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ُوزارةُالتعヤيュُالعاليُوالبحثُالعヤمي

ُُكヤيةُالتربيةُجامعةُالقادسية/
ُقسュُعヤوュُالحياة

 
 

 
تأثيرُالنانوُفضةُوالمياهُالممغنطةُوالسمادُ

ُゆعالةُنموُوإنتاجُالموادُفيُالالمركヘُلالれنبا
ُ.Daucus carota Lالجزرُ

 
ُرسالة

ُسيةجامعةُالقادُإلヴُمجヤسُكヤيةُالتربية/ُمقدمة
عュヤُُ/فيُعヤوュُالحياةُماجستيرالوهيُجزءُمنُمتطヤباれُنيلُدرجةُ

 نباれال

 
ヰُاتقدم

ُحنينُسالュُبجاي
ُ
ُإشراف

ُعبدُاأميرُعヤيُياسينُد.ُأ.
ゆ2117ُنيسانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهـ1438ُ رجュُ



ُالمشرفُقرارإ
تأثير الننانو فلنة والميناه الممغنطنة والسنماد ) الموسومة لـ الرسالةهداد إ أ َ  أشمد

جنرا  (.Daucus carota Lفن  نلنات الجنزر الضعالنة المرك  هقى نمو وإنتاا المواد 
و نن  جننزء منن    جامعننة القادسننية /كقيننة الترليننة /قسنن  هقننو  الحيننات فنن  ف إشننراتحننت 

 .نلاتال هق  هقو  الحيات/ف   ماجستيرالمتطقلات نيل درجة 
 
 

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنةُالدراساれُالعヤيارئيسُرُقراإ
 .لقمناقشة الرسالة ذه  رشماُ   هقى التوصيات المقدمة المتوافرت لناءي 

 
                                                          

ُالتوقيع: 
ُرائدُكاظュُعبدد.ُأسュ:ُا

ُأستاذُمساعدالヤقゆُالعヤمي:ُ
2116ُُُُُُُُُُُُُُُ/ُُُُُُُُ/ُُُُُريخ:ُالتأ

ُالتوقيع:
ُعبدُاأميرُعヤيُياسينالمشرف:ُد.ُ

ُالヤقゆُالعヤمي:ُأستاذ
ُجامعةُالقادسيةُ/التربيةالعنوان:ُكヤيةُ

2116ُ/ُُُُُُ/ُُُُ:ُالتأريخ



ُإقرارُالمقوュُالヤغوي
تأثير الننانو فلنة والميناه الممغنطنة والسنماد المركن  )الموسومة لـ  الرسالة أشمد أ َ 

تمنت مراجعتمنا ( .Daucus carota Lفن  نلنات الجنزر الضعالنة هقى نمنو وإنتناا المنواد 
 ق اأمر لالسِمة القغوية.تعق   ناقشة هقى قدر  لغوياي وأسقولياي  فأصلحت لذلك مؤ قة لقمُ 
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 

ُالتوقيع:
ُ:ュماناأسヤُسュُد.ُمديحُصدا

ُمدرسُالヤقゆُالعヤمي:
2116ُ/ُُُُُُ/ُُُُُُريخ:التأ
ُ
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(ュسورة اأنعا) 

 



ُاإهداء
ヵثمرت∠ ُجمد ヵإلى:  اُ د 

العننالمي  وسننرت  صننم اأمننة .. إلننى نلنن  الرحمننة ونننورالرسننالة وأدا اأمانننة ون لقَنن ∠ منن  
 العقياء سادت اللطحاء .. النل  المختار وآلع اأطمار.

حكمت  وهقم  .. إلى أدل  وحقم  .. إلى طريق  المستقي  .. إلى طرينق المداينة .. إلنى 
لتضاؤل واأمنل .. إلنى كنل من  فن  الوجنود لعند ه ورسنولع وآل ليتنع ينلوع الصلر وا

 .الغاليي  ヵَ د∠ والظ اأطمار .. 

ثرونن  .. إلنى من  آ م  كانوا مِذヵ ومقجئ  .. إلى م  أحسسنت معمن  أجمنل القح نات
ا ل  منا  نو أجمنل من  معنى الحيات .. إلى م  أ مرومون  لى م  هقَ .. إ نضسم أهقى 

 .الحيات .. أخوت 

 م  ألاء لعقمع هقل غيره .. أستاذヵ الضالل الندكتور هلند اأمينر هقن  ياسني  .. وفقنعُ 
 ه.

 

 

 

 

 

 
ُحنين



 

ُوتقديرُكرُ شُ 
وصنل  القهمن    حسنا   حمنداي يقينق لجِلنعظ وه متنعالحمُد ه ذヵ المن  والضلنل واإ

هقى سيد العالمي  وخات  الرسل أجمعي  محمد وآلع الغنر المينامي  صنِتي تقلن  لننا لمنا 
الحجات  وترفعنا لما أهقى الدرجات وتلقغنا لما أقصى الغايات م  جميع الخينرات  فن  

 د الممات.الحيات ولع
فالشكر ه هز وجَل أواي وآخراي  هقى حس  توفيقع  وكري  هونع وهقى منا منَ  لنعظ 

 .رسالت م  صحٍة وصلٍر وسِمٍة طيقة مدت اللحث وإهانت  هقى إنجاز القدير  عق   ال
أتوَجع لالشكر والعرفا  إلى رئاسة جامعة القادسية وهمنادت كقينة الترلينة ورئاسنة و

فلنِي هن  تقندي  شنكرヵ  رسنالت ات لمنحما فرصة إكمال دراست  وإنجاز قس  هقو  الحي
وإمتنان  أساتذت ومنتسل  قس  هقو  الحيات وزمِئ  م  طقلة الدراسات العقينا لتعناونم  

 .رسالةليل هقلات الدراسة وإنجاز المع  ف  تذ
رسنالة ال هه سنلحانع وتعنالى فن  إنجناز  نذ كما أُدي  لع ي  الضلنل والعرفنا  لعند

هقيننع ا   إلننى مشننرف  الضالننل   مننا  نن تلالصننورت المرجننوت حتننى أصننلح اوإخراجمنن
لن   وجمده وما قدمعُ اسي  الذヵ منحن  الكثير م  وقتع مير هق  ياأستاذ الدكتور هلد اأ

أ  العقنن  القنندير  سننديدت ونصننائم قيمننة طيقننة منندت الدراسننة واللحننث سننائقةي  منن  توجيمنناتٍ 
 .وطَِلع لخدمة العق  دوماي  يوفقعُ 

/ جامعننة الكوفننة لننى منندير مركننز ألحنناث النننانوتقنند  لخننالش الشننكر والتقنندير إأو
قنند  السننت اأممندسنني  الرئنني  إلننى واأسننتاذ المسنناهد النندكتور صننلاض مريسنن  لننما  

الكليننر ومجمود مننا الرائننع فنن  تحلننير مركلننات النننانو  التننول حننات  سننعدو  لنندور م
 قنند  شننكرヵكمننا يسننرن  أ  أ حتننرا .مننن  خننالش الشننكر واإفقمنن    دراسننت الخاصننة ل

م  وزارت العقنو  والتكنقوجينا لتحقنيقوإمتنان  وتقديرヵ لقعامقي  فن  مركنز ألحناث الننانو/ 
لقنتننائج حصننائ  تالعتننعظ التحقيننل اإالسننيد حسننني  هلنند الحسنني  لم  وإلننى هينننات النننانو

ينٍد مندت لنَ  العنو  كنل إلنى  متنا واإالشكر ل هلارات خقش وأخيراي أُ  .رسالةوطلاهة ال
 .التوفيق وه ول ُ ا .. ذكر تهقى تسعضن  الذاكرت فإستحقت من  شكر ا ول  

 

 
ُةالباحث



 ج 

 قائمة المحتويات
يالصفي يالم ض ع
يبي-أييالخيص 

يةي-جييقحئم يالميت يحت
ي يقحئم ياأشمح 
يةي- يقحئم يالا ا  

ي3-1ي:يالم  م 1
ي29-4ي:يإستة اضيالم ااع2
ي4ي:ي بحتيالاة 2-1
ي4ي:ي ص يال بحت2-1-1
ي5ي:يتص ي يال بحت2-1-2
ي5ي:يالتسمي يالشحئة يلل بحت2-1-3
ي5يال بحتي:يبيئ 2-1-4
ي6ياأهمي يالغذائي ي الطبي يلل بحت:ي2-1-5
ي7ي:يالفيف  حت2-2
ي8ي:يت  ي يال ح  ي تطبي حترح2-3
ي10ي:يخصحئصيالم ا يال ح  ي ي آلي يعملرح2-3-1
ي11ي:يتص ي يالم ا يال ح  ي 2-3-2
ي11ي:يتيري ي قحئقيالفض يال ح  ي يف،يصفحتيال م يالاذ  ي الخض  يلل بحت2-3-3
ي13ي:يت  ي يالمةحلا يالمغ حطيسي يللميحه2-4
ي15ي:يأ  اعيالم ا يبيسبيإستاحبترحيللماحاتيالمغ حطيسي 2-4-1
ي16ي:يتيري يالماح يالمغ حطيس،يف،يالت ميبيالاةيئ،يللمح 2-4-2
ي17ي:يتيري يالماح يالمغ حطيس،يف،يالخ اصيالميميحئي يللمح 2-4-3
ي20يف،يالخ اصيالميميحئي يللمح :يتيري يالماح يالمغ حطيس،ي2-4-4
ي21ي:يتيري يالمةحلا يالمغ حطيسي يلمح يال  يف،يخ اصيالت ب 2-4-5
ي22ي:يتيري يالمةحلا يالمغ حطيسي يلمح يال  يف،ي م يالمام عيالاذ  ي ميت اهيالميميحئ،2-4-6
ي23يالميميحئ،:يتيري يالمةحلا يالمغ حطيسي يلمح يال  يف،ي م يالمام عيالخض  ي ميت اهي2-4-7
ي27يسم ةيالميمحئي :ياأ2-5
ي27يف،يصفحتيال م يالاذ  ي الخض  يلل بحتيNPK:يتيري يسمح ي2-5-1
ي42-30ي:يالم ا ي ط ائقيالةم 3
ي30ي:يإا ا يالتا ب 3-1
ي31ي:يتيضي يالمةحميت3-2



 د 

ي31ي:يتيضي يميحلي ي قحئقيالفض يال ح  ي 3-2-1
ي33 :يالمح يالممغ ط3-2-2
 33 السمح يالم مب:ي3-2-3

 34 :يعملي يالة اع ي ت فيذيالمةحميت3-3

فحتيال م يالم   س 3-4  35 :يص 

 35 :يقيحسحتيالمام عيالخض  3-4-1

 35 :يمت سطيإ تفحعيال بحتي سم(3-4-1-1

 35  يالسحقيلل بحتي سم(:يمت سطيقط3-4-1-2

 35 (1-:يمت سطيع  ياأ  اقيلل بحتي   ق .ي بحت3-4-1-3

 35 (1-.ي بحت2:يمت سطيالمسحي يال  قي يالملي يلل بحتي سم3-4-1-4

 36  ة يط  (ي1-اأ  اقيم يالمل   في يالمل،ي ملغم.يغمميت  ي:يمت سطي3-4-1-5

 36 (1- غم.ي بحت يالط  ي الاح يللمام عيالخض  يلل بحتييال ة :يمت سطي3-4-1-6

 37 :يقيحسحتيالمام عيالاذ  3-4-2

 37 سطيط  يالاذ يلل بحتي سم(:يمت ي3-4-2-1

 37 :يمت سطيقط يالاذ يلل بحتي سم(3-4-2-2

 37  ة يط  (ي1-الاذ يم يالمح  تي حتيالملي ي ملغم.يغمميت  ي:يمت سطي3-4-2-3

 38 (1- غم.ي بحت يالط  ي الاح يللمام عيالاذ  يلل بحتييال ة :يمت سطي3-4-2-4

 38 الة حص يالغذائي ي الب  تي يالمل،:يهضميالةي حتيال بحتي يلت  ي ي3-4-2-5

 38 :يت ميةيال ت  اي ي  (3-4-2-5-1

 39 :يت ميةيالفسف  ي  (3-4-2-5-2

ي39ي:يت ميةيالب تحسي مي  (3-4-2-5-3
ي39ي:يت ميةيالمحلسي مي  (3-4-2-5-4
ي40ي(1-:يت ميةيالي ي ي محيم  غ ام.يغم3-4-2-5-5
ي40ي(1-م.يغم:يت ميةيالة  ي محيم  غ ا3-4-2-5-6
ي40ي سب يالمئ ي يللب  تي يالمل،ي  (:يال3-4-2-5-7
:يإسووتخيصيالموو ا يالفةحلوو يفوو،ياووذ  يالاووة ي البيمووحلي ي البيم اي وو  (ي ت وو ي هحيبت  يوو يالسووحئ ي3-4-2-6

 (HPLCالل  ،يعحل،ياأ ا ي 
40 

 42 :يالتيلي ياميصحئ،3-5

ي85-43ي:يال تحئ 4
بةوووضيصوووفحتيال مووو يللمامووو عييفووو،يتووو اخيترحح يالممغووو طي السووومح يالم موووبي يتووويري ي وووح  يالفضووو ي المووو:ي4-1

ي.D. carota Lالخض  يل بحتيالاة ي
ي43

ي43 :يمت سطيإ تفحعيال بحتي سم(4-1-1



 ه 

ي43 :يمت سطيقط يالسحقي سم(4-1-2
ي46 (1-:يمت سطيع  ياأ  اقيلل بحتي   ق .ي بحت4-1-3
ي46 (1-.ي بحت2 بحتي سم:يمت سطيالمسحي يال  قي يالملي يلل4-1-4
ي49  ة يط  (ي1-:يمت سطيميت  ياأ  اقيم يالمل   في يالمل،ي ملغم.غم4-1-5
ي50 (1-ال ة يالط  يللمام عيالخض  ي غم.ي بحت:يمت سطي4-1-6
ي53 (1-ال ة يالاح يللمام عيالخض  ي غم.ي بحت:يمت سطي4-1-7
بةوووضيصوووفحتيال مووو يللمامووو عييفووو،يتووو اخيترح موووبي يتووويري ي وووح  يالفضووو ي الموووح يالممغووو طي السووومح يالم:ي4-2

ي.D. carota Lالاذ  يل بحتيالاة ي
ي55

ي55 :يمت سطيط  يالاذ ي سم(4-2-1
ي57 :يمت سطيقط يالاذ ي سم(4-2-2
ي59  ة يط  (يي1-:يمت سطيميت  يالاذ يم يالمح  تي حتيالملي ي ملغم.يغم4-2-3
ي61 (1-م.ي بحت:يمت سطيال ة يالط  يللمام عيالاذ  ي غ4-2-4
ي63 (1-:يمت سطيال ة يالاح يللمام عيالاذ  ي غم.ي بحت4-2-5
ي65 :يمت سطيت ميةيال ت  اي ي  (يف،يالمام عيالاذ  4-2-6
ي67 :يمت سطيت ميةيالفسف  ي  (يف،يالمام عيالاذ  4-2-7
ي69 :يمت سطيت ميةيالب تحسي مي  (يف،يالمام عيالاذ  4-2-8
ي72 لمحلسي مي  (يف،يالمام عيالاذ  :يمت سطيت ميةيا4-2-9
ي74 (يف،يالمام عيالاذ  1-:يمت سطيت ميةيالي ي ي محيم  غ ام.يغم4-2-10
ي76 (يف،يالمام عيالاذ  1-:يمت سطيت ميةيالة  ي محيم  غ ام.يغم4-2-11
ي78 :يمت سطي سب يالب  تي يالمل،ي  (يف،يالمام عيالاذ  4-2-12
ي81 (يف،يالمام عيالاذ  1-ميت  يالمح ةيالفةحل يبيمحلي ي محيم  غ ام.يغم:يمت سطي4-2-13
ي83 (يف،يالمام عيالاذ  1-:يمت سطيميت  يالمح ةيالفةحل يبيم اي   ي محيم  غ ام.يغم4-2-14
ي90-86 :يالم حقش 5
ي92-91 :يامست تحاحتي الت صيحت6
ي91 :يامست تحاحت6-1
ي92 :يالت صيحت6-2
ي112-93 :يالمصح  7
ي93 :يالمصح  يالة بي 7-1
ي97 :يالمصح  ياأا بي 7-2

Summary A-B 

 
 



 و 

 قائمة اأشبال

 الصفي  الة  ا 

 8ي(2015 آخ    ييSun:يالت ميبيالميميحئ،يللبيمحلي ي 1شم ي

 Ahmed, 2009) 14:يت تيبياةيئحتيالمح يقب ي بة يتم ي هحيبحلماح يالمغ حطيس،ي 2شم ي

ي32يالمحسعيالفض يال ح  ي يتيتيع س يالمار ياألمت   ،ي:ي قحئق3شم ي
ي32ي:يميل  يالفض يال ح   4شم ي
ي 5شم ي ي33ي(يمح )1000 يي500:يارحةايمغ ط يمح يال  يبش ت، 
ي34ي(NPK:يالسمح يالم مبي 6شم ي

ي
 قائمة الجداول

 الصفي  الة  ا 

 USDA, 2011) 2ص يالغذائي ي غميم ياذ  يالاة يم يالم ا ي الة حي100:يميت  ي1ا   ي

 31ي:يبةضيالصفحتيالميميحئي ي الفيةيحئي يلخليطيت ب يالتا ب يقب يالة اع 2ا   ي

 41ي(HPLC:يظ   يالفص يلمح ةيالبيمحلي يف،ياذ  يالاة يب اسط يت  ي يالسحئ يالل  ،يعحل،ياأ ا ي 3ا   ي

 42ي(HPLC اسط يت  ي يالسحئ يالل  ،يعحل،ياأ ا ي :يظ   يالفص يلمح ةيالبيم اي   يف،ياذ  يالاة يب4ا   ي

ي44يف،يمت سطيإ تفحعيال بحتي سم(يللاة يت اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السمح يالم مبي ي5ا   ي
ي45يف،يمت سطيقط يالسحقي سم(يللاة يت اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السمح يالم مبي ي6ا   ي
ي47 (يللاة 1-ف،يمت سطيع  ياأ  اقي   ق .ي بحتيت اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السمح يالم مبي ي7 يا  ي

(ي1- بوحتي.2فو،يمت سوطيالمسوحي يال  قيو يالمليو ي سوميتو اخيترح:يتويري ي وح  يالفضو ي الموح يالممغو طي السومح يالم موبي ي8ا   ي
 للاة 

ي48

فوو،يمت سووطيميتوو  ياأ  اقيموو يالمل   فيوو يالملوو،ييتوو اخيترح المووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبي ي:يتوويري ي ووح  يالفضوو ي9اوو   ي
  ة يط  (ي1- ملغم.يغم

ي50

فو،يمت سوطيالو ة يالطو  يللمامو عيالخضو  ي غوم.ييتو اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السومح يالم موبي ي10ا   ي
 (يللاة 1- بحت

ي52

فو،يمت سوطيالو ة يالاوح يللمامو عيالخضو  ي غوم.ييتو اخيترحلفض ي المح يالممغ طي السمح يالم موبي ي:يتيري ي ح  يا11ا   ي
 (يللاة 1- بحت

ي54

ي56 ف،يمت سطيط  يالاذ ي سم(يللاة يت اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السمح يالم مبي ي12ا   ي
ي58يف،يمت سطيقط يالاذ ي سم(يللاة يت اخيترحلم مبي ي:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السمح يا13ا   ي
فو،يمت سوطيميتو  يالاوذ يمو يالمح  تي وحتيالمليو ييتو اخيترح:يتيري ي وح  يالفضو ي الموح يالممغو طي السومح يالم موبي ي14ا   ي

ي60ي ة يط  (ي1- ملغم.يغم

مت سوطيالوو ة يالطوو  يللمامو عيالاووذ  ي غووم.يفوو،ييتو اخيترح:يتوويري ي وح  يالفضوو ي المووح يالممغو طي السوومح يالم مووبي ي15او   ي
 (يللاة 1- بحت

ي62

فو،يمت سوطيالوو ة يالاوح يللمامو عيالاوذ  ي غووم.ييتو اخيترح:يتويري ي وح  يالفضوو ي الموح يالممغو طي السومح يالم مووبي ي16او   ي
 (يللاة 1- بحت

ي64

ي66طيت ميووةيال توو  اي ي  (يفوو،يالماموو عيفوو،يمت سوويتوو اخيترح:يتوويري ي ووح  يالفضوو ي المووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبي ي17اوو   ي



 ز 

يالاذ  
فوو،يمت سووطيت ميووةيالفسووف  ي  (يفوو،يالماموو عييتوو اخيترح:يتوويري ي ووح  يالفضوو ي المووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبي ي18اوو   ي

ي67يالاذ  

فوو،يالماموو عييفوو،يمت سووطيت ميووةيالب تحسووي مي  (يتوو اخيترح:يتوويري ي ووح  يالفضوو ي المووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبي ي19اوو   ي
ي70يالاذ  

فوو،يمت سووطيت ميووةيالمحلسووي مي  (يفوو،يالماموو عييتوو اخيترح:يتوويري ي ووح  يالفضوو ي المووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبي ي20اوو   ي
ي73يالاذ  

(يفو،ي1-فو،يمت سوطيت ميوةيالي يو ي موحيم  غ ام.يغوميتو اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السومح يالم موبي ي21ا   ي
ي75يم عيالاذ  الما

فو،يي(1- موحيم  غ ام.يغوممت سوطيت ميوةيالة و يفو،ييتو اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السومح يالم موبي ي22ا   يي
 المام عيالاذ  

ي77

يفو،يالمامو عي  (مت سوطي سوب يالبو  تي يالملو،يف،ييت اخيترح:يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السمح يالم مبي ي23ا   ي
 الاذ  

ي79

مت سووووطيميتوووو  يالمووووح ةيالفةحلوووو يبيمووووحلي يفوووو،ييتوووو اخيترح:يتوووويري ي ووووح  يالفضوووو ي المووووح يالممغوووو طي السوووومح يالم مووووبي ي24اوووو   ي
 (يف،يالمام عيالاذ  1- محيم  غ ام.يغم

ي82

يم اي ووو  يمت سوووطيميتووو  يالموووح ةيالفةحلووو يبفووو،ييتووو اخيترح:يتووويري ي وووح  يالفضووو ي الموووح يالممغووو طي السووومح يالم موووبي ي25اووو   ي
 (يف،يالمام عيالاذ  1- محيم  غ ام.يغم

ي84
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 الختصة

  أ

مووو يم سوووميال مووو ييخوووي م ي ووو يال ي ا يووو ييظووو   يي ي ووو يم ةليووو يضوووم فووو،ييأصوووصُ ِفوووذتيتا بووو ي
 الموووووح يالممغووووو طي السووووومح يالم موووووبيتووووويري ي وووووح  يالفضووووو ي يلمة فووووو ي(1/3/2016(ي يتووووو ي 1/10/2015 

 الفةوووووح يلاووووذ  ي بوووووحتيالاوووووة يالخضوووو  ي الاوووووذ  ي الميتووووو  يالمةوووو  ،يفووووو،يصووووفحتيال مووووو ي توووو اخيترمحي
 Daucus carota L.).ي

يالتا ب ي  Randomized Complete Blocksال طحعحتيالةش ائي يالمحملو ي فقيتصميميُصِممته

Designي RCBDلتا بووو يعحمليووو ي(يFactorial experimentيُممووو  اتي  بريروووريرووو يع امووو يذاتيي 
يالةحم ياأ  ي رويثيالروح ،يالةحمو ي يي1-مو .يلتو ي(45 يي30 يي15ي ي0 يالفضو يت اميةيل ح  يأ بة تضم  ي
 يي0لسومح يالم موبي الةحمو يالرحلوثيريرو يمسوت يحتيل(يمح )ي ي1000 يي500 يي0 ش اتيللمح يالممغ طي

يمة و  ييمحع و  ق    تيمت سوطحتيالُمةوحميتيت ب .يي1-(يغم.يمغم1.4 يي0.7 سوتةمح يبحأشوح تيإلو يتويري  
ع و ييُمسوت  ييRevised Least Significant Difference (RLSD)إختبوح يأقو يفو قيمة و  يالُمةو   ي

يأظر تيال تحئ : ي ي0.05إيتمح ي
يمة  يوح يفو،يإ تفوحعيال بوحتي عو  ياأ  اقي ميتو  يالمل   فيو يي1-م .يلتو ي15بحلت ميةيي ح  يالفض ي-1 أر و ي

الملووو،ي الووو ة يالاوووح يللمامووو عيالخضووو  ي طووو  يالاوووذ ي ت اميوووةيال تووو  اي ي البووو  تي يالملووو،ي الي يووو ي
البيم اي   يع  يالت ميةيميت  يم حب يةيح ةيالب تحسي مي الة  ي يف،يالمام عيالاذ  يالبيمحلي يميت  ي ي

ي.1-م .يلت ي45 الفسف  ي المحلسي ميع  يالت ميةيي1- م .يلتي30
مووح )يةا ييمة  يووح يموو يالمسووحي يال  قيوو يالمليوو ي ميتوو  يالمل   فيوو يالملوو،يي500شوو ةيالمووح يالممغوو طيبي-2

 ت ميوةي ال ة يالاح يللمام عيالخض  ي ط  يالاذ ي قط ه ي الو ة يالطو  ي الاوح يللمامو عيالاوذ  ي
مووح )يي1000شوو ةيت ميووةيللفسووف  ي المحلسووي ميع وو يي يم حبوو يتسوواي يأعلوو الي يوو ي ميتوو  يالبيم اي وو ي

يللمح يالممغ ط.
ت بوو يي  ووقييأعلووو يميتوو  يللمل   فيووو يالملوو،ي المح  تي وووحتيي1-غووم.يمغووومي1.4مسوووت  يبالسوومح يالم مووبيي-3

ي البو  تي يالملو، ب تحسوي مي الة و يالملي ي البيمحلي ي البيم اي   ي أعل يالت اميوةيلل تو  اي ي الفسوف  ي ال
يعل يت ميةا يللفسف  ي المحلسي م.أي1-غم.يمغمي0.7مست  يممحيي  قييب

مح )يةا ييمة  يوح يمو يغحلبيو يي500ش ةيبمعيالمح يالممغ طيي1-م .يلت ي15ت ميةيبت اخ ي ح  يالفض يي-4
ي يالمرمووو يلميتووو  يالمامووو عيالاوووذ  يمووو يال تووو  اي ي البووو  تالصوووفحتيالم   سووو يعووو ايبةوووضيالصوووفحتي

المووح يالممغوو طي يي1-موو .يلتوو ي30ت ميووةي ووح  يالفضوو يبالملوو،ي البيمووحلي ي التوو،يتف قووتيمة  يووح يمووعيت ليفوو ي
يبحلش ةيذاترح.
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ت بوو يي  ووقييي1-غووم.يمغوومي1.4مسووت  يمووعيالسوومح يالم مووبيبي1-موو .يلتوو ي30ت ميووةيتوو اخ ي ووح  يالفضوو يبي-5
 أعل يت ميةيللب تحسوي مي ميتو  ييميت  يللمل   في يالمل،ي  ة يط  ي اح يللمام عيالاذ  أعل ي

للبيمحلي يف،يالمام عيالاذ  يم حب يتساي يأعل يت ميةيللي ي ي البيم اي   يع  يالت ليف يذاترحي لم ي
ت بووو (يفضوووي يعووو يتسووواي يأعلووو يت ميوووةيلل تووو  اي يي1-غوووم.يمغووومي0.7بمسوووت  يأقووو يللسووومح يالم موووبي 

ت بو يسومح يي1-غم.يمغومي1.4 ح  يالفض يمعيي1-ت م .يلي15 الب  تي يالمل،يع  يالت ليف يالمم   يم ي
يم مب.

ت بو يأعطو يي1-غوم.يمغومي1.4مسوت  يموح )يموعيالسومح يالم موبيبي1000ةيشو ت اخ يالمح يالممغو طيبي-6
يفووو،ييوووي ل تووو  اي ي البووو  تي يالملووو،يفووو،يالمامووو عيالاوووذ  يات اميوووةيلميتووو  يللمل   فيووو يالملووو،ي ييأقووو 

 ع و يالمسوت  يالتو اخ يالسوحبقيمو يللموح يالممغو طيموح )(يي500ش ةيأقو ي يالت اخ يالمتضم يأعط 
ذاتهيم يالسومح يالم موبيأعلو ي ة ياوح يللمامو عيالخضو  ي أعلو يطو  يللاوذ ي  ة يطو  ي اوح ي
للمامووو عيالاوووذ  ي ميتووو  يللبيم اي ووو  يإلووو ياح وووبيتسووواي يأعلووو يت ميوووةيللفسوووف  ي المحلسوووي ميع ووو ي

 أعل يت ميةيللي ي يع و يالت ليفو يذاتروحي لمو يبشو ةيت ب (يي1-.يمغمغمي0.7×يمح )يي1000الت ليف ي 
يمح )(يللمح يالممغ ط.ي500أق ي 

مو .يي15الت اخ يالرير،يالمة و  يبوي يع امو يال  اسو يي  وقييبت ليفتوه يالمم   و يمو ي وح  يالفضو يبت ميوةيي-7
ت بو يأعلو ي ة يي1-مغومغوم.يي1.4موح )ي السومح يالم موبيبمسوت  يي500 الموح يالممغو طيبشو ةيي1-لتو 

ي ياووووح يللماموووو عيالخضوووو  ي طوووو  يللاووووذ ي  ة يطوووو  ي اووووح يللماموووو عيالاووووذ  ي ت ميووووةيلل توووو  ا
البيم اي و  يفو،يالة و ي يميت  يللمل   في يالمل،يف،يالمام عيالخض  ي يي الب  تي يالمل،يم ح    يبيق 

أ يبحلم ح   يمعي(ي1-م .يلت ي45ل ح  يالفض ي أعل يت ميةيالمام عيالاذ  يع  يالت ليف يذاترحي لم يب
مووح )(يللمووح يالممغوو طي التوو،يأعطووتيل بووحتيالاووة يأعلوو يي1000الت ليفوو ياأ لوو ي لموو يبشوو ةيأعلوو ي 

ت ميةيلل ت  اي ي الب  تي يالمل،ي ميت  يللبيمحلي يف،يالمام عيالاذ   يفضي يع يذل يفوي يت اميوةي
يتف قرحيالمة   يع و يالتو ليف ي15تي يالممو  تي يمو يالت ميوةيذاتوهيل وح  يالفضو ي الي ي ي المحلسي ميُسِا ي

 لموو يبشوو ةيمختلفوو يللمووح يالممغوو طيللسوومح يالم مووبيت بوو (يي1-غووم.يمغوومي1.4(ي المسووت  ي 1-موو .يلتوو 
ي(يمح ) يعل يالت ال،.500 يي1000بلغتي 



 

 المقدمة



 Introductionالفصل اأول: المقدمة 

1 

 Introduction                                       : المقدمة1
تتميوةيالتو،ييApiaceaeمو يأهومي بحتوحتيالةحئلو يالخيميو يي .Daucus carota Lيةو يالاوة 

.ي تةوووو يأ  بووووحي(2007ي Manandhar ييPant م مبوووو يالخيميوووو يالةهووووح ياأذاتي يةشووووبي يب بحتحترووووحيال
 ت  يإل يأم يمحيالشمحلي ي اليحبح ي  ي ةل  ايإسيحيالم ط ياأصل،يلل بحت ي م رحيآ م حطقيا  بيغ بي

للاووة ي اأ  يعحلميووح ي ووت يالمُيالبلوو يالوو ئي)ي تةوو يالصووي يي(.2007 يSimon ييBradeenسووت اليحي أ ي
اأ اضوو،يالمة  عوو يبحل بووحتيموو يمسووحي ي ي45.48 ال،يموو يييووثيالمسووحي يالمة  عوو يالتوو،يت وو   يبيوو

 ي3.4اأم يميو يايوحتيالمتيو ةي ي ال ي4.31يرومي  سويح ي4.41 سوب ي ةبمسوتح يبأتليروحيحلميي  يالة
ي(.2013 يFAO ي 1.99 ب ل  اي ي2.50 أ م ا يحي
ف  يبلغتيالمسحي يالمة  ع يي2013(يلس  يFAOم ظم ياأغذي ي الة اع ي يصحئي يإيسبيب ي

موحيفو،يالةو اقيف و يبلغوتي يأح يط وي37,226,640ي بإ توحجيملو،يبلو ييهيي1,199,482يعحلميوح ييالاوة يم 
.يفضووي يح يط ووي33,587هي بيحصوو يإ تووحجيبلوو يي2,258ييوو ال،للةووحميذاتووهييالمسووحي يالمة  عوو يبووحلاة 

 يأظرو تيبويي2013الة اقو،يلسو  ييصوح يالة اعو،يم ي يو يامع ييصحئيحتيالصح  ةيامع يذل يفإ ي
يحفظووو يتلتروووحيميح يط وووي32,429الاوووة يإذيبلوو يميصووو  يبإ توووحجي  ييتلوووتيالم مووةياأإ بوووح يميحفظوو ياأ

ي.(ح يط ي1,659 حلم مةيالرحلثيذ يقح يبميحفظ ي(يرميح يط ي8,827 الم مةيالرح ،يف،يبغ ا ي
ي  هووو يي(.2014 يDias ييCarlos مغوووذا ييلأغووو اضيالطبيووو يروووميتووو  يايح ييالاوووة يأ ا يإسوووُتةم  ي

فوو،يعموو يمووذل يطحةاووح يأ يمطريووح ي يفوو،ياأموو يسووتةم ييُيالووذ يعلوو يالاووذ يم ووهييووة عيأاوو ياليصوو  ي
ووو فيتحمي ووووحتييموووو يييت يوووهمووووحي ي الاوووذ (يالغذائيوووو يالةحليوووو يتوووهيل يم ظوووو ا يالمخلوووويتي الم بيوووحتي يطحتيلييالسي

فضي يع يذل يفوي يأ  اقيالاوة ي ي(1 ا   يف،يبةضيالبل ا يي ب  تي حتي م ا يم ب هي  اتي ي أليح 
 ييArscott ي طحةاووووووو هووووووو،يأ يتؤمووووووو يياليسوووووووح فووووووو،يعمووووووو ييبإسوووووووتةمحلرحتمووووووو  يذاتيفحئووووووو ةيأيضوووووووح ي

Tarnumihardjoي(.2010 ي
يسوووتةمح ايموو يفيبوو يالةوو اقيفوو،ي تحايتووهإي خفوووحضا ييالةووحلميمسووت  يعلوو يالاووة ي بووحتي أهميوو 

يالت  يوحتيهوذهي مو  يال بوحتي  عيو ي تيسوي ياليحصو يةيح ةيل إيتؤ  يالت،يالت  يحتي أيال سحئ يفض أ
 ووح  مت ؛يإذيي100ي–ي0.1يموو التوو،يتتوو ا حييبةووح اأيذاتياسووحماأيمووعيتتةحموو يالتوو،"يال ووح  يت  يوو "يهو،ي
يال وح  يت  يو يربتوتأي قو (.ي2010ي امسوم   ا ، ذ اتيهيو   اي ييو ال،ي وح  مت ي ايو يي10يط  ييبل 
يفووو،يالتطبي وووحتيمووو يالة يووو ي لووو يرحيالتخصصوووحتيمتةوو  ةيت  يووو يب صوووفرحيالة اعووو،يالماوووح يفووو،يهميترووحأ
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ي Ashok ييUmeshالة اعيووو ي يالم تاوووحتي  ووو موووذل ي ييالتةبئووو  ييالتخوووةي  ييالتصووو يع يي توووحجاميم ايووو 
ي اأسوووم ةيالمغوووذيحتيمتصوووحصايعلووو يال بوووحتيقحبليووو يتيسوووي ي،هوووذهيالت  يووو يفووويسوووحهمتيمموووح(.ي2012

يالطمووووووحطمي بووووووحتيعلوووووو ي  اسووووووترحيفوووووو،(ي2015 يAlmutairiيشووووووح تأ يي(.2012ي  آخوووووو   يال بيةوووووو، 
lycopersicon L.يSolanumيي0.5 يي0.05 يت اميةي بخمسيال ح  ي يالفض ي قحئقيستةمح إي أي 

يالطوو  يي  الوو ة يالاووذ يطوو  ي ةيووح ةي بووحتامي سووب يتيسووي يلوو أ تيإي1-.يلتوو (يموو 2.5 يي2 يي1.5
يالم ح   .ي بحتحتيمعيبحلم ح   لل بحتيي الاح 

 (USDA ,2111غم من جذور الجزر من المواد والعناصر الغذائية ) 111: محتوى 1جدول 
 القيمة الغذائية المادة القيمة الغذائية المادة
يملغميK 13.2ي–فيتحمي ييميل يسة ةيي ا ي ي41يطحق 

يملغميE 0.66ي–فيتحمي ييغمي9.6يم ب هي  ات
يملغمي35 فسف  يغمي0.93يب  تي حت
يملغمي320 ب تحسي ميغمي0.24ي ه  
يملغمي33يمحلسي ميملغميA 835ي–فيتحمي ي
يملغمي69يص  ي ميملغميB3 0.983ي–فيتحمي ي
يملغمي0.3يي ي يملغميB6 0.138ي–فيتحمي ي
يملغمي0.24ية  يملغميC 5.9ي–فيتحمي ي

يالميووحهيسووتةمح إيهوو،ي   عيتووهيال بووحت،يام تووحجيتيسووي يفوو،أسوورمتييالتوو،ياأخوو  يالت  يووحتي موو 
يبروو  يمختلفوو يبشوو  يمغ حطيسووي يماووحاتيإلوو يالسوو ،يميووحهيتةوو يضيبرووحي ي صوو يالسوو ،يفوو،يالممغ طوو 

يالو  يأ (يإلو ي2011 يKronenbergي أشوح يي(.ي2011 ياليلفو،؛ي2009 ي عل،يأمي  يطحقترحيةيح ة
يبفةوو يالاووة ي بووحتي موو موو يي يِسوو يُييالت بوو يفوو،يالغذائيوو يالة حصوو ياحهةيوو يموو ييةيوو يالممغ طوو يبحلميووحه
ي1000شو ترحييممغ طو يبميوحهيالو  ي اوة يُ او ييأالي بوحتيعل يخ  أي  اس ي ف،ي.الت ب يمل ي يخفض

ي2013 ي آخ   الصفحتيالخض ي ي الممي يل بحتيالاة ي يحسي ييتيسي يل مح )يأ تيإ (.يفيموحيبوي  ي
بميوووحهيممغ طووو ييCallistephusي.chinensis L(يأ ي  ي بوووحتياأسوووت ي2012ال بيةووو،ي آخووو   ي 

يتو  ياأ  اقيمو يمح )يأ تيإلو يةيوح ةيفو،يمو يمو يإ تفوحعيال بوحتي المسوحي يال  قيو ي مي750ش ترحي
يالمل   في يالمل،.

