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في تركيز بعض  Amino Alexinوالسماد العضوي  NPKتأثير مستويات الكبريت والسماد المركب 

 العناصر الغذائية والكلوروفيل في أوراق شتالت الزيتون صنفي بعشيقي وأشرسي
 

 أ.د جاسم محمد علوان االعرجي                 احمد حازم قبع

ستنة وهندسة الحدائقجامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات/ قسم الب  

  30/6/2019وقبوله  28/3/2019تاريخ استالم البحث 

 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني. 

ملخصال    

ي فةالمزروعةة  .Olea europaea Lعلى شتالت الزيتون  15/10/2018 ولغاية 1/3/2018جريت هذه الدراسة للفترة من ا    

الزراعةةةة  ن سةةةو ال اللةةةون فةةةي اليلةةةة الة ةةةمية التات ةةةة ل اةةةا الماةةةت ة وه دسةةةة ال دا  /كليةةةةأكيةةةاال تالسةةةتيعية لةةةوي تةةةولي أ يلةةةي

والغاتات/جام ةةةةة المولةةةة /ال راح تنةةةةده ه اةةةةين لمةةةةو هةةةةذه ال ةةةةتالت والتةةةةي سةةةةمدت تماةةةةتويين مةةةةن العمريةةةةت  لةةةةفر و 

ت والتةي أيةيف 1-.شةتلةغا 45و30و15(, هةيNPK)20:20:20ماتويات مةن الاةما  المركة  ةهرتة( وتثال  1-.كغاSملغا1000

إيةةافة الةةى م املةةة الم ارلةةة, حيةةب أيةةي  العمريةةت فةةي  Amino Alexinمةةن الاةةما  ال  ةةو   1-مةة .لتر 5لوحةةدها أو مةة 

يفت الدف ةة ,أما تال امة للاما  المرك  ف د أيي  لل تالت تدف تين تالتااو  من حيةب العميةة ولعة  ماةتوذ, إ  أية 4/3/2018

 فةةي  , فةةي حةةين أن الاةةما  ال  ةةو  الاةةا   أيةةي  تثال ةةة مواعيةةد 15/5/2018والثاليةةة تتةةاري   15/3/2018األولةةى تتةةاري  

 في ك  موعد إيافة . 1-م .شتلة 100م تص  األشنر التالية: آ ار و لياان و مايس( وحا  الم امالت وتم دار

 Randomizedعاملةة للتاةارا ال امليةة لفةذت هةذه الدراسةة وف ةا لتصةميا ال مة  الم  ة ة فةي هصةميا ال ماعةات ال  ةوا ية ال   

Complete Block Design  R.C.B.Dهاريمية.رت ة شتالت لع  وحدة ( تثالث معررات وتأ 

 حتمةا ا لعةن مت ةد  ال ةدو  ه ةت ماةتوذ  اختمةارحللت ال تا ج إحصا يا حا  التصميا الماةتةد  ووورلةت المتوسةمات وفة     

ت والتةداخال Amino Alexinيةت والاةما  المركة  لوحةده او مة  الاةما  ال  ةو  اكدت ال تةا ج ان للصة   والعمر 0.05 خمأ

سةممت راح ور فةي األوالث ا ية والتداخ  الثال ي هأ يراً م  وياً في جمي  الصفات المدروسة ماعةدا هركيةز الموهاسةيو  وهركيةز الفاةف

وحةده او مة  ل NPKر وأ ذ التاةميد تالاةما  المركة إيافة العمريت هأ يراً م  وياً فةي ييةا ة هركيةز كة  مةن ال تةروجين والفاةفو

داخ  إلةةى ييةةا ة هركيةةز ال تةةروجين فةةي األوراح وكميةةة العلوروفيةة  فةةي األوراح وأ ذ التةة Amino Alexin الاةةما  ال  ةةو  

إلةى حصةو  ييةا ة  Amino Alexin لوحةده او مة  الاةما  ال  ةو   NPKالثال ةي تةين الصة   والعمريةت والاةما  المركة 

 ة في هركيز ال تروجين في األوراح وهركيز الفافور في األوراح وكمية العلوروفي  في األوراح.م  وي

Effect of Sulfur levels, NPK and Amino Alexin in the concentration of some 

nutrients and Chlorophyll in leaves of Olive transplant cvs. Bashiqi and 

Ashrasi 

 Jassim M. A. Al A'araji            Ahmed Hazem Qaba 

 College of Agriculture and Forestry / Mosul University / Iraq 

 Date of research received 28/3/2019 and accepted 30/6 /2019 

 Part of MSc. dissertation for the second author. 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــ 2020 (1العدد ) (11لمجلد )ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

 

61 

 

ABSTRACT 

    The study was carried out from 1/3/2018 to 15/10/2018 on Olive transplants (Oleae europaea 

L.) cvs.Bashiqi and Ashrsi cultivated in polyethylene bags in lath house/Horticulture 

Dept./College of Agriculture and Forestry/University of Mosul / Iraq, to improve the growth of 

transplants which were fertilized with two levels of sulfur (control and 1000) mg S.Kg-1 and three 

levels of compound fertilizer NPK(20:20:20) (0,30,45)gm.transplant-1 which added alone or with 

organic fertilizer Amino Alexin. Sulfur was added at one doses in 4/3̸2018 while compound 

fertilizer NPK were applied into two doses from the amount first dose were applied at 15̸ 3̸ 2018 

and the second at15̸ 5̸ 2018 ,while the Amino Alexin were applied at three times (in the middle of 

the following months :March, April, and May) at level of 5ml. transplant-1 at each the time of 

application.  

      The study conducted by using Randomized Complete Blooks within split plot Desing 

(R.C.B.D) with three Blocks and four transplant for each experimental unit and so on 

(2×2×7×3×4=336 transplants ).Results statically analyzed according to the utilized design by 

using computer and the means compared by using Duncan's multiple range test at 0.05 Results of 

this study summarized as follows:-Adding Sulfur caused a significant effect on some attributes 

studied parameters increasing of nitrogen concentration, phosphorus Fertilization with NPK alone 

or with organic fertilization Amino Alexin significant effected, Fertilization with 30gmNPK-1. 

Transplant caused increasing in nitrogen concentration control treatment gave high value of 

phosphorus concentration while fertilization with 45gmNPK.kg-1 soil gave highest values of 

chlorophyll concentration    

Key words: transplant, Olive, Sulfur, compound fertilizer, Organic fertilizer 

 المقدمة

 ين وود هصة  من فاكنة الم اط  ه ت االستوا ية الماتديمة الة رة والم مرة لمئات الا (.Olea europaea L)ون الزيت       

الةذ   Oleaج اةاً مةن يةم نا الاة س 30التةي ه ةا مةا ي ةارا  Oleaceaeالى األاله الا ين وهي ه تمي الةى ال ا لةة الزيتوليةة 

مالي فةي لصةفي العةرة األريةية ال ةج وتةاً  45شةماالً و 30ن خمةي عةر  لوعاً من يةم نا الزيتةون والةذ  ي مةو تةي 35ي تم  

روعةة طةن سة ويا, فةي حةين أن الماةاحات المز15,401,707( . تلة  انلتةاا ال ةالمي للزيتةون  1998والا وتي  لصةير وأسةمى,

 يملةةةة  إلتاجنةةةةاحيةةةةب  هعتةةةةار, إ  ه ةةةةد إسةةةةماليا الم ةةةةتج الر ياةةةةي للزيتةةةةون ,10,272,547تةةةةالزيتون فةةةةي ال ةةةةالا ولةةةةلت إلةةةةى 

 ( .FAO,2014طن س ويا   4,560,400حوالي

 شتالت, كبريت, سماد مركب, سماد العضوي زيتون, الكلمات المفتاحية:

شةةةةارة  الانةةةةاي المركةةةةز  لوحصةةةةال وهع ولوجيةةةةا 1,985,94أمةةةةا فةةةةي ال ةةةةراح فت ةةةةدر عةةةةد  أشةةةةاار الزيتةةةةون ا          

