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 المستخلص:
 

بالوان التكييس  تأثير بهدف دراسة  7/72/0271لغاية   02/0/0271ب بغداد للمدة / وزارة الزراعة جنو البستنة محطة بحوثالدراسة في نفذت 

صنفين من نخيل التمر ) البرحي، على بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والكمية لثمار نخيل التمر. تضمنت التجربة عاملين العامل األول مختلفة 

وصممت س، التكييس باكياس حمراء، التكييس باكياس صفراء، التكييس باكياس خضراء( البريم( والعامل الثاني هو نوع التكييس )بدون تكي

كتجربة عاملية وبثالث مكررات، أظهرت النتائج تاثيرا معنويا لعامل للصنف، اذا تفوق  RCBDالتجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

غم . ثمرة 8..5بلغ  TSSواد الصلبة الذائبة صفة معدل وزن الثمرة والمالصنف برحي عن الصنف بريم في 
-7 

غم.ثمرة 1.07و 
-7
% و 37.73و  

. % على التوالي23.73% و29.62% على التوالي اما صفة السكريات الكلية فقد تفوق الصنف بريم عن الصنف برحي والتي بلغت قيمتهما 36.35

  8.75الت وفي صفة وزن الثمرة  ووزن العذق والحاصل الكلي والتي بلغتاما تأثير عامل التكييس فقد تفوق اللون االحمر على جميع المعام

غم.ثمرة
-7

على التوالي .وقد وجد للتداخل الثنائي تفوق الصنف برحي  واللون األحمر على جميع معامالت  كغم  102.86 و كغم   10.29و  

غم.ثمرة  9.50التداخل في صفة معدل وزن الثمرة  بلغت 
-7

الحاصل الكلي لنفس المعاملة متفوقة على جميع المعامالت عدا  في حين كانت صفة 

 كغم على التوالي. 97.66و   108.06معاملة التداخل بين الصنف بريم والتكييس باللون األحمر والتي بلغت قيمة كل منهما 
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ABSTRACT: 
 

The study was carried out at the Horticulture Research Station / Ministry of Agriculture south of Baghdad during 

20/2/2017 upto 1/10/2017 aimed to study the effect of calcification with different colored sack on some physical, 

chemical and quantitative properties of date palm fruits. The experiment consisted of two types of date palm 

(Barhi and Brem). The second factor is the type of packing (without packing, the bags are red bags, the bags are 

yellow bags, and packing with green bags). The experiment was designed according to the design of the whole 

RCBD as an experiment with three replicates. result showed that there was a significant effect of the cultivar on 

the fruit and the soluble solids (TSS) is 8.35 g. Fruit -1 and 7.21 g. Fruit -1, 37.73% and 36.35%, respectively, 

while the total sugar content was superior on the Brem cultivar for Barhi cultivar by 29.62% and 23.73%, 

respectively. The effect of the calcification factor exceeded the red color on all the parameters and in the weight 

of the fruit and the weight of the total and the total weight of 8.75 g. Fruit -1 and 10.29 kg and 102.86 kg, 

respectively. Binary interference was found to exceed the superiority of Barhi and red color on all interference 

factors In the rate of the weight of the fruit was 9.50 g. Fruit -1 while the overall effect of the same treatment 

superior to all transactions, except the treatment of interference between the Prim and red, which amounted to 

108.06 and 97.66 kg, respectively.  
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 المقدمة: 
كبيرة من   أهمية ذات من االشجار  التمر نخلة تعد

 الشجرة المباركة هذه تعطيه لما نظرا  الناحية االقتصادية

مما يجعلها في  واقتصادية غذائية أهمية ذات ثمار من

 Iqbal  رفع المستوى االقتصادي المحلي والعالمي

تعد ثمارها ذات اقتصادية متكاملة ) 0222) واخرون

-Al) المواد  الغذائية من واسعة تشكيلة يعطي قيمة اذ

Khafaf  ضلغر التكييس ويستخدم1998)  واخرون 

 الحارة المناطق في السيما الناتجة جودة  الثمار زيادة

 مرحلة في السيما الثمار تساقط وتقليل نسبة الجافة

من المعامالت  ،(2003ابراهيم واخرون ) الرطب

الزراعية التي ينصح بأن يتبعها مزارعو النخيل هي 

عملية تكميم العذوق اي تغطية العذوق بأغطية مختلفة 

يئية السائدة لحماية األزهار والثمار من تبعاً للظروف الب

العوامل المناخية والحشرات والطيور ولتسهيل عملية 

وضع الكبائس  ووصفها  )ابن سيدة األندلسي(، الجني.

)العذوق( في أكمة تصونها ،وهناك العديد من 

الممارسات التي يقوم بها المزارعين في هذا المجال 

كذلك الطريقة وهي تختلف حسب الغرض من العملية و

المعتمدة في البلد وتتم التغطيةرعند وصول الثمار إلى 

مرحلة الخالل )مرحلة تلون الثمار( بأغطية من الشباك 

)لمنع تساقط الثمار الناضجة على األرض( أو بأقفاص 

من السلك )لحماية الثمار من الطيور والحشرات(، حيث 

لة جيدة تؤدي هذه المعاملة إلى المحافظة على الثمار بحا

وتسهل من عملية القطف وإنزال العذوق إلى األرض 

بدون فقد للثمار التي تتساقط على األرض أثناء عمليات 

 .قطع العذوق

 أكثر ميمالتك عملية ومنها , الفيزيائيةالمعامالت  ان

 التمر نخيل ثمار صفات تحسين في يرهاغمن    مالئمة

من   تخلو لكونها  راقالع في النخيل زراعة لخصوصية  

 رافقت ما غالباً  التي الضارة البيئية او الصحية التأثيرات

 انواع استخدام ان وذكر الكيميائية االساليبالمعامالت 

 في الثمار ورفعها صفات تحسين في االكياس عدة  من

حسين  للثمار النضج  تأخير إلى ادى الرطب مرحلة

 Ahmedو  AbdAlla وبين (0220) واخرون

استهما عن تأثير التكييس بورق الجرائد ( في در.799)

المضاعف والتلقيح على فترات متتالية على الصفات 

الفيزيائية والكيميائية لصنف السماني أن تكييس النورات 

يوماً أعطى أعلى قيم  78أو  77الزهرية وتلقيحها بعد 

لوزن لحم الثمار بينما لم يكن هناك تأثير معنوي في 

( إلى أن 7992واخرون )  Kassemروأشا وزن البذور

 التكييس بالورق األسمر المغطى بالبولي اثيلين األسود

يوماً قد أدى   02 و 28، 2.، 78بعد التلقيح ولفترات 

 إلى زيادة الحاصل الكلي للنخلة لصنفين من نخيل التمر

( أن المواد 7998وبين عباس) )زغلول وسماني(.