ي توووحجاميةيوووح ةيفووو، الت لي يووو ييالمرمووو يالت  يوووحتئيووو يفرووو،يمووو يحيالميمياأسوووم ةإضوووحف ييت  يووو أموووحي
ال توو  اي ي الفسووف  ييأهمرووحيموو التوو،ييلل بووحتيالمغذيوو يالمة  يوو يلة حصوو ليهووحت في يعوو يط يووقييالة اعوو،
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ي   ا ييال تو  اي ييوؤ  ف"ي؛ال بحتي  عي ي تيسي يال م يةيح ةيف،يالفةح ي(يذاتيال   NPK الب تحسي مي 
اليحمضوووي يال ووو  يي ييت ميوووبي"فووو،"مووو يخوووي ي خ لوووهيي"يحصوووله ييةيوووح ة ييال بوووحتي مووو يتيسوووي يفووو،يا يمبيووو ي
 RNAيي DNAيالةمليووووحتياميووووعيفوووو،"إلوووو ياح ووووبي خ لووووهيي ةيمووووحت اميلب  تي ووووحت ايت الملووو   فيي(ي

ي"الضوو ئ،يالب ووح ي عمليوو ي ةيميوو اميالتفووحعيتفضووي يعوو ييبووحلب  ت بيةميالم تبطوو اليي يوو يي التفووحعيت
 Caliskanي؛2008ي  آخووووووو   يDordasي يSioulas؛ي2008 يRalcewciz؛ي2009 آخووووووو    يي

Waraichي م مبحتاليحمضي يال   يي ييت ميبيف،يمرمح يي   ا ييالفسف  ييلةبيممح(.ي2011 آخ    يي
يت ميوووبيفووو،بووو   هيييووو خ ي؛يإذالغوووذائ،ي التمريووو يالضووو ئ،يالب وووح يعمليوووحتيعشووواِيتُييالتووو،ي(ATP يالطحقووو 

ي مو يفو،يمرمح يي   ا يه ياآخ ييفيلةبيالب تحسي ميمحأي(.2011ي   ي آخ ييMcCauly يالخل ي يغشي اأ
يعلو ي الميحفظو يال وتعيمةو  يت ظويميفو،ي   هيع فضي ييام ةيمحتيم يلة  يت شيطهيخي يم يال بحت
إلوو ياح ووبيةيح تووهيموو ييالضوو ئ،يالب ووح يعمليوو يفوو،يح يضوو   ييا يع صوو يفيةوو يبووذل ييلل بووحتيالمووحئ،يالتوو اة 

ي(.2011 آخ    ييWaraichم يالت ب ي يال ت  اي يمتصحصإ
 قوووحئقييتووويري ييووو  يالمتووو ف ةيال  اسوووحتي  ووو  ةيالتغذ يوو يال حييووو يمووو يالاوووة ي بوووحتيأهميووو ي  ظوو ا ي

يهوووذهيمووو يالرووو  يأصوووبعموووعيبةضووورحيي تووو اخيترحيالم موووبي السووومح يالممغ طووو ي الميوووحهيال ح  يووو يفضووو ال
مة امووو يي(NPK يالم موووبي السووومح يالممغووو طي الموووح يال ح  يووو يالفضووو ي قوووحئقيتووويري يمة فووو هووو ييال  اسووو 
موو ياح ووب ي مة فوو ييالفةحلوو ي الموو ا يالمة  يوو يالة حصوو يموو ي ميتوو اهي بووحتللي موو اليمؤشوو اتيفوو،يم فوو  ة

يالمؤش اتيذاترحيم ياح بيآخ .يف،سحب  يالذم يالتيري يت اخيتيالة ام ي



 

 إستعراض المراجع
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 Literature Review            ستعرا  المراجع          : إ2

 Carrot Plant: نبات الجزر 2-1
 Plant Description: وصف النبات 2-1-1

الخيميوو ييللةحئلوو يت تموو،يالتوو،يالخضوو يميحصووي يأهووميموو ي.Daucus carota Lيالاووة يُيةوو هي
Umbelliferaeالةحئل يالم فسي يي Apiaceae يي ل،يعشب،ي بحتي( ي هAnnualاليو  يير وحئ،يأ ي

Biennialي(ييمتحةياذ ُهيال ئي  Tap root)يالمروميالاوة ي هو يالشوم يمخ  طو،يسوميمح ييليميح ييبم  هي
يمريوو يالاح بيوو يعلوو يإمتوو ا هيالاووذ  ي ت شووييال موو يع وو يب ايوو يالت بوو يفوو،يإذييتةمووقية اعيووح ي يفوو،يبشووم  
ي(يسميع  150ي–ي90(يسمي عم  يح ييت ي 70ي–ي60لمسحف ي ي ت م يأف يح ييم يالت ب يالسطيي يالطب  
ي(.2007 يManandhar ييPant يال بحتي ض 

يم سومييمو يالسوحقيفو،إذيييقصوي ةي اضوي يغيو ي السيميحتيسحقي بحتيالاة ييم  يمضغ طح ي
ياأ  اقي تبوو أيالرووح ، يال موو يم سووميفوو،يطوو  ييفوو،ييووي يالمتةايموو ياأ  اقيموو يمام عوو ياأ  يال موو 

ي–ي2 يمو يم روحيم ييتم  يمتضحعف يم مب ي ه،يام بحتي(يي ميم 15ي–ي10 يبة يبحلظر  يالي ي ي 
ياأ  اقيمو يياموح ييأمبو يبم  روحيالسوفلي ياأ  اقيتتميوةيفو،ييوي ط فيو يي   ي  يال  ي حتيم ي(يأة اج3

 اأ  اقييالسوووي ح يمووو يمووو يعلووو يال قي ووو يالشوووةي اتيمووو يمام عووو يفضوووي يعووو يمييظووو ي اووو  يالةل يووو 
 Heywoodيخيميووو ي ووو  اتيعلووو ي ميم لووو يصوووغي ةيفتمووو  يخ ريووو ي(.يأموووحياأةهوووح 2007 آخووو    يي

ي ةهوو ةيالبيضووح يالصووغي ةياأةهووح يموو يعوو  يالتوو،يتتموو  يمو يUmbel وو  يمووحييوو ع يبحلمظلوو يالشوم يمم ِي
محمو  يفو،ييووي يي مووي) ييأسو ي ي مرلروحيبوتيتيخموو)يمو ياأةهوح يهوذهي تتوويل ياللو   يأ ا ا يو يم مةيو 

يإلو يمصوف يب و،ي(يملمي ذاتيل  4.0ي–ي2.5م ي يط لرحييت ا حيالياميصغي ةيتم  يالبذ  يبيض ي 
يموو ي يبحلة يوو  ُتغط ووياآخوو يالاح ووبيموو يمي بوو تموو  ييفوو،ييووي يالاووح بي يأيوو يموو يمسووطي  يي مووح  

ي(.2013 يEssingالصغي ةي يالشةي ات
ي
ي
ي
ي
ي
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 Plant Taxonomy: تصنيف النبات 2-1-2
ي بحتيالاة يبيسب ي(يإل يالم اتبيالتص يفي يالتحلي :2007 يManandharي يPantيُصِ  ي

“Kingdom”: “Plantae” 

“Subkingdom”: “Tracheobionta” 

“Super division”: “Spermatophyta” 

“Division”: “Magnoliophyta” 

“Class”: “Magnoliopsida” 

“Order”: “Apiales” 

“Family”: “Apiaceae” 

“Genus”: “Daucus” 

“Species”: “D. carota L”. 

 Common Nomenclature of Plant: التسمية الشائعة للنبات 2-1-3
فو،يالمملمو ي ييCarrotيل بحتيالاة يالة ي يم يالتسوميحتيفرو ييو ع يفو،يالو   يالة بيو يبوحلاة 

يQueen Anne's Laceبووييم يميو  فو،يال ايوحتيالمتيو ةياأيBird's nestالمتيو ةيبةوشيالغو ابي
ي(.2007 يUSDA يWild carrotسميالشحئعيلهيه يالاة يالب  يلم ياأ

 Environment of Plant: بيئة النبات 2-1-4
فوو،يم يº(18ي–ي15 ي ي موو ي بووحتيالاووة يفوو،يالم ووحطقيالمةت لوو يالتوو،يتتوو ا حي  اوو يي ا ترووحيبووي

 تووة عيالبووذ  يعلوو ي( ي7ي–ي5.5 موو يل موو يال بووحتيالم حسووب يي(pH تتوو ا حي  اوو ييم ضوو يالت بوو يييووي 
 تفوووحعيإقصووو يع ووو يأ بوووحتيتمووو  يفتووو ةياميت بوووتيفووو،ي  اوووحتياليووو ا ةيالم خفضووو ي لمووو  يسوووميإذيي2يعموووق

 ييDrost ي بوووحتلووو يتووويخي يفتووو ةيامميإ5ºيقووو يمووو اأيووو ا ةيال  اووو يتوووؤ  ي  اوووحتياليووو ا ةيفووو،ييوووي ي
Binterي(.2010 ي

فضو يأل يت ب يغ ي يبوحلم ا يالةضو ي ي ايو ةيالصو  يلليصو  يعلو ي مو يإي بحتيالاة ييتحجي
  اوحتياليو ا ةيالم خفضو يفتةطو،ييؤر يم يم ي و عيالت بو ي   او ياليو ا ةيعلو يشوم ي لو  يالاوة يإذي

ييتووحجيي يممووح تحايوو يال بووحتاكي  اووحتياليوو ا ةيالةحليوو يت لوو يموو ياوو  ةي ييفوو،ييووي  بحتووحتيصووغي ةيالياوومي
 توووحجيإسوووب عيخوووي يم سوووميال مووو يلتةةيوووةيال مووو ي ةيوووح ةيأمطوووح يمووو يميوووحهياأمووو يي3سووومي2يلووو إال بوووحتي

  يئوح يع و محيل  روحييمو  يإذيعلو ي  عيو يالاوذ  ييا يللفتو ةيالضو ئي يتويري ي يفضي يع يذل يفي يالميص  
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يسووحعحتي9لوو يإضووح ةييتيسوو ياللوو  يبةيووح ةيفتوو ةياميفوو،ييووي سووحعحتيي7يموو  يطوو  يالفتوو ةيالضوو ئي ي
 Bradeenي يSimonي.(2007 ي

 توحجيإطو ا يفتو ةي مو هيأاو يروحيلو يمميوحتيم حسوب يم ييتوحجيإال بوحتي فيمحييخصيال ط بو يفوي ي
ي–ي90قلةووه يموو يالت بوو يبةوو ي  يووتميي ايي ووح ميالافووح م  ووهييشووم يم ووتظميذات اووذ  يميصوو  ي فيوو ي

يأسووح)ي ف ووح يموو يالة اعوو ي(ييوو مي100 السووم ي مميوو يلصووبغ يالمووح  تي ييإذيتتيوو  ي  اوو ي ضوواهيبشووم  
ي(.2010ي ”Nagarajan يVashisthحي  التغي اتيالت،يتي ثيلر

 Food and Medical Importance of Plant: اأهمية الغذائية والطبية للنبات 2-1-5

طبوحقي خ يفو،يالة يو يمو ياأإذييومر يالخض  اتيالمستخ م يف،يالةوحلم يأم ييا يالاة ي اي ية هييُي
ووو ي Janick ييStolarczy يطبوووحقيالووو ةي فووو،يعمووو ياليلووو  ألووو يإطحتي يضوووح يليي المووويم اتيمرووو يالسي

ي-caroteneمووح  تي يي-البيتووحلوو يغ ووحهيبحلمح  تي ووحتي خص صووح يإالغذائيوو ييهميتووهُيأ تةوو  ي(.ي2011
 اميوعيي الي يو ي غي هوحالمغ يسوي مي يالفيتحمي وحتي الة حصو يالمة  يو يمحلب تحسوي مي يفضي يعو يليح ي اأ

ل موووو يالةظووووحمييح يسووووي ميضوووو   ييذييةوووو يالمغ إي؛ سووووح هووووذهيالة حصوووو ي الم مبووووحتيتووووؤر يعلوووو يصووووي يام
ي(.2012a آخ    ييSharma؛ي2010  ي يخ يآ ييKimعصحبي تخر يال مي  اأ

  يضو يضو  يالخوطيالو فحع،ياأمسو ةيمرو يالمح  تي وحتي الم مبوحتيالفي  ليو يمضح اتياأ تة ي
؛ي2011 آخوو    ييPotter ي موو اضيال لووبي السوو طحأالاووذ  ياليوو ةيالتوو،يتةوو يالسووببيالوو ئي)يلووبةضي

Lejaمووووو ييمووووو (.ي أشوووووح تي  اسووووو ي2013 آخووووو    ييZainiي ي2011 ي ي آخووووو يي)Tankaي آخووووو يي 
تطوو  ييم ووعيموو يالاووة يمسووتخلصيعصووي يت ووح  ي(يإلوو يأ ي2014 يBurdaي يFiederي(ي 2012 
ممووحييللخييووحيالسوو طح ي .يApoptosisالمبوو م يموو يخووي ييتيفيووةه يللموو تيموو يالسوو طح ييمةي وو  ييشوومح  يأ

يالاة ي ي بحتوحتالفضوي يعو يم  وهيمو ييليمو  مح ة يلحتحتيالبم يقب يالصي ي يال  مح يميي يال إسُتةم ي
موو يالموو ا يالموو  ةيللبوو  ي مووذل يي ر ووح يال ضووحع أفوو اةياللووب ي الميِفووةةيعلوو يإيللارووحةيالةصووب،ي م شووطال

ي(.2014 يJohnson لل ي ا ي الطح  ةي
-Abdul( يإذي اووو يي2008 آخووو    ييTavaresيةمووو يالاوووة يممضوووح يللاووو اريمي الفط يوووحتي 

Sadaيي Jawadيالماوح  يإلترحبوحتيمةحلاو يعل يالاة يعصي ي(يف،ي  استرمحيي  يتيري 2009 ي
يمو يمو ي200ت وح  ييمو يأيوحمي7يبة يم   يُشف ي يييم ر  ي78يأ يالي ام يال سح يم يع  يف،يالب لي 
يالملو  يالفشو ييوحاتي مةحلاو يالمل ي يلليص يبذاتمميالاة يممحييةم .يالاة يف،يم يي ميعصي 
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يال ه يو يالغو  ي فو،يت شويطي البرو   ي الُ  يو يمحليم و يالال يو ياأمو اضيفضي يأ يإستةمحله يف،يمةحلاو 
يAبفيتوحمي ييح يغ يويتميةيالاوة يبم   وه يي(.ي ي2007 يChalchat ييOzcanالي  قي ي مةحلا ي الة قي 

ي(.2012 آخ    ييEl-Abasy يلصي يالةي ي  م يالةظحميح يمرم يةيُييذات ال

 Flavonoids: الفتفونات 2-2
مطلقييهيحم يفي  لي يمتغي ةيتت اا يبشم  يتي  ي رحيم مبحتيطبيةي يية  يالم مبحتيالفي  لي يبتُي

 تتموو  يموو يي   اق بةووضياأالرمووح يةهووح ي ي ياأالوو يأفوو،يال بحتووحت ي هوو،يصووبغحتي بحتيوو يمسووؤ ل يعوو ي
 ييPeer يBenzo-�-pyroneالتووووو،يلروووووحيهيمووووو ييPolyphenolicمام عووووو يمبيووووو ةيمووووو يم مبوووووحتي

Murphy؛ي2007 يBhagwatي(.2014 آخ    يي
وومتُيأ م يي1936سوو  يموو يقبوو يالةووحلميةي ووتيايوو  ا،ياليحصوو يعلوو ياووحئةةي  بوو يالفيف  ووحتيفتيش 

 يAbhay ييShashankحتي  وو عيمو يالفيف  ووي4000يمتشوح إلو يإت صو يالةلمووح ي م وذيذلو يالةووحمي
ية حصووو يغذائيووو يتمتلووو يخصوووحئصيمفيووو ةحتيم يالفيف  وووألووو يإشوووي يالة يووو يمووو يال  اسوووحتي تُي(.ي2013

ي الة اعو يال سوياي ( ي ظمو يالمختب يو فو،ياأي أف،يالاسمياليو،ييبسببيق  ترحيالمضح ةيلأمس ةيس ا  ي
فضوي يعو ي   هيال قوحئ،ية يو يم اضيالبمتي ي ي الفي  سي يالمُي قحئي يض يالة ي يم ياأا يرح يآ يلرحيأممحي
ي(.2013 آخ    ييAbdel-Aal  ي عي يال م ي ي الس طح ييلي يمر يال لبي اأم اضياماأم ي

ال سووي يالمت سوووطيلخييوووحيال  قوو ي تةمووو يعلووو يت ظووويميخييوووحيفوو،ي ووو اةيالفيف  وووحتيبوووحتيت اوو يم م ي
مو ييBaicalinيية يالبيموحلي (.ي ي2012  ي يخ يآ ييAgeti يحت مسي ع ام يال م يف،يال بحتحتيمر ياأ

يMaghddam يC21H18O11الاةيئيووو يي صووويغتهيالم اووو  ةيفووو،ي بوووحتيالاوووة يالفيف  وووحتي ووو اعأهوووميأ
يالوذ ( ي2015 آخو    ييSun يللبيموحلي ي(يالت ميبيالميميوحئ،1 ي ضعيالشم ي (.ي2014 آخ    ي

المضوووح ةيموووذل يالخصوووحئصيالمضوووح ةيللاووو اريمي الفي  سوووحتي ييي يووو ييمتلووو يالة يووو يمووو يالخصوووحئصيال
 آخو    ييWaisundaraفضي يعو يتيري اتوهيفو،يإةالو ياليو ا ةي السومي ي ممحفيو ياملترحبوحتي يلأمس ة
(ي2011 ي  يخوووووووو يآ ييZhang(.ي عوووووووو  ي2015 آخوووووووو    ييChen؛ي2014 آخوووووووو    ييShu؛ي2014

مو اضيالمبو يالمةم و يأعويجيلمستةمل يف،يايSho-Saiko-Toي يالم ا يالفةحل يف،يعشب يالبيمحلي يأ
سوت  اي ييو اثيتو اة يبوي ياممو يخوي يعملوهيعلو يإست  اي يال بحت،يف،ياليحبح .يممحييؤ  ي   يام

ي(.2013يآخ     ييXuالمفي ي الضح ي 
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ي
 (2115, وآخرون Sun) التربي  البيميائ  للبيبالين :1 شبل

 Nano-Technology and Applications: تقنية النانو وتطبيقاتاا 2-3
ارووةةيال وو  ةيعلوو يالووتيمميالمبحشوو يفوو،يالموو ا ي اأيحالت  يوو يالتوو،يتةطي وو" رووحييتةوو  يت  يوو يال ووح  يب

يFakruddin ي" ذلووو يبم اقبتروووحي قيوووح)ي   اسووو يخصحئصووورح"ي " وووح  مت ي100بةح هوووحيت ووو يعووو يأالتووو،ي
لتووووو،يتة ووووو،يقوووووةميا(يNanosغ ي يووووو ي املووووو يالملمووووو يإ وووووح  ييصووووو يملمووووو أ يةووووو  يي.(2012ي   يخووووو يآ ي
 Dwarfيسووووم   ا ،بمة وووو يمت ووووحه،يالصووووغ ي امأ ييموووو يالشوووو، سووووب ي ايوووو ي/يبليوووو  ي( ي هوووو،يتمروووو ي 

ي(.2010
 التوو،ي"ميي"1990فةلوو،يعووحمييالتوو،يبوو أتيبشووم  ي"يال ووح  ت  يوو يلي"الةلمووح يبمسووت ب ي اعوو ييل وو يت بوو"

 صوو يتم يوو ياليحبووح ي"؛يإذي"اوو يتط ي هووحأموو ي"المييووي يموو يالوو  ا اتيي"بحتووتيالوو   يالصوو حعي يتضوو 
م يميو يالم  مو ي يالميةا يو ياأ و  يفو،ييوي يتُيي"ل يبليو  ي  ا إ"ميي2006ي"ل عميبي ثيت  ي يال ح  يللةحم

خوتي يالخصوحئصيإي  ياكي(.ي ي2012 المطيو   يميي2005ةوحميلي ألو يبليو  (ي لرذايالةلوميبت يليو  ي  ا
فووو،يمختلووو يالتطبي وووحتيةمح يسوووتالميمح يميووو ي الميميحئيووو ي البصووو ي يللمووو ا يال ح  يووو ياةلروووحيم حسوووب يلإ

هوميأ ايو ا يمو يي  ية يالطبيال ح  ي(.ي2015ي Poma ييChichiricco يل اي ي الطبي ياليي ي  يالتم 
 ييBoisseau يموو اضي تشخيصووورحسووحهمتيفووو،يالمشوو يالمبموو يعوو ياأالتوو،يتطبي ووحتيت  يوو يال ووح  ي

Loubatonي(.2011 ي
ي يم  يلرحيال   ةيي اةيئحتيالذهبيبحلياميال ح  ي(يإل يأ ي2008 آخ   ي يCavalcanti أشح ي

ضيسوووحهمتيهوووذهيالخحصوووي يفووو،يعووويجيمووو ي؛يإذيلووو يطحقووو يي ا يووو إمتصوووحصيالضووو  ي تي يلوووهيإعلووو ي
مو ييمِم روحتو،يت ضوعي اخو ياسويمحتيخحصو يتُيالذهبيال ح  يو يالالس طح ي ذل يبي  يال  ميباسيمحتي

ت و مي قوحئقيالوذهبيفسلطيعل يهوذهيالخييوحيمميو يمو يالضو  ي خ  يالخييحيالس طح ي ي   يغي هحيرميتُي
ضو ا يبحلخييوحيالسوليم .يل يي ا ةي الت،يتم  يمحفي يلل ضوح يعلو يالخييوحيالسو طح ي ي   يامإبتي يلهي
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 يالفضوو يأالمةوو   ي"موو ي يإذيNanobioticsال ح  يوو يبحلمضووح اتيي يي  يُعوويا يا يوو يح يمصووطلييممووحيظروو يي
تةمو يهووذهيالمضوح اتيال ح  يو يعلوو يفالاسوميي ذتووؤيي" أ   ي"  عووح يمو يالاو اريميي"650علو يقتو ييقوح  ة ي

فيوووتميي"لووو يالخييوووحإعيللموووح يبحلووو خ  ي يالخييوووحيالمصوووحب يبوووحلفي  )يمموووحييسووومأالبمتيووو  ي"ر وووبيالاووو ا ي
لتي2012 ي آخ   ي(Radovic-morenoيبح ترحإ ت  ي يال وح  يفو،يصو حع يالخييوحيالشمسوي ي(.ي ُا خ 

 مسوووي يأ مووو ياةيئوووحتيال وووح  يالمم  ووو يمووو يالفل لي ي وووحتي الفضووو ي تل  يووو يالموووح مي مي روووح ،يمووو يخوووي ي
فو،يلو احي ذلو يلةيوح ةيمفوح ةياأي للخييحيالشمسوي ف،يل يحتيالسيلم  يم يخي يطب  ي قي  ييالتيتح ي م

 يمصووبع يالةح يوو يالشمسووي ياألوو احيموو يغي هووحييميةهووحيعوو يمووحيالضوو  يموو يمتصووحصيم اووحتيمختلفوو إ
ي(.2013
؛ي ذاتغثيت  ي يال ح  ير  ةيف،ي ظميالة اع ي اأي  ي يتُيالبحير  يأمحيف،يالماح يالة اع،يفيت قعيأ
وووو ييأ سووووتري يإلم يوووو مي السووووليمحييةموووو يعلوووو يت ليوووو يالوووو قحئقيال ح  يوووو يمروووو يالفضوووو ي اأسووووتخ اميإي  يإذيُ ا 

 يChenي يScottي؛2010 آخووو    ييSharon ييووو ئسوووم ةيالميميحالمبيووو اتي المضوووح اتياليي يووو ي اأ
  اتيا يوو ةيأتطوو ي يعلوو يممووحيتتوويعيت  يوو يال ووح  يالف صوو يللبووحيري يفوو،يماووح يعلوو ميال بووحتي(.ي2013
لو يتيسوي ي ظوحئ يال بوحتي ةيوح ةيإ يتوؤ  يأ مو ياسويمحتيال وح  يفو،يال بوحتي التو،ييممو يف،يتسحع ي

يTorney؛ي2007 يGalbraith يمتصوووووحصيالة حصووووو يالغذائيووووو ي المبيووووو اتياليشووووو ي إقووووو  ترحيعلووووو ي
ي يتمشو أتميتط ي يمستشة اتي ح  ي يتستطيعي(؛يإذي2013 آخ    ييTarafdar؛ي2007 آخ    ي

تسووحع يفوو،يمة فوو يموو  يتوويقلمياووذ  يال بحتووحتيمووعيبيئترووحيموو يخووي يتفحعلرووحيمووعيالفي  سووحتيال بحتيوو ي ي
؛ي2010 آخوووو    ييMcLamore"ي Auxinي مسووووي اأ"ه موووو  يال بووووحتيالمسووووؤ  يعوووو ي موووو يالاووووذ  ي

Ingaleي يChaudhariعلوو يتم يوو يفتوو ةيييووحةيتةموو ي ي قووحئقيالفضوو يال ح  يوو يأممووحي اوو ي(.ي2013 ي
ةيووح ةيمميوو ييفوو،(ييوو ميفضووي يعوو يعملرووحي21ي–ي2موو ي ي.Asparagus sp  اقيل بووحتيالرليوو  ياأ

 تةوو يالوو قحئقيال ح  يوو يموو يالموو ا يالمضووح ةي(.ي2008آخوو    ي ييAn  اقي ليووح يفوو،ياأالمل   فيوو ي اأ
ووو ُييNicotina tubaccumي ففووو،ي  اسوو يعلووو ي بووحتيالتبووي  الفط يووحتبمت يووحيلل  ي قووحئقيالفضووو يأي ييا 

شوي يالة يو يمو يتُي(.يممحي2010 ي  يخ يآ ييChaloupkaةال يالمل رحتيالبمتي ي ي إعل ييلتهيال ح  ي يعم ي
فوو،يتيسووي ي موو يال بووحتييمرمووح ييالفضوو يال ح  يوو ي بت اميووةيم حسووب يتلةووبي   ا يإلوو يأ يإسووتةمح يال  اسووحتي

 ييHatamiي؛2012 آخووووووووووو    ييSharma،ي  ميتوووووووووو  يالمل   فيووووووووووو ي مفووووووووووح ةيالتمريووووووووووو يالضوووووووووو ئ
Ghorbanpour؛ي2013 يShelarيي Chavanي(.2015 ي

ي
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 : خصائص المواد النانوية وآلية عملاا2-3-1
يتةط،ي ح  مت ي100يع ييامرحيي  يالت،يالاسيمحتيأ يإعتبح يعل يال ح  يت  ي يمفر مييةتم 

يتووة ا يال وح   يالاسوويميياوميتصووغي يفموع يا يوو ةي سول ميحتيخصووحئصيت ميبروحيفوو،يتو خ يالتوو،يللموح ة
ي سووب يفوو،يالتغي وو ي هووذايالاسوويميقلووبيفوو،يالم اوو  ةيال اخليوو يالووذ اتيعوو  يإلوو ي سووب  ييسووطيهيذ اتيعوو  
يالميميحئيووو يالخووو اصيتغيووو يسوووببيُيفسووو يموووحيهووو يال ح  يووو يللت اميوووبيال اخليووو يالوووذ اتيإلووو يالسوووطعيذ ات

يخحصوي يهو،يالخصوحئصيهوذهيأهومي مو (.ي2008 يأ ف سح  يال ح  ي يللم مبحتي الميمح يمي ي الفيةيحئي 
الخووح ا،ييسووطيرحيعلوو يالووذ اتيموو يضووخم يأعوو ا ي  اوو  يال ح  يوو يالموو ا يياووميُصووغ إذيإ ييالصوويب 
و يييالمروح يسوبي يفةل يلإارح ؛ي م ح مترحيالم ا يصيب يةيح ةيعل يتةم  يبيبوحتييياوميتصوغي يأ يُ ا 
ي عبو اه الةح يو ييالسوي امي يمو ا يفو،يت او يايصوف ي هو،يالمتح و يم يالمةي ييمسبرحيالسي اميمي يالم ا 
ووو ييأ ي  اوو يهوو،ياأخوو  ي الخحصووي ي(.2014 ي  اووو يتملوو يال ح  يوو يبحأياووحميالموو ا يام صوورح يإذيُ ا 
إلو ييميتت وحقص1064ºتبلو ييالوذهبيإ صورح يف  او  يالطبيةيو ييحلتروحيه،يعليوهيفو،يممحيأق يإ صرح 
يت وحقصيسوببيالفيةيوح يعلموح ي وح  مت  ي يفسو ي1.35يالوذهبييبيبوحتيياومييمو  يميع  مح500º ي ي
ياليبيبووحتيلرووذهيالسووطيي يالمسووحي يةيووح ةيإلوو يالمووح ةييبيبووحتيياووميت ووحقصيمووعيام صوورح ي  اوو يقوويم

ي(.2015 يال فحع، يالطبيةي ييحلترحيف،يعليهيمح تيعم حيالذهبيذ اتيت تيبيف،ي التغيي 
اأم يميوو ييألي و  ياحمةوو يفو،يالبووحير  يإذيايوظيمميووةةيضو ئي يخصووحئصيال ح  يو يتمتلو يالموو ا 

يم روووحيُصوو  عيييع ووو محيالة قوو يشوو ي ي ذاتي موويضيبلووو  يب  اقووو يأصووبيتياوو ا ييالمةتمووو يالسووليم  يمووح ةيأ 
أ يأيموووو ييأ يأصووووف يأخضوووو يمختلفووووح ييل  ووووح ييأعطووووتيالُيبيبيوووو يُقطوووو يةا ي ملمووووحي ووووح  مت ي1يب طوووو يُيبيبيوووو 

يميفووةةيإسووُتةملتيمموو ا ي لووذل يمبيوو  يميميووحئ،يب شووحطيال ح  يوو يالموو ا يتتميووةيممووح(.ي2012 يال  سوو   
يفوو،يتسووتخ مي ووح  مت ي100يبياوومي قي وو يُيبيبووحتيموو ي التوو،يتتموو  يNano catalystsيبيسووميُتةوو  

ي(.2012 يالمطي   ي"ضح ةيغي يغحةاتيإل ي الضح ةيالسحم يالغحةاتيتي ي "
يأسوووح)يمووو يت  يووو يال وووح  يأموووحيآليووو يع ت تيوووبيالوووذ اتيلليصووو  يعلووو يإعوووح ةييعلووو فتةتمووو يبشوووم  

:ي"سوببي يهموحل يإ ية  يهذايااختي يف،يالصفحتي"اةيئحتيتمتل يصفحتيفيةيحئي ي ميميحئي يا ي ة ي
علوو يتةتموو يفةحليوو يالاسوويمحتيال ح  يوو ي(.يممووحيأ ي2010 يVarner ي التوويري يالمموو،ي"مسووحي يالسووطع"

لوو يةيووح ةيسوو ع يإؤ  يتوومرووحي التوو،يلوو يياإةا تي سووب يمسووحيترحيالسووطيي يي ييملمووحيصووغُييذاتالوويامرووحي
و  ُي(.ي2009 آخو    ييGuzman التفحعيتيالميميحئيو ي  يالاسويمحتيال ح  يو يتسوببيالمريو يمو يأي ييا 

عتمح ا يعل يخصحئصيهذهيالاسيمحتيم يييثيالت ميبيالميميحئ،ي الياوميإالتغي اتيالفسلاي يلل بحتي
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 آخو    ييKhodakovskaya هو يمميو يالا عو يالتو،يتمو  يفةحلو يمو يذلو يهومي ال حبلي يللتفحع ي اأ
  ووو عيت ميةهوووحيعلووو يمحئ وووحتيالمار يووو ياليفووو،التووويري يالسوووحميلووو قحئقيالفضووو يال ح  يووو ي(.ي يةتمووو ي2012
يإلتصووووحقرحيخووووي يموووو يالبوووو  تي يتموووو ي يع قلوووو يالتوووو،ييمم رووووحيالوووو قحئقتلوووو يياووووميفضووووي يعوووو يالبمت يووووحي
ي(.2009 آخ    ييRai؛ي2008    ي آخيChoi ياأمي ي  يبحلمام ع 

 : تصنيف المواد النانوية2-3-2
بةح هوحيعو يأيو يم وحيي)يأبةح :ي تشوم يهوذهيالفئو ياميوعيالمو ا يالتو،يي و ييح ي ياأال ح  ي يأالم ا يي-1

سوطعيالم تاوحتيالفلةيو يلغو ضيأمرلتروحيالمو ا يال ح  يو يالمسوتخ م يفو،يطوي يأ مو يي  ح  مت ي100
ي(.2013 يSutherland ييFilipponi م ي الص أيآيمحيترحيم يالت

بةح هووحيعوو يأةوو ي يموو يبةووح :ي تشووم يهووذهيالفئوو يالموو ا يالتوو،يي وو يقيووح)يبُير حئيوو ياأال ح  يوو يالموو ا يي-2
مرلووو يهوووذهيالمووو ا ي التووو،يتووو خ يفووو،يصووو حع يأيووو يأ حبيوووبيالموووح ب  يال ح  يووو يأ تةووو يي  وووح  مت ي100
فضووووي يعوووو يإمسووووحبرحيعلوووو يالت صووووي ياليوووو ا  ي المر بووووحئ،يلمت   يوووو ي تمتووووحةيب حبليترووووحيارووووةةياأاأ

ي(.2015 يNikalje الصي ةيللم ا يالت،يت خ يف،يت ميبرحي
ي100بةح هحيع يأبةح :ي تشم يهذهيالفئ يالم ا يالت،يي  يقيح)يرير يم يريري ياأال ح  ي يالم ا يي-3

 مسوي يالسوليم  ي التو،يلوو يرحيأ التيتوح ي مي يلوذهبي الفضو يلمرلتروحياليبيبوحتيال ح  يو يأ مو يي  وح  مت 
  اميالسو طح ي يفو،ييبيبحتيالذهبي الفض يال ح  ي يف،يمةحلا ياأإذيُتستةم ييالة ي يم يالتطبي حت

لمت   يو ي مو ا ياروةةياأ مسوي يالسوليم  يال ح  يو يفو،يصو حع ياأأيبيبحتيالتيتح ي مي يةم يستيي يتُي
ي(.2009الطي ي اليبش، ي

 ير دقائق الفضة النانوية ف  صفات النمو الجذري والخضري للنبات: تأث2-3-3
 تحايو يال بوحتيمو يإلو يةيوح ةيأ  يإالمو ا يال ح  يو يإل يأ يإسوتةمح يالة ي يم يال  اسحتييأشح ت
ةوةةيمبيو يمو ي مو يالاوذ  ي البوح  اتي يُيي يبشوم  ييِسو وهييُيإمموحي  يذاتمتصحصيالم ا يالمغإخي يةيح ةي

 يRezaei ييMousavi؛ي2009 يBelozerova ييShah عمليووووو يالتمريووووو يالغوووووذائ،يلل بوووووحتيمووووو ي
(ي2014b يJamei ييNajafiُاا يوووتيمووو يق بووو يففووو،ي  اسووو ي(.ي2014 آخووو    ييGiraldo؛ي2011
و ييأ ي ال ح  يو يمو يالفضو يي1-مو .يلتو ي50بت ميوةييVigna radiataالل بيوح يمةحملو يشوتيتي بوحتيُ ا 

مامو عيةيوح ةيالو ة يالطو  ي الاوح يللي ي موذل الاوذ يالمام عي تفحعيال بحتي ط  يإعل يةيح ةييتلييعم ي
(يأ يمةحملووو ي بوووحتيالبطحطوووحي2011 آخووو   ي يDavodالخضووو  ي ميتووو اهيمووو يالملووو   فييت.ي  اووو يي



 Literature Reviewالفصل الثان : إستعرا  المراجع 

12 

Solanum tuberosumيأ تي1-مو .يلتوو ي75 يي50 يي25بت اميوةيمختلفوو يمو يالفضو يال ح  يوو ي ي)
مو .يي50ع  يالت ميوةييغمي69.13لل    يي ة يأعل بل يإذيط يال   حتي ع  هحيلم ي بحتيل يةيح ةيقُيإ

  اسوووو يغووووم.يممووووحيبي  ووووتيي1057.7بلوووو يإ تووووحجيال بووووحتيال ايوووو يع وووو يالت ميووووةي فسووووهييفوووو،ييووووي ي1-لتوووو 
Ehsanpourيي Nejatiبت اميوووةيال ح  يووو يالفضووو يي قوووحئق(يعلووو ي بوووحتيالبطحطوووحيأ يإسوووتةمح ي2013 ي

ت سووطيمييووح ةةيم حبوو يإ خفحضووح يمة  يووح يفوو،يإ تفووحعيال بووحتييت(يسووب بيي1-لتوو .يموو ي2ي ي1.5ي ي1 مختلفوو ي
خمسووو يت اميووةيمووو يالفضووو يإسوووُتةملتيخوو  يأ فووو،ي  اسووو يي. بوووحتيالم ح  وو م ح  ووو  يبلووهييالمسووحي يال  قيووو 

 موووووو ي بووووووحتياليلبوووووو ييفوووووو،لمييظوووووو يتيري هووووووحيي1-(يموووووو .يلتوووووو 40 يي30 يي20 يي10 يي0 يال ح  يوووووو 
Trigonella foenum-graecumوو ييأي ي1-موو .يلتوو ي10ي ي قووحئقيالفضوو يال ح  يوو يع وو يالت ميووةُ ا 

المامو عيطو  يمت سوطيمموحيعملوتيعلو يةيوح ةيي لبوذ  ل بوحتيامياحبيو يفو،يةيوح ةيسو ع يح يإي  تي تحئا
غومي1.204غومي ي2.783سمي ي76.94يبل يلم يصف يعل يالت ال،إذييالط  ي الاح يه  ة ي يي الاذ ي
لمو يصوف يعلو يالتو ال،يغومي0.931غومي ي2.096سومي ي52.50سوالتيبمةحمل يالم ح   يالت،ييم ح    ي

 Hojjatيي Hojjatيمموووووووحي اووووووو يي(.ي2015 يSedaghathoorيمةحملووووووو ي بوووووووحتيال   فووووووو ي(يأ2014 ي 
Dianthus carophyllus L.لو يةيوح ةيإ  يأي1-(يمو .يلتو 10 يي5 ت ميوةي يمو يالفضو يال ح  يو يبي

بلووو ييذاتالووويمةحملووو يالم ح  ووو ميتووو  يبي ح  ووو  ي يم37.5بم ووو ا ييAnthocyaninميتووو  يالبوووتيتيمووو ي
وو .ي ي33.5  Borago(يفوو،ي  اسووترميعلوو ي بووحتيلسووح يالروو  ي2011 آخوو   ي يSahandiي ييت ص 

officinalis L.يي20 يي0  بةوو يت اميووةيموو ي قووحئقيالفضوو يال ح  يوو يألوو يإال بووحتيأ يتةوو يضيبووذ  يي 
لل بووحتيي الوو ة يالاووح  عوو  ياأ  اقي تفووحعيال بووحتيمت سووطيإلوو يتيسووي يإ  يأي1-(يموو .يلتوو 60 يي40

(ي"غوومي53.36غوومي يي202.40 ي"ي"1-  قوو .ي بووحتي348.06سوومي يي41.44بلوو ي "يذات اأةهووح  ي الوو
 ييSeifيمةحملووووووو يالم ح  ووووووو .ي ايوووووووظييم ح  ووووووو  يبحم خفوووووووحضيالمة ووووووو  يللصوووووووفحتيع ووووووو يالتووووووو ال،يعلووووووو ي

Sorooshzadehيمةحملووو ي(ي2013 ي ذاتروووحيموووو يالفضوووو يت اميةيحلبووووي(لسووووح يالرووو  السوووحبقي  بووووحتيالأ  
ةا تيم يإ تفحعيال بحتي ع  ياأ  اقي المسحي يال  قي ي ال ة يالاح يلل بحتيم ح    يبحل بحتوحتيال ح  ي ي

يغي يالمةحمل .
بخمسو يت اميوةييEruca sativaيمةحملو ي بوحتيالا ايو (يأ ي2013 آخو   ي يVannin  او يي

يتةا ي1-(يموو .يلتوو 100 يي20 يي10 يي1 يي0.1فضووي يعوو يمةحملوو يالم ح  وو ي يوو يموو يالفضوو يال ح  ي
ييفوووووو،ييووووووي م ح  وووووو يبمةحملوووووو يالم ح  وووووو .يي اووووووذ يماموووووو عيالسووووووتطحل يالإموووووو ي -Nejatzadehأ ضووووووعي

Barandoziي بحتيال ييح يمةحمل يأ (ي2014 ي آخ   يOcimum basilicumيمو يت اميةيبي بة ي
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ي عوووو  يال بووووحتيم تفووووحعيإياحبيوووو ي تووووحئ يأعطووووتي1-(يموووو .يلتوووو 60 يي40 يي20 يي0 يال ح  يوووو يالفضوووو 
لتي  اسووو يي.ب بحتوووحتيالم ح  ووو يم ح  ووو يالخضووو  يللمامووو عيالطووو  ي الووو ة ياأ  اق  ييAbo-Zeid سوووا 

Moustafaي بووحتيالشووةي (يعلو ي2014 يHordeum vulgarصوو في يموو يالي طوو يي Triticum 

aestivumهموحييBeni  Sweif 1يي Gemmieza 9مو .يي20أ ي قوحئقيالفضو يال ح  يو يبوحلت ميةيي
 ي ي23ب سب ي ي الي ط ي11يالشةي يب سب ي، ي بحتلف،يميت  يالمل   في يمة  ي يببتيةيح ةيس يي1-لت 
(  يبحلت تيووب.ي18 يي16 يي7التوو،يسووالتي يم ح  وو يبمةحملوو يالم ح  وو  يللصوو في يعلوو يالتوو ال،ي26

ي ملغووم.يي50ويبوويTriticum aestivumي بووحتيالي طوو  يمةحملوو ي(يأ2014 آخوو   ي يNajafi أضووح ي
 الو ة ي يالطو  ي ي الخضو  يالاوذ يالمامو عي يطو  ييلو يةيوح ةإ  يأ قحئقيالفضو يال ح  يو يم يي1-لت 

 آخو   ييJhanzabمام عيالخض  ي الميت  يالملو   فيل،يلل بوحت.يفو،ييوي يبي  وتي  اسو ي الاح يلل
أ يإسوتةمح يسوبة يت اميووةيمو يالفضوو ييNARC-2009(يعلو يال بوحتيذاتووهي الي طو (يصوو  ي2015 

لووتيعلوو يةيووح ةي1-(يملغووم.يلتوو 150 يي125 يي100 يي75 يي50 يي25 يي0ال ح  يوو ي  يالمسووحي يعم 
الملوو،يم حبوو يت ليوو يالوو ة ي يالطوو  ي الاووح يللماموو عييالمل   فيوو يموو يال بووحتيالمليوو ي ميتوو  يال  قيوو 

بسوبة يت اميوةييCitrullus lanatusأ تيمةحملو ي بوحتيال قو،يمموحيالخضو  يم ح  و  يب بحتوحتيالم ح  و .ي
يإلو يةيووح ةي1-(يملغوم.يلتو 2.5 يي2 يي1.5 يي1 يي0.5 يي0.1 يي0.05مو ي قوحئقيالفضو يال ح  يوو ي 

 يع  يال بحتحتيالمةحمل يبيعل يت ميوةي95.10 يع  يمةحمل يالم ح   يإل ي72.84م ييام بحتي سب 
للمامو عيالخضو  ييالطو  ي الو ة يالمامو عيالاوذ  يطو  يعو يةيوح ةم ي قوحئقيالفضو يال ح  يو يفضوي ي

ي4.37للصوفتي ي يالم ح   يم ح    يبمحيسالتهيمةحمل يالت ال،يغميعل ي373.50سمي يي11.41بم  ا ي
ي(.2015 يAlharbi ييAlmutairiأيضح ي يالت ال،يغم( يعل ي298.61سمي ي

 للمياヮ المغناطيسية : تقنية المعالجة2-4
Magnetic Water Treatment Technology 

يتةموووو يعلوووو يت ليوووو يماووووحا ييMagnetronبووووويارووووةةيتسووووم يُيسووووتةم يفيرووووحيأ هوووو،يالت  يوووو يالتوووو،ي
ل يتغيي يالصفحتيالفيةيحئي يإ حبيبيميحهيال  يممحييؤ  يأي  يالميحهيع يط يقيا ا ييح يق ييح يمغ حطيسي

ي2010ي Abdul-Qados ييHozayn يالموح ةيمو يخيلروحي الميميحئي يللميحه الالبو،ي  يو ي(.ي أشوح ي
يامياةيئحتيالمح ي بحلتحل،ييت لي ل يإل يماحاتيمغ حطيسي ييؤ  يإتة يضيالميحهيإل يأ ي(ي2012 

السووطيي يفت وو يمسووحيترحيللة اوو ي الشوو يالسووطي،يموو يخووي يت ليلووه ييةموو يعلوو يةيووح ةيقحبليترووحيالذ بح يوو ي
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حتيخوي يغشوح يالخليو .يمموحييوؤر يالماوح يتذااةيئحتيالموح ي موحيتيملوهيمو يمغوهحيأ يممحييسر يعب  ي
ممووحيي103ºإلوو يي104ºيذيتوو خفضيموو إ تبووحطيالريوو   اي يفوو،ياةيئوو يالمووح يإالمغ حطيسوو،يعلوو يةا يوو ي

بحليحلو يالطبيةيو يالتو،يتتمو  يياةيئوحتيم ح  و  ي(ي7ي–ي6 تم ي يماحميعيع    ي يتتمو  يمو ييؤ  يإل ي
بو يمو يق ييهمتصحصو خو  يالموح ي الو يسور ل يإ  ي هوذايموحييوؤيي ةيئو (يا12ي–ي10 فيرحيالماحميعيمو ي
الشوم يالاةيئو،يللموح ي"ي(يأ 2009 يAhmed بوي  ي(.ي2008آخو    ي ييToledo يالشةي اتيالاذ ي 

