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ًخٌل  مثىارامصفات امفٌزًائٌة وامكٌىٌائٌة  امالحلة في وتأثٌراتهاامبورون وامكامسٌوم في تحسٌي حبوب امنلاح  تأثٌر
 امحالوي وامساًر يصٌف Phoenix dactylifera Lامتىر 

 عباس وهدي حاسه             ابتهاج حٌظل حىٌد ورتضى شٌان عوده            

 امعراق -حاوعة امبصرة -كنٌة امزراعة 
 امخالصة

محافظة البصرة   –اجريت ىذه الدراسة في احد البساتين االىمية التابعة الى قضاء شط العرب منطقة الجزيرة الرابعة 
، استيدفت الدراسة الكشف عن تاثير رش افحل الغنامي االحمر بالبورون والكالسيوم 2017 اثناء موسم النمو 

 0Phoenixفي نضج ثمار صنفين من نخيل التمر وتأثيراتياوبتراكيز مختمفة في تحسين حبوب المقاح 
dactylifera L ىما الحالوي والساير. 

بييأة  1-ممغم.لتر1500، 750ىي معاممة المقارنة وتركيزين من البورون  عامميوتضمنت التجربة خمسة معامالت 
 Ca(No3)2بييأة نترات الكالسيوم  1-ممغم.لتر 2500، 1250وتركيزين من الكالسيوم  H2Bo3حامض البوريك 

 .يوم من الرشة االولى 15رشتين الرشة االولى في العاشر من كانون الثاني والرشة الثانية بعد حيث تم رش االفحل 
بثالثة مكررات، وقد اظيرت النتائج  .R.C.B.Dاستعمل فييا تصميم القطاعات العشوائية الكاممة  عامميوالتجربة 

ان الرش بالبورون والكالسيوم ادى الى زيادة معنوية في جميع الصفات المدروسة، اعطت معاممة رش االفحل  
مى القيم لمحاصل ومكوناتو المتمثمة ) وزن الثمرة ، وزن الطبقة المحمية ، اع1-ممغم.لتر 2500بالكالسيوم بتركيز 

 1.83سم، 3.62غم ، 8.35غم ،  9.35طول الثمرة ، قطر الثمرة ، وزن العذق ، الحاصل الكمي( ، اذ سجمت ) 
-ممغم.لتر 1500، في حين اعطت معاممة الرش بالبورون تركيز عمى التواليكغم( 43.15كغم،  7.10سم ، 

 اعمى القيم لمصفات الكيميائية ) المواد الصمبة الذائبة، السكريات المختزلة والكمية والبروتين( ، اذ بمغت ) 1
 .عمى التوالي 1-كغم0غم  58.82( %، 43.86، 34.73، 38.37

 
       .احمر غنامي ، حالوي ، ساير ، التمر نخيل ، الكالسيوم ، البورون: كنىات وفتاحٌة
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 Introduction                                                                                        ـةوامىلد

 Arecaceaمن نباتات ذوات الفمقة الواحدة تنتمي الى العائمة النخيمية  Phoenix dactylifera Lنخمة التمر         
 Dioeciousوىي من النباتات ثنائية المسكن  (2006 ،واخرونشبانة نوع )  4000و جنسا 235التي تضم حوالي 

اي االزىار الذكرية تحمل عمى االشجار الذكرية ) االفحل( ، اما االزىار االنثوية فتحمل  unisexualاحادية الجنس 
 600كثر من انثوية متعددة قد تصل الى ا وبأصنافعمى اشجار مؤنثة والتي تنتشر زراعتيا في وسط وجنوب العراق 

ىكتار ويبمغ عدد  123.230( وتقدر المساحة المزروعة بنخيل التمر في العراق بحوالي Al-Rawi, 1998صنف )
 منظمة العربية لمتنمية الزراعية،الطن ) 676.111نخمة وبمعدل انتاج 7263472االشجار المثمرة فييا حوالي 

