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 الخالصة
 في تمت دراسة تأثير صنف المقاح ) الغنامي األحمر والغنامي األخضر والسمسمي والخكري العادي (          

فعالية انزيمات النضج )انزيم االنفيرتيز والسيميوليز والبولي فينول اوكسيديز ( لثمار نخيل التمر صنف الميموي 
النتائج أن لصنف المقاح تأثيرا معنويًا  وأظهرت  3122شط العرب لموسم النمو  – الجزيرةالمزروعة في منطقة 

عمى فعالية انزيمات النضج ،حيث اختمفت الفعالية اإلنزيمية باختالف صنف المقاح وبينت النتائج أن لصنف المقاح 
 )االسبوع السادس بعدعند مرحمة الحبابوك  الغنامي األحمر اثرًا معنويًا في زيادة فعالية إنزيمي االنفيرتيز والسيميوليز

األثر  العادي وبفروق معنوية عن بقية أصناف المقاح وان لصنفي المقاح الغنامي األخضر والخكريالتمقيح ( 
المعنوي في زيادة فعالية إنزيم االنفيرتيز عند نهاية مرحمة الكمري )األسبوع الثاني عشر بعد التمقيح ( اما صنف 

ين من النمو والتطور عند بداية مرحمة الكمري ومرحمة سمي فقد اظهر أعمى فعالية إنزيمية لمرحمتيالمقاح السم
كما أظهرت األصناف األربعة من حبوب المقاح أعمى فعالية إنزيمية ألنزيم السيميوليز عند بداية مرحمة  ،الرطب 
بداية  . اما انزيم البولي فينول اوكسيديز فقد اظهر أعمى فعالية إنزيمية عند )االسبوع الثامن بعد التمقيح ( الكمري

سمي والخكري والغنامي األخضر، اما الثمار الممقحة بمقاح الغنامي األحمر يمرحمة الكمري لمثمار الممقحة بمقاح السم
ان صنف المقاح اثر في فعالية  هذه الدراسة فقد اظهر أعمى فعالية إنزيمية عند نهاية مرحمة الكمري ، نستنج من

نضج التفوق المعنوي لصنف لقاح الغنامي األخضر في زيادة نسبة كما بينت نتائج نسبة ال، انزيمات النضج 
% مقارنة باألصناف األخرى من حبوب المقاح حيث اقترنت هذه الزيادة مع الزيادة في فعالية  53.24النضج لتبمغ 

ة مقارن %31.42قل نسبة نضج لثمار صنف الميموي بمغ ا العادي صنف الخكري اعطىفي حين  انزيم االنفيرتيز ،
 .باألصناف االخرى 

                         .االنفيرتيز، السيميموليز، بولي فينول اوكسيديز، صنف المقاح، نسبة التضج: كلهات نفتاحٌة
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 Introduction                                                                                        ـةنالهلد

سنة قبؿ  3000مف اقدـ األشجار التي عرفيا االنساف منذ اكثر مف  .Phoenix dactylifera Lنخمة التمر         
لما تقدمو مف فوائد متعددة منذ اف عرؼ اإلنساف كيفية االستفادة مف أجزائيا  االقتصادية الميالد والتي اكتسبت أىميتيا

اف لمصدر حبوب المقاح اثرًا واضحًا في عقد الثمار  .(Chao and Krueyer,2007المختمفة باإلضافة الى ثمارىا )
المبيض مما يؤثر بدوره وىي تأثير حبة المقاح في أغمفة  Metaxeniaوبعض مواصفاتيا ونوعيتيا وىو ما يطمؽ عميو 

حؿ ففي الصفات الطبيعية لمثمار ونتيجة لذلؾ أصبح لكؿ منطقة مف مناطؽ زراعة النخيؿ عدد محدود مف أصناؼ اال
 ( .Soliman et al.,2017،  2006يفضؿ التمقيح بيا نظرًا لميزاتيا في تحسيف صفات المحصوؿ ) شبانة واخروف ،