 40الم ةةةاط  ال ةةةمالية وال ريمةةةة م نةةةا, حيةةةب سةةةا  أكثةةةر مةةةن  (, وه ت ةةةر يراعتةةةج  تدرجةةةة ر ياةةةة فةةةي2015الم لومةةةات,
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هةتلةةة  األلةةة اه  (.1989لةةة   مةةةن الزيتةةةون مةةةزروي فةةةي ال ةةةراح مةةةن تي نةةةا ت  ةةةي ي وأشرسةةةي وغيرهةةةا  أغةةةا و ا و ,

فيمةةةةا تي نةةةةا ورا يةةةةاً و مينريةةةةاً وفاةةةةلاياً , ف ةةةةد يعةةةةون االخةةةةتاله المينةةةةر  فةةةةي حاةةةةا المامةةةةوي الة ةةةةر  والاةةةةذر  , 

ر كةةة  م نمةةةا وشةةةع  األوراح والثمةةةار وحامنةةةا ولولنةةةا وغيةةةر  لةةةن مةةةن االختالفةةةات , وأمةةةا تال اةةةمة لالخةةةتاله وطمي ةةةة الت ةةةا

الفاةةةيولوجي فيعةةةون عةةةن طريةةة  االخةةةتاله فةةةي سةةةرعة ال مليةةةات ال يويةةةة التةةةي هةةةتا  اخةةة  ال مةةةات مثةةة  واتليةةةة الاةةةذور فةةةي 

األعرجةةةةي  وويةةةة  (.Economides,1976امتصةةةةام المةةةةال وال  الةةةةر الغذا يةةةةة مةةةةن الترتةةةةة وغيرهةةةةا مةةةةن ال مليةةةةات  

( فةةةي  راسةةةتنما ل ةةةتالت  ال ةةةة ألةةة اه مةةةن الزيتةةةون  خ ةةةير  و  رماللةةةي ولةةةورالي(, هفةةةوح الصةةة   2004  وشةةةري 

وجةةةةد إسةةةةماعي   لةةةةورالي فةةةةي هركيةةةةز ع الةةةةر ال تةةةةروجين والفاةةةةفور والموهاسةةةةيو  فةةةةي األوراح عةةةةن الصةةةة فين ا خةةةةرين.

م  ويةةةة تةةةين الصةةة فين, إ  هفةةةوح  وخ ةةةير ( أن ه الةةةن فرووةةةاً  (K18يتةةةون( فةةةي  راسةةةتنا لصةةة فين مةةةن الز2012 وكةةةريا 

م  ويةةةة  فرووةةةاً ( أن ه الةةةن 2018تةةةين م مةةةد   علةةةى الصةةة   خ ةةةير  فةةةي هركيةةةز الموهاسةةةيو  فةةةي األوراح. K18الصةةة   

مةةةن لاحيةةةة ال مةةةو الة ةةةر  لل ةةةتالت, حيةةةب هفةةةوح الصةةة   أشرسةةةي فةةةي  Manzanelloتةةةين لةةة في  الزيتةةةون أشرسةةةي و

 ف د هفوح في هركيز العلوروفي  في األوراح . Manzanelloاح الر يس لل تالت وأما الص   ومر الا

ه ةةةالي يراعةةةة الزيتةةةون فةةةي ال ةةةراح ت ةةةع  عةةةا  مةةةن انهمةةةا  , إ  ه ةةةد إلتاجيةةةة ال ةةةارة الواحةةةدة متدليةةةة وياسةةةا تالةةةدو        

ن , حيةةةب ه تةةةاا هةةةذه ال ةةةتالت إلةةةى مزيةةةد ألماةةةاورة إيةةةافة إلةةةى عةةةد  هةةةوفر ال ةةةتالت الايةةةدة لغةةةر  يراعتنةةةا فةةةي الماةةةاهي

مةةةن االهتمةةةا  تال مليةةةات الزراعيةةةة التةةةي ه اةةةن مةةةن لموهةةةا, ومةةةن تةةةين أهةةةا هةةةذه ال مليةةةات هةةةو التاةةةميد ولنةةةذا وةةةد ي ةةةاه 

الترتةةةة ويزيةةةد  pHلعيميا يةةةة , إ  أن العمريةةةت ي مةةة  علةةةى خفةةة  ويمةةةة   هةةةذه التةةةرا  لت اةةةين ت ةةة  لةةةفاهنا االعمريةةةت لمثةةة

( أن إيةةةافة ال تةةةروجين علةةةى شةةةع  يوريةةةا ألشةةةاار الةةةةو  الفتيةةةة 2010وجةةةد األعرجةةةي   1-ارة.شةةةSغةةةا (500و 250و0

سةةةةةم  ييةةةةةا ة م  ويةةةةةة فةةةةةي كميةةةةةة العلوروفيةةةةة  و  1-.شةةةةةارةSغةةةةةا200شارة/سةةةةة ة لوحةةةةةده او مةةةةة  /Nغةةةةةا 38وتم ةةةةةدار 

تعولةةةة علةةةى العرتوهيةةةدرات فةةةي األوراح وماةةةاحة األوراح وارهفةةةاي األشةةةاار وومةةةر سةةةاونا الةةةر يس وطةةةو  التفرعةةةات الم

( فةةةي  راسةةةتنا لم رفةةةة هةةةأ ير العمريةةةت فةةةي ال مةةةو الة ةةةر  ألشةةةاار الم ةةةم  2014وآخةةةرون  Duhokyاألشةةةاار وجةةةد

. Sغةةةةا 450أن التركيةةةةز 1-. شةةةةارةSغةةةةا )450و  300و 150و0, إ  أيةةةةي  العمريةةةةت تماةةةةتويات عديةةةةدة  Royalلةةةة   

كمةةةةا أن    لنةةةةا وهركيةةةةز العلوروفيةةةة  فينةةةةا.سةةةةم  ييةةةةا ة م  ويةةةةة  فةةةةي كةةةة  مةةةةن ماةةةةاحة األوراح والةةةةوين الاةةةةاه  1-شةةةةارة

 وN يةةرور  جةةدا لت اةةين لمةةو ال ةةتالت, و لةةن ألن ال  الةةر الغذا يةةة التةةي ي توينةةا   NPKالتاةةميد تالاةةما  المركةة 

PوK  ه ةةةد مةةةن ال  الةةةر ال ةةةرورية لل مةةةات ولنةةةا وتةةةا   منمةةةة فةةةي ال مةةةات , إ  ي ةةةد ع صةةةر ال تةةةروجين مةةةن تةةةين أهةةةا )

الفاكنةةةةةة لت اةةةةةين لموهةةةةةا وإلتاجنةةةةةا, إ  أن ل ةةةةةتالت و أشةةةةةاار  ياةةةةة  أن  ي ةةةةةاه تاسةةةةةتمرار ال  الةةةةةر الغذا يةةةةةة الةةةةةذ 

ال تةةةروجين يةةةدخ  فةةةي هركيةةة  األحمةةةا  ال وويةةةة والمروهي ةةةات وت ةةة  الفيتامي ةةةات والعلوروفيةةة  وال ديةةةد مةةةن األلزيمةةةات 

ال ماهيةةةة وخالةةةة انلةةةدو  التةةةي هاةةةري مةةةن إهمةةةا  ال مليةةةات ال يويةةةة فةةةي الةاليةةةا كمةةةا يةةةدخ  فةةةي هركيةةة  ت ةةة  النرمولةةةات 

(, أمةةةةا تال اةةةةمة ل  صةةةةر الفاةةةفور فيةةةةأهي ت ةةةةد ع صةةةةر ال تةةةةروجين مةةةن حيةةةةب العميةةةةة التةةةةي ي تاجنةةةةا IAAحمةةة  الةليةةةةن  

