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 شووووُووووووخ وتووو وووووجيوووووخ

بإتسككككككام ىككككككذا العسككككككل الستؾاأكككككك  مكككككك  خككككككالص دعا شككككككا أن  عميشككككككاّؽ مككككككنذككككككلر هللا الككككككذي 

  يتقبمو مشا ويجعمو خالرا  لؾجو الكريؼ.

حدكككككانول وقكككككؾل  الشبكككككيّ  صكككككمى : )ىكككككل جكككككزاإال الحدكككككان إال الىالتعككككك و  انظالقكككككا  مكككككؽ قؾلككككك

هللا عميكككككككو وسكككككككمؼ: )ال يعكككككككر ال الوزكككككككلف ألىكككككككل  الوزكككككككل  إال  و الوزكككككككلول فإنكككككككا نغكككككككدقال شككككككك بي ف 

الذككككككلر  واالمتشككككككان عذبككككككةف السككككككذاقل مديككككككدةف الككككككرواقل بككككككاىرةف الشككككككراقل محلسككككككةف السيثككككككاق  ألىككككككل 

بخمككككه بجيككككدىا مككككا التككككي مشحتشككككا وقتيككككا و  )وجككككدان أبككككؾ دقككككةو بالسعمسككككة الواأككككمة الؾفككككاإ مسككككثال  

 .الجزاإر سا ميؽ هللا أن يجزييا خي برحابة صدر وطي  نوس لششجز بحثشا

بشككككككات  مسثمككككككة بسككككككديرتيا  كسككككككا ونخككككككص بالذككككككلر العغككككككيؼ مدرسككككككتشا   أم سككككككمسة الثانؾيككككككة

الكككككذي سكككككاعدنا فكككككي  ويؾسكككككف عؾيزكككككة) ن السدرسكككككة آو  جسيككككك  معمساتيكككككا الواأكككككالتلالواأكككككمة و 

 بحثشا.  إجراإ

البحككككككككث العمسككككككككي فككككككككي مديريككككككككة شككككككككرق خككككككككانيؾنس لتؾجيككككككككو والذككككككككلر مؾصككككككككؾل لمجشككككككككة 

 البحث نحؾ تحقيق أىدافو.

 .ؾفقشا في بحثشا ىذا وأن يشو  بويالعغيؼ أن  هللا وختاما  ندأل
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 بحثملخص ال

 لعمى نسؾ نبات الوجل سبريؽالكذف عؽ أثر استخدام محمؾل األ إلىالبحث  اىذ ىد   

عؽ األسئمة جابة مذلمة البحث في ال هسثمتو  لخدام تراكيز مختموة ليذا السحمؾلمؽ خالل است

 اآلتية:

 ؟مؾل األسبريؽ عمى نسؾ بذور الوجل. ما أثر استخدام مح1

 ؟مؾل األسبريؽ عمى نسؾ بذور الوجلة مؽ مح. ما أثر استخدام تراكيز مختمو2

 

 العيشات رويه سالإمتو لظبيعة البحثل حيثالسشيج التجريبي ل الباحثاتوقد استخدمه 

وتؼ  لولتر ممغؼ /200ل 150ل100ل50ىي )و  سبريؽألبسحاليل ما ية  ات تراكيز مختموة مؽ ا

 :نتا ج البحث أن أعيرتو العيشاتل مراقبة نسؾ 
 

 .البذور إنباتتدري  عمى  عسل سبريؽاأل  .1

مقارنة حجسيا نسؾ الشبات مؽ حيث عدد األوراق و التراكيز السشخوزة مؽ محمؾلو تزيد مؽ  .2

 .بالشبات الذي لؼ يعامل بو

 :الباحثات بسا يمي أوصها ج البحث وفي أؾإ نت 

 لتدري  نسؾ الشباتات كبديل لألسسدة الكيساوية.  سبريؽاأل. أرورة استخدام محمؾل 1

 لري الشباتات.  سبريؽاألأرورة استخدام تراكيز مشخوزة مؽ محمؾل . 2

 .نسؾ ،ل بذور الوجلسبريؽاأل: الُلسا  السف ا  ة
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 :الس جمة

أن سخر لو الكؾن بسا فيو لخدمتول ومؽ بيؽ الكا شات  ندانإن مؽ فزل هللا عمى ال

والتي تعد مسمكة قا سة بذاتيا تحتؾي عدد  لعمى سظح السعسؾرة )الشباتاتو الىتع التي خمقيا هللا

حيث  ندانولمشباتات أىسية كبيرة في حياة ال لا ي مؽ أشجار وشجيرات وأعذاب وحذا شال ني

وامتراص غاز ثاني أكديد  للالزم لتشوس الكا شات الحيةغاز األكدجيؽ ا إنتاجتعسل عمى 

كسا أنيا مردرا  غذا يا   لمؽ انجرا  التربة والتعرية رضية سظح األحسا إلىبالأافة  لالكربؾن 

