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 العملٌات الزراعٌة لنخٌل التمر:
نخٌل التمر ٌحتلق  

 

األزهار المؤنثة للتلقٌح لصنفٌن بلح رطب نامٌٌن تحت ظروف المناطق الجافة  قابلٌة مٌاسم

 بأسوان، مصر  

 2، محمد فؤاد بدران2، أسماء محمود طلعت1، طلعت كامل المهدى1سمٌر زكى العجمى
1 

كلٌة الزراعة، جامعة أسٌوط،
2 

  )samiragamy@hotmail.com(وث البساتٌن، الجٌزةمعهد بح
 

أجريت هذه الدراسة في كوم أمبو بأسوان لدراسةة أسسةم ميدةلد لميم ةين ل ةسزغ الزومةول والسةملسغ مةن سحيةل الةبمن الرطةم  سةد 
الجزةلف و حيةث يسي ةر أ ةسلف الةبمن الجلفةة (اليمةرد واسةيحدم الزرا ة  يحت ظروف هذه المسط ة حيث الحرارة المريزدة مة  

لذلك ثالث موا يد لميم ين هي: في سزس يوم اسزيلح األوريض المؤسث ، بدد ثالثة أيلم من يزين األوريض وبدد سية أيةلم مةن 
يةم الح ةول  مي ةل  ةن  اليزين. وكلست أهم السيلئج: أقل سسبة من   د الثملر وكذلك وزن السوبلطة والمح ول الكمةغ لم ةجرة

أيلم بدةد يزةين األوةريض فةي كةال ال ةسزين. س  ةت سسةبة اليةلسين والرطوبةة لمثمةلر مدسويةًل بيةأحير اليم ةين  6يأحير اليم ين إلغ 
أيةلم يحةت ظةروف  6بيسمل زادت في الم لبل سسبة المواد ال مبة الذائبةة والسةكريلت الكميةة. وبةللروم مةن أن يةأحير اليم ةين إلةغ 

يجربةةة أدى إلةةغ س ةةص فةةي سسةةبة الد ةةد وبلليةةللي المح ةةول ولكةةن زاد ذلةةك مةةن جةةودة الثمةةلر حيةةث سسةةبة أقةةل مةةن اليةةلسين هةةذه ال
 وأ مغ من السكريلت.

 قابمية مياسم األزهار المؤنثة لمتمقيح، التمقيح.، نخيل التمرالكممات الدالة: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مدة قابلٌة مٌاسم االزهار المؤنثه للتلقٌح فى نخٌل البلح السٌوى النامى بمحافظة الفٌوم

 فائق محمد بدوى المختون، فرٌد سعد عٌد قاسم، لطفى عبد اللطٌف الخولى
 

  )elmakhtoon@yahoo.com (معهد بحوث البساتٌن، مركز البحوث الزراعٌة، مصر
 

 مغ ال سف السيوى وذلك لدراسة اثر إجراء  ممية اليم ين  2003، 2002أجرى هذا البحث بمحلفظة الزيوم حالل موسمي 
ليم ين من حيث يأثيرهل  مغ فغ موا يد محيمزة ابيداء من اس  لق األولريض المؤسثة ليحديد أسسم الموا يد إلجراء  ممية ا

وريض وبدد ثالثة، الح لئص الطبيدية والكيميلئية لمثملر. ا يممت اليجربة  مغ مدلممة اليم ين مبل رة بمجرد اس  لق اال
وسية، ويسدة أيلم من اس  لق األولريض المؤسثة. أدت مدلممة اليم ين بمجرد اس  لق األولريض المؤسثة إلغ إ طلء أ مغ 

 جلر م لرسة بموا يد اليم ين األحرى. كمل أدت هذه المدلممة إلغ اسحزلض وزن الثمرة والمحم وأبدلد الثمره مح ول لأل
واسحزلض محيواهل من المواد ال مبة الذائبة الكمية والسكريلت الكمية والمحيزلة، كذلك أدت إلغ زيلدة محيواهل من الحموضة 

مدلممة اليم ين  سد سية ويسدة أيلم من اس  لق األولريض المؤسثة. و مغ  و اليلسيسلت م لرسة بللمدلمالت األحرى وحل ة
%  مغ  27191%  ،  2115أيلم أدى إلغ حزض المح ول بسسبة   9و  6الدكس من ذلك فلن يأحير اليم ين حيغ 

 ن مدلممة اليم ين  اليرييم وأن كال المدلمميين أدت الغ يحسين ح لئص الثملر الطبيدية والكيميلئية بزلرق مؤكد إح لئيل
 بمجرد اس  لق االوريض.

 جودة الثمار المحصول. :  نخيل التمر التمقيح،الكممات الدالة
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 المحصول وجودة ثمار البلح الزغلول والسمانى تحت تأثٌر بعض طرق التلقٌح

 نجاح النعمانى عاشور، حسن سٌد أحمد حسن، عصام أحمد محمد مصطفى
  )nagahashour@yahoo.com(قومى للبحوث، الدقى، القاهرة قسم بحوث الفاكهة، المركز ال

 

سةسة والمسزر ةة فةي  15 مةغ  ةسف سحيةل الةبمن (زومةول، سةملسغد  مةر  2003،  2002أجريت هذه الدراسة حالل موسمغ 
رق اليم ين اليدوي  مغ سسبة الثملر الميب ية  سةد الجمة  مسط ة المس ورية بمحلفظة الجيزة وذلك بغرض دراسة يأثير بدض ط

