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  Orgevitاستجابة شتالت الزيتون المزروعة في المناطق الصحراوية لمتسميد األرضي بالـ
 Reef plantcareوالرش بالـ 

 2احمد فتخان زبار الدليمي                           1شهبال عبد الحكيم زعيمي المرسومي 
 أستاذ                                                           

 وزارة التربية1 
 كمية الزراعة/جامعة االنبار2 

 ahmedzubar@yahoo.com البريد االلكتروني:
 المستخمص : 

بيدف البحث عن  2014نفذت دراسة في احد البساتين الواقعة في مدينة ىيت/محافظة االنبار خالل الموسم 
في بعض صفات النمو  Reef PlantCareوالرش بمادة الـ  Orgevitتأثير التغذية بسماد الدواجن المصنع الـ 

مة بعمر سنتين ومتجانسة قدر شت  36الخضري والمحتوى الكيميائي لشتالت الزيتون صنف أشرسي . اختيرت 
في منتصف آذار لموسم الدراسة , في حين تم رش  Orgevitاإلمكان في النمو الخضري . وتم إضافة سماد الـ 

وفق تصميم بفترات شيرية من بداية نيسان الى بداية تشرين األول . نفذت تجربة عاممية  Reef PlantCareالـ 
معاممة وبثالثة مكررات وبواقع شتمة  12, إذ احتوت التجربة عمى  R.C.B.Dالقطاعات العشوائية الكاممة 

 1و 0.5و 0بثالثة مستويات ) Orgevitواحدة لموحدة التجريبية إذ مثل العامل األول إضافة سماد الـ 
 Reef, أما العامل الثاني فشمل الرش بمادة الـ  (P2و  P1و  P0( وقد تم التعبير عنيا بالرموز )1-كغم.شتمة

PlantCare ( ( والتي تم اإلشارة ليا بالرموز )1-مل.لتر 2و  1.5و  1و  0وبأربعة مستوياتV0  وV1  و
V2  وV3 . ) 

تأثيرا" معنويا" في كافة صفات النمو الخضري والمحتوى الكيميائي لشتالت الزيتون  Orgevitأظير سماد الـ 
)مساحة الورقة , محتوى األوراق من ( والذي حقق أفضل القيم لمصفات P2ال سيما المستوى العالي )

,   2سم 6.96الكموروفيل , نسب الكربوىيدرات والنتروجين والفسفور والبوتاسيوم في األفرع( وبمغت عمى التتابع )
 Reef%( . كما أثر الرش بالـ  0.89% و  Spad  ,7.95  , %1.64  , %0.40وحدة  83.32

PlantCare  معنويا" في أغمب الصفات ال سيما( المعاممةV3 والتي تميزت بتحقيقيا أفضل تأثير معنوي )
 79.51لمصفات )محتوى األوراق من الكموروفيل ونسبتي الكربوىيدرات والبوتاسيوم في األفرع( والتي بمغت )

%( عمى التتابع . بمغ التداخل بين عاممي الدراسة مستوى" معنويًا في كافة  0.86% و  7.67و  Spadوحدة 
روسة , وقد تحقق التأثير األكبر لمتداخالت تبعًا لنوع المعاممة , فيما ظيرت أدنى قيم عند معاممة الصفات المد

 المقارنة .
 . Orgevit  ,Reef PlantCareكممات مفتاحية : الزيتون , النمو , التسميد , 
 البحث مستل من رسالة ماجستير لمباجث األول
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Abstract : 

A study was conducted in one of the olive orchard at Heet city of Al-anbar prov-

ince during the season 2014 to investigate the feeding by industrial chicken manure 

(Orgevit) and spraying with the Reef PlantCare  on some growth traits and chemical 

content of olive seedlings Ashrasi cultivar. Thirty sex identical seedlings as possible 

were chosen at age of two years. The Orgevit was applied in the middle of March, 

while the spraying with Reef PlantCare  was at monthly intervals, starting from the 1
st
 

of April to October the 1
st
.  A factorial experiment was carried out in R.C.B.D. design 

included 12 treatments repeated three times,  using one tree for each experimental 

unit, The first factor (Orgevit  manure) was used in three levels (0 , 0.5 and 1 

kg.seedling
-1

) presented with symbols (P0, P1 and P2), whereas the second factor was 

spraying with the Reef PlantCare in four levels (0 , 1 , 1.5 and 2 ml.l
-1

 ), mentioned as 

(V0, V1, V2 and V3). 

