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بحث   ملخص ال
ىدف ىذا البحث لدراسة أثر رؼ نبات الفول بمستخمص الشاؼ عمى سرعة إنبات بذور نبات الفول وطول 
النبات وسمك الساق وكثافة األوراق، حيث استخدمت الباحثتان المنيج التجريبي القائم عمى إجراء تجربة 
عممية ، واستخدمت بطاقة المالحظة ، لمتابعة نتائج التجربة ، حيث كانت المجموعة الضابطة عبارة عن 
أصيص نبات فول تم رّيو بالماء فقط، والمجموعة التجريبية أصيص نبات فول تم رّيو بمستخمص الشاؼ 

 ( .15/3/2019 إلى 5/2/2019)خالل الفترة الزمنية  من تاريخ 

وقد توصمت الدراسة إلى أن الرؼ بمستخمص الشاؼ أدػ إلى سرعة في إنبات بذرة الفول وزيادة في طول 
 .النبات وُسمك الساق وكذلك زيادة في كثافة األوراق بشكل ممحوظ 

االستفادة من مخمفات الطعام وخاصة مشروب الشاؼ كسماد طبيعي وأوصت الدراسة بضرورة 
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باحث تقديم  ال
 

  رباها و صارت تنبت العز ال العشبا    فكل بالد جادها العلم أزهرت
 

 الحمد هلل ربنا رب العالمين ورب كل شيء، وصل الميم وسمم وبارك عمى سيدنا وشفيعنا يوم الدين، 

سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعمى ألو وصحبو وسمم، لقد وفقنا هللا و اجتيدنا لتقديم ىذا البحث، لكي ينتفع بو كل من أىتم 

، وندعو (أثر رؼ مستخمص الشاؼ عمى نمو نبات الفول )بيذا األمر ونتحدث في ىذا البحث عن موضوع 

زيادة اإلنتاج المحمي )هللا عز وجل أن نكون قد قدمنا بحثًا يميق بمقام العمم والعمماء، وكان ىدف ىذا البحث 

، ونحن في طريقنا لتقديم ىذا البحث ونتمنى أن نكون قد (لمسوق الزراعية بطريقة قميمة التكمفة كبيرة التأثير

البحث العممي، ونكون قد نجحنا في توصيل معمومات بسيطة لكل الميتمين بالبحث العممي،  قمنا  بخدمة

وخاصة ىذا الفرع من فروع العمم والمعرفة، ونحن نتمنى أن يسع صدركم بقراءة ىذا البحث، وتقديم أؼ 

مالحظة ولو بسيطة لنا بشأن ىذا البحث، وخاصة المالحظات العممية واليادفة، والتي تخدم البحث العممي، 

 بإذن األخرػحتى نستفيد من خبراتكم، ونقوم بتطوير أنفسنا، و نتفادػ كل العيوب في ىذا البحث والبحوث 

هللا تعالى، ونتمنى من هللا عز وجل أن يوفقنا في ىذا البحث، ويسدد خطانا و يديم عمينا نعمتو وعممو، 

 .ويحفظنا ويحفظكم جميعًا، ونسأل هللا العمي العظيم أن يكتب لنا التوفيق والنجاح
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة

 المقدمة

 تصنيفيا وتم ،  األرضسطح عمى تعالى هللا خمقيا التي الرئيسية الحية لكائنات امن النباتات تعد
 ،وحشائش وشجيرات أزىار وأعشاب شكل عمى نوع 300000 من أكثر عمى تحتوؼ حيث خاصة كمممكة
 حيث لإلنسان ؼغالغذا اليرم مستويات من األول المستوػ وتعتبر إلى آخر، مكان من الحركة عديمة وىي

