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فَ تَ َعاَلى اللَُّه اْلَمِلُك اْلَحقُّ  َوََل تَ ْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمن قَ ْبِل َأن ﴿

﴾ يُ ْقَضٰى ِإَلْيَك َوْحُيُه  َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما
 

 {114:طه}  








  - ب-  

 

اإلىداء
 

 كل من ضحى وعانى وتحمل األلم من أجل إعالء كممة اهلل إلى 
 

  من غرسوا في أنفسنا كل معاني المحبة ىالعطاء، إل حالوفاء، روإلى نبع 

  والدينا الكرام...والنقاء والفضيمة

 

 إلى كل مخمص يحب ىذا الوطن ويسعى لرفعتو 
 

  كل من عممنا حرفًا وكان لنا عونًا في رحمتنا البحثية ىذهإلى 
 

 المتواضع ىذاناىدي ثمرة جيدنم جميعًا هإلي  .....
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 شكر وتقدير

سنن الترمذي،  ) (من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل  ):     إنطالقًا من قولو 

 :/)  فإننا في ىذا المقام ال يسعنا إال أن نتوجو إلى اهلل تعالى

بالحمد والثناء الجميل عمى ما أكرمنا بو ويسر لنا القيام بيذا األمر، فممو تعالى الفضل والمنة 

ىبة محمد أبو مصطفى، والتي رافقتنا / أواًل و آخرًا، ثم نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لممعممة

/ طوال ىذه الرحمة البحثية، كما ونقدم كل الشكر لمدير مديرية الزراعة بخانيونس الميندس

/ كمال أبو شمالة ، ورئيس قسم الخضار في اإلدارة العامة لإلرشاد بوزارة الزراعة الميندس 

مدادنا بالمعمومات الالزمة واإلشراف عمى  حسام أبو سعدة المذين لم يدخرا جيدا في مساعدتنا وا 

بحثنا المتواضع، فميم منا كل الشكر والتقدير واالحترام ونسأل اهلل تعالى أن يجزييم خير الجزاء 

 .ويرفع درجاتيم في الدنيا واآلخرة إنو سميع مجيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - د-  

 

 ممخص البحث
 

ىدفت ىذه التجربة لتخفيض نسبة النفايات العضوية عمى شكل مبيد زراعي ناتج من 

قشور الحمضيات المختمفة والمتواجدة في المنازل، حيث قامت الباحثات بالتعاون مع مديرية 

الزراعة بخانيونس برش نباتات مختمفة بمنقوع الكميمنتون، ومستخمص ناتج من إعادة تدوير 

قشور البرتقال لمقضاء عمى اآلفات الزراعية التي تتعرض ليا وأظيرت النتائج إمكانية قضاء 

المستخمص عمى آفات طبق عمييا البحث كالمن والعنكبوت األحمر والتريبس، وقد استخدمت 

. الباحثات المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة التجربة
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 :المقدمة
خمق اهلل تعالى البيئة نظيفة نقية ال تشوبيا شائبة، ولكن تعامل اإلنسان معيا وتأثيره 

عمييا عبر مراحل تطوره أخل بيذا التوازن الطبيعي لمبيئة، وظيرت أنواع مختمفة من المموثات 

: والمفسدات لطبيعة البيئة، األمر الذي تحدث عنو القرآن وتناولو منذ أربعة عشر قرنًا حيث قال

 (41:الروم) "َ َ َر اْلَ َ اُد ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ِبَما َ َ َبْ  أَْيِ   اللَّاِس لُِيِ يَقُ   بَ ْعَ  الَِّ   َعِمُل ا َلَعلَُّ ْ  يَ ْرِ ُع نَ " 

ومن أخطر أنواع التموث الذي ظير في البيئة تموث التربة بأسباب ومؤثرات عدة من 

أىميا المبيدات الزراعية التي ال يقتصر أثرىا السمبي عمى التربة فحسب بل يمتد أثرىا إلى 

