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2006, ) 1(العدد 4: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تأثیر المجموع الجذري في الحالة الغذائیة لفسائل نخیل التمر صنف الخستاوي 

  أحمد فتیخان الدلیمي

  قسم البستنة -جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 

  

الخالصــة

ســنوات مثمــرة وغیــر 9ي المتصــلة بأشــجار نخیــل بعمــر نفــذت التجربــة علــى فســائل نخیــل التمــر صــنف الخســتاو     

تركــت فســیلتان . مثمـرة  لمعرفــة تــأثیر إزالــة المجمــوع الجــذري للفســیلة وهــي متصــلة بالشــجرة االم فــي حالتهــا الغذائیــة 

أظهرت النتائج ان إزالة الجذور لم تؤثر معنویا في محتوى وریقات . لكل شجرة وأزیل المجموع الجذري عن إحداهما 

بینمـا ارتفعـت . البوتاسـیوم  والمـادة الجافـة , الفسـفور , النتروجین , السكریات المختزلة + النشا ,  الفسائل من النشا 

وأدى وجـود الثمـار الـى خفـض . النسبة المئویة للسكریات المختزلة  فــي وریقـات الفسـائل التـي أزیلـت جـذورها" معنویا

  .السكریات المختزلة  والفسفور+ معنوي في محتوى وریقات الفسائل من  النشا

في  آذار %) 4.28(كان لموعد أخذ العینات تأثیر معنوي في محتوى الوریقات من النشا إذ بلغ أعلى مستوى له    

وأعلى مستوى %) 1.36(، وكان أدنى مستوى للسكریات المختزلة في  أیلول %) 1.69(وأدنى مستوى في  تموز 

  %).2.62(لها خالل  كانون الثاني 

%)  1.66و0.168( كــان محتــوى الوریقــات مــن الفســفور والبوتاســیوم فــي أدنــى مســتوى لــه خــالل  تشــرین الثــاني   

للعناصــر %) 1.90و0.206، 0.78(وبلــغ أقصــاه  فــي  تمــوز % ) 0.57(علــى التــوالي وخــالل مــایس للنتــروجین 

فــي  آذار و أعلــى نســبة لهــا بلغــت % 40.06أمــا المــادة الجافــة فــان أدنــى نســبة لهــا كانــت . الــثالث علــى التــوالي 

  . في تموز % 44.54
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     Nine – years old bearing and non – bearing palm trees , cv.  khastawy  were used to 

study the effect of offshoot root system removal on the nutritive status of          

offshoots .Tow offshoots were  left per tree and the root system of one of them was 

removed . The nutritive status was indicated by starch , reducing sugars, starch + 

reducing sugars, N,P,K concentrations and dry matter percentage in leaflets offshoots .

     Results showed that removing of root system  had no significant effect on leaflets 

content of  starch , starch+ reducing sugars , N,P,K and dry matter , whereas reducing 

sugars percentage were significantly high in leaflets of de rooted offshoots .Leaflets of 

offshoots on bearing palms showed significant reduction in starch + reducing sugars and 

P content  only . Leaflets starch content was high during March ( 4.28% ) and dropped 

during July (1.69%) . Reducing sugars contents were low during September ( 1.36 %) 

and increased ( 2.62% ) during January . N,P and K concentration was high during July 

( 0.78 , 0.206 and 1.90 % ) and dropped during November  ( 0.168 and 1.66 % ) for P 

and K , whereas N concentration was dropped during May ( 0.57% ) . Yet the dry 

matter was high during July  ( 44.54% ) and low during March (40.06% ).                                   

  

ةالمقدمـ

فسـائل النخیــل عبــارة عــن نمــوات جانبیــة تنشــأ مــن البـراعم االبطیــة الموجــودة فــي قواعــد الســعف القریبــة مــن ســطح    

( وتتـراوح المـدة مـن ظهـور الفسـیلة حتـى تصـبح صـالحة لالجتثـاث مـن,التربة في السنوات االولى مـن زراعـة  النخیـل

نطقــة تعــرف بــالفطیم والتــي عــن طریقهــا  تمــد النخلــة تتصــل الفســیلة بالشــجرة االم بواســطة م).1( ســنوات ) 3-10

  ) . 2( فسائلها بالغذاء حتى تنمو جذورها وبذلك تصبح معتمدة على نفــسها 

وقد وجد أن نشوء وتطور الجذور في الفسـیلة یعتمـد علـى عوامـل داخلیـة سـیما  الكاربوهیـدرات المخزنـة فـي المجمـوع 