جم/ليةةر مةة   2وكميةةة المح ةةول وال ةةزلت الطبيديةةة والكيملويةةة لثمةةلر هةةذه األ ةةسلف. حيةةث يةةم حمةةط حبةةوم الم ةةلح بيركيةةز 
%د وذلةةةك 20، 10، 5جةةةزء فةةةي المميةةةوند  أو الدسةةةل األسةةةود ( 300، 200، 100يركيةةةزات محيمزةةةة مةةةن حةةةلمض البوريةةةك (

ض يس يط إسبلت حبوم الم لح  مغ ميلسةم األزهةلر المؤسثةة بلإلضةلفة إلةغ مدلممةة اليم ةين الدلديةة. وقةد أظ ةرت السيةلئج مةل بغر 
يمي: أن السسبة المئوي لمثملر الميب ية فةي السةبلطة  سةد الجمة  وكةذلك وزن السةبلطة والمح ةول قةد زادت مدسويةل بللمدةلمالت 

ليم ين الدلديد. كمل كلن هسلك  القة إيجلبية بين يركيز كل من حلمض البوريك أو الدسل السلب ة م لرسة بمدلممة الكسيرول (ا
جرام /لير + حمض  2األسود ويحسين المح ول و زلت الجودة. ويو غ سيلئج هذه الدراسة بلسيحدام حبوم الم لح بمددل 

% لمح ةةةةول  مةةةةغ أ مةةةةغ 20أو  10ز جةةةةزء فةةةةي المميةةةةون أو اسةةةةيحدام الدسةةةةل األسةةةةود بيركيةةةة 300أو  200البوريةةةةك بيركيةةةةز 
 مح ول و زلت جودة ل سزي البمن الزومول والسملسغ يحت ظروف مسط ة المس ورية بللجيزة.

 نخيل التمر، طرق التمقيح، حمض البوريك، المحصول، خصائص  الثمار . الكممات الدالة:
--------------------------------------------------------------------  

 ً تأثٌر تأخٌر التلقٌح على المحصول وخصائص ثمار البلح السٌوى تحت ظروف الوادي الجدٌد ف
 مصر

 حسن عبد القوى عبدالجلٌل، عبد الفتاح مصطفى الصالحى، محمد مجدي العقاد، 
 ٌوسف مصطفى دٌاب

  )Alsalhy555@hotmail.com(فرع الفاكهة، قسم البساتٌن كلٌة الزراعة، جامعة أسٌوط 
 

 مةغ  2005، 2004، 2003أجريت هةذه الدراسةة بللواحةلت الداحمةة بمحلفظةة الةوادي الجديةد حةالل ثالثةة مواسةم مييلليةة هةي 
سحيةةل الةةبمن السةةيوى (ال ةةديدىد ب ةةدف دراسةةة يةةأثير يةةأحير اليم ةةين  مةةغ المح ةةول وح ةةلئص الثمةةلر يحةةت ظةةروف مسط ةةة 

الجديةةد. اسةةيحدمت أربدةةة موا يةةد لميم ةةين وهةةغ اليةةوم األول والثللةةث والحةةلمس والسةةلب  مةةن اس ةة لق األوةةلريض المؤسثةةة.  الةةوادي
أظ رت السيلئج أن يأحير اليم ين إلغ اليوم الحلمس والسلب  من اس  لق األوريض المؤسث أدى إلغ س ةص مدسةوي فةي كةل مةن 

%د 28153، 11198%د ووزن السةةةةوبلطة (33184،  13138الميب يةةةةة ( %د والثمةةةةلر45183و  26193سسةةةةبة الد ةةةةد األولةةةةغ (
 مغ اليوالي. إال أن هذا اليأحير حسن من الثملر الطبيدية والكيميلئية. وجدت  القة موجبة بين سسةبة الد ةد األولةغ وكةل مةن 

الثمرة ومحيواهل من المةواد ال ةمبة سسبة الثملر البلقية ووزن السوبلطة. بيسمل كلست سمبية بين سسبة الد د األولغ وكل من وزن 
الذائبة الكمية وبلليللغ يمكن يحديةد سسةبة الد ةد األولةغ اليةي يدطةغ مح ةول اقي ةلدي ذو ح ةلئص ثمريةة جيةدة. ولةذا يمكةن 
اسيحدام يأحير اليم ين كوسيمة فدللة لحف الثملر. سسيحمص من الدراسة أن الزيرة من اليوم الحلمس حيةغ السةلب  مةن اس ة لق 

وةلريض المؤسثةةة يديبةةر أق ةةغ فيةةرة حيويةةة لمميلسةةم المؤسثةة لمح ةةول  مةةغ مح ةةول اقي ةةلدي لمةةبمن السةةيوى ذو ح ةةلئص األ
 ثمرية جيدة يحت ظروف هذه الدراسة.

