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  لثمار نخلة التمركیمیائیةتأثیر الجبرلین ومستخلص عرق السوس في الصفات ال

Phoenix dactylifera L.صنف زهدي  
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  جامعة بغداد/زراعة كلیة ال-قسم البستنة * 
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  الخالصة

لبیـــان تـــأثیر موعـــد الـــرش بـــالجبرلین 2002حقلیـــًا فـــي أحـــد بســـاتین مدینـــة الفلوجـــة للموســـم التجربـــةنفـــذت 

Phoenixلثمـار نخلـة التمـر كیمیائیـةومسـتخلص عـرق السـوس فـي الحاصـل وصـفاته ال dactylifera  L.ف صـن

وبعــد اكتمــال العقــد تــم خــف العــذوق الــى ســتة عــذوق للنخلــة 1/4/2002بتــأریخ أجــري التلقــیح الیــدوي . زهــدي

الواحدة ، تم رش الثمار بالموعد األول بعد أربعة أسابیع من موعد إجراء عملیـة التلقـیح الیـدوي ، والتـي كانـت الثمـار 

لتــر ومســتخلص عــرق / ملغــم 250بتركیــز GA3لین عنــدها فــي مرحلــة الحبــابوك بكــل مــن محلــول حــامض الجبــر 

، أما الموعد الثاني من الـرش فقـد نفـذ بعـد ثمانیـة أسـابیع مـن التلقـیح الیـدوي عنـدما لتر/ غم4و 2السوس بتركیز 

  .مرحلة الجمري إلىوصلت الثمار 

یـة للمـواد الصـلبة زیادة النسبة المئو إلىلتر / غم4أدى رش الثمار بمستخلص عرق السوس عند التركیز 

وانخفضـت النسـبة % 65.12إلـىوالسـكریات المختزلـة % 73.33إلى والسكریات الكلیة % 75.53إلىالذائبة الكلیة 

تمیـزت الثمـار المعاملـة بمسـتخلص . العكـس مـن ذلـك إلـى بینما أدى الرش بالجبرلین % 8.21إلىالمئویة للسكروز 

وانخفــاض المحتــوى % 86.82إلــىالنســبة المئویــة للمــادة الجافــة فــي زیــادةلتــر / غــم4عــرق الســوس عنــد التركیــز 

إلـــىفـــي حـــین تمیـــزت الثمـــار المعاملـــة بـــالجبرلین بانخفـــاض النســـبة المئویـــة للمـــادة الجافـــة % 13.17إلـــىالمـــائي 

  % .16.64إلى وزیادة المحتوى المائي % 83.35
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Abstract
This experiment was conducted in a private orchard in Falluja city, season of 

2002, to investigate the effect of spraying each of  GA3 and liquorices extract on quality 
characteristics of date palm fruits  Phoenix dactylifera L. Zahdi cv.

  من رسالة ماجستیر للباحث الثالثمستل البحث 



206

Hand pollination was carried out in Apr. 1, 2002. After the fruits setting was 
completed. The spraying with GA3 and liquorices extract was done in two periods. The 
first one was at Hababuk stage and the second was at Chemri stage. In both stages fruits 
were sprayed with 250 mg / L GA3, 2 and 4 gm / L of liquorices extract in addition to 
the control (fruits lifted without spraying).

Results were showed that spraying date palm fruits with 4 gm / L liquorices 
extract resulted in a significant increased in total soluble solids to 75.35%, total sugars 
to 73.33% and reducing sugars to 65.12%, while percentage of sucrose decreased to 
8.21%. On the other hand spraying with GA3 led aprovite results in the regard. Spraying 
fruits with 4 gm / L liquorices extract exhibited an increased in the dry matter to 86.82% 
but it decreased in water content to 13.17%. Where as fruits treated with GA3 exhibited 
in a decreased in the dry matter to 83.35% but it increased the water content to 16.64%.

