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مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر

تقيم كفاءة الخف اليدوي والكيميائي والرش بمستخلص االعشاب البحرية ( الجاتون ) في
الصفات الفيزيائية و االنتاجية لنخيل التمر  Phoenix dactylifera L.صنف الحالوي
جاسم محمد ضمد البزوني

ابتهاج حنظل التميمي

مديرية زراعة البصرة/قسم النخيل

قسم البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة/جامعة البصرة

العراق  /البصرة
الخالصة :
أجريت

هت ا الد ارستة اتتي احتدى البستتاتيا الهليتة اتتي منلبتة الب ارضتتعية اتي محااظتتة البصترة خت

موسم النمتو  2014م علت نخيتل التمتر() Phoenix dactylifera L.صتن

الحت وب بهتدر د ارستة تت ير

لتر بعتد التلبتي واجت ار عمليتة
الرش بمستخلص العشتا البحريتة (الجتاتوا) وبتركيتز ( 0و 2.5و ) 5متل\ ً
الخ ت بنوعيتتي اليتتدوب للشتتماريا الزهريتتة ( %25و  )%40متتا عتتدد الشتتماريا الزهريتتة بعتتد التلبتتي والخ ت

الكيمي تتائي ب تتالبنز ادن تتيا (م تتنظم نم تتو) وبتركي تتزيا ( 100و ) 200ملغم\لت تتر اض تتااة الت ت معامل تتة المبارن تتة

(بدوا خ

)  ,وقد اجرب الرش عل المجموع الخضرب وال مرب لنخيل التمر لمستتخلص اللحالت

البحريتة

(الجاتوا) والبنز ادنيا بعد التلبتي بتداعتيا الولت بعتد خمستة استابيا وال انيتة بعتد عشترة استابيا متا موعتد
التلبتتي والتتتداخل بينهمتتا اتتي الص ت ا

الجاتوا ب ث مستويا

والخ

بخمسة مستويا

ب ث مكر ار لكل معاملتة وقورنت
مستوى احتما ( .) 0.05وكان

أوضتتح

ال يزيائيتتة والنتاجيتتة لنخيتتل التمتتر صتتن

المتوستلا

.استخدم تصتميم البلاعتا
بحست

الخت ت

والرلت ت

الخ ت

والرل ت

النتائج كما يلي - :

لم ارحتتل الخ ت

اعل المتوسلا

اعل ت المتوستتلا

حيتتث بلغت

والتم تتر علت ت التت تتابا ووزا البت ت رة حي تتث بلغت ت
والتمتتر عل ت التتتتابا وايضتتا ت وق ت

حيث بلغ

والخ

كغم .

( 6.170و 5.760و) 5.170غتتم

( 7.60سم 3و  3.83سم و  2.11سم ) عل التتابا لمرحلتة الخت

عل التتابا لمرحلة التمر قياسا بالمعام
الص ا

( 1.380و 1.290و) 1.280غ تتم لم ارح تتل

معنويتتا اتتي حجتتم ولتتو وقلتتر ال م ترة واعل ت

ستتم 3و  3.86ستتم و  2.00ستتم ) عل ت التتتتابا لمرحلتتة الرل ت
كما بينت

بتتالبنز ادنتتيا (200ملغم\لتتتر )

( 7.55و 7.05و) 6.450غتتم لم ارحتتل

والتمتتر عل ت التتتتابا ووزا اللببتتة اللحميتتة حيتتث بلغ ت

والرل ت

العشتوائية الكاملتة ( )RCBD

اختبتار اقتل اترق معنتوب المعتد (  )R.L.S.Dعنتد

النتتتائج ت تتوق معاملتتة التتتداخل للتترش بالجتتاتوا (5متتل\لتر) والخ ت

ت وقتاً معنويتتا اتتي وزا ال مترة واعلت

الح ت وب  ,اب كتتاا عامتتل

 6.56(,ستتم 3و  3.89ستتم و  1.96ستتم )

الخرى قيد الدراسة .

النتتائج هنتاف ت توق معنتوب للترش بالجتاتوا (5متل\لتر) والخت

النتاجية (كمية الحاصل الكلي للنخلة) ,ك لف ت وقت

بتالبنز ادنتيا (200ملغم\لتتر) اتي

معاملتة التتداخل للترش بالجتاتوا (5متل\لتر)

بالبنز ادنيا (200ملغم\لتر ) كمية الحاصل الكلي حيث اعل
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-1المبدمت ت تتة

نخيل التمر ( )Phoenix dactylifera L.ما نباتا

وا

العائلة

ال لبة الواحدة ينتمي إل

النخيلية  Arecaceaeالتي تضم 235جنسا و 4000نوع (حامد وآخروا  .) 2012,تم ل زراعة
نخيل التمر ركنا أساسيا اي البيئة الزراعية للعراق نظ ار لما تعليي ه ا الشجرة المباركة ما مار
ا

قيمة غ ائية واقتصادية كبيريتيا مما يجعلها تساهم اي الدخل البومي (الدورب والراوب 2000,

) .تبدر مساحة زراعة النخيل اي العراق بحوالي 76400هكتار ويبلغ عدد األشجار المؤن ة ايي

حوالي 12692793نخلة ,ويعد صن
ما ه ا الصن

حوالي  517026نخلة وعدد األشجار الم مرة مني 359585نخلة (الجهاز

المركزب لإلحصا )2010,
يا الخ

الح وب ما الصنار التجارية ويبلغ عدد أشجار النخيل

األساسية ا

ما العمليا

الت ير المباشر اي إنتاجية النخلة وتوازا حملها(2000

), Harhashكماانها تعد ما الوسائل المعتمدة للحد ما ظاهرة تباد الحمل (المعاومة )الشائعة
اي العديد ما أصنار نخيل التمر (الهادب , )2010,وقد ا بت
تلبيق عملية الخ

اا عدم

العديد ما الدراسا

المناسبة تؤدب ال صغر حجم ال مار مما يبلل ارص تسويبهاDinar et al ,

وآخروا  . )2003,تجرب عملية الخ

 2012والخلي

الشماريا الزهرية ما الع وق او تبصيرها ,مصل
مواد كيميائية (منظما

المستخدمة اي الخ

النمو)كبديل لعمليا

بخ

الع وق و لف بإزالة بعض

(, )2003كما اتجي الباح وا ال

الخ

اليدوب لتبليل تكالي

استعما

اليدب العاملة

اليدوب ومنها البنز ادنيا ( )BA6وهو الصورة الصناعية للسايتوكاينينا

وال ب يعد أك ر اعالية ما السايتوكاينيا اللبيعي (الخ اجي  . )2014,لبد لحظ )Asif (1983

اا معاملة مار نخيل التمر صن

الخ ص بمادة الكاينيتيا بتركيز (50ملغم/لتر) اي اترة

الخمو النسبي لل مار اد

ال زيادة وزا ال مار قياسا بمعاملة المبارنة ,كما قام شباني وآخروا

( )1994ب ج ار تجربة خ

لل مار عل أصنار (البرحي والخ ص والمجهو ) بمعاملتها بمحلو

ال ريل آ أجري

عملية الرش بعد ( 15و  30و  ) 45يوم ما التلبي وقد أظهر النتائج ت ي ار

ايجابيا اي تحسيا ص ا

لكااة األصنار الداخلة بالتجربة .وك لف الحا ما الصن

شهلي اي

الدراسة التي اجراها شباني وآخروا (.)2000كما وجد شباني وآخروا ( )2009أا رش منظم النمو
ن اليا حامض ألخليف بتركيز (50و)100ملغم/لتر اي مرحلة تحو ال مار ما ألجمرب إل