 .الحيوانات والطيور بل ويصل إلى اإلنسان أيضاً 

وأصبحت المبيدات مشكمة خطيرة تيدد البيئة والكائنات الحية وذلك بسبب استعماليا 

بكثرة حيث أن اإلسراف في استخداميا يؤدي إلى نتائج سمبية ومدمرة عمى صحة جميع 

 .الكائنات الحية عمى وجو األرض 

ومن ىذه النتائج السمبية أنيا تقضي عمى الحشرات المفيدة التي تتغذى عمى بعض 

التي تقاوم المن  (أم عمي)الحشرات الضارة مثل المبيدات الفسفورية التي تقضي عمى حشرة 

والحشرات القشرية، كما أن بعض الحشرات أصبح ليا مناعة ضد المبيدات مما يجبر اإلنسان 

عمى استخدام أنواع أكثر فعالية قد تكون مؤذية أكثر، باإلضافة إلى ذلك تسبب ىذه المبيدات 

مشكمة خطيرة وىي انتشارىا في مياه الري الذي يسبب موت األسماك والطيور ألنيا تموث 

، واألخطر من ذلك أن ( :بشارة وأبو غنام، )طعاميا وطعام اإلنسان معًا 

تنتقل من مكان آلخر فيي تسير مع األنيار والينابيع  (ت .د.د )بعض المبيدات كمادة 
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والبحيرات والمحيطات كما أنيا تتواجد في التيارات اليوائية وتسقط مع األمطار في أماكن تبعد 

  (. :مصمح وآخرون، )عن األماكن التي وضعت بيا 

وىذا كمو يؤكد عمى خطورة ىذه المبيدات وضررىا عمى الكائنات الحية باختالف 

أنواعيا مما يدفع اإلنسان لمتخفيف منيا أو البحث عن بدائل طبيعية ليذه المبيدات، وىذا ما 

حذا بالباحثات لمقيام بيذه التجربة التي سيتم من خالليا استبدال المبيد الكيميائي الضار بمبيد 

طبيعي غير ضار بالكائنات الحية ومستخمص من قشور الحمضيات لمقضاء عمى بعض 

 .اآلفات الزراعية

 : مشكمة البحث

كانت المبيدات ىي العالج األمثل آلالف الحشرات واألمراض النباتية كما أتاحت لكثير 

من البمدان الزراعية أن تستغل معظم أراضييا، ولكن المبيدات سموم ولسوء الحظ فإنيا ال تحقق 

األىداف المرجوة منيا دائما، كما ال تبقى في األماكن التي من المفروض أن تتواجد فييا وىي 

: مصمح وآخرون، )بذلك تسمم وتقتل الحيوانات والنباتات التي توجد في طريقيا 

.) 

 :وتتمحور مشكمة البحث حول

تأثير مبيد حشري مستخمص من قشور الحمضيات في القضاء عمى بعض اآلفات 

 .الزراعية

 :أسئمة البحث

 :تحددت مشكمة البحث في األسئمة الرئيسية التالية

 .ما أثر قشور الحمضيات عمى اآلفات الزراعية ؟ 
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 .ما ىي اآلفات التي من الممكن أن يساعد ىذا المستخمص في القضاء عمييا ؟ 

 :أىداف البحث

 :ىدف البحث إلى اآلتي

 . التعرف إلى أثر المبيدات المستخمصة من النفايات العضوية في القضاء عمى بعض اآلفات

 .  الزراعية

 .التعرف إلى اآلفات التي من الممكن أن يساعد ىذا المستخمص في القضاء عمييا. 

 .التقميل من استخدام المبيدات الكيميائية الضارة. 

 . وتخفيف نسبتيا (الحمضيات)إعادة تدوير النفايات العضوية. 

 : أىمية البحث

 :تكمن أىمية البحث في النقاط اآلتية 

 . قد يكون البحث بداية مشروع إلعادة تدوير نفايات الحمضيات والذي من الممكن أن يدر

 .دخاًل عمى األسرة إذا باعت ىذه النفايات ألي شركة تتخصص في ذلك مثل فكرة تدوير الورق

 . قد يفيد البحث التخفيف من وجود مبيدات كيميائية ضارة بصحة اإلنسان واستبداليا

 .بمبيدات عضوية قد تكون أقل ضررا عمى صحة اإلنسان

 .المحافظة عمى النباتات وجودة العناصر فييا واالحتفاظ بفوائدىا من  قد يفيد البحث في

 .خالل استخدام مبيد طبيعي بدال من المبيدات الكيميائية

 .قد يفيد البحث في إضافة جديد لممكتبة المدرسية. 