  

  المقدمة

التـي تضـم أنـواع   Arecaceaeإلـى عائلـة النخیـل    .Phoenix dactylifera  Lینتمـي نخیـل التمـر 

خیل التمر الذي یحتوي على العدید من األصناف التجاریة ومنها الصنف زهـدي الـذي نالنخیل المختلفة والتي أهمها 

وبالمرتبـة الرابعـة مـن منطقـة الوسـطى مـن العـراق ي الفـیأتي بالمرتبـة األولـى مـن حیـث عـدد األشـجار وكمیـة اإلنتـاج 

60–45، والتي تمتـاز أشـجاره بـأن حاصـلها مرتفـع إذ یبلـغ معدلـه ) 1(حیث اتساع زراعته في منطقة شط العرب 

في منطقة شط العرب ویزید عن ذلك بالمنطقة الوسطى ویسـتهلك محلیـًا أو یصـدر بعبـوات مختلفـة منهـا أكیـاس كغم

  .والعبوات الكارتونیة البولي أثیلین 

ي الكثیـر مـن البلـدان فقـد اسـتعمل محلـول مـادة فـمنظمات النمو فـي العملیـات الزراعیـة التطبیقیـة تأستعمل

GA3 أو لتــأخیر نضــج الثمــار وزیــادة حجمهــا ووزنهــا ) 2(علــى ثمارعدیمــة البــذور بتراكیــز معینــة لغــرض الحصــول

  .وبالتالي زیادة كمیة الحاصل 

ستخلصـات النباتیـة بجانـب منظمـات النمـو أو كبـدیل عنهـا ألنهـا محوث الحدیثة باستعمال الكما واهتمت الب

، لــذا البیئــة ومـن بـین هــذه المستخلصـات مسـتخلص عــرق السـوس و تعـد مـواد طبیعیــة ال تتـرك أي أثـر علــى اإلنسـان 

كیمیائیـةفات الفإن من أهداف هذا البحث هو دراسة تأثیر رش حامض الجبـرلین ومسـتخلص عـرق السـوس فـي الصـ

  .لثمار نخیل التمر صنف الزهدي 

  

  المواد وطرائق العمل

9سـنة مزروعـة علـى خطـوط 20شجرة نخیل صنف زهدي متجانسة بالحجم والنمـو وبعمـر 21تم اختیار 

ة ، ـوقـد أجریـت علـى هـذه األشـجار نفـس عملیـات الخدمـ2002م في بستان خـاص فـي مدینـة الفلوجـة للموسـم 9× 

وبعـد اكتمـال التلقـیح تـم خـف العـذوق الـى 1/4/2002لقاح الصنف الذكري الغنـامي األحمـر بتـأریخ كما لقحت ب

  .خرة بالنموأزالة الطلعات المبكرة والمتإست عذوق لكل شجرة وذلك ب

وكـان بعـد أربعـة أسـابیع مـن موعـد إجـراء عملیـة S1تم إجراء عملیة الرش بموعدین األول رمز له بالحرف 

تـم فقـدS2، أما موعد الـرش الثـاني والـذي رمـز لـه Hababuk stageقد كانت الثمار في مرحلة الحبابوك التلقیح و 

تـم تحضـیر محلـول حـامض . Chemri stageت الثمـار بمرحلـة الجمـري نـبعـد ثمانیـة أسـابیع مـن التلقـیح عنـدما كا

وقـد رمـز لتـر /ملغـم250بتركیـز بالمـاء المقطـر GA3بإذابة مسحوق مـادة   GA3Gibberellic acidالجبرلین 

أما بالنسبة لمستخلص عرق السوس فقد أخذت جذور عرق السوس المطحونة وأجریت لها عملیـات . Gله بالحرف 
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وأخــذ المســحوق النــاعم لتحضــیر التراكیـــز ومــن ثــم نخلــه   mm 0.5طحــن أخــرى بمطحنــة كهربائیــة ذات فتحــات 

لتـر وقـد رمـز / غـم4والتركیـز الثـاني C1لتر وقد رمز له بالحرف /مغ2المطلوبة إذ حضر التركیز األول بإذابة 

لضـمان ) 3(سـاعة 24م وتركه لمدة °50تم نقع المسحوق بالماء المقطر الدافئ على درجة حرارة . C2له بالحرف 

الـرش التـي ستعماله بعملیاتالذوبان أكبر كمیة من المسحوق بالماء ، ورشح المحلول بوساطة الشاش لیكون جاهزًا 

كر حتـى البلـل التـام ، أمـا معاملـة المقارنـة التر ورشت العذوق عنـد الصـباح البـ2نفذت باستعمال مرشة یدویة بسعة 

Control ش ر فقد تركت العذوق من دون.  

