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 الخالصة

 100ٔ  50اعشٚذ انذساعخ فٙ احذ انجغبرٍٛ االْهٛخ فٙ لعبء اثٙ انخصٛت نذساعخ ربصٛش حبيط انغبنغٛهك ) صفش ، 

٘ ٔانغبٚش. أٔظحذ انُزبئظ اٌ يهغى/نزش( ػهٗ ثؼط انصفبد انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نضًبس َخٛم انزًش صُفٙ انحالٔ 150ٔ

يهغى/نزش حبيط انغبنغٛهك عغم أػهٗ لًٛخ فٙ ٔصٌ انضًشح ٔانهت ٔ صفبد إثؼبد انضًشح )انحغى ٔانطٕل 100انًؼبيهخ ة 

ٔانؼشض(، انصفبد انكًٛٛبئٛخ)انغكشٚبد انكهٛخ ٔانًخزضنخ ٔانًٕاد انصهجخ انزائجخ انكهٛخ( لذ صادد ثضٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ ثًُٛب 

َغجخ انغكشٔص ثضٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ. اٌ اَزبعٛخ انشغشح لذ صادد يغ صٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ ، فٙ حٍٛ َعظ انضًبس لم يغ  لم

 صٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ.

Summary  
This study was conducted at a private orchard located at Abo Al-Khaseb / Basrah / Iraq, 

to study the effects of Salysalic acid (0, 50, 100 and 150 mg/l) on some physical and chemical 

characteristics of date palm fruit cv. Hilawi and Sair. The results showed that the treatment of 

100mg/l salysalic acid gave a significant effect on fruit and pulp weight and fruit dimentions       

( size , length and diameter). The chemical characteristics (total and redusing sugar and TSS) 

were increased with  treatment of  salysalic acid but the sucrose was decreased with increase of 

salysalic acid concentration. The production of two cultivars recorded highly weight at 150mg/l 

salysalic acid. The ripening of fruit was decreased with increased of concentration of treatment.   

 

 المقذمة
ٔاعغ  بسأَشٔرنك ثًب رًهكخ يٍ  انٕغٍ انؼشثٙ ٔيُطمخ انخهٛظ ثصٕسح خبصخفٙ  األٔنٗانفبكٓخ  أشغبسرؼذ َخهخ انزًش يٍ 

 ْزِ إَزبعٛخ، ٔيب رضال انجحٕس رغؼٗ انٗ سفغ  (1انًُبغك ) ْزِفٙ  أَخٚؼزمذ  األٔلػالٔح ػهٗ اٌ يُشأْب  ،انذٔلٔكجٛش فٙ اغهت 

انًزجؼخ ْٕ يؼبيهخ صًبس انُخٛم ثجؼط انٓشيَٕبد  األعبنٛتيصبدس انذخم انمٕيٙ انضساػٙ، ٔيٍ رهك  أْىانشغشح انزٙ رؼذ يٍ 

 غٍٛ يٍ صفبرٓب انُٕػٛخ ٔاالكهٛخ.انُجبرٛخ ثغٛخ رح

ػهٗ انؼًهٛبد انحٕٛٚخ فٙ انُجبد ْٕ  ٔرأصٛشارٓبٔيٍ انٓشيَٕبد انُجبرٛخ انزٙ عؼذ نٓب انجحٕس انحذٚضخ نذساعخ فؼبنٛزٓب 

ُصُف رحذ انز٘  hydroxy benzoic acid-2ٔاعًخ انكًٛٛبئٛخ  SAانز٘ ٚشيض نخ  Salicylic acid انغبنغهٛكحبيط 

كًب ٔاٌ نخ اعزخذايبد شزٗ يُٓب اٌ احذ يشزمبرّ ْٕ  Endogenous plant hormonesَٕبد انُجبرٛخ انذاخهٛخ يغًٕػخ انٓشي

نّ أدٔاس فغٕٛنٕعٛخ يًٓخ فٙ ًَٕ انُجبد ٔانزضْٛش ٔايزصبص كًم ، .Aspirin  (Acetyl Salicylic Acid) (2)األعجشٍٚ 

 Abscisic  acid (ABA)رأصٛش يؼبكظ نًضجػ انًُٕ حبيط األثغٛغك االَٕٚبد ٔنّ رأصٛش فٙ حشكخ انضغٕس ٔرخهٛك األصهٍٛ ٔنّ

