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  صمخستالم
شجرة  30 اختير صنف شكر لممموحة. (.Phoenix dactylifera L) تحمل نخيل التمرمعرفة تأثير الرش ببعض منظمات النمو في زيادة ل نفذ البحث

رش قسم من األشجار المختارة اذ نامية في ظروف المموحة  سنو 11شجرة مثمرة من نفس الصنف بعمر  30وفتية لنخيل التمر بعمر سبع سنوات 
ورش القسم اآلخر بالمحمول المائي لحامض  ،جزء بالمميون 150و أ 100، 50، 0وبالتراكيز (NAA)بمحمول مائي لنفثالين حامض الخميك 

 0.1 أو 0.050، 0.025، 0فيما رش القسم األخير بالمحمول المائي لمبترسين بالتراكيز  ،ممي مول 1.0و أ 0.50، 0.25، 0سالسميك بالتراكيز ال
لمحيط  متوسطمحيط الجذع اذ اعطت معاممة المقارنة )بدون اضافة( اعمى  منمعنويًا  قممتتشير النتائج الى ان اضافة منظمات النمو  ممي مول.

 253.70عن بقية المعامالت بمغ  اً معنوي وتفوقاعطى اعمى ارتفاع لمفسيمة  جزء بالمميون، 100بتركيز  NAA. اضافة  سم 121.33الجذع بمغ 
سعفة/فسيمة،  24.33اذ ازداد الى تحت ظروف المموحة عدد السعف  ممي مول الى زيادة معنوية في 1.0اضافة البترسين بتركيز  ، فيما أدتسم

بمغ  تحت ظروف المموحة ممي مول الى زيادة في عدد العذوق  0.25ادى اضافة حامض السالسميك بتركيز .2سم 691والمساحة الورقية بمغت 
غم، وأدت اضافة نفثالين حامض  7.37الذي اختمف معنويًا عن معاممة المقارنة التي اعطت   غم 8.82عذقًا، وكذلك زيادة وزن الثمرة الى   12.67

كغم. اما فيما يخص حجم الثمرة فوجد ان اضافة نفثالين  9.23لوزن العذق بمغ  متوسطالى الحصول عمى اعمى  جزء بالمميون  50 الخميك بتركيز
نستنتج من نتائج ىذه الدراسة ان رش . 3سم 8.67بمغ  تحت ظروف المموحةادى الى زيادة حجم الثمرة  جزء بالمميون 100حامض الخميك بتركيز

المغذية وزيادة تحمل الشد الممحي وتشجيع  أمتصاص العناصر نباتات النخيل بمنظمات النمو النباتية في ظروف الشد الممحي يمكن أن يؤدي الى زيادة
 . الخضري والثمري النمو

 ، نفثالين حامض الخميك، حامض السالساليك، البتريسين. الكممات المفتاحية: نخيل التمر
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ABSTRACT 

This research was conducted to study the impact of foliar spraying by some plant growth regulators to 

increase salts tolerance of date palm (Phoenix dactylifera L.) cv. Shakar. Thirty young date palm trees 

(seven years old) and same number of fruiting trees (18 years old) were selected and spraying with 

naphthalene acetic acid (NAA) solutions at the concentrations (0.50, 100 and 150 ppm), Salicylic acid 

(0, 0.25, 0.50, and 1.0 mM) and putrescine (0, 0.025, 0.050, 0.1 mM). Results indicated that the 

application of growth regulators led to reduction trunk diameter comparing with control (121.33 cm). 

Spraying NAA with concentration of 100 ppm, gave the highest height of the offshoots and a 

significant difference from the rest of the treatments (253.70 cm). Spraying putrescine with 1.0 mM 

concentration led to a significant increase in the number of leaves (fronds) as it increased to 24.33 

leaf/offshoot, and leaf area which reached 691 cm
2
. Application of 0.25 mM Salisylic acid increased the 

number of bunches under saline conditions amounted to 12.67 bunch as well as increased the weight of 

the fruit to 8.82 g, which differed significantly from the control which gave 7.37 g. As for the size of the 

fruit, it was found that Spraying of NAA with 100 ppm led to increase the size of the fruit under saline 

conditions (8.67 cm). We can conclude that the spraying date palm with the above plant growth 

regulators under saline conditions can lead to increasing absorption of nutrients and subsequent 

growth and yield improvement. 

