري مبیضجداحامض
بالزھري

SD2بیضاء مشوبة بالزھريزھري مبیض مبقع باللون األخضرناب الجمل

SD3ي مشوب بالنقاط الخضراء كریمعصفوري
لون زھريواألكثر بالزھري

SD4أحمر داكنأحمرفرنسي حلو
SD5احمر فاتحأحمر داكن مشوب بالبنفسجيفرنسي حامض
SD6زھري غامق)یغلب علیھ الخضرة(اصفر مخضر حامض

SD7كریمي فاتح مع نقاطلفان حلو
زھري)عدیسات خضراء ( 

SD8زھري غامقرزھري مخضلفان حامض
SD9احمر یحوي بقع سوداءبنفسجي غامق باتجاه األسودرمان أسود

الصفات الفیزیائیة لثمار الطرز المدروسة في منطقة دركوش ): ٤(جدولال

وزن التسمیة المحلیةالطرز
)غ(الثمرة

وزن 
)غ(الثمیرات

%
للثمیرات

سماكة 
)مم(القشور

٢٠وزن
)غ(ثمیرة

SD1 413.33260.3362.982.966.83جداحامض
SD2331.33216.3365.292.6311.71ناب الجمل
SD3235.33153.6765.32.937.83عصفوري
SD4410247.3360.323.037.85فرنسي حلو
SD5497.3328657.512.976.66فرنسي حامض
SD639025765.893.26.84حامض
SD7518.6734366.132.978.88لفان حلو
SD8412.33213.6751.823.98.51لفان حامض
SD9220128.6758.53.934.73رمان أسود

L.S.D .  0.054.715.572.070.650.31

بینما كانت أقل SD2عند غرام11.71ثمیرة 20بلغ أعلى قیمة لمتوسط وزن : ثمیرة 20متوسط وزن -٥
على بقیة الطرز األخرى ، وتفوق كل SD2، وقد بین التحلیل اإلحصائي تفوق ) غرامSD9)4.73قیمة عند 

) .٤الجدول ( SD6 ,SD1 ,SD5,SD9على كل من SD3 ,SD4من 
:المواصفات الكیمیائیة للثمار-ثالثاً 

T( النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة  .S.S. %:( عند % 19.41بلغت نسبة المواد الصلبة الذائبة
SD5 عند % 14.94أما اقل قیمة فكانتSD9 وقد تفوقSD5 على بقیة الطرز بفروق معنویة وتفوق
SD4)١٧.٠٩ (% ًوتفوق. بفروق معنویة على بقیة الطرز بفروق معنویة أیضاSD7)بفروق %) ١٦.٨٨

بفروق معنویة على %) ١٦.٤٧(SD6بینما تفوقSD6 ,SD8 ,SD9 ,SD1,SD2,SD3معنویة على 
SD2 ,SD3 ,SD9, SD8 ) ٥الجدول. (

المدروسة في منطقة دركوش الطرزلثمارالصفات الكیمیائیة ): ٥(جدول ال
معامل النكھةT.S.STAالتسمیة المحلیةالطرز
SD1 16.233.155.09جداحامض
SD215.311.4610.49ناب الجمل
SD316.120.4734.3عصفوري
SD417.090.4934.89فرنسي حلو
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SD519.410.7625.54فرنسي حامض
SD616.473.145.25حامض
SD716.881.3912.14لفان حلو
SD815.671.649.64لفان حامض
SD914.943.054.89رمان أسود

L.S.D  0.050.330.161.89

ووصلت SD3في % 0.47كانت أقل قیمة للحموضة المعایرة ):% TA(الحموضة الكلیة المعایرة 
معنویاً على بقیة الطرز األخرى،كما SD1,SD6,SD9تفوقت الطرز SD1في % 3.15أعالھا إلى 

بفروق SD7وSD2وتفوق كل من SD2 ,SD7 ,SD5 ,SD4 ,SD3بفروق معنویة على SD8تفوق 
ن وعموماً فإ) ٥الجدول( SD4 ,SD3على كل من SD5وتفوق بدوره SD5 ,SD4 ,SD3معنویة على 

حیث كانت ھذه النسبة) ١٩٧٦(Veresقیم الحموضة في الطرز المدروسة أعلى من ما وجده
)T.A=0.37% ( بینما تقترب من نتائج الدیري وعبد هللافي نماذج الرمان المزروعة في یوغسالفیا،
)b1997 ( في الحامض% ٣.١٤في الحلو ووصلت إلى % ٠.٣٨حیث تراوحت ھذه النسبة بین.

(4.89)وأقلھا عند SD4في 34.89أعلى قیمة لمعامل النكھة كانت: نكھةمعامل ال SD9،تفوقوقد
SD4وSD3تفوقكماالطرزبقیةعلىمعنویةبفروقSD5عداماالطرزبقیةعلىSD4وSD3وتفوق
SD7وSD2علىSD8وSD6وSD1وSD9 )الدیري وعبد هللا (وبالمقارنة مع نتائج .)٥الجدول,

b1997 ( بالعصفوري ٣١.٩١باللفان و ١٠.٤٥بالحامض مقابل ٣.٩٣فقد تراوح معامل النكھة  بین
.في الحلو ٤٤.٧٥ووصل إلى 
لقد تبین من مقارنة أحجام األشجار وأشكال تیجانھا أنھا تتراوح بین الكبیرة مثل طرازي -:االستنتاجات