ل التمــر یمتلــك قابلیــة ملحوظــة وقــدرة فائقــة فــي ســرعة إعــادة مــا یفقــد مــن إن نخیــ) . 3(الخضــري للنخلــة أو الفســیلة 

كمــا إن الجــذور الموجــودة علــى الفســیلة تمــوت بعــد قلعهــا مباشــرة وتتكــون مجموعــة جذریــة جدیــدة مــن , ) 1( جــذور 

علـى الفسـیلة إن أهمیة وجـود الجـذور . نتوءات بیضاء ومصفرة في قاعدة الفسیلة عندما تتهیأ لها الظروف المناسبة 

لــذلك فقــد نفــذت هــذه الدراســة لمعرفــة تــأثیر وجــود أو عــدم , وهــي ال تــزال متصــلة بالشــجرة األم الزالــت غیــر معروفــة 

.    وجود الجذور في قاعدة الفسیلة وهي الزالت متصلة الشجرة األم على الحالة الغذائیة للفسیلة 

  

المـواد وطرائق العمـل
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محافظـــة االنبـــار علـــى أشـــجار النخیـــل صـــنف –یـــل یقـــع فـــي أطـــراف قضـــاء هیـــت نفـــذ البحـــث فـــي بســـتان نخ      

3انتخبــت      . 1/3/2000ولغایــة 1/5/1999م للمــدة مــن 8×8ســنوات مزروعــة علــى أبعــاد 9الخسـتاوي بعمــر 

. م یحتـوي كـل منهـا علـى فسـیلتین متجانسـتین بـالحج, غیر مثمرة متجانســـة بـالحجم قـدر االمكـان 3أشجار مثمرة و 

وتــم توحیــد عــدد العــذوق علــى األشــجار المثمــرة بحیــث تركــت . تــم توحیــد عــدد صــفوف الســعف  لألشــجار والفســائل 

ولمعرفــة تــأثیر وجــود أو عــدم وجــود الجــذور علــى . 1/5/1999شــجرة وازیــل البــاقي عنهــا وذلــك فــي / ثالثــة عــذوق 

رة وازیلـت التربـة عـن قاعـدتها حتـى ظهـور المجمـوع الفسیلة  في الحالة الغذائیة لها فقد تم اختیار فسیلة مـن كـل شـج

الجذري والذي أزیل بالكامل وتركت الفسیلة األخرى دون إزالة مجموعها الجذري مع بقاء الفسیلتین متصلتین بالشجرة 

عـــدت كـــل شـــجرة مكـــررا وأجریـــت عملیـــات الخدمـــة المختلفـــة .1/5/1999األم وأزیـــل المجمـــوع الجـــذري للفســـائل فـــي 

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى ومعدلهما والرطوبة النسبیة خـالل مـدة , فسائل حسب الحاجة لألشجار وال

  ) .1جدول (الدراسة 

ولتحدیـــد التغیـــرات التـــي تحصـــل فـــي الحالـــة الغذائیـــة للفســـائل والتـــي تـــم تحدیـــدها بـــالتغیر فـــي مســـتویات النشـــا ،     

وكذلك التغیر في مستویات النتروجین والفسفور والبوتاسـیوم فقـد تـم السكریات المختزلة + السكریات المختزلة ، النشا 

مـــــن        " یـــــوم ابتـــــداءا60اخـــــذ عینـــــات مـــــن الوریقـــــات الموجـــــودة فـــــي الصـــــف الثـــــاني مـــــا بعـــــد القلـــــب للفســـــائل كـــــل 

ْم  60قطعت الوریقـات الـى أجـزاء صـغیرة وجففـت فـي فـرن كهربـائي بدرجـة حـرارة . 1/3/2000ولغایة 1/5/1999

تـــم تقـــدیر النشـــا والســـكریات المختزلـــة فـــي مســـحوق . ثـــم حســـبت النســـبة المئویـــة للمـــادة الجافـــة , حـــین ثبـــوت الـــوزن ل

ـــــــ , ) Joslyn )4الوریقــــــات الجافــــــة  بطریقــــــة  ــــــروجین كنســــــبة مئویــــــة باســــــتخدام جهــــــاز               ال ــــــدر النت ق

Microkjeldhal , وعنصر الفسفور كنسبة مئویة بجهاز الـSpectrophotometer , وعنصـر البوتاسـیوم كنسـبة