Applying the Orgevit manure showed significantly affected in all of the studied 

traits of vegetative growth and chemical component of olive seedlings, especially the 

highest level used (P2) which showed the best values for traits (leaf area, chlorophyll 

content in leaves and carbohydrates, nitrogen, phosphorus, potassium percentages in 

branches) which reached (6.96cm
2
 , 83.32 spad unit, 7.95%, 1.64%, 0.40% and 

0.89%) respectively. spraying with Reef PlantCare was affected significantly espe-

cially with the treatment (V3) that gave the best significant effect for the traits (chlo-

rophyll content in leaves, carbohydrates and potassium percentages in branches) 

which gave (79.51 spad unit, 7.67% and 0.86%, respectively).  The interaction be-

tween two study factors reached a significant  level in all of traits and the highest ef-

fect of interactions was depended on the treatment type, whereas the lowest values 

showed at the control treatment. 

 Keywords: Olive , Growth , Fertilization , Orgevit , Reef PlantCare 

  : المقدمة
يعد الزيتون من أشجار الفاكية الميمة وذلك لقيمة ثماره الغذائية والطبية العالية , وىي من األشجار المباركة 
وقد ذكرت في القرآن الكريم ست مرات بصورة مباشرة ومرة واحدة بوصفيا في سورة المؤمنين ) َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن 

كموا )) ( وأوصى بيا خيرا" فقال ِصْبٍغ ِلْْلِكِميَن ( , كما وأشاد بذكرىا الرسول محمد)ُطوِر َسْيَناَء تَْنُبُت ِبالدُّْىِن وَ 
. تنتشر زراعة الزيتون وبشكل تجاري في حوض البحر األبيض  ((الزيت وادىنوا بو فانو من شجرة مباركة 
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" في المناطق المحصورة المتوسط والشرق األوسط ولذا تسمى بشجرة البحر األبيض المتوسط , كما ينمو ديميا
 ( .6ممم سنويا" ) 600 -200شماال" والتي يتراوح تساقط األمطار فييا بين  o 45-30بين خطي عرض 

إن المقصود بالتسميد ىو أي مادة عضوية أو غير عضوية , طبيعية أو مصنعة تستطيع تزويد النبات 
(. وتعد أسمدة الدواجن الطبيعية أو 31ة )بالمغذيات الضرورية لمنمو واإلنتاج خالل مراحل نموه المختمف

المصنعة أحد أنواع األسمدة العضوية التي تحوي عمى كافة المغذيات والعناصر الضرورية لتغذية النبات والتى 
يمكن بيا االستغناء عن كل أو جزء من األسمدة الكيميائية مما يؤدي إلى تقميل تكاليف اإلنتاج الزراعي وخفض 

الزيتون الى أشجار ( ORG-M-VITسماد الدواجن المصنع )أظير إضافة (. وقد 26بيئي )معدالت التموث ال
حصول زيادة معنوية في كل  1-شجرة كغم. 8و  6,  4,  2,  1بعمر ثالث سنوات بالتراكيز  Gemlikصنف 

األكثر تأثيرا" بين التراكيز المستخدمة في  1-كغم.شجرة 6من ارتفاع األشجار وقطر سيقانيا وقد كان التركيز 
( 1-طن.ىكتار 4و 2الى نباتات الرقي بالمعدالت ) Orgevit( أن إضافة سماد الـ 30)وجد  و .(14الدراسة )

أسيم وبشكل فعال في تحسين النمو الخضري وذلك برفع معدالت التركيب الضوئي في األوراق من خالل زيادة 
( لدى استعماليم لبعض األسمدة العضوية وتأثيرىا في نمو 1الحظ )كموروفيل . كما محتوى تمك األوراق من ال

نتاج الخيار أن إضافة سماد الدواجن المصنع )أتالبولينا( بمعدل  أسيم وبشكل فعال في  2م 500كغم. 200وا 
باتات الميانة ( أن تسميد ن16بين )فيما تحسين معدالت النمو الخضري لمنباتات قياسا" بمعاممة المقارنة . 
( أسيم وبشكل فعال Cropcareو  Orgevitالنامية في الظروف المحمية بنوعين من أسمدة الدواجن المصنعة )

( لدى استخدام سماد 8الحظ )كما في تحسين مظاىر النمو الخضري والذي انعكس ايجابيا" عمى الحاصل . 
نتاج نباتات البصل حصول زيادة  2م100كغم. 40و  30,  20بمعدل  Italpollinaالدواجن المصنع  في نمو وا 

  المدروسة .معنوية في أغمب صفات النمو 
أثبتت البحوث  إذتعد التغذية الالجذرية )التغذية الورقية( من العالمات الميمة لطرائق تطور الزراعة الحديثة 

