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أجريت هذه الدراسة في كوم أمبو بأسوان لدراسة أنسب ميعاد للتلقيح لصنفى الزغلول والسمانى من نخيل البلح الرطـب  
) التمـر (الجفاف و حيث تنتشر أصناف البلح الجافة عند الزراعة  تحت ظروف هذه المنطقة حيث الحرارة المرتفعة مع 

في نفس يوم انفتاح األغريض المؤنث ، بعد ثالثة أيام من تفتح األغريض وبعد : واستخدم لذلك ثالث مواعيد للتلقيح هي
تـم   أقل نسبة من عقد الثمار وكذلك وزن السوباطة والمحصول الكلى للشـجرة : وكانت أهم النتائج. ستة أيام من التفتح

نقصت نسبة التانين والرطوبة للثمـار  . أيام بعد تفتح األغريض في كال الصنفين 6الحصول عليها عن تأخير التلقيح إلى 
وبالرغم من أن تأخير التلقـيح  . معنوياً بتأخير التلقيح بينما زادت في المقابل نسبة المواد الصلبة الذائبة والسكريات الكلية

تجربة أدى إلى نقص في نسبة العقد وبالتالي المحصول ولكن زاد ذلك من جـودة الثمـار   أيام تحت ظروف هذه ال 6إلى 
  .حيث نسبة أقل من التانين وأعلى من السكريات

  .قابلية مياسم األزهار المؤنثة للتلقيح، التلقيح، نخيل التمر: الكلمات الدالة
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على الصنف السيوى وذلك لدراسة اثر إجراء عملية  2003، 2002أجرى هذا البحث بمحافظة الفيوم خالل موسمي 
لتلقيح من حيث التلقيح فى مواعيد مختلفة ابتداء من انشقاق األغاريض المؤنثة لتحديد أنسب المواعيد إلجراء عملية ا

غريض اشتملت التجربة على معاملة التلقيح مباشرة بمجرد انشقاق اال. تأثيرها على الخصائص الطبيعية والكيميائية للثمار
أدت معاملة التلقيح بمجرد انشقاق األغاريض المؤنثة إلى . وبعد ثالثة، وستة، وتسعة أيام من انشقاق األغاريض المؤنثة

كما أدت هذه المعاملة إلى انخفاض وزن الثمرة واللحم . شجار مقارنة بمواعيد التلقيح األخرىإعطاء أعلى محصول لأل
وأبعاد الثمره وانخفاض محتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية والسكريات الكلية والمختزلة، كذلك أدت إلى زيادة 

معاملة التلقيح عند ستة وتسعة أيام من انشقاق  محتواها من الحموضة و التانينات مقارنة بالمعامالت األخرى وخاصة
%   21.5أيام أدى إلى خفض المحصول بنسبة   9و  6وعلى العكس من ذلك فان تأخير التلقيح حتى . األغاريض المؤنثة

على الترتيب وأن كال المعاملتين أدت الى تحسين خصائص الثمار الطبيعية والكيميائية بفارق مؤكد %  27.91، 
  .عن معاملة التلقيح بمجرد انشقاق االغريض إحصائيا

  .جودة الثمار المحصول نخيل التمر التلقيح،:  الكلمات الدالة
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سنة والمنزرعـة   15عمر ) زغلول، سمانى(على صنف نخيل البلح  2003،  2002أجريت هذه الدراسة خالل موسمى 
رق التلقيح اليدوي على نسبة الثمـار المتبقيـة   في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة وذلك بغرض دراسة تأثير بعض ط

 2حيث تم خلط حبوب اللقـاح بتركيـز   . عند الجمع وكمية المحصول والصفات الطبيعية والكيماوية لثمار هذه األصناف
، 10، 5(أو العسـل األسـود   )  جزء في المليـون  300، 200، 100(لتر مع تركيزات مختلفة من حامض البوريك /جم
وقـد  . ض تنشيط إنبات حبوب اللقاح على مياسم األزهار المؤنثة باإلضافة إلى معاملة التلقيح العاديـة وذلك بغر%) 20

