
   هشروع نشر ثقافة البحث الؼلوي يف التؼلين الؼام
 م2017-2016للؼام الدراسي 

 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

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

 
 :البحثًأعضاء الفرٌق  

الفرافرح عٌسى أبو جزر                                               مرٌم محمود 

النجامرح ٌاسر المصري                                                شروق أسامة أبو       

دٌنا رائف األغا

 :البحثة املشرف على /املعلم
ىبة محمد أبو مصطفى

 :املدرستاسم 
الثانوية بنات سممةمدرسة أم 

 :املدٌرٌتاسم  
شرق خان يونس -مديرية التربية والتعميم

 

 :البحثتارٌخ االنتهاء من إعداد  
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 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثهشكلة  
:تكمن مشكمة البحث باإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي

 على القضاء فً الحمضٌات قشور من مستخلص حشري مبٌد تأثٌر ما

؟الزراعٌة اآلفات بعض
:التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع

ما أثر قشور الحمضيات عمى اآلفات الزراعية؟1.

ما ىي اآلفات التي من الممكن أن يساعد ىذا المستخمص في القضاء عمييا؟2.
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 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثاف أهد 
:اآلتي إلى البحث ىدف

 عمى القضاء في العضوية النفايات من المستخمصة المبيدات أثر إلى التعرف .1
   .الزراعية اآلفات بعض

.عمييا القضاء في المستخمص ىذا يساعد أن الممكن من التي اآلفات إلى التعرف .2
.الضارة الكيميائية المبيدات استخدام من التقميل .3
.نسبتيا وتخفيف (الحمضيات) العضوية النفايات تدوير إعادة .4
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 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثأهوية  
:أنو في البحث أىمية تكمن

 دخلا  يدر أن الممكن من والذي الحمضيات نفايات تدوير إلعادة مشروع بداية البحث يكون قد .1
.الورق تدوير فكرة مثل ذلك في تتخصص شركة ألي النفايات ىذه باعت إذا األسرة عمى

 بمبيدات واستبداليا اإلنسان بصحة ضارة كيميائية مبيدات وجود من التخفيف البحث يفيد قد .2
.اإلنسان صحة عمى ضرراا  أقل تكون قد عضوية

 خلل من بفوائدىا واالحتفاظ فييا العناصر وجودة النباتات عمى المحافظة في البحث يفيد قد .3
.الكيميائية المبيدات من بدالا  طبيعي مبيد استخدام

.المدرسية لممكتبة جديد إضافة في البحث يفيد قد .4
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 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثهصطلحات  
:المبيدات . 1

 أو حشرات أو أعشاب تكون قد الكائنات وىذه الضارة الكائنات لقتل تستعمل مواد ىي
 والبيوت الصناعة في المزارعين قبل من تستعمل المواد وىذه ديدان، أو طحالب أو جرذان

.(68 :1992 وآخرون، مصمح) والبساتين
  
:  مستخمص . 2

عنصر أو عدة عناصر مركبة مع بعضيا البعض لتكون مركباا : تعرفو الباحثات إجرائياا بأنو
.جديداا مستخرج من مادة معينة، وىذه المادة في بحثنا ىذا ىي قشور الحمضيات

:الحمضيات . 3
 تزيد حيث عدة فوائد ليا نفاذة، رائحة ذات النباتات من فصيمة :بأنو إجرائياا  الباحثات تعرفو

 .والكميمنتون والميمون البرتقال :ومنيا بأنواعيا بالفيتامينات وتمده الجسم مناعة من
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 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثهصطلحات  
:الزراعية اآلفات .4
 إنتاجيتو، وقمة نموه ضعف فتسبب والماء الغذاء عمى وتنافسو حولو أو النبات عمى تتواجد حية كائنات ىي

 والقوارض والقواقع كالحشرات المجردة بالعين رؤيتيا يمكن آفات منيا متعددة حية كائنات اآلفات وتتبع
 والتي والفيروسات والبكتيريا كالفطريات المجردة بالعين رؤيتيا يمكن ال وآفات فييا، المرغوب غير والنباتات

  :2014 بمصر، الزراعة بوزارة الزراعية اآلفات مبيدات لجنة)و (2014 العون،) وغيرىا نباتية أمراض تحدث
19).