الذي يتصف بأن لون غالف الطمعة الغنامي االحمر  في العراق ىو (. من اىم االصناف الذكرية الموجودة2016
لذلك يستعمل عدد شماريخ منيا  حبوب المقاح ويمتاز ايضا بوفرة يكون مشوب بالحمرة والطمعة فيو تكون كبيرة الحجم 

اثبتت . (Rahim,1975) لكل طمعة انثوية اقل من عدد الشماريخ المستعممة في التمقيح من االصناف الذكرية االخرى
اطمق عمى ىذه الظاىرة اسم العديد من الدراسات ان لحبوب المقاح دور اساسي في عقد الثمار وصفاتيا النوعية حيث 

عن الجنين حبوب المقاح في الصفات الطبيعية والكيميائية لمثمار بعيدة  تأثيرويقصد بيا  Metaxeniaالميتازينيا 
 Bahmanpourاشار فيما يتعمق بالجانب الطبي والعالجي فقد . ( Iqbal et al., 2004; 2014والسويداء)العيداني
et al., (2006) ريات الدم والقولون ويزيد من عدد ك ىمية مستخمصات حبوب المقاح كعالج اللتياب البروستاتالى ا

عمى عممية تكوين  يعد البورون من العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجيا النبات وذلك من خالل تأثيرهالحمراء. 
RNA  و تنشيط بعض االنزيمات مثلCatalase  ،Peroxidase  ،Oxidases ،6-phosphogluconate 

dehydrogenase  Ankush  (2017 .) يمعب البورون دورًا ميمًا في انتقال السكريات عبر االغشية الخموية من
سكريات من اماكن تصنيعيا الى مناطق حيث يسيل انتقال ال Sugar Complexes Borateخالل تكوين معقدات 

النمو في النباتات التي يظير عمييا اعراض نقص البورون حيث يقل فييا معدل استطالة الجذور وقمة السكريات في 
 Macronutrients(. يعد الكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لمنبات Browen et al.,2002قمم الجذور )

جية عديدة في نمو النبات وتطوره ، إذ يعد ىذا العنصر ميمًا لمخاليا التي ىي في مرحمة والتي ليا وضائف فسيولو 
-El-Baz and Elاالنقسام وذلك من خالل تأثيره في عممية تكوين خيوط المغزل اثناء عممية االنقسام الخموي )

Dengawy,2003 .) ألىميتو في تنظيم تكامل االنتقائية في ان لمكالسيوم دورًا ميمًا في زيادة تحمل النبات لممموحة
االيونات عبر الغشاء البالزمي السيما ايونات الصوديوم والبوتاسيوم اضافة الى دوره كرسواًل ثانويًا في الخمية لتنظيم 

ر العديد من الفعاليات الخموية كما انو يعمل عمى خفض معدل تنفس انسجة الثمار وبالتالي يقمل من انتاج االثمين فيؤخ
و  Lauchli,1990الثمار وقد أدت المعاممة بالكالسيوم الى تأخير ىدم الكموروفيل وتأخير تراكم البيروكسديز ) نضج

Munns,1988  وHansen and Munns,1988ىدفت ألىمية التي تحتميا اشجار النخيل(. انطالقا مما تقدم ول ،
كالسيوم عمى افحل نخيل التمر لمتوصل الى التركيز االمثل ىذه الدراسة الى معرفة مدى تأثير عممية الرش بالبورون وال

 تي تحقق زيادة في الحاصل ونوعيتو.لتمك العوامل ال
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 Materials and Methods                                                                                       امىواد وطرائق امعىل

محافظة البصرة  اثناء  –الرابعة    في احد البساتين االىمية التابعة الى قضاء شط العرب منطقة الجزيرة  نفذت التجربة
بالمحمول المائي  فحل غنامي احمر ثم رش المجموع الخضري  ليذه االفحل 15انتخاب اذ تم  ،2017 موسم النمو 