، كًب ٚؼًم ػهٗ اإلعشاع فٙ ركٍٕٚ صجغبد انكهٕسٔفٛم ٔانكبسٔرٍٛ ٔرغشٚغ ػًهٛخ انجُبء انعٕئٙ ٔصٚبدح َشبغ ثؼط ( 3،4)

 .(5)األَضًٚبد انًًٓخ 

ادٔاس  نّٔٔعذ اٌ فٙ انؼذٚذ يٍ انُجبربد  زَّٕٔػٛانحبصم  فٙ انغبنغهٛكربصٛش حبيط نذساعخ اعشٚذ انؼذٚذ يٍ انجحٕس 

صٚبدح انغكشٚبد انكهٛخ ٔانجشٔرٍٛ فٙ حجٕة انزسح ٔ، (6،7فٙ صًبس انطًبغخ )يؼذل ٔصٌ انضًشح ٔػذد انضًبس كجٛشح فٙ رحغٍٛ 

ًشح فٙ صًبس انشهٛك صٚبدح فٙ َغجخ انًٕاد انصهجخ انزائٛخ انكهٛخ ٔرحغٍٛ يٍ صفبد انضانٗ  ثّفٙ حٍٛ عججذ انًؼبيهخ  ،(8)انصفشاء

اعزخذاو حبيط  أًْٛخٍٛ (. ٔيًب رمذو ٚزج10،11انُعظ ٔرمهٛم غشأح انضًبس فٙ صًبس انًٕص ٔانكٕٛ٘) رأخٛشانٗ  ٔأدد، (9)

ْزا انٓشيٌٕ انُجبرٙ ػهٗ صًبس َخٛم انزًش  رأصٛشصفبد انُٕػٛخ ٔانكًٛخ نهضًبس ٔنكٌٕ انجحٕس انًزٕفشح نجحش اننزحغٍٛ  انغبنغهٛك

 .ػهٗ صًبس َخٛم انزًش صُفٙ انحالٔ٘ ٔانغبٚشْزا نزغهٛػ انعٕء ػهٗ يُظى انًُٕ  هخ عذا فمذ اعش٘ ْزا انجحشْٙ لهٛ
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 مواد وطرائق العمل

يٍ َخٛم  أشغبسحٛش اخزٛشد صالس فٙ لعبء اثٙ انخصٛت يحبفظخ انجصشح  األْهٛخاعش٘ ْزا انجحش فٙ احذ  انجغبرٍٛ 

ٔرنك زًبصهخ فٙ انحغى ٔانؼًش ٔلٕح انًُٕ ٔكبَذ رزهمٗ َفظ ػًهٛبد انخذيخ انضساػٛخ. ئ انغبٚش( انحالٔ٘ )صُف نكم انزًش 

 ،صفبد انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نهضًبس ان فٙيهغى/نزش  ( 100ٔ150 ٔ  50ٔ  0) انغبنغهٛككٛض يخزهفخ يٍ حبيط ارش رأصٛشنجحش 

% يٍ انًبدح 0.01( ثبنزشاكٛض انًخزهفخ ثؼذ اٌ اظٛف نٓب 1/4/2011حٛش رى سػ انضًبس حزٗ انجهم انكبيم ثؼذ شٓش يٍ انزهمٛح )

ٛبعبد انزبنٛخ ػهٗ انضًبس فٙ انم أعشٚذػهٗ عطح انضًبس، ٔلذ  انزصبلّنزمهٛم انشذ انغطحٙ نهًحهٕل ٔرغٓٛم  Tween20انُبششح 

ٔانهت ٔحغى ٔٔصٌ انجزسح انصفبد انفٛضٚبئٛخ: ٔصٌ انضًشح ٔلطشْب ٔغٕنٓب -1 -ٔانزٙ شًهذ:  (انشغت ٔانزًش)انُعظ  زٙيشحه

نمبط كم يٍ انطٕل ٔانمطش   Vernerٔانمذيخ ٔانهت ٔرنك ثبالعزؼبَخ ثًٛضاٌ حغبط نحغبة ٔصٌ انضًشح ٔٔصٌ انجزسح انضًشح 

: لذسد انًٕاد انصهجخ انكًٛبئٛخانصفبد -2ٔلذ اعزخشط انًؼذل نؼشش صًبس يٍ كم يكشس.  ٔاالعطٕاَخ انًذسعخ نحغبة انحغى 

، فٙ حٍٛ لذسد انغكشٚبد انكهٛخ ٔانًخزضنخ ٔانغكشٔص (12)ٔرنك حغت يب عبء فٙ  ٛخ ٔانحًٕظخ انمبثهخ نهزؼبدلانزائجخ انكه