., putrescineacid Date palm, salicylicKey wards:  
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 المقدمة
مشكمة المموحة من المشاكل الرئيسة التي تعاني منيا تعد 

الزراعة في وسط وجنوب العراق كما تعد من العوامل المحددة 
لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية بشكل عام ونخيل 
التمر بشكل خاص اذ تؤدي الى ىالك اعداد كبيرة من 
الفسائل المزروعة حديثًا فضاًل عن التأثير عمى انتاجية 

شجار مما يعيق الجيود الرامية لمتوس  بزراعة ىذا اال
المحصول الحيوي في العراق. في السنوات االخيرة جرى 
استخدام بعض منظمات النمو النباتية في تقميل التأثير الضار 
لمشد الممحي في نمو وانتاجية نخمة التمر من قبل بعض 

لسميك والبترسين الوحظ لحامض السحيث الباحثين 
putrescine  تأثيرات ايجابية في تنظيم الجيد األزموزي

لمخاليا وتقميل المقنن المائي لبعض المحاصيل الحقمية كزىرة 
الشمس والقطن وبالتالي تنظيم وتشجي  النمو تحت ظروف 

. استخدمت منظمات النمو النباتية من قبل األجياد الممحي
ومنيا الباحثين والمختصين في العديد من المحاصيل البستنية 

نخيل التمر وعادة ما تركزت االبحاث عمى زيادة كفاءة عممية 
التمقيح وتحسين الصفات النوعية لمثمار وتجذير الفسائل 
فضاًل عن استخداميا في زراعة األنسجة النباتية. في 
السنوات االخيرة جرى استخدام بعض منظمات النمو النباتية 

نخمة التمر، فقد في تقميل اثر الشد الممحي في نمو وانتاج 
( أن سقي شتالت النخيل 1) Maroffو  Al-Juburi وجد

% م  نفثالين حامض 40صنف حتامي بماء البحر بتركيز 
لتر قمل من كمية الكمور  ممغم/ 300بتركيز  NAAالخميك 

والصوديوم المتجم  في األوراق والجذور وزاد محتوى األوراق 
زيادة معنوية في من كل من النترجين والفسفور والحديد م  

رنة م  السقي بماء البحر لوحده. عدد االوراق والجذور مقا
( فقد ال حظوا ان المعاممة 9وآخرون )  Hussainأما

ممي مول قد زاد معنويًا من  0.7بحامض السالساليك بتركيز 
كفاءة استخدام مياه الري والحاصل لمحصول عباد الشمس 

( ان اضافة 13) Zeidتحت ظروف الشد. في حين وجد 
ممي مول بترسين الى وسط انبات بذور الفاصوليا  0.01

أعطى نتائج متفوقة حتى في حالة احتواء ىذا الوسط عمى 
وبناًء عمى ما تقدم فان تراكيز عالية من كموريد الصوديوم. 

من الضروري توظيف ىذه المواد في محاولة تقميل التأثير 
لتمر في المناطق السمبي لممموحة في نمو وانتاجية نخيل ا

تحسين الدراسة الى ىذه وعميو ىدفت الجنوبية من العراق. 
مناطق التي تعاني من النمو وانتاجية نخيل التمر المزروع في 

مشكمة المموحة من خالل دراسة تأثير المعاممة بحامض 
السالسميك ونفثالين حامض الخميك والبترسين في زيادة تحمل 

 .أشجار النخيل لممموحة
 اد وطرائق العملالمو 
شجرة  30اذ تم اختيار  2014- 2013لمموسم  البحث نفذ

فتية  لنخيل التمر بعمر سب  سنوات من الصنف شكر في 
محطة النخيل في النورية )محافظة القادسية( والتابعة لدائرة 

 30وزارة الزراعة والتي تعاني من مشكمة التممح و -البستنة 
سنو نامية في احد  18شجرة مثمرة من نفس الصنف بعمر 