ال مةةةةات  وهةةةةو يةةةةرور  الل اةةةةا  الةاليةةةةا ويةةةةدخ  فةةةةي هركيةةةة  األحمةةةةا  ال وويةةةةة والمركمةةةةات ال املةةةةة للماوةةةةة وت ةةةة  

موهةةةةا والت ةةةةارها فةةةةي الترتةةةةة والةةةةذ  يةةةة  عس إيااتةةةةاً فةةةةي لموهةةةةا األلزيمةةةةات وياةةةةري مةةةةن هعةةةةوين الاةةةةذور ويزيةةةةد مةةةةن ل

الة ةةر , تي مةةا يل ةة  الموهاسةةيو   ورا منمةةا فةةي ييةةا ة الم تةةوذ المةةا ي لل مةةات, و لةةن أللةةج يزيةةد مةةن امتصةةام الاةةذور 

ت للمةةةال وي لةةة  مةةةن عمليةةةة ال ةةةت  وياةةةاعد فةةةي هعةةةوين مامةةةوي جةةةذر  وةةةو  ولةةةج  ور منةةةا فةةةي هعةةةوين والت ةةةا  العرتوهيةةةدرا

 اخةةة  ال مةةةات أللةةةج ي مةةة  كمرافةةة  الزيمةةةي وكةةةذلن لةةةج  ور منةةةا فةةةي االل اةةةا  الممي ةةةي للةاليةةةا وييةةةا ة حامنةةةا أللةةةج يةةةرهم  

( 2015وآخةةةرون  Merwadوجةةةد   (.2005وأخةةةرون ,Havlin مةةة  الامةةةرلين فةةةي ييةةةا ة مماطيةةةة وليولةةةة جةةةدر الةاليةةةا 
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ل ةةةةةةةةتالت الزيتةةةةةةةةون  1-غا.شةةةةةةةةتلة)134و126و108وNPK  90تإيةةةةةةةةافة أرت ةةةةةةةةة ماةةةةةةةةتويات مةةةةةةةةن الاةةةةةةةةما  المركةةةةةةةة  

وةةةةةد هفةةةةةوح فةةةةةي هركيةةةةةز ال تةةةةةروجين والموهاسةةةةةيو  فةةةةةي األوراح م ارلةةةةةة  1-غا.شةةةةةتلة 126, أن الماةةةةةتوذ Picualلةةةةة  

( علةةةى أشةةةاار الزيتةةةون لةةة في لمةةةالي وخ ةةةير  2013 وفةةةي  راسةةةة أجراهةةةا عمةةةو  وعمةةةد عةةةون  تالم ةةةامالت األخةةةرذ.

,والحيةةةةا هفةةةةوح  1-كغا.شةةةةارة( سةةةة وياً 1.75و 1.25وNPK  0.75و لةةةةن تإيةةةةافة  ال ةةةةة ماةةةةتويات مةةةةن الاةةةةما  المركةةةة 

ل ةةةةد اي ا  فةةةةي الووةةةةت  فةةةةي هركيةةةةز ال تةةةةروجين والفاةةةةفور والموهاسةةةةيو  فةةةةي األوراح. 1-.شةةةةارةNPKكغةةةةا1.75الماةةةةتوذ 

ال ايةةةر اسةةةتةدا  األسةةةمدة ال  ةةةوية الاةةةا لة وم نةةةا األسةةةمدة الم تويةةةة علةةةى األحمةةةا  األمي يةةةة , التةةةي ه ةةةد مةةةن األسةةةمدة 

ل يتروجي يةةةة, إ  هةةةدخ  األحمةةةا  األمي يةةةة فةةةي ت ةةةال المروهي ةةةات واأللزيمةةةات  ات الوتةةةا   المةتلفةةةة  اخةةة  ال مةةةات إيةةةافة ا

(,إيةةةافة إلةةةى أن األحمةةةا  األمي يةةةة ه مةةة  علةةةى 2011واخةةةرون, IAA   ,Amlالةةةى  ورهةةةا فةةةي ت ةةةال النرمةةةون ال مةةةاهي 

 Abdel-Azizون ال مةةةةةةو الاةةةةةةذر  والة ةةةةةةر  هةةةةةةوفير الماوةةةةةةة التةةةةةةي ي تاجنةةةةةةا ال مةةةةةةات فةةةةةةي ال مليةةةةةةات التةةةةةةي هعةةةةةة

الةةةذ  ي ةةةا  Biohorme ( فةةةي  راسةةةتج لم رفةةةة هةةةأ ير الةةةر  تةةةالم لو Omar  2010 وجةةةدف ةةةد   (.Balbaa,2007و

أ ذ إلةةةى حصةةةو    1-مةةة  .لتةةةر 6و 3% أحمةةةا  أمي يةةةة  ألشةةةاار الزيتةةةون لةةة   ت  ةةةي ي, أن الةةةر  تةةةالتركيزين 20علةةةى 

تي ةةةةت الزتيةةةةد  و  الفاةةةةفور والموهاسةةةةيو  فةةةةي األوراح م ارلةةةةة تم املةةةةة الم ارلةةةةة .ييةةةةا ة م  ويةةةةة فةةةةي هركيةةةةز ال تةةةةروجين و

,أن 1-مةةةة  . لتةةةةةر (10و  5و  0وتثال ةةةةة هراكيةةةةز   ألشةةةةاار الزيتةةةةون لةةةةة   لمةةةةالي  ComSol( أن إيةةةةافة سةةةةما  2017 

فةةةان هةةةذه الدراسةةةة لةةةذلن ولموسةةةمين متتاليين.كميةةةة العلوروفيةةة  تةةةاألوراح سةةةم  ييةةةا ة م  ويةةةة فةةةي  1-مةةة . لتةةةر 5التركيةةةز 

 Amino( لوحةةةةده او مةةةة  الاةةةةما  ال  ةةةةو NPK  20:20:20هنةةةةده الةةةةى م رفةةةةة هةةةةأ ير العمريةةةةت والاةةةةما  المركةةةة  

Alexin في هركيز ع الر ال تروجين والفافور والموهاسيو  والعلوروفي  في األوراح. 

 المواد وطرائق العمل

ال  خة جام ةة المولة المات ة وه دسة ال دا   /كلية الزراعة والغاتةات / أجريت هذه الدراسة في اليلة الة مية التات ة ل اا      

هرتةة  كغةا 9المزروعةة فةي اكيةاال تالسةتيعية هاة    لم رفة استااتة ل فين من الزيتون  ت  ي ي وأشرسةي( 2018موسا ال مو 

ا  المركةةةة  نيةةةةافة العمريةةةةت الزراعةةةةي والاةةةةم (1ومملةةةةولة تترتةةةةة مزيايةةةةة والمويةةةة ة ت ةةةة  لةةةةفاهنا فةةةةي الاةةةةدو  

NPK 20:20:20)    لوحده أو م  الاما  ال  وAmino Alexin. ) 

 ة  الصةفات ( :ت1الاةدو     ةوا ية العاملةة للتاةارا ال امليةةأستةد  في هذه الدراسة هصةميا ال مة  الم  ة ة فةي ال ماعةات ال 

 الفيزيا ية والعيميا ية لترتة الزراعة .*

 ال يمة الصفة ال يمة الصفة

 pH) 7.53 رجة هفاع  الترتة   610.7 (1-كغاالرم  غا .

