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زیادة نسبة الزیت والحاصل وبعض الصفات والرش بنترات البوتاسیوم في  NPK السماد تأثیر
 "شرسيأ"زیتون صنفلل

  إحسان عبد الوھاب شاكر المفتي 
  جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق 

  
  الخالصة

 الت0يو ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ي منطقة بعش0یقة لع0ام ف األھلیةالبساتین  إحدىتم تنفیذ ھذه الدراسة في   
ش0جرة  ٥٤ھ0ذه التجرب0ة  لتنفی0ذكم وتشتھر بزراعة الزیتون منذ القدم اختیر  ١٥تبعد عن مدینة الموصل 
والتقل0یم وال0ري وق0وة النم0و العم0ر  حی0ثم0ن  اإلمك0انمتماثلة قدر  سنة١٨بعمر  زیتون صنف االشرسي

األول تف0وق الموع0د نت0ائج الدراس0ة  أھ0موكانت . آذارفي نھایة  نامیة في تربة طینیة غرینیة قبل التزھیر
م00ن العناص00ر  األوراقمحت00وى ف00ي ص00فات ) الربیع00ي(عل00ى الموع00د الث00اني  بص00ورة معنوی00ة )الخریف00ي(

 الثم0ار عق0دوكمیة الكلوروفیل الكل0ي ونس0بة  لألوراقتروجین والبوتاسیوم والوزن الجاف الغذائیة من الن
ی0ادة ز إل0ى لت0ر /غ0م ٣٠و  ١٥ترات البوتاس0یوم بتركی0زي نالرش ب أدىو. الكلي والحاصل ةرووزن الثم

وكمی00ة  ل00ألوراقت00روجین والبوتاس00یوم وال00وزن الج00اف الن عنص00ري م00ن األوراقمعنوی00ة ف00ي محت00وى 
دى أو .فق0ط ووزن الثمرة بینما كان الحاصل معنویا ب0التركیز الع0الي لثمارا عقدالكلوروفیل الكلي ونسبة 

 األوراقمحت0وى  زیادة معنویة ف0ي إلىدونم /كغم ٣٠و  ١٥بالمستویین  NPKبالسماد  األرضيالتسمید 
 عق00دك0ل م0ن التركی0زین وكمی00ة الحاص0ل ونس0بة  عن00د ت00روجین والبوتاس0یوم ووزن الثم0رةنف0ي ك0ل م0ن ال

  . بالتركیز العالي فقط الثمار
  

  المقدمة
ذكرھا ف0ي الق0ران الك0ریم س0ت م0رات  المقدسة المباركة التي تكرر األشجارشجرة الزیتون من   
عل0ى وج0ھ التحدی0د ش0مال الع0راق م0ارا بجن0وب تركی0ا وس0وریا وفلس0طین وذل0ك  األش0جارھ0ذه  أوان منش

  . )١٩٨٠، الصباغ (العراق لوجود بساتین بریة نامیة في المنطقة الجبلیة شمال غرب 
وھ0ذه العائل0ة تض0م  Oleaceaeالزیتونیة العائلة  إلى .Olive Olea europaea L یعود الزیتون

و  Zohary( نوع00ا ٤٠ – ٣٥  Oleaنوع00ا ویتض00من الج00نس  ٦٠٠كث00ر م00ن أجنس00ا و ٣٠م00ا یق00ارب 
Hopf ، وتركی00ا وت00ونس م00ن ال00دول اس00بانیا وایطالی00ا والیون00ان  تع00دو). ١٩٩٨ ،ونص00یر وخ00دام ١٩٩٣

الع000راق والس000یما رغ000م أن المنطق000ة الش000مالیة م000ن و. )٢٠٠١،  Tombesi( للزیت000ون  إنتاج000المتقدم000ة ا
ش0جرة وھ0ذا المع0دل /كغ0م٢٨ – ٢٥ الشجرة الواحدة إنتاجمعدل  أن مالئمة لزراعة الزیتون إالالموصل 

 زيالجھ0از المرك0( ري وتس0مید وتقل0یم م0ن األش0جارالمطلوب نتیجة عدم العنایة ف0ي ھ0ذه دون المستوى 
ف00ي ال00دول الش00جرة الواح00دة  ةبإنتاجی00م00ا قورن00ت  إذامنخفض00ة ج00دا  اإلنتاجی00ةوھ00ذه  ،)١٩٩٧ ،لإلحص00اء

 كغ00م ١٥٠ –١٠٠ إل00ىتص00ل الش00جرة الواح00دة  إنت00اجمع00دل  أن إذالمنتج00ة كاس00بانیا وایطالی00ا والیون00ان 
بك0ل س0وریا  م0نمتمثل0ة  بك0ل ال0دول العربی0ة  إنتاجن أ إلىالعربیة  اإلحصائیاتوتشیر  .)١٩٧٦ ،شاكر(

ط0ن كم0ا  ٣٩٠٠٠٠ إل0ىتص0ل  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠زیت0ون المائ0دة لس0نة من  وتونس والمغرب والجزائر  
  . ) ٢٠٠١، Tombesi( طن ٢٨٨٠٠٠ إلىمن الزیت  إنتاجھابلغ 

 ي مھم000اً تروجین00الن للتس000مید والس00یماالخض00رة والفاكھ00ة المس00تدیمة الزیت000ون ش00جار أ احتی00اجیع00د 
 ارأش0جعن0دما ت0م تس0مید  وذل0ك دور كبیر ف0ي زی0ادة عق0د الثم0ار لما لھ منالتركیب الضوئي الستمراریة 

یجب استخدام التس0مید  وأنھُ ، )١٩٥٩ ،Hartmann( في ترب رملیة غرینیة  Missionالزیتون صنف 
 Hartmann( ف0ي عق0د الثم0ارر م0ن التزھی0ر حت0ى یحص0ل زی0ادة ھش0أبوقت مبكر قبل ع0دة تروجیني الن

بینم00ا  واألغص00ان األوراقس00تھلك م00ن قب00ل الكلی00ة ت CHOح00والي نص00ف  أنیق00در و. )١٩٨٠، وآخ00رون
 و  Kammer( سـة التنف000ـي عملی000ـرق ف000خمس000ھا تح000 أنس000تنزف م000ن قب000ل الثم000ار ف000ي ح000ین ثھ000ا یثل

Kozlowski ، تروجین0ي ك0ان ل0ھ دور التس0مید الن أنل0وحظ ف0ي اس0بانیا  أجری0توفي تج0ارب ، )١٩٧٩
اط ش0ھر الربی0ع م0ع بدای0ة النش0أكما لوحظ ان0ھ م0ن خ0الل ، )١٩٦٦ ،Childers(كمیة الحاصل في كبیر 

  تروجین لزھري فان مستوى النالخضري وا
 ،منتص0ف آب وف0ي بدای0ة الخری0ف إل0ىیقل نتیجة االستھالك ویستمر ھ0ذا االنخف0اض  سوف األوراقفي 

  بعد و
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  ٣/٤/٢٠٠٨وقبولھ  ١٨/٢/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
  

 Ferriera(الش00تاء  أش00ھرخ00الل  األوراقویثب00ت محت00واه ف00ي ت00روجین باالرتف00اع یب00دأ النجن00ي الثم00ار 
،١٩٨٣( .  

