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       سيؽـوالجّي الكخي ...................اءحياتي ضيآللئ الشؾر التي مألت لى إ 
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 كخ والتقجيخذال
، والرالة والدالم عمى خيخ الؾرى نبيشا دمحم وعمى آلو الظيبيؽ األطيار، طيبا   كثيخا   الحسج هلل حسجا  

 وصحابتو األنكياء األخيار وبعج : 

عسادة  إلى شكخي وتقجيخي الؾافخيؽ قجمأ   نأ طخوحتي ىحهأمؽ  خيخةاأل طؾي الرفحاتأ اوأن لي يظيب

إّياَي  عمؾم الكيسياء لسشحيؼ و عمؾم الحياة  يقدسورئاسة ، خبية لمعمؾم الرخفة/ جامعة ديالىكمية الت

قدؼ و  ح قدؼ عمؾم الحياة يألساتالكبيخ فزال عؽ امتشاني  ،طخوحتيأ نجاز، وإكسال بحثيإ فخصة

أتقجم بخالص شكخي و  في البحث،مؽ مداعجة لي لسا أبجوه  ،وجسيع السشتدبيؽ فييسا عمؾم الكيسياء

)األستاذ  عمى أطخوحتي السذخفيؽ الفاضميؽاألستاذيؽ الجميميؽ  لىإ وتقجيخي وعخفاني بالجسيل

   (حسيج مرظفى عبج السجيج الجكتؾر األستاذ السداعجو  إبخاليؼ مثشى دمحم الجكتؾرالسداعج 

 داعيا   ،يمة مجة البحث، ومداعجتيسا الجميمة لي طالدجيجة وتؾجيياتيسا، ليالستؾاصمة لستابعتيسا 

. العافية في الجاريؽو  شحيسا العفؾيس ، وويدجد خظاىسا، لكل خيخأن يؾفقيسا السؾلى تبارك وتعالى 

 مجة  إنجاز  خالل جيج معي لسا بحلو مؽ  ( حسجأ خيخ هللا أحسج  ) الغالي الرجيق شكخيدخني أن أو 

 مذتل بعقؾبة مشتدبي  واخص بالحكخزراعة ديالى  لسجيخية  امتشانا  و  شكخا  ج نفدي تفيض وأج البحث.

وألسختي الكخيسة  عغيؼ الذكخ  وآيات االمتشان   ،الحيؽ لؼ يبخمؾا عمّي بالعؾن والسداعجة السحتخميؽ

 . خيخ سشج وعييخ لي في مؾاجية الرعؾباتت وكان، فقج آزرتشي  في الدخاء والزخاء، والعخفان

خيخ ولعل  .بشرف حخف، فميؼ مشي كل االمتشان ولؾ بالعؾن  ولدت أندى أن أشكخ كل يٍج امتجت لي

ىحه حغيت أن  ،أصف شعؾر الغبظة التي مألت نفدي أن ،حخفي وأعّظخ بوما أختؼ بو شكخي 

ومالحغاتيا  الحكيسة، وآراءىا ،يجةالدج ياؾجيياتسشحيا تست   ،مجشة مشاقذة مؾقخة كخيسةباألطخوحة 

 .....، فميؼ مشي كل الذكخ واالمتشانإن شاء هللا مؽ مالمح الكسال واالكتسالليا الدامية ما آممو 

 ولي التؾفيق.مؽ وراء القرج وىؾ وهللا 
    

 اسامة    
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 أ الخالصة:     

ولغاية  1/2/2018لمفترة من  ،ختبرية والثانية حقميةم االولى تجربتينعمى ىذه الدراسة  شتسمتا      

 ،في مختبرات كمية التربية لمعمهم الررفة / جامعة ديالىالسختبرية  التجربةنفذت  ،1/11/2018

-Co الترسيب طريقةئيتين وىي بطريقتين كيسيا (ZnO)الزنك الشانهي  أوكديدتحزير  عمىشتسمت او 

Precipitation method  الدائل اليالميوطريقةmethod Sol-gel،   ص أوكسيد الزنك النانوي خ  ش

 على اشتملت ،طة طرق كيميائية وفيزيائيةابوس  الدائل اليالميوطريقة الترسيب طريقة ب المحضر

 Spectroscopy(FTIR) Fourier Transformed Infra-Red األشعة تحت الحسراءطيف  قياس

طيف االشعة الديشية السذتتة  قياسو X-Ray Diffraction (XRD)الديشية  شعةياس حيهد االوق 

 السجير االلكتروني الساسحو  Energy Dispersive X- ray Spectroscopy (EDX)لمطاقة

Scanning Electron Microscope(SEM)، يد اظيرت الشتائج ان متهسط الحجم الحبيبي ألوكد

على نانومتر  28.72و  22.74 بمغ الزنك الشانهي السحزر بطريقة الترسيب وطريقة الدائل اليالمي

 ذتل بعقهبة / مديرية زراعة ديالىسلبيت بالستيكي تابع في التجربة الحقمية فقد نفذت اما  .التتابع 

بطريقة الترسيب حزر الزنك الشانهي الس أوكديدمن 1-غم . لترمم 75و 25ضافة تراكيزإلدراسة تأثير 

  Capsicum الى السحمهل السغذي لشبات الفمفل الحار كل عمى انفراد وطريقة الدائل اليالمي 

frutescens L.   التام التعذية الترسيمباستخدام ُصسَست تجربة . الزراعة بدون تربةباستخدام تقشية 

CRD  الحقميةنتائج التجربة  تاظير ، لكل تكرار مذاىداتبثالثة تكرارات لكل معاممة وثالث : 

عمى جسيع السعامالت   الترسيببطريقة  السحزر1-ممغم.لتر75الزنك الشانهي بالتركيز أوكديدتفهق  -1

  ممم 10.3سم ومتهسط قطر الداق  61.0الشبات رتفاعاذ بمغ متهسط إ، في صفات السجسهع الخزري 

 



 ب

ومتهسط عدد  1-فرع.نبات 29.4ومتهسط عدد االفرع  2سم 32.0ومتهسط السداحة الهرقية 

قل متهسط ليذه الرفات عشد نباتات السقارنة)محمهل أفي حين بمغ ،  1-ورقة . نبات 0284.االوراق

عمى  1-ورقة . نبات  234.3و 1-فرع.نبات 23.5و 2 سم 25ممم و 9.1سم و 55 0.كهبر بدون زنك(

 .التتابع

 تفهقا  حقق الترسيب بطريقة  السحزرو  1-ترلغم.مم 75الزنك الشانهي بالتركيز أوكديد ستعسالا -2

 ستهسطزىار والثسار وكسية الحاصل وبفي عدد األعمى متهسط أ معشهيا  عمى جسيع السعامالت بتدجيمو 

 مقارنة بشباتات عمى التتابع1-غم . نبات 119.2و  1-ثسرة . نبات 16.8و  1-نباتزىرة. 75.0بمغ 

 1-زىرة . نبات 043.متهسط ليذه الرفات بمغ اقل ت التي سجم)محمهل كهبر بدون زنك(  السقارنة

 .عمى التتابع 1-نباتغم. 64.0و 1-ثسرة . نبات 09.و

 معشهيا  الترسيب  السحزر بطريقةو  1-غم. لترمم 75الزنك الشانهي بالتركيز أوكديدتفهقت معاممة  -3

  SPADوحدة117.8 بمغوراق األفي  الكمهروفيل لدليلمتهسط عمى أ  بتدجيميا مالتاالسع عمى جسيع

 92.0لكمهروفيل بمغ لدليل امتهسط قل أالتي سجمت  )محمهل كهبر بدون زنك( السقارنةبشباتات مقارنة 

زيادة معشهية في الشدب السئهية لمشتروجين الى تحقيق السعاممة نفس دت أكذلك فقد ، SPAD وحدة

السقارنة نباتات شسا سجمت بي ،عمى التتابع%  25.1 و 4.0وبشدبة بمغت في األوراق والبروتين 

% لشفس الرفات عمى  0.88و  12.7% و2.0ندبة مئهية بمغت قل أ)محمهل كهبر بدون زنك( 

وزيادة محتهى C وقد اظيرت السعاممة ذاتيا تفهقا معشهيا في زيادة محتهى الثسار من فيتامين، التتابع

مقارنة  عمى التتابع 1-كغم مغم.م 015.و 1-مل 100ممغم . 050.بمغ  ستهسطوكدين وباالوراق من األ

 023.قل متهسط لياتين الرفتين بمغ أسجمت  التي )محمهل كهبر بدون زنك( السقارنةبشباتات 

 .عمى التتابع 1-غمممغم . ك 9.4و 1-مل 100.ممغم



 

 SUMMARY:   

     The studies included tow experiments, the first laboratory and the second 

field experiment, for the period from 1/2/2018 to 1/11/2018, The laboratory 

experiment was performed  in the laboratories of College of Education for 

Pure Science / University of  Diyala, Nano zinc oxid (ZnO) have been 

prepared by Co-Precipitation and sol-gel methods, ZnO prepared by Co-

Precipitation and sol-gel methods was identified by chemical and physical 

methods, included measurement of Fourier Transformed Infra-Red 

spectroscopy(FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), Energy Dispersive X- ray 

Spectroscopy (EDX) and Scanning Electron Microscope(SEM). The results 

showed that the average granular size of ZnO prepared by Co-Precipitation 

and sol-gel methods 22.74 and 28.72 nm respectively. The field experiment 

was conducted in plastic house of the Baquba nursery / Department of Diyala 

Agricultural, study effect of adding concentrations  25 and 75 mg.l
-1

 of ZnO 

were prepared by Co-Precipitation method and method Sol-ge to the nutrient 

solution of Capsicum frutescens L. plant using technical of Soilless Culture. 

The experiment was designed using a completely randomized design (CRD), 

each treatment replicated three times with three plants for replicate, The results 

of  field experiment showed :                                        

1- ZnO at 75 mg.l
-1

 concentration prepared by Co-Precipitation method 

showed significantly influenced on all the treatments in the vegetative 

characteristics , average plant height was 61.0 cm ,stem diameter at a rate of  

10.3 mm, leaf area at a rate of 32.0 cm
2
 , branches number at a rate of 29.4  

branch.plant
-1

 and leaves number at a rate of 284.0  leaf. Plant
-1

, while the 

control (Cooper solution without zinc) treatment gave a rate of 55.0 cm, 

9.1mm, 25 cm
2
, 23.5 branch.plant

-1 
and 234.3 leaf.plant

-1 
respectively.              

                                                                                  



2- Use  ZnO at 75 mg.l
-1

 concentration prepared by Co-Precipitation method 

caused significantly influenced on all the treatments in the  flowers number , 

fruits number and  yield of plant,  at a rate of 75.0 flower.plant
-1

, 16.8 fruit. 

Plant
-1

, 119.2 gm.plant
-1

 respectively, compared with the control treatment 

(Cooper solution without zinc) which gave rate of 43.0 flower.plant
-1

, 9.0 fruit. 

Plant
-1

 and 64.0 gm.plant
-1

 respectively. 

3- ZnO at 75 mg.l
-1

 concentration prepared by Co-Precipitation method 

showed significantly influenced on all the treatments in the chlorophyll index 

in the leaves at a rate of 117.8 SPAD unit, compared with the control treatment 

(Cooper solution without zinc) which gave a rate of 92.0 SPAD unit, and the 

same treatment  caused an increase in the percentage  of nitrogen and protein  

in leaves at a rate of 4.0 and 25.1 % respectively, While the control  treatment 

gave a percentage of 2.0, 12.7, and 0.88% respectively, at the same treatment 

showed an increased in the fruits content of vitamin C and increased the leaves 

content of Auxin at a rate of 50.0 mg. 100ml
-1

 and 15 mg.kg
-1

 respectively, 

compared with the control  treatment (Cooper solution without zinc) which 

gave  at a rate of 23.0 mg. 100ml
-1

 and 9.4 mg.kg
-1

 respectively .  
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    Introductionألمقدمة -1

 إلىشتسي ت تيحد محاصيل الخزر الأ L. Capsicum  frutescens الحار يعد الفمفل        

امريكا الجشهبية السهطن االصمي لو  تعدو عمى نظاق واسع يزرع  ،Solanaceae نجانيةذاالعائمة الب

 عالية نظرا  الغذائية ال وتقيسب يستاز (7002وآخرون ،  Perry)انحاء العالم  إلىزراعتو  نتقمتاومشيا 

وندب عالية من  Folic acid وحامض الفهليك Eو  Cو Aفيتامين كمن فيتاميشات لسا يحتهيو 

 . (7002وآخرون ،  (Kantar يجابية عمى صحة االندانإوالتي ليا تأثيرات السعادن 

الساء والسغذيات بكسيات مداحات زراعية واسعة واستيالك  إلىتدىهر التربة والحاجة  صبحأ     

مذكمة فزال عن الزراعة التقميدية في الهقت الحاضر ىم السذاكل التي تعاني مشيا أ كبيرة من 

لذا  ائية،حاصيل الغذسال تتشاسب مع معدالت االنتاج لمالتزخم الدكاني الذي يزداد بسعدالت عالية 

 والتي من بيشياىذه السذاكل القزاء عمى  إلىساليب وتقشيات تؤدي أيجاد إ صبح من الزروري أ

تشسية  ،التي تعرف بانيا Soilless Culture (AlShrouf  ،2017)الزراعة بدون تربة تقشية 

يت الر يوالبوالفيرميكهليت والرهف الرخري والحرى مثل الرمل  )خر غير التربة آفي وسط  اتالشبات

، لشسه الشبات )الرواحي وآخرون  سغذية الالزمةالسحاليل بالىذه االوساط  امداديتم  إذ (وغيرىا

3102). 

 يدةيجابية في مجاالت عدثبتت تأثيراتيا اإلأالتي من التقشيات الحديثة  تكشهلهجيتقشية الشانه تعد     

مع  فيياتعامل يتم ال إذ (Kanjana ، 7002) الظاقة ة وفي مجالواليشدسي ةالظبيو  يةالزراعمشيا 

عسل يو . (7002 ، وآخرون Sharma )نانهمتر 011 -0بينىا ابعاد تتراوح التيسهاد والتراكيب ال

مقارنة  زيادة نذاطيا وتفاعميا الكيسيائيو  السداحة الدظحيةزيادة  إلىصغر حجم الجزيئات الشانهية 

 . (Arshad   ،3102و Ditta) رةيئات الكبيبالجز 
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 دورا   -تغذية الشبات في ألساسيةواالعشاصر الغذائية الرغرى الزرورية  أحدكهنو  -الزنكيؤدي     

عسمية الكثير من العسميات الحيهية مشيا في من خالل اشتراكو وذلك  اتفي بشاء ونسه الشبات ىاما  

بتشظيم اإلنزيسات التي ترتبط تشذيط العديد من و   (Mousavi  ،7000) نتاج الظاقةإالتسثيل الغذائي و 

في  كذلك لو دورا   (Kadasa ، 3102و  Gowayed وتكهين البروتيشات )والتعبير الجيشي الشسه 

التربتهفان السدؤول في تكهين  ا  كبير  ا  لو دور و  (3102وآخرون ،  Amiriتشذيط انزيسات االكددة ) 

الزنك  أوكديد يدتخدم .(3102وآخرون ،  (Hafeez( IAA)عن تكهين اندول حامض الخميك 

 هتهفر و  وررخبويتسيز  ،الستعددة ذات االستخدامات عزهيةالال من السركباتيعد و  ،كسردر لمزنك

 . (Meshari ، 7002و  Ali)الكيميائي  ستقراراالخاصية  متالكواعن  فزال ،هلة تحزير ه وسي

استخدام ب لتحدين نسه الشبات وزيادة االنتاجو  ،ىسية الغذائية والظبية لشبات الفمفل الحاربدبب األ     

نتاج نبات إسسدة الشانهية في األ ستخداماحهل  جزةالسشالبحهث  فزال عن قمة ،حدث الظرق والتقشياتأ

  :بيدف تجربةال هىذ تفي العراق، نفذالزراعة بدون تربة  نظام باستعسالالفمفل الحار 

بدون  لمسزارع اوكديد الزنك الشانهي السحزر بظريقتين والسزاف الى السحمهل السغذي ثير دراسة تأ

 .ثسار الشهعيةوصفات ال في نسه وحاصل الفمفل الحارتربة 
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   Literature Reviewاستعراض الطراجع  -2

             Capsicum   frutescens الفلفل الحار -2-1

مجسػعة كبيخة ومتشػعة مغ األشجار والذجيخات والشباتات العذبية والتي نجانية ذاالبتزع العائمة    

 عجدا   العائمةحه تذسل ى (0902 ،وآخشوى  Shah) ًىعا   0999وأكثخ مغ  ،جشدا   09تتخاوح بيغ 

 Lycopersicon  ةمثل الصساشمرجر ميع لمغحاء  ىػ ما مغ السحاصيل الدراعية السيسة مشيا

Mill L. esculentum .والبطاطاtuberosum L Solanum ًجاىراوالبSolanum  

melongena L. مثل الجاتػرة.ىػ نباتات شبية  وقدع مشيا ماDatura stramonium L  وقدع

 ، L.   Cestrum nocturnum ( Jagatheeswariالذبػؼ الميمي مثل ات زيشةىػ نبات مشيا ما

اقتراديا  مغ الشباتات السيسة   L Capsicum frutescens .الحار الفمفلنبات  جيع ،( 0902

نطخا   جخل ضسغ الغحاء اليػمي لكثيخ مغ دوؿ العالعيو  ،نجانيةذاالعائمة الب إلىالحؼ يشتسي 

مغ فزبل عغ محتػياتو  والفػسفػر الكالديػـو البػتاسيػـ والسغشيديػـ والحجيج لسحتػياتو العالية مغ 

فزبل  عغ مغ السػاد السزادة لؤلكدجة  تعجالتي  والفبلفػنػيجاتالت لفيشػ وا األحساض األميشية

وآخشوى ،  E  (Salehو  Cو Bو Aفيتاميغ الفيتاميشات كمجسػعة كبيخة مغ عمى احتػائو 

 (kumari   ،0902و Mahadu ، 0992)اشق االستػائية وشبو االستػائية في السشع در وي (0902

                                 : (Fathima  ،0902) االتيةولو السخاتب الترشيفية 

           Kingdom : Plantae    

       Division : Angiosperms 

           Class : Dicotyledons 

              Order : Solanales   

                           Family : Solanaceae 

                                 Genus : Capsicum     

                                   Capsicum   frutescens        
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أف ف F.A.O (2017)الستحجة  لؤلمعمشطسة الغحاء والدراعة الجولية التابعة  إحرائياتوبحدب  

ىكتار،  827912 تبمغ 2017 سشةالسداحة السدروعة في جسيع انحاء العالع لشبات الفمفل في 

العخاقية في معطع السحافطات   يدرع نبات الفمفل فاف في العخاؽاما  ،شغ 690467 بمغ كمي وبإنتاج

 8102عاـ لية االجساالسدروعة االجسالية فاف السداحة  بحدب احرائيات وزارة التخصيط العخاقيةو 

السداحة السدروعة لسحرػؿ بمغت  في حيغ  ،شغ 82472 وبإنتاج كمي بمغ ،دونع 01701بمغت 

جاءت محافطة بغجاد بالسختبة االولى  إذشغ.  0148 وبإنتاج كمي بمغ ،دونع 272فقط الفمفل الحار 

داحة بسثانيا   الىديتمييا محافطة  شغ. 0804 وبإنتاجية بمغت ،دونع 474بسداحة بمغت 

 (.Cosit .Gov.Iq)  ،2018شغ.  07وبإنتاجية بمغت  ،دونع 014بمغت

قج ف ،( 0900 ،وآخشوى   (Zimmerالطبٍت  ثفً بعض الخطبٍقا ٌسخخذم ًباث الفلفل الحاس     

عدخ كألمخاض عبلج العجيج مغ ا فيثار مفيجة آلو الحار أثبتت العجيج مغ الجراسات باف الفمفل 

واإلمداؾ والتياب السفاصل وندالت البخد الحادة والدعاؿ والخبػ وتقمرات البصغ  نتفاخاو اليزع 

باحتػاء  يستاز إذ ،(Fathima  ،0902)لؤلحياء السجيخية الحيس، فزبل عغ فعاليتو السزادة 

السدؤولة عغ ىي التي ترشف ضسغ السخكبات القمػيجية و Capsaicin  مادة الكابديديغعمى  ثساره

 تدتخجـ إذ ،ليا وضائف عبلجية كثيخةو  ،(0900 ،وآخشوى  Reyes-Escogido )ارالصعع الح

 لسعالجةايزا وتدتخجـ لؤلكدجة  ةمزادو لمدخشاف  ةومزاد ومزادة لبللتيابات لآلالـكسدكغ 

خفس الزغط والدكخ وحخؽ  إلىى حٌاوله ٌؤدي أعي  فضل   ،(0902 ،وآخشوى   Basith)الدسشة 

وآخشوى  Sanati) صابة بأمخاض القمب واألوعية الجمػيةمغ خصخ اإل قملف ي  أويسكغ  ،الجىػف 

0902). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29922422


                                                                                                           Literature Review استعراض املراجع الثاني...الفصل   

 

5 

 

  Znلزنكهطية الحيهية لاأل -2-2

واف نقرػو يػؤثخ عمػى نسػػ بكسيػات قميمػة  الدنظ مغ العشاصخ الرغخػ التي يحتاجيا الشبػات جيع     

فػػي تكػػػيغ  ا  كبيػػخ  ا  لػػو دور إذ أف ، فػػي العجيػػج مػػغ الػضػػائف الفدػػيػلػجية يمعػػب دورا  كبيػػخا   إذالشباتػػات، 

انػػػجوؿ حػػػامس الخميػػػظ  الػػػحؼ يتكػػػػف مشػػػو الحػػػامس االميشػػػي ( وهوووى  Tryptophaneالتخبتػفػػػاف  

Indol acetic acid  IAA )لػػػػػا، ويحفػػػػد ايزػػػػا بشػػػػاء يػػػػا والدػػػػاؽالزػػػػخورؼ السػػػػتصالة الخبل 

Cytochrom ،  تثبيػػػت أجػػػداء الخيبػسػػػػـ يفػػػ هدور  عػػػغ فزػػػبل Hafeez)  ، ولػػػو  ،(8102وآخػػػخوف

مػخاض األ ومقاومػةوالتػشفذ الزػػئي  البشػاءو  تشطػيع الشسػػ والتعبيػخ الجيشػي  وتخميػق البػخوتيغدورا  في 

و  hydrolasesو  transferasesويعسػػػػػل ايزػػػػػا عمػػػػػى تشذػػػػػط العجيػػػػػج مػػػػػغ االنديسػػػػػات مشيػػػػػا انػػػػػديع 

lyases  وisomerases  وligases   Sadeghzadeh  ،8102).  يذػػػػػػػػتخؾ الدنػػػػػػػػظ ايزػػػػػػػػا فػػػػػػػػي

لػػػؤلس الييػػػجروجيشي داخػػػل  buffer مشطسػػػا   ا  دور  يمعػػػبالػػػحؼ  carbonic anhydraseتشذػػػيط انػػػديع 

،  Alloway ا مػغ فقػجاف شبيعتيػا وحيػيتيػ البخوتيشػات حسايػةالببلستيجات الخزػخاء مسػا يػؤدؼ الػى 

ة مالحاصػ لؤلكدػجةمزادا  لؤلكدػجة لسػا لػو دور تشطيسػي ودفػاعي  ج الدنظ عامبل  وسصيا  يعو  ،(8112

زيػػػادة نذػػػاا مزػػػادات االكدػػػجة الجفاعيػػػة فػػػي الخبليػػػا الشباتيػػػة وذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ الخمػػػػؼ ي الغذػػػاء فػػػ

 peroxidase و Superoxidو  Catalase و dismutase الستسثمة بأنديسات االكدجة مثل انديع

 هٍاسوون اهصهوواس علووىلووه دوسا  هاهووا  فووً حنووىٌي وببوواث حبووى  اللقووا  زلل موو ،(8104 ،) القووضاص 

(Hegazy   8104 ،وآخشوى). 

