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تأثير رش الفسفور والحامض االميني البرولين عمى بعض الصفات الفيزيائية
والكيميائية واإلنتاجية لنخيل التمر  Phoenix dactylifera Lصنف ُّ
الشكر
3

حسن عبد االمام فيصل 1عقيل هادي عبد الواحد 2قاسم جاسم عذافة
1

مركز ابحاث النخيل -جامعة البصرة -البصرة – العراق

2

كمية الزراعة –جامعة البصرة – قسم البستنة وهندسة الحدائق
3

جامعة البصرة – كمية التربية -القرنة
الخالصة

اجريت ىذه الدراسة في احد البساتين االىمية في منطقة القرنة شمال محافظة البصرة لموسم
النمو  ، 3102لبحث تأثير الرش بالفسفور والحامض االميني البرولين بموعدين االولى في شير
اذار والثانية بعد  54يوم من الرشة االولى بالتراكيز ()341،034 ،1ممغم/لتر لكل منيما عمى
بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية واإلنتاجية لنخيل التمر صنف ُّ
الشكر .اظيرت النتائج تفوق
معاممة الرش بالفسفور والحامض االميني البرولين بتركيز  341ممغم/لتر ،في الصفات الفيزيائية
قيد الدراسة (طول الثمرة ووزنيا وقطرىا وحجميا) كما تفوقت المعاممة اعاله في الصفات
الكيميائية ( نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية ونسبة السكريات الكمية ونسبة السكروز) في حين
لم يكن ىناك تأثير معنوي لممعاممة في نسبة السكريات المختزلة ،وأظيرت المعاممو ايضا زيادة
في انتاجية النخمة اذ بمغت اعمى انتاجية  05..33كغم .وأظيرت نفس المعاممة زيادة في نسبة
الفسفور والبرولين في االوراق.
الكممات المفتاحية:نخيل التمر ،الفوسفور البرولين التسميد الورقي .
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المقدمة:
تعدد نخمدة التمدر  Phoenix dactylifera L.مدن اشدجار الفاكيدة شدبة االسدتوائية وتحتدل
مكانة متميزة من الناحية التاريخية واالقتصادية لسكان العدراق فضدال عدن ان لثمارىدا قيمدة اذائيدة
عاليدة (الجبدوري ،)3113،يعدد صدنف ُّ
الشدكر  Shukerمدن االصدناف الطريدة متوسدطة النضدج
والتي تنتشر زراعتيدا فدي العديدد مدن محافظدات العدراق الوسدطى والجنوبيدة ،ويتميدز صدنف ُّ
الشدكر
بعددذق متوس ددط الحج دم قص ددير العرجددون اص ددفر المددون وثم دداره ذات نوعيددة جي دددة اسددطوانية الش ددكل
منتفخة في احد الجوانب ومتوسطة الحجم ذات لون اصفر فدي مرحمدة الخدالل وعسدمي فدي مرحمدة
الرطدب وعسددمي ادامق فددي مرحمدة التمددر ،والرطدب اكثددر قبدوال مددن الخدالل ،وان التمددر لدين والقشدرة
رقيقة تمتصق بالمحم ( االنصاري وصالح .)3114،
تتأثر انتاجية نخمة التمر بعدة عوامل منيا كميدة ونوعيدة ميداه الدري وطبيعدة التربدة الزراعيدة
حيددث يفضددل الت ددرب ذات القدددرة العالي ددة لالحتفدداظ بالمدداض والغني ددة بالمددادة العض ددوية والخاليددة م ددن
العناصددر السددامة مثددل البددورون والكمددور مددص تددوفر نظددام صددرف جيددد (اب دراىيم وآخددرون،)0..4،
يتددأثر محتددوا االوراق والثمددار مددن العناصددر الغذائيددة بخصددائص التربددة ومددا تحتويدو مددن عناصددر،
حي ددث ان زي ددادة خص ددوبة الترب ددة ع ددن طري ددق التس ددميد النتروجين ددي والفوس ددفاتي والبوتاس ددي يش ددجص
