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   البحث: ممخص

تأثير الػرش مسسػتصمص الثػـو ور ػور المػيض والسػوز ومػى تسػو تمػ ت   إلىالتعرؼ  هدفت الدراسة

 الدراسػػ  فصػؿلا الفػوؿ والفمفػؿو ورػػد تفػذت التفرمػػة فػ  سدرسػػة فػ روؽ الفػرا الث تويػػة لممتػ ت صػػ ؿ

: سسػتصمص الثػـو اآلتيػة و حيػث اسػتصدست السستصمصػ ت  ـ(7102-7102)  سف العػ ـ الث ت 

غـ/لتر ومى التوال و  76غـ/لترو و  761غـ/لترو و  71ور ور السوز ور ور الميض متراكيز 

و ودراسػػة سػػدة  ت( سػػرة / بسػػموعو وتػػـ تسػػفيؿ المي تػػ 0 )ورػػد كػػررت وسميػػة الػػرش م لسستصمصػػ ت

دد األفرعو ودد األوراؽو السس حة الورريةو ودد الثس رو وبظهرت التت ئج اإلتم تو طوؿ التم تو و

و وبوصػػى  التمػػ تفػػ  صػػف ت ر ػػور الثػػـو والسػػوز  : تفػػوؽ سعػػ س ت الػػرش مسسػػتصمصيػػأت سػػ  

الكيسي ئية سف رمؿ وزارة الزراوة  تالفريؽ المحث  مضرورة استصداـ السستصمص ت مداًل سف السميدا

    والسزارويف .  

 .السستصمص ت التم تيةو الفوؿو الفمفؿالكممات المفتاحية: 
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 :البحث مقدمة
يعػػد اسػػتصداـ األسػػسدة الكيسي ويػػة سػػف مػػيف بهػػـ العواسػػؿ التػػ  سػػ ودت فػػ  زيػػ دة وتطػػور اإلتتػػ ج 
الزراو  ف  التصؼ الث ت  سف القرف الع ػريف سػف صػ ؿ سػ  يسػسى مػ لثورة الصضػراز بو الزراوػة 
السكثفػػةو وسػػ هست فػػ  تحقيػػؽ زيػػ دة فػػ  اإلتتػػ جو حيػػث ب ػػ رت اإلحصػػ زات الع لسيػػة ومػػى بف 

تت ج الزراو  الع لس  رد تحقػؽ مفضػؿ اسػتصداـ األسػسدة الكيس ويػةو لكػف وم لسق مػؿ % سف اإل01
فػنف االسػػتصداـ السكثػؼ والفػػ ئر لاسػسدة الكيسي ئيػػة بحػدث بضػػرارًا سػممية ومػػى العت صػر الرئيسػػة 
ة الث ثة لمميئة )الس ز والترمة والهواز(و ف ألسسدة وم رة وف سواد كيس وية تعسؿ وتد إضػ فته  لمترمػ

ومػػى إحػػداث تراكسػػ ت سصتمفػػة سػػف العت صػػر السرغومػػة وغيػػر السرغومػػة فػػ  الترمػػة وومػػى إحػػداث 
تف و ت ف تمية وديدة تترؾ آث رًا سممية ومى وت صر الميئة السصتمفةو وبف الزي دة ف  اسػتصداسه  
وػػف الحػػدود السسػػسوح مهػػ  يػػادي فػػ  الوارػػئ إلػػى س ػػ كؿ ميئيػػة وديػػدة سثػػؿ تمػػوث السيػػ   الفوفيػػة 

 السستعسمة ألغراض ال رب وري السزروو ت والحيوات ت. 
لهذا اتفهت األتظ ر ساصرًا إلى اتته ج تسط حػديث فػ  الزراوػة هػو اسػتصداـ سػواد صػديقة لمميئػة 
واالمتعػػػ د وػػػف كػػػؿ سػػػ  سػػػف  ػػػأتل بف يمػػػوث الميئػػػة الزراويػػػة سثػػػؿ األسػػػسدة الكيسي ئيػػػة والسميػػػدات 

الصت وية ضسف سػ  يعػرؼ اآلف م لتتسيػة الزراويػة السسػتداسةو الح رية والفطرية وستظس ت التسو 
بو تػػدوير السصمفػػ ت الزراويػػةو لمحفػػ ظ ومػػى ميئػػة تظيفػػة تضػػسف سػػ سة وصػػ  اإلتسػػ ف )ال ػػسري 

(و وسػػػػػف السػػػػػواد الصػػػػػديقة لمميئػػػػػة هػػػػػ  السستصمصػػػػػ ت التم تيػػػػػة السسكػػػػػف 722: 7100وسػػػػػعودو 
صػػػوؿ ومػػػى  ػػػت ت ستف تسػػػة ورويػػػة التسػػػو اسػػػتصداسه  لتقػػػئ المػػػذور مهػػػدؼ تسػػػريئ اإلتمػػػ ت والح

(Fordham & Biggs, 1985:215.) 
 

 :بحثمشكمة ال
( بظهرت بف الرش مسستصمص الثػـو 7106بف دت معض الدراس ت سثؿ دراسة ) سراف وآصروفو 

غػـ فػ  01.23سػـو والػوزف الفػ ؼ  82بوطى بومػى سعػدؿ فػ  صػف ت طػوؿ التمػ ت حيػث ممػ  
( دور السستصمصػ ت السهػـ 7103و ٍؿو كس  بظهػرت دراسػة )ال ػسريو الترمة الطيتية وهو سعدؿ 

ف  وسمية اإلتم ت لتم ت الفمفؿو حيث ميتت فروؽ سعتوية ومى السدة االزسة لإلتم ت حيث ممغت 
يوسػػً و ودراسػػة  76.37يوسػػً  فػػ  حػػيف ك تػػت بطػػوؿ سػػدة لإلتمػػ ت لممػػذور غيػػر الستقووػػة  08.20

بف الػػػرش مسسػػػتصمص الثػػػـو سػػػ ود فػػػ  تمكيػػػر ظهػػػور  ( بظهػػػرت72: 7116)حسػػػيف والركػػػ م و 
 األزه ر ف  التم ت وزي دة الح صؿ الكم  لمتم تو.
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وسس  تقدـو وتظرًا ألهسية سحصول  الفوؿ والفمفػؿ الغذائيػة واالرتصػ ديةو ولغػرض إتتػ ج ستتفػ ت 
تمػوث زراوية غير سموثة وصحية وآستػةو والتقميػؿ سػف االسػتعس ؿ السفػرط لمسػواد التػ  تعسػؿ ومػى 

الترمػػػة والستتفػػػ ت الزراويػػػةو وتقميػػػؿ إهػػػدار بي سػػػف المػػػذور بثتػػػ ز زراوتهػػػ  فػػػ  بوويػػػة الزراوػػػةو 
والحفػػ ظ ومػػى المػػذور سػػف الػػتعفف فػػ  األوسػػ ط الزراويػػة التػػ  رػػد تتػػتج سػػف فطريػػ ت الترمػػة والتػػ  

