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 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

ما أثر محلول الخمٌرة والسكر على نمو نبات الحبك؟ وٌتفرع 

 :من السؤال الرئٌس األسئلة التالٌة

 ـ ما أهمٌة محلول الخمٌرة والسكر على نبات الحبك؟1

 ـ ما أثر رش محلول الخمٌرة والسكر على نمو نبات الحبك؟2

 ـ ما أثر سمً محلول الخمٌرة والسكر على نمو نبات الحبك؟3



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 .ـ التعرف على أهمٌة محلول الخمٌرة والسكر على  نبات الحبك1

 .ـ الكشف عن أثر رش محلول الخمٌرة والسكر على نمو نبات الحبك2

 .ـ الكشف عن أثر سمً محلول الخمٌرة والسكر على نمو نبات الحبك3



 
 

 :أهوية البحث
 :تكتسب الدراسة أهمٌتها من خالل

 .ـ أهمٌة معرفة أثر محلول الخمٌرة والسكر على نمو نبات الحبك1

 :ـ ٌمكن أن ٌستفٌد من نتائج هذه الدراسة2

على وزارة الزراعة فً التعرف على أثر الخمٌرة على ــ المائمون 

 النبات كسماد طبٌعً 

 ــ المزارعون 

 فً مجال حماٌة البٌئة ــ المهتمون 



 
 

 :هصطلحبت البحث
مٌكروبات من مملكة الفطرٌات أحادٌة الخلٌة بٌضاوٌة الشكل، حجم  عن عبارة: الخمٌرة

مٌكرون ال ترى خلٌة الخمٌرة اال بالمٌكروسكوب وذلن  8ــــــ 5الخلٌة ٌتراوح ما بٌن 

لصغر حجمها، الطبمة الخارجٌة للخمٌرة أي جدار الخمٌرة تلعب دورا فً حماٌة الخلٌة 

 (2: 2015مصطفى،.)والمنان الجلوكانوتتكون من 

ملعمة صغٌرة ( + غرام4)ٌتم تحضٌره معلمة صغٌرة خمٌرة : محلول الخمٌرة

 .ساعات 3مع التملٌب على فترات لمدة ( لتر ماء 1وتذاب فً ( غرام5)سكر

ٌُعرف بالرٌحان وهو نبات حولً من فصٌلة النعناع، تتم  Ocimum:االسم العلمً: الحبك

زراعته للحصول على أوراله العطرٌة التً تمتاز بأنها بٌضاوٌّة الشكل، والمعة، ولها 

حواف ناعمة، أو مسننة للٌالً، كما أنها عادةً تُشبه الكوب، وتكون ُمرتّبةً ممابل بعضها على 
 (http://mawdoo3.com: 2018تمارا،.)طول السٌمان



 :الدراسبت السببقة
تأثير رش مستخلص الخميرة الجافة وسائل جوز الهند في " بعنوان ( 2013)دراسة غالب وآخرون 

 "الجيرانيوممؤشرات النمو واإلزهار والنسبة المئوية للزيت العطري لنبات 

 إلى 5/11/2012 من االشرف النجف محافظة فً الكوفة جامعة الزراعة، كلٌة مشتل فً التجربة أجرٌت

 والعامل 1-لتر.غم6و 4 ،2 ، 0 تراكٌز بأربعة الجافة الخمٌرة مستخلص األول العامل بعاملٌن 15/5/2013

 التجربة نفذت . (الزٌنة خبٌزه ) الجرانٌوم نبات على %20 و 10 ، 0تراكٌز بثالثة الهند جوز سائل الثانً

 12 على الواحد المكرر احتوى مكررات بثالث عاملٌه تجربة بوصفها الكاملة، العشوائٌة المطاعات بتصمٌم

 احتمال مستوى عند L.S.D معنوي فرق الل حسب المتوسطات ولورنت أصص، 5 شملت معاملة وكل معاملة

 بسائل الرش أو معنوٌا 1-لتر.غم6 بتركٌز الجافة الخمٌرة بمستخلص الرش إن النتائج أظهرت    . 0.05