 إن. الحياة قيد اإلنسان لمبقاء عمى يتنفسو الذؼ األكسجين توفر النباتات أن كما،مباشر بشكل عمييا يتغذػ
 التي الحيوانات وأنواع اإلنسان بحياة وثيقا ارتباطا ترتبط ما بيئة تستوطنؼ الت النباتية والمجتمعات النباتات
 والكساء الغذاء في مباشر غير أو مباشر بطريق والحيوان ن اإلنسان العتماد نظرًا وذلك البيئة تمك تستوطن
 المحيطات وفي الجبال قمم عمى نمو، تقريبا األرض بقاع جميع في النباتات تنمو. النباتات عمى والمأوػ

 والمناخ الطقس:  أىمياومن النباتات نمو عمى تؤثر التي األمور من الكثير وىناك، الصحارؼ من العديد وفي
 زراعة في المستخدمة التربة ونوع النباتات لرؼ المستخدمة الماء وكمية بالنباتات تحيط التي البيئية والعوامل
 . النباتات

 درجة من والتخفيف الجو ترطيب ػلع النباتات تعمل حيث اإلنسان حياة في كبيرة أىمية لمنبات 
 ميم غذاء مصدر وتعد ، إنتاج األكسجينإلى وتؤدؼ اليواء في الكربون أكسيد ثاني نسبة من والتقميل الحرارة

 والطبية الخشبية الصناعات مثل الصناعات من العديد في النباتات وتدخل لمفالحين رئيسا دخل ومصدر
 لموجود الحقيقي التحدؼ الزارعة تمثل لذا جذورىا خالل من التربة انجراف من التقميل ػلع تعمل وكما

 نوعيتو وتحسين اإلنتاج لزيادة ونموىا زراعتيا ظروف تحسين دوما إلى يسعون نؼالمزارع إن حيث اإلنساني،
 األسمدة في اإلسراف إن بالذكر الجدير ومن. والكيميائية العضوية لألسمدة المكثف االستخدام خالل من

 سمية آثار ويترك كما كالسرطان الخطيرة باألمراض ويصيبيم المواطنين حياة ييدد خطر يشكل الكيميائية
نتاج لمبيئة، البيولوجي بالتوازن اإلضرار وعدم البيئة عمى الحفاظ عمى الدجوؼ أكد وقد البيئة، عمى  منتجات وا 

 ( 1996 :8الدجوؼ)  الكيميائية لممبيدات الضار المتبقي األثر من خالية البشرؼ لالستيالك صالحة زراعية
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 لم ولكن الكيميائية األسمدة مساعدة دون طبيعي بشكل النبات نمو من تسرع التي العوامل بعض ىناك
 في الموجود والكالسيوم النيتروجين أن السابقة الدراسات أوضحت وقد ، الحاليوقتنا في البحوث تتناوليا
 .البنات نمو عممية من تسرعالقيوة 

 البحث ىذا من المستفيدين أكثر ولعل ،النبات نمو لتسريع عوامل توجد لم السابقة الدراسات في ولكن
 الوافر والربح المبكر الحصاد إلى ذلك ويؤدؼ لدييم الزراعية المحاصيل إنتاج تسريع يتم حيث، المزارعين
 .المستيمكين صحة عمى الحفاظ الوقت وفي ذات

 تساؤالته و البحث مشكمة

 عادة الشتاء فصل في ذلك ويحدث، النبات أنواع بعض نمو بطء حول عام بشكل البحث مشكمةتمحورت 
 بطء أو توقف ان؛ فالصيف فصل في، أما السكون مرحمة في النبات يدخل حيث؛ لمنمو طبيعي توقف وىذا
انة سند إلى النبات حاجة رؼ،ال ماء قمة أو زيادة ،التسميد قمة ) : منيا عديدة ألسباب يكون قد النبات نمو
 : البحث في دراستيا تمت التي المشاكل بعض وىناك . والحشرية المرضيةاإلصابات  ، كبيرة (أصص)

 .النمو وتسريع التسميد في الكيميائية األسمدة استخدام زيادة -
 .تدويرىا إعادة وعدم القطاع في العضوية النفايات معدل زيادة -
  .زيادة األعباء المادية الممقاة عمى الفالح الفمسطيني -