التذلیل همها مكافحة حشرة الحمیرة وآفة حلم الغبار وكذلك إجراء عملیة أأجریت عملیات الخدمة والتي من 

والتـي اشـتملت كیمیائیـةوقـد تـم دراسـة صـفاته ال. 5/10/2002تم جني الحاصـل فـي مرحلـة التمـر بتـأریخ .للعذوق 

  :على 

  TSSةالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلی-1

غــم مــن الثمــار منزوعــة النــوى 10وذلــك بأخــذ  Abbe refractometerتــم حســابها باســتعمال جهــاز 

لمـدة خمسـة دقـائق  ومـن Blenderمن الماء المقطر ووضـعها فـي خـالط كهربـائي مل10إلیهاوالمقطعة وأضیف 

ثــم إجــراء عملیــة الترشــیح بوســاطة الشــاش وتــتم القــراءة بالجهــاز وبعــد ذلــك تعــدل النتــائج علــى أســاس عــدد التخفیفــات 

  ) .4(م  اعتمادًا على °20ودرجة الحرارة المثلى 

  ة والسكروزالنسبة المئویة للسكریات الكلیة والمختزل-2

  ) .5(المحورة Lane and Eynonقدرت وفق طریقة 

  

المحتوى الرطوبي للثمار-3

Ovenغــم مــن الثمــار المقطعــة ووضــعت فــي فــرن حــراري 50تــم تقــدیر المحتــوى الرطــوبي للثمــار بــوزن 

  :م ولحین ثبوت الوزن وفقًا للمعادلة °70وعلى درجة 

  =للمحتوى الرطوبي % 
  ن العینة الجافوز–وزن العینة الطري 

 ×100  
  وزن العینة الطري

  النسبة المئویة للمادة الجافة-4

تم حساب النسـبة المئویـة للمـادة الجافـة للعینـات نفسـها التـي حسـبت فیهـا النسـبة المئویـة للمحتـوى الرطـوبي 

  :وكما في المعادلة اآلتیة 

  =للمادة الجافة % 
  وزن العینة الجاف

 ×100  
  وزن العینة الطري

) 6(وبــثالث مكــررات .R.C.B.Dتصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة اعتبــرت التجربــة عاملیــة باســتخدام

  ..L.S.Dومقارنة المتوسطات باختبار أقل فرق معنوي ) SAS)7وحللت البیانات باستخدام البرنامج الجاهز 
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  النتائج والمناقشة

  TSSائبة الكلیة التأثیر في النسبة المئویة للمواد الصلبة الذ-1

) 1دول ـالجـ(لم یؤثر موعد الرش في النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة للثمار في نهایـة الموسـم 

الــرش بمســتخلص عــرق الســوس عنــد یظهــر تــأثیر المعــامالت الحقلیــة فــي هــذه الصــفة فقــد تمیــز ومــن الجــدول نفســه 

  % .68.12إلىعلى خفض النسبة Gحین عملت المعاملة في % 75.55إلى في رفع هذه النسبة C1التركیز 

فقـد عملـت ) 2الجـدول (حقلیة في النسـبة المدروسـة أما عن تأثیر التداخل بین موعد الرش والمعامالت ال

  .S2Gةـد المعاملـعن% 67.40إلـى بینما انخفض % 76.63إلى على زیادة معدل هذه النسبة S1C2المعاملة 

ئبـة الكلیـة المعاملـة بمسـتخلص عـرق السـوس نتیجـة امن المواد الصـلبة الذحتوى الثمار جاءت الزیادة في م

لــى مرحلــة التمــر والتــي تــزداد فیهــا إلفعــل هــذا المســتخلص فــي تســریع النضــج مــن خــالل زیــادة نســبة الثمــار الواصــلة 

الصـلبة الذائبـة الكلیـة تــزداد مـن ان نســبة المـواد ) 2(نسـبة المـواد الصـلبة بتقـدم هـذه الثمــار بالنضـج وهـذا مـا الحظـه 

لرش بالجبرلین اعند تقدم الثمار بالنضج عند معاملتهم لثمار التمر صنف مكتوم باألثیفون ، وقد حصل العكس عند 

حتواهــا مــن مالــذي یعمــل علــى زیــادة المحتــوى الرطــوبي للثمــار األمــر الــذي أدى الــى تخفیــف عصــیر الخالیــا وتقلیــل 

عنــد معــاملتهم ثمــار نخیــل التمــر بمحلــول مــادة ) 10(وكــذلك ) 9(وهــذا مــا وجــده ) 8(المــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة 

GA3.  