SD2وSD8 أو الصغیرة مثلSD1ین المفترش والقائم ونصف القائم والمتھدل وتعددت أشكال التیجان ب
وحملت ثمارھا ألواناً مختلفة تراوحت بین الزھري المبیض واألصفر المخضر وحتى اللون البنفسجي الغامق 
مروراً ببقیة األلوان بینھا وأما الثمیرات فقد حملت ألواناً تراوحت بین الزھري والسكري واألحمر 

أعلى نسبة من األزھار على SD7ھار على خشب قدیم فقد حمل طراز وبالنسبة لتوضع األز.ومشتقاتھا
اقل الطرز حمالً لألزھار على ھذا الخشب وان ھذه SD1خشب قدیم مقارنة مع الطرز األخرى وكان 

. النسبة لھا أھمیة كبیرة في توقع اإلنتاج المستقبلي من الثمار الن نسب العقد على خشب قدیم ھي األعلى
, SD7والنسبة األقل في طراز SD6زھار التي لھا شكل الجرس النسبة األعلى في طراز بینما كان لأل

ولقد تبین من دراسة الصفات .والعكس بالنسبة لشكل اإلبریق وھذا النوع األخیر ھو الذي یعطي ثماراً 
جم أقل وزن وحSD9على بقیة الطرز بینما سجلت ثمرة SD7الفیزیائیة للثمار تفوق وزن وحجم ثمار 

غ وبالنسبة لوزن الثمیرات فقد تراوحت بین 518.67–220للثمار وتراوح وزن الثمار بشكل عام بین 
51.82وتراوحت النسبة المئویة للثمیرات بین SD9واألقل في SD7غ وكان األعلى في 343–128.67

20توسط وزن وكان م, SD9والعكس بالنسبة للطراز SD7في كافة الطرز وكانت لصالح % 66.13-
وبالنسب لسماكة قشور , غ 4.73وبلغت SD9وكانت األقل في طراز SD2في ) غ11.71(ثمیرة األعلى

وعند دراسة . SD2واألقل في ثمار SD9ملم وقد كانت األعلى في 3.93-2.63الثمار فقد تراوحت بین 
األعلى SD5ان طراز وك19.41-14.94في كافة الطرز مابین T.S.Sالصفات الكیمیائیة كانت نسبة 

SD3وقد كانت األدنى في 3.15-0.47بینما تراوحت الحموضة الكلیة المعایرة مابین , األدنىSD9وطراز 
4.89واألدنى SD4عند 34.89أما معامل النكھة أو دلیل الحالوة فقد كان األعلى , SD1واألعلى في 

SD9.
ت أخرى في ھذا المضمار أو مكملة لھا حول وبالتالي فان ھذه الدراسة إذا ما الحق بھا دراسا

اإلنتاجیة ومواعید القطاف وتحمل اإلجھادات البیئیة والحیویة  فھي تساعد على انتخاب بعض ھذه الطرز 
كأصناف مستقبلیة من اجل إنتاج الثمار لألكل الطازج والعصیر معاً والمحافظة علیھا وإكثارھا خضریاً 

.التي ال تحقق رغبات المنتج والمستھلك سویاً وأیضا استبعاد الطرز والسالالت
:المقترحات 

االستفادة من ھذا التوصیف لمعرفة الخصائص المورفولوجیة واإلنتاجیة المرغوبة لدى المزارع -١
.والمستھلك والعمل على تحسین الطرز ذات الصفات المرغوبة وإكثارھا خضریاً 
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ة في مواقع زراعتھا لمعرفة المناطق ذات المیزة النسبیة ربط ھذه الدراسات بالعوامل المناخیة السائد-٢
المناسبة لنجاح ھذه الزراعة 

.دراسة مواعید نضج ثمار ھذه الطرز وتوزعھا الختیار أنسب الطرق لتسویق و تصنیع الثمار-٣
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VARIATION OF MORPHOLOGICAL AND POMOLOGICAL
CHARACTERS OF SOME POMEGRANATE GENOTYPES IN NORTH-

WESTERN REGIONS OF SYRIA
Gassan Abdullah - Ahmed M. Maroff

Horticultural Dept., Faculty  of Agricultural ,Aleppo University, Syria

ABSTRACT
Nine Pomegranate genotype 15-years old grown at Darkoush area in north-

western regions of Syria were studied and harvested during the season of 2009 .
physical and chemical composition of these genotypes fruits have been examined.
The results Obtained are presented in the statistical tables. Based on those results
the following results has been monitored : Trees variation between large in
SD2,SD8 and small in SD1. fruits were in different colors ranging from pink and
bleached greenish yellow to dark purple color, and fruitlets( the main edible part)
had floral to red color. Leaf area in new growth from 4.24 cm2 in SD5 to 9.67 cm2

in SD6, but in old wood branches 4.37 cm2 in SD4 to 9.05 cm2 in SD1.The SD7
type Download the highest proportion of flower in old wood branches in
comparison with other types.The highest proportion of bell flowers are you in SD6
and the least ratio in SD7. And contrary to the form of a pitcher who gives fruits
.The average of the fruit  ranges from 518.67 g. in SD7 TO 220 g. in SD9. The
values of T.S.S. are 14.94 % in SD9  to 19.41 in SD5. The  sweetness index(Flavor
index) i.e. T.S.S/TA amounts to 34.89 in SD4 whale it is 4.89 in SD9.
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