نفذ البحث المحطة المذكورة. البساتين االىمية مجاور 
بأستعمال تصميم القطاعات الكاممة المعشاة وبثالث مكررات 

أختيرت األشجار عشوائيًا وروعي ولكل موق  بشكل منفرد. 
ان تكون متجانسة قدر األمكان في صفاتيا الخضرية كعدد 

سعفة لمشجرة الواحدة بالنسبة لالشجار في  15وراق )األ
وخموىا من أي  رتفاع األشجار( وقطر الجذع واالمحطة

تشوىات مظيرية واالمراض والحشرات وكونيا تخض  لنفس 
عمميات الخدمة والعناية ونفس نظام الري المتب  )الري 
بالتنقيط(. اجريت الفحوصات الكاممة الخاصة بالتربة لموق  

فييا.  المموحةوالتأكد من ظروف  (1)جدول  اجراء البحث
ارة بمحمول مائي لنفثالين حامض رش قسم من األشجار المخت

جزء  150و 100، 50، 0وبالتراكيز NAAالخميك 
بالمميون، ورش القسم اآلخر بالمحمول المائي لحامض 

ممي مول،  1.0،  و0.50، 0.25، 0السالسميك بالتراكيز 
، 0فيما رش القسم األخير بالمحمول المائي لمبترسين بالتراكيز 

فبالنسبة ممي مول. أما مواعيد الرش  0.1، 0.050، 0.025
لألشجار الفتية رشت الرشة األولى في منتصف شباط والرشة 
الثانية بعد أربعة أسابي  )منتصف آذار( والثالثة بعد أربعة 

نتصف نيسان(. وفيما يخص )م أسابي  من الرشة الثانية 
فقد تمت الرشة األولى بعد أربعة أسابي  من االشجار المثمرة 

(، والرشة الثانية بعد أربعة اسابي  2013 مايس 5قيح )التم
حزيران(، أما الرشة الثالثة فتمت بعد  5من الرشة األولى )

تموز(. اخذت القياسات  4أربعة أسابي  من الرشة الثانية )
في نياية موسم النمو أذ لألشجار الفتية لمصفات التالية 

اذ قيس  ،(اخذت الصفات الخضرية التالية: محيط الجذع )سم
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 الشجرةالسنوي، ارتفاع  من النمو من المنطقة العميا الناتجة
المساحة الورقية و  لمشجرةعدد األوراق )السعف( )سم(، 

اخذت بيانات الحاصل أما األشجار المثمرة فقد  (.2)سم
وزن العذق بأخذ  متوسطعدد العذوق و  متوسطبحساب 
ثمرة وقيس  50وزن  متوسطوزن ثالثة عذوق و  متوسط
كما  .ثمرة بطريقة قياس حجم الماء المزاح 50حجم  متوسط

محتوى األوراق من الاخذت الصفات الكيمياوية التالية: 
بطريقة قدر محتوى الكموروفيل الكمي ، اذ الكموروفيل الكمي

االستخالص لكل معاممة إذ تم استخالص الكموروفيل الكمي 
%( ومن ثم قراءة 80من نماذج االوراق باستعمال االسيتون )

عمى  Spectrophotometerالكثافة الضوئية لمعينة بجياز 
نانوميتر وبعدىا قدرت كمية  642و 660موجي  طول

الكموروفيل من المعادالت اآلتية كما ورد في دراسة 

Ranganna (12.) وزن  محتوى الكموروفيل الكمي )ممغم/غم
 642الكثافة الضوئية عمى طول موجي ×  7.12)(= طري

 660الكثافة الضوئية عمى طول موجي  16.8+ ) نانوميتر(
الحجم النيائي لممحمول المستخمص/ وزن العينة × نانوميتر( 

وقيس تركيز النتروجين والفسفور والبوتاسيوم  .1000× 
. Raghupathi (4)و Bhargavaكما ورد في لألوراق 

 Joslynقدرت السكريات الكمية في الثمار كما ورد في 
البيانات الخاصة بالقياسات أعاله وحممت رتبت  (.10)

 وقورنتالمعشاة احصائيًا وفق تصميم القطاعات الكاممة 
( LSDوفق اختبار أقل فرق معنوي )الحسابية المتوسطات 