ش0رین نترات البوتاسیوم في نھای0ة تل الورقيش الر ثیرأمعرفة ت ھو ذا فان الھدف من ھذه الدراسةل
عق0د  زی0ادة نس0بة ف0ي )قب0ل التزھی0ر( آذارفي نھایة ش0ھر  NPKالسماد  وإضافة )بعد جني الثمار(الثاني 
  . الحاصلكمیة زیادة والثمار 
  

  مواد البحث وطرائقھ
 أش0جارفي بعشیقة على  األھلیةالبساتین  إحدىفي  ٢٠٠١- ٢٠٠٠ امینالعنفذت الدراسة خالل   

بع0د في الخری0ف التسمید الورقي بنترات البوتاسیوم  تأثیرلدراسة سنة  ١٨ بعمرزیتون صنف االشرسي 
. األزھارقبل تفتح   ٢٠٠١نة سفي الربیع  NPK األرضيوالتسمید  ٣٠/١١/٢٠٠٠جني الثمار بتاریخ 

وق0درت بع0ض جفف0ت وطحن0ت س0م  ٥٠ إل0ىوص0لت  بأعم0اقیة م0ن ت0رب البس0تان تم اخ0ذ نم0اذج عش0وائ
یكروم0ات البوتاس0یوم م0ع ح0امض العض0ویة باس0تعمال داالم0ادة  قدرتكما  الخواص الطبیعیة والكیمیائیة

H2SO4،  الترب0ة باس0تخدام طریق0ة  نس0جھ ق0درتفي ح0ینHydrometer  واس0تخدامGalgone   كم0ادة
-pHف0ي عجین0ة الترب0ة المش0بعة باس0تخدام ) pH(درج0ة تفاع0ل الترب0ة  روقد ،)١٩٦٥ ،Black(مفرقة 

Meter  ،رج000ة التوص000یل الكھرب000ائي ودEC حس000ب طریق000ة Richards )ت000روجین وق000در الن ،)١٩٥٤
ت00م و ،)١٩٥٤(وآخ00رون  Olsen والفس00فور حس00ب طریق00ة  ،)١٩٦٥( Black بالطریق00ة الت00ي ذكرھ00ا

  . )١  جدولال(بالفرسینت م طریقة التسحیح استخدانھ  إالوجین ترتقدیر النطریقة نفس تقدیر البوتاسیوم ب
 األن0واءدرج0ات الح0رارة العظم0ى والص0غرى والرطوب0ة النس0بیة م0ن دائ0رة تم الحص0ول عل0ى مع0دالت  

  .)٢ الجدول( في الرشیدیةالجویة 
  

  .٢٠٠٠عام عشیقة للبیبین بعض الصفات الطبیعیة والكیمیائیة لتربة الدراسة في منطقة : )١(الجدول 
  القیمة  الصفات  القیمة  الصفات

  ٧,٥١ pHدرجة تفاعل التربة   ١,٤١  )١-كغم .غم(المادة العضویة
  ١٠١  )١- كغم .غم(التوصیل الكھربائي  ٤٩,٨  )١-كغم  .غم(الطین 

  ٢٧,٠  )١-كغم. ملغم(النتروجین الجاھز   ٣٩,٣  )١-كغم  .غم(الغرین 
  ٣,١٣ )١- كغم .ملغم(الفسفور الجاھز   ١١,٦  )١-كغم  .غم(الرمل 

  ٥,٦٤  )١- كغم .ملغم(البوتاسیوم الجاھز   طینیة غرینیة  نسجة التربة
  

والمتماثل0ة بق0در  ١٩٨٢ س0نةوع0ة رالمزص0نف االشرس0ي الزیت0ون  أشجارشجرة من  ٥٤ اختیرت
  .والتقلیم والريوقوة النمو العمر ب باإلمكان

 و بع0د جن0ي الثم0ار الخریف0يلموع0د ا ،)ال0رش(موع0دي اإلض0افة: ھ0ي ثالثة عوام0لالتجربة شملت 
 ٣٠و  ١٥ و ص0فر نت0رات البوتاس0یوم بثالث0ة مس0تویاتبالورقي والتسمید  قبل شھر من التزھیر الربیعي

 ٣٠و  ١٥و  ص000فر ھ000يثالث000ة مس000تویات ب ١٨:  ١٨:  ١٨ NPKبس000ماد  األرض000يوالتس000مید  لت000ر/غ000م
وبثالث0ة  ٣×  ٣×  ٢  RCBDالكامل0ة  التجربة باستخدام تص0میم القاع0ات العش0وائیة نفذتو دونم، /كغم

الكام0ل بواس0طة مرش0ة ل حت0ى البل0 أع0الهبنترات البوتاس0یوم ب0التراكیز المبین0ة  األشجاررشت . مكررات
، % ١كم0ادة ناش0رة بتركی0ز (Tween 20)ف0ي الص0باح الب0اكر واس0تخدمت م0ادة لت0ر  ١٠ ظھری0ة س0عة

 واج0ري. بع0د جن0ي الثم0ار ٢٠٠٠لع0ام الث0اني تش0رین  لمقارنة بالماء فقط في نھایة ش0ھرا أشجارورشت 
بعمل شریط ح0ول ك0ل  ٢٠٠١لعام  زھاراألقبل تفتح  آذارفي نھایة شھر  NPKبسماد  األرضيالتسمید 

وتم00ت تغطیت00ھ  األخ00دودف00ي م نث00ر الس00ماد ت00 س00م ٣٠ – ٢٥م وبعم00ق  ٢بمس00افة ش00جرة یبع00د ع00ن الج00ذع 
ف00ي مح00یط الش00جرة بش00كل ف00رع أثالث00ة  وح00ددت، الترب00ة مباش00رة وروی00تبالترب00ة بش00كل جی00د ومتج00انس 

كامل0ة  أزھ0ار األزھ0ارن م0ن الزیت0ون تحم0ل ن0وعی أش0جار أن حی0ثو ،ووضعت علیھا عالم0اتمتجانس 
امل0ة عل0ى الك األزھ0ارمرحلة التزھی0ر الكام0ل ت0م ع0د  إلى األشجارمذكرة وعند وصول  وأزھار) خنثى(

    :  اآلتیةر العاقدة حسب الطریقة الثماعدد  وحسبت الثمار عقدالمنتخبة وبعد  األفرع
  ١٠٠ X  عدد الثمار العاقدة  =النسبة المئویة للعقد 
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  عدد األزھار الكلیة
جدی00دة مكتمل00ة النم00و م00ن القم00ة بع00د الوس00طیة للف00روع ال األوراقورق00ة م00ن  ٧٠ النم00اذج الورقی00ة أخ00ذت

 HClم00ن  % ١عی00اري الع00ادي ث00م غمس00ت ف00ي محل00ول بالم00اء  وغس00لت أی00ام م00ن ال00رش بالموع00دین١٠
وض0عت  ب0ورق ترش0یح ث0م م ت0م غس0لھا بالم0اء المقط0ر وتجفیفھ0اث ،من الشوائب والغبار األوراقظیف لتن

 و H2SO4باس0تخدام حامض0ي  وھض0متس0اعة ث0م طحن0ت  ٧٢لم0دة ْم ٧٠في فرن كھربائي على درجة 
  اكتمال النمو حلةمر إلىثمار الزیتون تصل  أنوبما . المركزین Perchloric HCLO4البیروكلوریك 
Maturation  محت0وى م0ن الزی0ت وال0وزن أعلى إلىمن التزھیر الكامل وبذلك تصل  أشھر ٨ – ٦بعد 

Chandler )ش0جرة /الحاص0للمعرفة كمی0ة  وزنتوبعد جني الثمار لكل شجرة من المكررات . )١٩٥٨
خالص بجھ00از نس00بة الزی00ت بعملی00ة االس00تخالص بجھ00از االس00ت وق00درت. للدراس00ة ث00م الحاص00ل الكل00ي

Soxhlet ادة الرطب0ةـاب الم0ـى حسـزیت علـة للـویـة المئـت النسبـوحسب ،)أیثر مبترو لیو( مذیب ـمع ال 
)AOAC  ،١٩٧٥( .باستخدام الحاسوب وف0ق برن0امج  إحصائیاالنتائج  وحللتSAS )SAS ،١٩٩٦ (

  .)١٩٨٠،خلف هللا و الراوي(% ٥مال د مستوى احتـار دنكن عنخدام اختبالمتوسطات باست تورنوق
  
النس00بیة خ00الل موس00م والرطوب00ة والعظم00ى الح00رارة الص00غرى المناخی00ة درج00ات البیان00ات  :)٢(الج00دول

