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تحديد بعض الصـفات النوعــية والكيميائية ألهم طـرز 

  في اليمن Punica granatum)( الـرمان
  

  )2( وعماد العيسى)2( وفيصل حامد)1(فتحي الشاوش
  

  الملخص 
في خمسة مواقع تمثل أهم مناطق زراعة الرمـان         ) 15/8/2004–15/1(نفذت الدراسة خالل الفترة     

مليس ، عرقبي،  طائفي(ذه الدراسة ثمانية طرز من الرمان المحلي هي         وقد استخدم في ه   ،  باليمنه  وإنتاج
. باإلضافة إلى نوع الرمان البري السوقطري  ) مليس الروضة ،  صيني،  خضاري،  صماطي،   خازمي ،الحداء

ونسبة وسمك القشرة كمـا   تم التوصيف الشكلي لألوراق واألزهار والثمار والبذور وحساب وزن الثمرة،       
 خضعت البيانات المتحصل عليها للتحليل اإلحصائي وأظهرت النتائج مـا    ،لكيميائي للعصير  التحليل ا  ُأجري
  : يأتي

في حين تراوحت نسبة العصير في الثمرة ،  غ في الطراز خضاري527.3بلغ أعلى معدل لوزن الثمرة  
 فـي  %35.9في الطرازطائفي وبـين %15(الثمرة فقد تراوح بين / أما وزن القشرة49.5 – 63.2 %بين 

كما تميز الرمان السوقطري بأنه مـستديم   . مم1.5 – 4.2 كان سمك القشرة بين في حين) الطراز صيني
  .إزهاره مستمر على مدار العام والخضرة 

 .T.S.Sوبلغ أعلى معدل لقيمة الــ    ،   ثمرة 246.7شجرة بمعدل   / في عدد الثمار   خازميتفوق الطراز   
وكان أعلى معدل لألحماض العضوية ،  في الطراز صينياليعلى التومع  11.12 وC % 18.57وفيتامين 

  . وذلك في الطراز طائفي0.54 %في هذه الطرز قد بلغ 
  

 العـصير،  الخصائص الكيميائية،  البذور، القشرة، الثمرة، الرمان،: الكلمات المفتاحية 
  .إنتاجية الشجرة

  
 

 
  .ق، سوريةجامعة دمش، 30621ب. ص، كلية الزراعة، قسم علوم البستنةأستاذ، ) 2( طالب دكتوراه)1(
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ABSTRACT 

Study was conducted in five locations as the important areas for 
pomegranate cultivation and production in Yemen, during the period (15/1–
15/8/2004). Eight accessions of local pomegranate were used in this study: 
Taefi, Orkobi, Mellies–Hada, Khazemy, Sommaty, Kodary, Chiny and Mellies–
Raudha in addition to the wild pomegranate type (Socotria). The 
morphological characters were determined for leaves, flowers,fruits and seeds. 
The chemical analysis for juice was also assessed. Maximum rate for fruit 
weight was 527.3 gm for Kodary accession, whereas fruit Juic varied between 
49.5–63.2%, while peel / fruit was varied between15% in Taefi and 35.9 % in 
Chiny, whereas the peel thickness varied between 1.5–4.2 mm. The Scotria was 
found to be evergreen, and flowers around the year. Kazemy accession gave 
higher fruits number/tree with rate 246.7. The greatest rate of T.S.S and 
Vitamin C were 18.57% and 11.12 mg respectively for Chiny accession, and the 
highest content of organic acids in these accessions was 0.54 % for Taefi. 
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  ةـدمـالمق

هـو الوحيـد فـي    و Punica والجنس Punicaceaeلرمان إلى العائلة الرمانية   ينتمي ا 
 وهـو  P.protopunica Balf والثاني هو P.granatumالعائلة ويضم نوعين نباتيين األول 

تنتـشر زراعـة الرمـان      ]. 15[العـرب    معروف في جزيرة سوقطرة اليمنية على بحر      
  جنوبـاً 41ْ و شـماالً 41ْن خطي عرض وتزدهر في المناطق شبه المدارية من العالم بي       

 وتستطيع أشجار الرمان أن تنمو على ارتفاعات كبيرة من سطح البحر تـصل إلـى          ]16[
  .ة والدافئةم في المنطقة الوسطى من اليمن كما تنمو في بعض المناطق الساحلي2300

 طـن    ألف 670 ما يقارب إذ تنتج    الدول المنتجه للرمان في العالم       ةتتصدر إيران قائم  
   .تونس واسبانيا ،ةالهند، سوري  تأتي بعدها تركيا،]12[