وحللــت النتــائج وفــق split-plotنفــذت التجربــة بإتبــاع تصــمیم ) . Flame photometer )5مئویــة بجهــاز  الـــ 

  ) .6% ( 5عند مستوى احتمال ) LSD(اختبار أقل فرق معنوي 

تها الكلیة والرطوبة النسبیة في المعدالت الشهریة لدرجات الحرارة الصغرى و العظمى و معدال ) : 1( جدول   

.منطقة تنفیذ البحث 

الرطوبة النسبیة        

  ( % )  

المعدل 

)ْم ( 

درجة الحرارة العظمى   

)ْم (   

درجة الحرارة الصغرى     

  )ْم ( 
  الشهر

45 22.70 30.20 15.20   1999/نیسان 

35 28.35 36.20 20.50   مایس

36 31.65 39.50 23.80   نحزیرا

34 33.85 41.30 26.40   تموز
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35 34.40 42.60 26.20   آب

42 29.95 38.50 21.40   أیلول

51 24.70 32.70 16.70   1تشرین

60 16.30 23.30 9.30 2تشرین 

80 11.90 17.60 6.20 1كانون 

73 9.65 15.30 4.00 2/2000كانون

60 11.65 18.60 4.70   شباط

49 15.25 22.80 7.70   رآذا

النتائـج والمناقشـة

النشــا 

إلى أن وجود الثمار لم یؤثر معنویا في مستویات وریقـات الفسـائل مـن النشـا والتـي ) 2جدول (تشیر النتائج في     

في كل من وریقات فسائل األشجار المثمرة وغیر المثمرة ،  ولم یكن إلزالة المجموع الجذري للفسیلة % 2.85بلغت 

فـي مسـتویات النشـا " معنویـا"وكـان لموعـد أخـذ العینـات تـأثیرا. على مستویات النشا في وریقات الفسـائل " معنویا"تأثیرا

إن ارتفـاع % .  1.69وأدنـى مسـتوى لـه خـالل  تمـوز % 4.28في الوریقات إذ بلغ أعلى مستوى للنشـا خـالل  آذار 

ممـا یزیـد مـن ) 1جـدول (الرطوبـة النسـبیة مستویات النشا خالل آذار  قد یعـود إلـى اعتـدال درجـات الحـرارة وارتفـاع

أما انخفاض مسـتویات النشـا . معدل سرعة عملیة التمثیل الضوئي وبالتالي یزداد محتوى األشجار من الكاربوهیدرات

في الوریقات خالل شهر تمـوز فقـد یعـزى إلـى ارتفـاع درجـات الحـرارة ممـا یزیـد مـن معـدل سـرعة التـنفس األمـر الـذي 

اســتهالك النشــا إضــافة إلــى التــأثیر الســلبي الرتفــاع درجــات الحــرارة فــي معــدل ســرعة عملیــة التمثیــل یــؤدي إلــى زیــادة

مــن إن مســتویات النشـــا فــي أشــجار النخیـــل ) . 7( لــذلك    الضــوئي  ممــا یقلــل مـــن المــواد  التــي تتكــون نتیجـــة 

التمثیــل الضــوئي تكــون اقــل مــن تــنخفض مــن  المــدة الممتــدة مــن  مــایس  إلــى تمــوز بســبب أن  الكمیــه الناتجــة مــن

أمـا فـي المـدة الممتـدة مـن أیلـول وحتـى مـایس فیكـون مـا یسـتهلك مـن , الكمیه المستهلكة فـي التـنفس والنمـو واإلثمـار 

الن الفسیلة عبارة عن نمو جـانبي " النشا اقل من المنتج بعملیة التمثیل الضوئي لذلك یخزن لحین الحاجة إلیه ونظرا

، 8،9(ن تغیرات في مستویات النشـا المخزنـة فیهـا یكـون مشـابها لـنمط التغیـرات فـي النخلـة األم لذا فان ما یحدث م

ولم یكن للتداخل بین اإلثمار واألشهر والتداخل بین إزالة الجذور )  .                                     11,10

فــي محتــوى " معنویــا" وٕازالــة الجــذور واألشــهر تــأثیراواألشــهر واإلثمــار وٕازالــة الجــذور والتــداخل الثالثــي بــین اإلثمــار 

السـكریات المختزلـة والنتـروجین والفسـفور والبوتاسـیوم والمـادة + وریقات الفسائل من النشا والسكریات المختزلة والنشـا 