. صًًذ انزغشثخ ٔفك رصًٛى انمطبػبد كًب لذسد يحزٕٖ انًبئٙ نهضًشح (،13)ٔحغت يب عبء فٙ  Lane and Enonثطشٚمخ 

يبػذاْب ، ػٕيم كم ػضمٍٛ ثزشكٛض  أصٚمٔق  نكم شغشح زػ صًبَٛخشكذ انؼشٕائٛخ انكبيهخ ثٕالغ شغشح ٔاحذح فٙ كم لطبع ، ار ر

عٕثٙ انًزمذو فٙ انزحهٛم رى رحهٛم انُزبئظ ثبعزخذاو رحهٛم انزجبٍٚ ، ٔثبالػزًبد ػهٗ انجشَبيظ انحب يٍ حبيط انغبنغٛهك اػالح.

  % . 5ػهٗ يغزٕٖ احزًبل  Revised-LSD، ٔلٕسَذ انًزٕعطبد ثبعزخذاو الم فشق يؼُٕ٘ يؼذل  Spss19اإلحصبئٙ 

 

 المناقشة

 صفات الفيزيائيةلا

فٙ انصفبد انفٛضٚبئٛخ نضًشح صُفٙ انحالٔ٘ ٔانغبٚش  انغبنغهٛكحبيط  رأصٛشًٚضالٌ  انهزاٌ( 2ٔ  1ٚالحع يٍ انُزبئظ فٙ انغذٔنٍٛ )

فٛضٚبئٛخ لٛذ انذساعخ ار صاد ٔصٌ انشغت ٔانزًش، اٌ رأصٛش ْزا انحبيط كبٌ يؼُٕٚب فٙ اغهت انصفبد انًْب خالل يشحهزٙ انُعظ 

ٔلذ عغهذ كًب اٌ غٕل ٔلطش انضًشح ٔحغًٓب اخز ثبنضٚبدح انًطشدح يغ صٚبدح رشكٛض حبيط انغبنغهٛك  ٔٔصٌ نحًٓب انضًشح 

انمٛى ٔانزٙ نى رخزهف يؼُٕٚب فٙ ٔصٌ نحى انضًشح ٔغٕنٓب ٔلطشْب نصُف َخٛم  أػهٗيهغى/نزش يٍ حبيط انغبنغهٛك 100انًؼبيهخ 

ار عغهذ انضًبس فٙ يشحهخ انزًش اَخفبظب فٙ ٔصٌ انضًشح ٔٔصٌ ػهٗ اعبط يشحهخ انُعظ  ، كًب ٔشٓذ اَخفبظبنزًش انحالٔ٘ا

كزنك فٙ غٕل ٔلطش انضًشح ٔحغًٓب يمبسَخ يغ يشحهخ انُعظ انشغت فٙ كال انصُفٍٛ انحالٔ٘ ٔانغبٚش. اٌ انغجت فٙ  نحى انضًشح

يٍ يشغؼبد انًُٕ انز٘  انغبنغهٛكٛغخ نزبصشْب ثبنًؼبيهخ ثحبيط انغبنغهٛك ٚؼٕد انٗ اٌ حبيط صٚبدح انصفبد انفٛضٚبئٛخ نهضًشح َز

ثؼط  أَزبطرؼًم ثصٕسح يجبششح ػهٗ انزمهٛم يٍ عشػخ دخٕل انضًشح انٗ يشحهخ انُعظ أ رغبػذ ثصٕسح غٛش يجبششح فٙ رشغٛغ 

ٔانز٘ ُٚؼكظ ثبنعشٔسح  ٔأػذادْبٓشيَٕبد انًشغؼخ نهًُٕ كبالٔكغُٛبد ٔانغبٚزٕكبَُٛبد انزٙ رؼًم ػهٗ صٚبدح فٙ حغى انخالٚب ان

رؼًم ػهٗ انحفبظ ػهٗ يحزٕٖ انضًبس يٍ انشغٕثخ انذاخهٛخ  انغبنغهٛك( ، كًب اٌ انًؼبيهخ ثحبيط 14ػهٗ اثؼبد انضًشح ٔٔصَٓب )

يٍ حغى انضًبس ٔأصآَب يمبسَخ يغ يؼبيهخ انغٛطشح انزٙ رشٓذ اَخفبظب فٙ يحزٕاْب انًبئٙ ٔعشػخ   انُعظ انز٘ لذ ٚضٚذ ٔرأخٛش