 .التمقيح، المحصول، خصائص ثمار: نخيل التمر، الكممات الدالة
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 ٌل البلحتأثٌر بعض معامالت التلقٌح على المحصول وخصائص الثمار لبعض أصناف نخ

عبد الفتاح عز  عبد الفتاح مصطفى الصالحى، حمدى محمد محمود مرزوق، حسن عبد القوى عبد الجلٌل،

 العرب أحمد محمود
 (alsalhy555@hotmail.com) قسم البساتٌن، كلٌة الزراعة، جامعة أسٌوط، مصر

(السةيوى، الدمةرىد بمزر ةة كميةة الزرا ةة جلمدةة  أجريت هذه الدراسة  مغ سحيل البمن الرطةم (الزومةول، الحيةلسغد و الس ةف الجةلف
ب ةدف دراسةة يةأثير بدةض مدةلمالت اليم ةين  مةغ المح ةول و ةزلت الثمةلر .  ةممت  2003، 2002، 2001أسيوط حالل مواسم 

% سةةكروز. 10 ةمراخ مةذكر + الةرش بمحمةول  5 ةمراخ مةذكر(الكسيرولد.  10الدارسةة  مةغ مدةلمالت اليم ةين وهةي اليم ةين بمدةدل 
أدى  % بةةةورون.012% سةةةكروز + 10 ةةةمراخ مةةةذكر + الةةةرش بمحمةةةول  5د 4% بةةةورون (012 ةةةمراخ مةةةذكر + الةةةرش بمحمةةةول  5

% بةةورون فرديةةًل أو حميطةةًل مس مةةل إلةةغ يحسةةين 012% سةةكروز أو 10 ةةمراخ مةةذكر بلإلضةةلفة لمةةرش بمحمةةول  5اليم ةةين السةةورة بمدةةدل 
ثمةةلر البلقيةةة ووزن السةةبلطة لأل ةةسلف يحةةت الدراسةةة. كمةةل يزةةوق سحيةةل الةةبمن السةةيوى كزةةلءة اليم ةةين بزيةةلدة سسةةبة الد ةةد األولةةغ وسسةةبة ال

 ن ب ية األ سلف يحت الدراسة في سسبة الد د األولغ والثملر البلقيةة وبلليةللي وزن السةبلطة. لةم يةؤثر مدةلمالت اليم ةين مدسويةًل  مةغ 
ثمةلر الةبمن الزومةول والدمةرى  ةةن مثيالي ةل مةن ثمةلر الةبمن الحيةةلسغ ييزةوق   ال ةزلت الطبيديةة والكيميلئيةة لثمةلر األ ةسلف المدروسةةة.

والسيوى  مغ اليوالي مةن حيةث ال ةزلت الكيميلئيةة. ومةن هةذه الدراسةة ييضةن أهميةة اليم ةين بحمسةة  ةملرير مةذكرة / سةورة مؤسثةة مة  
ل وح ةةةلئص الثمةةةلر يحةةةت % بةةةورون أو حميطةةةًل مس مةةةل حيةةةث يةةةؤدى ذلةةةك إلةةةغ زيةةةلدة مح ةةةو 012% سةةةكروز أو 10الةةةرش بمحمةةةول 
 ظروف الدراسة.
 نخيل التمور، التمقيح،  الشمرايخ، عقد الثمار البورن.الكممات الدالة: 

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

 

ٌوٌة حبوب اللقاح والعقد لصنف )خالص, شٌشً, رزٌز(تأثٌر االستخالص اآللً على ح  

2, منٌر البالج2, خالد خورشٌد1نبٌل الوصٌبـعً  

 ) FAOالنخٌل والتمور باألحساء  مشروع تطوٌر المركز الوطنً ألبحاث 2 المركز الوطنً ألبحاث النخٌل والتمور باألحساء،  1

)usaibae@yahoo.comn_alw 
 

  دت المسلحة المح  ة لزرا ة السحيل يطورًا ممحوظًل حالل السسوات األحيرة, وأ بن من الضروري اسيحدام الميكسةة فةي 
 مميلت اليم ين, كلسيحالص حبوم الم لح, ب دف يوفير كميلت مسلسبة من حبوم الم لح في وقةت مسلسةم حل ةة لأل ةسلف 

ر واأل سلف اليي ييميز بمحدودية الوقت السي بلل حبوم الم لح. أثسلء  ممية االسةيحالص اللةي يمةر المبكرة والميأحرة األزهل
حبوم الم لح في  مميلت ميكلسيكية من  أس ل أن يؤثر  مغ حيوية حبوم الم لح. وي دف الدراسة لم لرسة حيوية و سسبة الد د 

% 33ئج أن االسيحالص اللي حزض مةن حيويةة حبةوم الم ةلح بسسةبة لحبوم الم لح المسيحم ة آليًل و يدويل, وقد بيست السيل
% مةغ  85113، 48176، 28118فيمل لم يؤثر  مغ سسةبة الد ةد, حيةث أن سسةبة الد ةد لحبةوم الم ةلح المسةيحمص آليةًل كلسةت 

, % ل ةةسف حةةالص2817اليةةوالي ل ةةسف حةةالص,  ي ةةي و رزيةةز. أمةةل حبةةوم الم ةةلح المسيحم ةةة يةةدويًل أ طةةت سسةةبة   ةةد 
% ل ةةسف رزيةةز. كمةةل أ ةةلرت السيةةلئج  ةةدم وجةةود فةةروق مدسويةةة بةةين الطةةري يين لأل ةةسلف 89116% ل ةةسف  ي ةةي, 43179

(حالص, رزيز,  ي يد. لم يسجل أي فروق مدسويةة بةين االسةيحالص اليةدوي ل ةسزي ال ي ةي والرزيةز ل ةزة يسةلقط الثمةلر 
% لمرزيةةز. أمةةل 4171% لم ي ةةي و 2162ي كةةلن بسسةةبة %  مةةغ اليةةوالي. بيسمةةل االسةةيحالص اللةة5155, 2191حيةةث بمغةةت 