  .٢٠٠١-٢٠٠٠لعام الدراسة

  والسنة الشھر
درجات الحرارة 

  )مْ ( الصغرى
درجات الحرارة 

  )%( الرطوبة النسبیة  )مْ (العظمى 

  ٣,٣  ٣٠,٨  ١٦,٣  ٢٠٠٠تشرین االول 
  ٣٧  ٢٣,١  ١١,١  ٢٠٠٠ تشرین الثاني

  ٧٦  ١٢,١  ٧,٤  ٢٠٠٠ األولكانون 
  ٧٩  ١١,٦  ٢,١  ٢٠٠١كانون الثاني 

  ٧١  ١٦,٨  ٢,٨  شباط
  ٦٦  ٢٠,٦  ٦,٩  آذار

  ٥٠  ٢٤,٤  ١٠,٧  نیسان
  ٣٧  ٣١,٥  ١٤,٦  أیار

  ٢٧  ٣٩,٩  ٢٢,٤  حزیران
  ٢٣  ٤٦,٤  ٢٦,١  تموز

  ٢٣  ٤٥,٨  ٢٧,٣  آب
  ٢٤  ٤٠,٥  ٢٠,٢  أیلول

  ٣١  ٣٢,٣  ١٧,٩  األولتشرین 
  ٣٨  ٢٢,٦  ١٠,٣  تشرین الثاني

  ٧٨  ١٣,٣  ٧,١  األولكانون 
  نینوى / الجویة  األنواءالبیانات من دائرة  أخذت

  
  النتائج والمناقشة

والموعد الثاني ) الخریفي( األولاختالف معنوي بن الموعد  وجود) ٣(یتبین من الجدول 
 األولتفوق الموعد  دقوالبوتاسیوم فجین ترومن الن األوراقالغذائیة في  محتوى العناصر في) الربیعي(

على  % ٦,٦٧و  ٦,٤٧ إلىزیادة النسبة وصلت ووتاسیوم تروجین والبي معنویا بالنسبة للنالخریف
للموعد % ٠,٢٧بلغ متوسط الفسفور  إذفي عنصر الفسفور  غیر معنویةبینما حصل زیادة  ،التوالي
خالل تروجین والبوتاسیوم من الن األوراقحتوى زیادة م إلى للموعد الثاني وھذا یعزى ٠,٢٣ األول
النباتات على امتصاص العناصر الغذائیة  فزحت مبكر بالعناصر الغذائیة وقالشتاء وان الرش فی أشھر

) ١٩٨٩،الصحاف( األوراقمن قبل وتوفر المواد الغذائیة  عملیة التركیب الضوئيؤثر على والتي ت
في حین تفوق  الزیتون صنف بعشیقي، أشجارعلى ) ٢٠٠٤(ي الجبور إلیھوھذا ال یتفق مع ما توصل 

نسبة  وبلغتمعنویا  لألوراقفي الوزن الجاف ) الربیعي(على الموعد الثاني ) الخریفي( األولالموعد 
من العناصر الغذائیة خالل فترة الشتاء  األوراقمحتوى  زیادة إلىوقد یعزى السبب  ،%٦,١٦الزیادة 

 أن إلى إضافةالحدیثة والثمار  األوراقفي ع نتیجة استنزاف المواد الغذائیة خالل الربیانخفض بینما 
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بحاجة تكون الثمرة  أنمن  )١٩٩٧، Loupassaki(تطور الثمرة یتطلب توفر المواد الغذائیة  مرحلة
) ٢٠٠٤(الجبوري  إلیھمع ما توصل  وھذا یتفق) ١٩٩١( ومؤیدمحمد المغذیات لغرض نموھا  إلى

  . رونالزیتون صنف البعشیقي بالیوریا والبو أشجار عند رش
بین  األوراقوجود فرق معنوي في كمیة الكلوروفیل في  )٣( الجدول  یتبین من  كذلكو  

مقارنة بالموعد %  ٤,٣٥ إلى نسبة الزیادة وصلت )الخریفي( األولتفوق الموعد  إذموعدي الرش 
والتي الشتاء  أشھرة المنخفضة خالل راردرجات الح إلىسبب الزیادة وقد یعزى ) الربیعي(الثاني 

نتیجة التحلل المسببة لفقدان الكلوروفیل  األنزیماتوقللت من فعالیة فیل وعلى مستوى الكلورحافظت 
من العناصر الغذائیة سوف یقلل  األوراقانخفاض محتوى  أن إذللعناصر الغذائیة دور كبیر  أنكما 

  . )١٩٩٧ ، Loupassaki(النقص من زیادتھا تقلل  أنفي حین  األوراقمحتوى الكلوروفیل في 
  
الزیت00ون  ل00ألوراقوالكیمی00ائي ي ش ف00ي كمی00ة وص00فات المحت00وى الفیزی00ائموع00د ال00ر ت00أثیر ):٣(الج00دول

  .صنف االشرسي

  الصفات
  موعد الرش

  )الربیعي(الثاني   )الخریفي( األول

من  األوراقمحتوى 
  العناصر الغذائیة

N %  ب ١,٨٨  أ ٢,٠١  
P %  أ ٠,٢٣  أ ٠,٢٧  
K % ب ١,١٢  أ ١,٢٠  

  ب ١٧,٦٧  أ ١٨,٨٣  )غم( لألوراقالوزن الجاف 
  ب ٣١,٨٦  أ ٣٣,٣١  )رطب غم وزن/ملغم(كمیة الكلوروفیل الكلي 

حس0ب اختب0ار دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال ال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةاألرقام التي تشترك بنفس األحرف ل
٥% .  

  
ف0ي  معنوی0ا )الربیع0ي(ع0د الث0اني عل0ى المو )الخریف0ي( األولتفوق الموعد ) ٤( یالحظ من الجدول

دور  إل00ىوق00د یع00زى س00بب ھ00ذه الزی00ادة المعنوی00ة ، % ٩,٣١الزی00ت نس00بة وبلغ00ت الثم00ار  عق00دنس00بة 
نق0ل الم0واد الغذائی0ة المص0نعة ف0ي م0ن خ0الل  األزھ0ارھ0ذا العنص0ر یعم0ل عل0ى تحفی0ز  أن إذ ،البوتاسیوم

م0ا مع  فقوھذا یت ،الثمار عقدزیادة معنویة في نسبة  إلى یؤديمما  األزھار إلىیب الضوئي التركعملیة 
وال یتف0ق  ،بالیوری0ا والب0ورونالزیتون صنف  البعشیقي  أشجارعند رش ) ٢٠٠٤(الجبوري  إلیھتوصل 

اكی00ز مختلف00ة م00ن الزیت00ون ص00نف خس00تاوي بتر أش00جارعن00د رش ) ١٩٩٩( يی00انالح إلی00ھم00ع م00ا توص00ل 
  . ات البوتاسیومنتر

تف0وق  إذبین موعدي الدراسة الخریفي والربیعي وجود اختالف معنوي  إلى) ٤(كما یشیر الجدول 
، % ٥,٨٨بلغ0ت نس0بة زی0ادة ب) الربیع0ي(عل0ى الموع0د الث0اني ) الخریف0ي( األولفي الموعد  وزن الثمرة

عل0ى نق0ل الم0واد الغذائی0ة  م0لدور البوتاس0یوم ال0ذي یع إل0ى ةرعزى سبب ھ0ذه الزی0ادة ف0ي وزن الثم0وقد ی
 إلی0ھالثم0رة مم0ا یزی0د م0ن وزنھ0ا وھ0ذا یتف0ق م0ع م0ا توص0ل  إل0ىة ف0ي عملی0ة التركی0ب الض0وئي المصنع

تركی00ز الالزی00ادة ف00ي وزن الثم00رة یتناس00ب طردی00ا م00ع مق00دار  أن إل00ىتوص00ل وال00ذي ) ١٩٩٩ ،الحی00اني(
 ،المقارن0ةو% ٢تركی0ز العل0ى مع0املتي %  ٤المرتف0ع م0ن النت0رات  تفوقت معاملة التركی0ز إذالمستخدم 

البعش00یقي الزیت00ون ص00نف  أش00جارعن00د رش ) ٢٠٠٤(الجب00وري  إلی00ھم00ع م00ا توص00ل  النت00ائج ف00قال یتو
  .بالیوریا والبورون

والموع0د ) الخریفي( ولاألبین الموعد في نسبة الزیت معنویة فروق عدم وجود  إلىوتشیر النتائج 
محت00وى الزی00ت  أن إل00ى ویع00زي س00بب ذل00كس00ابیة ب00ین الموع00دین زی00ادة حرغ00م وج00ود ) الربیع00ي(الث00اني 

 إلی00ھم0ع م0ا توص0ل نم0و وتط0ور الثم0رة وھ0ذا م0ا یتف0ق وعل0ى فت0رات  الثم0ار عق0دیتك0ون ف0ي الثم0ار بع0د 
ش0جار الزیت0ون ص0نف أعن0د رش ف0ي نس0بة الزی0ت زی0ادة معنوی0ة  عل0ى یحص0للم  إذ) ٢٠٠٤( الجبوري