 عــرض تنتشر في اليمن العديد من طرز الرمان وتمتد مناطق زراعتها بين خطـي     
بالرمـان   ، وتبلغ المساحة المزروعة    من صعده وحتى تعز وأبين جنوباً       شماالً 17ْ و 13ْ

 شـجرة،  2,532,128 ابـة قر هكتار ويصل عدد األشجار إلى 2412 ما يقارب في اليمن   
من إجمالي المـساحة     % 68 ما يقارب وتحتل محافظة صعدة المركز األول إذ يزرع بها         

  ].1 [المزروعة تليها محافظات عمران وذمار وصنعاء على التوالي
 للخصائص العديدة المتميزة بها فمن الناحيـة        تكتسب شجرة الرمان أهمية كبيرة نظراً     

 العديد مـن   فضالً عن وراقها وأزهارها ذات مظهر جمالي جذاب        األشجار وأ  تعدالجمالية  
  .الفوائد الطبية التي يمكن الحصول عليها من جميع أجزاء هذا النبات

تعتمد جودة الثمار بشكل كبير على نسبة السكر ومحتوى العصير من الحموضة ولهذا             
ت والفوائد الـصحية     عصير الرمان من أهم مقاييس الجودة وله العديد من االستخداما          يعد

ـ               ،والطبية  ة كما أن القشرة الجذابة والبذور الصغيرة الحجم داخل اللب والخلـو مـن لفح
يختلف عدد الثمار في الـشجرة   . الجودةةالشمس والخدوش هي من مواصفات الثمار عالي      

الـصنف والظـروف البيئيـة     الواحدة ووزن الثمرة وكمية اإلنتاج وسمك القشرة حـسب  
دراسته لـبعض األصـناف    أثنـاءفي  ]8[مليات الخدمة، فقد حصل الباحث والمناخية وع 

شـجرة  /  ثمـرة  167.3،  266.3،  253.3بالسعودية أن أعلى معدل لعدد الثمـار بلـغ          
لألصناف المليسي والطائفي وخب الجميل على التوالي أما وزن الثمار فقد بلغ أعلى معدل            

 بلغ أعلى معدل    في حين على التوالي   ثمرة لألصناف نفسها    /  غ 243.8،  198.8،  233.8
  .شجرة على التوالي/  كغ37.6، 51.7، 54.3للناتج 



  »رسالة دكتوراه«…تحديد بعض الصفات النوعية والكيميائية ألهم طرز الرمان في اليمن ـ الشاوش وحامد والعيسى

  230

 اً غرام 653–178 على طرز الرمان السورية تراوح وزن الثمار من          ]7[وفي دراسة   
–2 مم أما ثخانة القشرة فكانت من        95–60 مم وارتفاعها من     121–73وقطر الثمرة من    

  . مم6.3
، 642،  555.4 أن أعلى معدل للبذور داخل الثمـرة بلـغ           ]10[في حين ذكر الباحث     

ثمرة في األصناف خب الجميل والطائفي والمدنية على التوالي، أمـا أعلـى       / بذرة 557.8
 لألصناف نفسها علـى   غ36.3،  31.7،  34.9 بذرة فقد بلغ     100معدل للوزن الطري لـ     

  .التوالي
 أن أعلى معدل لوزن     Hicaznar عند دراسته لصنف الرمان      ]11[كما ال حظ الباحث     

 فقد بلغ أعلى T.S.S أما وزن القشرة ونسبة العصير ونسبة الـ       . غم 337.3الثمار قد بلغ    
  .على التوالي % 15.94، %48.38 ، %41.36معدل لها 

  في دراسة لخصائص ثمار خمسة طرز من الرمان أن أعلى معدل إلنتاج]9[وأوضح 
 بلغ أعلى معدل لـوزن      في حين شجرة  / كغ 12دل  شجرة وأقل مع  / كغ 46.7الثمار قد بلغ    

 في العصير عنـد القطـاف فقـد بلغـت           T.S.S أما أعلى نسبة للـ      ،غ% 0.53البذرة  
16.2%.  