ليل ىذه العناصر والتي تمتص والتجارب إمكانية إمداد النباتات بالعناصر الغذائية المختمفة عن طريق رشيا بمحا
بواسطة األجزاء النباتية المختمفة الظاىرة فوق سطح التربة , فضال عن كون بعض العناصر الغذائية كالحديد 

كالترب العراقية ومن ثم  pHوالنحاس والزنك والمنغنيز تثبت عند إضافتيا الى التربة التي ترتفع فييا قيمة الـ 
ا وأن التغذية الورقية تقمل من التموث البيئي الناتج عن إضافة المركبات السمادية تصبح غير جاىزة لمنبات , كم

أظير تحسنا" في صفاتو الخضرية ولموسمي الدراسة  Anna( أن صنف التفاح 33)الحظ . وقد ( 11لمتربة )
وبعض  Kو  N  ,P( والذي يحتوي عمى العناصر الكبرى Fertifol Misrوذلك عند الرش بالسماد الورقي )

إذ حققا أعمى القيم لصفات مساحة الورقة  1-غم.لتر 2.5و  1.5العناصر المغذية الصغرى وبالتركيزين 
( حصول تغييرات 12كما أكدت ) قياسا" بمعاممة المقارنة . Kو  Nومحتواىا من الكموروفيل وعنصري الـ 

,  Nاألوراق ومحتواىا من عناصر الـ  معنوية في صفات النمو الخضري لشتالت الزيتون والمتمثمة بزيادة مساحة
P  وK  وجدت % ولكال موسمي الدراسة . و 0.5وذلك عند الرش بخميط من العناصر الكبرى والصغرى بالتركيز
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حصول زيادات معنوية في  1-غم.لتر 5بمستوى  Agroleaf( عند رش شتالت الكمثرى بالمحمول المغذي 3)
( أن 32فيما بينت ).  Kو  N  ,Pموروفيل والكربوىيدرات وعناصر الـ المساحة الورقية ومحتوى األوراق من الك
والمتمثمة بمساحة الورقة ومحتواىا من الكموروفيل أظيرت  Le-Conteصفات النمو الخضري لصنف األجاص 

 ولموسمي الدراسة . 1-غم.لتر 1.0و  0.7,  0.5تحسنا" ممحوظا" عند الرش بالعناصر المغذية بالتراكيز 
( إمكانية استخدام الكايتوسان في تحسين النمو وزيادة اإلنتاج لمنباتات .  9 و16 و  40من )بين كل 

لمرة واحدة ومرتين وثالث مرات  1-مل.لتر 5و  2.5وأظيرت نباتات الشميك عند رشيا بالكايتوسان بالتركيزين 
واىا من الكربوىيدرات وعناصر الـ تأثيرا" معنويا" في صفات النمو الخضري والمتمثمة بزيادة مساحة الورقة ومحت

N  ,P  وK  ( .20ولثالث مرات ) 1-مل.لتر 5ال سيما عند التركيز العالي 
تتصف ترب العراق بشكل عام والترب الصحراوية منيا بشكل خاص بأنيا ترب قاعدية غير خصبة ولذا فان 

ئية مما يستوجب المجوء إلى اإلضافات النباتات النامية فييا تكون غير قادر عمى سد حاجتيا من العناصر الغذا
ولذا فقد ىدفت الدراسة الكبيرة من األسمدة سواء عن طريق التربة أو بالرش عمى المجموع الخضري لمنباتات , 

تغذية شتالت الزيتون صنف أشرسي والنامية تحت الظروف الصحراوية بسماد  إمكانية البحث في الحالية إلى
 .   الحاوي عمى بعض العناصر المغذية Reef plantcare( والرش بالـ Orgevitالدواجن المصنع )

 المواد وطرائق العمل :
نفذت دراسة في احد بساتين الزيتون الواقعة في ناحية الفرات التابعة لمدينة ىيت/محافظة االنبار لمموسم 

 Reefالرش بمادة بالـ )سماد دواجن مصنع( و  Orgevitبيدف البحث في تأثير اإلضافة األرضية بالـ  2014
PlantCare  في صفات النمو الخضري والمحتوى الكيميائي لشتالت الزيتون صنف أشرسي . تم خالل البحث

 1و  0.5و  0( في منتصف شير آذار لموسم الدراسة وبثالثة مستويات P) Orgevitإضافة سماد الـ 
 1/4/2014تم بفترات شيرية ابتداءا" منReef plantcare (V ), في حين أن الرش بسماد الـ  1-كغم.شتمة
, أما الشتالت غير  1-مل.لتر 2و 1.5و  1و  0لموسم الدراسة وذلك بأربعة تراكيز  1/10/2014ولغاية 