مر تزداد كلما نخيل الت الصلبة الذائبة الكلية في ثمار

 عدة من انواع استخدام ان وتقدمت الثمار بالنضج 

والبذرية  البكرية الثمار صفات تحسين في االكياس

 إلى ادى الرطب مرحلة في ورفعها الحالوي لصنف

وتختلف نوعية المواد المستخدمة   للثمار النضج تأخير

في التغطية باختالف الهدف من اجرائها فلمنع تساقط 

 باألتربةمما يؤدي إلى تلوثها  العذقناضجة من الثمار ال

والرمال فإنه ينصح باستخدام مواد شبكية وتؤدي هذه 

إلى منع تساقط الثمار على األرض إلى  باإلضافةالعملية 

سهولة الجني حيث يقطع العذق ويتم أنزالهُ وهو ما زال 

داخل الشباك دون تساقط أي ثمار وبالتالي تقلل من 

الالزمة لجمع الثمار المتساقطة اثناء أنزال  االيدي العاملة

العذق وكذلك يسهل االمساك بالعذق ونقلهُ إلى مكان 

نظيف مما يساعد على عدم تلوث الثمار بالتربة و حفظ 

بالحشرات والفطريات  لإلصابةكذلك من تعرضها  الثمار

وفي دولة  (.(Zaid ,2002وحمايتها من الطيور

س ورقية صغيرة بعد التلقيح االمارات احياناً توضع أكيا

مباشرة لحماية األزهار من األمطار غير المتوقعة أو 

الرياح القوية وترفع هذه األكياس بعد نمو العذوق 

الثمرية، أو تغطى بأكياس من الشباك البالستيكية في 

فترة الخالل لتجنب اضرار الطيـور وتحطم الثمار 

(Salem 7995 و Aljuburi. ،0227واخرون. )قد ول

ان  (7990) وآخرون Husseinوجد خيري وآخرون و 

عملية الخف والتكيس تؤدي إلى زيادة المادة الجافة ولقد 

وجد شبانة وآخرون  إن عملية التكيس كان لها دور كبير 

في زيادة حجم الثمار من حيث القابلية التسويقية اذ الحظ 

ان عملية تكيس العذوق قد تفوقت بشكل كبير جدا" في 

ن حجم الثمار والوزن وقللت من المحتوى كل م

الرطوبي ومن ثم زيادة في نسبة المادة الجافة للثمار 

   والمواد الصلبة الذائبة الكلية مقارنة بالثمار غير المكيسة.

( بأن عملية تكييس العذوق 0220وأوضح الجابري )

أدت إلى زيادة في وزن العذق ولموسمي الدراسة وأن 

  سمر أدى إلى زيادة وزن العذق إلىالتكييس بالورق األ

كغم ولموسمي الدراسة على التوالي،  9.13و  8.28

معنوياً في وزن العذق على بقية  وتفوق صنف الزهدي

 8.89األصناف المدروسة إذ بلغ معدل وزن العذق لهُ )

وزيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية و  ( كغم8.60 و

لموسمي الدراسة  لتمر(لكال مرحلتي النضج )الرطب وا

 ،على التوالي

 (، إلى أن تكييس ثمار0227أشار إبراهيم والجابري )

 والخضراوي، والساير، اصناف الحالوي، والزهدي،

وأكياس من البولي اثيلين حسب  باستعمال أكياس ورقية،

 المعامالت التالية:

 عذق يكيس بالورق االبيض.

 عذق يكيس بالورق االسمر

 لي اثيلين الشفافعذق يكيس بالبو
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 عذق يكيس بالبولي اثيلين االسود 

 عذق بدون تكييس )مقارنة(

نيسان/ابريل 7وأجريت العملية  بتكييس العذوق في  

بعد عملية التلقيح مباشرة واستمرت عملية التكييس طول 

 موسم النمو وحتى موعد جني الثمار في ايلول/سبتمبر.

من األعلى  أدخلت العذوق باألكياس يشكل كامل وربطت

على العرجون وكانت نهايتها السفلى مسدودة، وجميع 

ثقبا   40سم ومثقبة ب 60x45األكياس المستخدمة بأبعاد

سم ومع مرور الوقت ونمو  0.5،قطر الثقب الواحد 

الثمار تبدل األكياس بأخرى اكبر حجما بأبعاد 

120x60 ثقب وبنفس القطر وذلك بعد  80سم ومثقبة ب

 تدليه في منتصف حزيران.إجراء عملية ال

وكانت أحسن المعامالت في تقليل نسبة اإلصابة 

بالضرر الفسلجي ابوخشيم هي التغطية بأكياس من 

البولي اثيلين األسود والشفاف. أما باقي الصفات التي 

 درست  فقد ادت معامالت التكييس إلى:

  زيادة نسبة العقد معنويا  وكذلك وزن الثمرة

ب الثمرة  وزيادة معنوية في وزن والنسبة المئوية لل

العذق عن معاملة المقارنة وكانت أحسن المعامالت في 

 هذه الصفة هي الورق األسمر.

  زيادة فعالية إنزيم االنفرتيز معنويا في الثمار

المكيسه عنها في معاملة المقارنة وأدت إلى التبكير في 

  نضج الثمار وكانت نسبة النضج عالية في الثمار المكيسة

 بالورق األسمر والبولي اثيلين الشفاف .

