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امخالصة
أجريت ىذه الدراسو في أحد البساتين األىمية في قضاء المدينو شمال محافظة البصرة لموسم النمو - 2016
1-

 2017لبحث تأثير الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز (  )6 ، 3 ، 0غم .لتر

والحديد المخمبي بتركيز (، 30 ، 0

 ) 60ممغم .لتر ،1-وبواقع رشتين االولى في شير اذار والثانية بعد اربعة اسابيع من اجراء عممية التمقيح ( أي بعد
اكتمال عقد الثمار) ،عمى بعض الصفات الفسيولوجية والكيميائية لنخيل التمر صنف النيرسي .أظيرت النتائج تفوق
1-

معاممة الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز  6غم .لتر

1-

والحديد المخمبي بتركيز  60ممغم  .لتر

معنوياً في الصفات

الكيميائية قيد الدراسة ،اذ ادت ىذه المعاممة الى زيادة النسبة المئوية لمكربوىيدرات من  %10.17في معاممة
المقارنة الى  %14.15والنتروجين من  %1.37الى  %2.23والبوتاسيوم من  %2.83الى  ،%3.35كذلك فان
ىذه المعاممة ادت الى زيادة محتوى الثمار من المواد الشبيية باالوكسينات والجبرلينات وبفارق معنوي عن بقية
المعامالت اذ بمغ ( 322.8و  612.4مايكروغرام.كغم )1-عمى التوالي ،بينما ادت ىذه المعاممة الى خفض النسبة
المئوية لمصوديوم في الثمار من  %0.533في معاممة المقارنة الى  %0.255والمواد الشبيية بحامض االبسيسك
من  414.3في معاممة المقارنة الى  333.6مايكروغرام.كغم.1-
امكنىات امىفتاحية  :نخيل التمر  ،نترات البوتاسيوم  ،النيرسي  ،الحديد المخمبي
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Introduction