عخاض عمى أ ضيػر  إلىيؤدؼ ف غياب عشرخ الدنظ وعجـ تػفخه بالسدتػيات السصمػبة إ     

العشاصخ غيخ الستحخكة داخل االندجة  مغالف الدنظ  نطخا  الحجيثة  األوراؽ فياوال  تبجأ  اتالشبات

تعخؼ ىحه  إذ ،عمى قسة الداؽومذػىة ضيػر اوراؽ صغيخة و  ،تقـد الشباتفزبل  عغ  ،الشباتية

 األوراؽ ذبػؿ إلى ؤدؼت األوراؽسصح أبقع نخخية عمى  وتطيخ (Rosette الطاىخة بطاىخة التػرد 
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 زىار والثسارعجد األفي  نخفاضاو  يدبب نقز عشرخ الدنظ تػقف الشبات عغ الشسػ .وتداقصيا

 Hafeez  ، 8102وآخخوف) . 

العائمػة ونباتػات  الفمفػل بذػكل خػاص في نسػ وحاصل نباتبٌٍج حأبٍش الضًل عذة هٌاك دساساث      

مدػتػيات اضػافة تػأثيخ لسعخفػة ( 8104خػخوف  آو  Kalrooاجخاىػافػي دراسػة  ،بذػكل عػاـنجانية ذاالب

تػصػػل ، فػػي نسػػػ وحاصػػل نبػػات الفمفػػل الحمػػػ  0-ممغع.لتػػخ 1و  4و  2و  8و  0مختمفػػة مػػغ الدنػػظ 

والتػي اشػتسمت عمػى  الباحثػف الػى تحقيػق زيػادة معشػيػة فػي بعػس صػفات الشسػػ الخزػخؼ والحاصػل

 1سػجل التخكيػد  إذ ،لحاصػل الكمػيوا الػاحػجحاصل الشبػات وعجد الثسار و  وعجد االفخعالشبات  رتفاعا

 غػػػع . 711.1  0-ثسخة.نبػػػات 424.2  0-نبػػػات.فػػػخع  02.11 سػػػع 21.44 الكػػػيع أعمػػػى  0-ممغع.لتػػػخ

سػػػع  40.4 الكػػػيع السقارنػػػة سػػػجمت معاممػػػة فيسػػا ،عمػػػى التتػػػابعات رػػػفلم. ىكتػػػار شػػػغ 04.2 0-نبػػات

لػػػشفذ . ىكتػػػار شػػػغ 02.2و 0-نبػػػات غػػػع . 180.4و  0-ثسخة.نبػػػات 201.2و 0-نبػػػات .فػػػخع  7.0و

لسعخفػػػة تػػأثيخ رش نبػػػات ( 8101وآخػػخوف   Ali قػػاـ بيػػػاخػػخػ أدراسػػػة  وفػػي .عمػػى التتػػػابعلرػػفات ا

 0-ممغع.لتػػخ 81بكبخيتػػات الدنػػظ بتخكيػػد  .Lycopersicon esculentum Mill L  الصساشػػة

، السقارنػة بشباتػاتفخوؽ معشػية فػي الرػفات الخزػخية والحاصػل مقارنػة تحقيق  تػصل الباحثػف الى

سػػع  07.4الشبػػات بمػػغ  رتفػػاعا ،لمرػػفات القووٍناعلووى فقػػج سػػجمت الشباتػػات السعاممػػة بكبخيتػػات الدنػػظ 

 متػسػػطكػػحلظ فقػػج بمػػغ  ، 0-فخع.نبػػات 0.4عػػجد االفػػخع بمػػغ و  0-ورقػػة.نبات 41.4بمػػغ  االوراؽعػػجد و 

 4.8شػػػؿ الثسػػخة بمػػغ  متػسػػطسػػع و  4.4قصػػخ الثسػػخة بمػػغ  متػسػػطو  0-ثسخة.نبػػات 21.4عػػجد الثسػػار 

و  0-فخع.نبػػات 7.4و0-ورقػػة.نبات 11.1سػػع و 21.1 الكػػيعسػػجمت معاممػػة السقارنػػة فػػي حػػيغ  ،سػػع

( 8104وآخػػػخوف   Pandavدرس  .عمػػػى التتػػػابعلػػػشفذ الرػػػفات سػػػع  2.7سػػػع و 2.4سػػػع و 80.4

% مػػغ  1.1% و 1.4% و1.2بتخاكيػػد  Solanum melongena L.نجػػافذاتػأثيخ رش نبػػات الب

ت الدنػػػظ مقارنػػػة ف ىشػػػاؾ تفػقػػػا  معشػيػػػا  لمشباتػػػات السعاممػػػة بكبخيتػػػاأبيشػػػت الشتػػػائ   إذ ،كبخيتػػػات الدنػػػظ
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 0-ثسخة.نبػػػات 84.0متػسػػػط لعػػػجد الثسػػػار بمػػػغ  أعمػػػى%  1.1وقػػػج حقػػػق التخكيػػػد  ،السقارنػػػةشباتػػػات ب

 السقارنػةبيشسػا سػجمت نباتػات  ،سػع 4.7غع وقصخ الثسػخة  70.7سع ووزف الثسخة  80.0وشػؿ الثسخة 

وضػحت أ .ابععمػى التتػلشفذ الرفات سع  2.0غع و 14.4سع و 01.7 و 0-ثسخة.نبات 02.2 الكيع

 0-ممغع.لتػػػخ 011ف رش الدنػػػظ بتخكيػػػد أ( 8107وآخػػػخوف   Awalin جخاىػػػا أنتػػػائ  الجراسػػػة التػػػي 

زيػػادة تحقيػػق  إلػػىدػ أ  .Capsicum annuum Lالحمػػػ عمػػى السجسػػػع الخزػػخؼ لشبػػات الفمفػػل

التػػي  السقارنػػة مقارنػػة بشباتػػات 0-شغ.ىكتػػار 82.4بمػػغ  ستػسػػطمعشػيػػة فػػي كسيػػة الحاصػػل لمشبػػات وب

تفػػػػؽ معشػػػػؼ فػػػي شػػػػؿ  إلػػػىكػػػحلظ فقػػػج ادت معاممػػػة الشباتػػػات بالدنػػػظ  0-شغ.ىكتػػػار 07.7سػػػجمت 

 4.0بيشسػػػا بمػػغ متػسػػػط ىػػاتيغ الرػػػفتيغ ، عمػػػى التتػػابعسػػع  1.4و 2.0وقصػػخ الثسػػػخة وبستػسػػط بمػػػغ 

 .السقارنةلشباتات  عمى التتابعسع  4.8و

 Technique Soilless Culture               الزراعة بدون تربةتقظية  -2-3

درجات الحخارة  رتفاعاو ف زيادة عجد الدكاف في العالع والتػسع الحزارؼ والدراعة السدتسخة إ     

 انخفاض إلى كل ىحه العػامل ادت ،وضخوؼ الجفاؼ الستكخرة وتمػث وىجر كسية كبيخة مغ السياه

تيجيج إنتاج الغحاء تحت  نعكذ عمىاالحؼ مخ األ ،وفقجاف األراضي الرالحة لمدراعة ةخرػبة التخب

سيربح مغ السدتحيل في السدتقبل  وفي ضل ىحه الطخوؼ ،نطاـ الدراعة التقميجية القائسة عمى التخبة

 التػجياتأصبحت  الح، نطسة التقميجية لئلنتاج الدراعيالقخيب إشعاـ جسيع الدكاف باستخجاـ األ

ي عالي يدج متصمبات عمى انتاج زراع لمحفاظ في ضل ىحه التحجيات العسلكيفية تخكد عمى الحالية 

بجوف تقشية الدراعة  ستخجاـالمتغمب عمى ىحه التحجيات ىي  السقتخحة مغ الحمػؿو  ،وحاجات الدػؽ 

 .(Admane ، 8102و  Sardare ) لحفاظ عمى السياه وانتاج الغحاءبا ياساليبا متازتاوالتي ، تخبة

مغ زراعة الشباتات  0240و 0241في عاـ  Knopو Sachs  يافاأللسان افستصاع العالسأ     

 ػسدارع السغحياتبشطاـ وعخؼ ىحا الشطاـ ، يحتػؼ عمى العشاصخ السغحية مائيمحمػؿ  فيوتشسيتيا 
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 Nutriculture، حجائق األزتيظ في  تعج إذنسػ الشباتات بيحه الصخيقة كاف قبل ذلظ بكثيخ ف أال إ

والحؼ  Jones ، (2014و Mason)  ، 0002الشطاـ باستخجاـ ىحاالشباتات لدراعة  أمثمةالسكديظ 

مغ كمستيغ السرصمح  ااشتق ىح إذ ،Hydroponicيعخؼ حاليا  بشطاـ الدراعة السائية 

ألوؿ مخة السرصمح ىحا  ستخجاـا تع وقجوتعشي العسل ، ponos"تعشي الساء وو " hydro"،يػنانيتيغ

بجأ في تصػيخ تقشية مختبخية  إذ ،نيافي جامعة كاليفػر  Gerickeمغ قبل العالع  0080في عاـ 

ستخجـ الجير األمخيكي الدراعة السائية لدراعة األغحية أ وقج ،الشباتات وسيمة تجارية لشسػ إلى

وبحمػؿ  .خبلؿ الحخب العالسية الثانية اليادغ الصازجة لمقػات الستسخكدة في جدر السحيط

ج عتسي .وآسياة في أمخيكا وأوروبا وأفخيكيا خسديشيات القخف العذخيغ كانت ىشاؾ مدارع مائية تجاري

 زرعيووساا أ باستخجاـاو ، مباشخة   حؼالسغسحمػؿ الالشباتات في زراعة عمى الدراعة السائية نطاـ 

تع تػسيع لحلظ  ،والفيخميكػليت يتكالبيخال  نذارة الخذب او غيخ عزػيةالبيتسػس و عزػية ك

شخيقة صالحة إلنتاج  تعجالتي و Soilless Culture خبة تبجوف دراعة ال إلىتعخيف الدراعة السائية 

، Bruceو  Shrestha لخزار مثل الصساشع والخذ والخيار والفمفلومحاصيل االديشة  نباتات

0902 ) .  

راضي التي تكػف فييا التخبة غيخ األ ستغبلؿا ٍضاث عذة هٌهاوبو بذوى حشبت حخوٍض الضساعت     

التقميجية التي تتع في الدراعة العادية  جخاءاتاإلمغ فيخ كمفة التخمز مكانية تػ إو  ،لمدراعة مشاسبة

نتاجية عالية في وحجة السداحة مسا يجعمو إتحقيق  بسقابل ،زالة الحذائر وغيخىاإكالحخاثة والخؼ و 

عمى األمخاض الشباتية التي تشتقل عغ شخيق  قزاءلمفزبل عغ القجرة  ،اقتراديا   مججيا   نطاما  

في السشازؿ والحجائق والسباني  الدراعة بجوف تخبةنطاـ  استخجاـيػاة الدراعة مغ كغ ليسو  ،التخبة

 الخزخاء االستجامةفي مفيػـ  بجوف تخبةلمدراعة  السسيداتىع أ مغ . Jones ،( 2014  الذاىقة

اـ التخشيج في استخجو ، متػازنة مغ السغحيات البلزمة لشسػ الشباتات مجاد الشباتات بشدبإمكانية إىػ 
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مبيجات  ستخجاـاالتقميل مغ و  ،نتاج محاصيل نطيفة ونكيةإفزبل عغ  ،الخؼ  ومياهاألسسجة 

 .(Munoz  ،0909   دغاؿ األعذاب واأل

السحمػؿ السغحؼ مغ العػامل السيسة والسحجدة لشسػ الشباتات وزيادة االنتاج في نطاـ  جعي  

ندب  الستكػنة مغ والسغحياتدتسخة بالساء ، والحؼ يدتخجـ ألمجاد الشبات برػرة مالدراعة بجوف تخبة

 pH لػاألس الييجروجيشي امتػازنة مغ العشاصخ الغحائية االساسية والزخورية لشسػ الشبات، ويمعب 

في الحرػؿ عمى التػازف لمعشاصخ الغحائية مغ خبلؿ تأثيخه عمى امتراص ىحه  دورا  كبيخا  

تدسع  إلىمسا يؤدؼ ، بعس العشاصخ تراصمازيادة  إلىيؤدؼ  1عغ  نخفاضواف أ إذالعشاصخ، 

مسا يجعمو في صػرة ، تخسب بعس العشاصخ الغحائية إلىيؤدؼ  7.1عغ  رتفاعواف أفيسا ، الشبات

 (.    8102ال يسكغ لمشبات امتراصو  الخواحي وآخخوف ، 

قاـ  التي جراسةال بيشت نتائ  ،الدراعة بجوف تخبةثبتت كفاءة استخجاـ أدراسات عجة  ىشاؾ     

 الدراعة بجوف تخبةنػاع مغ نبات الخذ باستخجاـ أخسدة لدراعة ( 1810وآخخوف   Murphyبيا

اثبتت كفاءتيا،  الدراعة بجوف تخبةف زراعة الخذ باستخجاـ أ الى والدراعة العزػية والدراعة التقميجية

 ة بجوف تخبةالدراعوأف األنػاع الخسدة مغ نبات الخذ جسيعيا متداوية في تقييسيا في كل مغ 

الجراسة التي اجخاىا  بيشت .العزػية والدراعة التقميجية مغ حيث الصعع والخائحة والجػدة والدراعة

Majdi   الفمفل  وانتاجيةفي نسػ  الدراعة بجوف تخبة ستخجاـامكانية إحػؿ ( 8108وآخخوف

واالوساا س مثل البتسػ العزػية  س االوساا الدرعيةباستخجاـ بع .Capsicum annum Lاالخزخ

مدي  مغ البيتسػس  ستخجاـا بأف يت والرػؼ الرخخؼ خاليالفيخميكيػليت والبو الخمل مثلعزػية البل

دراسة قاـ  واضيخت نتائ  .الشسػ الخزخؼ والحاصل لشبات الفمفل فزل في زيادةاألكاف ىػ  البيخاليتو 

الدراعة الشامي تحت نطاـ  بيغ نبات الخيارجخاء مقارنة أ إلىىجفت ( 8102وآخخوف  Gashgari بيا 

رتفاع إ ومتػسط األوراؽشػؿ  متػسطأف ب، ونبات الخيار الشامي تحت نطاـ الدراعة العادية بجوف تخبة
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في ، عمى التتابعممع  001و  74بمغ يػـ مغ الدراعة  21بعج  بجوف تخبةنطاـ الدراعة  تحتالشبات 

يػـ مغ  21بعج  ةالتقميجي الدراعةنطاـ  ارتفاع الشبات تحتومتػسط  األوراؽشػؿ حيغ بمغ متػسط 

 . عمى التتابعممع  04و  11الدراعة 

 ،الشبات وتثبيتالجحور  لشسػكأوساا زراعية تدتخجـ التي سختمفة ال بيئاتال ىشاؾ العجيج مغ     

عمى مػاد سامة او  ئياعجـ احتػافزبل  عغ  ،قجرتيا عمى حفع وصخؼ الساء والتي يذتخا فييا

ف أالعزػية و  لؤلوساابصيئة التحمل بالشدبة و  ،خالية مغ السمػحةجيجة التيػية و ػف اف تكو ضارة 

ىع أ واحجا  مغ  Perliteيت خالييعج الب. (8110 ،البحيخؼ    تكػف خفيفة الػزف وذات تكمفة معتجلة

عبارة عغ حبيبات بيزاء  والحؼ ىػ الدراعة بجوف تخبةاالوساا الدرعية الحؼ يدتخجـ في تقشية 

بخكانية  ممع  ناتجة عغ تدخيغ صخػر 4.71 - 0.1فة صغيخة الحجع تتخاوح اقصارىا مغ خفي

بقجرتو العالية عمى  البيخاليتويستاز  ،ـ تقخيبا°0111 إلىسيمكػنية تحت درجة حخارة عالية ترل 

ػزف ويستاز بانو خفيف ال ،ا يقمل مغ استيبلؾ الساء والدساداالحتفاظ بالساء والدساد لفتخة شػيمة مس

درجة حسػضة ذو ويعسل كسادة عازلة مسا يقمل مغ درجات الحخارة العالية الزارة بالشبات ويكػف 

مغ الجراسات الدابقة  .( 8102 ،عغ انو مادة غيخ قابمة لمتحمل  الخواحي وآخخوف  فزبل  ، ةمتعادل

 جخاىاأىي الجراسة التي في نطاـ الدراعة بجوف تخبة  البيخاليتوسط ستخجاـ أثبتت كفاءة أالتي 

Aghdak   ة الفمفلينسػ وانتاج يف يالػسط الدرعنػع  تأثيخوضحت أ ي( والت8104وآخخوف 

 %099 نذارة الخذبو %099رزاال قرو  %099بشدبة  البيخاليتستخجاـ وسط أ تع إذ ،الحار

 عم٪ 52نذارة الخذب و  ٪81الديػليت مع٪ 52البيخاليتو  ٪02الديػليت  مع٪ 52قر األرزو 

 وقر ٪29البيخاليت مع٪29نذارة الخذبو ٪ 29البيخاليت مع٪ 29قر األرزو ٪ 81الديػليت

 معيت البيخل الػسط الدرعي أضيخت الشتائ  أف استخجاـ .٪29نذارة الخذب  مع٪ 29االرز

 في تفي حيغ أف الشباتات التي زرع ،الثسارعجد متػسط لكسية الحاصل و  أعمى سجلالديػليت 
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فإف إضافة  لشتائ  الجراسةووفقا   ،الثسارأقل عجد مغ  تجنتأالديػليت  عم نذارة الخذب وسط

قاـ اخخػ دراسة وفي  .الحار محرػؿ الفمفل يخة فيكباألرز أدػ زيادة  قر إلىيت الديػليت والبيخل

مع قذػر جػز  erliteP البيخاليتوسط مغ تأثيخ خميط حػؿ ( 8107وآخخوف    Sedaghatبيا 

، الشسػ الخزخؼ والحاصل لشبات الصساشع تحت نطاـ الدراعة بجوف تخبة في peat Cocoاليشج 

 إلىدػ أ %29 -%29مع قذػر الجػز بشدبة  البيخاليتستعساؿ وسط إف إالجراسة وضحت نتائ  أ