  1-لتر 0( ممغم1250 , 2500)ونترات الكالسيوم بتركيز  1-لتر 0( ممغم750 , 1500)بتركيز لحامض البوريك 
يوم من الرشة االولى واضيفت المادة  15والرشة الثانية بعد وبمعدل رشتين الرشة االولى في العاشر من كانون الثاني 

ادة عمى ٪ الى المحاليل المحضرة وذلك لتقميل الشد السطحي لمماء وزيادة التصاق الم 0.1 تركيز Tween 20الناشرة 
شجرة من نخيل التمر 15تم انتخبت ، والمادة الناشرة فقطالمقطر فقد حضرت من الماء  معاممة المقارنة ،، اما االوراق 

، نخمة من كال الصنفين10وتم تقسيميا الى ثالث قطاعات في كل قطاع شجرة صنف الساير 15صنف الحالوي و
نضج الطمع االنثوي في الحادي والعشرين من شير اذار ولغاية  لقحت االصناف االنثوية بمقاح الغنامي االحمر بعد

موزعة بشكل عشوائي عمى عمق  (sub-samples)اخذت عينة تربة جزيئية  لسادس والعشرين من الشير المذكور،ا
وحفظت ممم( (2سم جففت العينة ىوائيا وازيل منيا الحصى والشوائب ثم طحنت ونخمت بمنخل سعة فتحاتو  (60-0)

–كمية الزراعة –وتم تحميل عينة التربة في مختبرات جامعة البصرة  0في وعاء بالستيكي الغراض التحميالت المختبرية
جمعت  10)كما مبين في جدول ) 0قسم عموم التربة والمياه وقدرت بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لعينة التربة 

لترابية وحفظت في عبوات بالستيكية بعد اضافة بضع قطرات من مادة عينات المياه في نفس وقت جمع العينات ا
( 2لحين اجراء التحميالت الكيميائية ليا جدول )  °م 4وتم حفظيا في الثالجة تحت درجة حرارة 5% التموين والكالكون

احمر ( متجانسة في  فحل غنامي15اختير في التجربة االولى )التحميالت الكيميائية لمياه الري. يمثل متوسطات نتائج 
لعنصر البورون الذي مصدره 1-لتر 0ممغم 1500، 750الطول والحجم وقوة النمو وتم معاممتيا بالمستويات السمادية  

لعنصر الكالسيوم الذي مصدره نترات الكالسيوم رشا عمى االوراق ، 1-ممغم.لتر2500، 1250حامض البوريك و 
عمى حدة لدراسة بعض صفات حبوب المقاح،اما في التجربة الثانية  جمعت حبوب المقاح لكل معاممة بمكرراتيا

شجرة نخيل لكل صنف زراعي حالوي وساير وعند تفتح الطمعات االنثوية تم تمقيحيا بحبوب لقاح الغنامي 15 اختيرت 
لتر  .ممغم 2500)،  1250لعنصر البورون ) 1-لتر  0( ممغم 1500، 750 االحمر المعاممة بالمستويات السمادية ) 

لعنصر الكالسيوم حيث تم معاممة كل ثالثة نخالت من كل صنف بمستوى سمادي واحد ، ثم جمعت العينات  1-
 القطاعات تصميمصممت التجارب باستخدام  .مكرر لدراسة بعض الصفات الثمرية ثمرة من كل 25الثمرية بواقع 

 Factorial عامميوبتجربة  ،  Randomized Complete Block Design ( R.C.B.D ) العشوائية
Experiment  ،واختير اختبار اقل فرق معنوي  ، تحميل التباين خدامثم حممت النتائج باستLeast Significant 

Differences(LSD)  ال تضمنت 0( 2003اعتمادا عمى ) بشير، 5 % لمقارنة المتوسطات عمى مستوى احَتمَّ
بعض الصفات الضافة الى اوذلك باستخدام صبغة االسيتوكارمن الحامضية باختبار حيوية حبوب المقاح الدراسة 

