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 الرسالةملخص 

بذريما  فالذال  ذن دراسذة اجريت الدراسة بيدف معرفة تأثير بعض منظمات النمو في انقالب الجنس )لصنف نخيل الذكرري خرذري درذلا والعقذد البرذري )لصذنف نخيذل التمذر ال
لصذنف نخيذل التمذذر البذريم ومقارنتيذا بصذنف المالسذذي  تذأثير صذنف الاقذا  ) المنذامي ا خالذذر والخرذري العذاديا فذي صذذاات الثمذرة الايميائيذة والريميائيذة والايميائيذذة والت ذري ية

جذم   011ح ا مىذار بأسذبوب بترريذم الكي يعقد برريا  وقد تالمنت دراسة تذأثير منظمذات النمذو )ناثذالين  ذامض الخايذك والجبذرلين والبنمايذل ادنذينا ر ذا لمذرتين ا ولذ  قبذل تاذت
لر ذة ا ولذ ا اك تذم دراسذة تذأثير معذامالت الذرض فذي بعذض الصذاات الايميائيذة )وذول الثمذرة وقورىذا و جميذا وومنيذاا بالمايون ومن ثم ا يدت المعاماة بعذد ثالثذة اسذابين مذن ا

ار العاقذدة دلا  رما تم دراسة م توى الثمذوبعض الصاات الريميائية )المواد الصابة الكائبة الراية والسرريات الراية والمختملة والسرروم فالال  ن ال موالة الراية القاباة لاتعا
الناتجةا  وبينت نتذائ  البصذمة الوراثيذة من اليرمونات النباتية )ا ورسينات والجبرلينات والسايتورانينات و امض ا بسيسيكا  من تأثير المعاماو في الصاات الت ري ية لاثمار 

 ممة لرذل واسذم ورذان اقذل  ذدد مذن  04اك باما  844Aو  AGG6لواسميين  ممة   وتاله في كلك ا 01ا و  ا ا   دد من ال مم اك بامت  408  ان الواسم ISSRبتقنية 
ان معاماذذة الجبذذرلين ا وذذت ا اذذ  القذذيم فذذي الاذذب الصذذاات الايميائيذذة )ومن الثمذذرة و جميذذا ووذذول الثمذذرة وقورىذذاا  وفذذي  . ممذذة 01اك ا وذذ   AG10 Gال ذذمم فذذي الواسذذم 

والسذذرريات الرايذذة والمختملذذةا فذذي  ذذين تاوقذذت الثمذذار الناتجذذة مذذن صذذنف المنذذامي ا خالذذر فذذي الاذذب الصذذاات الايميائيذذة الصذذاات الريميائيذذة ) المذذواد الصذذابة الكائبذذة الرايذذة 
برريةا رما لو ظ يميائية مقارنة من الثمار الوالريميائية لاثمار مقارنة من الثمار الناتجة من لقا  الخرري العادي  رما ان الثمار البكرية تاوقت في جمين الصاات الايميائية والر

نت  ان ا د اسباب انقالب الجنس ىو من النتائ  تاوق م توى الثمار الناتجة من انقالب الجنس والثمار البررية من الجبرلينات مقارنة بمعامالت الرض ا خرى  مما جعانا نست
 م توى الثمار العالي من الجبرلينات
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Thesis Abstract 

The aim of current study was to Know effect of some growth regulators of a Sex inversion fruit (for palm male Khukra Dukal cv.) 
and parthenocarpy fruit (for date palm Braim), as well as a study the effected of pollen source (Ghannami Akhder and Ghukri Adi) 
on physical, chemical, physiological and anatomical characteristics of Braim date palm fruit, compeer with Malasi cv. which is 
Parthenocarpy  set. The study was included an effect of spray some growth regulator (NAA, GA3, BA) to twice by concentration of 
100 ppm, first time before flowering opening, second time after three weeks of the first spray. As it has been studying the e ffect of 
spraying certain physical characteristics (weight, length, diameter, size and weight of fruit) and some chemical characteristics (total 
soluble solids, total sugars, reducing sugar, sucrose and acidity),  plant hormones fruit content (IAA, GA3, BA and ABA), with the 
effect of treatment in the anatomical characteristics of the set fruits. The result showed DNA fingerprinting by ISSR technique, the 
marker 814 gave the highest number of bands, reached 20 bands, were as the AGG6 and 844A markers gives a 18 band for 
each markers but least number of bands in marker AG10G which reached 15 bands, as well as the marker AG10G gave a highest 
polymorphism reached 66.66%, followed by the markers 814 and 844 A which reached 50% for each one. GA3 treatment gave 
the highest values in most of the physical characteristics (weight, size, length and fruit diameter), and in the chemical 
characteristics (soluble solids, total sugars and shorthand) while the fruits resulting from Ghannami Akder give a significant 
deference in most of the physical and chemical characteristics of the fruits compared with the fruits resulting from the Khukri Adi, 
and the seed fruits excelled in all physical and chemical properties compared with parthinocharpy fruits. As noted from the results a 
fruits resulting from the Sex inversion fruit and parthinocharpy was highest content of gibberellins compared with anther treatment, 
which made us conclude that one of the reasons Sex inversion fruit is a high fruit content of GA3. 

 