غع و  0848لػزف وشػؿ الشبات والحؼ بمغ  متػسط أعمىتع تدجيل  إذ، زيادة في نسػ الشبات

 دليلزيادة في  إلىادػ  اليشج مع قذػر جػز البيخاليتساؿ اف استع .عمى التتابعسع  220.2

في كسية الحاصل  فزبل عغ الديادة SPAD وحجة 22.02وبستػسط بمغ في االوراؽ الكمػروفيل 

 . 0-ع نباتغك 2.20والتي بمغت 

   Nanotechnology  History ofتكظهلهجيتقظية الظانه تاريخ  -2-4

 إذ ،العالع وخاصة في الجوؿ الستقجمة كل انحاء في ا  كبيخ  ا  ساماىت تكشػلػجيتحطى تقشية الشانػ    

االكتذافات والتصػرات الفعمية  فأ إذ ،بخز اولػيات واتجاىات البحث العمسيأحجػ أالتقشية  ىحهتعج 

وزيادة االستثسارات لمعجيج مغ السختبخات العمسية في  زيادة استخجاميا إلىدت أفي ىحا السجاؿ 

ىحه جل تػضيف أتذيج ىحه السؤسدات سباقا مغ  إذ ،ات التجارية والرشاعيةالجامعات والسؤسد

  .(8110 سبلمة، مشتجات وصشاعات ججيجة  تقشية فيال

  Dwarf االغخيكية والتي تعشي قـد Nanosتعبيخ مذتق مغ كمسة نانػس Nano اف كمسة نانػ  

تعادؿ  حه الػحجة واف ى ،سجيختحت ال الإتخػ  والتي ال االشياء الرغيخة ججا  وحجة لكياس  يوھ 

ف قصخ شعخة واحجة مغ رأس االنداف تعادؿ أالػاحج  فعمى سبيل السثاؿ  الستخ مغ مميار مغ واحج

بعاد جديئات وذرات أعغ مقاييذ  و تدتخجـ ىحه الػحجة لمتعبيخ ،خنامػمت 009999 إلى 29999

 إلىعبارة عغ تصبيق عمسي يؤدؼ  نػوعميو فاف تقشية الشا ،السخكبات والخبليا والجديسات السجيخية
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نانػمتخ  011 إلى 0بعاد حبيباتيا الجاخمية مغ أبعادىا او أإنتاج السػاد التي تتخاوح مقاييذ 

  .(8101 االسكشجراني 

ليا جحور التقشية ف استخجاـ ىحه أ الإ ،تقشية الشانػالستخجاـ  ةمعيش حكبة زمشيةال يسكغ تحجيج     

السػاد الشانػية ىػ كأس السمظ الخوماني   ستخجاـاغ الذػاىج عمى مو  ،التاريخ عسيقة عبخ

 ،في الستحف البخيصاني االيداؿ معخوضالقخف الخابع السيبلدؼ والحؼ  إلىيعػد اليكػرجػس( الحؼ  

وعشجما يشعكذ  ،ه مشو يربح لػنو وردؼذايتسيد بطاىخة مثيخة فعشج تدميط الزػء عميو ونف والحؼ

السدؤولة الشانػية الحىب عمى جديئات  احتػاءهفي ذلظ ىػ دبب وال ،اخزخ الزػء مشو يربح لػنو

 إلىوتذيخ السرادر ايزا  ،عادة بعثو بالمػنيغ االخزخ والػردؼإ عغ التفاعل مع الزػء ومغ ثع 

  والتي عخؼ استخجمػا ىحه التقشية في صشاعة الديف الجمذقي السحجب فائق القػة  سابقا  اف العخب 

اثبتت  إذ ،يجركػا مالية ىحه التقشية افدوف  ،ع الديػؼ االوروبية وحتى الرخػرعشيا انيا تقص

انابيب الديف يحتػؼ عمى  السانية اف ىحاأل مغ احجػ البعثاتالجراسات الحجيثة التي اجخيت 

ما في العرخ الحجيث فقج كانت ىشاؾ دراسات وبحػث أ .(8102 ، عبج الخحسغ الشانػيةالكخبػف 

 Richardىحه التقشية ولعل اىع ىحه البحػث ىػ بحث العالع االمخيكيجخيت حػؿ أعجة 

Feynman  لقاىا في أالتي  حجػ محاضخاتوأفي والحؼ ميج شخيقا ليحه التقشية  0010سشة

 There’s Plenty of room at ىشاؾ حيد كبيخ في القاع   بعشػافمخيكية لمفيدياء الجسعية األ

the Bottom)  تختيب الجديئات والحرات في السادة عادةإ التحكع في مكانية إ إلى فييااشار والتي 

عالع االمخيكي ال غالبا ما يػصف.(Feynman ، 0020) مكياس اصغخ إلىفي مكياس معيغ 

Eric Drexler محخكات  بعشػاف 0024 في عاـ  نذخ كتابا   إذ ،لعمع الشانػتكشػلػجيالسؤسذ  بأنو

 Engines of CreationThe Coming Era of: العرخ القادـ لتقشية الشانػالتكػيغ

Nanotechnology  االساسية ليحا العمع شخح فيو االفكارالحؼ و) Drexler ،0024). 



                                                                                                           Literature Review استعراض املراجع الثاني...الفصل   

 

03 

 

 Carbonاالنابيب الشانػمتخية لمكاربػف  Sumio Iijimaالياباني عالع الفيدياء  اكتذف 

Nanotube  الفمدصيشي العالع تسكغ 2000 سشةوفي  .(8102 ،  عبج الخحسغ 0000في عاـ 

 80تتكػف مغ  نانػمتخ 1 قصخ أصغخىا ذات الدميكػف  حبيبات مغ عائمة ترشيع مغ نايفة مشيخ

 .(8117، الرالحي والزػياف  ذرة

 وطرق تحضيرها تصظيفهاو  خصائصها الطهاد الظانهية-2-4-1 

 011  ىي مجسػعة مغ السػاد التي يكػف فييا بعج واحج عمى األقل ضسغ السكياس الشانػؼ        

 ةيسخرائز فخيجة ومألنيا تستمظ  ؛ىسية كبيخةأ وليحه السػاد  ،(Alagarasi ، 8100  نانػمتخ( 

االخخػ سجاالت المغ مثل الصب وااللكتخونيات وغيخىا  عجيجةفي مجاالت  واسعةليا تأثيخات 

(Darweesh ، 0902)  غالبا ما تطيخ بخػاصالسػاد فاف ىحه  جديئاتياوبدبب صغخ حجع 

 :الخػاص ىحه مغ (8100 ،وآخخوف  Ghorbani كبيخة الجديئات ال اتذالسػاد العادية  عغ تختمف

 الخػاص السيكانيكية : -اوال  

ومغ ىحه ، خػاصياجسيع  عمىا  الى البعج الشانػؼ يؤثخ ايجاب أف ترغيخ مقاييذ ابعاد السادة       

السػاد الفمدية وكحلظ تديج  فعمى سبيل السثاؿ تدداد صبلدةالخػاص السيكانيكية ىي الخػاص 

 وذلظ مغ خبلؿ ترغيخ مقاييذ ،مقاومتيا لسػاجية إجيادات األحساؿ السختمفة الػاقعة عمييا

   .( 8101،  االسكشجراني حبيبات السادة والتحكع في تختيب ذراتيا 

 الخػاص الفيديائية:  -ثانيا  

 ة تذسل :( اف الخػاص الفيديائية لمسػاد الشانػي8108ذكخ السصيخؼ   

 نعكذ ايزا  أف زيادة السداحة الدصحية وصغخ حجع الجديئات الشانػية إالخػاص الكيخبائية : -0

الحجع الشانػؼ تربح  إلىشباه السػصبلت عشجما تتحػؿ أفالسػاد العازلة و  ،عمى الخػاص الكيخبائية

 مػصمة وليا القجرة عمى تػصيل التيار الكيخبائي .
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ا تكػف السػاد ضسغ السكياس الشانػؼ فاف خػاصيا الحخارية سػؼ عشجم الخػاص الحخارية :-8

سيمدية عشجما يتع  111 إلىسيمدية  0144تتغيخ فسثبل اف درجة انريار الحىب تشخفس مغ 

زيادة مداحات اسصحيا الخارجية واختبلؼ  إلىسبب ذلظ  ػ ويعد  ،الحجع الشانػؼ  إلىتحػيميا 

 تختيب ذراتيا.

 ية :الخػاص الكيسيائ -ثالثا  

وجػد عجد  كبيخ مغ الحرات فزبل  عغ  الديادة الكبيخة في السداحة الدصحية لمسػاد الشانػية  فإ    

زيادة نذاشيا وتفاعميا الكيسيائي بذكل كبيخ  إلىدػ ذلظ أعمى اسصحيا الخارجية 

 .( 8101،  االسكشجراني 

 :وفقا  ألبعادىا الى السػاد الشانػية  ترشف 

 وىي السػاد التي تكػف جسيع ابعادىا:  dimensional Zero - صفخية البعج السػاد الشانػية -0

 Nanoparticlesالجديسات الشانػية  ىػىحا الشػع  نانػمتخ، ومغ االمثمة عمى 011اصغخ مغ

 وغيخه. ZnO أوكديج الدنظك

 فييا ػف يكالسػاد التي : ويذسل ىحا الشػع  dimensional One -حادية البعج أالسػاد الشانػية  -8

 . االسبلؾ واالنابيب الشانػية مثلنانػمتخ،  011 اكبخ مغ واحج ب عج

 يكػف فيياالسػاد التي ويذسل ىحا الشػع : Two - dimensionalالسػاد الشانػية ثشائية البعج  -2

 .األغذية والصبقات الشانػية مثلنانػمتخ،  011 يغ اكبخ مغب عج

 تكػف جسيع ابعادىا: وىي السػاد التي Three – dimensional السػاد الشانػية ثبلثية البعج  -4

  .(Sutherland ،0902 و  Filipponi)نانػمتخ  011 اكبخ مغ
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 امكانية تحزيخ السػاد الشانػية بأسمػبيغ: إلى (8107  وآخخوف  Khanاشار

 Top – down سفل  األ إلى عمىألخ مغ ايالتحز ةيتقش-0

  اـحجاال إلىترل   حتىصغيخة وحجات  إلىديئات السادة الكبيخة يتع تحصيع ج التقشيةفي ىحه     

 وغيخىاه التقشية الصخؽ السيكانيكية مثل شخيقة الصحغ والتفتت حوغالبا ما تدتخجـ في ى ،ةالشانػي

  .(0وكسا مبيغ في الذكل  

 سفلاأل إل  عل من األالطهاد الظانهية تقظية تحضير ( 1الشكل )  

 

 Bottom – up  عمىاأل إلىسفل األ خ مغية التحزيتقش-8

ووصػال ندبيا  مغ مػاد بديصةالسادة الشانػية بشاء  يتع إذولى ىي عكذ التقشية األ ه التقشيةحى     

ه التقشية مثل حى استخجاـ شخؽ كيسيائية فييتع وعادة  ،الحجع الشانػؼ السصمػب لمسادة إلى

الجراسة  يتع استخجاميا ف يالت يى قشيةالته حوى ،وغيخىاالدائل اليبلمي و التخسيب شخيقة 

 .(8وكسا مػضح في الذكل  ؼ ج الدنظ الشانػ يوكدأخ يلتحزالحالية 
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 عل األ إل سفل من األالطهاد الظانهية تقظية تحضير ( 2الشكل )

 

 تكظهلهجيالظانه  تقظية قاتيهم تطبأ -2-4-2

الصبية  مشيا ،الت عجةفي مجا لبلستخجاـ اىميا الشانػية خرائز السػاد اختبلؼإفَّ 

 لؤلحياء السجيخيةوليا أنذصة مزادة  التمػثالصاقة وحساية البيئة مغ في مجاؿ والدراعية و 

Chhikara ) ، 0902   وThakur  يف تكشػلػجية الشانػ يتقش ستخجاـا ويعج .(8102 ،وآخخوف 

في  ا  وسخيع ا  كبيخ  ا  تقجميسكغ ليحه التقشية أف تحقق  إذالسيسة تصبيقات المغ والغحاء مجاؿ الدراعة 

استخجاـ األسسجة  زاد .(2017، وآخشوى Prasadزيادة اإلنتاج الدراعي وتحديغ جػدة األغحية 

الشانػية كبجائل لؤلسسجة العادية ألنيا ت عج مغ الػسائل التي تداعج عمى التقميل مغ استخجاـ السػاد 

نسػ نية السػاد الشانػية في تحديغ إمكا إلىتذيخ الجراسات . ( Abobatta ،8102  الكيسيائية

تػفخ مداحة أكبخ لمتفاعبلت األيزية  إذ ،( 8108وآخخوف ،   Khot الشبات وزيادة انتاجو

التسثيل الزػئي وتشت  السديج مغ السادة الجافة مع زيادة  متػسطالسختمفة في الشبات والتي تديج مغ 

 ستخجاـاأفَّ  وججفقج  ،ي حساية الشباتعغ استخجاميا ف فزبل ،(8107وآخخوف،  Singhاالنتاج  
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مخكبات نانػية مثل الدميكا والفزة واأللسشيػـ يعسل عمى التقميل مغ استيبلؾ السبيجات الكيسيائية 

(Sharon  8101 ،وآخخوف).  

بيشت  إذ ،الشباتاتوالفعاؿ لؤلسسجة الشانػية عمى  يجابياإلضيخت العجيج مغ الجراسات التأثيخ أ      

( حػؿ تأثيخ الحجيج والدنظ الشانػؼ 8101وآخخوف   Javadimoghadamجراسة التي قاـ نتائ  ال

ف كل مغ الدنظ والحجيج الشانػؼ ذات أب Cucumis sativus L.نسػ وإنتاجية نبات الخيار  في

عجد عجد االزىار و يجابي وفعاؿ في نسػ وانتاجية الخيار وزيادة محتػػ الكمػروفيل وكحلظ إتأثيخ 

ثخ أالفزة الشانػية  جديئاتستعساؿ إف أ( 8101شارت الجراسة التي قامت بيا الذسخؼ  أ. الثسار

مغ السػاد الذبيية باالوكديشات  األوراؽالخزخؼ ومحتػػ  السجسػع زيادةبرػرة ايجابية في 

 .Helianthus L. annuus لشبات زىخة الذسذ والبخوتيشات RNAو DNAالػ مغ ومحتػػ البحور

الشانػية الفزة الحىب و ستخجاـ جديئات إف أ( 8107ياسيغ ومجبل  خػ قاـ بيا خآدراسة  وبيشت

 .Capsicum annuum Lالفمفل الحمػ . تحدغ في الشسػ الدىخؼ والثسخؼ لشبات إلى تاد

 رتفاعاكفاءة التدسيج بجديسات الفزة الشانػؼ في ( 8107  بجاؼبيا  تت الجراسة التي قاموضحأ

 ػػ الكمػروفيل الكمي والػزف الجاؼ لمسجسػع الخزخؼ وشػؿ الجحرومحت األوراؽالشبات وعجد 

في نبات والحجيج والدنظ والفدفػر والبػتاسيػـ والكالديػـ تخاكيد الشتخوجيغ والبخوتيغ  وزيادة في

  ..Daucus carota L الجدر

   Nano zinc oxide الظانهي وكسيد الزنك أ-2-5

غيخ عزػؼ يدتخجـ كسادة مزافة لمعجيج مغ السػاد  وكديج الدنظ عبارة عغ مدحػؽ أبيسأ     

وآخخوف ،  Sabirوالسخاىع     اإلسسشتوالسشتجات كاألصباغ  والديخاميظ و الدجاج و السصاا و 

يدتخجـ ايزا عمى نصاؽ واسع في العجيج مغ السجاالت مشيا السجاالت البيػلػجية . (8104

استخجاماتو الستعجدة في فزبل  عغ جيج لمجخاثيع ولو دور في تشطيع السشاعة ومزاد  ،والريجالنية
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ف اوكديج أاثبتت الجراسات .(2016 ،وآخخوف  Swainمدتحزخات التجسيل والسػاد الغحائية   

تحديغ نسػىا وزيادة انتاج  إلىيؤدؼ  إذ ،يجابية عمى الشباتاتإالدنظ الشانػؼ لو تأثيخات 

( Raskar  8104و  Lawareة اضيخت دراس. ( Upadhyaya ، 8100و hanuCالسحاصيل 

نسػ وإنتاجية  عمى0-. ملمايكخوغخاـ 29 -09مغ  بالتخاكيدتأثيخ جديسات أوكديج الدنظ الشانػية 

 30 و  81اوكديج الدنظ الشانػؼ بالتخاكيد  استخجاـاف  ،البحور واالزىار في نبات البرل

 رتفاعا  ا ـ، وأضيخت ايزا  يػ  02 -00التقميل مغ فتخة اإلزىار مغ  إلىدػ أ 0-مل. مايكخوغخاـ

وفي دراسة  .لسقارنةا شباتاتب مقارنة األوراؽوعجد  وزف الثسخة ووزف البحور قيعفي  معشػيا  

Afrayeem وChaurasia  8107 ) .بحور نبات الفمفل الحار .معاممة ضيخت أCapsicum 

annuum L ت وشػؿ البحرة وشػؿ في ندبة اإلنبا ا  معشػي ا  تأثيخ ف ىشاؾ أبأوكديج الدنظ الشانػؼ ب

حػؿ تأثيخ أوكديج  (0902)وآخخوف  López-Garcíaفي دراسة  .السجسػع  الجحرؼ و الخزخؼ 

ف استخجاـ أ تػصمػا الى .Capsicum annuum Lنبات الفمفل انبات بحور الدنظ الشانػؼ عمى 

لبحور خبلؿ نبات اأتحديغ عسمية  إلىادػ  0-ممغع. لتخ 299و  099 و 099الدنظ الشانػؼ بتخكيد 

 ٪02.05٪ و000.29٪ و 002.29انباتيا وبشدبة بمغت  متػسطاألياـ الدبعة األولى وزيادة في 

بيشت . قجرة ىحه الجديئات الشانػية عمى زيادة مزادات االكدجة فزبل عغ ،عمى التتابع

 زيادة إلىدػ أ 0-لتخ ممغع . 11( اف رش نبات القخنابيط بأوكديج الدنظ بتخكيد8102الديجؼ 

والسداحة  0-ورقة.نبات 88.1 األوراؽسع وعجد  28.7معشػية في متػسط ارتفاع الشبات بمغ 

 0-ممغع.غع 8.4بمغ  ستػسطوب في األوراؽالكمػروفيل  تخكيدوزيادة  0-.نبات8دسع 810.8الػرقية 

 0-شغ.ىكتار 021.7كغع و 4.1بمغ  ستػسطزيادة في الػزف واالنتاج الكمي لمشبات وبفزبل  عغ 

 022.2و 0-ورقة .نبات 81.0سع و  74.4الكيع  السقارنةنباتات في حيغ سجمت  ،التتابع عمى

. في دراسة عمى التتابعلمرفات  0-شغ.ىكتار 001كغع و  2.4 0-ممغع.غع 0.2و  0-نبات 8دسع
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Rossi  حػؿ تأثيخ الخش الػرقي لجديئات الدنظ الشانػية وكبخيتات الدنظ العادية ( 8100 وآخخوف

ايجابي ى اسخخذام الضًل الٌاًىي له دوس أٌخائج الظهشث أ L Coffea arabica.الب غت عمى نبا

ادت  إذديػلة اختخاقو لدصح الػرقة، لوذلظ  ،كبيخ في نسػ الشبات مقارنة مع كبخيتات الدنظ العادية

% 27وبشدبة بمغت  األوراؽزيادة في الػزف الصخؼ والجاؼ لمجحور و  إلىجديئات الدنظ الشانػية 

زيادة في  إلىدػ أ استخجاـ الدنظ الشانػؼ  كحلظ فأف ،السقارنةشباتات بمقارنة  عمى التتابع% 01و

 .السقارنةبشباتات  مقارنةالب غ  وراؽ نباتأ الشدبة السئػية لمدنظ في
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     Materials and  Methodsنعًماوطرائك  انًىاد -3

 االجهزة والسهاد السدتخدمة في الدراسة -3-1
 ( االجيدة والسػاد السدتخجمة في الجراسة2و 1يبيغ الججول)

 : االجهزة السدتخدمة في الدراسة (:1جدول)

 االجهزة التسلسل
 

 المنشأ

 مىرَا Magnetic Stirrer                                          ٍحرك ٍغْاطُسٍ 1

 اىَاٍّ Sensitive balance                    ٍُساُ حساش                       2

 اىَاٍّ                                             pH-meter  قُاش االش اىهُذروجٍُْ 3

 اَطاىٍ                                                   Electric Oven فرُ مهرتائٍ 4

5 
                                    Water  bath                                                       ٍائٍ حَاً

                                    
 مىرَا

 َاتاٍّ                                                      EC-meter  قُاش اىَيىحح 6

7 
               Chlorophyll  meter SPAD Unit قُاش اىنيىروفُو    

                                                               
 َاتاٍّ

8 
Ultrasonic                                                       اىَىجاخ فىق اىصىذُح 

   
 اىَاٍّ

9 
                                                         Centerifugeاىطرد اىَرمسٌ   ازجه

                                                                  
 اىَاٍّ

 مىرَا Shaker                  هساز                                                  11