 البحث لمشكمة الرئيس السؤال

 الفول؟ نبات مستخمص الشاؼ عمى نمو الرؼ بما أثر

 : التاليةالفرعية التساؤالتويتفرع منه 

  الفول؟ سرعة إنبات بذورعمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -1
 نبات الفول؟ طول عمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -2
 نبات الفول؟ كثافة أوراق عمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -3
 نبات الفول؟ ُسمك ساق عمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -4
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البحث  فروض

  الفول؟ سرعة إنبات بذورعمى الشاؼ مستخمصال يؤثر الرؼ ب -1
 نبات الفول؟ طول عمى الشاؼ مستخمصال يؤثر الرؼ ب -2
 نبات الفول؟ كثافة أوراق عمى الشاؼ مستخمصال يؤثر الرؼ ب -3
 نبات الفول؟ ُسمك ساق عمى الشاؼ مستخمصال يؤثر الرؼ ب -4

 البحث هدافأ

 .الكيميائية األسمدة استخدام في اإلفراط لمشكمة حمول عن البحث -1
 .العمل عمى زيادة اإلنتاج المحمي لمسوق الزراعية بطرق سميمة -2

 العممية الناحية من البحث هميةأ

 . النيتروجين عمى المحتوؼ الشاؼ مستخمص باستخدام أسرع بمعدل النباتات نمو •

 التطبيقية الناحية من البحثأهمية 

 بيئية نواحي في الشاؼ بقايا تدويرإعادة  •

 النباتي الغطاء زيادة •

  نمو النباتسرعة لزيادة طرق عن البحث •

 الكيميائية األسمدة استخدام في اإلفراط لمشكمة حل عن البحث •

 لبحث احدود

 2019/مارس/15 – 2019/فبراير/5من تاريخ : الزمانية الحدود

 .شمال غزة-  مدرسة الكويت الثانوية لمبنات:الحدود المكانية
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 البحث مصطمحات

 . الربيع في وينضج الخريف في يزرع ا،ونيئ ويابسا رطبا يؤكل القرنية الفصيمة من عشبي نبات: الفول

 قدرة في ضرر إحداث دون سبات حالة في النبتة جنين يبقى أن يستطيع التي الزمنية الفترة ىي:اإلنبات
 . إلى آخرنبات من وتختمف النمو عمى النبات

 األوراق، من يصنع الذؼ المشروب وعمى أوراقيا وعمى شجيرة أو شجرة عمى يطمق صيني اسم : الشاي
 .آسيا شرقي األصمي وموطنو الكاميميا، فصيمة إلى ينسب .الخضرة دائم ونباتو

 .السكر عميومشروب الشاؼ الناتج من إضافة الماء المغمي عمى نبتة الشاؼ دون وضع : مستخمص الشاي

 

  



12 
 

 الثانيل الفص
 اإلطار النظري

 مقدمة

 

 أنواع النباتات

 

 الشاي

 

 

 نبات الفول
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 مقدمة

 وىي ،  األكسجينوتنشر وتخرج، حوليا من الكربون أكسيد ثاني تأخذ، إذ تتنفس حية كائنات النباتات تعتبر
 العوامل من العديد إلى يحتاج ،وسميم صحيح بشكل النبات ينمو ولكي اإلنسان، كما وجل عز هللا خمق من
 عديدة أشكال ليا النباتات أن كما ،والضوء، التربة، الماء، الحرارة: العوامل ىذه ومن بقائو عمى تساعد التي
  .، واألزىاروالشجيرات ،والحشائش األشجار، واألعشاب، منيا

 وىي، احد عمى تعتمد فال بنفسيا غذائيا بصنع تقوم النباتاتأن : ومنيا، كثيرة صفات بعدة النباتات وتمتاز
 تكسبيا التي الخضراء البالستيدات عمى وتحتوؼ ،الخاليا من العديد عمى وتحتوؼ، نواة ليا حية مخموقات

