
باعتبارها ذكورًا ت�شبه اأف�شل الأ�شناف املوؤنثة 

يف اجلزائر )باباحني، 1991(. من هنا ارتاأينا 

من  خمتلفة  مناطق  يف  درا�شات  بعدة  القيام 

وادي  ورقلة،  مناطق  خا�شة  ال�شرقي،  اجلنوب 

اهتمام  مدى  ملعرفة  ب�شكرة  �شوف،  وادي  ريغ، 

الفالحني بهذه الفحول ورعايتها وانتخابها يف 

املزارع التقليدية خا�شة.

1 – �لو�شائل وطرق �لعمل:

املـــزارع  يف  الــدرا�ــشــات  هــذه  معظم  اأجــريــت 

ريغ  وادي  ورقــلــة،  واحــات  من  لكل  التقليدية 

واملغري(،  جامعة،  )توقرت،  الثالثة  مبناطقه 

وكــان   .)01 )ال�شكل  وب�شكرة  �ــشــوف  وادي 

هي  املــزارع  هــذه  بكون  مرتبط  الختيار  هــذا 

ولأن  الفحول  من  كبري  عدد  على  حتتوي  التي 

عليها  تعتمد  زالــت  ما  اجلــديــدة  امل�شتثمرات 

الفالحني  فاإن  واإل  باللقاح.  متوينها  يف  غالبا 

يلتجئون اإىل ال�شوق لقتناء غبار الطلع.

ح�شب  متفاوتة  بــاأعــداد  املـــزارع،  اختيار  كــان 

مب�شاعدة  اأولية  حتريات  اإجراء  بعد  ال�شنوات، 

ـــغـــرف الــفــالحــيــة  ــح الــفــالحــيــة، ال ــال املــ�ــش

املناطق  مبزارع  ودراية  معرفة  لهم  واأ�شخا�س 

الحتكاك  هــذا  خــالل  مــن  درا�ــشــتــهــا.  املـــراد 

بعني  توؤخذ  ل  النخيل  فحول  اأن  لوحظ  الأويل، 

تقوم  الــتــي  الإحــ�ــشــائــيــات  يف  حتى  العــتــبــار 

�شملت  بتاتًا.  بها  يهتم  ول  امل�شالح  هــذه  بها 

اخلا�شة  املزارع  بع�س  فحول  اأي�شًا  الدرا�شات 
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 واقـع استغـالل 
 فحـول النخــيل 

في الواحات الجزائرية

اهلل  عبد  بن  حا�شي  يف  النخيل  فحول  كمزرعة 

�شوف،  بوادي  ال�شاوية  مزرعة  فحول  بورقلة، 

هذه  يف  ا�شتعملت  ورقلة.  جامعة  مزرعة  فحول 

الدرا�شات ا�شتمارات ا�شتق�شائية ت�شمل اأ�شئلة 

عن حالة ومواقع فحول النخيل يف املزارع، عدد 

اللقاح،  تخزين  الإنــاث،  بعدد  مقارنة  الفحول 

جذع  على  قيا�شات  اإىل  بالإ�شافة  وت�شويقه، 

 IPGRI,) وال�شوك  ال�شعف  اجلريد،  الفحول، 

.2005;URZA, 1990

كــمــا اأخــــذت مــعــلــومــات حـــول مــوا�ــشــم خــروج 

الطلعات واإزهارها. ومدة كل واحدة منها، عدد 

اأحجام  املو�شم،  خــالل  فحل  لكل  الأغاري�س 

اأخريًا   .1991( )باباحني،  ال�شباطات  واأوزان 

اأجريت حتاليل خمربية حول ن�شبة حيوية غبار 

ون�شبة  بالأ�شيتوكارمان  التلوين  بطريقة  الطلع 

)1950( مون�شريو(  و�شط  با�شتعمال  الإنبات 

)فــور  بــراوبــاكــر  و�شط  1985)اأو  بــوغــديــري، 

واأنريكي، 1966.

