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 عنوان الرسالة:
 التمر  صفات الثمار الفيزوكيميائية والفسـمجية  والتشريحية  والحاصل  في  نخيلالتقميم الورقي والرش باالثيفون في ر تأثي    

Phoenix dactylifera L.                                                            صنف الحالوي 
 

 -:الرسالةممخص 
ر لغرض معرفة تأثي 4102 الزراعيمحافظة البصرة في اثناء الموسم  في احد البساتين االىمية بقضاء ابي الخصيب , دراسةاجريت ىذه ال 

 ¹⁻رلت. ممغم) 511 و 451صفر و االثيفون عمى العذوق بالتراكيز  بمنظم النمو (  والرش¹⁻)ورقة . عذق04و 9و 6التقميم الورقي بواقع 
نخيل التمر وحاصل الشجرة ل الثمار الفيزوكيميائية والفسمجية والتشريحية صفات في ,, وبواقع رشة واحدة في نياية مرحمة الكمري اثيفون(

 511( ورش العــذوق بــاالثيفون بتركيــز ¹⁻ورقــة .عــذق 04و 9معـاممتي تقمــيم االوراق ) الدراســة تفــوقنتــائ  وقــد بينــت . صـنف الحــالوي 
 موشرات الدراسة .غمب أفي معنويا  اثيفون¹⁻ممغم.لتر 511و ¹⁻ورقة.عذق 04عاممي الدراسة والتداخل بين  ¹⁻ممغم.لتر
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Abstract of Thesis 

 

This study was conducted in a private orchard at Abi El-Khassib district , Basrah 

Governorate, during the growing season of 2014 to investigate effect of leaf pruning at levels of 6 

and 9 and 12(leaf . bunch⁻¹) and spraying ethephon on bunches at concentrations of Zero and 250 

and 500 (mg.L⁻¹), once, at the end of Kimri stage on fruit physico- chemical and physiological and 

anatomical characters and yield of date palm ,cv. Hillawi . Results showed theat leaf pruning 

treatments of( 9 and 12) leaf.bunch⁻¹ and ethephon spray of 500 mg.L⁻¹ and the combination of 12 

leaf.bunch⁻¹ and 500 mg.L⁻¹ ethephon recored significant increases in most of the studied 

chanracters . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