، متنوعة بيئات في وتتكيف، الرياح من الظاىرة حركتيا باستثناء الحركة عديمة والنباتات األخضر، لونيا
 . خموؼ جدار عمى وتحتوؼ ،الماء أو اليابسة في سواء

 : النباتاتأنواع  

 الغابات ذلك ومثال، بيا اإلنسان تدخل ودون هللا من بأمر األرض من خرجت التي وىي: التمقائية النباتات
 وذلك  اإلنسان،من اىتماما النباتات تمقى ىذا يومنا وفي األرضية، الكرة من واسعة أراض في المنتشرة الكثيفة
 في تدخل التي المواد بعض واستخالص، كالحطب وقودا واستخداميا، الحيوانات رعي من مصمحتو لخدمة
 . األدويةصناعة

 النباتات وتتميز، والحبوب ،والفاكية كالخضروات  اإلنسان، زرعيا التي النباتات وىي : المغروسة النباتات
 وحرث إنتاجيا، من التحسين عمى اإلنسان يعمل كما، المستمر ورييا  اإلنسان،بعناية تحظى بأنيا المغروسة
 . وتسميدىا األرض،
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 :الشاي

اسم صيني يطمق عمى شجرة أو شجيرة وعمى أوراقيا وعمى المشروب الذؼ يصنع من األوراق، ونباتو دائم 
 أمتار، 9ينمو في موطنو إلى ارتفاع . ينسب إلى فصيمة الكاميميا، وموطنو األصمي شرقي آسيا. الخضرة

أوراقو رمحية الشكل خضراء داكنة، واألزىار .  سم150- 90ولكنو في المزارع يقمم شجيرات صغيرة طوليا 
والشاؼ ُيعتبر أكثر المشروبات . عطرة بيضاء مصفّرة وكان المشروب المفضل حتى استبدلت بو القيوة

وأىم الدول . اليند، الصين، سيالن، إندونيسيا، اليابان، فرموزا: استيالكًا بعد الماء، وأىم الدول المنتجة لمشاؼ
تحتاج زراعتو إلى تربة . أستراليا، روسيا، كندا، ىولندا. المستوردة بريطانيا، والواليات المتحدة األمريكية

خصبة خفيفة، وطقس حار، وىواء رطب، ومطر غزير الشجيرات الصغيرة المستنبتة من البذور تصمح لمجني 
وتقطف األوراق باليد وىي يانعة .  عامًا50بعد حوالي ثالث سنوات، وقد تظل ىذه الشجيرات تنتج لمدة 

تترك األوراق حتى تذبل، ثم تبرم وتسخن، وفي الشاؼ األخضر . وأفضميا األوراق الرقيقة القريبة من القمة
 في شاؼ التنين أما ساعة، 24تسخن األوراق فور قطعيا، وفي الشاؼ األسود تخمر األوراق أواًل حوالي 

يصنف . األسود وىو نوع من الشاؼ يشربو أىل الصين، تخمر األوراق جزئيًا وىو وسط في النكية والمون
ونكية الشاؼ سببيا زيت طيار، وخاصيتو المنبية سببيا . الشاؼ حسب حجم الورقة ابتداء من أصغرىا

وأحيانًا يضاف . الكافيين، وخاصيتو القابضة سببيا التانين الذؼ يتناقص في الشاؼ األسود من جراء التخمير
 .زىر الياسمين أو غيره من النباتات العطرة إلى بعض أنواع الشاؼ إلعطائو طعم رائع

 :مكونات الشاي

 :(النسبة المئوية من الوزن الرطب لألوراق وبحسب األصناف )تدخل في تركيب الشاي المكونات التالية

