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تأثير إضافة مستويات مختمفة من السماد النيتروجيني في إصابة ثمار صنفين من نخيل التمر
 Phoenix dactylifera L.بحشرة الحميرة )Batrachedra amydraula (Merck
وحمم الغبار ) Oligonychous afrasiaticus(Mcg.ومعدل اإلنتاجية
ناصر حميد الدوسري

إيياب عبد الكريم عبد هللا النجم

عبد الرحمن داود الحمد

جامعة البصرة مركز أبحاث النخيل
الخالصة
أجري البحث في أحد بساتين أبي الخصيب في قرية باب سميمان من محافظة البصرة خالل
الموسمين  2008-2007و 2009-2008لمعرفة تأثير إضافة مستويات مختمفة من سماد
اليوريا( )8 ،6 ،4 ،0( )N%64كغم/نخمة عمى إصابة ثمار صنفين من نخيل التمر

Phoenix

 dactyliferaالبرحي والحالوي بحشرة ) Batrachedra amydraula (Merckالحميرة وحمم
الغبار). Oligonychous afrasiaticus(Mcg.
أظيرت النتائج تسجيل أعمى نسبة إصابة وتساقط بسبب حشرة الحميرة عند مستوى السمادي
8كغم/نخمة وبمغ( 65.69و %)37.49عمى التوالي كما سجمت أعمى نسبة وشدة إصابة لثمار نخيل
التمر بحمم الغبار في المستوى السمادي

8كغم/نخمة وكان  %48.93و14.66حممة/ثمرة بينما

كانت اإلصابة بكال اآلفتين منخفضاً في معاممة المقارنة( 0كغم/نخمة) ،نسبة اإلصابة والتساقط
 %63.91و %35.99مقارنة بالموسم

لثمار نخيل التمر بسبب حشرة الحميرة في الموسم الثاني

األول وأرتفعت نسبة اإلصابة وشدة اإلصابة لمثمار بحمم الغبار في الموسم الثاني لتبمغ %45.67
و16.60حممة/ثمرة بينما كانت منخفضة في الموسم األول.
ودلت النتائج التحميل اإلحصائي وجود فرق معنوي في معدل اإلنتاجية(وزن العذق) لكل
نخمة إذ سجل أعمى معدل إنتاجية في المعاممة السمادية

8كغم/نخمة وبمغ 8.37كغممعذق بينما

أنخفض معدل اإلنتاجية في معاممة المقارنة( 0كغم يوريا/نخمة) ليصل إلى 4.40كغم/عذق كما
تفوق الموسم الثاني في تسجيل أعمى معدل إنتاجية
5.63كغم/عذق.
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المقدمة
يعد نخيل التمر من األجناس النباتية التي ترتبط بحياة اإلنسان ألنو يمثل مصد ار غذائيا ىاما،
ومن نخيل التمر وثماره تصنع العديد من المنتجات الالزمة لإلنتاج الزراعي واالستخدامات المنزلية
وثمار نخيل التمر تعتبر الفاكية الطازجة التي تحتل المركز الخامس في قائمة الفواكو االستوائية
وشبو االستوائية وذلك بعد الموالح والمانجو والموز واألناناس ،كما أنيا تحتل مركز الصدارة في قائمة
الفواكو المجففة (و ازرة التجارة والصناعة ،)2003 ،تحتاج أشجار نخيل التمر كغيرىا من أشجار
الفاكية إلى عمميات الخدمة المختمفة وتعد عمميتي التسميد ومكافحة اآلفات من أىم تمك العمميات
لما تحتاجو نخمة التمر من عناصر غذائية ضرورية لمنمو واإلنتاج نوعاً وكماً وأن إىمال التسميد
في العراق ربما ىو احد أسباب انخفاض إنتاجية نخيل التمر (مطر،

 .)1991إن العناصر

عنصرا ،ويعرف العنصر الغذائي الضروري لنمو
الضرورية الستمرار نمو وانتاج النبات ىي 16
ً
وانتاج النبات بأنو ذلك العنصر الذي إذا تعرض النبات إلى نقصو بشكل كامل في الوسط الذي ينمو
فيو ال يكمل دورة حياتو ويتضرر بقدر نقص ىذا العنصر وتظير عميو إعراض وأثار ذلك النقص،
وتختمف كمية ونوعية السماد المضاف إلى نخيل التمر حسب نوع التربة وطريقة الري ومستوى
الماء األرضي وطريقة اإلضافة وقد أشارت الدراسات أن نخمة التمر الواحدة تحتاج إلى 15-3كغم
من النيتروجين و0.5كغم من الفسفور و3-2كغم من البوتاسيوم وحددت أفضل المعامالت السمادية
لمنخمة الواحدة بإضافة

45كغم من السماد العضوي و

 2.25كغم من سماد سوبر فوسفات

و3.75كغم من كبريتات البوتاسيوم سنوياً(إبراىيم .)2008 ،تصاب نخمة التمر كغيرىا من أشجار
الفاكية بالعديد من اآلفات التي تسبب خسائر كبيرة فيما لو تركت ىذه اآلفات بدون مكافحة وتعد
حشرة الحميرة )(Merck

amydraula

 Batrachedraوحمم الغبار(عنكبوت الغبار)
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) Oligonychous afrasiaticus(Mcg.من أىم اآلفات التي تصيب ثمار نخيل التمر وتسبب
خسارة كبيرة لمحاصل سواء في الكمية أو النوعية وقد تصل الخسارة في اإلنتاج إلى  %50بسبب
ىاتين اآلفتين (الجبوري،وىالل وعباس)2000 ،إذ تصاب ثمار نخيل التمر بحشرة الحميرة(عثة
النخيل الصغرى ،دودة البمح الصغرى) إذ تضع بالغات حشرة الحميرة البيض عمى السطح الخارجي
جاف وصغيرة بعد
لمثمار وتفقس عن يرقات تدخل الثمرة مؤديةً إلى تمفيا وتساقطيا إذ تشاىد الثمار ة
العقد ومعمقو عمى الشماريخ بواسطة خيوط حريرية ويتحول لون الثمار إلى المون األحمر نتيجة
امتصاص اليرقات لعصارة ىذه الثمار قبل نضوجيا وليذا سميت ىذه الحشرة بالحميرة كذلك يمكن
ي التي
مثقوب قرب العنق حيث تنتقل اليرقات من ثمره إلى أخرى بواسطة الخيوط الحرير ة
ة
مشاىدة ثمار
تنسجيا وتقوم يرقات الجيل األول بمياجمة األزىار مما يؤدي إلى تمفيا وتياجم يرقات الجيل الثاني
كبير منوا(ذياب 2004،وعزيز1990،والعوايدة 2007،و Latifian and
والثالث الثمار وتسقط عدداً اً
 .)Nejadian,2009كما يصيب عنكبوت الغبار