تعد نخمة التمر  Phoenix dactylifera L.شجرة العراق االولى وىي من اشجار الفاكية المستديمة الخضرة والتي
تنتشر في المناطق االستوائية وتعتبر منطقة الخميج العربي اوسع مناطق زراعة النخيل ( الجبوري ,)2002،وتعد طريقة
التغذية الورقية من الوسائل الحديثة والكفؤة في معالجة نقص العناصر المعدنية مقارنة بطرق التسميد التقميدية حيث ان
كفاءتيا تزداد بمقدار ( )20-8مرة قياسا بالتسميد االرضي وخصوصا مع العناصر المعدنية النزرة ( Chompion and
 )Bartholomoy,1999ويمكن اعتبار التغذية الورقية احد السبل المتبعة لمحد من ظاىرة التموث البيئي كما انيا تؤدي
الى التقميل من فقد األسمدة وكمفة اضافتيا ومن ثم زيادة كفاءة استعماليا (  .)Focus,2003تظير اىمية التسميد
بالرش عند حدوث عرقمة لعممية امتصاص العناصر المعدنية عن طريق الجذور نتيجة لظروف التربة غير المناسبة
والمتمثمة بارتفاع القاعدية وكربونات الكالسيوم ونسبة المموحة والجفاف مما يجعميا من محددات امتصاص العناصر
المعدنية عن طريق الجذور والتي يمكن تالفييا باستعمال التسميد بالرش ( .)Romhld and E-fauly,2000وان
نترات البوتاسيوم ىو ممح اليوني النترات والبوتاسيوم اذ ان النترات ىي مصدر رئيسي لمنيتروجين تمتص عن طريق
الج ذور في النباتات الراقية وتنتقل الى المجموع الخضري وتخزن في الفجوات ويتم اختزاليا الى نواتج نيتروجينية لذا فان
االضافة الخارجية لمنترات ربما تؤدي الى زيادة محتوى النترات في النباتات المعرضة لإلجياد الممحي ومن ثم تؤدي
تحسين تحمل النباتات لممموحة ( .)Jabeen and Ahmad,2011كما ان لمبوتاسيوم دو ار بوصفة منظما ازموزيا
تحت ظروف الشد الممحي ويشارك في عمميات ايضية تحدث في الخمية وزيادة فعالية االنزيمات حيث يقوم بتفعيل او
تنشيط اكثر من  50انزيم وتنظيم حركة االيونات وامتالء الخاليا والنقل في المحاء وانو يسيطر عمى بعض التفاعالت
الخموية وتنظيم الجيد االزموزي ( ،)Ashraf and Harris,2004; Mathis, 2009كما يؤدي البوتاسيوم دو ار رئيسيا
في نقل الذائبات في النبات خالل المحاء اذ ان تجييز النبات بالبوتاسيوم اساس في عمل انظمة النقل في النبات
( .)Karley and white, 2009,Mathis, 2009يعد عنصر الحديد من العناصر الضرورية لمنبات اذ يؤدي دو ار
اساسيا وضروريا في نظام العديد من االنزيمات التي تدخل في عممية التنفس ومنيا  catalaseوال cytochrome
 oxidaseوال ، peroxidaseعنصر الحديد ميم في الحفاظ عمى المادة الخضراء داخل النبات ويؤدي الحديد دو ار
اساسيا في تمثيل االحماض النووية والبالستيدات الخضراء اذ يساعد عمى بناء الكموروفيل عمى الرغم من انو ال يدخل
في تركيبة ويدخل في بناء السايتوكرومات ذات االىمية الكبيرة في عمميتي البناء الضوئي والتنفس (بربندي،)2007،
يفضل اضافة عنصر الحديد رشا عمى النبات الن تجييز النبات بالعناصر الغذائية عن طريق المجموع الخضري يزيد
من كفاءة التسميد فضال عن تقميل كمية الفقد والتثبيت لمعناصر المضافة ( عباس واخرون .)2007،وقد بينت
الدراسات التي قام بيا ( Attala et al.( 2007ان رش ازىار نخيل التمر صنف زغمول بتركيز  0.2%و0.4%
بفردييما او مع المعاممة االرضية بالعناصر المخمبية بالحديد والمنغنيز والزنك اعطى زيادة معنوية في وزن الثمرة
ولحميا وطوليا وقطرىا وكمية الحاصل  ،كما اوضح الرمضان ( )2011في دراستو المتضمنة رش الحديد المخمبي
بتراكيز ( )40،20،0ممغم  /لتر حيث اعطت عممية الرش بالحديد المخمبي زيادة معنوية في الصفات الفيزيائية
والكيميائية والفسمجية واالنتاجية لنخيل التمر صنف الحالوي قياسا بمعاممة المقارنة .وفي دراسة قام بيا التميمي
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(  ) 2012وجدت ان اضافة االسمدة الكيمياوية المحتوية عمى العناصر المعدنية ادت الى زيادة محتوى الخوص من
الكربوىيدرات والنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم لفسائل نخيل التمر صنف البرحي مقارنة بمعاممة المقارنة التي سجمت
 % 0.142 ، 0.132 ، 0.332 ، 1.89عمى التوالي  .أوضح بالكت والحميداوي (  ) 2015حصول زياده معنويو
في اوراق فسائل نخيل التمر صنف البرحي من الكربوىيدرات عند معاممتيا باألحماض العضويو الدباليو الييومك
بتركيز  18%والفوليك والفوليك  3%بمغت  3.68%قياساً مع معاممة المقارنو التي سجمت  . 1.52%ووجدت عاتي
) ) 2016عند الرش بمركبات الشد البيئي عمى نخيل التمر صنف الحالوي تفوق معاممة الرش بمحمول الدرن بتركيز
 4مل  .لتر

1-

في محتوى االوراق من الكربوىيدرات والنيتروجين والتي بمغت  2.917 ، 24.95ممغم  .غم. 1-اشار