  إلى (TA)وتختلف أصناف الرمان عند جاهزيتها للقطاف في نسبة الحموضة المعايرة           
 يكون  Wanderful أن الصنف    ]17[وجد في دراسة    فقد   ،]20[نسبة المواد الصلبة الذائبة     

أو أكثـر    % 17 إلـى    T.S.S للقطاف في والية كاليفورنيا عندما تصل نسبة الـ          اًجاهز
  . %1.8إلى ) TA(ونسبة 

  أهداف البحث
   التوصيف الشكلي ألهم طرز الرمان المزروعة باليمن وإجراء مقارنـة بـسيطة             -1

  .بين الرمان العادي والرمان البري السوقطري
  .ات عن خصائص الثمار الفيزيائية ومعدالت اإلنتاج إنشاء قاعدة بيان-2
  . دراسة الخصائص الكيميائية لعصير الثمار باعتباره من أهم مقاييس الجودة-3

  
  هـث وطرائقـواد البحـم

 في عدة مزارع إلنتاج     15/8/2004 حتى   15/1/2004تم تنفيذ البحث في الفترة من       
 وقد اختيـرت    هاطق زراعة الرمان وإنتاج    مسح شامل لجميع من     فقد ُأجري  الرمان باليمن، 

مـن إجمـالي المـساحة    % 87 مناطق لزراعة الرمان العادي يزرع بها مـا يقـارب      5
  المزروعة بالرمان في اليمن وتم تحديد أهم طرز الرمـان المحلـي الـسائدة فـي هـذه                 

وقـد اسـتخدمت فـي     Punica granatum المناطق وهي ثمانية طرز من الرمان العادي 
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، معظـم هـذه    ة متشابه ةفر لها ظروف خدم   اتتو) ةسن15-10(  بعمر ة فتي أشجار ةسالدرا
 ة بينما بعضها مزروع في مدرجات جبلي      السهلية األراضي أو في الوديان    مزروعةالطرز  

 مثل طرازي الرمان الخضاري والصيني، كما       متقاربة منخفض وبمسافات    ةذات عمق ترب  
 المزروع فـي مركـز   Punica protopunicaتضمنت الدراسة النوع البري السوقطري 

 .)1(الكود بمحافظة أبين كما هو موضح في الجدول  بحوث
وقد جرت عدة زيارات إلى مناطق الدراسة،األولى جمعت فيها عينات التربة الممثلـة             

 كما تم تقدير موقع المنطقة      ،)2جدول  (لكل منطقة لتقدير خصائصها الكيميائية والفيزيائية       
ـ من خطوط العر أمـا بقيـة    ، G.B.Sـض واالرتفاع عن سطح البحر باستخدام جهاز ال

الزيارات فقد تمت لجمع المادة النباتية وتوافقت مع مراحل نمو األوراق واألزهار والثمار             
   وكـان   ،وجرى فيها تسجيل بداية تكون األوراق ومواعيد التزهير والقطاف لكل طـراز           

وتحـول لـون    ى الحجم المميز للطـراز،    من أهم مؤشرات الحصاد هو وصول الثمرة إل       
باإلضافة إلى نسبه المواد الصلبة الذائبـة        القشرة الخارجي للثمرة كذلك إلى اللون المميز،      

جامعـة   ب إلى نسبه األحماض العضوية بالثمرة، نقلت العينات إلى مختبرات كلية الزراعة          
  .م5ْ درجة حرارة فيذمار وخزنت الثمار في الثالجة 

  
  .وخصائصها الجيوغرافية  مناطق زراعة طرز الرمان المدروسة،)1(جدول ال

االرتفاع عن 
  سطح البحر

m  
  خط العرض 

المساحة 
المزروعة 

  %بالرمان 
  م  طرز الرمان المدروسة  المنطقة  المحافظة

1917.6 N 17
o  00  1  ، صماطيميخاز  الصعيد  صعدة % 67.7 

2110.5 N 14
o
 2  ي، مليسعرقب  الحداء–بني بداي  ذمار % 8.7 48 

2096.4 N 14
 o
 3  طائفي  رداع  البيضاء % 1.38 25 

1575.2 N 13
 o
 4  ي، صينيرخضا  ثعابات  تعز % 2.36 33 

2200 N15
 o
 5  مليس  الروضة  صنعاء % 6.84 31 

21 N 13
 o
 6  بري سوقطري  الكود  أبين - 05 

   
  : ن من الدراسةيتضمنت الدراسة المخبرية نوع

  : صفات اإلنتاجية الدراسة الشكلية وال-1
جرى توصيف كل من األوراق واألزهار والثمار والبـذور وتـم قيـاس األطـوال               

ـ  15وبلغ عدد األوراق المستخدمة     ) البياكوليس(واألقطار باستخدام القدمة      بثالثـة   ة ورق
مكررات المكرر الواحد يحتوي على خمس أوراق، وقد استخدم العـدد نفـسه بالنـسبة                

