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 االستنتاجات والتوصيات                  
Conclusions and Recommendations        

 االستنتاجات: 5-1

ادت معاممة البذور بالمخصبات الحيوية الى التأثير بصورة ايجابية في زيادة نسبة   -1
)طول وقطر وارتفاع  لمشتالت البذرية انبات البذور ومعظم معايير النمو الخضرية

 .ومحتوى االوراق من الكموروفيل( لشتالت المشمش البذريةالشتالت 
 ادى استخدام المخصبات الحيوية الى زيادة معنوية في نسبة الطعوم الناجحة.  -2
تفوق موعد التطعيم الثاني )خريفي(عمى الموعد االول )صيفي( في نسبة الطعوم   -3

وفيل الكمور  محتوى االوراق منعدا  ،ومعظم الصفات الخضرية المدروسة ،الناجحة
والبروتين والكربوىيدرات أذ لم يكن تأثيره  (،N,P,K)والعناصر الغذائية الرئيسية 

 .معنويا
معظم الصفات نسبة الطعوم الناجحة و  لم يكن الختالف االصناف تأثيرا معنويا في  -4

وتفوق الصنف  ،مطعومة لفرع الجانبياالعدا تفوق الصنف قيسي في عدد  ،المدروسة
مساحة الورقة ومحتوى االوراق من  معنويا عمى الصنفين االخرين في اردبيمي

 الكموروفيل.
وموعد التطعيم الثاني الى زيادة معنوية في  B2المخصب الحيوي  معاممة أدى تداخل -5

نسبة الطعوم الناجحة ومعظم معايير النمو الخضرية المدروسة ومحتوى االوراق من 
 و ومحتوى االوراق من الكموروفيل ،الورقة ةمساح عدا ،النتروجين والكربوىيدرات

  B1 . المخصب الحيوي ت معاممةتفوق اذ الفسفور و البوتاسيوم
معنويا في نسبة  B2المخصب الحيوي معاممة الصنف محاري مع تداخل تفوق  -6

فيما تفوق الصنف  ،الطعوم الناجحة ومحتوى االوراق من الفسفور والكربوىيدرات
ساق االصل واطوال الطعوم  قطر في B2بتداخمو مع المخصب الحيوي  اردبيمي

المخصب  معاممة تفوق الصنف قيسي بتداخمو مع بينما ،واطوال وعدد افرع الطعوم
 معنويا في محتوى االوراق من الكموروفيل. B2الحيوي 

مع موعد التطعيم الثاني الى زيادة معنوية في نسبة  ادى تداخل الصنف اردبيمي  -7
الطعوم الناجحة وعدد االفرع الجانبية ومساحة الورقة ومحتوى االوراق من الكموروفيل 

فيما تفوق الصنف محاري المطعم في موعد التطعيم الثاني  ،عمى باقي التداخالت
  .قي التداخالت معنويا في قطر ساق االصل ومحتوى االوراق من الفسفور عمى با
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والمطعم في الموعد الخريفي  B2اعطى الصنف اردبيمي المعامل بالمخصب الحيوي -8
اعمى متوسط في نسبة الطعوم الناجحة، ومعظم معايير النمو الخضرية )اطوال 
، الطعوم وافرع وعدد الطعوم ومساحة الورقة ومحتوى االوراق من النتروجين والبروتين

والمطعم في الموعد  B2لمعامل بالمخصب الحيوي فيما اعطى الصنف محاري ا
، بينما ادى الخريفي اعمى متوسط لقطر ساق االصل ومحتوى االوراق من الفسفور

تداخل الصنف قيسي مع المخصب الحيوي وموعد التطعيم الصيفي اعمى متوسط 
 .لمحتوى االوراق من الكموروفيل والبوتاسيوم

خالل موسم نمو  لزراعتيا في المكان الدائمشتالت كاممة ومناسبة  إلنتاجتم التوصل  -9
  (11م وازىرت في الموسم التالي .)صورة ت فترة حداثتيا في نفس الموسبحيث اد واحد

 التوصيات: 5-2
التيييييي توصيييييمنا اليييييييا وفيييييي نفيييييس ظيييييروف تجربتنيييييا نوصيييييي  جالنتيييييائ فيييييي ضيييييو  -1

المخصيييييييبات الحيويييييييية نظيييييييرا لتأثيرىيييييييا االيجيييييييابي فيييييييي معظيييييييم صيييييييفات النميييييييو  باسيييييييتعمال
شييييييتالت مناسييييييبة وبييييييالحجم المراييييييوب لممييييييزارع ولالسييييييتفادة ميييييين الناحييييييية  بإنتيييييياجوالتبكييييييير 

 المستخدمة في المشاتل. مقارنة بالطرائقاالقتصادية لما توفره من الكمفة 
ولزييييييادة نسيييييبة انبيييييات  باإلنبييييياتجيييييرا  التنضييييييد لمبيييييذور قبيييييل الزراعييييية لمتبكيييييير إ  -2

 إلجييييييرا البييييييذور، فضييييييال عيييييين امكانييييييية الحصييييييول عمييييييى شييييييتالت متجانسيييييية فييييييي الحجييييييم 
كبيييييير حجمييييييا فييييييي نياييييييية وبالتييييييالي الحصييييييول عمييييييى شييييييتالت أ بكييييييرفييييييي وقييييييت أ التطعيييييييم
  .الموسم
ا لمعرفيييييييية ايييييييييي 5/25قبييييييييل وبعييييييييد  لمتطعيييييييييم أخييييييييرىجييييييييرا  مواعيييييييييد صيييييييييفية إ  -3

 نياية موسم النمو .افضل لمحصول عمى شتالت مناسبة لمغرس في 