تمػ ت  تسمب فقد كسية كميرة سف اإلتت جو وكذلؾ تظرًا ألهسية دور السستصمص ت التم تيػة فػ  تسػو
صػػح و بفريػػت هػػذ  الدراسػػة لتقميػػؿ الهػػدر وإلتتػػ ج  ػػت ت رويػػة التسػػو م سػػتصداـ السستصمصػػ ت 
التم تيػػػػػػة الطميعيػػػػػػة سثػػػػػػؿ سستصمصػػػػػػ ت الثػػػػػػـو ور ػػػػػػور المػػػػػػيض والسػػػػػػوزو ولسعرفػػػػػػة تػػػػػػأثير هػػػػػػذ  

 السستصمص ت ومى تسو تم ت  الفوؿ والفمفؿ.
  اآلت تتحدد س كمة الدراسة ف  اإلف مة وف السااؿ الرئيس: 
 س  تأثير سستصمص ت الثـو ور ور السوز والميض ومى تم ت  الفوؿ والفمفؿ؟   

 :اآلتيةاألسئمة الفروية  السااؿ الرئيس  ويتفرع سف
 ؟والفمفؿ الفوؿ  س  تأثير سستصمص الثـو ومى تم ت -0
 الفمفؿ؟  الفوؿ و ومى تم ت ر ور السوزص س  تأثير سستصم -7
 ؟الفوؿ والفمفؿ ثير سستصمص ر ور الميض ومى تم ت س  تأ -0
 

 :بحثأىداف ال
 هدفت الدراسة س  يم :   

 .والفمفؿ الفوؿ  الثـو ومى تم ت صسعرفة تأثير سستصم -0
 .الفمفؿو    الفوؿسعرفة تأثير سستصمص ر ور السوز ومى تم ت -7
  والفمفؿ.سستصمص ر ور الميض ومى تم ت  الفوؿ  سعرفة تأثير -0

 
 :بحثأىمية ال

 تكسف بهسية الدراسة فيس  يم :   
رػػد تفيػػد الدراسػػة السػػزارويف فػػ  التوفػػل الػػى تسػػط الزراوػػة العضػػوية سػػف صػػ ؿ اسػػتمداؿ األسػػسدة 

 الكيسي ئية مأسسدة طميعية سف تف ي ت الستزؿ. 
 وكذلؾ وزارة الزراوة الفمسطيتية . ورد تفيد الم حثيف ف  هذا السف ؿ
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 :بحثحدود ال
 اسة فيس  يم :تتسثؿ حدود الدر   
: ارتصرت الدراسة ومى استصداـ سستصمص الثػـو والمػيض والسػوز ومػى تمػ ت   حد الموضوع -0

 الفوؿ والفمفؿ.
 : سدرسة ف روؽ الفرا الث توية لممت ت. سساتيؤ حد الم -7
 ـ.7102-7102الفصؿ الدراس  الث ت   : حد الزمان -3
 

 مصطمحات الدراسة:
 /مستخمصال
 هو الت تج الس تسؿ ومى الصص ئص بو السكوت ت األس سية لس دة بو ودة سواد.  :لغة 

و يػػتـ الحصػػوؿ وميهػػ  وػػف طريػػؽ تحضػػيرات سركػػزة ذات رػػواـ سػػ ئؿ بو صػػمب بو لػػزج :اصطططالحا  
 بو التر ي .وسمية التقئ 

 مسػق سػ ز وتقػـو تصفيتل سػف الثـ  ثـ تركل سدة سف الزسفوضئ السسحوؽ ف  س ز سغم   :يائإجرا
  التم ت م لسستصمص .

 
 اإلطار النظري:

تعتمػػر الفضػػ ت العضػػوية التػػ  تتػػتج سػػف الغػػذاز سصػػدرًا سهسػػً  لمتم تػػ تو حيػػث يسكػػف اسػػتصداسه  
كسس د لمترمة والتم ت ت وه  مديؿ سست ز لاسسدة الصت ويةو وسف بسثمتهػ  ر ػور السػوز والمػيضو 

 كذلؾ يعتمر الثـو سف المدائؿ السهسة ف  الزراوة:
 Liliaceaeالستتسػػ  لع ئمػػة ليمي سػػ   Allium sativum: يعػػد الثػػـو والسعػػروؼ م سػػـ الثططوم -أ

% سػػػ زو 66-60تمػػػ ت و ػػػم  سوطتػػػل األصػػػم  مػػػ د المحػػػر األمػػػيض الستوسػػػطو ويحتػػػوي ومػػػى 
(و كسػػ  يعػػد 6: 7101% بليػػ ؼ )وثسػػ فو 0.6%ت ػػوي تو و01-70% مػػروتيفو و8.3-0.0و

مػػػ لسواد الغذائيػػػةو والتػػػ  يحتػػػوي ومػػػى السػػػميتيـو والسػػػكوردتيف  سػػػف بهػػػـ التم تػػػ ت الع ػػػمية الغتيػػػة
إلػى سركػب  allins(و واألسػ ح السعدتيػة وغيرهػ و ووتػد هرسػل يتحػوؿ سركػب b, aوفيت سيتػ ت  )

ذا تػػـ تففيفػػل ثػػـ ترطيمػػل فنتػػل يحتػػوي ومػػى زيػػت وسػػواد وديػػدة السػػكر وسػػواد صػػ موتية  الميسػػيفو واا
ومى سق وسة العديد سف سسمم ت األسػراض التم تيػة والمكتيريػة ومروتيف و ويعسؿ السستصمص لمثوـ 

  (www.aradina.kenanaonline.com) ( و7100والفطري ت )صضر وآصروفو 
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القهػوةو ر ػر المرتقػ ؿو ر ػر  كسػ  تػـ اسػتصداـ بتػواع سػف السػواد الطميعيػة كأسػسدة وسميػدات سثػ ؿ:
 السوزو ر ر الميضو الثوـو ال  يو ور ور المط ط .

 : إف إض فة ر ر السوز إلى السس د بو األرضو ه  إض فة سكوت ت وضوية قشور الموز -ب
 تفيد ف  تحسيف توازف سكوت ت السس د وف  تسو التم تو حيث إتل يستمئ م لسكوت ت ” صضراز“

السفيػػديف لمتم تػػ تو سسػػ  يحفػػز تسػػو فػػذور  (P)والفوسػػفور  (K)الغذائيػػة السفيػػدة سثػػؿ الموت سػػيـو 
يحسف الح لة الصحية لمتم تو كس  تعسؿ الروائ  الت تفػة وػف ر ػور السػوز ومػى طػرد التم ت تو و 

 الح رات الض رة لمتم ت. 
: تػػػوفر العت صػػػر الغذائيػػػة السوفػػػودة فػػػ  ر ػػػر المػػػيض سصػػػدرًا غيػػػر سكمػػػؼ قشطططور البطططيض -ج