  خفضت عملية التكييس نسبة اإلصابة بحشرة

الحميرة في الثمار العالقة أو المتساقطة بفارق معنوي 

عن الثمار غير المكيسة وكانت أحسن المعامالت 

المكيسة بالورق األسمر والبولي اثيلين األسود آما في 

قد انخفضت نسبة نسبة االصابة بآفة عنكبوت الغبار ف

اإلصابة معنويا عن معاملة المقارنة وكانت أحسن 

 المعامالت هي البولي اثيلين بنوعيه األبيض واألسود.

( تأثير الرش بالجبرلين 0220و درس الجنابي ) 

ومستخلص الكجرات والتكييس بأكياس بالستيكية 

)أكياس نقل البطاطا ( في تقليل التساقط وتحسين الصفات 

ثمار صنف بريم ووجد بأن التكييس اظهر أثراً النوعية ل

ايجابياً في زيادة وزن العذق لمعامالت التكييس كافة 

( في 0221) Awadذكر  .مقارنة بالمعاملة غير المكيسة

دراسة استمرت سنتين عن تاثير معامالت قبل الحصاد 

وبعده في زيادة نسبة النضج لثمار صنف الهاللي، ان 

بمختلف االغطية )البولي اثيلين  معامالت تغطية العذوق

االسود ، الشفاف ، االزرق واالبيض والورق االسمر( لم 

يكن لها تاثير معنوي في زيادة وزن لحم الثمار ووزن 

ولكن كان لها تاثير معنوي في  البذور ولموسمي الدراسة

تركيز المواد الصلبة الذائبة الكلية  اذ ادت الى زيادتها 

ووجد   هاللي. ال الموسمين في صنفلك مقارنة بالمقارنة

ألشريقي إن معاملة التكييس الصنف شيثي قد أدى إلى 

زيادة حجم الثمار وبكرت في النضج. كما وجد شبانة 

( إن تغطية ثمار ثالثة أصناف من 2000وآخرون )

)نغال وخصاب وهاللي( بأكياس ورقية قد أدى  النخيل

وجد حسين .إلى زيادة وزن وحجم الثمار والحاصل الكلي

( ان استخدام نظام التغطية قد تفوق 0277واخرون )

ثمار المعنويا في معدل وزن وحجم وطول وعرض 

صنف خيارة وكذلك النسبة المئوية ومعدل وزن العذق ل

 للمادة الجافة.
 

 :الجدوى االقتصادية للتكميم
 

اإلدارة المزرعية  ألوقاف الراجحي تقوم بإجراء 

)الخالل/البسر( وبدء  مرحلة الملونةعملية التكميم نهاية ال

مرحلة االرطاب وتم حساب الجدوى االقتصادية لعملية 

التكميم وخاصة لبعض األصناف الي تمتاز بتساقط 

ثمارها طبيعيا وخاصة صنف الونان وهو من أصناف 

نخلة 722التمور السعودية حيث أجريت عملية التكميم ل

ساب كلفة عذوق وتم ح72وعلى النخلة الواحدة تركت 

 إجراء عملية التكميم من أجور عمال والتي قدرت ب

 ... لاير سعودي وأجور شراء ألف كيس وهي 22.

لاير.  ..0لاير سعودي وبذلك تكون كلفة التكميم هي 

وحسبت كمية الثمار المتساقطة في األكياس حيث 

غ واخذ المتوسط بواقع 222.-182تراوحت بين 

الكمية التي تم جمعها  كغ/كيس وبالتالي يكون إجمالي0

عذق( وتكون  72 × نخلة 722 × 0في األكياس هي )

كغ وقدر سعر الكيلوغرام الواحد بريال واحد 0222

لاير وإذا طرح من هذا الرقم  0222ويكون العائد هو 

لاير  7.01لاير يكون الفرق هو ..0كلفة العمل وهي 

لاير 01..7نخلة فيكون العائد هو 722وتقسم على 

)الفدا  الى فوائد العملية األخرى التي ذكرت سابقا.إضافة 

 (.0272 وابو عيانه،

( ان استخدام نظام .027ووجد حسين واخرون )

التغطية قد تفوق معنويا في وزن وحجم الثمرة ولقد 

وجدوا ان الصنف برحي عند استخدام نظام التغطية قد 

تفوق معنويا واعطى اعلى معدل لوزن وحجم وقطر 

في حين اعطى والحاصل الكلي ن البذرة الثمرة ووز

الصنف بريم عند استخدام نظام التغطية اقل معدل 

 للصفات المذكورة انفا.
 

 :طرائقالالمواد و
  

 / في اللطيفية البستنة الدراسة في محطة بحوث نفذت

  خالل الفترة من  / وزارة الزراعة دائرة البستنة 

 لون ير لدراسة تأث  7/72/0271لغاية   02/0/0271

لثمار   الكيميائيةالفيزيائية و  على الصفات   الكيس

 البرحي، البريم.  صنفي
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تم اختيار اربعة اشجار من كل صنف متجانسة بالعمر  

لها نفس  واجريت  قدر اإلمكانوالطول والنمو الخضري 

 ولقحت بلقاح صنف ) الغنامي االخضر(  عمليات الخدمة

ية لغرض نورات زهر عشرةوترك على كل شجرة 

 تجانس الوحدات التجريبية 
  

 :تصميم التجربة
 

معامل   70 ةعوامل ثالثالمعامالت للبحث إلى  توزع

داخل كل وحدة تجريبية نُفذت  اشجار 3واستخدمت 

( وفق تصميم 0×0×.) عاملية كتجربة التجربة

)الراوي  حسب اختبار دانكن القطاعات العشوائية الكاملة

  .مل الدراسةعوا ( 1980وخلف هللا ، 
 

 العامل االول : الصنف
 

من األصناف العراقية الحلوة وذلك لخلو  صنف البرحي 

ثمارها من المادة العفصية القابضة في مرحلة الخالل 

األصفر )البسر( إلى مرحلة التمر مما يميزه عن 

األصناف االخرى حيث يؤكل خالال ً ،رطبا ً ، تمراً  

لم لذا انتشرت في أكثر وأن اإلقبال عليه كبير في العا

وقد تأخر هذا الصنف المميز كباقي  مناطق العراق.