ف مجموعة البروتينات تنتجيا الخاليا بكميات قميمة وتعمؿ كعوامؿ مساعدة تتحكـ ُتعد اإلنزيمات مواد عضوية م      
في سرعة التفاعالت الحيوية اذ انيا تؤثر في طراوة وقواـ الثمرة وال ترتبط تمؾ الطراوة بنسبة الرطوبة في الثمار فحسب 

كروز الى سكريات احادية )كموكوز وفركتوز وانما بفعالية عدد مف االنزيمات المرافقة لمنضج كاالنفرتيز الذي يحوؿ الس
او االنزيمات التي تعمؿ عمى المواد متعددة  (1991) مطر، ( او االنزيمات التي تعمؿ عمى الجدار الخموي كالسميوليز

( Murata et al.,1995aالفينوؿ مثؿ انزيـ البولي فينوؿ اوكسيديز الذي يمعب دورا ميمًا في لوف الثمرة المميز )
العديد مف الدراسات التي قامت بدراسة فعالية انزيـ االنفيرتيز في ثمار نخيؿ التمر فمنيـ مف وجد اف ىذه .ىناؾ 

الفعالية تبدأ بالظيور مع دخوؿ الثمار مرحمة اكتماؿ النضج الفسيولوجي ) الخالؿ( بغض النظر عف صنؼ النخيؿ 
( . ومنيـ مف وجد اف فعالية Rastegar et al.,2012 2009؛ عاتي ، 2004؛ عبد الواحد وعبد  2003)خمؼ ،

 ي( بدراسة فعالية إنزيم2003قاـ خمؼ ) .( Kanner et al.,1978اإلنزيـ  تبدأ مع دخوؿ الثمار في مرحمة الرطب) 
االنفيرتيز والسميوليز عند استخدامو لحبوب لقاح الغنامي األخضر كمصدر لمتمقيح ووجد اف انزيـ االنفيرتيز لـ ُيظير 

لية إنزيمية حتى األسبوع السادس عشر بعد التمقيح بالنسبة لمثمار البذرية لصنؼ البرحي ثـ ازدادت تمؾ الفعالية أي فعا
لتصؿ الى أعمى قيمة ليا في مرحمة الخالؿ لتنخفض مع تقدـ الثمار نحو مرحمة التمر ، اما انزيـ السميوليز فقد ظيرت 

وازدادت لتصؿ الى أقصاىا عند مرحمة الخالؿ ثـ انخفضت مع تقدـ فعاليتو عند األسبوع الخامس عشر بعد التمقيح 
( عند استخدامو لصنفيف مف حبوب المقاح الخكري 2010الثمار نحو مرحمة التمر. كما وجد عبد الواحد وآخروف )

حتى األسبوع  العادي والغنامي األخضر وتأثيرىما عمى فعالية اإلنزيمات اف فعالية انزيـ االنفيرتيز والسميوليز منخفضة
الثالث عشر بعد التمقيح ثـ حدث ارتفاع في فعالية ىذه اإلنزيمات حتى وصمت الى اعمى قيمة ليا مع دخوؿ الثمار 

نزيـ السميوليز  38.66و  36.47مرحمة الخالؿ اذ بمغت فعالية انزيـ االنفيرتيز   16.84و  32.81وحدة /غـ /دقيقة وا 
ي العادي والغنامي األخضر بعدىا حدث ىبوط لفعالية اإلنزيمات حتى دخوؿ وحدة /غـ / دقيقة لصنؼ المقاح الخكر 

الثمار مرحمة التمر ، اما فعالية انزيـ البولي فينوؿ اوكسيديز فكانت غير منتظمة خالؿ مراحؿ نمو الثمرة لكال الصنفيف 
جب في ىذا البحث تحديد صنؼ مف حبوب المقاح . ونظرًا ألىمية نوع حبوب المقاح في تحديد صفات الثمرة النوعية و 