.البحث موضوع وىي الحشرات :اآلفات ىذه ومن
:الحشرات .5

 من ىائمة أعداداا  تضع فمعظميا يصدق، ال تكاثرىا أن حيث الكون في انتشاراا  الحية الكائنات أكثر وىي
 الخارجية، االعتداءات ضد الطبيعي وتحصينيا حجميا صغر منيا عوامل عدة ذلك عمى ويساعدىا البيوض

 من كبيراا  قدراا  يمنحيا مما تواجييا التي القاسية البيئية الظروف عمى التأقمم عمى العالية قدرتيا إلى باإلضافة
.( 70 :1992 وآخرون، مصمح) والتكاثر لمنمو المتاحة العوامل واستغلل البقاء عمى المنافسة
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 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 

 (حنى جٍل حبثً واعد )
 

 :البحثهنهج 
 أربع بتصميم التجريبي المنيج البحث ىذا في الباحثات استخدمت
  .التجربة ليذه المنيج ىذا لمالئمة وذلك تجريبية، مجموعات
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 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثحدود  
:التالية الحدود عمى البحث يشمل

:الموضوعي الحد .1
 عمى (الكميمنتون -البرتقال) الحمضيات قشور من المستخمص المبيد أثر تجربة عمى البحث يقتصر
 .(التريبس-األحمر العنكبوت -المن) الزراعية اآلفات بعض

:المكاني الحد .2 
.بخانيونس  زراعية مناطق وأربع بخانيونس الزراعة ومديرية بنات الثانوية سممة أم مدرسة

:الزماني الحد .3
 وحتى فبراير شير نياية من 2017-2016 الدراسي لمعام الثاني الدراسي الفصل في التجربة إجراء تم

.مارس شير نياية
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 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثجمتوغ وػينة   

:البحث مجتمع
.الزراعية اآلفات ىو

:البحث عينة
:وىي التجربة إجراء أثناء موجودة كانت التي الزراعية اآلفات بعض

.(التريبس –األحمر العنكبوت –المن)                      
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 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :البحثأدوات 

 سيتم التي الحشرات نسبة لمعرفة استخدمت التي المالحظة بطاقة الباحثات استخدمت
.المبيد بواسطة عمييا القضاء
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 املؤمتر الطالبً املدرسً السنىي الثانً 
 (حنى جٍل حبثً واعد )

 :البحثإجراءات  
:إجراء التجربة. 1
 .والكميمنتون البرتقال من الحمضيات قشور تجميع .أ

 .طحنيا ثم تاماا  تجفيفاا  البرتقال قشور تجفيف .ب
 .الماء في الكميمنتون قشور نقع .ج
.قشوره نقع من الكميمنتون ومستخمص البرتقال، قشور طحن من البرتقال مستخمص عمل .د
:خطوات العمل. 2

:جاءت خطوات التجربة عمى النحو اآلتي
 الطحن عملية قبل ووزنها كامل   يوما   الشمس ألشعة تعريضه ثم يومين لمدة ظليل مكان في البرتقال قشور تجفيف تم .1

.جم 83.5 وزنها كان حيث

  .منه البحث في المستخدم المستخلص وتحضير بودرة لمسحوق ليتحول البرتقال قشور طحن .2

 من لتر في الحجم متوسطة قطعا   المقطعة الكليمنتون قشور من جم220 نقع تم حيث يومين لمدة الكليمنتون قشور نقع .3

.الماء

 البرتقال قشور من البودرة مسحوق من جم 20 إلى األسيتون مادة من سم100 إضافة طريق عن المستخلص تحضير تم .4