2– �لنتائج و�ملناق�شة

1.2 - رعاية �لفحول 

مـــزارع  معظم  يف  الــفــحــول  ــة  رعــاي اأن  لــوحــظ 

�شعيفة  ال�شرقي  اجلــنــوب  منطقة  يف  النخيل 

نوع ما لأنها ل حتظى برعاية م�شابهة لتلك التي 

حيث  من  خا�شة  املوؤنثة،  النخيل  لأ�شجار  تقدم 

للت�شميد  بالن�شبة  والتقليم.  الت�شميد  عمليتا 

وهو  النخيل  مــزارع  كل  يف  الغالب  هو  الع�شوي 

بحيث  املناطق،  ح�شب  متفاوت  ب�شكل  ي�شتعمل 

منطقة  يف  مــتــداول  الفحول  ت�شميد  اأن  وجــد 

وادي ريغ بن�شبة 64.70  % من جمموع املزارع 

اأين  جامعة،  يف  خا�شة  املنطقة،  يف  املدرو�شة 

يقومون  املزارعني  من   % 90 من  اأكرث  اأن  وجد 

بت�شميد فحولهم.

املزارعني  ن�شبة  اأن  يالحظ  ورقلة،  منطقة  يف 

 57 حوايل  اأن  اإذ  اأقل  بالعملية  يقومون  الذين 

�شملتهم  الذين  املزارعني  جمموع  من  فقط   %

الدرا�شة يقومون بها. يعتقد الفالحون يف هذه 

الإناث  مثل  مثلها  الفحول،  ت�شميد  اأن  املنطقة 

يبدو  وهذا  النوعية.  رديء  لقاحًا  تنتج  يجعلها 

د. باباحني سعاد 
د. بوقدورة نادية

bbhsouad@gmail.com
ê

يعترب التلقيح من اأهم العمليات الزراعية عند النخيل لأنها توؤثر مبا�شرة 

التقنيات  حت�شني  اأجل  من  يعملون  والفالحون  القدمي  منذ  الإنتاج.  على 

املتبعة يف التلقيح ولكن هذه اجلهود تبقى غري كافية خا�شة تلك املتعلقة 

بانتخاب الفحول وزراعتها ورعايتها.

لقد اأظهرت الدرا�شات التي اأجريت خالل ما يقارب 20 �شنة حول الفحول 

يف واحات اجلنوب ال�شرقي للجزائر، والذي ينتج اأغلب اإنتاج اجلزائر من 

وزراعتها  الفحول  لنتخاب  كافيًا  اهتمامًا  يولون  ل  الفالحني  اأن  التمور، 

اأن  يظهر  عندما  بع�شها  ويرتك  بذرية  الفحول  فاأغلب  رعايتها.  وحتى 

خ�شائ�س اللقاح جيدة، ويعتمد الفالحون يف انتخاب الفحول على: لون 

بالإ�شافة  القوية  الرائحة  وكذا  البيا�س  اإىل  مييل  اأن  يف�شل  الذي  اللقاح 

اإىل الكمية الكبرية للغبار.

اأثبتت الدرا�شات اأي�شًا اأن بع�س الفالحني ي�شّمون بع�س الفحول على اأ�شم 

اخل�شائ�س  تطابق  اأظهر  وقد  خ�شريًا.  ت�شبهها  التي  املوؤنثة  الأ�شناف 

الفالحون  يعتمد  بحيث  كامل  غري  اأنه  و�شبيهاتها  الفحول  بني  اخل�شرية 

هذه  لإعطائها  اجلريد  اأو  الأ�ــشــواك  كت�شابه  اخل�شائ�س  بع�س  على 

الأ�شماء.

كما لوحظ اأّن الفحول التي يقال اأنها ت�شبه نخيل �شنف دقلة نور امل�شهورة 

لكن  الأجـــود  اأنــهــا  الفالحني  لعتقاد  انت�شارًا  الأكـــرث  هــي  اجلــزائــر  يف 

الختبارات املخربية اأظهرت اأنها الأقل جودة وتعترب هذه الفحول الأكرث 

قربًا للنخيل التي ت�شبهها مّما يبني قّوة انتخابها رغم رداءة نوعية اللقاح 

التي تنتجها.