بعض و الفيزيائية التي شممت وزن الثمرة )غم( وطول الثمرة )سم( وقطر الثمرة )سم( ووزن الطبقة المحمية )غم(  
نسبة المواد  قدرت بعض الصفات الكيميائية التي شممت ،الصفات االنتاجية التي تضمنت وزن العذق والحاصل الكمي
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التي (   Lane and Eynonالصمبة الذائبة ونسبة السكريات المختزلة والسكروز والسكريات الكمية حسب طريقة )
تعتمد عمى اختزال ايونات النحاسيك الزرقاء الى ايونات النحاسوز ذات المون االحمر المذكورة في عباس وعباس 

    Page et al.,(1982)حسب ما موصوف في  ونسبة المادة الجافة كما قدر البروتين (1992)

 ( سم.60 -0بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة البستان عمى عمق )( 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح بعض صفات الماء لموقع الدراسة2جدول )

 انقيًت انصفت

( ديسي سًينز.و (E.Cانتىصيم انكهربائي درجت
-1

 6.30 

 PH)) 7.20درجت انحًىضت 

يهي يىل . نتر    cl-ايىناث انكهىرابد
-1

 27.77 

يهي يىل . نتر  caايىناث انكانسيىو 
-1 

16.95 

يهي يىل . نتر   kايىناث انبىتاسيىو 
-1

 0.18 

يهي يىل . نتر   Naايىناث انصىديىو 
-1

 9.15 

 

 انقيًت انصفت

( ديسي سًينز.و (E.Cدرجت انتىصيم انكهربائي
-1 

9.11 

 PH)) 7.04درجت انحًىضت 

اننتروجين انكهي )غى .كغى
-1

 ) 4.87 

)غى .كغىانفسفىر انجاهز 
-1

 ) 0.834 

.كغى غىانبىتاسيىو انجاهز)
-1

 ) 1.866 

.كغى غىانًادة انعضىيت )
-1

 ) 14.43 

 يفصىالث انتربت %

 Sand  4.70ريم

 Silt 62.80غرين 

 Clay 32.50طين 

 غرينيت طينيت نسجت انتربت
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 Results and Discussion                                                                                           وامىٌاكشةامٌتائج 

الرش بالبورون والكالسيوم في حيوية حبوب المقاح لصنف الغنامي االحمر، اذ سجل اعمى معدل  تأثير( 1يبين الشكل )
لم تختمف معنويا عن  % والتي96.67وكان  1-ممغم.لتر 1500لحيوية حبوب المقاح عند معاممة الرش بالبورون تركيز 

باقل معدل لحيوية حبوب المقاح كان في معاممة المقارنة  قياسا 1-ممغم.لتر 2500معاممة الرش بالكالسيوم بالتركيز 
لم تختمف معنويا عن  1-ممغم.لتر 2500( ان المعاممة بالكالسيوم بالتركيز 3واظيرت النتائج في جدول )%. 89.67

في  اعمى معدل لوزن الثمرة ظير ولكال الصنفين ولجميع الصفات ، اذ ان 1-ممغم.لتر 1500المعاممة بالبورون بتركيز
غم في معاممة 7.22، اذ ازداد وزن الثمرة من 1-ممغم.لتر 2500تركيز صنف الحالوي في معاممة الرش بالكالسيوم 

وكذلك فان غم،  8.68غم في معاممة المقارنة الى  7.17غم بينما ازداد في صنف الساير من  10.01المقارنة الى 
 باألشجارسم مقارنة  3.79وكان  1-ممغم.لتر 2500تركيز طول الثمرة ازداد معنويا في معاممة الرش بالكالسيوم 

سم ، اما الصنف الساير فقد كان طول  3.12  المعاممة بالماء المقطر) المقارنة( لنفس الصنف اذ كان طول الثمرة 
ي لم الت 1-ممغم.لتر 2500سم في معاممة الكالسيوم تركيز 3.46سم الذي ارتفع الى  2.98الثمرة في معاممة المقارنة 