لتسسيد الترمة ومى وكس األسسدة الكيسي ئيةو حيث يحتوي ومى كرموت ت الك لسيـو وهػو السكػوف 
% حسػػػض الفوسػػػفوريؾو ووتػػػد 1.8% تيتػػروفيفو 0األس سػػ  لق ػػػر المػػػيضو كسػػ  تحتػػػوي ومػػػى 
تمػػػ ر مػػػأف ر ػػػر المػػػيض يسػػػ ود فػػػ  تػػػوفير التغذيػػػة اسػػػتصداـ ر ػػػور المػػػيض يفػػػب األصػػػذ فػػػ  االو

سػػػ وة يظهػػػر فيهػػػ   73الك سمػػػة لمتم تػػػ تو ورػػػد وفػػػد بتػػػل وتػػػد تػػػرؾ ر ػػػر المػػػيض فػػػ  السػػػ ز لسػػػدة 
الك لسػػػيـو والموت سػػػيـو وكسيػػػ ت رميمػػػة سػػػف الفوسػػػفور والسغتيسػػػيـو والصػػػوديـو وكمهػػػ  سػػػواد سغذيػػػة 

 لمتم ت. 
و وهػو تمػػ ت حػػول   Vicia fabaليػةو اسػػسل العمسػػ  هػو تػػوع تمػ ت و يتمػػئ الفصػػيمة المقو الفططول: 

سػػػـو والسػػػ ؽ ذات زوايػػػ  سضػػػمعة  ػػػمل سرمعػػػةو واألزهػػػ ر ميضػػػ ز سمقعػػػة  21يصػػػؿ ارتف وػػػل إلػػػى 
 م ألسودو والثسرة ررف يحسؿ مداصمل ودة مذور. 

يػػزرع الفػػوؿ فػػ  العديػػد سػػف الممػػدافو ويعتمػػر  ػػهر بكتػػومر هػػو السيعػػ د الست سػػب لمدايػػة زراوػػة و
و  ويزرع ف  سصتمؼ بتواع الترمة ويفب بف تكوف فيػدة الصػرؼو ويكػوف الطقػس سعتػداًلو التم ت

ويتأثر الفوؿ ف  الصقيئ ودرف ت الحرارة الستصفضة وسوود زراوتل الست سمة ص ؿ  هر ت ريفو 
كس  يفب حػرث الترمػةو ويػتـ تقطيعهػ  إلػى صطػوط ويػتـ سػق ية األرضو ويػتـ فيهػ  إحضػ ر مػذور 

رة صػغيرة ووضػػئ مػػذرة الفػوؿ مهػػ و بو مطريقػػة التثػر سػػف صػػ ؿ تثػر المػػذور م ػػكؿ الفػوؿ وحفػػر حفػػ
 و وائ  داصؿ األرض ثـ العسؿ ومى تقميؿ الترمة ورّيه .
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  أىمية الفول:
ولمفوؿ بهسية كميرة؛ فهو يعسؿ ومى الحف ظ ومى سستوى السكر م لدـو ويحتوي الفػوؿ ومػى سػ دة 

ة االسسػػ ؾو وهػػو سفيػػد فػػدًا لمقمػػب فيحػػ فظ ومػػى تسػػمة تعسػػؿ ومػػى تقويػػة ست وػػة الفسػػـ وسك فحػػ
الكولستروؿ ف  الدـو وال يحتوي الفوؿ ومى بّية دهوف س معةو ويحتوي ومػى هرسػوف التسػو الػذي 
يس ود ومى إتع ش العض ت وحدوث الت  ط. ويس ود الفػوؿ بيضػً  ومػى إتقػ ص الػوزفو ويقػ وـ 

التػ  تصػيب الفػـو ويسػ ود ومػى وػدـ وصػوؿ  التوتر واإلفه دو ويق وـ بسراض السرط ف وص صة
السواد الض رة لمسخ التػ  تػاثر ومػى إفػراز سػ دة السػيروتوتيف التػ  تسػّمب السػع دةو ويزيػؿ بصػم غ 

 الفسـ الزائدة ك لكمؼ والتسش وزي دة ادرار الموؿ. 
 األمراض واآلفات:

يص ب الفوؿ مسرض الصدب والتمقئ المت  والدودة الق رضية والسف والعتكموت األحسر حيث تك ف  
 هذ  اآلف ت واألسراض م لسميدات الفطرية والح رية الست سمة. 

الع ئمة الم ذتف تيةو ويزرع سف بفؿ ثس ر  الت   .Capsicum annuum Lيتمئ الفمفؿ الفمفل: 
تاكػػؿ ط زفػػة وهػػ  صضػػراز رمػػؿ تسػػ ـ تضػػفه  بو معػػد تسػػ ـ تضػػفه  وتموتهػػ و وثسػػ ر الفمفػػؿ سػػف 

و وتحتػوي كػذلؾ ومػى كسيػ ت ستوسػطة سػف التي سػيف ووتصػر Aو Cبغتى الصضػروات مفيتػ سيف 
 ت  تستصدـ ف  الطع ـ.الحديدو وهت ؾ الثس ر الحموة والحريفة وال طة سف الفمؼ ال

سػمتسمر(و وال تػزرع مػذوره   –: يزرع الفمفؿ وف طريؽ  ػت ت فػ   ػهر )بغسػطس زراعة الفمفل
مصػورة سم  ػرةو مػؿ تػزرع فػػ  بوويػة الزراوػة السحسيػة إلتتػ ج بوػػداد كميػرة سػف ال ػت تو ثػـ تتقػػؿ 

تتت سػب سػئ التػوع  س رس( إلػى السكػ ف الػدائـو وتػزرع مسسػ فة زراوػة –ال ت ت ف   هر )فمراير 
 (.008: 7113والصتؼ )موراس وزيدافو 
 وتتـ زراوة الفمفؿ كس  يم :

طريقة استصراج المذرة و تتـ منصراج المذور سػف الثسػرة و تركهػ  فػ  ال ػسس لتفػؼ تس ًسػ  سػف  -0
 . ثـ تقعه  م لس ز لسدة يوـو ثـ تتزع لتفؼ يـو بصرو بو  راز المذور ف هزة

دايػػة  ػػهر سػػ رسو يػػتـ مصمػػط الترمػػة سػػئ الكوسموسػػت فيػػًدا وهػػو )سػػس د سوسػػـو الزراوػػة هػػو م -7
وضوي طميع  يتكوف سػف السػ دة العضػوية السسػتسدة سػف التم تػ ت وسصمفػ ت الحيواتػ ت الستحممػة 
 . مواسطة الك ئت ت الحية الدريقة والمكتيري  (و ثـ إض فة السس د و حرثه  فيًدا و تركه  ث ثة بي ـ

مػػػة سػػػ مقة اإلوػػػداد فػػػ  األكػػػواب الصػػػغيرةو ثػػػـ وضػػػئ مػػػذرة واحػػػدة فقػػػط فػػػ  المػػػدز موضػػػئ التر  -3
 س و ت  سس يوسًي  وثس ف س و ت ضوز. 6الوو ز الواحد و وضعه  ف  سك ف س سس 