 41 (1-غا .كغاملال تروجين الااهز  244.1 (1-الغرين غا .كغا

 26 (1-غا .كغاملالفافور الااهز  145.2 (1-المين غا .كغا

 127 (1-غا .كغاملالموهاسيو  الااهز  مزياية ووا  الترتة

 ملي سيم ز2.74 (1-  سي سيم ز.  EC 6.42 (1-الما ة ال  وية غا.كغا

 غةةةةةا CaCO3كارتولةةةةةات العالاةةةةةيو  

 (1-.كغا

138.4   

 *أجريت ال ياسات في المةتمر المركز  لعلية الزراعة والغاتات /جام ة المول  

( وتةةةثالث ماةةةتويات NPK 20:20:20هرتةةةة, والاةةةما  المركةةة 1- .كغةةةاSملغةةةا(1000أيةةةي  العمريةةةت تماةةةتويين  لةةةفر و 

 Amino Alexin مةن الاةما  ال  ةو  1-م .لتر5أييفت ماتويات الاما  المرك  لوحدها أو م , إ   1-غا.شتلة(45و30و15 
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  المركةة  مةة  الاةةما  ال  ةةو  فةةي م تصةة  شةةنر همةةوي مةةن م ةةامالت للاةةما 7إيةةافة الةةى م املةةة الم ارلةةة وتةةذلن يعةةون ه الةةن

وروةة مةن كة  وحةدة هاريميةة  مةن 40  و تم ةد  Fully expanded leaves)جم ت األوراح  ات االهاةاي العامة   2018ال ا 

الوروة الرات ة الى الاا سة مةن ومةة ال مةوات( وغاةلت تالمةال ال ةا    ةا تالمةال الم مةر نيالةة األهرتةة ال ال ةة تنةا وت ةد هافيفنةا 

,  او ل ةين  مةات الةوين سةاعة72لمةدة  5 70وي ت في أكياال وروية مث مة  ا وي ت في الفرن العنرتةا ي علةى  رجةة حةرارة 

غةا مةن كة  عي ةة لماهيةة لت ةدير ت ة  ال  الةر الغذا يةة فينةا والتةي 0.4وت د اسةتةراجنا مةن الفةرن ط  ةت األوراح وأخةذ وين 

لع  م نما على التوالي حا  ما  1:4المركزين وت امة  4HCLOوالميركلورين   4SO2Hه مت  تاستةدا  حام ي العمريتين 

حاةة  المري ةةة التةةي  كرهةةا  ع الةةر ال تةةروجينوهةةا ه ةةدير ( , 2003  ورايةةن وإسةةمفان (1989) كةةر مةةن ومةة  اتةةو يةةاحي

Black 1965 حاةة  طري ةةة والفاةةفور.( , تاسةةتةدا  جنةةاي مايعروكلةةداهMatt 1970 تاسةةتةدا  جنةةاي المميةةاه ال ةةو ي ,)

Spectrophotometerاللنة  طية  جنةاي الموهاسيو  تاسةتةدا .لالوميتر882 ع د طو  موجي Flame photometer وحاة  

 .(Raghupathi 1999و  Bhargava المري ة التي  كرها 

نةةةةةةةاي تاسةةةةةةةت ما  ج 2/10/2018تتةةةةةةةاري ف ةةةةةةةد هةةةةةةةا ر العلوروفيةةةةةةة  العلةةةةةةةي فةةةةةةةي األوراح ي ةةةةةةةدامةةةةةةةا تال اةةةةةةةمة لت             

Chlorophyll meter  مةةةن لةةةويSpad   وةةةرالة مةةةن  40وةةةرالات مةةةن كةةة  شةةةتلة 10فةةةي ال  ةةة  تصةةةورة مماشةةةرة وتم ةةةد

-. (  ةةةا هةةةا حولةةةت الةةةى مةةةايعروغرا Bassuk  2000و Felixlohوحاةةة  المري ةةةة التةةةي  كرهةةةا   كةةة  وحةةةدة هاريميةةةة(,

 (.2004وآخرون  Pestanaوت ا  الم ا لة التي  كرها  2

         +1.49+852 Y=0.15X 

 (.2-=كمية العلوروفي  مايعروغرا . Yحيب أن 

X         ورالة جناي=Chlorophyll meter Spad Unit.) 

 والمناقشةالنتائج 

   %(:تركيز العناصر الغذائية في األوراق

ان الص   لا يؤ ر م  وياً في هركيةز ال تةروجين فةي ( 2هد  ال تا ج الممي ة في الادو    تركيز النتروجين في األوراق)%(:   -1

 Aminoالعضدوي لوحدد  أو مدع السدماد  NPKتدأثير الكبريدت والسدماد المركدب  -(:2الجددو  )أن إيةافة األوراح , فةي حةين

Alexin( في أوراق شتالت الزيتون صنفي بعشيقي وأشرسي.%في تركيز النتروجين ) 
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ا معنويدا  *متوسطات كل عامل وكذلك التداخالت المختلفة كل على حدا التي تشترك بأحد الحروف األبجدية ال تختلد  عدن بعضد 

 . 0.05حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتما  خطأ 

أعمةةةةت أعلةةةةى  1-كغةةةةا  Sملغةةةةا .1000العمريةةةةت وةةةةد أ ةةةةرت م  ويةةةةاً فةةةةي هةةةةذه الصةةةةفة , إ  أن إيةةةةافة العمريةةةةت وتم ةةةةدار    

د يرجةةة  إلةةةى %( والتةةةي هفووةةةت م  ويةةةاً علةةةى م املةةةة الم ارلةةةة. والاةةةم  فةةةي  لةةةن وةةة2.43هركيةةةز لل تةةةروجين فةةةي األوراح 

 ور العمريةةةةت فةةةةي ييةةةةا ة جاهزيةةةةة ال ديةةةةد مةةةةن ال  الةةةةر وم نةةةةا ع صةةةةر ال تةةةةروجين وتالتةةةةالي ييةةةةا ة امتصالةةةةج مةةةةن ومةةةة  

( 2007( فةةةةي ال م ةةةةيات والةةةةدور   1994ال ةةةةتالت وهام ةةةةج تةةةةاألوراح وهةةةةذه ال تةةةةا ج ه اةةةةاا مةةةة  مةةةةا  كةةةةره األحةةةةو   

لوحةةةده أو مةةة  الاةةةما  ال  ةةةو   NPKد تالاةةةما  المركةةة  ( فةةةي التفةةةا  .أمةةةا تال اةةةمة للتاةةةمي2009واالعرجةةةي والةةةدور   

Amino Alexin غةةةةا  30, فةةةةيالح  أن الم املةةةةةNPK هرتةةةةة أعمةةةةت أعلةةةةى المتوسةةةةمات مةةةةن هةةةةذه الصةةةةفة  1-.شةةةةتلة

غةةةا  45وهفووةةةت م  ويةةةاً علةةةى الم املةةةة  1-.شةةةتلةNPKغةةةا  15والتةةةي لةةةا هةتلةةة  م  ويةةةاً عةةةن م املةةةة الم ارلةةةة و%( 2.59 

NPK وهةةةذا وةةةد ي ةةةزذ إلةةةى ييةةةا ة 2.10 ةةة  والتةةةي أعمةةةت أوةةة  التراكيةةةز مةةةن ال تةةةروجين فةةةي األوراح هرتةةةة ف 1-.شةةةتلة. )%

فةةةي ييةةةا ة   NPK,إيةةةافة إلةةةى  ور الاةةةما  المركةةة NPKجاهزيةةةة ال تةةةروجين فةةةي الترتةةةة لتياةةةة نيةةةافة الاةةةما  المركةةة 

 

 

 

 

 الصن 

 

لوحد   NPKمستويات السماد المركب

 Aminoأو مع السماد العضوي 

Alexin 

NPK (1-)غم.شتلة 

Amino Alexin(5 1-مل .لتر) 

 

 تربة( 1-مستويات الكبريت )ملغم . كغم

 

 

اخل بين الصن  التد

 + NPKوسماد 

Amino Alexin 

 

 

 

متوسطات 

 األصناف
 

 صفر

 

1000 

 

 

 

 

 

 بعشيقي

   -أ  2.26 و -ا  2.32 و -ا 2.20 صفر

 

 

 