الخ

أعل

زيادة معنوية اي نسبة المواد الصلبة الكلية ال ائبة للتركيزيا أع ا قياسا بمعاملة

المبارنة أما العبيد وآخروا ( )2005ابد أشاروا اي دراستهم عل نخيل التمر صن
الجما بيا أك ر ما لريبة لخ
اي وق

السكرب يمكا

ال مار اي النخلة الواحدة  .ي ضل اا تجرب عملية خ

ال مار

النوعية والنتاجية ل مار نخيل التمر يتوج

تواير

مبكر ما نموها للحصو عل نوعية جيدة ما ال مار إضااة للتبكير بالنضج ( Dinar et

 al ,2012والسدب  .)2013,لزيادة الص ا
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العناصرالغ ائية الضرورية ويعد المحلو المغ ب  Algatonال ب هو مستخلص اإلعشا
بالعناصر

الغني

الضرورية

الغ ائية

كبيرة

))NPKوكميا

النموكا (CytokininsوAuxinو )Gibbirilinsوأحماض امينيي وكاربوهيد ار
بالمولبيديوم وعند رشة عل

النبا

ما

يتخلل داخل النسجة الخلوية اينشط العمليا

مستخلصا

( )2008عل نبا
العن

منظما

كما اني غني
ال سيولوجية

ويح ز النمو وبه ا يزيد ما كمية ونوعية الحاصل( . )Francisco et al ,2010لبد أ بت
اللحال

البحرية

جدوى

البحرية اي تحسيا نوعية ال مار ما قبل العديد ما الباح يا منهم 'لي

الشليف  Fragaria ananassa (Duch ).والسعيدب()2011عل نبا

والمبارف ()2014عل

نخيل التمر صن

البرحي ا وجدوا اا مستخلصا

البحرية تساعد اي زيادة النمو النباتي .اا مستخلصا

اللحال

اإلعشا

البحرية تعد ما المصادر

العضوية التي تستعمل اي زيادة اإلنتاج الزراعي وهي مكملة لألسمدة وليس بدي
عنها(. )Jensen,2004
تهدر الدراسة ال

الص ا

بياا ك ا ة الخ

اليدوب والكيميائي والرش بمستخلص العشا

ال يزيائية والنتاجية لنخيل التمر صن

البحرية اي

الح وب .

:2المواد وطرائق العمل :
:1-2موقع الدراسة:

أجري

ه ا الدراسة اي احدى بساتيا منلبة البراضعية اي محااظة البصرة خ

الموسم 2014م

 45نخلة ما صن

الح وب

الخدمة الزراعية المعتادة ما تسميد عضوب ورب وت ريد وتدليي وقد سمد

األشجار

ولل ترة ما  2014/3/25ولغاية  . 2014/9/25تم انتخا

متجانسة قدر اإلمكاا ما حيث النمو الخضرب والعمر حوالي 20سنة تم تهيئة البستاا و إج ار
كااة عمليا

بواقا  5كغم\نخلة سماد عضوب خ

شهر كانوا األو ما عام  2013م لبح

األشجار بلباح

رقم المعاملة والمكرر بواسلة الل

وتم ترف خمس ع وق عل كل نخلة وقلم

األوراق بحيث

ألغنامي األخضر بتاريا ُ ,2014/3/11عّلم

أشجار النخيل بواسلة قلا معدنية موض عليها

ترف لكل ع ق سبعة أوراق وك لف تم تهيئة التربة واج ار التحليل الكيميائي وكما اي الجدو . 1

جدول ( )1بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل الدراسة
18
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الخاصية

الوحدة

البيمة

درجة ت اعل التربة

1:1

7.93

اليصالية الكهربائية

ds/m

13.13

الكالسيوم

g/kg

11.97

المادة العضوية

g/kg

6.63

الكربوا العضوب

g/kg

4.28

كاربونا

1.486

C/N Ratio
التربة

م صول
رمل

g/kg

210.90

غريا

g/kg

389.10

ليا

g/kg

400
مزيجيي لينية

نسجة التربة

 :2-2تحضير المحلول المغذي
حضر المحلو المغ ب المستعمل اي الدراسة ب خ (  2.5و ) 5مل\لتر ما مستخلص العشا

البحرية الجاتوا والمبيا تركيبة الكيميائي اي الجدو ادناا وأكمل الحجم إل
اإلحجام الم خو ة ما سماد الجاتوا عل

حدا للحصو عل

اللتر لكل ما

التراكيز السمادية المللوبة اي

الدراسة حيث اا ه ا المستخلص ما انتاج شركة(.)ABONDS VALENCIA
جدو ( :)2التركي
المكوا
التركيز%

الكيميائي لسماد الجاتوا (مستخلص العشا

مستخلصا

لحال

بحرية

30

البحرية )

مادة عضوية

نتروجيا

اس ور

بوتاسيوم

مولبيديوم

6

6

3

10

0.3

:3-2تحضير محلول البنزل أدنين
حضر

محاليل منظم النمو البنز أدنيا ب خ  100و 200ملغم بنز أدنيا وا ابة األوزاا

الم كورة اي  5مل ما المحلو الباعدب هيدروكسيد الصوديوم (0.1عيارب) وبعد اإل ابة التامة
أكمل الحجم إل اللتر لكل تركيز عل حدا .

:4- 2معامالت الدراسة

19
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الح وب ومزروعة عل مسااة()6x6م والتي لبح

 2014/3/11بلباح ألغنامي األخضر ,وتم معاملتها بالمعام

بتاريا

اآلتية :

 -1معاملة المبارنة (ما مبلر).
 -2معاملة خ
 -3معاملة خ

الشماريا بنسبة .% 25

الشماريا بنسبة .% 40

 -4معاملة البنز أدنيا بتركيز  100ملغم\لتر.
 -5معاملة البنز أدنيا بتركيز  200ملغم\لتر.

 -6معاملة مستخلص الجاتوا بتركيز  2.5مل\لتر.
 -7معاملة مستخلص الجاتوا بتركيز  5مل\لتر .

 -8معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا بتركيز2.5مل\لتر وخ
 -9معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا بتركيز 2.5مل\لتر وخ
 -10معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا 5مل\لتر وخ
 -11معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا 5مل\لتر وخ

الشماريا بنسبة . % 25

الشماريا . % 40

الشماريا .% 25

الشماريا . % 40

 -12معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا 2.5مل\لتر والبنز أدنيا 100ملغم\لتر .
 -13معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا 2.5مل\لتر والبنز أدنيا 200ملغم\لتر .
 -14معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا  5مل\لتر والبنز أدنيا 100ملغم\لتر .
 -15معاملة التداخل بيا مستخلص الجاتوا  5مل\لتر والبنز أدنيا  200ملغم\لتر.
ورش

أشجار نخيل التمر صن

الح وب بالمحلو المائي لسماد الجاتوا ومنظم النمو البنز أدنيا عل

المجموعيا الخضرب و أل مرب حت البلل التام وبواقا داعتيا حيث كان
ما التلبي وال انية بعد عشرة أسابيا ما التلبي .