امتصداص العناصدر الغذائيدة وزيددادة محتدوا المغدذيات فدي اوراق نخيددل التمدر ممدا يدنعكس ايجابيددا
عمددى كميددة ونوعيددة الحاصددل( التميمددي ،)3110،وان اضددافة العناصددر الغذائيددة عددن طريددق الددرش
عمددى االوراق يضددمن وصددول العناصددر الغذائيددة الددى امدداكن التصددنيص بسددرعة اكبددر قياسددا بالتسددميد
االرضي (النعيمي )3111 ،كما يقمل من اسدتيالك الطاقدة ويزيدد مدن امكانيدة خمدط المغدذيات مدص
منظمات النمو مما يوفر الجيد والوقت ).(Focus,2003
يعدد الفسددفور مددن العناصددر الغذائيدة الكبددرا التددي يحتدداج الييدا النباتددات بكميددات مناسددبة كددي
تحافظ عمى مخزونيا الكاربوىيدراتي لما لو مدن دور فعدال فدي العمميدات الحيويدة الميمدة ،كمدا اندو
ي دددخل ف ددي مركب ددات الطاق ددة  ATPو  ADPالت ددي تش ددجص م ددن عممي ددات البن دداض الض ددوئي والتمثي ددل
الغذائي والتي تنعكس عمى انتاجية النبات( عبد القادر وآخرون  0.93و عواد.)0.91،
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فقددد أشددارت الد ارس ددة التددي قام دت بي ددا التميمددي ( )3110عمددى نخي ددل التمددر صددنف الس دداير
والحالوي ان التسميد الفوسفاتي ذو تدأثير معندوي فدي حجدم الثمدرة وطوليدا وقطرىدا ،وبدين الجدابري
وآخرون ( )3119عند دراستيم فسدائل صدنف الحدالوي ان تداثير الدرش بتراكيدز مختمفدة مدن سدماد
عالي الفسفور( )%43ادا الى تفوق معاممدة الدرش بدالتركيز  %21معنويدا عمدى بقيدة المعدامالت
( 1و 01و  %)31اذ سبب ىذا التركيدز فدي زيدادة عددد الجدذور وا وراق لكدل فسديمة .كمدا بيندت
الدراسة التي قام بيا ) Al-Obeed et al.(2013عمى صنف الخالص والتي تضمنت المعاممة
بتراكيز مختمفة من البوتاسيوم والفسفور ،ان معاممة الفسفور ادت الى زيدادة فدي نسدبة عقدد الثمدار
واإلنتاجيددة الكميددة لكددل نخمددة وتحسددين خ دواص الثم درة الفيزيائيددة والكيميائيددة ومحتواىددا مددن بعددض
العناصر الغذائية.
يعتبر البرولين من المركبات الواقية من االزموزية العالية حيث تتبص النباتات وسائل واليدات
مختمفة لمقاومة المموحة ومن ىذه االليات تخميق وتراكم بعض المركبات ومنيدا الحدامض االميندي
البددرولين  Prolineالددذي يعمددل عمددى موازنددة الضددغط االزمددوزي المددنخفض فددي سددايتوبالزم الخاليددا
مددص الض دغط االزمددوزي المرتفددص لمفج دوات بسددبب ت دراكم االمددالح كمددا يعم دل البددرولين عمددى الموازنددة
االزموزيد د دة ب د ددين الخمي د ددة والبيئ د ددة الخارجي د ددة مم د ددا يزي د ددد م د ددن تحم د ددل النبات د ددات ال د ددى الش د ددد الممح د ددي
) ،(Popp,1999وبينت دراسة الساعدي( )3110ان البدرولين يعدد احدد الوسدائل التدي تسدتخدميا
النباتددات لتقميددل اضدرار المموحددة اذ ان زيددادة مسددتويات المموحددة او الشددد الممحددي يددؤدي الددى تثبدديط
آليددة االنزيمددات المؤكسدددة لمبددرولين ممددا يزيددد مددن سددرعة تراكم دو ممددا يؤكددد العالقددة بددين محتددوا
االنسدجة النباتيدة مدن البدرولين ومسدتوا مموحدة وسدط النمدو(  Sudhakakav et al, 1993و
 )Berteli et al, 1995تسبب زيدادة المموحدة تدراكم الحدامض االميندي البدرولين فدي السدايتوبالزم