ايب اَخفبض صفبد انضًشح انفٛضٚبئٛخ فٙ يشحهخ انزًش يمبسَخ يغ يشحهخ انشغت فٓٙ رزًبشٗ يغ دٔسْب  (.2،3،10ػًهٛبد انُعظ )

ُزٓٙ فٛٓب ػًش انضًشح ٔرمم فٛٓب ػًهٛبد انجُبء ٔرُخفط عشػخ ٚٔانزٙ شح انضًشٛخٕخخ يشحهخ عٙ ار اٌ يشحهخ انزًش رؼذ ٕنٕٛانفغ

 ٓبعحفٔانزٙ رُؼكظ ثزنك ػهٗ عًٛغ انصفبد انفٛضٚبئٛخ نهضًشح يغججخ  انكًٛٛبئٛخانزفبػالد 

 

 الكيميائيةالصفات 
انكهٛخ ٔانغكشٚبد  انزائجخانٗ خفط انُغجخ انًئٕٚخ نهًٕاد انصهجخ  أدٖ انغبنغهٛكحبيط  رأصٛشاٌ ( 4ٔ 3ٌ) انغذٔال ٕٚظح

انٗ صٚبدح فٙ انُغجخ انًئٕٚخ نهغكشٚبد غٛش ادٖ انكهٛخ ٔانًخزضنخ فٙ صًبس صُفٙ انحالٔ٘ ٔانغبٚش يغ صٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ ٔنكٍ 

رشكٛض  ثضٚبدحًحزٕٖ انًبئٙ نهضًشح انفٙ حٍٛ صاد  انًخزضنخ ٔانحًٕظخ انمبثهخ نهزؼبدل نكال انصُفٍٛ يغ صٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ

فٙ رأخٛش  انغبنغهٛكحبيط  رأصٛشاَخفبض يٍ انًٕاد انصهجخ انزائجخ انكهٛخ لذ ٚؼٕد انٗ  أٌ. حبيط انغبنغهٛك ٔنكال انصُفٍٛ

( ٔانز٘ 15فٙ ػًهٛبد انُعظ ) ِيغ يؼبيهخ انغٛطشح ٔانزمهٛم يٍ َشبغ أَزبط غبص االصهٍٛ انًؼشٔف دٔس يمبسَخػًهٛبد انُعظ 

غكشٚبد غٛش انًخزضنخ( انٗ انغكشٚبد انًخزضنخ انزٙ رًضم يؼظى انًٕاد انصهجخ انالَضًٚٙ نهغكشٔص )ٚؼًم ػهٗ رأخٛش انزحٕل ا

ٚغجت فٙ  أٌ شبَّكًب اٌ صٚبدح انًحزٕٖ انًبئٙ نهضًشح يٍ  ،(14انزائجخ انكهٛخ ٔانزٙ ثذٔسْب ٚمهم يٍ انغكشٚبد انكهٛخ نهضًبس)

انحًٕظخ انكهٛخ َٔزٛغخ  إيبانزائجخ انكهٛخ ٔانغكشٚبد انكهٛخ ٔانًخزضنخ فٙ انضًشح مهم يٍ رشكٛض انًٕاد انصهجخ ررخفٛف انؼُٛخ ٔثزنك 

ك( ٚمهم يٍ انزحٕل انٗ انغكشٚبد ٛيشغؼبد انًُٕ )حبيط انغبنغه ثأحذًٛبئٛخ َزٛغخ انًؼبيهخ ٛالَخفبض عشػخ انزحٕالد انك

 . ٛض انًؼبيهخ ثحبيط انغبنغهٛكػهٗ رشكٛضْب انًشرفغ يغ صٚبدح رشك ٚحبفعٔدخٕنٓب فٙ ػًهٛبد انزُفظ يًب 

 
 

 

 

 

 

 



 2012عبيؼخ كشثالء // انًؤرًش انؼهًٙ األٔل نكهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو انصشفخ 

 

194 

 اإلنتاجيةالصفات 

 
عغم اػهٗ ٔصٌ نهؼزق  إر( اٌ ٔصٌ انؼزق لذ اخز ثبنضٚبدح انًطشدح ثضٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ ثحبيط انغبنغهٛك 5ٚالحع يٍ عذٔل)