 إذ) ١٩٨٣( نص0یر  إلی0ھم0ع م0ا توص0ل  أیض0اون وھذه النتائج تتفق والبورالبعشیقي بتراكیز من الیوریا 
 و )١٩٥٩( Hatmann للتسمید على نسبة الزیت وكذلك تتف0ق م0ع م0ا وج0ده ك0ل م0ن أثیرلم یالحظ أي ت

Al-Khiosho )ت00روجین نس00بة الزی00ت ل00م تت00أثر معنوی00ا زی00ادة مس00تویات الن إن إل00ى اش00ارأ إذ و )١٩٧٥
  .  نلصنفي الزیتون بعشیقة ومش
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   .موعد الرش في كمیة وصفات الحاصل في الزیتون صنف االشرسي تأثیر: )٤(الجدول 

  الصفات
  موعد الرش

  )الربیعي(الثاني   )الخریفي( األول

  ب ٧,٤  أ ٨,١٦  ( % )نسبة العقد 
  ب ٤,٨  أ ٥,١٠  )غم(وزن الثمرة 
  أ ٠,٥٣  أ ٠,٥٨  )غم(وزن البذرة 
  أ ٩,٣  أ ٩,٨  (%)نسبة الزیت 

  ب ٢٢,٨  أ ٢٥,٦  )كغم(الحاصل  كمیة
حس0ب اختب0ار دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال ال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةاألرقام التي تشترك بنفس األحرف ل

٥% .  
  

والموع00د ) الخریف0ي( األولمعنوی0ة ب0ین الموع0د  وج0ود ف0روق إل0ى ) ٤( الج0دول  بینم0ا یتب0ین م0ن 
زی0ادة  إل0ىب زی0ادة الحاص0ل ویرج0ع س0ب ،%١٠,٩٤نس0بة بلغ0ت في كمی0ة الحاص0ل وب) الربیعي(الثاني 
  . نتیجة المغذیات ةرالثمار وزیادة وزن الثم عقدنسبة 

ب0ین تركی0زي نت0رات البوتاس0یوم وزی0ادة ومعنوی0ة وج0ود عالق0ة طردی0ة  إلى) ٥(جدول ال كما یشیر
بلغ0ت نس0بة الزی0ادة  إذوالبوتاس0یوم ت0روجین ذائی0ة ف0ي عنص0ري النم0ن العناص0ر الغ األوراقفي محت0وى 

االیج0ابي للبوتاس0یوم ف0ي ت0وفیر  الت0أثیر إل0ىویع0زى س0بب الزی0ادة .  الش0اھدقارنة بم% ٩,٨٥و  ١١,١٧
 أش00جارعل00ى )  ٢٠٠٤( الجب00وري  إلی0ھوھ0ذه النت00ائج تتف00ق عل0ى م00ا توص00ل  األوراقف00ي الم0واد الغذائی00ة 

 )١٩٨٨(  Ahmedو  Abo-Shelbayaو  )١٩٨٣( Stevenو  Isaacي و ـالزیت00ون ص00نف البعشیق00
زی00ادة  إل00ىتع00ود الزیت00ون  أش00جار األوراقت00روجین ف00ي ن زی00ادة النأ م00ن )١٩٩٠( آخ00رونو El-Dinو 
   . راكیز الیوریا المستخدمة في الرشت

غی00ر  زی00ادة إل00ىنت00رات البوتاس00یوم ب األش00جاررش  أدىم00ا فیم00ا یخ00ص عنص00ر الفس00فور فق00د أ  
 وھ00ذا ال ،%٠,١٩٦ بالش00اھدبالمقارن00ة % ٠,٢٠٧و   ٠,٢٠١بل00غ متوس00ط الفس00فور  إذحس00ابیة معنوی00ة 

  . الزیتون صنف البعشیقي بالیوریا أشجارعند رش ) ٢٠٠٤(الجبوري   إلیھیتفق مع ما توصل 
تف00وق ك00ل م00ن  إذ ل00ألوراقمعنوی00ة ف00ي ال00وزن الج00اف  وج00ود ف00روق) ٥(كم00ا یوض00ح الج00دول 

عل0ى % ١٠,٧٨و  ١٢,٦٠ت نس0بة الزی0ادة بلغو على معاملة الشاھدلتر مقارنة /غم٣٠و  ١٥التركیزین 
وبالت0الي زی0ادة  ة الورقی0ةتروجین في زیادة المس0احالندور  إلىوقد یعزى سبب الزیادة المعنویة  ،التوالي
 إذ) ١٩٨٢( احم00د إلی00ھوھ00ذه النت00ائج تتف00ق عل00ى م00ا توص00ل  ،)١٩٧٧(  ال00دیري التركی00ب الض00وئي إنت00اج
وك0ذلك یتف0ق م0ا  ل0ألوراقزی0ادة ال0وزن الج0اف  إلى أدىوریا بالی الحمضیات أشجارمعاملة  أن إلى أشار

ب0ین تراكی0ز  ل0ألوراقالوزن الجاف  معمعنویة  وجود فروق إلى أشار إذ) ٢٠٠٤(الجبوري  إلیھتوصل 
  . الیوریا

    
  الزیتون صنف االشرسي أوراقتراكیز نترات البوتاسیوم للمحتوى الكیمیائي في  تأثیر : ) ٥( جدول ال

  لتر/ یز نترات البوتاسیوم غم تراك  الصفات

 األوراقمحتوى 
من العناصر 

  الغذائیة

  ٣٠  ١٥  صفر 
N % أ ٢,٠٦  أ ٢,٠٣  ب ١,٨٣  
P % أ ٠,٢٠٧  أ ٠,٢٠١  أ ٠,١٩٦  
K % أ ١,٢٣  أ ١,٢٢  ب ٠,٩٨  

  أ ٢١,١٠  أ ٢٠,٦٨  ب ١٨,٤٥  )غم( لألوراقالوزن الجاف 
  أ ٣٦,٩١  أ ٣٦,٥٤  ب ٢٨,١٧  )وزن رطبغم /ملغم(الكلي  لكمیة الكلوروفی

حس0ب اختب0ار دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال ال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةاألرقام التي تشترك بنفس األحرف ل
٥% .  

  
تف0وق  إذ األوراقإل0ى وج0ود ف0روق معنوی0ة ف0ي كمی0ة الكلوروفی0ل ف0ي ) ٥(كما یتب0ین م0ن الج0دول 

عل0ى  ٢٢,٩١و  ٢٣,٧٠بلغ0ت نس0بة الزی0ادة  إذلش0اھد تركیزي نترات البوتاسیوم بالمقارنة على معاملة ا
مم00ا یزی00د ف00ي عملی00ة تص00نیع  األوراقت00روجین ف00ي زی00ادة الن إل00ىلزی00ادة وق00د یع00زى س00بب ا ،الت00والي
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الص0حاف (تروجین من نصف محتوى الكلي للن أكثرعلى الكلوروفیل وان البالستیدات الخضراء تحتوي 
رش  أنم00ن ) ١٩٨٧(واحم00د و من00ذر) ١٩٨٢(احم00د  ھإلی00النت00ائج عل00ـى م00ـا توص00ـل  وتتف00ق) ١٩٨٩،
 . من الكلوروفیل األوراقزیادة محتوى  إلى أدىالزیتون بالیوریا  شجارأ

 إذ الثم0ار وجود عالقة طردیة بین تركی0زي نت0رات البوتاس0یوم ونس0بة عق0د) ٦(حظ من الجدول یال
% ١٥,٢١و  ١٩,٥٤س0بة بلغ0ت وبنعلى معامل0ة الش0اھد عنویا لتر م/غم ٣٠و  ١٥ تفوق تركیز النترات

ء الش0تا أش0ھرخ0الل  األوراقت0روجین والبوتاس0یوم ف0ي زی0ادة نس0بة الن إلىوقد یعود السبب  ،على التوالي
 أنم0ن  )١٩٧٧(ال0دیري إلی0ھ أش0ارف0ق م0ع م0ا وھ0ذه النت0ائج تت م0ارالث عقدمما یحفز على التزھیر وزیادة 

زی0ادة معنوی0ة  إل0ى تروجین ی0ؤديالنزیادة  أنكما  ثمارال عقدزیادة  إلىتروجین یؤدي لنبكر باالتسمید الم
، وآخرون  Baratte و١٩٩٠، Al-Saketو  ١٩٧٠، Kelegو  ١٩٥٩، Hartmann( في نسبة العقد