6 
 

سػػـ يػػتـ تقمهػػ  لمووػػ ز  78يػػوـو وتػػدس  تصػػؿ ال ػػتمة إلػػى  03-6يمػػدب الفمفػػؿ فػػ  اإلتمػػ ت سػػف -1
 . األكمر

وو ز ذو فتح ت لمصػرؼو ووضػئ رطعتػيف سػف الحصػى فقػطو المدز متفهيز الترمةو واصتي ر  -5
 . سـ لوضئ ال ت ت 01ثـ وضئ الترمةو و حفر 

 . درف ت 2ري س سعدؿ الحسوضة يحت ج الفمفؿ إلى درفة حسوضة  -6
ف  سوسوـ ال ت ز يتقؿ التم ت م لميؿ داصؿ الستزؿ لسكػ ف دافػئو حيػث تتسػو التم تػ ت مػ لموف  -7

ة الظهورو ثـ معد فترة تمدب الزهور الميضػ ز فػ  الظهػور سػف بوؿ ال ػهر األصضر الداكف ف  مداي
الث لث و معد ذلؾ تذمؿ تمؾ الزهور معد  هر واحد سػف ظهورهػ  و تتحػوؿ إلػى ثسػرة الفمفػؿ و تمػدب 

  . ف هزة لمفت   ف  الكمر  يًئ  ف يًئ  حتى تتضج و وتكوف
تػ دًرا سػ  تتمػتو وفػ  ح لػة  ػراز ال ػت ت وسف السفضؿ  راز مذور الفمفؿ ألف المذور فػ  الستػزؿ 

الفػػػػػ هزة وتػػػػػد غرسػػػػػه  فػػػػػ  الترمػػػػػة ألوؿ سػػػػػرة تسػػػػػقى مسغمػػػػػ  المػػػػػ موتج بو صمػػػػػيط سػػػػػف ميروكسػػػػػيد 
الهيدروفيف سف بفؿ تطهير الترمةو ويتـ التسسيد سرتيف سرة وتد الزراوػة وسػرة بصػرى وتػد التقػؿو 

  . سئ التسسيد الع دي ف  الرميئ سف كؿ و ـ
حيث تحتػوي الفميفمػة ومػى ، والفميفمة ذات ريسة غذائية الفمفؿ توو ف: الحمو والح رو: فوائد الفمفل

العديػػػد سػػػف السػػػواد الغذائيػػػة الضػػػرورية لصػػػحة فهػػػ ز الػػػدورة الدسويػػػة مسػػػ  فػػػ  ذلػػػؾ فيتػػػ سيف سػػػ  
واألس ح السعدتيةو كس  بته  تتضػسف كسيػ ت كميػرة سػف فيتػ سيف لبل الػذي يسػ ود ومػى ال ػف ز سػف 

لسعديػػػةو وكمسػػػ  ا ػػػتد احسػػػرار الفميفمػػػة زادت كسيػػػة فيتػػػ سيف لبل فيهػػػ و وبحػػػد بتػػػواع الفميفمػػػة القرحػػػة ا
ويػػدوى م مريكػػ  يتسيػػز مأتػػل يحسػػؿ بكمػػر كسيػػة سػػف فيتػػ سيف سػػ  مػػيف فسيػػئ األتػػواع األصػػرىو كسػػ  
تحتػػوي ومػػى كسيػػة كميػػرة سػػف األسػػ ح السعدتيػػة ك لكمريػػت والحديػػد والك لسػػيـو والسغتسػػيـو إضػػ فة 

الفوسفور فنته  تعتمر و فً  ت فعً  ضد سرض السكر والتفصة والته ب السف صؿ والمتكري سو إلى 
وسػػف السيػػزات الفريػػدة لهػػ  رػػدرته  ومػػى العسػػؿ كست ػػطو إذ بتهػػ  تعػػزز التػػأثيرات السفيػػدة لاو ػػ ب 
األصػػػرى وػػػف طريػػػؽ ضػػػس ف التوزيػػػئ السػػػريئ والك سػػػؿ لمعت صػػػر الفع لػػػة فػػػ  األو ػػػ ب لمسراكػػػز 

ة فػػػ  الفسػػػـو كػػػ ألفهزة السسػػػاولة وػػػف وسميػػػ ت االسػػػتق بو وتقػػػؿ السعموسػػػ تو والتػػػتفس الرئيسػػػي
  .الصموي والت  ط الهرسوت  التووي

 يص ب الفمفؿ ممعض األسراض واآلف ت سته  س  يم :األمراض واآلفات: 
ؿ : الميػ ض الػػدريق و تمقػػئ األوراؽو تفعػد والتفػػ ؼ األوراؽ وتعػػ لج مػرش التم تػػ ت مسحمػػو األمططراض

(و وذلؾ كؿ و رة بي ـ مػيف 8-6-0موردو م لتركيب الت ل  )كمريت ت تح سو فيرو س ز( متسمة )
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الزراوػػػػة مػػػػ لسواد السطهػػػػرة  الر ػػػػة واألصػػػػرىو سػػػػوت المػػػػ دراتو ف لور يػػػػة ستػػػػل تطهيػػػػر التقػػػػ وي رمػػػػؿ
 الست سمة.
 .: سثؿ السف والذم مة الميض ز: ويتـ سك فحته  م لسميدات الح رية الست سمةالحشرات

 والدودة الق رضة: وتق ـو م لتصفير مس دة األفروسيد. 
 

 :الدراسات السابقة
هدفت الدراسة سعرفة تأثير تػوع الترمػة وسسػتصمص الثػـو  (:7106دراسة )شمران وآخرون،  -0

ف  تسو وح صؿ ال عيرو ورد بفريت التفرمة ف  كمية الزراوة  Bacillus Cereusومكتري  
كفػػـ/  8سػػتداف سػػعة الواحػػدة  73ف سعػػة الق دسػػية صػػ ؿ السوسػػـ ال ػػتويو حيػػث اسػػتصدست 

سػتداتة سمئػت م لترمػة ذات  07ستداتة سمئػت م لترمػة ذات التسػفة الرسميػةو و 07تسفة ترمةو 
مػػذور/ سػػتدافو وبظهػػرت  01ير مسعػػدؿ التسػػفة الطيتيػػةو وزروػػت فػػ  كػػؿ ستهسػػ  مػػذور ال ػػع

التت ئج وفود فروؽ ف  ستوسط بطواؿ التم ت ت وودد تفرو ته  ووػدد السػت مؿ مػيف السعػ س ت 
سػػـ وهػػ   82السصتمفػػةو حيػػث ممغػػت طػػوؿ التمتػػة فػػ  التسػػفة الطيتيػػة فػػ  سسػػتصمص الثػػـو 
سػـ وهػ  برػؿ 06بومى ريسةو وف  الترمة الرسمية مم  طوؿ التم ت م سػتصداـ سسػتصمص الثػـو 

سع سمةو بس  الوزف الف ؼ لمسفسوع الصضري ف  التسفة الطيتية ف  سع سمة سستصمص الثـو 
غػـو 00.02غـو ميتس  سع سمة المكتريػ  ك تػت 8.16غـ والتسفة الرسمية ك تت 01.23ك تت 