أن النسبة المئوي للثمار المتبقية في السباطة عند الجمع وكذلك وزن السـباطة والمحصـول قـد    : أظهرت النتائج ما يلي
كما كان هناك عالقة إيجابية بين تركيز كـل  ). لتلقيح العاديا(زادت معنويا بالمعامالت السابقة مقارنة بمعاملة الكنترول 

وتوصى نتائج هذه الدراسة باستخدام حبـوب  . من حامض البوريك أو العسل األسود وتحسين المحصول وصفات الجودة
ـ  300أو  200حمض البوريك بتركيز + لتر /جرام  2اللقاح بمعدل  ز جزء في المليون أو استخدام العسل األسود بتركي

للحصول على أعلى محصول وصفات جودة لصنفي البلح الزغلـول والسـمانى تحـت ظـروف منطقـة      % 20أو  10
  .المنصورية بالجيزة

  .نخيل التمر، طرق التلقيح، حمض البوريك، المحصول، خصائص  الثمار  :الكلمات الدالة
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على  2005، 2004، 2003أجريت هذه الدراسة بالواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد خالل ثالثة مواسم متتالية هي 
بهدف دراسة تأثير تأخير التلقيح على المحصول وخصائص الثمار تحت ظروف منطقـة  ) الصعيدى(نخيل البلح السيوى 

استخدمت أربعة مواعيد للتلقيح وهى اليوم األول والثالث والخامس والسـابع مـن انشـقاق األغـاريض     . الجديد الوادي
أظهرت النتائج أن تأخير التلقيح إلى اليوم الخامس والسابع من انشقاق األغريض المؤنث أدى إلى نقص معنوي . المؤنثة

، 11.98(ووزن السـوباطة  %) 33.84،  13.38(المتبقية  والثمار%) 45.83و  26.93(في كل من نسبة العقد األولى 
وجدت عالقة موجبة بين نسـبة العقـد   . إال أن هذا التأخير حسن من الثمار الطبيعية والكيميائية. على التوالي%) 28.53

الثمـرة  بينما كانت سلبية بين نسبة العقد األولـى وكـل مـن وزن    . األولى وكل من نسبة الثمار الباقية ووزن السوباطة
ومحتواها من المواد الصلبة الذائبة الكلية وبالتالى يمكن تحديد نسبة العقد األولى التي تعطـى محصـول اقتصـادي ذو    

نستخلص من الدراسة أن الفترة مـن  . ولذا يمكن استخدام تأخير التلقيح كوسيلة فعالة لخف الثمار. خصائص ثمرية جيدة
غاريض المؤنثة تعتبر أقصى فترة حيوية للمياسم المؤنثة للحصول على محصول اليوم الخامس حتى السابع من انشقاق األ

  .اقتصادي للبلح السيوى ذو خصائص ثمرية جيدة تحت ظروف هذه الدراسة
  .التلقيح، المحصول، خصائص ثمارنخيل التمر، : الكلمات الدالة
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بمزرعة كلية الزراعة ) السيوى، العمرى( و النصف الجاف) الزغلول، الحيانى(أجريت هذه الدراسة على نخيل البلح الرطب 

بهدف دراسة تأثير بعض معامالت التلقيح على المحصول وصفات الثمار  2003، 2002، 2001جامعة أسيوط خالل مواسم 
الـرش بمحلـول   + شمراخ مذكر  5). الكنترول(شمراخ مذكر 10شملت الدارسة على معامالت التلقيح وهي التلقيح بمعدل . 