 .والحيؾان نداند مؽ العشاصر والسركبات اليامة لكل مؽ اليحتؾي العدي

السشتجات   عمى استيالك السحاصيل و وم  زيادة أعداد الدلان في العالؼ تزايد الظم

تحديؽ و  نتاج  زراعتيا ونسؾىا لزيادة التحديؽ عرو  إلىزارعؾن الشباتية؛ لذلػ يدعى الس

 الكيسيا ية.ستخدام السلثف لألسسدة العزؾية و نؾعيتو مؽ خالل اال

تظؾر ؼ العؾامل التي ساعدت في زيادة و يعد استخدام األسسدة الكيساوية مؽ بيؽ أىو 

لجا ر ن االستخدام اإولكؽ بالسقابل ف لالسلثوة لزراعي مؽ خالل ما يدسى بالزراعةا نتاجال

 بيئة )الساإ والتربةلألسسدة الكيسيا ية أحدث أأرارا  سمبية عمى العشاصر الر يدية الثالثة لم

استخدام مؾاد وىؾ نسط حديث في الزراعة األمشة  إنتاج إلىليذا اتجيه األنغار مؤخرا   لوواليؾاإ

سؽ سالمة وصحة االبتعاد عؽ كل ما يمؾث البيئة الزراعية لمحواظ عمى بيئة تزصديقة لمبيئة و 

 .والكا شات الحية األخرى  ندانال

1 
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عمى  سبريؽاألوفي الشرف الثاني مؽ القرن الحالي اتجيه األنغار نحؾ دراسة تأثير        

ػ عشد يميديمالشباتات تورزه عمى شلل حسض الد الشبات خرؾصا  بعد اكتذا  أن بعض

                                  .               لغرو  بيئية ومشاخية غير مشاسبة تعرأيا

والتؾازن  في تشغيؼ امتراص األيؾنات سبريؽتعددت البحؾث التي تشاوله دور األوقد       

يؽ ل إأافة لدوره في السراع في تكؾيؽ صبغات الكمؾروفيل والكاروتاليرمؾني وحركة الثغؾر

في  ا  سيسة والتي تشعلس إيجابل وزيادة نذاط بعض األنزيسات الوتدري  عسمية التركي  الزؾ ي

 ول2015 العال ل) نسؾ الشباتالبذور و  إنباتسير العسميات الوديؾلؾجية في الشبات كتدري  

 ىذا يجعمو بديال  و  لتبق  األوراقالشبات مؽ األمراض كعوؽ الجذور و دوره في حساية  إلىأافة إ

عؽ السبيدات الكيسيا ية الزارةل و يؤكد الدكتؾر مختار عبد القادر أن رش الشباتات باألسبريؽ 

يقمل الحاجة الستخدام السبيدات الكيساوية لشحؾ 70% عمى أقل تقدير؛ وىؾ ما يؤدي لترشيد 

استخدام السبيدات وتالفي آثارىا الزارة عمى صحة الندان والحيؾان والبيئة عمى 

 الدؾاإ)األزىريل2007و.                                                                    

حيث أعيرت  في نسؾ نبات البزاليال سبريؽاألدور  و2017لالقيدي) بحث وقد تشاول

سرعة نسؾ السحرؾل وعدد قظر الداق و عسل عمى زيادة ارتواع الشبات و  سبريؽالشتا ج بأن األ

 .بذلل ممحؾظعدد القرنات احة الدظحية لألوراق و دالساألوراق و 

عمى البذور  سبريؽاألأّن رش محمؾل McBurne Marthaلسيشدسة اوكذوه تجارب 

ببذور العيشة التي سقيه بالساإ مقارنة  %100تشبه بشدبة  رضالتي زرعه مباشرة في األ

 (.Owen, 2005) العادي
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نسؾ الشبات عمى  سبريؽو يدرس تأثير األويتذابو ىذا البحث م  األبحاث الدابقة في أن

ونسؾ  إنباتعمى  سبريؽفي أنو يدرس أثر محمؾل األعشيا يختمف بيشسا  لوالسجسؾع الخزري فيو

 .مقارنة ببذور تروى بالساإ العاديبذور الوجل عشد استخدامو بتراكيز مختموة 

 دف   لػ لظاع غزةالحذرية تدتخدم برؾرة واسعة في قوألن السبيدات الوظرية و 

 آمؽ وفي وقه أقرر.الباحثات لمبحث عؽ بدا ل آمشة لمحرؾل عمى مشتج زراعي صحي و 

 :البحث مذكلة

 تية:اآل األسئمة عمى بالجابة البحث مذلمة تكسؽ

 ؟عمى نسؾ بذور الوجل سبريؽمؾل األ. ما أثر استخدام مح1

 ؟الوجل عمى نسؾ بذور سبريؽمؾل األ. ما أثر استخدام تراكيز مختموة مؽ مح2

 ِهجاف البحث:

 :اآلتي إلىىد  البحث 

 عمى نسؾ بذور الوجل. سبريؽى أثر استخدام محمؾل األإل. التعر  1

 .في نسؾ بذور الوجل سبريؽ. الكذف عؽ أثر استخدام تراكيز مختموة مؽ محمؾل األ2

 ِهس ة البحث:

 :أىسيتو مؽ اآلتي البحثلتد  ي

 .ثر استخدام األسبريؽ كدساد طبيعيأ إلىة في التعر  ويد القا سؾن عمى وزارة الزراعي. قد 1

 .ات كبيرة مؽ السحرؾل في وقه أقرركسي إنتاجويد السزارعؾن في ي. قد 2
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مؽ استخدام األسسدة الكيساوية والسبيدات  ويد السيتسؾن في مجال البيئة في الحدي. قد 3

 .الحذرية والوظرية

 خالل إطالع الباحثيؽ عمييا في بشاإ دراسات جديدة.مؽ  ويد في إثراإ السلتبة السدرسيةي. قد 4

  جو  البحث:

 عمى الحدود اآلتية:يذتسل البحث 

 الحج السوضوبي: .1

 عمى نسؾ بذور الوجل. سبريؽأثر استخدام محمؾل األ

 الحج السكاَي:  .2

 .مختبر العمؾم وحديقة مدرسة أم سمسة الثانؾية

 الحج الدماَي: .3

بداية شير مؽ  2019-2018 الدراسي عاملماسي الثاني تؼ تظبيق التجربة في الورل الدر 

 .شير مارس بدايةوحتى  فبراير

 مرظلحا  البحث:

  كسا يمي: اصظالحيا   فتيا الباحثاتعرّ مجسؾعة مؽ السرظمحات  البحثوردت في 

 السحلوء: .1

يسلؽ فرميسا عؽ بعزيسا بالظرق  بحيث ال لمذي مخمؾط متجانس مؽ مذاب و   

 .و2010)شحاتةل  كالترشيح الويزيا ية البديظة
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 :سبخيَاأل .2

يدتخدم كعقار طبي عمى و  لميػيميدسحسض ىؾ مرك  كيسيا ي اسسو العمسي أستيل   

 شلل أقراص كسدلؽ لأللؼ خاصة في آالم السواصل وآالم الجدؼ والرداع وخافض لمحرارة

  و.:201095ل)شحاتة

  :الفج  .3

شسؾ التي تالجذرية السأكؾلة  مؽ الخزرواتوىؾ  لنبات عذبي مؽ فريمة الرميبيات

 لوبذوره غشية بالعديد مؽ السركبات الغذا ية اليامة لالشسؾ في األجؾاإ الباردة وىؾ نبات سري 

واألحساض األميشية والعشاصر  الكاروتيؽ وتحتؾي عمى لالسعادنو  فيي مردر مستاز لمويتاميشات

يعالج العديد مؽ األمراض كالدعال و  لالشادرة والسؾاد السزادة لألكددة

 . و29:2001لالديلي)شعبان

 اإلطار الش خ :

أىسية  لسبريؽتحزير األ لسبريؽتاريخ األ عدة جؾان  مشيا:الطار الشغري  يتشاول

 الوجل.األمؾر الستعمقة بزراعة بعض ل سبريؽاأل

 :سبخيَتاريخ األِواُل. 

مشذ مئات الدشيؽ قبل اكتذافو وتحزيره في السعامل  سبريؽالقديؼ األ ندانعر  ال  

وقدماإ  الحسر واليشؾد الغريق فمقد كان ل 1899مإال أنو لؼ يدتعسل كدواإ إال عا 1853 عام

كسشقؾع  الرورا  قذر وأوراق نباتلالسررييؽ يدتخدمؾن المحاإ الداخمي الميؽ 

وكان  لواآلالم الر ؾية  ويذرب لعالج ارتواع حرارة الجدؼ في الحسيات وعالج الرداع الساإ في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1853
https://ar.wikipedia.org/wiki/1899
https://ar.wikipedia.org/wiki/1899
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
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بؾفرة في ىذا الشبات الذي تشسؾ   ) (Salicin ىذا التأثير العالجي سببو وجؾد مادة الرورافيؽ

 و.2015)نجارلوالترع والسرار  األنيار السعتدلة قرب مياهأشجاره في السشاطق 

يحزر بسواعمة أنييدريد حسض األسيتيػ م  حسض الدميديميػ في  :سبخيَتحز خ األثاَ ُا. 