 %77.5-75ماء  -
 %4-2مواد عفصية  -
 %4.8-1كافيين  -
 %0.02زيوت عطرية  -
 %20-12بروتين  -
 %4-3كربوهيدرات  -
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 –األلمنيوم )من الوزن الجاف منها % 5-4كما يحتوي الشاي عمى عناصر معدنية بنسبة 
 .(البوتاسيوم- الكالسيوم- النحاس-  الزنك–الكبريت -  الفسفور–المنجنيز 

:  نبات الفول

تعّد منطقة آسيا . (Vicia faba: بالالتينية)اسمو العممي .  نوع نباتي يتبع جنس البيقية من الفصيمة البقولية
الوسطى مركز النشوء األصمي لمفول وال يعرف إن كان قد تطور وراثيًا كيجين بين البيقية رفيعة الورق 

أو أن كان تطوره  (Vicia narbonensis: بالالتينية)والبيقية فرنسية  (Vicia angustifolia: بالالتينية)
الساق ذات زوايا مضمعة شبو .  سم80من البيقية رفيعة الورق فحسب وىو نبات حولي يصل ارتفاعو إلى 

الثمرة قرن يحمل بداخمو عدة بذور و عرف منذ أيام الفراعنة ويعّد . األزىار بيضاء مبقعة باألسود. مربعة
يستعمل كثيًرا في المطبخ العربي، ويعّد األكمة الشعبية األولى في مصر، حيث يؤكل . مصدرًا بدياًل لمبروتين

م لدػ األقباط يقّدم الصيايوميًا وخاصة كوجبة إفطار وأيًضا عمى وجبة السحور في شير رمضان وفي أيام 
. عادًة الفول مع تتبيمة من الثوم، عصير الميمون الحامض، زيت الزيتون، الفمفل األسود، الكمون والممح
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 لثالثال الفص
 

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

 األسمدة إلىلقد قامت العديد من الدراسات عمى البحث عن عوامل مساعدة لزيادة نمو النبات دون المجوء 
 :منياالكيميائية 

 (:2017()هيفاء عبد العظيم , ا الشهراني هي)دراسة 

 تحجز مكانا ليا في أن فقد استطاعت بأسره المشروبات شيرة في الوطن العربي و العالم أكثرالقيوة ىي أحد 
 لمقيوة في أخرػ بطعميا المميز و رائحتيا المنعشة و قد سمطت ىذه الدراسة أىمية األصيمةالحضارة العربية 

المجال الزراعي و ىذا الحتوائيا عمى كمية كبيرة من الكالسيوم و النيتروجين الميمين لنمو النبات وتم تسميط 
 :الضوء عمى ىذا من خالل زراعة أربعة أحواض

تم سقيو بالماء فقط  وتمت زراعتو فاصولياء : الحوض األول 

تمت زراعتو فاصولياء وتم سقيو بمشروب القيوة  :الثالثالحوض 

تمت زراعتو فول و تم سقيو بالماء فقط : الحوض الثالث 

 بمشروب القيوة ريووتم   تمت زراعتو فول:الرابعالحوض 

 مما سبق نرػ أنو تم استخدام المنيج التجريبي الرابع و الثاني و أفضل في الحوضين و قد لوحظت نتائج 
وقد توصمت التجربة السابقة إلى أن القيوة ىي واحد من أفضل األسمدة العضوية لمنبات وتم نصح المزارعين 

 . الكيميائيةاألسمدةباستخدام القيوة بدل 

 (:2018) (دوباي إيمان, تريكي مريم)دراسة 

تناولت الدراسة تأثير التسميد ببقايا القيوة عمى المموحة وحموضة التربة وبعض الخصائص المورفولوجية 
والفيزيولوجية لنبات الفول، حيث تم تعريض نبات الفول لتراكيز مختمفة من التسميد العضوؼ، ومالحظة 
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استجابة النبات خضريًا وكيميائيًا لدراسة بعض المعيرة المورفولوجية مثل طول الساق، عدد األوراق، عدد 
األزىار، عدد العقد الجذرية والوزن الغض وبعض الخصائص الكيميائية مثل الكموروفيل، البرولين، 

