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 الخالصة

عمػػى مػػرحمتيف المرحمػػة األولػػى تػػـ أجرائيػػا فػػي مختبػػر الكيميػػاء التػػابع لمكميػػة  البحػػث نفػػذ
التقنيػػػػة الزراعيػػػػة والتػػػػي تػػػػـ خالليػػػػا عمميػػػػػة إسػػػػتخالص المكنػػػػيف مػػػػف خشػػػػب أشػػػػجار السػػػػػبحب  

المكشػوفة  حقػوؿ الزيتػوف حد أ أما المرحمة الثانية فقد تـ أجرائيا في .Melia azedarach Lنوع
ولمفتػػرة مػػػف  محافظػػة نينػػػوع الغابػػػات ومكافحػػة التصػػػحر/ لػػدائرة مشػػتل غابػػػات نينػػوع التػػػابع فػػي 

تحسػػيف فعاليػػة  فػػيلمعرفػػة تػػ ثير المعاممػػة بمسػػتخمص المكنػػيف  2022/2/25ولغايػػة  2021/9/8
 72 ، حيػػث تػػـ أختيػػارOlea europaea L.الزيتػػوف  شػػتالتنمػػو وتطػػور عمػػى  ره  ثػػأسػػمدة و األ

، وتػػـ  فػي النمػػو الخضػري  اإلمكػػاف قػدر متشػابيابعمػر سػػنتيف و  Arbequinصػػن   شػتمة زيتػوف 
وحػدة تجريبيػة )شػتمة زيتػوف(  24تقسيـ حقل الزيتوف إلػى ثالثػة قطاعػات كػل قطػاع يحتػوي عمػى 

 ـ. 2ـ والمسافة بيف خط وأخر 1.5وكانت المسافة بيف شتمة وأخرع 

 RCBD عشػػػوائية الكاممػػػةوفػػػق تصػػػميـ القطاعػػػات العمػػػى  عامميػػػةنفػػػذ البحػػػث كتجر ػػػة   
Randomized Complete Blocks Design)،) ضػػػافة المكنػػػيفإوؿ مثػػػل العامػػػل األ 

مػػا أ( بػػدوف إضػػافة المكنػػيف، إضػػافة المكنػػيف) بمسػػتوييف المسػػتخمص مػػف خشػػب أشػػجار السػػبحب 
 10بتركيػز   Urea،1-غـ.لتػر 129بتركيز  (NPKسمدة نواع مف األأالعامل الثاني فشمل ثالثة 

تػػػـ خمطيػػػا مػػػع المكنػػػيف ب ر عػػػة ( 1-غـ.لتػػػر 69.5بتركيػػػز  Urea%50+NPK%50، 1-غـ.لتػػػر
 (.  25% ،15% ،10%،0)نسب ىي 

برنػام  التحميػل  باسػتخداـ ،المسػتخدـحسػب التصػميـ  حصػائيا  إحممػت  جمػع البيانػاتبعػد 
تميػزت المعػامالت المختمفػة عػف بعضػيا  SAS (Statically analysis system) حصػائياإل

 . 0.05حسب اختبار دنكف متعدد الحدود عند مستوع احتمالية 

 فرعطوؿ األوقطره،  رتفاع الساؽأ)دلت بيانات التحميل اإلحصائي إلى وجود زيادة معنوية في 
في  تركيز الفسفور،(%) في األوراؽ  تركيز النتروجيفومساحتيا،  وراؽعدد األوعددىا، 
 المكنيف بمستخمصعند معاممة الشتالت  ،(%) في األوراؽ  تركيز البوتاسيـو ،(%) األوراؽ 
 . 1-لتر. غراـ 32.25التركيز في السيما  ت ثيرا  معنويا   لوحدهِ 

زيػػػادة  إلػػػى -1لتػػػر غػػػراـ. 129( بتركيػػػز NPKأدع الػػػرش الػػػورقي بالسػػػماد المركػػػب )كمػػػا 
 تركيػز النتػروجيف، طوؿ األفرع وعددىا، عدد األوراؽ ومساحتيا، رتفاع الساؽ وقطرهأمعنوية في 



 ب 
 

تركيػز  ،(%) في األوراؽ  تركيز البوتاسيـو ،(%) في األوراؽ  تركيز الفسفور،(%) في األوراؽ 
 . ((SPAD) األوراؽفي الكمي محتوع الكموروفيل ، و (%) الكر وىيدرات الكمية في األوراؽ

 ةمعنوي إلى حدوث زيادة -1غـ.لتر10بتركيز  Urea)النتروجيني )واظيرت إضافة السماد 
فػي  تركيػز الفسػفور،(%) فػي األوراؽ  تركيز النتروجيف ،الورقية والمساحة األوراؽصفة عدد  في

 تركيػػز الكر وىيػػدرات الكميػػة فػػي األوراؽ ،(%) فػػي األوراؽ  تركيػػز البوتاسػػيـو ،(%) األوراؽ 
 .(SPAD) األوراؽفي الكمي محتوع الكموروفيل ، و (%)

( في أحداث NPK%50+ Urea%50) المخموط سمادالبالرش الورقي معاممة  وتسببت 
 ,عػدد األفػرع فػرع,طوؿ األ قطر الساؽ, رتفاع النبات,صفات النمو الخضري )أفي فروؽ معنوية 

فػػػػػي  ( والمحتػػػػػوع الكيميػػػػػائي لػػػػػعوراؽ )تركيػػػػػز العناصػػػػػر الغذائيػػػػػةمسػػػػػاحة الورقػػػػػةاألوراؽ, عػػػػػدد 
)و  (%Pعنصػػػػػػر الفسػػػػػفور)و (, %Nعنصػػػػػر النتػػػػػػروجيف)( %األوراؽ) ( %Kعنصػػػػػػر البوتاسػػػػػػيـو

 69.5(( سػػػػيما التركيػػػػز SPAD) األوراؽفػػػػي الكمػػػػي محتػػػػوع الكموروفيػػػػل  (,%الكر وىيػػػػدرات )و 
 .-1لتر.غراـ

حدوث ت ثيرات معنوية في جميع الصفات الدراسة  عواملالتداخالت الثالثية بيف  سجمت
في النمو الخضري لمشتالت أو المحتوع الكيميائي ألوراؽ تمؾ الشتالت  سواء   المدروسة

 بإعطائيا أعمى المعدالت.

 

  