الذكور لعممية تمقيح ازىار نخيؿ التمر صنؼ الميموي والذي ساىـ كثيرًا في جودة الثمار ومحاولة ربطو بفعالية انزيمات 
 النضج نظرًا لتأثير صنؼ المقاح عمى العمميات الفسيولوجية داخؿ الثمرة .
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 Materials and Methods                                                                                       الهواد وطرائق العهل

حيث تـ ،محافظة البصرة  – (الجزيرة) أجريت الدراسة الحالية في احد البساتيف التابعة الى منطقة شط العرب     
تـ ترؾ ستة الشجرة و  نمو ي متماثمة قدر اإلمكاف في العمر وقوةانتخاب أربعة أشجار مف نخيؿ التمر صنؼ الميمو 

سمي والخكري العادي والغنامي يأربعة أصناؼ مف حبوب المقاح )الغنامي األحمر والسمطمعات عمى كؿ شجرة لقحت ب
الحبابوؾ وأخذت العينات ابتداًء مف مرحمة   2011/ 4/ 8حيث لقحت كؿ شجرة بصؼ لقاح معيف بتاريخ ،األخضر ( 

اما نسبة النضج  )االسبوع العشروف بعد التمقيح (حتى دخوؿ الثمار في مرحمة الرطب)االسبوع السادس بعد التمقيح ( 
  -القياسات التجريبية التالية : فقد تـ حسابيا عند مرحمة الرطب فقط وتـ اخذ

 فعالية انزيـ االنفيرتيز  -1

 فعالية انزيـ السيميوليز  -2

 ي فينوؿ اوكسيديز فعالية انزيـ البول -3

 نسبة النضج  -4

 . تقدير الفعالية االنزيمية ألنزيم االنفيرتيز والسميوليز

 تحضير محاليل االستخالص  

 (    pH= 7.5موالري حامض االسكوربيؾ ) 0.06( 1محموؿ االستخالص رقـ ) -1

موالري حامض  0.06+  موالري فوسفات البوتاسيـو 0.25( محموؿ منظـ الفوسفات 2محموؿ االستخالص رقـ ) -2
 ( . pH=7.5االسكوربيؾ )

 محاليل اختبار الفعالية اإلنزيمية 

( حضر المحموؿ وفقًا لمطريقة   pH= 4.7موالري منظـ الفوسفات ) 2( محموؿ 1محموؿ اختبار رقـ ) -1
 Christain (1980) الموضحة مف قبؿ 

 ( M Sucrose 0.1 ( محموؿ السكروز ) 2محموؿ رقـ)  -2

 ,. Taya et alحضر المحموؿ وفقًا لمطريقة الموضحة مف قبؿ   DNSA( محموؿ 3ر رقـ )محموؿ اختبا -3
(1985) 

 % (.Carpoxy methyle cellulose    CMC   1محموؿ ) -4
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 طريقة االستخالص 

 ( . Al-Bakir and Whitaker , 1978اجريت عممية االستخالص حسب الطريقة المذكورة في )   

قدرت فعالية انزيـ السميوليز بنفس طريقة انزيـ االنفيرتيز وباستخداـ محموؿ   -السميوليز :تقدير فعالية انزيم   
 ( كاربوكسي مثيؿ سيميوليز كمادة تفاعؿ بداًل مف السكروز .4االختبار رقـ )

 استخالص انزيم البولي فينول اوكسيديز 

ممي موالر مف حامض  30ذي يحتوى عمى ( وال  pH = 7موالري   0.2محموؿ فوسفات البوتاسيـو الدارئ )     
   Polyvinyl pyrrilidone%  مف   0.5االسكوربيؾ و 

 تقدير الفعالية اإلنزيمية لمبولي فينول اوكسيديز 

( في التقدير عف طريؽ متابعة الزيادة الحاصمة في االمتصاص عمى طوؿ موجي 2007اعتمدت طريقة حمزة )   
  Substrate ناتجة مف اكسدة المادة الخاضعة لألنزيـ نانو ميتر بجياز المطياؼ وال 420