 غـ.01.20والتسفة الرسمية ك تت 
زي لسستصمصػػػ ت الحمػػػة هػػػدفت الدراسػػػة سعرفػػػة التػػػأثير التحفيػػػ (:7101دراسطططة )الشطططمري،  -2

السوداز والحمة الحموة ومى سواصف ت اإلتم ت لمذور معض التراكيب الوراثية سف الفمفػؿو ورػد 
بفريت التفرمة ومى مذور برمعة تراكيب وراثية سػف الفمفػؿو واسػتصدست صسسػة سعػ س ت سػف 

 %( سػػف كػػؿ سستصمصػػ  الحمػػة السػػوداز والحمػػوةو سػػ ز سقطػػرو8السستصمصػػ ت هػػ : تراكيػػز )
ومػػذور ف فػػة مػػدوف تقػػئو وزروػػت المػػذور فػػ  بطمػػ ؽ م سػػتيكيةو واسػػتصدـ الميػػدسوس كوسػػط 

فػ  صػف ت سػدة اإلتمػ ت وسػروة  E41زرو  إلتم ت المذورو وبظهرت التت ئج تفػوؽ الهفػيف 
/ مػػػػذرةو  8.80يػػػػوـو 06.00اإلتمػػػػ ت وتفػػػػ تس اإلتمػػػػ تو حيػػػػث ممغػػػػت ومػػػػى الترتيػػػػب:  يػػػػـو

مػػػذرة/ يػػػوـو وتسيػػػزت المػػػذور الستقووػػػة فػػػ  سػػػزيج سسػػػتصمص الحمػػػة السػػػوداز والحمػػػوة  8.22و
يػػػـو فقػػػطو وبفضػػػؿ تفػػػ تس ممػػػ  08.20مفسيػػػئ سواصػػػف ت اإلتمػػػ تو حيػػػث اسػػػتغررت المػػػذور 

 غـ وزف ط زج لمم درة.3.207ة/ يوـو وبفضؿ روة إتم ت لم ت ت وصمت إلى مذر  6.01
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هػػدفت الدراسػػة سعرفػػة تػػأثير سسػػتصمص الثػػـو وفػػذور  (:7107دراسططة )القيسططي وآخططرون،  -0
الزتفميػػؿ فػػ  تسػػو وح صػػؿ تمػػ ت الحسػػصو ورػػد بفريػػت الدراسػػة فػػ  الحديقػػة التم تيػػة الت معػػة 
لقسػـ ومػوـ الحيػ ة مكميػػة الترميػة مف سعػة مغػدادو وبظهػػرت التتػ ئج بف سسػتصمص الثػـو وفػػذور 

كمػوروفيم و سعػدؿ التسػو التسػم و سعػدؿ الزتفميؿ وس  ومى زي دة ارتف ع التم تو السحتػوى ال
التسو السطمؽو ح صػؿ المػذورو ستوسػط وزف المػذرةو الح صػؿ وتسػمة الكرموهيػدرات والمػروتيف 
فػػ  المػػذور سق رتػػة متم تػػ ت األصػػؿو فقػػد ممغػػت تسػػمة الزيػػ دة لػػدى الػػرش مسستصمصػػ  الثػػـو 

 37و 87و 71و 38% ومػػػى التػػػوال و وزيػػػ دة الح صػػػؿ الميولػػػوف  )38% و 26والزتفميػػػؿ 
 %.21% و023%( ومى التوال و وممغت تسمة المروتيف ف  المذور 

مهدؼ دراسة تأثير سستصمص ت الثـو ور ور  المحث بفري: (7100دراسة )فيد وآخرون،  -3
الرسػػػ ف فػػػ  تسػػػمة اله كػػػ ت وطػػػرح بكيػػػ س المػػػيض سػػػئ مػػػراز بفػػػراخ المحػػػـ السصسفػػػة تفٌريميػػػً  

فرصػػػة سػػػف بفػػػراخ المحػػػـو وزوػػػت األفػػػراخ  071  المحػػػث مًطفيمػػػ  االيسريػػػ  تتػػػي و واسػػػتصدـ فًػػػ
فرصػةو وكػؿ سع سمػة احتػوت ومػى  31( سع س ت كؿ سع سمػة احتػوت ومػى 2و وائيً  ومى )
السع سمة األولى: غٌذيت  : فرخ لكؿ سكررو ورد رتمت السع س ت ك لت ل  71سكررريف موارئ 

تيػػة: بوطيػػت ومػػؼ يحتػػوي ومػػى ومػػى وميقػػة ص ليػػة سػػف سضػػ دات الكوكسػػيدي و والسع سمػػة الث 
كغػـ / طػف ومػؼ كور يػةو والسع سمػة الث لثػة: بوطيػت ومػؼ  7سسحوؽ ر ور الرسػ ف مفروػة 

كغػػـ / طػػف ومػػؼ سػػئ سسػػحوؽ الثػػوـ مفروػػة  7يحتػػوي ومػػى سسػػحوؽ ر ػػور الرسػػ ف مفروػػة 
كغـ / طف ومػؼ كور يػةو والسع سمػة الرامعػة: اوتمػرت سفسووػة إصػ مة ولػـ تعػ لج وبوطيػت 2

السع سمػة الص سسػة: بوطيػت سسػتصمص ر ػور الرسػ ف  ,سػف سضػ دات الكوكسػيدي و ومؼ صػ ؿً 
 غـ / كغـ سف وزف الفسـ معد ظهور اإلص مة ولسدة ث ثة ٌبي ـ سئ س ز ال ربو0.1مفروة 

غػـ / كغػـ سػف وزف الفسػـ 0.1والسع سمة الس دسة: بوطيت سستصمص ر ور الرسػ ف مفروػة 
سػف وزف الفسػـ معػد ظهػور اإلصػ مة ولسػدة ث ثػة  غـ / كغـ1.0سئ سستصمص الثوـ مفروة 

غػـ / كغػـ سػف 0.1والسع سمة الس معة: بوطيت سستصمص الثوـ مفروػة  ٌبي ـ سئ س ز ال ربو
السع سمة الث ستػة: بوطيػت , وزف الفسـ معد ظهور اإلص مة ولسدة برمعة ٌبي ـ سئ س ز ال ربو

وبظهػػرت التتػػ ئج اتصفػػ ض فػػ   وقػػ ر سضػػ د لمكوكسػػيدي  سػػئ سػػ ز ال ػػرب لسػػدة صسسػػة ٌايػػ ـو
(و واتصفػػ ض فػػ  سعػػدالت إوػػداد بكيػػ س 8و0و7تسػػمة الهػػ ؾ لػػدى األفػػراخ فػػ  السعػػ س ت )