afrasiaticus

Oligonychus

) (McGregorثمار نخيل التمر إذ تقوم اليرقات واألطوار الحورية والبالغات بامتصاص العصارة
النباتية من ثمار النخيل في طوري الجمري والخالل كما تقوم البالغات بنسج الخيوط العنكبوتية
عمى الثمار وىذا يؤدي إلى تجمع األتربة والغبار عمييا فيشوه مظيرىا وتصبح غير صالحة
لالستيالك (الجبر2004،؛  Al-Zadjali et al. 2006وPalevsky et al.2003؛ Arbabi et
.)al.2002
تناولت العديد من الدراسات طبيعة العالقة بين المستويات السمادية المضافة إلى النباتات
واصابة تمك النباتات باآلفات المختمفة فقد أشار دوت(

 )2000إن الكثافة السكانية لذبابة التبغ

البيضاء لمكامالت واألطوار غير الكاممة وأعداد البيض الموضوع تزداد مع زيادة مستويات سماد
اليوريا المضاف لنبات الطماطة ،وبين
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) Chen et al.(2004أن زيادة أعداد البيض الموضوع وعدد حشرات أبي دقيق الميانة عمى
نباتات الميانة المسمدة بسماد )(N, P, Kمقارنة بالنباتات غير المسمدة يعود إلى زيادة محتوى
األوراق من النيتروجين ،وأن تأثيرات التسميد النيتروجيني عمى اآلفات المختمفة التي تصيب
النباتات يختمف باختالف نوع النبات ونوع اآلفات وطبيعة التربة والظروف البيئية
المحيطة).(Patil,2005
ولعدم وجود دراسات تبين تأثير التسميد النيتروجيني لنخيل التمر واصابة نخيل التمر
باآلفات المختمفة نفذ ىذا البحث لمعرفة العالقة بين التسميد الناتروجيني وأصابة ثمار صنفي من
نخيل التمر البرحي والحالوي بحشرة الحميرة وحمم الغبار.
-2المواد وطرائق العمل
أجري ىذا البحث في أحد بساتين قضاء أبي الخصيب في قرية باب سميمان لمموسمين
الزراعيين  2008-2007و 2009-2008إذ اختير صنفي من نخيل التمر البرحي والحالوي
وبمعدل  12نخمة لكل صنف وكانت األشحار قدر األمكان متقاربة في العمر وعمميات الخدمة،
أضيف أربعة مستويات من سماد اليوريا (يحتوي عمى  %46نيتروجين) (  )8 ،6 ،4 ،0كغم/نخمة
بطريقة التمقيم في شير تشرين الثاني لمموسم

 2007وذلك بحفر خندق بقطر 2م حول شجرة

النخيل وبعمق 30سم إذ خمط السماد مع التربة وكررت العممية في بداية الموسم الثاني وفي نفس
الفترة الزمنية ،أجريت عمميات الخدمة المختمفة ليذه األشجار إذ لقحت ىذه األشجار بصنف حبوب
المقاح الغنامي األخضر في بداية شير نيسان لمموسمي الدراسة  ،ووضع أسفل كل عذق كيس من
البالستك لجمع الثمار المتساقطة لمعرفة نسبة التساقط الطبيعي والتساقط الذي تسببو حشرة
الحميرة ،وترك عمى كل نخمة سبعة عذوق وتم التخمص من العذوق األخرى وذلك بقصيا ،أخذت
بعدىا القراءة التالية لمرحمتي الجمري والخالل(مرحمة اإلصابة باآلفات المدروسة)
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 -1-2حساب نسبة اإلصابة بحشرة الحميرة وعنكبوت الغبار
حسب عدد العذوق المصابة بأحدى اآلفتين من خالل مالحظة وجود ثقوب في الثمار
الساقطة بالنسبة لحشرة الحميرة ومالحظة وجود نسيج عنكبوتي أو وجود بالغات من الحمم عمى
الثمار التي فحصت بوساطة عدسة مكبرة  ،كما حسب عدد العذوق الكمي الستخراج نسبة اإلصابة
من القانون التالي:
عدد العذوق المصابة

نسبة اإلصابة=%

عدد العذوق الكمي

×100

الدوسري(.)2004
 -2-2حساب نسبة التساقط لمثمار بسبب حشرة الحميرة وشدة اإلصابة بحمم الغبار
جمعت عشرة شماريخ عشوائية من كل نخمة لجميع المعامالت ومن كال الصنفين في طوري
الجمري والخالل وجمبت إلى المختبر إذ حسب عدد األفراد المتحركة لحمم الغبار باستخدام مجير
تشريحي وذلك بأخذ عشرة ثمار عشوائية من كل شمراخ لمعرفة شدة اإلصابة بحمم الغبار ،كما
حسب عدد الثمار الساقطة الطبيعية وعدد الثمار الساقطة بسبب حشرة الحميرة وذلك بجمع الثمار
المتساقطة عمى االكياس البالستيكية وعزل الثمار المتساقطة بسبب حشرة الحميرة من خالل
مالحظة وجود ثقب قريب من القمع أو وجود يرقات في داخل الثمار المتساقطة.

نسبة الثمار المتساقطة بسبب حشرة الحميرة

=

عدد الثمار المتساقطة بسبب حشرة الحميرة
العدد الكمي لمثمار المتساقطة
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=

شدة اإلصابة بحمم الغبار حممة\ثمرة

عدد الحمم الكمي
عدد الثمار المفحوصة

الدوسري(.)2004

 -3-2حساب المحتوى الرطوبي لمثمار
جمعت عشرة شماريخ عشوائية من كل معاممة ومن كال الصنفين في طوري الجمري
والخالل وجمبت إلى مختبر وحسب وزن الشمراخ والثمار بواسطة ميزان كيربائي حساس
بعدىا في فرن التجفيف بدرجة ح اررة

وجففت

 ْ70م لمدة  48ساعة لحساب الوزن الجاف والمحتوى

الرطوبي لمثمار الذي استخرج من المعادلة التالية:
المحتوى الرطوبي()%

=

وزن العينة الطازجة – وزن العينة الجافة
وزن العينة الطازجة

× 100

 -4-2حساب معدل اإلنتاجية لمنخمة
قطعت العذوق كل معاممة ولكال الصنفين في نياية الموسم(طور التمر) ووزنت باستعمال
ميزان حمزوني في الحقل الستخراج معدل وزن العذق لكل معاممة من معامالت الدراسة ولكال
الصنفين.