الخاليا بتراكيز عالية فيؤدي الى خفض قيمدة الجيدد المدائي لمسدايتوبالزم وبدذلك تدتم موازندة الجيدد
المائي المنخفض لعصارة الفجوة بسبب تراكم االيونات المسدببة لممموحدة ممدا يدؤدي الدى المحافظدة
عمى درجة مناسبة لالمتالض لمخمية  Cell turgidityومن ثم المحافظة عمى النمو تحدت الظدروف
الممحية العالية ).)Cuatero and Fernandes-Munoz, 1999
عمى الرام من القابمية العالية لنخيل التمر عمى تحمل المموحدة الدى ان ىدذه القابميدة تقدل مدص ازديداد تركيدز
االمالح اذ ينخفض النمو الطولي لممجموع الجذري والخضدري مدص زيدادة التركيدز الممحدي فدي وسدط النمدو
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ممددا يددؤثر سددمبا فددي محتواىددا مددن العناصددر الغذائيددة(  .) Ramoliya and Pandey,2003ويبددين
السدداعدي ( )3110ان البددرولين يسدداعد عمددى مقاومددة النبددات لإلجيدداد مثددل المموحددة وارتفدداع درجددة
الح اررة وانخفاضيا فضال عن االجياد المائي وسوض التيوية في التربة.
ووجد النجار وآخرون ( )3119ان معاممة بادرات نخيل التمدر بالحدامض االميندي البدرولين
ادا الدى زيددادة عددرض الورقددة والمسدداحة الورقيددة ومحتددوا االوراق مددن النتددروجين واظيددرت الد ارسددة
ايضا ان محتوا اوراق نخيل التمر من البرولين يرتبط بعالقة طردية مص مموحة التربة ومياه الري
اذ الحظ ان الموقص االقل مموحة سجل ادنى المتوسدطات فدي المحتدوا االوراق مدن البدرولين بينمدا
سجمت المواقص االكثر مموحة اعمى المتوسطات ،ووجد محمدد ( )3111ان معاممدة شدتالت السددر
بدالبرولين بتركيددز  041ممغدم /لتددر ادا الددى زيدادة الصددفات الفيزيائيدة كطدول الشددتمة وعدددد ا وراق
والمساحة الورقية وزيادة محتواىا من البرولين والكموروفيل والسكريات الكمية
ونتيجة لما تقدم يعد عنصر الفسفور من العناصدر الميمدة فدي زيدادة االنتداج فضدال عدن ان
اس ددتخدام طريق ددة ال ددرش تعدددد م ددن الط ددرق الميمدددة ف ددي الحف دداظ عم ددى ى ددذا العنص ددر م ددن الفقدددد او
االدمصاص عمى دقدائق التربدة فدي طدرق االضدافة االرضدية ،اضدافة عدن دور البدرولين فدي زيدادة
مقاومة الشدود البيئية ومن اىميا الشد الممحي كون ترب محافظة البصدرة ومياىيدا تتميدز بارتفداع
المموحة ،لدذا تيددف ىدذه الد ارسدة لمعرفدة تدأثر الفسدفور والبدرولين فدي بعدض الخصدائص الفيزيائيدة
والكيميائية واإلنتاجية لنخيل التمر صنف ُّ
الشكر.
المواد وطرائق العمل
نفذ ىذا البحث في احد بساتين النخيل االىمية في قضاض القرنة ،شمالي محافظة البصرة لموسم
النمو  ،3102بيدف دراسة تأثير معامالت الرش بالفسفور والحامض االميني البرولين عمى
بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية واإلنتاجية لنخيل التمر صنف شكر .اذ تم انتخاب 09
شجرة متجانسة النمو الخضري والنمو قدر االمكان ،وتمت المباشرة بعمميات الخدمة بشكل مماثل
من ري وازالة السعف اليابس وا جزاض القديمة والمكافحة بالمبيدات وفق االسموب المتبص في
بساتين النخيل في المنطقة .لقحت االشجار بتاريخ  2/30خالل موسم النمو باستخدام لقاح
الغنامي االخضر وخفت النورات الزىرية الى  9نوره لكل نخمة .حضرت محاليل المواد
00