 يع  يتم ي هيبماح ييتغيي"معيذ ت،يالري   اي ي م  ا يالةا ي يبي رمح" مساي ياأي"ذ ة" تبحطيإي" ميفي 
أ يمح وتيمبةرو ةي مموحي ايو يبةو ييتاوحه يإتت اوهياةيئوحتيالموح يفو،يمرحف يفويضيمةي و يفيالمغ حطيس،يذ 

ي(.2ه يم ضعيف،يالشم ي 

يي
 (Ahmed ,2119) مغناطيس المجال بال ابعد تمريرهقبل و ترتي  جزيئات الماء : 2شبل 

فو،يةيح ةييي ت يع رحالمغ حطيس،يةيح ةيفت ةيتة ضيالميحهيللماح ي يأ(ي2012ب يقب )ي ي ذم يي
.ي تسووحع يمغ طوو يميووحهيالوو  يعلوو يلتلوو يالميووحه)يالريوو   اي ،ي الت صوويلي يالمر بحئيوو ي اللة اوو يقوويمياأ
متصوحصيمو يإيسور ي ي اص يالري   اي ي يف،يالميحهيالمحلي يمموحييسوحع يعلو يغسو يالت بو ي ياأيتمس

سوووم ةيأإسوووتريمهيلت ليووو يمووو اضي يعلووو يم ح مووو ياأتوووهييةيووو يمووو يق  يفالموووح ي المةوووح  يمووو يقبووو يال بوووحتي
متصووحصيموو يإ يالميووحهيالممغ طوو يتم ووعيأ(ي2008 ي  يخوو يآ ييTaiي ييبووي ي(.ي ي2006يوو ي يبووح) يئالميميح

متصوووحصيالة حصووو يمووو يااوووذ  يال بحتوووحتيللة حصووو يالسوووحم يمرووو يال صوووحصي ال يمووو ي بحلم حبووو يتةيووو ي

 بعد قبل
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ي(يأ2015 يIbraheim ييKhaterظييمر يالفسوف  ي الب تحسوي مي الة و .ي ايويالمغذي  الموح يالمةوحل ي  
فضووي يعوو يعلوو يموو يالميووحهيالةح يوو يأبمةوو  ييوو امضيمغ حطيسوويح ييةموو يعلوو يةيووح ةيذ بووح يالمةووح  ي ال

 ي51مو يعسو ةيالميوحهيب سوب يقللوتيالمةحلاو يالمغ حطيسوي يمموحيأ ييةيح ةيس ع يالتفحعيتيالميميحئيو .
 Banejadيي Abdosalehiي(.2009 ي

يترحيصوووووحليخفوووووضيإلووووو يأ  يإي  يالت بووووو يبحلموووووح يالممغووووو طإلووووو يأ ي(ي2006الاووووو ذ  ي يشوووووح ييأ ي
ذاتيالم ووو ا يعتيوووح  ي  يووو يبحلموووح ياممبحلت بووو ياليم ح  ووو  يي1- يسووو،يسوووم ة.يمي4.46بم ووو ا يالمر بحئيووو ي

ي ايمووويحيفووو،يالت بووو .ليووو يمميووو ياأفضوووي يعووو ي   يالموووح يالممغووو طيفووو،يت ي1- يسووو،يسووويم ة.يمي6.31
ت ظيفروحيفو،يماوح يتيليو يبو ي يممو ي يف طيف،يالماوح يالة اعو،يالت  يحتيالمغ حطيسيإستةمح يي تص ي

 ييMosin؛ي2011 اليلفو، ي شح اتي تم  ل ايحيالم ا يالغذائيو يالميحهي الص حعحتيالبت  ميميح ي ي ام
Ignatovي(.2014 ي

 ستجابتاا للمجاات المغناطيسيةإحس  : أنواع المواد ب2-4-1
ي ييسبيمغ حطيسيترحيإل :بتص ي يالم ا ييإممح ي (ي2011 يHermanذم ي

 Paramagnetic Materialsيمغ حطيسي بح االم ا يالي-1

 ت ِلو يعليروحي ه،يالمو ا يالتو،يلروحيال حبليو يعلو يالتمغو طيع و يتسوليطيماوح يمغ حطيسو،يخوح ا،ي
ترووحيذاتمروو يالبيتي يوو مي التيتووح ي م ي تموو  ي فحيلووهمتاووحهيالماووح يالخووح ا،ي يووة  يبةوو ية ايووح يماووحا يم اةي
يمو ا اتيذاتي ي هو،يبحأسوح)يعبوح ةيعو يآي  وحتأصغ يم ي اي يبمري ي لم رحيم اب يالشوي  ال سبي ي
 ي"م ابوو يمغ حطيسووي "يتوويري اتيلتموو  يالةووحل،يلمغ حطيسوو،يالماووح ي يوو يت اووذبيألمت   يووح ييممتملوو يغيوو 
يUyeda ي" الم  مي مل  ي يالي ي ي ي ي ي ياأم  يحي ال صحصي م يأمرلترحياأ مساي ي المغ يسي م"

ممووحيأ يبةووضيالب  تي ووحتياليح يوو يعلوو يموو ا يمة  يوو يمحلسووحيت م  محتيالم اوو  ةي"(.ي2003 آخوو    ي
 المل   بيسووتيتةوو يموو يالموو ا يالتوو،يتيموو ي"مروو يالمحيت م  وو  يحيي"فوو،يال بووحتي مووذل يبةووضيالةضوويحت

الي يووو ي ال يمووو ي الم غ يوووةي الم بلوووتي اخووو يمرووو يي"سووول يبةوووضيالة حصووو الخووو اصيالبح امغ حطيسوووي  ي ت
ي" لموووو يب  اووو يأقووو يموووو يمام عووو يالي يوووو "ال بوووحتيسووول  يهووووذهيالمووو ا يفضوووي يعوووو يالمب يوووتي ال يوووح)ي

 “Penuelas”ي(.2004 آخ    يي

ي

ي
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 Ferromagnetic Materialsي"مغ حطيسي الفي  يالم ا ي"ي-2

مروو يعليرووحي هوو،يمةووح  يسوورل ي تل حئيوو يالتمغوو طيتب وو يممغ طوو ييتوو يبةوو ية ا يالماووح يالمسوول طي
أ رووحيتيتوو  يعلوو يالي يوو يأ يأيوو يم مبحتووه ي"طلووقيعليرووحيهووذهيالتسوومي ياُيالي يوو ي ال يموو ي الم غ يووةي قوو ي

آا ييترووحيال سووبي يتصوو يفوو،يبةووضياأييووح يإلوو يعوو ةيذأ ي فح"المغ حطيسووي يي" موو يصووفحتيهووذهيالموو ا 
تةتموو يأيضووح يي" أ يشوو ةيالتمغوو طيفوو،يهووذهيالموو ا يايتةتموو يعلوو يشوو ةيالماووح يالمغ حطيسوو،يفيسووبيبوو 

 هوذهيالمو ا يتيوتفظيبوحلخ اصي"ي "عل يصفحتيالمح ةيالمستةمل يقب يتسليطيالماح يالمغ حطيس،يعليرح"
تت ااو يبحلطبيةو يي" او ييأ يهوذهيالمو ا "ي"المغ حطيسي يع  يتة يضرحيإل يماوح يمغ حطيسو،يخوح ا،ي قو 

يالمووو ا يمووو ي ُيةووو يالموووح ي(.1985 ي"الابووو   ي ييوووحت،" ي"أ يتظرووو يعليروووحيالصوووفحتيالمغ حطيسوووي "   ي
يبووهيتيوتفظيمغ حطيسوويح ييتمتسووبيعةموح ييفي روحيمغ حطيسوو، ييماوح  ييالتوو،يإذايُعِ ضوتيإلوو يالفيو  يمغ حطيسوي 

ي(.2004 يLam(يسحع ي 48ي–ي24 يلم ة

 Dimagnetic Materialsيمغ حطيسي ال ايالم ا يي-3

عليروحيبو ييطت اذبيللماوح يالمغ حطيسو،يالمسول يياإذيمغ حطيسي يي ه،يم ا يمغحي ةيللم ا يالفي  
تتمغوو طيأ يتت ووحف يبحمتاووحهيالمةووحم)يلووهي هووذايالت ووحف يذ يتوويري يضووةي  ي تضووميهووذهيالمام عوو يموو ا ي

 روحيإ ي سبي يأق يم ي اي يأيضح يإايذاتذاتي فح"مة  ي ي غي يمة  ي يمر يال يح)ي الفسف  ي ه،يم ا ي
ي"الفضوو ي غووحةيال توو  اي  ي"الووذهبي يي"تمتلوو يصووف يمغ حطيسووي  ي موو يأمرلترووحيالة وو ي الةئبووق"اي يي"سووحلب 

ي"المووو ا مموووحيأ ي"ي(.2004 آخووو    ييPenuelas ي" روووح ،يأ مسوووي يالموووح ب  ي الموووح ب  " اأ مسووواي ي
ي–ي72موو   ي يتف وو هيبةوو المسوولطيعليرووحيفيتفووحظيبووحأر يالمغ حطيسوو،يامايتسووتطيعيمغ حطيسووي يي الوو ا
ي(.2000 يHilal ييHilal الماح يالخح ا،يي ةالإم ي(يسحع ي96

 تأثير المجال المغناطيس  ف  التربي  الجزيئ  للماء: 2-4-2
فوو،يموو يموو يال بووحتي الت بوو ي غي همووح يمغ حطيسوويح يت ح لووتيبةووضيالبيوو ثيتوويري يالمووح يالمةووحل ي

 مووح يابوو يموو يمة فوو يتوويري يالماووح يالمغ حطيسوو،يفوو،ياةيئووحتيالمووح ي خ اصووهيالف يوو ةي مووحيي اف رووحيموو ي
تغي اتي ص ا يلتفسي اتيتةط،يص  ةي اضي يللتيري اتياليحصل يف،يال بحتي الت ب ي م  يإستاحبترمحي

يللميحهيالمةحلا يمغ حطسيح  ي ف،يهذايالماح يأ  ضوعياةيئوحتي" يأإلو ي(ي2008 آخو   ي يBransشوح ي
تفمي يلأ اصو يالري   اي يو  ي هوذاي(ي يHالري   اي ي ي"المح ي اخ يماح يمغ حطيس،ييؤ  يإل يتغي 

التفميوو ييةموو يعلوو يإمتصووحصيالطحقوو ي ي لوو يموو يمسووت  يإتيووح يالاةيئووحتيممووحييووؤ  يإلوو يتغيوو يفوو،ي
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يتةوو  ضياةيئووحتي(ي2009 يKronengbergيخوو اصيالمووح يمروو يت ليوو يعوو  يالاةيئووحت.يإايإ  ي يأ   بووي  ي
المح يلرذايالماح ييؤ  يإلو يإ تظحمروحيبإتاوحه ي ايو ي بحلتوحل،يسور ل يإمتصوحصيالموح يمو يق بو يال بوحت.ي

ي المةحلاوو يالمغ حطيسووي يللمووح يتاةوو يموو ياةيئووحتيالمووح ييأ  يإلوو ي(ي2009 ي آخوو   يCakmak أشووح ي
اي ةيتل ياأخ  يُم ل لو  يمو يقو  يالتو ابطيبوي ياأ مسواي ي الريو   اي يذاتيالت ةيعيالةش ائ،يت تظميال ي
المةحلاوو يالمغ حطسووي يللموو ا يال طبيوو يتةيوو يموو يإ تظووحمياةيئووحتيأ ييممووحي احعلوو  يالمووح يذايقطبيوو يأعلوو 

يخط،.يالم مبيال طب،يبشم  ي
ي ي2008 آخ   ي ييBarefootذم ي الماح يالمغ حطيس،ييؤر يفو،يةا يو يإ تبوحطياأ مسواي ي(يأ  

 ي هوووذاييوووؤ  يإلووو يتمووو ي يماوووحميعي103ºإلووو يي105ºتووو خفضيمووو يإذيبحلريووو   اي يفووو،ياةيئووو يالموووح ي
يذلووو يياةيئووو يفووو،ياليحلووو يالطبيةيووو  ي12ي–ي10اةيئوووحتيم ح  ووو  يموووعيي7ي–ي6اةيئي ووو يمتيلفووو يمووو ي  فس ووو ي

Colicيموو   يالمووح يموو2008 آخوو   ي ي ي يالماووح يالمغ حطيسوو،يياةوو ياةيئحتووهيتت تووبيفوو،يإتاووحه ي(يبووي ي
يهووووذايالت تيووووبييوووو فعيإلوووو يتمسووووي ياآصوووو ةي2010 آخوووو   ي يQuinn ايوووو  ي هووووذايمووووحيأم وووو ُهي (يموووو يأ  

الري   اي ي يبفض يطحق يالماح يالمغ حطيس،يالت،يُتغي يةا ي يام تبحطيع ييحلترحيالطبيةي يإلو يأقو ي
،يي و ي بحلتوحل،يفوي يالماوحميعيالاةيئي و يتوتيطميإلو يماوحميعيأصوغ ي يممحيأ يالتو اة يالي مو105ºم ي

يمووو  يموووعيةيوووح ةيالاةيئوووحتيالمفووو  ة.ي ي ي(يإلووو يإ2008 يSelim(ي ي2000 ي ي آخووو ييZhouمووو ييأشوووح ي  ي
سوو  ييغيوو ي"تةوو  ضيالمووح يلووي)يف ووطيللي وو  يالمغ حطيسووي يبوو ي الي وو  يالمر بحئيوو ي المر  مغ حطيسووي ي

مسوو يبةووضيأ اصوو يالريوو   اي  يممووحيأ يتةوو يضيالمووح يإلوو ي"ممووحييووؤ  يإلوو يي"إتاووحهياةيئووحتيالمووح 
مووح )يأ  يإلوو يةيووح ةيعوو  يالاةيئووحتيالم فوو  ةي الماووحميعيالة    يوو ي"ي2000شوو تهيي"ماووح يمغ حطيسوو،

ية ووو،يأ يالماوووح يالمر بوووحئ،ي المغ حطيسووو،يي" ي هوووذاTetrahedralityاةيئوووحتي"أ بةووو يي"المتم  ووو يمووو 
ي."إل يخفضياللة ا ي ةيح ةيام تشح ي"الري   اي ي ي ق ترحيممحييؤ  "اص ياأ يي"يةم يعل يخفض"

ي أ يالت ووحف)يبووي يشووبمحتياأ اصوو يفوو،ييحلوو يالمووح ي(يعلوو ي2008 آخوو   ي يToledo أ ضووعي
اي يوو يفوو،يالاةيئووحتيالة    يوو يمم  ووح يتامةووحتي يالمةووحل يمغ حطيسوويح يأ  يإلوو يإضووةح ياأ اصوو يالري  ي

بووي يع    يوو يأقوو  .ي بسووببيتوويري يالماووح يالمغ حطيسوو،يهووذايفووي يموو يأهووميع    يوو يأصووغ ي أ اصوو ي
يي ررحيف،يالمح يه،يالتغي يف،يالخصوحئصياألمت   يو يلاةيئوحتيالموح يمسوبب  يإ فصوحا يي،التغي اتيالت

مؤقتح يللة حص يالم ا  ةيف،يالمح ي الماوحميعيالة    يو يالاةيئي و ياحعلو  يهوذهيالماوحميعيتصوبعيأصغوو ي
 Hariي(.2011 ي
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 تأثير المجال المغناطيس  ف  الخواص البيميائية للماء: 2-4-3
يتة يضيالمح يإل يالماح يالمغ حطيس،ييؤ  يإل يتغيي يف،يخ اصيالمح يم رحيقحبليتهيعلو ي إ  

يالماووووح ي(؛يإذيإ2009 يKronengbergإذابوووو يمختلوووو يالموووو ا يمروووو يالمةووووح  ي اأموووويحيالمة  يوووو ي    
ةيح ةيذ بح ياليبيبحتيالةحل  يف،يالمح يم يخي يةيح ةيعمليحتيالتيي ي تم ي ييالمغ حطيس،ييةم يعل 

عح ةيت ةيعيالة حص يالمة  ي ي  تي(.ي أشوح ي2004 يAlyaei ييHatuimاسيمحتيمشي   يمر بحئيح ي اك
مووح )ييةيوو يموو يقوو  ترحيي2000لماووح يمغ حطيسوو،يشوو تهي(يإلوو يأ يتةوو يضيالميووحهي2006ال حصوو  ي 

ي500عل يإذاب ياأميح ي بي  يأيضح يم يخي يمتحبة يتويري يالمةحلاو يالمغ حطيسوي يلميوحهيالو  يبشو ةي
  او يذائبيتوه يفو،ييالموح ي ةيوح ةيمح )يأ يالمةحلا يالمغ حطيسي يبرذهيالشو ةيأ تيإلو يتيسوي يخو اص

يpH ييECغيوو يالمةحلاوو يمغ حطيسوويح يلووميتتبووحي يفيمووحيبي رووحيموو يييووثييووي ي اوو يأ يالميووحهيالمةحلاوو ي ي
يمح ).ي500 ت ميةياآي  حتيالم اب ي السحلب يع  يش ةي

يُأخيي (يإ خفحضوح يفو،يمرحفو يالموح ي اللة او ي الشو يالسوطي،ي2009 يف  يذمو يال يسو،ي  هي ف،ي  اح 
الموووح يالةوووح  ي قلوووتياميصوووحلي يي ةيوووح ةيفووو،ي سوووب يإذابووو ياأمووويحيفووو،يالموووح يالمةوووحل يمغ حطيسووويح يعووو 

مووح ).ي ُأا يووتيي2000المر بحئيوو يللمووح ي الضووغطياأةموو ة يبةوو يعمليوو يالمةحلاوو يالمغ حطيسووي يبشوو ةي
يpH ييECيالمري يم يال  اسحتيعل يالتغي اتيالت،ي ا تيبة يمةحلاو يالموح يمغ حطيسويح يفو،يقيمو يألوو

،يقحميفيرحيبتةو يضيالموح يلماوح يمغ حطيسو،ي(يالت2002 ي م يهذهيال  اسحتيه،ي  اس يبحبم ي للمح 
  يعلووو ي2.85 ي ي13.33ب سوووب ييpHي يECيموووح )؛يإذيايوووظيةيوووح ةيفووو،يقيمووو يألووووي2000بشووو ةي

بةو يي1.05ب سوب ييpH(يف،ي  استرحييص  يإ تفوحعيفو،يقيمو يألووي2006ال حص  ي يتالت ال،.يممحيأم 
ي ييةم ي(يفوو،ي  اسوو يممحرلوو يإسووتُي2006الابوو   ي ي تمووح ).ي  اووي500مةحلاوو يالمووح يمغ حطيسوويح يبشوو ةي
إتاروووتي يووو يال حع يووو يبةيوووح ةيقووو  هحييpHموووح )يأ يقيمووو يألوووويي500فيروووحيالماوووح يالمغ حطيسووو،يبشووو ةي

يإلووو ي2007الخة اووو،ي ي  يإ  يإاي23.5بم ووو ا ييEC يفووو،ييوووي يإ تفةوووتي8.6 (يفووو،يتا بتوووهيأشوووح ي
 يي300ام خفحضيف،ي  ا ياميصحلي يالمر بحئيو يبةو يتةو يضيالموح يلوريثيشو اتيمغ حطيسوي يهو،ي 

أموو  ييفوو،ييووي (  يعلوو يالتوو ال،.ي2.7 يي2.5 يي4.3مووح )يبلوو يم وو ا يام خفووحضي (ي900 يي600
ي500أارةةيمةحلا يمغ حطيسي يالمح يبش ةي(يف،يتا بترمحيالت،يإسُتةم لتيفيرحي2008أمي ي الفتي  ي 

المووح ي فسووهيإيصووحلي يي  يفيمووحيبلغووتي سووب يةيووح ة1.4لمووح يبلغووتيايpHمووح )ييصوو  يةيووح ةيفوو،يقيموو ي
ييحسوو ي 3 مووح يالوو  يبةوو يالمةحلاوو يالمغ حطيسووي يبشوو ةييpH(ييصوو  يتغيوو يفوو،يقيموو ي2010 .ي بووي  ي

 ي فيموحييتةلوقي7.6بلو ييذاتيو يالمةحلاو يالوالميوحهيالةح يو يغيpH يم ح  و  يبووي6.7مح )يب سوب يي750
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للمح ي فسهيف  يتغي يتغي ا يطفيفوح يبةو يالمةحلاو يالمغ حطيسوي يبحلشو ةي فسورح؛يإذيإ خفضوتييECيب يم يألو
يخموي)ي 4.3ب سب ي و ي لموح ي رو ي الو يبةو ييECي يpH(يفو،ي  اسوتهيإلو يأ يقويميألووي2011 .ي ت ص 

ي يف،ييي يبلغتيالةيوح ةيفو،يقيمو 1.8ب سب ييpHة ا يألويمح )؛يإي1000مةحلاترحيمغ حطيسيح يبش ةي
ECي .8.6المح يب سب يي

يالةيح ةياليحصل يف،يقيميألوي  حتا يم يذ بح ياأ مساي يف،يالمح يبةو يالتةو ضييECي يpHإ  
 مساي يالمذابيف،يالمح يالمةحل يةيح ةيف،يممي ياأ(ي2004 يMadsenللماح يمغ حطيس،؛يإذي ا ي

يم   يالمح يعب يماح يمغ حطيس،ييةم يعل ي فعيألوي2009مغ حطيسيح .ي ت ص  ييمصطف ي  (يإل يإ  
pHي يوووو يال حع يوووو ي ُييِسوووو يموووو يخوووو اصيالمووووح يالفيةيحئيوووو ي الميميحئيوووو  يممووووحيبووووي  يييSuedaآخوووو   يي 
مغ حطيسيح ييةيو يعو يالمسوت  يامعتيوح  يلوُهيي يت ميةياأ مساي يالمذابيف،يالمح يالمةحل أ(ي2007 

ي10ب سووب ي  يالمووح يالمةووحل يمغ حطيسوويح ييموو  يُمشووب ةح يبحأ مسوواي  ي أيوو ُهي(يأ2005 يNagy .ي بووي  ي
يإلو يأ يالي و  يالمغ حطيسوي ييممو يأ يتةيو يمو ي سوب يإ يوي ييذاتالو(ي2008 يSelimف،يذل ي أشوح ي

ي اص ياأ مساي ؛يإذيايظيةيح ةيممي ياأ م ساي يالمذابيف،يالمح يع يالمست  يامعتيح  .ي بي  ي
مح )ييةم يعل يةيوح ةيإمتصوحصياآي  وحتيالمتبح لو يي1000(يأ يالماح يالمغ حطيس،يبش ةي1996 

( يبةيح ةيش ةيالماوح يالمغ حطيسو،ي20ي–ي19تص يالةيح ةيإل ي يف،ييي ( ي8ي–ي5للمح يبي ال،ي 
يي3000إلووو ي ي(ي2009 ي آخووو   يCakmakموووح ).يمموووحيبوووي  ي أ يالمةحلاووو يالمغ حطيسوووي يتوووؤر يبشوووم  

(ييصو  يةيوح ةيفو،يالت صويلي ي2006ال حصو  ي ي تمبحش يف،يالمح يممحيتؤ  يإلو ي فوعيقل يتوه.ي ذمو
فو،ي ي1-سوميسويم ة.ي5موح )يبةيوح ةيقو  هحيي500المر بحئي يللمح يالمح يخي يماح يمغ حطيسو،يشو تهي

لوذائبي(يا-Clف،ييوي يإ خفوضيآيو  يالمل  يو ي ي7.68إل يي7.60 يالمح يميpHيص يإ تفحعيلويييي 
يصولتيةيووح ةيملي ظوو يفو،يمةوو  ياأ مسوواي يالمووذابييفوو،ييووي اوة يبووحلملي  يي7.8فو،يالمووح يبم وو ا ي

يقوو  ةيذ بووح ياأموويحيتموو  يموو ي1-ملغووم.يلتوو ي1062إلوو يي542موو ي ي10لموو يي3.17إلوو يي3.01 ي اك  
يمح .ي3سم

ي م يطب وو ياممتووةاةيعلوو يأسووطعيالميحليوو يتتغيوو ي يُسوو(يأ2002 يBalanda ييSzkatulaبووي  ي
إلو يأ يسو ع يت سويبيايبة يالتة يضيالمغ حطيس،ي هو،يتةتمو يعلو يت ميوةياآي  وحتيالم يل و ؛يإذيأشوح ي

الغ  يوووحتيالمت حهيووو يفووو،يالصوووغ يتةتمووو يعلووو يشووو ةيالتووو فقيالمغ حطيسووو،يعووو يط يوووقيتووويري هيفووو،ي مووو ي
يمةحملووووووو يالموووووووح يبماوووووووح ي2008 آخووووووو   ي يColic ييذلووووووو يالغ  يوووووووحتيالمت حهيووووووو يالصوووووووغ  ي أم ووووووو (يأ  

مر  مغ حطيسوو،ييةموو يعلوو يةيووح ةيسووم يه  اوو يالمووح ييوو  يأسووطعياآي  ووحتي بحلتووحل،ييةيوو يموو يقوو ةي
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(يأ ووُهيع ووو يمةحلاوو يالمووح يمغ حطيسووويح ي2012 آخوو   ي يKobeي أ ضووعييتوو اخ يهووذهياآي  ووحتيبحلموووح .ي
يش ةيالماح يالمغ حطيس،ياأعلو يمو ي يي Aragoniteت فص يبل  اتيالمحلسي مي موح )ييممو يي500اك  

أ يُتسووتةم يب اووححيفوو،يم ووعيالووتمل) يممووحيأ يالمةحلاوو يالمغ حطيسووي يللمووح يتاةلووهيُمشووبةح يبحأ مسوواي ي
ممووحيُيظروو يال وو  ةياليي يوو يفوو،يقتوو يالاوو اريمي يةيوو يموو يآي  ووحتيالري   مسووي يالتوو،يتمووِ  يبيمح ب  ووحتي

 حع يووو ياأخووو  .ي مموووحيتاووو  يامشوووح ةيإليوووهيأ يال  اسووو يالتووو،يقوووحميبروووحيموووي يمووو يالمحلسوووي مي الاةيئوووحتيال
Ozekiيي Ichiroشح تيإل يأ يالمةحلا يالمغ حطيسي يلميُتغِيو يفو،يخو اصيالموح يالم طو ي(يأ2006 ي

يال  ،يإايإ رمحيمشفحيي حئقيمرم يي  يةيح ةيممي ياأ مساي يالذائبيف،يالمح .

 لماءاخواص مغناطيس  ف  تأثير المجال ال: 2-4-4
مري يم يالبحيري يف،يهذايالماوح يبحلتويري ياليحصو يفو،يالخو اصيالفيةيحئيو يللموح ي تياو  يالإهتم ي

 و ي(يع2009 يKronengbergلتة ضهيلماح يمغ حطيس،ي أهمرحياللة او ي الشو يالسوطي،؛يإذي او ي
 يهذايالتغي يف،يأ أ ضعيي  2لماح يمغ حطيس،يقل يالش يالسطي،ي اللة ا يبم  ا ي تة يضيالمح 

الصووفحتيالمووذم  ةييةتموو يعلوو يأ ياةيئووحتيالمووح يبةوو يم   هووحيخووي يماووح يمغ حطيسوو،يمةووي يتت تووبي
يمتاوحهيالماوح يالمغ حطيسو،ي أ يهوذايال و عيمو يالت تيوبيييو ثيبسوببيسويبي مسو ي بإتاحه ي اي يم اة 

يووووؤ  يإلوووو يإضووووةحفرحي بحلتووووحل،ييووووؤ  يإلوووو يت ليوووو يم وووو ا يةا يوووو يالتآصوووو ييذاتآصوووو ةيالريوووو   اي يالوووو
بو   ه يي لو يمو يمسوت  يامتيوح يبوي ياةيئوحتييذاتالو يي105ºالري   اي ،يمعياأ مساي يإل يأقو يمو ي

المح ي قل يياميالاةيئحتيبحل قتي فسهي لرذهياأسبحبيتم  يلة ا يالمح يالمةحل يمغ حطيسويح يأقو يمو ي
يهووذايالتغيوو يفوو،ياةيئووحتيالمووح يُيسووِببيتغييوو ا يفوو،يالضووغطيالت حفوولة اوو يالمووح يال للخليوو ييذاتةووح   ي اك  

يصوحلي يالمر بحئيو ي مريو ا يمو يالصوفحتياأخو  .ي هوذايموحيالسطي،يللمح ي   ات،ياليم ض ي اا الش ي
أ يالمووح يالمةووحل ي"موو ي(ي1995 يThatchenko هوو يمطووحبقيلمووحيأ   ُهي(ي2010 يLaweأشووح يإليووهي

يي"حطيسيح ييم  يذايش يسطي،ي لة ا مغ   يلة او يالموح ي(يأ2008 آخو   ي يColicأقو  ي موذل يبوي  ي
( .ي ه ح يبي ثيأربتتيال تحئ ي فسرح يأ يأ يه ح ي40ي–ي30المةحل يمغ حطيسيح يإ خفضتيب سب ي 

(يإ خفحضوح يفو،يالشو ي2002تغي يف،يالش يالسطي،يللمح يبة يمةحلاتهيمغ حطيسويح  يف و يايوظيبوحبم ي 
ي2000بشو ةييMagneto Ron يع و يإمو ا هيخوي ياروحةيالمغ تو   ي10.41السطي،يللمح يب سوب ي

يص  يإ خفحضيمة   يف،يالشو يالسوطي،يب سوب ي(ي2006 يDadkhah ييAmiriمح ) ي أم  ييذل ي
ي توحئ يال حصو  يي4850 يبة يتة يضيالمح يللمةحلا يالمغ حطيسوي يبشو ةي20.40 موح ).يمموحيأم و ته
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،يأربتوتيمو يمح )ي التوي500(يم ييص  يهذهيالتغي اتيالفيةيحئي ييللمح يبة يالمةحلا يبش ةي2006 
ُهيأ يموو   يمووح يالي فيوو يموو يخووي يال مووعيالمغ حطيسوو،يبحلشوو ةيالمووذم  ةيأعوويهيأ  يإلوو يإ خفووحضيشوو  ي

يعل يالت ال،. ي( 2.30 يي2.11السطي،ي لة اته يب سب ي 
(ييص  يتغي يف،يالش يالسطي،ي اللة ا يب سبيمت ح ب يبة يإستةمح ي2006 ا يالاب   ي  ي

  ي علو يالسويحقي42مح )؛يإذيإ خفضتياللة ا يب سب يي500 يبش ةيارحةيمةحلا يمغ حطيسي يللمح
يالخة ا،ي  ي300(يف،ي  استهيالت،يإستةم يفيرحيالمةحلا يالمغ حطيسوي يللميوحهيبشو ةي2007 فسهيأشح ي

المةووووحل ييمووووح )يإلوووو ييصوووو  يإ خفووووحضيفوووو،يالشوووو يالسووووطي،يللمووووح يبشووووم يمة وووو  يعوووو يالمووووح يغيوووو 
التغيوووو اتيالتووو،يتطوووو أيعلووو يالمووووح يبةووو يالمةحلاوووو ييهصوووو  يهوووذ  تياووو  يلي.ي 62.1مغ حطيسووويح يب سووووب ي

هييالبحير  يإهتمحمرميإل يإعتمح يالمغ حطيسي يفو،يتمي و يخو اصيميوحهيالو  يالةذبو ي المغ حطيسي يلذاي ا 
سووتةمحلرحيفووو،يسووو ،يال بحتوووحتي عووويجي  المةحلاوو يب صوووفرحي سووويل يفحعلووو يلتيسووي يخووو اصيهوووذهيالميوووحهي اك

ستةمحلرحيب  ي يالمح يالةح  يع  يتيضي يالمت يالم  م يتي  يف،يالب ح .يحاتيم ضي ي اك

 تأثير المعالجة المغناطيسية لماء الري ف  خواص التربة: 2-4-5
ستصوويحيالتُو بي تطبي حترووحي إهوتم يالبووحير  يفو،يماووح يمةحلاو يالميووحهيالمسوتةمل يلوو  يال بحتوحتي اك

أ يالميووووحهيالمةحلاوووو يمغ حطيسوووويح يلرووووحيتوووويري ا يفوووو،يبةووووضيي امختلوووو يال  عيوووو ؛يإذيايظووووبعلوووو ياأ ضي
خصحئصيالت بيالم  ي يبميحهيمةحلا يمغ حطيسيح ي تيُس يرحيم ح    يبحلت بيالم  يو يبميوحهيغيو يمةحلاو ي

 ييChechelمغ حطيسوويح  ي اك ةموو)يهووذايالتيس وو يعلوو ي  عيوو يام تووحجيال بووحت،ي مميتووه.ي أشووح يمووي يموو ي
Annenkovaيالمةحلاوووو يالمغ حطيسووووي يلميووووحهيالوووو  يتسووووحع يفوووو،يغسوووو يالت بوووو يموووو يإلوووو يأ(ي2007 ي 
ي(.ي2008 آخوووو   ي يKrylovم وووو ييذلوووو يموووو ياُياأموووويح ي ي  آخوووو   ييNoran فوووو،يهووووذايالماووووح يتمم وووو ي

موو يتيميوو يتوويري يالمةحلاوو يالمغ حطيسووي يللمووح يالتوو،يلرووحيتيري هووحيال اضووعيفوو،يإ ت ووح يالة حصوو ي(ي2005 
يالماح يالمغ حطيس،ييتفحع يمعيالشي حتيالم ا  ةيعل يسط حيالاةئيوحتي المة  ي يف،يالت ب  يممحيأ  

 يفوو،يذاتوو يالمغلة حصووافوو،يالميحليوو يالمحئيوو ي توويري هيفوو،يتبلوو  ي ت سوويبيالموو ا يالصوولب ي بحلتووحل،يإ ت ووح ي
يالاو ذ  ي  (يأ يمةحلاو يميوحهي2006التو بيالم  يو يبميوحهيمةحلاو يمغ حطيسوي  ي فو،يالسويحقي فسوهيبوي  ي

الووو  يمغ حطيسووويح يمح وووتيلروووحيتووويري ا يمة  يوووح يفووو،يخفوووضيقووويمياميصوووحلي يالمر بحئيووو يللت بووو يالم  يووو يبميوووحهي
مغ حطيسيح ؛يإذيبلغتي سب يام خفوحضيفو،يمةحلا يمغ حطيسيح يقيحسح يبحلت بيالم  ي يبميحهيغي يمةحلا ي
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  يفضووي يعوو يام خفووحضيفوو،ي  اوو يتفحعوو يالتوو بيالم  يوو يبميووحهيمةحلاوو يمغ حطيسوويح ي29اميصووحلي ي
ي يعل يالت ال،.7.6 يي7.5قيحسح يبحلت بيالم  ي يبميحهيغي يمةحلا يمغ حطيسيح يالت،يبلغتي

يال  يبميح(يأ2007 ي آخ   يAtakيم ياح بيآخ ي ا يي هيمةحلا يمغ حطيسيح ييةي يم يقحبلي ي  
ييتفووحظيبحلمووح يلموو ةيأطوو   يبحمضووحف يإلوو يةيووح ةيمفووح ةياأسووم ةيالمضووحف يبسووببيةيووح ةالت بوو يعلوو ياا

 ي سوو ع يإمتصحصوورحيموو يال بووحتيممووحييووؤ  يإلوو يالت ليوو يموو يمميوو يالسوومح يذاتووغاحهةيوو يالة حصوو يالم
حئيوووو يبةوووو يالوووو  يبحلميووووحهييمي بوووو يالفيةيحئيوووو ي الم(يتيس وووو يخوووو اصيالت2007المضوووح .ي أم وووو ييالمةوووو   ي 
يإ خفووحضيفووو،يقووويميي500المةحلاوو يمغ حطيسووويح يبشووو ةي يpHمووح )يفووو،ي رحيووو يم سووميالة اعووو ؛يإذييصووو ي

 بة يال  يبميوحهيمةحلاو يمغ حطيسويح يبحلشو ةيذاتروحيع و يإ تروح يي7.80الت ب يمح يمت سطرحيقب يالة اع ي
يإ خفحضوورحيفوو،يالت بوو يمووح يمصووي بح يبةيووح ةيمل يوو ي يممووحيايووظيأيضوو7.61م سووميالة اعوو يأصووبعي ح يأ  

يميحهيال  .
يالمووح يالةووح  يأمروو يمفووح ةيموو يالمووح يالمةووحل يمغ حطيسوويح يفوو،يغسوو ي2009بي  ووتيال يسوو،ي  (يأ  

مح )؛يإذي ا تيأ يي2000أميحيالت ب ي ذل يم يخي يإستةمحلرحيأارةةيمةحلا يمغ حطيسي يبش ةي
يح ييسوووتغ قي قتوووح يأطووو  يفووو،يالغسووو ي هوووذاييمووو عي قتوووح يمحفيوووح يلةمليوووحتيام تشوووح يالموووح يالمةوووحل يمغ حطيسووو

 امذاب ي التشتيتيالري    ي حميم،يفو،يإذابو ياأمويحيمو يتاُمةوحتيالت بو يالصوغي ة.يفو،ييوي يإختلفوتي
يي750(يبإستةمحلهيأارةةيمةحلا يمغ حطيسي يللمح يبشو ةي2010مةرحي تحئ ييحس ي  و ي موح )؛يف و يت ص 

 قي وو يي11تسووتغ قُهيالميووحهيالمةحلاوو يمغ حطيسوويح يللموو   يبةموو  يالغسوو يهوو ييذاتأ يالووةم يالوويةميالووإلوو ي
(يف  قووح يمة  يوو ي2010 قي وو .ي  اوو ييمووحظمي ي32البووحل ي يتسووتغ قُهيالميووحهيالةح يوو ييذاتم ح  وو  يبووحلةم يالوو

يير ةيبوحأتولتيري يمست يحتيالميحهيالمةحلا يمغ حطيسيح يف،يإستصيحيالتُو بيالم يAshrafiميح.ي أ ضوعي
ي .5ق  ةيالميحهيالمةحلا يمغ حطيسيح يف،يإستصيحي تيسي يالُت بيالمليي يب سب ي(ي2012 آخ   ي 

 نمو المجموع الجذري ومحتواヮ البيميائ تأثير المعالجة المغناطيسية لماء الري ف  : 2-4-6
ي مو يفيوهي موحييي يوهيمو يع حصو يتمو  يغحلبيتروحييذاتيتير يالمام عيالاذ  يلل بوحتيبحل سوطيالو

فوو،يصوو  ةيم مبووحتييصووةبيعلوو يال بووحتيإمتصحصوورحي امسووتفح ةيم رووح ي لرووذايالغوو ضيفووإ يالمةحلاوو ي
(يموح )يل بوحتي1500 يي1000أعطتيبحلشو ةي المغ حطيسي يلمح يال  يمح تيالسببي  ا يذل ي الت،ي

ي3.32سومي يي20.02 بم و ا يلاذ يالاح يل ي ةيالف،ي م يم يم يط  ي قط ي يالاة يةيح ةيمة  ي ي
أ يي(2015 ي خحلووووهيتفوووو،ييوووي يبي  يوووي(.2013ي الب لووو،ي الةايووو  ي(يعلووو يالتوووو ال،غووومي96.74سووومي ي
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مووح )(يمح ووتيذاتيتوويري يي1000 يي750 يي500 يي0المةووحميتيالمختلفوو يموو يمغ طوو يمووح يالوو  ي 
ل بووحتيالاووة يمووعي ميتوو اهيالميميووحئ،يموو يالة حصوو يطوو   يفوو،يةيووح ةيالوو ة يالاووح يللماموو عيالاووذ  ي

م ح  و يبوويي1-غوم.ي بوحتي15.138مح )يإذيسا  يي1000ةيح ةيش ةيالماح يالمغ حطيس،يإل يالمست  ي
اوذ  ي بوحتيالةي و ييأ (يإلو ي2006أشح يالمةحضوي  ي ع  يمةحمل يالم ح   .ي يي1-غم.ي بحتي13.499

Zinna elegansإلو يتفو  قيمة و  يفوو،يذلو ي  يفويموح )يي500شو ةيع و محيعُ ملوتيبموح يممغو طيبي
يالخة اوو،يي20%الوو ة يالطوو  يللماموو عيالاووذ  يب سووب ي م ح  وو  يبحل بحتووحتيالم  يوو يبميووحهيعح يوو .ي بووي  ي

 Cacumis يلخيوحافو،ياوذ  ي بوحتيي او  يةيوح ةيفو،يأقطوح يأ عيو يالخشوبف،يتا بتهيإل يي(2007)

sativusملووميبةوو يي0.31 يي0.31 يي0.33ملووميفوو،ياووذ  ي بحتووحتيمةحملوو يالم ح  وو يإلوو يي0.20موو يي
ي(يمح ) يعل يالت ال،.900 يي600 يي300س ،يال بحتحتيبميحهيمةحلا يمغ حطيسيح يبش ةي 

 اوووو  يةيووووح ةيمة  يوووو يللوووو ة يالاووووح ي(ي2011 يMaheshwari ييGrewalمووووي يموووو ييأ ضووووعيي
موح )؛يإذيي1300بة يالس ،يبمح يمةحل يمغ حطيسيح يش تهييPisum sativumيالبحةا لاذ  يبح  اتي

ت فقييمةرمحيف،يذل يخمي)ي 11.6بلغتي سب يالةيح ةي سوت ت يفيروحيأ يإف،يتا بتهيالتو،يي(2011  ي اك
موووح )يأ  يإلووو ييصووو  يةيوووح ةيمة  يووو يفووو،يالووو ة يي1000سوووتةمح يالموووح يالمةوووحل يمغ حطيسووويح يبشووو ةيإ

 يم ح  و  يبحلصوف يذاتروحيل بحتوحتيمةحملو ي17.2تيالماو اتيبلغوتي سوبترحيالاح يللمام عيالاذ  يل بوح
(يفوو،ي  اسووتهيعلوو ي بووحتي2014ميموو ي يايووظيي يي.لل بووحتيالميتوو  يالميميووحئ،فضووي يعوو يةيووح ةييالم ح  وو 
لوووو ة يالاووووح يليتف قرووووحيالمة وووو  ظروووو تيأمووووح )يي1500الميووووحهيالممغ طوووو يبشوووو ةييةمح سووووتإ ي يأالخيووووح

غوووميلل بحتوووحتيغيووو يالم  يووو يبحلميوووحهيالممغ طووو .يي2.90غوووميم ح  ووو يبوووويي4.40بم ووو ا يالاوووذ  يللمامووو عي
ميوحهيبيCapsicum annuumاليلو يمةحملو ي بوحتيالفلفو ي(يأ ي2015 آخو   ي يRadeidehيذمو يي ي

 مو يالماموو عيالاوذ  ي  ة ووهيالاوح يبمت سووطيلو يةيووح ةيمووح )يأ تيإي1500مةحلاو يمغ حطيسوويح يبشو ةي
يغم.ي7.5الت،يسالتيمعيمةحمل يالم ح   ييم ح    يغميي10

 نمو المجموع الخضري ومحتواヮ البيميائ تأثير المعالجة المغناطيسية لماء الري ف  : 2-4-7
تؤر يالميحهيالمة ض يللماح يالمغ حطيس،يتيري ا يمة  يح يف،يةيح ةيالصفحتيالخضو ي يلل بوحت؛يإذي

مة  يوو يفوو،ي موو يةيووح ةي(يمووح )ي1500 يي1000أعطوو ي  ي بحتووحتيالاووة يبميووحهيممغ طوو يذاتيشوو ةي 
يي(.2013ي الب تحسي مي الب لو،ي الةايو  المل،يم يالمل   في ياهيميت يالمام عيالخض  يلل بحتي ي  بوي  ي

 يي750 يي500 يي0أ ي  ي بحتوووحتيالاووة يبميوووحهيممغ طووو يبشووو  يمختلفووو ي ي(2015 خحلوووهي مووي يمووو ي
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ال مو يالخضو  يلل بوحتي ميتو اهيالميميوحئ،ي خحصو  يموعي(يمح )يمح يذايتيري ا يمة  يوح يفو،يةيوح ةي1000
  اقي المل   فيووو يلمسووحي يال  قيوو ي عوو  ياأمووح )(يالتوو،يسووالتيأعلووو يمت سووطيلي1000أعلوو يشوو ةي 

 يي2سمي59.16 يإذيبل ي Pycogenulي البيم اي    Baicalinالمل،ي المح  تي حتي مح ت،يالبيمحلي ي
 ة يي1-ملغوووم.يغووومي2.03723 يي" ة يطووو  ي1-غوووم".ي"ملغوووم"ي0.17354 يي"1- بوووحت"  قووو .يي4.991
 ة ياووح (يعلووو يي1-مووحيم  غ ام.يغووومي5.2063 ة ياوووح ي يي1-موووحيم  غ ام.يغوومي2.1594طوو  ي ي

  قووو .يي4.448 يي2سووومي49.48 التووو ال،يم ح  ووو  يبحلصوووفحتيذاتروووحيع ووو يمةحملووو يالم ح  ووو ي التووو،يبلغوووتي
طوووووو  ي يي" ة ي1-غوووووم".ي"ملغووووووم"ي1.69015 يي" ة يطووووو  ي1-غووووووم".ي"ملغوووووم"ي0.12736 يي"1- بوووووحت"

 ة ياوووح (يعلووو يالتووو ال،يي1-موووحيم  غ ام.يغووومي3.8211 ة ياوووح ي يي1-موووحيم  غ ام.يغووومي1.8123
يأيضح .