 أ 2.32

   -أ  2.35 و -ا  2.04   -أ  2.66 15

 ا -أ  2.52 ا -أ  2.81 و -ا  2.24 30

   -أ  2.27 و -ا  2.29 و -ا  2.25 45

15+Amino Alexin 2.16  أ  2.27 و -ا  2.39 و -ا-   

30+Amino Alexin 2.33  ا  2.14 و -   1.96 و -ا-   

45+Amino Alexin 2.40  ا -أ  2.48 ه -أ  2.56 و -ا 

 

 

 

 

 أشرسي

    -أ 2.46 أ ا2.87 و -ا 2.05 صفر

 

 

 أ 2.35

   -أ2.35 و -ا 2.33 و -ا 2.37 15

 أ ا 2.66 ا -أ 2.83 و -ا 2.50 30

   1.93 و -ا 2.13 و 1.73 45

15+Amino Alexin 1.99  - أ 2.24 و -ا 2.49 و-   

30+Amino Alexin 2.27 أ 2.77 أ 3.27 و -ا 

45+Amino Alexin 2.39 ا   2.11 ه و 1.84 و -ا 

 

التداخل بين الصن  

 والكبريت

 

 بعشيقي

 

 ا 2.32

 

 أ ا 2.33

 

لوحد  أو  NPKالمركب  السماد متوسطات

 Amino Alexin مع 

 
 أ 2.53 ا 2.18 أشرسي

 

 

الكبريت  التداخل بين

والسماد المركب 

NPK مع Amino 

Alexin 

 أ ا 2.36 أ ا 2.59 ا ا 2.13 صفر

 أ ا 2.35 ا ا 2.19 ا -أ 2.51 15

 أ 2.59 أ 2.82 ا -أ 2.37 30

 ا 2.10 ا ا 2.21 ا 1.99 45

15+Amino Alexin 2.08 أ ا 2.26 ا-أ 2.44 ا ا 

30+Amino Alexin 2.30 أ ا 2.45 أ ا 2.61 ا-أ 

45+Amino Alexin 2.39 أ ا 2.29 ا ا 2.20 ا -أ 

 أ 2.43 ا 2.25 متوسطات الكبريت  
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ل تةةةروجين مةةةن الترتةةةة ( وتالتةةةالي وةةةد يةةةز ا  امتصةةةام ع صةةةر ا2003وج ديةةةة1989يةةةاحي , لمةةةو المامةةةوي الاةةةذر  أتو

 (.Abd-Elrazek 2011 ( و Stino  2009هركيزه تاألوراح. هذا يتماشى م  ما  كره  وتذلن يز ا 

وا ةةةرت جميةةةة  التةةةةداخالت الث ا يةةةةة والثال يةةةة فةةةةي هركيةةةةز ال تةةةةروجين فةةةيالح  أن أعلةةةةى هركيةةةةز لل تةةةةروجين فةةةةي األوراح     

 Aminoمةةةةةة   1-.شةةةةةةتلة NPKغةةةةةةا 30هرتةةةةةةة+  1-. كغةةةةةةا S ملغةةةةةةا1000+ كةةةةةةان فةةةةةةي م املةةةةةةة الصةةةةةة   أشرسةةةةةةي 

Alexin 3.27)% وهفووةةةةت علةةةةى   والتةةةةي لةةةةا هةتلةةةة  م  ويةةةةاً عةةةةن م املةةةةة الم ارلةةةةة لةةةة فس الصةةةة   والتركيةةةةز للعمريةةةةت

أغلةةة  م ةةةامالت التةةةداخ  األخةةةرذ, فةةةي حةةةين أن أوةةة  ال ةةةيا كالةةةت فةةةي أوراح شةةةتالت لةةة   أشرسةةةي التةةةي أيةةةي  لنةةةا 

يةةةت أو الاةةةما  ال  ةةةو . ويرجةةة   لةةةن إلةةةى التةةةأ ير الم ةةةتركة لل وامةةة  الثال ةةةة تةةةدون إيةةةافة العمر 1-. شةةةتلة NPKغةةةا 45

 المدروسة في هذه الصفة. 

 تركيز الفسفور في األوراق)%(:

%( 0.230ور ان ه ةةةاف هفووةةةاً م  ويةةةاً للصةةة   ت  ةةةي ي الةةةذ  اعمةةةى أعلةةةى هركيةةةز للفاةةةف( 3هةةةد  ال تةةةا ج فةةةي الاةةةدو       

 . ورتمةةةا ي ةةةزو هفةةةوح الصةةة   ت  ةةةي ي إلةةةى%( 0.150لفاةةةفور فةةةي اوراوةةةج  علةةةى الصةةة   أشرسةةةي الةةةذ  تلةةة  هركيةةةز ا

ل مةةةات والاةةةذور ل االختالفةةةات الورا يةةةة تةةةين األلةةة اه وال مليةةةات ال يويةةةة وكةةةذلن اخةةةتاله التفةةةاعالت التةةةي هةةةتا تةةةين الترتةةةة

ا جةةةال مةةة  توافةةة  ف ةةةال عةةةن إلةةةى اخةةةتاله الاةةةذور فةةةي طمي ةةةة امتصالةةةنا والت ةةةا  ال  الةةةر وهراكمنةةةا فةةةي األوراح. وهةةةذا ي

.  S ملغةةةا1000 ع ةةةد إيةةةافة العمريةةةت يالحةةة  التفةةةوح الم  ةةةو  للماةةةتوذ امةةةا       ).2001(وآخةةةرون  Hardissonتةةةج 

والي. ورتمةةةا % علةةةى التةةة0.185% و 0.202علةةةى م املةةةة الم ارلةةةة , إ  تلةةة  هركيةةةز الفاةةةفور فةةةي هةةةاهين الم ةةةاملتين  1-كغةةةا

الةةةج وتالتةةةالي ييةةةا ة جاهزيةةةة ع صةةةر الفاةةةفور وتةةةذلن يةةةز ا  امتص pHي ةةةو  الاةةةم  إلةةةى  ور العمريةةةت فةةةي خفةةة   رجةةةة

أما فيمةةا .فتيةةةفةةي اشةةاار التفةةا  ال (2007مةةن ومةة  الاةةذور وييةةا ة هركيةةزه تةةاألوراح. وهةةذا يتماشةةى مةة  مةةا  كةةره الةةدور  

فةةةةي هركيةةةةز الفاةةةةفور فةةةةي  Amino Alexinلوحةةةةده أو مةةةة  الاةةةةما  ال  ةةةةو   NPKيةةةةةت التاةةةةميد تالاةةةةما  المركةةةة  

 ( وهفووةةةةةت علةةةةةى جميةةةةة 0.313%وراح, فةةةةةيالح  أن م املةةةةةة الم ارلةةةةةة أعمةةةةةت أعلةةةةةى هركيةةةةةزاً م ةةةةةج فةةةةةي األوراح  األ

 ي ال مليةةةاتالم ةةةامالت األخةةةرذ. ورتمةةةا يرجةةة   لةةةن إلةةةى ولةةةة لمةةةو ال ةةةتالت فةةةي هةةةذه الم املةةةة وتالتةةةالي ولةةةة اسةةةتةدامج فةةة

 انسةةة اويواألمةةةا  و ((2008 كةةةره  ال ميةةةد  , وهةةةذا يتماشةةةى مةةة  مةةةا  16) و 11و 10و 8و 7ال يويةةةة المةتلفة الاةةةداو 

(2009). 
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فددددي  Amino  Alexinلوحددددد  أو مددددع السددددماد العضددددوي   NPKلسددددماد المركددددب تددددأثير الكبريددددت وا -(:3الجدددددو  )

 ( في أوراق شتالت الزيتون صنفي بعشيقي وأشرسي.%تركيز الفسفور )

 

 

 

 الصن 

 NPKمستويات السماد المركب

اد العضوي لوحد  أو مع السم

Amino Alexin 

NPK (1)غم.شتلة 

Amino Alexin(5 1-مل .لتر) 

 

 تربة( 1-مستويات الكبريت )ملغم . كغم

 

 

