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 الموجــز
 

أجريت هذه الدراسة فى أصص بمزرعةة الججةبر  

،  2006بكليةةة الزراعةةة جبملةةة المخالفيةةة  ةة   عةةبمى 

مةب  مسةجاليبت م جلةةة مةل ملال ةة لدراسة جأثير  2007

المةةةبل   )مةةةل المةةةب   %50،  30،  10الةةةرت بجركيةةةز 

علةةى صةةةبت ببإلضةةبفة ىلةةى ميةةبه الصةةخبالر ككخجةةرال  

صةةةبت الالخمةةال الالل تةةبت المبويةةة الالصةةةبت الكيمباليةةة 

)مخالفيةةة  أصةةةخبد جديةةةدا الجةةةالدا الالم صةةةال  لةةةث   

  مةةةل هجةةةل 171/96المخالفيةةة   2/96المخالفيةةة   6/96

مصةةةدرهب البةةةذالر ال ويويةةةة الالصةةةةخد البطبطةةةب الجةةةى 

 الم لى مبرالكة . 
 

 تائج المتحصل عليها كالتالىالنوكانت أهم 
 

  مةةب  الأدت اسةةج داا الجركيةةز المةةخ ةت الالمجالسةةط مةةل

خمةةال خببجةةبت البطبطةةب  زيةةبدا   ىلةةى %30ال  10)المةةبل  

ملبةةةةراه عخةةةة  بطةةةةال  الخبةةةةبت العةةةةدد ا الرا  الا فةةةةر  

الالةةةالزل الجةةةبد للمجمةةةال  ال ضةةةرت ، كمةةةب أدت ىلةةةى 

زيةةةبدا م جةةةالت ا الرا  مةةةل صةةةبلبت البخةةةب  الضةةةالوى 

بالهيةةةدرات الكليةةةة الالبةةةرالليل الاللخبصةةةر اللذاويةةةة الالكر

ه  )خيجةةةرالجيل الفالسةةةةالر البالجبسةةةيالا الكبلسةةةيالا  الأيضةةةب

. كةةةذلل المةةةب  المةةةرجبط الالمةةةب  م جةةةالت المةةةب  الكلةةةى 

تةةةد زاد المةةرجبط / المةةةب  ال ةةةر الم جةةالت المةةةب  الخسةةةبى 

بيخمةةةب أدت الجركيةةةز اللةةةبلى مةةةل ج ةةةت هةةةذه ال ةةةرالد . 

ت سةةببوة الةةذكر ىلةةى خوةةص كةة  الصةةةب %50الملال ةةة 

ه زيبدا عخصر الصالديالا فى ا الرا    . الأيضب

 ( 10بيخمةةب أدت الجركيةةز المةةخ ةت مةةل الملال ةةة%  

ال  الج سةةيل صةةةبت الجةةالدا فةةى ـىلةةى زيةةبدا الم صةة

  %30جذالر البطبطب بيخمب أدت الجركيةز المجالسةط )

   ىلى خوص الصةبت السببوة .%50الاللبلى )

  ا تةةالت خمةةالاه  كةةبل 6/96مخالفيةةة الصةةخد الجديةةد ال

ه فةةةةى سةةةةلالك ب ا ال علةةةةى م صةةةةال ه الا كثةةةةر ثببجةةةةب

 المخالفية  2/96 مخالفية الةسياللالجى الالكيمةبوى يلي ةب 

171/96  . 

  كةةبل ا فضةة  فةةى  171/96مخالفيةةة الصةةخد الجديةةد

، الالكةبرالجيل  Cفيجةبميل صةبت الجالدا المجمثلة فةى 

أمب الصةخد الم لةى مبرالكةة فكبخةت صةةبت الجةالدا 

 %50ال 30الل جذالر عخد مسةجالت مخ ةضة اللا يجك

 . الملال ة مل 

  فلةب  الةرت الملال ة مةب  ا صخبد كبل الجةبع  بيل

الجركيةز أصةخبد الجديةدا الملخالت ، فبلخسةبة للةث   

أثةةر ببلسةةل  علةةى كةة    %50)الملال ةةة اللةةبلى مةةل 

الصةةةةبت ال ضةةةرية الالل تةةةبت المبويةةةة الالكيمبويةةةة 

 الالم صال  الجالدج . 

 اخ ةةةبت فيةةة رالكةةة لةةال   بيخمةةب الصةةخد الم لةةى مب

الخوص ملخالت فى ك  الصةبت ال ضرية الالل تبت 

المبويةةةة الالصةةةةبت الكيمباليةةةة الخوةةةص ملخةةةالت فةةةى 

صةةةةةبت الم صةةةةال  الجالدجةةةة  فةةةةى كةةةة  مسةةةةجاليبت 

 الملال ة المسج دمة فى الدراسة . 

  ه لةةذلل فةة ل هةةال  6/96مخالفيةةة الصةةخد الجديةةد الجبلةةب

مخالفية  يلالصخةيلي  اللإلج بد المل ى ا على ج م ه 

، أمةةةةب الصةةةةخد الم لةةةةى 171/96مخالفيةةةةة ال 2/96

 للملال ة .  به  سبس كبلمبرالكة ف

ة أخة  يممكةل اسةج داا أصةخبد البطبطةب ـالج م  الدراسة

الث ثة المسةجخبطة مةر راه الالمبةةرا فةى خجةبوح الم صةال  

الالجةةةالدا فةةةى ا راضةةةى الجديةةةدا عخةةةد الةةةرت بمسةةةجاليبت 

 ببر الجالفية .الد فى ميبه اآلـال مالجـملال ة م جلةة كمب ه
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