تم تحضير خمسة لتر ما المحاليل أع ا لكل وحدة تجريبية كما وقد أضي

الداعة األول بعد خمسة أسابيا
المادة الناشرة Tween 20

بتركيز ( ) %0.01لتبليل الشد السلحي للما لضماا البلل التام .إما معاملة المبارنة ابد رش
المبلر والمادة الناشرة ابط .وعند الرش غلي سل التربة تح

كل نخلة بغلا ب ستيكي لضماا عدم

سبوط السماد عل سل التربة وامتصاصي بواسلة الج ور  .إما معام
عدد ما الشماريا ال مرية ما قل

بالما

الخ

اليدوب ابد أجري

بإزالة

الع ق بنسبة  %25و %40بعد خمسة أسابيا ما التلبي لزيادة تهوية

الع وق ومنا تراكم الرلوبة داخل الع ق (شباني وآخروا . )2006,

 :5-2تحضير وتهيئة العينات الثمرية
جمع

العينا

نمو ال مرة (خ

ال مرية ب خ  25مرة بصورة عشوائية ما كل نخلة (وحدة تجريبية ) خ
,رل ,تمر) تم قياس الص ا

ال يزيائية لها .

 :6-2الصفات والقياسات المدروسة خالل التجربة
:1-6-2الصفات الفيزيائية

:1-1-6-2وزن الثمرة والجزء اللحمي والبذرة (غم)
20
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الوزا اللرب لل مار ب خ  25مرة وسجل الوزا لها باستعما ميزاا كهربائي ,م نزع

الب ور ما ال مار وما م استخرج معد وزا ال مرة والب رة أما وزا لحم ال مرة ابد استخرج عا

لريق لرح وزا الب رة ما وزا ال مرة الكلي .

:2-1-6-2حجم وطول وقطر الثمرة

تم اخ  25مرة بصورة عشوائية ما كل معاملة وتم قياس الحجم لها و لف بحسا

كمية الما

م استخرج معد حجم ال مرة عل أساس (سم \3مرة ),أما بالنسبة إل قياس معدل

ص تي لو

الم ازح الناتج ما وضعها داخل السلوانة المدرجة,حيث يم ل الما المزاح معد حجم ال مار وما
وقلر ال مرة ابد اجرب البياس عل

ال مار التي اخ حجمها وقد قياس كل ما اللو والبلر

بواسلة قدمي البياس (() Vernier caliperسم) .

: 2-6-2الصفات االنتاجية

 :1-2-6-2الحاصل الكلي (كغم)

بعد جني ال مار لكل نخلة عل حدا تم وزنها بواسلة ميزاا حبلي وما م استخراج معد وزا

الحاصل الكلي لكل معاملة (كغم) .

:7-2تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي
حللت ت

البيان تتا

اختبتتار المتوستتلا

المس تتتخدمة ا تتي د ارس تتة ( الصت ت ا

ال يزيائي تتة لنخل تتة التم تتر) إحص تتائيا وت تتم

باستتتعما لريبتتة اختبتتار اقتتل اتترق معنتتوب المعتتد ()R.L.S.D

Revised

ث مستويا

(صت ر و

 least significant Differences Testوعنتد مستتوى احتمتا ( )0.05لبيتاا تت ير عتاملي

التسميد والخ

والتداخل بينهما عل الص ا

المدروسة حيث أضي

 2.50و ) 5.00متتل\لتر متتا مستتتخلص الجتتاتوا رشتتا عل ت أشتتجار النخيتتل صتتن
معام

الخ

اتم ل

بخ

كيميائي برش(  100و ) 200ملغم \BA6لتتر والخت

( %25و ) %40متا عتدد الشتماريا الكلتي لكتل عت ق  .ن ت
( ) Factorial Experimentوبتصميم البلاعا

الح ت وب ,إمتتا

اليتدوب بإ ازلتة

التجربتة باستتخدام التجربتة العامليتتة

العشوائية الكاملة للتجار العاملية Factorial

 Experiment in Randomized Complete Block Designوبواقتا ت ث قلاعتا

مل

النخلة الواحدة وحدة تجريبية واحدة اعتمادا عل (الراوب وخل

 .3النتائج والمناقشة

حيتث

هللا .) 2000,

Results and Discussion

: 1-3تاثير مستويات الخف والتسميد بمستخلص االعشاب البحرية (الجاتون) في بعض

الصفات الفيزيائية لثمار الحالوي
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 : 1-1-3وزن الثمرة والطبقة اللحمية والبذرة
أظهر نتائج التحليل الحصائي (الجداو  3و 4و ) 5اا لمعام
الح وب تا ي ار معنويا اي زيادة وزا ال مرة خ

صن

,تمر ) وقد اعل

) 6.026,غم وقد توااب

خ

مراحل نمو ال مرة المختل ة (خ

المعاملة (200ملغم\ BA6لتر) اعل
معدل

مار نخيل التمر
 ,رل

معد لوزا ال مرة (6.546, 7.142

الزيادة اي وزا ال مرة ما الزيادة الحاصلة اي وزا اللببة

اللحمية و وزا الب رة حيث بلغ معد وزا اللببة اللحمية ( 5.914و  5.360و ) 4.856غم اي

حيا بلغ معد وزا الب رة ( 1.227و  1.185و ) 1.170غم لمراحل نمو ال مرة خ
وتمر عل

التتابا قياسا بالمعام

الدراسة استجابتها لجميا معام

الخرى قيد الدراسة وقد ابد

الخ

ورل

اشجار النخيل المستعملة اي

اليدوب والكيميائي قيد الدراسة قياسا بمعاملة المبارنة

(بدوا خ ) وتت ق ه ا النتائج ما ما توصل لي ك ما خيرب واخروا ( )1983والعلي (2006

و) Soliman and Harhash (2012اي دراستهم لخ
تت ق ه ا النتائج ما ما توصل لي ك

مار نخيل التمر صن

خ ص كما

ما ) Rongeai and Greene (2000و Stopar

) (2000و ) Raphael and Moshe (2003و ) Turk and Stopar (2010اي دراساتهم
مار الت احيا

لخ

عملية الخ

باستعما منظم النمو البنز ادنيا  ,وقد يعزى السب

اي زيادة وزا ال مرة واللببة اللحمية والب رة لكونها تؤدب ال

اي لف ال

دور

الموازنة مابيا حمل

النخلة وقابليتها النتاجية (شباني واخروا . )2006,وعند مبارنة اوزاا ال مرة واللببة اللحمية والب رة
خ

مراحل نموها المختل ة تبيا النتائج الموضحة اي (الجداو  3و 4و )5باا معد وزا ال مرة

السب

اي لف ال انخ اض المحتوى الرلوبي وتراكم السكريا

واللببة اللحمية و الب رة يتناقص ما تلور مرحلة نمو ال مرة ما الخ

العشا

(حداد و بايرلي . )2010,

البحرية (الجاتوا) اي معد وزا ال مرة واللببة

اما بالنسبة ال تا ير الرش بمستخلص العشا
اللحمية والب رة ابد بين

ال

التمر وقد يعزى

النتائج الموضحة اي الجداو ( 3و 4و ) 5باا لمستويا

مستخلص

البحرية (الجاتوا)المضااة () 5, 2.5, 0مل\لتر تا ي ار معنويا عند مستوى معنوية

( )p= 0.05اي وزا ال مرة واللببة اللحمية والب رة وقد ت وق المستوى السمادب (5مل جاتوا\لتر )
معنويا عل