المعاممة )المقارنة( فقد رشت بالماء المقطر فقط ولم يضاف ليا سماد الدواجن المصنع . اجريت عمميات 
ط( بشكل متساوي لممعامالت كافة قيد الدراسة , وتم اجراء تحميل لمصفات الخدمة من مكافحة وري )الري بالتنقي

 ( .1الكيميائية والفيزيائية لتربة البستان وكما ىو مبين في الجدول )
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 : بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة البستان.1جدول 

 : صفات المواد المستخدمة في التجربة.2جدول 
Orgevit 

 القيمة الصفة القيمة الصفة

Dry matter 09 % Magnesium ( MgO ) 0.9 % 

Organic matter 56 % Sulphur ( S ) 0.9 % 

Total nitrogen 0.9 % Calcium ( CaO ) 90 % 

Organic nitrogen 6.5 % pH 0.9 

Phosphate ( P2O2 ) 6.9 % C/N 0.9 

Potassium ( K2O ) 9.6 %   

Reef plantcare 

 القيمة الصفة القيمة الصفة

Chitosan 95 غم.لتر
-0

 Nitrogen 69 غم.غم
-0

 

Organic matter 009 غم.لتر
-0

 Phosphate ( P2O2 ) 09 غم.لتر
-0

 

( إذ احتوت التجربة RCBD( وفق ترتيب القطاعات العشوائية الكاممة )4×  3نفذت تجربة عاممية بسيطة )
معاممة وبثالثة مكررات وبواقع شتمة واحدة لموحدة التجريبية , وتم توزيع المعامالت توزيعًا  12عمى 

قورنت المتوسطات باستعمال اختبار و  Genstatعشوائياً ضمن القطاع الواحد . حممت النتائج بواسطة برنامج الـ 
 ( . وتم خالل البحث دراسة الصفات التالية :5% )5( وعمى مستوى احتمال .L.S.Dاقل فرق معنوي )

( : تم أخذ طول وعرض الورقة من منتصف المسافة ألفرع الشتالت ومن كافة 2مساحة الورقة )سم -1
 رقة باستعمال المعادلة التالية : االتجاىات وذلك في نياية التجربة , وحسبت مساحة الو 

S = 0.785 × L × W   (35: إذ أن ) 
S ثابت ) وىو خاص باألوراق األىميجية (. 0.785.  ( 2= تمثل مساحة الورقة ) سم = 
L           . ) سم ( طول الورقة =W . ) عرض الورقة ) سم = 
تم حسابو في الحقل مباشرة بواسطة جياز قياس :  (Spadالمحتوى النسبي لمكموروفيل في األوراق )وحدة  -2

 . Minolta Co. LTDوالمجيز من قبل شركة  SPAD–502من نوع  Chlorophyll meterالكموروفيل 
( في حساب النسبة المئوية 24نسبة الكربوىيدرات غير التركيبية في األفرع : استخدمت طريقة ) -3

 مثمة بالنشا + السكريات المختزلة وذلك في نياية التجربة .لمكربوىيدرات غير التركيبية في األفرع والمت

pH EC 

ds.m
-1

 

النتروجين 

 الجاهز

غم.كغم
-0

 تربت 

 الفسفور الجاهز

غم.كغم
-0

 تربت 

البوتاسيوم 

 الجاهز

غم.كغم
-0

 تربت 

 المادة العضويت

غم.كغم
-0

 تربت 

6.05 9.0 060.9 0.9 006.9 9.00 

Ca
++

 

mmol.L
-1

 

Mg
++

 

mmol.L
-1

 

Na
+

 

mmol.L
-1

 

CO3
= 

mmol.L
-1

 

SO4
= 

mmol.L
-1

 

HCO3
= 

mmol.L
-1

 

9.0 9.0 0.0 Nil 09.0 0.9 

Clay 

g.Kg
-1

 soil 

Silt 

g.Kg
-1

 soil 

Sand 

g.Kg
-1

 soil 

Textural 

Class 

  

606.9 960.6 066.9 Clay loam   
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النسبة المئوية لمنتروجين والفسفور والبوتاسيوم في األفرع : تم تقدير كل من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم  -4
يقة في عينات األفرع نفسيا التي قدرت فييا الكربوىيدرات وفي الموعد نفسو وذلك كنسبة مئوية وبحسب الطر 

, والفسفور  Semi – Microkjeldahl( , إذ تم تقدير النتروجين باستخدام جياز 13الموصوفة من قبل )
 Flame, فيما تم تقدير البوتاسيوم بواسطة جياز المطياف الميبي  Spectrophotometerبواسطة جياز 
photometer . 