.الماء من سم 250 في وإذابتهما المجففة

 بخانيونس زراعية مواقع ألربع بخانيونس، الزراعة لمديرية التابع المختص المهندس بصحبة البحثي الفريق توجه .5

 وفي سم،50 تركيز األول الموقع في استخدم حيث الكليمنتون، ومنقوع البرتقال مستخلص من مختلفة تراكيز فيها استخدمت

 دون خالصا كلهما والمنقوع المستخلص استخدم الرابع الموقع في أما سم، 200 الثالث الموقع وفي سم،100 الثاني الموقع

.إليه الماء إضافة
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 (حنى جٍل حبثً واعد )

 
 :البحثنتائج 

 في ضدىا الكميمنتون ومنقوع البرتقال مستخمص استخدم التي اآلفات مالحظة بعد
:اآلتي تبين األربعة الزراعية المواقع

.اآلفات من شيء فيو يقتل لم  األول الموقع أن .1
.اآلفات من % 5 -2 من فيو قتل الثاني الموقع .2
.اآلفات من % 8 -5 من فيو قتل  الثالث الموقع .3
.اآلفات من % 15 -10 من فيو قتل  الرابع الموقع .4

:القول يمكن ذلك وعمى
 اآلفات، لقتل الفرصة زادت كمما المستخمص تركيز نسبة زادت كمما أنو المعروف من

 لممزارع المرضية التأثير نسبة لمعرفة البحث ىذا في المختمفة التراكيز استخدمت ولكن
.التخفيف عند والمستخمص المنقوع من كل كفاءة ولتحديد
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 :البحثتىصيات  
:باآلتي البحثي الفريق يوصي نتائج من التجربة عنو أسفرت ما ضوء في
 والوقاية وكيفية والنباتات الزراعية باآلفات تختص تثقيفية ودورات ندوات إلعطاء بخانيونس الزراعة بمديرية االستعانة .1

.ضدىا المبيدات استخدام عمى المترتبة األمراض ومن منيا
 تكن لم إذا ولكن النظافة ىو عمييا لمقضاء سالح وأفضل بسيطة، بأعداد كانت إذا ضارة غير البيت داخل الحشرات معظم .2

  :التالي مراعاة عمينا المزرعة أو البيت في سواء مبيدات الستخدام واضطررنا كامل، بشكل فعالة
 يسبب المطموبة الكمية عمى بسيطة كمية أي إضافة ألن مناسبة وتكون بالعمل تقوم والتي المبيدات من كمية أقل استعمال .أ

.خطيرة أمراضاا 
.سم أي من التخمص عند الحذر .ب
.المبيدات رش عند واقية أجيزة وضع .ج
.الطبيعة في الحشرات أعداء باستخدام واستبداليا المبيدات استعمال من اإلقلل .د
.زراعية تثقيفية ودورات ندوات في المزارعين مشاركة .ه
.البحث في المذكورة غير الحشرات من أخرى أنواع لقتل الحمضيات من أخرى أنواع عمى تجارب إجراء .3
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 :املالحظةبطاقة  
  

الحشرةالموقع
      

اليوم  التركيز         
األول

اليوم     

الثاني 

اليوم 
الثالث

123123123خالص50100200

األول
المن

العنكبوت 
األحمر

المنالثاني

الثالث
المن

التريبسالرابع

:مفتاح البطاقة
%(5-2)حشرة  10–1.  1
%(8-5)حشرة  30–10.  2
%(15-10)حشرة  50–30.  3
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 :التجربةصىر  

بنسب الرش في استخدامو قبل الكميمنتون منقوع
 عن الناتج البودرة ومسحوق مختمفة وتراكيز 

 إضافة قبل المجففة البرتقال قشور طحن
.الرش في واستخداميا األسيتون

تجميع قشور الكميمنتون وتقطيعيا قطعًا متوسطة 
.  جم منيا في لتر من الماء220الحجم ونقع 