(و كس  ميتت دور سسحوؽ الثػـو ور ػور الرسػ ف فػ  تقميػؿ 0و7الميض لمطفيم  ف  السع سمة )
وداد بكي س الميض لمطفيم .  تسمة اله ؾو واا
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الدراسػػػة سعرفػػػة تػػػأثير الػػػرش مسسػػػتصمص الثػػػـو  هػػػدفت (:7116دراسطططة )حسطططين والركطططابي،  -8
وفػػذور وػػرؽ السػػوس واليوريػػ  فػػ  صػػف ت التسػػو الزهػػري والح صػػؿ لتمػػ ت الصيػػ رو والتراكيػػز 

غـ/لتػػػر ومػػػى التػػػوال و كػػػررت وسميػػػة الػػػرش 8و 1غـ/لتػػػر و 8و 1/لتػػػر و7سػػػـ2.8و 7.8و1
ـ مػيف سػ دة وبصػػرىو بيػ  0سػرتيف األولػى وتػد امتػداز التزهيػرو والث تيػة معػػد بسػموويف ومف صػؿ 

وبظهػػرت التتػػ ئج بف الػػرش م لسستصمصػػ ت بدى إلػػى تحسػػيف صػػف ت التسػػو الزهػػري والح صػػؿ 
طػف/  72.23/لتر بومى ح صؿ كم  مم  7سـ7.8الكم و إذ بوطى تركيز سستصمص الثوـ 

طػف/ هكتػ ر متسػمة زيػ دة  73.20% لمسوسـ الرميعػ و و2.22هكت رو ومتسمة زي دة سقداره  
 % لمسوسـ الرميع  والصريف .07.07سقداره  

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
وهػػػو السػػػتهج الدراسػػػ ت السػػػ مقة فػػػ  سػػػتهج الدراسػػػة الدراسػػػة الح ليػػػة سػػػئ اتفقػػػت  أوجطططو ااتفطططاق:

 (.7106  سراف واصروفسثؿ دراسة )اسة ف  الدر توع الترمة السستصدسة وف   التفريم .
     سػئ الدراسػ ت السػ مقة فػ  تػوع السسػتصمص سثػؿ دراسػةالدراسػة الح ليػة اصتمفػت  أوجو ااخطتالف:

 ( . 7103ال سري  )
لتمػ ت سصتمػؼ وهػو الفػوؿ تسيزت الدراسة الح لية وف الدراس ت الس مقة ف  تت ولهػ   أوجو التميز:

 والفمفؿ.
 

 منيج البحث:
والسوز ومى اتمعت الدراسة الستهج التفريم  لسعرفة تأثير سواد وسستصمص ت الثوـ ور ور الميض 

 تم ت  الفوؿ والفمفؿ.
 

 مجتمع البحث:
 تم ت الفوؿ والفمفؿ.

 
 عينة البحث:
 . سف تم ت الفوؿ والفمفؿ و سستصمص ت الثـو ور ور الميض تـ اصتي ر ويتة 
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 :أدوات البحث
 تـ استصداـ بداة الس حظة واألدوات السصمرية.

 
 نتائج البحث: 

 المواد وطريقة العمل
 بفريت التفرمة ومى تم ت  الفوؿ )مذور( والفمفؿ ) ت ت(. 

( سـو وسات 72(و ورطر األصيص )  2تست السع سمة ف  بووية م ستيكية ) بصص ( ودد )
( 3و وتسػػت زراوػػة مػػذور الفػػوؿ فػػ  )الطيتيػػة فسيعهػػ  متػػوع واحػػد سػػف الترمػػة وهػػ  الترمػػة الرسميػػة

 ( بصيص.3بصيصو و ت ت الفمفؿ ف  )
وميه  فسيعهػ  تفرمػة لسعرفػة تػأثير سستصمصػ ت الثػـو ور ػور المػيض والسػوز ومػى تمػ ت  وتفذت 

 الفوؿ والفمفؿو وتأثيره  ومى طوؿ التم ت وسس حة الوررة وودد األفرع. 
 واستصدست ف  الدراسة السع س ت اآلتية:

 ال  هد: مذور الفوؿ و ت ت الفمفؿ )غير سع سمة(. -
 مذور الفوؿ و ت ت الفمفؿ مسسحوؽ الثـو وسستصمص الثوـ.  -
 مذور الفوؿ و ت ت الفمفؿ مسسحوؽ ر ور السوز وسستصمص ر ور السوز. -
 مذور الفوؿ و ت ت الفمفؿ مسسحوؽ ر ور الميض وسستصمص ر ور الميض. -

 
 تحضير المستخمصات

 : استخدام الثوم كسمادأوا  
 استخدام الثوم كسماد: - أ

 ( غـ سف الثوـ وهرسهـ فيدًاو ثـ وضعهـ ف  الترمة. 71 فصوص ) 01يتـ بصذ 
 طريقة عمل مستخمص لمثوم : - ب

 ( غـ  سف الثوـ وهرسهـ فيدًا. 71فصوص )   01بصذ -0
 وضئ الكسية الس مقة ف  لتر سف الس ز السغم  وتركهـ ومى الت ر لسدة تصؼ س وة . -7
 لمتم ت .يتـ تغطيتهـ ليمة ك سمة وف  الصم ح يسقى  -0

 تضيؼ تصؼ لتر لمفوؿو وتضيؼ تصؼ لتر لمفمفؿ األصضر .
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 ثانيا : استخدام قشور الموز في تسميد التربة 
 أ. استخدام قشور الموز كسماد صمب:

 Compostرد تكوف الطريقة األسػهؿ واألكثػر  ػعمية لػذلؾ مصمطػل سػئ بكيػ س بو كوسػة السػس د 
pile  دص لػل بو تثػر  و وهت ؾ طريقة بصرى ل ستصداـ ه تففيؼ ر ػر السػوز م لك سػؿ ثػـ طحتػل واا

 ومى ترمة الحديقةو والق ر السففؼ بكثر بس تً  ومى التم ت سف الق ر الع دي غير الف ؼ.
فـ( ودفف واحدة بو اثتتيف سف القطئ فػ  الترمػة بسػفؿ التمتػة  761يتـ تقّطيئ ر ور السوز )     

م ت ت الفتية دفعة سف السغذي ت تس ود ومى تسػو الفػذور بو ح وي ت المذور االمتدائية إلوط ز الت
وومى سق وسػة األسػراضو والتأكػد فقػط سػف وػدـ وفػود تسػ س سم  ػر مػيف ر ػور السػوز والمػذور بو 

 فذور ال ت تو ألف هذا رد يحرؽ ويضر الفذور والمذور.
 ب. استخدام قشر الموز بشكل سماد سائل:

 السوز :* كيفية وسؿ ستقوع )سستصمص( ر ور 
 ( فراـ سف ر ور السوز. 761تقطيئ تفس الكسية الس مقة ) -
يغمػػ  ومػػػى التػػ ر وتػػػركهـ لسػػػدة حفسػػل ) لتػػػر ( إضػػ فة ر ػػػور السػػوز السقطعػػػة الػػى سػػػ ز  -

 س وة إال رمئ.
 ثـ يترؾ ليمة ك سمةو ثـ ياصذ الستقوع ويرش التم ت ف  الصم ح.  -
 ياصذ تصؼ لتر لمفمفؿ وتصؼ لمفوؿ.  -