بالتبريد عمى ىيئة بمؾرات بيزاإ  يؽسبر )لشزع الساإو حيث يترس  األ وجؾد حسض الكبريتيػ

 و.2010)شحاتةل أقراص إلىثؼ تذلل كبيرة الحجؼ 

 للشبا : سبخيَِهس ة األ. ثالثاُ 

 لمشبات في اآلتي: سبريؽتكسؽ أىسية األ

  هخمون َباتي: سبخيَاأل .1

مؽ اليرمؾنات الشباتية التي تدخل في تشغيؼ   سميديميػأستيل حامض   سبريؽاأل يعد

 حيث يشتجو الشبات طبيعيا   ل(,Hayat 2007) لعسميات الوديؾلؾجية في الشباتالعديد مؽ ا

مؽ ىشا جاإت فكرة رش الشباتات بيذا و كؾاقي أو كحا ط صد أد العديد مؽ األمراض الشباتيةل 

الحامض كبديل آمؽ لمسبيدات بغرض زيادة السقاومة الظبيعية لمشبات وىؾ ما يدسى )بالسقاومة 

وقد وجد أنو بإأافة  لزيادة السقاومة الظبيعية داخل األندجة الشباتية يتعش والتي لالسدتحدشةو

زيادة  إلى يسقاومة البيؾلؾجيةو تؤدبعض الكا شات الحية )ال بعض السركبات الكيساوية اآلمشة أو

ميديميػ داخل الشباتل وبالتالي زيادة مشاعتو الظبيعية أد العديد معشؾية في تركيز حامض الد

 . ض الشباتيةمؽ األمرا

رف  قدرتيا السشاعية بذلل  إلى يأن معاممة البذور بيذا الحامض يؤد كسا وجد أيزا  

ات ليس الظبيعيل وبذلل عام فإن إأافتو لمشب دميديميػال حامض إنتاجعام وتحويزىا عمى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
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وإنسا األىؼ مؽ  لػ ىؾ زيادة نذاط وميلانيلية الجياز  لفقط ياليد  مشو ىؾ الدب  السرأ

األمر الذي يترت  عميو تكؾيؽ بعض السركبات الظبيعية والتركيبية التي مؽ ل اعي لمشباتالسش

 و.2007)األزىريل شأنيا صد أي ىجؾم محتسل مؽ السدببات السرأية

  سشع بفَ الجحور: سبخيَاأل .2

وحامض  سميديميػأجريه العديد مؽ التجارب التظبيقية لتقييؼ فاعمية )حامض أستيل  

مؽ أكثر األمراض شيؾعا  ملافحة مرض عوؽ الجذور وتبق  األوراقل وىسا  و فيدميديميػال

 .لمشباتات

مختموة عمى السحرؾل سؾاإ بسعاممة  راكيزبت سبريؽاألدراسة تأثير السعاممة بومؽ خالل      

 لالبادرةبرش السجسؾع الخزري في عسر  قبل الزراعة برؾرة مشوردةل أو متبؾعا   التربة والبذور

لمكيمؾجرام مؽ  أسبريؽجرامات  3% ) 0.3بتركيز  سبريؽوجد أن معاممة البذور قبل الزراعة باأل

و مؽ بداية عسر ورقتيؽ لتر مميغرام / 50بتركيز ) سبريؽبثالث رشات باأل البذورو متبؾعا  

ك عذرة أيام بيؽ كل رشة وأخرىل يحقق أفزل الشتا ج في مقاومة السدببات حقيقيتيؽل وتر 

% كحد أدنى في أسؾأ 80وقد أدى  لػ النخواض ندبة الصابة السرأية بشحؾ  لالسرأية

لسرة واحدة ودون  سبريؽفرش األ لسبريؽالغرو  الحقمية مقارنة بالشباتات التي لؼ تعالج باأل

 % عمى األقل70بشدبة  يؾما   90يؾفر فترة حساية لمشبات نحؾ  امعالجة البذور قبل زراعتي

كسا أملؽ عالج مرض القسة الشامية في نخيل الزيشة عؽ طريق رش الشخيل  لو2007)األزىريل

   .سبريؽالسراب باأل

 

                                                                

http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001/07/Article3.shtml
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 :بجي  آمَ للسب جا  .3
% عمى 70يقمل الحاجة الستخدام السبيدات الكيساوية لشحؾ  سبريؽشباتات باألرش الإن       

 ندانأقل تقدير؛ وىؾ ما يؤدي لترشيد استخدام السبيدات وتالفي آثارىا الزارة عمى صحة ال

 والحيؾان والبيئة عمى الدؾاإ.

عمى  آمؽ تساما  في معالجة الشباتات  سبريؽاستخدام األالدكتؾر مختار عبد القادر أن كسا يؤكد 

في صؾرتو الدوا ية  ندانالؾاحد الذي يتشاولو ال سبريؽوالبيئة؛ حيث إن قرص األ ندانصحة ال

بيشسا التركيز السدتخدم لسعالجة  للتر ممغؼ / 1000عشدما تتؼ إ ابتو في لتر ماإ يلؾن تركيزه 

مؽ قرص واحد في  كثيرا  وبالتالي فإن الشدبة السدتخدمة أقل ل لترممغؼ/  50الشباتات ال يتعدى 

 .ندانصؾرتو الدوا ية التي يدتخدميا ال

ل وإنسا ندبة ندانال إلىالسدتخدمة ال ترل كميا  سبريؽأن كسية األ مىع ىذا فزال  

أيام مؽ  10ال تكاد تذكر؛ حيث إن الرش يبدأ بعد عسر ورقتيؽ حقيقتيؽ؛ أي نحؾ  أئيمة جدا  