التداخل بين الصن  

 + NPKوسماد 

Amino Alexin 

 

 

 

 متوسطات األصناف
 

 صفر

 

1000 

 

 

 

 

 

 بعشيقي

  أ 0.365 أ 0.386 أ ا 0.345 صفر

 

 

 أ    0.239

 ا   0.156 ي -  0.228 ن -ف 0.084 15

 ا 0.276   -أ 0.304 و -ا 0.248 30

 ا 0.177   -ي 0.150 ط -ي 0.205 45

15+Amino Alexin 0.304 ا 0.294 ه -ا 0.285   -أ 

30+Amino Alexin 0.076  - ا   0.133   -و 0.190 ن 

45+Amino Alexin 0.368 ا 0.284 ط -و 0.200 أ 

 

 

 

 

 أشرسي

  ا 0.271 ا -أ 0.322   -ه 0.220 صفر

 

 

 ا 0.150

 ا   0.146   -  0.154   -  0.138 15

 ا   0.122   -و 0.181   ن 0.064 30

   0.117 ن 0.048   -و 0.186 45

15+Amino Alexin 0.149 ا   0.127 ن -  0.106   -ي 

30+Amino Alexin 0.129  -   0.144  -   0.136   ا 

45+Amino Alexin 0.108  - ا   0.134 ف -  0.160 ن 

التداخل بين الصن  

 والكبريت

 لوحد  أو مع  NPK متوسطات السماد المركب أ 0.246 أ 0.232 بعشيقي

Amino Alexin 

 ا 0.159 ا 0.142 أشرسي

 

الكبريت و  التداخل بين

 NPKالسماد المركب 

 Amino Alexin مع

 أ 0.313 أ 0.345 ا 0.282 صفر

 ا 0.151 ه-ا 0.191 و ي 0.111 15

 ا 0.199 ا ا 0.242 ه و 0.156 30

 ا 0.147 ي 0.099 ه -ا 0.195 45

15+Amino Alexin 0.226   ا 0.211 ه -ا 0.196 ا 

30+Amino Alexin 0.102 ا 0.134 ه 0.167 ي 

45+Amino Alexin 0.202 ه -ا 

 

 ا 0.191 ه-   0.180

 

 متوسطات الكبريت 

 

 أ 0.202 ا 0.187

ا معنويدا  الحروف األبجدية ال تختلد  عدن بعضد  *متوسطات كل عامل وكذلك التداخالت المختلفة كل على حدا التي تشترك بأحد

 . 0.05حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتما  خطأ 

لفاةفور كةأن لى هركيز ل د التداخ  الثال ي فيالح  أن أعوا رت جمي  التدخالت الث ا ية والتداخ  الثال ي م  وياً في هذه الصفة  ف 

1-.كغةةةاSهرتةةةة ولةةة   ت  ةةةي ي+ لةةةفر ملغةةةا1-شةةةتلة.NPK+لةةةفر غةةةا 1-.كغةةةاSملغةةةا1000فةةةي م ةةةاملتي لةةة   ت  ةةةي ي +

ور %على التوالي, أما أو  هركيةز للفاةف0.368%و 0.386إ  تل   Amino Alexinم  الاا   ال  و   1-. شتلةNPKغا45+

 ةترف %(. وي ةو   لةن إلةى  التةأ ير الم0.048( 1-.شةتلةNPKغةا 45هرتةة+1-.كغاSملغا1000لة الص   أشرسي فعأن في م ام

 في هذه الصفة وكما  كر سات اً. Amino Alexinم   NPKللص   والعمريت والاما  المرك  

 تركيز البوتاسيوم في األوراق)%(

على  ( ك Amino Alexinلوحده أو م   NPKيت والاما  المرك ( أن ال وام  الثال ة  الص   والعمر4يت   من الادو     

إلةى كفايةة  ذا وةد ي ةو حدا وكذلن جمي  التداخالت الث ا ية والتداخ  الثال ي لا هؤ ر م  وياً في هركيةز الموهاسةيو  فةي األوراح. وهة

 .(1هذا ال  صر في الترتة الادو ,
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 (2-الكلوروفيل الكلي في األوراق )مايكروغرام .م

فيةة  العلةةي فةةي ( أن عةةاملي الصةة   والعمريةةت كةة  علةةى حةةدا لةةا هةةؤ ر م  ويةةاً فةةي هركيةةز العلورو5يتمةةين مةةن الاةةدو        

وةةةت وةةةد أ ةةةر م  ويةةةاً فةةةي هةةةذه الصةةةفة , إ  هفو NPK+Amino Alexinاألوراح. فةةةي حةةةين أن إيةةةافة الاةةةما  المركةةة  

لةةة  هركيةةةز هرتةةةة ف ةةة  وت 1-شةةةتلة.NPKغةةةا  15 املةةةة هرتةةةة تةةةدون الاةةةما  ال  ةةةو  علةةةى الم 1-شةةةتلة.NPKغةةةا 45الم املةةةة 

ر . ورتمةةةةةةا ي ةةةةةةو  الاةةةةةةم  إلةةةةةةى ييةةةةةةا ة هركيةةةةةةز ع الةةةةةةر ال تةةةةةةروجين والفاةةةةةةفو2-مةةةةةةايعروغرا  .  236.00العلوروفيةةةةةة  

 يةةة حمةةا  األميوالموهاسةةيو  فةةي األوراح, إ  يةةدخ  ال تةةروجين فةةي ت ةةال هةةذه الصةةمغة, ف ةةالً عةةن ألةةج يةةدخ  فةةي هعةةوين األ

لةةةةى  ور ه مةةةة  علةةةةى ت ةةةةال المالسةةةةتيدة الة ةةةةرال, وي ةةةةارف الفاةةةةفور فةةةةي ت ةةةةال العرتوهيةةةةدرات إيةةةةافة إ والمةةةةروهين التةةةةي

الاةةةذور  مامتصةةةاالفاةةةفور فةةةي ال اةةةا  الةاليةةةا عةةةن طريةةة  هةةةوفير الماوةةةة الاليمةةةة كمةةةا أن الموهاسةةةيو  ي مةةة  علةةةى ييةةةا ة 

 Stinoج هتوافةةةة  مةةةةا وجةةةةده (. وهةةةةذه ال تةةةةا 2005وآخةةةةرون  Havlinو2003للمةةةةال ويعةةةةون مامةةةةوي جةةةةذر  وو  ج ديةةةةة

 ةةةةةةر كمةةةةةةا أن التةةةةةةداخ  الثال ةةةةةةي أ       ( .(2011 االمةةةةةةا  وال مةةةةةةدالي( و2010وآخةةةةةةرون   Osman( و2009وآخةةةةةةرون  

هرتةةةةةة+ 1-.كغةةةةةاSم  ويةةةةةاً فةةةةةي هركيةةةةةز العلوروفيةةةةة  فةةةةةي األوراح, إ  أعمةةةةةت م املةةةةةة الصةةةةة   أشرسةةةةةي+ لةةةةةفر ملغةةةةةا

لصةةةة   ا( التةةةةي هفووةةةةت م  ويةةةةاً علةةةةى م املةةةةة 2-غرا  . مةةةةايعرو 240.17أعلةةةةى كميةةةةة للعلوروفيةةةة   1-.شةةةةتلةNPKغةةةةا45

ي فةةة  NPKف ةةة  . وهةةةذا رتمةةةا يرجةةة  إلةةةى هةةةأ ير الاةةةما  المركةةة  1-.شةةةتلةNPKغةةةا15هرتةةةة+ 1-.كغةةةاSأشرسي+لةةةفر ملغةةةا

 هذه الصفة  ولألسماا لفانا التي  كرت سات اً.