متهيد:

تعترب زراعة النخيل من الزراعات الإ�شرتاتيجية يف املناطق ال�شحراوية 

للظروف  مالئمة  الأكـــرث  بــني  مــن  يعترب  الأ�ــشــجــار  مــن  الــنــوع  هــذا  لأن 

املناخية القا�شية لهذه املناطق وحتماًل لها. وهي موزعة يف اأغلب املناطق 

ال�شرقي  اجلنوب  مناطق  تعترب  بحيث  متفاوتة،  بدرجات  ال�شحراوية 

للجزائر اأكرث املناطق اإنتاجًا للتمور واأح�شنها نوعية. يكفي اأن �شنف دقلة 

نور الذي ميثل اأكرث من 48 % من الإنتاج الوطني والذي يقدر باأكرث من 

الذي  ال�شنف  وهو  املناطق  هذه  يف  اإنتاجه  يكرث  �شنويًا،  طن   500000

يوجه غالبًا للت�شدير)مديرية الفالحة بورقلة، 2009(. لذلك كان لبد 

لالإنتاج  الكبرية  املناف�شة  اأمام  والوقوف  املنتوج  هذا  لتح�شني  ال�شعي  من 

التون�شي.

ي�شعى الفالحون لتح�شني العمليات الزراعية كا�شتعمال ال�شقي املو�شعي 

وت�شميد الأ�شجار، وخف الثمار وتغليف العذوق. لكن العديد من الفالحني 

عليه  يطلق  مــا  وهــو  التمور  نوعية  على  الطلع  غبار  بتاأثري  يهتمون  ل 

بامليتازينيا )نيك�شون، 1928 و 1934(.

اعتاد الفالحون يف امل�شرق العربي اأن ينتخبوا فحول النخيل منذ القدمي 

ت�شبهها  موؤنثة  لأ�شناف  اأ�شماء  واإعطاوؤها  بل  خ�شريًا  باإكثارها  ويقومون 

اأو تلك التي تلقحها )با�شا، .)200يف اجلزائر، ل تنتخب فحول النخيل 

اختيار  ي�شعب  مما  البذور  طريق  عن  اإل  تتكاثر  ول  الأحيان  اأغلب  يف 

على  يطلق  ال�شرقي  اجلنوب  يف  املناطق  بع�س  وجود  رغم  منها  الأجــود 

ذكار  فيقال  خ�شريًا،  ت�شبهها  اأنها  يقال  اأ�شناف  اأ�شماء  الفحول  بع�س 

بع�س  درج  هذا  من  اأكرث  بل  اإلخ..  اليتيم،  ذكار  الغر�س،  ذكار  نور،  دقلة 

الأجود  اأنها  منهم  اعتقادًا  نور  دقلة  ت�شبه  فحول  انتخاب  على  الفالحني 
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�ل�شكل 01 : خريطة عن �لأ�شناف �جلز�ئرية، بها مو�قع �لدر��شة 

)حنا�شي و�آخرون، 1998 مع �لتحوير(
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للفحول  العقالين  الت�شميد  لأن  خاطئًا  اعتقادًا 

مثل  اإنتاجها،  حت�شني  مــن  ميكنها  الــذي  هــو 

النخيل املوؤنث )البكر، ;1972 ح�شني، )1983.

اجلريد  نــزع  ي�شمل  والـــذي  التقليم  عــن  اأمـــا 

فلوحظ  التكريب،  مع  املح�شول  وبقايا  والليف 

اأي�شًا اأن اأغلب املزارعني يف وادي ريغ وب�شكرة 

املــزارع  ن�شبة  اأن  بحيث  العملية  بهذه  يهتمون 

التي تقوم بها تتعدى 60 % وقد ت�شل اإىل 100 

% يف بع�س املناطق يف وادي ريغ وب�شكرة. اأما 

اأقل  اهتمامًا  فلوحظ  وورقلة،  �شوف  وادي  يف 

تكون  مناطق  توجد  اأنــه  لدرجة  العملية  بهذه 

يف  العملية  جتــرى  كليًا.  مهملة  الفحول  فيها 

جترى  فحني  التلقيح،  مو�شم  اأثــنــاء  الغالب 

العملية عند الإناث بعد اجلني.

2.2 -  �لفحول يف مز�رع �لنخيل

يف  الفحول  اأن  لوحظ  الفحول:  تواجد  مواقع 

وادي ريغ وبع�س املناطق يف ب�شكرة تتواجد يف 

الأحيان  اأغلب  يف  تكون  والتي  املــزارع  اأطــراف 

تبكري  على  ي�شاعد  مــا  وهــو  م�شم�شة  مناطق 

الإزهار وحت�شني نوعية اللقاح. اأما يف املناطق 

متواجدة  الفحول  تكون  ما  غالبًا  فاإن  الأخرى، 

يف اأماكن �شتى دون مراعاة خل�شائ�شها.