المجمد 13:العدد2 -1:

مجمة البصرة ألبحاث نخمة التمر

السنة 2014

المستخدمة في الدراسة بتراكيز( 1و  034و  )341ممغم/لتر لكل من الفسفور والحامض االميني
البرولين.
تمت عممية الرش بداية شير اذار اي بداية سريان العصارة النباتية بالنسبة لمرشة االولى اما
الرشة الثانية بعد الرشة االولى بد  54يوم اي بعد اكتمال عقد الثمار عمى المجموع الخضري
والثمري وذلك باستخدام التراكيز اعاله بعدما اضيف ليا المادة الناشرة  Tween 20بنسبة
 %1.10ورشت االجزاض الثمرية والخضرية في الصباح الباكر وحتى البمل الكامل .اخذت
العينات في مرحمة الخالل ،اما قياس نسبة الفسفور والبرولين في االوراق تمت في شير ايمول
وذلك بأخذ السعفة الرابعة من القمة النامية ( الجابري وآخرون .)311.،وكانت القياسات التي
اجريت عمى الثمار كا تي.
اوال -الصفات الفيزيائية  :شممت طول الثمرة وقطرىا وحجميا ووزنيا .اذ تم اخذ  01ثمار
بصورة عشوائية لكل مكرر من كل معاممة وتم قياس اطوال الثمار وأقطارىا بواسطة قدمة القياس
الرقمية  Digital vernierومن ثم استخرج متوسط طول الثمرة وقطرىا بقسمة مجموع الطول
والقطر عمى عدد الثمار ،وكانت وحدة القياس بالسنتمتر .وتم قياس حجم الثمرة بطريقة
االسطوانة المدرجة والماض المقطر المزاح ولمتوسط  01ثمار لكل مكرر من كل معاممة اذ تم
وضص حجم معموم من الماض في اسطوانة مدرجة وأضيف الثمار ليا وتم قياس الحجم عن طريق
ايجاد الفرق بين مستوا الماض في الحالتين تم استخراج متوسط حجم الثمرة الواحد بقسمة الحجم
عمى عدد الثمار وحسب بوحدة القياس (سم .)2اما وزن الثمرة فتم من خالل قياس الوزن الطري
لمثمرة بأخذ  01ثمار عشوائيا من كل مكرر ولكل معاممة وتم وزنيا باستخدام ميزان رقمي
حساس واستخراج متوسط الوزن الطري لمثمرة الواحدة من قسمة وزن الثمار الكمي عمى عددىا
وكانت الوحدة (ام).
ثانيا :الصفات الكيميائية لمثمار .وشممت
-0

نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية  :)%( TSSاذ قدرت نسبة المواد الصمبة الذائبة بأخذ

 4ام من لحم الثمار الطازج بصورة عشوائية من كل مكرر لكل معاممة وأضيف ليا 34م ماض
مقطر وىرست بواسطة خالط كيربائي ،ثم رشح العصير وأخذت قطرات من الراشح وقيست
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نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية باستخدام جياز المكسار  Hand Refractometerوعدلت
حررة 31م اعتماد عمى الطريقة الموضحة في ).Howrtiz(1975
القراضة عند درجة ا
-3

السكريات الكمية والمختزلة والسكروز :قدرت السكريات في الطبقة المحمية لمثمار عمى

اساس الوزن الجاف حسب طريقة  Lane and Eynonالموصوفة في عباس وعباس ()0..3
وحسب المعادالت التالية.
ممغم من السكر( من الجدول ما يعادل قراضة السحاحة)
السكريات الكمية المحولة ( ×--------------------------------=)%التخفيفات× 011
وزن العينة× 0111
ممغم من السكر( من الجدول ما يعادل قراضة السحاحة)
السكريات الكمية المختزلة ( ×--------------------------------=)%التخفيفات× 011
وزن العينة× 0111
السكروز (= )%السكريات المحولة ( – )%السكريات المختزلة (1..4 × )%

تالثا :تقدير الفسفور والبرولين في االوراق :تم تقدير الفسفور بجياز المطياف
 Spectrophotometerعمى طول موجي  111نانومتر بعد تعديل حموضة الخمط وفقا
لطريقة ) ، (Murphy and Ritey, 1962اما البرولين فقد قدر في االوراق حسب طريقة
).(Toll and Lindsley, 1995
رابعا :االنتاجية :بعد جني ثمار نخيل كل مكرر من كل معاممة ،وزنت بواسطة ميزان حقمي
واستخرج متوسط انتاج النخمة الواحدة لكل معاممة بالكميوارام.
نفذت التجربة كتجربة عاممية بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة Randomized
) complete Block Design (R.C,B,Dثم حممت النتائج باستخدام تحميل التباين
باستخدم اختبار اقل فرق معنوي )Least Significant Differences Test (L.S.D
لمقارنة المتوسطات عند مستوا احتمال ( 1.14الراوي وخمف اهلل .)0.91،
النتائج والمناقشة
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توضح نتائج الجدول ( )0ان الصفات الفيزيائية لمثمار قد تأثرت معنويا بمتوسطات التسميد
بالفسفور قياسا مص معاممة المقارنة وقد لوحظ انو بزيادة مستويات التسميد تزداد متوسطات
الصفات الفيزيائية ،فقد تفوقت معاممة  341ممغم/لتر فسفور/نخمة معنويا ،وان اعمى زيادة
لصفات الثمار (الطول والقطر والوزن والحجم) ىي 2.93سم و 3..2سم و00.41ام و
 01.49سم 2عمى التوالي في حين بمغ اقل متوسط لمصفات المذكورة عند معاممة المقارنة
ىي 2.4.سم و  3.59سم و 01.09ام و ..0.سم 2عمى التوالي ،وقد يعود السبب في
ذلك الى دور الفسفور في العديد من العمميات الحيوية كما انو يدخل في مركبات الطاقة
 ATPو ADPالتي تشجص من عمميات البناض الضوئي والتمثيل الغذائي مما يؤدي الى زيادة
المخزون الكاربوىيدراتي وينعكس ذلك ايجابيا عمى صفات الثمرة (عواد.)0.91 ،
وتبين النتائج في الجدول نفسو ان المعاممة بالحامض االميني البرولين قد اثر معنويا في
الصفات الفيزيائية قيد الدراسة فقد اعطت معاممة الرش بالبرولين  341ممغم/لتر اعمى
متوسط لمصفات المدروسة