 قشر البيض في تسميد التربةثالثا : استخدام 
 :                    استخدام مسحوق قشور البيض- ب

 فـ( وودـ رسيل معيدًاو ويتـ تحويؿ ر ور  76معد االتته ز سف الطمخو يتـ فسئ ر ر الميض )
الميض إل  سسحوؽ سف ص ؿ سدرة بو وضئ ر ور الميض ف  الص ط الكهرم ئ  سئ القميؿ سف 

 ـ يتـ رش سسحوؽ ر ر الميض ومى الترمة.الس ز وطحتل فيدًاو ث
 طريقة عمل منقوع )مستخمص( قشور البيض : - ب

 فـ ( وغسمهـ وتقطيعهـ إلى رطئ صغيرة . 76ميض ت )  8بصذ ر ور  -0
 دريقة.  71يتـ حررهـ ف  الفرف لسدة  -7
ض فة صؿ بميض وميهـ. -0  وضعهـ ف  سرطم ف سف الزف ج واا
 السسحوؽ ومى لتر سف الس ز ور ل ومى التم ت كؿ بسموع.س وؽ سف هذا  0بصذ فقط  -3
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 :مالحظات إجراء التجربة 
معد تحضػير السػواد والسستصمصػ ت السػ مقة الػذكرو يػتـ المػدز فػ  إفػراز التفرمػةو سػئ س حظػة 

 س  يم :
 . زروػػػػت فسيػػػػئ التم تػػػػ ت )مػػػػذور الفػػػػوؿ و ػػػػت ت الفمفػػػػؿ ( فػػػػ  تفػػػػس حفػػػػـ األصػػػػيصو رطػػػػر0

 لكؿ تم ت(. 3(و )2ووددهـ )و سـ (72األصيص)
  وتوع الترمة طيتية رسمية. . فسيئ التم ت ت زروت ف  تفس توع الترمة7
ـ السػػػ وة 2/00/7102. فسيػػػئ التم تػػػ ت زروػػػت فػػػ  تفػػػس اليػػػـو وتفػػػس المحظػػػة وهػػػو متػػػ ريخ 0

 الع  رة صم حً . 
 ػػتؿ . تمػػ ت الفػػوؿ وضػػئ مػػذور مػػذرتيف فػػ  كػػؿ بصػػيصو ميتسػػ  تمػػ ت الفمفػػؿ األصضػػر وضػػئ 3

  تمة واحدة ف  كؿ بصيص .
. رش التم تػػ ت سػػئ معضػػه  ومػػتفس كسيػػة السػػ ز ) يػػػوـ معػػد يػػوـ تقريمػػً  (و التم تػػ ت التػػ  تػػػرش 8

 م لستقوع بو السستصمص تكوف متفس كسية الس ز ) الستقوع فقط سرة واحدة كؿ بسموع تقريمً  يوـ 
 السمت (.

 (.0.سمحؽ ررـ ) فيديو لمتوضي . طريقة وسؿ الستقوع سرفؽ ومى  كؿ 6
 ( يوس .081استسرت التفرمة ).2

 : 0 جدول
 الثوم وقشوره قشور البيض قشور الموز النبات بدون سماد

 األصيص مهذا ال كؿ 
 
 

 3اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتصدـ  -
بصػػػػػػػػػػػيص لكػػػػػػػػػػػؿ 

 تم ت .
األصػػػػػػيص األوؿ  -

مدوف بي توع سف 
 السس د.

            
 
 

وضعت ر ور السوز الكتمة 
 فراـ 761
 

           
 
 

وضػػػػػػػػػعت هتػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػور 
 الميض.

 فراـ 76

            
 
 

 وضعت هت  الثـو 
 

 فراـ 71
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تػػػـ المػػػدز متسػػػفيؿ المي تػػػ ت معػػػد زراوػػػة التمػػػ تو كػػػذلؾ بصػػػذ المي تػػػ ت معػػػد مػػػزوع بوؿ مػػػ درةو  -2
 واستسر تسفيؿ المي ت ت يوسيً و وتـ دراسة السواصف ت الت لية:

(: ويسثمهػػػ  وػػػدد األيػػػ ـ ال زسػػػة إلتمػػػ ت المػػػذورو حيػػػث تػػػـ وػػػد المػػػذور  - سػػػدة اإلتمػػػ ت )يػػػـو
 سف اليـو الت ل  معد الزراوة.امتداز الت متة كؿ يـو 

 طوؿ تم ت  الفوؿ والفمفؿ )سـ(. -
 ودد بفرع التم ت. -
 ودد األوراؽ. -
 ودد الثس ر.  -

  

 المشاىدات والنتائج خالل موسم النمو:
 الرش بمستخمص الثوم وقشور البيض والموز عمى طول نباتي الفول والفمفل: تأثير 7ولجد

 النبات
 

مسطططططططططتخمص 
 الثوم

قشططططططططططططططور 
 البيض

قشططططططططططور 
 الموز

    بدون

    06.5 07.6 06.7 07.1 الفول
    7.7 9.7 8.3 9.7 الفمفل
: تطأثير الطرش بمسطتخمص الثطوم وقشطور البطيض والمطوز عمطى عطدد أفطرع نبطاتي الفطول 3جدول

 والفمفل
 النبات

 
مستخمص 

 الثوم
قشطططططططططططور 

 البيض
قشطططططططططططور 

 الموز
    بدون

    3 7 5 8 الفول
    0 1 7 5 الفمفل

 : تأثير الرش بمستخمص الثوم وقشور البيض والموز عمى عدد أوراق نباتي 1ولجد
 الفول والفمفل

 النبات
 

مستخمص 
 الثوم

قشطططططططططططور 
 البيض

قشطططططططططططور 
 الموز

    بدون

    61 011 011 061 الفول
    7 73 00 71 الفمفل
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 تأثير الرش بمستخمص الثوم وقشور البيض والموز عمى عدد الثمار لنباتي : 5جدول 
 الفول والفمفل

 النبات
 

مستخمص 
 الثوم

قشطططططططططططور 
 البيض

قشطططططططططططور 
 الموز

    بدون

    03 08 05 07 الفول
        الفمفل

 م لسستصمصػ ت الػرشأن  تمصيصػه  فػ  االتػ :ذكرت س مق  يسكػف سف التت ئج الت  :  المالحظات
 الثػوـ ر ػور سستصمص تركيز بوطىإذ ،  الكم  والح صؿ الزهري التسو صف ت تحسيف إلى بدى

 . كم  ح صؿ بومى والسوز
هػػ  ووػػدد الثسػػ ر مػػيف السعػػ س ت وفػػود فػػروؽ فػػ  ستوسػػط بطػػواؿ التم تػػ ت ووػػدد تفرو توبظهػػرت 
 الثـو والسوز مفسيئ سواصف ته .ور و وتسيزت ثس ر سستصمص ر السصتمفة