 :حدود البحث
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 .يقتصر البحث عمى تجربة أثر المبيد المستخمص من قشور الحمضيات : الحد الموضوعي

 .عمى بعض اآلفات الزراعية

 .مدرسة أم سممة الثانوية بنات ومديرية الزراعة بخانيونس وأربع مناطق : الحد المكاني

 .زراعية  بخانيونس

 . تم تطبيق البحث في الفصل الثاني لعام :الحد الزماني  من نياية شير 

 .فبراير وحتى نياية شير مارس

 : مصطمحات البحث

 :تحددت مصطمحات البحث في اآلتي 

 .المبيدات: 

ىي مواد تستعمل لقتل الكائنات الضارة وىذه الكائنات قد تكون أعشاب أو حشرات أو جرذان أو 

طحالب أو ديدان، وىذه المواد تستعمل من قبل المزارعين في الصناعة والبيوت والبساتين 

 (. :مصمح وآخرون، )

 .مستخمص : 

عنصر أو عدة عناصر مركبة مع : " عرفت الباحثات المستخمص تعريفًا إجرائيًا بأنو

بعضيا البعض لتكون مركبًا جديدًا مستخرج من مادة معينة وىذه المادة في بحثنا ىذا ىي قشور 

 . "الحمضيات

 .الحمضيات: 



5 
 

فصيمة من النباتات ذات رائحة : " عرفت الباحثات الحمضيات تعريفًا إجرائيًا بأنيا

نفاذة، ليا فوائد عدة حيث تزيد من مناعة الجسم وتمده بالفيتامينات بأنواعيا ومنيا البرتقال 

 . "والميمون والكميمنتون

  

 .اآلفات الزراعية: 

ىي كائنات حية تتواجد عمى النبات أو حولو وتنافسو عمى الغذاء والماء فتسبب ضعف 

نموه وقمة إنتاجيتو، وتتبع اآلفات كائنات حية متعددة منيا آفات يمكن رؤيتيا بالعين المجردة 

كالحشرات والقواقع والقوارض والنباتات غير المرغوب فييا، وآفات ال يمكن رؤيتيا بالعين 

العون، )المجردة كالفطريات والبكتيريا والفيروسات والتي تحدث أمراض نباتية وغيرىا 

)  و( ،لجنة مبيدات اآلفات الزراعية بوزارة الزراعة بمصر : )

. 

 :ومن ىذه اآلفات 

 :الحشرات وىي موضوع البحث 

وىي أكثر الكائنات الحية انتشارًا في الكون حيث أن تكاثرىا ال يصدق، فمعظميا تضع 

أعدادا ىائمة من البيوض ويساعدىا عمى ذلك عدة عوامل منيا صغر حجميا وتحصينيا 

الطبيعي ضد االعتداءات الخارجية، باإلضافة إلى قدرتيا العالية عمى التأقمم في الظروف 

البيئية القاسية التي تواجييا مما يمنحيا قدرًا كبيرًا من المنافسة عمى البقاء واستغالل العوامل 

 (. :مصمح وآخرون، )المتاحة لمنمو والتكاثر 

 :الدراسات السابقة
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من أىم الدراسات السابقة ما قامت بو المعممتان غادة العجموني وسائدة بطيبط 

والمشرفات عمى مجموعة طالبات من مدرسة خمدا الثانوية لمبنات باألردن، باستخالص مستخرج 