طول الثمرة وقطرىا ووزنيا وحجميا اذ بمغت 2.95سم و

3..1سم و  00..5و  01.41سم 2عمى التوالي ،وكان اقل متوسط عند معاممة المقارنة اذ
بمغ 2.44سم و 3.55سم و 01.02ام و ..34سم 2عمى التوالي ،وقد يعود السبب الى
دور البرولين في تقميل تأثير الشد الممحي عمى النبات مما يزيد من قابمية النبات من
امتصاص العناصر الغذائية كما يعد البرولين احد الوسد دائل لرف دص كفاضة النبات عمى التحمل
الممحي وتقميل اض ارره ،كما يعد البرولين مصد ار لمنتروجين الضروري لتكوين الكموروفيل
(الساعدي .)3110 ،
وكان لمتداخل تاثي ار معنويا في جميص الصفات الفيزيائية قيد الدراسة اذ اعطت معاممة
الفسفور والبرولين  341ممغم/لتر لكل منيما اعمى القيم ،بينما اعطت معاممة المقارنة اقل
القيم في الصفات اعاله .ويتبين من الجدول نفسو ان زيادة مستويات الرش بالفسفور
والبرولين انعكس ايجابيا عمى زيادة انتاجية النخمة وقد يعود السبب في ذلك الى تحسين
صفات الثمرة ( طول الثمرة وقطرىا ووزنيا وحجميا) وىذا بدوره انعكس عمى زيادة انتاجية
النخمة.
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وتوضح نتائج جدول ( )3ان المستويات المتزايدة من الفسفور انعكست ايجابيا عمى الصفات
الكيميائية قيد الدراسة ومنيا نسبة المواد الصمبة الذائبة الكمية اذ اعطى تركيز الفسفور 341
ممغم/لتر اعمى نسبة بمغت  %40.21مقارنة بمعاممة المقارنة التي بمغت  %59...كما
اعطت المعاممة اعاله اعمى نسبة لمسكريات الكمية اذ بمغت  %29.52مقارنة بمعاممة
المقارنة التي بمغت  %29.31و اعطت ىذة المعاممة اعمى قيمة لمسكروز بمغت %34.02
مقارنة بمعاممة المقارنة  ،%34.1.وقد يعود السبب الى دور الفسفور في بناض مركبات
الطاقة  ATPو  ADPالتي تشجص عمميات البناض الضوئي مما يؤدي الى زيادة تراكم
الكاربوىيدرات وانتقاليا الى الثمار ( عبد القادر وآخرون .)0.93 ،في حين لم يكن لمعاممة
الفسفور تأثي ار في نسبة السكريات المختزلة ويتضح من الجدول ايضا ان الرش بالبرولين
بتركيز  341ممغم/لتر قد تفوق معنويا في الصفات الكيميائية ( نسبة المواد الصمبة الذائبة
الكمية و نسبة السكريات الكمية و نسبة السكروز) اذ بمغت ( 40.0.و  29.44و
 %)34.13عمى التوالي مقارنة بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل نسبة لمصفات اعاله بمغت
 5..12و  29.01و  % 34.10عمى التوالي ،وقد يعود السبب الى دور البرولين في زيادة
النمو الخضري وىذا بدوره يؤدي الى زيادة عممية البناض الضوئي وبالتالي يزداد تصنيص الغذاض
(محمد.)3111،
في حين لم يكن لمعاممة الرش بالبرولين تأثي ار معنويا في نسبة السكريات المختزلة ،وأظيرت
التداخالت تاثي ار معنويا لمصفات قيد الدراسة باستثناض نسبة السكريات المختزلة.
وأظيرت نتائج جدول ( )2ان نسبة الفسفور في االوراق قد تأثرت معنويا بزيادة مستويات
الرش حيث اعطى تركيز الفسفور  341ممغم/لتر اعمى نسبة لمفسفور في االوراق بمغت
 %1.3.9مقارنة بمعاممة المقارنة التي بمغت  % 1.3.1ولم يكن لمعاممة الرش بالبرولين
تاثي ار معنوي في زيادة نسبة الفسفور في االوراق وكان لمتداخل تاثي ار معنوي اذ اعطى تركيز
الفسفور  341ممغم/لتر والبرولين  034ممغم/لتر اعمى نسبة بمغت  %1.211مقارنة باقل
نسبة كانت في معاممة المقارنة ىي  .%1.3.3وقد يعود السبب في زيادة نسبة الفسفور في
االوراق الى زيادة امتصاصو من قبل النبات وبالتالي زيادة تراكمو في االوراق.
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ويظير من الجدول نفسو ان زيادة مستويات الرش بالفسفور والبرولين سبب زيادة تراكم
البرولين في االوراق ،واعطت معاممة الرش بالفسفور بتركيز  341ممغم/لتر اعمى قيمة
بمغت  1.950مايكروارام/ارام ،في حين كانت اقل قيمة عند معاممة المقارنة بمغت 1.113
مايكروارام /ارام .كما يظير من الجدول ايضا ان زيادة مستويات البرولين ادت الى تراكمو
في االوراق حيث اعطت معاممة الرش بالبرولين  341ممغم/لتر اعمى قيمة بمغت 1.9.2
مايكرو ارام/ارام مقارنة بمعاممة المقارنة التي بمغت  1..91مايكروارام/ارام .وقد يعود
السبب في ذلك الى زيادة امتصاص النبات لو وبالتالي زيادة تراكمو في االوراق (محمد،
 .)3111واظير التداخل زيادة معنوية في محتوا االوراق من البرولين ،اذ اعطى الفسفور
والبرولين بتركيز 341ممغم/لتر اعمى قيمة من البرولين بمغت  1..3.مايكروارام/ارام ،
فيما سجمت اقل قيمة عند معاممة المقارنة بمغت  1..41مايكروارام/ارام.