عبدالواحد ( )2011اثناء دراستة لمستويات المواد الشبيية باالوكسينات والجبرلينات في ثمار نخيل التمر صنف
الحالوي بان المواد الشبيية باالوكسينات كانت منخفضة عند االسبوع السادس بعد التمقيح ثم اخذت بالزيادة ووصمت
اعمى قيمة ليا عند االسبوع الحادي عشر والثالث عشر مع دخول الثمار مرحمة الخالل اما بالنسبة لممواد الشبيية
بالجبرلينات في ثمار نخيل التمر صنف الحالوي والممقحة بمقاح الغنامي االخضر كانت منخفضة حتى االسبوع السابع
بعد التمقيح ثم اخذت بالزيادة السريعة لتبمغ اعمى قيمة ليا عند االسبوع التاسع والحادي عشر لتبمغ 607.03
1-

مايكروغرام .كغم

وزن طازج  .ووجد ( Rastegar et al (2011عند دراستيا لصنفين من نخيل التمر االيرانية

( بيروم وشاىاني ) بان ىناك زيادة في مستويات حامض الخميك  IAAخالل المراحل المبكرة من النمو وصمت اعمى
قيمة ليا عند االسبوع الثاني عشر بعد التمقيح  ،اما بالنسبة لممواد الشبيية بالجبرلينات بينت بان ىناك زيادة في
مستويات ىذه المواد في المراحل المبكرة من نمو الثمار وصمت اعمى قيمة ليا عند االسبوع السادس عشر بعد التمقيح
بعدىا حصل انخفاض لتمك المستويات ،بان التغيرات بمستويات حامض االبسيسك ارتبطت بشكل وثيق مع النضج
وان ىناك زيادة تدريجية بمغت اقصى قيمة ليا عند اسبوعيا العشرين بعد التمقيح بعدىا انخفضت تمك المستويات
ووصمت الى اقل قيمة ليا في االسبوع الرابع والعشرين بعد التمقيح .وفي دراسة قامت بيا عاتي )،(2016وجدت عند
1-

الرش بمركبات الشد البيئي عمى نخيل التمر صنف الحالوي تفوق محمول الفيجامينو بتركيز 4مل .لتر

في محتوى

الثمار من المواد الشبيية باالوكسينات وحامض االبسيسك في مرحمة الخالل والتي بمغت  438 ،356.6مايكروغرام .
1-

كغم

وزن طازج.واظيرت العديد من الدراسات بان ىناك زيادة في مستوى اليرمونات النباتية ( االوكسينات

والجبرلينات ) وانخفاض في مستويات حامض االبسيسك في النباتات المعاممة باالحماض االمينية (Talaat et al. ,
)  .2014اوضحت الدراسو التي قام بيا ) Zagzog and Saied ( 2017عند رش اشجار نخيل التمر صنف
ساكوتي بمجموعو من المستخمصات النباتيو  ،أظيرت النتائج تفوق معاممة الرش بمستخمص زيت الثوم بتركيز 5%
معنوياً في محتوى االورق من عنصر النيتروجين والبوتاسيوم بمغت (  % )1.91 ، 2.53مقارنة مع معاممة المقارنو
التي سجمت أقل القيم بمغت (  . % ) 1.19 ، 1.69وقد اجريت ىذه الدراسو لغرض معرفة تأثير الرش الورقي بنترات
البوتاسيوم والحديد المخمبي في بعض الصفات الكيميائيو والفسمجيو لنخيل التمر صنف النيرسي .
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امىواد وطرائق امعىل