 النتائج والمناقشة :
 ( 2سم أوال": مساحة الورقة )

حققت فروقا" معنوية في مساحة الورقة إذ  Orgevit( أن معامالت التسميد بالـ 3نتائج جدول ) تبين
والتي  P0% عن المعاممة 26.78محققة" نسبة زيادة بمغت  2سم 6.96أعمى قيمة بمغت  P2أعطت المعاممة 

الى حصول  Reef plantcare. وبالمقابل لم تؤدي معامالت الرش بالـ  2سم 5.49أعطت اقل قيمة بمغت 
مستوى  Reef plantcareوالرش بالـ  Orgevitفروق معنوية في الصفة أعاله . فيما بمغ تداخل إضافة الـ 

 2سم 7.76( والذي أعطى أعمى قيمة بمغت P2V3المعنوية في التأثير ال سيما عند التركيز العالي لكمييما )
 .  2سم 5.09( والتي أعطت اقل قيمة بمغت P0V0% عن معاممة المقارنة ) 52.46وسجمت بذلك نسبة زيادة 

(  لشتالت 2في مساحة الورقة )سم Reef plantcareوالرش بالـ    Orgevit: تأثير إضافة الـ3جدول 
 الزيتون صنف أشرسي.

Orgevit 
Reef plantcare P0 P1 P2 Mean 

V0 5.09 6.28 6.39 5.92 
V1 5.26 5.67 7.33 6.09 
V2 5.83 6.11 6.36 6.10 
V3 5.78 6.19 7.76 6.58 

Mean 5.49 6.06 6.96  

LSD 0.05 
V× P V P 

1.23 n.s 0.62 
إن سبب الزيادة الحاصمة في مساحة األوراق لشتالت الزيتون صنف أشرسي نتيجة التسميد بسماد الدواجن 

( 8و  7و  6)جداول عزى الى دوره في زيادة تركيز العناصر الكبرى في النبات ربما ي Orgevitالمصنع الـ 
( إلى 37( . وقد أشار )23والتي تعد المفتاح األساس في تحسين صفات النمو الخضري ومنيا مساحة الورقة )

دور النتروجين كونو عنصرًا ضروريًا لمعظم العمميات الحيوية التي تحدث داخل النبات إذ يسيم في زيادة معدل 
( . ويمعب 27وعددىا مما يترتب عميو زيادة في مساحة الورقة )إنقسام الخاليا واستطالتيا أي زيادة حجميا 
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( وتمثيل الكربوىيدرات ويساعد في تكوين األحماض ATPالفسفور دورا" ىاما" في تكوين مركبات الطاقة )
نتاج كميات أكبر  االمينية والبروتينات الميمة في بناء صبغة الكموروفيل مما يزيد من عممية التركيب الضوئي وا 

( . فيما يؤدي البوتاسيوم دورا" ىاما" في اختزال النترات 38الكربوىيدرات وبالتالي زيادة النمو الخضري )من 
داخل النبات وتحفيز انقسام ونمو الخاليا وزيادة تكوين السميموز والمكنين والمساعدة في انتقال النشا والسكريات 

( , ويسبب حدوث ازموزية 36األنسجة الحديثة ) بين أجزاء النبات , فضاًل عن دوره في نمو وتطور خاليا
واطئة في فجوة الخمية والتي تمكنيا من سحب الماء ومن ثم زيادة معدل اتساع الورقة أي زيادة المساحة 

( , كما يسيم البوتاسيوم في تنشيط مختمف العمميات الفسمجية ومنيا تصنيع 19و  2السطحية لألوراق )
( والتي تحفز النمو الخضري ومنيا زيادة 5يات كبيرة من الكربوىيدرات جدول)الكموروفيل ومن ثم إنتاج كم

( . ومن جانب آخر فإن المادة العضوية تسيم في توفير المغذيات الضرورية لمقيام بالعمميات 4مساحة األوراق )
 ( . 25الحيوية الفسمجية وبالتالي تحسين كافة مظاىر النمو الخضري كمساحة الورقة وغيرىا )

 (Spad unitثانيا" : المحتوى النسبي لمكموروفيل في األوراق )
تأثيرا" معنويا" في محتوى أوراق الزيتون من الكموروفيل النسبي وذلك  Orgevitأظيرت معامالت التسميد بالـ 