السكريات، حيث أعطى التسميد العضوؼ بتفل البن زيادة في إنبات ونمو نبات الفول وذلك من خالل الزيادة 
 .في كل من الخصائص المورفولوجية مقارنة مع الشاىد

 (2018) (أبو عامر,فرح وآخرون)دراسة

ىدفت الدراسة لمتعرف إلى تأثير الرش بمستخمص الثوم وقشور البيض والموز عمى نمو نباتي الفول والفمفل، 
-2017)وقد نفذت التجربة في مدرسة فاروق الفرا الثانوية لمبنات خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 

مستخمص الثوم وقشور الموز وقشور البيض بتراكيز : ، حيث استخدمت المستخمصات التالية(2018
أسبوع، /مرة(1)لتر، عمى التوالي وقد كررت عممية الرش بالمستخمصات /غم26لتر، /غم260لتر، /غم20

وتم تسجيل البيانات، ودراسة مدة اإلنبات، طول النبات، عدد األفرع، عدد األوراق، المساحة الورقية، عدد 
تفوق معامالت الرش بمستخمص قشور الثوم والموز في صفات النبات، : الثمار، وأظيرت النتائج مايمي

وأوصى الفريق البحثي بضرورة استخدام المستخمصات بداًل من المبيدات الكيميائية من قبل وزارة الزراعة 
 .والمزارعين

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

اتفقت الدراسات السابقة مع ىذه الدراسة في استخدام األسمدة العضوية الناتجة من مخمفات الطعام في تسميد 
النباتات وخاصة نبات الفول، وتميزت الدراسة الحالية في استخداميا لمشاؼ في عممية رؼ النبات كأحد أىم 
المشروبات الشعبية المتداولة في قطاع غزة، وكذلك في استخدام مستخمص الشاؼ فقط دون استخدام التفل 

 .الناتج عنو

كذلك اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التوصل لنتيجة أن استخدام األسمدة العضوية الناتجة 
 .من بقايا ومخمفات الطعام تعطي نتائج جيدة عمى نمو نبات الفول
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  الرابعالفصل
 ات البحث ومنهجيتهإجراء

 
 عينة البحث

 

 منهج البحث

 

 أدوات البحث
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  الرابعالفصل

 ات البحث ومنهجيتهإجراء

 

 ذو الحبة الكبيرةالفول نبات  : عينة البحث

، وأيضًا وقد اخترنا ىذا العينة لسرعة نموىا وذلك لقصر مدة البحث
فصل الشتاء الموسم الذؼ تم إعداد البحث )لنموىا في ىذا الموسم

 .(خاللو

منهج البحث 

 . نفي تساؤالت البحثأو إثبات يعتمد عمى استخدام التجربة العممية في ألنو التجريبي؛المنيج 

 البحث أدوات

 :المالحظةبطاقة 

 .المراقبة أو البحث وتعني المشاىدة أدوات أقدمتعد من 

 . الحظنا تسارع نمو النباتأو يعتمد عمى المالحظة حيث راقبنا ألنو بحثنا إلعداد المناسبة األداةوىي 
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 الخامسالفصل 

 

  النتائج وتحميمهاعرض
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 الخامسالفصل 

 النتائج وتحميمها عرض

 :أسئمة البحث والتي كانت كالتالي لإلجابة عن 

  الفول؟ سرعة إنبات بذورعمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -1
 نبات الفول؟ طول عمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -2
 نبات الفول؟ كثافة أوراق عمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -3
 نبات الفول؟ ُسمك ساق عمى الشاؼ مستخمص الرؼ بما أثر -4

 :، وكانت كالتاليمستخمص الشاؼ عمى نمو بذور الفول برؼ الأثر لفحص عداد تجربة تّم إ   

:  أدوات التجربة 

كل فتيمة  )، بذور فول حجم كبير عدد زوجي، فتائل شاؼ2تربة زراعية ، ماء، أصيص كبير عدد        
 .ممم، ميزان حرارة، مسطرة مترية، ميكروميتر200كأسين حجم  (غم شاؼ2بيا 