Materials and Methods

نفذ ىذا البحث في احد البساتين االىمية لنخيل التمر في قضاء المدينة في منطقة ام الشويج شمال محافظة
البصرة لموسم النمو  2017-2016بيدف دراسة تأثير معامالت الرش بنترات البوتاسيوم والحديد المخمبي عمى بعض
الصفات الكيميائية و الفسمجية لنخيل التمر صنف النيرسي وحممت تربة الحقل بأخذ عينات عشوائية بعمق ( )60-0سم
ويوضح الجدول ( )1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل وماء الري ،اذ تم انتخاب ( )27شجرة متجانسة
النمووالعمر قدر االمكان وتمت المباشرة بعمميات الخدمة بشكل متماثل وفق االسموب المتبع في بساتين النخيل في
المنطقة  ،لقحت االشجار بتاريخ  3 /25خالل موسم النمو باستخدام لقاح الغنامي االخضر .حضرت محاليل المواد
1-

المستخدمة حيث استخدمت نترات البوتاسيوم بتركيز  0و 3و 6غم .لتر

حيث تم اذابة تمك التراكيز في الماء المقطر

واستخدم الحديد المخمبي  Fe- EDTAوالذي يحتوي عمى عنصر الحديد بنسبة  % 12كمصدر لتحضير تراكيز
عنصر الحديد المطموب رشيا حيث تم اذابة  250ممغم من الحديد في لتر من الماء المقطر لتحضير التركيز 30
1-

ممغم .لتر

1-

ولتحضير تركيز  60ممغم .لتر

حيث تم اذابة  500ممغم من الحديد في لتر من الماء المقطر تمت

عممية الرش بواقع رش تان خالل موسم النمو حيث رشت الرشة االولى في بداي شير اذار أي وقت سريان العصارة
النباتية ،اما الرشة الثانية فرشت بعد اجراء عممية التمقيح بأربعة اسابيع أي بعد اكتمال عقد الثمار واضيفت المادة
الناشرة  Tween 20بنسبة  % 0.01ورشت االشجار في الصباح الباكر حتى البمل الكامل .اخذت العينات لمثمار في
مرحمة الخالل اما قياسات محتوى االوراق من الكربوىيدرات والعناصر المعدنية في شير تشرين االول وذلك بأخذ
عينات من السعفة الثالثة ابتداء من القمة النامية لمنخيل تحت قيد الدراسة (الجابري واخرون.)2008،
القياسات الكيميائية :
 -1محتوى االوراق من الكربوىيدرات  :قدرت باستخدام جياز الطيف الموني وحسب طريقة Doubis et al.
) (1956باالعتماد عمى  -Dكموكوز لمحمول قياسي.
 -2محتوى االوراق من عنصر النيتروجين :قدر النيتروجين حسب الطريقة الموصوفة في Page et al.,
) (1982باستعمال جياز المايكروكمدال .Micro Keldal
 -3محتوى االوراق من عنصر البوتاسيوم والصوديوم :قدر باستخدام جياز الميب  Flame Photometerحسب
طريقة ).Pag et al.(1982
 - 4تقدير المواد الشبيية باالكسينات والجبريمينات وحامض االبسيسك:
قدرت المواد الشبيية باالوكسينات حسب طريقة ) Crozier et al., (1980بجياز – Spectrophotometer UV
 Visible Shimadzuوتم قياس العينات عمى طول موجي قدرة  280نانومتر .
اما المواد الشبيية بالجبريمينات تم تقديرىا حسب ماجاء في ) )Abbas et al. 1995عمى طول موجي  205نانومتر.
اما المواد الشبيية بحامض االبسيسك ) )ABAفقدرت حسب ماجاء في ) )Horgan, 1981عمى طول موجي 254
نانومتر .
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التحميل االحصائي
نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة Randomized Complete Blok Design ( R. C .B .
)  Dكتجربو عامميو حيث يمثل العامل االول تراكيز نترات البوتاسيوم والعامل الثاني يمثل تراكيز الحديد المخمبي
وبثالث مكررات ( نخالت ) لكل معاممو  .حممت النتائج باستعمال البرنامج االحصائي  SPSSوقورنت المتوسطات
حسب اختبار أقل فرق معنوي المعدل  R . L . S . D .وعند مستوى احتمال  0.05بشير. ) 2003) ،
جدول ( )1يبين بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل وماء الري
الصفة