أيامل وبذلػ تكؾن السرة  10ات بيؽ كل مرة وأخرى مر  3عسر الشباتل ويحتاج الشبات لمرش 

؛ أي يتبقى حؾالي يؾما   160ل بيشسا متؾسط عسر الشبات حؾالي يؾما   40األخيرة وعسر الشبات 

وتمػ الوترة كافية لكي يستص الشبات خالليا ما يحتاجو  لقبل الجشي والحراد يؾما   120

بقى يذى  م  مياه الرر  الزراعي؛ فال وما يت لفي أندجتو سبريؽيتخمص مؽ أي بقايا لألو 

لمتحملل  قابال   حيؾيا   أو الحيؾان شيإل وال يترس  في التربة؛ لكؾنو مركبا   ندانيلاد يرل لإل

السبيدات التي تترس  في أندجة الشباتات لوترة طؾيمةل وتشتقل لمحيؾانات والدواجؽل  بعلس

 .و2007زىريلأل)ااألمراضذا و مدببة لو العديد مؽ في غ ندانال وتشتقل لجدؼ
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 تدخيع َسو َباتا  الحج  ة: .4
آليات الدفاع عشد الشباتات ويسش  تكؾن الوظريات كسا يزيد مؽ معدل نسؾ  سبريؽيشذط األ

 شو عمى نباتات السشزل أو الحديقةجالؾن الساإ ور  إلى سبريؽالشباتاتل مؽ خالل إأافة األ

(Hudson,2015)ة عسر الشباتات وخاصة الزىؾر التي تؼ عمى زياد سبريؽكسا يداعد األ ل

يقمل   سبريؽالسؾجؾد باأل دميديميػأن حسض ال وجؾدي جيرندتيدت)حيث أكدت  قظويا لمتؾل

الثيميؽ داخل خاليا الشباتل وىذا بدوره يؤجل شيخؾخة الشباتات والزىؾرل ويزسؽ ليا  إنتاج

يبظئ نسؾ العوؽل الذي يتدب  حياة أطؾلل كسا أن لو القدرة عمى مش  تكؾن الوظرياتل حيث 

حال وصؾلو لمجذع في سد األندجة الؾعا ية التي تغذي كل أجزاإ الزىرةل مسا يتدب  في 

 .(,5002Owen) ىالكيا

 زرابة الفج :ثالثُا.  

أسابي  فقط بداية مشذ  3يشزج الوجل بذلل سري  لمغاية بالشدبة لبعض األصشا  التي تدتغرق 

 عشد جدا  نيا تدتيمػ مداحة صغيرة كسا أ جدا لجدىا صمبة غرس الحبؾب حتى الشزؾج وت

  .زراعتيا في الحديقة

 مشيا لتي يج  التعر  عمييا قبل زراعة الوجلااألمؾر اليامة  بعض ىشاكو 

(Wikihow2015ل.( 

 َِواع الفج : .1

 مثل معغؼ الخزراوات فيشاك أصشاف ا ال حرر ليا مؽ الوجل: 

 .كسا يتسيز بشكيتو الدارة والمظيوة كلظيؾم فق 22يشزج في و :  ج  الُخز -
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تجده أحسر مؽ الخارج وأبيض مؽ  بيؽ الشاس ا  ىؾ الوجل األكثر شيؾعو : الفج  الخب عي -

 .بيؽ أصشا  الوجل ا  نسؾ ىؾ األسرع ل و يزرع في فرل الربي  أو الخريفو  لالداخل

 لالثانيأبظأ بقميل مؽ  لموجل الربيعيل لكؽ األول يشسؾ بسعدل بيا  مذاويلؾن  :الفج  الر في -

 .أسابي  لمشزج 8-6حؾالي  مدتغرق ا

مؽ األفزل زراعتو في أواخر الريف لحراده و أطؾل لمشسؾل  قتا  يدتغرق و و : الفج  الذ ائي -

 .لمشزج ما  يؾ  60يدتغرق و في الخريف أو الذتاإ 

 ا   ار السكان السشاسب للدرابة: .2

 ات تربة رخؾة ومررّ فة لمسياه  جز يا  ة يشبغي زراعة الوجل في مشظقة مذسدة أو مغمم  

ا  لزالة أي صخؾر مؽ التربة ألن الجذور ستتذع  حؾل أية أحجار في طريقياإالبد مؽ و  لجيد 