+ سـكروز  % 10الرش بمحلـول  + شمراخ مذكر  5) 4(بورون % 0.2الرش بمحلول + شمراخ مذكر  5. سكروز% 10
بورون فردياً أو % 0.2سكروز أو % 10شمراخ مذكر باإلضافة للرش بمحلول  5أدى التلقيح النورة بمعدل  .بورون% 0.2

كما . ثمار الباقية ووزن السباطة لألصناف تحت الدراسةخليطاً منهما إلى تحسين كفاءة التلقيح بزيادة نسبة العقد األولى ونسبة ال
لم تؤثر . تفوق نخيل البلح السيوى عن بقية األصناف تحت الدراسة في نسبة العقد األولى والثمار الباقية وبالتالي وزن السباطة

ثمار البلح الزغلول والعمرى عن تتفوق   .معامالت التلقيح معنوياً على الصفات الطبيعية والكيميائية لثمار األصناف المدروسة
ومن هذه الدراسة يتضـح أهميـة التلقـيح    . مثيالتها من ثمار البلح الحيانى والسيوى على التوالي من حيث الصفات الكيميائية

بورون أو خليطاً منهما حيث يؤدى ذلك إلى % 0.2سكروز أو % 10نورة مؤنثة مع الرش بمحلول / بخمسة شماريخ مذكرة 
  .ل وخصائص الثمار تحت ظروف الدراسةزيادة محصو
 .نخيل التمور، التلقيح،  الشمرايخ، عقد الثمار البورن: الكلمات الدالة
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وأصبح مـن الضـروري اسـتخدام    , شهدت المساحة المخصصة لزراعة النخيل تطوراً ملحوظاً خالل السنوات األخيرة
بهدف توفير كميات مناسبة من حبوب اللقاح فـي وقـت مناسـب    , كاستخالص حبوب اللقاح, الميكنة في عمليات التلقيح

أثناء عمليـة  . ر واألصناف التي تتميز بمحدودية الوقت الستقبال حبوب اللقاحخاصة لألصناف المبكرة والمتأخرة األزها
وتهدف الدراسـة  . االستخالص اآللي تمر حبوب اللقاح في عمليات ميكانيكية من شأنها أن تؤثر على حيوية حبوب اللقاح

ئج أن االستخالص اآللي خفـض مـن   وقد بينت النتا, لمقارنة حيوية و نسبة العقد لحبوب اللقاح المستخلصة آلياً و يدويا
حيث أن نسبة العقد لحبوب اللقاح المستخلص آلياً كانـت  , فيما لم يؤثر على نسبة العقد% 33حيوية حبوب اللقاح بنسبة 

أما حبوب اللقاح المستخلصة يـدوياً أعطـت   . شيشي و رزيز, على التوالي لصنف خالص% 85.13، 48.76، 28.18
كما أشارت النتائج عـدم وجـود   . لصنف رزيز% 89.16, لصنف شيشي% 43.79, لصنف خالص% 28.7نسبة عقد 

لم تسجل أي فروق معنوية بين االسـتخالص اليـدوي   ). شيشي, رزيز, خالص(فروق معنوية بين الطريقتين لألصناف 
ـ  . على التوالي% 5.55, 2.91لصنفي الشيشي والرزيز لصفة تساقط الثمار حيث بلغت  ي كـان  بينما االسـتخالص اآلل

أما صنف خالص فكانت هناك فروق معنوية بين الطـريقتين علـى صـفة    . للرزيز% 4.71للشيشي و % 2.62بنسبة 
  .لالستخالص اآللي% 7.62لالستخالص اليدوي مقابل % 13.57السقاط حيث بلغت 

  .تساقط الثمار , استخالص آلي، حيوية حبوب لقاح، عقد الثمار، نخيل التمر :الكلمات الدالة
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ويعود , ارتفع إنتاج التمور في المملكة خالل السنوات األخيرة دون أن يواكبها تحسن في الجودة التي يرغب بها المستهلك
ر الفاكهة يعاني من مشكلة تساقط الثمارالتي تسبب انخفاضا  في جـودة  والنخيل كغيره من أشجا, ذلك لعدة أسباب مختلفة