(يالت،يشملتيتاح بيع يتيري يالمح يالمةحل يمغ حطيسيح يفو،ي2007أ ضيتي تحئ يالمة   ي 
  اق يففوو،يهووذهيال  اسوو يالتوو،يتضووم تيمةحلاوو يميووحهيالوو  يصووفحتيالماموو عيالخضوو  ي أهمرووحيعوو  ياأ

يLycopersicon esculentumيالطمحطممح )يتمي  ي بحتحتيي500المحلي يبارحةيمغ ت   يش تهي
يموووو  ي3.4اأ  اقيب سووووب يبرووووحيفيصوووولتيةيووووح ةيمة  يوووو يفوووو،يعوووو  ي يWeng ييChangموووو يي .ي بووووي  ي

مغ حطيسو،يمةووي ييال بحتوحتيبةو يتة يضورحيلماوح  ياآليوحتيالتو،يتوؤر يفو،يإ بوحتيالبوذ  ي  مو ي(ي2008 
قوو ييلةوبي   ا يُمرمووح يفو،يإ بووحتيالبوذ  ي  موو يال بوحت.ي ذموو تيالشو م يالُم ت اوو يأاروةةيالمةحلاوو ييذات الو

الخ اصيالمميةةيللمح يالمةوحل يمغ حطيسويح ي مو  يتيري هوحيفو،ي(ي2012 يEnviro Ominiالمغ حطيسي ي
ت صلتيإليهيم ي تحئ يي  يال بحتيه،يمحيُ ا  ييف،ي تحئ يالتا ب يالت،يام سح ي اليي ا ي ال بحت ي محي
يالم   يبحلمح يالمةحل يمغ حطيسويح ييBrassica oleracea var. Italicaُأا يتيعل ي بحتيالب  مل،ي

 ي ةيووح ةيفوو،يعوو  ياأ  اقي42؛يإذي اوو تيةيووح ةيفوو،يإ تفووحعيسووحقيال بووحتيب سووب يمووح )ي1000بشوو ةي
  ي قُوِ  تي سوب يالةيوح ةيفو،يام توحجي100 سب يالةيح ةيف،يقطو يالسوحقيبم و ا ي ي اك تفةتي32ب سب ي
 يم ح  وو  يب بحتووحتيمةحملوو يالم ح  وو .ي فوو،يالسوويحقي فسووهيتووميفوو،ي  اسوو يُأا يووتيفوو،يسوو  يحي86بم وو ا ي

إختيح يبذ  يخمس يأ  اعيم ي بحتحتيالخض يه،يالسبح  ي السلقي الاوة ي المةو   )ي الفاو ي ُسو يتي
حلا يمغ حطيسيح  ي بة ي م يال بحتحتي امستم ا يبس يرحيبميحهيمةحلا يمغ حطيسيح يل يظتيةيح ةيبميحهيمة

يSpinacia oleraceaي فوو،يالوو ة يالطوو  يلل بحتووحتيالم   سوو يبم وو ا يموو ةي  صوو يبحل سووب يللسووبح 
 أمر يم ييBeta vulgaris subsp. Cicla م تي يللسلقييPetroselinum crispum المة   )ي

 ي مذل يةيح ةيف،يال ة يالاح يبحل سب يلل بحتحتيRaphanus sativusيم تي يبحل سب يللاة ي الفا 
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 فسووورحي بحل سوووبيذاتروووحيت  يبوووح يمموووحيإة ا تيأطووو ا ياوووذ  ياميوووعيال بحتوووحتيالم   سووو يم ح  ووو  يبحل بحتوووحتي
ي(.2010 يمحظم يعح ي الم  ي يبميحهي
ي  Cicer(يأ يمةحملوووووو ي بووووووحتياليمووووووصي2010 يAbdul-Qados ييHozayn أظروووووو ي

arietinumميتووو اهيمووو يالفي ووو  يالملوووو،ي ي تحايوووو يال بوووحتيإةيوووح ةيأ تيإلووو يمةحلاووو يمغ حطيسووويح يبميوووحهيي
 فو،ي  اسو يعلو ي بوحتييلموح  تي .ا يالملو،ي  اقيمو يالمل   فيو يةيح ةيميت  ياأفضي يع ي الب  تي  ي
(يُ ا  ييأ ي  يال بوحتيبميوحهيممغ طو ي2011 يMoussaم يقب ييPhaseolus valgarisالفحص ليح ي

موووح )يأ  يإلووو يةيوووح ةيميتووو  ياأ  اقيمووو يالمل   فيووو يالملووو،ي الموووح  تي يبمت سوووطيبلووو يي300شووو ترحي
لمةحملو يي1-(يملغوم.ي ة يطو  6.2 يي3.5 يعل يالت ال،يم ح   يبوي 1-(يملغم.ي ة يط  8.1 يي5.9 

 Pisumيالرل  يبحةاي يمةحمل يشتيتي بحت، يأي(2011 يMaheshwari ييGrewalالم ح   .ي ايظيي

sativum var. Saccharatumيمة و  يي1360بشو ةيميوحهيممغ طو ي اليمصيبي موح )يةا تيبشوم  
 بوحتي ي ي موذل يةيوح ةيميتو  يال20 ي اليموصيب سوب ي25ل ة يالاح يلشوتيتيالبوحةا يب سوب يم يا

ي اوو يي ي.يمام عوو يالم ح  وو بحلم ح  وو يمووعي بحتووحتيسووي مي الي يوو ي الة وو ييموو يال توو  اي ي المحلسووي مي المغ 
يCoriandrum sativum(يأ وُهيع و يالم ح  و يبوي يط ي و ي  وعيبوذ  يالمةبو ةي2011ميمو  ي آخو   ي 

موح )يتفو  قيط ي و يالوو  يي1600بميوحهيمةحلاو يمغ حطيسويح ي بوي يالو  يبميوحهيمةحلاوو يمغ حطيسويح يبشو ةي
بحلميحهيالمةحلا يمغ حطيسيح يمة  يح يعل يالط ي  ياأخ   يفو،ييوي يلومييمو يلط ي و ي  وعيالبوذ  يبحلميوحهي

تي عوو  ياأفوو عي الووو ة ي يالمةحلاوو يمغ حطيسوويح يتوويري ا يُيوووذم يفوو،يالصووفحتيالم   سووو ي هوو،يإ تفووحعيال بوووح
ي.ييب ي1000الط  ي الاح يلل بحتي ع  يال   اتيالةه ي يلل بحتي  ة ي

ةيح ةيميت  يفضي يع ي تفحعيال بحتيإل يةيح ةيإ  يأبميحهيممغ ط يي ي  ي بحتيالطمحطمأي ييا ي ُي
 لووو يظييأ يإسوووتةمح يالميوووحهيي(.2012 آخووو    ييAbou El-yazied ال بوووحتي الت بووو يمووو يالفسوووف  ي

ةيوح ةيالو ة ي يأ  يإلو يي.Vigna unguiculata Lي عل ي بحتيالل بيوحمح )يي1000الممغ ط يبش ةي
ةيوح ةيفضوي يعو يي يالتو ال،(يغم يعل0.80 يي5.35للمام عيالخض  يبمت سطيبل ي الط  ي الاح ي

غووووووم(يعلوووووو يالتوووووو ال،يي4.69سوووووومي يي133.79بم وووووو ا ي الوووووو ة يالطوووووو  يلووووووأ  اقيالمسووووووحي يال  قيوووووو ي ي
 Sadeghipourيي Aghaeiي ذموو يي(.ي2013 يNajafiيفوو،ي  اسووترميعلوو ي بووحتي2013 ي  يخوو يآ يي)

تفووحعيال بووحتيم يمة  يووح ييا يظروو يتوويري يتُيلووميمووح )يي180يالميووحهيالممغ طوو يبشوو ةأ يإسووتةمح يي الفحصوو ليح
يمح  تي .المل،ي ال  اقيم يالمل   في ي ميت  ياأ
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ي وووووو ي لوووووو يإ  يألوووووو  يبحلميووووووحهيالممغ طوووووو ي(يإلوووووو يأ يا2013 يAghaei ييSadeghipourت ص 
ةيووح ةياحهةيوو يالة حصوو يالغذائيوو يفوو،ي مووذل يسووم ةيذ بح يوو ياأ ي تووحجيل موو ي ةيووح ةيامايوو ياختصووح يم يإ

لوووو يةيووووح ةي سووووب يإ  يأالميووووحهيالممغ طوووو يإسووووتةمح يي(يإلوووو يأ  ي2013آخوووو   ي يمووووح ي ييشووووح ييأ ي.يالت بوووو 
 ييMohamedيشوح ييأيفو،ييوي يل بوحتيالخيوح يم ح  و يبمةحملو يالم ح  و .ي   اقيالفل يوالمل   في يف،ياأ

Ebeadي،ي  اسوترمحيعلو ي بوحتيالبوحقي (يفو2013 يVicia fabaالميوحهيالممغ طو يأ يإسوتةمح يإلو يي
للماموو عيالخضوو  يفضووي يعوو ي تفووحعيال بووحتي الوو ة ي يالطو  ي الاووح يةا تيموو يإمووح )يي1000يبشو ة

بمووح يممغوو طيي ي  ي بووحتيالفاوو أ اوو ي ي.ي  اي ي الفسووف  ي الب تحسووي مموو يع حصوو يال تووياهةيووح ةيميتوو ي
(.يف،ييي يمح ي2014ي Jamei ييNajafi عل يةيح ةيال ة يالاح يلل بحتيي ييعم يمح )يي100بش ةي

ةيووح ةي   يفوو،ييذامووح )ي(ي3000 يي2000 يي1000 يي0 الميووحهيالممغ طوو يبووي بعيشوو اتيإسووتةمح ي
يعو   ي ي22.6ي قطو يال و صيب سوب  ي30.7يب سوب يHelianthus annuusيحصو يةهو ةيالشوم)ي

(يفو،ي  اسوتهيعلو ي بوحتي2014ميمو ي يايوظيي يي(.2015ي ييي ي عبو يالو ةاق  ي45.8يب سب يالبذ  
ظرووو تيتووويري اتيأموووح )يي1500الميوووحهيالممغ طووو يبشووو ةييةمح سوووتإ يإيCacumis sativus يالخيوووح

ي146.33بم و ا ي لمامو عيالخضو  يمو يمو ياالاوح يلط  يال بحتي المسحي يال  قي ي الو ة يلياحبي يإ
ي2015 يSadeghipourي يي.ي بوووي يغوووم(يعلووو يالتووو ال،ي48.98 يي2سووومي9473.66سووومي ي مةحملووو ي(يأ  

 ةيموحتيامميتو  يالبوذ  يمو يعلو يةيوح ةييتبحلميوحهيالممغ طو يعملوي.Vigna radiate L بحتيالمحشي
ي  اسووو يعلووو ي بوووحت، ي أظرووو تيي.Ascorbate peroxidase ييCatalaseيالمضوووح ةيلأمسووو ةيمرووو 

 يالميوووحهيأيVigna unguiculata subsp. Unguiculataل بيوووح يالةوووي يالسووو  ا ياليموووصي ي
يتلومموحيعم يسوم يي7.8سومي الل بيوح يي11.5بم و ا ي تفوحعي بوحتياليموصيإلوتيعلو يةيوح ةيالممغ ط يعم ي

 يDeshpandeلوووو يالم ح  وووو ي علوووو يةيووووح ةيطوووو  يال  قوووو ي ع ضوووورحيلمووووييال بووووحتي يبحلم ح  وووو يمووووعيمةحم
ميووووووحهيمةحلاوووووو يباليلوووووو يمةحملوووووو ي بووووووحتيالفلفوووووو ي(يأ ي2015 آخوووووو   ي يRadeidehيذموووووو يي ي(.ي2014

الملو،يبم و ا يالمل   في ياهحيم يميت يةا تيم يمت سطيال ة يالاح يللرم ةي يي1500مغ حطيسيح يبش ةي
(يغووم يعلوو ي211 يي73التوو،يسووالتي مووعيمةحملوو يالم ح  وو ييم ح  وو  ي(يغووم يعلوو يالتوو ال،ي233 يي94 

يالت ال،يأيضح .

ي

ي
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 Chemical Fertilizers يةئسمدة البيما: اأ2-5
 يفوو،يتيسووي يخوو اصيةملالموو ا يالمسووتيح رووإ(يبEnrichments يالمخصووبحتي أسووم ةيةوو  ياأتُي

 يغيوو يمبحشوو يأمبحشوو يي يالتوو،يييتحارووحيال بووحتيبشووم  يذاتووالت بوو ي ذلوو يموو يخووي يتوو في يالة حصوو يالمغ
علو يةم يالتو،يتسوتمو يالت ح وحتيي يئسم ةيالميميحأة يا تُيي. تحارحيممح ي   عح يإلم،ييتيس ي م هحي يةي ي

 يIspal ييRawa يللميحصووي  يذاتوومغ اسووعيموو يقبوو يالمووةا عي ي ذلوو يلمووحيتوو ف هيموو يع حصوو يي طووحق ي
بحلمميووو يهوووحيت ف يي يعووو ماكي يي(NPK  مووو يالة حصووو يال ئيسووو يالتووو،يتيتحاروووحيالميحصوووي يهووو،ي(.ي2012

يلةووووبيإذي يه تحاوووواكي ييووووؤر يسوووولبح يعلوووو ي موووو ي تمووووحر يال بووووحتي يأالمحفيوووو يخووووي ي موووو يالميحصووووي ييمموووو ي
يشووووووووح  يفوووووووو،يعمليوووووووو يالب ووووووووح يالضوووووووو ئ،ييذاتالووووووووفوووووووو،يت ميووووووووبيالمل   فيوووووووو ييمرمووووووووح ييا يال توووووووو  اي ي   ي

Photosynthesisيال موو يفو،يم يلواف هيلووذل يابو يمو يتوو ييحتي ام ةيموحتيو خ يفو،يت ميووبيالب  تي و يي 
  سوووحميالخييوووحي ييفوووةي مووو يالاوووذ  يإموووحيالفسوووف  يفيةيووو يمووو ي(.يأ2014آخووو    يالخضووو  ي الطوووحه ي ي

  سوحمياكي ييطو ا يالاوذ  يييوثيالتمريو يالغوذائ،يعوح  يأاوةا يالفتيو يموحلب اعمي يي او يفو،ياأهو ي يي ةهوح  اأ
 ئ،ي اخوو يال بووحتيالخييووحيسوو يع يممووحييسووحهميفوو،ي  وو ي تخووةي يالطحقوو يال حتاوو يموو يعمليوو يالب ووح يالضوو

لوو يتوويخي ي ضوو يال بووحتييووؤ  يإ  صووهي يفضووي يعوو يذلوو يفووإ يسووتخ امرحياي ووح يفوو،يال موو ي التمووحر م
 Ndakidemiيي Dakora؛ي2007 يRoss؛ي2013 يآخ    ييSavoyي(.2015 ي

 توحجيإ ةيمحتي مشح مترحيف،يتفةي ياميتمر يبيف،يعملي يالب ح يالض ئ،يه   يفي يلب تحسي ميأمحيا
 ييPrajapati يATPي تووحجاكيع وو ي  ووصيالب تحسووي مييوو خفضيمةوو  يالتمريوو يالضوو ئ،ي ي ي يATPم مووبي
Modi يسووحع يالب تحسووي ميال بووحتيعلوو يم ح موو يالافووح يممووحييةيوو يموو يم ح متووهيلأموو اضي(.ي2012ي 

 يOrtas؛ي2012 آخوووو    ييDesantos فووووتعي غلووووقيالرغوووو  يت ظوووويمي يسوووويط يعلوووو ي موووو يالاووووذ  ي ي
ي(.2013

 ف  صفات النمو الجذري والخضري للنبات NPK: تأثير سماد 2-5-1
ي الاذ يوو ييح صووفحترهووحيعلوو يتيسووي ي م ييا يمبيوو ييا ييوو يتوويري يئمةحملوو يال بحتووحتيبحأسووم ةيالميميحُتظر وو ه

(ي20:5:15 يNPK(يأ يإضوووووحف يسووووومح ي2013 آخووووو   ي يAskariيذي اووووو ييإ ي الخضووووو ي ي الميميحئيووووو 
يعلو يةيوح ةي مو يالمامو عيي1-(يمغم.يه150 يي100 يي50مست يحتي ي برير و ي إل ي بحتحتيالاوة يعم 

ي1-مغوووم.يهي100الاوووذ  يمووو يييوووثيالطووو  ي ال طووو ي ميتووو اهيمووو يالمح  تي وووحتيالمليووو يع ووو يالمسوووت  ي
(يعلووو يالتووو ال،يم ح  ووو  يبووووي1-ملغوووم.يغووومي1.58سووومي يي1.29سووومي يي16.43 بمت سوووطيللصوووفحتيبلووو ي 
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(يع و يمةحملو يالم ح  و يللصوفحتيذاتروحيعلو يالتو ال،.ي1-ملغوم.يغومي1.22سمي يي0.98سمي يي13.85 
ي (يأ يالميت  يالاذ  يللاة يم يالمح  تي حتيالملي ي البيموحلي يةا يي2014 آخ   ي يSedghi أ ضعي

يمة وو  يموعيإضووحف يسوومح ي م ح  و  يبةوو ميامضووحف ؛يإذيي1-مغووم.يهي100المتو اة يبحلمسووت  ييNPKبشوم  
(ي1-موحيم  غ ام.يغومي2.20 يي1-ملغم.يغمي1.62طيالميت  يالاذ  يللصفحتيع  يالتسمي ي بل يمت س
ي(يع  يمةحمل يالم ح   يعل يالت ال،.1-محيم  غ ام.يغمي2.08 يي1-ملغم.يغمي1.12م حب ي 

 يي50 يي0مسووووت يحتي ي بريروووي يمةحملوووو ي بوووحتيالاووووة (يأ2015 آخووو   ي يSylvestre اووو يي
  اقي ط  ي تفحعيال بحتي ع  ياأمياحبي يإيح ي تحئاالمت اة يأعطتييNPKم يسمح يي1-(يمغم.يه300

سميع  يمةحمل يالم ح    يي10.8سميع  يأعل يمست  يللسمح يم حب يي14.6بل ييذاتالالاذ يال ئيس،ي
ط .يي31.66ع  يمةحمل يالم ح   يإل يي1-ط .يهي22.84فضي يع يذل يف  يةا ييحص يال بحتيم ي

ي.1-مغم.يهي300ع  يالمست  يي1-ه
 ي آخووو ييNafiuيمووو يقبووو يSolanum melongena  اسووو يعلووو ي بوووحتيالبحذ اوووح ي بي  وووتي

(ي300 يي200 يي100 هوو،ي(ي20:5:15 يNPKمسووت يحتيموو يسوومح يي ريروو(يأ يإسووتةمح ي2011 
م ح  و  يي1-مغوم.يهي300سوت  يل يةيح ةيال ة يالاح يلأ  اقي السحقي الاذ يع  يالمإ  يأي1-مغم.يه

يشوووووووح يي.ي أالطووووووو  ي الاوووووووح يللرموووووووح يي ةيوووووووح ةيالووووووو ة أ  يإلووووووو ييذاتالوووووووي1-مغوووووووم.يهي200بحلمسوووووووت  ي
Nwaogualaعل ي بحتيالبحميحي  استرميف،ي(ي2015آخ   ي  ييAbelmoschus esculentusيأي 

لوو يةيووح ةيإ  يأي1-(يمغووم.يه600 يي400 يي200 مسووت يحتيي بريرووالمتوو اة ييNPKسوومح يةمح يسووتإ
يبمت سوطيبلو ي  تفحعيال بحتيإ يAbdul-Kashemي ذمو ييي.غوم(يعلو يالتو ال،ي485سومي يي81 يحصله 

ي64 ه،ي(ي15:5:15 يNPKمست يحتيم يسمح يي ريربيمةحمل ي بحتيالطمحطم(يأ ي2015 آخ   ي 
 عوو  يللماموو عي يالاووذ  ي الخضوو  يالوو ة يالاووح ييمضووحعف لوو يإ  يأي1-(يمغووم.يه274 يي140 ي

ووووحيهوووو،يعليووووهيع وووو يمةحملوووو يالم ح  وووو 80 يي35 يي4بم وووو ا ي الرمووووح ي  ييJakuskoيشووووح ييأ يي.(يموووو  ةيعم 
Dakatoسمح يإستةمح يي  ي(يإل يأ2015 يNPKيمغم.ي90 يي60 يي40 مست يحتيي بريرالمت اة يي)

ووعيVigna subterraneanةيعلوو يالل بيووح يالمطموو  يي1-ه علوو يةيووح ةيعوو  يقوو   يال بووحتي عوو  يي ييم 
يغم.ي117.2يبل يذاتةيح ةي ة يال   يال بحت،يالال   يال اي يفضي يع يالبذ  يف،ي

ي (ي30:10:25 يNPK(يأ يإسووووووتةمح يسوووووومح ي2013 يUsman ييJakuskoموووووو ي اوووووو ييموووووو  
يSesamum indicumعلوو ي بووحتيالسمسووميي1-(يمغووم.يه400 يي300 يي200بووريثيمسووت يحتي 

  اسو يمموحيبي  وتيي.ع و يأعلو يمسوت  يللسومح الرمح ي البذ  ي اخو يالرموح ي ي  اقيل يةيح ةيع  ياأأ  يإ
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مووو يسووومح يريرووو يمسوووت يحتيإسوووتةمح ي ي(يأ2013 ي  آخووو ييSaboال قووو،يب اسوووط يعلووو ي بوووحتيأخووو  ي
NPKاقيال بوحتي عو  ياأيأعطوتيتف قوح يمة  يوح يلطو  ي1-(يمغوم.يه200 يي150 يي100المت اة ي ي  

ي2.96 يي1-  قو .ي بوحتي80سومي يي271.11ع  يأعل يمسوت  يبم و ا ي  يحص يال بحتي  ة يالرم ةي
مغوومي يي1.14 يي1-  قوو .ي بووحتي68سوومي يي254.61(يعلوو يالتوو ال،يم حبوو ي 1-طوو .يهي63.6مغوومي ي
 آخووووو   ييOloyedeيذمووووو ييفيموووووحيي(يع ووووو يمةحملووووو يالم ح  وووو ي علووووو يالتووووو ال،يأيضووووح .1-طوووو .يهي39.12

يمة و  يللمسوت  يإسويCucurbita pepo(يأ ي بوحتيال و عي2013  يبشوم   مو يي1-مغوم.يهي200تاحبي
(يمغوم.ي205 يي200 يي150 يي100 يي50(يالمضح يبخمس يمسوت يحتي 20:5:20 يNPKسمح ي

يفو،ييوي ي1-.يهح يط وي21بلو ييذات يحص يال بحتيم رحيالالط  ي الاح يللرمح ييي ال ة ف،يةيح ةيي1-ه
ترميف،ي  اس(ي2015آخ   ي  ييSultanaيشح رم ة.ي أي10000بل يمت سطيع  هحيف،يالرمتح يال اي ي

ي128 بريرو يمسوت يحتيالمتو اة ييNPKسومح يإسوتةمح ي يأإلو ييZinnia elegansي بحتيالةي  عل ي
 ميتوووو  ياأ  اقيموووو ي تفووووحعيال بووووحتيإموووو يموووو يلياحبيوووو يإعطوووو ي تووووحئ يأي1-(يمغووووم.يه548 يي280 ي

ةيووح ةيفضووي يعوو يي1-مغووم.يهي280ع وو يالمسووت  ييلأةهووح يالاووح  يالطوو  ييي  الوو ة المل   فيوو يالملوو،ي
 الم ح   .يب بحتحتيم ح    يي1-مغم.يهي128ع  يالمست  ي  اقي ط لرحيع  ياأ
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 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل             : 3
 The Experiment Conducting: إجراء التجربة 3-1

فو،يالرو ا يالطلوقيي1/10/2015مغميت ب يبتوي ي يي10تا ب يُاصصيسة يال اي ةيم رحييأا يت
ال وووحت يعووو يم موووبيالفضووو يال ح  يووو ييتووويري المة فووو ي ضوووم يي ي ووو يم ةليووو يفووو،يم ي ووو يال ي ا يووو يبرووو  ي

(ي1000 يي500 يي0مووح يالوو  يالممغوو طيبحلشوو اتي  يي1-(يموو .يلتوو 45 يي30 يي15 يي0بووحلت اميةي 
فوو،يت بوو ي توو اخيترمحيي1-(يغووم.يمغووم1.4 يي0.7 يي0(يبحلمسووت يحتي NPKالسوومح يالم مووبي  يمووح )ي
بووذ  يالصوو  يالميلوو،يي ي توومياليصوو  يعلوو D. carotaي.L  بووحتيالاووةيلي الفةحلوويالموو ا  تووحجياكي موو ي ي
يم ي  يال ي ا ي .ف،يم ر قيم يممتبية اع،يللاة ي

 يو ةيتا يبيو يي108(يRCBDتضم تيالتا ب يالةحملي يبتصميميال طحعوحتيالةشو ائي يالمحملو ي 
يتممو  اي3×ييسومح يم موبي3×ييمح يممغ طي3×ييفض ي ح  ي ي4مم  اتي ي مم    يم يرير يع ام ي برير (يإذيتمو   ي

الةحمووو ياأ  يمووو يأ بةووو يت اميوووةيلم موووبيالفضووو يال ح  يووو  ي الروووح ،يرووويثيشووو اتيلموووح يالووو  يالممغووو ط ي
ي(.NPKمست يحتيللسمح يالم مبي ي  الرحلثيرير

مغووميت بوو ي روو يُالبووتيموو يي648مغووميبتموو )يألمووح ،يمووعيي324ُهِيووئيخلوويطيالت بوو يالمموو  يموو ي
يالبتموو سووميي30 )يمووعيت بوو يال روو ي ُملئووتياميووعياأصووصيذاتياأبةووح ي ضووفح ي روو يال ي ا يوو ي ُمووة جي

مغوووميي3(يأ ي 2:يي1مغوووميلمووو ي ايووو ةيم روووحيبخلووويطيالت بووو يب سوووب ي ي9سوووميقط هوووح(يبوووويي25×يإ تفحعروووحي
يموو يي1أصوويصي بمسووحف يي36مغووميت بوو ي روو (.ي تموو   يموو يقطووحعي مموو  (يموو يي6بتموو )ي:ي وو ي ميُفص 

 بةو يعليروحياأيت اميةيال وح  يفضو تميت ةيعييأقسحم بة يأل يإيم يقطحعيط ليح ييمييسِيرميقُيقطحعيع ياآخ ي
ُ ِةعوووتيفيروووحيشووو اتييريرووو يأقسوووحملووو يإي ع ضووويح يي1-(يمووو .يلتووو 45 يي30 يي15 يي0  هووو،ييعشووو ائيح ي

(ي1.4 يي0.7 يي0(يمووح )ي السوومح يالم مووبيبحلمسووت يحتي 1000 يي500 يي0المغ طوو يلميووحهيالوو  ي 
المذم  يف،يأعيهيللمش يخليطيالت ب ي يمي خذيعي أي هيتم ي ممحييا  يامشح ةيإليهيأت ب  يي1-غم.يمغم

ي(.1982 ي  آخ ييPage(يبيسبيط ي  ي2ع يبةضيمم  حتهيالميميحئي ي الفيةيحئي ي ا   ي
ي
ي
ي
ي
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 قبل الزراعةالبيميائية والفيزيائية لخليط تربة التجربة الصفات بع  : 2جدول 

 وحدة القياس المممقيمة المممصفة

يالصفحتيالميميحئي 

 وووووووو pH) 6.7تفحع يالت ب ي 

 1-ة.يم مسي يس،ي EC) 2.21الت صي يالمر بحئ،ي 

   1.38 المح ةيالةض ي 

 1-محيم  غ ام.يغم 48.16 ال ت  اي يالاحهة

 1-محيم  غ ام.يغم 14.52 الفسف  يالاحهة

 1-محيم  غ ام.يغم 282.43 الب تحسي ميالاحهة

يالصفحتيالفيةيحئي 

 3-ميمحغ ام.يم 1.84 المرحف يالظحه ي 

ي  Sand 58.00 م ي
ي  Silt 30.00غ ي ي
ي  Clay 12.00طي ي

يSandy loamي سا يالت ب 

  Preparation of Treatmentsت: تحضير المعامت3-2
ン-ヲ-ヱ :النانوية الفضة دقائق محاليل تحضير 

 Preparation of Nano Silver Particles Solutions 

  يوو يموو يالفضوو ي ت طيةرووحيإلوو يقطووعييصووفيي ُيِضوو تيميحليوو ي قووحئقيالفضوو يال ح  يوو يموو يأخووذي
(يروميتي يلروحيإلو يم موبي وح   يعو يط يوقيتصو يةرحيفو،ي3سومي5صغي ةيالياومي ياوميال طةو يال ايو ةي

 :Neodymium(يNd:YAGم موووةيأبيوووحثيال وووح  يتم  لووو ا،/ياحمةووو يالم فووو يبإسوووتةمح ياروووحةي 

Yttrium – Aluminum – Garnet Laserوو عيي Huafieرح يوو يي60لموو ةيي30علوو ي بضوو يي
 Mafumيالمارووو ياألمت   ووو،يالمحسوووعي2010 آخووو    يي سوووُتةم ي  Scanning electron(.ي اك

microscope (SEM)يحصولي يبوذل ي(ي3يشوم  لفضو يلللمشو يعو يأ قيقيوح)يللم مبوحتيال ح  يو يي
.ي ُيِضوو تيالت اميووةيالمطل بوو يللتا بوو يموو ي(4يشووم  ي ووح  مت يللفضوو ي40يعلوو يميلوو  ي ووح   يبياووم

يم ي اي ي(ي45 يي30 يي15ُهي م رير ييا ميمختلف يلفض ي ذل يبيخذيلالميل  ياأصل،ي م ي ُأمم  ي
ي15 ت اميةيحلبوي ال وح  يالفضو ييياو ميلم موبريرو ييم رحيبحلمح يالم ط يإل ياللت ييحصلي يبوذل يعلو 

فو،يأ عيو يمةتمو ي مغل و يايو ا يلم وعيتيمسو هح يالميحليو يُيفظوتيذل ييبة  ي ي1-م .يلت (ي45 يي30 ي
ي(يفشملتيال شيبمح يال  يف ط.1-م .يلت ي0أمحيمةحمل يالم ح   ي 
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 : دقائق الفضة النانوية تحت عدسة المجار األبترون  الماسح3شبل 

 : محلول الفضة النانوي4شبل 
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 Magnetic Water: الماء الممغنط 3-2-2

يارحةايمغ ط ي ائمي ي ذاتيص عيميل،يلت لي يماح يمغ حطيس،يميو  يع و يمو   يموح ي إسُتةم  ي
لغو ضي  ياأصوصيبحلميوحهي(يموح )يع و يمو ياروحةي1000 يي500ال  يم يخيلرمحي بش ةيبلغتي 

فة وو يموو   يميووحهيالوو  ي مووح يال روو (يموو يي؛ بوو بيالوو  أتربيووتيالارووحةيفوو،ي رحيوو ييعوو يط يووقالممغ طوو ي
( يفو،ييوي يإشوتملتي5شوم ي ياروحةمو يخي يالارحةيتتة ضيل   يالماح يالمغ حطيس،يالت،يي ف هحي

ي.ته ي   يمغ طف طيمح يال ر يال  يبعل يمح )(يي0 الم ح   يمةحمل ي

 ( باوس1111و  511: جاازا مغنطة ماء الري بشدتّ  )5شبل 

 Compound Fertilizerالسماد المرب  : 3-2-3
سوووم ةيهليوو يلصوو حع ياأالشوو م يالة بيوو ياأب اسوووط يصوو عيالمُي(يNPKالسوومح يالم مووبي ي ييةم يسووتُيإ

(ي 5% %1.5(ي الفسوف  ي  3% %3( ي الممو   يمو يال تو  اي ي 6شم ي/ياأ   ي  تحجيالبذ   اكي
إلو يالت بو ي(يعو يط يوقيإضوحفته ي 0.5% %1(ي ة و ي ع حصو يأخو  ي  1% %2 الب تحسوي مي 
ت بوو (يفإقتصوو تيي1-غووم.يمغوومي0ت بوو  يأمووحيمةحملوو يالم ح  وو ي ي1-(يغووم.يمغووم1.4 يي0.7بحلمسووت يحتي 

يعل يع ميالمةحمل يبحلسمح .

ي
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 (NPK: السماد المرب  )6شبل 

 عملية الزراعة وتنفيذ المعامتت: 3-3
Plantation Process and Treatments Applications  

بووذ اتي اخوو يموو يي10الاووة يبةوو يتريئوو ياأصووصيلةمليوو يالة اعو يعوو يط يووقي روو ييبووذ  يُة  عوت
لت طيووبيي يوح يسووطييح ي خفيفووح يبموح يال روو يرومي  يووتيبةوو يالة اعو يمبحشوو ة يي1/10/2015أصويصيبتووي ي ي

ي  الظووو   يالبيئيووو يالسوووحئ ة يسوووبيالف ووو يبوووحل ة يالووو  يملموووحي عوووتياليحاووو ييتيعمليووو تمووو  ي ييالبوووذ   
ةالوو ياأعشووحبييوو  يح ي ف ووح يللم صوو يبووهي يحاوو يال بحتووحتي مطلوو بي أا يووتيعمليووحتيالخ  موو ياأخوو  ي اك

ي1/11/2015ي بحتوحتييو مي3إلو ييحتي اخ يم يأصيصتمتيعملي يالخ يلل بحت ي ي(1989ي  آخ   
(ي  يوتيقبو ييو ميمو يعمليو يتطبيوقي1/12/2015أ  اقيي ي يو ي ي4 بة ي ص  يال بحتحتيإلو يم يلو ي

ووالمةووحميتيالتوو،ي ت اميووةيالفضوو يال ح  يوو يبط ي وو يالوو شيعلوو يالماموو عيالخضوو  يلل بووحتيإضووحف يبيتتم 
متصوحصيالموح ةيإلضومح يمفوح ةيال بوحتيفو،يلتو ي ع و يالصوبححيالبوحم يي1ب اسط يالم ش يالي  ي يسوة ي

 ُاضيفتيمست يحتيالسمح يالم مبيإل يالمام عيالاوذ  يي (1987 يKirkby ييMengelالم ش ش ي 
ت ظوويميي موح يبووي يموو يإضوحف ي أخوو  يفضوي يعوو يي30عحموو ي بفحصوو يةم و،يم تووهي ب اقوعيإضووحفتي يلمو ي
ي. ف ح يلش اتهيالمختلف يبيسبياليحل يال ط بي يلأصصال  يبحلمح يالممغ طي
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 Studied Growth Characteristics ِصفات النمو المدروسة: 3-4
مو يالو ا  ةيقيو يال  اسو يلصوصياأ بحتوحتيلاميوعيالمام عي يالخض  ي الاذ  ييقيحسحتيُاخ ذت

 : ي ه،10/2/2016ي ي يتم يي  ا يمم  يبمةحمل يم يم ي

 Vegetative Group Parameters: قياسات المجموع الخضري 3-4-1
 Mean of Plant Height (cm)متوسط إرتفاع النبات )سم(  :3-4-1-1

يإ تفحعيال بحتوحتيبإسوتةمح يالمسوط ةيالمت يو يإبتو ا  يمو يسوطعي لمو يالت بو يإلو يقمو يال بوحتي يق ي)ي
موو ييحصوو يقسووم يماموو عيإ تفووحعيإسووُتخ  جيالمت سووطيبةوو هحي لاميووعيالمموو  ات يمةحملوو يموو يموو ي بووحتي

ي(.Singh and Stockopf, 1971 يعل يع  هحمةحمل يال بحتحتيف،يم ي

 Mean of Plant Stem Diameter (cm))سم(  للنبات قطر الساقمتوسط : 3-4-1-2
يقطوو يالسووحقي يVernier Caliperبإسووتةمح يارووحةيال  موو ياألمت   يوو ي ال بووحتيال  صوو،يق ووي)ي

Digitalيموو يمةحملو يلاميووعيال بحتوحتيفو،يصوي ،يالم شوي(يي سووُتخ  جي موو ييحصو يقسووم يلمت سوطيابةو هحي اك
ي.مام عيأقطح يسي ح يال بحتحتيف،يم يمةحمل يعل يع  هح

 (1-. نباتورقةللنبات )عدد اأوراق : متوسط 3-4-1-3
Mean of Leaves Number per Plant (Leaf. Plant-1) 

بيي سُتخ  جيُيس  يقسوم ييحصو يمو يبة هحيالمت سوطيع  ياأ  اقيلاميعيال بحتحتيف،يم يمةحمل ي اك
ي.المةحمل ي بحتحتيع  يعل يمةحمل يم يف،يال بحتحتيأ  اقيع  يمام ع

 (1-. نبات2)سم: متوسط المساحة الورقية البلية للنبات 3-4-1-4
Mean of Total Leaf Area per Plant (cm2. Plant-1) 

يالمسحي يال  قيو ي بته ب اسوط ياروحةيقيوح)يالمسوحي يال  قيو يفو،يمو يمةحملو يل بحتوحتيلاميوعياُيس 
-Bioإ توحجيشو م ي يCI-202م  يو ييPortable Laser Leaf Area Meterالليوة  يالميمو  ي

Scienceي موو يخووي يامووعيمسووحيحتياأ  اقيلل بحتووحتي ضوو برحيبةوو  ياأ  اقيالمليوو يلرووحياأم يميوو (ي 
يإستخ اجيمت سطيالمسحي يال  قي يالملي يلل بحت.يت سيمرحيعل يع  يال بحتحتيالميخ ذةيلل يح)يتم ي ي

ي
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 وزن طري( 1-لبل  )ملغم. غما اأوراق من البلوروفيلمحتوى متوسط : 3-4-1-5
Mean of Leaves Content of Total Chlorophyll (mg. g-1 FW) 

يُميتو  ياأ  اقيمو يالمل   فيو يالملو،يإسوت ح ا يإلو يط ي و  ( ي ذلو ي1941 ي Mackinneyقُوِ  ي
يصوغي ةيرومييسوي رحيفو،يهوح  يخةفو،يب او  ي1بيخذي غميمو ياأ  اقيال بحتيو يالط ي و ي ت طيةروحيإلو يقطوع 
يال اشووعيعوو يال اسووبيبإسووتةمح ياروووحةي80بت ميووةييAcetonموو يموو ياأسوويت  يي10 ووو ي   يبةوو هحيُفص 

ي1- قي و .ي   ةي3000بسو ع يألمح ،يالم شي(ييHettich EBA 35   عييCentrifugeالط  يالم مة ي
و ةيمو اتييتو ية ا يالصوبغ يالخضو ا يمو يي15لُم ةي  قي  .يُم   تيعملي يفص يال اشعيع يال اسوبيع 

اروووووووووووحةيالمطيوووووووووووح يالضووووووووووو ئ،ييب اسووووووووووط الضووووووووووو ئي يلل اشوووووووووووعييال اسووووووووووب يبةووووووووووو هحيق يسوووووووووووتيالمرحفوووووووووو 
Spectrophotometerوو عيي  Bichrom–Libra S22–UK 2005يع  وو ييالطووو لي يالمووو ايي ي)