األصناف األخرى التجارية نتيجة الظروف المحيطة 

إلى أن  0220بالعراق حيث تشير اإلحصائيات سنة 

الصنف برحي مع األصناف التجارية االخرى يحتل 

 % من تمور العراق  77.8نسبة 

ي ينتشر زراعته بكثرة من االصناف الذ صنف البريم   

في المنطقة الوسطى من القطر ويعد من االصناف 

    التجارية التي تصدر من منطقة شط العرب على شكل

خالل مطبوخ. وتمتاز ثماره بأن شكلها بيضوي منعكس 

وعليها لفحة حمراء والحجم متوسط الى صغير. لون 

الثمار في مرحلة االخالل اصفر مشطب بخطوط حمراء 

خال من المادة العفصية ومبكرة النضج واللحم ويكون 

 (.0220لذيذ النكهة خال من االلياف ولين. )حسين، 
 

 العامل الثاني: تكييس العذوق
 

 وكانت كاالتي :بثالث مكررات ولكل معاملة    

 المقارنة ) من دون تكييس (.  -7

 التكييس بأكياس حمراء اللون. -0

 .التكييس بأكياس  صفراء اللون - .

 .التكييس بأكياس خضراء  اللون -2

 :الصفات المدروسة 
 

 الصفات الفيزيائية للثمار -
 

ثمار بصورة  72أخذت  معدل وزن الثمرة )غم(: -7

عشوائية من كل مكرر وجرى قياس الوزن بميزان 

 حساس ومن ثم تم حساب معدل وزن الثمرة.

طول الثمار وقطرها ملم. ثمرة -0
-7

: تم اخذ عشر ثمار 

ورة عشوائية لكل مكرر في كل معاملة في مرحلة بص

الرطب وتم قياس الطول والقطر بواسطة قدمة القياس 

ثم استخرج معدل طول  Vernier   Digietalالرقمية  

وقطر الثمرة بقسمة المجموع )الطول والقطر( على عدد 

 الثمار.

معدل وزن لب الثمرة الطري )غم. ثمرة -.
- 7

:)  

ثمار عشوائياً  72 بأخذري للثمرة تم قياس الوزن الط 

من كل مكرر ولكل معاملة وتم وزنها باستخدام ميزان 

رقمي حساس تم استخراج معدل الوزن الطري للثمرة 

الواحدة من قسمة وزن الثمار على عددها ثم نزعت 

البذور من الثمار وتم وزنها واستخراج وزن البذرة 

ستخرج الواحدة من قسمة وزن البذور على عددها وا

وزن لحم الثمرة من خالل طرح وزن الثمرة الواحدة من 

 وزن البذرة .

 وزن البذرة. –وزن الطبقة اللحمية = وزن الثمرة  -2

معدل وزن النواة)غم. ثمرة -8
- 7

نزعت البذور من (: 

 الثمار وتم وزنها واستخراج وزن البذرة الواحدة

رحلة وزن العذق:  تم قطع العذوق وانزالها كاملة م  -0

  .ووزنت باستعمال ميزان حقلي  التمر

الحاصل الكلي )كغم.شجرة -1
-7

(: بعد عملية الجني 

الثمار لكل نخلة على حدة تم وزنها بواسطة ميزان حقلي 

 ومن ثم استخرج معدل وزن الحاصل الكلي لكل معاملة.
 

 الصفات الكيميائية:
 

 Totalالنسببة المئويبة للمبواد الصبلبة الذائببة الكليبة  -7

Soluble Solid (T. S. S)  

   تم تقديرها في عصير الحبات بجهاز المكسار اليدوي

Hand Refractometer  وتم اخذ قطرة من عصير

اعتماداً الحبات وقراءتها ولعدة نماذج واستخراج معدلها. 

 (Shirokov،  7905على طريقة ) 

 السكريات الكلية %: -0

 م من لحمغ 2.8قدرت السكريات عن طريق وضع  -.
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مبل مبن المباء المقطبر  (82الثمار الجافة وأضبيف لهبا )  

 12وهرست ومن ثم سخن المبزيج علبى درجبة حبرارة  

ºم
 
دقيقة باستخدام حمام مائي ألجل اسبتخالص  2.لمدة  

 رشح باستخدام ورق ترشيح رقبم ثمالسكريات من الثمار

 %(28) مبن .سبم( بعدها تم الترويق بإضبافة خمسبة 7)

رصبباص وتببم الببتخلص مببن الراسببب باسببتخدام خببالت ال

 .جهببباز الطبببرد المركبببزي ثبببم أضبببيف لهبببا خمسبببة سبببم

%( أوكبببزاالت البوتاسبببيوم وتبببم البببتخلص مبببن 00مبببن)

مبل  (722ثم أكمل الحجبم إلبى ) بالطريقة نفسهاالراسب 

لحسببباب  الطريقبببة نفسبببهابالمببباء المقطبببر، كمبببا اتبعبببت 

شبح  مبن المحلبول المر .( سبم82السكريات الكلية بأخذ )

سبباعة فببي الظببالم ثببم أضببيف إليببه  02وتببرك اكثببر مببن 

  Hclالمركز  من حامض الهــيـدروكلوريك . سمخمسة 

%( فينونفثبالين 7و أضيف للمحلبول ارببع قطبرات مبن )

ومببببن ثببببم عببببدلت الحموضببببة باسببببتعمال هيدروكسببببيد 

%( واضببيف لهببا قطببرات مببن حببامض 22الصببوديوم )

السببكريات  الخليببك لحببين اختفبباء اللببون الببوردي وقببدرت

 Lane andالكليببة فببي المحلببول حسببب طريقببة أعبباله 

Eynon (7990، )عباس وعباس. 
 