, رغبةً في زيادة المـردود المـالي  , لذلك أهتم المنتج برفع جودة إنتاجه.  اإلنتاج و زيادة في األنفاق للتخلص من السقاط
الري، التسميد، عمر (ل المثال وعليه توجب العمل على تقليل أضرار هذه الصفة والتى يكون أسبابها كثيرة منها على سبي

ويهدف البحث إلى دراسة تأثير أربع أنواع من الفحول على نسـبة السـقاط فـي أهـم     , )النخلة، العوامل الجوية، التلقيح
, فـرض (وبينت الدراسة  أن تساقط الثمار يتأثر بالصنف ونوع الفحل . خالص، رزيز، شيشي: أصناف التمور باألحساء

كما أوضحت الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين الفحول المستخدمة للدراسة لصفة سـقاط  . )56فحل, 39فحل, جرفس
, 45.9حيـث بلغـت   ) اإلخصـاب (أيضا لم يكن هناك فروق معنوية للفحول على نسبة العقد , الثمار في جميع المراحل

لصنف % 52.0و  52.4, 53.7, 61.9للخالص و % 33.7و  26.8, 40.5, 36.7للشيشي و % 38.7و  49.4, 47.7
ويتضح من النتائج أن الفحول المحلية أفضل نوعاً ما مـن  . فرض و جرفس على التوالي, 56, 39وذلك للفحول , رزيز

  .الفحول األجنبية
  . فحل، تساقط الثمار، نخيل التمر، العقد :الكلمات الدالة
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على إنتاجية ونوعية ثمار نخيل البلح، تم استعمال صنفين من أصناف النخيل ) الفحول(لدراسة اثر مصدر حبوب اللقاح  
" 2ديات"و" 1ديات"ية هي محل) فحول(باإلضافة إلى ثالثة مصادر " مجهول"و" جارفس"المذكرة المعروفة عالميا وهما 

م في منطقة العقبة 2003و 2002خالل موسمي " حياني"شجرة متماثلة من أشجار نخيل البلح صنف  15لتلقيح " عقبة"و
أظهرت النتائج . وزعت المعامالت عشوائيا حسب نظام القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة مكررات .جنوب األردن

أعلى " 2ديات"و" 1ديات"حيث اظهر الفحالن ) الحيوية(ات حبوب لقاح الفحول المختلفة اختالفا واضحا من حيث نسبة إنب
وعلى العكس من ذلك فقد لوحظ إن أعلى نسبة عقد ثمار كانت ". جارفس"نسبة حيوية لحبوب اللقاح واقلها كان لفحل 

النتائج إلى وجود اثر واضح للفحول كما أشارت ". 1ديات"واقلها كانت لتلك الملقحة بفحل " جارفس"لتلك الملقحة بفحل 
". 2ديات"واقلها كان عند التلقيح بفحل سجلت أعلى معدل إنتاج للشجرة " مجهول"على اإلنتاجية فاألشجار الملقحة بفحل 

أدى إلى زيادة معدل وزن، حجم ونسبة المادة اللحمية للثمار في حين إن التلقيح " 2ديات"كذلك فقد وجد إن التلقيح بفحل 
" جارفس"كم أثرت حبوب اللقاح المختلفة في وزن وحجم البذور فالتلقيح بفحل . سجل اقل القراءات السابقة" عقبة"بفحل 

" 1ديات"أعطى أعلى طول للبذور في حين ان التلقيح بفحلي " مجهول"أعطى أعلى وزن وقطر للبذور والتلقيح بفحل 
سجلت أعلى نسبة للمواد " عقبة"وأظهرت النتائج إن ثمار األشجار الملقحة بفحل . سجل اقل القراءات السابقة" عقبة"و
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كما ظهر تأثير للفحول في نضج ثمار الحياني حيث بكّر ". 1ديات"حل الصلبة الذائبة الكلية واقلها كان لتلك الملقحة بف
ويمكن االستنتاج من هذه الدراسة إن لحبوب اللقاح . نضجها" 2ديات"في نضج الثمار في حين آخر فحل " جارفس"الفحل 