, فيما انخفضت القيمة ألدنى مستوى  Spad( وحدة 83.32بإعطائيا أعمى قيمة بمغت ) P2بتفوق المعاممة 
مستوى  Reef plantcareوبمغ تأثير الرش بالـ  .( 4جدول ) P0وذلك عند المعاممة  Spad( وحدة 71.45)

, في حين  Spad( وحدة 79.51والتي أعطت أعمى قيمة ) V3المعنوية في التأثير ال سيما عند المعاممة 
لعاممي الدراسة . كما وحقق التداخل الثنائي  Spad( وحدة 73.36أدنى مستوى بمغ ) V0سجمت المعاممة 

محققة" بذلك  Spad( وحدة 86.95والتي أعطت أعمى قيمة بمغت ) P2V2تأثيرا" معنويا" ال سيما المعاممة 
والتي انخفضت كمية الكموروفيل في أوراقيا ألدنى (  P0V0% عن معاممة المقارنة ) 28.42نسبة زيادة بمغت 

 . Spad( وحدة 67.71مستوى بمغ )
في المحتوى النسبي لمكموروفيل  Reef plantcareوالرش بالـ   Orgevitالـ: تأثير إضافة 4جدول 

(Spad unit.في أوراق شتالت الزيتون صنف أشرسي ) 
Orgevit  

Reef plantcare 
P0 P1 P2 Mean 

V0 67.76 71.67 82.26 73.36 

V1 69.45 79.19 78.27 75.61 

V2 76.11 73.79 86.95 78.96 

V3 72.62 81.16 85.84 79.56 

Mean 76.45 75.78 83.32  

LSD 0.05 
V× P V P 

8.92 5.15 4.46 
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 Reefوالرش بالــ  Orgevitإن زيادة محتوى الكمورفيل في أوراق الشتالت نتيجة إلضافة سماد الـ 
plantcare  ربما تعزى أسبابو الى احتواء كل منيا عمى بعض العناصر المغذية إذ يكون النتروجين احد
% من نتروجين 70( , فضال" عن كون 10التي تدخل في تركيب صبغة الكموروفيل )  Porphrinsمجاميع الـ

الكربوىيدرات  ( , كما يمعب الفسفور دورا" ىاما" في تمثيل39الورقة يدخل في تركيب صبغات الكموروفيل )
ويساعد في تكوين األحماض االمينية والبروتينات الميمة في بناء ىذه الصبغة , في حين أن البوتاسيوم 
ضروري لبناء الكموروفيل بالرغم من عدم دخولو في تركيبو , أما المغنسيوم فيعد من العناصر األساسية المكونة 

ت التي تقوم بعممية تكوين األجزاء الحيوية وبنائيا ومنيا لمكموروفيل إذ يسيم في تنشيط الكثير من األنزيما
يسيم في زيادة محتوى النباتات من الكموروفيل  Chitosan( . فضال" عن ذلك فان الـ 7البالستيدات الخضراء )

 ( .17نتيجة لتأثير المركبات األمينية المتحررة منو )
 ثالثا" : نسبة الكربوهيدرات غير التركيبية في األفرع

تأثيرا" معنويا" في محتوى أفرع شتالت الزيتون من الكربوىيدرات   Orgevitأظيرت معامالت التسميد بالـ 
% مقارنة 7.95أعمى نسبة بمغت  P2غير التركيبية ) النشا + السكريات المختزلة ( إذ حققت المعاممة 

% . كما وصمت معامالت الرش 6.02والتي انخفضت كمية الكربوىيدرات فييا الى أدنى مستوى  P0بالمعاممة 
أعمى نسبة بمغت  V3مستوى التأثير المعنوي في ىذه الصفة إذ أعطت المعاممة  Reef plantcareبالـ 

( . وفيما 5جدول ) V1% وذلك عند المعاممة 6.53% , في حين انخفضت النسبة ألقل مستوى بمغ 7.67
والتي  P2V0مستوى المعنوية ال سيما عند المعاممة  يتعمق بالتداخل بين عاممي الدراسة فقد حقق تأثيرا" بمغ

% , فيما انخفض محتوى األفرع من الكربوىيدرات 8.70أعطت أعمى مستوى لمكربوىيدرات في األفرع بمغ 
 % .5.73( ووصمت الى P0V0ألدنى قيمة وذلك عند معاممة القياس )

في نسبة الكربوهيدرات غير التركيبية  Reef plantcareوالرش بالـ   Orgevit: تأثير إضافة الـ 5جدول 
 )النشا + السكريات المختزلة( في أفرع شتالت الزيتون صنف أشرسي.