الدرجة

درجة تفاعل التربة PH

7.74

درجة التوصيل الكيربائي  E.C.ديسيمتر /م

8.73

النيتروجين الكمي ( ممغم  /كغم )

81.09

(ممغم  /كغم )

14.37

الفسفور الجاىز

البوتاسيوم الجاىز ( ممغم  /كغم )

41.61

مفصوالت التربة
رمل

17.62

غرين

45.16

طين

37.22

نسجة التربة

غرينية طينية

درجة التوصيل الكيربائي  E.C.لماء الري

5.86

امٌتائج وامىٌاكشة

Results and Discussion

نالحظ من الجدول ( )2بان الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز  6غم .لتر 1-تفوقت معنويا في محتوى االوراق من
1-

عنصر النيتروجين والبوتاسيوم والكربوىيدرات مقارنة بمعاممة المقارنة وتركيز نترات البوتاسيوم 3غم .لتر

حيث اعطى

اعمى القيم والتي بمغت  %12.77 ،3.27 ، 1.88مقارنة بمعاممة المقارنة حيث سجمت اقل القيم والتي بمغت ، 1.74
 %11.91 ،2.90لمنيتروجين والبوتاسيوم والكربوىيدرات عمى التوالي .،بينما سجمت معاممة الرش بنترات البوتاسيوم
1-

بتركيز 6غم .لتر

انخفاضاً معنوياً في محتوى االوراق من عنصر الصوديوم حيث سجمت اقل القيم والتي بمغت

 %0.313مقارنة بمعاممة المقارنة التي سجمت اعمى قيمة لعنصر الصوديوم في االوراق والتي بمغت ، %0.466ربما
يعود ذلك الى ان الرش بنترات البوتاسيوم قمل من سمية عنصر الصوديوم من خالل تقميل فرصة تراكمة في اجزاء
النبات أو قد يرجع ذلك الى ان االضافة الخارجية لنترات البوتاسيوم ادت الى زيادة مستوى ايون النترات وقممت من
ايون الكمور وذلك بسبب التنافس بينيما في مواقع اجيزة النقل في االنسجة والتي تؤدي دو ار ميما في امتصاص النترات
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كما ان عنصر البوتاسيوم الموجود ضمن تركيب سماد نترات البوتاسيوم لو تاثير ايجابي في بناء البروتين ( Balotf
 )and Kavoosi , 2011مما ادى الى زيادة النيتروجين في اوراق النبات  ،وان الزيادة في محتوى االوراق من
الكربوىيدرات عند الرش بنترات البوتاسيوم قد يعزى ذلك لدور نترات البوتاسيوم في زيادة المساحة الورقية وتجييزىا
لمنبات بالنيتروجين الضروري لبناء الكموروفيل ومن ثم زيادة نواتج البناء الضوئي  ،كما ان لمبوتاسيوم دو ار في زيادة
المحتوى الكربوىيدراتي في النبات وذلك من خالل زيادة نشاط االنزيمات وايض الكربوىيدرات وانتقال السكريات وتنظيم
الضغط االزموزي وحركة الثغور ) . )Cherel,2004ونالحظ من الجدول ذاتو تفوق معاممة الرش بالحديد المخمبي
1-

بتركيز 30و 60ممغم .لتر

معنويا عمى معاممة المقارنة في محتوى االوراق من عنصري النيتروجين والبوتاسيوم

والكربوىيدرات حيث اعطت معاممة الرش بالحديد المخمبي بتركيز  60ممغم .لتر

1-

اعمى القيم والتي بمغت ،2.16

 %13.38، 3.17عمى التوالي مقارنة بمعاممة المقارنة والتي سجمت اقل القيم بمغت  %11.06 ،2.95 ،1.42عمى
1-