11     Spectrophotometer                                  ٍاىَطُاف اىضىئ  َاتاٍّ                                          

12 
 UV- Visibleٍطُاف االشعح فوىق اىثْسسوةُح واىَرئُوح ٍوسدوح اىحسٍوح

Spectrophotometer 
 اىَاٍّ

 َاتاٍّ FT-IR Spectrophotometer   ٍطُاف االشعح ذحد اىحَراء         13

 َاتاٍّ X-Ray Diffraction                    حُىد االشعح اىسُُْح            14

 اىَاٍّ    SEM                    اىَةهر االىنرروٍّ اىَاسح                          15

 اىَاٍّ EDX                         ُْح اىَشررح ىيطاقح          ُطُف االشعح اىس 16
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    انًىاد انكيًيبئيخ انًستخذيخ في انذراسخ :( 0جذول : )

 المادة الكيميائية التسلسل
الشركة 
 المصنعة

 Zinc acetate-2-hydrate                          خالخ اىسّل اىَائُح   1
SIGMA 

2 
 NaoH PDH                   هُذرومسُذ اىصىدَىً 

3 
 Ethanol                                                                         اَثاّىه

J.T. Baker 

3 
 Citric acid PDH                     حاٍض اىسررَل

5 
 )NH3 Amonai)                                                              اٍىُّا 

SCR 

6 
  4KH2PO                                         فىسساخ احادٌ اىثىذاسُىً     

TMMEDIA 

7 
 KNO3                                                             ّرراخ اىثىذاسُىً

HIMEDIA 

8 
        O 2H4.Ca(No3)2                                   اىَائُحّرراخ اىناىسُىً 

                                 
HIMEDIA 

9 
    O 2H7  .MgSO4                                 اىَائُحَغُْسُىً اىمثرَراخ 

                                       
HIMEDIA 

11 
                     2 FeNa-EDTA[CH2(CH2COO)2]حذَذاى ٍخيثُاخ

           
HIMEDIA 

11 

O 2H5. CuSO4                                          اىَائُححاش اىْ مثرَراخ

  

 

HIMEDIA 

12 
 (O 2H4 .NH4)6Mo7O24                         اىَائُحٍىُّىً  االٍىىثُذاخ 

                                          
HIMEDIA 

13 
 O 2H7  . ZnSO4                                          اىَائُحسّل اى مثرَراخ

                                  
HIMEDIA 

14 
 MnSO4.H2O                                             اىَائُحَْغُْساى مثرَراخ

                                                                                                             
HIMEDIA 
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15 
 H3BO3                        حاٍض اىثىرَل 

HIMEDIA 

16 
                      Hydrochloric acid(HCL) حاٍض اىهُذروميىرَل

HIMEDIA 

 KI  (Potassium iodide  PDH (                                 َىدَذ اىثىذاسُىً 17

18 
  

 Iodine PDH                 َىد

 Starch  PDH                           ّشا                                             19

20 
 

   SO42H                                                      حاٍض اىنثرَرُل
HIMEDIA 

21 
 

  HClO4         روميىرَلُحاٍض اىث
fluka 

22 
 Acetone                                     اسُرىُ                       

   
USA 

 Chlorofom J.T. Baker                ميىروفىرً 24

25 
 Methanol Alfa                       ٍُثاّىه

 

 
 

 مهقع اجراء التجربة -3-2

اما  ،السختبخية في مختبخات كمية التخبية لمعمػم الرخفة / جامعة ديالىخيت التجارب أج     

وحتى  2018شباط مغ  لمسجةمجيخية زراعة ديالى  مذتل بعقػبة /في  أجخيت فقج التجارب الحقمية

 لمسدارعالى السحمػل السغحي الدنظ الشانػي  أوكديج اضافةدراسة تأثيخ  بيجف 2018 يثانغ اليتذخ 

  .في نسػ وانتاجية نبات الفمفل الحار ون تخبةبج

  :العهامل السدروسة -3-3
            -: ىسا عمى اجخاء تجخبتيغاشتسمت الجراسة        

 الزنك الشانهي  أوكديدتحزير : )السختبرية(التجربة األولى -3-3-2

 ،م الرخفة /جامعة ديالىفي مختبخات قدع عمػم الكيسياء في كمية التخبية لمعمػ  جخيت التجخبةأ     

                                                              ىسا : الدنظ الشانػي بصخيقتيغ أوكديجتحزيخ اذ اشتسمت عمى 

https://ae.linkedin.com/company/alfa-chemicals-limited
https://ae.linkedin.com/company/alfa-chemicals-limited
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   Co-Precipitation method طريمخ انترسيت   -2-1-3-3 

ري مغ مػال 10. تحزيختع  )Kumar ) 6201و Ahamed كخىاذحدب الصخيقة التي     

وبجرجة الرفيحة الداخشة  يذالسغشاشيدي  جياز الجوارعمى السحمػل ضع و و  خالت الدنظ السائية

بذكل قصخات الى مػالري  0.1ىيجروكديج الرػديػم  بتخكيد قصخات مغ ضيف لو أو ، حخارة الغخفة

 ساءخ اليتبخل مْ  80الى  السحمػلبعجىا تع رفع درجة حخارة  ،12صبح االس الييجروجيشي اان 

 وثالث مخات اإليثانػلبمختيغ ورقة التخشيح وغدل الخاسب بػاسصة الستبقي رشح السحمػل و  ،الدائج

حخق و  مْ  80جفف الخاسب بػاسصة الفخن الكيخبائي لسجة ساعتيغ وبجرجة حخارة  ،السقصخ الساءب

وكسا مػضح في الذكل ابيس  مدحػق لتربح عمى شكل  ولسجة ساعتيغ مْ  450بجرجة حخارة 

(3) . 
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                     PH = 12                 

  

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Co-Precipitation الترسيب الزنك الشانهي بظريقة أوكديد( تحزير 3الذكل)

 ترشيح 

Filtering 

 غسم انراست ثبنًبء انًمطر

Washing with distilled water 
 

 تجفيف

Drying 80 °C 

 

 كهسُخ

Calcining at 450 °C (2h)  

 

 مدحهق أوكديد الزنك الشانهي 
Nano ZnO powder  

 

 خالد انسَك انًبئيخ

Zn(CH3COO)2·2H2O 

  
 

 هيذروكسيذ انصىديىو

NaOH 

 

 هيذروكسيذ انسَك

Zn(OH)2 

 

 

  

 

 م    80
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  Sol-gel methodانسبئم انهاليي     طريقة 1-3-3- 2-

حدب  ،مػالري مغ حامس الدتخيظ 0.1و ،يةمػالري مغ خالت الدنظ السائ 0.1 تحزيختع    

 جياز الجواروضع محمػل خالت الدنظ عمى أذ  Mubarak (2113) كخىاذالصخيقة التي 

ثع تخك ىحا الخميط  ،لو محمػل حامس الدتخيظ ببصيء واضيفذو الرفيحة الداخشة السغشاشيدي 

االمػنيا الى  اضيفت ،الجقيقةدورة ب 450وبػاقع  دقيقة وبجرجة حخارة الغخفة 40لسجة  الجيازعمى 

تع رفع درجة حخارة السحمػل الى  بعجىا ،7 االس الييجروجيشييربح  الى ان السحمػل بذكل قصخات

 لسجة ساعتيغ مْ  80بجرجة حخارة السادة جففت  ،يتبخخ الساء كميا وتتكػن مادة جيالتيشيةلكي  مْ  80

ابيس  مدحػق لتربح عمى شكل  اعاتس جة ثالثسول مْ  450فخن وبجرجة حخارة الفي  ثع حخقت

    .(4وكسا مبيغ في الذكل )
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 PH=7       (NH3)  

 

 

 

 

 

 

 

 Sol-gel الدائل الهالمي  الزنك الشانهي بظريقة أوكديد( تحزير 4الذكل)

 خالد انسَك انًبئيخ

Zn(CH3COO)2·2H2O 

  
 

          حبيض انستريك

  Acid Citric 

 

 يحهىل يبئي

Aqueous solution 

 

 

 

 ثبَيخ  22خهظ انًحهىل نًذح 

Mixing the solution 

 40 min         

  

 م    80

 

 هالو

gel 

 تجفيف

Drying 80 °C 

 

 كهسُخ

Calcining at 450 (3h) 

 

 يسحىق أوكسيذ انسَك انُبَىي

Nano ZnO powder  
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 السغذي  السحمهللى الزنك الشانهي ا أوكديداضافة  :)الحقمية(التجربة الثانية-3-3-2

واكديج  التخسيب بصخيقةالدنظ الشانػي السحزخ  أوكديجضافة إتأثيخ  دراسةه التجخبة حشسمت ى    

الى السحمػل  1-لتخ .غعمم 75 و 25 بالتخكيديغ الدائل اليالمي الدنظ الشانػي السحزخ بصخيقة

 العذػائي الترسيعباستخجام  ةالتجخبنفحت  ،لشبات الفمفل الحار لشطام الدراعة بجون تخبةالسغحي 

معامالت  6والتي اشتسمت عمى دراسة  Completely Randomized Design (CRDالكامل)

 .راكخ تلكل  نباتاتلكل معاممة وثالث  راتكخ ت ثالث( بػاقع 3)ججول 

 ( : معامالت التجربة 3جدول )

 المعاملة الصيغة التركيبية ت

1 ZnO Pre 25 mg.l
-1

 
 الى محمػلاىررسُة السحزخ بصخيقة  ي دنظ الشانػ ال أوكديجاضافة 

1-ممغع.لتخ 25السغحي بتخكد كػبخ
 

2 ZnO  Pre 75 mg.l
-1

 
 الى محمػلاىررسُة  السحزخ بصخيقة ي الدنظ الشانػ  أوكديجاضافة 
1-ممغع.لتخ 75السغحي بتخكدكػبخ 

 

3 
ZnO  Sol 25mg.l

-
 
1

                                     

  

الى  اىسائو اىهالٍٍالسحزخ بصخيقة  ي الدنظ الشانػ  ديجأوكاضافة 
1-ممغع.لتخ 25السغحي بتخكدكػبخ محمػل 

 

4 
ZnO  Sol 75mg.l

-1
         

الى  اىسائو اىهالٍٍالسحزخ بصخيقة  ي الدنظ الشانػ  أوكديجاضافة 
1-ممغع.لتخ 75السغحي بتخكدكػبخ محمػل 

 

5 
 

 كامل االمالح حمػل كػبخم
غحي الحي يحتػي عمى جسيع العشاصخ الغحائية مغ محمػل كػبخ الس
 ضسشيا الدنظ 

محمػل كػبخ السغحي الحي يحتػي عمى جسيع العشاصخ الغحائية  محمػل كػبخ بجون زنظ 6
 الدنظ  ءباستثشا
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   السحمهل السغذي -3-3-2-1

 جة الشباتيةالخاليا واالندسحمػل كػبخ في مختبخ زراعة ب والسعخوفخ السحمػل السغحي حز     

مغ السحمػل لكل لتخات  10جامعة ديالى وذلظ مغ خالل تحزيخ في كمية التخبية لمعمػم الرخفة /

 :وكسا يمي (4) ججول حمػل السغحيسال لتخ مغ 10تحزيخ  ندبعمى باالعتساد  (Bو A)االساس

 10شيالت الحجيج في غع مغ 79ونتخات الكالديػم غع مغ  1003ابة إذحزخ مغ  :(A)محمػل 

 .لتخ مغ الساء

لتخ مغ  10في ( 1)ابة بكية العشاصخ السحكػرة في الججول إذالحي حزخ مغ  :(B)ومحمػل  

 .مػضػع الجراسة بعج استبعاد كبخيتات الدنظ الساء ايزا

ع تعجيل االس تو  ،جخاء التخافيف الالزمة لمسحمػل االساس بصخيقة الشدبة والتشاسبإوبعجىا تع  

في حيغ تع تعجيل  ،السخففالشتخيظ وذلظ بإضافة قصخات مغ حامس  6.8-5.8الييجروجيشي مغ 

وذلظ (  2013)الخواحي وآخخون ،  1-م. ديديديسشد 2.5-2لمسحمػل مغ  EC لـادرجة السمػحة 

 .(B( و )Aضافة كسية معيشة ومتداوية مغ محمػل )إمغ خالل 
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   .(Cooper  ،1171) من محمهل كهبر السغذي لتر 11ة الالزمة لتحزيرئيالسهاد الكيسيا( : 4جدول )  

  (:Aمحمهل ) 

 

  (:Bمحمهل )

 

 

الهزن  في التحزير ورمزه الكيسيائي ةالسدتخدم السهاد
 يالجزيئ

الهزن 
 السظمهب)غم(

  O 2H4.Ca(No3)2                       ّرراخ اىناىسُىً                     
236.15 1003 

 2 FeNa-EDTA                      344.057 79[CH2(CH2COO)2]حجيج مخمبيات

الهزن  في التحزير ورمزه الكيسيائي ةالسدتخدم السهاد
 يالجزيئ

الهزن 
 السظمهب)غم(

 4KH2PO 136                                        فىسساخ احادٌ اىثىذاسُىً      

 
263 

 3KNO  101.1                                                                  ّرراخ اىثىذاسُىً
583 

 O 2H7 MgSO4   264.47                                          مثرَراخ اىَغُْسُىً اىَائُح
513 

 H3BO3                            حاٍض اىثىرَل                                 
61.83 1.7 

 O 2H5. CuSO4                      ائُحاىَ ْحاشاى مثرَراخ
249.677 0.39 

 (O 2H4 .NH4)6Mo7O24                              اىَائُحٍىُّىً االٍىىثُذاخ 
1236 0.37 

  O 2H7 . ZnSO4                                          اىَائُحسّل اى مثرَراخ
287.6 0.44 

 H2o  MnSO4.   169 6.1                                          اىَائُحَْغُْس اى مثرَراخ
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 الزراعة بدون تربةمشظهمة  ترسيم -3-3-2-2

 بمغت ،مشفرمة عغ بعزيامشطػمات  6بػاقع  ،نطام الدراعة بجون تخبةستخجام با التجخبة نفحت   

ية عمى وسط حاو  سع 20 كل مشيا قصخ أصز 9عمى  تحتػي   ،2سع 10000 مشيامداحة كل 

مزخة ماء  عغ شخيقبالتشكيط ريًا بالسحمػل السغحي  األصزيتع ارواء ىحه  إذ، الخامل البيخاليت

  ،ةمتفخع ةبالستيكي بأنابيب مختبصة ،لتخ 20 سعتوفي خدان  السحفػظ في السحمػل السغحي غاشدة 

ج السحمػل خخو ب تدسحمثكبة مغ االسفل لكي تكػن األصز  ،أصيزكل ل واحجة مشقصة وبػاقع

ليتع استخجامو مخات مغمقة السحمػل السغحي في دائخة  يجور وبيحا ،الى الخدان ورجػعو الدائج السغحي

 .( 5 وكسا مبيغ في الذكل) عجة

 
 الزراعة بدون تربةمشظهمة  (5الذكل)
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  تشفيذ التجربة وعسميات الخدمة -3 -3-3-2

نبات الفمفل الحار  زراعةتع  إذ، بالبػلي اثميغالسغصى داخل البيت البالستيكي التجخبة  نفحت     

الى ( بغجاد االىمية في محافطةسذاتل ال ىاحجمغ  )السجيد فيتشامالسشتجة بحوره في  Singerصشف

 . 2018 /13/3بتاريخ الخامل  البيخاليتوسط  الحاوية عمىالدراعة بجون تخبة مشطػمة  اصز

قيت سُ  إذ ،الدراعةبعج  يريب الشباتاتالحي ذج اللتفادي السغحي الى الشباتات بالتجرج أُعصي السحمػل 

 إعصاء، ثع تع ( وبسعجل ساعة يػمياً سغحيةسبػعيا االول بالساء )بجون اضافة العشاصخ الأالشباتات في 

في بجاية االسبػع الثاني ولسجة  الشبات الالزمة لشسػ السغحيةالسحمػل السغحي الحاوي عمى العشاصخ 

  .الدراعةمغ يػمًا  45( الشباتات بعج 6ويػضح الذكل) ،مجة التجخبةشيمة و  ساعة صباحًا ومداءً 

والحي  صيشي السشذأ Top Rideبالسبيج الحذخي نػع رشت الشباتات ولتفادي االصابات الحذخية     

غع مغ السادة  1ابة إذ اذ تع، %25العزػية بتخكيد  acetamipride األسيتامبخيج يحتػي عمى مادة

  .ء حدب تػصيات الذخكة السشتجةمغ السالتخ  1في 
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 الزراعة بدون تربةزراعة نبات الفمفل الحار تحت نظام  (6الذكل)

 الزراعةيهم من  45بعد 
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     السدروسةِرفات ال-4 -3

 :الزنك الشانهي  وكديدأل  الكيسيائية والفيزيائية: الفحهصات  التجربة االولى-3-4-1
 لحسراءتحت ا األشعةطيف  1- -3-4-1

Fourier Transformed Infra-Red spectroscopy( FTIR)                               
400 – 4000َذياىضَِ  الدنظ أوكديجتحت الحسخاء لعيشات  األشعةاشياف  قياستع     

 
سٌ

-1
  

السجيد  Spectrophotometer ( FTIR) Fourier Transform infra-Redباستخجام جياز 

 في جامعة ديالى /كمية العمػم /قدع عمػم الكيسياءة والسػجػد يابانيال Shimadzu مغ شخكة

غخام  5مع الدنظ  أوكديج مغ الرمبة ممغع مغ العيشة  5-1تع شحغ  إذ، وباستخجام شخيقة القخص

ويػضع  ،قخص شفاف باستعسال مكبذ يتع تكػيغ إذ، خدفيفي ىاون  KBrبخوميج البػتاسيػم مغ 

 . لمكياس الجيازفي 

  Diffraction  X- Ray                     الديشية األشعةحيهد  -3-4-2-2

 جامعة بغجاد الرخفة /ابغ الييثع في كمية التخبية لمعمػم الخجمي في السختبخ الفحزاجخاء تع     

لغخض  يدتعسل والحي  (Shimadzu XRD – 600)   الديشية نػع األشعةجياز حيػد  باستعسال

  .لمجديسات الشانػية السرشعة ةالبمػري شبيعة التخاكيبتػضيح 

 حسبة انحجى انحجيجي-3-4-2-3

طرَقح اىررسُة وطرَقح اىسائو اىَحضر تألومسُذ اىسّل ح ذٌ حساب حةٌ اىحثُثاخ اىْاّىَ   

 (.2118، وآخروُ   (Manyasreeتاسرعَاه ٍعادىح دَثاٌ _ شُرراىهالٍٍ 

D = Kλ / β cosθ 

  -: ان إذ

D  : حجع الجقيقة الشانػية(nm) 

K  0.9: مقجار ثابت بالشدبة لمجياز السدتخجم وقيستو 
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λ:  الصػل السػجي لألشعة الديشية ويكػن بحجود(Å 1.5416( 

β :اقرى عخض عشج مشترف الذجة (FWHM) 

Cosθسقػط األشعة الديشية : جيب تسام زاوية 

  الديشية السذتتة لمظاقة األشعةطيف  -3-4-1-4

 (Energy  Dispersive X- ray Spectroscopy ( EDX  

، / ايخان جامعة كاشانفي  الديشية السذتتة لمصاقة األشعةجخاء الفحػصات بجياز شيف إتع      

حجى التقشيات التحميمية التي تعسل عمى تذخيز أ الديشية السذتتة لمصاقة األشعةشيف ويعج 

ه التقشية يعتسج عمى التأثيخ الستبادل بيغ حمبجأ ى نأ إذ ،العشاصخ الكيسيائية السػجػدة في العيشة

رية ذ توبسا ان كل مادة تتسيد بتخكيبا، حدمة االلكتخونات السشبعثة مغ الجياز وبيغ مادة العيشة

الديشية مغ  األشعةيتع الحرػل عمى  ،الديشية األشعةمعيشة  لحلظ فان ليا قسع معيشة  في شيف 

دة مسا يؤدي الى حرػل عسمية تييج تؤدي الى رفع  خالل قرف الكتخوني لمسادة السشج

وتبعث الحرة عشج عػدتيا الى حالة االستقخار مغ خالل انتقال  ،عمىأ االلكتخونات الى مجار شاقة 

ات شاقة مداوية لفخق الصاقة ذااللكتخون الستييج مغ مجار شاقة اعمى الى مجار شاقة اوشأ فػتػن 

ل مادة تخكيبًا ذريًا يختمف عغ االخخ لحلظ فان ليا مجسػعة مغ رية ، وبسا ان لكحبيغ السجارات ال

 .(2116حثُة،  (الديشية األشعةالقسع تختمف في شيف 

 السجهر االلكتروني الساسح                                    -3-4-1-5

Scanning Electron Microscope (SEM)        

يستمظ  إذ، / ايخان جامعة كاشاناللكتخوني الساسح في تع اجخاء الفحػصات بجياز السجيخ ا      

ترػر العيشة عغ شخيق  إذمخة،  250000 – 25السجيخ االلكتخوني الساسح قػة تكبيخ تتخاوح مغ 

رات العيشة فتشتج ذمدحيا بػاسصة اشعة مغ االلكتخونات عالية الصاقة، ترصجم االلكتخونات مع 
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تتزسغ معمػمات عغ تخكيب  (والكتخونات ثانػية وضػءتحتػي عمى اشعة سيشية ) شارات ألظ حب

ات تحميل عال ججًا لدصح ذنتاج صػر إوبيحا يدتصيع السجيخ االلكتخوني الساسح مغ الدصح 

لظ فان ذنانػمتخات فزال عغ  5-1العيشة واضيار تفاصيل دقيقة قج يرل الى حجع يتخاوح مغ 

لظ عمى فيع التخكيب الدصحي لمعيشة )صالح حبه تكػن ثالثية االبعاد فتداعج حالرػر السجيخية ى

 ،2015  .) 