جدول ( )0تأثير الرش بالفسفور والحامض االميني البرولين في بعض الصفات الفيزيائية واإلنتاجية لثمار
نخيل التمر صنف ُّ
الشكر
الفسفور

0

البرولين

صفات الثمرة
3

الطول (سم)

القطر (سم)

الوزن (غم)

حجم (سم )

االنتاجية

0

3555

2537

9536

8567

95563

125

3563

2549

10532

9513

120511

250

3571

2558

10588

9578

125517
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125

250

0

3568

2546

10512

9520

121534

125

3575

2555

10559

9562

127562

250

3587

2569

11562

10589

1335933

0

3567

2551

10592

9589

126510

125

3583

2563

11537

10573

132583

250

3595

2575

12543

11512

149522

05056

05049

05032

05036

10513

0

3563

2548

10518

9519

113563

125

3576

2556

10577

9588

127563

250

3582

2563

11557

10558

136505

05032

05028

05018

05021

8506

0

3563

2544

10513

9525

114535

125

3575

2555

10576

9582

126585

250

3584

2567

11564

10557

136510

05032

05028

05018

05021

9511

LSD
متوسط تاثير
الفسفور

LSD
متوسط تاثير
البرولين
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جدول ( )3تأثير الرش بالفسفور والحامض االميني البرولين في بعض الصفات الكيميائية لثمار نخيل التمر
صنف ُّ
الشكر
الصفات الكيميائية %
الفسفور