 -5-2تقدير بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة
أخذت نماذج تربة من من عمق(  )30-0سم حيث تم تجفيفيا ىوائياً ومررت من منخل 2
ممم لتقدير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائي ة وكما موضح بالجدول (  )1فقد تم تعيين النسجة
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والتوزيع ألحجمي لمدقائق بطريقة المكثاف  .Hydrometerواستخدمت طريقة Core method
لتقدير الكثافة الظاىرية،حسب الطريقة الموضحة في ) ,Black (1965وقدرت المادة العضوية
بطريقة  Walkley and Blackالمذكورة في ).Jackson (1958
أما نسبة الكربونات الكمية فقدرت بالتسحيح مع  (0.5N)NaOHبعد إضافة  1N HCIواستخدام
دليل الفينونفثالين كما ىو موصوف في ) Jackson (1958وقدرت نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم
معاً بالتسحيح مع الفر سني ت 0.01عياري وباستخدام محمول منظم ( )Buffer Solution
وكاشف (  )Eriochrome Black Tثم قدر الكالسيوم بالتسحيح مع الفرسني ت  0.01عياري
وباستخدام محمول  )4( NaOHعياري ودليل الميروكسايد (  .)Ammonium purpurateقدر
الكمور بالتسحيح مع نترات الفضة باستخدام دليل كرومات البوتاسيوم

 %5وأيونات الكاربونات

والبيكاربونات بالتسحيح مع 0.5( H2SO4عياري) أما أيونات الصوديوم والبوتاسيوم قدرت بجياز
 .Flame Photometerوقدرت الكبريتات بجياز  Spectrophotometerبعد ترسيب الكبريتات
بييئة  BaSO4بواسطة كموريد الباريوم وكما موصوف في

) .Page et al.(1989كما قيس

التوصيل الكيربائي ودرجة التفاعل ( )PHفي مستخمص عجينة التربة المشبعة.
أما بالنسبة لماء الري فقد اخذ نموذج من ماء النير المستخدم لمري وتم قياس  PHو  ECبفترات
عند بداية ووسط ونياية موسم النمو وكما موضح بالجدول رقم (.)1

جدول( )1بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة
الخصائص
النسجة

Clay
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589.20

Clay
g.kg-1

Silt
Sand

326.30
84.50

الكثافة الظاهريةMg.m-3

1.31

المادة العضوية g.kg-1

12.15

Na+

13.60

K+
CO3-2
HCO3-2

األيونات السالبة

Mg+2

19.95
M mol.1-1

Cu+2

22.88

1.55
0
7.55

Cl

20.80

SO4-2

23.90

النيتروجين الكمي %

0.05

Ds.m-1E.C

12.13

pH

7.71

 -6-2التحميل اإلحصائي
حممت جميع نتائج التجربة بعد تحويل النسب المئوية تحويالً زاوياً وفق تصميم القطاعات
العشوائية الكاممة متعددة العوامل

Block

C.R.B.D

Randomized

)Designوقورنت المتوسطات حسب أختبار أقل فرق معنوي معدل

Least

(Complete
(Revised

 Significant Different Test) R.L.S.Dتحت مستوى احتمالية  ( 0.05الراوي وخمف هللا
.)1980،
النتائج
بينت النتائج في جدول( )1بأن تربة موقع الدراسة ىي من نوع الترب الثقيمة ) (Clayو ذات
مستوى ممحي عالي ) ds.m-11213 (ECومحتوى منخفض من النيتروجين الكمي
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وبينت نتائج التحميل األحصائي في جدول(  )2وجود فروق معنوية بين المعامالت المستخدمة
والتداخل بينيا في نسبة إصابة عذوق نخيل التمر بحشرة الحميرة  ،إذ سجمت أعمى نسبة إصابة في
معاممة التسميد 8كغم/نخمة وكانت  %65.69وبفارق معنوي عن المستويات السمادية األخرى فيما
سجمت معاممة المقارنة(  %0يوريا) أقل نسبة إصابة  ،%30.17ودلت النتائج عن وجود فروقات
معنوية بين موسمي الدراسة في نسبة أإلصابة إذ سجل الموسم الثاني أعمى نسبة إصابة بحشرة
الحميرة لمعذوق مقارنة بالوسم األول وكانت(

 %)32.89 ،63.91عمى التوالي وسجل صنف

البرحي أعمى نسبة أصابة بمغت  %49.35وبفارق معنوي عن صنف الحالوي التي كانت فيو
نسبة اإلصابة  ،%47.77وأظيرت النتائج أن الموسم الثاني ولصنف البرحي سجل أعمى نسبة
إصابة بمغت  %64.75وبفارق معنوي عمى بقية المعامالت في حين سجل أقل نسبة إصابة في
الموسم األول ولصنف الحالوي وكانت  ،%31.82ونالحظ من نفس الجدول وجود تداخال معنوياً
بين موسمي الدراسة والمستوى السمادي إذ سجل أعمى نسبة أصابة في الموسم الثاني ولممستوى
السمادي 8كغم/نخمة وكان  %81.77في حين بمغت أقل نسبة إصابة لمعذوق بحشرة الحميرة
لمموسم األول ولمعاممة المقارنة(0كغم/نخمة) وبمغ ،%19.10كما بينت النتائج وجود تداخالً معنوياً
بين صنف النخيل والمستوى السمادي إذ وجد أعمى نسبة إصابة في عذوق صنف البرحي
ولممستوى السمادي 8كغم/نخمة وبمغت  %66.08بينما سجمت أقل نسبة إصابة في عذوق صنف
الحالوي ولممستوى السمادي 0كغم/نخمة وكان .%29.47
أشارت نتائج جدول(  )2وجود تداخالً معنويا بين موسم الدراسة وصنف نخيل التمر
والمستوى السمادي المضاف إذ لوحظ أعمى نسبة إصابة بحشرة الحميرة كانت في الموسم الثاني
ولمصنف البرحي ولممستوى السمادي