المعاملة السمادية (2.5مل جاتوا\لتر) ومعاملة المبارنة ابد بلغ معد وزا ال مرة

للمعاملة 5مل جاتوا\لتر اي مراحل نمو ال مرة خ

 ,رل

,تمر ( 7.362و  6.938و

) 6.300غم و وزا اللببة اللحمية ( 6.082و  5.700و ) 5.079غم و وزا الب رة ( 1.280و
 1.238و ) 1.220غم عل التتابا  ,وتت ق ه ا النتائج ما ما توصل لي عباس ول تة ()2014

والمبارف ( )2014اي دراستهما لتا ير رش مستخلصا
الساير والبرحي عل التتابا .
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جدول (  )3تاثير الخف اليدوي والكيميائي والرش بمستخلص االعشاب البحرية (الجاتون)والتداخل بينهما في وزن الثمرة
(غم)

مرحلة

مستويات الخف

النضج

الخالل

0

2.5

5

الخف

0

5.133

6.340

7.170

6.214

%25

6.00

6.360

7.330

6.563

%40

6.010

6.820

7.340

6.723

100ملغم/لتر

6.186

6.930

7.423

6.846

200ملغم/لتر

6.816

7.060

7.550

7.142

متوسط تاثير الجاتون

6.029

6.702

7.362

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير

الجاتون0.043/

الرطب

الخف
0.056

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.097/

0

4.830

6.000

6.820

5.880

%25

5.360

6.020

6.920

6.100

%40

5.630

6.200

6.940

6.256

100ملغم/لتر

5.700

6.320

6.960

6.326

200ملغم/لتر

6.060

6.530

7.050

6.546

متوسط تاثير الجاتون

5.516

6.214

6.938

 RLSDلتاثير

الجاتون0.230/

التمر

مستويات مستخلص االعشاب البحرية(مل/لتر)

متوسط تاثير

 RLSDلتاثير
الخف 0.300/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون 0.519 /

0

3.900

5.590

6.120

5.200

%25

4.540

5.620

6.230

5.463

%40

5.130

5.710

6.310

5.716

100ملغم/لتر

5.270

5.820

6.390

5.826

200ملغم/لتر

5.600

6.030

6.450

6.026

متوسط تاثير الجاتون

4.880

5.754

6.300

 RLSDلتاثير الجاتون
0.144

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون 0.322/

الخف 0.186/

*كل  RLSDاخ عل مستوى معنوية 0.05
وقد يعزى السب

اي زيادة وزا ال مرة واللببة اللحمية والب رة ال

محتوى مستخلص العشا

البحرية اللجريا ما العناصر الغ ائية الضرورية هي النتروجيا وال س ور والبوتاسيوم بالضااة

ال

المولبيديوم والهرمونا

بالضااة ال

النباتية بالخص الوكسينا

و الجبرلينا

و السايتوكاينينا

الحماض المينية والمادة العضوية اعند استعمالي بالرش عل النبا
23
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جدول (  )4تاثير الخف اليدوي والكيميائي والرش بمستخلص االعشاب البحرية(الجاتون)والتداخل بينهما في
وزن البذرة (غم)

مرحلة النضج

الخالل

مستويات الخف

0

2.5

5

0

0.966

1.150

1.194

1.103

%25

0.972

1.160

1.233

1.121

%40

1.060

1.165

1.290

1.171

100ملغم/لتر

1.081

1.177

1.304

1.187

200ملغم/لتر

1.114

1.188

1.380

1.227

متوسط تاثير الجاتون

1.0386

1.168

1.280

 RLSDلتاثير

الجاتون0.686/

الرطب

 RLSDلتاثير
الخف0.0886/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.153/

0

0.910

1.122

1.190

1.074

%25

0.952

1.135

1.220

1.102

%40

1.020

1.140

1.230

1.130

100ملغم/لتر

1.010

1.151

1.260

1.140

200ملغم/لتر

1.100

1.165

1.290

1.185

متوسط تاثير الجاتون

0.998

1.142

1.238

 RLSDلتاثير

الجاتون0.0312/

التمر

مستويات مستخلص االعشاب البحرية(مل/لتر)

متوسط تاثير الخف

 RLSDلتاثير الخف
0.0403/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون 0.0698/

0

0.850

1.120

1.181

1.050

%25

0.930

1.122

1.200

1.084

%40

1.000

1.135

1.210

1.115

100ملغم/لتر

1.000

1.141

1.230

1.123

200ملغم/لتر

1.080

1.152

1.280

1.170

متوسط تاثير الجاتون

0.972

1.134

1.220

 RLSDلتاثير

الجاتون0.033/

النسجة الخلوية منشلا للعمليا

 RLSDلتاثير الخف
0.043/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون 0.0745/

وبه ا اهو يحسا ويزيد

ال سيولوجية ومح از للنمو وتلور النبا

كمية ونوعية الحاصل ( )Francisco ,2010و لف لكوا ال س ور لي دور اي ت اع

الضوئي واا نبصي يؤدب ال صغر حجم ال مار والب ور (.) Zaffaroni et al ,1992

البنا

جدول (  )5تاثير الخف اليدوي والكيميائي والرش بمستخلص االعشاب البحرية (الجاتون)والتداخل بينهما في وزن الطبقة
اللحمية (غم)
مرحلة النضج

مستويات الخف

مستويات مستخلص االعشاب البحرية(مل/لتر)
2.5

0
24
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متوسط تاثير الخف
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الخالل
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0

4.167

5.190

5.976

5.110

%25

5.028

5.200

6.097

5.440

%40

4.950

5.655

6.050

5.550

100ملغم/لتر

5.105

5.753

6.119

5.659

200ملغم/لتر

5.702

5.872

6.170

5.914

متوسط تاثير الجاتون

4.990

5.534

6.082

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.153/

الجاتون0.069/

الرطب

الخف0.89/

0

3.920

4.880

5.630

4.810

%25

4.408

4.670

5.700

4.926

%40

4.610

5.060

5.710

5.126

100ملغم/لتر

4.690

5.169

5.700

5.186

200ملغم/لتر

4.960

5.365

5.760

5.360

متوسط تاثير الجاتون

4.517

5.028

5.700

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.480/

الجاتون0.215/

التمر

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير
الخف0.277/

0

3.050

4.470

4.939

4.153

%25

3.610

4.498

5.030

4.379

%40

4.130

4.575

5.100

4.600

100ملغم/لتر

4.270

4.679

5.160

4.700

200ملغم/لتر

4.520

4.878

5.170

4.856

متوسط تاثير الجاتون

3.916

4.620

5.079

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.301/

الجاتون0.1346/

اما البوتاسيوم ايدخل اي ك ير ما الوظائ

(.)Kucpper ,2003

ال سلجية واا نبصي يؤدب ال ضع

اي النسجة النباتية مما يسب

تسمم للنبا

تراكم النت ار

لبد كاا للبيعة التداخل بيا مستويا

الخ

الخف 0.1738/

مباومة النبا

للج ار والمراض اما المولبيديوم الي تا ير كبير عل نمو النبا
للنتروجيا واا نبصي يؤدب ال