% لالسةةيحالص اليةةدوي 13157 ةةسف حةةالص فكلسةةت هسةةلك فةةروق مدسويةةة بةةين الطةةري يين  مةةغ  ةةزة السةة لط حيةةث بمغةةت 
 % لالسيحالص اللي.7162م لبل 

 استخالص آلي، حيوية حبوب لقاح، عقد الثمار، نخيل التمر, تساقط الثمار . الكممات الدالة:

mailto:n_alwusaibae@yahoo.com


www.iraqi-datepalms.net 2009 
 

 ٌر نوع الفحل على تساقط ثمار نخٌل البلح لألصناف: خالص, رزٌز, شٌشً باألحساءتأث

 2, منٌر البالج1, عبد العزٌزالطاهر1, حاجً الحاج1ً, محمد الحسٌن1ًنبٌل الوصٌبـعً

 
اء، المملكة باألحس مشروع تطوٌر المركز الوطنً ألبحاث النخٌل والتمور 2المركز الوطنً ألبحاث النخٌل والتمور باألحساء، 1

 )n_alwusaibae@yahoo.com(العربٌة السعودٌة 
 

اريز  إسيلج اليمور في المممكة حالل السسوات األحيرة دون أن يواكب ل يحسن في الجودة اليي يروم ب ل المسي مك, ويدود ذلك 
ر الزلك ة يدلسي من م ةكمة يسةلقط الثمةلراليي يسةبم اسحزلضةل  فةي جةودة اإلسيةلج لددة أسبلم محيمزة, والسحيل كغيره من أ جل

و زيلدة في األسزلق لميحمص من الس لط.  لذلك أهيم المسيج برفة  جةودة إسيلجةر, روبةًة فةي زيةلدة المةردود المةللي, و ميةر يوجةم 
ل المثةلل (الةري، اليسةميد،  مةر السحمةة، الدوامةل الدمل  مغ ي ميل أضرار هذه ال زة واليغ يكون أسبلب ل كثيرة مس ل  مغ سبي

الجوية، اليم يند, وي دف البحث إلغ دراسة يأثير أرب  أسواع من الزحول  مغ سسبة الس لط في أهم أ سلف اليمور بلألحسةلء: 
. كمل د56, فحل39حالص، رزيز،  ي ي. وبيست الدراسة  أن يسلقط الثملر ييأثر بلل سف وسوع الزحل (فرض, جرفس, فحل

أوضحت الدراسة  دم وجةود فةروق مدسويةة بةين الزحةول المسةيحدمة لمدراسةة ل ةزة سة لط الثمةلر فةي جمية  المراحةل, أيضةل لةم 
% لم ي ةةةي و 3817و  4914, 4717, 4519يكةةةن هسةةةلك فةةةروق مدسويةةةة لمزحةةةول  مةةةغ سسةةةبة الد ةةةد (اإلح ةةةلمد حيةةةث بمغةةةت 

, فرض 56, 39% ل سف رزيز, وذلك لمزحول 5210و  ..52, 5317, 6119% لمحالص و 3317و  2618, 4015, 3617
 و جرفس  مغ اليوالي. وييضن من السيلئج أن الزحول المحمية أفضل سو ًل مل من الزحول األجسبية.

 فحل، تساقط الثمار، نخيل التمر، العقد.  الكممات الدالة:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 العملٌات الزراعٌة لنخٌل التمر:
 ملقحات النخيل )الفحول(

 

 تأثٌر مصدر حبوب اللقاح على إنتاجٌة، نوعٌة ونضج ثمار نخٌل البلح صنف "حٌانً"
 هانً غنٌم، جالل المحتسب

 

  )jalall2@hotmail.com(نالمركز الوطنً للبحوث الزراعٌة ونقل التكنولوجٌا،األرد
 

لدراسة اثر م در حبوم الم لح (الزحولد  مغ إسيلجية وسو ية ثملر سحيل البمن، يم اسيدملل  سزين من أ سلف السحيل  
" 2" و"ديلت1ية هي "ديلتالمذكرة المدروفة  للميل وهمل "جلرفس" و"مج ول" بلإلضلفة إلغ ثالثة م لدر (فحولد محم

م في مسط ة الد بة 2003و 2002 جرة ميملثمة من أ جلر سحيل البمن  سف "حيلسي" حالل موسمي  15و"  بة" ليم ين 
وز ت المدلمالت   وائيل حسم سظلم ال طل لت الد وائية الكلممة وبثالثة مكررات. أظ رت السيلئج احيالفل  .جسوم األردن

" أ مغ سسبة 2" و"ديلت1لت حبوم ل لح الزحول المحيمزة (الحيويةد حيث اظ ر الزحالن "ديلتواضحل من حيث سسبة إسب
حيوية لحبوم الم لح واقم ل كلن لزحل "جلرفس". و مغ الدكس من ذلك ف د لوحظ إن أ مغ سسبة   د ثملر كلست ليمك 

السيلئج إلغ وجود اثر واضن لمزحول  مغ ". كمل أ لرت 1المم حة بزحل "جلرفس" واقم ل كلست ليمك المم حة بزحل "ديلت
". كذلك 2واقم ل كلن  سد اليم ين بزحل "ديلتاإلسيلجية فلأل جلر المم حة بزحل "مج ول" سجمت أ مغ مددل إسيلج لم جرة 