 النتائج والمناقشة:
 

( إلببى  وجببود 7تُشببير نتببائج الجببدول ) وزن الثمرررغ)(م(

فروقببات معنويببة نتيجببة تأثيرالصببنف اذ اعطببى الصببنف 

غم.ثمببرة 8..5برحببي اعلببى معببدل لببوزن الثمببرة بلببغ 
-7

 ،

بببريم اقببل معببدل لببوزن الثمببرة بلببغ  بينمببا اعطببى الصببنف

غم.ثمرة 1.07
-7

.  أظهرت النتائج تفبوق معاملبة التكيبيس 

اعلبى معبدل لبوزن الثمبرة  بإعطائهابالون االحمر معنوياً 

غم.ثمببرة 5 8.7بلببغ 
-7
ثببم تلتهببا وبفببارق معنببوي المعاملببة  

 5.20التكيببببيس بببببالون االصببببفر اذ اعطببببت معببببدل بلببببغ 

غم.ثمبرة
-7

 معاملبة المقارنبة اقبل معببدل، فبي حبين اعطببت 

ثمبرة  .0.1لبوزن الثمبرة بلبغ 
-7 

. امبا بشبان التبداخل ببين 

الصنف والمعامالت فقد كانبت هنالبك فروقبات معنويبة اذ 

اعطى الصنف برحي في معاملبة التكيبيس ببالون االحمبر 

غم.ثمبرة 9.50اذ اعطى اعلى معدل لوزن الثمرة بلغ 
-7

 ،

المقارنببة اقببل فببي حببين اعطببى الصببنف بببريم فببي معاملببة 

غم.ثمببرة 6.20معببدل لببوزن الثمببرة بلببغ 
-7

، يعببزى سبببب 

ارتفاع وزن الثمبار المكيسبة إلبى ارتفباع محتواهبا المبائي 

والمببواد الصببابة الذائبببة الكليببة أو قببد يعببزى السبببب إلببى 

ارتفباع محتببوى الثمبار مببن الهرمونبات الداخليببة ممببا أدى 

زيبادة  إلبى زيبادة امتصباص المباء داخبل الخاليبا وبالتبالي

وزن الثمرة. وأن زيادة محتوى الثمار تحت االكيباس مبن 

الهرمونببات قببد يعببزى إلببى منببع عمليببة التكيببيس لالكسببدة 

ممبببا أدى إلبببى أرتفببباع  Photo oxidationالضبببوئية 

تركيببببز الهرمونببببات الداخليببببة )االوكسببببن والجبببببرلين( 

وبالتبببالي أدت إلبببى االسبببراع ببببالنمو، حيبببث ذكبببر محمبببد 

تعببرض النبببات للظببالم يببؤدي علببى ( أن 7992) والببريس

زيببادة فعاليببة وتركيببز الهرمونببات  الداخليببة )االوكسببين 

نتائج هذِه الدراسبة تتفبق مبع ماوجبده شببانة والجبرلين (، 

نغببببال   ( فببببي دراسببببتهم  ألصببببناف 0227وآخببببرون ) 

( فببببي دراسببببته 0220وخصببباب وهاللببببي و الجببببـابري )

ألصبببناف )الحبببالوي والسببباير والخضبببراوي والزهبببدي 

البببريم وحسببين  ( فببي دراسببته  لصببنف 0220الجنببابي )و

 .    .027، وحسين واخرون،  0277واخرون،

 
 

ملببم .ثمببرةطببول الثمببرة )
-7

إلببى عببدم   0 جدول(: يُشببير

وجببود فروقببات معنببوي بببين الصببنفين فببي طببول الثمببرة.  

ييس أظهــرت النتائج وجود فروق معنوية بين معاملة التك

اذ اعطببت المعاملببة التكيببيس بببالون االصببفر اعلببى معببدل 

ملم .ثمرة 0.07.لطول الثمرة اذ بلغ 
-7
والتي لبم تختلبف  .

معنويا عبن المعباملتي التكيبيس ببالون االحمبر واالخضبر 

ملبم  7.89.، 0.02.واللذان اعطيا معدل طول ثمرة بلبغ 

.ثمرة
-7

 05.02، في حين اعطبت معاملبة اقبل معبدل بلبغ  

ثمبببببرةملبببببم .
-7
أمبببببا بالنسببببببة إلبببببى التبببببداخل الثنبببببائي  .

ببببين الصبببنف والمعبببامالت فقبببد كانبببت هنالبببك فروقبببات  

معنوية اذ اعطى الصنف ببريم فبي الكبيس االصبفر اعلبى 

ملببم .ثمببرة 72...معببدل لطببول الثمببرة بلببغ 
-7

، فببي حببين 

اعطببى الصببنف برحببي فببي معاملببة المقارنببة اقببل معببدل 

ملم .ثمرة 05لطول الثمرة بلغ 
-7. 

ملم. ثمرة طر الثمرة )ق
-7

إلبى عبدم   . ( تبين نتائج جبدول

وجبببود فروقبببات معنبببوي ببببين الصبببنفين وكبببذلك بالنسببببة 

 للمعامالت التكييس والتداخل بينهما  في قطر الثمرة.  

 

تأثير  لون الكيس والصنف   في وزن الطري للثمرغ)(م.ثمرغ  .1جدول
-0

 (لثمار نخيل التمر . 