 RLSDلتاثير

لكوني يعد م تاح اليض الحيوب

وتراكيز مستخلص العشا

البحرية تا ير معنوب

اي وزا ال مرة واللببة اللحمية والب رة اعلتي المعاملة (200مل\BAلتر 5 +مل جاتوا\لتر) حيث
بلغ معد وزا ال مرة خ

 ,رل

مراحل نمو ال مرة خ

25

 ,تمر ( 7.550و  7.050و 6.450
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)غم و وزا اللببة اللحمية ( 6.170و  5.760و ) 5.170غم و وزا الب رة ( 1.380و 1.290
و ) 1.280غم عل

الخرى قيد الدراسة كما حبب

التتابا قياسا بالمعام

التداخل الخرى ت وقا معنويا عل معاملة المبارنة وقد يعزى السب
الخ

والتراكيز السمادية المضااة مما ادى ال زيادة العمليا

والتن س وزيادة جاهزية المواد الغ ائية لل مار ال ابتة عل

جميا معام

اي لف ال توااق مستويا

الحيوية اي النبا

كالبنا الضوئي

الع وق مما انعكس ايجابا عل

زيادة

معد وزا ال مرة واللببة اللحمية والب رة حيث اا بساتيا النخيل اي محااظة البصرة تعاني ما
الخدمة الزراعية لها المر ال ب ادى ال انخ اض نوعية

اهما ال حيا لشجارها وانعدام عمليا

ال مار وكميتها عل مر السنيا و لف لا عدم الهتمام بخدمة اشجار النخيل يؤدب ال استنزار
الحد ال ب تصب

المواد الغ ائية ال

ايي الشجار غير قادرة عل

(المنظمة العربية للتنمية الزراعية . )2000,

النتاج بشكل اقتصادب

: 2-1-3معدل حجم وطول وقطر الثمرة

توض النتائج المبينة اي (جدو  )6اا ص ة حجم ال مرة قد تا ر معنويا بمستويا

بمعلملة المبارنة وقد لوحظ ت وق معاملة الخ

ال مرة ( 7.086و  6.600و ) 6.093سم 3خ
التتابا قياسا بمعام
تا ير الخ

الخ

الخ

قياسا

(200ملغم\BAلتر) اي اعلا اعل معد لحجم
مراحل نمو ال مرة (خ

و رل

و تمر ) عل

الخرى قيد الدراسة وتت ق ه ا النتائج ما نتائج باح يا اخريا درسوا

الكيميائي ل مار انواع ما ال اكهي باستعما البنز ادنيا ومنهم Stopar and Lokar

) (2003و ) Matej and Turk (2006) Raphael and Moshe (2003اي دراساتهم

لخ

 Summerredو مار الكم رى صن

مار الت اح صن

 Fujiعل التتابا  .كما ت وق جميا معام

مار الت اح صن

 Cosciapearو  Spadonaو

الخ

اي زيادة معد حجم ال مرة

قياسا بمعاملة المبارنة وتت ق ه ا النتائج ما ما توصل لي ) Osman and Soliman (2001اي

دراستهما لخ

ة اصنار ما نخيل التمر هي السكرب و الشامي والبلدب و Hummam

مار

) et al (2002وحرحش وخليل ( )2006اي دراستيهما عل
بالنسبة لتا ير الخ

) باا لمعام

السكرب .اما

نخيل التمر صن

اي اي معد لو وقلر ال مرة اتبيا النتائج الموضحة اي (الجدوليا  7و8

الخ

تا ير معنوب اي معدلي لو وقلر مرة نخيل التمر صن

مراحل النمو المختل ة وقد توااب

معدل

وقلر ال مرة حيث تراوح لو ال مرة خ

الح وب خ

الزيادة اي حجم ال مرة ما الزيادة الحاصلة اي لو

مراحل نموها المختل ة بيا ( 3.48ال ) 3.730سم اي

حيا بلغ قلر ال مرة بيا ( 1.830ال )1.990سم.
ولبياا تا ير الرش بمستخلصا

نمو ال مرة (خ

 ,رل

العشا

البحرية اي معد حجم ولو وقلر ال مرة خ

 ,تمر ) ابد اعل المستوى (5مل جاتوا\لتر) اعل معدل

مراحل
الزيادة اي

حجم ولو وقلر ال مرة وال ب ت وق معنويا عل المعاملة السمادية ( 2.5مل جاتوا\لتر) ومعاملة
26
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مراحل النمو (خ

المبارنة وقد تراوح معد حجم ال مرة خ

 ) 7.366سم 3ولو ال مرة بيا ( 3.356ال

و تمر ) بيا ( 4.926ال

و رل

) 3.820سم وقلر ال مرة بيا ( 1.808ال

 ) 2.030سم وتت ق ه ا النتائج ما نتائج ل تة ( )2013والمبارف ( )2014اي دراستيهما لتا ير
رش مستخلصا

التتابا .

العشا

البحرية اي الص ا

ال مرية لنخيل التمر صن ي الساير والبرحي عل

جدول (  )6تاثير الخف اليدوي والكيميائي والرش بمستخلص االعشاب البحرية (الجاتون)والتداخل بينهما في
حجم الثمرة (سم)3

مرحلة النضج

الخالل

مستويات الخف

مستويات مستخلص االعشاب البحرية(مل/لتر)

متوسط تاثير الخف

0

2.5

5

0

5.270

6.400

7.120

6.260

%25

6.000

6.420

7.320

6.580

%40

6.000

6.800

7.350

6.716

100ملغم/لتر

6.086

6.880

7.440

6.800

200ملغم/لتر

6.660

7.000

7.600

7.086

متوسط تاثير الجاتون

6.003

6.700

7.366

 RLSDلتاثير

الجاتون0.059/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.133/
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 RLSDلتاثير

الخف0.076/
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0

4.880

6.100

6.810

5.930

%25

5.300

6.120

6.900

6.106

%40

5.620

6.240

6.930

6.260

100ملغم/لتر

5.650

6.280

6.980

6.300

200ملغم/لتر

6.100

6.600

7.100

6.600

متوسط تاثير الجاتون

5.710

6.268

6.944

 RLSDلتاثير
0

3.940

5.660

6.100

5.233

%25

4.600

5.680

6.220

5.500

%40

5.200

5.740

6.340

5.760

100ملغم/لتر

5.250

5.850

6.380

5.826

200ملغم/لتر

5.640

6.080

6.560

6.093

متوسط تاثير الجاتون

4.926

5.802

6.320

 RLSDلتاثير

مستخلصا

الخف0.1598/

النتائج اي (الجداو  6و 7و ) 8التا ير المتداخل بيا معام
العشا

البحرية

تدريجية ما زيادة مستويا

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.2768/

الجاتون0.1238/

كما اوضح

0.190/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون 0.330/

الجاتون0.1479/

التمر

 RLSDلتاثير الخف

الخ

اي معد

الخ

ومستويا

حجم ولو وقلر ال مرة ابد لوحظ حصو زيادة

والتراكيز السمادية المضااة وقد اعل

المعاملة (200ملغم

\BA6لتر 5 +مل جاتوا\لتر ) اعل زيادة معنوية اي معد حجم ال مرة ( 7.600و  7.100و
) 6.560سم 3ولو ال مرة ( 3.830و  3.860و  )3.890سم وقلر ال مرة ( 2.110و 2.000
و ) 1.960سم خ
تختل