 المحاليل المستخدمة  

 ( pH=7موالري      0.2محموؿ فوسفات البوتاسيـو الدارئ ) -1

ممي  20بتركيز   catecholحضر المحموؿ مف مادة الكاتيكوؿ   Substrate solutionمحموؿ المادة الخاضعة  -2
 مؿ مف محموؿ فوسفات البوتاسيـو الدارئ .  100الكاتيكوؿ في غـ مف مادة  0.248موالر بأذابة 

 نسبة النضج 

وتـ  ) االسبوع العشروف بعد التمقيح(شماريخ لكؿ مكرر عند دخوؿ الثمار في مرحمة الرطب 3تـ حسابيا بأخذ      
  -حساب النسبة المئوية لمنضج كما في المعادلة التالية :

 x 211 مار الناضجة عدد الثالنسبة المئوية لمنضج = 

 العدد الكمي لمثمار                               

 التحميل االحصائي 

العامؿ االوؿ الصنؼ الذكري نفذت التجربة حسب تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة كتجربة عاممية بعامميف       
باستثناء تجربة نسبة النضج مكررات لكؿ  معاممة  3 وبواقعوالعامؿ الثاني الفترة الزمنية ) عدد االسابيع بعد التمقيح ( 

الفروؽ بيف  وقورنت  Genstatحممت النتائج باستعماؿ البرنامج اإلحصائي. فكانت بعامؿ واحد ىو الصنؼ الذكري 
 .( 2003) بشير ، 0.05عمى مستوى احتماؿ  Revised .L.S.Dالمتوسطات باستخداـ اقؿ فرؽ معنوي معدؿ 
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 Results and Discussion                                                                                           والهناكشةالنتائج 

 فعالية  انزيـ االنفيرتيز  فيتأثير صنؼ المقاح  -2

خالؿ نمو وتطور ثمار نخيؿ التمر صنؼ الميموي وتأثره  ( يوضح التغيرات في فعالية انزيـ االنفيرتيز1الشكؿ )     
بصنؼ المقاح ،حيث يالحظ مف خالؿ الشكؿ اف فعالية اإلنزيـ كانت مرتفعة عند األسبوع السادس بعد التمقيح ألصناؼ 

ة وحدة /كغـ / دقيق 213.73و 237.93و  322.6اذ بمغت  العادي المقاح الثالثة الغنامي األحمر واألخضر والخكري
، اف ىذا االرتفاع في فعالية االنزيـ في المراحؿ االولى مف النمو قد يعود الى وجود االنزيـ بصورتو غير الذائبة بالتتابع 

اما االنفرتيز الذائب فيو غير موجود في الثمار عند مرحمة الكمري وتزداد فعاليتو كمما تقدمت الثمار بالنضج وصوال 
قيمة ليا عند نياية مرحمة الخالؿ )االسبوع السادس عشر بعد التمقيح ( ثـ تنخفض  الى مرحمة الخالؿ لتصؿ الى اعمى

ثـ حدث انخفاض تدريجي لفعالية ،  Hasegawa et al.,1972) تدريجيا لتصؿ الى اقؿ قيمة ليا في مرحمة التمر )
مار الممقحة بصنؼ المقاح الغنامي األسبوع الثامف بعد التمقيح ( لمث اإلنزيـ عند دخوؿ الثمار في بداية مرحمة الكمري )

وعند دخوؿ الثمار في نياية مرحمة الكمري ) األسبوع الثاني عشر بعد التمقيح ( اثر صنفي  العادي األخضر والخكري
معنويًا في زيادة الفعالية اإلنزيمية ألنزيـ االنفيرتيز ،حيث بمغت أعمى فعالية  العادي المقاح الغنامي األخضر والخكري

وحدة /كغـ /دقيقة لصنفي المقاح بالتتابع بعدىا حدث انخفاض لفعالية اإلنزيـ استمر   225.83و   274.22ـ لألنزي
حتى دخوؿ الثمار في مرحمة الرطب اما الثمار الممقحة بمقاح الغنامي األحمر فقد أظيرت فعالية اإلنزيـ باالنخفاض 