يميتو  يb وح  مت يلمل   فيو يي645 ييa ح  مت يلمل   في يي663  وبي ( ي بتطبيوقيالُمةح لو يالتحليو يُيس 
ي:المل،اأ  اقيم يالمل   في ي

 

:ي ي(.=يالياميال رحئ،يلل اشعي م يVإذيأ  
Dي=يالمرحف يالض ئي يللمل   في يالمستخلص.ي
Wيال ة يالط  يلأ  اقي غم(.ي= 

 (1-. نباتغم)الخضري للنبات للمجموع  والجاف الطري انالوزن: متوسط 3-4-1-6
Mean of Fresh and Dry Weight of Vegetative Root Part (g. Plant-1) 

يال ة يالط  يللمام عيالخض  يلل بحتيبة ي بي  غسلهي ت ظيفهيفصلهيع يالمام عيالاذ  يُيس 
يMetler HK 160الميةا ياألمت   ،ياليسح)ي  و عييب اسط م ياأت ب يالةحل  يبه ي ت طيةه يُرم ي ِة ه ي
وووذتيعشووو ائيح يريرووو ي بحتوووحتيليللمامووو عيالخضووو  يس يسووو  يالم شوووي(يليسوووحبيالووو ة يالطووو   مووو يمووو يُاخ 

سووُتخ جيمت سووطيالوو ة يالطوو  يللماموو عيالخضوو  يلل بووحتيب سووم يماموو عي ييمةحملوو ي لاميووعيالمموو  ات اك
عييالمام عيالخض  يلم ي بحتي اخ يمي)يسويل فح ي  ضوعييأ ةا يال بحتحتيعل يع  هح ي بة ييذل يُ ض 

ي48ميلموو ةي70º  اوو ييوو ا ةييحبووح ،يالم شووي(يعلوو ييHirayamaفوو،يفوو  يمر بووحئ،يمتاوو  يالروو ا ي  وو عي
يبحلميةا ياليسح)يليسحبيال ة يالاح يلُه. يسحع يليي يربحتيال ة يبة هحي ِة ي

ي



 Materials and Methods المواد وطرائق العمل: الثالثالفصل 

37 

 Root Group Parameters: قياسات المجموع الجذري 3-4-2
 Mean of Plant Root Length (cm))سم(  طول الجذر للنباتمتوسط  :3-4-2-1

ي  لاميووعيالمموو  ات يمةحملوو يموو يموو يلموو ي بووحتيبإسووتةمح يالمسووط ةيطوو  يالاووذ يلل بووحتيق ووي)ي
سوووُتخ  جي ي علووو يمةحملووو ي،يمووو يأطووو ا يالاوووذ  يلل بحتوووحتيفووومووو ييحصووو يقسوووم يمامووو عيالمت سوووطيبةووو هحياك

ي.ع  هح

 Mean of Plant Root Diameter (cm))سم(  الجذر للنباتقطر متوسط : 3-4-2-2
يقطوو يال يDigitalيVernier Caliperال  موو ياألمت   يوو ي بإسووتةمح يارووحةياووذ يلل بووحتيق ووي)ي
يمووو يمةحملووو يلاميوووعيال بحتوووحتيمووو يصوووي ،يالم شوووي(ي سوووُتخ  جي مووو يلمت سوووطيابةووو هحي لاميوووعيالممووو  ات ي اك

ي.يحص يقسم يمام عيأقطح يسي ح يال بحتحتيف،يم يمةحمل يعل يع  هح

 وزن طري( 1-)ملغم. غم الباروتينات البليةمن  الجذرمحتوى متوسط : 3-4-2-3
Mean of Root Content of Total Carotenoids (mg. g-1 FW) 

يُميتووو  ي ( ي1987 يLichtenthalerمووو يالمح  تي وووحتيالمليووو يإسوووت ح ا يإلووو يط ي ووو ييالاوووذ  قُووِ  ي
يصغي ةي م يرمييسي رحيف،يهح  يخةفو،يب او  ي1 ذل يبيخذي غميم يالرمح يالط ي  ي ت طيةرحيإل يقطع 

يال اشووعيعوو يال اسووبيبإسووتةمح ياروووحةي80بت ميووةييAcetonموو يموو ياأسوويت  يي10 ووو ي   يبةوو هحيُفص 
ي1- قي و .ي   ةي3000بسو ع يألمح ،يالم شي(ييHettich EBA 35   عييCentrifugeالط  يالم مة ي

ق يسوووووووووتيالمرحفووووووووو يالم ئيووووووووو يلل اشوووووووووعيب سوووووووووحط ياروووووووووحةيالمطيوووووووووح يالضووووووووو ئ،يروووووووووميي قي ووووووووو ي15لُمووووووووو ةي
Spectrophotometerو عيي  Bichrom–Libra S22–UK 2005ي470(يع  و ييالطو  يالمو ا،ي

يميت  يالرمح يم يالمح  تي حتيالملي : بي   ح  مت  ي بتطبيقيالُمةح ل يالتحلي يُيس 

 

يإذيأ :ي
=Aي ح  مت (.ي470ق ا ةيالمرحف يالض ئي يع  يالط  يالم ا،ي ي
Yيياميالميل  يالذ ييةط،ياممتصحصي يي=A.ي

ي.(2592متصحصي يللمح  تي حتي=ي مةحم يام=يي
ي
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 (1-. نباتغم)الجذري للنبات للمجموع  والجاف الطري نيالوزن: متوسط 3-4-2-4
Mean of Fresh and Dry Weight of Plant Root Part (g. Plant-1) 

يال ة يالط  يللمامو عيالاوذ  يلل بحتو بي  ف و ةيعو يالمامو عيالُخضو  يحتيبةو يفصوله يبة حيو يُيس 
يب ي(ي3-4-1-6 يم يب حيحيالطي يالةحلقيبوه  يرُوم ي ِة ي ي ُ ِظ ي ط يالميوةا ياألمت   و،ياليسوح)يسوا ُغس  ي

م يلاميعيال بحتحتييللمام عيالاذ  يس يس  يالم شي(يل يسحبيال ة يالط  يMetler HK 160   عي
سُتخ جيمت سطيال ة يالط  يللمام عيالاو يي م يمةحمل ي لاميعيالمم  ات ذ  يلل بوحتيب سوم يمامو عياك
عييالمام عيالاوذ  يلمو ي بوحتي اخو يموي)يسويل فح يروم يفو،ي يأ ةا يال بحتحتيعل يع  هح ي بة ييذل يُ ض 

سوحع يي48ميلمو ةي70ºيحبح ،يالم شي(يعل ي  ا ييو ا ةييHirayamaف  يمر بحئ،يمتا  يالر ا ي   عي
يبحلميةا ياليسح)يليسحبيال ة يالاح يلُه.يليي يربحتيال ة  يبة هحي ِة ي

 لتقدير العناصر الغذائية والبروتين البل  : هضم العينات النباتية3-4-2-5
Digestion of Plant Samples to Determinate of Nutrition Elements and Total 

Protein 

ذتيعي حتي الت،يتمييسحبيال ة يالاوح ييم  ات لاميعيالميمةحمل م يم ييالمام عيالاذ  ُأخ 
يغميبيسبيط ي  ي0.2ي ة يم رحيُأخذييرمي تيب اسط يطحي   يمر بحئي يي يطُي(ي ي4-2-4-3لرحي الف  ة:ي
Cresserيي Parsonsمو ي ُاضوي يلروحيي100  ضة تيف،ي   قيالرضوميالةاوحا،يسوة ي(ي1979 ي

(يHClO4مو يمو ييوحمضيالبي مل  يو يالُم موةي ي2(ي يH2SO4م يم ييحمضيالمب يتي يالُم مةي ي5
ي  ا يالي ا ةيتو  يايح يإلو ي عييال   قيعل يصفيي يالتسخي ي ُ ف ةته مي يتو ي450ºمةحم يُمسحع .ي ض 

يالياوميفو،يالو   قيإلو ي و ي يُبو   ييالو   قي ُامم  مو يبإضوحف يالموح يالُم طو  يي100أصبعيالميل  ي ائ وح (يرُومي
يللة حص يالتحلي :ي م ُهيُقِ  تيال سبيالمئ ي 

  Nitrogen Concentration)%( : تربيز النتروجين3-4-2-5-1

يت ميةيال تو  اي يبيسوبي مو يي10 ذلو يبيخوذي ي(1979 يParsons ييCresserط ي و يقي)ي
يلُهي(ي5-2-4-3 م يال   قيالم ص  يف،يالف  ةيالسحب  ي م يم يهي   مسي يالص  ي ميي10 ُاضي ي

 NaOHم يم يميل  ييحمضيالب  ي يي50ف،يأ ب ب يالت طي ياليح ي يعل ي ي  ضعي40(يبت ميةي
 H3BO3يف،يارحةيت طي يال ت  اي ي المحم  مل ا ي4(يبت ميةي Macrokjeldhal)ل امعياأم  يوحيي

ييوووحمضيالب  يووو ياليوووح  يعلووو يي502يتووو يأصوووبعيياوووميالميلووو  ي عي مووو ي ِقفوووتيعمليووو يالت طيووو .يُسوووي 
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يياوووومياليووووحمضيالُمسووووترل ي فوووو،يعمليوووو يي0.1اأم  يووووحيمووووعييووووحمضيالمب يتيوووو ي  ووووبي    مووووحل،(يرووووميُيس 
يالتسييع( ي بتطبيقيالُمةح ل ياآتي يُقِ  تيال سب يالمئ ي يلل ت  اي يالُمل،:

يي

 Phosphorus Concentration : تربيز الفسفور )%(3-4-2-5-2

يت ميةيالفسف  يبيسبي ييبيخذي(1979 يParsons ييCresserط ي  يق ي)ي م يم يي5 ي ذل ي
الل  يوووووووو يلم لبيوووووووو اتيالفح وووووووو ي ميالمفسوووووووووف ةيط ي ووووووووو يالييسووووووووبب   قيالةي وووووووو يالمرضوووووووو م ي مةحملترووووووووحي

Spectrophotometric Vanadium Phosphomolybdate Method ل يوح)يالمرحفو يالم ئيو ي
 Bichrom – Libra  و عييSpectrophotometerللفسوف  يبإسوتةمح ياروحةيالمطيوح يالضو ئ،ي

S22–UK 2005وووح  مت  ي بحمسوووتةح  يبم ي ووو يالفسوووف  يال يحسووو،يي420مووو ا،ياليالطووو  (يع ووو ي 
يت ميةيالفسف  يرميُقِ  تي سبتُهيالمئ ي . يإسُتخ  جي

 Potassium Concentration تربيز البوتاسيوم )%( :3-4-2-5-3
يت ميووةيالب تحسووي ميبيسووبيط ي وو ي يبيخووذي( ي1979 يParsons ييCresserق ووي)ي موو يي5 ذلوو ي

موووو .يي95موووو ي   قيالةي وووو يالمرضوووو م ي ُاضووووي يلرووووحيالمووووح يالُم طوووو يالخووووحل،يموووو ياآي  ووووحتيبياوووومي
يAtomic Absorption Spectroscopy (ASS)مطيوح ياممتصوحصيالوذ  ي بإسوتةمح ياروحةي

الطو  يالمو ا،ييقوي )يي وح  مت يي766.5مو ا،ياليالطو  ع  يي(Jenway – PFP7–UK 2002   عي
يت ميةيالب تحسي ميرميُقِ  تي سبتُهيالمئ ي .  للب تحسي م ي بحمستةح  يبم ي  يالب تحسي ميال يحس،يإسُتخ  جي

 Calcium Concentration )%( البالسيومتربيز  :3-4-2-5-4
يت ميةي يبيخذي ي(1979 يParsons ييCresserط ي  يبيسبييالمحلسي مق ي)ي م يم يي5 ذل ي

موو .ي بإسووتةمح يي95   قيالةي وو يالمرضوو م ي ُاضووي يلرووحيالمووح يالُم طوو يالخووحل،يموو ياآي  ووحتيبياوومي
الطوووو  يالموووو ا،ييقووووي )يي ووووح  مت يي422.7يموووو ا،اليطوووو  ع وووو ياليمطيووووح ياممتصووووحصيالووووذ  ارووووحةي
يت ميةييالمحلسي م ي بحمستةح  يبم ي  يللمحلسي م يرميُقِ  تي سبتُهيالمئ ي .يالمحلسي مال يحس،يإسُتخ  جي

ي

ي
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 Ferrous Concentration (1-مايبروغرام. غم) الحديدتربيز  :3-4-2-5-5
يت ميوةي يبيخوذي يCresser and Parsons (1979)بيسوبيط ي و ييالي يو ق وي)ي مو يي5 ذلو ي

موووو .يي95موووو ي   قيالةي وووو يالمرضوووو م ي ُاضووووي يلرووووحيالمووووح يالُم طوووو يالخووووحل،يموووو ياآي  ووووحتيبياوووومي
الطووو  ييقوووي )يي وووح  مت يي263.5يمووو ا،اليالطووو  ع ووو يمطيوووح ياممتصوووحصيالوووذ  ي بإسوووتةمح ياروووحةي

ي.الة ص ت ميةيتمييسحبيال يحس،ييالي ي  ي بحمستةح  يبم ي  يللي ي الم ا،ي

 Zinc Concentration (1-مايبروغرام. غم) الزنكتربيز  :3-4-2-5-6
يت ميووةي يبيخووذي ي(1979 يParsons ييCresserط ي وو يبيسووبييالة وو ق ووي)ي موو يموو يي5 ذلوو ي

موو .ي بإسووتةمح يي95   قيالةي وو يالمرضوو م ي ُاضووي يلرووحيالمووح يالُم طوو يالخووحل،يموو ياآي  ووحتيبياوومي
 يللة و الطو  يالمو ا،ييقي )يي ح  مت يي284.56يم ا،اليالط  ع  يمطيح ياممتصحصيالذ  يارحةي

ي.الة ص ت ميةيتمييسحبيال يحس،ييالة   بحمستةح  يبم ي  ي

 Total Protein Percentage النسبة المئوية للبروتين البل  )%(: 3-4-2-5-7
ياآتي :ي فقيالُمةح ل (ي ي2000 يAOAC يُقِ  تيال سب يالمئ ي يللب  تي يالمل،يبيسبيط ي  

ي6.25×يلب  تي يالمل،ي=يال سب يالمئ ي يلل ت  اي يال سب يالمئ ي يل

 إستختص المواد الفعالة ف  جذور الجزر )البيبمالين والبيبوجينمول( وتقمديرها بتقنيمة: 3-4-2-6
 (HPLCالسائل اللون  عال  اأداء )

Extraction of Baicalin and Pycogenul from Carrot Roots and Their Estimation by 

High performance Liquid Chromatography (HPLC) Technique  

ذبيتميإستخيصرمحي يإليوهيمطي  يالاذ  يالاح يغميم يي1ي ة يخ  ميلو  يمو يمو يي1 ُاضوي ي
بلايم،ييCyan   عييVortexالمحةجيال  ام،يي اسط م ا  (ي تمييمةاُرمحيبي0.05   ي ميصمل  ي يال
يBeckman ووو عي عمليووو يالطووو  يالم موووة يبإسوووتةمح ياروووحةيالطووو  يالم موووة يلرموووحيُاا يوووتيروووميالم شوووي(ي

يال اشوووعيي  قي ووو ي20ل ُمووو ةيي1- قي ووو .ي   ةي2000ألموووح ،يالم شوووي(يبسووو ع ي ووو ي ووو يرووومييُاهم  وووذييال اسوووبي ي م  ُاخ 
يلووُهي ½ي ُمة اووحيبإسووتةمح يالمووحةجيالوو  ام،يلموو ةيي  (70موو يموو يالميوو  ياأريلوو،ي ت ميووةيي1.5 ُاضووي ي

 بة هحيُاا يتيعملي يالط  يالم مة يبإستةمح يارحةيالط  يالم مة يي سحع ي عل ي  ا يي ا ةيالغ ف 
ي10ل موو ةيي1- قي وو .ي   ةي10000(يبسوو ع يألمووح ،يالم شووييJanetzki – Cold centrifuge  وو عي
 (ي70موو يموو يميلوو  يالميوو  ياأريلوو،ي ي0.6حف ي ُاعيوو ييإسووتخيصيال اسووبيموو ةيُاخوو  يبإضووي  قووحئق
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ووذيي ي5 ُموو   تيالةمليووحتي فسوورحيلليصوو  يعلوو يالمووح ةيالذائبوو يفوو،يالميوو  يالتوو،يمر لرووحيال اشووع ي أخيوو ا يُاخ 
يفووو،يعمووو  يألووووي يال اشوووعي ُي  ووو ي ووو ي ي(.2007 يKreutzmann ييChristensen يHPLCموووحيم  لت يم 

مموووحيتوووم يالمشووو يعووو يالُم مبوووحتيالمفصووو ل يعلووو يطووو  ييظووو   يالفصووو .(ي4 يي3 يي اووو  لالي ضوووعي ي
ووبتيمسووحيحتيال  موومي  قووتيالظروو  يي357 ووح  مت يللبيمووحلي ي ي342موو ا،ي  ووح  مت يللبيم اي وو  ي ُيس 

سووتُييData processer Shimadzu CR4–A3 الت اميووةيب سووحط ييحسووب ي  ييBaicalinيةم  اك
Pycogenulال يحسوووووووويي ييStandardيالُمار ووووووووةي يموووووووو يشوووووووو مي Sigmaي5.20األمح يوووووووو يبت ميووووووووةيي

سووووووحبيت ميووووووةيي1-مووووووحيم  غ ام.يموووووو   ييBaicalinلووووووذل يالغوووووو ض ي بتطبيووووووقيالُمةح لوووووو ياآتيوووووو يتووووووم يي 
Pycogenul.ي

 عامل التخفيفم  القياس  تربيزم للنموذج/ المساحة النسبية للقياس ( نسبية مالمساحة ال) =تربيز النموذج 

تقنية السائل اللون  عال  اأداء  جذور الجزر بواسطةف   لمادة البيبالينظروف الفصل : 3جدول 
(HPLC) 

 Shimadzu – Japan (2010) المستخ ميHPLC  عي م شييارحةي

 Injector Rheodyne (7125) اليحق 

 Automatic system controller (S11 – 6A) ارحةيالسيط ة

 Injection loop (5 µl) ممي يال م ذجيالمستخ ميبحلي  

 Two Shimadzu model (LC – 6A Pumps)  ع  يالمضخحت  عي

 T1= 22ºC. 2 Min-1   ا يي ا ةيالةم  ياابت ائي 

 T2= 34ºC. 2 Min-1   ا يي ا ةيالةم  يال رحئي 

 28ºC.Min-1 مة  يإ تفحعي  ا يالي ا ة

 Injector temperature = 18ºC   ا يي ا ةياليحق 

 Detector temperature = 40ºC   ا يي ا ةيالمحش 

 ODS2 C18 (4 di × 250 mm) أبةح ه  عيالةم  ي ي

 Metaphosphoric acid  + H2O (2:2) (V:V) HPLC grade الط  يالسحئ 

  Solid phase C18 الط  يالصلب

 Attenuation (103 × 213) يسحسي يالارحة

 (1cm. Min-1) س ع ي  ق يالتساي 

 .Equipped with flow 0.5 ml/min, UV detection at 342 nm   عيالمحش 
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تقنيمة السمائل اللمون  عمال   فم  جمذور الجمزر بواسمطة لمادة البيبوجينولظروف الفصل : 4جدول 
 (HPLC)اأداء 

 Shimadzu – Japan (2010) المستخ ميHPLC  عي م شييارحةي

 Injector Rheodyne (7125) اليحق 

 (S11 – 6A)يAutomatic system controller ارحةيالسيط ة

 Injection loop (20 µl) ممي يال م ذجيالمستخ ميبحلي  

 Two Shimadzu model (LC – 6A Pumps)   عي ع  يالمضخحت

 T1= 34ºC. 2 Min-1   ا يي ا ةيالةم  ياابت ائي 

 T2= 50ºC. 2 Min-1   ا يي ا ةيالةم  يال رحئي 

 32ºC.Min-1 مة  يإ تفحعي  ا يالي ا ة

 Injector temperature = 22ºC   ا يي ا ةياليحق 

 Detector temperature = 50ºC   ا يي ا ةيالمحش 

 ODS2 C18 (4 di × 250 mm) أبةح ه  عيالةم  ي ي

 .H2O/CH3CN, 50:50 v/v الط  يالسحئ 

  Solid phase C18 الط  يالصلب

 Attenuation (103 × 213) يسحسي يالارحة

 (1cm. Min-1) س ع ي  ق يالتساي 

 .Equipped with flow rate 1.5 mL/min, UV detection at 357 nm   عيالمحش 

 Statistical Analysisالتحليل اإحصائ  : 3-5
 Analysis ofختبوح يتيليو يالتبوحي يبة يتب يبرحي ت تيبرحي ف ح يمُيِللتيبيح حتيال تحئ يإيصحئيح ي

Varianceي ANOVAِفوذتيفو،يب  وحم ي بإسوتةمح ياليحسوبياألمت   و،ي( ي ي ُMicrosoft Excel 

ع وو محيمح ووتي ي ق    ووتيمت سووطحتيالُمةووحميتيData Analysis اةيتيليوو يالبيح ووحتي ف ووح يأ(ي2010
 Revised Least Significantيالمةو  يبإسوتةمح يإختبوح يأقو يفو قيمة و  مة  يو يبي روحيالفو  قي

Difference (RLSD)ي0.05ع  يُمست  يإيتمح يي Steelي(.1997 آخ    يي

 



 

 النتائج



 "Results النتائج": "الرابعالفصل "

43 

 Results                                                 النتائج: 4
بعم  صمفات  فم  تمداختتااو والسمماد المربم   الممغنط اءوالم نانو الفضةثير أت: 4-1

 .D. carota Lلمجموع الخضري لنبات الجزر النمو ل

 : متوسط إرتفاع النبات )سم(4-1-1
(.يإذي5ئ،يإلووو يمة  يووو يتووويري ي وووح  يالفضووو يفووو،يإ تفوووحعيال بوووحت ياووو   ي حالتيليووو ياميصووويأشوووح يي

أ  يإلو يخفوضيمة و  يفو،يي1-مو .يلتو ي45 يي30يييظيم يالا   يأ يةيح ةيت ميةي ح  يالفض يإل ي
مووو ي وووح  يالفضووو يي1-مووو .يلتووو ي15بمةحملووو يسوووم(يأ يي26.68إ تفوووحعيال بحتوووحتيم ح  ووو  يبمةحملووو يالم ح  ووو ي 

لوومييختلفوووحيعووو يبةضوورمحيمة  يوووح .ي لووميُتظرووو يمةوووحميتيالمووح يالممغووو طي السووومح يسووم(ي اللوووذا يي27.08 
 يالم مبيأ يت اخيترحيمعي ح  يالفض يتيري ا يمة  يح يف،يهذهيالصف .

 )سم(متوسط قطر الساق : 4-1-2
(ييظر يتيري يع امو يال  اسو ي تو اخيترحيفو،يصوف يقطو يالسوحقي الوذ يُيظرو يالتويري ي6الا   ي 

ي ووح  يالفضوو يمووعيالمووح يالممغوو ط ي التوو اخ يالمة وو  يل ووح  يالفضوو يمووعيالسوومح يالمة وو  ي لتوو اخ يعووحمل، 
يالم مب.

ف  قوحتيمة  يو يفو،يمت سوطيقطو يسوحقي بوحتيالاوة يع و ي يظر يم يالتو اخ ياأ  يعو مي او  ي
(ي0.67 يي0.60 يي0.66(يإذيبلو ي 1-مو .يلتو ي0ش   يالمح يالمستةمل يف،ييحل يغيحبي ح  يالفضو ي 

ع و يإسوتةمح ي وح  ي(يمح ) يعل يالتو ال،.ي اليوح يي طبوقي فسوهي1000 يي500ي ي0سميع  يالش اتي 
 يي0(يسوووميللشووو اتي 0.61 يي0.61 يي0.65إذيبلووو يقطووو يالسوووحقي ي1-مووو .يلتووو ي30الفضووو يبوووحلت ميةي

ع وو يإسووتةمح ييإايأ ووهي (يمووح )يعلوو يالتوو ال، يأ يلووميتظروو يف  قووحتيمة  يوو يفيمووحيبي رووح1000 يي500
موو ي ووح  يالفضوو يمووح يأعلوو يقطوو يسووحقيع وو يمةحملوو ي  يال بحتووحتيبمووح يممغوو طيي1-موو .يلتوو ي15الت ميووةي
موو ي ووح  يي1-موو .يلتوو ي15سوومي الووذ يلوومييختلوو يمة  يووح يعوو يمةحملوو يي0.72مووح )يإذيبلوو يي500بشوو ةي

ي1000سوم.يفو،ييوي يةيوح ةيشو ةيمغ طو يالموح يإلو يي0.64الفض يب   يإستةمح يللمح يالممغ طيإذيبلو ي
يتوو اخ يمةحملوو يي0.59مووح )يأ تيإلوو يإ خفووحضيمة وو  يفوو،يقطوو يالسووحقيبلوو يع وو هحي ي45سووم.ي أظروو ي

لوو ييموح )يأعلوو يقطو يللسوحقيبي1000 يي500مو ي ووح  يالفضو يموعيمغ طو يمووح يالو  يبشو ةيي1-مو .يلتو 
 ي اللوووذا يلووومييختلفوووحيعووو يبةضووورمحيمة  يوووح يإايإ رموووحيأعلووو يمووو يمةحملووو يالم ح  ووو ي(يسوووم0.68 يي0.72 

سم.ي لميُتظر يع امو يال  اسو يالم فو  ةي ايتو اخيتي وح  يالفضو يموعيالسومح يالم موبيأ يي0.58البحلغ ي
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 يأ يتوويري يمة وو  يفوو،يتوو اخيتيالمووح يالممغوو طيمووعيالسوومح يالم مووبيأ يالتوو اخ يالريروو،يلة اموو يال  اسوو
 صف يقط يالسحق.

فم  متوسمط إرتفماع النبمات  تمداختتااو والسمماد المربم   الممغمنط اءفضة والمالثير نانو أت: 5جدول 
 )سم( للجزر

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

 نانو الفضةالتداخل بين يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 28.00 22.17 31.67 27.28 

500 30.33 30.07 24.00 28.13 

1000 26.07 24.50 23.33 24.63 

15 

0 22.50 27.67 31.33 27.17 

500 29.50 26.83 28.83 28.39 

1000 23.17 24.33 29.57 25.69 

30 

0 21.17 24.33 20.50 22.00 

500 25.17 22.83 27.67 25.22 

1000 24.17 27.67 21.00 24.28 

45 

0 23.67 25.50 23.67 24.28 

500 23.50 21.17 25.17 23.28 

1000 26.17 24.67 24.17 25.00 

ي 25.91 25.14 25.28 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
N.Sي

N.Sي
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 28.13 25.58 26.33 26.68 

15 25.06 26.28 29.91 27.08 

30 23.50 24.94 23.06 23.83 

45 24.44 23.78 24.33 24.19 

RLSD(0.05) N.Sي2.33ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 25.18 26.79 24.92 23.83ي0

 26.26 26.42 25.23 27.13ي500

 24.90 24.52 25.29 24.89ي1000

RLSD(0.05) N.SيN.Sي
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فم  متوسممط قطمر السمماق  تممداختتاا: تمأثير نممانو الفضمة والممماء الممغمنط والسممماد المربم  و 6جمدول 
 )سم( للجزر

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 0.76 0.62 0.61 0.66 

500 0.62 0.64 0.54 0.60 

1000 0.78 0.63 0.60 0.67 

15 

0 0.59 0.59 0.74 0.64 

500 0.63 0.72 0.82 0.72 

1000 0.59 0.66 0.52 0.59 

30 

0 0.70 0.63 0.63 0.65 

500 0.62 0.61 0.59 0.61 

1000 0.63 0.50 0.69 0.61 

45 

0 0.56 0.59 0.58 0.58 

500 0.81 0.67 0.66 0.72 

1000 0.77 0.65 0.61 0.68 

ي 0.63 0.63 0.67 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
ي0.10

N.Sي
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 0.72 0.63 0.58 0.65 

15 0.60 0.65 0.69 0.65 

30 0.65 0.58 0.64 0.62 

45 0.71 0.64 0.62 0.66 

RLSD(0.05) 0.11يN.Sي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 0.63 0.64 0.61 0.65ي0

 0.66 0.65 0.66 0.67ي500

 0.64 0.61 0.61 0.69ي1000

RLSD(0.05) N.SيN.Sي
ي
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 (1-متوسط عدد اأوراق للنبات )ورقة. نبات: 4-1-3
يالت ميوةا ي 7أر  ي ح  يالفض يمة  يح يفو،يةيوح ةيعو  ياأ  اقيل بوحتيالاوة ي او   ي ي15(يإذيسوا  ي

م ح  وووو  يي1-(ي  قوووو .ي بووووحت7.85 يي7.96أعلوووو يمت سووووطيلةوووو  ياأ  اقيبلوووو ي يم ووووهُيي1-(يموووو .يلتوووو 30 ي
التوو،يي1-موو .يلتوو ي45(يأ يل بحتووحتيمةحملوو ي1-  قوو .ي بووحتي7.07بمت سووطيعوو  ياأ  اقيل بووحتيالم ح  وو ي 

لتي  موووذل يالسووومح يالم موووبيفلووومييبووو يحيأ يتووويري يمة ووو  يي.يأموووحيالموووح يالممغووو ط1-  قووو .ي بوووحتي7.33سوووا 
يللصف يقي يال  اس .

ي8.67أعطو يأعلو يمت سوطيلةو  ياأ  اقيبلو يالت اخ يالر حئ،يبي ي ح  يالفض ي الميحهيالممغ ط ي
مح )يميحهيممغ ط يم ح    يي500 ح  يالفض ي يي1-م .يلت ي15ع  يالت ليف يالمم   يم يي1-  ق .ي بحت

 لمييم يللت اخ يالر حئ،يبي يمةحميتي ح  يالفضو يموعيالسومح يالم موبيأ يباميعيالمت سطحتياأخ  .ي
إايأ يالتو اخ يالريرو،يلة امو يال  اسو ييالم مبيأ يتيري يمة و  يفو،يالصوف .يالمح يالممغ طيمعيالسمح 

يمة  يوو يفوو،يالتوويري يفوو،يمت سووطيعوو  ياأ  اق ي يييووظيموو يهووذايالتوو اخ يتذبووذبيفوو،يامخووتي ي أظروو ي
يالت ليفوو يالمم  وو يموو ي ي500يمووعموو ي ووح  يالفضوو يي1-موو .يلتوو ي30المة وو  يلةوو  ياأ  اقيللت ليفووحت؛ي اك  

  قو .يي9.33ت بو يسومح يم موبيأعطوتيأعلو يعو  يلوأ  اقيبلو ييي1-غم.يمغومي0.7ي  يممغ طيمح )يمح
يف،يامختي يع يالت ليفحتيالريري ياأخ  .ي1- بحت يتفح تي

 (1-. نبات2المساحة الورقية البلية للنبات )سممتوسط : 4-1-4
لل بحتوحتيالمو  اةيا  يف قيمة و  يفو،يالمسوحي يال  قيو يالمليو ي(ي غميع مي ي8م يالا   ي يتضعي

(يمعي بحتحتيالم ح  و يالمو  اةيبحلموح يالةوح  ي1-.ي بحت2سمي161.69مح )ي ي500بحلمح يالممغ طيبش ةي
أعلو يمو يالمسوحي يال  قيو يلل بحتوحتيف،يالمةوحملتي ي(يإايأ يمسحيترمحيال  قي ي1-.ي بحت2سمي156.73 

ي(.1-.ي بحت2سمي143.50مح )ي ي1000ممغ طيبش ةيالمح يحلبيالم  ي 
يالتوو اخ يبووي  ةيووح ةيمة  يوو يفوو،يمت سووطيالمسووحي يال  قيوو ييالفضوو ي المووح يالممغوو ط ووح  ييممووحيسووا  ي

يبلوو ذيمووح )يإي500مووح يممغوو طيبشوو ةي ووح  يالفضوو ي يي1-موو .يلتوو ي15لل بووحتيع وو يالت ليفوو يالمم   وو يموو ي
مو .يي0م ح    يبمت سطيالمسحي يال  قي يل بحتحتيالم ح   ي ي1-.ي بحت2سمي179.70أعل يمت سطيللصف ي

ي.1-.ي بحت2سمي133.30يبل يييالذ (ي ح  يفض ي مح يغي يممغ طي1-لت 
ميتي ووح  يالفضو  ي السوومح يالم مووبي التو اخيتيالر حئيوو يبي رموحي التوو اخ يالريروو،ي لوميُتظر وو يمةوح

يال  قي يالملي يلل بحتيال اي .لة ام يال  اس يتيري ا يمة  يح يف،يصف يالمسحي ي
ي
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فم  متوسمط عمدد اأوراق  تمداختتاا: تمأثير نمانو الفضمة والمماء الممغمنط والسمماد المربم  و 7جدول 
 ( للجزر1-)ورقة. نبات

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 8.33 7.67 6.33 7.44 

500 7.00 6.67 6.33 6.67 

1000 7.33 6.33 7.67 7.11 

15 

0 7.33 8.00 8.00 7.78 

500 9.00 8.00 9.00 8.67 

1000 7.33 7.67 7.33 7.44 

30 

0 8.67 8.00 9.00 8.56 

500 7.33 9.33 7.33 8.00 

1000 7.00 7.00 7.00 7.00 

45 

0 7.00 7.67 6.33 7.00 

500 6.67 7.33 8.00 7.33 

1000 9.00 7.00 7.00 7.67 

ي 7.44 7.56 7.67 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
ي0.17

ي2.36
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 الفض مت سطيتيري ي ح  ي
0 0.7 1.4 

0 7.56 6.89 6.78 7.07 

15 7.89 7.89 8.11 7.96 

30 7.67 8.11 7.78 7.85 

45 7.56 7.33 7.11 7.33 

RLSD(0.05) N.Sي0.60ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 7.69 7.42 7.83 7.83ي0

 7.67 7.67 7.83 7.50ي500

 7.31 7.25 7.00 7.67ي1000

RLSD(0.05) N.SيN.Sي
ي
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فمم  متوسممط المسمماحة  تممداختتاا: تممأثير نممانو الفضممة والممماء الممغممنط والسممماد المربمم  و 8جممدول 
 ( للجزر1-. نبات2الورقية البلية )سم

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 164.60 120.03 115.29 133.30 

500 152.28 167.19 153.15 157.54 

1000 189.83 158.90 147.93 165.55 

15 

0 148.34 170.42 186.02 168.26 

500 167.54 177.54 194.02 179.70 

1000 163.48 154.85 118.16 145.50 

30 

0 177.41 164.60 153.59 165.20 

500 128.04 148.06 161.73 145.94 

1000 135.65 121.51 124.07 127.08 

45 

0 186.11 155.59 138.78 160.16 

500 174.97 138.96 176.84 163.59 

1000 164.87 111.39 131.33 135.86 

ي 150.07 149.09 162.76 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
ي32.42

N.Sي
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 168.90 148.71 138.79 152.13 

15 159.79 167.60 166.07 164.49 

30 147.04 144.72 146.46 146.07 

45 175.32 135.31 148.98 153.20 

RLSD(0.05) N.SيN.Sي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 156.73 148.42 152.66 169.12ي0

 161.69 171.44 157.94 155.71ي500

 143.50 130.37 136.66 163.46ي1000

RLSD(0.05) N.Sي14.75ي
ي
ي
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 ("وزن طري 1-ملغم.غم") "البلوروفيل البل من  اأوراقمحتوى "متوسط : 4-1-5
مو يياأ  اقةيوح ةيميتو  يفو،ييياحبيوح يإرو يفضو يأال ح  يستةمح يإ(يأ ي9الا   ي ل يظيم ي تحئ ي
 ة يطووو  يل بحتوووحتيي1-غوووم.يملغووومي0.6229يمل   فيووو يمووو الملووو،يلليتووو  يالميا ييصوووبغ يالمل   فيووو يإذيةي

 يي15ت ميةي ي  ة يط  يلل بحتحتيالمةحمل يبحلي1-غم.يلغممي0.6598 يي0.6587يل إمةحمل يالم ح   ي
الوذ يي1-مو .يلتو ي45بحلت ميةيعل يال بحتحتيالمةحمل يمة  يح يبذل ييمتف ق  يعل يالت ال،يي1-(يم .يلت 30
يالموح يالممغو ط يأُيظر  يالا   ي فسهي ة يط  .يممحيي1-غم.يملغمي0.5784ع  هيالصف ييمت سطبل ي

 ة يي1-غووم.ملغووم"ي0.6365 ي"موو يالمل   فيوو يالملوو،"يمووح )يتفوو قيمة  يووح يبميتوو  ي بحتحتووهي500بشوو ةي
 الت،يبل ييممغ طالمح )يأ يغي يي1000بحلمح يالممغ طيبش ةيالمةحمل يال بحتحتيي"ميت  "(يعل ي"ط  

للسومح يالم موبي موح ي.ي ة يطو  ي1-غوم.يملغمي(0.6348 يي0.6186ميت اهحيم يالمل   في يالمل،ي 
يمة  يووح يتوويري ا يت بوو يي1-غووم.يمغوومي1.4بحلمسووت  ي ي0.7284أعلوو يميتوو  يللمل   فيوو يالملوو،يبلوو يإذيسووا  ي
ت بوو يالووذ يأعطوو يأقوو يميتوو  يللصووف يبلوو يي1-غووم.يمغوومي0.7 ة يطوو  يم ح  وو  يبحلمسووت  يي1-ملغووم.يغووم
ي1-غوومملغم."ي0.6072سووالتيي"مووعي بحتووحتيالم ح  وو يالتوو،م ح  وو  ي"يأ ي" ة يطوو  ي1-غوومملغم."ي0.5543
ي." ة يط  
ميتو  ييمت سوطفو،يةيوح ةيتيري هيالمة و  يي المح يالممغ طفض ي ح  يالبي يالت اخ يالر حئ،ييظر يي أ
 ة يطووو  (يفووو،يال بحتوووحتيالمةحملووو يي1-ملغوووم.يغووومي0.7162إلووو يأعووويهي مووو يالمل   فيووو يالُملووو،يياأ  اق

مووح )يم ح  وو  يمووعياميووعيي500بشوو ةييالفضوو ي مووح يممغوو ط ووح  يي1-موو .يلتوو ي15بحلت ليفوو يالمم  وو يموو ي
يالتوو اخ يالر ووحئالمت سووطحتيللصووف يبتوويري يت ليفووحتيالتوو اخ يقيوو يال  اسوو .ي فضوو يال ووح  يبووي ي،يممووحيأظروو ي

ت بوو يسوومح يي1-غووم.يمغوومي1.4المم  وو يموو يت اميووةي ووح  يالفضوو يمووعيت ليفووحتي السوومح يالم مووبيأ ياميووعيال
قووتيمة  يووح يعلوو ياميووعيالت ليفووحتياأخوو  يبتسووايلرحيأعلوو يالمت سووطحتيلميتوو  ي موو يياأ  اقم مووبيتف  

 ي" ة يط  ي1-غمملغم."(ي0.7162 يي0.7878 يي0.7097 يي0.6999المل   في يالمل،يإذيبلغتي 
ي(.9 ممحيه،ي ا  ةيف،يالا   ي ي"عل يالت ال،"

فو،يالاو   يالسمح يالم مبيالممغ طي ييح يصحئ،يللت اخ يالر حئ،يبي يالم تشي ي تحئ يالتيلي ياا
مح )(ي أعل يمست  يللسومح يي1000 مح يال  يمغ ط يل  يم يأعل يش ةيتف قيالت ليف يالمم  يل يإذاتهي

ي1-ملغوم.يغومي0.8790يت ب (يف،يتي يقيأعل يميت  يللمل   فيو يالملو،يبلو ييي1-غم.يمغمي1.4الم مبي 
قووتي ة يطوو   مة  يووح يعلوو ياميووعيالت ليفووحتياأخوو  يللتوو اخ ي مووذل ي بحتووحتيالم ح  وو يذاتييحبوو   هيتف  
ي ة يط  .ي1-ملغم.يغمي0.5884الميت  ي
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اأوراق محتوى "متوسط ف   تداختتااو : تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  9جدول 
 ("وزن طري 1-ملغم. غم") "البلوروفيل البل من 

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 0.5860 0.5958 0.8595 0.6804 

500 0.5958 0.6055 0.7227 0.6413 

1000 0.5860 0.5372 0.5176 0.5469 

15 

0 0.6153 0.4786 0.5958 0.5632 

500 0.7618 0.7130 0.6739 0.7162 

1000 0.5958 0.6348 0.8595 0.6967 

30 

0 0.6153 0.5762 0.9278 0.7065 

500 1.0255 0.6348 0.4102 0.6902 

1000 0.4395 0.2832 1.0255 0.5827 

45 

0 0.5372 0.6153 0.6153 0.5893 

500 0.5469 0.5274 0.4200 0.4981 

1000 0.3809 0.4493 1.1134 0.6479 

ي 0.7284 0.5543 0.6072 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.0016 
ي0.0033

ي0.0056
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 0.5893 0.5795 0.6999 0.6229 

15 0.6576 0.6088 0.7097 0.6587 

30 0.6934 0.4981 0.7878 0.6598 

45 0.4883 0.5307 0.7162 0.5784 

RLSD(0.05) 0.0033ي0.0019ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 0.6348 0.7496 0.5665 0.5884ي0

 0.6365 0.5567 0.6202 0.7325ي500

 0.6186 0.8790 0.4761 0.5005ي1000

RLSD(0.05) 0.0028ي0.0016ي
ي
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يأعلوو يمت سووطيللميتوو  يالملوو   فيل،يلل بووحتيي لوو يظيموو يتوو اخ  ع اموو يال  اسوو يالووريثيمةووح يأ  
يف،يال  اس ياليحلي يبل يي  ة يط   ي الذ يمح يبتيري يالت ليفو يالمم   و يمو يي1-ملغم.يغمي1.1134يُسِا ي

 ي هو يسومح يم موبيت بو ي1-غوم.يمغومي1.4ي موح )يموح يممغو طيي1000يفضو ي ال وح  يي1-م .يلت ي45
مت سطيللميت  يالمل   فيل،يالمل،يسالتهيال  اس ياليحلي يبتف قيمة و  يعلو ياميوعيالمت سوطحتيأعل ي

ياأخ  يللصف يبتيري يت ليفحتيالت اخ يالرير،يقي يال  اس .