  ".حياني"تأثيرا واضحا على إنتاجية ونوعية ثمار نخيل البلح صنف 
  .، فحول، نخيل البلح، نوعية ثمارتلقيح، حياني: الكلمات الدالة

  

6D�>���� ��	
  درا�� L e(L<1ب ���ح ا�

OL�>)6 ا���� 
"�ن �26�� ،<:�
�.�:��، رو�
	"0 ا����ث ا� ،3���
 آ� ا<:.�ج ا�2 )aeed23kh@yahoo.com.sg(  

البساتين بالرميس وذلك في مختبر ) م2005-م2004(تم تنفيذ تجربة الخزن الطازج الغاريض اللقاح على مدى موسمين 
لمعرفة طول مدة حفظ أغاريض اللقاح بصورة طازجة في جو الثالجة العادية لحين استخدامها تحت درجة حرارة بـين  

خالل الموسم في حين تركت معاملة الشاهد في جو الغرفـة علـى   % 60-50مئوية و درجة رطوبة تراوحت بين 6-7
ستك الشفاف المستخدم في حفظ األغذية في تغليف بعض المعامالت وقد وقد تم استخدام البال.  هيئة شماريخ دون تغليف

وهي عبارة عن إغريض بالكامـل مـع غالفـه ومغطـى      7أظهرت نتائج الدراسة على مدى موسمين أن المعاملة رقم 
ازجـة  يوم في حين بقيت معاملة الشاهد ط 81الى 70األفضل وقد أمكن حفظها طازجة لمدة  تراوحت بين  dبالبالستك ه

  .أيام ثم جفت تماما 4إلى  3بين 
  .نخيل التمر، تخزين حبوب اللقاح، شماريخ: الكلمات الدالة

--------------------------------------------------------------------  
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�$ ا�#�آ�� 1%، �
	� ا�"2!�رة ،آ��� ا��را��،  ، !
ا�""��8 ا�	 ���  ،��
	� ا�"�? *�!0 ،
 آ� أ���ث ا�0�12 وا�."�ر  2
  hegazi36@mans.edu.eg ((asallam2001@yahoo.com)( ا��	�د�5

نخلة  يعطى عذوقا قوية وموزعة جيدا حولها، مما تتيح توفر الغذاء للحصول علـى أفضـل   /إن العدد القليل من العذوق
نى والحيـانى  هدفت الدراسة إلى استجابة أصناف الزغلول والسما. نسبة من عقد الثمار وإنتاجية كبيرة ذات جودة  عالية 

، 1:8، 1:6(أجريت أربع نسب من األوراق إلى العـذق  . النامية فى تربة رملية بالصحراء الغربية بمصر لخف العذوق
أشارت النتائج إلى أن تقليم النخيل بزيادة عدد األوراق إلى العذق لزيادة معنوية . على األصناف المختارة) 1:12و  1:10

كما حسنت خصائص الثمار مثل وزن الثمرة ووزن .  1:10ف المدروسة حتى النسبة في المحصول الكلى  للثالث أصنا
وتوصى الدراسة بأن نسـبة األوراق  . اللحم ونسبة المواد الصلبة الذائبة   بينما قل وزن البذرة بقلة نسبة األوراق للعذق

على ظاهرة تساقط الثمـار وخاصـية   األفضل بالنسبة للثالث أصناف تحت الدراسة، وأنه يمكن التغلب  1:10إلى العذق 
  . تبادل الحمل فى صنف الزغلول

  .نخيل التمر، نسبة األوراق إلى العذق، صفات الجودة ، المحصول: الكلمات الدالة
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  !