Orgevit 

Reef plantcare 
P0 P1 P2 Mean 

V0 5.73 6.00 8.70 6.81 

V1 5.94 6.16 7.50 6.53 

V2 5.78 8.05 7.12 6.98 

V3 6.63 7.92 8.47 7.67 

Mean 6.02 7.04 7.95  

LSD 0.05 
V× P V P 

1.67 0.97 0.84 

وزيادة محتوى  Orgevit( بتأثير إضافة الـ 4و  3إن زيادة مساحة األوراق ومحتواىا من الكموروفيل جدول )
أسيم وبشكل كبير في زيادة محتوى األفرع من  Reef plantcareاألوراق من الكموروفيل بتأثير الرش بالـ 

الكربوىيدرات والتي تنتقل بدورىا الى أجزاء النبات المختمفة ومنيا األفرع الخضرية . فضال" عن ذلك فان كال 
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( 38عاممي الدراسة يحتوي عمى  العناصر الغذائية والتي ليا دور مباشر أو غير مباشر في تصنيع الكموروفيل )
ا في تنشيط العديد من أنزيمات التركيب الضوئي وىذا يعني تحويل كميات كبيرة من الطاقة وكذلك تأثيرى

نتاج كميات أكبر من الكربوىيدرات )  ( .21الضوئية إلى طاقة كيميائية وا 
 رابعا" : نسبة النتروجين في األفرع

ألفرع من النتروجين إذ سببت زيادة معنوية في محتوى ا Orgevit( أن المعاممة بالـ 6تبين نتائج جدول )
% , وبالمقابل أعطت المعاممة 1.64ووصمت الى  P2بمغت نسبة النتروجين أعمى مستوى ليا عند المعاممة 

P0  وبمغ تأثير الرش بالـ  .% 1.48أدنى نسبة وصمت الىReef plantcare  مستوى المعنوية أيضا" وذلك
% والتي حصمت عند 1.49لمقارنة بأدنى نسبة % با1.59أعمى نسبة بمغت  V2من خالل إعطاء المعاممة 

. وحقق التداخل الثنائي لعاممي الدراسة تأثيرا" معنويا" في الصفة المدروسة ال سيما المعاممة  V0المعاممة 
P2V2  وذلك عند معاممة المقارنة 1.41% , فيما وصمت أدنى نسبة 1.78والتي أعطت أعمى نسبة بمغت %
P0V0 . 

في نسبة النتروجين ألفرع شتالت  Reef plantcareوالرش بالـ  Orgevitة الـ : تأثير إضاف6جدول 
 الزيتون صنف أشرسي.

Orgevit 

Reef plantcare 
P0 P1 P2 Mean 

V0 0.00 0.00 0.66 0.00 

V1 0.66 0.66 0.65 0.66 

V2 0.06 0.65 0.06 0.60 

V3 0.69 0.69 0.56 0.66 

Mean 0.06 0.69 0.50  

LSD 0.05 
V× P V P 

0.11 0.06 0.05 

 : نسبة الفسفور في األفرعخامسا" 
حققت فروقا" معنوية في تأثيرىا  Orgevit( أن معامالت التسميد بالـ 7أوضحت النتائج المبينة في جدول ) 

والتي أعطت أعمى نسبة لمفسفور بمغت  P2في محتوى أفرع شتالت الزيتون من الفسفور ال سيما المعاممة 
% . فيما لم تؤدي معامالت الرش 0.27ألدنى مستوى بمغ  P0% , بينما انخفضت النسبة في المعاممة 0.40
الى حصول فروق معنوية بين المعامالت . كما أظيرت معامالت التداخل لعاممي  Reef plantcareبالـ 

بإعطائيا أعمى نسبة  P2V1من الفسفور وذلك بتفوق المعاممة  الدراسة تأثيرات معنوية في محتوى األفرع
 .   P0V1% وذلك في المعاممة 0.22% , فيما انخفضت النسبة ألدنى مستوى 0.45
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في نسبة الفسفور ألفرع شتالت الزيتون  Reef plantcareوالرش بالـ  Orgevit: تأثير إضافة الـ 7جدول 
 صنف أشرسي

Orgevit 

Reef plantcare 
P0 P1 P2 Mean 

V0 0.26 0.27 0.40 0.31 

V1 0.22 0.34 0.45 0.34 

V2 0.28 0.34 0.33 0.32 

V3 0.30 0.36 0.41 0.36 

Mean 0.27 0.33 0.40  

LSD 0.05 
V× P V P 

0.09 n.s 0.03 

 نسبة البوتاسيوم في األفرع: سادسا" 
بإعطائيا أعمى نسبة  Orgevit  P2تفوق معاممة الـ( 8أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي والمبينة في جدول )