نس0بة العق0د ب اوج0د انخفاض0 إذ) ١٩٩٩(الحی0اني  إلیھ تتفق مع ما توصل ھذه النتائج ال أن، كما  )١٩٩٢
  % .  ٤بنترات البوتاسیوم تركیز الخستاوي الزیتون صنف  أشجارعند رش 

البوتاس00یوم بتركیزی00ھ معنوی00ا ف00ي وزن الثم00رة تف00وق معامل00ة ال00رش بنت00رات  إل00ىكم00ا تش00یر النت00ائج 
زی0ادة  إل0ىعلى التوالي ویعزى الس0بب  %١٣,٧٨و  ١٩,١٧نسبة الزیادة وبلغت  معاملة الشاھدبمقارنة 
تتف0ق م0ع م0ا توص0ل وھذه النتائج  ةرفي وزن الثمة زیاد إلى أدىمما من المواد الغذائیة  األوراقمحتوى 

  ) . ١٩٩١(الزیتون بالیوریا و محمد ومؤید  أشجارعند رش ) ٢٠٠٤( الجبوري إلیھ
  

  .تأثیر نترات البوتاسیوم في كمیة وصفات الحاصل في الزیتون صنف االشرسي: )٦(الجدول 

  الصفات
  )لتر/غم(تراكیز نترات البوتاسیوم 

  ٣٠  ١٥  صفر
  أ ٧,٨٣  أ ٧,٤٣  ب ٦,٣٠  )(%العقد  نسبة

  أ ٤,٨  أ ٤,٥  ب ٣,٨٨  )غم(وزن الثمرة 
  أ ٠,٥٧  أ ٠,٥٥  أ ٠,٥١  )غم(وزن النواة 
  أ ١٠,٧٧  أ ١٠,٨٤  أ ١٠,٨٧  (%)نسبة الزیت 

  أ ٢٢,٠٣  ب ٢٠,٠٣  ب ١٩,٩٢  )كغم(الحاصل 
ر دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال حس0ب اختب0اال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةاألرقام التي تشترك بنفس األحرف ل

٥% .  
  

 أن إذفق0ط التركی0ز الع0الي  ف0يمعنویة ف0ي كمی0ة الحاص0ل  وجود فروق) ٦(تبین من الجدول بینما ی
زی0ادة نس0بة العق0د ف0ي  إل0ىویرج0ع س0بب ذل0ك  ف0ي معامل0ة المقارن0ة بالقی0اس% ٩,٥٨نسبة الزیادة بلغ0ت 

 مختلف0ة م0ن كی0زاالباحثین الذین اس0تخدموا ترتتفق مع الكثیر من وھذه النتائج . وزن الثمارالثمار وزیادة 
 El-Dinو  ١٩٩٠، Al-Saketو ١٩٧٨،  وآخ00رون Showki(  الیوری00ا عل00ى زی00ادة حاص00ل الزیت00ون

  . )٢٠٠٤،  والجبوري١٩٩٢،  وآخرون Barattaو ١٩٩٠، وآخرون
 األوراقمحت0وى  ف0يزی0ادة معنوی0ة  إل0ى أدى NPK األرض0يالتس0مید  أن) ٧(یتضح م0ن الج0دول 

م00ن ك00ال بالش00اھد وی00ا مقارن00ة نمعدون00م /كغ00م ٣٠و  ١٥  NPKتف00وق تركی00زي  إذم00ن العناص00ر الغذائی00ة 
% ٣٧,٩٨و  ٤١,٦١و   ٣١,٣١و   ٣٤,٦٢بلغ00ت نس00بة الزی00ادة  إذت00روجین والبوتاس00یوم عنص00ري الن
  .على التوالي

   
ف00ي الزیت00ون ص00نف  ل00ألوراقف00ي ص00فات المحت00وى الكیمی00ائي  NPKتراكی00ز  ت00أثیر :)  ٧( ج00دول ال

  االشرسي
  )دونم/كغم(NPKتراكیز 

  ٣٠  ١٥  صفر NPK  الصفات

من  األوراقمحتوى 
  العناصر الغذائیة

N% أ ٢,٠٨  أ ١,٩٨  ب ١,٣٦  
P%  أ ٠,٣١  أ ٠,٢٩  أ ٠,٢٩  
K% أ ١,٣٧  أ ١,٢٩  ب ٠,٨٠  

  أ ١٩,٩٥  أ ١٨,٨٩  أ ١٨,٨٥  )غم( لألوراقالوزن الجاف 
  أ ٣٣,٩٢  أ ٣٤,١  أ ٣٣,٨٨  )غم وزن رطب/ملغم(يكمیة الكلوروفیل الكل
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حس0ب اختب0ار دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال ال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةاألرقام التي تشترك بنفس األحرف ل
٥% .  

 Shakeelویرج00ع الس00بب إل00ى ت00راكم النت00روجین ف00ي األوراق وھ00ذه النت00ائج تتف00ق م00ع م00ا توص00ل إلی00ھ 
على أشجار الینكي دنیا لك0ل ) ٢٠٠١( وآخرون Muhammadوق المانجو على أورا )٢٠٠١(وآخرون

  . من النتروجین والبوتاسیوم
تف00وق التركی00ز الع00الي م00ن  إذ الثم00ار عق00دمعنوی00ة ف00ي نس00بة  وج00ود ف00روق) ٨(الج00دول  م00نیالح00ظ 

NPK  إل0ىوقد یرج0ع س0بب ھ0ذا التف0وق % ١٨,٠١نسبة الزیادة بلغت و والمقارنة الواطئعلى التركیز 
 األش0جارمن قبل  NPKمن المواد الغذائیة نتیجة امتصاص العناصر الغذائیة  األوراقفي محتوى زیادة 

زی0ادة ف0ي عق0د الثم0ار  إل0ى أدىوب0دروھا  األوراقالمص0نعة ف0ي الم0واد الغذائی0ة  زیادة  إلى أدىوبالتالي 
 وف000رج )١٩٩٩( ومع000روف )١٩٨٩( Mishraو  Syamal إلی000ھم000ع م000ا توص000ل وھ000ذه النت000ائج تتف000ق 

 NPKمع زیادة مستوى التسمید بالس0ماد الفاكھة  أشجارفي نسبة العقد تزداد  أن إلىشاروا أ إذ) ٢٠٠٤(
بلغت نس0بة  إذفي وزن الثمرة  الشاھد NPKمعنویة بین تركیزي  وجود فروق إلىكذلك  الجدولویشیر 
 ت0راكم الم0واد الغذائی0ة إل0ىیرج0ع س0بب الزی0ادة وق0د . غم على التوالي ٢٤,١٩غم و  ٣٠,٢٢ إلىالزیادة 

عل0ى ) ٢٠٠١(وآخ0رون   Shakeel وھذه النتائج تتف0ق عل0ى م0ا وج0ده الثمرة إلىواتجاھھا  األوراق في
ف00ي ح00ین ) نی00ادالینك00ي ( البش00ملة أش00جارعل00ى ) ٢٠٠١(وآخ00رون  Muhammadالم00انجو و  أش00جار أن

بلغ00ت  إذمقارن00ة بالش00اھد وی00ة ل00م تك00ن معنلك00ن زادت زی00ادة ملحوظ00ة و الن00واةوزن  أن إل00ىتش00یر النت00ائج 
ب0ین وج0ود عالق0ة طردی0ة ) ٨(بینم0ا تب0ین النت0ائج م0ن الج0دول على التوالي   غم ٠,٤٩و  ٠,٥١و ٠,٥١

مقارن00ة % ١,٤٤و % ٣,٦٢ل00وحظ زی00ادة ف00ي نس00بة زی00ت بلغ00ت  إذالمس00تخدم  NPKتركی00زي الس00ماد 
محت00وى ف00ي زی00ادة  إل00ىزی00ادة ھ00ذه الزی00ادة ل00م تك00ن معنوی00ة وق00د یع00زى س00بب ال أن إال% ٩,٥٨ ش00اھدبال
تول یالثم0رة نتیج0ة تك0وین م0ادة الم0ان لوان تكوین الزیت یحصل داخ األوراقفي تروجین والبوتاسیوم الن