طرق التكاثر: اأغلبية الفحول م�شدرها بذري، 

الفحول  تــفــوق  املــنــاطــق  اأغــلــب  يف  اأن  بحيث 

من  يــوجــد  هــذا  مــع  حـــوايل 45 %.  الــبــذريــة 

الفالحني من ميار�س التكاثر اخل�شري يف كل 

مناطق الدرا�شة.  

بعدد  تعرف  وهي  للفحول:  الإلقاحية  القدرة 

واحــدًا.  فحاًل  يلقحها  اأن  ميكن  التي  الإنـــاث 

كانت ن�شبة الفحول للعدد الإجمايل للنخيل يف 

اأغلب الأحيان تقدر بـ 1 % وهو يف بع�س املزارع 

يف خمتلف املناطق 0 % ، هذا ما يدعونا اإىل 

الطلع  غبار  توفر  اإمكانية  مدى  عن  الت�شاوؤل 

كل  يف  الفحول  فعدد  املوؤنثة  الأ�شجار  لتلقيح 

تو�شيات  مــع  باملقارنة  جــدًا  �شعيف  املـــزارع 

العديد من الباحثني والتي تن�شح بزراعة فحاًل 

 ;  1983 )ح�شني،  موؤنثة  نخلة   25 لكل  واحــدًا 

نخلة  لكل 50  فحاًل  حتى  اأو  بربندي، 2000( 

من بني الفحول اجليدة اأو حتى املتو�شطة.

بالن�شبة للتوافق بني الفحول والأ�شناف املوؤنثة 

اأن  بدليل  بينها  توافق  لعدم  وجود  ل  اأن  يظهر 

فحل  اأي  لقاح  ي�شتعملون  تقريبا  الفالحني  كل 

املوؤنث،  النخيل  من  �شنف  اأي  اأ�شجار  لتلقيح 

اأين  العربي  امل�شرق  يف  متداول  هو  ما  عك�س 

موؤنثة  اأ�ــشــنــاف  لتلقيح  معينة  فــحــول  تــوجــد 

بعينها.

4.2 - �إنتاج �لفحول 

فرتة خروج الأغاري�س تكون يف اأغلب الأحيان 

بني �شهري: فيفري ومار�س فحني يكون الإزهار 

تبدو  الفرتة  هذه  واأفريل،  مار�س  �شهري:  بني 

التي  بالفحول  مقارنة  ما  نوعًا  متاأخرة  اأنها 

تبداأ  الفحول  اأغلب  اأن  ال�شعودية  يف  در�شت 

والآخــرون،  )طه  فيفري  �شهر  منذ  الإزهــار  يف 

البالغة  للفحول  الأغــاريــ�ــس  ــدد  ع  .)1986

وقد  فحل،  لكل   25 و   10 بــني  يـــرتاوح  عموما 

املو�شم  يف   40 من  اأكــرث  اإىل  بع�شها  يف  ي�شل 

الواحد ولل�شجرة الواحدة; خا�شة عند الفحول 

خا�س.  باهتمام  حتظى  التي  تلك  اأو  القوية 

بني  كبريًا  اختالفًا  اأي�شًا  الدرا�شات  اأظهرت 

الفحول، يف �شكل الأغاري�س، ال�شماريخ وحتى 

الأزهار)الأ�شكال 5 و 6(.

باعتبار اأن اأعداد الفحول قليلة يف املزارع، فاإن 

الفالحون  يتعر�س  بل  باأكمله.  م�شتغل  اإنتاجها 

املتفتحة  الأغاري�س  ل�شرقة  الأحيان  اأغلب  يف 

لت�شويقها  بطال  �شباب  يقطعها  ما  كثريًا  التي 

الذي  ال�شيء  وهــو  لهم  مــايل  م�شدر  واإيــجــاد 

يزعج الكثري من الفالحني كما تزعجهم �شرقة 

التمور يف مو�شم اجلني.