% وذلك عند المعاممة 0.76% , فيما انخفضت أدنى نسبة الى 0.89لمبوتاسيوم في أفرع شتالت الزيتون بمغت 
P0  كما بمغت معامالت الرش بالـ .Reef plantcare  مستوى المعنوية في التأثير ال سيما المعاممةV3  والتي

% . 0.77وبمغت  V0% , وبالمقابل انخفضت النسبة ألدنى مستوياتيا عند المعاممة 0.86أعطت أعمى نسبة 
وحققت التداخالت الثنائية لعاممي الدراسة تأثيرا" بمغ مستوى المعنوية وذلك من خالل إعطاء التراكيز العالية لكل 

% محققة 0.95فرع بمغت ( أعمى نسبة لمبوتاسيوم في األP2V3) Reef  plantcareو الـ   Orgevitمن الـ
( والتي انخفضت النسبة فييا ألدنى قيمة بمغت  P0V0% عن معاممة المقارنة ) 33.80بذلك نسبة زيادة بمغت 

0.71. % 
في نسبة البوتاسيوم ألفرع شتالت  Reef plantcareوالرش بالـ  Orgevit: تأثير إضافة الـ 8جدول 

 الزيتون صنف أشرسي
Orgevit                                

Reef plantcare  
P0 P1 P2 Mean 

V0 0.71 0.78 0.82 0.77 

V1 0.77 0.86 0.93 0.85 

V2 0.75 0.81 0.87 0.81 

V3 0.80 0.83 0.95 0.86 

Mean 0.76 0.82 0.89  

LSD 0.05 V× P V P 

0.10 0.07 0.05 

( من جية , Kو  N  ,Pفي زيادة مستوى العناصر الكبرى )  Orgevitإن تأثير إضافة السماد المصنع الـ
من جية أخرى ربما تعزى إلى احتواء  Kو  Nعنصري الـ  ةفي زيادة نسب Reef plantcareوتأثير الرش بالـ 

( والتي تؤثر ايجابيا" في تحسين النمو الخضري لمشتالت 2كال السمادين عمى بعض العناصر الغذائية جدول )
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( والتي ال يتعدى قطرىا Fine Rootsتحفيز تكوين الجذور وزيادة الطول الكمي لمجذور الصغيرة )مما يؤدي 
ممم والمسؤولة عن االمتصاص ويزيد من نشاطيا وىذا كمو ينعكس عمى كمية العناصر المعدنية الممتصة  0.5

الـ إن احتواء مادة " عن ذلك ف( . فضال15و  34من قبل الجذور وزيادة تراكميا في األنسجة النباتية المختمفة )
Reef plantcare  يسيم في زيادة قابمية النباتات عمى امتصاص الماء والعناصر الغذائية  الكايتوسانعمى مادة

الضرورية وذلك من خالل دوره في ضبط الضغط االزموزي لمخاليا والحد من تراكم الجذور الحرة الضارة وذلك 
 استحثاث عمى يعمل الكايتوسان كما إن( . 22لألكسدة ونشاط األنزيمات )بزيادة كال" من المواد المضادة 

 بعض استحثاث خالل ( من18الفطرية ) وباألخص األمراض مسببات بعض ضد النباتات دفاعات وتقوية
 الى البروتين تحويل عن طريق النبات نمو زيادة في تساعد خاصة أنزيمات إطالق مثل الحيوية المسارات
 ونشاط فعالية من وتزيد لمنبات التغذية مصادر توفير عمى دىون فتعمل أو سكريات إلى والنشا أمينيو أحماض
( . 41و 29) التربة في لمنبات المغذية العناصر بعض زيادة جاىزية عمى تعمل التي المجيرية األحياء بعض

 النظام أداء تحسين من خالل النمو عن المسؤولة النباتية اليرمونات بعض إنتاج في الكايتوسان كما يسيم
 ( .28الجذور) محيط في المعدنية العناصر امتصاص من يزيد مما الجذري

شتالت الزيتون صنف أشرسي المزروعة في المناطق الصحراوية بسمادي الـ  تسميدإمكانية يستنتج مما تقدم 
Orgevit  والـReef plantcare  تقميل االعتماد عمى ميما الى ىذين السمادين يؤدي استخداال سيما وان

 األسمدة الكيميائية مما يؤدي إلى تقميل تكاليف اإلنتاج الزراعي وخفض معدالت التموث البيئي .
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