 فدددي تركيدددز Amino Alexinلوحدددد  أو مدددع السدددماد العضدددوي   NPK(: تدددأثير الكبريدددت والسدددماد المركدددب 4الجددددو  )

 ( في أوراق شتالت الزيتون صنفي بعشيقي وأشرسي.%البوتاسيوم)

 

 

 

 الصن 

مستويات السماد 

لوحد  أو مع  NPKالمركب

 Aminoالسماد العضوي 

Alexin 

NPK (1-)غم.شتلة 

Amino Alexin(5 مل .لتر-

1) 

 

 تربة( 1-مستويات الكبريت )ملغم . كغم

 

 

التداخل بين الصن  

 + NPK وسماد

Amino Alexin 

 

 

 

متوسطات 

 األصناف
 

 صفر

 

1000 

 

 

 

 

 

 بعشيقي

  أ 1.66 أ 1.67 أ 1.65 صفر

 

 

 أ 1.66

 

 أ 1.65 أ 1.62 أ 1.68  15

 أ 1.63 أ 1.62 أ 1.65 30

 أ 1.65 أ 1.65 أ 1.66 45

15+Amino Alexin 1.67 أ 1.66 أ 1.65 أ 

30+Amino Alexin 1.73 أ 1.72 أ 1.71 أ 

45+Amino Alexin 1.65 أ 1.65 أ 1.66 أ 

 

 

 

 

 أشرسي

  أ 1.69 أ 1.66 أ 1.72 صفر

 

 

 أ 1.65

 أ 1.65 أ 1.66 أ 1.65 15

 أ 1.63 أ 1.66 أ 1.61 30

 أ 1.66 أ 1.66 أ 1.66 45

15+Amino Alexin 1.64 أ 1.64 أ 1.64 أ 

30+Amino Alexin 1.62 أ 1.65 أ 1.68 أ 

45+Amino Alexin 1.67 أ 1.66 أ 1.66 أ 

التداخل بين الصن  

 والكبريت

لوحد  أو  NPK متوسطات السماد المركب  أ 1.65 أ 1.67 بعشيقي

 Amino Alexin مع 
 أ 1.66 أ 1.65 أشرسي

 

 

 

 أ 1.67 أ 1.66 أ 1.69 صفر

 أ 1.65 أ 1.64 أ 1.67 15

 أ 1.63 أ 1.64 أ 1.63 30
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الكبريت و  التداخل بين

 NPKالسماد المركب 

 Amino Alexin مع

 أ 1.66 أ 1.66 أ 1.66 45

15+Amino Alexin 1.65 أ 1.64 أ 1.64 أ 

30+Amino Alexin 1.67 أ 1.68 أ 1.69 أ 

45+Amino Alexin 1.66 أ 1.66 أ 1.66 أ 

 أ 1.65 أ 1.66   متوسطات الكبريت

يا   ا معنوالحروف األبجدية التختل  عن بعض المختلفة على حدا التي تشترك بأحد *متوسطات كل عامل وكذلك التداخالت

لوحد   NPKيت والسماد المركب تأثير الكبر -(:5الجدو  ). 0.05حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتما  خطأ 

بعشيقي  وراق شتالت الزيتون صنفي( في أ2-في الكلوروفيل الكلي )مايكروغرام .مAminoAlexinأو مع السماد العضوي 

 وأشرسي.

 

 

 

 الصن 

 NPKمستويات السماد المركب

لوحد  أو مع السماد العضوي 

Amino Alexin 

NPK (1-)غم.شتلة 

Amino Alexin(5 1-مل .لتر) 

 

 تربة( 1-مستويات الكبريت )ملغم . كغم

 

 

التداخل بين الصن  وسماد 

NPK + Amino 

Alexin 

 

 

 

متوسطات 

 األصناف
 

 لفر

 

1000 

 

 

 

 

 بعشيقي

  أ 221.65 أ ا 206.82 أ ا 236.48 صفر

 

 أ 219.58
 أ 204.90 ا أ 207.80 ا أ 202.01 15

 أ 216.18 ا أ 219.42 أ ا 212.94 30

 أ 231.00 ا أ 231.84 ا أ 230.17 45

15+Amino Alexin 213.15 أ 220.25 أ ا 227.35 أ ا 

30+Amino Alexin 216.79 أ 225.72 أ 234.65 أ ا 

45+Amino Alexin 220.56 أ 217.40 أ ا 214.24 ا أ 

 

 

 

 أشرسي

 

  أ 215.91 أ ا 206.82 أ ا 225.00 صفر

 

 
 أ   218.97

 أ 202.90 أ ا 207.80 ا 198.00 15

 أ 216.18 أ ا 219.42 ا أ 212.94 30

 أ 236.00 ا أ 231.84  أ 240.17 45

15+Amino Alexin 213.15 أ 218.65 ا أ 224.16 ا أ 

30+Amino Alexin 216.79 أ 225.72 أ ا 234.65 أ ا 

45+Amino Alexin 220.72 أ 217.48 أ ا 214.24 ا أ 

 

التداخل بين الصن  

 والكبريت

لوحد  أو مع  NPK متوسطات السماد المركب أ 220.30 أ 218.87 بعشيقي

Amino Alexin 
 أ 219.84 أ 218.11 أشرسي

 

الكبريت  التداخل بين

و السماد المركب 

NPK  مع Amino 

Alexin 

 أ ا 218.78 أ ا 206.82 أ ا 230.74 صفر

 ا 90. 202 أ ا 207.80 ا 198.00 15

 أ ا 216.18 أ ا 219.42 أ ا 212.94 30

 أ 236.00 أ ا 231.84 أ 240.17 45

15+Amino Alexin 213.15 أ ا 219.45 أ ا 225.76 أ ا 

30+Amino Alexin 216.79 أ ا 225.72 أ 234.65 أ ا 

45+Amino Alexin 220.56 أ ا 217.40 أ ا 214.24 أ ا 

 أ 220.07 أ 218.49 متوسطات الكبريت

ن الحددددروف األبجديددددة ال تختلدددد  عدددد *متوسددددطات كددددل عامددددل وكددددذلك التددددداخالت المختلفددددة علددددى حدددددا التددددي تشددددترك بأحددددد

 . 0.05حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتما  خطأ بعض ا معنويا  
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 ةالمصادر العربي

 ةةةةة .هغذيةةةةة ال مةةةةات ال ملةةةةي .تيةةةةت ال عمةةةةة لل  ةةةةر والترجمةةةةة والتوييةةةة  ,جام(1989أبددددو ,دددداحي, يوسدددد  محمددددد) .1

 تغدا  ,ال راح.

لوعيةةةة إلتاجيةةةة و .هةةةأ ير ماةةةتويات ال تةةةروجين والعمريةةةت الرغةةةو  فةةةي(1994األحدددو  , كمدددا  سدددالم محمدددد جدددابر) .2

ر, كليةةةةةة . رسةةةةةالة ماجاةةةةةتيالكلمنتااااا   الثمةةةةةار وم تةةةةةوذ االوراح مةةةةةن ال  الةةةةةر المغذيةةةةةة للمره ةةةةةا  الم لةةةةةي واليوسةةةةةفي 

 الزراعة, جام ة تغدا , ال راح.

 ريةة إستااتة شتالت الزيتون نيافة ماتةلت الم ال  الم (.2012إسماعيل, علي عمار وغزاي عبد الستار كريم ) .3

 .119 -131(:4 43 ذية الوروية تالمغ ايو . مالة ال لو  الزراعية ال راوية ,للترتة والتغ

ليةن هةأ ير العمريةت والفاةفور وحةام  الامر (.2009األعرجي , جاسم محمد علوان و سليمان محمد ككو الزيبداري ) .4

( 2  9يةةة فةي أوراح شةةتالت الةةو  لةة   كوروليةت , مالةةة جام ةة هعريةةت لل لةو  الزراع Sو  KوPو Nفةي هركيةةز 

:259-270. 