 (1-الوزن الطري للمجموع الخضري )غم. نباتمتوسط : 4-1-6
الووو ة يالطوووو  يللماموووو عي(يي ضووووعيتووويري يع اموووو يال  اسووو ي توووو اخيترحيفووو،يمت سووووطي10الاووو   ي 

الفضو يلوميتوؤر يمة  يوح يفو،يالو ة يالطو  يللمامو عيالخضو  .ي يتضوعيمو يهوذايالاو   يأ يت اميوةي وح  ي
مغ ط يمح يالسو ،يأرو تيمة  يوح ي سولبيح يفو،يالو ة يالطو  يللمامو عيالخضو  يإذيبلو ييف،ييي الخض  ي

ي500الممغو طيبشو ةيي"مةحملو يالموح يلوميتختلو يمة  يوح يعو " التو،يي"1- بوحتغم."ي6.20لمةحمل يالم ح  و ي
مووح )يي1000مغ طوو يالمووح يع وو يالشوو ةيي"فوو،ييووي يإختلفووتيعوو يمةحملوو ”(ي1-غووم.ي بووحتي5.88مووح )ي 

 فسوهيعو مي او  يفو قي.يمموحيأظرو تيال توحئ يالمة  ضو يفو،يالاو   ي"1-غم.ي بحت"ي4.88 الت،يسالتي
ي1-غوم.ي بوحتي5.34 يي5.18لبحلغ يت ب ي اي1-(يغم.يمغم1.4 يي0.7السمح يالم مبي يمة   يلمةحملت،
ي.1-غم.ي بحتي6.42 اللتح يإختلفتحيمة  يح يع يمةحمل يالم ح   يعل يالت ال،ي

 يظر يم يالت اخ يالر حئ،يالمة   يبي ي ح  يالفض ي المح يالممغ طيأ يةيح ةيش ةيالمغ ط يلمح ي
يإ خفحضوح يمة  يوح يتوح ة يي1000إل يي500الس ،يم ي مح )يع  يم يت ميةيمو يت اميوةي وح  يالفضو يسوب بي

ييأخ  يف،يال ة يالط  يللمام عيالخض  .يتح ة ي غي يمة   ي  عيالخض  يع و يال ة يالط  يللمام اك  
فو،ييوي يبلو يي1-غوم.ي بوحتي7.40يموح )يموح يممغو طيبلو ييي500 ح  يفضو يموعيي1-م .يلت ي15الت ليف ي
موح )يموح يممغو طيي1000معيالت ليف يالمم   يمو يالت ميوةي فسوهيل وح  يالفضو يموعيي1-غم.ي بحتي3.99

يالمح يالممغ  يمح ).يي1000 يي500طي اليح ي فسهيت  يبح يي طبقيعل يت ليفحتي ح  يالفض يمعيش ت، 
 لمييم يه ح يأ يتيري يمة   يللت اخ يالر حئ،يبي ي ح  يالفض ي السمح يالم مبيأ يت اخ يالمح ي
الممغ طيمعيالسمح يالم مب ي مذاياليح يلمييم يه ح يأ يتويري يمة و  يلتو اخ يع امو يال  اسو يالريرو ي

يف،يال ة يالط  يللمام عيالخض  يل بحتيالاة .معيبةضرحي
ي
ي
ي
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ف  متوسمط الموزن الطمري  تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 11جدول 
 ( للجزر1-للمجموع الخضري )غم. نبات

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 6.24 4.27 4.95 5.15 

500 5.61 7.12 5.92 6.22 

1000 8.39 5.78 5.22 6.46 

15 

0 9.74 5.73 6.03 7.17 

500 6.03 7.69 8.49 7.40 

1000 4.48 4.79 2.70 3.99 

30 

0 6.84 5.68 7.02 6.51 

500 5.14 4.54 5.19 4.96 

1000 5.63 3.58 5.24 4.82 

45 

0 7.01 6.15 4.72 5.96 

500 6.02 3.64 5.11 4.92 

1000 5.92 3.17 3.43 4.17 

ي 5.34 5.18 6.42 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.75 
ي1.60

N.Sي
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 6.75 5.72 5.36 5.94 

15 6.75 6.07 5.74 6.19 

30 5.87 4.60 5.82 5.43 

45 6.32 4.32 4.42 5.02 

RLSD(0.05) N.SيN.Sي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 6.20 5.68 5.46 7.46ي0

 5.88 6.18 5.75 5.70ي500

 4.86 4.15 4.33 6.10ي1000

RLSD(0.05) N.Sي0.75ي
ي
ي
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 (1-نبات)غم. "للمجموع الخضري الجافالوزن متوسط ": 4-1-7
الووو ة يالاوووح يللمامووو عيالخضووو  ي"(يُيظرووو يتووويري يع امووو يال  اسووو ي تووو اخيترحيفووو،ي11الاووو   ي 

ه ح يتيري ا يمة  يح يلت اميةي ح  يالفض يف،يال ة يالاح يبل يف،يأعويهي ي يتضعيم يالا   يأ ي"لل بحت
مو .يي30 أ  وحهيع و يالت ميوةيي1-غوم.ي بوحتي1.021م ي ح  يالفضو يإذيبلو ييي1-م .يلت ي15ع  يالت ميةي

يالاو   يذاتوهيأ يمغ طو يموح يالو  يع و يالشو ةي1-غم.ي بحتي0.835م هيإذيبل ييي1-لت  ي500.يممحيأظر ي
مةحملووو ي" أ  وووحهيع ووو يي"1- بوووحتغم."ي1.002ي" ة ياوووح يللمامووو عيالخضووو  يبلووو يي"تيأعلووو يموووح )يأعطووو

يي.1-غم.ي بحتي0.862ي"الم ح    يمة  يوح يفو،يهوذهيالصوف يإذي أ   إستةمح يالسمح يالم موبيهو ياآخو يأر و ي
يأقوو يقيموو يلووُهيع وو يمسووت  يالسوومح ي فوو،ييووي يي1-غووم.ي بووحتي0.890يبلغووتت بوو يي1-غووم.يمغوومي0.7سووا  ي

ي.1-غم.ي بحتي0.980مح تيمةحمل يالم ح   يه،ياأعل يإذيبلغتي
يأ ياميوعيت ليفوحتي الت اخ يالر وحئ،يالمة و  يبوي يت اميوةي وح  يالفضو ي مغ طو يموح يالسو ،يأ ضوعي

 ي1-غوم.ي بوحتي0.700 ح  يالفض يمعيش  يمغ ط يمح يالس ،يمح تيأعل يمو يمةحملو يالم ح  و يالبحلغو ي
ي1-م .يلت ي15ع  يالت ليف يالمم   يم يي1-غم.ي بحتي1.264 بل يأعل ي ة ياح يللمام عيالخض  ي

 وح  يالفضو يي1-م .يلتو ي45مح )يلمح يال  يتلترحيالت ليف يالمم   يم يي500 ح  يالفض ي ش ةيمغ ط ي
ي.1-غم.ي بحتي1.061مح )يالت،يسالتيي1000معيمغ ط يمح يال  يبش ةي
يالتو اخ ي المة و  يبوي يت اميوةي وح  يالفضو ي السومح يالم موبيأ يأعلو ي ة ياوح يللمامو عي أظر ي

 ووح  يالفضوو يموو ي   يالسوومح يالم مووبيتلترووحيي1-موو .يلتوو ي45الخضوو  يمووح يع وو يالت ليفوو يالمم  وو يموو ي
ي ح  يالفض ي ت ب يسومح يم موبي اللتوح يإختلفتوحيعو يي1-غم.يمغمي1.4 يي0.7معيي1-م .يلت ي15ت ليفت، 

يعل يالت ال،.ي1-غم.ي بحتي(ي1.118 يي1.102يح ي بةضرمحيمة  ي
يأ يت ليفوو يالمووح يالممغوو طي التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي يالمووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبيأ ضووعي

 ة ياوووح ي"ت بووو يأعطوووتيأعلووو يي1-غوووم.يمغووومي1.4موووح )يموووعيالسووومح يالم موووبيبحلمسوووت  يي500بشووو ةي
مووح )يموو ي   يي1000تلترووحيت ليفوو يمغ طوو يالمووح يبشوو ةيي1- بووحتغم.ي1.039ي"للماموو عيالخضوو  يبلوو 

يالتووو اخ يالريرووو،يالمة ووو  يبوووي يع امووو يال  اسووو يي.1-غوووم.ي بوووحتي1.023تسووومي ي البحلغووو ي أ يمموووحيأظرووو ي
موح )ي السومح يي500معيالمح يالممغو طيبشو ةيي1-م .يلت ي15الت ليف يالمم   يم ي ح  يالفض يبحلت ميةي

غم.يي1.608ي" ة ياح يللمام عيالخض  يبل يي"ت ب يأعطتيأعل يي1-غم.يمغمي1.4الم مبيبحلمست  ي
مح )يلمح يال  يي1000 ح  يالفض يع  يش ةيمغ ط يي1-م .يلت ي45تلترحيالت ليف يالمم   يم يي1- بحت

ي15 أيضوح يالت ليفو يالمم  و يمو ي وح  يالفضو يبوحلت ميةيي1-غم.ي بحتي1.533 م ي   يتسمي يإذيسالتي
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ي1.246ت بوو يسوومح يم مووبي التوو،يسووالتيي1-غووم.يمغوومي0.7مووح )ي ي500مووعيشوو ةيمغ طوو يي1-موو .يلتوو 
ي.1-غم.ي بحت
 الجمافف  متوسط الموزن  تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 11جدول 

 ( للجزر1-للمجموع الخضري )غم. نبات

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-الم مبي غم.يمغمالسمح ي
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 0.910 0.479 0.712 0.700 

500 0.903 1.191 0.883 0.992 

1000 1.294 1.027 0.773 1.031 

15 

0 0.767 0.938 1.054 0.919 

500 0.938 1.246 1.608 1.264 

1000 0.828 1.122 0.691 0.881 

30 

0 1.116 0.582 1.047 0.915 

500 0.917 0.678 0.986 0.860 

1000 0.438 0.979 0.773 0.730 

45 

0 0.938 0.972 0.835 0.915 

500 1.177 0.814 0.678 0.890 

1000 1.533 0.650 0.999 1.061 

ي 0.920 0.890 0.980 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.002 
ي0.005

ي0.008
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1.036 0.899 0.789 0.908 

15 0.844 1.102 1.118 1.021 

30 0.824 0.746 0.935 0.835 

45 1.216 0.812 0.837 0.955 

RLSD(0.05) 0.005ي0.003ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 0.862 0.912 0.743 0.933ي0

 1.002 1.039 0.982 0.984ي500

 0.926 0.809 0.945 1.023ي1000

RLSD(0.05) 0.004ي0.002ي
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بعم  صمفات على  تداختتااو والسماد المرب   الممغنط اءوالم نانو الفضةثير أت: 4-2
 .D. carota Lلنبات الجزر النمو للمجموع الجذري 

 )سم( الجذرطول : متوسط 4-2-1
(.ي12تيري يع ام يال  اس ي ت اخيترحيف،يمت سطيط  ياذ  ي بحتيالاة يم ضعيف،يالا   ي 

يلت اميوةي ووح  يالفضوو يتوويري ا يمة  يوح يفوو،يطوو  يالاووذ يإذيبلو ييأقصووحهيع وو يالمةحملوو ي يظرو يموو يالاوو   ي أ  
عياميووعيالمةووحميتيال ح  يوو ياأخوو  يبمووحيفيرووحيسووميم ح  وو  يمووي14.68موو ي ووح  يالفضوو يي1-موو .يلتوو ي15

يي13.88مةحملووو يالم ح  ووو ي سوووم.يشووو ةيمغ طووو يموووح يالسووو ،يأظرووو تيتووويري ا يمة  يوووح يفووو،يهوووذهيالصوووف يإذيقووو  
سومي ع و يالشو ةيي14.60مت سطيطو  يالاوذ يموعيةيوح ةيشو ةيمغ طو يالموح يإذيبلو ييع و يمةحملو يالم ح  و ي

ع يمةحملو يالم ح  و يفو،ييوي يأقو يطو  يللاوذ يموح يسمي الذ يلمييختل يمة  يح يي14.69مح )يي500
،يسووم ي لوومييموو يللسوومح يالم مووبيأ يتوويري يمة وو  يفووي12.20مووح )يإذيبلوو يي1000مووعيإسووتةمح يالشوو ةي

يط  يالاذ .
التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي يت اميووةي ووح  يالفضوو ي مغ طوو يمووح يالسوو ،يأ ضووعيأ يأعلوو يطوو  ي

مووح )يإذيبلوو يي500 ووح  يالفضوو يمووعيشوو ةيمغ طوو يي1-موو .يلتوو ي15للاووذ يمووح يمووعيالت ليفوو يالمم  وو يموو ي
يسم.ي14.61سمي مح ياأعل يم ح    يمعياميعيت ليفحتيالت اخ يبمحيفيرحيمةحمل يالم ح   يي17.20

يأ يأعل يطو  يللاوذ يموح يع و ي الت اخ يالر حئ،يالمة   يبي ي ح  يالفض ي السمح يالم مبيأظر ي
ت بوو يموو يالسوومح يالم مووبيبلوو يي1-غووم.يمغوومي0.7ضوو يمووعي ووح  يالفي1-موو .يلتوو ي15الت ليفوو يالمم  وو يموو ي

 ووح  يالفضوو يموو ي   يسوومح يم مووبيي1-لتوو موو .يي45 هوو يأقوو يممووحيسووالتهيمةحملوو يالت ليفوو ييسوومي15.26
البحلغوو ييإختلفووحيمة  يوح يموعيمةحملوو يالم ح  و يفوو،ييوي سومي التو،يلووميتختلو يمة  يووح يعو يسوحب ترح يي15.89
المة وو  يبووي يشوو ةيمغ طوو يمووح يالوو  ي السوومح يالم مووبيإلوو يتفوو قيسووم.ي ُيشووي يالتوو اخ يالر ووحئ،يي13.33

ت بوو يموو يالسوومح يالم مووبيإذيي1-مغوومغووم.يي1.4مووح )يمووعيإسووتةمح يي500 طيبشوو ةيت ليفوو يالمووح يالممغوو
ي15.88بمحيفيرحيمةحملو يالم ح  و ييسميتف قتيعل ياميعيت ليفحتيالت اخ ي16.00أعطتياذ  ا يبط  ي

يسم.
يأ يالت ليفو يالمم  و يمو يالت اخ يالرير،يالمة   ي مو .يي15لة ام يال  ا)يف،يالا   ي فسوهيبوي  ي

ت بوو يي1-غووم.يمغوومي1.4مووح )ي سوومح يم مووبيبمسووت  يي500 ووح  يالفضوو يمووعيمووح يممغوو طيبشوو ةيي1-لتوو 
يمة  يووح يعوو ياميووعيت ليفووحتيمةووحميتيي19.33لاووذ يال بووحتيبلوو ييأعطووتيأعلوو يطوو ا ي سوومي الووذ يإختلوو ي

يسم.يي17.83مةحمل يالم ح   يالبحلغ ييالت اخ ياأخ  يبمحيفيرح
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 الجمذرفم  متوسمط طمول  تمداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغمنط والسمماد المربم  و 12جدول 
 )سم( للجزر

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

الت اخ يبي ي ح  يالفض ييت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
ي المح يالممغ ط 0 0.7 1.4 

0 

0 17.83 13.33 12.67 14.61 

500 11.50 14.33 15.00 13.61 

1000 10.67 16.60 13.00 13.42 

15 

0 13.67 14.83 16.50 15.00 

500 15.83 16.43 19.33 17.20 

1000 12.50 14.50 8.50 11.83 

30 

0 15.83 14.83 13.83 14.83 

500 12.50 13.40 16.17 14.02 

1000 12.17 8.10 14.00 11.42 

45 

0 16.17 11.17 14.50 13.94 

500 15.33 13.00 13.50 13.94 

1000 16.17 10.83 9.33 12.11 

ي 13.86 13.45 14.18 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
ي1.65

ي2.85
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 13.33 14.76 13.56 13.88 

15 14.00 15.26 14.78 14.68 

30 13.50 12.11 14.67 13.43 

45 15.89 11.67 12.44 13.33 

RLSD(0.05) 1.55ي0.98ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 14.60 14.38 13.54 15.88ي0

 14.69 16.00 14.29 13.79ي500

 12.20 11.21 12.51 12.88ي1000

RLSD(0.05) 1.35ي0.74ي
ي
ي
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 )سم( الجذرقطر : متوسط 4-2-2
(يتيري يع ام يال  اس ي ت اخيترحيف،يقط ياذ ي بحتيالاوة .ي يييوظيمو ي13ي ضعيالا   ي 

يإسووتةمح يالمووح ي الاو   يأ يت اميووةي ووح  يالفضوو يلووميتووؤر يمة  يووح يفوو،يقطوو ياووذ يال بووحت يفوو،ييووي يأظروو ي
ي1000سوووم(يتف قوووح يمة  يوووح يعلووو يالمةحملووو يي1.34سوووم(ي الم ح  ووو ي ي1.36موووح )ي ي500الممغووو طيبشووو ةي

وو يإسووتةمح يالسوومح يالم مووبيتوويري ا يمة  يووح يفوو،يقطوو ي يسووم.يي1.17مووح )يفوو،يقطوو ياووذ هحيالبووحل ي لووميُيظر 
يالاذ .

يأقطووح ياووذ  ي التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي يت اميووةي ووح  يالفضوو ي مغ طوو يمووح يالسوو ،يأ ضووعيأ  
ي500المغ طو ي وح  يالفضو يموعيشو ةيي1-مو .يلتو ي15 اأ لو يتم  وتيمو ييي تتو ليفالاوة يال حتاو يمو يال

موح )(يتسوح تيفيرموحيي500مو ي وح  يالفضو يموعيي1-مو .يلتو ي30الرح يو يتم  وتيمو ي ييمح )يلمح يال  
أ يإسوتةمح يالموح يالممغو طيسميعل يالت ال، يف،ييي يي1.47 يي1.48أقطح يالاذ يإذيبل ييلم يم رمحي

يمة  يوح يعو يمةحملو يي1-مو .يلتو ي45مح )يمعي ح  يالفضو يبوحلت ميةيي1000 يي500بحلش تي ي إ خفوضي
ي1-مو .يلتو ي30 يي15سم ي هذهياأخي ةيتسح تيأيضح يمعيالت ليفتي يالسوحب تي ي ي1.48م ح  ترحيالبحلغ ي

سوووم يعلووو يالتووو ال،(يمموووحييممووو يي1.47 يي1.48موووح )يموووح يممغووو طي البحلغووو يي500 وووح  يالفضووو يموووعي
أ ووهيلووميتظروو يالتوو اخيتيالر حئيوو يل ووح  يالفضوو يمووعييإعتبح هووحيت ليفوو يب يلوو .ي ممووحيياوو  يذموو هيه ووحيأيضووح ي

السمح يالم مب ي المح يالممغ طيمعيالسمح يالم مب ي الت اخ يالريرو،يلة امو يال  اسو يأ يتويري يمة و  ي
يف،يقط ياذ ي بحتيالاة .

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 الجمذرفم  متوسمط قطمر  تمداختتاا: تأثير نانو الفضة والمماء الممغمنط والسمماد المربم  و 13جدول 
 )سم( للجزر

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 1.22 0.98 1.45 1.22 

500 1.15 1.41 1.37 1.31 

1000 1.39 1.37 1.18 1.32 

15 

0 0.96 1.29 1.46 1.24 

500 1.41 1.54 1.48 1.48 

1000 1.04 1.12 1.00 1.05 

30 

0 1.52 1.16 1.56 1.41 

500 1.20 1.44 1.76 1.47 

1000 1.26 0.81 1.13 1.06 

45 

0 1.55 1.45 1.45 1.48 

500 1.54 0.98 0.98 1.17 

1000 1.35 1.22 1.16 1.24 

ي 1.33 1.23 1.30 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
ي0.22

N.Sي
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1.26 1.25 1.33 1.28 

15 1.14 1.32 1.31 1.26 

30 1.33 1.14 1.48 1.31 

45 1.48 1.21 1.20 1.30 

RLSD(0.05) 0.24يN.Sي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 1.34 1.48 1.22 1.31ي0

 1.36 1.40 1.34 1.33ي500

 1.17 1.12 1.13 1.26ي1000

RLSD(0.05) N.Sي0.11ي
ي
ي
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  وزن طري( 1-غم )ملغم.الباروتينات البلية الجذر من متوسط محتوى : 4-2-3
أ يأ  ووو يميتووو  يللمح  تي وووحتيالمليووو يموووح يموووعيإسوووتةمح ي وووح  يالفضووو يي(14 ييظرووو يمووو يالاووو   

مووووعياميووووعيالمةووووحميتيي"م ح  وووو "ي ة يطوووو  ي1-غوووومملغم.ي1.2845"يإذيبلوووو "ي1-موووو .يلتوووو ي30بووووحلت ميةي
 يممووحيأر وو تيمةووحميتيمغ طوو يمووح ي ة يطوو  ي1-ملغووم.يغوومي1.5916اأخوو  يبمووحيفيرووحيمةحملوو يالم ح  وو ي

-ملغم.يغومي1.4549ال  يسلبح يف،يميت  يالمح  تي حتيالملي يف،يالاذ يإذيبلغتيع  يمةحمل يالم ح   ي

يي ة يط  ي1-ملغم.يغمي1.3939 يي1.4248 يي ة يط  ي1 ي1000 يي500شو ةيالمغ طو يلمةوحملت، 
يمح )يعل يالت ال،.

ت بووو يأعطووو يأعلووو يميتووو  يللمح  تي وووحتيي1-غوووم.يمغووومي1.4إسوووتةمح يالسووومح يالم موووبيبحلمسوووت  ي
-غومملغم.ي1.4622ي"بمةحمل يالم ح  و "ي"م ح    يي ة يط  ي1-غمملغم."ي1.4704الملي يف،يالاذ  يبل ي

ي1-ملغوم.يغومي1.3410ت ب يسمح يم مبيالتو،يسوالتيي1-غم.يمغمي0.7أ يم ح    يبمةحمل يي ة يط  ي1
ي. ة يط  

يأ يالت ميوةي مو .يي45الت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يمةحميتي وح  يالفضو ي الموح يالممغو طيأ ضوعي
مووح )يأعطووتيمح  تي ووحتيمليو يفوو،يالاووذ يبلغووتيي1000موو ي ووح  يالفضو يمووعيشوو ةيمغ طوو يالموح يي1-لتو 

 ة يي1-ملغووم.يغوومي1.3247مةحملوو يالم ح  وو يالتحبةوو يلرووحيأعلوو يموو يي ة يطوو  ي1-ملغووم.يغوومي1.4940
م ي ح  يالفض يةا يميت  يالاوذ يمو يالمح  تي وحتيي1-م .يلت ي30 يي15 يف،ييي يع  يالت اميةيط  

ملغووم.يي1.3019 يي1.6014المليوو يمووعيعوو ميإسووتةمح يالمووح يالممغوو طيإذيبلوو ييلموو يم رووحيعلوو يالتوو ال،ي
يمعيإستةمحلرحي ة يط  ي1-غم يبإختي يمة   .ي ق  

يالتوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي ي ووح  يالفضوو ي السوومح يالم مووبيأ يمةحملوو يالم ح  وو يالتوو،يلوومي  أظروو ي
تشووتم يعلوو يإسووتةمح ي ووح  يالفضوو ي السوومح يالم مووبيأعطووتيأعلوو يميتوو  يموو يالمح  تي ووحتيالمليوو يبلوو يي

م ح  ووو  يموووعياميوووعيالت ليفوووحتياأخووو  يفووو،يمةوووحميتيالتووو اخ .يأموووحيي ة يطووو  ي1-ملغوووم.يغووومي1.7251
يأ يأعلو يميتو  يللمح  تي وحتيفو،ي الت اخ يالمة   يالر حئ،يبوي يالموح يالممغو طي السومح يالم موبيأ ضوعي

 ع  يالت ليفو يي ة يط  ي1-ملغم.يغمي1.5119اذ ي بحتيالاة يمح يمعيمةحمل يالم ح   يبمت سطيبل ي
ملغوم.يي1.5021ت ب يسمح يم مبيبلو ييي1-غم.يمغمي1.4 )يمغ ط يمح يال  يمعيمحي500المم   يم ي

ي اللتح يإختلفتحيع يبةضرمحيمة  يح .ي ة يط  ي1-غم
ي
ي
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الجمذر متوسط محتوى ف   تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 14جدول 
 وزن طري( 1-الباروتينات البلية )ملغم. غممن 

يالفض  ح  ي
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 1.9465 1.4093 1.4191 1.5916 

500 1.8000 1.6047 1.8195 1.7414 

1000 1.4289 1.4875 1.4093 1.4419 

15 

0 1.6047 1.5851 1.6144 1.6014 

500 1.3703 1.1749 1.3019 1.2824 

1000 1.3117 1.1945 1.5363 1.3475 

30 

0 1.2335 1.2824 1.3898 1.3019 

500 1.2140 1.1554 1.4093 1.2596 

1000 1.2628 1.1945 1.4191 1.2921 

45 

0 1.2628 1.2824 1.4289 1.3247 

500 1.4191 1.3507 1.4777 1.4158 

1000 1.6926 1.3703 1.4191 1.4940 

ي 1.4704 1.3410 1.4622 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.0017 
ي0.0033

ي0.0057
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1.7251 1.5005 1.5493 1.5916 

15 1.4289 1.3182 1.4842 1.4104 

30 1.2368 1.2107 1.4061 1.2845 

45 1.4582 1.3345 1.4419 1.4115 

RLSD(0.05) 0.0033ي0.0019ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 الممغ طتيري يالمح ي مت سط
0 0.7 1.4 

 1.4549 1.4631 1.3898 1.5119ي0

 1.4248 1.5021 1.3214 1.4508ي500

 1.3939 1.4460 1.3117 1.4240ي1000

RLSD(0.05) 0.0029ي0.0017ي
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 يشووي يالتوو اخ يالريروو،يالمة وو  يإلوو يأ يلموو يت ميووةيموو يت اميووةي ووح  يالفضوو يت ليفوو يمةي وو يموو ي
الم مبيتةط،يمةرحيأعل يميتو  يمو يالمح  تي وحتيالمليو يإذييييوظيأ وهيع و يمغ ط يمح يال  ي السمح ي

ي1-غوم.يمغومي1.4موح )يشو ةيمغ طو يموح يالو  ي يي1000مو ي وح  يالفضو يموعيي1-مو .يلتو ي15الت ميةي
م يضم يت ليفحتيالت ميةي فسهيل ح  يي ة يط  ي1-غمملغم.ي1.5363ت ب يسمح يم مبيمح تياأعل ي
ي1.4موح )يمو يالمغ طو ي يي1000مو ي وح  يالفضو يموعيي1-م .يلتو ي30الفض  يف،ييي يع  يالت ميةي

 ة يي1-ملغوم.يغومي1.4191ت ب يسمح يم مبيأعطتيأعل يميت  يم يالمح  تي حتيبلغوتيي1-ملغم.يغم
موح )يلمغ طو يي1000طوتيت ليفتوهيموعيمو ي وح  يالفضو يف و يأعي1-م .يلتو ي45.يأمحيع  يالت ميةيط  

 ة يي1-ملغوم.يغومي1.6926مح يال  يم ي   يالسمح يالم مبيالميت  ياأعل يللمح  تي حتيالمليو يبلو يي
ي.ط  

 (1-غم. نبات) الوزن الطري للمجموع الجذري: متوسط 4-2-4
الو ة يي(يي ضعيتيري ي ح  يالفض ي مغ ط يمح يالو  ي السومح يالم موبي تو اخيترحيفو،15ا   ي 

يت اميووةي ووح  يالفضوو ي الطوو  يللماموو عيالاووذ  ؛يإذيلووميُيظروو يالتيليوو ياميصووحئ،يللتا بوو يأهميوو يعووحمل، 
ي اوو  يتوويري يمة وو  ي يعلوو يإ فوو ا يفوو،يالتوويري يفوو،يالصووف  يفوو،ييووي يأربووتي  مسووت يحتيالسوومح يالم مووبيموو  

ا ييمة  يوح يمو يالو ة يموح )يةيي500للمح يالممغ طيفيرح.ي م يالا   ييييظيأ يمغ ط يمح يالو  يبشو ةي
مووح )يي1000أ يم ح  وو  يبمةحملوو يالشوو ةيي1-غووم.ي بووحتي14.30يالطوو  يللاووذ  يم ح  وو  يبمةحملوو يالم ح  وو 

ي.1-غم.ي بحتي12.25
يأعلوو ي ة ي يت اميووةي ووح  يالفضوو ي مغ طوو يمووح يالسوو ،يأظروو ي التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي يعووحمل، 

ي500 وح  يالفضو ي شو ةيمغ طو يم و ا هحيي1-مو .يلتو ي15ط  يلاذ  يال بوحتيع و يالت ليفو يالمم  و يمو ي
 مح تياأعل يم يبي يم يت ليفحتيمةحميتيالت اخ  يي1-غم.ي بحتي18.60مح )يلمح يال  يإذيبلغتي
مووح )ي ة يطوو  يللاووذ  يبلوو ييي500 شوو ةيالمووح يالممغوو طيي1-موو .يلتوو ي30فوو،ييووي يأظروو تيالت ليفوو ي

 تذبووذبتيبووحق،يت ليفووحتيالتوو اخ يموو ي ووح  يي هوو يمة  يووح يأقوو يموو يالت ليفوو يالسووحب  .ي1-غووم.ي بووحتي15.55
ي.1-غم.ي بحتي14.43الفض ي ش ةيمغ ط يمح يال  يف،يال ة يالط  يللاذ يم ح    يبمةحمل يالم ح   ي

يإلوو يأ يالوو ة يالطوو  يللاووذ  ي التوو اخ يالر ووحئ،يبووي يت اميووةي ووح  يالفضوو ي السوومح يالم مووبيأشووح ي
ي1-غم.يمغمي1.4 ح  يالفض يع  يتسمي هحيبويي1-م .يلت ي30 يي15بويال حتا يم ي بحتحتيتمتيمةحملترحي

لتو ال، يعل ياي1-غم.ي بحتي16.38 يي15.79ت ب يسمح يم مبيلميتختل يمة  يح يع يبةضرحيببل غرحي
 تفح تووتيفوو،يامخووتي يمووعيبووحق،يت ليفووحتيالتوو اخ ي اك رووحيإختلفووتيمة  يووح يعوو ياووذ  يال بحتووحتيالط يوو ي
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ت بو يسومح يي1-غوم.يمغومي1.4مو ي وح  يالفضو يموعيي1-مو .يلتو ي45ال حتا يم يمةحمل يال بحتوحتيبوحلت ميةي
ي.1-غم.ي بحتي11.28م مبي البحلغ ي

ف  متوسمط الموزن الطمري  تداختتااالممغنط والسماد المرب  و : تأثير نانو الفضة والماء 15جدول 
 ( للجزر1-للمجموع الجذري )غم. نبات

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 17.01 11.55 14.74 14.43 

500 12.70 17.40 16.18 15.43 

1000 14.27 17.60 11.40 14.42 

15 

0 10.72 12.74 16.41 13.29 

500 15.53 19.00 21.26 18.60 

1000 11.26 12.56 9.71 11.18 

30 

0 14.25 12.22 15.44 13.97 

500 11.38 13.78 21.49 15.55 

1000 12.75 8.26 12.20 11.07 

45 

0 19.52 14.07 12.96 15.52 

500 19.00 11.76 9.70 13.49 

1000 14.80 11.00 11.17 12.32 

ي 14.39 13.50 14.43 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
ي2.60

ي5.16
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

  ح  يالفض مت سطيتيري ي
0 0.7 1.4 

0 14.66 15.52 14.11 14.76 

15 12.50 14.77 15.79 14.35 

30 12.79 11.42 16.38 13.53 

45 17.78 12.27 11.28 13.78 

RLSD(0.05) 2.44يN.Sي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 تيري يالمح يالممغ طيمت سط
0 0.7 1.4 

 14.30 14.89 12.65 15.38ي0

 15.77 17.16 15.49 14.65ي500

 12.25 11.12 12.35 13.27ي1000

RLSD(0.05) 2.39ي1.17ي
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يأ يأعلو ي ة يطو  ييف و يأمحيالت اخ يالر حئ،يالمة   يبوي يالموح يالممغو طي السومح يالم موب أظرو ي
مووح )يمووعيمسووت  يي500للاووذ  يتوومياليصوو  يعليووهيع وو يالت ليفوو يالمم  وو يموو يمغ طوو يمووح يالسوو ،يبوووي

يمة  يوح يعو ياميوعيت ليفوحتيي1-غوم.ي بوحتي17.16ت ب يإذيبلو ييي1-غم.يمغمي1.4السمح يالم مبي ختلو ي  اك
ي.1-غم.ي بحتي15.38الت اخ يبمحيفيرحيمةحمل يالم ح   ي

يأ يأعلووووو ي ة يطووووو  يللاوووووذ  يتي وووووقيالتووووو اخ ي الريرووووو،يالمة ووووو  يللة امووووو يقيووووو يال  اسووووو يأظرووووو ي
مووح )يشووو ةيمغ طوو يموووح يالوو  يع ووو يي500 ووح  يالفضووو يمووعيي1-موو .يلتووو ي15بووحلت ليفتي يالمموو  تي يمووو ي
يالسمح يالم مبي  يعل ي1-(يغم.ي بحت21.26 يي19.00ت ب يإذيبل يي ي1-غم.يمغمي1.4 يي0.7مةحملت، 

يختلفحيع يبةضرمحيمة  يوح يإايإ رموحيإختلفوحيعو يبةوضيالت ليفوحتيفو،يمةوحميتيالتو اخ ييالت ال،ي اك يلم
ي1.4موح )يموح يممغو طي يي500 وح  يالفضو يموعيشو ةيي1-مو .يلتو ي30 الت،يم رحيالت ليف يالمم   يمو ي

  غووميعوو ميإختيفرووحيعوو يي1-غووم.ي بووحتي21.49ت بوو يسوومح يم مووبيإذيأعطووتياووذ  ا يبووي ةا يي1-غووم.يمغووم
ييفحتيأعيهيإايإ رحيإختلفتيمة  يح يمعيبةضيت ليفحتيالت اخ .الت ل

 (1-غم. نبات) الوزن الجاف للمجموع الجذري: متوسط 4-2-5
فو،يالو ة ييالفضو يأ يالسومح يالم موبيتويريٌ يمة و   يي(يأ وُهيلوي)يلت اميوةي وح  16يتبي  يم يا   ي 

مح يال  يتيري ا يمة  يح يف،يال ة يالاح ييالاح يلاذ  يال بحتحتيالمةحمل يبرمح يف،ييي يأظر تيمغ ط 
ي.1-غم.ي بحتي4.10مح )يي500بل ييأعيهيع  يمةحمل يالش ةي

يأ يأعلوو ي ة ياووح ي التوو اخ يالمة وو  يبووي يت اميووةي ووح  يالفضوو ي شوو ةيمغ طوو يمووح يالسوو ،يأ ضووعي
موح )يي500مو ي وح  يالفضو يموعيشو ةيمغ طو يي1-مو .يلتو ي15لاذ  يال بحتيمح تيع  يت ليف يالت ميوةي

ي3.69 مح ياأعل يم يبي يم يالت ليفحتياأخ  يبمحيفيرحيمةحمل يالم ح  و يي1-غم.ي بحتي4.49إذيبل يي
سووالتيمووح )يإذيي500مغ طوو يالمووعيشوو ةيي1-موو .يلتوو ي30 يتلترووحيمةحملوو يت ليفوو يالت ميووةي1-غووم.ي بووحت

موح )يتفو قيي500أ يي1000معيي1-م .يلت ي45ت ليف يالت ميةيف،ييي يلميُتظر يي1-غم.ي بحتي3.97
ي عل يمةحمل يم ح  ترم ي يعل يالت ال،.1-(يغم.ي بحت3.96 يي3.92 يي3.42حيإذيبلغ ي

يأ يأعلوو ي ة ياووح ي التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي يت اميووةي ووح  يالفضوو ي السوومح يالم مووبيأ ضووعي
ت بو يإذيي1-غوم.يمغومي1.4معيمست  يالسمح يالم موبيي1-م .يلت ي30 يي15للاذ  يمح يع  يالت ليفتي ي

بةضورمحيمة  يوح .يأموحيالتو اخ يالمة و  ييعو علو يالتو ال، ي لومييفت قوحيي1-غوم.ي بوحتي4.20 يي4.14بل يي
يأ يالتوو ليفتي يالمم  وو يموو ي مووح )يشوو ةيي500الر ووحئ،يبووي يالمووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبيف وو يأ ضووعي
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 اللوووذا يي1-غوووم.ي بوووحتي4.30 يي4.06ت بووو يأعطوووتيي1-غوووم.يمغووومي1.4 يي0.7مغ طووو يموووح يالسووو ،يموووعي
يإختلفحيع يبةضرمحيمة  يح .

ف  متوسط الموزن الجماف  تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 16جدول 
 ( للجزر1-للمجموع الجذري )غم. نبات

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-مغمالسمح يالم مبي غم.ي
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 4.13 3.21 3.73 3.69 

500 3.60 4.43 4.02 4.02 

1000 3.86 4.50 3.44 3.93 

15 

0 3.25 3.61 4.11 3.66 

500 3.94 4.51 5.01 4.49 

1000 3.36 3.79 3.31 3.48 

30 

0 3.81 3.49 4.00 3.77 

500 3.39 3.66 4.85 3.97 

1000 3.49 2.96 3.76 3.40 

45 

0 4.43 3.81 3.63 3.96 

500 4.79 3.63 3.33 3.92 

1000 3.85 3.35 3.05 3.42 

ي 3.85 3.75 3.83 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

N.S 
ي0.44

ي0.88
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1-لت  ح  يالفض ي م .ي
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 3.86 4.05 3.73 3.88 

15 3.52 3.97 4.14 3.88 

30 3.56 3.37 4.20 3.71 

45 4.36 3.60 3.34 3.76 

RLSD(0.05) 0.39يN.Sي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 3.77 3.87 3.53 3.91ي0

 4.10 4.30 4.06 3.93ي500

 3.56 3.39 3.65 3.64ي1000

RLSD(0.05) N.Sي0.19ي
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ي1-م .لت ي30 يي15الت اخ يالرير،يالمة   يبي يالة ام يالم   س يأ ضعيأ يم يم يالت اميةي
ي1-غم.يمغومي1.4مح )يع  يمست  يالسمح يالم مبيي500م ي ح  يالفض يمعيمغ ط يمح يالس ،يبش ةي

علو يالتو ال،ي اك يي1-غوم.ي بوحتي4.85 يي5.01ت ب يبل يال ة يالاح يللمام عيالاذ  يلم ي بوحتيفيروحي
ملوو يالم ح  وو يلوومييختلفووحيمة  يووح يعوو يبةضوورمحيفإ رمووحيإختلفووحيعوو يت ليفووحتيمةووحميتيالتوو اخ يبمووحيفيرووحيمةح

ي.1-غم.ي بحتي4.13البحلغ ي

 تربيز النتروجين )%( ف  المجموع الجذري: متوسط 4-2-6
فوو،يمت سووطيت ميووةيال توو  اي ي  (يفوو،يع اموو يال  اسوو ي توو اخيترحي(يي ضووعيتوويري ي17 الاوو   ي

يأ يإستةمح ي ح  يالفض يأ  يإل ي  صيمة و  يتو  يا،يفو،ي مت سوطيالمام عيالاذ  يللاة ؛يإذيأظر ي
 ي ت وحقصي1.7569ي1=مو .يلتو ي15إذيبلو ييع و يالت ميوةييت ميةيال ت  اي ي  (يف،يالمام عيالاوذ  

مو يي1-مو .يلتو ي45 يع و يالت ميوةي1.4325 ي ي1.6690إلو يي1-مو .يلتو ي30مة  يح يع  يالت ميةي
مووحي .يم1.6560مةحملوو يالم ح  وو يالبحلغوو ي ووح  يالفضوو ي المةحملوو ياأخيوو ةيمح ووتيأقوو يمة  يووح ييتوو يعوو ي

اي ي  (يإذيت ااةوتيمة  يوح يعو يمةحملو يمت سطيت ميوةيال تو  يأر  تيش اتيمغ ط يمح يالس ،يسلبح يف،ي
موووح )يعلووو يي1000 يي500 يع ووو يالشووو تي ي1.5334 ي ي1.6652 (يإلووو ي1.6872الم ح  ووو ي 
يالت ال،.
ت ميةيال تو  اي يلمت سطيت ب يأعط يأعل يي1-غم.يمغمي1.4ستةمح يالسمح يالم مبيبحلمست  يإ

 ي1.4561ت بوو يإلوو يي1-غووم.يمغوومي0.7 ي ت حقصووتيمة  يووح يعوو يإسووتةمح ي1.8597فوو،يالاووذ  يبلوو يي
ي .1.5700 اأخي ةيمح تيأق يم يمةحمل يالم ح   يالبحلغ ي

يت اميةي ح  يالفض ي شو ةي يأ يالت اميوةيالت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يعحمل،  الموح يالممغو طيأ ضوعي
مت سوووطيموووح )يأعطوووتيأعلووو يي500موووعيشووو ةيالموووح يالممغووو طيي1-مووو .يلتووو ي30 يي15مووو ي وووح  يالفضووو ي

موو يبووحق،يالت ليفووحتياأخوو  يلمةحميترووحيإذيبلوو يمت سووطييت ميووةيال توو  اي ي  (يفوو،يالماموو عيالاووذ  ل
موح )ي هو،يأعلو يي500 وح  يالفضو يموعيشو ةيالموح يالممغو طيي1-مو .يلتو ي15ت ميةيال ت  اي يللت ميةي

مو .يي30 ي موذاياليوح يبحل سوب يإلو يت ليفو ي1.6278موح )يي1000 ي الشو ةي1.7873م يم ح  ترحي
 ي علوو ي1.6864  يفوو،ييووي يبلغووتيم ح  ترووحي1.8687مووح )يالبحلغوو يي500 ووح  يالفضوو يمووعيي1-لتوو 

يي1-مووو .يلتووو ي45يع وو يالت ميوووةيفووو،ييوووي  .ي1.4520موووح )يي1000الشوو ةي موو ي وووح  يالفضووو يإ خفوووضي
( ي1.3673 يي1.4129مووح )يإلوو ي ي1000 يي500ال توو  اي ي  (يع وو يالشوو تي ييمت سووطيت ميووة

ي .1.5171عل يالت ال،يم ح    يبمةحمل يالم ح   ي
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متوسمممط تربيمممز فممم   تمممداختتاا: تمممأثير نمممانو الفضمممة والمممماء الممغمممنط والسمممماد المربممم  و 17جمممدول 
 المجموع الجذري النتروجين )%( ف 

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 1.8492 1.5757 1.8492 1.7580 

500 1.5171 1.5269 1.5269 1.5236 

1000 1.5464 1.4976 2.0152 1.6864 

15 

0 1.8492 1.4780 2.0347 1.7873 

500 1.6831 1.8492 2.0347 1.8557 

1000 1.1655 1.5171 2.2008 1.6278 

30 

0 1.5269 1.3413 2.1910 1.6864 

500 2.2008 1.6538 1.7515 1.8687 

1000 1.3413 0.8237 2.1910 1.4520 

45 

0 1.3511 1.6831 1.5171 1.5171 

500 1.6734 1.2436 1.3218 1.4129 

1000 1.1362 1.2827 1.6831 1.3673 

ي 1.8597 1.4561 1.5700 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.0058 
ي0.0058

ي0.0101
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1.6376 1.5334 1.7971 1.6560 

15 1.5659 1.6148 2.0901 1.7569 

30 1.6896 1.2729 2.0445 1.6690 

45 1.3869 1.4032 1.5073 1.4325 

RLSD(0.05) 0.0058ي0.0034ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 1.6872 1.8980 1.5195 1.6441ي0

 1.6652 1.6587 1.5684 1.7686ي500

 1.5334 2.0225 1.2803 1.2974ي1000

RLSD(0.05) 0.0050ي0.0029ي
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يالت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يت اميةي ح  يالفض يمعيالسمح يالم مبيإلو يأ يأعلو ي مت سوطي أشح ي
ي1-غووم.يمغوومي1.4موو ي ووح  يالفضوو يمووعيي1-موو .لت ي15لت ميووةيال توو  اي يمووح يع وو يالت ليفوو يالمم  وو يموو ي

غوم.يي1.4مو ي وح  يالفضو يموعيي1-مو .يلتو ي30 ( ي ع و يالت ليفو ي2.0901ت ب يم يالسومح يالم موبي 
 (ي اللتووووووح يإختلفتووووووحيعوووووو يبةضوووووورمحي عوووووو يمةحملوووووو يالم ح  وووووو ي2.0445ت بوووووو يسوووووومح يم مووووووبي ي1-مغووووووم

ي .1.6376
يأعلووو ي يأ   يالمووح يالممغووو طي السووومح يالم موووبيأ ضووعي يت ميوووةلمت سوووطيالتوو اخ يالر وووحئ،يبوووي يعوووحمل، 

ي1-غوم.يمغومي1.4موح )ي سومح يم موبيبمسوت  يي1000ال ت  اي يمح يمعيإسوتةمح يموح يممغو طيبشو ةي
يمة  يح يع ياميعيت ليفحتيمةحميتيالت اخ ي فسه.يأمحيالت اخ يال2.0225ت ب ي رير،ي ي الذ يإختل ي

يأ يالت ليف يالمم   يم ي موح )يموح يممغو طيي1000 ح  يالفضو يموعيي1-م .يلت ي15المة   يف  يأ ضعي
يي 2.2008لت ميةيال ت  اي يبلو ييمت سطيت ب يسمح يم مبيأعطتيأعل يي1-غم.يمغمي1.4 ي ختلو ي  اك

يمة  يح يع ياميعيالت ليفحتيف،يمةحميتيالت اخ .