  .                        الجافة
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  الخستاويئویة للنشا في النخیل  صنفتأثیر الثمار والجذور واألشهر في النسبة الم) : 2( جـدول 

المعدل 2كانون  آذار  المعدل 2تشرین   مایس  تموز  أیلول
المواعید                  

االثمار               

2.85

2.85 4.28 3.09 2.83 1.97 1.68
3.24

جذور

  مثمرة

2.85
4.29 3.09 2.83 1.99 1.68 3.25 بدون جذور

2.85
2.85

4.27 3.09 2.82 1.97 1.69 3.25 جذور

  غیر مثمرة

2.86
4.27 3.10 2.82 2.00 1.72 3.25 بدون جذور

4.28 3.09 2.82 1.98 1.69 3.25 المعدل

م    . غ= ،  للمتغیرات األخرى والتداخل 0.02= لألشهر  (0.05 < أ LSD )

  

السكریــات المختزلـــة

في محتوى وریقات الفسـائل مـن السـكریات المختزلـة إذ بلغـت " معنویا" األشجار تأثیرالم یكن  لوجود الثمار على     

في حـین أن إزالـة ) . 3جدول (في كل من وریقات الفسائل المتصلة باألشجار المثمرة وغیر المثمرة % 1.81نسبتها 

قارنة بالتي لم تزال جـذورها م% 1.82في محتواها من السكریات المختزلة حیث بلغ " المجموع الجذري قد أثر معنویا



186

لنمــو الجــذور قــد تــم تخزینــه فــي " قــد یعــزى ســبب ذلــك إلــى أن النشــا الــذي كــان مخصصــا, % 1.81إذ بلغــت النســبة 

فـــي " معنویـــا" إن لموعـــد أخـــذ العینـــات تـــأثیرا.أجـــزاء الفســـیلة األخـــرى ومنهـــا األوراق بهـــدف زیـــادة نمـــو هـــذه  األجـــزاء 

وقــد یعــود % 1.36یات المختزلــة حیــث كانــت فــي أدنــى مســتویاتها خــالل أیلــول محتــوى وریقــات الفســائل مــن الســكر 

) 1جـدول (السبب في ذلك الـى نشـاط األشـجار االم ونمـو الفسـائل خـالل هـذا الشـهر نتیجـة مالئمـة درجـات الحـرارة 

یات فـــي حـــین ارتفعـــت مســـتویات الســـكر , ممـــا یـــؤدي الـــى اســـتهالك جـــزء مـــن الســـكریات المختزلـــة فـــي عملیـــة النمـــو 

وقــد یعــود ســبب ذلــك الــى تحــول النشــا الــى % 2.62المختزلــة إلــى أعلــى مســتوى لهــا خــالل  كــانون الثــاني إذ بلغــت 

تتفق هذه النتـائج مـع دراسـات سـابقة ) . 10,11(سكریات مختزلة خالل هذه المدة لحمایة النبات من أضرار البرودة 

ریقات نخیل التمر من أن أدنى مستوى للسـكریات المختزلـة عند دراسة التغیرات الشهریة للكاربوهیدرات في و ) 3و9(

وأعلــى مســتوى لهــا خــالل كــانون الثــاني % 1.34فــي وریقــات الفســائل صــنف الخســتاوي كــان خــالل  أیلــول إذ بلــغ 

2.62 . %  

  

  يالخستاو صنفالنخیل تأثیر الثمار والجذور واألشهر في  النسبة المئویة للسكریات المختزلة في) : 3(جـدول 

المعدل 2كانون  آذار  المعدل 2تشرین   مایس  تموز  أیلول
المواعید                   

االثمار                  

1.81

1.80 2.20 2.62 1.61 1.35 1.60
1.45

جذور

  مثمرة

1.81 2.21 2.62 1.61 1.37 1.60 1.45 بدون جذور

1.81

1.81 2.21 2.61 1.61 1.34 1.64 1.44 جذور

  مثمرةغیر 

1.82 2.21 2.62 1.60 1.39 1.65 1.45 بدون جذور

2.21 2.62 1.61 1.36 1.62 1.45 المعدل

م    . غ= ،  لإلثمار والتداخل 0.03= لألشهر ,  0.01= للجذور    (0.05 < أ LSD )

  

  السكریات المختزلــة+ النشـــا 

السـكریات + فـي محتـوى الوریقـات مـن النشـا " قـد أثـر معنویـاالـى ان وجـود الثمـار ) 4جـدول ( تشیر النتـائج فـي    