8كغم/نخمة بمغت  %83.53وبفارق معنوي عن بقية

المعامالت.
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دلت نتائج التحميل األحصائي(جدول  )3تحت مستوى احتمالية  %5وجود فروقات معنوية
بين المعامالت المدروسة والتداخل فيما بينيم في نسبة تساقط ثمار نخيل التمر بسبب حشرة
الحميرة فقد أرتفعت نسبة تساقط ثمار النخيل المسمدة بمستوى سمادي 8كغم/نخمة إلى %37.49
بينما انخفضت نسبة التساقط في معاممة المقارنة ( 0كغم/نخل) وكانت  ،%28.05وسجل الموسم
الثاني أرتفاعاً في نسبة التساقط وبمغ  %35.99وبفارق معنوي عن الموسم األول التي كانت فيو
نسبة التساقط  %30.19وبينت النتائج ارتفاعا معنويا في نسبة تساقط ثمار لصنف الحالوي وكانت
 %35.02مقارنة بثمار صنف البرحي الذي كانت نسبة التساقط فيو منخفضة وبمغت ،%31.16
وبينت النتائج وجود تداخالً معنويأ بين موسم الدراسة وصنف النخيل إذ سجل أعمى نسبة تساقط
في الموسم الثاني ولثمار صنف الحالوي وبمغت  %41.30بينما سجل أقل نسبة إصابة في الموسم
األول ولثمار صنف الحالوي أيضا وكانت  ،%28.74كما أظيرت النتائج أن تأثير موسم الدراسة
والمستوى السمادي كان معنويا في تأثيره عمى نسبة التساقط إذ ارتفعت نسبة التساقط في الموسم
الثاني ولممستوى السمادي 8كغم/نخمة وبمغت  %40.17أما ما يخص تأثير التداخل بين صنف
النخيل والمستوى السمادي المضاف فقد كان معنويا إذ سجل أعمى نسبة تساقط لثمار صنف
الحالوي ولمستوى السمادي 8كغم/كغم وبمغ  %40.35بينما سجمت أقل نسبة تساقط في ثمار
صنف البرحي لممستوى السمادي 0كغم/نخمة وكان  ،%26.11ووجد من النتائج تداخال معنويا بين
موسم الدراسة وصنف النخيل والمستوى السمادي المضاف إذ ارتفعت نسبة التساقط في الموسم
األول في ثمار صنف الحالوي ولممستوى السمادي

8كغم/نخمة لتصل  %47.07بينما كانت

منخفضة عمى ثمار صنف البرحي وعند معاممة المقارنة وبمغت  %23.63ولنفس الموسم.

جدول( )2تأثير موسم الدراسة وصنف نخيل التمر ومستوى سماد اليوريا المضاف والتداخل فيما بينه م في نسبة
إصابة عذوق نخيل التمر بحشرة الحميرة
نسبة اإلصابة لمعذوق بسبب حشرة الحميرة()%
الموسم الزراعي

الموسم األول

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)

صنف نخيل
التمر

0

4

6

8

البرحي

11.54

32.51

43.51

48.62
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الموسم الثاني

الحالوي

26.67

25.00

25.00

50.60

31.82

البرحي

50.18

58.51

66.67

83.53

64.75

الحالوي

32.28

65.00

75.00

80.00

63.07

30.17

45.17

52.57

65.69

معدل تأثير المستوى السمادي

R.L.S.D 0.05
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لمتداخل بين الوسم

لممستوى السمادي= 3.19

لمتداخل الثالثي=6.3

والصنف=3.19

معدل تأثير التداخل بين الموسم والمستوى السمادي
الموسم الزراعي

معدل تأثير الموسم

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

الموسم األول

19.10

28.58

34.25

49.61

32.89

الموسم الثاني

41.23

61.76

70.88

81.77

63.91

لمموسم=2.25

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الوسم والمستوى السمادي= 4.51

معدل تأثير التداخل بين صنف النخيل والمستوى السمادي
صنف النخيل

معدل تأثير الصنف

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

البرحي

30.86

45.34

55.13

66.08

49.35

الحالوي

29.47

45.00

50.00

65.30

47.44

لمصنف=1.83

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الصنف والمستوى السمادي= 4.51

جدول( )3تأثير موسم الدراسة وصنف نخيل التمر ومستوى سماد اليوريا المضاف والتداخل فيما بينه م في
نسبة تساقط ثمار نخيل التمر بسبب حشرة الحميرة
نسبة التساقط لمثمار بسبب حشرة الحميرة()%
الموسم الزراعي

الموسم األول

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)

صنف نخيل
التمر

0

4

6

8

البرحي

28.59

30.43

31.55

36.00
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الموسم الثاني
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الحالوي

23.81

287.89

28.63

33.64

28.74

البرحي

23.63

32.85

33.00

33.27

30.69

الحالوي

36.17

41.45

40.53

47.07

41.30

28.05

33.41

33.43

37.49

معدل تأثير المستوى السمادي

لمتداخل بين الوسم

لممستوى السمادي= 2.71

R.L.S.D 0.05

لمتداخل الثالثي=5.42

والصنف=2.71

معدل تأثير التداخل بين الموسم والمستوى السمادي
الموسم الزراعي

معدل تأثير الموسم

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

الموسم األول

26.20

29.66

30.09

34.82

30.19

الموسم الثاني

29.90

37.15

36.7

40.17

35.99

لمموسم=1.91

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الوسم والمستوى السمادي= 3.83

معدل تأثير التداخل بين صنف النخيل والمستوى السمادي
صنف النخيل

معدل تأثير الصنف

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

البرحي

26.11

31.64

32.27

34.63

31.16

الحالوي

29.99

35.17

34.58

40.35

35.02

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الصنف والمستوى السمادي= 3.83

لمصنف=1.91

نالحظ من نتائج جدول(  )4وجود فروق معنوية بين مستويات اليوريا المضافة إلى أشجار
نخيل التمر في نسبة إصابة عذوق ثمار نخيل التمر بحمم الغبار إذ سجمت أعمى نسبة إصابة
لممستوى السمادي 8كغم/نخمة وبمغ

 %48.93فيما سجمت أقل نسبة إصابة عند معاممة

المقارنة(0كغم/نخمة) وكانت %24.29كما أظير الموسم الثاني أعمى نسبة إصابة بحمم الغبار وبمغ
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 %45.67عن الموسم األول الذي كانت نسبة اإلصابة فيو  %26.95وبفارق معنوي وسجل صنف
البرحي أعمى نسبة إصابة بمغت  %43.20وبفارق معنوي عن صنف الحالوي التي بمغت نسبة
اإلصابة  ،%29.50كما وجد تداخالً معنوياً بين موسم الدراسة وصنف نخيل التمر إذ سجمت أعمى
نسبة إصابة في الموسم الثاني وعمى عذوق صنف البرحي