يهغى/نزش ٔنكال انصُفٍٛ، 100 يهغى/نزش يٍ حبيط انغبنغهٛك ٔانزٙ نى رخزهف ثذٔسْب يؼُٕٚب ػٍ رشكٛض150ػُذ انًؼبيهخ ثزشكٛض 

َغجخ َعظ فٙ يؼبيم انًمبسَخ. اٌ  أفعمٔكبٌ  ،فٙ حٍٛ ٚشٛش انغذٔل انٗ اٌ  َغجخ انُعظ اَخفعذ يغ صٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ

انًبئٙ  صٚبدح ٔصٌ انؼزق ثضٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ يب ْٕ اال اَؼكبعب انٗ انضٚبدح انحبصهخ فٙ صفبد انضًشح انفٛضٚبئٛخ ٔاسرفبع يحزٕاْب

 انكًٛبئٛخػهٗ صفبد انضًشح  ّانُعظ عبَجب يٍ صٚبدح ٔصٌ انؼزق َزٛغخ الَؼكبع رأخٛشَزٛغخ نضٚبدح رشكٛض انًؼبيهخ ، كًب ٔلذ ٚهؼت 

 ٔانحفبظ ػهٗ ثؼط صفبرٓب ٔخبصخ يحزٕاْب انشغٕثٙ يٍ انفمذ. 

ثذل االٔكغُٛبد انصُبػٛخ فٙ  اٜيُخانٓشيَٕبد  كأحذاعزخذاو يُظى انًُٕ حبيط انغبنغهٛك  إيكبَٛخَغزُزظ يٍ ْزِ انزغشثخ ْٕ 

 .األعٕاقفزشح اعزٓالل ْزٍٚ انصُفٍٛ فٙ  ٔإغبنخ اإلَزبطٔصٚبدح رحغٍٛ صفبد انضًشح انفٛضٚبئٛخ 
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 جدول رقم )1(: تأثٌر حامض السالسلٌك فً بعض الصفات الكٌمٌائٌة لنخٌل البلح صنف الحالوي

معاملة 

بحامض 

 السالسلٌك

 حجم الثمرة قطر الثمرة طول الثمرة وزن اللب وزن البذرة وزن الثمرة

 التمر الرطب
حامض 

 السالسلٌك 
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك 
 التمر الرطب

حامض 

ك السالسلٌ  
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك 
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك 
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك 

0 6113 5148 5180 0199 0198 0198 5114 5150 5132 3102 2175 2189 1151 1139 1154 6115 5149 5182 

50 6148 5182 6115 1103 0199 1101 5144 5183 5164 3110 2186 2198 1168 1154 1.61 6146 5183 6114 

100 6164 6102 6133 1106 0199 1103 5157 6104 5181 3121 2192 3107 1177 1159 1168 6160 6103 6132 

150 6167 6115 6114 1102 1100 1101 5164 5119 5177 3123 2196 3110 1178 1161 1169 6167 6116 6142 

معدل تاثٌر 

 مرحلة النضج
6148 5187  1102 0199  5.45 5182  3114 2187  1168 1153  6147 5188  

اقل فرق 

معنوي لمرحلة 

 النضج

01095 

01028 

01174 01033 01026 01090 

اقل فرق معنوي 

 لتاثٌر للسالسٌلٌك
01135 

01040 
01247 01047 01037 01128 

اقل فرق 

 معنوي للتداخل

 بٌن العوامل

01191 

01057 

01349 01067 01053 01181 
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 جدول رقم )2(: تأثٌر حامض السالسلٌك فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة لنخٌل البلح صنف الساٌر.

معاملة 

بحامض 

 السالسلٌك

 حجم الثمرة قطر الثمرة طول الثمرة وزن اللب وزن البذرة وزن الثمرة

 التمر الرطب
حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
بالرط  التمر 

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك

0 7110 6148 6179 0194 0174 0184 6116 5163 5189 3118 3102 3110 1198 1187 1193 7112 6150 6181 

50 7135 6180 7107 0196 0188 0192 6139 5191 6115 3138 3118 3128 2112 2101 2106 7136 6.82 7109 

100 7169 7100 7135 0197 0191 0194 6172 6109 6141 3149 3130 3139 2112 2108 2114 7171 7102 7136 

150 7147 6172 7110 0196 0183 0189 6151 5189 6120 3137 3117 3127 2116 2105 2110 7122 6180 7101 

معدل تاثٌر 

 مرحلة النضج
7140 6175  0195 0184  6145 5188  3.3. 3117  2111 2100  7135 6178  

اقل فرق 

معنوي لمرحلة 

 النضج

01114 01060 01104 01052 01019 01150 

اقل فرق معنوي 

 لتاثٌر للسالسٌلٌك
01162 01085 01147 01073 01027 01212 

اقل فرق 

 معنوي للتداخل

 بٌن العوامل

01229 01121 01208 01104 01039 01301 
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 جدول رقم )3(: تأثٌر حامض السالسلٌك فً بعض الصفات الكٌمٌائٌة لنخٌل البلح صنف الحالوي.