 لطر ، النورات فً والزهٌرات النبات فً والعمد األوراق عدد فً معنوٌا تفوق  %20 بتركٌز الهند جوز

 لعنصري المئوٌة والنسبة الذائبة الكلٌة الكاربوهٌدرات ، الكلً الكلوروفٌل من األوراق محتوى ، الزهٌرة

 الجافة الخمٌرة بمستخلص الرش أن التجربة عاملً بٌن التداخل اظهر كذلن   األساسً والزٌت النتروجٌن

 17.57 بلغ األوراق من عدد أعلى أعطى %20 بتركٌز الهند جوز بسائل الرش مع 1-لتر.غم 6 بتركٌز

 سم 5.31 بلغ للزهٌرة لطر واكبر ، النورة على زهٌرة 4.80 بلغت والزهٌرات عمدة 5.79 بلغ والعمد ورلة

 للنتروجٌن مئوٌة نسبة واعلً 1-غم.ملغم 7.63 بلغت الكلٌة الذائبة الكربوهٌدرات من األوراق محتوى واكبر

 .الممارنة معاملة فً المٌم الل مع ممارنةً  % 0.57 األساسً والزٌت % 1.92 األوراق فً



 :الدراسبت السببقة
تأثير الرش بمعلك خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور عرق السوس " بعنوان ( 2013)دراسة الزم وأحمد

 البري الوركيدفي صفات النمو الخضري والدرني لنبات 

،  2002/ 5-23الى  2-20جامعة السلٌمانٌة خالل الفترة من / تم تنفٌذ التجربة فً حمل كلٌة الزراعة 

لدراسة تأثٌر الرش بمعلك خمٌرة الخبز الجافة ومنموع جذور عرق السوس فً صفات النمو الخضري 

لتر وأربعة مستوٌات من /غم( 5.5، 5، 5.2، 0(والدرنً تم دراسة أربعة مستوٌات من خمٌرة الخبز الجافة 

لتر والتداخل بٌنهما حٌث تم رش النباتات بمعلك خمٌرة الخبز الجافة /غم(5.5، 5، 5.2، 0)منموع   السوس

و منموع جذور عرق السوس بعد ظهور أول ورلتٌن حمٌمٌتٌن كل عشرة أٌام و حتى بداٌة التزهٌر وبفارق 

 Designفً السنادٌن وفك التصمٌم العشوائً الكامل  العاملٌةثالثة أٌام بٌن المحلولٌن، ونفذت هذه التجربة 
Randomized Complete،  اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال بخمسة مكررات ولورنت

، ولد اظهرت نتائج هذه البحث تفوق معاملة الرش بمعلك خمٌرة 5%جمٌع المتوسطات فً هذه التجربة وفما 

لتر سواء لوحدها أو بتداخلها مع /غم 5لتر ومنموع جذور عرق السوس بتركٌز /غم5الخبز الجافة بتركٌز 

بعضها فً صفات النمو الخضري ارتفاع النبات، عدد األوراق، النسبة المئوٌة للمادة الجافة فً المجموع 

والمحتوى )الخضري وصفات النمو الدرنً طول الدرنة، لطر الدرنة، النسبة المئوٌة للمادة الجافة فً الدرنة 

 .الكٌمٌائً للدرنات



 
 

 :هنهجية البحث
المنهج " تم استخدام المنهج التجرٌبً لمالئمته للدراسة والذي ٌعرف على أنه

الذي ٌسعى للكشف عن العاللات بٌن المتغٌرات فً ظروف ٌسٌطر الباحث 

فٌها على متغٌرات أخرى لمعرفة الظروف التً تسبب ظاهرة محددة، وكذلن 

فالتجرٌب هو تغٌٌر متعمد مضبوط بالشروط المحددة لحدث ما، ومالحظة 

 (9: 2007الشربٌنً،")التغٌرات فً الحدث ذاته



 
 

 :حدود البحث 

 التصرت الدراسة على بٌان أثر محلول الخمٌرة والسكر على نمو نبات الحبك: الحد الموضوعً