,رل

مراحل نمو ال مرة (خ

التتابا كما لوحظ انها لم

,تمر ) عل

عند المعاملتيا (100ملغم \BAلتر 5 +مل جاتوا\لتر ) و (%40خ

) اي التا ير ال اا ه ا المعام

معنويا عل جميا المعام

ت وق

5 +مل جاتوا\لتر

الخرى قيد الدراسة ,

جدول (  )7تاثير الخف اليدوي والكيميائي والرش بمستخلص االعشاب البحرية (الجاتون)والتداخل بينهما في
طول الثمرة (سم)
مرحلة النضج

الخالل

مستويات الخف

مستويات مستخلص االعشاب البحرية(مل/لتر)

متوسط تاثير الخف

0

2.5

5

0

3.170

3.630

3.730

3.510

%25

3.420

3.640

3.770

3.610

%40

3.540

3.700

3.790

3.676

100ملغم/لتر

3.580

3.700

3.810

3.696

200ملغم/لتر

3.630

3.730

3.830

3.730

متوسط تاثير الجاتون

3.468

 RLSDلتاثير

3.680

3.786

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.1609/
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الجاتون0.072/

الرطب

0

3.060

3.660

3.760

3.493

%25

3.360

3.730

3.830

3.640

%40

3.450

3.730

3.830

3.670

100ملغم/لتر

3.630

3.730

3.830

3.730

200ملغم/لتر

3.630

3.760

3.860

3.750

متوسط تاثير الجاتون

3.426

3.720

3.820

 RLSDلتاثير
0

3.100

3.600

3.750

3.480

%25

3.270

3.640

3.750

3.550

%40

3.430

3.650

3.820

3.630

100ملغم/لتر

3.480

3.720

3.880

3.690

200ملغم/لتر

3.500

3.740

3.890

3.710

متوسط تاثير الجاتون

3.356

3.670

3.818

 RLSDلتاثير

كما اا جميا معام
يتض

التا ير المشترف للخ

معنويا عل معاملة المبارنة خ
اا لخت ر مستويا

لمستخلص العشا
مستخلص العشا

نوعية ال مار .

 RLSDلتاثير
الخف0.070/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.1224/

الجاتون0.0547/

ت وق

الخف0.093/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.1611/

الجاتون0.072/

التمر

 RLSDلتاثير

مستخلص العشا

ومستويا

المراحل (خ

الخ

و رل

البحرية(الجاتوا) قد

و تمر ) ل مار الح وب ما هنا

تا ير اي استجابة اشجار نخيل التمر صن

البحرية (الجاتوا) نتيجة لتا ير اخت ر ظرور ت اعل الخ

البحرية وانعكاس لف عل

الكمية الممتصة ما قبل النبا

الح وب

ومستويا

وبالتالي عل

جدول (  )8تاثير الخف اليدوي والكيميائي والرش بمستخلص االعشاب البحرية (الجاتون)والتداخل بينهما في
قطر الثمرة (سم)

مرحلة النضج

الخالل

مستويات الخف

مستويات مستخلص االعشاب البحرية(مل/لتر)

متوسط تاثير الخف

0

2.5

5

0

1.830

1.920

1.980

1.910

%25

1.890

1.940

2.000

1.943

%40

1.900

1.960

2.030

1.963

100ملغم/لتر

1.900

1.960

2.030

1.963

200ملغم/لتر

1.900

1.960

2.110

1.990

1.884

1.948

2.030

متوسط تاثير
الجاتون

 RLSDلتاثير

الجاتون0.049/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.109/
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0

1.830

1.930

1.960

1.906

%25

1.860

1.930

1.960

1.916

%40

1.870

1.930

2.000

1.933

100ملغم/لتر

1.900

1.930

2.000

1.943

200ملغم/لتر

1.900

1.930

2.000

1.943

1.872

1.930

1.984

متوسط تاثير

الرطب
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الجاتون

 RLSDلتاثير

الخف0.079/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.138/

الجاتون0.062
0

1.720

1.850

1.930

1.830

%25

1.810

1.860

1.940

1.870

%40

1.820

1.880

1.940

1.880

100ملغم/لتر

1.840

1.880

1.950

1.890

200ملغم/لتر

1.850

1.930

1.960

1.913

1.808

1.880

1.944

متوسط تاثير

التمر

 RLSDلتاثير

الجاتون

 RLSDلتاثير

 RLSDلتاثير
الخف0.0455/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون0.078/

الجاتون0.035

 : 2-3تاثير مستويات الخف والمعاملة بمستخلص االعشاب البحرية (الجاتون) والتداخل
بينهما في بعض الصفات االنتاجية لثمار الحالوي

 : 1-2-3كمية الحاصل الكلي (كغم)
تشير النتائج اي جدو ( )9ال
الحاصل الكلي لنخلة التمر صن
اعل

اا عملية الخ

ال مرب اعل

تا ي ار معنويا اي زيادة كمية

الح وب وقد ت وق المستوى (200ملغم \BA6لتر ) اي اعلا

زيادة معنوية اي كمية الحاصل الكلي بواقا ( 57.780كغم ) قياسا بمعاملة المبارنة

( 48.890كغم) وتت ق ه ا النتائج ما ما توصل لي العلي ( )2006اي دراستي للخ
نخيل التمر صن

الح وب و ) Mostafa and Akkad (2011اي دراستهما لخ

التمر صن ي زغلو والحياني و ) Bashir et al (2014اي دراستهم لخ
صن

مار نخيل

مار نخيل التمر

كور ويواابهم بالرأب ) Rongeai and Greene (2000و Stopar and Lokar

) (2003اي دراستيهما لخ
اا الخ

ال مرب عل

مار الت اح صن ي  Mcintoshو Summerredحيث اجمعوا عل

ال مرب سوا كاا يدوب او كيميائي اعل زيادة معنوية اي كمية الحاصل الكلي للشجرة

 .اما بالنسبة ال تا ير رش مستخلص
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جدول (  )9تاثير الخف اليدوي والكيميائي والرش ببمستخلص االعشاب الببحرية (الجاتون) والتداخل بينهما
في الحاصل الكلي (كغم)

مرحلة النضج

الحاصل الكلي

مستويات مستخلص االعشاب البحرية (مل/لتر)

مستويات الخف

0

2.5

5

الخف

0

37.500

51.670

57.500

48.890

%25

40.830

53.330

58.330

50.830

%40

41.670

54.170

60.000

51.946

100ملغم/لتر

45.000

55.000

61.670

53.890

200ملغم/لتر

51.670

55.000

66.670

57.780

43.334

53.834

60.834

متوسط تاثير
الجاتون

 RLSDلتاثير

البحرية (الجاتوا) اي كمية الحاصل الكلي لنخيل التمر صن

اي جدو ( )9باا لمستويا

 RLSDلتاثير
الخف3.515/

 RLSDلتاثير التداخل بين الخف والجاتون6.089/

الجاتون2.723/

العشا

متوسط تاثير

الرش بمستخلص العشا

البحرية الجاتوا ( 2.5و ) 5مل\لتر

تا ي ار معنويا اي زيادة كمية الحاصل الكلي لل مار وقد اعل
زيادة معنوية اي كمية الحاصل الكلي حيث بلغ

الح وب ابد بين

النتائج

المعاملة (5مل جاتوا\لتر) اعل

كمية الحاصل (60.834كغم) قياسا بكمية

الحاصل (53.834كغم و 43.334كغم) للمعاملتيا (2.5مل جاتوا\لتر و معاملة المبارنة عل
التتابا وقد يرجا السب

العشا

اي زيادة كمية الحاصل ما زيادة مستويا

المستخلص ال اا مستخلص

البحرية (الجاتوا) غني بالعناصر الغ ائية والتي لها دور اعا اي استبلا

الع ائية لل مار مما يجعلها مركز سح

للمغ يا

وبالتالي حصو توازا بيا العمليا

المواد

الحيوية

وال سلجية مما ينعكس ايجابا عل نمو ال مار وزيادة انبسام الخ يا ال مرية واتساعها وبالتالي زيادة

كمية الحاصل الكلي (المريبي  . ) 2005 ,تت ق ه ا النتائج ما ما توصل

اي دراستها عل نخيل التمر صن

البرحي .