 ف  المجموع الجذريتربيز الفسفور )%( : متوسط 4-2-7
ووو يتووويري يع امووو يال  اسووو ي تووو اخيترحيفووو،ي18الاووو   ي  يفووو،  (ييالفسوووف  يت ميوووةيمت سوووط(يُيظر 

يلت اميووةي ووح  يالفضوو ي مغ طوو يمووح يالوو  ييالاووذ  يالماموو ع ل بووحتيالاووة .ي يتضووعيموو يهووذايالاوو   يأ  
؛يإذيُيظروو يالاوو   يأ يه ووح يةيووح ةيفوو،يالفسووف  يت ميوةيمت سووط السومح يالم مووبيتوويري ا يمة  يووح يفوو،يت وو ي ي

بلوو يعلوو يي1-موو .يلتوو ي45إلوو يي30 يي15 يي0الفسووف  يبةيووح ةيت ميووةي ووح  يالفضوو يموو ييت ميووةيمت سووط
 .يممووووحيأ  يإسووووتةمح يالمووووح يالممغوووو طيإلوووو ي0.6044 يي0.5545 يي0.5371 يي0.5197التوووو ال،ي
يمعيةيح ةيالش يط  يح يإذيالفسف  يت ميةيف،يمت سطةيح ةي موح )يي1000إة ا ييع  يش ةيالمغ ط ييت حسبي
 يفووو،ييوووي يبلووو ييع ووو يمةحملووو يالم ح  ووو ي0.5542موووح )يالوووذ يبلووو ييي500 يم ح  ووو  يبووووي0.5754إلووو ي

ة ا يي0.5322 ي1.4إلوو يي0.7 يي0مووعيةيووح ةيالسوومح يالم مووبيموو يط  يووح ييالفسووف  يت ميووةيمت سووط .ي اك
ي(  يعل يالت ال،.0.6006 يي0.5615 يي0.4997ت ب يإذيبل يي ي1-غم.يمغم

يلم يت ميةيم يت اميةي يأ   الت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يت اميةي ح  يالفض ي المح يالممغ طيأ ضعي
؛يإذيأ ووُهيع وو يالفسووف  يت ميووةليمت سووط ووح  يالفضوو يشوو ةيمةي وو يموو يالمووح يالممغوو طيأعطووتيمةرووحيأعلوو ي

مووح يع وو يشوو ةيالمووح ييالفسووف  يت ميووةليمت سووطموو ي ووح  يالفضوو يأعلوو يي1-لتوو يموو .ي45 يي30الت ميووةي ي
ي1-لت م .ي15ت ال،يف،ييي يع  يالت ميةي يعل يال0.6511 يي0.6413مح )يبل ييي1000الممغ طي
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مووووح )يبلوووو ييي500مووووح يع وووو يشوووو ةيالمووووح يالممغوووو طييالفسووووف  يت ميووووةليمت سووووطموووو ي ووووح  يالفضوووو يأعلوووو ي
ي .0.5827
متوسمممط تربيمممز فممم   تمممداختتااالفضمممة والمممماء الممغمممنط والسمممماد المربممم  و  : تمممأثير نمممانو18جمممدول 

 الفسفور )%( ف  المجموع الجذري

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 0.4036 0.5013 0.7064 0.5371 

500 0.4818 0.4036 0.5990 0.4948 

1000 0.4329 0.5404 0.6087 0.5273 

15 

0 0.4818 0.5306 0.6283 0.5469 

500 0.4818 0.5892 0.6771 0.5827 

1000 0.4232 0.4329 0.5892 0.4818 

30 

0 0.4232 0.4134 0.5794 0.4720 

500 0.5599 0.5404 0.5501 0.5501 

1000 0.5599 0.8138 0.5501 0.6413 

45 

0 0.5599 0.5697 0.5892 0.5729 

500 0.5794 0.5892 0.5990 0.5892 

1000 0.6087 0.8138 0.5306 0.6511 

ي 0.6006 0.5615 0.4997 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.0009 
ي0.0017

ي0.0030
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1-الفض ي م .يلت  ح  ي
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 0.4394 0.4818 0.6380 0.5197 

15 0.4622 0.5176 0.6315 0.5371 

30 0.5143 0.5892 0.5599 0.5545 

45 0.5827 0.6576 0.5729 0.6044 

RLSD(0.05) 0.0017ي0.0010ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 0.5322 0.6258 0.5037 0.4671ي0

 0.5542 0.6063 0.5306 0.5257ي500

 0.5754 0.5697 0.6502 0.5062ي1000

RLSD(0.05) 0.0015ي0.0009ي
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يأ يأعل ي يت ميةليمت سطالت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يت اميةي ح  يالفض ي السمح يالم مبيأ ضعي
ت بوو يسوومح يم مووبيبلوو ييي1-غووم.يمغوومي1.4 ووح  يالفضوو يمووعيي1-موو .يلتوو ي15يمووح يع وو يالت ليفوو يالفسووف  
 يت بوو يسوومحي1-غووم.يمغوومي0.7 ووح  يالفضوو يمووعيي1-موو .يلتوو ي45 ي ع وو يالت ليفوو يالمم  وو يموو ي0.6315
  ي مح ووتيالت ليفوو ياأخوو  يهوو،ياأعلوو يمة  يووح يموو يبووي يموو يت ليفووحتيمةووحميتي0.6576م مووبيبلوو يي

يأ يأعلو ي يمت سوطالت اخ .يأمحيالت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يالمح يالممغ طي السومح يالم موبيف و يأ ضوعي
ي1-غوم.يمغومي0.7موعيموح )يي1000المح يالممغو طيبشو ةيع  يالت ليف يالمم   يم يمح ييالفسف  يت ميةل

 ي هوو ياأعلوو يموو يبووي يموو يالت ليفووحتيفوو،يمةووحميتيالتوو اخ يالر ووحئ،ي0.6502ت بوو يسوومح يم مووبيبلوو يي
يالمذم  يأعيه.

يالت اخ يالرير،يالمة   يلة ام يال  اس يأ يالت ليفتي يالمم  و يمو ي ي1-مو .يلتو ي45 يي30 أشح ي
ت بوو يسوومح يم مووبيأعطووتيي1-غووم.يمغوومي0.7مووح )ي يي1000موو ي ووح  يالفضوو يمووعيشوو ةيمغ طوو يالمووح ي

ختلفحيمة  يوح يعو ياميوعيت ليفوحتيمةوحميتي0.8138بل يييالفسف  يت ميةليمت سطأعل ي  يلم يم رمحي اك
ي .0.4036الت اخ يبمحيفيرحيمةحمل يالم ح   ي

 الجذريتربيز البوتاسيوم )%( ف  المجموع : متوسط 4-2-8
يمت سوووطأظروو تيالتيلوووييتياميصوووحئي يلبيح وووحتيالتا بووو يأهميوو يع امووو يال  اسووو ي تووو اخيترحيفووو،ي

أ ي(.ي يتضوووعيمووو يالاووو   ي19ل بوووحتيالاوووة  ياووو   ي يالاوووذ  يالمامووو عيفووو،  (ييالب تحسوووي ميت ميوووة
إذيسووالتييالاووذ  يالماموو عيفوو،  (ييالب تحسووي ميت ميووةيمت سووطلت اميووةي ووح  يالفضوو يتوويري ا يمة  يووح يفوو،ي

موو ي ووح  يي1-موو .يلتوو ي15 يتلترووحيالمةحملوو ي1.1385م ووهيأعلوو يمت سووطيبلوو ييي1-موو .يلتوو ي30المةحملوو ي
يت ميوووووةيمت سوووووط يفووووو،ييوووووي يبلووووو ي1.0148إذيبلووووو يي1-مووووو .يلتووووو ي45 ي المةحملووووو ي1.0647الفضووووو ي

ا يالميووحهيالممغ طوو يهوو،ياأخوو  يأظروو تيتوويري يي .0.9247لاووذ  ي بحتووحتيمةحملوو يالم ح  وو ييالب تحسووي م
مووووح )يمت سووووطح يبلوووو ييي1000إذيسووووالتيشوووو ةيالمغ طوووو ييالب تحسووووي ميت ميووووةيمت سووووطمة  يووووح يفوووو،يت وووو ي ي

يمة  يح يعمحيسالتهيالش ةي1.0321 ختل ي  ممحييا  يي  0.9988مح )يم يمت سطيبل يي500  ي اك
 .يممووحيأظرو تيال تووحئ ي1.0761ذمو هيأ يالمةوحملتي يالسووحب تي يمح توحيمة  يووح يأقو يمو يمةحملوو يالم ح  و ي

ت بوو يأعطوو يأعلوو يمت سووطيلت ميووةيالب تحسووي ميي1-غووم.يمغوومي1.4أ يإسووتةمح يالسوومح يالم مووبيبحلمسووت  ي
ي .1.0663بل يي

ي
ي
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متوسمممط تربيمممز فممم   تمممداختتااالمربممم  و : تمممأثير نمممانو الفضمممة والمممماء الممغمممنط والسمممماد 19جمممدول 
 البوتاسيوم )%( ف  المجموع الجذري

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 1.0679 1.0093 0.8238 0.9670 

500 0.8335 0.8921 0.8238 0.8498 

1000 1.0289 1.0191 0.8238 0.9572 

15 

0 0.9214 1.0191 0.9605 0.9670 

500 1.1168 1.0777 1.0972 1.0972 

1000 0.9605 1.1168 1.3121 1.1298 

30 

0 1.1754 1.1558 1.2144 1.1819 

500 1.0777 1.2144 1.0386 1.1103 

1000 1.0289 0.9605 1.3805 1.1233 

45 

0 0.9800 1.0679 1.5172 1.1884 

500 1.1558 0.8628 0.7945 0.9377 

1000 0.8238 0.9214 1.0093 0.9182 

ي 1.0663 1.0264 1.0142 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.0014 
ي0.0029

ي0.0050
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-الم مبي غم.يمغمالسمح ي

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 0.9768 0.9735 0.8238 0.9247 

15 0.9996 1.0712 1.1233 1.0647 

30 1.0940 1.1103 1.2112 1.1385 

45 0.9865 0.9507 1.1070 1.0148 

RLSD(0.05) 0.0029ي0.0017ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 1.0761 1.1290 1.0631 1.0362ي0

 0.9988 0.9385 1.0118 1.0460ي500

 1.0321 1.1314 1.0045 0.9605ي1000

RLSD(0.05) 0.0025ي0.0014ي
ي
ي
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الفضوو ي شوو ةيمغ طوو يمووح يالوو  يإلوو يأ يأعلوو يمت سووطيي ُيشووي يالتوو اخ يالمة وو  يبووي يت اميووةي ووح  
موووح )يبلووو ييي1000مووو ي وووح  يالفضووو يموووح يموووعيالشووو ةيي1-مووو .يلتووو ي15لت ميوووةيالب تحسوووي ميع ووو يالت ميوووةي

موح )يأيضوح يي1000م ي وح  يالفضو يموعيالشو ةيي1-م .يلت ي30 يف،ييي يبل ييع  يالت ميةي1.1298
مو .يي45 ي الت ليفتح يالسحب تح يإختلفتحيع يبةضورمحيمة  يوح .يأموحيعو يالت ليفو يالمم  و يمو ي1.1233

( يعلوو يالتوو ال،ي0.9182 يي0.9377مووح )ي ي1000 يي500فلووميتموو يت ليفترووحيمووعيالشوو تي يي1-لتوو 
ي .1.1884يأعل يم يمةحمل يالم ح   يالتحبة يلرحي البحلغ 

يأ ي19الت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يت اميةي ح  يالفض ي السمح يالم مبيف،يالا   ي فسهي  (يبي  ي
ي1.4م ي ح  يالفض يموعيي1-م .يلت ي30أعل يمت سطيلت ميةيالب تحسي ميمح يع  يالت ليف يالمم   يم ي

يمة 1.2112ت بووو يمووو يالسووومح يالم موووبيإذيبلووو ييي1-غوووم.يمغوووم  يوووح يعووو ياميوووعيت ليفوووحتي ي الوووذ يإختلووو ي
ي .0.9768الت اخ يبمحيفيرحيمةحمل يالم ح   يالبحلغ ي

يأ يأعلو يمت سوطيلت ميوةي الت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يمغ ط يمح يالو  ي السومح يالم موبيأ ضوعي
ت بوووو يسوووومح يم مووووبيي1-غووووم.يمغوووومي1.4موووح )يمووووعيي1000الب تحسوووي ميمووووح يع وووو يالت ليفوووو يالمم  وووو يموووو ي

علووووو يمووووو يبوووووي يمووووو يت ليفوووووحتيالتووووو اخ يبموووووحيفيروووووحيمةحملووووو يالم ح  ووووو يالبحلغووووو يمح وووووتياأ ي (ي1.1314 
ي .1.0362

يأ يلموو يت ميووةيموو يت اميووةي ووح  يالفضوو ي أمووحيالتوو اخ يالريروو،يالمة وو  يلة اموو يال  اسوو يف وو يأظروو ي
المسووتةمل يت ليفوو يمةي وو يموو يالة اموو يتةطوو،يأعلوو يمت سووطيلت ميووةيالب تحسووي م يفةلوو يسووبي يالمرووح يأ ي

موو ي ووح  يالفضوو يأعطيووحيأعلوو يمت سووطيلت ميووةيالب تحسووي ميمووعيالشوو ةيي1-موو .يلتوو ي30 يي15الت ميووةي ي
 ي مح وحي1.3805 يي1.3121ت بو يسومح يم موبيبلو يعلو يالتو ال،يي1-غم.يمغمي1.4مح )ي يي1000

يعلو يإ فو ا يموأعل يمو يمةوحميتيم ح  تر  يعلو يالتو ال،يأيضوح .يفو،ييوي ي1.2144 يي0.9605حيمو  
ي0.7945موح )ي ي1000أ يي500م ي ح  يالفضو يلوميتمو يت ليفحتوهيموعيالشو ةيي1-م .يلت ي45ةيالت مي
 يأ ي1.5172(  يعلوووو يالتوووو ال،يأعلوووو يموووو يمةحملوووو يالم ح  وووو يالتحبةوووو يللت ميووووةي البحلغوووو ي1.0093 ي

ي (.1.0679مةحمل يالم ح   يالت،يتضم تيع ميإستةمح يأ يم يالة ام يالرير ي 
ي
ي
ي
ي
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 تربيز البالسيوم )%( ف  المجموع الجذري: متوسط 4-2-9
وو يتوويري اتيع اموو يال  اسوو ي توو اخيترحيفوو،ي20اوو   ي ال يفوو،  (ييالمحلسووي ميت ميووةيمت سووط(يُيظر 
يأعلو يمت سوطيي1-م .يلت ي45.ي يتضعيم يالا   يأ يالت ميةيالاذ  يالمام ع م ي وح  يالفضو يسوا  ي

المةووحميتياأخوو  يمو ي ووح  يالفضوو يتلترووحيمةحملوو ي يم ح  وو  يموعياميووعي1.2232لت ميوةيالمحلسووي ميبلوو يي
مو ي وح  يي1-مو .يلتو ي30  ي لوميتختلو يمةحملو ي1.1451مو ي وح  يالفضو يإذيسوالتيي1-مو .يلتو ي15

 .يمغ طوو يمووح ي1.1093عوو يمةحملوو يالم ح  وو يفميهمووحيأعطوو ييالمحلسووي ميت ميووةيمت سووطالفضوو يفوو،ي
 يع  يمغ ط ي1.1592  يح يف،يمت سطيت ميةيالمحلسي ميإذيبلغتيأقصحهحيالس ،يه،ياأخ  يأر  تيمة

يإسووتةمح يالسوومح يالم مووبيأعلوو يي1000المووح يبشوو ةي يفوو،يالمحلسووي ميت ميووةليمت سووطمووح ).يممووحيأظروو ي
ي .1.2463ت ب يسمح يم مبيإذيبل يي1-غم.يمغمي0.7ع  يالمةحمل ييالاذ  يالمام ع

يلم يت ميةيمو يت اميوةيال وح  ي ُيشي يالت اخ يالر حئ،يالمة   يبي ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي إ  
ي1-موو .يلتوو ي15شوو ةيمغ طوو يأعطووتيمةرووحيأعلوو يمت سووطيلت ميووةيالمحلسووي م؛يفة وو يالت ليفوو يالمم  وو يموو ي

لو يضوم ي ي هو ياأع1.2178مح )يموح يت ميوةيالمحلسوي ميي1000 ح  يالفض ي ش ةيالمح يالممغ طي
موح )يي1000مو ي وح  يالفضو يموعيي1-مو .يلتو ي45ت ليفحتيالت ميةي فسه يممحيأ يالت ليف يالمم   يم ي

مت سوووطيلت ميوووةيالمحلسوووي ميم ح  ووو  يباميوووعيت ليفوووحتيالتووو اخ يإذيبلووو يشووو ةيالموووح يالممغووو طيأعطوووتيأعلووو ي
ح )يموووح يموووي500مووو ي وووح  يالفضووو يموووعيي1-مووو .يلتووو ي30 .يأموووحيع ووو يالت ليفووو يالمم  ووو يمووو ي1.3285

 هوو يأقوو يموو يمةحملوو يم ح  تووهيالبحلغوو ي ي1.1429ممغوو طيف وو يأعطووتيمت سووطح يلت ميووةيالمحلسووي ميبلوو يي
ي .1.2699

يأ ووهيع وو يمسووت  يالسوومح ي ي1.4التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي ي ووح  يالفضوو ي السوومح يالم مووبيأظروو ي
م .يي45إل يي0ت ب يه ح يةيح ةيط  ي يف،يمت سطيت ميةيالمحلسي ميبةيح ةيت ميةيال ح  يم يي1-غم.يمغم

غوم.يي0.7 .يأموحيع و يالمسوت  ي1.3187بمت سوطيي1-مو .يلتو ي45 بلغتيأقصحهحيع  يالت ميوةيي1-لت 
يالتوو اخ يأ يةيووح ةيت اميووةيال ووح  يموو يي1-مغووم ي1-موو .يلتوو ي45إلوو يي0ت بوو يموو يالسوومح يالم مووبيف وو يأظروو ي

يإ خفحضح يمة  يح يفو،يمت سوطيت ميوةيالمحلسوي ميإذييييوظيأ وهيع و يالت اميوةي ي45 يي30 يي15 يي0سب بي
ت بووو (يبلووو ييمت سوووطيت ميوووةيالمحلسوووي ميي1-غوووم.يمغووومي0.7 ع ووو يالمسوووت  ي فسوووهيمووو يالسووومح يي1-مووو .يلتووو 
يالتو اخ يالريرو،يالي يعل يالت ال،.1.1982 يي1.1234 يي1.3285 يي1.3350 مة و  يممحيأظر ي

موعيالموح يالممغو طيبشو ةيي1-م .يلت ي45بي يع ام يال  اس يأ يالت ليف يالمتضم  ي ح  يالفض يبحلت ميةي
 يتلترووووحيالت ليفوووو ي1.5629موووح )ي   يالسوووومح يالم مووووبيأعطووووتيأعلوووو يت ميووووةيللمحلسووووي ميبلوووو ييي1000
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   يمغ طوو ييت بوو ي موو ي1-غوم.يمغوومي1.4 وح  يالفضوو يع وو يمسووت  يالسوومح يي1-موو .يلتوو ي45المم  و يموو ي
ي ي بتف قيمة   يفيمحيبي رمحيم ح    يببحق،يالت ليفحتياأخ  .1.5043لمح يال  يإذيسالتي

متوسمممط تربيمممز فممم   تمممداختتاا: تمممأثير نمممانو الفضمممة والمممماء الممغمممنط والسمممماد المربممم  و 21جمممدول 
 البالسيوم )%( ف  المجموع الجذري

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 1.0159 1.1722 0.7815 0.9899 

500 0.9476 1.3675 1.1722 1.1624 

1000 1.0941 1.4652 0.9671 1.1755 

15 

0 1.0648 1.4066 1.0159 1.1624 

500 1.0159 1.1820 0.9671 1.0550 

1000 0.9378 1.3968 1.3187 1.2178 

30 

0 1.1527 1.3675 1.2894 1.2699 

500 0.9085 1.1820 1.3382 1.1429 

1000 0.7425 0.8206 1.1820 0.9150 

45 

0 0.8011 1.1527 1.5043 1.1527 

500 1.0941 1.1820 1.2894 1.1885 

1000 1.5629 1.2601 1.1624 1.3285 

ي 1.1657 1.2463 1.0281 السمح يالم مبمت سطيتيري ي

RLSD(0.05) 

0.0018 
ي0.0037

ي0.0064
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1.0192 1.3350 0.9736 1.1093 

15 1.0062 1.3285 1.1006 1.1451 

30 0.9345 1.1234 1.2699 1.1093 

45 1.1527 1.1982 1.3187 1.2232 

RLSD(0.05) 0.0037ي0.0021ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 1.1437 1.1478 1.2748 1.0086ي0

 1.1372 1.1917 1.2284 0.9915ي500

 1.1592 1.1576 1.2357 1.0843ي1000

RLSD(0.05) 0.0032ي0.0018ي
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 ( ف  المجموع الجذري1-تربيز الحديد )مايبروغرام. غم: متوسط 4-2-11
(.ي21توووويري ي ووووح  يالفضوووو ي المووووح يالممغوووو طي السوووومح يالم مووووبي توووو اخيترحيم ضووووي يفوووو،ياوووو   ي 

م يالا   ياأهمي يالمة  ي يالسلبي يل ح  يالفض يف،يت  ي يمت سطيت ميةيالي ي يفو،يالمامو عي يتضعي
ي1-محيم  غ ام.يغمي1189.04أعل يمت سطح يللي ي يي1-م .يلت ي15الاذ  يللاة يإذيسالتيالمةحمل ي

ي1-م .يلتو ي45 يأمحيمةحمل يالت ميةي1-محيم  غ ام.يغمي1122.84البحلغ يي1-م .يلت ي30تلترحيمةحمل ي
ليتي مووحيم  غ ام.يي1081.61فوو،ييووي يسووالتيمةحملوو يالم ح  وو يي1-مووحيم  غ ام.يغوومي1044.71ف وو يسووا 

ي.1-غم
يمة  يح يف،يمت سوطيت ميوةيالي يو يفو،يالاوذ  يالوذ يموح يفو،يأعويهي المح يالممغ طيه ياآخ يأر  ي

موحيم  غ ام.يي1049.59 ت ااوعيإلو يي1-موحيم  غ ام.يغومي1198.54مح )يإذيبل يي500ع  يالمةحمل ي
ي ي.ي1-موحيم  غ ام.يغومي1080.52موح )يفو،ييوي يبلو يلمةحملو يالم ح  و يي1000ع  يالش ةيي1-غم أظرو ي

إستةمح يالسمح يالم مبيتيري ا يمة  يح يف،يهذهيالصف يإذيبل يمت سطيت ميوةيالي يو يأقصوحهيع و يالمةحملو ي
يع وو يةيح تووهي  اك خفووي1-مووحيم  غ ام.يغوومي1174.93ت بوو يبلوو يي1-غووم.يمغوومي0.7بوووي ي1-غووم.يمغوومي1.4ضي

ي.1-محيم  غ ام.يغمي1046.34ف،ييي يبل يلمةحمل يالم ح   يي1-محيم  غ ام.يغمي1107.38ت ب (يإل ي
ي وح  يالفضو ي الموح يالممغو طيتويري ا يفو،يمت سوطيت ميوةيالي يو ي  أظر يالت اخ يالر حئ،يبوي يعوحمل، 

موو ي ووح  يالفضوو يمووعيالمووح يي1-موو .يلتوو ي15فوو،ياووذ  يال بووحتيإذيبلوو يأقصووحهيع وو يالت ليفوو يالمم  وو يموو ي
 التووو،يإختلفوووتيعووو ياميوووعيت ليفوووحتيي1-موووحيم  غ ام.يغووومي1438.63يبلووو فموووح )يي500الممغووو طيبشووو ةي

ي(.1-محيم  غ ام.يغمي1103.31الت اخ يبمحيفيرحيمةحمل يالم ح   ي 
يأ ي ي ووح  يالفضوو ي السوومح يالم مووبيفوو،يالاوو   ي فسووهيأظروو ي التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي يعووحمل، 

موعيإضوحف يمو ي وح  يالفضو يي1-مو .يلتو ي30أعل يمت سطيلت ميةيالي ي يمح يع  يالت ليفو يالمم  و يمو ي
 مح ووتياأعلوو يم ح  وو  يباميووعيت ليفووحتيالتوو اخ يتلترووحيت بوو يي1-غووم.يمغوومي0.7السوومح يالم مووبيبمسووت  ي

ت بوو يإذيبلوو ييع وو هحيي1-غووم.يمغوومي0.7مووعيالسوومح يالم مووبيي1-موو .يلتوو ي15مةحملوو ي ووح  يالفضوو يبووحلت ميةي
ي995.88م ح  وو يفوو،ييووي يبلوو يلمةحملوو يالعلوو يالتوو ال،يي1-مووحيم  غ ام.يغوومي1223.77 يي1259.58

يالمح يالممغ .يأمحيالت 1-محيم  غ ام.يغم يأ يإسوتةمح ياخ يالمة   يلةحمل،  طي السمح يالم موبيف و يأظرو ي
ت بوووو يأعطووووتيأعلوووو يمت سووووطيلت ميووووةيالي يوووو يبلوووو يي1-غووووم.يمغوووومي0.7مووووح )يمووووعيي500شوووو ةيالمغ طوووو ي
ي1013.78ملو يالم ح  و يم ح    يمعياميعيت ليفحتيالتو اخ يبموحيفيروحيمةحي1-محيم  غ ام.يغمي1309.23

ي.1-محيم  غ ام.يغم
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متوسمط تربيمز الحديمد فم   تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 21جدول 
 ف  المجموع الجذري (1-)مايبروغرام. غم

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

نانو الفضة التداخل بين يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 1087.03 1096.80 1126.10 1103.31 

500 960.07 1135.87 1126.10 1074.01 

1000 940.53 1155.40 1106.57 1067.50 

15 

0 1018.67 1028.43 1184.70 1077.27 

500 1477.70 1555.83 1282.37 1438.63 

1000 989.37 1087.03 1077.27 1051.22 

30 

0 960.07 1184.70 1126.10 1090.29 

500 1204.23 1458.17 1116.33 1259.58 

1000 960.07 1135.87 960.07 1018.67 

45 

0 989.37 1087.03 1077.27 1051.22 

500 950.30 1087.03 1028.43 1021.92 

1000 1018.67 1087.03 1077.27 1060.99 

ي 1107.38 1174.93 1046.34 السمح يالم مبمت سطيتيري ي

RLSD(0.05) 

1.26 
ي2.52

ي4.36
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 995.88 1129.36 1119.59 1081.61 

15 1161.91 1223.77 1181.44 1189.04 

30 1041.46 1259.58 1067.50 1122.84 

45 986.11 1087.03 1060.99 1044.71 

RLSD(0.05) 2.52ي1.45ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 1080.52 1128.54 1099.24 1013.78ي0

 1198.54 1138.31 1309.23 1148.08ي500

 1049.59 1055.29 1116.33 977.16ي1000

RLSD(0.05) 2.18ي1.26ي
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يأ يالت ليف يالمم   يم ي ح  يالفضو يبوحلت ميةي ي15الت اخ يالرير،يالمة   يلة ام يال  اس يأظر ي
ي1-غم.يمغومي0.7مح )يمعيإستةمح يالسمح يالم مبيبحلمست  يي500 المح يالممغ طيبحلش ةيي1-م .يلت 

موحيم  غ ام.يي1555.83ت ب يسالتيأعل يمت سطيلت ميةيالي ي يم ح    يباميعيمةوحميتيالتو اخ يبلو ي
موح )يبإسوتةمح يي500 شو ةيالموح يالممغو طيي1-مو .يلتو ي30 يتلتروحيمةحملو ي وح  يالفضو يبوحلت ميةي1-غم

ي.1-محيم  غ ام.يغمي1458.17ت ب يإذيسالتيي1-غم.يمغمي0.7السمح يالم مبيبحلمست  ي

 ( ف  المجموع الجذري1-تربيز الزنك )مايبروغرام. غم: متوسط 4-2-11
،ي(يي ضووعيتوويري يع اموو يالتا بوو ي توو اخيترحيالمة  يوو يفوو،يمت سووطيت ميووةيالة وو يفوو22الاوو   ي 

الماموو عيالاووذ  يللاووة .ي موو يالاوو   ييتبووي  يأ يه ووح يتوويري ا يمة  يووح يل ووح  يالفضوو يفوو،يت وو ي يالصووف يإذي
تلترحيي1-محيم  غ ام.يغمي1961.13م ي ح  يالفض يبمت سطيي1-م .يلت ي30بلغتيأقصحهحيمعيالت ميةي

روووحيموووح يع ووو ي(يفووو،ييوووي يأقل1-موووحيم  غ ام.يغووومي1935.09مووو ي وووح  يالفضووو ي ي1-مووو .يلتووو ي45مةحملووو ي
 التو،يقل وتييتو يعو يمةحملو يي1-موحيم  غ ام.يغومي1773.39مو ي وح  يالفضو يي1-مو .يلتو ي15المةحمل ي

.يالمةحلاوو يبحلمووح يالممغوو طيهوو،ياأخوو  يأظروو تيتوويري ا ي1-مووحيم  غ ام.يغوومي1919.89الم ح  وو يالبحلغوو ي
الاوذ  يالوذ يتف قوتيفيوهيمةحملو يمة  يح يف،يالصف ؛يإذيأظر تيتيري ا يسلبيح يف،يمت سطيت ميةيالة  يف،ي

موووح )يي1000موووح )ي يي500علووو ياميوووعيمةوووحميتيالشووو ةيي1-موووحيم  غ ام.يغووومي1912.03الم ح  ووو ي
مموووحييتبوووي  يمووو يالاووو   يأ ييعلووو يالتووو ال،.ي1-موووحيم  غ ام.يغووومي1885.17 يي1894.93 اللتوووح يبلغتوووحي

ذ  يإذيبلوو ييع ووو يمةحملوو يالم ح  ووو يتووويري ا يإياحبيووح يفوو،يةيوووح ةيت ميووةيالة وو يفووو،يالاوويNPKللسوومح يالم مووبي
للمةوحميتيي1-موحيم  غ ام.يغومي2091.89 يي1872.14فو،ييوي يبلو ييي1-محيم  غ ام.يغمي1728.09

يت ب يعل يالت ال،.ي1-غم.يمغمي1.4 يي0.7
يأ يأعلووو يت ميوووةيللة ووو يفووو،ي التووو اخ يالر وووحئ،يالمة ووو  يبوووي ي وووح  يالفضووو ي الموووح يالممغووو طيأ ضوووعي

مو .يي45موح يمتوير ا يبت اميوةيالة امو يالمت اخلو  يفةلو يسوبي يالمروح يع و يالت ميوةيالاذ  يبفة يالتو اخ ي
مووح )يأعطووتيأعلوو يمت سووطح يلت ميووةيالة وو يبلوو يي1000موو ي ووح  يالفضوو يمووعيشوو ةيمغ طوو يالمووح يي1-لتوو 

ي30ضم يت ليفحتيالمةحمل  يف،ييي يأعل يمت سطيللة  يع و يالت ميوةيي1-محيم  غ ام.يغمي2073.99
ي1-موحيم  غ ام.يغومي2126.08 ي ح  يالفض يمح يموعيعو ميإسوتةمح يالموح يالممغو طي بلو يمي1-م .يلت 

يموووعيإسوووتةمحلهيإلووو ي ي1000 يي500ع ووو يالشووو تي يي1-موووحيم  غ ام.يغووومي1758.20 يي1999.11 قووو  
يمةحمل ي م ي ح  يالفض يمعيش ةيي1-م .يلت ي15مح )يعل يالت ال،.ي الش، يي طبقي فسهيعل يت ليفت، 
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عل يالت ال،يف،يي1-محيم  غ ام.يغمي1644.26 يي1758.20مح )يإذيبلغتحيي1000 يي500المغ ط ي
ي.1-محيم  غ ام.يغمي1917.72يي يمعيع ميإستةمح يالمغ ط يبل ي

متوسمط تربيمز الزنمك فم   تمداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 22جدول ي
 ريف  المجموع الجذ (1-)مايبروغرام. غم

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 1836.33 1670.30 2002.37 1836.33 

500 1836.33 1562.87 2178.17 1859.12 

1000 1328.47 2520.00 2344.20 2064.22 

15 

0 1670.30 1562.87 2520.00 1917.72 

500 1670.30 1836.33 1767.97 1758.20 

1000 1494.50 1601.93 1836.33 1644.26 

30 

0 1494.50 2520.00 2363.73 2126.08 

500 1836.33 1982.83 2178.17 1999.11 

1000 1767.97 1836.33 1670.30 1758.20 

45 

0 1601.93 1855.87 1846.10 1767.97 

500 1670.30 1680.07 2539.53 1963.30 

1000 2529.77 1836.33 1855.87 2073.99 

ي 2091.89 1872.14 1728.09 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

2.97 
ي5.93

ي10.28
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1667.04 1917.72 2174.91 1919.89 

15 1611.70 1667.04 2041.43 1773.39 

30 1699.60 2113.06 2070.73 1961.13 

45 1934.00 1790.76 2080.50 1935.09 

RLSD(0.05) 5.93ي3.43ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 1912.03 2183.05 1902.26 1650.77ي0

 1894.93 2165.96 1765.53 1753.32ي500

 1885.17 1926.68 1948.65 1780.18ي1000

RLSD(0.05) 5.14ي2.97ي
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يأ يأعلوو يت ميووةيالتوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي يمةووحميتي  ووح  يالفضوو يمووعيالسوومح يالم مووبيأظروو ي
ت ب يبلو يي1-غم.يمغمي0.7م ي ح  يالفض يمعيي1-م .يلت ي30للة  يمح يف،ياذ  يال بحتحتيالمةحمل يبوي

 التووو،يإختلفوووتيمة  يوووح يعووو ياميوووعيالت ليفوووحتياأخووو  يبموووحيفيروووحيمةحملووو يي1-موووحيم  غ ام.يغووومي2113.06
عو ايالت ليفو يالمتضوم  يإسوتةمح يالسومح يالم موبيبويعل يي1-محيم  غ ام.يغومي1667.04الم ح   يالبحلغ ي

.يأمووحي1-مووحيم  غ ام.يغوومي2174.91ت بوو (ي   يال ووح  يفضوو ي التوو،يسووالتيي1-غووم.يمغوومي1.4مسووت  ي 
يأ يال بحتوووحتيالم  يووو يبموووح يالتووو اخ يالر وووحئ،يال مة ووو  يبوووي يالموووح يالممغووو طي السووومح يالم موووبيف ووو يأ ضوووعي

ت بو يأعطوتيمت سوطح يللة و يبلو يي1-غوم.يمغومي1.4موح )يموعيسومح يم موبيبمسوت  يي500ممغ طيبش ةي
 التو،يإختلفوتيمة  يوح يعو ياميوعيمةوحميتيالتو اخ يالتو،يإشوتملتيعلو يي1-محيم  غ ام.يغومي2165.96

يالممغ ط.إستةمح يالمح ي
مو ي وح  يالفضو يي1-مو .يلتو ي45الت اخ يالرير،يلة ام يال  اس يأ ضعيأ يالت ليفو يالمم  و يمو ي

ت بوو يأعطووتيأعلوو يت ميووةا يللة وو يبلوو ييي1-غووم.يمغوومي1.4مووح )ي السوومح يالم مووبيي500مووعيشوو ةيالمغ طوو ي
فضوو يموووعيشووو ةيمووو ي وووح  يالي1-مووو .يلتوو ي45تلترووحيالت ليفووو يالمم  ووو يموو يي1-مووحيم  غ ام.يغووومي2539.53
 اللتوح يإختلفتوحيي1-موحيم  غ ام.يغومي2529.77مح )يم ي   يالسمح يالم مبي البحلغ يي1000المغ ط ي

ي.1-محيم  غ ام.يغمي1836.33يت يع يمةحمل يالم ح   ي

 نسبة البروتين البل  )%( ف  المجموع الجذري: متوسط 4-2-12
يأهمي يع ام يالتيلي ياميصحئ،ي ال  اس ي ت اخيترحيالمة  ي يمت سطي سب يلبيح حتيالتا ب يأربتي

(.ي يظر يم يالا   يأ يال سب يالمئ ي يللب  تي ي23 ا   ييالب  تي يالمل،ي  (يف،يالمام عيالاذ  
 ي مح ووتي10.9808موو ي ووح  يالفضوو يبلغووتيي1-موو .يلتوو ي15الملوو،يمح ووتيفوو،يأعيهووحيع وو يإسووتةمح ي

 .يمموحيأظروو ي10.3500مةحملو يالم ح  و يالبحلغو يياأعلو يمو يبوي يمو يت اميوةيال وح  ياأخو  يبموحيفيروح
موو ي ووح  يالفضوو يإذيي1-موو .يلتوو ي45الاوو   يأ يأقوو ي سووب يمئ يوو يللبوو  تي يالملوو،يت اف ووتيمووعيإسووتةمح ي

 .يممحيأظر يالا   يأ يه ح يتيري ا يمة  يح يلش ةيمغ ط يمح يال  يف،يال سب يالمئ يو ي8.9528بلغتي
 يفوو،ي9.5836مووح )يإذيبلغووتيي1000بةيووح ةيشوو ةيالمغ طوو يإلوو ييللبوو  تي يالملوو،ي التوو،يقلووتيمة  يووح ي
 ي التو،يإختلفوتي10.4077مح )يي500 ي ع  يمةحمل ي10.5450يي يمح تيع  يمةحمل يالم ح   ي

ت بوو يأعطوو يي1-غووم.يمغوومي1.4السوومح يالم مووبيبحلمسووت  يياميةرووحيعوو يبةضوورحيالووبةضياآخوو يمة  يووح .
ي0.7 يأ يبمةحملو ي9.8125 يم ح    يبمةحملو يالم ح  و ي11.6234أعل ي سب يمئ ي يللب  تي يالمل،ي

ي (.9.1004ت ب ي ي1-غم.يمغم
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متوسط نسبة البروتين ف   تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 23جدول 
 ف  المجموع الجذري (%)البل  

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1- غم.يمغمالسمح يالم مبي
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 11.5573 9.8481 11.5573 10.9876 

500 9.4819 9.5429 9.5429 9.5226 

1000 9.6650 9.3598 12.5950 10.5399 

15 

0 11.5573 9.2377 12.7171 11.1707 

500 10.5196 11.5573 12.7171 11.5980 

1000 7.2844 9.4819 13.7548 10.1737 

30 

0 9.5429 8.3831 13.6938 10.5399 

500 13.7548 10.3365 10.9469 11.6794 

1000 8.3831 5.1479 13.6938 9.0749 

45 

0 8.4442 10.5196 9.4819 9.4819 

500 10.4585 7.7727 8.2610 8.8308 

1000 7.1013 8.0169 10.5196 8.5459 

ي 11.6234 9.1004 9.8125 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.0181 
ي0.0363