 %51.25وبفارق معنوي عن بقية

المعامالت في حين سجل الموسم األول وعمى عذوق صنف الحالوي أقل نسبة إصابة كانت
 ،%18.74ودلت النتائج وجود فروق معنوية في التداخل بين موسم الدراسة والمستوى السمادي إذ
ارتفعت نسبة اإلصابة في الموسم الثاني وعند المستوى السمادي 8كغم/نخمة  %56.10بينما سجل
الموسم األول وعند المستوى السمادي

0كغم/نخمة أقل نسبة إصابة

 %14.22وسجل صنف

البرحي وعند المستوى السمادي 8كغم/نخمة أعمى نسبة إصابة  %61.71وبفارق معنوي عن بقية
المعامالت بينما حقق صنف الحالوي وعند المستوى السمادي 0كغم/نخمة أقل نسبة إصابة كانت
 ،%19.12وفيما يخص التداخل الثالثي بين موسم الدراسة وصنف نخيل التمر والمستوى السمادي
المضاف فقد كان معنوياً في تأثيره عمى نسبة اإلصابة بحمم الغبار إذ سجمت أعمى نسبة إصابة في
الموسم الثاني وعمى عذوق نخيل التمر صنف البرحي وعند المستوى السمادي

8كغم/نخمة

 %66.66بينما سجل أقل نسبة إصابة في الموسم األول وعمى عذوق نخيل التمر صنف الحالوي
عند المستويين السماديين ()4 ،0كغم/نخمة وكان( %)11.91 ،10.78وعمى التوالي.
أشارت نتائج جدول(  )5وجود فروق معنوية بين موسمي الدراسة وصنفي نخيل التمر
ومستويات سماد اليوريا المضافة في شدة إصابة ثمار نخيل التمر بحمم الغبار إذ سجل أعمى شدة
إصابة عمى الثمار عند المستوى السمادي 8كغم/نخمة  14.66حممة/ثمرة بينما سجمت أقل شدة
إصابة عمى ثمار نخيل التمر عند المستوى السمادي 0كغم/نخمة وكان 5.80حممة/ثمرة ،وسجل
الموسم الثاني ارتفاعا معنويا في شدة اإلصابة بحمم الغبار مقارنة بالموسم األول وبمغت( ،16.60
)3.99حممة/ثمرة لمموسم الثاني واألول عمى التوالي وارتفعت شدة اإلصابة معنوياً في صنف
البرحي مقارنة بصنف الحالوي إذ بمغ( )8.58 ،12.01حممة/ثمر لصنفي البرحي والحالوي عمى
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التوالي ،ودلت نتائج الجدول وجود تداخالً معنوياً بين موسم الدراسة وصنف نخيل التمر في شدة
اإلصابة وكانت أعمى شدة إصابة في الموسم الثاني وعمى ثمار نخيل التمر صنف البرحي
18.79حممة/ثمرة بينما سجمت أقل نسبة إصابة في الموسم األول وعمى ثمار صنف الحالوي
2.76حممة/ثمرة ،ووجد من النتائج أن تأثير التداخل بين الموسم والمستوى السمادي كان معنويا إذ
ارتفعت شدة اإلصابة عمى الثمار في الموسم الثاني وعند المستوى السمادي

8كغم/نخمة وبمغ

21.59حممة/ثمر بينما كانت شدة إصابة ثمار نخيل التمر بحمم الغبار في الموسم األول وعند
مستوى السمادي 0كغم/نخمة وكان 0.00حممة/ثمرة ،ولوحظ تداخال معنويا بين صنف نخيل التمر
والمستوى السمادي وسجمت أعمى شدة إصابة عمى ثمار نخيل التمر صنف البرحي ولممستوى
السمادي 8كغم/نخمة وبمغ 17.03حممة/ثمرة مقارنة لثمار صنف نخيل التمر الحالوي وعند
المستوى السمادي 0كغم/نخمة الذي كانت فيو شدة اإلصابة منخفضة

3.84حممة/ثمرة .وارتفعت

شدة اإلصابة معنويا خالل الموسم الثاني ولصنف البرحي ولممستوى السمادي

8كغم/نخمة وبمغ

22.40حممة/ثمرة بالمقارنة مع بقية المعامالت ولم تسجل أي شدة إصابة عمى الثمار في الموسم
األول وعمى صنفي البرحي والحالوي عند المستوى السمادي

0كغم/نخمة ولمصنف البرحي

لممستوى السمادي 0كغم/نخمة.

جدول( )4تأثير موسم الدراسة وصنف نخيل التمر ومستوى سماد اليوريا المضاف والتداخل فيما بينه م في نسبة
إصابة ثمار نخيل التمر بحمم الغبار.
نسبة إصابة عذوق النخيل بحمم الغبار()%
الموسم الزراعي

الموسم األول

الموسم الثاني

معدل تأثير التداخل بين

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)

الموسم والصنف

0

4

6

8

البرحي

17.66

30.63

35.55

56.77

25.15

الحالوي

10.78

11.91

25.51

26.77

18.74

البرحي

41.27

45.76

51.30

66.66

51.25

الحالوي

27.47

42.17

45.90

45.53

40.27

24.29

32.62

39.57

48.93

معدل تأثير المستوى السمادي
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لمتداخل بين الوسم

لممستوى السمادي= 5.31

لمتداخل الثالثي=10.62

والصنف=5.31

معدل تأثير التداخل بين الموسم والمستوى السمادي
الموسم الزراعي

معدل تأثير الموسم

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

الموسم األول

14.22

21.27

30.53

41.77

26.95

الموسم الثاني

34.37

43.96

48.60

56.10

45.67

لمموسم=3.75

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الوسم والمستوى السمادي= 7.51

معدل تأثير التداخل بين صنف النخيل والمستوى السمادي
صنف النخيل

معدل تأثير الصنف

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

البرحي

29.46

38.20

43.42

61.71

43.20

الحالوي

19.12

27.04

35.71

36.15

29.50

لمصنف=3.75

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الصنف والمستوى السمادي= 7.51

جدول( )5تأثير موسم الدراسة وصنف نخيل التمر ومستوى سماد اليوريا المضاف والتداخل فيما بينه م في شدة
إصابة ثمار نخيل التمر بحمم الغبار.
شدة اإلصابة بحمم الغبار(حممة/ثمرة)
الموسم الزراعي

الموسم األول

الموسم الثاني

معدل تأثير التداخل بين

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)