 التكييس
 االصناف

 معدل   المعامالت
 بريم حيبر

 8.7b 7.85c 8.42b اصفر

 7.95c 6.80d 7.37c اخضر

 9.50a 8.00c 8.75a احمر

 7.27d 6.20e 6.73d مقارنة

  8.35a 7.21b معدل الصنف
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.شجرغ وزن العذق )كغم
-0

:) 
 

فروقببات معنويببة نتيجببة  الببى عببدم وجببود 2جببدول يُبببين   

وجبود فروقبات معنويبة النتائج الى . وبينت تأثير الصنفل

 ببالون االحمبر  معاملة التكييس تتفوق نتيجة للمعامالت اذ

كغبم 72.09باعطائها اعلى معدل لوزن العبذق بلبغ معنوياً 

.شبببجرة 
-7

، ثبببم تالهببببا معاملبببة التكيببببيس ببببالون االصببببفر 

 .5.7 , 5.85واالخضر اذ اعطيبا معبدل وزن عبذق بلبغ 

تابع، في حين اعطبت معاملبة المقارنبة اقبل معبدل كغم بالت

كغم.شببجرة  1.08بلببغ 
قببد يعببزى السبببب قببي ذلببك إلببى . 7-

 بببببالون االحمببببرأرتفبببباع نسبببببة العقببببد تحببببت االكيبببباس 

( مما زاد من عدد الثمار العاقدة للعذق  0220)الجابري، 

الواحببد وإلببى زيببادة وزن الثمببار تحببت االكيبباس وبالتببالي 

فبببببق هبببببذِه النتبببببائج مبببببع حسبببببين ازداد وزن العبببببذق، وتت

( فببي دراسببتهم علببى ثمببار الزهببدي  7958وآخــببـرون ) 

( في  دراسته  على  أصناف الحبالوي 0220والجابري )

( فببي 0220والسبباير والخضببراوي والزهببدي والجنببابي )

امببا فيمببا يخببص التببداخل دراسببته علببى صببنف )البببريم(. 

 الثنببائي فتبببين نتببائج الجببدول وجببود فروقببات معنويببة اذ

اعطى الصنف برحمي في معاملة التكييس بالون االحمبر 

كغم.شببجرة 72.57اعلببى معببدل لببوزن العببذق بلببغ 
، فببي 7-

حين اعطى الصنف بريم فبي معاملبة المقارنبة اقبل معبدل 

كغم.شجرة  1بلغ 
-7 .   

 

تأثير  لون الكيس والصنف   في وزن العذق )كغم.شجرغ  . 4جدول
-0)

 في ثمار نخيل التمر  . 

 معدل  المعامالت الصنف لكيسلون ا
 بريم برحي

 7.97cde 9.18bc 8.58b اصفر

 8.60bcd 7.67de 8.13bc اخضر

 10.81a 9.78ab 10.29a احمر

 7.72de 7.00e 7.25c مقارنة

  8.72a 8.41a معدل الصنف

 

الحاصل الكلي )كغم.شجرغ
-0

:) 
 

البى عبدم وجبود فروقبات معنويبة نتيجبة  8جدول يُبين     

تأثير الصبنف. واظهبرت نتبائج الجبدول  وجبود فروقبات ل

معنوية نتيجة للمعامالت اذ تفوقت معاملبة التكيبيس ببالون 

بلبغ  للحاصبل الكلبياالحمر  معنوياً باعطائها اعلى معدل 

.شبجرة كغم 720.50
-7،

ثبم تالهبا معاملبة التكيبيس ببالون  

االصببببببببببببببفر واالخضببببببببببببببر اذ اعطيببببببببببببببا معببببببببببببببدل 

.شببجرة كغم ...57 ,.5..5بلببغ  حاصببل
بالتتببابع، فببي  7-

 10.82حبببين اعطبببت معاملبببة المقارنبببة اقبببل معبببدل بلبببغ 

كغم.شجرة 
نتبائج  فتشبير. اما فيما يخص التداخل الثنبائي 7-

الجدول وجود فروقات معنويبة اذ اعطبى الصبنف برحبي 

فببي معاملببة التكيببيس بببالون االحمببر اعلببى معببدل لببوزن 

شبببجرة  كغبببم. 725.20العبببذق بلبببغ 
، فبببي حبببين اعطبببى 7-

 12صببنف بببريم فببي معاملببة المقارنببة اقببل معببدل بلببغ ال

كغم.شجرة 
-7  . 

  

تأثير  لون الكيس والصنف   في معدل طول الثمرغ )ملم .ثمرغ.  2 جدول
-0

 (  لثمار نخيل التمر.  

 لون الكيس
 الصنف

 معدل المعامالت
 بريم برحي

 31.33ab 33.10a 32.21a اصفر

 30.63b 32.23ab 31.59a اخضر

 32.33ab 32.06ab 32.20a احمر

 28.00c 28.40c 28.20b مقارنة

  31.45a 30.62a معدل الصنف
 

ملم. ثمرغ لون الكيس والصنف   في قطر  الثمرغ ) تأثير. 3 جدول
-0

 لثمار نخيل التمر. ( 

 لون الكيس
 الصنف

 معدل المعامالت
 بريم برحي

 29.00a 27.50a 26.25a اصفر

 26.00a 27.63a 27.81a اخضر

 20.23a 26.13a 24.16a احمر

 27.53a 26.53a 27.03a مقارنة

  26.19a 27.40a معدل الصنف
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تأثير  لون الكيس والصنف   في معدل الحاصل الكلي )كغم.شجرغ . 5جدول  
-0

 ( لثمار نخيل التمر . 

 لون الكيس
 الصنف

 معدل المعامالت
 بريم برحي

 29.66cde 92.00bc 83.83b اصفر

 86.00bcd 76.66de 81.33bc اخضر

 108.06a 97.66ab 102.86a احمر

 75.00de 70.00e 72.50c مقارنة

  87.18a 84.08a معدل الصنف

 

معدل وزن النواغ (م. ثمرغ
- 0

: 
 

وجود فروقات معنوية بين نوع  0جدول تشير نتائج  

التكييس ومعاملة المقارنة  في الجدول وزن النواة وكانت 

عدل لوزن النواة معاملة التكييس باللون االحمر  اعلى م

غم. ثمرة 0.54وبلغ 
- 7

: 

غم.  0.48اما معاملة  المقارنة اعطت  اقل معدل بلغ  

ثمرة
- 7

اعطى صنف بريم اعلى معدل بلغ  اما للصنف، 

غم. ثمرة 0.60
- 7

اما الصنف برحي اعطى اقل معدل  

غم. ثمرة 0.38لوزن النواة اذ بلغ 
- 7

، 

فقد  و الصنف  اما فيما يخص التدخل بين نوع التكييس  

 يالحظ تفوق تفوق الصنف بريم بجميع المعامالت بينما 

اذا اعطى معدل  اللون االحمر على جميع المعامالت

غم. ثمرة 0.49بلغ وزن النواة 
- 7

اللون في حين اعطى  

غم. ثمرة 0.38اقل معدل  االصفر 
- 7

اتفقت النتائج مع  .