 ور وتم حساب الوزن باستخدام الميزان العادي والحساس، ونظـراً         لألزهار والثمار والبذ  
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 علـى   التوصيف فقد تم  تقسيمها إلى أحجام مختلفة بنـاء ة الثمار والبذور في عملي ةهميأل
، ةوكبيـر  ،ة، ومتوسط )غرام100قل من   أ( الحجم   ةالوزن حيث جزئت الثمار إلى صغير     

، ة، كبير ة، متوسط ة فقد جزئت إلى  صغير     أما البذور ) اً غرام 375كبر من   أ ( جداً ةوكبير
، وقد تم اختيار المعايير الشكلية المعتمـدة فـي عمليـة            ) ملغم 400كبر من   أ ( جداً ةكبير

 المعتمـد لـدى   Pomegranate Descriptorالتوصيف عن طريق دليل توصيف الرمـان  
  ).IPGRI(المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية 

  : للعصيرالتحليل الكيميائي - 2
 في ثالثة مكررات     ة من كل طراز موزع    ة رمان ناضج  ة ثمر 12 تم التحليل باستخدام    

 ثمار، وقد تم تقشير الثمار بعناية فائقة لفصل حبات الرمان           4المكرر الواحد يحتوي على     
 وقدرت نسبة العصير إلى وزن الثمـرة بهـرس   ها،عن القشور لتقدير وزن القشرة وسمك 

دام عصارة كهربائية مع مراعاة عزل التفل من محلول العصير وحفظ         حبات الرمان باستخ  
  :اآلتيةالعصير لتقدير الخصائص 

تم تقديرتركيز ايون الهيدروجين في محلـول العـصير عـن           : pH درجة الحموضة    .أ
  .pHـ طريق جهاز قياس ال

  .ي وتم قياسها بواسطة جهاز الريفراكتومتر اليدو: T.S.S المواد الصلبة الذائبة .ب
وتم تقديرها بالمعايرة كنسبة مئوية محـسوبة  : Organic acids األحماض العضوية .ج

  . ]16[ السيتريكعلى أساس حامض 
 & Laneوتم تقديرها باسـتخدام طريقـة   : Total carbohydrates السكريات الكلية .د

Eynon19 [ الحجمية والمعتمدة على اختزال أمالح النحاس.[      
ـ   لتأثره  نظراCًترك جزء من عينات الثمار لتقدير فيتامين :   Vitamin  Cفيتامين.. هـ

 وأخـذت   ،السريع بالحرارة والضوء وعملية الهرس لذا فقد تم ضغط الحبات يـدوياً           
 داي كلوروفينول أنـدوفينول حتـى       6،  2الكمية الالزمة من العصير للقياس بطريقة       

  . ثانية15ظهور اللون البنفسجي وثباته مدة 
جمعت البيانات المتحصل عليها وخضعت للتحليـل اإلحـصائي         : ليل اإلحصائي  التح .و

 بثالثـة مكـررات وجـرت مقارنـة         C.R.Dعلى أساس التصميم العشوائي الكامل      
 0.05 معنويـة على مـستوى    ) L.S.D(المتوسطات بحساب اختبار أقل فرق معنوي       

]3[.  
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   النتائج والمناقشة
ات التربة في مختبرات موارد التربة وكانت النتائج        تم تحليل عين  : نتائج تحليل التربة  

  ).2(كما في الجدول 
  

  الخواص الكيميائية والفيزيائية لترب المواقع المدروسة) 2(جدول ال
لون التربة 

  قوام التربة  )جاف(
المادة 
  العضوية
OM%  

CaCo  
%  

التوصيل 
  ECالكهربائي 
ms/cm  

  درجة الحموضة
Ph  

  عمق التربة
Depth  

)cm(  
اسم 

  م  لموقعا

   بني4/5
  10YRمصفر 

Sandy loam  
  الصعيد 30 – 0 8.0 1.55 10.6 2.30  رملية مزيجية

  1  )صعدة(
   بني3/5

10YR  
Sandy loam  
  بني بداي 30 – 0 8.1 0.49 11.3 2.70  رملية مزيجية

 2  )ذمار(
   رمادي2/7

  10YRخفيف 
Sandy loam  
  رداع 30 – 0 8.1 0.64 12.5 1.90  رملية مزيجية

 3  )ضاءالبي(
  رمادي بني2/6

  10YRخفيف 
Sandy loam  
  ثعابات 30 – 0 8.1 0.59 8.8 4.02  رملية مزيجية

 4  )تعز(
   رمادي2/7

  10YRخفيف 
Clay loam  
  الروضة 30 – 0 8 5.15 9.4 1.60  مزيجية طينية

 5  )صنعاء(
   رمادي2/7

  10YRخفيف 
Clay loam  
  الكود 30 – 0 7.8 16.2 12.5 0.60  مزيجية طينية

 6  )أبين(
  ) . ذمار-الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي(األرضية تم التحليل في مختبرات مركز الموارد *