الموسم والصنف

0

4

6

8

البرحي

0.00

0.00

9.25

11.67

5.23

الحالوي

0.00

3.73

3.50

3.80

2.76

البرحي

15.52

18.25

19.00

22.40

18.79

الحالوي

7.68

13.44

15.75

20.77

14.41

5.80

8.86

11.87

14.66

معدل تأثير المستوى السمادي
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لمتداخل بين الوسم

لممستوى السمادي= 0.873

لمتداخل الثالثي=1.74

والصنف=0.873

معدل تأثير التداخل بين الموسم والمستوى السمادي
الموسم الزراعي

معدل تأثير الموسم

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

الموسم األول

0.00

1.87

6.38

7.73

3.99

الموسم الثاني

11.60

15.85

17.38

21.59

16.60

لمموسم=0.617

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الوسم والمستوى السمادي= 1.23

معدل تأثير التداخل بين صنف النخيل والمستوى السمادي
صنف النخيل

معدل تأثير الصنف

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

البرحي

7.76

9.12

14.12

17.03

12.01

الحالوي

3.84

8.59

9.62

12.28

8.58

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الصنف والمستوى السمادي= 1.23

لمصنف=0.617

تبين نتائج التحميل اإلحصائي لمجدول(  )6وجود اختالفات معنوية في تأثير المعامالت
المستخدمة عمى المحتوى الرطوبي لثمار نخيل التمر إذ تفوقت ثمار نخيل التمر المسمدة بـ
8كغم/نخمة بالمحتوى الرطوبي  %49.58وبفارق معنوي عن بقية المعامالت فيما سجمت ثمار
معاممة المقارنة( 0كغم/نخمة) أقل محتوى رطوبي بمغ  ،%42.22وتفوق الموسم الثاني معنويا في
المحتوى الرطوبي لمثمار إذ بمغ

 %46.92مقارنة بالموسم األول إذ كان المحتوى الرطوبي

 %44.79ودلت النتائج تفوق المحتوى الرطوبي لثمار صنف البرحي

 %46.48مقارنة بثمار

صنف الحالوي .%45.23
وأظيرت النتائج تفوق ثمار الموسم الثاني ولصنف البرحي معنويا في تسجيل أعمى محتوى
رطوبي بمغ  %48.54في حين سجمت ثمار الموسم األول ولصنف البرحي أيضا اقل محتوى
90

المجلذ 11:العذد 2:السنت 2012:

مجلت البصرة ألبحاث نخلت التمر

رطوبي بمغ  %44.41كما وجد تداخال معنويا في تأثير موسم الدراسة والمستوى السمادي في
المحتوى الرطوبي لثمار نخيل التمر إذ ارتفع المحتوى الرطوبي معنويا في ثمار الموسم الثاني
ولممستوى السمادي 8كغم/نخمة  %50.33بينما انخفضت في الموسم األول وعند معاممة المقارنة
لتصبح  ،%41.00وسجل أعمى محتوى رطوبي في ثمار صنف البرحي ولممستوى السمادي
8كغم/كغم وبمغ  %52.48وبفارق معنوي عن بقية المعامالت بينما سجل صنف الحالوي وعند
المستوى السمادي 0كغم/نخمة أقل محتوى رطوبي لمثمار  .%42.11وأظيرت النتائج وجود تداخالً
معنوياً بين موسمي الدراسة وصنف نخيل التمر والمستويات السمادية المضافة من سماد
النيتروجين وسجل أعمى محتوى رطوبي في الثمار عند الموسم الثاني لصنف البرحي وعند المستوى
السمادي 8كغم/نخمة إذ كانت  %53.48بينما أنخفض المحتوى الرطوبي في أدنى مستوياتو في
0كغم/نخمة لتصبح

ثمار الموسم الثاني ولصنف نخيل التمر البرحي وعند المستوى السمادي
.%39.56

جدول( )6تأثير موسم الدراسة وصنف نخيل التمر ومستوى سماد اليوريا المضاف والتداخل فيما بينه م في
المحتوى الرطوبي لثمار نخيل التمر.
المحتوى الرطوبي لمثمار()%
الموسم الزراعي

الموسم األول

الموسم الثاني

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كمغم)

الموسم الزراعي

الموسم والصنف

0

4

6

8

البرحي

39.56

42.17

44.44

51.49

44.41

الحالوي

42.45

48.66

43.42

46.18

45.18

البرحي

45.11

16.92

48.65

53.48

48.54

الحالوي

41.77

46.36

45.85

47.19

45.29

42.22

46.03

45.59

49.58

معدل تأثير المستوى السمادي
R.L.S.D 0.05

معدل تأثير التداخل بين

لممستوى السمادي= 3.57

لمتداخل بين الوسم والصنف= 1.78

معدل تأثير التداخل بين الموسم والمستوى السمادي
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لمتداخل الثالثي=1.87
معدل تأثير الموسم
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المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

الموسم األول

41.00

45.41

43.93

48.83

44.79

الموسم الثاني

43.44

46.64

47.25

50.33

46.92

لمموسم=1.26

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الوسم والمستوى السمادي= 2.52

معدل تأثير التداخل بين صنف النخيل والمستوى السمادي
صنف النخيل

معدل تأثير الصنف

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

البرحي

42.33

44.54

46.55

52.48

46.48

الحالوي

42.11

47.51

44.63

46.69

45.23

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الصنف والمستوى السمادي= 2.52

لمصنف=1.26

تبين نتائج جدول( )7وجود فروق معنوية بين المعامالت المستخدمة والتداخالت فيما بينيم
في تأثيرىا عمى معدل اإلنتاجية لمنخمة إذ تفوق معنوياً مستوى السمادي

8كغم/نخمة في تحقيق

أعمى معدل إنتاجية لمنخمة بمغ
8.37كغم /عذق في حين سجمت معاممة المقارنة(

0كغم/نخمة) اقل معدل لإلنتاجية بمغ

4.40كغم/عذق وتفوق الموسم الثاني معنوياً في تسجيل أعمى معدل إنتاجية لمنخمة بمغ
7.41كغم/عذق مقارنة بالموسم األول التي كان فيو معدل اإلنتاجية 5.63كغم/عذق وتفوق صنف
7.32كغم/عذق مقارنة بصنف الحالوي