سم ، كما بينت  3.37والتي كان فييا طول الثمرة  1-ممغم.لتر 1500تختمف معنويا عن معاممة الرش بالبورون تركيز
سم والذي تفوق 1.92 1-ممغم.لتر 2500النتائج ان قطر الثمرة  بمغ في صنف الحالوي عند المعاممة بالكالسيوم تركيز

سجمت المعاممة بالكالسيوم ، 1-ممغم.لتر 1500البورون تركيز معنويا عمى باقي المعامالت عدا معاممة الرش ب
غم ، اما بالنسبة لوزن العذق 8.87اعمى القيم لصفة الطبقة المحمية لصنف الحالوي بمغت  1-ممغم.لتر 2500بتركيز

اعمى معدل لمصفتين  1-ممغم.لتر 2500تركيز والحاصل الكمي سجل صنف الحالوي عند معاممة الرش بالكالسيوم 
 1-ممغم.لتر 1500والتي لم تسجل فرقا معنويا مع معاممة الرش بالبورون تركيز  عمى التوالي( كغم 43.70، (7.28

( ان معاممة الرش بالبورون والكالسيوم قد اثرت معنويا في الصفات 4تشير النتائج في جدول )في تمك الصفتين. 
، اذ تفوقت 1-كغملسكريات الكمية( %، البروتين غم.المختزلة ، االكيميائية لمثمرة ) المواد الصمبة الذائبة ، السكريات 

، 41.44وسجمت اعمى القيم لمصفات اعاله لصنف الحالوي ) 1-ممغم.لتر 1500معاممة الرش بالبورون تركيز 
( 42.49، 27.95، 30.19قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت اقل القيم )  1-كغمغم. 60.33( % 43.93، 36.82
،  29.34، اما في الصنف الساير فقد سجمت الصفات في معاممة المقارنة ) عمى التوالي 1-كغمغم. %39.43 ، 

غم  57.30( % ، 43.79، 32.63، 35.31الذي ارتفع الى )  1-كغم0غم  33.90( % ، 36.74، 21.66
والتي لم تختمف معنويا عن المعاممة بالكالسيوم  1-ممغم.لتر 1500في معاممة الرش بالبورون بالتركيز1-كغم0

( 40.40،  28.27،  33.33في نسبة المواد الصمبة الذائبة والسكريات الكمية التي كانت )  1-ممغم.لتر 2500تركيز
بة السكروز ولكال الصنفين بمغت سجمت معاممة المقارنة اعمى القيم لنس عمى التوالي.1-كغم0غم  %49.13 ، 

 2500، اما بالنسبة لممادة الجافة فقد تفوقت معاممة الرش بالكالسيوم بالتركيز عمى التوالي( 15.08، 14.54)
 1500% لصنف الساير والتي لم تختمف معنويا عن المعاممة بالبورون بالتركيز58.71والتي اعطت  1-ممغم.لتر
ان عممية الرش بالبورون والكالسيوم ادت الى تشجيع العمميات لنفس الصنف. % 55.95التي كانت  1-ممغم.لتر
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الحيوية داخل النبات وبالتالي انعكس ايجابيا في زيادة حيوية حبوب المقاح وىناك الكثير من الدراسات التي بينت ان 
مرية التركيب الكيميائي لحبوب المقاح ومحتواىا من العناصر المعدنية ادى الى تحسين الصفات الثاختالف 

Brewbaker et al., 1964) ; Abdolrezakav et al., 2014 Kavand et al.,2014 ; .)   ان التفوق
الى ان تغذية اشجار  قد يعزىالحاصل في عممية الرش بالبورون والكالسيوم والصنف الزراعي في الحاصل وصفاتو 

النبات من انتاج حبوب لقاح ذات نوعية  افحل نخيل التمر صنف الغنامي االحمر بعنصري الكالسيوم والبورون شجع
جيدة  مما شجع ذلك عمى زيادة مستويات االوكسين الداخمي في االزىار االنثوية بعد التمقيح قياسًا بمستوياتيا قبل 