  
  ):    الشكلية( المواصفات المورفولوجية

 وبعـد خـروج    في اليمن في منتصف شهر كانون الثاني تقريباًيبدأ موسم النمو مبكراً 
بداية الموسم بتفـتح البـراعم الخـضرية         )3(األشجار من طور الراحة إذ يبين الجدول        

 وقد تفاوتت الطرز المدروسة في موعد النضج والحصاد فمنها ، 20 /1ألشجار الرمان في
 مثل طرازي الرمان عرقبي وصيني ومنها المتأخر مثل الطراز خـازمي   7/1المبكر في

ة كانت معظم الطـرز متوسـط  ، في حين  10/1 وحتى8/10والذي يحصد في الفترة من 
ويالحظ من هذه النتائج أن فترة النمو الـسنوي لهـذه الطـرز قـد     ، 15/ 7وتحصد في 

 أما تطور الثمار من األزهار وحتى النضج فقـد اسـتغرقت            . يوماً 180 قرابةاستغرقت  
  ].5 ،6[وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره اً،  يوم140 قرابة

زهـار   فيـه تكـون األ     أما نوع الرمان السوقطري فهو نبات مستديم الخضرة يستمر        
                      .]4[والثمار على مدار العام 
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بعض المواصفات الشكلية لألوراق واإلزهار ومواعيد تفتحها ونضج الثمار في طرز ) 3(جدول ال

  .الرمان المدروسة
 Accession  م

  الطراز
بداية تكون 

  موعد النضج  لون الزهرة  بداية األزهار  شكل الورقة  األوراق

  طائفي 1
Taefi 20 / 1 / - متوسط  أحمر برتقالي - / 3 / 1  إهليجية  

15 / 7 /-  
  عرقبي 2

Orkobi  10 / 1 / - مبكر  أحمر برتقالي - / 2 / 25  إهليجية  
1 / 7 -  

  مليس الحداء 3
Mellies Hada 20 / 1 / - متوسط  أحمر برتقالي - / 3 / 1  إهليجية  

15 / 7 /- 

  خازمي 4
Kgazemy 1 / 2 / - متأخر  أحمر برتقالي - / 3 / 10  هليجيةإ  

10 / 8 - 

  صماطي 5
Sommaty 20 / 1 / - متوسط  أحمر برتقالي - / 3 / 1  إهليجية  

15 / 7 / - 

  خضاري 6
Kodhary 20 / 1 / - متوسط  برتقالي  - / 3 / 1  إهليجية  

15 / 7 / - 

  صيني 7
Chiny 10 / 1 / - مبكر  برتقالي - / 2 / 25  إهليجية  

1 / 7 / - 

  مليس الروضة 8
Mellies - Roudha 20 / 1 / - متوسط  أحمر برتقالي - / 3 / 1  إهليجية  

15 / 7 / - 

  بري سوقطري أبين 9
Wild - Socotra على مدار   كروية  على مدار العام

  على مدار العام  أحمر برتقالي  العام

  
 في حـين يتضح أن الشكل اإلهليجي للورقة هو السائد في هذه الطرز  ) 3(من الجدول   

 أما لون الزهرة فكان اللون األحمر       .)1( في الرمان السوقطري كما في الشكل        كان كروياً 
   .البرتقالي هو اللون السائد

يوضح أن حجم ثمار الرمان قد تفاوت بين الطرز المدروسة أمـا شـكل             ) 4(الجدول  
 كان لـون    في حين ن في هذه الطرز     اثمرة فقد كان الشكل الكروي والمفلطح هما السائد       ال

وتتفق هذه النتائج مع مـا  ،  بين هذه الطرزالقشرة ولون البذور وصالبتها وحجمها متفاوتاً   
 في دراسته لطرز الرمان السورية وبتفاوت كبير بالحجم واللون بينهمـا          ]7[وجده الباحث   

  .طريوبين الطراز السوق
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  لثمار وبذور طرز الرمان المدروسة) الشكلية( بعض المواصفات المورفولوجية) 4(جدول ال
 Accession م