.هةةأ ير الةةر  تال ديةةد وحةةام  الامرليةةن فةةي ت ةة   (2004األعرجددي, جاسددم محمددد علددوان و منددى حسددين  شددري  ) .5

 .121 111-(:1 4لفات ال مو الة ر  ل تالت  ال ة ال اه من الزيتون. مالة جام ة كرتالل,

 هةةةةةأ ير التاةةةةةميد(.2006ام)األعرجددددي, جاسدددددم محمدددددد علدددددوان ورائدددددد  إسدددددماعيل الحمددددداني ونبيدددددل محمدددددد ا مددددد .6

. ل ةةةةتالت الترويرسةةةةتري ج N,Pتةةةةال تروجين والفاةةةةفور فةةةةي موالةةةةفات ال مةةةةو الة ةةةةر  وم تةةةةوذ األوراح مةةةةن 

 .181-187(:2 6مالة جام ة هعريت لل لو  الزراعية,

 هةأ ير الاةما  ال  ةو  واليوريةا والعمريةت فةي ال مةو الة ةر  وهركيةز ت ة (.2010األعرجي, جاسم محمد علوان) .7

 .77- 86(:2 10  الر الغذا ية ألشاار الةو  الفتية ل    كاي ريد. مالة جام ة هعريت لل لو  الزراعية,ال

 Prunus  .هةةأ ير ت ةة  الم ةةامالت الاةةما ية فةةي لمةةو أشةةاار الةةةو  الفتيةةة(2012األعرجددي, جاسددم محمددد علددوان) .8

persica,71-62(:4 40 ل    كاي ريد للمدل تان مار. مالة يراعة الرافدين. 

. هةةةةأ ير العمريةةةةت وال تةةةةروجين فةةةةي  رجةةةةة  (2009االعرجددددي, جاسددددم محمددددد علددددوان وإحسددددان فا,ددددل الدددددوري ) .9

 Annaهفاعةةةةةة  الترتةةةةةةة وهركيةةةةةةز ت ةةةةةة  ال  الةةةةةةر الغذا يةةةةةةة الاةةةةةةاهزة فةةةةةةي هرتةةةةةةة تاةةةةةةتان التفةةةةةةا  لةةةةةة في 

 9 (1) : 187-204..مالة جام ة هعريت لل لو  الزراعية , Vistabellaو

الاةةةةةزل االو  .  ار  –إلتةةةةةاا الفاكنةةةةةة الماةةةةةتديمة الة ةةةةةرة  (.1989عبدددددد و دا ود )أغدددددا, جدددددواد دندددددون ودا ود  .10

 . -464 415العت  للمماعة وال  ر ,جام ة المول  ,ال راح , م 

 NPK . هةةةةأ ير الاةةةةما  المركةةةة ( 2009 مددددام , نبيددددل محمددددد أمددددين عبددددد و و جاسددددم محمددددد خلدددد  ا سددددحاقي )ا .11

( لةةة   سةةةليمي .Punica granatum Lمةةةو وحالةةة  الرمةةةان  والةةةر  تال ديةةةد وحةةةام  الامرليةةةن فةةةي ل

 .60-47( :3  37.مالة يراعة الرافدين, 

العةةةاي تين وهةةةأ ير حةةةام  الامرليةةةن (.2011ا مدددام, نبيدددل محمدددد أمدددين عبدددد و و نجدددالن أسدددود عابدددد الحمدددداني ) .12

ركيةةةةز وه .Prunus armeniaca Lفةةةةي إلمةةةةات المةةةةذور ولمةةةةو شةةةةتالت الم ةةةةم   NPKوالاةةةةما  المركةةةة  

 .39-27(:4  39ال  الر الم دلية أللو  الم م  المذرية. مالة يراعة الرافدين, 

وريةةةةة .فاةةةةيولوجية أشةةةةاار الفاكنةةةةة .الةةةةدار ال رتيةةةةة لل  ةةةةر والتوييةةةة , مدي ةةةةة لصةةةةر, جمن(2003جنديددددة, حسددددن) .13

 مصر ال رتية.

.مديريةةةةة  فواكةةةج الصةةةيفيةه ريةةةةر إلتةةةاا اشةةةاار ال (2015الج ددداز المركدددزي لوحصدددان وتكنولوجيدددا المعلومدددات , ) .14

 انحصال الزراعي , ويارة التةمي  والت اون انلما ي . ال راح .  

هةةةةةأ ير العمريةةةةةت وال تةةةةةروجين وحةةةةةام  األسةةةةةعورتين فةةةةةي ال مةةةةةو (.2007الددددددوري, إحسدددددان فا,دددددل صدددددال  ) .15

 .رسةةةةالة ماجاةةةةةتير, كليةةةةةةVistabellaو Annaالة ةةةةر  والم تةةةةةوذ الم ةةةةدلي ألشةةةةةاار التفةةةةةا  الفتيةةةةة لةةةةة في 

 زراعة والغاتات, جام ة المول , ال راح.ال
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وث ه ليةةةة  الترتةةةةة وال مةةةةات .  ليةةةة  مةتمةةةةر  . المركةةةةز الةةةةدولي للم ةةةة (.2003رايددددن, جددددون وجددددور  إسددددطفان ) .16

 ( , حل , سوريا .ICARDAالزراعية في الم اط  الاافة  

   ال  الةةةر( .هةةةأ ير إيةةةافة الاةةةما  ال  ةةةو  الاةةةا   والةةةر  تةةةم 2017الزبيددددي , مندددار عبدددد فلحدددي حسدددن ) .17

يةةةةة الصةةةةغرذ فةةةةي الصةةةةفات الة ةةةةرية و الثمريةةةةة للزيتةةةةون لةةةة   لمةةةةالي. إطروحةةةةة  كتةةةةوراه . جام ةةةةة تغةةةةدا  .كل

 الزراعة .ال راح.

لم ةةةةدلي (. هةةةةأ ير العمريةةةةت والفاةةةةفور والامةةةةرلين فةةةةي ال مةةةةو والم تةةةةوذ ا2008الزيبدددداري, سددددليمان محمددددد ككددددو ) .18

 . لزراعة والغاتات , جام ة المول  , ال راحل تالت ل فين من الةو  . إطروحة  كتوراه , كلية ا

وذ .هةةةأ ير التاةةةميد العيميةةةا ي ت ةةةام  الامرليةةةن فةةةي م تةةة(2013عبدددود, م يدددد رجدددب وعدددذران خيدددري عبدددد عدددون) .19

ام ةةةةة جأوراح الزيتةةةةون مةةةةن ال  الةةةةر الم دليةةةةة والمةةةةوا  ال ةةةةمينة تالامرلي ةةةةات لصةةةة فين مةةةةن الزيتةةةةون, مالةةةةة 

 . 86-74(:3 11كرتالل ال لمية,

لة   يي ةي للتاةميد  .Prunus armeniaca Lإسةتااتة أشةاار الم ةم  (.2008يدي, عبدالسدتار جبدار حسدين)العب .20

 ال  و  والم دلي. رسالة ماجاتير, كلية الزراعة, جام ة تغدا , ال راح.

ه اةةةةين لمةةةةو شةةةةتالت لةةةة فين مةةةةن الزيتةةةةون تةةةةم   الم ةةةةامالت الاةةةةما ية (,2018محمددددد, وليددددد خالددددد رشدددديد ) .21

 اليالين .رسالة ماجاتير . كلية الزراعة والغاتات . جام ة المول  .ال راح .والر  ت ام  الا

ار ت ةة  .  راسةةة هةةأ ير اليةةروه الميئيةةة علةةى لاةةمة وكميةةة الزيةةت فةةي  مةة (1998نصددير فيليددب , وأسددمى خدددام ) .22

ات لدراسةةةةألةةةة اه الزيتةةةةون , المركةةةةز ال رتةةةةي لدراسةةةةات الم ةةةةاط  الاافةةةةة واألرايةةةةي ال احلةةةةة  اكاةةةةا ( ,ا ارة ا

 ,  م   , سوريا. 1998/  58ال ماهية , اكاا / ت ن /
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