ضافة مادة األسيتون لو بعد تجفيفو وطحنو بتراكيز معينة وغمس   من قشور الميمون وا 

شتمة من نبات القرنبيط في المحمول الناتج عن خمط األسيتون بالمستخمص، واستخدام حشرة 

 .الذبابة البيضاء ليذه التجربة بعد تجويعيا لمدة ساعتين

 :ىدف التجربة 

 .معرفة أثر استخدام مستخمص قشور الميمون عمى آفة الذبابة البيضاء

 :منيج البحث

 . استخدمت الباحثات المنيج التجريبي

 :النتائج

       أظيرت النتائج ازدياد نسبة وفاة الذبابة البيضاء كمما زاد تركيز المستخمص الذي لو 

 . تأثير قاتل عمى ىذه اآلفة 

 :التعقيب عمى الدراسة

ىذه الدراسة تختمف عن البحث الحالي في أن الباحثات استخدمن نوعين مختمفين عن 

الميمون المستخدم، وىما البرتقال والكميمنتون، أما عن الكميمنتون فقد تم استخدام منقوعو، وأما 

البرتقال تم استخدامو كاستخدام الدراسة لميمون، ولكن يؤخذ عمى الدراسة أنيا غمست شتالت 

القرنبيط في المحمول المكون من األسيتون ومسحوق الميمون المطحون، فحتى لو كان التركيز 

قميل ما أدرانا أن سبب قتل الذبابة ىو األسيتون وليس المستخمص، حيث كان األولى أن يتم 

 .رش النبات بالمستخمص وليس غمس النبات فيو
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 :اإلطار النظري

 :تدور فكرة البحث حول المحاور التالية

 :حقيقة المبيدات الزراعية. أوالً 

كما تقدم مع الباحثات فإن المبيدات الزراعية كانت العالج المنطقي آلالف الحشرات 

والطحالب ومئات األمراض النباتية، وكانت الحد الفاصل ما بين القمة والكثرة في الطعام، ولكنيا 

، والتي كان استعماليا مشكمة (ت .د.د )في الحقيقة سموم بدأت ثورتيا منذ عدة سنين مع مادة 

كبيرة ألن تأثيرىا يستمر لمدة طويمة وىو ال يقتل بالمالمسة ولكن تراكمو في الطيور واألسماك 

 (. :مصمح وآخرون، )أثبت أنو قاتل 

 :ومن التأثيرات التي تسببيا المبيدات عمى اإلنسان 

 .تأثيرات عمى الجياز اليضمي فتسبب إسيال وتقيؤ. 

 .تضخم الكبد وزيادة إفرازات الغدة الدرقية. 

 .ضيق في حدقة العين. 

 .انقباض غير إرادي في العضالت. 

 .ضعف واضطراب عام وشمل في الجياز العصبي المركزي. 

 . بي الذي يستخدم لمقضاء عمى ثعبان األرض النيماتودا الذي يياجم . سي. مبيد بي

بشارة وأبو )أشجار الموز والحمضيات يسبب العقم ونوبات عصبية شبيية بالصرع مع تشجنات 

 (. :غنام، 

 :طرق مكافحة اآلفات دون استعمال المبيدات. ثانياً 

 :من طرق مكافحة اآلفات دون استعمال المبيدات ما يمي
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 . زراعة المحاصيل المرافقة كزراعة الكرفس إلى جانب القرنبيط حيث يساعد عمى طرد

 .الحشرات مثل فراشة الممفوف

 .وىي تناوب زراعة المحاصيل في نفس األرض: تطبيق فكرة الدورات الزراعية. 

 . العمل عمى زيادة تعداد الكائنات الحية المفيدة خاصة األعداء الحيوية والمفترسات

لمكافحة الفراش والعث،  (bt)الطبيعية التي تتغذى عمى اآلفات وتعزيز تكاثرىا مثل بكتيريا 

 .وكذلك الخنفساء والتي تربييا اليابان في مزارع خاصة

استخدام المصائد الالصقة وىي عبارة عن وسيمة غير سامة لمراقبة الحشرات والتخفيف من . 4