في كل من وریقات الفسائل المتصلة باألشـجار المثمـرة وغیـر المثمـرة علـى % 4.67و4.65حیث كانت , المختزلة 
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فـي حـین لـم تظهـر ) . 12(قد یعود السبب في ذلك الى منافسة الثمار فـي الحصـول علـى المـواد الغذائیـة .  التوالي 

وتشیر النتائج الـى . السكریات المختزلة عند إزالة الجذور أو إبقائها+ وقات معنویة في محتوى الوریقات من النشا فر 

الســكریات المختزلــة بــاختالف موعــد اخــذ العینــات حیــث + وجــود اختالفــات معنویــة فــي محتــوى الوریقــات مــن النشــا 

وقـد یعـود السـبب الـى زیـادة % 6.49ل آذار إذ بلـغ السـكریات المختزلـة كـان خـال+ یالحظ بان أعلى مستوى للنشـا 

, ) 1جـدول (معدل سرعة عملیة التمثیـل الضـوئي نتیجـة مالئمـة درجـات الحـرارة والرطوبـة النسـبیة خـالل هـذه المـدة 

وقد یعزى ذلك الى ارتفاع % 3.32السكریات المختزلة خالل تموز والذي بلغ+ في حین وصل أدنى مستوى  للنشا 

درجـات الحــرارة وانخفـاض الرطوبــة النسـبیة ممــا قلـل مــن معـدل ســرعة عملیـة التمثیــل الضـوئي وزاد مــن سـرعة معــدل 

3و9،11، 10( تتفق هذه النتائج مع ما ذكره . عملیة التنفس وبالتالي زاد استهالك المواد الكاربوهیدراتیة المصنعة 

السكریات المختزلة في وریقات فسائل نخیل التمر صنف الخستاوي بلغت أعلى مستوى + لنشا من أن مستویات ا)  

  . لها خالل شهر آذار وادنى مستوى لها خالل  تموز 

  

  

صنف  النخیلفيالسكریات المختزلة+ تأثیر الثمار والجذور واألشهر في  النسبة المئویة للنشا ) : 4( جـدول 

  الخستاوي

  المعدل
2كانون  آذار  دلالمع 2تشرین   مایس  تموز  أیلول

المواعید           

االثمار               

4.65

4.66
6.48 5.72 4.44 3.32 3.28 4.70 جذور

  مثمرة

4.64 6.50 5.72 4.28 3.36 3.28 4.71 بدون جذور

4.67

4.66
6.49 5.71 4.43 3.32 3.34 4.70 جذور

غیر 

  مثمرة
4.68 6.48 5.72 4.43 3.39 3.37 4.71 بدون جذور

6.49 5.71 4.39 3.35 3.32 4.70 المعدل

م    . غ= ،  للجذور والتداخل 0.07= لألشهر ,  0.02= لإلثمار    (0.05 < أ LSD )
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  النتروجــین 

لفســـائل مـــن فـــي محتــوى وریقـــات ا" الـــى أن الثمـــار وٕازالــة الجـــذور لـــم یــؤثرا  معنویـــا) 5جــدول(تشــیر النتـــائج فـــي    

أما بالنسبة لتأثیر موعد اخذ العینات فیالحظ ظهور فروقات معنویة في محتوى الوریقات مـن النتـروجین . النتروجین 

وربمـا یعـود سـبب ذلـك الـى أن أشـجار النخیـل تمـتص كمیـات %  0.78حیث كان أعلى مستوى له في تمـوز إذ بلـغ 

ي إلـى امتصـاص كمیـات كبیـرة مـن العناصـر الغذائیـة الذائبـة فیـه كبیرة مـن المـاء خـالل هـذه المـدة وبالتـالي فانـه یـؤد

  ) . 13(ومنها النتروجین 

وقـد یعــود سـبب ذلــك الـى نشــاط % 0.57وكـان أدنـى مســتوى للنتـروجین فــي وریقـات الفســائل خـالل مـایس إذ بلــغ    

) 14(هذه النتائج مـع مـا وجـدهتتفق. نمو الفسائل خالل هذه المدة مما قلل من مستویاته استنفاده في عملیات النمو 

مـــن أن أعلـــى مســـتوى للنتـــروجین فـــي وریقـــات الســـعف الحدیثـــة الشـــجار صـــنف الخســـتاوي كـــان خـــالل تمـــوز وأوطـــأ 