" أدى إلغ زيلدة مددل وزن، حجم وسسبة الملدة المحمية لمثملر في حين إن اليم ين بزحل 2ف د وجد إن اليم ين بزحل "ديلت
أ طغ "  بة" سجل اقل ال راءات السلب ة. كم أثرت حبوم الم لح المحيمزة في وزن وحجم البذور فلليم ين بزحل "جلرفس" 

" و"  بة" سجل 1أ مغ وزن وقطر لمبذور واليم ين بزحل "مج ول" أ طغ أ مغ طول لمبذور في حين ان اليم ين بزحمي "ديلت
اقل ال راءات السلب ة. وأظ رت السيلئج إن ثملر األ جلر المم حة بزحل "  بة" سجمت أ مغ سسبة لممواد ال مبة الذائبة الكمية 

". كمل ظ ر يأثير لمزحول في سضج ثملر الحيلسي حيث بّكر الزحل "جلرفس" في سضج 1حل "ديلتواقم ل كلن ليمك المم حة بز
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" سضج ل. ويمكن االسيسيلج من هذه الدراسة إن لحبوم الم لح يأثيرا واضحل  مغ إسيلجية 2الثملر في حين آحر فحل "ديلت
 وسو ية ثملر سحيل البمن  سف "حيلسي".

 ، فحول، نخيل البمح، نوعية ثمار.: تمقيح، حيانيالكممات الدالة
 

 دراسة حفظ حبوب لقاح النخٌل بالتبرٌد

 سعٌد الصباحً
 (aeed23kh@yahoo.com.sg) مركز اإلنتاج النباتً، معمل البحوث البستانٌة، رومانس، سلطنة عمان

البسةةليين بةةللرميس مد وذلةةك فةةي محيبةةر 2005-م2004يةةم يسزيةةذ يجربةةة الحةةزن الطةةلزج الوةةلريض الم ةةلح  مةةغ مةةدى موسةةمين (
-6لمدرفةة طةول مةدة حزةظ أوةةلريض الم ةلح ب ةورة طلزجةة فةةي جةو الثالجةة الدلديةة لحةين اسةةيحدام ل يحةت درجةة حةرارة بةةين 

% حةةالل الموسةةم فةةي حةةين يركةةت مدلممةةة ال ةةلهد فةةي جةةو الغرفةةة  مةةغ هيئةةة 60-50مئويةةة و درجةةة رطوبةةة يراوحةةت بةةين 7
سيك ال زلف المسيحدم في حزظ األوذية في يغميف بدض المدلمالت وقد أظ رت  ملرير دون يغميف.  وقد يم اسيحدام البال

 dوهةةي  بةةلرة  ةةن إوةةريض بللكلمةةل مةة  والفةةر ومغطةةغ بللبالسةةيك ه 7سيةةلئج الدراسةةة  مةةغ مةةدى موسةةمين أن المدلممةةة رقةةم 
أيةلم  4إلةغ  3لزجة بةين يوم في حين ب يت مدلممة ال لهد ط 81الغ 70األفضل وقد أمكن حزظ ل طلزجة لمدة  يراوحت بين 

 ثم جزت يململ.
 : نخيل التمر، تخزين حبوب المقاح، شماريخ.الكممات الدالة

-------------------------------------------------------------------- 
 العملٌات الزراعٌة لنخٌل التمر:

 خف الثمار ومنظمات النمو

 

ة ـلة التمر النامٌة فً الصحراء الغربٌأنسب نسبة أوراق إلى العذوق لبعض أصناف نخ

 رـبمص

 2عبدالقادر عبدالقادر محمد سالم ، 1عبدالعال حجازى حسن
المملكة العربٌة  ،جامعة الملك فٌصل ،مركز أبحاث النخٌل والتمور  2مصر،  ،جامعة المنصورة ،كلٌة الزراعة ،قسم الفاكهة 1

 (asallam2001@yahoo.com)( hegazi36@mans.edu.eg) السعودٌة

إن الددد ال ميل من الدذوق/سحمة  يدطغ  ذوقل قوية وموز ة جيدا حول ةل، ممةل ييةين يةوفر الغةذاء لمح ةول  مةغ أفضةل سسةبة 
سيلجية كبيرة ذات جودة   للية . هدفت الدراسة إلغ اسيجلبة أ سلف الزومول والسمل سغ والحيلسغ السلمية فةغ من   د الثملر وا 

د 1:12و  1:10، 1:8، 1:6يربة رممية بلل حراء الغربية بم ر لحةف الدةذوق. أجريةت أربة  سسةم مةن األوراق إلةغ الدةذق (
 مغ األ سلف المحيلرة. أ لرت السيلئج إلغ أن ي ميم السحيل بزيلدة  دد األوراق إلغ الدذق لزيلدة مدسوية في المح ول الكمغ  

. كمل حسست ح لئص الثملر مثل وزن الثمرة ووزن المحم وسسبة المواد ال مبة  1:10ف المدروسة حيغ السسبة لمثالث أ سل
األفضةل بللسسةبة  1:10الذائبة   بيسمل قل وزن البذرة ب مة سسبة األوراق لمدذق. ويو غ الدراسةة بةأن سسةبة األوراق إلةغ الدةذق 

  مغ ظلهرة يسلقط الثملر وحل ية يبلدل الحمل فغ  سف الزومول. لمثالث أ سلف يحت الدراسة، وأسر يمكن اليغمم 
 : نخيل التمر، نسبة األوراق إلى العذق، صفات الجودة ، المحصول.الكممات الدالة
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 استجابة المحصول وخصائص الثمار فى بعض أصناف نخٌل البلح لمعدالت خف األزهار

