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 عنىاى الرسالت أو األطروحت

 ببعض عوامل االنتاج  Phoenix dactylifera Lالتمردراسة االرتباط الوراثي والفسيولوجي واالنتاجي لنخيل              

 ملخص الرسالة أو األطروحة

في محطننننة نخيننننل صنننننفي الخيننننراوث والمننننويثي الم روعننننة Phoenix dactylifera Lعلتتتتج أنتتتتجارنخيل التوتتتتر2016أجريتتتتد الذراستتتتت  تتتتو  هىستتتتن النوتتتتى
-(لتر نخمننننة140,70,0لمعرفننننة تكثيركميننننال ميننننا  الننننرث  محافظننننة اث  ار بعةلمهيئةالعامننننة لمنخيننننل فنننني و ارمال راعننننة فنننني منطشةالبدعةبشيا المننننطرم مننننمال مرك  أكدالتا

واالوراق ومكونننننال الحاصننننل لنخيننننل التمرصنننننفي  والفسننننمجيةلمثمارفنننني بعننننض الصننننفال الفي يائيةوالكيميائية1-ل لتر(منننن4,2,0والننننرن بمنمننننط النمننننو دلنننن ث 1- اسننننبوع1
,حجم وطنننول و طرالثمرم,محتنننوا االوراق منننن منننويثي معنويننناطفي ععطنننا أعمي  ينننادم فننني  و ن الثمنننرم ولحمهننناحيث بيننننل الدراسنننة تفنننوق الصنننن  الخينننراوث والمنننويثي 

فنني اوث فنني حنين لننم ترحنظ فننروق معنوينةبين الصنننفين ي  ياساطبالصنن  خيننر الكموروفينل والكاربوييدرال,نسبةالسننكرو ,موعداارطام ومعندل و ن العنناق والحاصنل الكمنن
ية,نسننبة النيننس وتسننا ط معنندل و ن البننارم ومسنناحة الور ة,كماسننجل صننن  المننويثي أ ننل عنخفنناض معنننوث فنني نسبةالموادالصمبةالاائبةالكمية,نسبةالسننكريال المخت لةوالكم

اعمي  يننننادمفي  و ن الثمننننرم,و ن  ياسنننناطبمعاممتي المشارنننننةفي ععطننننا معنوياط,1- اسننننبوع1-لتر نخمننننة140ميننننا  الننننرثوتفننننوق المعاممةبكميننننة  الثمار ياساطبصننننن  الخيننننراوث
معنويننننننةفي  نسبةالموادالصننننننمبة الاائبننننننة الكمية,السننننننكريال  اعطل اعمنننننني  يننننننادمبمسنننننناحةالور ة,كمافي مرحمتنننننني الخننننننرل والرطننننننم وتفو ننننننل يننننننا(و طر هاطولها,حجمهالحم

الرمننةلررطام وتسننا ط الثمارو يادممعنندل نيننس الثمنناروبخفض نسننبتي عننددااليام كماتفو ل فنني  يادمنسبةاالوراق مننن الكموروفيننل والكاربويينندرال( الكميننة,محتواو المخت لة
اعطننا اعمي  يننادمفي و ن معنوينناطفي 1-مننل لتر4ومعاممةالمشارنننةوتفو ل معاممننةالرن بمنمننط النمننوبتركي 1- اسننبوع1-لتر نخمننة70و ن العنناق والحاصننل  ياسنناطبالمعاممة

والسننننكريال الكميةوالمخت لننننةومحتوا االوراق مننننن TSSالثمننننرم,و ن لحمها,حجمها,طولها, طريننننا(في مرحمتنننني الخننننرل والرطننننم وبمسنننناحةالور ةكمااعطل اعمنننني نسننننبةفي 
 مدروسة الكموروفيل والكاربوييدرال,واظهرل معامرل التداخل الثنائي والثرثي  يادم معنوية في جميع الصفال ال
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 Title of thesis 

Studying the genetic ,physiological and production association of Date Palms with some production factors. 

 

          Abstract of thesis 

  Present study has been conducted during the growing season of 2016 at  Al-Bida Date palm Station ,Shtra District, North  

Dhi-   Qar Governorate, under authority of  Date Palm Directorate,  Ministry of Agriculture. The study evaluate the effect of 

the irrigation quantity of water (0, 70 and 140) Liter
-1

/date palm tree
-1

/ week
-1

 with spraying the tree with bio-growth promoter 

'Delzi'  (2 and 4 ml/L
-1

) on some physical, chemical, and physiological characteristic of fruits and leaves of two date palm 

cultivars Shwethee and Khadrawi. Study also carry out the effect of various treatments on total productivity of two cultivars 

under investigation. We can summarize the results as The cultivar Shwethee significantly superior in  fruit weight and flesh, 

fruit size, length and diameter. The same cultivar significantly superior in leaves' chlorophyll and total carbohydrate content, 

sugar percentage , the time of  fruit ripening (Rutab stage), bunch weight and tree yield in comparative with cultivar Khardawi.  

However, no significant differences between to cultivars have been recognized in rate seed weight and the  surface leaf area. 

The cultivar Shwethee recorded significant decreased in rate of total  soluble solid comprise, and the percentage of total sugar , 

non-reducing sugar, percentage of fruit ripening and full comparative with cultivar Khardawi.Bilateral and triglyceride 

interactions showed asignificant increase inall studied traits. 



                                                                                                

   

 

 