فــي وریقــات فســائل صــنف الخســتاوي حیــث كــان أعلــى مســتوى )  9( ومــع مــا وجــد, مســتوى لــه كــان خــالل  مــایس 

  .للنتروجین خالل تموز وادنى مستوى له خالل مایس

  

  

  

  

  

  

  الخستاويصنفتأثیر الثمار والجذور واألشهر في  النسبة المئویة للنتروجین في النخیل) : 5( جـدول 

  المعدل
2كانون  آذار  المعدل 2تشرین   مایس  تموز  أیلول

المواعید                 

االثمار              

0.66

0.66 0.64 0.72 0.66 0.59 0.77 0.56 جذور

  مثمرة

0.66 0.65 0.72 0.65 0.58 0.77 0.57 بدون جذور

0.67

0.67 0.65 0.73 0.65 0.62 0.80 0.57 جذور

  غیر مثمرة

0.67 0.65 0.72 0.64 0.63 0.80 0.56 بدون جذور

0.65 0.72 0.65 0.61 0.78 0.57 المعدل
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م    . غ= ،  للمتغیرات االخرى والتداخل 0.03= لألشهر    (0.05 < أ LSD )

الفسفــــور

أدى وجــود الثمـــار الــى حـــدوث انخفــاض معنـــوي فــي مســـتوى الفســفور فـــي وریقــات الفســـائل إذ بلغــت مســـتویاته      

فــــي وریقــــات الفســــائل المتصــــلة % 0.192فــــي وریقــــات الفســــائل المتصــــلة باألشــــجار المثمــــرة مقارنــــة بـــــ % 0.189

جدول (ك الى استعمال الفسفور في نمو وتطور الثمار    قد یعود السبب في ذل) . 6جدول (باألشجار غیر المثمرة 

ولـم تظهـر فروقـات معنویـة . مما یؤدي الى خفض مستویاته في وریقات األشجار المثمـرة والفسـائل المتصـلة بهـا ) 1

أما بالنسبة لتأثیر موعد اخذ العینات فـیالحظ ظهـور فروقـات . في محتوى الوریقات من الفسفور بسبب إزالة الجذور 

حیث یالحظ ارتفاع مسـتویاته  فـي الوریقـات الـى أقصـاه فـي تمـوز إذ بلـغ , معنویة في محتوى الوریقات من الفسفور 

، قــد یعــزى ســبب ذلــك الــى أن النخیــل یمــتص كمیــات كبیــرة مــن المــاء خــالل هــذه المــدة الرتفــاع درجــات %  0.206

ر الغذائیة الذائبة فیه مما یرفع مـن مسـتویاتها فـي الحرارة وبالتالي فانه یؤدي الى امتصاص كمیات كبیرة من العناص

وهــذا ربمــا یرجــع الــى % 0.168وكــان أدنــى مســتوى للفســفور فــي الوریقــات فــي  تشــرین الثــاني حیــث بلــغ , األوراق 

ممـا زاد مـن اسـتنفاده بسـبب ) 1جـدول (نشاط نمو األشجار والفسائل خالل هذا الشهر بسبب مالئمة درجات الحـرارة 

) .                         7و 9( ر فـــــــــــي البنـــــــــــاء الحیـــــــــــوي للعدیـــــــــــد مـــــــــــن المركبـــــــــــات التـــــــــــي یتوقـــــــــــف علیهـــــــــــا النمـــــــــــو دور الفســـــــــــفو 

                                                                    

  ستاويصنف الخیل تأثیر الثمار والجذور واألشهر في  النسبة المئویة للفسفور في النخ) : 6( جـدول 

  المعدل
2كانون  آذار  المعدل 2تشرین   مایس  تموز  أیلول

المواعید             

االثمار              

0.189

0.189 0.190 0.184 0.167 0.194 0.203 0.198 جذور

  مثمرة

0.189 0.190 0.183 0.167 0.194 0.202 0.198 بدون جذور

0.192

0.192 0.193 0.187 0.169 0.197 0.209 0.197 جذور
غیر 

  مثمرة
0.192 0.193 0.189 0.168 0.196 0.209 0.197 بدون جذور
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0.191 0.185 0.168 0.195 0.206 0.197 المعدل

م    . غ= ،  للمتغیرات االخرى والتداخل 0.003= لألشهر   0.001= لإلثمار    (0.05 < أ LSD )

          

  البوتاسیــوم 

فــي محتــوى وریقــات الفســائل " معنویــا" أن وجــود الثمــار والجــذور لــم یكــن لهــا تــأثیرا) 7جــدول ( یتضــح مــن نتــائج   