، حسن عبد القوى عبدالجلٌل، عبدالفتاح محمد محمود مرزوق، عبد الفتاح مصطفى الصالحى حمدي

 عز العرب أحمد محمود
 )alsalhy555@hotmail.com(قسم البساتٌن، كلٌة الزراعة، جامعة أسٌوط، مصر 

 

 مغ سحيل البمن  2003، 2002، 2001أجريت هذه الدراسة بمزر ة كمية الزرا ة، جلمدة أسيوط، م ر حالل مواسم السمو 
الزومةةول والحيةةلسغ والسةةيوى والدمةةرى ب ةةدف دراسةةة يةةأثير حةةف االزهةةلر قبةةل اليم ةةين مبل ةةرة  مةةغ المح ةةول وح ةةلئص الثمةةلر 

% مةةن جممةة ال ةةملرير / سةةبلطة بللم لرسةةة بللمدلممةةة بةةدون حةةف. أدى 30، 20، 10وذلةك بلسةةيحدام المدةةلمالت الييةةة: إزالةةة 
أدى  ة مدسويةة فةغ كةل مةن سسةبة الد ةد األولةغ والثمةلر البلقيةة مة  زيةلدة ويةر مدسويةة فةغ وزن السةبلطة.حف األزهةلر إلةغ زيةلد
% مةةن جممةةة ال ةةملرير / سةةبلطة إلةةغ يحسةةن مدسةةوى فةةغ  ةةزلت الثمةةلر الطبيديةةة والكيميلئيةةة م لرسةةة 30حةةف األزهةةلر بمدةةدل 

من الزومةول والحيةلسغ والدمةرى فةغ سسةبة الد ةد األولةغ يزوق سحيل البمن السيوى  ن سحيل الب % والكسيرول.10%، 20بللحف 
أظ ةةةر اليزل ةةةل بةةةين مدةةةلمالت الحةةةف واأل ةةةسلف يةةةأثير موجةةةم ل ةةةذه المدةةةلمالت  مةةةغ المح ةةةول  والس ةةةلئغ ووزن السةةةبلطة.

كلسةةت مدةةلمالت الحةةف أكثةةر يةةأثيرًا  مةةغ أ ةةجلر سحيةةل الةةبمن السةةيوى والدمةةرى م لرسةةة بأ ةةجلر سحيةةل الةةبمن  وح ةةلئص الثمةةلر.
% قبيةل اليم ةين إلسيةلج مح ةول جيةد مسةيظم 30-20من هذه الدراسة سو غ بأهميةة حةف االزهةلر بمدةدل  الزومول والحيلسغ.

 سسويًل ذو ح لئص ثمرية مريزدة لأل سلف المدروسة.
 نخيل البمح، المحصول، خف األزهار، خصائص الثمار.  الكممات الدالة:

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

 تأثٌر الجبرالٌن على المحصول وصفات ثمار نخٌل البلح السكوتى تحت ظروف أسوان
 سعٌد سعد سلٌمان

  )Said_soliman@hotmail.com(قسم يكسولوجيل الحل الت البسيلسية، المركز ال ومي لمبحوث، الجيزة، م ر
 

 مةةغ سحيةةل الةةبمن السةةكويغ المسةةزرع فةةي كةةوم أمبةةو، محلفظةةة أسةةوان وذلةةك  2005، 2004أجريةةت هةةذه الدراسةةة حةةالل  ةةلمي 
، 50ليحسةةين المح ةةول وال ةةزلت الطبيديةةة والكيميلئيةةة لمثمةةلر بةةرش حمةةض الجيريميةةك ( ةةزر جةةزء فةةي المميةةون "كسيةةرول" و 

يةةةوم مةةةن اليم ةةةين. وقةةةد أظ ةةةرت السيةةةلئج الميح ةةةل  مي ةةةل مةةةل يمةةةي: زاد ميوسةةةط وزن  50جةةةزء فةةةي المميةةةوند بدةةةد  150، 100
جةةزء فةةي المميةةون أقةةل وزن  150، 100جةةزء فةةي المميةةون فةةي الموسةةمين. أ طةةغ اليركيةةز 100السةةوبلطة  سةةد اسةةيحدام يركيةةز 

جةةزء فةةي المميةةون فةةي الموسةةمين. زاد ميوسةةط وزن  100دام يركيةةز لمبةةذور فةةي الموسةةمين. زاد ميوسةةط حجةةم الثمةةرة  سةةد اسةةيح
الثمرة والمحم وميوسط طةول وقطةر الثمةرة وكةذلك السسةبة المئويةة لرطوبةة الثمةلر بزيةلدة يركيةز حمةض الجيريميةك. أدى اسةيحدام 

اريزةةلع فةةي الحموضةةة  حمةةض الجيريميةةك إلةةغ س ةةص طزيةةف فةةي المةةواد ال ةةمبة الذائبةةة الكميةةة والسةةكريلت المحيزلةةة والكميةةة مةة 
 الكمية لمثملر في الموسمين.