 )١٩٥٩( Hatmann  إلی0ھم0ا توص0ل  إل0ىوتتفق ھ0ذه النت0ائج .  األوراقمن الكحول السكري الناتج من 
ت00روجین لص00نفي الزیت00ون بعش00یقة ن الناس00تخدامھا مس00تویات مختلف00ة م00عن00د ) ١٩٧٥( Al-Khioshoو 

م0ا  وك0ذلك تتف0ق)  ١٩٨٣،نص0یر(التس0مید عل0ى نس0بة الزی0ت  ت0أثیرومش على التوالي وكذلك لم یالح0ظ 
  . الزیتون صنف البعشیقي  أشجارعلى )  ٢٠٠٤ ، الجبوري(  إلیھل صتو

ي م00ن تف00وق التركی00ز الع00ال إذمعنوی00ة ف00ي الحاص00ل  وج00ود ف00روق) ٨(الح00ظ ف00ي الج00دول كم00ا ی  
زی0ادة نس0بة العق0د  إلىوھذا یعود %  ٧,٩٢وعلى الشاھد %  ٦,٨٦ الواطئعلى التركیز  NPKالسماد 

-Al و  )١٩٧٨(وآخ00رون  Shawki إلی00ھم00ا توص00ل  إل00ىف00ي الثم00ار وزی00ادة وزن الثم00رة وھ00ذا یتف00ق 
Saket )١٩٩٠(   وEl-Din وآخرون )١٩٩٠(  وBaratta وآخرون)٢٠٠٤( والجبوري )١٩٩٢( .  

  
   .أشرسيفي الزیتون صنف في كمیة وصفات الحاصل  NPKتراكیز  تأثیر :)٨(دول جال

  الصفات
  )دونم/كغم( NPKتراكیز 

  ٣٠  ١٥  صفر
  أ ٧,٣٣  ب ٦,١١  ب ٦,٠١  )%(نسبة العقد

  أ ٥,٠٣  أ ٤,٦٣  ب ٣,٥١  )غم(وزن الثمرة 
  أ ٠,٥١  أ ٠,٥١  أ ٠,٤٩  )غم(وزن النواة 

  أ ٩,٩٤  أ ٩,٧٢  أ ٩,٥٨  )%(نسبة الزیت في الثمار 
  أ ٢٤,٦٣  ب ٢٢,٩٤  ب ٢٢,٦٨  )كغم( شجرة/میة الحاصلك

حس0ب اختب0ار دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال ال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةاألرقام التي تشترك بنفس األحرف ل
٥% .  

  
م معاملة التداخل بین موعد الرش وتراكی0ز نت0رات البوتاس0یو أن) ٩(ویظھر من نتائج الجدول رقم 

مقارنة بالموع0د الث0اني لك0ل م0ن  األولتفوقت معاملة التداخل للموعد  إذمعنوي لھذا التداخل  تأثیروجود 
% ١٣,١٨و% ١٧,٥٢، % ٨,٧٨، % ٩,٦٢بلغ0ت نس0بة الزی0ادة  إذعنصري النیتروجین والبوتاس0یوم 
وع0دم  األوراقف0ي  ت0راكم العناص0ر الغذائی0ة إلىویعزى ھذه الزیادة  .للتركیزین وللموعدین على التوالي

 أوراقعل0ى ) ٢٠٠١(وآخ0رون  Shakeel إلی0ھوھ0ذه النت0ائج تتف0ق م0ا توص0ل  ،استنزافھا من قبل الثمار
والبوتاس0یوم لك0ل م0ن النت0روجین الینك0ي دنی0ا  أش0جارعلى ) ٢٠٠١(وآخرون  Mohammedالمانجو و 
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معامل0ة تفوق0ت  إذ ل0ألوراقوجود فروق معنویة للوزن الج0اف  إلى، كما یشیر الجدول نفسھ على التوالي
للتركی0زین عل0ى  %١٣,١٨و   ١٣,٧٠وبلغت نسبة الزیادة مقارنة بالموعد الثاني  األولالتداخل للموعد 

  .التوالي
ت00أثیر الت00داخل ب00ین موع00د ال00رش وتراكی00ز نت00رات البوتاس00یوم ف00ي كمی00ة وص00فات الحاص00ل ):٩(الج00دول 

  .رسيوالمحتوى الكیمیائي لألوراق في الزیتون صنف االش

  الصفات

  موعد الرش

  )الربیعي(الثاني   )الخریفي(األول 
  )لتر/غم(كیز نترات البوتاسیومتر  )لتر/غم(كیز نترات البوتاسیومتر

  ٣٠  ١٥  صفر  ٣٠  ١٥  صفر
محتوى األوراق 

من العناصر 
  )%( الغذائیة

N ب١,٨٨  ب١,٨٥  ب١,٨٣  أ٢,٠٨  أ ٢,٠٣  ب ١,٨٦  
P أ٠,٢٧  أ٠,٢٨  ب٠,١٨  أ٠,٣١  أ ٠,٩٢  ب ٠,١٩  
K ب١,١٣  ب١,١٢  جـ٠,٨٠  ١,٣٧  أ١,٢٩  ب ١,٠١  

الوزن الجاف 
 )غم( لألوراق

  ب١٨,٢١  ب١٨,١٤  جـ١٦,٠٧  أ٢١,١٠  أ٢١,٠٣ جـ١٥,٠١

كمیة الكلوروفیل 
وزن غم /ملغم( الكلي

 )رطب
  جـ٣١,١٧  جـ٣١,٠١  جـ٣٠,٩٤  أ ٣٦,٩١  ب٣٤,١٥  جـ٣٠,٢٠

  جـ٦,٢٠  جـ٦,١٣  جـ٦,٣٠  أ٨,١٦  ب٧,٠٣  جـ٦,٤٤ )%(نسبة العقد 
  ب٤,٦٣  ب٤,٥٩  أ٤,١١  أ٥,١١  أ٥,٠٣  جـ٤,٠١ )غم(وزن النواة 
  أ٠,٥٠  أ٠,٥٤  أ٠,٥٥  أ٠,٥٢  أ٠,٥٣  أ٠,٥١ )غم(وزن النواة 
  ب٩,٨٩  ب٩,٣٠  ب٩,٩٤  أ١٠,٦٥  أ١٠,٨٧  ب٩,٥٠ )%(نسبة الزیت 
  ب٢٠,١٣  ب٢٠,٠٣  جـ١٩,٠٣  أ٢٥,٦٠  أ٢٤,٩٣  ب٢٠,١٦ )كغم(كمیة الحاصل 

حس0ب اختب0ار دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال ال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةألحرف لاألرقام التي تشترك بنفس ا
٥% .  

  
تفوق0ت معام0ل  إذوج0ود ف0روق معنوی0ة ف0ي كمی0ة الكلوروفی0ل الكل0ي ) ٩(وكذلك یتبین من الج0دول 

ن للتركی0زی% ٩,٢٠و   ١٥,٥٦بالمقارنة مع الموع0د الث0اني وبلغ0ت نس0بة الزی0ادة  األولالتداخل للموعد 
فروق00اً معنوی00ة ف00ي نس00بة العق00د لمعامل00ة الت00داخل مقارن00ة بالموع00د  األول، كم00ا حق00ق الموع00د عل00ى الت00والي

زی0ادة الم0واد  إل0ىویعزى ذل0ك  ،للتركیزین على التوالي% ١٢,٨١و  ٢٤,٠٢الثاني وبلغت نسبة الزیادة 
كم0ا ل0وحظ زی0ادة معنوی0ة عل0ى زی0ادة نس0بة العق0د  والھرمونات ف0ي األوراق وتأثیرھم0االغذائیة المصنعة 

  لمعامل التداخل بین
  

 ف0ي كمی0ة وص0فات الحاص0ل والمحت00وى NPKت0أثیر الت0داخل ب0ین موع0د ال0رش وتراكی0ز  ):١٠(الج0دول
  .الكیمیائي لألوراق في الزیتون صنف االشرسي

  الصفات

  مواعید الرش  

  
  )الربیعي(الثاني   )الخریفي(األول 

  )لتر/غم(تراكیز نترات البوتاسیوم  )لتر/غم(تراكیز نترات البوتاسیوم
  ٣٠  ١٥  صفر  ٣٠  ١٥  صفر