فــي " معنویــا" فــي حــین أظهــر موعــد اخــذ العینــات تــأثیرا. المتصــلة باألشــجار المثمــرة وغیــر المثمــرة مــن البوتاســیوم 

ربمـا یكـون السـبب هـو %  1.90لـغ محتوى الوریقات من البوتاسیوم حیث كان أعلى مستوى لـه خـالل تمـوز والـذي ب

امتصـاص األشـجار كمیـات كبیـرة مـن المیـاه خـالل هـذا الشـهر وهـذا أدى إلـى امتصـاص كمیـات اكبـر مـن العناصـر 

ان أدنى مستوى للبوتاسیوم في الوریقات كان ) . 15( الغذائیة ومنها البوتاسیوم مما رفع من مستویاته في الوریقات 

الســـبب فـــي ذلـــك قـــد یعـــود الـــى نشـــاط نمـــو , علـــى التـــوالي % 1.66, 1.67یـــث بلـــغ فـــي  أیلـــول وتشـــرین الثـــاني ح

مما قلـل مـن مسـتویاته فـي الوریقـات لـدوره الرئیسـي فـي ) 1جدول ( األشجار والفسائل نتیجة مالئمة درجات الحرارة 

  )  .  7( نقل الكاربوهیدرات من مكان الخر داخل النبات 

  

  

  

  

  صنف الخستاويالثمار والجذور واألشهر في  النسبة المئویة للبوتاسیوم في النخیلتأثیر ) : 7( جـدول 

  المعدل
2كانون  آذار  المعدل 2تشرین   مایس  تموز  أیلول

المواعید            

االثمار             

1.77

1.77 1.78 1.76 1.66 1.68 1.88 1.87 جذور

  مثمرة

1.76 1.77 1.75 1.67 1.66 1.88 1.85 بدون جذور
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1.77

1.77 1.78 1.75 1.67 1.68 1.88 1.86 جذور

  غیر مثمرة

1.78 1.78 1.76 1.66 1.67 1.95 1.87 بدون جذور

1.77 1.76 1.66 1.67 1.90 1.86 المعدل

م    . غ= ،  للمتغیرات االخرى والتداخل 0.05= لألشهر    (0.05 < أ LSD )

  المادة الجافـــة 

وكـان ) . 8جـدول(فـي محتـوى وریقـات الفسـائل مـن المـادة الجافـة " معنویـا" كـن لوجـود الثمـار والجـذور تـأثیرالم ی    

فـي محتـوى الوریقـات مـن المـادة الجافـة حیـث یالحـظ أن أوطـأ نسـبة للمـادة الجافـة " معنویـا" لموعد اخذ العینات تأثیرا

بب هـذا االنخفـاض الـى نشـاط  الفسـائل خـالل هـذا قـد یعـزى سـ% . 40.06في الوریقات كانت خالل  آذار وبلغت 

الشهر مما قلل من تراكم المـواد الغذائیـة المصـنعة والعناصـر الغذائیـة فـي الوریقـات بسـبب اسـتعمالها فـي النمـو وكمـا 

فیمــا وصــلت نســبة المــادة الجافــة فــي الوریقــات الــى أعالهــا خــالل تمــوز إذ بلغــت , هــو موضــح فــي النتــائج الســابقة 

ربما یعود السبب فـي ذلـك الـى ارتفـاع مسـتویات العناصـر الغذائیـة فـي الوریقـات خـالل هـذا الشـهر وكمـا و % 44.54

عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة الــذي یزیــد مــن معــدل النــتح ممــا یقلــل مــن " هــو موضــح فــي الجــداول الســابقة ،  فضــال

  .  المحتوى المائي للوریقات 

وقـد , حالتهـا الغذائیـة یـرتبط بشـكل مباشـر بالحالـة الغذائیـة للنخلـة  األم یستنتج من هذه الدراسة أن نمو الفسـائل و    

یكـون هنــاك دور لجــذور الفسـیلة ولكنــه یكــون محـدد أو غیــر مــؤثر فـي نموهــا وتطورهــا وهـي مرتبطــة بالشــجرة األم إذ 

فـي وریقــات السـكریات المختزلــة+لـوحظ ان وجـود الثمــار علـى األشــجار األم أدى إلـى خفــض مسـتوى الفسـفور والنشــا