 الجبرالين، المحصول، صفات ثمار، نخيل التمر الكممات الدالة:
------------------------------------------------------------------- 
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 تأثٌر الرش بنفثالٌن حمض الخلٌك على المحصول وخصائص الثمار فً البلح السٌوي

 2، عباس أحمد مصطفى1رواش علً بدر محمد أبو
1 

كلٌة الزراعة جامعة عٌن شمس، مصر،
2 

 (mina_samaan@yahoo.co.uk) كلٌة الزراعة جامعة الفٌوم، مصر

سةةسة مسزر ةةة فةةي أرض  40سحمةةة يمةةر  ةةسف سةةيوي  مرهةةل  15ميالديةةة  مةةغ  2004،  2003أجريةةت اليجربةةة فةةي موسةةمي 
 واي بمحلفظة الزيوم بجم ورية م ر الدربية ب ةدف دراسةة إلةغ مدرفةة يةأثير الةرش رممية طميية في مزر ة حل ة بمسط ة اب

بمةةسظم السمةةةو سزثةةةللين حمةةةض الحميةةك كمركةةةم لحةةةف الثمةةةلر  مةةغ المح ةةةول و ةةةزلت الثمةةةلر الطبيديةةة والكيملويةةةة فةةةي اليمةةةر 
ء في المميون من محمةول جز  80، 60، 40، 20يوم من   د الثملر بيركيزات  زر،  20السيوي. حيث ر ت السبلطلت بدد 

سزثةةللين حمةةةض الحميةةك ثةةةم جمدةةةت السةةبلطلت  سةةةد مرحمةةةة اكيمةةلل المةةةون فةةةي الثمةةلر (مرحمةةةة الحةةةاللد حيةةث قةةةدر المح ةةةول 
و زلت الجةودة لمثمةلر. وأوضةحت الدراسةة أن رش السةبلطلت بةأى مةن اليركيةزات المسةيحدمة مةن األوكسةين ادت الةغ حزةض 

الموسةةم األول سييجةةة ل مةةة  ةةدد الثمةةلر بللسةةبلطة سييجةةة لدمميةةة الحةةف السليجةةة  ةةن فدةةل وزن السةةبلطة  ةةن الم لرسةةة حل ةةة فةةي 
جزء في المميون ادى الغ زيةلدة ميوسةط وزن الثمةرة ووزن المحةم وسسةبير فةي  60األوكسين. ومن ج ة أحرى فلن الرش بيركيز 

فةي المميةوند الةغ زيةلدة واضةحة فةي محيةوى جةزء  80الثمرة وكذلك طول وقطر الثمرة. في حةين ادى الةرش بةلليركيز األ مةغ (
 20المم من السكريلت واسحزلض مدسوي في محيواهةل مةن المةواد ال لبضةة (اليلسيسةلتد. أمةل اليركيةز المةسحزض مةن األوكسةين (
أن جزء في المميوند ف د ح ق زيلدة واضحة في محيوى المم من المواد ال مبة الذائبة قيلسل الغ بلقي المدلمالت. وقد لةوحظ 

اليركيزات المحيمزة مةن سزثةللين حمةض الحميةك لةم يكةن ل ةل يةأثيرا مدسويةل  مةغ وزن البةذرة فةي كةال الموسةمين. ويمكةن اليو ةية 
يةوم مةن   ةد  20جةزء فةي المميةون بدةد  80أو 60برش سبلطلت اليمر  سف "سيوي" بمحمول سزثةللين حمةض الحميةك بيركيةز 

دة الطبيديةةة والكيملويةةة وذلةةك يحةةت ظةةروف محلفظةةة الزيةةوم بجم وريةةة م ةةر الثمةةلر وذلةةك لحةةف الثمةةلر ويحسةةين  ةةزلت الجةةو 
 الدربية.   

 نفثالين حمض الخميك، المحصول، خصائص الثمار . ،نخيل التمرالكممات الدالة: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تأثٌر التسمٌد البوتاسً على محصول وجودة ثمار البلح الزغلول النامٌة فً صحراء

 مصر –الجٌزة 

 محمد سالمة
 )med_ali_salama@yahoo.commoham(مصر ،63514قسم البساتٌن, كلٌة الزراعة, جامعة الفٌوم, الفٌوم, مصرالفٌوم, 
 

م ةر كسمةوذج  –أجري هذا البحث  مغ أ جلر سحيل مثمرة من سحيل  البمن الزومةول السلميةة فةي يربةة رمميةة ب ةحراء الجيةزة 
لألراضةةةةي المسي ةةةةمحة اليةةةةي يةةةةروى بةةةةلليس يط. ا ةةةةيممت الدراسةةةةة  مةةةةغ ثةةةةالث مدةةةةلمالت لميسةةةةميد بسةةةةمزلت البويلسةةةةيوم م لرسةةةةة 

 يضةةلف في ةةل اليسةةميد البويلسةةي. أظ ةةرات السيةةلئج أن زيةةلدة اسيلجيةةة األ ةةجلر اليةةي يةةم يسةةميدهل بلليسةةميد بللمدةةلمالت اليةةي ال
جةم مةن وحةدات البويلسةيوم لكةل  ةجرة  مةةغ 450البويلسةي م لرسةة بلأل ةجلر اليةي لةم يةيم يسةميدهل بلليسةميد البويلسةةي. إضةلفة 

السيلئج حل ة في   ر مليو. كمل أكدت الدراسة أن اليسميد  ثالث دفدلت ميسلوية حالل ملرس ومليو و يوليو أ طت أفضل
البويلسةةي يحسةةن مةةن  ةةزلت الجةةودة لثمةةةلر الةةبمن الزومةةول. أ ةةلرت أيضةةل الدراسةةةة أهميةةة إضةةلفة اليسةةميد البويلسةةي ليحسةةةين 

 إسيلجية سحيل البمن الزومول كمل وسو ل يحت ظروف اليجربة.
 ة ثمار, البوتاسيوم، التسميدنخيل التمر، المحصول, جود  :الكممات الدالة