	� أ���ط، �� ،������، آ��� ا��را��$ ا�%)alsalhy555@hotmail.com(  
  

على نخيل  2003، 2002، 2001أجريت هذه الدراسة بمزرعة كلية الزراعة، جامعة أسيوط، مصر خالل مواسم النمو 
البلح الزغلول والحيانى والسيوى والعمرى بهدف دراسة تأثير خف االزهار قبـل التلقـيح مباشـرة علـى المحصـول      

سـباطة بالمقارنـة   / من جملـة الشـماريخ   % 30، 20، 10إزالة : وخصائص الثمار وذلك باستخدام المعامالت اآلتية
ة معنوية فى كل من نسبة العقد األولى والثمار الباقية مع زيـادة غيـر   أدى خف األزهار إلى زياد. بالمعاملة بدون خف

سباطة إلى تحسن معنوى فـى صـفات   / من جملة الشماريخ % 30أدى خف األزهار بمعدل  .معنوية فى وزن السباطة
لح الزغلـول  تفوق نخيل البلح السيوى عن نخيل الـب  .والكنترول% 10، %20الثمار الطبيعية والكيميائية مقارنة بالخف 

أظهر التفاعل بين معامالت الخف واألصـناف تـأثير    .والحيانى والعمرى فى نسبة العقد األولى والنهائى ووزن السباطة
كانت معامالت الخف أكثر تأثيراً على أشـجار نخيـل الـبلح     .موجب لهذه المعامالت على المحصول وخصائص الثمار

من هذه الدراسة نوصى بأهمية خف االزهـار بمعـدل    .الزغلول والحيانىالسيوى والعمرى مقارنة بأشجار نخيل البلح 
  .قبيل التلقيح إلنتاج محصول جيد منتظم سنوياً ذو خصائص ثمرية مرتفعة لألصناف المدروسة% 20-30

 . نخيل البلح، المحصول، خف األزهار، خصائص الثمار :الكلمات الدالة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 ���H2 ا��<�ا��& ��3 ا��%(1ل وT)�ت ��Hر �	�� ا�<�� ا�=3�1h �%$ #�وف أ�1ان
  ���6 ��6 �����ن

   )Said_soliman@hotmail.com(قسم تكنولوجيا الحاصالت البستانية، المركز القومي للبحوث، الجيزة، مصر
  

على نخيل البلح السكوتى المنزرع في كوم أمبو، محافظة أسوان وذلـك   2005، 2004أجريت هذه الدراسة خالل عامي 
، 50و " كنترول"صفر جزء في المليون (لتحسين المحصول والصفات الطبيعية والكيميائية للثمار برش حمض الجيريليك 

زاد متوسـط وزن  : وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها ما يلـي . يوم من التلقيح 50بعد ) جزء في المليون 150، 100
جزء في المليون أقل وزن  150، 100أعطى التركيز. جزء في المليون في الموسمين 100السوباطة عند استخدام تركيز 

زاد متوسـط  . جزء في المليون في الموسـمين  100دام تركيز زاد متوسط حجم الثمرة عند استخ. للبذور في الموسمين
أدى . وزن الثمرة واللحم ومتوسط طول وقطر الثمرة وكذلك النسبة المئوية لرطوبة الثمار بزيادة تركيز حمض الجيريليك

ارتفـاع فـي    استخدام حمض الجيريليك إلى نقص طفيف في المواد الصلبة الذائبة الكلية والسكريات المختزلة والكلية مع
  .الحموضة الكلية للثمار في الموسمين

  الجبرالين، المحصول، صفات ثمار، نخيل التمر :الكلمات الدالة

-------------------------------------------------------------------  
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 !

	� ا�#��م، �� �  (mina_samaan@yahoo.co.uk) آ��� ا��را

سنة منزرعة في أرض  40نخلة تمر صنف سيوي عمرها  15ميالدية على  2004،  2003أجريت التجربة في موسمي 
شواي بمحافظة الفيوم بجمهورية مصر العربية بهدف دراسة إلى معرفة تـأثير  رملية طميية في مزرعة خاصة بمنطقة اب