 مدرسة مرٌم فرحات الثانوٌة: الحد المكانً

 2018ـــ 2017الفصل الثانً من العام الدراسً : الحد الزمانً
 



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
 فً أصٌص( الرٌحان)ٌتم زراعة  شتالت الحبك  ـــ1

 (  3ــــــ  2ـــــ 1)ـــ ٌتم ترلٌم األصٌص من رلم 2



 
 

 :أدوات البحث 
 3أصٌص عدد ـــ 1

 (رٌحان)نبات الحبك  من شتالت ـــ2

 ـــ ماء 3

+  ملعمة صغٌرة سكر + معلمة صغٌرة خمٌرة )الخمٌرة ٌتم تحضٌره ـــ محلول 4

 .ساعات 3مع التملٌب على فترات لمدة ( لتر ماء 1وتذاب فً 

زجاجة رشاش ٌتم تعبئة محلول الخمٌرة بها لٌتم رش النبات بها بمعدل مرتٌن ـــ 5

 .ٌومٌا صباحا لبل شروق الشمس ومساء بعد غروب الشمس

زجاجة عادٌة وٌتم تعبئة محلول الخمٌرة بها لٌتم سمً النبات بها بمعدل مرتٌن ـــ 6

 .ٌومٌا صباحا لبل شروق الشمس ومساء بعد غروب الشمس



 :نتبئج البحث 
ٌومٌاً وتم تسجٌل النتائج فً جداول وإظهار التغٌٌر ( الرٌحان)لمنا بتتبع نتائج نمو نبات الحبك 

،  والتطور الحاصل للنبتة كل أربعة أٌام فً كل أصٌص، فٌما ٌلً صورة فوتوغرافٌة تبٌن النتائج

 .  فٌما ٌلً جدول النتائج التً حصلنا علٌها

 التاريخ اليوم 

 (3)رقم اصيص (2)رقم اصيص (1)رقم اصيص
 طول
 الساق

 عدد
 االوراق

 طول
 الساق

 عدد
 األوراق

 طول
 الساق

 عدد
 األوراق

 ورقة 10 سم5 ورقة 12 سم5 ورقة 11 سم5 8/2 الخميس

 ورقة 10 سم6 ورقة 12 سم7.5 ورقة 11 سم5.5 12/2 االثنين

 ورقة 13 سم7.5 ورقة16 سم11 ورقة11 سم6 17/2 السبت

 ورقة 16 سم9 ورقة 22 سم13.5 ورقة13 سم6.5 20/2 الثالثاء

 ورقة 21 سم11 ورقة 25 سم17.5 ورقة13 سم7 24/2 السبت

 ورقة 24 سم13.5 ورقة 32 سم22 ورقة 14 سم7.5 28/2 األربعاء

 ورقة 29 سم15 ورقة 40 سم25.5 ورقة 14 سم9 4/3 األحد

 ورقة34 سم17.5 ورقة54 سم31 ورقة15 سم10.5 8/3 الخميس

 ورقة39 سم19 ورقة67 سم35 ورقة15 سم12 12/3 االثنين



 
 

 :تببع نتبئج البحث 
نمى بشكل بطء وذلن ألنه تم سمٌه بالماء العادي ولم ٌحصل ( 1)ٌتضح لنا ان اصٌص رلم 

 .  على العناصر المغذٌة للنبات الموجودة فً محلول الخمٌرة

نمى بشكل أسرع سواء من حٌث طول الساق أم عدد أوراله وهذا ( 2)ٌتضح لنا أصٌص رلم

راجع الى استخدام طرٌمة الرش بالخمٌرة تمتاز بسرعة امداد النبات بالعناصر الالزمة له 

اثناء مرحلة نموه، وكذلن ٌستفٌد النبات ٌشكل كبٌر من العناصر الغذائٌة المضافة له عن 

 .طرٌك رش األوراق

وذلن لسمٌه بمحلول الخمٌرة، ( 1)نمى بشكل أسرع من أصٌص رلم( 3)كذلن اصٌص رلم 

 .ونجد أن طرٌمة الرش على األوراق أفضل من طرٌمة الري على الجذور



 
 

 :تىصيبت البحث 