 السدروسة لمتجربة الحقميةالرفات  لتجربة الثانية :ا -3-4-2

  القياسات الكيسيائية-3-4-2-1

 ذٌ قُاش اىصساخ اىنَُُائُح عْذ ٍرحيح اىرسهُر.

 (SPADوحدة )دليل الكمهروفيل  1--2-1--34

 Chlorophyll meter SPAD Unit جيازباستخجام الوراق في االكمػروفيل  دليلتع تقجيخ      

، ثع استخخج الػحجة التجخيبيةلكل نبات مغ نباتات مكتسمة الشسػ  أوراق لثالث بتدجيل القخاءةوذلظ 

 .(2000 ،آخخون و   Loh) لمػحجة التجخيبيةمتػسط القخاءات 

 هضى انعيُخ انُجبتيخ وتمذير انعُبصر -3-4-0-1-2

 و  Themminghoff اليو روحدب ما أشا ق الشباتية الجافة والسصحػنةالوراا تىزس     

Houba (2114 )والبيخوكمػريظ  حامس الكبخيتيظ واضيف ليا ،ياغع مش 0.2 أخحب وذلظ

الى ان أصبح لػن العيشة  ثع وضعت عمى مرجر حخاري  ،عمى التتابعمل  1:  4 بشدب السخكديغ 

وبحلظ أصبح السحمػل جاىدًا لتقجيخ العشاصخ  ،ء السقصخمل بالسا 50رائقًا ثع اكسل الحجع الى 

 : السعجنية وفقًا لصخيقة تقجيخ كل عشرخ وكسا يأتي
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 في األوراق )%(وانجروتيٍ انُسجخ انًئىيخ نهُتروجيٍ - 3-4-2-1-1-2   

مل مغ ىيجروكديج  10اواضيَف لي ) 2-1-0-4-3(فقخة مل مغ العيشة السيزػمة 10اخح  تع     

 50% ووضع في أنبػبة التفاعل وتع التقصيخ في دورق حاوي عمى 40بتخكيد  NaOHػم الرػدي

الساكخوكمجال في جياز تقصيخ الشتخوجيغ ) %4بتخكيد H3BO3مل مغ محمػل حامس البػريظ 

Macrokjeldhal)   عسمية التقصيخ وأوقفتمل  150ِلجسع األمػنيا حتى أصبح حجع السحمػل، 

مػالري ثع ُحِدَب حجع  0.05اوي عمى األمػنيا مع حامس الكبخيتيظ ُسِحَح حامس البػريظ الح

   وقجرت الشدبة السئػية لمشتخوجيغ الُكمي وفق الُسعادلة اآلتية ،الحامس الُسدتيمظ في عسمية التدحيح

( Jackson ،1958 ): 

 1111×السيزػمةوزن العيشة 

  1977)،وآخرَِ Thachuk )الكمي في االوراق بحدب الصخيقة التي ذكخىا تع تقجيخ البخوتيغ  

                   االتية:            السعادلة باستخجام           

 2202× انُسجخ انًئىيخ نهجروتيٍ انكهي في األوراق = انُسجخ انًئىيخ نهُتروجيٍ في األوراق   

 

  في األوراق )%(انُسجخ انًئىيخ نهفسفىر 2-2--3-4-2-1

 10مــل واضــيف لــو  50مــل مــغ العيشــة السيزــػمة ووضــع فــي دورق حجســي ســعة  10تــع اخــح    

امتراصـية  أتقـخ ثـع  واكسـل الحجـع بالسـاء السقصـخاألسـكػربيظ ػم وحـامس مػلبيجات األمػني مل مغ

ـــــة ـــــاف الزـــــػئي  العيش ـــــى شـــــػل مـــــػجي  Spectrophotometerباســـــتخجام جيـــــاز السصي  420وعم

 (.Pratt ،1961 و Chapman)تخكيد ال استخخجالكياسي  الفدفػروباالستعانة بسشحشى  نانػمتخ

 

 حةٌ اىرخسُف×  14× اىعُارَح × اىَسرهيل  H2SO4حةٌ                

 %N  111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــ 
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 في األوراق )%( انًئىيخ نهجىتبسيىو انُسجخ3-2--3-4-2-1

مل مغ  95مل مغ العيشة السيزػمة وُاضيف ليا  5تع قياس تخكيد البػتاسيػم وذلَظ بأخح    

 Atomic Absorptionالحري  االمتراصمصياف وباستعسال جياز  ،الساء الُسقصخ

Spectroscopy   وباالستعانة  ،تع قياس الصػل السػجي لمبػتاسيػم 766.4عشج الصػل السػجي

 .(Greweling ، 1967 و Barker )تخكيد البػتاسيػماستخخج  البػتاسيػم الكياسيبسشحشى 

يهغى 2 كغى األوراق )في  سَكنا تركيز -3-4-2-1-4-2
-2

) 

مــغ الســاء  95مــل مــغ العيشــة السيزــػمة وُاضــيف ليــا   5تــع قيــاس تخكيــد الدنــظ وذلــَظ بأخــح 

 Spectroscopy Atomic Absorption الـحري  االمترـاصمصيـاف جيـاز  وباسـتعسالالُسقصـخ 

بسشحشـى الدنـظ الكياسـي تـع  وباالسـتعانة ،تع قياس الصػل السـػجي لمدنـظ 213.9عشج الصػل السػجي 

  (.Campus ، 2114و  Thimmaiah) حداب تخكيد الدنظ

                 وزن طري( 1-)ممغم.كغمفي االوراق  االوكسيٍتمذير   -3-4-2-1-3

غــع مـغ عيشــات الشدــيج الــػرقي  1وذلـظ بأخــح  ،وراق نبــات الفمفــل الحــارأ فـي األوكدــيغتقــجيخ   تـع   

، مـػالري  2 مـل ىيجروكدـيج االمػنيـػم 3مـل كمػروفـػرم و  5مل ميثـانػل و  12الصازج واضيف ليا 

مـل اثيـل اسـيتيت، وتـع ضـبط  15مـل مـاء مقصـخ و  25مـل وذلـظ بإضـافة  60ثع أكسل الحجـع إلـى 

ــــجروجيشي  مــــػالري  1باســــتعسال قصــــخات حــــامس الييــــجروكمػريظ  2عمــــى   لمسحمــــػل pHاالس اليي

 باســــــــــــــــــــــــتعسال جيــــــــــــــــــــــــازمــــــــــــــــــــــــػالري وقـــــــــــــــــــــــخأت العيشــــــــــــــــــــــــات 1وىيجروكدـــــــــــــــــــــــيج الرــــــــــــــــــــــــػديػم 

Spectrophotometer UV-visible  نــانػمتخ ثــع عســل السشحشــى الكياســي  280مــػجيعمـى شــػل

وحدــــب (  2002  ،وآخــــخيغ  Nuray) (IAA)( ليخمــــػن الشســــػ انــــجول حــــامس الخميــــظ 7شــــكل)

 التخكيد باستخجام السعادلة االتية :
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y=0.5x-0.5  

 -اٌ: إر

y          االيتصبصيخ :               

x              انتركيس انًجهىل : 

y = 0.5x - 0.5
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       ( السشحشى القياسي الندول حامض الخميك 7الذكل )      

 

       انخضري انًُى ليبسبد -3-4-0-2

 .ٍرحيح اىرسهُرعْذ ش اىصساخ اىخضرَح ذٌ قُا

                  ارتفاع الشبات )سم( -3-4-0-2-2

 مغالكياس السجرج ابتجاء  شخيط باستخجاموذلظ  الػحجة التجخيبيةنباتات جسيع تع قياس ارتفاع      

 .وحجة تجخيبيةلكل  الستػسط اسُتخخج بعجىا و  شباتالى قسة ال البيخاليتسصح وسط 

             (مممقظر الداق ) -3-4-0-2-0

 الػحجة التجخيبيةلجسيع نباتات  البيخاليتسع عغ سصح وسط  5بارتفاع الداق  تع قياس قصخ

  .وحجة تجخيبيةلكل  الستػسط  استخخجوبعجىا  Vernierالقجمة  باستخجاموذلظ 
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 (2السداحة الهرقية )سم -3-4-0-2-3

اوراق  ثالثأخح  تع إذ ،شخيقة االستشداخ Saieed (1990) لـ اً وفقالسداحة الػرقية قيدت    

بجياز االستشداخ  اوراق ىحه الشباتات وتع استشداخ ،الػحجة التجخيبيةلكل نبات مغ نباتات عذػائية 

وراق الشباتات السدتشدخة ووزنت بالسيدان الحداس وبسا ان ابعاد أت عَ صّ وبعجىا قُ  A4)عمى ورقة )

  : تيةاال السعادلةحدب بالشباتات  ألوراقظ تع حداب السداحة الحكيقة لحل ورقة االستشداخ معمػمة

        

 =السداحة لهرقة الشبات 
 

 

عذد االفرع نهُجبد ) فرع2َجبد 3-4-0-2-4
-2

) 

 تجخيبية. الػحجة ال نباتاتلكل نبات مغ  االفخع االولية والثانػيةعجد  متػسط تع حداب   

    (1-نبات ورقة.عدد االوراق ) -3-4-0-2-5

   تجخيبية.الػحجة مغ نباتات النبات لكل  االوراقعجد متػسط تع حداب    

 (1-)غم. نباتالظري والجاف لمسجسهع الخزري لمشبات  ن الهز -3-4-0-2-6

نفذ  تجففو  ،الػحجة التجخيبيةنباتات مغ نباتات  لثالث لمسجسػع الخزخي  اخح الػزن الصخي       

باستخجام  دب الػزن الجافحو  ،م70في درجة  يحػي عمى مفخغة ىػاءفي فخن كيخبائي  اتالشبات

  ميدان كيخبائي حداس.

 (1-)غم. نباتالظري والجاف لمسجسهع الجذري لمشبات  الهزن  -3-4-0-2-7

نفذ  تجففو  ،الػحجة التجخيبيةنباتات مغ نباتات  لثالث اخح الػزن الصخي لمسجسػع الجحري      

ستخجام با دب الػزن الجافحو  ،م70في درجة  حػي عمى مفخغة ىػاءيفي فخن كيخبائي  حورالج

  .ميدان كيخبائي حداس

يسبحخ ورلخ االستُسبخ  × وزٌ انىرلخ انُجبتيخ انًستُسخخ   

االستشداخ وزٌ ورلخ  
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      والثسري  الزهري  الشسه قياسات -3-4-0-3

     ( 1-نباتزهرة . ) لكمية اعدد األزهار -3-4-0-3-1

الستػسط مغ كل وحجة تجخيبية واستخخج  اتنبات لثالثخالل السػسع األزىار الكمية عجد  حدب

  .لعجدىا الكمي

( (1-نباتثسرة .   ثسار الجشية االولى عدد -3-4-2-3-2   

مقدػمًا عمـى عـجد نباتـات الػحـجة التجخيبيـة لمجشية االولى تع حدـاب عجد الثسار لكل وحجة تجخيبية   

 : (2113 ،) الجىامي  السعادلة اآلتيةبحدب 

 = ( 1-ثسرة . نبات (الجشية االولى  عدد ثسار      

 

  (-1نبات .)غممجشية االولى لحاصل الشبات الهاحد -3-4-2-3-3

مقدـــػمًا عمــــى عـــجد نباتـــات الػحــــجة لمجشيـــة االولـــى لكـــل وحـــجة تجخيبيــــة حاصـــل الشبــــات تـــع حدــــاب 

 : (2113 ،) الجىامي  السعادلة اآلتيةالتجخيبية بحدب 

 

        = (-1نبات . )غممجشية االولى  ل حاصل الشبات الهاحد    

 

 الشهعية لمثسارالرفات قياسات  -3-4-0-2

   عرير( 1-مل 111)ممغم.)حبيض االسكىرثك C ( فيتامينتقدير  -3-4-2-4-1

حخيبر و  إشكػرفػافي ثسار نبات الفمفل الحار بحدب الصخيقة التي ذكخىا  Cتقجيخ فيتاميغ  تع     

 25ضيف الييا أو  مل مغ عريخ الثسار 20 خحأتع  إذ ،( باستخجام محمػل اليػد والشذا 2017 (

 عذد ثًبر انىحذح انتجريجيخ

 عذد َجبتبد انىحذح انتجريجيخ

)غى2َجبد ريجيخحبصم انىحذح انتج
-2

 )  

 عذد َجبتبد انىحذح انتجريجيخ
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وبعج ممئ الدحاحة بسحمػل اليػد تست معايخة  ،مل مغ الشذا كجليل1مل مغ الساء السقصخ و

 . زرق األالفيتاميغ ببطء حتى ضيػر المػن 

  تاسرخذاً ٍعادىح اىرسحُح: Cفيتاميغ تع حداب تخكيد 

 

 = مهل. لتر Cفيتامين تركيز

 

ٍِ وحذج ٍىه. ىرر Cتع تحػيل تخكيد فيتاميغ 
-1 

ٍو 111اىً وحذج ٍيغٌ. 
-1

 حسة اىَعادىح االذُح: 

 

 (111 ×الكتلة الجزيئية لحامض االسكوربيك  × 1-مول . لتر C فيتامين )=(1-مل 111ممغم.( C فيتامين

 

 

   وزن جاف من الثسار(. 1-ممغم . كغم )تقدير الـكابديدين   -3-4-2-4-2

 واخخون  Ademoyegun    التي ذكخىا يقةبحدب الصخ  Capsaicin لكابديديغاتقجيخ و  الكذف تع

 : باعتساد الخصػات التالية( 2011 )

مل  10السصحػنة في أنبػبة أختبار وأضيف ليا و  ) الثسار( غع مغ العيشة الشباتية الجافة 2وضع  -1

 دقائق. 10( لسجة 1-دقيقة  . دورة 10000مغ االسيتػن ووضعت بجياز الصخد السخكدي )

ثع وضعت في حسام مائي عمى درجة  ،عمق الشاتج ووضع في انبػبة اختبارمل مغ الس 1أخح  -2

 تخكيد ىيجروكديج الرػديػم مغ مل  5أضيف الى بقايا السعمق ثع  ،م لحيغ الجفاف ْ 60حخارة 

لى المػن إيتحػل السحمػل  نألى إ %3 تخكيد حامس الفػسفػمػلبيجيظمغ مل  3+ %  0.4

 .كابديديغزرق مسا يجل عمى وجػد مادة الاأل

حجى انًحهىل انُبزل يٍ انسحبحخ× تركيس انًحهىل انًعبير )يحهىل انسحبحخ(  

 )  Cحجى انًحهىل انًراد يعبيرته)يحهىل فيتبييٍ
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لسجة ساعة واحجة، بعجىا وضع بجياز الصخد السخكدي  Shakerوضع السحمػل االزرق بجياز  -3 

 الذػائب. وإزالةدقيقة لتشطيف السحمػل  15( لسجة 1-دقيقة  . دورة 5000)

 650عمى جياز السصياف الزػئي عمى شػل مػجي وقخأت ا السحمػل االزرق حىعيشة مغ  تخحا -4

 نانػميتخ.

ـــــــــــبذا -5 مـــــــــــل مـــــــــــغ  5الســـــــــــاني السشذـــــــــــأ فـــــــــــي كسحمـــــــــــػل قياســـــــــــي  Standard Capsaicin ي

% 3 تخكيــــــــد حــــــــامس الفػســــــــفػمػلبيجيظمــــــــغ مــــــــل  3+  %0.4 تخكيــــــــدىيجروكدــــــــيج الرــــــــػديػم 

ــــــد  ــــــى تخكي ــــــع  (8الذــــــكل ) لعســــــل السشحشــــــى الكياســــــي 1000ppm- 100والحرــــــػل عم حدــــــب ث

 : االتيةالتخكيد باستخجام السعادلة 

y=0.0007x-0.0821  

 -اٌ: إر

y          االيتصبصيخ :               

x              انتركيس انًجهىل : 

y = 0.0007x - 0.0821
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 ( السشحشى القياسي لمكابديدين8الذكل )

 حهىن أمغ كثخ أوذلظ لمتأكج  (FTIR )تحت الحسخاء  األشعةبجياز  اتالعيشحجى أ تفحر -6

 .الكابديديغمادة السادة ىي 
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  التحميل اإلحرائي -3-5

حممت احرائيًا شبقًا  ،بعج جسع وتبػيب البيانات الستحرل عمييا لجسيع الرفات السجروسة    

وقىرّد  SPSSباستخجام البخنامج االحرائي الجاىد  ،لصخيقة تحميل التبايغ وفقًا لمترسيع الستبع

يغ الستػسصات وعشج تع اختيار اختبار دنكغ متعجد الحجود لمسفاضمة ب ،ٍرىسطاخ اىَعاٍالخ

  .(1990، داود وعبج الياس)  1.15مدتػى احتسالية 
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                Results  and  Discussion الشتائج-4   والسشاقذة   
       الزنك الشانهي وسدي  ل  الكيسيائية والفيزيائية الفحهصات :التجربة االولى-4-1 

                                                     (FTIR)  4-1-1- تحت الحسراء الشعة قياسات  
         ة الترسيبالزنك الشانهي السحزر بطريقوسدي  ل  تحت الحسراء شعةالقياس  -4-1-1-1
 

 Zn(CH3COO)2.2H2O ةخالت الدنػ السائيلتؼ تدجيل أطياف االشعة تحت الحسخاء     

، أذ تعؾد ( <)السدتخجم في تحزيخ أوكديج الدنػ الشانؾؼ قبل اجخاء التفاعل كسا مبيؽ في الذكل 

، بيشسا تعؾد حدمة O−Hالى اىتدازات مط مجسؾعة الييجروكديل  1-سؼ=>87حدمة االمتراص 

وتعؾد حدمة  ،O−Hالى اىتدازات انحشاء مجسؾعة الييجروكديل  1-سؼ1=:1االمتراص 

 1-سؼ7:<و =111حدمة االمتراص  اما، C=Oالى اىتدازات مط   1-سؼ8:;1االمتراص 

. بيشسا  Zn-Oالىتداز  مط تعؾد  1-سؼ640وحدمة االمتراص  ،C−Oالى اىتدازات مط فتعؾد 

  ،طيف االشعة تحت الحسخاء ألوكديج الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقة التخسيب (11)الذكل  يؾضح

تعؾد الى  1-سؼ 11:ختفاء جسيع حدم االمتراص وعيؾر حدمة امتراص واحجة ججيجة عشج أ

 . (=711)وآخخون  Manyasreeوىحه الشتائج تتفق مع ما تؾصل اليو   Zn−Oاىتدازات مط 

 
 ةلخالت الزنك السائي FTIR لـا منحنى (9الذكل)
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 انترسٍب انزنك اننانوي انمحضر بطرٌقت كوسيٍ  أل FTIR لـا ( منحنى01انشكم )    

 

   الدائل الهالمي الزنك الشانهي السحزر بطريقةوسدي  ل  تحت الحسراء الشعةقياس  -4-1-1-2
االدائل حسخاء ألوكديج الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقة طيف االشعة تحت ال (11)الذكل يبيؽ   

 والتي تذيخ إلى مجسؾعة 1-سؼ  3400السؾجي الظؾلحدمة امتراص عشج  وجؾد اليالمي

 1-سؼ :>9عيؾر حدمة امتراص ججيجة عشج كحلػ  ،التابعة لجديئة الساء  O-Hانٓيدزٔكسيم

 (<)الغاىخة في الذكل االمتراص  حدم ختفاءأفزاًل عؽ  ، Zn−Oتعؾد الى اىتدازات مط والتي 

 . (5102ٔآخسٌٔ ) Alwanىحه الشتائج مع ما تؾصل اليو  تتفق  ،

 
 

 انيائم انهالمًبطرٌقت  انزنك اننانوي انمحضر كوسيٍ  أل FTIR لـا ( منحنى10انشكم )
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 ) X-Ray )       الديشية الشعةحيهد  اتقياس -2 -4-1   

          التخسيب بطريقة الزنك الشانهي السحزروسدي  ل  يشيةالد الشعةقياس حيهد  -4-1-2-1   

الدنػ الشانؾؼ السحزخ أوكديج  الديشية لتخكيب األشعةحيؾد  نساطأ( 17الذكل ) يؾضح       

 7.17 ٔ 7013( ْي ى نزٔايب انذيٕدًأٌ أعهى قفي ىحا الذكل انُخبئج  وضحتأ إذ تخسيبلا بظخيقة

ٔ7.10 2θ( (2جدٔل ) مـللقسؼ تذيخ الى طبيعة التخكيب البمؾرؼ ىحه اوان ZnOتظابقت ىحه  إذ