 .لمتربة قبل الزراعة أافة مؾاد عزؾية كالدسادإالبد مؽ و كسا 

 زرابة بحور الفج :  .3

ربة م  مراعاة تؾزي  عمى سظح الت أي تقريبا   لواحد سشتيسترتزرع البذور عمى عسق  

 .الحبؾب عشد نثرىا ومشعيا مؽ التكّثف أو التجّس  في ملان واحد

 ر  الفج   ي ِثشاه َسو : .4

يشتج عؽ ري الوجل بذلل مشتغؼ وبالتداوي إ  بالسياهل  ةرطب بةالسحافغة عمى تر  يج   

 .يا  وخذب حارا  ل يربح مذاقو إبظي؛ إ  في حالة نسؾه بذلل ا  سريع ؾا  نس

 :لفج  را  ا .5

عمى خال  العديد مؽ  لسؼ 2.5الوجل جاىز لمحراد عشدما يربح طؾل جذره يربح        

 .وقؾيا   ا  شل سيتدب   لػ بجعمو متيرضجل ال يسلؽ أن يالترك في األجذور الخزراواتل فإن الو
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 :األمخاض .6

ض لكشو معر  لمراضيراب باأل أنفسؽ الشادر  جدا  ن مدة دورة حياة الوجل تعتبر قريرة إ  

يشتج ىذا السرض عؽ وجؾد الوظريات في التربة وحالسا تراب  حيثتعوؽ الجذور لسرض 

كسا  سبريؽيسلؽ عالجو بري التربة بسحمؾل األو  لسؾد ثؼ تسؾتألا إلىالجذور بو يتحؾل لؾنيا 

 لالرر  صابة يج  االىتسام بالتربة حيث تكؾن التربة جيدةاللمحساية مؽ تمػ و  لسبق  كره

سشؾات  رضنو ال يتؼ زراعة نوس السحرؾل في األأي أيق تدوير السحاصيل يراعى تظبو  

 .متتالية
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 مشاج ة البحث:

 التجريبي لسالإمتو لسؾأؾع البحث. السشيج الدراسة ىذه في الباحثات استخدمه

 مج سع وب شة البحث:

 .نبات الوجلىؾ  مج سع البحث:

 .بعض مؽ بذور الوجل ىي ب شة البحث:

 ا  البحث:م غ خ 

 ريؽ.األسبالس غ خ السد   :  -

 الشسؾ.الس غ خ ال ابع:  -

 .صاألصالتربة وحجؼ الس غ خ الج   :  -

 ِ وا  البحث:

بعد اطالع الباحثات عمى األبحاث الدابقة ارتأت الباحثات أن أفزل أداة لجس   

ى السعمؾمات التي تخص مؾأؾع البحث ىي بظاقة مالحغةل و لػ لتدجيل تغيرات الشسؾ عم

 نبات الوجل. 

 ا  البحث:إ خاه

 ِ وا  وموا  ال جخبة: .ِوالُ 

 لىاون صيشي لبذور فجلل مدقة صيشي لأسبريؽل أقراص زراعيةل تربة 5أصص زراعية عدد 

 .5لتر عدد  1كؤوس زجاجية مدرجةل ماإل زجاجة حجؼ 
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  ظوا  ال جخبة:. ثاَ اُ 

 ب خا  د مخ لفة: سبخيَتحز خ محلوء األ .ِ

 باستخدام السدقة والياون. ومميغرام 50) سبريؽف قرص مؽ األيتؼ طحؽ نر .1

 في كسية قميمة مؽ الساإ في كأس زجاجي. جيدا  الدابقة  سبريؽ ابة كسية األإيتؼ  .2

 يزا  السحمؾل الدابق في زجاجة سعتيا واحد لتر. .3

في الكأس  سبريؽلمتأكد مؽ عدم وجؾد بقايا مؽ األ ؛يغدل الكأس الزجاجي عدة مرات .4

 .في الزجاجة ويؾأ 

واحد تى يربح حجؼ السحمؾل في الزجاجة يزا  حجؼ مؽ الساإ باستخدام كأس مدرج ح .5

  .لتر

لتحزير  سبريؽقرصان مؽ األل قرص ونرف لام قرصتعاد الخظؾات الدابقة باستخد .6

 مميغرام / لتر. و200  – 150 -100محاليل بتراكيز )

 :زرابة بحور الفج  .ثاَ اُ 

أصص مختموة ليا نوس  خسدةبة الرشاعية والتربة الرممية في يتؼ وأ  خميط مؽ التر  .1

 .الحجؼ

 .صيصأبذور مؽ الوجل عمى عسق واحد سشتيستر مؽ سظح التربة في كل  ثالثتزرع  .2

 :أن و بحيث5-4-3-2 -1يتؼ ترقيؼ األصص ) .3

مميغرام/  50تركيز  سبريؽو يدقى بسحمؾل األ2)صيص أو يدقى بالساإ العاديل 1صيص )أ

و يدقى 4)صيص أل مميغرام /لتر 100تركيز  سبريؽو يدقى بسحمؾل األ3)ص صيألترل 
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 200تركيز  سبريؽو يدقى بسحمؾل األ5)صيص أمميغرام /لترل  150تركيز  سبريؽألبسحمؾل ا

 .مميغرام /لتر

 .األصيصالسشاس  حد   سبريؽيتؼ ري التربة بسحمؾل األ .4

 يتؼ ري التربة بشوس كسية السحمؾل يؾما  بعد يؾم. .5

 وتدجيل السالحغات في بظاقة السالحغة. لبذور والتغيرات الحاصمة لمشبتةا إنباتتتب   .6