وحدة/كغـ /دقيقة  172.65يادة في فعالية اإلنزيـ بمغت التدريجي حتى دخوؿ الثمار في مرحمة الخالؿ ،حيث حدثت ز 
ثـ انخفضت الفعالية اإلنزيمية مع دخوؿ الثمار في مرحمة الرطب ) األسبوع العشروف بعد التمقيح (.كما يالحظ مف 

طب اذ أعمى فعالية انزيمية في بداية مرحمة الكمري ومرحمة الر  سجمتسمي يخالؿ الشكؿ اف الثمار الممقحة بمقاح السم
اف ىذا االختالؼ في فعالية االنزيـ تبعا لصنؼ المقاح وحدة /كغـ / دقيقة لكال المرحمتيف بالتتابع  . 165.35بمغت 

نتيجة الختالؼ صنؼ المقاح في المكونات المعدنية فضال عف اختالفيا في المحتوى الكاربوىيدراتي والفينولي )عبد 
 (. 1120واخروف، 
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 اسبوع بعد التلقٌح 

تأثٌر صنف  اللقاح على فعالٌة انزٌم االنفٌرتٌز خالل نمو وتطور ثمار ( 1)الشكل 
 نخٌل التمر صنف اللٌلوي 

الغنامً 
 االحمر
 السمسمً

 الخكري 

الغنامً 
 االخضر 

RLSD = 43.36 
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 وليز يفعالية انزيـ السيم فيتأثير صنؼ المقاح  -2

( يوضح تأثير صنؼ المقاح عمى فعالية انزيـ السيميوليز خالؿ نمو وتطور ثمار نخيؿ التمر صنؼ 2الشكؿ )     
 ) األسبوع السادس بعد التمقيح(فعالية االنزيـ انخفضت في مرحمة الحبابوؾ الميموي ،اذ يالحظ مف خالؿ الشكؿ اف 

وحدة/كغـ /دقيقة وألصناؼ المقاح   165.34و  93.02و   104.85و  346.80 بمغت جمت اقؿ فعالية انزيميةوس
مع التفوؽ المعنوي لصنؼ المقاح الغنامي  والغنامي األخضرالعادي سمي والخكري ياألربعة غنامي األحمر والسم

ة ألصناؼ المقاح الثالثة األخرى بعد ذلؾ األحمر في ىذه المرحمة مف النمو ، في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ معنوي
حدثت زيادة سريعة لفعالية اإلنزيـ عند دخوؿ الثمار في بداية مرحمة الكمري )األسبوع الثامف بعد التمقيح( لتصؿ الفعالية 

وحدة/كغـ /دقيقة وألصناؼ المقاح األربعة بالتتابع . بعد  600.84و  491.96و  552.45و  383.09اإلنزيمية  
حدث انخفاض تدريجي لفعالية اإلنزيـ حتى دخوؿ الثمار في مرحمة الرطب ) األسبوع العشروف بعد التمقيح ( ذلؾ 

  201.32و  177.44و  141.15بالنسبة ألصناؼ المقاح الثالثة غنامي األحمر واألخضر والسمسمي التي بمغت 
ضت فييا فعالية اإلنزيـ عند دخوليا في نياية مرحمة وحدة/كغـ /دقيقة اما الثمار الممقحة بمقاح الخكري العادي فقد انخف

اف التغيرات في الكمري ثـ عاود االرتفاع مف جديد عند دخوؿ الثمار في مرحمة الخالؿ لتنخفض في مرحمة الرطب . 
ط فعالية انزيمي االنفرتيز والسميوليز في مرحمة النضج قد يكوف خاضع لسيطرة وراثية مف قبؿ الثمار او نتيجة لنشا

 (.Abeles et al., 1992بعض اليرمونات التي تشجع النضج مثؿ االثميف )
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 اسبوع بعد التلقٌح 

تأثٌر صنف اللقاح على فعالٌة انزٌم السلٌولٌز خالل نمو وتطور ثمار نخٌل التمر ( 2)الشكل 
 صنف اللٌلوي 