حخفق ْرِ انُخبئج و( 1)ممحق (JCDPS ZnO)الشانؾؼ  الدنػوكديج ألالقياسية  قاعجة القيؼمع ؼ سالق

     .( :711وآخخون )  Salahuddin يع يب حٕصم انيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انترسٍببطرٌقت  نك اننانوي انمحضر انزكوسيٍ  أل انيٍنٍت األشعتنماط حٍود أ( 02انشكم )

 

 

  

 بطرٌقت  انزنك اننانوي انمحضر كوسيٍ  ألانحجم انحبٍبً  متوسظكو انيٍنٍت األشعتحٍود  قٍم( 5) نج كولا
 نترسٍبا 

No Peak position 2θ 

(°) 

FWHM B size 

(°) 

Dp (nm) Dp Average (nm) 

1 36.1774 0.4067 21.48 22.74 

2 31.7094 0.3662 23.57 

3 34.3397 0.3753 23.16 
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 الدائل بطريقة الزنك الشانهي السحزروسدي  ل  الديشية الشعةقياس حيهد  -2 -4-1-2
             الهالمي

 الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقةأوكديج  الديشية لتخكيب األشعةحيؾد  نساطأ( 18الذكل ) يبيؽ   

 ى حى انذصٕل عهيٓب نزٔايب انذيٕد كبَجًاٌ أعهى قذكل بيشت الشتائج في ىحا ال إذ، الدائل اليالمي

 ZnO مـلوىحه القسؼ تذيخ الى طبيعة التخكيب البمؾرؼ ( ;ججول )  )7.102θو 7.17 ٔ 7013 )

 عشج السقارنة(JCDPS ZnOالدنػ الشانؾؼ)وكديج مع قاعجة البيانات القياسية أل تظابقيا تبيؽوقج 

     .(5102ٔآخسٌٔ ) Jurabluكخه تتفق مع ما ذوىحه الشتائج ( 7)ممحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           انيائم رٌقت  انزنك اننانوي انمحضر بطكوسيٍ  أل انيٍنٍت األشعتنماط حٍود أ( 01انشكم )   

 انهالمً                  

 

 

 

 نك اننانوي انمحضر  انزكوسيٍ  انحجم انحبٍبً أل متوسظكو انيٍنٍت األشعتقٍم  حٍود ( 6) انج كول

                                                       انيائم انهالمًبطرٌقت  

No Peak position 2θ (°) FWHM B size (°) Dp (nm) Dp Average (nm) 

1 36.174 0.3243 26.94 28.72 

2 31.7044 0.2974 29.02 

3 34.341 0.2877 30.21 
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 الحبيبي الحجم  -4-1-2-3
 ،9nm>.77بمغ  التخسيب الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقةوكديج أل متؾسط الحجؼ الحبيبيان   

الدائل اليالمي متؾسط حجؼ حبيبي الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقة أوكديج  في حيؽ سجل

 nm1 7>.=7بمغ

 (EDX)  الديشية السذتتة لمطاقة الشعةطيف  قياسات -4-1-1
السحزر بطريقة  الشانهي  الزنكوسدي  ل الديشية السذتتة لمطاقة شعةالطيف  قياس -4-1-1-1

                   الترسيب
 ومؽ  (keV 1 )عشج الظاقة  Znلعشرخ الدنػ كبيخة ومسيدة ( عيؾر قسة 19يؾضح الذكل)    

ومؽ نتائج   (keV 0.5) عشج الظاقة  Oعيؾر قسة صغيخة لعشرخ االوكدجيؽ نالحع الذكل نفدو 

 تحتؾؼ عمى شؾائبال الدنػ الشانؾية السحزخة بيحه الظخيقة أوكديج ن جديئات أ نجج ،حص ىحهالف

  .( 5102ٔآخسٌٔ ) Shamhari ْٔرِ انُخبئج حخفق يع يب حٕصم انيّ 

 
 انترسٍبانزنك اننانوي انمحضر بطرٌقت كوسيٍ  أل EDX نـا ( منحنى14)شكم
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                    الزنك الشانهي السحزر وسدي  ل  لمطاقة الديشية السذتتة الشعةطيف  قياس -4-1-3-2
 الدائل الهالمي بطريقة            

ان ىحه السادة  دائل اليالميلا بظخيقة ةالسحزخ  ةالدنػ الشانؾيأوكديج  بيشت نتائج الفحص لعيشة    

عشج  Znنػ لعشرخ الد  كبيخة ومسيدة قسة( عيؾر :1نالحع مؽ الذكل) إذ ال تحتؾؼ عمى شؾائب

 (keV 0.5)عشج الظاقة  O االوكدجيؽ خعيؾر قسة صغيخة لعشر فزال عؽ  (keV 1 )الظاقة 

 Brintha  ٔAjitha (5102) 1ذكسِ حخٕافق ْرِ انُخبئج يع يب 

 

 
 انيائم انهالمً انزنك اننانوي انمحضر بطرٌقتكوسيٍ  أل EDX نـا منحنى( 05انشكم)
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   (SEM وني الساسح       ) االلكتر نتائج انمجهر  -  4-1-4  

 بطريقة الترسيب                                               الزنك الشانهي السحزرأوسدي   -4-1-4-1
 الدنػ الشانؾؼ أوكديج  حبيباتلالسؾرفؾلؾجية والييكمية  لخرائصا( ;1يؾضح الذكل )     

 1(SEMلساسح )باستخجام السجيخ اإللكتخوني ا التخسيب بظخيقةالسحزخ 

 

                 بطريقةالشانهي السحزر الزنك أوسدي  لحبيبات ( صهر السجهر االلكتروني الساسح 16الذكل )   
 ترسيبلا   
                                            

             الدائل الهالمي              بطريقة  الزنك الشانهي السحزرأوسدي   -4-1-4-2
السحزخ  أوكديج الدنػ الشانؾؼ  لحبيباتلخرائص السؾرفؾلؾجية والييكمية ا( >1الذكل ) يبيؽ   

                         . (SEMباستخجام السجيخ اإللكتخوني الساسح ) الدائل اليالمي بظخيقة

 
 

   الدائل ر الشانهي السحزالزنك أوسدي  لحبيبات ( صهر السجهر االلكتروني الساسح 17الذكل )    
 الهالمي    
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السحزر  الزنك الشانهي أوسدي  من  تراكيز مختمفة إضافة تأثير:  التجربة الثانية-4-2
الرفات  فيتربة  ب ون  مسزارعل السغذي السحمهلالى  بطريقة الترسيب والدائل الهالمي

لشبات الفمفل الحار.  الكيسيائية  
 

 SPAD)كوح ة )في االوراق  الكمهروفيل دليل -4-2-1

والسحزخ الدنػ الشانؾؼ التخاكيد السختمفة مؽ أوكديج ن أ( >في الججول ) تذيخ البيانات      

 ، إذفي االوراق الكمؾروفيل دليلمعشؾية في زيادة إلى  أدت بظخيقة التخسيب وطخيقة الدائل اليالمي

ZnO Pre75 mg.lسجمت السعاممة
-1

فيًب سجهج  SPADٔددة  =.>11 عمى قيسة بمغتأ   

ZnO Sol 25 mg.lنًعبيهت ا
-1

تختمفا معشؾيًا عؽ لؼ  والمتان SPADٔددة  00513 انقيًت  

كامل االمالح ومحمؾل كؾبخ محمؾل  فيسا اعظت معاممتاالدنػ الشانؾؼ أوكديج نغيخاتيسا الستزسشة 

 .عمى التتابع SPADوحجة  7.1<و  ;.7<قيؼ الكؾبخ بجون زنػ 

ربسا الدنػ الشانؾؼ أوكديج  ستعسالاعشج  األوراقالكمؾروفيل في  دليلفي  السعشؾية  الديادة نإ     

تأثيخه في عسمية ترشيع الكمؾروفيل وذلػ عؽ طخيق  يداىؼ بذكل غيخ مباشخن الدنػ ألى إيعدػ 

عسميات تكؾيؽ السؾاد الكخبؾىيجراتية ومخكبات الظاقة واالحساض االميشية ) ابؾ ضاحي  في السباشخ

 يمعبالحؼ  Carbonic anhydrase نديؼأ عاماًل مداعجًا لعسليعج الدنػ ( كسا و ==<1واليؾنذ، 

 حسايةلألس الييجروجيشي داخل البالستيجات الخزخاء مسا يؤدؼ الى  buffer مشغساً  اً دور 

وىحا يتفق مع ( 7117خخون ، آو  Almanza-Escudero)مؽ فقجان طبيعتيا وحيؾيتيا  البخوتيشات

 L. Capsicum annuumان رش نبات الفمفل (510.) وآخرون Manasتؾصل اليو  ما

 . في االوراق الكمؾروفيل دليلفي دػ الى زيادة معشؾية أمؽ الدنػ  % :1.1بتخكيد
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    دليلفي السحزر بطريقتين  الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير(:7الج ول)
     اننامٍت Capsicum frutescens رلشباتات الفمفل الحا الكمهروفيل في الوراق          

                                               .ب ون تربةالسزارع  في
 

 SPAD)كوح ة ) انكهوركوفٍم

 
 المحلول المغذي

 

 
111.2 

a 

 

ZnO Pre25 mg.l
-1 

 

 

117.8 

a  

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

112.7 

a 

 

ZnO   Sol 25 mg.l
-1

 
 

 

111.4 

a  

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1 

 

 

92. 6 

b 

 
كامل االمالحوبر محلول ك  

 

0511 

b 

 
  دون زنكمحلول كوبر ب

 

  5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم    
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% الشدبة السئهية لمبروتين -4-2-2  

بتخاكيد الحار الفمفل  ات( أن معاممة نبات=)ججول ة لمبخوتيؽ الدراسة الشدبة السئؾينتائج  تذيخ     

إذ بمغ  ،مختمفة مؽ أوكديج الدنػ الشانؾؼ قج حققت أعمى الشدب لسحتؾػ األوراق مؽ البخوتيؽ

ZnO Pre 75 mg.l يعبيهت انُببحبث بخسكيز عشج % 1.:7
والتي تفؾقت معشؾيًا عمى جسيع  1-

ZnO Sol 25  mg.l بيشسا سجمت السعاممة، السعامالت
% وبفارق معشؾؼ عؽ <.<1ندبة بمغت  1-

السعامالت االخخػ مؽ ضسشيا معاممتي السقارنة محمؾل كؾبخ كامل االمالح ومحمؾل كؾبخ بجون 

 % عمى التتابع. >.17و  18.7بتدجيميا القيؼ زنػ المتان اختمفتا معشؾيًا عؽ بعزيسا، 

 

  % الشدبة السئهية لمشتروجين -4-2-3

الشدبة السئؾية لمشتخوجيؽ أن إضافة أوكديج الدنػ  (=)ججول أعيخت نتائج التحميل اإلحرائي     

يتخوجيؽ في الشدبة السئؾية لمش الشانؾؼ الى السحمؾل السغحؼ السحزخ بالظخيقتيؽ وبتخاكيد مختمفة ان

ZnO Pre75 mg.lفقج حققت السعاممة  ،الفمفل الحار قج تبايشت اتنبات  وراقأ
 ندبة مئؾية اعمى 1-

 ZnOوقج تفؾقت معشؾيًا عمى جسيع السعامالت االخخػ وتمييا السعاممة ، %9.1يتخوجيؽ بمغتلمش

Sol 25 mg.l
% وبفارق معشؾؼ عؽ بقية السعامالت االخخػ، التي سجمت <8.1بقيسة بمغت  1-

مى %ع7.1و 7.1فييا السعاممتيؽ بسحمؾل كامل امالح كؾبخ ومحمؾل كؾبخ بجون زنػ ندبة بمغت 

  التتابع.
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    فيالسحزر بطريقتين   الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير( :  8انج كول )    
 Capsicumرالحا نباتات الفمفلفي اوراق  الشتروجين و مبروتينلالشدبة السئهية             

frutescens                  ب ون تربةالشامية في السزارع.   
 

تروجينالن  
% 

 البروتين 
% 

 
 المحلول المغذي

 

 

2.3 

d 

 

14.4 

d 

 

ZnO Pre 25 mg.l
-1

 

 

 

   .11  

a 

 

25.1 

a 

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

3.19 

b 

 

19.9 

b 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

3.14 

c 

 

19.6 

c 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

2.0 

f 

 

17.5 

f 

 
 محلول كوبر كامل االمالح

 

2.1 

e 

 

15.3 

e 

 
  بدون زنك روبمحلول ك

 

  5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم
 

ويعدػ الدبب في الديادة السعشؾية لسحتؾػ األوراق مؽ الشتخوجيؽ والبخوتيؽ عشج استعسال الدنػ     

العشاصخ الغحائية ومشيا الشتخوجيؽ  الشانؾؼ إلى قجرة األسسجة الشانؾية في تحديؽ كفاءة امتراص

(Tripathi ٔ ٌٔ5102،  آخس)  وان زيادة محتؾػ األوراق مؽ الشتخوجيؽ ادػ الى زيادة البخوتيؽ

ؼ يوذلػ بدبب دور الدنػ في ايض عشرخ الشتخوجيؽ داخل الشبات فزال عؽ دوره في تحفيد اند 

polymeras- RNA  مسا يؤدؼ الى زيادة بشاءRNA  ( فزال عؽ  7119 ،)القدازتيؽ وبشاء البخو
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والتعبيخ بتشغيؼ الشسؾ اإلنديسات التي تختبط ان الدنػ لو دورًا كبيخًا وميسًا في تشذيط العجيج مؽ 

 ( .;Gowayed  ٔKadasa ، 711 ) الخيبؾسؾموتكؾيؽ البخوتيشات وتشغيؼ وحساية اجداء الجيشي 

 %لمفدفهر الشدبة السئهية  -4-2-4

تأثيخ أوكديج الدنػ الشانؾؼ السحزخ بالظخيقتيؽ في الشدبة الى ( <ي الججول )تذيخ الشتائج ف    

ZnO Pre 75 mg.l السعاممةعشج % 11.7السئؾية لمفدفؾر إذ أن أعمى ندبة لمفدفؾر بمغت 
-1

 

ZnO Sol 25 mg.lوالتي تفؾقت معشؾيًا عؽ جسيع السعامالت عجا السعاممة 
التي سجمت ندبة  1-

والتي لؼ تختمف بجورىا معشؾيًا عؽ السعاممتيؽ بسحمؾل كؾبخ كامل االمالح  %11.0لمفدفؾر بمغت 

  %عمى التتابع. 1172و  1170ومحمؾل كؾبخ بجون زنػ المتان سجمتا ندبة مئؾية بمغت 

الدنػ الشانؾؼ أوكديج وراق الشباتات السعاممة بأفي  الفدفؾررخ عشالدبب في زيادة تخكيد  عؾدوي   

فزال عؽ دوره في  ،لحؼ يمعبو الدنػ في تشذيط عسميتي التشفذ والبشاء الزؾئيالجور السيؼ ا الى

تكؾيؽ مخكبات الظاقة والسؾاد الكخبؾىيجراتية واألحساض األميشية والشؾوية مسا أدػ الى زيادة 

 اً ميس اً يعج الفدفؾر مكؾنإذ ،  (5102العشاصخ الغحائية ومشيا عشرخ الفدفؾر )العاني ،  امتراص

وغيخىا لحلػ فانو يؾفخ الظاقة الالزمة لسختمف العسميات  ATP لـا مثلبالظاقة الغشية  لمسخكبات

الحيؾية داخل الشبات ويجخل في تخكيب األحساض الشؾوية والدكخيات ولو دور كبيخ في عسمية البشاء 

 .(5102، وآخخون  Malhotraالزؾئي والتشفذ )
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               الشدبة في السحزر بطريقتين  الزنك الشانهي أوسدي  ن تراكيز مختمفة م إضافة تأثير :(9انج كول ) 
 Capsicumرالحا نباتات الفمفلفي اوراق  الزنكوترسيز لمفدفهر والبهتاسيهم السئهية            

frutescens                  ب ون تربةالشامية في السزارع. 
 الزنك

مادة  0-سغم .ممغم)
(جافة  

 البوتاسيوم
% 

سفورالف  
% 

 
 المحلول المغذي

 

 

39.7 

a 

 

0.60 

ab 

 

0.40 

b 

 

ZnO Pre 25 mg.l
-1

 

 

 

.1.1 

a 

 

0.62 

a 

 

0.43 

a 

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

39.9 

a 

 

0..1 

ab 

 

0.41 

ab 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

39.5 

a 

 

0.56 

ab 

 

0.39 

b 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

22.4 

b 

 

0.5. 

b 

 

0.30 

b 

 
الحمحلول كوبر كامل االم  

 

 

21.2 

b  

 

0.57 

b 

 

0.32 

b  

 

 
بدون زنكوبر محلول ك  

 

  5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم           
 

 الشدبة السئهية لمبهتاسيهم % -4-2-5

نؾؼ في محتؾػ أوراق نبات الفمفل تأثيخ السعاممة  بأوكديج الدنػ الشاالى  (<ججول ) ذيخي        

عجم وجؾد اختالفًا معشؾيًا بيؽ التخاكيد السدتعسمة ولكال ويغيخ  الحار مؽ عشرخ البؾتاسيؾم 

ZnO Pre 75 mg.l فقج سجمت السعاممة ،الظخيقتيؽ السدتعسمة في التحزيخ
 ندبة مئؾيةاعمى  1-

ZnO Sol 25 mg.lتمتيا السعاممة % 7;.1ليحه الرفة بمغ 
التي تسثل الظخيقة االخخػ  1-
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تيؽ لسعامما سجمتفي حيؽ ، % عمى التتابع 1;.1التي بمغت  لتحزيخ أوكديج الدنػ الشانؾؼ 

   .عمى التتابع %8:.1%  9:.1 قيؼالكؾبخ بجون زنػ  ومحمؾل محمؾل كؾبخ كامل األمالح

أوكديج الدنػ  سالاستعويعؾد الدبب في الديادة السعشؾية لسحتؾػ األوراق مؽ البؾتاسيؾم عشج   

فزاًل عؽ قيسة معامل االرتباط السؾجبة بيؽ  ،(11)ججولاألوكديؽ الى زيادة تخكيد الشانؾؼ 

يعسل عمى تشغيؼ وتحديؽ  ان األوكديؽ ذا ،(8ممحق) >1>.1األوكديؽ والبؾتاسيؾم والتي بمغت 

فيدداد ية الشباتية تجسع ايؾنات البؾتاسيؾم داخل الخمكحلػ يحفد  ،(.Porco ، 510)نسؾ الشباتات 

مسا يتختب عمى ( >=<1مسا يؤدؼ الى تؾسع واستظالة الخاليا )خميفة،  ،مؾزؼ ز ضغظيا اال بحلػ

 السديج مؽ العشاصخ الغحائية مؽ بيشيا عشرخ البؾتاسيؾم. متراصاذلػ زيادة 

 (مادة جافة 0-ممغم. سغم) زنك ال ترسيز -4-2-6

0سعاممة لم التفؾق السعشؾؼ  (0تؾضح الشتائج السبيشة في الججول )     
 ZnO Pre 75 mg.l

- 

ZnO Sol 25 mg.lمسعاممة لفي حيؽ سجمت نباتات  0-ممغؼ. كغؼ 110.قيًت اعمى بإعظائيا 
-1  

والمتان لؼ تختمفا معشؾيًا عؽ مثيالتيسا الستزسشة أوكديج الدنػ الشانؾؼ   0-ممغؼ. كغؼ 7010قيسة ال

كامل االمالح ومحمؾل كؾبخ  كؾبخبسحمؾل  السعاممةلشباتات تفؾقت جسيعيا معشؾيًا عمى ا يوالمؾات

 عمى التتابع.  0-ممغؼ. كغؼ 5015و .551 قيؼالالمتان سجمتا  بجون الدنػ

الدنػ الشانؾؼ أوكديج وراق الشباتات السعاممة بأدنػ في الرخ عشويعدػ الدبب في زيادة تخكيد    

العادية مؽ حيث صغخ أحجام جديئاتيا وكبخ  السؾادعؽ  اً كبيخ  اً اختالفالشانؾية تختمف  السؾادان  الى

وكديج الدنػ ألجديئات الاذ بمغ حجؼ ، (>711وآخخون ،  Moghaddasi)مداحتيا الدظحية

 9>.77 الدائل اليالمي كديج الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقةأو و   التخسيبالشانؾؼ السحزخ بظخيقة 

ٔ 7=.<7 nm ( 2عهى انخخببع جدٔل ٔ.) جابية يالخرائص برؾرة إانعكذ تأثيخ ىحه  يوبالتال

أن االجدام الشانؾية يسكشيا العبؾر بذكل حخ الشبات ليحا العشرخ. فزاًل عؽ  امتراصفي زيادة 
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 nm (Larue .7مؽ خالل شخيط كاسبخ في خاليا القذخة الجاخمية عشجما تكؾن احجاميا اقل مؽ 

مسا ، ت االيزية السختمفة في الشباتاتالسؾف تؤدؼ الى زيادة التفاع(، لحلػ 7117، وآخخون 