التوالي  ،بينما سجمت معاممة الرش بالحديد المخمبي بتركيز 60ممغم .لتر

انخفاضاً معنوياً في محتوى االوراق من

عنصر الصوديوم بمغت  %0.338قياساً بمعاممة المقارنة التي سجمت اعمى القيم بمغت  . % 0.487وقد يرجع
السبب في زيادة محتوى االوراق من عنصر النيتروجين مع زيادة مستوى الحديد المضاف الى دور الحديد كونة عنصر
اساسي في بناء الكموروفيل في النبات من خالل دورة الميم في عممية تمثيل الحامض النووي ال( ) RNA
لمكموروبالست في النبات واشتراكو في تركيب الفريدوكسين كل ىذا ساىم في زيادة عممية البناء الضوئي االمر الذي
انعكس عمى احداث تحسن واضح في صفات النمو وربما من ضمنيا تحسين نمو الجذور من خالل انتاج مجموع
جذري قوي وكثيف مما زاد من امتصاص عنصر النيتروجين والبوتاسيوم من التربة ( عثمان واخرون 2010،2007 ،
 .) Kassem et alاما بالنسبة لمتداخل بين الرش بنترات البوتاسيوم والحديد المخمبي فكان لة تاثير معنوي في

،

محتوى االوراق من النيتروجين والبوتاسيوم والكربوىيدرات حيث اعطت معاممة الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز 6غم
1-

.لتر

1-

ومعاممة الرش بالحديد المخمبي بتركيز  60ممغم .لتر

اعمى القيم والتي بمغت ، %14.15 ، 3.35 ،2.23

بينما اقل القيم كانت عند معاممة المقارنة والتي بمغت  %10.17 ،2.83 ،1.37لعنصر النيتروجين والبوتاسيوم
والكربوىيدرات عمى التوالي .بينما سجل التداخل لمعاممة المقارنة بين نترات البوتاسيوم والحديد المخمبي اعمى القيم في
محتوى االوراق من عنصر الصوديوم والتي بمغت  %o.533و سجمت معاممة التداخل بين نترات البوتاسيوم بتركيز 6
1-

غم .لتر

1-

و الحديد المخمبي بتركيز 60ممغم .لتر

أقل القيم بمغت .%0.255
1-

نالحظ من الجدول رقم  ) 3بان الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز 6غم .لتر

تفوق معنويا في محتوى الثمار من

المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات مقارنة بمعاممة المقارنة وتركيز 3غم .لتر ،1-حيث سجل اعمى القيم من المواد
1-

الشبيية باالوكسينات والجبريمينات والتي بمغت  597.9 ، 290.06مايكروغرام .كغم
1-

معاممة المقارنة اقل القيم حيث سجمت  524.5 ، 271.46مايكروغرام .كغم
معاممة الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز  6غم .لتر
1-

االبسيسك بمغت  351.8مايكروغرام .كغم
.كغم

1-

1-

وزن طازج عمى التوالي  .بينما سجمت

أنخفاضأ معنوياً في محتوى الثمار من المواد الشبيية بحامض

مقارنة بمعاممة المقارنة التي اعطت اعمى القيم بمغت  410.4مايكروغرام

وزن طازج  .كذلك تفوقت معاممة الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز  3غم .لتر
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الثمار من المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات عمى معاممة
مايكروغرام .كغم

1-

المقارنة حيث سجمت 557.96 ، 278.50
1-

وزن طازج .بينما سجمت معاممة الرش بنترات البوتاسيوم بتركيز 3غم .لتر

إنخفاضاً معنوياً في

محتوى الثمار من حامض االبسيسك  .ان الزيادة في محتوى الثمار من المواد الشبيية باالوكسينات عند الرش بنترات
البوتاسيوم قد يعود ذلك الحتوائيا عمى عنصر النيتروجين الذي يعمل عمى تحفيز وزيادة انتاج اليرمون ، IAAاذ يعد
النيتروجين عنصر ضروريا لبناء الحامض االميني التبربتوفان  Tryptophanالذي يشكل المادة االساس لبناء اندول
حامض الخميك مما يشجع عممية االنقسام الخموي واستطالة الخاليا وان وجود تراكيز عالية من تمك المواد انيا تمعب
دو ار ميا في تنظيم نمو الثمرة ( عاتي  ، )2016 ،وكذلك يمكن ان تؤثر تمك المواد عمى البناء الحيوي لمجبريمين
وانخفاض حامض االبسيسك ). )Talaat et al. , 2014اما بالنسبة لتأثير الرش بالحديد المخمبي فقد تفوقت معاممة
1-