الغنامً 
 االحمر

 السمسمً

 الخكري 

الغنامً 
 االخضر 

RLSD=127.4 
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 فعالية انزيـ بولي فينوؿ اوكسديز  فيتأثير صنؼ المقاح  -3

خالؿ نمو وتطور ثمار نخيؿ التمر  ( يوضح تأثير صنؼ المقاح عمى فعالية  انزيـ بولي فينوؿ اوكسديز3الشكؿ )    
كانت منخفضة لمثمار الممقحة  صنؼ الميموي يالحظ مف خالؿ الشكؿ اف الفعاليةاالنزيمية ألنزيـ البولي فينوؿ اوكسديز

وحدة/مؿ/ دقيقة  بعد ذلؾ  67.2و 54و  36.3سمي والخكري اذ بمغت يبأصناؼ المقاح الغنامي األخضر والسم
 191.4و  243.9و 198استمرت حتى األسبوع الثامف بعد التمقيح لتبمغ    ppoعالية انزيـ حدثت زيادة تدريجية لف

اما الثمار الممقحة بمقاح  العادي سمي والخكرييوحدة / مؿ / دقيقة لمثمار الممقحة بمقاح الغنامي األخضر والسم
سبوع الثاني عشر بعد التمقيح ) نياية حتى األ  ppoالغنامي األحمر فقد استمرت الزيادة التدريجية لفعالية اإلنزيـ 

وحدة /مؿ / دقيقة بعد ذلؾ حدث انخفاض لفعالية اإلنزيـ لمثمار الممقحة بأصناؼ  206.4مرحمة الكمري  ( لتبمغ 
  44المقاح األربعة حتى دخوؿ الثمار في مرحمة الرطب لتبمغ الفعالية اإلنزيمية لمبولي فينوؿ اوكسديز أدنى قيمة ليا 

سمي والخكري يوحدة / مؿ / دقيقة لمثمار الممقحة بأصناؼ المقاح الغنامي األحمر والسم  27و  21و  22.2و
والغنامي األخضر بالتتابع . مف تمؾ النتائج نستنتج اف فعالية انزيـ البولي فينوؿ اوكسيديز اختمفت حسب صنؼ المقاح 

تبدأ فعاليتيا في بداية  سمي والخكري (ياالخضر والسم كؿ اصناؼ المقاح الثالثة ) الغنامي وحسب المرحمة مف النمو،
مرحمة الكمري وتنخفض نزوال حتى بموغ الثمار في مرحمة الرطب ، في حيف اظير صنؼ المقاح الغنامي االحمر فعالية 

رحمة عالية في نياية مرحمة الكمري ىذا يعني اف اصناؼ المقاح اختمفت في مدى تأثيرىا عمى المواد الفينولية حسب م
 .النمو  
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 اسبوع بعد التلقٌح 

تأثٌر صنف اللقاح على فعالٌة انزٌم البولً فٌنول اوكسٌدٌز خالل نمو وتطور ثمار ( 3)الشكل 
 نخٌل التمر صنف اللٌلوي 

الغنامً 
 االحمر

 السمسمً

 الخكري 

الغنامً 
 االخضر 

RLSD=11.63 
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 نسبة النضج في تأثير صنؼ المقاح  -4

( تأثير صنؼ المقاح عمى نسبة النضج في ثمار نخيؿ التمر صنؼ الميموي ،اذ  يالحظ مف 4يوضح الشكؿ )      
مقاح الغنامي األخضر الشكؿ الموضح اف لصنؼ المقاح تأثيرًا معنويًا في زيادة نسبة نضج الثمار ،اذ تفوؽ صنؼ ال

% وبفروؽ معنوي  42.98معنويًا في زيادة نسبة النضج اذ بمغت نسبة النضج لمثمار الممقحة بمقاح الغنامي األخضر 
والتي بمغت  العادي سمي والخكرييعف الثمار الممقحة باألصناؼ األخرى مف حبوب المقاح وىي الغنامي األحمر والسم