الفســائل ممــا یؤكــد وجــود تــأثیر مباشــر للنخلــة األم فــي نمــو الفســیلة علمــا أن الفســائل تعــد أفرعــا ناتجــة مــن البــراعم 

  .األبطیة لألوراق وهذا قد یفسر التأثیر المباشر للنخلة االم علیها 

  

  صنف الخستاويفي النخیلتأثیر الثمار والجذور واألشهر في  النسبة المئویة للمادة الجافة) : 8( جـدول 

2كانون  آذار  المعدل  المعدل 2تشرین   مایس  تموز  أیلول

المواعید                  

االثمار                  

   

41.99 41.89 39.73 41.60 41.40 40.85 44.63 44.01 جذور   مثمرة
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42.09 39.81 42.13 41.18 41.73 44.38 44.08 بدون جذور

42.52

42.41 40.40 42.51 41.35 41.70 44.41 43.31 جذور

  غیر مثمرة

42.64 40.30 42.26 41.71 42.81 44.75 43.15 بدون جذور

40.06 42.12 41.41 41.77 44.54 43.64 المعدل

م    . غ= ،  للمتغیرات االخرى والتداخل 1.81= لألشهر    (0.05 < أ LSD )

المصـادر

مطبعـة . رتهـا نخلة التمر ماضـیها وحاضـرها والجدیـد فـي زراعتهـا وصـناعتها وتجا. 1972بار عبد الج, البكر -1

  .            العراق , بغداد , العاني 

2- Al-Jebori, M.K.1975. Physiological studies on various stages of fruit growth and 

development in some commercial Iraqi an date palm  cultivars phoenix 

dactylifera L.  M. Sc. Thesis ,College of Agric. Baghdad Univ. , Iraq .

3- Reuveni, O. and I. Adato 1974 . endogenous carbohydrates rept., root promoters and

root inhibitors in easy-and difficult to- root date (Phoenix dactylifera L. )

offshoot. j. Amer. Soc. Hort. Sci. 361-363 . 

4- Joslyn, M. A. 1970 . Methods in food analysis, physical , chemical and instrumental

methods of analysis . 2 nd . ed, Academic Press, New York and London . 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، . جامعة بغداد . تغذیة النبات التطبیقي . 1989فاضل حسین , الصحاف -5

  . العراق 

جامعــة. تصــمیم وتحلیــل التجــارب الزراعیــة . 1980وعبــد العزیــز محمــد خلــف اهللا , خاشــع محمــود , الــراوي -6

  .العراق , وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي –الموصل 

جامعـة بغـداد ، ). الجـزء الثـاني( أساسـیات فسـیولوجیة النبـات .1991عبـد العظـیم ومؤیـد احمـد یـونس , محمد -7

  . العراق , وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

8- El-Shurafa , M. Y. 1978 . Studies on the sugars , starch and alcohol in  soluble solids

contents in fruits and pin of date palms in Basrah. The Libyan J. of Agric.

7:89-96  (Date Palm Abst . 8:143) . 



193

رسالة –تأثیر عدد الفسائل في الحالة الغذائیة لنخلة التمر المثمرة وغیر المثمرة . 2001احمد فتیخان , الدلیمي -9

  . جامعة بغداد ، العراق  -كلیة الزراعة –ماجستیر 

  . دار المعارف ، مصر . كهة مستدیمة الخضرة بساتین الفا. 1967احمد فاروق , عبدالعال -10

  . مصر , دار مصر للطباعة . الفاكهة وطرق إنتاجها . 1955حسن احمد ,  البغدادي -11

12-  Booij , G ; J. M. Piombo ;  M . Risterucei ;  D . Coupe Thomas and M . Ferry 1993. 

Sugar and Free Amino Acid composition of five cultivars of dates from 

offshoots or vitro plants in open fields . J . Agric . Food Chem. Vol . 41,

1553–1557 . 

13- Hartmann, H.T. ; Dale, F. T. Davies and R.L. gereve 1997 . Plant propagation

principles and practical . 6 th ed. Prentice Hall. New Jersey , USA.  

فـي أوراق وثمـار وتربـة بعـض K,P,Nدراسة المستویات السنویة لعناصر . 1979عبد الباسط عودة , إبراهیم-14

  . العراق , جامعة بغداد -كلیة الزراعة-رسالة ماجستیر. أصناف نخیل التمر

15- Furr, J.R. and W.W. Armstrong 1956 . The seasonal use of water by Khadrawy date

palm . Date Growers Inst . Rept . 33:5-7 . 