محتوى األوراق من 
العناصر 

  )%(الغذائیة

N أ٢,٢٧  أ٢,١٦  ب١,٥٦  ب١,٤٠  ب١,٣٩  ب١,٣٧  
P أ٠,٣٥  ب٠,٣١  ب٠,٣٢  ب٠,٣١  ب٠,٣٠  

  

  أ٠,٣٨
K أ١,٣٧  أ١,٣٤  جـ٠,٨٨  ب١,٠٩  ب١,٠٣  جـ٠,٨٠  

  أ١٩,٩٥  أ١٩,٣٥  ب١٨,٤٠  أ١٩,٣٠  أ١٩,٢٧ ب١٨,٥٦ )غم( الوزن الجاف لألوراق
فیل الكلي كمیة الكلورو

  أ٣٤,١٠  أ٣٣,٩٠  ب٣٠,٠٦  ب٣٠,٨٤  ب٣٠,١٦  ب٣٠,٥٤  )وزن رطبغم /ملغم(

  أ٧,٣٣  أ٧,٥٠  ب٦,٢٤  ب٦,٧٠  ب٦,٣٥  ب٦,١٨ )%(نسبة العقد 
  أ٥,٠٣  أ٥,٠١  جـ٤,١٣  أ٤,٨٣  أ٤,٨٧  ب٤,٥٠ )غم( الثمرةوزن 
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  أ٠,٥٣  أ٠,٥٣  أ٠,٥٢  أ٠,٥٠  أ٠,٥١  أ١٠,٤٨ )غم(وزن النواة 
  أ٩,٩٤  أ٩,٧٠  أ٩,٠٣  أ٩,١٦  أ٩,٢٥  أ٩,١١ )%(نسبة الزیت 
  أ٢٤,٦٣  أ٢٣,٩٦  ب٢١,١٧  ب٢٢,٠٨  ب٢١,٦٧  ب٢١,٢٠  )كغم(كمیة الحاصل 

حس0ب اختب0ار دنك0ن متع0دد الح0دود تح0ت احتم0ال ال تختلف معنویا ع0ن بعض0ھا  لصفةاألرقام التي تشترك بنفس األحرف ل
٥% .  

 ،للتركی0زین عل0ى الت0والي% ٨,٧٥و ٩,٤٠حیث بلغ نسبة الزی0ادة في وزن الثمرة الموعد األول والثاني 
ویعزى ذل0ك إل0ى زی0ادة الم0واد الغذائی0ة وتراكمھ0ا عل0ى الثم0ار مم0ا ی0ؤدي إل0ى زی0ادة وزنھ0ا نتیج0ة ت0أثیر 

إل0ى وج0ود ف0روق معن0وي نتیج0ة معام0ل الت0داخل ب0ین موع0د  ویتبین من الجدول كذلك. ات البوتاسیومنتر
وتراكیز نترات البوتاسیوم إذ تفوقت معاملة التداخل للموعد األول مقارنة بالموعد الثاني في نس0بة  الرش

للموع0دین عل0ى %  ١٩0٦٦و  ٢١0٣٧و  ١٤0٥٤و  ٧0١٤الزیت وكمیة الحاصل إذ بلغت نسبة الزی0ادة 
  .    التوالي

ی0ث تب0ین زی0ادة ح NPKت0داخل ب0ین موع0د ال0رش وتراكی0ز  ت0أثیر) ١٠(ویتضح من نتائج الج0دول 
بلغ0ت نس0بة  إذلك0ل م0ن النت0روجین والفس0فور والبوتاس0یوم  األولمعنویة للموع0د الث0اني مقارن0ة بالموع0د 

وبالتركیزین والموعدین عل0ى %  ٢٣0١٤و  ٢٠0٤٤و  ١١0٤٣و  ١٥0٧٩و  ٣٥0٦٥و  ٣٨0٣٣الزیادة 
روفی0ل الكل0ي ونس0بة العق0د ویتضح من نتائج الجدول نفسھ وجود ف0روق معنوی0ة ف0ي كمی0ة الكلو. التوالي 

لك0ل %  ١٥0٣٤و  ٨0٦٠و  ١١0٠٤و  ٩0٥٦ادة وبلغ0ت نس0بة الزی0 األولللموعد الثاني مقارنة بالموعد 
من التركیزین وعلى التوالي بینما لوحظ فروق معنوي في كمیة الحاصل للموعد الث0اني مقارن0ة بالموع0د 

  .    وعلى التوالي للتركیزین %  ٩0٥٦و  ١٠0٦٣حیث بلغت نسبة الزیادة األول
على  NPKاثر التداخل بین تراكیز نترات البوتاسیوم والسماد ) ١١(یتبین من نتائج الجدول 

من عنصري النیتروجین  األوراقمن العناصر الغذائیة إذ لوحظ زیادة معنویة لمحتوى  األوراقمحتوى 
و  ٦0٢٥ت نسبة الزیادة وبلغ NPKوالبوتاسیوم ولكال التركیزین من نترات البوتاسیوم والسماد 

بینما لم یالحظ أي زیادة معنویة نتیجة معاملة التداخل بین  ،على التوالي % ٤0٤٨و  ٤0٤٢و  ١٠0٦٣
على عنصر الفسفور كما یتضح من نتائج الجدول  NPKتركیزي نترات البوتاسیوم وتركیزي السماد 

نترات  الكلي لكال التركیزین منوكمیة الكلوروفیل  لألوراقنفسھ وجود فروق معنوي للوزن الجاف 
على %   ٩0١٥و  ١٠0٦٨و  ٨0٥٤و  ١٠0٢٥بلغت نسبة الزیادة  إذ NPKالبوتاسیوم والسماد 

وجود فروق معنوي في نسبة العقد ووزن الثمرة ) ١١(ؤكد النتائج الموضحة في الجدول وت ،التوالي
و  ١١0٠٣و  ١٥0٠٦الزیادة  بلغت نسبة إذ NPKلكال التركیزین من نترات البوتاسیوم والسماد 

كما یتبین من الجدول نفسھ عدم وجود فروق معنوي في وزن النواة  ،على التوالي%  ٨0٦٢و  ١٠0٥٦
بینما لوحظ زیادة معنویة في نسبة الزیت وكمیة  ،NPKلكال التركیزین من نترات البوتاسیوم والسماد 

ركیزین وبلغت نسبة الزیادة لكال الت NPKالحاصل نتیجة التداخل بین نترات البوتاسیوم والسماد 
وصي باستخدام نترات البوتاسیوم والسماد لذا أ ،على التوالي%  ٢0٣٩و  ٣0٧٦و  ٩0٣٢و  ١٢0٩٧
NPK بالتركیزین والموعدین المحددین    .  
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ABSTRACT 
This study was carried out in a private local orchard north of Mosul, Iraq 

(Bashiqa area) for two growing seasons (2000- 2001) to study the effect of foliar 
application of potassium nitrate and NPK fertilization on the yield and oil percentage 
of Ashrasi olive cultivar (local variety olea europaea L.). The major results are 
summarized as follows: First spraying date (Autumn) was better than the second date 
(spring) in all characteristics namely: leaf content of nutritional elements such as 
nitrogen and potassium content, the dry weight of leaves, total of chlorophyll quantity, 
fruit set ratio fruit weight, yield. Did not differ significantly. Spraying with potassium 



 ٢٠٠٨ )٣( العدد) ٣٦(جلدالم                      (ISSN 1815 -  316X)        مجلة زراعة الرافدین               

nitrate leaf gave significant result in the content of nitrogen and potassium leaf dry 
weight, the total chlorophyll quantity, fruit set and fruit weight except the yield 
quantity which influenced with higher concentration of potassium nitrate only. 
Application  of NPK fertilizer caused a significant increase in some characteristics 
such as the nutritional element content of nitrogen and potassium. Fruit weight in both 
concentrations the yield and fruit ratio in low concentration. 
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  المصادر
ی0ة الحاص0ل لثم0ار عل0ى كمی0ة ونوع  D – 2,4ورش الیوری0ا  ت0أثیر .)١٩٨٢(أحمد، ماجد عب0د الوھ0اب 

  . جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/رسالة ماجستیر، قسم البستنة. البرتقال المحلي
الج00زء . الترب00ة واألس00مدةخص00وبة ) ١٩٨٧(نزھ00ت و من00ذر محم00د عل00ي المخت00ار  ن00زار یحی00ى احم00د،