% بالتتابع في حيف لـ يكف ىناؾ فروؽ معنوية بيف  20.37%  و  31.26% و  31.39فييما نسبة النضج 
اف الزيادة في نسبة النضج لثمار .(  العادي سمي والخكرييالغنامي األحمر والسم األصناؼ الثالثة مف حبوب المقاح )

مفت باختالؼ صنؼ كما اف نسبة النضج اختنخيؿ التمر صنؼ الميموي اقترنت مع الزيادة في نشاط إنزيـ االنفيرتيز 
( اف  1996 ) إبراىيـ و (2011وىذا ما أشارت اليو معظـ األبحاث،  ففي صنؼ الحالوي الحظ عبد الواحد ) المقاح 

صنؼ المقاح الخكري تفوؽ معنويًا في زيادة نسبة النضج لصنؼ النخيؿ الحالوي في حيف بينت ابحاث اخرى تفوؽ 
 .( 1995؛ عباس ، 1988النضج لنفس الصنؼ األنثوي )العيداني ،صنؼ لقاح الغنامي األخضر في زيادة نسبة 
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كمية  –لثمار صنؼ الحالوي . أطروحة دكتوراه    لقاحيما في الصفات الفيزيائية والكيميائية وتأثير      

 .ص   223:   جامعة البصرة – الزراعة 

 تأثير صنؼ المقاح في التغيرات .(2010عباس ،كاظـ ابراىيـ )و  عباس ،مؤيد فاضؿو عقيؿ ىادي  حد،عبد الوا
( 36) 6ببعض اإلنزيمات النباتية خالؿ نمو ونضج ثمار نخيؿ التمر صنؼ الحالوي  مجمة ابحاث البصرة 

:115-124 . 
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Effect of pollen cultivars on the reaction maturity enzymes in date palm (Phoenix 

dactylifera L.) c. v.Lelwi 

Muntaha A. Ati                                                                   Abdulameer R. Obaed  

Date palm Research Center/Basrah Univ.          College of Agriculture/ Basrah Univ. 

Hadiya A.Atiyah 

                           Agriculture and Marshe coll. /Dhi-Qar university    

Abstract 

The effect of the pollen variety (Ghannamy Ahmer, Ghannamy Akhder, Samasmi, Khikri) 

on the effectiveness of the enzymes of the maturity (invertase, cellulase, and polyphenols 

oxidase) was studied for date palm fruit cultivars grown in the Fayhaa-Shatt al-Arab region 

for the 2011 growing season. The results showed that the pollen source significantly effects 

on the reaction of maturity enzyme, while enzyme reaction differenced owing to pollen 

cultivar. As the results showed that the pollen Variety ( Ghannamy Ahmer ) significantly 

in increase invertase and cellulase enzyme at Hababok stage and significant superiority 

than ether cultivars, the Ghannamy Akhder and Khikri significant effect in increase 

invertase enzyme reaction at end Kimri stage (12
th

 after pollination). As for, Samasmi 

cultivar showed maximum enzyme reaction of tow stage from growth and development at 

start Kimri and Rutab stage, as results showed the four cultivars from pollen grain high 

enzyme activity for cellulase enzyme at Kimri stage (8
th

 after pollination). As for ppo 

enzyme record high enzymatic reaction at start Kimri stage for fruits pollination of pollen 

grain Samasmi, Khikri, and Ghannamy Akhder, as for the pollination of the fruit of pollen 

grain, Ghannamy Ahmer appeared high action at end Kimri stage. The conclusion from the 

study that the pollen cultivars effected in behavior and activity of maturity enzyme. The 

result s indicate significantly for Ghannamy Akhder cultivar in ripening ratio to reached 

42.98%, this increase correlated with the highest increases in invertase enzyme activity. 

While the Khikri cultivar showed a decrease in maturity compared to the other that reached 

20.37% 

 

Keywords: Invertase, Cellulase, Polyphenol oxidase, Pollination, Ripping 