 : خطوات التجربة

 .توزيع التربة الزراعية بشكل متساٍو في كل أصيص- 1

 .غرس عدد متساٍو من بذور الفول في كل أصيص-2

 .وضع األصيصين في نفس المكان من حيث التيوية والتعرض لمشمس لتثبيت المتغيرات-3

، وآخر عمى األصيص الثاني مكتوب عميو (ماء) وضع الصق عمى األصيص األول مكتوب عميو -4
 .(شاؼ)
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، أما الكأس الثاني فيتم وضع فيو كمية من (س20) وضع ماء في الكأس في درجة حرارة الغرفة -5
مستخمص الشاؼ بعد تجييزه وتبريده لنفس درجة حرارة الكأس األول والتأكد من درجة حرارة الكأسين باستخدام 

 .الحرارةميزان 

رؼ األصيص األول باستخدام كأس الماء، أما األصيص الثاني باستخدام مستخمص الشاؼ في نفس -6
(. 2)انظر ممحق.المحظة

 .استخدام المسطرة المترية لقياس طول الساق، واستخدام الميكروميتر لقياس سمك الساق-7

 . بطاقة مالحظةإعداد- 8

 .تدوين المالحظات في بطاقة المالحظة- 9

 :المالحظات

: والذؼ يوضح التغير في طول الساق  (1)تم تدوين المالحظات في الجدول 

 مستخلص الشاي ماء فقط عذد األيام

10 0 2 

14 1.2 4.2 

17 7.4 12.2 

21 14.4 19.1 

26 21.6 26 

31 28.2 31.7 

34 34.5 39 

 17.3375 13.7625 المتوسط
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  الفرق بين طول الساق بين المجموعتين1

 

( 2)وباستخدام الميكروميتر ، تم قياس سمك الساق للمجموعتين في فترات متبعدة وتدوينها في الجدول

: والذي يوضح الفرق في سمك الساق بين المجموعتين

 مستخلص الشاي ماء فقط م

1 2.35 3.5 

2 3.2 4.32 

3 4.25 4.85 

4 5.65 6.52 

 4.7975 3.8625 المتوسط
 

 

  الفرق بين سمك الساق بين المجموعتين2
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 :يوضح الفرق في عدد األوراق بين المجموعتين في فترات متباعدة (3)والجدول رقم 

 مستخلص الشاي ماء فقط م
1 4 6 

2 5 8 
3 9 15 

4 34 66 
 23.75 13 المتوسط

 

 

 الفرق بين عدد االوراق في الفرع بين المجموعتين3

: النتائج النهائية

مستخمص الشاؼ عمى  من خالل التجربة السابقة لوحع أثر 

 إنبات البذورسرعة  -1
  طول النبات -2
 ُسمك الساق واخضراره -3
 كثافة األوراق -4
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 اتالتوصي

 .ووزارة الزراعة باستخدام مستخمص الشاؼ لزيادة وسرعة إنبات نبات الفول المزارعيننوصي  -1
نوصي المزارعين باستبدال الشاؼ باألسمدة الكيميائية ألسباب منيا أن عبوات الشاؼ منخفضة الثمن  -2

وعدم وجود أضرار جانبية لرؼ النبات بو و عدم احتوائو عمى مواد كيميائية مسرطنة  
نوصي وزارة الزراعة و المؤسسات المساندة لمفالحين بنشر ىذا البحث بطريقة تخدم الفئات  -3

 .المستيدفة
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 المراجع االلكترونية



28 
 

 المراجع

 :المراجع العربية

 .موسوعة فسيولوجيا النبات (ت.د)إدريس، دمحم  -1
 .محاصيل البقول، مطبعة أطمس: (1996)الدجوؼ، عمي  -2
عمم األحياء المجيرية والطبية والمضادات الحيوية والمعقمات، دار : (2009)أسفار شياب : الشبيب -3