الرش بمنظم النمو نفثالين حمض الخليك كمركب لخف الثمار على المحصول وصفات الثمار الطبيعية والكيماويـة فـي   
ء في المليـون  جز 80، 60، 40، 20يوم من عقد الثمار بتركيزات صفر،  20حيث رشت السباطات بعد . التمر السيوي

حيـث قـدر   ) مرحلة الخالل(من محلول نفثالين حمض الخليك ثم جمعت السباطات عند مرحلة اكتمال اللون في الثمار 
وأوضحت الدراسة أن رش السباطات بأى من التركيزات المستخدمة مـن األوكسـين   . المحصول وصفات الجودة للثمار

الموسم األول نتيجة لقلة عدد الثمار بالسباطة نتيجة لعملية الخـف  ادت الى خفض وزن السباطة عن المقارنة خاصة في 
جزء في المليون ادى الى زيادة متوسط وزن الثمـرة   60ومن جهة أخرى فان الرش بتركيز . الناتجة عن فعل األوكسين

) فـي المليـون  جزء  80(في حين ادى الرش بالتركيز األعلى . ووزن اللحم ونسبته في الثمرة وكذلك طول وقطر الثمرة
أمـا  ). التانينـات (الى زيادة واضحة في محتوى اللب من السكريات وانخفاض معنوي في محتواها من المواد القابضـة  

فقد حقق زيادة واضحة في محتوى اللب من المواد الصلبة الذائبة ) جزء في المليون 20(التركيز المنخفض من األوكسين 
أن التركيزات المختلفة من نفثالين حمض الخليك لم يكن لها تأثيرا معنويا على وزن وقد لوحظ . قياسا الى باقي المعامالت
 60بمحلول نفثالين حمض الخليك بتركيز " سيوي"ويمكن التوصية برش سباطات التمر صنف . البذرة في كال الموسمين

دة الطبيعية والكيماوية وذلـك  يوم من عقد الثمار وذلك لخف الثمار وتحسين صفات الجو 20جزء في المليون بعد  80أو
  .   تحت ظروف محافظة الفيوم بجمهورية مصر العربية

  .نفثالين حمض الخليك، المحصول، خصائص الثمار  ،نخيل التمر: الكلمات الدالة
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------  

�T O%�اء ����
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! ا�#��م, ا�#��م, ��
	� ا�#��م, آ��� ا��را ,63514،  !
)med_ali_salama@yahoo.commoham(  

  

مصـر   –أجري هذا البحث على أشجار نخيل مثمرة من نخيل  البلح الزغلول النامية في تربة رملية بصحراء الجيـزة  
اشتملت الدراسة على ثالث معامالت للتسـميد بسـلفات البوتاسـيوم    . كنموذج لألراضي المستصلحة التي تروى بالتنقيط

أظهرات النتائج أن زيادة انتاجية األشجار التـي تـم تسـميدها    .  يضاف فيها التسميد البوتاسيمقارنة بالمعامالت التي ال
جم من وحدات البوتاسـيوم لكـل   450إضافة . بالتسميد البوتاسي مقارنة باألشجار التي لم يتم تسميدها بالتسميد البوتاسي

كمـا أكـدت   . النتائج خاصة في شهر مـايو  شجرة على ثالث دفعات متساوية خالل مارس ومايو و يوليو أعطت أفضل
أشارت أيضا الدراسة أهمية إضافة التسـميد  . الدراسة أن التسميد البوتاسي يحسن من صفات الجودة لثمار البلح الزغلول

  .البوتاسي لتحسين إنتاجية نخيل البلح الزغلول كما ونوعا تحت ظروف التجربة
  البوتاسيوم، التسميد, ة ثمارجود, نخيل التمر، المحصول  :الكلمات الدالة

------------------------------------------------------------------------  
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 !