 َ ائج البحث:

 الش ائج الس عل ة بالد اء األوء:

 ؟بل  َسو بحور الفج  سبخيَألمحلوء ا الد اء األوء: ما ِثخ

 لبادرةنسؾ ا البذور إنباتثؼ تابعه الباحثات  ومؽ لم 6/2/2019 :تؼ زراعة البذور بتاريخ

 . اآلتيفي الجدول كسا البذور  إنباتوسجمه تاريخ 

 البحور إَبا (: تاريخ 1 جوء )

 

نبته البذور فييا  سبريؽألصص التي سقيه بتراكيز مختموة مؽ األاو أن 1ؽ جدول )ويتزح م

لو دور في  سبريؽمسا يبيؽ أن محمؾل األ لالذي سقي بالساإ العاديصيص ألبذلل أسرع مؽ ا

 البذور. إنباتتدري  

 (5) ص صِ

 /ل خ ملغ  200

 (4) ص صِ 

 ل خ ملغ /150

(3) ص صِ  

/ل خ ملغ  100  

(2) ص صِ  

ملغ / ل خ 50  

(1) ص صِ  

 ماه با  

ص صاأل  

البحور إَبا تاريخ  14/2 11/2 12/2 12/2 لؼ تشبه  
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 الش ائج الس عل ة بالد اء الثاَي:

 بل  َسو الفج ؟ سبخيَحلوء األالد اء الثاَي: ما ِثخ اس خجام تخا  د مخ لفة مَ م

 لشير فبراير وبداية شير مارس تابعه الباحثات نسؾ البذور والسجسؾع الخزري لمشبات خالل

 و.2) في الجدولكسا عدد األوراق خالل فترة الستابعة  ودونه

 (: م ابعة َسو َبا  الفج  )بج  األوراق(2)  جوء

 (5)ِص ص
 ملغ /ل خ 200

 (4)ِص ص
 ملغ /ل خ 150

 (3)ص ص ِ
 ملغ /ل خ 100

 (2)ِص ص 
 ملغ /ل خ 50

 (1) ص صِ
 ماه با  

 ال وم ال اريخ

 األربعاه 13/2 - 2 2 1 -
 األ ج  17/2 2 2 2 2 -
 الخس ذ 21/2 2 4 3 2 -
 األ ج 24/2 3 6 4 4 -
 األربعاه 27/2 4 7 4 4 -
 الدبت 2/3 4 8 6 5 -
 االثش َ 4/3 6 10 7 7 -
س ذالخ 7/3 6 10 7 7 -  
 األ ج 10/3 7 13 8 8 -
 األربعاه 13/3 8 13 9 8 -
 

مميغرام / لتر نسا بذلل  50يتبيؽ مؽ الجدول الدابق أن األصيص الذي سقي بتركيز 

مميغرام / لترل كسا  150و 100أسرع وكانه عدد أوراقو أكثر مقارنة بالذي سقي بتركيز 

يدل عمى أن استخدام تراكيز  مسا الحغه الباحثات أن السداحة الدظحية ألوراقو أكبرل

 .يدرع مؽ نسؾ نبات الوجل سبريؽمشخوزة مؽ محمؾل األ
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وىذا ل فمؼ يشبه أصال   سبريؽؽ محمؾل األمميغرام /لتر م 200أما األصيص الذي سقي بتركيز 

 مؾت الشبات. إلىتؤدي  سبريؽكيز السرتوعة مؽ محمؾل األالترا يعشي أن

 االس ش اَ:

 تب َ ا تي:بشاه بل  ما سبق  

 .البذور إنباتيدرع مؽ  سبريؽاألاستخدام محمؾل  .1

نسؾ الشبات مقارنة ماإو يدرع مؽ  لتر / أسبريؽمميغرام  50ري الشبات بتراكيز مشخوزة ) .2

إلى زيادة ندبة الذي يؤدي يؽ يحتؾي عمى حامض الداليديميػ و ألن األسبر  بالساإ العادي

 ية مزادات األكددة.البروتيؽ واألحساض الشؾويةل وزيادة فعال

 إلىيؤدي  سبريؽمؽ محمؾل األ وأو أكثر ماإ لتر مميغرام / 200استخدام تراكيز مرتوعة ) .3

ل اليرمؾني بالبذور االتزانحداث خمل في إلى إمؾت الشباتل حيث أن التراكيز السرتوعة تؤدي 

 .كسا يؤثر سمبا  عمى األغذية الخمؾية

 ال وص ا : 

 توصي البا ثا  بسا يلي: بشاا هحا البحث ِسفخ ال ي الش ائج ضوه  ي

نسؾ الشباتات كبديل لألسسدة البذور و  إنباتلتدري   سبريؽأرورة استخدام محمؾل األ .1