حجم   لون البذور  لون القشرة  شكل الثمرة  حجم الثمرة  الطراز
  صالبة البذرة  البذرة

  طرية  كبير  حمراء  أخضر محمر  كروية  كبير Taefi طائفي 1
  اًطرية جد  متوسط  حمراء وردية  يورد  كروية  متوسط  Orkobi عرقبي 2
  مليس الحداء 3

Mellies Hada طرية  كبير  حمراء جداً  أصفر وردي  مفلطحة  كبير  
  متوسطة  كبير  حمراء  أخضر محمر  مفلطحة  كبير جداً Khazemy خازمي 4
  طرية  كبير  حمراء مبيضة  أخضر مصفر  مفلطحة  كبير جداً Sommaty صماطي 5
  طرية  كبير  حمراء  أخضر مصفر  مفلطحة  كبير جداً Kodhary خضاري 6
  طرية  كبير  حمراء جداً  أحمر  كروية  متوسط Chiny صيني 7
  مليس الروضة 8

Mellies - Roudha طرية  كبير  حمراء جداً  أخضر محمر  كروية  كبير  

  بري سوقطري أبين 9
Wild - Socotra ًصغير   بيضاء  أخضر محمر  كروية  صغير جدا

  متوسط  جداً

  
  Punica granatum  الرمان العادي

  الثمرة  الزهرة  الورقة

      
  أهليليجي :الشكل 
  كبير :الحجم   كبير:الحجم  ببة مد: القمة 

  )غم332.5( :متوسط وزن الثمرة
 Punica  protopunica)السوقطري(الرمان البري 

  الثمرة  الزهرة  الورقة

      
  كروي: الشكل
  جداصغير  :الحجم  صغير :الحجم  دائرية :القمة

  ) غم10.7( :متوسط وزن الثمرة
 ة بين الرمان العادي والرمان السوقطري في بعض المواصفات الشكليةمقارن) 1( شكلال
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  :المواصفات اإلنتاجية
غ للطراز خضاري تـاله     527.3أن أعلى معدل لوزن الثمرة قد بلغ        ) 5(يبين الجدول   

 الـصيني،  فـي الطـراز    غ180 غ وكان أقل معدل قد بلغ        432.7الطراز خازمي بمعدل    
 اً، أما وزن الثمرة للنوع السوقطري فكان منخفـض ]16 ،7 [وتتفق هذه النتائج مع الدراسة    

  .    غ فقط 10.7 حيث بلغ جداً
فـي   % 35.9الثمرة قد تـراوح بـين   /  كما يشير الجدول إلى أن معدل نسبة القشرة      

القـشرة فـي الطـرز      كما تراوح سمك    ،   في الطراز الطائفي   15%الطرز الصيني وبين    
،  مم وكان الطراز خازمي قد حقق أعلى معدل لـسمك القـشرة  1.5– 4.2المدروسة بين 

أما عن  النسبة  المئوية  للعـصير  . في دراستهما] 16 ،7[وتتفق هذه النتائج مع ما وجده    
فـي الطـراز    % 49.5في الطراز طـائفي وبـين    % 63.2الثمرة فقد تراوحت بين      في

 ، %45–65 بأن نسبة العصير تتراوح بـين       ]14[ مع ما وجده الباحث      ويتفق هذا ،  صيني
 بين نسبة العصير وهي من أهم مواصـفات         ة عكسي ةونالحظ من هذه النتائج وجود عالق     

 كما في طـرازي الرمـان       ة في بعض الطرز المدروس    هاالجودة وبين وزن القشرة وسمك    
  .الطائفي والصيني
  ثمار طرز الرمان المدروسةبعض الخواص اإلنتاجية ل) 5(جدول ال