	� أ���ط، أ���ط، �� ،��$ ا�#�آ��، آ��� ا��را% )hosam_hasan@hotmail.com(  

على نخيل البلح الحيانى والحالوى بمزرعة  2002،  2001، 2000أجريت هذه الدراسة خالل ثالثة مواسم متتالية هي 
ثمار على المحصول والتغيـرات الموسـمية للصـفات    بهدف دراسة تأثير خف ال. جامعة أسيوط، مصر –كلية الزراعة 

أدى خف األزهار قبل التلقيح إلى زيادة معنوية في كل من نسبة . الطبيعية والكيميائية للثمار خالل مراحل نموها المختلفة
التلقـيح   أسبوع مـن  20تصل ثمار نخيل الحالوى والحيانى مرحلة اكتمال نموها بعد . العقد األولى ونسبة الثمار الباقية

وتسلك ثمار الصنفين في . حيث تصل إلى أعلى وزن وحجم ومحتوى من السكريات والمواد الصلبة الكلية ودرجة تلوين
نموها منحنى النمو الطبيعي حيث يكون معدل النمو سريعاً حتى األسبوع الثاني عشر من التلقيح يلي ذلك معـدل بطـئ   

توجـد  . خلف الثمار أدى إلى زيادة في معدل نموها في صنفي الدراسـة  كما أن. حتى تصل الثمار مرحلة اكتمال النمو
من شـماريخ النـورة قبيـل    % 20وكانت أكثر المعامالت فاعلية هي إزالة . عالقة موجبة بين خف الثمار وخصائصها

سواء خفاً  من شماريخ النورات المؤنثة قبيل التلقيح% 20توصى هذه الدراسة بأهمية خف . التلقيح سواء خف أو تقصير
 .أو تقصير حيث يؤدى ذلك إلى تحسين خصائص الثمار وتبكير نضجها

  .نخيل البلح, صفات الثمار, مراحل نمو الثمار, المحصول, خف الثمار :الكلمات الدالة
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 G��L &���*(� ��H2�3���=3 ا�<�� ا�(
 ا�	��i ��3 ا���6 وا��%(1ل وQE�)R ا�*��ر �(
  وا��1�Jل

�h� 13ا�=�6 إ��اه���  2، ه�Zم �Jاوى2، �<6 ا��
�� ا�<
�1، ���3 ا��(�ى ���


	� ا�'�ه ة،  1�� ،�%2�$ ا�#�آ��، آ��� ا��را ��
 آ� ا����ث ا��را ،E�� ا�"	"0 ا�" آ�ي ���F�ث و�5�6  :0�1 ا�
(dr_elkasry@hotmail.com)   

في محطة البحوث والتجارب الزراعية بكلية الزراعة جامعة القـاهرة   2004و 2003أجريت هذه الدراسة خالل موسمي 
فـي  ) جزء في المليـون  150، 100، 50، 0(بتركيزات  )NAA(بالجيزة وذلك لدراسة تأثير رش نفثالين حامض الخليك 

يوم من إجراء عملية التلقيح للنورات المؤنثة على خف ثمار  21ثانية بعد مرور أيام وال 7موعدين هما األول بعد مرور 
ووجد من الدراسة أن الرش أدى إلى حدوث خف للثمار عند رش نفثالين حامض الخليـك  . نخيل البلح السمانى والزغلول

كنترول في كال الصنفين فـي  جزء في المليون مقارنةً بال 150أو  100يوم من التلقيح وخاصةً مع تركيز  21أو  7بعد 
وكذلك زادت جودة صفات الثمار الطبيعية مثل وزن الثمرة، وزن اللحم، طول وقطر الثمار وخاصـةً  . موسمي الدراسة

المواد (كما تحسنت الصفات الكيماوية للثمار . جزء في المليون 150أو  100عند رش نفثالين حامض الخليك بتركيزات 
جزء فـي   100عند رش نفثالين حامض الخليك بتركيز ) لسكريات الكلية المختزلة والغير مختزلةالصلبة الذائبة الكلية وا
  .أيام من التلقيح 7المليون وخاصةً بعد 

 .نخيل التمر، نفثالين حامض الخليك ، عقد الثمار، المحصول، خصائص الثمار :الكلمات الدالة

  