 . الحرؾل عمى مشتج صحي وآمؽ لزسان الكيساوية

 لري الشباتات.  سبريؽمؽ محمؾل األ ممغؼ/ لترو 50) أرورة استخدام تراكيز مشخوزة .2
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 الس  خ ا :

 ما يلي:    خ َ إن البا ثا   بشاا هح  البحث ِسفخ ال ي لش ائجا ضوه  ي

 عمى نسؾ نباتات أخرى. سبريؽحاث تجريبية لدراسة أثر محمؾل األأب إجراإ .1

ل وفي عالج عمى نزؾج ثسار الشباتات سبريؽحاث تجريبية لدراسة أثر محمؾل األأب إجراإ .2

 .أمراض الشبات

 اكيز مختموة عمى نزارة األزىار السقظؾفة.بتر  سبريؽدراسة أثر استخدام محمؾل األ .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 السرا ر والسخا ع

   ال خآن الُخي  تشدي  العديد الحك. 

 السخا ع العخب ة: .ِوالُ 

 ل  ي َسو َباتا  الفا اة " ِهس ة اس خجام  امض الدالد ل كو:2015) . العال  ىاني1

 .دار الشذر لمجامعات القاىرةل ل1طالُ س اه  ي   اتشا ال وم ة،  و:2010حدؽ)ل .شحاتة2

 ل بيروتل دار الكت  العمسية.1ل طالحبْو ""الخزار والفوا   و و:2001. شعبانل مازن )3

 .2019مارس https://mawdoo3.com، 3  سبخيَبحث  وء األو: 2015.نجارل دعاإ)4

5  .Wikihow (2015 :زرابة الفج "و،   https://ar.wikihow.com /  2019فبراير 2ل. 

http://kenanaonline.com 2019فبراير 15ل. 

https://archive.islamonline.net  ،8  2019فبراير. 

 .َب ة مخيزة ِبظاا يخص ِسبخيَ" و:  2007) أحسد لاألزىري . 6

ستيل سالدميػو ومدتخمص األتأثير رش األسبريؽ )حامض " و:2012وفاق )ل القيدي. 7

 السجمد ،مجلة  ل ة العلوم الجامع ة العخاي ة ل"اليؾكالبتؾس في نسؾ وحاصل نبات البزاليا

 .30-19ص ل1العدد ل20732295

 

 

 

 

https://mawdoo3.com/
http://kenanaonline.com/
http://kenanaonline.com/
https://archive.islamonline.net/?p=11516
https://archive.islamonline.net/?p=11516


19 
 

 السخا ع األ شب ة: .ثاَ اُ 

1. Hayat, S & Ahmad, A. (2007): Salicylic acid- A Plant Hormone, The 

Netherlands, Springer. 

5.Owen, Marion (2005): "Aspirin water helps plants", 

http://www.plantea.com/plant-aspirin.htm, 4 March 2019. 

3. Hudson, Kate (2015): "Science Fair: Does Aspirin Help Plants 

Grow?", https://prezi.com/q8hbjolvmwrv/science-fair-does-aspirin-help-

plants-grow, 30 January 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plantea.com/plant-aspirin.htm
https://prezi.com/q8hbjolvmwrv/science-fair-does-aspirin-help-plants-grow
https://prezi.com/q8hbjolvmwrv/science-fair-does-aspirin-help-plants-grow


21 
 

  (1ملحق)

    بظاية مال  ة 

بحور الفج  إَبا (: تاريخ 1)  جوء                           

 

  )بج  األوراق( َسو َبا  الفج (: 2 جوء ) 

 (5ِص ص)
 /ل خملغ  200

 (4ِص ص)
 ملغ /ل خ 150

 (3ِص ص )
 ملغ /ل خ 100

 (2ِص ص )
 ملغ /ل خ 50

 (1ِص ص )
 ماه با  

 ال وم ال اريخ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 (5ِص ص)
 /ل خملغ  200

 (4ِص ص)
 ملغ /ل خ 150

 (3ِص ص )
 ملغ /ل خ 100

 (2ِص ص )
 ملغ /ل خ 50

 (1ِص ص )
 األص ص ماه با  

     
البحور إَبا تاريخ   
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(2) ملحق  

  اَ وَذ -الدرابة ارة  خيق البحث العلسي لسجيخيةيز  
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 (3ملحق )

 ِ وا  ال جخبة 
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 ( 4ملحق )

 سبخيَتحز خ محلوء األ

: تحز خ محلوء (  3)ملحق 

و زرابة البحور  سبخيَاأل                           
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 (5ملحق )

 زرابة البحور   

: تحز خ محلوء (  3)ملحق 

و زرابة البحور  سبخيَاأل                           
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 ( 6ملحق )

  رش الشبا  بالسحلوء السشاسب 

                           السبخ: تحز خ محلوء ا(  3)ملحق 
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 ( 7ملحق )

 مخا   َسو الشبا   

خ محلوء االسبخ : تحز (  3)ملحق 

                          

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1 2   

3 4 

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 
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