  . رة التعلیم العالي والبحث العلمياوز/األول
موع0د ال0رش بالیوری0ا والب0ورون ف0ي كمی0ة وص0فات  ت0أثیر .)٢٠٠٤(الجبوري، غانم عبد الرزاق محم0د 

كلی0ة الزراع0ة /رسالة ماجستیر. لألوراق في الزیتون صنف بعشیقةالحاصل والمحتوى الكیمیائي 
  . جامعة الموصل/والغابات

  ). ١٩٩٧(عة اإلحصائیة الزراعیة السنویة ، المجموالتخطیط، بغداد ھیئة/ھاز المركزي لإلحصاءالج
ھری00ة ف00ي الزیت00ون، دراس00ة تش00ریحیة لتط00ور الب00راعم الز .)١٩٩٩(الحی00اني، عل00ي محم00د عب00د ص00الح 

  . جامعة بغداد/كلیة الزراعة/دكتوراه أطروحة
جامع0000ة  راع000ة،وع000ات، كلی0000ة الزمدیری000ة الكت0000ب والمطب. لفاكھ0000ةا أش000جار. )١٩٧٧(ال000دیري، ن0000زال 

  . سوریا/حلب
دار  تص0میم وتحلی0ل التج0ارب الزراعی0ة، .)١٩٨٠(حمد وعب0د العزی0ز محم0د خل0ف هللا خاشع م الراوي،

  . الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق
، الجمھوری00ة ٢٠الث00ورة الزراعی00ة، ع00دد . س00ةش00جرة ال00بالد المشم أوالزیت00ون  ).١٩٧٦(، ص00ابر ش00اكر

  .  العراقیة
واإلص000الح الزراع000ي، وزارة الزراع000ة . زراع000ة الزیت000ون .)١٩٨٠(ص000باغ، ش000اكر ص000ابر محم000ود ال

  . ٣٠جمھوریة العراق ص 
جامع0ة  ة التعل0یم الع0الي والبح0ث العلم0ي،وزار. تغذیة النبات التطبیقي .)١٩٨٩(فاضل حسین الصحاف،

  . بغداد
مجلة الزراعة في  أغروتیكا، .بھازراعة جدیدة یجب االھتمام  ،الكیوي .)٢٠٠٤( غسانفرج، المھندس 
  . ٤٣ – ٤٢ :٤٩والعالم العربي  األوسطالشرق 

 ٣و ٢و١فس0یولوجیا النب0ات الج00زء  أساس00یات .)١٩٩١(م ك00اظم ومؤی0د احم0د الی0ونس عب0د العظ0ی محم0د،
  . ، بیت الحكمة للطباعة والنشر، جامعة بغدادث العلميوزارة التعلیم العالي والبح

األس0مدة الكیمیائی0ة ف0ي س0وریا، الك0اكي لمع0دالت مختلف0ة م0ن  أش0جاراس0تجابة  ).١٩٩٩( ، احمدمعروف
  . ٤٢ – ٤٠ :٣١األوسط والعالم العربي العدد مجلة الزراعة في الشرق . أغروتیكا
الحلق0ة الدراس00یة ف00ي مج00ال . دیة واالحتیاج00ات البیئی00ة للزیت00وناالقتص0ا األھمی00ة .)١٩٨٣(نص0یر، فیلی00ب 

 ٢٠٠٢س0وریا  ،الدراس0ات النباتی0ة دمش0ق إدارة) أكس0اد(المثم0رة  ش0جاراألوتطور زراعة  ةالتنمی
– ٢٠٠٩ .  

الظ0روف البیئی0ة عل0ى ش0دة وكمی0ة الزی0ت ف0ي ثم0ار  ت0أثیردراس0ة  .)١٩٩٨(نصیر، فیلیب واسمي خ0دام 
 . إدارة الدراسات النباتیة دمشق، سوریا) أكساد(ون الزیت أصنافبعض 

AOAC (Association of Official Analytical Chemists) (1975). Official Methods 
of Analysis, Washington , D.C..  

Abo-Shelbaya, M.A. and F.F. Ahmad (1988). Effect of foliar sprays of urea 
and micronutrients on improving the productivity of "Balady mandarin " 
cultivar. 1- Leaf area and composition. Assiut. J. Agric. Sci., 19(3): 87–
100.  

Al-Khiosho, D.A. ( 1975 ). The effect of some fertilizer treatments on the yield 
and oil percentage in some local varieties of olive olea europaea. M.Sc. 
thesis College of Agric., Baghdad Uni. Iraq. 

Al-Saket, I. (1990). Preliminary study on the effect of foliar urea spray on the 
yield oil percentage and nitrogen of karotena olive cultivar Dirasat, 14(2): 
19-31.  



 ٢٠٠٨ )٣( العدد) ٣٦(جلدالم                      (ISSN 1815 -  316X)        مجلة زراعة الرافدین               

Baratta, By B.; T. Caruso and P. Inglese (1992). Urea as a thinning agent in 
olive: the influence of concentration and time of application, J. Hort. Sci., 
67(2): 219–224.  

Black, C.A. (1965). Methods of Soil Analysis. Part 2. Amer. Soc. Agron. Inc 
U.S.A. 

Childers, N.F. (1966). Fruit Nutrition. Hortic. Publ. Rutgers Univ., New 
Brunswick, New Jersey.  

Chandler, W.H. (1958). Evergreen Orchards. London, Henry Kempton. Second 
ed. P. 229.  

EL-Din, I.S.; F.A. Khalit; M. El-Said (1990). Effect of urea on thinning 
"Coronaiki" olive fruit, Bulletin of faculty of Agri., Cairo Univ. (Egypt), 
37(2): 825-843. ISSUED. 

Ferreira, J.L. (1959). Basis of fertilization in olive. Cultivation and the olive 
trees vegetative cycland nutritional needs. Int. course of fertilization of 
olive cultivation, Cordiba. April, 1-25.  

Hartmann H.T., ( 1959 ). Nitrogen fertilizers on olive. Calif. Agric. (12): 6-7 
(C.F. Hort. Abst. 29: 1862).  

Hartmann, H.T.; W. Optiz  and J.A. Bental (1980). Olive production in 
California Univ. Calif. Div. Agric. Sci. Leaf: 24-72.  

Isaac, K. and A.W. Steven (1983). Foliar application of urea to Olive. 
Translocation of urea nitrogen as influenced by sink demand and nitrogen 
deficiency. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 109(3): 356-360.  

Kozlouwski, T.T. and P.J. Kamer (1960). Physiology of Trees. McGraw-Hill 
Book Co. Inc.  

Keleg, F.M. (1970). Responses of Punica granatum and Olea europaea to urea 
foliar sprays. Alex. J. Agric. Res., 18: 81–86.  

Muhammad, A.N.; Sh. A. Syed ; M. Afzal; S.H. Ahmed and A. Akher (2001). 
Effect of chemical fertilizers in combination with matur the 
physicochemical characters of loguat at lower altitude of mutur hills. 
Online J. of Biological sciences,1(5): 341-342.  

Tombesi, A. (2001). Effect of nitrogen fertilizers on olive, Olivae, December: 
30-35.  

Loupassaki, M.H. (1997). The nutrient requirement of the olive tree. Magazine: 
34-39. Greece .  

Olsen, S.R.; C.V. Cole and A. Dean (1954). Estimation of available 
phosphorous in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA 
Circular 939: 1-9. 

Richards, L.A. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soils 
USDA handbook, No. 60.  

SAS (1996). Statistical Analysis System Institute Inc. Cary, NC, USA.  
Shakeel, A.: M.S. Jilani; A.K. Waseem and S. Rehman (2001). Effect of 

different levels of NPK Fertilizers on the Yield and quality of mango 
Mangifera indical L. Online J. of Biological Sci. 1(4): 256-258.  

Showki, I.A.; I. Elto and A. Nasr (1978). Effect of urea, gibberellic acid and 
2,4- D sprays on (Washington) Navel Oranges. Egyptian J. of  Hort., 5(2): 
115–121.  



 ٢٠٠٨ )٣( العدد) ٣٦(جلدالم                      (ISSN 1815 -  316X)        مجلة زراعة الرافدین               

Syamal L, M.M. and K.A. Mishra (1989). Effect of NPK on growth, flowering, 
fruiting and quality of Mango. Acta. Hort. 231: 176–181.  

Zohary, M. and P. Hopf–Roy (1975). Beginnings of fruit growing in the old 
world. Sci.187: 319–327. 