معنويا عمى معاممة المقارنة في محتوى الثمار من المواد الشبيية باالوكسينات

الرش بالحديد بتركيز  60ممغم .لتر

1-

والجبريمينات حيث اعطت اعمى القيم والتي بمغت  574.46 ، 299.9مايكروغرام .كغم
معاممة المقارنة اقل القيم وىي  546.93 ، 252.53مايكروغرام .كغم
1-

بالحديد بتركيز 30ممغم .لتر

1-

وزن طازج بينما سجمت

وزن طازج .وكذلك تفوقت معاممة الرش

بدورىا معنويا عمى معاممة المقارنة في المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات ،لكن

لم يكن ىناك فرق معنوي بين التركيزين 60و30ممغم  .لتر

1-

لمحديد المخمبي في محتوى الثمار من االوكسينات.بينما

تفوقت معاممة المقارنة معنويا في محتوى الثمار من حامض االبسيسيك عمى معاممة الرش بالحيد المخمبي بالتركيزين
 60 ، 30ممغم  .لتر
1-

مايكروغرام .كغم

1-

حيث سجمت اعمى القيم بمغت  394.9بينما سجل التركيزين  383.86و 372.65

وزن طازج عمى التوالي .ان الزيادة في محتوى الثمار من المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات

ربما يعود لدور عنصر الحديد في نظام العديد من االنزيمات ولدورة في الحفاظ عمى المادة الخضراء داخل النبات اذ
يساعد عمى بناء الكموروفيل ويدخل في بناء السايتوكرومات ذات االىمية في عممية البناء الضوئي وبتالي زيادة النمو
وزيادة تكوين المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات .اما التداخل بين الرش بنترات البوتاسيوم والحديد المخمبي كان
1-

معنويا حيث اعطى التركيز 6غم  .لتر

من نترات البوتاسيوم وتركيز  60ممغم .لتر
1-

والتي بمغت  612.4 ، 322.8مايكروغرام .كغم
1-

مايكروغرام .كغم

1-

من الحديد المخمبي اعمى القيم

بينما سجمت معاممة المقارنة اقل القيم والتي بمغت 515 ، 249.7

وزن طازج  .بينما اعطت معاممة المقارنة لمتداخل اعمى القيم في محتوى الثمار من حامض
1-

االبسيسك والتي بمغت  414.3مقارنة بمعاممة التداخل بين نترات البوتاسيوم بتركيز  6غم  .لتر
1-

بتركيز  30ممغم  .لتر

1-

التي سجمت أقل القيم بمغت  315.4مايكروغرام .كغم

والحديد المخمبي

وزن طازج  .حيث اظيرت عدد من

الدراسات ان ىناك زيادة في مستوى اليرمونات النباتية ( االوكسينات والجبريمينات ) وانخفاض في مستويات اليرمونات
النباتية في النباتات المعاممة باألحماض االمينية ) .)Talaat et al., 2014نستنتج من ىذا البحث انو يمكن استعمال
نترات البوتاسيوم والحديد المخمبي في تحسين صفات النمو ومقاومة النبات لبعض الظروف الغير مالئمو مثل المموحو.
ونوصي باستعمال تمك المركبات عمى اشجار الفاكية االخرى وخاصة نترات البوتاسيوم لما ليا من اثار ايجابيو في
تحسين معظم الصفات الكيميائية والفسمجيو.
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جدول ( )2يبين تاثير الرش الورقي بنترات البوتاسيوم والحديد المخمبي والتداخل بينيما في محتوى االوراق من
عنصر النيتروجين والبوتاسيوم والصوديوم والكربوىيدرات ( )%
نترات البوتاسيوم
1-