------------------------------------------------------------------------ 
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 تأثٌر خف الثمار على المحصول ونمو الثمار وخصائصها فً نخٌل البلح الحٌانى والحالوى

د الرحٌم محمد كامٌلٌا إبراهٌم أحمد أمٌن، عبد الفتاح مصطفى الصالحً، حمدي محمد مرزوق، عب
 القاضً

 (hosam_hasan@hotmail.com) قسم الفاكهة، كلٌة الزراعة، جامعة أسٌوط، أسٌوط، مصر

 مغ سحيل البمن الحيلسغ والحالوى بمزر ة كميةة  2002،  2001، 2000أجريت هذه الدراسة حالل ثالثة مواسم مييللية هي 
ثمةةلر  مةةغ المح ةةول واليغيةةرات الموسةةمية لم ةةزلت الطبيديةةة جلمدةةة أسةةيوط، م ةةر. ب ةةدف دراسةةة يةةأثير حةةف ال –الزرا ةةة 

والكيميلئية لمثملر حالل مراحل سموهل المحيمزة. أدى حف األزهلر قبل اليم ين إلغ زيلدة مدسوية في كل من سسبة الد د األولةغ 
اليم ةةين حيةةث ي ةةل إلةةغ  أسةةبوع مةةن 20وسسةةبة الثمةةلر البلقيةةة. ي ةةل ثمةةلر سحيةةل الحةةالوى والحيةةلسغ مرحمةةة اكيمةةلل سموهةةل بدةةد 

أ مغ وزن وحجم ومحيوى مةن السةكريلت والمةواد ال ةمبة الكميةة ودرجةة يمةوين. ويسةمك ثمةلر ال ةسزين فةي سموهةل مسحسةغ السمةو 
الطبيدي حيث يكون مددل السمو سريدًل حيغ األسبوع الثلسي   ر من اليم ين يمي ذلك مدةدل بطةح حيةغ ي ةل الثمةلر مرحمةة 

حمف الثملر أدى إلغ زيةلدة فةي مدةدل سموهةل فةي  ةسزي الدراسةة. يوجةد  القةة موجبةة بةين حةف الثمةلر  اكيملل السمو. كمل أن
% مةن  ةملرير السةورة قبيةل اليم ةين سةواء حةف أو ي  ةير. يو ةغ 20وح لئ  ل. وكلست أكثر المدلمالت فل ميةة هةي إزالةة 

سةواء حزةًل أو ي  ةير حيةث يةؤدى ذلةك إلةغ يحسةين  % من  ةملرير السةورات المؤسثةة قبيةل اليم ةين20هذه الدراسة بأهمية حف 
 ح لئص الثملر ويبكير سضج ل.

 خف الثمار, المحصول, مراحل نمو الثمار, صفات الثمار, نخيل البمح. الكممات الدالة:
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 الخلٌك على العقد والمحصول وخصائص الثمار لصنفى البلح السمانىتأثٌر نفثالٌن حامض 

 والزغلول

 2، هشام غزاوى2، عبد المنعم البنا1، سامى القصرى ملٌجى1السٌد إبراهٌم بكر

 المعمل المركزي لألبحاث وتطوٌر نخٌل البلح، مركز البحوث الزراعٌة 2قسم الفاكهة، كلٌة الزراعة، جامعة القاهرة،  1

(dr_elkasry@hotmail.com)  

في محطة البحوث واليجلرم الزرا ية بكمية الزرا ة جلمدة ال لهرة بللجيزة  2004و 2003أجريت هذه الدراسة حالل موسمي 
جةةزء فةةي المميةةوند فةةي مو ةةدين همةةل  150، 100، 50، 0بيركيةةزات ( دNAA(وذلةةك لدراسةةة يةةأثير رش سزثةةللين حةةلمض الحميةةك 

يةةوم مةةن إجةةراء  مميةةة اليم ةةين لمسةةورات المؤسثةةة  مةةغ حةةف ثمةةلر سحيةةل الةةبمن  21ثلسيةةة بدةةد مةةرور أيةةلم وال 7األول بدةةد مةةرور 
 21أو  7السملسغ والزومول. ووجةد مةن الدراسةة أن الةرش أدى إلةغ حةدوث حةف لمثمةلر  سةد رش سزثةللين حةلمض الحميةك بدةد 

كسيرول فةي كةال ال ةسزين فةي موسةمي الدراسةة. جةزء فةي المميةون م لرسةًة بةلل 150أو  100يوم مةن اليم ةين وحل ةًة مة  يركيةز 
وكذلك زادت جودة  زلت الثملر الطبيدية مثل وزن الثمرة، وزن المحم، طول وقطر الثمةلر وحل ةًة  سةد رش سزثةللين حةلمض 

جةةةزء فةةةي المميةةةون. كمةةةل يحسةةةست ال ةةةزلت الكيملويةةةة لمثمةةةلر (المةةةواد ال ةةةمبة الذائبةةةة الكميةةةة  150أو  100الحميةةةك بيركيةةةزات 
أيةلم  7جزء في المميون وحل ًة بدةد  100لسكريلت الكمية المحيزلة والغير محيزلةد  سد رش سزثللين حلمض الحميك بيركيز وا

 من اليم ين.
 نخيل التمر، نفثالين حامض الخميك ، عقد الثمار، المحصول، خصائص الثمار. الكممات الدالة:

 