يؤدؼ الى زيادة في متؾسظات البشاء الزؾئي وتحديؽ نسؾ الشباتات مسا يذجع امتراص السديج 

  (. >711وآخخون ،  Singhمؽ العشاصخ الغحائية ) 

 وزن طري( 1-)ممغم . سغم Auxin الوسدين -4-2-7
قج أزداد زيادة معشؾية اق نبات الفمفل الحار ور في أ أن تخكيد األوكديؽ( 11يؾضح ججول )     

 ZnO حققت السعاممة إذ ،السحزخ بظخيقتيؽ الدنػ الشانؾؼ أوكديج جديئات ب عشج معاممة الشباتات

Pre75 mg.l
لؼ تختمف معشؾيًا عؽ  التيو  1-ممغؼ . كغؼ 1.:1 بمغ ؽيلألوكد متؾسطعمى أ  1-

Pre 25 mg.lالسعاممتيؽ 
-1 

ZnO.  ٔ Sol 25 mg.l
-1   

ZnO ممغؼ .  0.12 انقيىانهخبٌ سجهخب

1-كغؼ
ZnO Sol 75 mg.l ت االخخػ سعامالال عمى معشؾياً ىحه السعامالت  بيًُب حفٕقج 

-1  
 

ممغؼ  9.< و <.<و :.11 والتي اعظت القيؼكؾبخ بجون زنػ ومحمؾل كبيم االيالح  كؾبخٔيذهٕل 

 . عمى التتابع 1-. كغؼ

التخبتؾفان لدنػ يداىؼ في التخميق الحيؾؼ لمحامض االميشي ن االى إيعدػ سبب ذلػ وربسا     

Tryptophane  في الشباتات األوكديؽالحؼ يعج السشذأ االساسي لترشيع (Barłóg   ، وآخخون

 اما بتحؾل االتية ?في معغؼ الخاليا الشباتية وفقًا لمسدارات  األوكديؽ رشيعتعسمية  تتؼو ، (;711

Tryptophane   الىTryptamine  حؼ بجوره يتحؾل الىالIndole-3-acetaldehyde   والحؼ

الحؼ يتحؾل الى  Indole pyruvic acid  الى Tryptophane ، او يتحؾلIAAيتأكدج ليعظي 

Indole-3-acetaldehyde  يتكؾن  وبالتالي Indol acetic acid   (51121 ،)اندسٕقي  
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السحزر بطريقتين في          الزنك الشانهي  أوسدي تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير :(.1الج ول )
 Capsicum frutescensرالحا الفمفل لشباتات الوسدينمن  الوراق محتهى                

  .ب ون تربةالشامية في السزارع                   

 الوسدين
      وزن طري(  1-)ممغم . سغم

 
 المحلول المغذي

 

 

14.5 

a 

 

ZnO Pre25 mg.l
-1

 

 

 

15.0 

a 

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

14.5 

a 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

10.5 

b 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

9.0 

b 

 
 محلول كوبر كامل االمالح

 

 

9 .1  

b 

 
بدون زنكوبر محلول ك  

 

    5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم           
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السحزر بطريقة الترسيب الشانهي  أوسدي  الزنك تراكيز مختمفة من إضافة تأثير-4-3
لشبات  الخزري الشسه في صفات لمسزارع ب ون تربة  السغذي السحمهلالى والدائل الهالمي 

 الفمفل الحار.
 

ارتفاع الشبات )سم( -4-3-1  

السحمؾل الى  السحزخ بظخيقتيؽ نػ الشانؾؼ الد أوكديج  إضافةن أ(11)نتائج الججول تذيخ    

ZnO Pre75 mg.lالسعاممة  حققت وقج ،رتفاع الشباتا متؾسطفي  معشؾؼ  وبذكلقج أثخ السغحؼ 
-

ZnO Sol 25 mg.lبيشسا سجمت السعاممة  ،سؼ 61بمغ  ليحه الرفةاعمى متؾسط 
-1  

 112. انقيًت

ؼ لكشيسا تفؾقا تفؾقًا معشؾيًا الدنػ الشانؾ أوكديج ة نغيخاتيسا الستزسشعؽ  معشؾياً  اتختمفلؼ  المتانو  سى 

 سجمتا المتان ،كسعاممتي مقارنة بجون زنػ كؾبخمحمؾل و كامل االمالح كؾبخ محمؾل  معاممتي عمى

       .عمى التتابعسؼ  ::.0و  7.=:

     
قطر الداق)ممم( -4-3-2  

السحزخ الدنػ الشانؾؼ أوكديج  إضافةن أ( 11في الججول )التحميل االحرائي نتائج  وضحتأ    

نخسيهغى1 75ٔبخسكيز التخسيببظخيقة 
-0

في  صفة قظخ  وبرؾرة معشؾيةثخ أالى السحمؾل السغحؼ قج  

عؽ معشؾيًا ختمف يلؼ و ممؼ  11.8بمغ  قظخ الداقاعمى  اذ سجلالداق عمى جسيع السعامالت 

ZnO Sol 25 mg.lالسعاممة 
-1  

السعاممة  هىع يعُٕيب  بدٔزًْب خب ٔانهخبٌ حفٕق يهى 0111انخي سجهج 

 ممؼ . 1.<ليحه الرفة بمغت قيسةبسحمؾل كؾبخ بجون زنػ التي سجمت اقل 
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                            فيالسحزر بطريقتين  الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير(:11الج ول)
الشامية Capsicum  frutescens الحار وقطر الداق لشباتات الفمفل ارتفاع الشبات          
 .ب ون تربةفي السزارع          

 

 قطر انياق

 )مهم(

 
 ارتفاع النبات

)سم(   

 
 المحلول المغذي

 

 

9.6 

bc  

 

61.0 

a 

 

    ZnO Pre 25 mg.l
-1

 

 

10.3 

 a 

 

60.0 

a 

 

    ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

0111 

ab 

 

.112 

a 

 

 ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

012 

bc 

 

2012 

a 

 

 ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

9.7 

bc 

 

58.2 

ab 

 
كامل االمالح حلول كوبرم  

 

9.1 

c 

 

55.0 

b 

 

 محلول كوبر بدون زنك
 

 5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم
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أوكديج رتفاع الشبات وقظخ الداق عشج استعسال ا الدبب في الديادة السعشؾية في صفة ويعدػ        

 Tryptophaneتكؾيؽ الحامض االميشيالدنػ الشانؾؼ الى الجور الكبيخ الحؼ يمعبو الدنػ في 

 (7118وآخخون ،  (Indol acetic acid  Hafeezحامض الخميػ انجول السدؤول عؽ تكؾيؽ 

في كبيخ  لو دور الحؼو  (11ػ الشانؾؼ ججول)الدن جالحؼ ازداد تخكيده في الشباتات السعاممة بأوكدي

 إذيعسل عمى زيادة الشسؾ في طؾل وسسػ الداق،  إذالفديؾلؾجية في الشباتات ؾعائف الالعجيج مؽ 

ن زيادة الشسؾ في طؾل الداق تكؾن بظخيقتيؽ اما عؽ طخيق انقدام الخمية بؾاسظة االنقدام الفتيمي أ

الججيجة في السخستيؼ القسي   ق تسجد او تؾسع الخاليا والحؼ سؾف يزيف خاليا ججيجة او عؽ طخي

ندجة مختمفة تكؾن الداق، اما ان زيادة الشسؾ في أوالتي سؾف تتسيد الى بخعؼ وورقة ومشذأ الدىخة و 

يظمق  إذسسػ الداق تكؾن ناتجة عؽ زيادة الشسؾ في القظخ بؾاسظة نذاط حمقة الكامبيؾم الحدمي 

االرتباط بيؽ معامل قيسة  تؤكجه ىحا مأ (>=<1انؾؼ )خميفة ، عمى ىحه العسمية بالشسؾ الث

بيؽ ىحه الرفات والتي  عالقة مؾجبة التي تذيخ الى الشبات وقظخ الداق رتفاعوا األوكديؽ

ليا ن الجديسات الشانؾية ا اضف الى ذلػ .(8)ممحقعمى التختيب  1.977و  11>.1بمغت

وكديج الدنػ أل nm 7>.=7 ٔ 9>.77التي بمغت تستاز برغخ حجؼ جديئاتيا  إذخرائص فخيجة 

عهى  الدائل اليالمي كديج الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقةأو و  التخسيبالشانؾؼ السحزخ بظخيقة 

الشانؾية ىحه الجديئات  ةقجر فزاًل عؽ  ،الشبات ليا امتراصزيادة ( ٔببنخبني .ٔ 2انخخببع جدٔل )

، ٔآخسٌٔ  Khanm)  مؽ نسؾ وانتاجية الشباتات سؾف تحدؽ مؽ ثؼو غذاء الخمؾؼ العمى اختخاق 

5102).  
الى ان حجؼ حبيبات  الدائل اليالميطخيقة عهى التخسيب ويعؾد الدبب في تفؾق طخيقة      

 الدنػ الشانؾؼ وكديج ألاقل مؽ الحجؼ الحبيبي التخسيب الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقة أوكديج 

 (1.ٔ 2) جدٔل عهى انخخببع nm 7>.=7 ٔ 9>.77 غوالحؼ بم الدائل اليالمي بظخيقة السحزخ
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ْي ذاث حكخالث أ التخسيب بظخيقة  انًذضسةانزَك انُبَٕيت أٔكسيد فضال عٍ اٌ جزيئبث 

 ، لمجديئاتكثخ أ تجسعاتتكتالت و تغيخ  التيالدائل اليالمي طخيقة حجًعبث قهيهت يقبزَت يع 

 لحلػ فان صغخ،  (>1و  ;1 نلذكالا)صؾر السجيخ االلكتخوني الساسح وكسا ىؾ مؾضح في 

ة ىحه قجر فان ومؽ ثؼ ، ئات وقمة تجسعيا يؤدؼ الى سيؾلة امتراصيا مؽ قبل الشباتيحجؼ الجد 

فضال عٍ اٌ االجسبو انُبَٕيت  ،اسخع واسيلعمى اختخاق ججار الخمية يكؾن برؾرة  الجديئات

نداخهيت عُديب حكٌٕ ادجبيٓب اقم يًكُٓب انعبٕز بشكم دس يٍ خالل شسيط كبسبس في خاليب انقشسة ا

 (51051 ،وآخرون  Larue) nm .7يٍ 

نخس يهغى 1 52ببنخسكيز الدنػ الشانؾؼ أوكديج سبب تفؾق يعؾد  وربسا   
-0

 يهغى1 32عهى انخسكيز  

نخس
-0

 ؼحالالدنػ الشانؾؼ أوكديج ابة إذتأثيخ الساء السدتخجم في الى  الدائل اليالميعشج طخيقة  

أوكديج كسية  تفكمسا زاد ،ع الحبيبات الشانؾية عمى شكل تجسعات ثالثية االبعاديؤدؼ الى تجس

احجام ذلػ الى زيادة  زادت ىحه التجسعات مسا يؤدؼالدنػ السحاب في نفذ الحجؼ مؽ الساء 

متراصيا مؽ قبل الشباتات مقارنة مع الحبيبات االصغخ حجسًا ايقل  وبالتاليالحبيبات الشانؾية 

(Tso  5101،  وآخخون)  . 

 

   (2)سم السداحة الهرقية -4-3-3

 0-لتخ ممغؼ. 32رفة السداحة الؾرقية ان السعاممة ل (17ججول )السؾضحة في الشتائج التذيخ      

 7سؼ87البالغة و  متؾسظاتعمى أ قج سجمت  التخسيب الدنػ الشانؾؼ السحزخ بظخيقة أوكديج مؽ 

بخسكيز  بظخيقة الدائل اليالميالدنػ الشانؾؼ السحزخ ج أوكديبالسعاممة  عؽ والتي لؼ تختمف معشؾياً 

سحمؾل ب  في السعاممة 7سؼ :7و  ;7ىحه القيؼ الى  وانحجرت،  7سؼ 81والبالغة  1-لتخ ممغؼ.  52

  . ومحمؾل كؾبخ بجون زنػكامل االمالح كؾبخ 
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ين في         السحزر بطريقت الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير(:12الج ول)

 الشامية في السزارعCapsicum frutescens السداحة الهرقية لشباتات الفمفل الحار           

                                                      .ب ون تربة

 
 المساحة الورقية

(2)سم  

 
 المحلول المغذي

 

 

3010 

ab 

 

ZnO Pre25 mg.l
-1 

 

 

32.0 

a 

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

30.0 

ab 

 

ZnO   Sol 25 mg.l
-1

 
 

 

29.0 

b 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1 

 

 

2..0 

c 

 
  كامل االمالح وبرمحلول ك

 

22.0 

c 

 
  دون زنكمحلول كوبر ب

 

 5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم     
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يذتخك في تكؾيؽ  إذدنػ مؽ العشاصخ الغحائية الرغخػ السيسة في حياة الشبات يعج عشرخ ال    

الحامض االميشي التخبتؾفان الحؼ يعج السادة االساسية لترشيع انجول حامض الخميػ السشغؼ لمشسؾ 

ن أومؽ السعمؾم (  7119والحؼ يعسل عمى تحفيد استظالة الخاليا واتداعيا )الجليسي والجراجي ، 

ىؾ قيسة سا يؤكج ذلػ مو وان كسية األوكديؽ تتشاسب مع معجل نسؾ الؾرقة  األوكديؽتشتج  األوراق

ممحق  .0=1=والبالغة السداحة الؾرقية و  األوكديؽبيؽ  العالي السعشؾيةمعامل االرتباط  السؾجب 

وكديؽ في تداع الخاليا واستظالتيا( لألأ) آلية في حجوث االستجابةمؽ وقج تتجاخل اكثخ  ،(8)

 وكديؽ قج يكؾن عؽن التأثيخ السحتسل لألأو  ،غشية بيا األوراقندجة ألخاليا البخنكيسية التي تكؾن ا

لمخمية وخفض ضغط ججارىا مسا يدبب فقجان صالبة الججار  مؾزؼ ز األ سالبية الجيجطخيق زيادة 

 خمية وىحهالخمؾؼ ويربح رطبًا وىحا يؤدؼ الى تغييخ الخؾاص الفيديائية التي تدسح بتسجد ججار ال

التي تعسل  Plasticity  والمجونة التي تدسح بالتسجد السعاكذ Elasticity الخؾاص تذسل السخونة

  .(>=<1،  خميفة) عمى التسجد الجائؼ لججار الخمية

نهنباث )فرع. نباث فرعاأل ع د -4-3-4
-0

)  

 ؼسحمؾل السغحلم الدنػ الشانؾؼ أوكديج  إضافةن ا( 18)ججولالفي الؾاردة  تذيخ الشتائج    

 السقارنةسعاممتي بمقارنة  فخع لمشباتعجد األ متؾسطفي وبذكل معشؾؼ اثخ قج  السحزخ بالظخيقتيؽ

ZnO Pre75 mg.lالسعاممة  حققت وقج
1 َببث فسع 9.<7بمغ ليحه الرفة اعمى متؾسط  1-

في  0-

ZnO Sol 25 mg.lحيؽ سجمت السعاممة 
1 َببث فسع 8.<7 1-

بسحمؾل  يؽالسعاممتمقارنة مع  0-

1 َببث فسع 23.5و 79.8 سجمتاالمتان  كؾبخ بجون زنػمحمؾل و كامل االمالح  كؾبخ
عمى  0-

 .التتابع
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 ع د  السحزر بطريقتين في الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير : (13الج ول)
في   الشامية Capsicum frutescens لشباتات الفمفل الحار الوراقاالفرع وع د          

                                                                                       .ب ون تربة السزارع 
األوراقعدد   

(1-نبات) ورقة .   

 عدد االفرع

)فرع. نباث
-0

)  
 

 
 المحلول المغذي

 

 

282.5 

a 

 

29.1 

a 

 

ZnO Pre25 mg.l
-1

 

 

 

284.0 

a  

 

 

29.4 

a 

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

283.6 

a 

 

29.3 

a 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

281.3 

a 

 

29.0 

a 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

  

236.0 

b 

 

24.3 

b 

 
 كامل االمالحوبر حلول كم

 

234.3 

b 

 

 

23.5 

b 

 
دون زنكوبر بمحلول ك  

    5...حتسالية عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى ا معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم
 
 (1-نبات) ورقة .  الوراقع د  -4-3-5
 ةمعشؾيزيادة لى إدػ أقج الدنػ الشانؾؼ أوكديج  ستعسالان ا( 07انبيبَبث في جدٔل )حٕضخ       

 التي سجمتيا نباتات السعاممة 1-ورقة. نبات 9=0.7عمى قيسة لو أ  بمغت األوراقعجد  متؾسطفي 

ZnO Pre 75 mg.l
ZnO Sol 25 mg.lالسعاممة نباتات  بيشسا سجمت 1-

-1  
 .5271بهغ   يخٕسط

 معشؾياً جسيعيا تفؾقت والتي  الدنػ الشانؾؼ أوكديج ا الستزسشة سعؽ مثيالتي معشؾياً  الؼ تختمف والمتان
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 القيؼ سجمتاالمتان  دنػالكؾبخ بجون محمؾل و  كامل االمالح كؾبخسحمؾل بالسعاممة الشباتات  عمى

 .عمى التتابع 1-. نبات ورقة 789.8و 1.;78

ن أنجج  إذن نبات الفمفل يعؾد الى مجسؾعة الشباتات ذات الديادة القسية الزعيفة أيالحع      

ن مثل أعيؾر البخاعؼ الجانبية ونجج  خسادأفي تكؾن ضعيفة مشظقة الشسؾ القسية في الداق الخئيدي 

عشج  األوراقلعجد التفخعات وعجد  في الديادة السعشؾية ويعدػ الدبب ،ىحه الشباتات تتفخع بقؾة

الحؼ  (01)ججول األوكديؽفي تكؾيؽ الى الجور الحؼ يمعبو الدنػ  الدنػ الشانؾؼ أوكديج  استعسال

متجاخال مع الجبخليؽ في انقدام خاليا الكامبيؾم وتسايد خالياه الى اندجة الخذب والمحاء يذتخك 

مسا  تي تربح مترمة بتمػ التي في الداق الخئيديةوبيحا يحجث التسايد الؾعائي لمبخاعؼ الجانبية ال

ويؤكج ذلػ عالقة االرتباط ( >=<1،  خميفة) األوراقانعكذ ايجابًا في زيادة عجد االفخع وعجد 

 =<>.1و  9=>.1والتي بمغت  األوراقالتفخعات وعجد  عجدو  األوكديؽبيؽ  عالية السعشؾية الظخدية

 (.8ممحق) عمى التتابع

 (1-)غم. نباتلطري لمسجسهع الخزري ا ن الهز -4-3-6
ZnO Pre 75 mg.lالسعاممة  انالى ( 19تذيخ الشتائج الؾاردة في الججول )    

اعمى حققت   1-

 ZnO Sol 25 السعاممة معشؾيًا عؽ  ولؼ تختمف  غؼ 0811.طخؼ لمسجسؾع الخزخؼ بمغ  وزن 

mg.l
االخخػ السعامالت مى جسيع ع معشؾياً السعاممتيؽ  ىاتان تفؾقتو غؼ  =:07. التي سجمت 1-

السعاممة لؼ تختمف معشؾياً عؽ و غؼ =071.السعاممة بسحمؾل كؾبخ كامل االمالحفيسا سجمت 

  . غؼ:071.القيسة التي سجمت بجون زنػ كؾبخ بسحمؾل 
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الهزن   السحزر بطريقتين في الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير:)14الج ول)
     Capsicum frutescens لطري والجاف لمسجسهع الخزري لشباتات الفمفل الحارا           

  .ب ون تربةالشامية في السزارع              
 

 الوزن الجاف الخضري

(1-)غم. نبات  

 
 الوزن الطري الخضري

(1-)غم. نبات  

 
 المحلول المغذي

 

 

.2.0 

c 

 

571.0 

c 

 

ZnO Pre25 mg.l
-1

 

 

 

2..0 

a  

 

711.0 

a  

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

3..0 

b 

 

252.0 

b 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

.2.0 

d  

 

222.0 

c  

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

.1.0 

e 

 

202.0 

d 

 
كامل االمالح وبرحلول كم  

 

20.0 

e 

 

512.0 

d 

 
بدون زنكوبر محلول ك  

 

 

 5...كن عش  مدتهى احتسالية عن بعزها حدب اختبار دن معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم     
 

 (1-)غم. نباتلمسجسهع الخزري  الجاف ن الهز -4-3-7 
الى تفؾق دػ أالدنػ الشانؾؼ أوكديج جديئات  عسالستان الى ا (19تذيخ بيانات ججول )      

كؾبخ بجون محمؾل و مالح كامل األكؾبخ لسحمؾل ي اختمفت فيسا بيشيا عمى السعاممتيؽ معامالتيا الت

ZnO Pre 75 mg.lسعاممة لا فقج سجمت الؾزن الجاف لمسجسؾع الخزخؼ  زنػ في
-1

 متؾسطعمى أ  

 ZnOالسعاممة  سجمتو  ،عمى جسيع السعامالتغؼ متفؾقة بحلػ معشؾيا  1.;=ليحه الرفة بمغ 

Sol 25 mg.l
فيسا عمى باقي السعامالت االخخػ معشؾيًا تفؾقت بجورىا التي  غؼ 9.1> القيسة  1-
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بسحمؾل السعاممة عؽ  معشؾياً  تختمفولؼ غؼ  1;0.كامل االمالحكؾبخ بسحمؾل  السعاممةسجمت 