% وذلك باستخدام البرامج االحصائي 5عمى مستوى احتمال 
 . Genstatالجاىز لمحاسوب 

 . بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة موقعي الدراسة.1جدول 

 النتائج والمناقشة
تشير النتائج الموضحة في التجربة األولى )محطة النورية(: 

الى ان اضافة منظمات النمو ادت الى انخفاض  2الجدول 
اعطت معاممة  .تحت ظروف المموحة في محيط الجذع

لمحيط الجذع بمغ  متوسط( اعمى المقارنة )بدون اضافة
سم ويميو معاممة اضافة حامض السالسميك بتركيز  121.3
سم،  113.3ممي مول والتي اعطت محيط جذع بمغ  0.50

سم عند  79.0محيط الجذع الى  متوسطبينما انخفض 
. كذلك يشير جدول ممي مول 0.25اضافة البترسين بتركيز 

( قد تفوق NAAالى ان اضافة  نفثالين حامض الخميك ) 2
معنويًا عمى باقي المواد في صفة ارتفاع الفسيمة، اذ اعطى 

جزء بالمميون اعمى ارتفاع لمفسيمة بمغ  100الرش بتركيز 
سم وبفارق معنوي عن معاممة المقارنة التي اعطت  239.70
لمميون الذي اعطى جزء با 150سم والتركيز  205.00
سم في حين لم تختمف عن بقية المعامالت معنويا  207.7

في ىذه الصفة. يعزى نقصان محيط جذع الفسيمة الى الزيادة 
 NAAفي ارتفاع الفسيمة الذي ربما يعود الى دور األوكسين 

( االمر الذي أدى 3في تحفيز األستطالة والتوس  الخموي )
يشير الى االتجاه نحو النمو الطولي لمجذع ونقصان القطر. 

معنوية بين المعامالت في صفة  فروقات الى وجود  2جدول 

عدد السعف لمفسيمة وتفوق البترسين عمى بقية المواد اذ ادى 
ممي مول الى زيادة عدد السعف  1.0اضافة البترسين بتركيز 

معاممة المقارنة والتي اعطت اقل سعفة قياسًا ب 24.33الى 
سعفة/فسيمة، بينما لم تختمف معنويًا عن  16.00عدد بمغ 
سعفة/فسيمة.  22.3ممي مول والتي اعطت  0.50التركيز 

نالحظ كذلك تفوق البترسين في صفة المساحة الورقية اذ 
معنوية لمعامالتو قياسًا  فروقاتوجود  2يالحظ من جدول 

ممي  1.0ت معاممة البترسين بتركيز بمعاممة المقارنة واعط
بينما لم تختمف  2سم 691.0مول اعمى مساحة ورقية  بمغت 

 586.0ممي مول الذي اعطى  0.5معنويًا عن التركيز 
، فيما اعطت معاممة المقارنة اقل مساحة ورقية 2سم

. وجد أن مركبات البولي أمين 2سم 372بمغت
Polyamines  تعوض النقص األيوني  ومنيا البترسين

الممحي والحامضي التي يمر بيا  األجيادالناتج من ظروف 
النبات، اذ وجد انيا ذات الفة عالية لالرتباط بمجامي  الدىون 

الموجودة في األغشية الخموية  Phospholipidsالمفسفرة 
وخاصة أغشية الجدار الخموي وتقوم بتنشيط األحماض 

 tRNAالرايبوزي الناقل  النووية وخاصة الحامض النووي
وتحويمو الى الحالة الفعالة وبالتالي زيادة التعبير الجيني 

 (.3والنمو)

 انًُىرج

 االيصانيت انكهشبائيت

EC 1:1 

dS/m 

دسجت تفاعم 

 انتشبت

pH 

 انُتشوجيٍ انجاهض

mg/Kg 

 تشبت

 انفسفىس انجاهض

mg/Kg 

 تشبت

 انبىتاسيىو انجاهض

mg/Kg 

 تشبت

 َسجت انتشبت

 طيُيت غشيُيت 243.0 23.7 64.4 7.12 22.3 تشبت يحطت انُىسيت

 طيُيت غشيُيت 157.0 15.4 43.6 7.35 16.7 تشبت انبستاٌ األههي
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 تأثير الرش ببعض منظمات النمو في بعض الصفات الخضرية ألشجار نخيل التمر الفتية صنف شكر تحت ظروف المموحة  2.جدول 
 انتشكيض يُظى انًُى