وقد تعزى زيادة وزن (.  2016، االبريسمالتمقيح بحيث ينعكس ذلك في الصفات الثمرية ومنيا صفة وزن الثمرة  ) 
زيادة عدد الثمار نتيجة الرتفاع نسبة العقد وذلك لزيادة حيوية حبوب المقاح عند الرش بالبورون كما موضح العذق الى 

فضال عن التوافق بين عاممي الدراسة مما أدى الى استجابة الصنف االنثوي لنوعية حبوب المقاح ( 1في الشكل )
قيح واالخصاب وبالتالي زيادة عقد الثمار ونموىا وتطورىا واليرمونات التي تفرزىا المبايض االنثوية لنجاح عمميتي التم

(Nasiruddin et al.,2008 ; Taain,2013) 0 او ان معاممة حبوب المقاح بالمحاليل المغذية لمكالسيوم او البورون
ادى الى معالجة نقص العناصر الحاصل في اشجار افحل نخيل التمر صنف الغنامي االحمر مما نتج عن ذلك زيادة 

الميم في عممية  IAAكفاءة حبوب المقاح من عمميتي التمقيح واالخصاب وتحفيز انسجة المبيض عمى افراز اوكسين 
( . او قد يرجع السبب في ذلك لتوافق عاممي الدراسة Aashish et al.,2017انقسام الخاليا ونمو الثمار وتطورىا )

الو لمعدل الحاصل الكمي لنخمة التمر ، حيث ان ىذا في إعطاء اعمى معدل لوزن العذق الثمري والذي يعد ىو د
االختالف في االستجابة يؤكد وجود حالة تداخل احصائي فعمي بين عاممي الدراسة ) الصنف الزراعي و نوعية حبوب 

زيادة يالحظ من النتائج ان ىناك  (.2016، االبريسمالمقاح ( مما خمق تغايرًا واضحًا عن تأثير العوامل وىي منفردة ) 
اذ ان صنف  ، في معدل الصفات المدروسة عند الصنف الحالوي وقد يعزى ذلك لالختالفات الوراثية بين الصنفين

( ، ومن خالل العديد من الدراسات التي أجريت لتقدير محتوى الثمار من 1991،مطرالحالوي من األصناف المبكرة ) 
( ان نسبة 2009اختالف أصناف التمور فقد وجد الجابري واخرون )المواد الصمبة الذائبة الكمية لوحظ انيا تختمف مع 

( فقد 2014(% ، اما السرداح )51.69-48.78المواد الصمبة الذائبة الكمية في ثمار صنف الساير تراوحت ما بين )
ة في وىناك زياد (%51.33–38.63وجد ان محتوى ثمار الحالوي من المواد الصمبة الذائبة الكمية قد تراوح بين )

عوامل وراثية تتعمق بطبيعة الصنف اذ ان صنف الحالوي من األصناف المبكرة النضج مما السكريات وقد تعزى الى 
اما بالنسبة الى الزيادة الحاصمة  ،(1991مطر، ينتج عنو زيادة في نسبة السكريات الكمية قياسًا بصنف الساير ) 

ي لألصناف الذي لو دور كبير في تغاير الصفات النوعية لمثمار قد يعود ذلك الى اختالف التركيب الوراثلمبروتين 
 .(2010)صقر،
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 .ححيوية حبوب المقاتاثير الرش بالبورون والكالسيوم في  (1شكل)

 ( تاثير المعاممة بالبورون والكالسيوم لنخيل الغنامي االحمر في الحاصل وصفاتو لصنفي الحالوي والساير 3جدول )

 
 الصنف

 المعامالت
 1-ممغم.لتر

وزن 
 الثمرة)غم(

طول 
 الثمرة)سم(

قطر الثمرة 
 )سم(

وزن الطبقة 
 المحمية )غم(

 وزن العذق
 )كغم(

 الحاصل الكمي
 )كغم(

 
 