 . غؼ <: 0.تبمغقيسة ليحه الرفة  كؾبخ بجون زنػ التي سجمت اقل

عشج لشبات الفمفل الحار  لمسجسؾع الخزخؼ  والجاف الظخؼ  الؾزن  ية فيادة السعشؾ يالد سبب  نإ     

ؾعائف الفي مختمف  الحؼ يمعبو الدنػ سيؼال الجور يعدػ الىالدنػ الشانؾؼ أوكديج استعسال 

انقدام الخاليا  في اً ن لو دور إ إذ  ،العسميات الفديؾلؾجية والتسثيل الغحائي في الشباتو حيؾية ال

 كسا (Mosanna  ٔBehrozyar ، 5102 )ةية الخمؾ يوالتسثيل الزؾئي والحفاظ عمى بشية االغذ

فزال عؽ دوره  (;Sharifi ، 711)البخوتيؽو  RNA لـاو DNA لـامعب دوًرا ميًسا في ترشيع وي

 في مسا يؤدؼ ذلػواغالق الثغؾر  CO2 لـاالفعال في عسميات التشفذ والتبادل االيؾني وتثبيت 

الجديسات  انذلػ الى  ضفأ .(5105خسٌٔ ، آٔ Almanza-Escudero)تحديؽ نسؾ الشبات

الدظحية العالية، وزيادة التفاعالت الكيسيائية فيديائية فخيجة مشيا السداحة  د بخؾاصيالشانؾية تتس

 فزالً  .(:711 ،وآخخون  Siddiqui)  عمى نسؾ الشبات ايجابية لحلػ فان ىحه الجديسات ليا آثار

وعجد فخع رتفاع الشبات وقظخ الداق وعجد األاالدنػ الشانؾؼ في وكديج أل السعشؾؼ  عؽ التأثيخ

الظخؼ والجاف لمسجسؾع الخزخؼ  الؾزن زيادة  لىمسا ادػ ذلػ ا(  18و 11ججول )  األوراقو 

 .لشبات الفمفل الحار

 (1-)غم. نباتالطري لمسجسهع الجذري  ن الهز -4-3-8
السحزخ  الدنػ الشانؾؼ أوكديج  إضافةعشج ىشاك زيادة معشؾية  أن (02)تبيؽ الشتائج في ججول       

 ZnO Pre السعاممةحققت  إذ ،رؼ الظخؼ لمسجسؾع الجح ن الؾز في  الى السحمؾل السغحؼبظخيقتيؽ 

75 mg.l
جسيع  عؽ معشؾياً  اختالفاً والتي اختمفت  غؼ 1..07بمغ ليحه الرفة  متؾسطاعمى  1-

ZnO Sol 25 mg.l السعاممتان ابيشسا سجمت ،السعامالت
ZnO Pre 25mg.lو   1-

 متؾسط 1-

ZnO Sol 75 mg.lت السعامال عمى والمتان تفؾقتا معشؾياً  عمى التتابعغؼ  1.<<و  :.111بمغ
-1 
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 1..2و  2.12و  22.1 والتي سجمت القيؼكؾبخ بجون زنػ محمؾل و كامل االمالح  كؾبخومحمؾل 

 . عمى التتابعغؼ 

    السحزر بطريقتين في الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير(:15الج ول)    

 Capsicum الحار اتات الفمفللشب الجذريالطري والجاف لمسجسهع  الهزن              

frutescens                 ب ون تربةالشامية في السزارع. 

 الوزن الجاف الجذري

(1-)غم. نبات  

 الوزن الطري الجذري

(1-)غم. نبات  

 
 المحلول المغذي

 

 

21.0 

ab 

 

99.1 

b 

 

ZnO Pre 25 mg.l
-1

 

 

 

28.0 

a 

 

134.0 

a 

 

ZnO Pre  75 mg.l
-1

 

 

22.0 

ab 

 

101.5 

 b 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1 

 

 

18.. 

c 

 

88.0 

c 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

17.0 

c 

 

8415 

c 

 
كامل االمالح وبرحلول كم  

 

16.8 

c 

 

84.0 

c 

 
بدون زنكوبر محلول ك  

 

   5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم      
 

 (1-)غم. نباتلمسجسهع الجذري  الجاف ن هزال -4-3-9
ZnO Pre 75 mg.l السعاممة ان( 02)نتائج الججول  تذيخ    

 عمى القيؼ لرفةأ قج سجمت   1-

ZnO Sol 25 mg.l السعاممتان لؼ تختمف عؽو   غؼ 052. بمغت لمسجسؾع الجحرؼ  الجاف ن الؾز 
-1
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ZnO Pre 25mg.lو 
-1 

والمتان اعيختا اختالفًا  التتابععمى غؼ  050.و  055. انهخبٌ سجهخب 

ZnO Sol 75 mg.lالسعامالت  عؽمعشؾيًا 
كؾبخ بجون محمؾل كؾبخ و  كامل امالح ومحمؾل  1-

لدبب في الديادة السعشؾية ويعدػ ا. عمى التتابع 0.12و  003. و .021والتي اعظت القيؼ زنػ 

حؼ ازداد تخكيده في الشباتات ال IAAلـزيادة تخكيد اانى الخطب والجاف لمسجسؾع الجحرؼ  لمؾزن 

ىؾ تعديد نسؾ  حامض الخميػنجول أىؼ تأثيخ أل ان إذ (11 )السعاممة بأوكديج الدنػ الشانؾؼ  ججول

استظالة الخاليا واتداعيا عسمية االنقدام الخمؾؼ مسا يؤدؼ الى  تحفيدعؽ طخيق  الجحورو  الديقان

(Jatav  5103،  وآخخون) امتراص  زيادة تعسل عمىالتي  يةالجحر  تاخ يذعالعجد  يدداد وبالتالي

في  عؽ طخيق دوره الكبيخمداىسة الدنػ في نسؾ الشبات فزال عؽ   (Kumar ، 2102) السغحيات

 ،وآخخون  Venkatachalam)في الشبات  العسميات الحيؾية السؤدية الى تخاكؼ الكتمة الحية

711<).  

السحزر بطريقة الترسيب الشانهي  الزنكأوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير -4-4
 الزهري  الشسهصفات  فيلمسزارع ب ون تربة  السغذي السحمهل الى والدائل الهالمي

                                                                                                                        الثسري لشبات الفمفل الحار. و 
  

 (1-نبات  زهرة . )ع د الزهار  -4-4-1
السحزخ الدنػ الشانؾؼ أوكديج  ضافةأن أ (.0في الججول )أعيخت نتائج التحميل اإلحرائي    

 عجد االزىار لشبات الفمفل الحار متؾسطقج اثخ وبرؾرة معشؾية في الى السحمؾل السغحؼ بالظخيقتيؽ 

 ZnO تيؽسعامملا عشج 1-نباتزىخة .  :>0. البالغة جمت اعمى القيؼس   إذ ،السقارنةسعاممتي بمقارنة 

Pre 75mg.l
ZnO Sol 25 mg.lو  1-

-1
ZnO Pre 25mg.l ولؼ تختمف السعاممتيؽ  

 ZnOو 1-

Sol 75 mg.l
-1

في حيؽ سجمت   1-نباتزىخة .  0.ٔ 7. انقيى سجهخب  إذ عٍ بعضًٓب يعُٕيب   
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كؾبخ حمؾل سبسعاممة ال فيسا اعظت  1-نبات زىخة . 2. القيسةكامل االمالح كؾبخ  بسحمؾل السعاممة

 .لرفة عجد االزىار 1-نبات زىخة .  7.1.القيسة  بجون زنػ

       السحزر بطريقتين في  الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير :(06انج كول ) 
 الحار لشباتات الفمفلحاصل الشبات الهاح  و  ع د الثسارو ع د الزهار               

Capsicum frutescens                  ب ون تربةالشامية في السزارع.   
 كمية الحاصل

(1-نبات .)غم  

 عدد الثمار

(1-نبات .  )ثسرة  

 عدد االزهار

(1-نبات)زهرة .    

 
 المحلول المغذي

 

 

113.7 

a 

 

12.7 

a 

 

.7.0 

b 

 

ZnO Pre 25 mg.l
-1

 

 

 

00015 

a 

 

1..2 

a 

 

32.0 

a 

 

ZnO Pre  75 mg.l
-1

 

 

 

10..2 

a 

 

15.2 

a 

 

32.0 

a 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

10..2 

a 

 

15.. 

a 

 

.0.0 

b 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

65.0 

b 

 

915 

b 

 

42.0 

c 

 
كامل االمالح وبرحلول كم  

 

64.0 

b 

 

9.0 

b 

 

47.0 

c 

 
  بدون زنك وبرمحلول ك

 

 5...ن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية ع معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم         
 
 ( 1-نبات .  ثسرة)  الثسارع د  -4-4-2

سجمت زيادة  قج الشانؾؼ  لدنػبامعاممة الشباتات ان ( ;1الججول )الؾاردة في الشتائج  تغيخ    

ZnO Pre 75 mg.l السعاممةنباتات  حققت إذ ،الثسارعجد  متؾسطفي  معشؾية
يحه لقيسة  اعمى  1-

1 َببثثًسة =.;1 تبمغلرفة ا
1السعاممة نباتات كحلػ فقج سجمت  0-

ZnO Sol 25 mg.l
-  

1 َببثًسةث =.:1متؾسط ليحه الرفة بمغ 
التي تحتؾؼ  اسمثيالتيعؽ  معشؾياً  تختمفالؼ  والمتان 0-
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ح كامل االمال كؾبخ الشباتات السعاممة بسحمؾل عمىتفؾقت جسيعيا معشؾيًا و الشانؾؼ عمى الدنػ 

1 َببث ثًسة <0.و :.< تبمغقيسًا  سجمتاالمتان  كؾبخ بجون زنػمحمؾل و 
 .عمى التتابع 0-

(1-نبات .)غمحاصل الشبات الهاح  -4-4-3  
لؼ تختمف  الشانؾؼ  الدنػأوكديج السدتعسمة مؽ تخاكيد الجسيع ( ان ;1تذيخ نتائج الججول )    

السعاممتيؽ  عمى وبتفؾق معشؾؼ ت الؾاحج حاصل الشبا متؾسطفي تأثيخىا في عؽ بعزيا معشؾيًا 

 1-نبات .غؼ 7.<11 حاصلبمغ اعمى  فقج ،كؾبخ بجون زنػمحمؾل و كامل االمالح كؾبخ بسحمؾل 

ZnO Pre 75 mg.l السعاممة عشج
ZnO Sol 25 mg. l اما السعاممة  1-

الظخيقة التي تسثل  1-

فيسا سجمت معاممتي   1-نبات .غؼ106.8 القيسةالشانؾؼ فقج سجمت  الدنػأوكديج االخخػ لتحزيخ 

 .1 -نبات .غؼ 9.1;و  1.:; السقارنة القيؼ

الدنػ الشانؾؼ في الرفات الدىخية والثسخية والحاصل لشبات أوكديج تفؾق ويعؾد الدبب في     

مداحة أكبخ لمتفاعالت األيزية السختمفة في الشبات تؾفخ  ةان االسسجة الشانؾيالفمفل الحار الى 

فضال عٍ  (5102 ٔآخسٌٔ ، Qureshi)  االنتاجزيادة و الزؾئي  البشاء متؾسطج مؽ والتي تدي

عجادىا وىحا بالظبع أ زيادة التفاعالت االنديسية والحيؾية السؤدية الى انتاج بادئات االزىار وزيادة 

سؾف يشعكذ عمى زيادة عجد الثسار وكسية الحاصل فزال عؽ ان ىحه السؾاد الشانؾية تعسل عمى 

السشقؾلة سؾف تدداد السادة الغحائية  ومؽ ثؼالى الثسار  األوراقط انتقال السؾاد الغحائية مؽ تشذي

وتتفق ىحه الشتائج مع ما تؾصل اليو ياسيؽ  ،في الثسار مسا يؤدؼ الى زيادة وزنياوالستجسعة  

زيادة لى إدػ أتخاكيد مختمفة مؽ جديئات الفزة الشانؾية  استخجامن اذ اشارا ا( 5103ومجبل )

اضف الى ذلػ ان  . L Capsicum annuumالرفات الدىخية والثسخية والحاصل لشبات الفمفل .

معشؾية زيادة قج ادػ الى السزاف الى السحمؾل السغحؼ لشبات الفمفل الحار اوكديج الدنػ الشانؾؼ 

ججول  اقاألور فخع وعجد رتفاع الشبات والسداحة الؾرقية وعجد األاكرفة الشسؾ الخزخؼ صفات  في
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وىحا ما  ،زىار وعجد الثسار وكسية الحاصلزيادة عجد األايجابًا في  أثخ ذلػ( مسا 18و  17و11) 

  (.8)بيؽ صفات الشسؾ الخزخؼ وصفات الشسؾ الدىخؼ والثسخؼ ممحقعالقة االرتباط السؾجبة  وأكجت

ترسيب السحزر بطريقة ال الزنك الشانهي أوسدي  من  تراكيز مختمفة إضافة تأثير -4-5
لثسار الشهعية الرفات  فيلمسزارع ب ون تربة  السغذي السحمهلالى  والدائل الهالمي

 نبات الفمفل الحار.
  (عرير 1-مل ..1)ممغم.) Ascorbic acidحامض االسكوربك C( فيتامين -4-5-1

  C ٌنفٌتاممؽ  ثسارالفي محتؾػ  الدنػ الشانؾؼ وكديج ألالتأثيخ السعشؾؼ  (03الججول ) غيخي       

بمغ   إذعمى القيؼ السعشؾية أ  لتخسيباالدنػ الشانؾؼ بظخيقة أوكديج فقج سجمت الثسار السعاممة ب

-ZnO Pre75 mg.lعشج السعاممتيؽ 1-مل 111ممغؼ. >09.و 1-مل 111ممغؼ. 0:1.
1
  ٔZnO 

Pre 25 mg.l
من  األخخػ  السعامالتجمٌع عن  معنوٌا  ا هاتٌن المعاملتٌن اختلفتو ،على التتابع1-

بلغت  ا  التً سجلت قٌم الدائل اليالميالزنك النانوي المحضر بطرٌقة أوكسٌد ب ضمنها المعاملة

ZnO  Sol 25 mg.l  عشج السعاممة 1-مل 111ممغؼ. 1.;7و ;08.
-1 

ٔZnO  Sol 75 mg.l
-1 

 كؾبخ محلولعشج معاممتي السقارنة  1-مل 111ممغؼ. 078.و  :07. فٌما سُجلت القٌم، على التتابع

في  C فيتاميؽ ان الديادة السعشؾية في تخكيد  .عمى التتابعبجون زنػ كؾبخ ومحمؾل  ماحاالكامل 

زيادة في دور الدنػ الى  يعدػ خبسا الدنػ الشانؾؼ لأوكديج عشج استخجام ثسار نبات الفمفل الحار 

سكخ  تبار انعمى اع Cفيتاميؽ تخكيد السؾاد الدكخية وتخديشيا في الثسار مسا يؤدؼ الى زيادة 

، وآخخون  C (Soares-Barata لتكؾيؽ فيتاميؽ البادغالسخكب ىؾ  (De-Glucose الكمؾكؾز)

في زيادة تكؾيؽ فيتاميؽ  اً ( ان لعشرخ الدنػ دور ==<1ؾنذ )يابؾ ضاحي والوقج ذكخ ، (7119

C، تؾصل اليو ما تتساشى مع الحالية  وان نتائج الجراسةYazeid-El (5100)  ان رش نباتمؽ 

مؽ الدنػ ادػ الى زيادة معشؾية في  ppm :>و 1:بتخكيد  L. Capsicum annuumالفمفل

 . Cمحتؾػ الثسار مؽ فيتاميؽ
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        في السحزر بطريقتين  الزنك الشانهي أوسدي  تراكيز مختمفة من  إضافة تأثير :(17الج ول )

 Capsicumرالحا لفمفلا لشباتات والكابديدين Cمحتهى الثسار من فيتامين                

frutescens                    ب ون تربةالشامية في السزارع.  

 الكابدديدين
وزن  1-ممغم . سغم) 

 جاف(

 C فيتامين

 1-مل ..1)ممغم. 
   عرير(

 
 المحلول المغذي

 

 

530.0 

d 

 

47.0 

a 

 

ZnO Pre25 mg.l
-1

 

 

 

330.0 

f 

 

50.0 

a 

 

ZnO Pre 75 mg.l
-1

 

 

 

375.0 

e 

 

36.0 

b 

 

ZnO  Sol 25 mg.l
-1

 

 

 

690.0 

c 

 

26.0 

c 

 

ZnO  Sol 75 mg.l
-1

 

 

 

753.0 

b 

 

52.0 

c 

 
 محلول كوبر كامل االمالح

 

 

73..0 

a  

 

27.0 

c 

 
بدون زنكوبر محلول ك  

 

    5...عن بعزها حدب اختبار دنكن عش  مدتهى احتسالية  معشهيا  ذات االحرف الستذابهة ال تختمف  القيم           
 

 وزن جاف( 1-ممغم . سغم ) Capsaicin يدينالكابد -4-5-2

السحزخ بظخيقتيؽ الدنػ الشانؾؼ أوكديج  ستعسالان ا( >1الججول ) الغاىخة في تبيؽ الشتائج    

معاممة  حققت إذ ،في انتاج مادة الكابديديؽ في ثسار نبات الفمفل الحار معشؾؼ  انخفاض   لىإ دػأ

متفؾقة وزن جاف  1-ممغؼ . كغؼ  9.1>>بمغ لمكابديديؽ  متؾسطاعمى كؾبخ بجون زنػ محمؾل 
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فزال عؽ تفؾقيا عمى  ،الدنػ الشانؾؼ أوكديج الستزسشة جسيع السعامالت  عمى معشؾياً بحلػ 

 1-ممغؼ . كغؼ  1.>7>بمغ لمكابديديؽ  متؾسطالتي سجمت  كامل االمالح كؾبخسحمؾل باممة عسال

أوكديج وزن جاف في ثسار الشباتات السعاممة ب 1-ؼ . كغؼممغ 881.1جمت اقل قيسة وزن جاف وس  

نخس1  يهغى 75بتخكيد السحزخ بظخيقة التخسيب الدنػ الشانؾؼ 
-0

1 

 ،وآخخون  Amiri )سات االكدجة يط اند يتشذ يالى دور الدنػ ففي ذلػ عؾد الدبب ي ربساو   

التي يشخفض و  Capsaicinoidsمجسؾعة الـ  احج انؾاع تعجCapsaicin ان مادة  إذ (;711

 مثلخخػ اشؾاتج ثانؾية ل االى تحؾلي يؤدؼمسا نديسات ىحه االنذاط ديادة نتيجة ل مدتؾاىا

dicapsaicin 4و'-O-5-dicapsaicinether  (5107 ،)الجىامي.  

  لسادة الكابديدين الشعة تحت الحسراءقياس  -4-5-2-1

وجؾد حدمة لسادة الكابديديؽ ( مشحشى طيف األشعة تحت الحسخاء =1يؾضح الذكل )     

cmمتراص عشج الظؾل السؾجي إ
 ة، وتذيخ حدمN-H والتي تعؾد إلى مجسؾعة =:189-

الحدمة  اما ،C-Hمجسؾعة  لىإ >cm-17>1 عشج الظؾل السؾجي الغاىخة االمتراص

cm االمتراصية التي عيخت عشج الظؾل السؾجي
 فزاًل عؽ  ،C=Oتعؾد الى مجسؾعة  >9;11-

cm متراص عشج الظؾل السؾجيإحدمة عيؾر 
-1

           .C-Cإلى مجسؾعة  تذيخوالتي  0723 

 
  نمادة انكابيٍيٍنFTIR لـا ( منحنى08انشكم )
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            Conclusions and Suggestionsالمقترحاتستنتاجات والا -5

 

 :ستنتاجاتاال -1- 5

 من نتائج الدراسة الحالية ندتشتج االتي :  

تفهقت معامالت االكاسيد الشانهية في معظم صفات الشسه الخزري والزهري والحاصل وبعض  -1

 صفاته الشهعية.  

افزل السحزر بظريقة الترسيب يد الزنك الشانهي من اوكد 1-لترممغم. 57اعظى التركيز  -2

 الشتائج في العديد من الرفات.

في من السذاكل التي تهاجه الس زارع ب الكثير ش  ج  ت   بدون تربةيسكن باستخدام طريقة الزراعة  -3

 الزراعة التقميدية.

 

 :المقترحات -5-2

  : أتياسة الحالية يسكن ان نقترح ما يمن نتائج الدر 

اجراء دراسات اخرى باستخدام اكاسيد نانهية اخرى وعمى محاصيل مختمفة باستخدام تقشية الزراعة   -1

 بدون تربة او بأوساط  خاممة اخرى. 

 جراء دراسات تذريحية وفدمجية عمى الشباتات السزاف لها السهاد الشانهية.أ -2
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