انجزع  يحيط

 )سى(

استفاع 

 انشجشة )سى(

عذد انسعف 

 نهشجشة

انًساحت 

 (2انىسقيت )سى

جضء (َفثانيٍ حايض انخهيك 

 بانًهيىٌ(

50 89.67 239.70 19.33 454.0 

100 95.00 253.70 20.33 543.0 

150 83.00 207.70 16.33 410.0 

 حايض انسانسهيك

 )يهي يىل(

 

0.25 111.67 235.00 20.67 568.0 

0.50 113.33 224.00 17.67 410.0 

1.00 105.33 233.30 18.67 534.0 

 انبتشسيٍ

 )يهي يىل(

0.25 79.00 213.30 19.33 522.0 

0.50 95.00 237.70 22.33 586.0 

1.00 103.00 231.70 24.33 691.0 

 372.0 16.00 205.00 121.33 0.0 انًقاسَت 

L.S.D (0.05)  28.95 36.48 3.23 177.0 

معنوية بين  فروقات وجود  3 بين جدول: الصفات الكيميائية
تحت ظروف  االوراق من النتروجين المعامالت في محتوى

، فقد ارتفعت نسبة النتروجين بشكل معنوي الى المموحة
ممي مول اما  0.50% عند اضافة البترسين بتركيز 1.317
ممي مول فقد انخفضت فيو نسبة النتروجين الى  1.0التركيز 
% قياسًا بمعاممة المقارنة )بدون اضافة( والتي 0.999
 فروقات وجود  3 اوضحت نتائج جدول%. 1.093اعطت 

معنوية في صفة النسبة المئوية لمحتوى االوراق من الفسفور 
بتاثير الرش ببعض منظمات النمو، إذ اعطت اضافة 

ليذه الصفة  متوسطاعمى  ممي مول 0.50البترسين بتركيز 
% قياسًا بمعاممة بدون اضافة والتي اعطت 0.480بمغ 

معاممة حامض السالسميك  في حين اعطت%، 0.270
%. يبين  0.312بمغ  متوسطممي مول اقل  1.0بتركيز
ممي  0.5الى ان اضافة حامض السالسميك بتركيز  3جدول 

وبفارق معنوي  لتركيز البوتاسيوم متوسطمول اعطى اعمى 
قياسًا بمعاممة  جزء بالمميون، 7227عن بقية المعامالت بمغ

لتركيز البوتاسيوم بمغ  متوسطالمقارنة التي اعطت اقل 
ويمكن ان يعزى ذلك الى الدور الذي  .جزء بالمميون 3430

ومنيا البترسين   Polyaminesتؤديو مركبات البولي أمين 

حماض النووية وبالتالي في التأثير في األغشية وتنشيط األ
وجود  3يتضح من جدول  (3).زيادة التعبير الجيني والنمو

لممعامالت فيما بينيا في صفة محتوى  فروقات معنوية
االوراق من الكموروفيل الكمي، اذ ادت اضافة حامض 

مول الى اعطاء اعمى محتوى  ممي 0.5 السالساليك بتركيز
ممغم/لتر، في  26.70لمكموروفيل الكمي وبشكل معنوي اذ بمغ 

، 1-ممغم.لتر 17.17المقارنةحين بمغ الكموروفيل في معاممة 
  0.50البترسين بتركيزعند الرش بوارتف  بفارق غير معنوي 

ولربما يعزى ذلك الى  1-ممغم.لتر  20.53ممي مول اذ بمغ 
حامض الساليسيمك الذي يعمل عمى تحفيز زيادة إنتاج  دور

اإلنزيمات المسؤولة عن تشجي  بناء صبغات التمثيل 
تاج ، وتقميل إنبيط نشاط إنزيمات ىدم الكموروفيلالضوئي، وتث

، وتشجي  إمتصاص المغنيسيوم أنواع جذوراألوكسجين الفعالة
تتفق  (.13و 8والحديد والنترات وتشجي  بناء البروتينات )

Maroff  (1 )و Aljuburiتوصموا اليو ىذه النتائج م  ما 

في ان رش نباتات النخيل و  (2)وآخرون  Aljuburiو
الممحي ادى الى ألجياد بمنظمات النمو النباتية في ظروف ا

الممحي  ألجيادزيادة أمتصاص العناصرالمغذية وزيادة تحمل ا
 وتشجي  النمو. 