 
   :البحث توصيات

الثـو ور ور السػوز  مسستصمصمسع سمة تم ت ت الفوؿ والفمفؿ التوصية لمتت ئج الس مقة سسكف طمق  
 بحسف تسو وبومى فودة.لمحصوؿ ومى 

سػػػف رمػػػؿ وزارة الزراوػػػة  سػػػف السميػػػدات الكيسي ئيػػػة مػػػدالً وتوصػػػ  مأهسيػػػة اسػػػتصداـ السستصمصػػػ ت 
ي ئية. وم لته ية تصػؿ إلػى ستػتج الكيس السميداتوالسس هسة ف  تقميؿ تك ليؼ استصداـ  والسزارويف 

 صح  لإلتس ف والميئة.طميع  تظيؼ 
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 :المراجع
(: تػػػأثير سع سمػػػة مػػػذور الصضػػػر رمػػػؿ الزراوػػػة فػػػ  7113مػػػوراسو سيتػػػ دي وزيػػػدافو ريػػػ ض ) .0

و ف سعػػػة  (0)71و مجمططة جامعططة دمشططق لمعمططوم الزراعيططةتحسػػيف اإلتمػػ ت وتسػػو ال ػػتوؿو 
 .078-000دس ؽو ص ص 

(: تػػأثير الػػرش مسسػػتصمص الثػػـو وفػػذور 7116حسػػيفو وفػػ ز ومػػ  والركػػ م و فػػ صر حسػػد ) .7
مجمطططة العطططراق يػػػ  فػػػ  صػػػف ت التسػػػو الزهػػػري والح صػػػؿ لتمػػػ ت الصيػػػ رو وػػػرؽ السػػػوس واليور 

 .07-72كمية الزراوةو ف سعة مغدادو  ص ( و3)03 والزراعية
(: دراسػػة تػػأثير تػػوع الترمػػة وسسػػتصمص الثػػـو ومكتريػػ  7106 ػػسرافو بحسػػد صػػمري وآصػػروف ) .0

Bacillus Cereus  بحططططث مقططططدم لمحصططططول عمططططى درجططططة فػػػػ  تسػػػػو وح صػػػػؿ ال ػػػػعيرو
 و كمية الزراوةو ف سعة الق دسيةو العراؽ.لوريوسالبكا

(: التأثير التحفيزي لسستصمص ت الحمة السوداز والحمة الحموة 7103ال سريو وزيز سهدي ) .3
مجمطة ذي قطار لحبحططاث ومػى سواصػف ت اإلتمػ ت لمػذور معػض التراكيػب الوراثيػػة سػف الفمفػؿو 

 .001-000و ص  ( 7)0و الزراعية
(: تػػػػأثير الػػػػرش مػػػػمعض السغػػػػػذي ت 7100ودو وسػػػػر غػػػػ زي )ال ػػػػسريو وزيػػػػز سهػػػػدي وسػػػػع .8

العضػػوية وطريقػػة الترميػػة فػػ  تسػػو وح صػػؿ ثػػ ث هفػػف سػػف الصيػػ ر تحػػت ظػػروؼ الزراوػػة 
 .723-702و  ص ( 7)8و مجمة ديالي لمعموم الزراعيةالسحسيةو 

(: تػػأثير سسػػتصمص الثػػـو وفػػذزر الزتفميػػؿ فػػ  تسػػو 7107القيسػػ و وفػػ ؽ بسفػػد وآصػػروف ) .6
 .7100حزيرافو و ( 3)01و مجمة بغداد اليوموح صؿ تم ت الحـو 

(: تػأثير إضػ فة الثػـو إلػػى الصمطػ ت العمفيػة ومػى الصػورة الدسويػة وتػػد 7101وثسػ فو إيػ د ) .2
  سعة المعثو الفسهورية العرمية السورية.و كمية الطب الميطريو فرسالة ماجستيرالدواففو 

(: تأثير سستصمص الثوـ ور ور الرس ف ف  تسمة اله ك ت 7100فهدو سفيد وم  وآصروف ) .2
مجمططططة وطػػػػرح بكيػػػػ س المػػػػيض فػػػػ  بفػػػػراخ المحػػػػـ السصسفػػػػة تفريميػػػػً  مطفيمػػػػ  االيسريػػػػ  تتػػػػي و 

 .و كمية الزراوةو ف سعة م مؿ( 7)01 و القادسية لعموم الطب البيطري
2. Fordham R. & A.G. Biggs (1985): Principals of Vegetable Crop 

Production, Collins Proffessional and Technical Books, London, 
p215. 

 .األسمدة الكيماوية وتأثيرىا عمى البيئة .01
 www.startimes.comـ                             70/07/7102ت ريخ االط ع: 

http://www.startimes.com/
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 استصداـ ر ر الميض كسس د لمترمة. .00
  www.almrsal.comـ.                                70/07/7102ت ريخ االط ع: 

 السعرفة.موامة  -استصداس ت ف ر السوز كسس د وط رد ح رات .07
-www.knowledge-savior.com/banana-peelsـ. 71/07/7102تػػػ ريخ االطػػػ ع: 

3  
 .73/0/7102الفمفؿ:  ت ريخ االط ع/  .00

www.paaf.gov.kw/paaf/ershad/g18.jsp   
 ... موامة براضيت  لمزراوة واإلتت ج -السستصمص ت التم تية  .01

           www.aradina.kenanaonline.comـ .    02/07/7102ت ريخ االط ع:     
 :زراعة الفول .08
  www.paaf.gov.kw/paaf/ershad/g24.jsp. 70/07/7102ت ريخ االط ع:  
 .خطوات 8كيفية زراعة الفمفل بالمنزل في  .06

 www.wikikayfa.comـ.                    71/07/7102ت ريخ االط ع: 
 .كيفية زراعة الفول بشكل سميم .02

 www.altkia.comـ.                         71/07/7102ت ريخ االط ع: 
 www.hayah.cc.            73/0/7102: ت ريخ االط ع: فوائد الفمفل .02
 :الموسوعة الحرةفوؿو ويكميدي و  .02

 www.ar.wikipedia.org/wikiـ.            71/07/7102ت ريخ االط ع: 
 سراحؿ تسو الفوؿ: .71

  mawdoo3.com                         . 71/07/7102ت ريخ االط ع: 
 و تأثير رش معض السستصمص ت ف  تسو وح صؿ صي ر.منتديات الزراعيين .70

    www.alexagri.netـ                        02/07/7102ت ريخ االط ع: 
 
  

http://www.almrsal.com/
http://www.knowledge-savior.com/banana-peels-3
http://www.knowledge-savior.com/banana-peels-3
http://www.knowledge-savior.com/banana-peels-3
http://www.paaf.gov.kw/paaf/ershad/g18.jsp
http://www.paaf.gov.kw/paaf/ershad/g18.jsp
http://aradina.kenanaonline.com/posts/185732
http://www.aradina.kenanaonline.com/
http://www.paaf.gov.kw/paaf/ershad/g24.jsp
http://www.wikikayfa.com/
http://www.altkia.com/
http://www.hayah.cc/
http://www.ar.wikipedia.org/wiki
http://www.alexagri.net/
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