املزرعة،  اإنــاث  لتلقيح  ت�شتغل  الفحول  اأغلب 

ي�شتكي  املناطق  بع�س  يف  اأن  يالحظ  هذا  مع 

بداية  يف  خا�شة  الــلــقــاح  قلة  مــن  الــفــالحــون 

نهايته.  يف  الأحيان،  بع�س  ويف  التلقيح  مو�شم 

�ــشــوف،  وادي  يف  م�شتفحلة  الــظــاهــرة  هـــذه 

يدعونا  هذا  ورقلة.  منطقة  يف  تزايد  يف  وهي 

)توعية(  حت�شي�س  �ــشــرورة  يف  التفكري  اإىل 

يف  الفحول  هــذه  اأعـــداد  زيـــادة  يف  الفالحني 

امل�شتثمرات  انت�شار  مــع  خا�شة  مــزارعــهــم، 

زال  ما  التي  اجلــديــدة  واملحيطات  الفالحية 

غالبيتها يعتمد على لقاح املزارع التقليدية.

5.2 – تخزين غبار �لطلع

لأن  الطازج  اللقاح  ي�شتعملون  الفالحني  اأغلب 

تتوافق  غالبيتها  املــزارع،  يف  املوجودة  الفحول 

عند  املــوؤنــث.  النخيل  اإزهـــار  مــع  اإزهــارهــا  يف 

�شكل  على  املــخــزن  اللقاح  ي�شتعمل  احلــاجــة 

اجلــريــد.  حتــت  املــــزارع  يف  جمففة  �شماريخ 

ترتاوح  الأحيان  اأغلب  يف  التخزين  مدة  تكون 

جيدة.  من  اأقل  ظروف  يف  اأ�شهر   8 اإىل   6 بني 

برتطيب  يقومون  ورقلة،  يف  الفالحني،  بع�س 

ال�شماريخ قبل ا�شتعمالها ل�شمان عقد جيد.

لكل  جيد  تلقيح  ل�شمان  بن�شبة 2 %  اأي  موؤنثة 

اأغلب  بيريو، 2000(.  )موين، 1973;  الإناث 

الفحول يف املزارع املدرو�شة تفوق اأعمارها 50 

�شنة.

للعدد  امل�شتعملة  الــفــحــول  ن�شبة  عــن  اأمــــا 

املــزرعــة،  يف  ــواجــدة  املــت للفحول  الإجـــمـــايل 

الن�شبة  هــذه  تكون  املـــزارع  اأغلب  اأن  فلوحظ 

املناطق  بع�س  يف  ت�شل  بــل   %  50 مــن  اأكــرب 

ل  اأن  اعتادوا  الفالحون  من 90 %.  اأكرث  اإىل 

النوعية  ذات  الفحول  اإل  مزارعهم  يف  يرتكوا 

تنزع  البذرية  الفحول  اأغلب  اأن  اإذ  اجلــيــدة، 

رديئة  اأنها  وظهرت  اأزهرت  واإذا  تزهر  اأن  قبل 

فاإن اأغلب الفالحني يف�شلون نزعها واإل فاإنها 

تكون يف اأغلب الأحيان مهملة. ي�شار اأن الفحول 

ميكن  الطلع،  غبار  نوعية  حيث  من  الرديئة 

اجلريد،  خا�شة  اخل�شرية  اأجزائها  ا�شتغالل 

العديد  يف  اجلــذوع  وحتى  الكرناف،  الأوراق، 

من ال�شناعات التقليدية وحتى الفنية )ال�شكل 
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النــتــخــاب:  يف  امل�شتعملة  اخل�شائ�س  مــن 

ذات  لالأغاري�س  املرتفع  العدد  الفحل،  قــوة 

الأحجام الكبرية، الكمية الكبرية لغبار الطلع، 

يف ال�شباطة الواحدة، التبكري، بيا�س لون غبار 

الطلع ورائحته القوية.

3.2 – �أ�شناف �لفحول

ل يبدو اأن الفالحني ي�شتعملون ت�شنيفًا للفحول 

كما هو احلال للنخيل املوؤنث، فاأكرث من 60 % 

من املزارعني ل يعرفون ت�شنيفًا للفحول. هذه 

املــزارع.  بع�س  يف   %  100 اإىل  ت�شل  الن�شبة 

ي�شتعملون  الذين  الفالحني  من  القليلة  الن�شبة 

الت�شابه  عــلــى  بــالعــتــمــاد  الــتــ�ــشــنــيــف  هـــذا 

اخلــ�ــشــري )اجلـــــذع، اجلـــريـــد، الــ�ــشــعــفــات، 

التي  والإنــاث  الفحول  بني  الأ�شواك(  وخا�شة 

لوحظ  هذا  مع  الفحول.  لهذه  اأ�شماوؤها  تعطى 

وخا�شة  الفحول  جــريــد  بــني  كــبــريًا  اخــتــالفــًا 

»اأ�شناف«  اأهــم   )4 و   3 )الأ�ــشــكــال  اأ�شواكها 

ناحية  من  نور  دقلة  ت�شبه  فحول  هي  الفحول 

يعتقد  فحول  وهي  والأ�شواك  الأوراق  اجلريد، 

اأنها الأف�شل من ناحية اإنتاج اللقاح وهي الأكرث 

منطقة  يف  خا�شة  الفالحني  طرف  من  تكاثرًا 

وادي ريغ.