 الحالوي

0 7.22 3.12 1.51 6.09 5.26 31.50 

 40.90 6.78 7.15 1.61 3.39 8.30 750بورون 

 42.70 7.03 8.58 1.78 3.71 9.73 1500بورون 

 41.60 6.93 7.54 1.64 3.53 8.73 1250كالسيوم 

 43.70 7.28 8.87 1.92 3.79 10.01 2500كالسيوم 

 
 

 الساير

0 7.17 2.98 1.25 6.34 4.51 29.10 

 34.60 5.76 7.28 1.53 3.27 8.14 750بورون 

 41.10 6.70 7.56 1.61 3.37 8.42 1500بورون 

 38.50 6.41 7.20 1.48 3.24 8.06 1250كالسيوم 

 42.60 6.93 7.83 1.73 3.46 8.68 2500كالسيوم 

L.S.D.0.05 0.537 0.144 0.108 0.528 0.250 2.604 
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ئية لمثمرة لصنفي المعاممة بالبورون والكالسيوم لنخيل الغنامي االحمر في بعض الصفات الكيميا تأثير( 4جدول )
 الحالوي والساير

 االصناف
 

 المعامالت
 1-ممغم.لتر

المواد الصمبة 
 الذائبة %

السكريات 
 المختزلة%

السكريات  السكروز%
 الكمية%

المادة 
 الجافة% 

البروتين 
 1-كغم.غم

 
 

 الحالوي

0 30.19 27.95 14.54 42.49 53.69 39.43 
 51.70 55.36 43.03 13.60 29.43 36.37 750بورون 
 60.33 55.48 47.26 10.44 36.82 41.44 1500بورون 
 47.37 55.17 42.07 11.64 30.43 36.69 1250كالسيوم 
 56.33 57.35 44.94 11.02 33.93 37.36 2500كالسيوم 

 
 

 الساير

0 29.34 21.66 15.08 36.74 50.22 33.90 
 44.27 53.79 39.97 13.58 26.39 33.13 750بورون 
 57.30 55.95 43.79 11.16 32.63 35.31 1500بورون 
 42.30 54.89 37.95 14.25 23.70 31.97 1250كالسيوم 
 49.13 58.71 40.40 12.13 28.27 33.33 2500كالسيوم 
L.S.D.0.05 2.749 1.641 1.358 3.420 4.358 3.835 
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Effect of Boron and calcium on development pollen grains and its effects on 

physio-chemical characteristics of date palm fruits phoenix dactylifera L. Hillawi 

and Sayer cultivars 

Murtada  S. Owda                        Abbas   M.  Jassim              Abtehaj    H.  Hameed 

College of Agriculture 

University of Basrah – Iraq                                            

Abstract 

The study has been conducted during the growing season 2017 at Shatt al-Arab district 

AL- Basrah province. The study evaluates the effect of spraying the red male tree with 

boron and calcium with different concentrations in developing pollen grain and their 

effects in fruit ripening two cultivars of date palms Phoenix dactylifera L. Hillawi and 

Sayer. The experiment included five factorial treatments, control, two concentrations of 

boron 750, 1500 mg l
-1

 in from boric acid H2Bo3 and two concentrations of calcium1250, 

2500 mg l
-1

 in from calcium nitrate Ca (No3) 2. The male trees were sprayed twice the first 

spray treatment on 10 January, and the second after 15 days from the first, the factorial 

experiment and the design is (R.C.B.D.) with three replications. The results showed that 

spraying by boron and calcium caused a significant increase in all the studied 

characteristics. The male trees of spraying with calcium 2500 mg l
-1

 gave high yield 

components (fruit weight, mesocarp fruit weight, fruit length, fruit diameter, bunch weight, 

total yield were  9.35g ,8.35g, 3.62cm,1.83cm,7.10kg ,43.15kg in comparative with Boron 

treatment 1500 mg l
-1

 gave high chemical characteristics values (TSS), reduced sugars, 

total sugars, protein which was (38.37, 34.73,43.86) %, 58.82 gm kg
-1

. 

 

Keywords: boron, calcium, date palm, Sayer, Hillawi, red ganami 