البرولين

المواد الصمبة

السكريات الكمية

الذائبة
0

السكريات
المختزلة

السكروز

0

47580

38513

13512

25501

125

48512

38529

13520

25509

250

50517

38541

13531

25510
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0

49527

38517

13515

25502

125

51523

38533

13524

25509

250

51527

38556

13534

25522

0

50502

38521

13517

25504

125

51592

38538

13530

25508

250

52513

38570

13541

25529

05032

05037

0567

05034

0

48569

38527

13521

25506

125

50559

38535

13524

25511

250

51537

38543

13529

25513

05022

05021

0536

05020

0

49503

38517

13514

25501

125

50542

38533

13524

25508

250

51519

38555

13535

255020

05022

05021

0536

05020

LSD
متوسط تاثير
الفسفور

LSD
متوسط تاثير
البرولين
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LSD

جدول ( )2تأثير الرش بالفسفور والحامض االميني البرولين في النسبة المئوية لمبرولين والفسفور في اوراق
نخيل التمر صنف ُّ
الشكر
الفسفور

0
125

الصفات االوراق

البرولين

الفسفور%

البرولين مايكروارام/ارام

0

05262

05657

125

05267

05798

250

05272

05862

0

05274

05693
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250
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125

05282

05859

250

05291

05893

0

05293

05711

125

05307

05888

250

05295

05926

05023

05051

0

05267

05772

125

05282

05815

250

05298

05841

050137

05031

0

05276

05687

125

05285

05848

250

05286

05893

050137

05031

LSD
متوسط تاثير الفسفور
LSD
متوسط تاثير البرولين

السنة 2014

LSD

نستنتج من ىذه الدراسة ان افضل مستويات المعاممة ىو برش المجموع الخضري والثمري بتركيز
 341ممغم/لتر لكل من الفسفور والبرولين إلعطاض افضل النتائج من حيث الصفات الفيزيائية
والكيميائية لمثمار.

المصادر
ابراىيم ،عاطف محمد ومحمد نظيف و حجاج خميف ( )0..4الفاكية المستديمة الخضرة
زراعتيا ورعايتيا وانتاجيا .منشأة المعارف -االسكندرية -مصر.
االنصاري ،ندا عبد المجيد وعباس احمد صالح ( .)3114مصور االصناف العراقية من نخيل
التمر .الجزض االول -مطبعة العزة .بغداد ،العراق.

33

المجمد 13:العدد2 -1:

مجمة البصرة ألبحاث نخمة التمر

السنة 2014

التميمي ،ابتياج حنظل ( .)3110تاثير مستويات ومواعيد اضافة االسمدة النتروجينية
والفوسفاتية عمى حاصل ونوعية ثمار نخيل التمر  . Phoenix dactylifera L.رسالة
ماجستير – كمية الزراعة -جامعة البصرة -العراق.
الجابري ،خير اهلل موسى و احمد رشيد نجم و عمي شاكر ميدي ( .)3119تاثير الرش بسماد
عالي الفسفور عمى جذور واوراق فسائل نخيل التمر صنف الحالوي  .مجمة البصرة
بحاث نخمة التمر  ،المجمد ( )1العدد (.51-50 :)0
الجابري ،خير اهلل موسى واحمد رشيد نجم ونائل سامي جميل ( .)311.تاثير الرش بسماد
 NPKالمتعادل في بعض صفات نخيل التمر  Phoenix dactylifera L.صنف
الساير .مجمة ابحاث البصرة (العمميات).42-54 :).(24 .
الجبوري ،حميد جاسم ( .)3113اىمية اشجار نخيل التمر  ،دولة قطر .الدورة التدريبية حول
تطبيقات زراعة االنسجة في تحسين االنتاج النباتي المنظمة العربية لمتنمية الزراعية-
الدوحة -قطر.34-0 .
الراوي ،خاشص محمود وعبد العزيز محمد خمف اهلل ( .)0.91تصميم وتحميل التجارب الزراعية.
دار الكتب لمطباعة والنشر  .الموصل -العراق.
الرمضان ،عبد الصمد عبود عبد اهلل ( )3100تاثير الرش بالحديد المخمبي والبنزيل ادنين في
بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية واإلنتاجية لنخيل التمر صنف الحالوي  .رسالة
ماجستير -كمية الزراعة -جامعة البصرة -العراق.
الساعدي ،ميسون موسى كاظم( .)3110استجابة نبات الطماطة لمموحة مياة الري والبرولين.
رسالة ماجستير -كمية الزراعة -جامعة البصرة.
عباس ،مؤيد فاضل و محسن جالب عباس( .(0..3عناية وخزن الفاكية والخضر العممي.
مطبعة دار الحكمة  -جامعة البصرة – الص ا رق  02. :ص.
عبد القادر ،فيصل وفييمة عبد المطيف واحمد شوقي وعباس ابو طبيخ واسان الخطيب
( .)0.93عمم فسيموجيا النبات .مطبعة دار الكتب والنشر -جامعة الموصل -العراق.
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. و ازرة التعميم العالي والبحث العممي. التسميد وخصوبة التربة.)0.91(  كاظم مشحوت،عواد
.جامعة البصرة – العراق
 تاثير المعاممة بالبرولين في التحمل الممحي لشتالت السدر صنف.)3111(  خولة حمزة،محمد
.013-9.: 34  المجمد3  العدد.  مجمة البصرة لمعموم الزراعية. التفاحي
 تاثير خصائص تربة الزراعة ونوعية مياة الري في الصفات.)3119(  محمد عبد االمير،النجار