 .أعداد الحشرات وبالتالي الحد من اإلصابة دون اإلضرار بالبيئة

استخدام مستخمصات طبيعية كمستخمص زىور األقحوان لمكافحة المن وحشرات التخزين، . 5

 .واستخدام زيت النيم من شجرة النيم لمكافحة العديد من الحشرات

 :منيج البحث

استخدمت الباحثات في ىذا البحث المنيج التجريبي بتصميم أربع مجموعات تجريبية لمالئمتو 

. لموضوع البحث

: مجتمع وعينة البحث

 : البحثمجتمع

 اآلفات الزراعية 

 : البحثعينة

 (العنكبوت األحمر- المن- التريبس): الحشرات التي كانت موجودة أثناء إجراء التجربة وىي 

 :أداة البحث
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استخدمت الباحثات بطاقة المالحظة التي استخدمت لمتابعة نسبة الحشرات التي سيتم القضاء 

. عمييا باستخدام المبيد

 

 :إجراءات البحث

 .إجراء التجربة: 

 .تجميع قشور الحمضيات من البرتقال والكميمنتون. أ

 . تجفيف قشور البرتقال تجفيفًا تامًا ثم طحنيا. ب

 . نقع قشور الكميمنتون في الماء. ج

 .عمل مستخمص البرتقال من طحن قشور البرتقال، ومستخمص الكميمنتون من نقع قشوره. د

 .خطوات العمل: 

 :جاءت خطوات التجربة عمى النحو اآلتي

تم تجفيف قشور البرتقال في مكان ظميل لمدة يومين ثم تعريضو ألشعة الشمس يومًا كاماًل . 1

 . جم83.5ووزنيا قبل عممية الطحن حيث كان وزنيا 

 .طحن قشور البرتقال ليتحول لمسحوق بودرة وتحضير المستخمص المستخدم في البحث منو. 2

جم من قشور الكميمنتون المقطعة قطعًا 220نقع قشور الكميمنتون لمدة يومين حيث تم نقع . 3

 ومركب 40مركب سالفسترول كيو متوسطة الحجم في لتر من الماء، حيث يحتوي القشر عمى 

 نوعًا من مركبات فايتوالكسين، وىي عبارة عن مواد كيماوية تفرزىا النباتات 40سالفسترول 

 (.2013فتكات، ) لصد أعدائيا من الحشرات والفطريات
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 جم من 20سم من مادة األسيتون إلى 100تم تحضير المستخمص عن طريق إضافة . 4

ذابتيما في   سم من الماء، حيث يحتوي القشر 250مسحوق البودرة من قشور البرتقال المجففة وا 

فالفونايدات متعددة الميثوكسي، ومرّكب  (polymethoxyflavones)عمى مواد ُتسّمى 

 (.2016إليكم، )الميمونين؛ التي ُتشكّل درعًا واقيًا ضّد الكثير من األمراض كالسرطان 

توجو الفريق البحثي بصحبة الميندس المختص التابع لمديرية الزراعة بخانيونس، ألربع . 5

 :مواقع زراعية بخانيونس استخدمت فييا تراكيز مختمفة من المستخمص والمنقوع كما يمي

 سم من المنقوع، 50نصف لتر ماء باإلضافة إلى : منقوع الكميمنتون: الموقع األول-أ 

 سم من المستخمص، وتم رش حشرة 50نصف لتر ماء باإلضافة إلى : مستخمص البرتقال

 .المن والعناكب الحمراء عمى نبات الطماطم وبعض الحشائش

 سم من المنقوع،       100نصف لتر ماء باإلضافة إلى :  منقوع الكميمنتون:الموقع الثاني-ب 

 سم من المستخمص، وتم رش     100نصف لتر ماء باإلضافة إلى : مستخمص البرتقال

 .حشرة المن عمى بعض الحشائش

 سم من المنقوع، 200نصف لتر ماء باإلضافة إلى :  منقوع الكميمنتون:الموقع الثالث-ج 

 سم من المستخمص وتم رش 200نصف لتر ماء باإلضافة إلى : مستخمص البرتقال

 . حشرة المن والعناكب الحمراء عمى نبات الشمام

تم استخدام المنقوع خالصًا دون إضافة الماء عميو، :  منقوع الكميمنتون:الموقع الرابع-د 