تحت  نخيل التمر صنف شكرالمحتوى الكيمياوي ألوراق األشجار الفتية لتأثير الرش ببعض منظمات النمو في  .3جدول 
 ظروف المموحة

 انتشكيض يُظى انًُى
 انُتشوجيٍ

% 

 انفسفىس

% 

 انبىتاسيىو

 جضء بانًهيىٌ

 انكهىسوفيم انكهي

يهغى.نتش
-1

 

 َفثانيٍ حايض انخهيك

 جضء بانًهيىٌ(( 

50 1.177 0.331 5973 18.43 

100 1.102 0.380 5923 14.69 

150 1.140 0.395 6663 14.50 

 حايض انسانسهيك

 )يهي يىل(

 

0.25 1.093 0.460 7040 19.57 

0.50 1.158 0.430 7227 26.70 

1.00 1.168 0.312 5860 16.43 

 انبتشسيٍ

 )يهي يىل(

0.25 1.168 0.350 4530 14.96 

0.50 1.317 0.480 4063 20.53 

1.00 0.999 0.350 6280 12.89 

 17.17 3430 0.270 1.093 0.0   انًقاسَت

L.S.D (0.05)  0.210 0.208 2748 6.72 
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 التجربة الثانية )البستان األىمي(: 
 4يشير جدول  :ووزن العذق )كغم(عدد العذوق  متوسط

في تاثيرىا في المعامالت  بينمعنوية  فروقات الى وجود 
، اذ ادى اضافة تحت ظروف المموحة صفة عدد العذوق

مول الى زيادة في ممي   0.25حامض السالسميك بتركيز 
والتي قياسًا بمعاممة المقارنة  اً عذق  12.67عدد العذوق بمغ

عدد العذوق  متوسطعذق، في حين انخفض  10.67اعطت 
ممي  0.25عذق عند اضافة البترسين بتركيز   5.67الى
معنوية  فروقاتوجود  4نتائج نفس الجدول يالحظ  . مول

اضافة  أدت إذ وزن العذق متوسطبين المعامالت في صفة 
الى جزء بالمميون  100نفثالين حامض الخميك بتركيز

كغم  9.23لوزن العذق بمغ  متوسطاعمى الحصول عمى 
بمعاممة المقارنة )بدون اضافة( التي انخفض فييا  قياساً 

بينما اعطت معاممة  ،كغم 6.00وزن العذق الى  متوسط
لوزن العذق بمغ  متوسطممي مول اقل  0.25البترسين بتركيز 

 .كغم 5.50

ادى الرش  :(3سموحجميا ) )غم(وزن الثمرة  متوسط
وزن الثمرة  متوسطفي  بمنظمات النمو الى التاثير معنوياً 

اضافة حامض ( اذا ادى 4)جدول  تحت ظروف المموحة
الى ارتفاع وزن الثمرة الى  ممي مول  0.25السالسميك بتركيز

معاممة المقارنة التي  الذي اختمف معنويًا عن غم 8.82
عند غم  6.81في حين انخفض الوزن الىغم  7.37اعطت 

يخص اما فيما  ممي مول. 0.25اضافة البترسين بتركيز 
اضافة الى ان  4 حجم الثمرة فتشير نتائج نفس الجدول

الى ادى  جزء بالمميون 100نفثالين حامض الخميك بتركيز
بمعاممة المقارنة والتي  قياساً  3سم 8.67زيادة حجم الثمرة الى

، في حين اعطت معاممة 3سم 8.00بمغ  متوسطاعطت 
لحجم الثمرة بمغ  متوسط مول اقلممي  0.25بتركيز البترسين 