البرحي معنوياً في تحقيق أعمى إنتاجية بمغ

5.45كغم/عذق ،كما أظيرت النتائج وجود تداخال معنويا بين موسم الدراسة وصنف نخيل التمر إذ
سجل أعمى معدل إنتاج لمنخمة في الموسم الثاني ولصنف البرحي 8.61كغم/عذق بينما كان معدل
اإلنتاج منخفضاً في الموسم األول ولصنف الحالوي وكان 5.23كغم/عذق وبالنسبة لمتداخل بين
موسم الزراعة ومستوى سماد اليوريا المضاف فقد كان تأثيره معنويا عمى معدل اإلنتاجية لمنخمة إذ
أرتفع معدل اإلنتاج في الموسم الثاني وعند المستوى السمادي

8كغم/نخمة ليبمغ 9.56كغم/عذق

بينما أنخفض معدل اإلنتاج في الموسم األول في معاممة المقارنة (

0كغم/نخمة) وكان

4.16كغم/عذق ،ودلت نتائج التحميل األحصائي تفوق التداخل بين صنف نخيل التمر ومستوى
سماد اليوريا المضاف معنويا عمى معدل اإلنتاجية لمنخمة إذ سجل أعمى معدل إنتاجية لنخيل
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صنف البرحي وعند المستوى السمادي 8كغم/نخمة بمغ 9.86كغم/عذق بينما سجل أدنى معدل
لإلنتاجية لنخيل التمر صنف الحالوي وعند المستوى السمادي 0كغم/نخمة وكان 3.90كغم/عذق،
أما ما يخص التداخل الثالثي بين موسم الدراسة وصنف نخيل التمر ومستوى سماد اليوريا
المضاف فقد كان معنويا إذ تفوق الموسم الثاني وصنف النخيل البرحي ولممستوى السمادي
11.73كغم/عذق في حين سجل الموسم األول

8كغم/نخمة في تحقيق أعمى معدل إنتاجية بمغ
ولصنف البرحي والحالوي ولممستوى السمادي

،4.16

0كغم/نخمة أقل معدل إنتاجية بمغ(

)4.16كغم/عذق لصنفي البرحي والحالوي عمى التوالي.

جدول( )7تأثير موسم الدراسة وصنف نخيل التمر ومستوى سماد اليوريا المضاف والتداخل فيما بينه م في معدل
اإلنتاجية لكل نخمة.
معدل اإلنتاجية(معدل وزن العذق كمغم)
الموسم الزراعي

الموسم األول

الموسم الثاني

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)

الموسم والصنف

0

4

6

8

البرحي

4.16

5.46

6.50

8.00

6.03

الحالوي

4.16

4.96

5.43

6.36

5.23

البرحي

5.67

7.96

9.10

11.73

8.61

الحالوي

معدل تأثير المستوى السمادي
R.L.S.D 0.05

معدل تأثير التداخل بين

3.63

5.16

6.50

7.40

4.40

5.89

6.88

8.37

لممستوى السمادي= 0.97

لمتداخل بين الوسم والصنف= 0.48

5.67

لمتداخل الثالثي=1.74

معدل تأثير التداخل بين الموسم والمستوى السمادي
الموسم
الزراعي

معدل تأثير الموسم

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

6

4

93
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الموسم األول

4.16

5.21

5.96

7.18

5.63

الموسم الثاني

4.65

6.56

7.80

9.56

7.41

لمموسم=0.34

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الوسم والمستوى السمادي= 0.69

معدل تأثير التداخل بين صنف النخيل والمستوى السمادي
صنف النخيل

معدل تأثير الصنف

المستويات سماد اليوريا المضافة لكل نخمة(كغم)
0

4

6

8

البرحي

4.91

6.71

7.80

9.86

7.32

الحالوي

3.90

5.06

5.96

6.88

5.45

R.L.S.D 0.05

لمتداخل بين الصنف والمستوى السمادي= 0.69

لمصنف=0.34

المناقشة
نجد من خالل النتائج أن نسبة وشدة اإلصابة بحشرة الحميرة وحمم الغبار عمى ثمار نخيل
التمر قد ازدادت مع زيادة مستوى السماد النيتروجيني المضاف وعمى ثمار كال صنفي نخيل التمر
البرحي والحالوي وقد يعود السبب إلى زيادة المحتوى المائي(المحتوى الرطوبي) لمثمار وكما
موضح في جدول(

 )5إذ يعمل التسميد النيتروجيني عمى زيادة المحتوى المائي لمنبات

المعامل(  )Wolfson, 1980, 1982 ،Jauset et al.2000وىذا يعمل عمى رقة جدار الخمية
النباتية بذلك أن األفة ال تأخذ جيدا كبي ار في اختراق الجدار والوصول إلى العصارة النباتية ،كما
أن زيادة المحتوى المائي يعمل عمى زيادة المواد الصمبة الذائبة فيو(أحمد )1984 ،وىذا المواد تعد
ضرورية لنمو وتكاثر وتطور اآلفات المختمفة ،واشارة العددي من األبحاث أن إضافة السماد
النيتروجيني إلى النبات يعمل إلى زيادة محتوى األوراق من النيتروجيني الذي يعد عنصر ضروري
في إنتاج األحماض األمينية(المركب األساسي إلنتاج البروتينات ) و

 Coenzymeباإلضافة

باإلضافة إلى بعض المواد مثل  Alleloالكيميائية التي تؤثر عمى سموك الحشرات في الطعام
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والتغذية إذ تجعل الحشرة أكثر شراىة(  )Scriber, 1984ويعمل التسميد النيتروجيني عمى تغيير
المحتوى الكيميائي لمنبات(

2001

al.

et

 )Hubbardووجد

) Wilson et. al. (1988عالقة ارتباط موجبة بين كمية السماد النيتروجيني المضافة ألشجار
العنب وأعداد الحمم ذو البقعتين  Tetranychus sp.عمى األوراق عند موسمي الدراسة وال
حظ) Chen et al.(2004زيادة أعداد البيض الموضوع لحشرة أبي دقيق الميانة Pieris rapae
عمى االوراق الميانة المسمدة بالسماد النيتروجيني مقارنة بنباتات غير المسمدة كما سجل Moutia
) (1958زيادة إعداد الحمم ذو البقعتين  Tetranychus sp.عمى أوراق نبات الطماطة مع زيادة
مستويات التسميد النيتروجيني المضافة لمنباتات ،كما يعمل المحتوى المرتفع من نيتروجين في
النيات إلى تطور اآلفة بشكل سريع وبذلك سوف يزداد أعداد اآلفة خالل السنة بسبب زيادة عدد
األجيال).(Jauset et al.2000
ونالحظ من النتائج بالرغم من زيادة إصابة الثمار بحشرة الحميرة وحمم الغبار بزيادة
المستوى السمادي المضاف إال أنو لم يكن ىناك تأثير كبير عمى حدوث نقص في معدل اإلنتاجية
لمنخيل بل عمى العكس من ذلك نالحظ زيادة في إنتاجية لمنخل مع زيادة المستوى سماد اليوريا
المضاف وىذا بسبب ما تحدثو األسمدة النيتروجينة من زيادة ايجابية في وزن الثمار الذي انعكس
بدوره عمى زيادة وزن العذق) (Krueger, 2001كما تعمل األسمدة النيتروجينة بصورة عامة عمى
زيادة المحتوى المائي لمثمار وتكوين مركبات كيميائية وبروتينية بشكل أوفر(النعيمي،