تم استخدام المستخمص خالصا دون إضافة الماء، وتم رش حشرة : مستخمص البرتقال

 . التريبس عمى نبات البصل

 : نتائج البحث
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 :أىم النتائج التي توصل إلييا الفريق البحثي

بعد مالحظة اآلفات التي استخدم مستخمص البرتقال ومنقوع الكميمنتون ضدىا في 

 :المواقع الزراعية األربعة تبين اآلتي

 سم لنصف لتر من الماء لم يقتل فيو 50أن الموقع األول الذي استخدم فيو التركيز بنسبة . 1

 .شيء من اآلفات

  سم لنصف لتر من الماء قتل فيو من100الموقع الثاني الذي استخدم فيو التركيز بنسبة . 2

 .من اآلفات % 5- 2 

 سم لنصف لتر من الماء قتل فيو من 200الموقع الثالث الذي استخدم فيو التركيز بنسبة . 3

 .من اآلفات % 8- 5

الموقع الرابع الذي استخدم فيو كل من مستخمص البرتقال ومنقوع الكميمنتون خالصًا دون . 4

 .من اآلفات % 15- 10إضافة نسبة من الماء لو حيث قتل من 

ومن المالحظ أنو كمما زادت نسبة تركيز المستخمص كمما زادت الفرصة لقتل اآلفات 

نما كان استخدام التراكيز المختمفة لتحديد كفاءة كل من المستخمص والمنقوع  كما ىو معروف، وا 

 .عند التخفيف، ولمعرفة نسبة التأثير المرضية لممزارع عند قتل اآلفات 

 :التوصيات

 :في ضوء ما أسفرت عنو التجربة من نتائج يوصي الفريق البحثي باآلتي

االستعانة بمديرية الزراعة بخانيونس إلعطاء ندوات ودورات تثقيفية تختص باآلفات الزراعية  .1

 .والنباتات وكيفية والوقاية منيا ومن األمراض المترتبة عمى استخدام المبيدات ضدىا
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معظم الحشرات داخل البيت غير ضارة إذا كانت بأعداد بسيطة، وأفضل سالح لمقضاء  .2

عمييا ىو النظافة ولكن إذا لم تكن فعالة بشكل كامل، واضطررنا الستخدام مبيدات سواء في 

 : البيت أو المزرعة عمينا مراعاة التالي

استعمال أقل كمية من المبيدات والتي تقوم بالعمل وتكون مناسبة ألن إضافة أي كمية -أ 

 .بسيطة عمى الكمية المطموبة يسبب أمراضًا خطيرة

 .التأكد من معرفة المصل ضد أي سم يتم استعمالو-ب 

 .الحذر عند التخمص من أي سم-ج 

 .إبعاد أدوات الرش والمبيدات عن أواني األكل أو أماكن األكل-د 

 .وضع أجيزة واقية عند رش المبيدات-ه 

 .اإلقالل من استعمال المبيدات واستبداليا باستخدام أعداء الحشرات في الطبيعة-و 

عدم الشرب من مياه البرك والخراطيم التي تستعمل في غسل أواني الرش ألنيا تكون مموثة -ز 

 .بالمبيدات فتؤدي إلى التسمم

 .مشاركة المزارعين في ندوات ودورات تثقيفية زراعية-ح 

إجراء تجارب عمى أنواع أخرى من الحمضيات لقتل أنواع أخرى من الحشرات غير المذكورة  .3

 .في البحث

  :خاتمة البحث

 مبيد حشري مستخمص من قشور الحمضيات في القضاء تأثير "في ختام بحثنا 

نرجو من اهلل تعالى أن نكون وفقنا في إثبات إمكانية قضاء  " عمى بعض اآلفات الزراعية
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المبيد المستخمص من قشور البرتقال والكميمنتون عمى بعض اآلفات الزراعية كالمن والعناكب 

 .الحمراء والتريبس، فما كان صحيحًا فمن اهلل ولو الفضل والمنة، وما كان خطأ فمن أنفسنا

 

 

 

