
  الخالصة
 

  أجریت ھذه الدراسھ على نبات الشمر فى مزرعة دمو التابعھ لكلیة الزراعھ
 ٢٠١٠/٢٠١١و  2010/2009الفیوم،مصر، خالل موسمین متتالینجامعة 

مسافات و )نوفمبر ١أكتوبر و  ٧سبتمبرو  ١٥وھى (لدراسة تأثیر مواعید الزراعة
مع عدد نباتین فى سم بین الجورة واألخرى  ٥٠و  ٣٥و  ٢٥وھى ( الزراعة

 لتر/ جم٥و  ٢و  ٠( ومعدالت مختلفة من الخمیرة الجافة النشطة ) الجورة الواحدة
على النمو الخضرى و إنتاج  )والتى تم رشھا ثالث مرات فى الموسم الواحد

أظھرت النتائج أن ) ستراجولإأقل نسبة (الزیت و التركیب الكیماوى لنبات الشمر
جم  ٥سم ورش النباتات بمعدل  ٥٠أكتوبر على مسافة  ٧الزراعة فى التفاعل بین 

لى القیم من حیث  الوزن الطازج من الخمیرة أدى إلى الحصول على أع
كما تم الحصول على أعلى محصول من  .النبات/و محصول الثمار لنباتا/الجافو

نبات و الفدان و نسبة الكربوھیدرات الكلیة من ال/ لفدان و محصول الزیتا/الثمار
سم و رش النباتات بالخمیرة بمعدل  ٣٥أكتوبر مع مسافة الزراعة  ٧تفاعل بین ال
سم  ٥٠سبتمبر و مسافة الزراعة  ١٥كذلك التفاعل بین میعاد الزراعة  .لتر/جم ٥

الكاروتینات و كذلك أعلى  نمجم خمیرة سجل أعلى القیم من محتوى النبات  ٥مع 
وكذلك عند استخدام نفس المعاملة ولكن الزراعة على  .النبات/األفرععدد من 

ارتفاع النبات وعدد  أدى إلى الحصول على أعلى القیم من حیثسم  ٢٥مسافة 
النبات اعلى /لحصول على أعلى نسبة مئویة للزیتكما تم ا .النبات/النورات

مع مسافة  نوفمبر ١من التفاعل بین ) ب’ أ (محتوى للنبات من كلوروفیل 
تم الحصول  وأیضا .لتر/ جم ٥سم و رش النباتات بالخمیرة بمعدل  ٢٥ة الزراع

أكتوبر والزراعة  ٧عند الزراعة فى %) ٤٨٫٩٦( على أقل نسبة من االستراجول
لتر وأعلى نسبة منھ /جم  ٢سم والرش بالخمیرة بمعدل  ٣٥على مسافة 

سم والرش  ٣٥بر وعلى مسافة زراعة منوف١عند الزراعة فى %)٨٧٫٩٨(
ى سبتمبر وعل ١٥من ناحیة أخرى أدت الزراعة فى . لتر/جم ٢الخمیرة بمعدل ب

لتر من الخمیرة الى الحصول على أعلى نسبة /جم ٥سم والرش بمعدل  ٢٥مسافة 
أما المكون الرئیسى الثالث األنیثول تم الحصول %) .  ٢٣٫٩٩(من اللیمونین 

سم والرش  ٣٥افة أكتوبر وعلى مس ٧على أعلى نسبة منھ عند الزراعة فى 
أكتوبر  ٧من ھنا یمكن التوصیة بزراعة النباتات فى و. لتر/جم ٢ بالخمیرة بمعدل

لتر من الخمیرة الجافة النشطة للحصول /جم ٥سم ورشھا بمعدل  ٣٥على مسافة 
النبات /الفدان و كذلك محصول الزیت/على أفضل النتائج بالنسبة لمحصول الثمار

  .الفدان على و
 