متوسط عدد 
  شجرة/ الثمار

متوسط  
 100وزن 
  )gm(بذرة 

متوسط 
عدد 
  الحبات

 متوسط
نسبة 
  %العصير

متوسط  
  سمك القشرة

)cm(  
متوسط وزن 

  % القشرة
متوسط وزن 

   %الثمرة
Accession 

 م  الطراز

200 
b 

31 
d 

622.7 
bc 

63.2 
a 

0.15 
d 

15.0 
e 

251 
d 

  طائفي
Taefi 1 

196.7 
b 

25 
e 

553.3 
c 

51.8 
de 

0.23 
c 

30.0 
bc 

222 
e 

  عرقبي
Orkobi  2 

206.7 
ab 

38 
b 

585.7 
bc 

56.6 
bc 

0.25 
bc 

28.7 
c 

370.5 
c 

  مليس الحداء
Mellies Hada 3 

246.7 
a 

31.5 
cd 

750.3 
a 

54.2 
cd 

0.42 
a 

34.5 
ab 

432.7 
b 

  خازمي
Khazemy 4 

200 
b 

31.2 
cd 

784 
a 

54.3 
cd 

0.30 
b 

27.9 
c 

395.3 
bc 

  صماطي
Sommaty 5 

45 
d 

53.7 
a 

674.3 
ab 

60.6 
ab 

0.31 
b 

29.1 
c 

527.3 
a 

  خضاري
Kodhary 6 

43.3 
d 

38.7 
b 

311 
d 

49.5 
e 

0.22 
c 

35.9 
a 

180 
e 

  صيني
Chiny 7 

146.7 
c 

35.5 
bc 

516.7 
c 

56.8 
bc 

0.22 
c 

25.3 
cd 

281 
d 

  مليس الروضة
Mellies - Roudha 8 

41.7 
d - - - - - 10.7 * بري سوقطري أبين  

Wild - Socotra 9 
 Meanالمتوسط  296.7 28.3 0.26 55.9 599.8 35.6 147.4
49.6 4.66 45.6 4.09 0.065 4.6 56.7 L.S.D ( 0.05 ) 

ـ األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال توجد .  وزن الثمرة الخاص بالنوع البري لم يدخل بالتحليل اإلحصائي*
  . معنوية ها فروقبين
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ثمرة /  بذرة784 ,750.3 ,674.7 بلغ أعلى معدل لعدد الحبات أو البـذور داخل الثمرة

 كان أعلـى معـدل   في حين ،لطرز الرمان الصماطي والخازمي والخضاري على التوالي     
شـجرة فقـد بلـغ    / أما عدد الثمار، في الطراز خضاري  غ53.7 بذرة قد بلغ 100لوزن 

للطراز خازمي ودون فروق معنوية عن الطراز مليس         شجرة  /  ثمرة 246.7أعلى معدل   
 في بعض جوانبها    ]11 ،10 ،8[ بحوثشجرة وتتفق هذه النتائج مع      /  ثمرة 206.7الحداء  
  .وعدد الحبات داخل الثمرة،  بذرة100 حققت معدل أعلى بالنسبة لوزن في حين

 وصـيني )  ثمـرة 45(ومن المالحظ انخفاض معدل عدد الثمار للطرازين خـضاري          
المزروعين في مرتفعات ثعابات المطلة على مدينة تعز نتيجة زراعتها فـي        )  ثمرة 43.3(

وعنـد  )  متـر  1.5 × 1.5(مدرجات جبلية ذات عمق تربة منخفض وبمسافات متقاربـة          
  .أعلىهكتار فسوف يحققان معدالت / حساب عدد الثمار

  
  :نتائج التحاليل الكيميائية

أن عصير الثمار للطرز المدروسة قد تراوح بين الحلـو واللفـان     يوضح  ) 6(الجدول  
 أما متوسط   .وكانت ثمرة الرمان السوقطري ذات طعم حامضي وال تحتوي على العصير          

 أي أن عصير هذه الثمار يقع في الوسط         3.88لهذه الطرز فقد بلغ      )pH(درجة الحموضة   
  .الحامضي

 على جميع الطرز في كمية       معنوياً تقوق إلى أن الطراز صيني قد       يشير الجدول أيضاً  
 مـغ،   11.2بمعـدل   ) T.S.S( ونسبة السكريات الكلية والمواد الصلبة الذائبـة         Cفيتامين  
  .لهذه الصفات على التوالي % 18.57،  16.66%

في الطراز صيني وهذه الصفة من      %) T.S.S) 18.57ومن المالحظ ارتفاع نسبة الـ      
ا الرقم قد تفوق على النتائج المتحصل عليها في الدراسـة            كما أن هذ   ،أبرز صفات الجودة  

]14، 11، 13،2[.  
في الطراز  % 0.54أما عن نسبة األحماض العضوية بالعصير فقد بلغ أعلى معدل لها            

، %0.48  وملـيس الروضـة  % 0.51 الطرازين خازمي عنطائفي ودون فروق معنوية 
  .في الطراز صماطي % 0.15وبلغ أقل معدل 
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  الخصائص الكيميائية لعصير ثمار طرز الرمان المدروسة) 6(ول جدال
معامل 
  النكهة