الحديد المخمبي
1-

البوتاسيوم

الصوديوم

الكاربوىيد ارت

ممغم .لتر

غم .لتر

%

%

%

0

1.37

2.83

0.533

10.17

30

1.79

2.92

0.478

12.50

60

2.08

2.95

0.387

13.08

0

1.42

2.87

0.510

11.47

30

1.90

3.20

0.440

11.90

60

2.17

3.23

0.373

12.93

0

1.47

3.17

0.419

11.56

30

1.96

3.29

0.295

12.60

60

2.23

3.35

0.255

14.15

0.23

0.146

0.234

0.52

0

1.74

2.90

0.466

11.91

متوسط تاثير نترات

3

1.83

3.10

0.441

12.10

البوتاسيوم

6

1.88

3.27

0.313

12.77

0.03

0.084

0.017

0.13

0

1.42

2.95

0.487

11.06

متوسط تاثير الحديد

30

1.88

3.13

0.404

12.33

المخمبي

60

2.16

3.17

0.338

13.38

0.21

0.17

0.037

0.30

0

3

6
L.S.D

L.S.D

L.S.D
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جدول ( ) 3يبين ثاثير الرش الورقي بنترات الوتاسيوم والحديد المخمبي والتداخل بينيما في محتوى الثمار من المواد
الشبيية باالوكسينات والجبرلينات وحامض االبسيسك في مرحمة الخالل لنخيل التمر صنف النيرسي ( مايكروغرام
1-

.كغم
نترات البوتاسيوم

المواد الشبيية

المواد الشبيية

المواد الشبيية بحامض

باالوكسينات

بالجبريمينات

االبسيسك

0

249.7

515

414.3

30

281.2

522.7

410.7

60

283.5

535.8

406.2

0

252.8

540.1

400

30

289.3

558.6

389.5

60

293.4

575.2

377.9

0

255.1

585.7

370.9

30

292.3

595.6

315.4

60

322.8

612.4

333.6

21.34

28.88

24.30

0

271.46

524.5

410.4

متوسط تاثير

3

278.50

557.96

389.13

نترات البوتاسيوم

6

290.06

597.9

351.8

5.73

22.17

17.70

252.53

546.93

1-

غم .لتر

0

3

6

الحديد المخمبي

) وزن طازج

1-

ممغم  .لتر

L. S. D

L . S .D
متوسط تاثير
الحديد

0

394.9

30

287.6

558.96

383.86

60

299.9

574.46

372.56

14.29

8.74

6.74

L.S.D
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The effect of foliar spray of potassium nitrate and chelated iron on some
physiological and chemical characteristics for date palm

Phoenix dactylifera L. Nersy cv.
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Abstract
The study was conducted in a privet orchard at Almdina region north of Basrah – Iraq,
during the growth season 2016 – 2017. To investigation the effect of potassium nitrate
spray (0, 3 and 6) g. L-1 and chelated iron (0, 30 and 60) mg. L-1, two times, the first at
March and the second after four week from pollution (after fruit setting) on some
physiological and chemical characteristics of date palm Nersy cultivar. The result showed
there were a significant effect of spraying treatment of potassium nitrite at 6 g. L-1 and
chelated iron at 60 mg. L-1 on the chemical characteristics. This treatment led to increase
percentage of carbohydrate from 10.17% in control to 14.15%, Nitrogen from 1.37% to
2.23% and Potassium from 2.83% to 3.35%. Also this treatment was increased fruit
content from Auxins and Gibberellins like-substances with significant different compared
to other treatments, which (322.8 and 612.4 µg.kg-1) respectively. While this treatment led
to decrease Sodium from 0.533% in control to 0.255% and Abscisic like-substances from
414.3 in control to 333.6 µg.kg-1.
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