( في دراسته ألصناف )الزهــدي 0220الجابري )

( 0220لحــالوي والساير والخضراوي( والجنابي )وا

 ..027 في دراسته على صنف )البريم( حسين واخرون،

 

 

تأثير لون الكيس والصنف   في وزن النواغ )(م. ثمرغ. 6جدول
- 0

 ( في ثمار نخيل التمر 

 لون الكيس
 الصنف

 المعامالت  لمعد
 بريم برحي

 0.38c 0.63a 0.50ab اصفر

 0.40c 0.62a 0.51ab اخضر

 0.49b 0.59a 0.54a احمر

 0.38c 0.60a 0.48b مقارنة

  0.41b 0.60a معدل الصنف

 

(م. ثمرغ معدل وزن اللحم 
- 0

: 
 

الى عدم وجود فروقات معنية بين  1جدول تشير نتائج 

معامالت  فيما يخصالصنفين في معدل وزن اللحم. 

اذ ية وجود فروقات معنو التكييس فتبين نتائج الجدول

اعلى معدل لوزن  معاملة التكييس باللون االحمر اعطت

 4.66اللحم متفوقة على اللون االصفر واالخضر  بلغ 

غم. ثمرة
- 7

اما معاملة  المقارنة اعطت  اقل معدل بلغ   

غم. ثمرة 0.48
- 7

 الصنف و اما فيما يخص التدخل بين .

باللون االحمر  برحي نوع التكييس  فقد تفوق الصنف 

 5.14عطى اعلى معدل للوزن اللحم الرطب  اذ بلغ وا

غم. ثمرة
- 7

للمعاملة للون   اعطى الصنف برحيبينما ، 

غم. ثمرة 3.44اقل معدل بلغ  المقارنة
-7

ويعزى السبب . 

 في ذلك إلى أرتفاع المحتوى المائي للثمار المكيسة.

( في دراسته ألصناف 0220اتفقت النتائج مع الجابري ) 

الحــالوي والساير والخضراوي( والجنابي  )الزهــدي و

حسين  في دراسته على صنف )البريم( (0220)

 ..027واخرون،

حم )(م. ثمرغللاالكيس والصنف في وزن  تأثير لون. 7جدول
- 0

 ( في ثمار نخيل التمر 

 لون الكيس
 الصنف

 المعامالت  معدل
 بريم برحي

 4.10bc 4.44b 4.27ab اصفر

 4.05bcd 4.03bcd 4.04b اخضر

 5.14a 4.18bc 4.66a احمر

 3.44d 3.68cd 3.56c مقارنة

  4.18a 4.08a معدل الصنف
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 :السكريات الكلية% 
 

الصنفين  وجود فروقات معنوية بين 5جدول تشير نتائج 

 في محتوى الثمار من السكريات الكلية اذ اعطى الصنف

% ، 29.62بريم اعلى محتوى من السكريات الكلية بلغ 

 .1..0في حين اعطى الصنف برحي اقل محتوى بلغ 

فيالحظ من نتائج الجدول  نوع التكييس% اما فيما يخص 

اعطت معاملة التكييس باللون  وجود فروقات معنوية اذ 

لكلية ا االخضر  ومعاملة المقارنة  اعلى نسبة السكريات

متفوقة على اللون االصفر واالخضر بلغت على التوالي 

اعطت   اللون االصفراما معاملة   %26.50و %26.67

اما فيما . % 25.77  تبلغلنسبة السكريات اقل معدل 

كانت  نوع التكييس  فقدالصنف ويخص التدخل بين 

معاملة  ى الصنف بريم فيواعط هنالك  فروقات معنوية 

اعلى نسبة   التكييس باللون االخضر  ومعاملة المقارنة 

فيحين لكال المعاملتين  % 0..09بلغت  كلية  سكريات

اعطى الصنف برحي في معاملة المقارنة والتكييس 

قد يعزى  .%23.63باللون االصفر اقل محتوى بلغ 

نضج الثمار مما أدى  السبب إلى تأثير التكييس في تبكير

( 7997إلى ارتفاع السكريات الكلية، حيث ذكر مطر )

نضج ، أن نسبة السكريات ترتفع كلما تقدمت الثمار في ال

( 0220تتفق نتائج هذِه الدراسة مع ما وجده الجابري )

في دراسته ألصناف )الحالوي والساير والخضراوي 

 والزهدي (.

 

 تأثير  لون الكيس والصنف   في السكريات الكلية%  لثمار نخيل التمر . . 8 جدول

 لون الكيس
 الصنف

 المعامالتمعدل 
 بريم برحي

 23.63c 27.90b 25.77b اصفر

 27.90b 29.36a 26.67a اخضر

 23.70c 27.90b 25.80b احمر

 23.63c 29.36a 26.50a مقارنة

  23.73b 29.62a معدل الصنف

 

 :%TSS المواد الصلبة الذائبة الكلية نسبة
  

تشير نتائج وجود فروقات معنوية بين نوع التكييس 

وكانت معاملة  TSSومعاملة المقارنة  في الجدول نسبة 

بلغت  TSSعلى نسبة ألتكييس باللون االحمر واالخضر ا

 متفوقة على اللون االصفر  % 40.86و %39.46

 36.81%ومعاملة المقارنة بااقل فرق معنوي بقيمة بلغت

تفوق  الصنف تأثيراما  على التوالي. %36.93و 

في فروقات معنوية الصنف برحي  على الصنف بريم  ب

فيما يخص التدخل بين اما   ،37.73 اذ بلغ TSSنسبة 

فقد تفوق الصنف  TSSفي نسبة  و الصنف نوع التكييس

اذ  TSS واالخضر في نسبةباللون االحمر   بريم 

بينما يالحظ وجود فروق معنوية    37.96aو  38.03

برحي على اللون في الصنف  واالخضر  للون االحمر

أن الزيادة في نسبة المواد  .معاملة المقارنةمع  االصفر

لصلبة الذائبة الكلية في الثمار المكيسة قد تعزى إلى ا

ارتفاع نسبة السكريات في الثمار المكيسة )كلور 

( ، وتتفق هذِه النتائج مع شبانة  7918وآخرون، 

( في دراســـتهم لصــنف )نغال 0227وآخــرون )