 .النشر والتوزيع و الثقافة
 .اإلحصاء وتصميم التجارب، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية: (2007)الشربيني، زكريا  -4
تأثير التسميد ببقايا القيوة عمى المموحة وحموضة التربة وبعض : (2018)إيمان،دوباؼ ومريم،تريكي -5

 .الخصائص المورفولوجية والفيزيولوجية لنبات الفول، الجزائر، جامعة األخوة منتورؼ قسنيطة
تأثير مستخمص الثوم وقشور البيض والموز عمى نمو نباتي الفول :(2018)أبو عامر،فرح وآخرون -6

 .والفمفل، خانيونس، مدرسة فاروق الفرا الثانوية لمبنات

 :المراجع األجنبية

Adam Felman (19-5-2017), "What are the health benefits of black 
tea?"،www.medicalnewstoday.com, Retrieved 27-8-2018. (Edited) 

 المراجع االلكترونية

 ، الموقع 2019 مارس 16تاريخ االطالع : ما ىو نبات الفول (2019)خميس، أسامة  -1
https://mawdoo3.com 

  مارس16، تاريخ االطالع (2019)ويكيبيديا -2

http: \\ar.wikipedia.org 

  مارس25، تاريخ االطالع (2019)فوائده وأضراره -مكونات الشاؼ -3

www.agronomir.info 

https://mawdoo3.com/
file:\\ar.wikipedia.org
http://www.agronomir.info/
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 المالحق

 (1)ممحق

 بطاقة المالحظة  (1)جدول

عدد 
األيام  

تطور نمو نبات الفول المروي تطور نمو نبات الفول المروي بالشاي التاريخ 
بالماء 

ال شيء ال شيء  10/2/2019-5 أيام 5
ظيور بادرتي الفول عمى سطح التربة  13/2/2019-11 ايام 2

وبداية تكون الساق  
ال شيء 

و ظيور  (سم2)بدأ نمو الساق طولو  17/2/2019-14ايام 3
األوراق  

بدأ ظيور بادرتي الفول 

 حتى أصبح طولو نمو الساقازداد  21/2/2019-18ايام 4
سم وبدأ تفرع جديد لألوراق 4.2

 سم 1.2ازداد نمو الساق و طولو 
وظيور األوراق 

ازداد نمو الساق حتى أصبح طولو  25/2/2019-22 ايام 3
سم وبدأ تفرع جديد لألوراق 12.2

 سم 7.4ازداد نمو الساق و طولو  
وظيور األوراق 

ازداد نمو الساق حتى أصبح طولو  28/2/2019- 26ايام 4
سم وبدأ تفرع جديد لألوراق 19.1

 14.4ازداد نمو الساق و طولو 
سم وظيور األوراق 

ازداد نمو الساق حتى أصبح طولو  3/2019/ 4- 1ايام 5
سم وبدأ تفرع جديد لألوراق 26

 21.6ازداد نمو الساق و طولو 
سم وظيور األوراق 

ازداد نمو الساق حتى أصبح طولو  9/3/2019- 5 ايام 5
سم وبدأ تفرع جديد لألوراق 31.7

سم 28.2ازداد نمو الساق و طولو 
وظيور األوراق 

 39مو الساق حتى أصبح طولوازداد ن 12/3/2019-10  أيام  3
سم وبدأ تفرع جديد لألوراق 

سم 34.5ازداد نمو الساق و طولو 
وظيور األوراق 
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 (2)ممحق

 يعرض صور لخطوات التجربة 

 المالحظات أصيص الفول المروي بالشاي أصيص الفول المروي بالماء

 
 

 إعداد التربة وغرس البذور
 

 ظهور البادرة  

 بداية ظهور األوراق   
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 ظهور التفرعات

  

 نمو الساق واألوراق 

 

الشكل النهائي لممجموعتين 
معا 

 