وقد كاا للبيعة التداخل بيا مستويا

لي المبارف () 2014

ال مرب ومستخلص العشا

الخ

البحرية الجاتوا

المضار تا ي ار معنوب عل كمية الحاصل الكلي جدو ( )9حيث اا هناف زيادة معنوية اي كمية

الحاصل الكلي نتيجة تا ير التداخل بيا مستويا
البحرية الجاتوا حيث اعل

الخ

ال مرب والرش بمستخلص العشا

المعاملة (200ملغم \BAلتر5 +مل جاتوا\لتر ) اعل زيادة معنوية

اي كمية الحاصل الكلي ( 66.670كغم) ولكنها لم تختل

معنويا عا المعاملة (100ملغم

\BA6لتر 5 +مل جاتوا\لتر ) اي كمية الحاصل الكلي للنخلة ( 61.670كغم) اي حيا انهما
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ت وقا معنويا اي زيادة كمية الحاصل الكلي للنخلة قياسا بالمعام
لف ال اا اج ار عمليتي الخ

ال مرب والتسميد خ

الضغط الزموزب للخ يا نتيجة لن ا المغ يا
الما والمواد المغ ية الخرى ال

الخرى قيد الدراسة وقد يعزى

اترة انبسام الخ يا ونموها ادى ال زيادة

المضااة ال داخلها مما ادى ال زيادة امتصاص

داخل ال مار وما م زيادة وزنها مما انعكس عل

الحاصل الكلي للنخلة (شراقي . ) 1985 ,

زيادة كمية

 : 4المصادر

 : 1-4المصادر العربية

الجهاز المركزب لإلحصا (و ازرة التخليط).المجموعة اإلحصائية السنوية(. )2010بغداد جمهوريتة
العراق.

الخلي ت

,عبتتد الللي ت

 ,ع متتاا اللتتاهر وعبتتد هللا صتتال الغامتتدب ( .)2003تتتا ير مرحلتتة الخ ت

عل كمية ونوعيتة وحجتم متار نخيتل التمتر صتن

الخت ص  .نتدوة النخيتل ال ال تة  -جامعتة

الملف ايصل  -الحسا  -المملكة العربية السعودية.
الخ تتاجي  ,مكتتي عل تواا ( . )2014منظمتتا

النمتتو النباتيتتة تلبيباتهتتا واستتتعمالتها البستتتنية ,التتدار

الجامعية لللباعة والنشر والترجمة –و ازرة التعليم العالي – جامعة بغداد – العراق .

التتدورب ,علتتي وعتتاد ال تراوب (.)2000انتتتاج ال اكهتتة .ملبعتتة دار الكت ت
الموصل – العراق.

الت تراوب ,خاش تتا محم تتود وعب تتدالعزيز محم تتد خلت ت

لللباعتتة والنشتتر ,جامعتتة

هللا (.)2000تص تتميم وتحلي تتل التج تتار الزراعي تتة

,اللبعة ال انية,جامعة الموصل –العراق 588,ص حة .

الرمض تتاا ,عبدالص تتمد عب تتود (.)2011ت تتا ير ال تترش بالحدي تتد المخلب تتي والبن تتز ادن تتيا ا تتي الصت ت ا
ال يزيائيتتة والكيميائيتتة والنتاجيتتة لنخيتتل التمتتر Phoenix dactylifera L.صتتن

.رسالة ماجستير –كلية الزراعة -جامعة البصرة – العراق.

السعيدب ,إبراهيم حسا محمد( .)2011إستجتتابتة العتن
 L.إل ت مستتتويا

مختل تتة متتا مستخلصتتا

للعلوم الزراعية . 174 – 167 : )2( 11

سللتانيا(كشتتمش) Vitis vinifera

صنت

األعشتتا

البحريتتة  ,SM3مجلتتة جامعتتة تكري ت

العبيتتد  ,ارشتتد ستتللاا و محمتتد ,محمتتد حتترحش وناصتتر بتتا صتتال ( .)2005تتتا ير الخ ت
الع وق عل المحصو والجودة اي نخيل التمر صن

الحت وب

با ازلتتة

السكرب النامية اي منلبتة الريتاض .

نشرة علمية  -كلية التبنية الزراعية  -جامعة الملف سعود.
العلت تي  ,زي تتادة ص تتااي ( . )2006تت ت ير لريب تتة الخت ت

والص تتن

ا تتي الحاص تتل والنوعي تتة والبابلي تتة

الخزينتة ل متار نخيتل التمتر Phoenix dactylifera L.رستالة ماجستتير  ,كليتة الز ارعتة –

جامعة البصرة  117 ,ص حة.
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الس تتدب ,احم تتد ازي تتر رس تتا (.)2013ت تتا ير مواعي تتد الخت ت

ومس تتتوى س تتماد ال تتدواجا ا تتي الصت ت ا

ال يزياويتة والكيمياويتة والنتتاج اتي نخيتل التمتر Phoenix dactylifera Lصتن

رسالة ماجستير,كلية الزراعة ,جامعة البصرا ص .59-41

المبارف ,نور رعتد عبتد الكتريم (. )2014تتا ير الترش بمستتخلص العشت

المتع تتاد  NPKا تتي بع تتض الؤشت ت ار الخضت ترية وال مري تتة ومكون تتا
 Phoenixصتتن

dactylifera L.
البصرة /العراق .

الستاير.

البحترب  Kelpakوالستماد
الحاص تتل لنخي تتل التم تتر

البرحتتي .رستتالة ماجستتتير –كليتتة الز ارعتتة –جامعتتة
البستتاتيا  .ملبعتتة جامعتتة الستتكندرية –

المريبتتي ,امجتتد جتتابر موس ت ( . )2005كيميتتا نباتتتا
جمهورية مصر العربية .