( في دراسته 0220وخصاب وهاللي( والجابري )

 ي والزهدي( . ألصناف )الحالوي والساير والخضراو

 

 في ثمار نخيل التمر. TSS%تأثير  لون الكيس والصنف في نسبة  .0جدول

 الكييسلون 
 الصنف

 المعامالت   معدل
 بريم برحي

 36.10d 37.53b 36.81b اصفر

 36.43c 37.96a 37.20a اخضر

 36.40c 38.03a 37.21a احمر

 36.46c 37.40b 36.93b مقارنة

  37.73a 36.35b معدل الصنف
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 :العربية المصادر 
 

 نخلبة ..022حجباج نظيبف ،محمبد وخليبف محمبد ،عباطف ببراهيمإ

 منشأة . العربي الوطن في وانتاجها  رعايتهاو  ، راعتهاز التمر

 صفحة. . (789)  االسكندرية المعارف

 

براهيم، عبد الباسط عودة، والجابري، خير هللا موسى عواد، إ

ملية التكييس في بعض الصفات الفسلجية لثمار . تأثير ع0220

أربعة أصناف من نخيل التمر. مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر 

 .9. – 7.: 0، 7العدد 0المجلد

 علي عبد  احمد ، ومثال راهيم اب خليل وثريا، يحيى عالء الباقر،

 إنزيمات فعالية على تمورالزهدي تكييس تأثير1988 

 .البحوث مجلة .السليوليز و كتيورونيزجاال والبولي األنفرتيز

  070 -027 :1 المائية المجلدالزراعية والموارد 216-201

 تقبدير . 2008  عبباس راهيمإبب كباظم و حنظبل ابتهباج ، التميمبي   

اصبناف مبن نخيبل التمبر  فبي  خمسبة ثمبار فبي المعبدني التركيز

 dactylifera L.)   ( Phoenixمراحل نموها المختلفة 

. 0272 و رمزي عبدالرحيم اببو عيانبة، ، سعود بن عبد الكريم ،الفدا

االثار االقتصادية لعمليبات تحسبين جبودة التمبور. مجلبة الشبجرة 

 08-85: .العدد 0المباركة   المجلد

 68-78. :07 المجلد ،)خاص)العددمجلة البصرة للعلوم 

العببذوق فببي تببأثير تكيببيس .  2002الجببابري، خيببر هللا موسببى عببواد

 L. Phoenixأصبناف مبن نخيبل التمبر  الثمبار ألربعبة صبفات

dactylifera . جامعببببة  -كليببببة الزراعببببة  -رسببببالة ماجسببببتير

 صفحة . 08العراق : -البصرة 

البببرش بمسبببتخلص الكجبببرات   تبببأثير .0221خالبببد نببباجي  الجنبببابي،

كليبببة  س علبببى ثمبببار النخيبببل صبببنف ببببريم،يوالجببببرلين  والتكيببب

 .الزراعة جامعة بغداد

راشد محمد خلفان وحسن شببانه ومحمبد عبوض هللا وعلبي  الشريقي،

. نخيل التمر فبي دولبة اإلمبارات 1995العمودي ووليد ألصفدي.

 131العربية المتحدة. مطبعة المنظمبة العربيبة للتنميبة الزراعيبة.

 صفحة.

. وصببف لبببعض أصببناف نخيببل التمببر 0220 حسببين، فرعببون احمببد.

اد األصببناف الزراعيببة. العراقيبة. اللجنببة الوطنيببة لتسببجيل واعتمبب

البرنببببامج الببببوطني لتكثيببببر وتحسببببين زراعببببة النخيببببل. وزارة 

 جمهورية العراق.  –الزراعة 

حسببين، فرعببون احمببد، خالببد عبببدهللا سببهر الحمببداني وسببهام هاشببم 

. تأثير التغطية وطرق  الخف المختلفبة والتبداخل .027 احريب.

ن مببن بينهمببا فببي بعببض الصببفات النوعيببة والكميببة لثمببار صببنفي

نخيل التمر. المجلة العراقية لدراسات الصحراء المؤتمر العلمبي 

 الثاني لمركز دراسات الصحراء.

حسببين، فرعببون احمببد ، خالببد عبببدهللا سببهر الحمببداني وسببهام هاشببم 

تأثير طرق الخبف المختلفبة والتغطيبة والتبداخل  .0277 احريب.

مببر بينهمببا فببي بعببض الصببفات النوعيببة والكميببة لثمببار  نخيببل الت

مجلببة الزراعببة العراقيببة وقببائع المببؤتمر العلمببي  صببنف خيببارة.

 2العدد  70الثامن للبحوث الزراعية المجلد 

. 2000 طباني وعلبي حسبن حمبودي.قحشبانة ،حسين وسعد عبدهللا ال

تببأثير تكببيس العببذوق بأكيبباس ورقيببة بعببد التنبيببت مباشببرة علببى 

ل التبكيبببر بببببالتلقيح وبعبببض مواصببببفات الثمبببار ل صببببناف نغببببا

وخصببباب وهاللبببي، وزارة الزراعبببة والثبببروة السبببمكية، دولبببة 

 .5اإلمارات العربية المتحدة .نشرة فنية رقم 

شبجرة   التمبر نخلبة 2008 اببراهيم، عببد الباسبط عبودة اببراهيم ،

لدراسببات المنبباطق الجافببة واالراضببي  المركببز العربببي الحيبباة،

 صفحة. 02.القاحلة )اكساد(. 

نخيببل. مطبعببة زراعببة وانتبباج ال . 7997مطببر، عبببد األميببر مهببدي  

 صفحة. 202جامعة البصرة: 
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