  التأثیر في النسبة المئویة للسكریات الكلیة والمختزلة والسكروز-2

لســـكریات الكلیـــة تـــأثیر كـــل مـــن موعـــد الـــرش والمعـــامالت الحقلیـــة فـــي النســـبة المئویـــة ل) 1(یبـــین الجـــدول 

أمــا عــن تــأثیر . والمختزلــة والســكروز ومنــه یتضــح عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین موعــدي الــرش فــي هــذه الصــفات 

إلـى والسـكریات المختزلـة % 73.33إلـى كـل مـن السـكریات الكلیـة ةفي زیادC2المعامالت الحقلیة فقد تمیز التركیز 

للسـكریات الكلیـة والمختزلـة % 54.24و %66.30إلـى Gفي حـین انخفضـت هـذه النسـبة عنـد المعاملـة% 65.12

وقــد تمیــزت ثمــار معاملــة % 12.05لــى إGعنــد المعاملــة بــالجبرلین نســبة الســكروز ارتفعــت إال أنعلــى التــوالي ، 

% .6.88المقارنة باحتوائها على اقل نسبة من السكروز كانت 

فقـد ) 2الجـدول (الحقلیـة فـي الصـفات المدروسـة أما بالنسبة لتأثیر التداخل بین موعـد الـرش والمعـامالت 

  .S2C2التي لم تختلف معنویًا عن المعاملة % 73.98إلىنسبة السكریات الكلیة ةزیادإلى S1C2عملت المعاملة 

علـى التـوالي ، أمـا % 66.64و % 65.96إلـىعلى خفـض النسـبة S2Gو S1Gبینما عملت المعاملتان 

إلــــىانخفضــــت إال إنهــــا% 66.37إلـــىفـــي رفــــع النســــبة S1C2فقـــد عملــــت المعاملــــة بالنســـبة للســــكریات المختزلــــة

% 12.59إلــى S1G، أمــا نســبة الســكروز فقــد ارتفعــت معنویــًا عنــد المعاملــة S1Gفــي معاملــة التــداخل % 53.37

  .موعدین في معاملة المقارنة عند كال ال% 6.88إلى بینما انخفضت S2Gوالتي لم تختلف معنویًا عن المعاملة 

زیـادة نسـبة إلـى إن ارتفـاع نسـبة السـكریات الكلیـة والمختزلـة عنـد الـرش بمسـتخلص عـرق السـوس قـد یعـزى 

النضج للثمار المعاملـة بـه والتـي تـزداد فیهـا نسـبة السـكریات الكلیـة والمختزلـة وتقـل فیهـا نسـبة السـكروز بتقـدم الثمـار 

مـار بصـورة أكبـر مـن مثیالتهـا مـن الثمـار غیـر المعاملـة وكمـا المعاملة به بالنضج والتي أسهمت فـي نمـو وتطـور الث

تـأخر نضـجها وتـأخیر واضـح لتـراكم السـكریات الكلیـة والمختزلـة كنتیجـة لفعـل هـذا بتمیزت الثمار المعاملـة بـالجبرلین 

ون فــي تــأخیر نضــجها كمــا ســبق شــرح ذلــك ممــا یعنــي احتــواء الثمــار علــى نســبة عالیــة مــن الســكروز وهــذا مــا مــالهر 

علــى النتــائج ذاتهــا وكــذلك اتفقــت هــذه ) 2(كمــا حصــل . عنــد معــاملتهم ثمــار نخیــل التمــر بــالجبرلین ) 10(الحظــه 

  ) .9(النتائج مع ما وجده 

  التأثیر في النسبة المئویة للمحتوى الرطوبي والمادة الجافة للثمار -3
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أن إال ) 1الجــدول(لموعــدین لــم یتــأثر كــل مــن المحتــوى الرطــوبي للثمــار والمــادة الجافــة عنــد الــرش بكــال ا

إلــــى فــــي رفــــع المحتــــوى الرطــــوبي للثمــــار Gتــــأثیر المعــــامالت الحقلیــــة كــــان واضــــحًاً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ فقــــد تمیــــزت المعاملــــة 

فـــي تقلیـــل نســـبة C2بینمـــا عملـــت المعاملـــة % 83.35إلـــى التـــي انخفضـــت عنـــدها نســـبة المـــادة الجافـــة % 16.64

ة المقارنـة ، بینمـا ارتفعـت نسـبة لـومعامC1لـف معنویـًا عـن المعاملـة والتـي لـم تخت% 13.17إلى الرطوبة في الثمار 

دول ـالجـ( ة ـومعاملـة المقارنـC1والتي لم تختلف معنویًا عن المعاملـة % 86.82إلى C2فة عند المعاملة االمادة الج