                             المصادر والمراجع

القرآن الكريم تنزيل العزيز الحكيم * 

، 2، ط (1954)حديث رقم  ،(الرابع) ، الجزء الجامع الصحيح(: 1975)الترمذي، محمد . 1

. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي

، المجمد الثالث، سمسمة دراسات الوعي البيئي(: 1992)بشارة، ميرفت وغنام، نسرين . 2

. مطبعة اآلباء الفرنسيين: القدس

مطبعة اآلباء :  المجمد الرابع، القدس ،سمسمة دراسات الوعي البيئي :(1992)مصمح، مي . 3

. الفرنسيين

مكافحة اآلفات في الزراعة العضوية : محاضرة بعنوان: (2014 مارس، 23)محمد  العون،. 4

. اإلمارات العربية المتحدة: وزارة البيئة والمياهمكافحة متكاممة دون استخدام مبيدات، 

، التوصيات المعتمدة لمكافحة اآلفات الزراعية(: 2014)لجنة مبيدات اآلفات الزراعية . 5

. جميورية مصر العربية: وزارة الزراعة واستصالح األراضي

 :مراجع اإلنترنت

مارس 15: تاريخ اإلطالع.  من فوائد قشر البرتقال المجفف20(: 2016)موقع إليكم  .1

 : ، الموقع 2017
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http://www.ileykom.com/2016/08/Benefits-Dried-Range-Peel.html 

 :، الموقع2017 مارس 20: تاريخ اإلطالع. فوائد قشرة اليوسفي(: 2013)موقع فتكات . 2

http://fatakat.com/thread/4061487                             

 

 (1)ممحق 

 بطاقة المالحظة

اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول  التركيزالحشرة الموقع 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 خالص 200 100 50  

 
 األول

              المن

العنكبوت 
 األحمر

             

 المنالثاني 
             

 
 المنالثالث 

             

 التريبسالرابع 

             

 

 :مفتاح البطاقة 

 %(5-2) حشرة 10 – 1. 1

http://www.ileykom.com/2016/08/Benefits-Dried-Range-Peel.html
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 %(8-5) حشرة 30 – 10. 2
 %(15-10) حشرة 50 – 30. 3
 

 

 

 (2)ممحق 

 ولقائو 2/3/2017: زيارة الفريق البحثي لمديرية الزراعة بخانيونس يوم الخميس بتاريخ

كمال أبو شمالة، وكانت ىذه الزيارة نقطة االنطالق في المشروع، كما كانت بحمد / بالميندس

 . اهلل خطوة موفقة جداً 

 

 

 

 

 

 (3)                            ممحق 

جم منيا في لتر من 220تجميع قشور الكميمنتون وتقطيعيا قطعًا متوسطة الحجم ونقع 

  .الماء
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 (4)                            ممحق 
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حسام / كمال أبو شمالة مدير مديرية الزراعة بخانيونس، والميندس/ زيارة كل من الميندس

، ولقائيما 10/3/2017: أبو سعدة لمدرسة أم سممة الثانوية بنات يوم الخميس الموافق

 .بالفريق  الستالم عينة المنقوع والتداول في إجراءات البحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)           ممحق                          

المرحمة األخيرة من منقوع الكميمنتون قبل استخدامو في الرش بنسب وتراكيز مختمفة 

ومسحوق البودرة الناتج عن طحن قشور البرتقال المجففة قبل إضافة األسيتون واستخداميا 

 .في الرش
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 (6)ممحق 

الفريق البحثي يقوم بتحضير النسب والتراكيز المختمفة من منقوع الكميمنتون ومستخمص 

 :حسام أبو سعدة يوم اإلثنين بتاريخ/ البرتقال في المواقع الزراعية بمساعدة الميندس

20/3/2017 .

 

 

 (7)ممحق 

 .قيام الطالبات بمرحلة الرش على اآلفات الزراعية
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 (8)ممحق                                               

  .نظر الطالبات إلى اآلفات الزراعية خاصة المن بالعين المجردة وبالعدسة المكبرة
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 (9)ملحق 

 صىر لنهاية التجربة ومىت الحشرات بالمبيد

  

  

 