األحماض 
  %العضوية 

المواد 
الصلبة 

  %الذائبة 
السكريات 

  %الكلية 
  Cفيتامين 

mg/looml  
درجة 
  الحموضة

pH 

  الطعم
Flavour 

Accession 
  م  الطراز

28.40 
c 00. 56  a 

15.77 
cd 

14.30 
b 

08.34 
b 

03.80 
c 

  لفان
Sweet– 

Sour 

  طائفي
Taefi 1 

42.30 
c 

00.37 
de 

15.07 
de 

 
13.23 

c 
08.34 

b 
03.80 

c 
  حلو

Sweet 
  عرقبي

Orkobi 2 

48.60 
b 

00.35 
e 

16.97 
b 

14.33 
b 

08.50 
b 

3.98 
ab 

  حلو
Sweet  

  مليس الحداء
Mellies Hada 3 

29.30 
c 

00.54 
ab 

14.63 
e 

12.80 
c 

08.34 
b 

03.88 
bc 

  لفان
Sweet – 

Sour  
  خازمي

Kgazemy 4 

90.20 
a 

00.16 
f 

14.17 
e 

12.50 
c 

07.40 
bc 

04.20 
a 

  حلو
Sweet  

  صماطي
Sommaty 5 

34.10 
c 

00.46 
bcd 

15.70 
cd 

14.13 
b 

08.34 
b 

03.89 
bc 

  حلو
Sweet  

  خضاري
Kodhary 6 

44.80 
b 

00.43 
cde 

18.57 
a 

16.66 
a 

11.12 
a 

03.83 
bc 

  حلو
Sweet  

  صيني
Chiny 7 

33.20 
c 

00.50 
abc 

16.27 
b 

14.33 
b 

06.95 
c 

03.67 
d 

  لفان
Sweet – 

Sour  

  مليس الروضة
Mellies - 
Roudha 

8 

- - - - - - 
  حامض
Sour 

 

بري سوقطري 
  أبين

Wild - Socotra 
9 

 Mean المتوسط  - 3.88 8.42 14.04 15.89 0.42 43.9
7.45 0.091 0.9 0.78 1.28 0.091 - (0.05 ) L.S.D  

  .لمتشابهة ضمن العمود الواحد ال توجد بينها فروق معنوية ـ األحرف ا
  

 في الطراز صماطي وبفـروق معنويـة        94.4وكان أكبر معدل لمعامل النكهة قد بلغ        
  .عالية على بقية الطرز نظراً النخفاض نسبة األحماض العضوية به

ونظراً ألهمية نسبة األحماض العضوية في تحديد موعد القطـاف وكـذلك تـصنيف              
فإن أعلى قيمة لألحماض العضوية في هذه    )  حامضية – لفانة   –حلوة  (جاميع الرمان إلى    م

، وقد  وهذه النسبة منخفضة تضعها ضمن مجموعات الرمان الحلوة        % 0.54الطرز بلغت   
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 في دراسته أن األصناف تقع ضمن المجموعة الحلوة إذا كانـت نـسبة     ]18[وجد الباحث   
  .%2 إذا كانت النسبة أكبر منة حامضيوتعد ،% 1األحماض العضوية بها أقل من 

  
  اتـتنتاجـاالس

 كمـا حقـق     ، غ 527.3 حقق الطراز خضاري تعز أعلى معدل لوزن الثمرة بلغ           -1
  . غ53.7 بذرة بلغ 100أعلى معدل لوزن 

 كما  ، %63.2 حقق الطراز طائفي رداع أعلى معدل لنسبة العصير في الثمرة بلغ             -2
  .وأقل معدل لسمك ونسبة القشرة % 0.54األحماض العضوية حقق أعلى معدل لنسبة 

 ، مل عـصير 100/ مغ11.12 بلغ C حقق الطراز صيني تعز أكبر معدل  لفيتامين  -3
  %). T.S.S) 18.57 ونسبة الـ % 16.66كما تفوق في نسبة السكريات الكلية 

ثمـرة   246.7 تميز الطراز خازمي صعدة بإعطائه أكبر معدل لعدد الثمـار بلـغ    -4
 كبر حجم ثمـاره     فضالً عن م  س 0.42 كما حصل على أعلى معدل لسمك القشرة         ،شجرة/
  .الحموضة العاليةو

 نوع الرمان البري السوقطري نبات مستديم الخضرة ثماره صغيرة جداً وحامضية            -5
 .وال تحتوي على العصير 
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