معاملة 

بحامض 

 السالسلٌك

 المحتوى المائً السكرٌات غٌر المختزلة السكرٌات المختزلة السكرٌات الكلٌة الحموضة القابلة للتعادل المواد الصلبة الذائبة

 التمر الرطب
حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

امض ح

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك

0 65135 80144 72189 0158 0125 0141 61113 77126 69120 52133 74172 63153 8180 2154 5167 40121 12149 26135 

50 64182 80120 72151 0159 0.26 0143 60186 77112 68199 51167 74153 63110 9119 2159 5189 41101 13110 27106 

100 63161 79113 71137 0161 0126 0143 60163 76112 68137 50114 73110 61162 10149 3103 6176 41168 14124 27196 

150 61190 78114 70102 0166 0127 0146 58128 75115 66171 46152 70131 58.41 11176 4184 8130 43174 16142 30108 

معدل تاثٌر 

مرحلة 

 النضج

63192 79148  0161 0126  60122 76141  50116 73117  10106 3125  41166 14106  

اقل فرق 

معنوي 

لمرحلة 

 النضج

01653 01009 0123 01519 01344 01567 

اقل فرق 

معنوي لتاثٌر 

 للسالسٌلٌك

01924 01012 0133 01734 0.84. 01802 

اقل فرق 

معنوي 

 للتداخل

 بٌن العوامل

11307 01018 0147 11038 01689 11135 
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 جدول رقم )4(: تأثٌر حامض السالسلٌك فً بعض الصفات الكٌمٌائٌة لنخٌل البلح صنف الساٌر.

معاملة بحامض 

 السالسلٌك

لكلٌةالسكرٌات ا الحموضة القابلة للتعادل المواد الصلبة الذائبة  المحتوى المائً السكرٌات غٌر المختزلة السكرٌات المختزلة 

 التمر الرطب
حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك
 التمر الرطب

حامض 

 السالسلٌك

0 62105 80167 71136 0151 0127 0139 58184 77150 68117 45126 73135 59131 13158 4115 8186 45154 11104 28129 

50 62188 81108 71198 0146 0126 0136 59167 77185 68176 46154 74128 60141 13112 3158 8135 45110 11169 27190 

100 62135 80158 71147 0150 0126 0138 59115 77134 68124 45180 73136 59158 13135 3198 8167 45130 11108 28119 

150 60168 78167 69168 0157 0128 0143 58109 76119 67114 43102 70184 56193 15108 5136 10122 46119 9126 27172 

معدل تاثٌر 

 مرحلة النضج
61199 80125  0151 0127  58194 77122  45115 72195  13178 4127  45154 10152  

اقل فرق معنوي 

 لمرحلة النضج
01542 01012 01609 01535 01490 11376 

اقل فرق معنوي 

 لتاثٌر للسالسٌلٌك
01766 01018 01861 01757 01692 11946 

اقل فرق معنوي 

 للتداخل

 بٌن العوامل

11084 01025 11217 11070 01979 21752 
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 جدول رقم )5(: تأثٌر الرش بحامض السالسلٌك على وزن العذق ونسبة النضج لثمار صنفً نخٌل البلح الحالوي والساٌر .

 

 معاملة بحامض السالسلٌك
 نسبة النضج وزن العذق

 حامض السالسلٌك  التمر الرطب حامض السالسلٌك  الساٌر الحالوي 

0 51980 51345 51663 8412 8018 8215 

50 61323 51679 61001 6812 5218 6015 

100 61475 61001 61238 46.5 3115 3910 

150 61510 61174 61342 3218 2318 2812 

  4712 5719  51800 61322 معدل تاثٌر مرحلة النضج

 6121 11511 اقل فرق معنوي لمرحلة النضج

 8178 16218 اقل فرق معنوي لتاثٌر للسالسٌلٌك

 اقل فرق معنوي للتداخل

 بٌن العوامل
23012 

12142 

 