المنظم تتة العربي تتة للتنمي تتة الزراعي تتة( . )2000الوض تتا الت تراها للنخي تتل وانت تتاج التمت تور ا تتي دو اقل تتيم
المشرق العربي  .مجلة الزراغة والتنمية اي الولا العربي .14-6:)1(3

الهادب  ,مصل

ال مار اي نخيل البل  .نشرة علميتة صتادرة عتا و ازرة

( . )2010الزهار وخ

الزراعة  -جمهورية مصر العربيي.
مص تتل

الهرمزب,س تتعاد

محم تتد( .)2010د ارس تتة تت ت ير التلب تتي بالس تتيانوبكتريا المعزول تتة محليت تتا

والتترش بمستتتخلص اللحالت

لنب ت تتا

الشت ت تتليف(Duch

البحريتتة ( )Algo600اتتي النمتتو والحاصتتل والصت ا

x

ananass

للعلوم,المجلد()11العدد(.2010)3
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الكيميائيتتة

.)Fragariaمجل ت تتة جامع ت تتة تكري ت ت ت

العت وق علت ختواص وكميتتة النتتتاج اتتي
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لي ,شلير محمود ( .)2008ت ير الرش بحتامض الجبرليتف والسايكوستيل وبت ث مستخلصتا
النباتا

البحرية اتي بعتض صت ا
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الش تتليف ,ألروح تتة دكت تتوراا  -كلي تتة الز ارع تتة  -جامع تتة صت ت ح ال تتديا  -و ازرة التعل تتيم الع تتالي
والبحث العلمي – العراق 119 :ص حة.

شتتباني  ,حستتا رحمتتا و ارشتتد محمتتد خل تتاا واستتماعيل حستتيا محمتتد ( .)1994د ارستتة تتتا ير لتترق
مار النخيل عل مواص اتها النوعية للصتن يا خصتا

مختل ة لخ

ولولتوب  .ش .ز 2/0/

و ازرة الز ارع تتة وال تتروة الس تتمكية  .ادارة البح تتاث والنت تتاج الز ارع تتي  -دول تتة الم تتا ار العربي تتة

المتحدة.

شتتبانة  ,حستتا رحمتتا وستتعيد عبتتد هللا وعل تتي حستتا ( .)2000د ارستتة لتترق مختل تتة لخ ت
صتن

النخي تتل

شتهلة لتحستيا مواصت اتها  .النشترة ال نيتة رقتم /3ا  .و ازرة الز ارعتة وال تروة الستتمكية -

محلة ابحاث ال اكهة  -دولة الما ار العربيي المتحدة.

زايد وعبد البادر إسماعيل السنبل ( . )2006متار نخيتل التمتر

شباني  ,حسا رحما ؛ عبد الوها

لجتهتتا  ,جنيهتتا  ,تتتداولها والعنايتتة بهتتا بعتتد الجنتتي  .منظمتتة الغ يتتة والز ارعتتة ل متتم المتحتتدة

).(FAO

شباني  ,حسا رحما ؛ راشد محمد خل اا الشري ي ؛ منصور ابتراهيم منصتور ؛ صتال عبتد هللا عبتد
العزيتتز ؛ وليتتد محمتتد الص ت دب وعبتتد المعلتتي ستتليماا نصتتار ( . )2009د ارستتة ت ت ير متتنظم

النمتتو  NAAعل ت موعتتد نضتتج وص ت ا

متتار النخيتتل صتتن

الخنيتتزب  .نش ترة علميتتة -و ازرة

الزراعة وال روة السمكية  ,ادارة البحاث والنتاج الزراعي – الما ار العربية المتحدة .

شت تراقي  ,محم تتد محم تتود ؛ عب تتد اله تتادب خض تتير ومحم تتد ا تتوزب عب تتد الحمي تتد ( . )1985اس تتيولوجيا
 ,المجموعة العربية للنشر – جمهورية مصر العربية .مصر العربية.

النبا

عبتتاس ,كتتاظم اب تراهيم واحمتتد يوس ت
الهن تتد واللحالت ت

البحري تتة ا تتي بع تتض الصت ت ا

 dactylifera L.صن

ل تة ,احمد يوس

ل تتتي ( .)2014تتتا ير ات ت ار التكتتيس والتترش بمستتتخلص جتتوز
ال يزيائي تتة ل م تتار نخي تتل التم تتر

Phoenix

الساير ,مجلة البصرة للعلوم الزراعية ,المجلد . 16-1:)1(27

(.)2013تا ير ات ار التكيس والترش بالمستخلصتا

النباتيتة اتي بعتض الصت ا

ال يزياويتتة والكيميائيتتة وال ستتلجية ل متتار نخيتتل التمتتر  Phoenix dactylifera L.صتتن

مصتتل

الساير .رسالة ماجستير –البستنة وهندسة حدائق –كلية الزراعة –جامعة البصرا .
 ,عبتتاس احمتتد ( .)2003تتتا ير خ ت

التتبل الستتيوب تحت

ال متتار عل ت المحصتتو وص ت ا

ال متتار اتتي نخيتتل

ظتترور محااظتتة ال يتتوم  .نتتدوة النخيتتل ال ال تتة  -جامعتتة الملتتف ايصتتل -

الحسا  -المملكة العربية السعودية.
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Evaluation of manual and chemical thinning efficiency and spray
with seaweed extract (Gaton) on physical and productivity of date
palm class Hillawi Phoenix dactylifera L.
Ebtehaj. H. AL-Temimi

Jassim.M. D. AL-bzony

College of Agriculture

Basrah Agricculture Department of Basrah

Basrah University

Department of Palm
Iraq – Basrah

Summary :
This study was conducted in one of the orchards civil in Albradaah area in the
province of Basra to the growing season 2014 on the date palm Phoenix dactylifera L.
class Hillawi in order to study the effect of spraying fertilizer Gaton (seaweed extract)
and concentrations (0, 2.5 0.5 ml) \ L after inoculation and hold process sock both types
manual Hmarich flowering (25% and 40%) of the number Achammarek flowering after
inoculation and chemical thinning Abannzel adenine (growth regulator) and
concentrations (100 and 200) mg \ l in addition to treatment comparison (no thinning),
was carried out spraying the total vegetative and fruiting date palm of Gaton and
Abannzel adenine after inoculation two payments for the first five weeks and the second
after ten weeks of the date of vaccination and the overlap between them on the physical
and productivity of the date palm class Hillawi, which was Gaton factor with three
levels and thinning five levels. Use the full random sectors Design ( RCBD) with three
replicates per treatment were compared according to the test averages less significant
difference average (RLSD) at the level of probability (0.05). The results as follows: Results showed superiority of treatment overlap to spray in Gaton (5 ml \ L) and
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thinning Abannzel denine (200 mg \ l) significant superiority in fruit weight and gave
the highest averages in terms of (7.55 and 7.05 and 6.450) g of the stages of Khallaal,
and rtib and dates on the relay and the weight of the seed where was (1.380 and 1.290
and 1.280) g of the stages of sorts and rtib and dates on the relay and the weight of
stromal layer where was (6.170 and 5.760 and 5.170) g of the stages of Khallaal, and
rtib and dates on the relay and also outperformed significantly in size and the length and
diameter of the fruit and gave the highest averages in terms was (7.60 cm and 3.83 cm
and 2.11 cm 3) on the relay to the stage Khallaal, (7.10 cm 3 and 3.86 cm and 2.00 cm)
on the relay to the stage of rtib, (6.56 cm 3 and 3.89 cm and 1.96 cm) on the relay to the
stage
of
dates
compared
to
transactions
other
under
study .
The results showed there outweigh the moral to spray in Gaton (5 ml \ L) and thinning
banzel adenine (200 mg \ l) in the qualities of productivity (total winning amount for
Palm), also outperformed the treatment of overlap to spray in Gaton (5 ml \ L) and
thinning banzel adenine (200 mg \ L) total winning amount as gave the highest average
of (66.67 kg).
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