فحول:  ومنها  العدد  قليلة  الأخــرى،  الأ�شناف 

دقلة.  م�س  اليتيم،  بي�شاء،  دقــلــة  الــغــر�ــس، 

من  كل  يف  اأجريت  التي  التحليلية  الدرا�شات 

ووادي  اأدود،2001(  )باباحني،1991;   ورقلة 

دقلة  فحول  اأن  تظهر   2008( )عميار،  �شوف 

لالإنتاج  رديئة  بخ�شائ�س  غالبيتها  تتميز  نور 

ي�شنفون  قد  الذين  الأفــراد  بع�س  وجود  رغم 

�ل�شكل 02 : كرناف �لفحول 

كلوحات فنية
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6.2 – ت�شويق �للقاح

املو�شم  بداية  يف  غالبًا  يكون  الأغاري�س  ت�شويق 

حيث ينق�س اللقاح ويكون معدل �شعر الأغري�س 

الواحد حوايل 250 دينار جزائري وقد يتجاوز 

كبري  الأغري�س  كان  اإذا  جزائري  دينار   300

احلجم، غزير الغبار. ل تراعى يف اأغلب الأحيان 

الأغاري�س  تعر�س  عدم  من  اجليدة  الظروف 

الرطوبة  عن  بعيدة  اأماكن  يف  وو�شعها  لل�شم�س 

وعن اخل�شروات يف ال�شوق. 

7.2 – �ل�شتعمالت �لأخرى للقاح

العالج  يف  ا�شتعماله  يكرث  اللقاح  اأن  لوحظ 

ي�شتعمل  وهو  والرجال  الن�شاء  عند  العقم  من 

اأي�شًا �شد الرعاف ولعالج فقر الدم وال�شعف 

اللقاح  اأن  باعتبار  الأطفال  عند  خا�شة  العام، 

غني بالربوتينات، الأمالح والفيتامينات )عبد 

ال�شالم، 1994(.

�خلامتة

�أن  �لــدر��ــشــات،  هــذه  جمموع  من  يظهر 

ما  �ل�شرقي  �جلنوب  يف  �لنخيل  فحول 

�أو  �لكافية  بالرعاية  حتظى  ل  ز�لــت 

بالأحرى بالهتمام �لكايف �لذي يجعل 

وبالتايل  بانتخابها  يقومون  �لفالحون 

ت�شنيفها بعد ذلك.

بل يبدو �أي�شا �أن هذ� �لت�شنيف ل يعرفه 

�إل قلة من �لفالحني وهو يبدو �أنه ما ز�ل 

على  �إل  يرتكز  ل  �أنه  بدليل  بد�يته  يف 

تعترب  �لتي  �خل�شرية  �خل�شائ�س  بع�س 

بحد ذ�تها خ�شائ�س غري م�شتقرة و�نعد�م 

عدم �لتو�فق يوؤكد هذ� �لتوجه.

يبدو كذلك �أن بع�س �لفالحني يتجهون 

رديــئــة  فــحــول  و�إكـــثـــار  �نــتــخــاب  �إىل 

�أجود  من  متــورً�  تنتج  �إناثها  �أن  بحجة 

مر�جعة  �إىل  يدعونا  هذ�  كل  �لأنــو�ع. 

ذ�ت  وجعلها  �لفحول  لــهــذه  ت�شيرينا 

�ملوؤنث،  للنخيل  �حلال  هو  مثلما  �أهمية 

وو�شوًل  �لباحثني  �مل�شريين،  من  �بتد�ء 

لها  �لعتبار  نعيد  حتى  �لفالحني  �إىل 

ذلك  بعد  وت�شنيفها  �نتخابها  وبالتايل 

على �أ�ش�س علمية متينة.
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