)2000

وأشارت التميمي(  )2001أن لمتسميد النيتروجيني تأثير معنو ي في زيادة وزن لحم وحجم وطول
وقطر الثمرة ومحتواىا من النيتروجين وقد عزى ذلك إلى دور النيتروجين في بناء البروتينات
واألحماض األمينية في الثمار وزيادة نشاط عممية التركيب الضوئي وتكوين الكربوىيدرات .وقد
يعزى التباين الحاصل في نسبة وشدة اإلصابة لثمار صنفي الدراسة البرحي والحالوي إلى اختالف
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المحتوى الكيميائي لتك الثمار الذي بدوره يؤثر في سموك الحشرة الغذائي من ناحية التفضل
الغذائي لثمار صنف عن األخر ففي ىذا الصدد اوجد ) Ali & Aldosari, (2007عالقة ارتباط
موجبة بين إصابة ثمار أصناف مختمفة من نخيل التمر بحمم الغبار ومحتوى تمك الثمار من المواد
السكرية والبروتينية وكانت العالقة اإلصابة عكسية مع محتوى الثمار من المواد الفينولية ،أما
االختالفات في معدل اإلنتاجية بين الصنفين فقد يرجع إلى أختالفات وراثية بصورة اساسية أو أن
أحد األصناف لو القدرة عمى األستفادة من المستويات المختمفة من التسميد النيتروجيني أفضل
وأسرع من الصنف اآلخر وىذا بدوره انعكس عمى زيادة في معدل اإلنتاجية لمثمار.
المصادر
إبراهيم ،عبد الباسط عودة .2008..نخمة التمر شجرة الحياة التربة والري والتسميد ,المركز العربي
لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحمة( أكساد) /دمشق.
أحمد ،رياض عبد المطيف(  .)1984الماء في حياة النبات .دار الكتب لمطباعة والنشر .جامعة
الموصل 512 .صفحة.
التميمي ،أبتياج حنضل(  .)2006استعمال خصائص التربة ونوعية مياه الري في النمذجة
الرياضية لمتنبؤ بنوعية اإلنتاج وكميتو لنخمة التمر

dactylifera

 Phoenixصنف

الحالوي ،أطروحة دكتوراه فمسفة ،كمية الزراعة جامعة البصرة .البصرة العراق.
الجبر ،احمد بن محمد والشقاق،عبد هللا بن عمي والباذر ،سايم بن محمد والسمحان ،احمد بن عبد
هللا(.)2004الحمم الذي يصيب بعض اصناف نخيل التمر بمحافظة اإلحساء
العربية السعودية ،المجمة السعودية لعموم الحياة.50-37:)2(10.
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الجبوري ،إبراىيم جدوع(  .)2007حصر وتشخيص العوامل الحيوية في بيئة نخمة التمر واعتمادىا
لوضع برنامج إدارة متكامل آلفات النخيل في العراق .مجمة جامعة عدن لمعموم الطبيعية
والتطبيقية.)3(11 ،
دوت ،رنغ واجوك .)2000 (.المكافحة المتكاممة لذبابة التبغ البيضاء  Bemecia tabaciعمى
محصول الطماطة ،رسالة ماجستير كمية الزراعة .جامعة البصرة123.ص.
الدوسري  ،ناصر حميد(  .)2004دراسة حساسية خمس أصناف من نخيل التمر لإلصابة بحمم
الغبار ) (Tetranychidae:Acaria) Oligonychous afrasiaticus(Mcg.وانتشاره
في بعض مناطق البصرة ،مجمة البصرة ألبحاث نخمة التمر.37-28:)2-1(3 ،
ذياب  ،صبحي(  .)2004زراعة وانتاج نخيل البمح .جميورية مصر العربية ،دائرة الزراعة
واستصالح األراضي ،مركز البحوث الزراعية ،الدائرة المركزية لإلرشاد الزراعي48.ص.
الراوي ،خاشع محمود وعبد العزيز خمف هللا( .)1980تصميم وتحميل التجارب الزراعية .دار الكتب
لمطباعة والنشر .جامعة الموصل 488 .صفحة.
عزيز  ،فوزية محمد(  .)1990حساسية بعض أصناف النخيل لإلصابة بحشرة الحميرة
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The Effect of Addition Different Levels of Nitrogen Fertile on
Fruits Infect of Two Cultivar of Date Palm By Batrachedra amydraula
(Merck) and Dust Mite Oligonychous afrasiaticus(Mcg.) and
Productively average.
N. H. Al-Dossari

A. D. Al-Hamad

Ihab A. Al-Najim

Date Palm Research Center
Basrah University, Basr Iraq

Summary
This search was carried out in Abu Al-Kaseeb area, Basra southern of
Iraq. for seasons 2007-2008 and 2008-2009. to study the effect of addition
different levels of urea fertilizer(N46%)(0, 4. 6 ,8)kg/tree on infection tow
cultvar of date palm Phoenix dactylifera Berhi and Hilawi By Batrachedra
amydraula (Merck) and Oligonychous frasiaticus(Mcg.).
Result showed that higher ratio of infection by B. amydraula was in
8kg/tree fertile level and it was (65.69, 37.49)% respectively and the higher
ratio and intensity of infected ratio and intensity by dust mite was in fertile
level 8kg/tree it was 48.93% and 14.66% mite/fruit. While the infection in
the control treatment was low, the infection and drop ratio were increase in
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the second season compard with the first season and infect ratio and
intensity by dust mite were increase in the second, season compared with
the first season.
The statically analysis showed significant differ in the productivity
average for each date palm the higher average of productivity was in the
8kg/tree treatment and it was 8.37kg/bunch while it reduce in the control
treatment and it was 4.40kg/bunch. The second season recorded the higher
average of productivity it was 7.41kg/bunch compared with the first season
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