 .3سم 7.00
فروقات الى عدم وجود  4يشير جدول : %السكريات الكمية

دى احتوائيا عمى السكريات بين المعامالت في م معنوية
 .الكمية

 تحت ظروف المموحة المثمرة نخيل التمرألشجار  تأثير الرش ببعض منظمات النمو في صفات النمو الثمري .4جدول 
 انتشكيض يُظى انًُى

عذد 

 انعزوق

يتىسط وصٌ 

 انعزق)كغى(

يتىسط وصٌ 

 انثًشة )غى(

يتىسط حجى 

انثًشة )سى
3

) 

انسكشياث 

 انكهيت %

َفثانيٍ حايض انخهيك 

ppm 

50 9.67 8.33 7.26 7.10 53.00 

100 7.33 9.23 8.17 8.67 50.30 

150 6.67 6.27 7.62 7.67 56.70 

 انسانسهيك يهي يىلحايض 

 

0.25 12.67 9.17 8.82 8.33 54.30 

0.50 11.67 9.00 8.46 7.33 55.70 

1.00 7.67 7.83 7.68 7.20 58.00 

 انبتشسيٍ يهي يىل

 

 

0.25 5.67 5.50 6.81 7.00 51.30 

0.50 6.67 6.17 8.66 8.33 58.30 

1.00 8.33 6.83 7.93 8.00 53.00 

 46.00 8.00 7.37 6.00 10.67 0.0 انًقاسَت 

L.S.D 0.05  4.53 3.52 0.63 0.88 n.s 

يجابي لحامض عمى التاثير األالحالية دلت نتائج الدراسة 
السالساليك في زيادة تحمل اشجار النخيل لممموحة 

يمكن أن يعزى الى توفيرالحماية لو فالتأثيراإليجابي 
اذ يسيم ( 6الخضر والتراكيب الخموية األخرى ) لمبالستيدات

حامض الساليسيمك في تفعيل آليات إستبعادالصوديوم 
والكموريد، وزيادة إمتصاص البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم 

وتحفيز زيادة إنتاج اإلنزيمات المسؤولة عن تشجي  بناء  ،5))
وتثبيط نشاط إنزيمات ىدم  صبغات التمثيل الضوئي،

 الفعالة لألوكسجين، وتقميل إنتاج أنواع  الجذور موروفيل،الك
وتشجي  إمتصاص المغنيسيوم والحديد والنترات وتشجي  بناء 

أشارت نتائج الدراسة كذلك الى الدور  (7 و 9) البروتينات

في تحسين كفاءة نخيل  NAAباألوكسين  الذي يؤديو الرش
التمر األنتاجية تحت ظروف المموحة من حيث زيادة حجم 

. ان زيادة حجم الثمرة بفعل األوكسين الثمرة ووزن العذق
يمكن ان يعزى لفعالية األخير في استطالة الخاليا النباتية 

حصل الى التاثير الذي ( أما زيادة وزن العذق فمربما يعزى 3)
في زيادة تجم  العناصر  NAAالرش باألوكسين  نتيجة

 NAAدور األوكسين  أما(. 2المغذية في األوراق )جدول 
في زيادة تحمل األشجار لممموحة فمربما يعزى ألرتباطو 
بمستقبالت خاصة وتنشيط ضخ األدينوسين ثالثي الفوسفات 

ATPسين عمى زيادة ليونة الجدار ، كما يعمل األوك
 تخفيفا وبالتالي زيادة نفوذ الماء الييا و موزي لمخاليالسمي
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كل من الكمور والصوديوم من جية او ربط ىذين تركيز 
العنصرين م  مركبات اخرى او زيادة تراكميا في الفجوة 

يمكن األستنتاج ىنا ان رش أشجار النخيل بمنظمات  (.11)
النمو النباتية وخاصة حامض السالساليك ونفثالين حامض 

ف الشد الممحي يمكن أن يؤدي الى زيادة الخميك في ظرو 
أمتصاص العناصر المغذية وزيادة تحمل الشد الممحي 

 .وتشجي  النمو الخضري والحاصل
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