Phoenix dactylifera L. الفيزيائية و الكيميائية واالنتاجية في ثمار نخيل التمر
. العراق- كمية الزراعة جامعة البصرة. رسالة ماجستير.صنف الساير
 و ازرة التعميم العالي والبحث. مبادئ تغذية النبات.)3111(  سعد اهلل نجم عبد اهلل،النعيمي
.العراق- دار الكتب لمطباعة والنشر – جامعة الموصل-العممي
Al-Obeed, R.S.; H.A. Kassem and M.A. Ahmed (2013). Effect of levels
and methods of potassium and phosphorus fertilization on yield,
fruit quality and chemical composition of Khalas date palm cultivar.
Life Science journal 10(4): 1111:1118.
Berteli, F.; Corroles, E. and Guerrero, C. (1995). Salt stress increase
ferredoxin- dependent glubamatesynthas activity and protein level in
the leaves of tomato. Physiologyia Plant, 93:259-264.
Cuatero, J. and fernandes-Munoz, R. (1999). Tomato and salinity Scientia
Hort. 78:83-125.
Focus, L. (2003). The importance of micro- nutration in the reagion and
benefits of including them in fertilization . Agro chemicals pieport.
111(1):15-22.
Howrtiz, W. (1975). Official method s of Association of official
Analytical chemists, Washington, D. C., U.S. A.
Murphy, T. and Ritey, J. R. (1962). Amodifed single solution method for
the determination of phosphate in natural wasters. Arat. Chem.
Acta.27: 31-36.
Popp. M. (1999). Physiological adaptation to different salinity levels in
mangroves. Inrter. Confer. High Sal. Toler in Arid Reg. USA.
30

2014 السنة

2 -1: العدد13:المجمد

مجمة البصرة ألبحاث نخمة التمر

Ramoliya, P. J. and Pandey, A. N. (2003) soil salinity and water effect of
Phoenixdactylifera L. seeding. Newzealend J. Hort. 31: 345352.ems of prolinesanthesis and oxidation in greem gram ( phoenix
dactylifera) seedling. J. Plant Physial. 141:621-623.
Sudhakakav, C. Reddy, P. S. and Reerajaneyula, K. (1993). Effect of salt
stress on the enzymes of proline synthesis and oxidation in green
gram (Phoseoluseuerreus Roxb). Seedling. Jurn. Plant physiol.
141:621-623.
Troll,W. and Lindsley, J.(1955). A photometric method for determination
of proline. J. Biol. Chem., 216: 655-661.

Effect of spray phosphorus and proline on some physical and
chemical characteristics and production for date palm

Phoenix dactylifera L. Shuker cultivar
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1
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Summary
The study was conducted in one of the privet orchards at Qurrma Ali
region, north of Basrah- IRAQ, during the growth season 2013. To
33

2014 السنة

2 -1: العدد13:المجمد

مجمة البصرة ألبحاث نخمة التمر

investigation the effect of phosphorus and proline spray (0 , 125

,250)mg/L by two time (at march and the second was after 45 frome the
first treatment) on some physical and chemical characteristics and
productivity of date palm Shukar cultivar. The result showed there were
a significant effect of spraying treatment of phosphors and prolin at

250mg/L on the physical characteristics (fruit length, weight, diameters
and volume) of fruit and also the same treatment gave a significant

effect in chemical characteristics (percentage of total soluble solid, total
sugar and sucrose),

whereas there was no significant effect of this

treatment on the reducing sugar, but there was a significant effect of this
treatment on date palm product which reach the highest productivity
about 149.22kg. The same treatment recoded increase in the
phosphorus and proline concentration in leaves.
Keyword: Date palm, Proline, Phosphorus, leaf fertilization.
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