2. (  

لرطوبــة والمــادة أمــا بالنســبة لتــأثیر التــداخل بــین موعــد الــرش والمعــامالت الحقلیــة فــي محتــوى الثمــار مــن ا

والتـي % 17.07إلـى قد رفعت من محتـوى الثمـار مـن الرطوبـة S1Gة التداخل لمعامأن ) 2(الجافة یوضح الجدول 

  .S2Gلم تختلف معنویًا عن المعاملة 

حصائیًا إوالتي لم تختلف % 13.02على إعطاء أقل محتوى من الرطوبة بلغ S1C2بینما عملت المعاملة 

، إذ أثر التداخل بین موعد الرش والمعامالت الحقلیة في محتـوى الثمـار مـن المـادة الجافـة وقـد عن باقي المعامالت 

فــي مــا عــدا % 86.97بقیمــة   S1C2عنــد المعاملــة لــى أقصــاها إارتفعــت هــذه النســبة عنــد جمیــع المعــامالت لتصــل 

  .على التوالي % 83.78و % 82.93إلىاللتین انخفضت عندها هذه النسبة معنویًا S2Gو S1Gالمعاملتین 

لى دور مـنظم النمـو فـي زیـادة إن ارتفاع المحتوى الرطوبي للثمار عند المعاملة بالرش بالجبرلین قد یرجع إ

وبالتـالي بقـاء ) 8(لـى تلـك الخالیـا إلدونة جدران الخالیا ومن ثم اتساع حجم الخالیا وزیادة امتصاص المـاء ودخولـه 

أمــا ســبب انخفــاض المحتــوى الرطــوبي للثمــار عنــد المعاملــة بمســتخلص عــرق . كمیــة كبیــرة مــن الرطوبــة فــي الثمــار 

تقلیــل نســبة الرطوبــة فــي خالیــا هــذه إلــىتســریع نضــج الثمــار المعاملــة بــه األمــر الــذي أدى إلــى الســوس فقــد یعــود 

  ) .11(خیرة من النضج األالثمار إذ تقل نسبة الرطوبة في ثمار التمر عند دخولها المراحل 

نســبة للمــادة الجافــة للثمــار فقــد تــزداد فــي الثمــار الناضــجة ذات المحتــوى الرطــوبي القلیــل وتقــل فــي أمــا بال

الثمار ذات المحتوى الرطوبي العالي وهذا ما حصل نتیجة المعاملة بالجبرلین والمستخلص ولألسـباب السـابقة نفسـها 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للحاصل الكليكیمیائیةلصفات التأثیر كل من الرش والمعامالت الحقلیة في ا) 1(جدول 
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  المعامالت
%  

TSS  

 %  

للسكریات 

  الكلیة

للسكریات % 

  المختزلة

%  

  للسكروز

%  

للمحتوى 

  الرطوبي

%  

للمادة 

  الجافة

S173.13  70.12  61.21  8.91  14.37  85.54  
S242.14  69.64  60.74  8.90  14.33  85.66  

L.S.D.  0.05N.S.N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  

Control73.51  70.42  63.54  6.88  13.69  86.13  
G68.12  66.30  54.24  12.05  16.64  83.35  
C175.55  69.47  61.00  8.46  13.89  86.10  
C275.35  73.33  65.12  8.21  13.17  86.82  

L.S.D.  0.050.68  1.50  1.30  0.78  0.85  0.77  

  

  للحاصل الكليكیمیائیةلیة في الصفات الوالمعامالت الحقالتداخل بین موعد الرش تأثیر ) 2(جدول 

موعد 

  الرش

  المعامالت

  الحقلیة

%  

TSS  

 %  

للسكریات 

  الكلیة

 %

للسكریات 

  المختزلة

%  

  للسكروز

%  

للمحتوى 

  الرطوبي

%  

للمادة 

  الجافة

S1

Control73.51  70.42  63.54  6.88  13.53  86.13  
G68.85  65.96  53.37  12.59  17.07  82.93  
C173.5170.12  61.57  8.55  13.85  86.14  
C276.63  73.98  66.37  7.61  13.02  86.97  

S2

Control73.51  70.42  63.54  6.88  13.86  86.13  
G67.40  66.64  55.12  11.51  16.21  83.78  
C173.58  68.81  60.43  8.38  13.92  86.07  
C274.06  72.69  63.86  8.82  13.33  86.67  

L.S.D.  0.050.97  2.12  1.84  1.11  1.20  1.09  
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