ي0.0628
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 10.2347 9.5836 11.2317 10.3500 

15 9.7871 10.0923 13.0630 10.9808 

30 10.5603 7.9558 12.7781 10.4314 

45 8.6680 8.7697 9.4208 8.9528 

RLSD(0.05) 0.0363ي0.0209ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 10.5450 11.8625 9.4971 10.2754ي0

 10.4077 10.3670 9.8023 11.0537ي500

 9.5836 12.6408 8.0016 8.1084ي1000

RLSD(0.05) 0.0314ي0.0181ي
ي
ي
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يأ يأعلووو ي سوووب يمئ يووو ي التووو اخ يالر وووحئ،يالمة ووو  يبوووي ي وووح  يالفضووو ي مغ طووو يموووح يالووو  يأ ضوووعي
ي500مو ي وح  يالفضو يموعيشو ةيالمغ طو يي1-م .يلت ي30م ييللب  تي يالمل،يمح تيع  يالت ليف يالمم   

موح )يي500موعيي1-مو .يلتو ي15 يف،ييي يبلغيوتيع و يمةحملو ي وح  يالفضو ي11.6794مح )يإذيبل يي
 يعلمح يأ يالت ليفتي يالسحب تي يإختلفتحيع يبةضورمحيمة  يوح .يأموحيعو يتو ليفت،ي وح  يالفضو ي11.5980

مووح )يفلووميتموو يأعلوو يموو يمةحملوو يالم ح  وو يإذيبلغتووحيي1000 يي500مووعيشوو ةيالمغ طوو يي1-موو .يلتوو ي45
ي .9.4819 يعل يالت ال،يف،ييي يبلغتيمةحمل يم ح  ترمحي8.5459 يي8.8308

الت اخ يالر حئ،يالمة   يبي يمةحميتي ح  يالفض ي السمح يالم مبيأ ضعيأ يأعل ي سب يمئ يو ي
ت بوو يي1-غووم.يمغوومي1.4 ووح  يالفضوو ي يي1- .يلتوو مووي15للبوو  تي يالملوو،يُا ت اووتيموو يالت ليفوو يالمم  وو يموو ي

 ووح  يالفضوو يي1-موو .يلتوو ي30  يفوو،ييووي يأقلرووحيمح ووتيع وو يالت ليفوو ي13.0630سوومح يم مووبي البحلغوو ي
 ي هووووو،يأقووووو ييتووووو يمووووو يمةحملووووو يالم ح  ووووو يالبحلغووووو ي7.9558ت بووووو يسووووومح يم موووووبيي1-غوووووم.يمغووووومي0.7 

يأ يأعلوو ي .يأموحيالتوو اخ يالمة وو  يالر ووحئ،يبووي يمغ طوو يمووح يالوو10.2347   ي السوومح يالم مووبيفي ضووعي
سووومح يم موووبيبلغوووتيي1-غوووم.يمغووومي1.4موووح )ي يي1000 سوووب يمئ يووو يللبووو  تي يالملووو،يمح وووتيموووعيالشووو ةي

ي .12.6408

أمووحيالتوو اخ يالريروو،يالمة وو  يلة اموو يال  اسوو يف وو يأظروو يأ يأعلوو ي سووب يمئ يوو يللبوو  تي يالملوو،ي
موح )يي1000مو ي وح  يالفضو ي شو ةيمغ طو يموح يالو  يي1-م .يلتو ي15مح تيع  يالت ليف يالمم   يم ي

  ي التووو،يتسوووح تيموووعيموووحيأعطتوووهيالت ليفووو ي13.7548ت بووو يإذيبلغوووتيي1-غوووم.يمغووومي1.4 سووومح يم موووبي
مح )ي م ي   يتسومي .ي مموحيي500م ي ح  يالفض يمعيش ةيمغ ط يالمح يي1-م .يلت ي30المم   يم ي

مو ي وح  يالفضو يي1-مو .يلتو ي30يا  يذم هيه حيأ يال سب يالمئ ي يللبو  تي يالملو،يللت ليفو يالمم  و يمو ي
 يفوو،ي13.6938ت بوو يأعطووتيي1-غووم.يمغوومي1.4مووح )ي السوومح يالم مووبيي1000ع وو يشوو ةيالمغ طوو ي

  يأ يأ يه وووح يةيوووح ةيفووو،يال سوووب ي5.1479ت بووو يأعطوووتيي1-غوووم.يمغووومي0.7يوووي يالت ليفووو ي فسووورحيموووعي
ي يت  يبح .166المئ ي يللب  تي يالمل،يللت ليف ياأ ل يعل ييسحبيالت ليف يالرح ي يبم  ا ي

ي

ي

ي
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 ( ف  المجموع الجذري1-محتوى المادة الفعالة بيبالين )مايبروغرام. غم: متوسط 4-2-13
يالتيليوو ياميصووحئ،يلبيح  ووحتيالتا بوو يأهميوو ي ووح  يالفضوو ي المووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبيأظروو ي

يالت ميةي24ا   ي  (يمة ام يالمة  ي ي ت اخيترحيقي يال  اس يف،يت  ي يالمح ةيالفةحل يبيمحلي .يإذيأظر ي
مووو ي وووح  يالفضووو يتووويري ا يمة  يوووح يفووو،يةيوووح ةيالبيموووحلي يعلووو ياميوووعيالمةوووحميتياأخووو  يي1-مووو .يلتووو ي15
تلتروووحيي1-موووحيم  غ ام.يغووومي1.8950بموووحيفيروووحيمةحملووو يالم ح  ووو يالبحلغووو يي(1-موووحيم  غ ام.يغووومي2.0212 

 التو،يلوميتختلو يمة  يوح يي1-موحيم  غ ام.يغومي2.0206م ي ح  يالفض يإذيبلغوتيي1-م .يلت ي30مةحمل ي
يموو ي ووح  يالفضوو ي لم رووحيإختلفووتيعوو يالمةووحميتياأخوو  يبمووحيفيرووحيمةحملوو ي1-موو .يلتوو ي15عوو يمةحملوو ي

يالتيليووو ياميصوووحئ،يالتووويري يالسووولب،يالمة ووو  يلمغ طووو يموووح يالووو  يفووو،يت ووو ي يموووح ةي الم ح  ووو .يمموووحيأظرووو ي
.يفوو،ييووي يأعلوو يميتوو  ي1-مووحيم  غ ام.يغوومي2.0201الببمووحلي يإذيبلوو يأقصووحهحيع وو يمةحملوو يالم ح  وو ي

يمعيالسمح يالم مبي  الت،يتف قوتيي1-محيم  غ ام.يغمي2.2779ت ب يي1-غم.يمغمي1.4للمح ةي فسرحيظر ي
(ي مةحملووو يالم ح  ووو ي1-موووحيم  غ ام.يغووومي1.7383ت بووو ي ي1-غوووم.يمغووومي0.7علووو يالمةوووحملتي ياآخووو تي ي

ي(.1-محيم  غ ام.يغمي1.8905 
يأ يلموو يت ميووةيموو يت اميووةي التوو اخ يالر ووحئ،يالمة وو  يبووي ي ووح  يالفضوو ي مغ طوو يمووح يالوو  يأ ضووعي

ي15موح ةيالبيموحلي  يفةلو يسوبي يالمروح يالت ميوةي ح  يالفضو يشو ةيمغ طو يمةي و يم توحجيأعلو يمميو يمو ي
ي2.1446مووح )ي بلوو يي500موو ي ووح  يالفضوو يأعطوو يأعلوو يمميوو يموو يالبيمووحلي يع وو يالشوو ةيي1-موو .يلتوو 

موح )يأعلو يمميو يمو يموح ةيي500م وهيأعطوتيالشو ةيي1-مو .يلتو ي30 ع و يالت ميوةيي1-محيم  غ ام.يغوم
لووو يمووو يبوووي ياميوووعيالت ليفوووحتياأخووو  .يفووو،ييوووي ي مح وووتياأعي1-موووحيم  غ ام.يغووومي2.1609البيموووحلي ي

مووح )(يأعطووتيأعلوو يي0موو ي ووح  يالفضوو يأظروو تيأ يغيووحبيالمغ طوو ي ي1-موو .يلتوو ي45مةحملوو يالت ميووةي
موح )يي1000 يي500م ح    يبحلشو اتيالمتب يو يي1-محيم  غ ام.يغمي2.0657ممي يم يالبيمحلي يبلغتي

يم يم رمحيعل يالت ال،.لي1-محيم  غ ام.يغمي1.8410 يي1.9094 الت،يبلغتي
الت اخ يالر حئ،يالمة   يبوي ي وح  يالفضو ي السومح يالم موبيأظرو يأ يأعلو يمميو يلموح ةيالبيموحلي ي

ت بووو يللسووومح يالم موووبيإذيبلووو ييي1-غوووم.يمغووومي1.4ل وووح  يالفضووو ي ي1-مووو .يلتووو ي30أ تاوووتيع ووو يالت ليفوووحتي
غم.يي1.4 ح  يالفض ي يي1-م .يلت ي15تلترحيمةحمل يالت ليف يالمم   يم يي1-محيم  غ ام.يغمي2.5515

 التووو،يإختلفوووتيمة  يوووح يعووو يالت ليفووو يي1-موووحيم  غ ام.يغووومي2.4376ت بووو يسووومح يم موووبيإذيبلغوووتيي1-مغوووم
يالموووح يالممغووو طي السووومح يالم موووبيأ يأعلووو يمميووو يمووو ي يالتووو اخ يالمة ووو  يبوووي يعوووحمل،  السوووحب  .ي أظرووو ي

ت بوووو يإذيبلوووو يي1-غووووم.يمغوووومي1.4مووووح )يمووووعيالسوووومح يالم مووووبيي1000تيع وووو يالمةحملوووو يالبيمووووحلي يأ تاوووو
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 ي التوو،يتف قووتيعلوو ياميووعيت ليفووحتيمةووحميتيالتوو اخ يبمووحيفيرووحيمةحملوو ي1-مووحيم  غ ام.يغوومي2.5778
ي(.1-محيم  غ ام.يغمي1.9558الم ح   ي 
متوسط محتوى الممادة ف   تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 24جدول 

 ( ف  المجموع الجذري1-الفعالة بيبالين )مايبروغرام. غم

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 2.1365 1.7946 2.1365 2.0225 

500 1.7214 1.7336 1.7336 1.7295 

1000 1.7580 1.6970 2.3440 1.9330 

15 

0 2.1365 1.6725 2.3684 2.0591 

500 1.9289 2.1365 2.3684 2.1446 

1000 1.2819 1.7214 2.5760 1.8597 

30 

0 1.7336 1.5016 2.5638 1.9330 

500 2.5760 1.8923 2.0144 2.1609 

1000 1.8020 1.0255 3.0765 1.9680 

45 

0 1.8166 2.3147 2.0657 2.0657 

500 2.3001 1.6555 1.7727 1.9094 

1000 1.4943 1.7141 2.3147 1.8410 

ي 2.2779 1.7383 1.8905 مت سطيتيري يالسمح يالم مب

RLSD(0.05) 

0.0036 
ي0.0072

ي0.0124
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1.8719 1.7417 2.0713 1.8950 

15 1.7824 1.8435 2.4376 2.0212 

30 2.0372 1.4731 2.5515 2.0206 

45 1.8703 1.8947 2.0510 1.9387 

RLSD(0.05) 0.0072ي0.0041ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 2.0201 2.2836 1.8209 1.9558ي0

 1.9861 1.9723 1.8544 2.1316ي500

 1.9004 2.5778 1.5395 1.5840ي1000

RLSD(0.05) 0.0062ي0.0036ي
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ي3.0756التووووو اخ يالريرووووو،يالمة ووووو  يللتا بووووو يأ ضوووووعيأ يأعلووووو يمميووووو يلموووووح ةيالبيموووووحلي يبلغوووووتي
موو ي ووح  يالفضوو يمووعيشوو ةيالمغ طوو يي1-موو .يلتوو ي30 تاووتيموو يالت ليفوو يالمم  وو يموو يي1-مووحيم  غ ام.يغووم

يت ب .ي1-غم.يمغمي1.4مح )ي السمح يالم مبيبمست  يي1000

 ( ف  المجموع الجذري1-بيبوجينول )مايبروغرام. غممحتوى المادة الفعالة : متوسط 4-2-14
(يأهمي يع ام يال  اسو ي تو اخيترحيفو،يميتو  يالموح ةيالفةحلو يبيم اي و  يفو،ي25ُيظر يالا   ي 

المامو عيالاووذ  يللاووة ؛يإذيأظروو تيت اميووةي ووح  يالفضوو يتويري ا يمة  يووح يللصووف يبلغووتياميةرووحيأعلوو يموو ي
مو ي وح  يالفضوو يي1-مو .يلتوو ي30(ي أعيهوحيع وو يالت ميوةي1-ام.يغوممووحيم  غ يي2.1763مةحملو يالم ح  و ي 

ي2.7489 البحلغوووو يي1-موووو .يلتوووو ي45تلترووووحيمةحملوووو يال ووووح  يبووووحلت ميةيي1-مووووحيم  غ ام.يغوووومي2.7977بلوووو ي
يتويري ا يمة  يووح يي اللتوح يإختلفتوحيعو يبةضورمحيمة  يووح .ي1-موحيم  غ ام.يغوم الموح يالممغو طيهو ياآخو يأظرو ي

ي2.5433موووووح )ي ي500حتيمووووو يموووووح ةيالبيم اي ووووو  يإذيبلووووو يأعووووويهيع ووووو يالشووووو ةيلميتووووو  ياوووووذ  يال بووووو
 اللذا يإختلفحيعو يي1-محيم  غ ام.يغمي2.5058مح )يبمت سطيي1000(يتلترحيالش ةي1-محيم  غ ام.يغم

.يمموووحيأ ضووويتيال توووحئ ي1-موووحيم  غ ام.يغووومي2.4417بةضووورمحيمة  يوووح ي عووو يمةحملووو يالم ح  ووو يالبحلغووو ي
مح يالسوومح يالم مووبيأ  يإلوو يةيووح ةيمة  يوو يفوو،يمووح ةي(يإلوو يأ يإسووتة25 فسووهي يالمة  ضوو يفوو،يالاوو   

ي2.8189ت بووو ي ي1-غوووم.يمغووومي1.4البيم اي ووو  يفووو،ياوووذ  يال بوووحتيبلغوووتيأعيهوووحيع ووو يمسوووت  يالسووومح ي
(ي اللذا يإختلفوحي1-محيم  غ ام.يغمي2.4609 ي1-غم.يمغمي0.7(يتلترحيمةحمل يالسمح ي1-محيم  غ ام.يغم
ي.1-محيم  غ ام.يغمي2.2109ة  يح ي ع يمةحمل يالم ح   يالبحلغ يع يبةضرمحيم

 ُيظر يالت اخ يالر حئ،يالمة   يبي ي ح  يالفض ي المح يالممغ طيأ يلم يت ميةيم يت اميةيال ح  ي
يأعلو يمميو يمو يالموح ةيالفةحلو يللت ميوةي ي15ش ةيميحهيممغ ط يتةط،يمةُهيأعل يممي يمح ةيفةحل ؛يإذيإ  

ف،ييي يأ يت ميةيي1-محيم  غ ام.يغمي2.4173مح )يبل يي500م ي ح  يالفض يمعيالش ةيي1-م .يلت 
موووح )يبلغوووتيي1000أعطووو يأعلووو يمميووو يمووو يالبيم اي ووو  يع ووو يالشووو ةيي1-مووو .يلتووو ي45 وووح  يالفضووو ي
 التو،يتذبوذبتيفو،يي1-موحيم  غ ام.يغومي2.8018موح )يي500 ع  يالش ةيي1-محيم  غ ام.يغمي3.0094

الت اخ يالر حئ،يالمة   يبي ي ح  يالفضو ي السومح يالم موبيأ ضوعيأ ييامختي يع يالت ليفحتياأخ  .
مح ووتياأعلوو يت بوو يي1-غووم.يمغوومي0.7موو ي ووح  يالفضوو يمووعيالسوومح يي1-موو .يلتوو ي30الت ليفوو يالمم  وو يموو ي

.يمموحي1-موحيم  غ ام.يغومي1.7971لبحلغو يمة  يح يم ح    يمعياميعيالت ليفوحتياأخو  ي مةحملو يالم ح  و يا
يالتوو اخ يالمة وو  يبووي يالمووح يالممغوو طي السوومح يالم مووبيإلوو يأ يالت ليفوو يالمم  وو يموو يمغ طوو يمووح ي أظروو ي

ت بو يمح وتياأعلو ي المتف قو يعلو يي1-غوم.يمغومي1.4موح )ي السومح يالم موبيبمسوت  يي500الو  يبشو ةي
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ي1.9750بمووووحيفيرووووحيمةحملوووو يالم ح  وووو يالبحلغوووو يي1-ممووووحيم  غ ام.يغووووي3.0216اميووووعيالت ليفووووحتياأخوووو  ي
ي.1-محيم  غ ام.يغم

متوسط محتوى الممادة ف   تداختتاا: تأثير نانو الفضة والماء الممغنط والسماد المرب  و 25جدول 
 ( ف  المجموع الجذري1-الفعالة بيبوجينول )مايبروغرام. غم

ي ح  يالفض 
 (1- م .يلت 

يالمح يالممغ ط
  مح )(

التداخل بين نانو الفضة يت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم
 1.4 0.7 0 والماء الممغنط

0 

0 2.0510 1.8020 2.3001 2.0510 

500 2.0510 1.6408 2.5638 2.0852 

1000 1.2892 3.0765 2.8128 2.3928 

15 

0 1.8020 1.6408 3.0765 2.1731 

500 2.2524 2.5638 2.4356 2.4173 

1000 1.9228 2.1243 2.5638 2.2036 

30 

0 1.9228 3.8456 3.5526 3.1070 

500 2.5638 2.8384 3.2047 2.8690 

1000 2.4356 2.5638 2.2524 2.4173 

45 

0 2.1243 2.6004 2.5821 2.4356 

500 2.2524 2.2708 3.8823 2.8018 

1000 3.8639 2.5638 2.6004 3.0094 

ي 2.8189 2.4609 2.2109 السمح يالم مبمت سطيتيري ي

RLSD(0.05) 

0.0055 
ي0.0010

ي0.0190
 التداخل بين نانو الفضة والسماد المرب 

 (1- ح  يالفض ي م .يلت 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري ي ح  يالفض 
0 0.7 1.4 

0 1.7971 2.1731 2.5589 2.1763 

15 1.9924 2.1096 2.6919 2.2646 

30 2.3074 3.0826 3.0033 2.7977 

45 2.7469 2.4783 3.0216 2.7489 

RLSD(0.05) 0.0010ي0.0063ي
 الممغنط والسماد المرب  ماءالتداخل بين ال

 الممغ طي مح )(يالمح 
 ت ب (ي1-السمح يالم مبي غم.يمغم

 مت سطيتيري يالمح يالممغ ط
0 0.7 1.4 

 2.4417 2.8778 2.4722 1.9750ي0

 2.5433 3.0216 2.3284 2.2799ي500

 2.5058 2.5573 2.5821 2.3779ي1000

RLSD(0.05) 0.0095ي0.0055ي
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يأ يأعلو يمميو يمو يموح ةيالبيم اي و  يأ تاوتي الت اخ يالمة   يبي يع ام يال  اس يالريثيأظرو ي
موح )ي السومح يي500م ي ح  يالفض يمعيش ةيالمح يالممغو طيي1-م .يلت ي45م يالت ليفحتيالمم   يم ي

تلتروووحيالت ليفووو يي1-موووحيم  غ ام.يغووومي3.8823ت بووو ي مح وووتياأعلووو يإذيبلغوووتيي1-غوووم.يمغووومي1.4الم موووبي
إذيي1-غوم.يمغومي0.7 ح  يالفض يم ي   يمغ ط يمعيسومح يم موبيبمسوت  يي1-م .يلت ي30المم   يم ي

ي.1-محيم  غ ام.يغمي3.8456أعطتي
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 Discussion                                         المناقشة: 5

فو،يال مو ي اك توحجي تو اخيترحي  اس يتيري ي ح  يالفض ي المح يالممغ طي السومح يالم موبيتبي يم ي
مو .يي15إستةمح ي ح  يالفض يبحلت ميةيال اطئي ي  يأ(؛ي25ي–ي5الا ا  ي ي المح ةيالفةحل يل بحتيالاة 

يةيوووح ةيمة  يووو يفووو،يإ تفوووحعيال بوووحتيي(1-لتووو   الووو ة يالاوووح ي(ي7اووو   ي( عووو  ياأ  اقي(ي5اووو   ي(سوووب بي
  سوووب يت اميوووةيال تووو  اي ي الي يووو يموووحي.يأ(12ياووو    ي طووو  يالاوووذ ي(11اووو   ي(للمامووو عيالخضووو  ي

علو يي(24ي ي23 يي21 يي17:ي الاو ا يف،يالاذ  ي بيمحلي يالالب  تي يالمل،ي ميت  يالمح ةيالفةحل ي
ميتوو  يالمل   فيوو ي يبي مووحيمح ووتيالةيووح ةيفوو،يفضوو ال ووح  يالتوو ال،يفروو،ياأخوو  يإة ا تيبفةوو يإسووتةمح ي

يميةيالب تحسي مي الة  ي ميت  يالمح ةيالفةحل يالبيم اي   يف،يالاذ  ات يالمل،يف،يالمام عيالخض  ي ي
يعلوو ييؤموو يمووحي هووذاي.1-موو .يلتوو ي45 الفسووف  ي المحلسووي ميع وو يالت ميووةيي1-موو .يلتوو ي30ع وو يالت ميووةي

يُتمِمو ي التو،يبروحيالمةحملو يلل بحتوحتيالموذم  ةي بحأبةوح يال مو يق يو ي بحتوحتيإ توحجيفو،يالفضو ي وح  يأهمي 
يل ووح  يالمختلفوو يالت اميووةيفووي يذلوو يعوو يفضووي ي يالخح ايوو يللظوو   يالم ح موو يصووف يتةطيرووحيأ يال بحتووحت
ي سوو ع يام ةيموو،يال شووحطيةيووح ةيعلوو يتةموو يفي رووحيهحئلوو يسووطيي يمسووحي يموو يتمتلمووهيمووحي بفةوو يالفضوو 

يتصووو يعيفووو،يالةيووح ةيبفةووو يالخل يووو ي ام  سووحمحتيالميم يي يووو يالتفوووحعيتيةيووح ةيإلووو يفتوووؤ  يالتفووحعيت
يتربوويطيأ يبت ليوو يال ح  يوو يالوو قحئقيقيووحميعوو يفضووي يي المتووحليةيالبي  مسووي يةي اك ةيمووحتيال   يوو ياأيمووحض

يضو  يمو يي لو يمموحيReactive oxygen species (ROS يالي ةياأ مساي ياذ  يأ  اعيتم ي 
ي؛2012 ي آخووو   يSorooshzadeh يلل بوووحتيالخضووو  يال مووو ي يشووواعيالشووويخ خ ي يوووؤخ يالتيمسووو 

Mortezaبتووويري يالت ميوووةي(ي25 يي22 يي19 يي9فووو،يالاووو ا  ي ي مموووحيهووو ي ا  ي(2013 ي آخووو   ي
ي18تسواي يأعلو يت ميوةيللفسوف  ي المحلسوي مي الاو  لي :ي ي أ(ي1-لتو م .يي30 ل ح  يالفض ي سطيالمت
الفضووو ي وووح  ييووو ل يلوووي)يف وووطيعلووو يأهميووو يي(1-مووو .يلتووو ي45(يع ووو يأعلووو يت ميوووةيل وووح  يالفضووو ي 20 ي

بةوضيالصوفحتيي  ييةتمو يعلو يالت اميوةيالمسوتةمل  يإذيإ يتوير يالصوفحتيقيو يال  اسو يفيسبيب يعلو يأ
رحيبووحلت اميةيالةحليوو يلووذاييت اووبيخوو  يبووحلت اميةيالمت سووط ي بةضووتووير تيإياحبيووح يبووحلت اميةيال اطئوو ي اأ

 ير وأي(1-مو .يلتو ي15 لصوف يالمطل بو .يفةلو يسوبي يالمروح يالت ميوةيستةمح يت ميةي وح  يالفضو ي فوقياإ
ي(1-مو .يلتو ي30 الت ميوةية ا تيع و يموح ةيالبيم اي و  يإ ييوي يأ تحجيمح ةيالبيمحلي يفو،يف،يإيياحبيح يإ

،ي.ي لةوو يالفةوو يفوو(1-موو .يلتوو ي15 ي بةووضيالة حصوو ي الصووفحتي الت ميووةيالووذ ياعطوو يافضوو ي تياوو 
فضووو يفووو،يتيفيوووةيال وووح  يالفضووو ييةووو  يإلووو ي   هيأ ي وووح  يتيسوووي يالصوووف يقيووو يال  اسووو يبفةووو يإسوووتةمح ي
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 يتمتل يمسحي يسطيي يعحليو يتوؤ  يال ح  ي يالم ا ي أيمح ةيمحتيال اخل يف،يالتيري يعل يالصف يسي يام
(يROS   هووحيفوو،يت ليوو يتوويري يالاووذ  ياليوو ةيلوو ي إيضووحف  يةيووح ةيفوو،ي شووحطيالتفووحعيتيالميميحئيوو يإلوو يإ

يSorooshzadah يخووو  لمل   بيسوووتي الةضووويحتيالخل يووو ياأالتووو،يتوووؤر يسووولبيح يعلووو يالةضووويحتيمح
ئ ياوووح تيمت اف ووو يموووعي توووحئ يمووو يمووو يهوووذهيال توووح يي(.2013 آخووو    ييMorteza؛ي2012 آخووو    ي
Salamaي يالفحصووووو ليح (يعلووووو ي بوووووحتي2012 يDhokeييالموووووحش(يعلووووو ي بوووووحتي2013 ي ي آخووووو يي 
Rameshييالبصوووووو (يعلوووووو ي بووووووحتي2014  يي آخوووووو يي Raskarي يLawareيي(2014 ي Bhatiaي
ي.البص (يعل ي بحتي2014 يRaskar يLaware(ي ي2014  آخ   ي

  اقي الوو ة يتي ميتوو  يالمل   فيوو يالملوو،يفوو،ياأال  قيوو يالمليوو يلل بووحالتفوو قيفوو،يالمسووحي يأمووحي
الاوذ  ي ميتو اهيمو يالط  ي الاح يللمام عييي الاح يللمام عيالخض  ي ط  يالاذ ي قط هي ال ة 

(يبفةووووووووو ي25 يي21 يي16 يي15 يي13 يي12 يي11 يي9 يي8اي ووووووووو  ي الاووووووووو ا  :يالي يووووووووو ي البيم ي
م حبووووو يتسووووواي يأعلووووو يالت اميوووووةيللفسوووووف  ي المحلسوووووي مييموووووح )ي500سوووووتةمح يالموووووح يالممغووووو طيبشووووو ةيإ

فو،ييالمح يالممغ طذل يية  يإل يتيري ي يفيمح ) يي1000(يع  يش ةيالمغ ط ي20 يي18 الا  لي :ي
غ طتروووحيبشووو اتيمختلفووو ي ةيوووح ةيطحقتروووحي تياووو يمياوووميالاةيئوووحتيي صوووغ للموووح يذ بح يووو يالةيوووح ةيالسوووة ي

يي يوو ي الموو ا يالذائبوو يفيووهيبسووببيإ خفووحضيم ح موو يغشووي يالمووح يلألختوو اقيافيووؤ  يذلوو يإلوو يسوور ل يإ
سوووتطحلترحي اك  سوووحمرحي ةيوووح ةيعووو  هحيالوووذ ييسوووطعيالخييوووحيلاةيئوووحتأ الموووح ي تياووو يتمووو  ياووو  يالخييوووحي اك

لو يةيوح ةيال  قي يلل بحتيم يخي يةيح ةيام  سوحمحتيالخل يو يالمؤ يو يإياحبيعل يالمسحي يإ ةم)يبحم
الم سووتيم،يال موو،يللووو  ق يالووووذ ييةيووح ةيال شوووحط ي.ي(2005 يSmith؛ي2002 يRao المسووحي يال  قيوو ي

خو اصيالموح يالممغو طيالمتمرلو يبسو ع يالي مو ي   و يالم مبوحتيالغذائيو يالمصو ة يفو،يالمامو عييف ةتُهي
عمليووحتيالب ووح يالضوو ئ،ي شووحطيلوو يإ  يأبووحتي الووذ ي سووا يال أبووي ي ي اخوو يالخييووحيبسوور ل ييلخضوو  ا

ا يووو ةي مووو ا ييوووحيالوووذ ي وووت يع وووهيعمليووو يب وووح يخي ي ي توووحجيالم مبوووحتيالم ب هي  اتيووو ي ت ةيةروووحإ ةيوووح ةي
لوووو يةيووووح ةيالوووو ة ي يالطوووو  ي الاووووح يإييضووووح ي أ  يذلوووو يأي.(2013خوووو    يآ ييBosma اي   يمووووحلبيم ي

(يعلو ي بوحتياللرح و ي2010 يBogoescuيمعيقييفت يمحيإ هذايي(16 يي15للمام عيالاذ  ي الا  لي :ي
Barssica  olearacea.ي

مح )ي الي ي يي1000الفسف  ي المحلسي ميبفة يمغ ط يالمح يبش ةييةيح ةيميت  يال بحتيم ي  يإ
فوو،يتوو في يلووي)يف ووطييالممغوو طيح ري يالموويلوو يتووإيةوو  ي(ي21 يي20 يي18مووح )ي الاوو ا  :يي500ع وو ي

فة يالميوحهيالممغ طو يييفوةيتشايعيال م يالخض  ي الاذ  يبي  يب يإالة حص يالمغذي ي ةيح ةيذ بح يترحي
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ال يةيح ترحي اخ يال بحتيلت  ميبي  ا هحيالفسوي ل اي يفو،يمتصحصيالة حص يالمغذي يفيؤ  يذل يةيح ةيإ
يالاوذ  يللمامو عي الاوح يالطو  ي الو ة ي قطو ه ييالاوذ ي طو  يالخضو  يللمام عيالاح ي ال ة ةيح ةي
بحتيع يط يقيالاذ  ي مذل ي  لروحيل ي اخ يال إ يسر ي ف ذهحي يلبيم اي   اي ميت  يالي ي ي ت مية

 ةا يم سوووتيمي (يفيسووورميذلووو يفووو،يةيوووح ةياأ  سوووحميالخلووو  ي الخييوووحياللإسوووتخ اميال ئيسووو يلووو يم اقوووعيامإ
فضوووي يعووو ييحاووو ي ةيمووو،ي؛يذلووو يأ يآي  وووحتيالي يووو يتةمووو يمم شوووطيإ(16 يي11 الاووو  لي :يالاحفووو ي

يHilal ي ةا يالط يو فو،يةيوح ةياأسوحهميتغشوي ياليي يو ي يعلو ياأيتيحفظف،يعمليحتييي ي يال بحتيلرحي
 Hilal ي(.2000ي

ي1-مغوومي.غووم(ي1.4 يي0.7 التيسو يالمليوو ظيفوو،يصوفحتيالماموو عيالاووذ  يع و يالمسووت يي يي  يإ
 المو ا ي(ي22-17 الا ا  :ي اهيم يالة حص يهميترحيف،يتيسي يصفحتهي ميتسمح يم مبييؤم يأيت ب 

 ا   يسحي ي  قي ي يف،يصفحتيالمام عيالخض  يم يم يالتيس ي.يممحيأ(25-24 الا ا  :ييالفةحل 
ضوحف يأ يإف،يتشايعيال م  يذل ييهميته يم يأيؤي(ي9المل،ي ا   ي يالمل   في يم  اقيميت  ياأ ي(ي8

الغذائيو يق يبوو يموو ي حصوو يالسومح يالم مووبيمو يع حصوو يال توو  اي ي الفسوف  ي الب تحسووي ميياةو يهووذهيالة
 يالةمليحتيالميم يي يو يمتصحصرحيم يقب يال بحتي    هحيف،يتفةي يالمري يم أ يإمتصحصيم اقعيام

 توحجيي ي الر م  حتيالمؤ ي يإل يتشايعيعمليحتيال م ي ام  سحمي اكي تحجيالم ا يالم ب هي  اتالمؤ ي يإل يإ
 توووووحجيالر م  وووووحتيال تووووو  اي ييووووو خ يفووووو،يإي  يذيإبوووووحتيلل يوووووحميبحلفةحليوووووحتياليي يووووو ؛يإةمووووو يلل يالطحقوووو يال

ي(.2006 يZeiger ييTaiz ي الم مبحتيالةض ي يال بحتي 
 ةيموحتيالتفحعو يال اخلو يمم شطيإ ةيم،يلمةظميإالب تحسي مي تحجيالطحق  ي يةم يإالفسف  يييفةي

 بحلتووحل،ييبيئتووه ييال موو ي ةيووح ةيالطلووبيعلوو يالموو ا يالغذائيوو يموو لوو يتيفيووةيإيفوو،يال بووحتي المؤ يوو يماتمةوو  ي
الةيووووح ةيفوووو،يميتوووو  ياأ  اقيموووو يي  ي أ.ي(1988يضووووحي،ي يوووو  ) ي أبوووو تيفووووةيتموووو ي يالموووو ا يالفةحلوووو ي

 ي(ي2008عبوووح)ي آخووو   ي ليوووهيموووحيت صووو يإسوووتةمح يالسووومح يالم موووبييتفوووقيموووعيالمل   فيووو يبفةووو يإ
Habimanaالم موبيعلو يمةظوميصوفحتيال بوحتييياحبي يللسمح  ف،يالتيري اتيامي.(2014آخ   ي  يي
غوم.يي0.7 يالمسوت يع  يي(2013  آخ   ييRoss يي(2011 يAtakoraيمحيذم هُييمعاح تيمت اف  ي

يت ب .ي1-مغم
الة امو ي يه ح يت ليفوحتيمةي و يمو يت اميوةيفتشي يإل يأمحيالت اخيتيالمة  ي يلة ام يال  اس يأ

 يالصوف ي بموحييمو  يذلو يمو يخوي يتيري هوحيعلو يمرو يموالمت اخل يهو،يالتو،يتوؤ  يإلو يإ توحجياليو ياأ
إلوو ي   ي ووح  يذلوو ييةوو  ي ي ي ةيمووحتتغييوو يالاووي يالمسووؤ  يعوو يتفووحعيتيام تووحجيالمموو،ي ال وو ع،يلإ
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ال توو اتيعوو يي الت ليوو يموو يفةحليوو  الووذ ييموو  يممغ طووح يبحأسووح)يالمووح يمتصووحصيإتيفيووةيفوو،يالفضوو ي
 يتبوووح  يليووومووو يخوووي يتشوووايعيآ ا يفووو،ي  عيووو يال بوووحتيط يوووقيالتيووو ي يفووو،ييحلووو ياأمسووو ةي ال مووو ي اأ

ي تحايوو بياألمتوو   ي بحلتووحل،يالت ليوو يموو يإفوو،يتسوو  ييلمت   ووحتيالخل يوو يممووحييسووببيبطووئ تصوو ي ياأ
بحل بوووحتيمسووو  يالتييضووو  السووومي ي يتووو خفضيال ةيموووحتيال فحعيووو ي ياوووذ  ياأ مسووواي يالفةحلووو يفتوووة ا يام

 يالفضووو يع ووو ي خ لوووهيلل بوووحتييميووو يلإ تبوووحطيبحليوووحميتيفضوووي يعووو يذلووو يفوووي ي وووح يالشووويخ خ فتتووويخ ي
 التووو،ييمووو  يالموووح يالممغووو طييAquaporin ييEndocytosis ييIon channelsمرووو يب  تي يووو يال

اأغلفوو يأ يخووي يالةحموو ياأسووح)يفوو،يةيح ترووحيفي ووت يعوو يذلوو يخلووقيفتيووحتيا يوو ةيتختوو قي تتغلغوو ي
يRezvani يلت حطوهي التشوايعيمو ي مو يال بوحتالموح ي اكيتصحصيةيعل يإميتيفالالا  يالخل ي ي م يرمي

 بووووووذل ي(.ي2013 يGhoorbanpour ييHatami؛ي2012 آخوووووو    ييGrover؛ي2012 آخوووووو    ي
 ا يالغذائيو يالوذ ييوة  يال بحتوحتيبوحلمالم موبيالسومح يم مبوحتيال وح  يأ يالموح يالممغو طيموعييم  يتو اف ي

 خحصوو  ييياووحب،يفوو،يةيووح ةيالمؤشوو اتيقيوو يال  اسوو  التوويري يامعووحمي يمسووحع ا يفوو،يإسووتم ا ي يام  سووحمحتي
م موبي يالسومح يال يمموحيأ(الاوذ  يللمامو عي الاوح يالطو  ي الو ة ي قطو ه ييالاوذ يطو   يالاذ ي يم روح

  سووحميفإ ووُهيُييِفووةيموو يفةحليوو يامطبيةيوو يالر م  ووحتيت ميبوو يمت اة وو يللة حصوو ي ميفووةةيللمووحيييت يووهيموو يب
فوو،يال بووحتي بحلتووحل،يةيووح ةيالر م  ووحتيال اخليوو يالميفووةةي ييووحمضيالمل تحميوو يتوو امميلووالمووؤ  يإالخلوو  ي

يووووحمضي  ووووحتيال اخليوووو يالمربطوووو يلل موووو يمل موووو يال بووووحتيمحأ مسووووي حتي التخفوووويضيموووو يمسووووت  يالر م
يةموو يموو ياح ووب ي موو ياح ووبيآخوو ي يموو يالصووفحتيالخضوو ي ييِسوو هووذايبوو   هييُي ي(ABA يأبسيسووي ا

مر يالي ي ي الة  يالصغ  ي(ي بةضيالة حص يNPKالمب  ي بميت يحتهيم يالة حص يالم مبيالسمح ي
مبمو ةيلل مو ي بحلتوحل،يتيسوي يالتمريو يالغوذائ،ي ال شوحطيعل يتخليوقيالتو اة يالغوذائ،يلل بوحتيفو،يم ايو ي

إلوووو يالةيووووح ةيفوووو،يمختلوووو يالفةحليووووحتياأيضووووي يالمسووووؤ ل يعوووو يام  سووووحمييضوووو،ي هووووذايبوووو   هييووووؤ  ياأ
يالاووذ يطوو   م رووحيي  خحصوو  يالاذ يوغلووبيمؤشو اتيال موو ي ي بحلتوحل،يالةيووح ةيفوو،يأل يفوو،يالخليووسوتطح ام

 آخوو    ييKashif؛ي2013 يخوو    آيShafeek يالاووذ  (يللماموو عي الاووح يالطوو  ي الوو ة ي قطوو ه ي
فضووو يموووعيتووو اف يالسووومح يال وووح  ييميحئيووو ي تياووو يالمةحملووو يبووو قحئقيةيوووح ةيالتفوووحعيتيالمي  يمموووحيأي(.2014
 يوو يامياووحب يمسووت  يالم حسووبييسووحع يفوو،يإسووتم ا ي يام  سووحمحتي تطوو  يمؤشوو اتيال موو يبحلالم مووبي

  يالم مبحتيال ح  يو يفو،ي م يي(2014 يRaskarي يLawareليهيإي ييت ص يي تتفقيهذهيال تحئ يمعيمح
 ووح  ييفضووي يعوو ي   رووحيبتشووايعي تيسووي يالصووفحتيالمظر يوو ي ميت اهووحيموو يالموو ا يلل بحتووحتيالمةحملوو ي

مسووت بيتيفوو،يتصووحلهيمووعيالب اسووط يم ووعيإ تربوويطي   هييEthyleneعلوو ياأريلووي يالتوويري يفوو،يفضوو يال
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تا ي يالمام عيالخض   ي هو يموحييإعح ة تيفيةيال م ي التسببيف،ييالخييحيال بحتي ي تيخي يالشيخ خ 
×يي1-موو .يلتوو ي15تالوو ي اضوويح يموو يخووي يالت ليفووحتيالمم  وو يموو ي ووح  يالفضوو يمووعيالمووح يالممغوو طي 

ت بو ( ي هو يموحيي1-غوم.يمغومي1.4×يي1-م .يلت ي30مح )(يأ ي ح  يالفض يمعيالسمح يالم مبي ي500
يAgrawal(ي ي2012  آخو   ييSavithramma(ي ي2012 آخو   ي يRezvaniأ ضيُهيمو يمو ي

(يموووووو يالتوووووويري اتيامياحبيوووووو ي2016(ي يسوووووو  ي 2014 آخوووووو   ي يBhatia(ي ي2014 يRathore ي
ي ةا يالط يوووو ي الاحفوووو لفوووو يموووو يال بحتووووحتيشووووملتيالاووووذ  ي اأاووووةا يمختالفضوووو يعلوووو يألم مبووووحتي ووووح  ي

 Dhoke؛ي2013 يخ    آيSiddiquiيي Alwahaibiيعل ي بحتحتيمختلف .(ي2014 ي
موووو يالة حصوووو ي البوووو  تي يالملوووو،ي الموووو ا يالفةحلوووو ييالميتوووو  يالميميووووحئ،يللاووووذ  الةيووووح ةيفوووو،يأمووووحي
يةو  يإلو يتيري هوحيف الموح يالممغو طي السومح يالم موبيفض يالستةمح ي ح  ي(يبفة يإ25ي–ي17 الا ا  :ي

فوو،يإذيأ تيالةيووح ةي ب هيوو  اتي الب  تي ووحتيفوو،ي شووحطياأفةووح ياليي يوو يمحممتصووحصي عمليوو يب ووح يالم
 المووووح يبفةوووو يالم مووووبيال ووووح   ي(ي16 ي15 يي12 الاوووو   :يالاحفوووو يالط يوووو ي ي ةا رووووحي أالاووووذ  يأطوووو ا ي

المصووبحتييلوو لوو ي  وو يهووذهيالموو ا يموو يالمصوو  ي اأ  اق(يإلوو يالتيفيووةيعالممغوو طي السوومح يالم مووبيإ
المو ا يياوذ  يمو  يةيوح ةيميتو  يالالاوذ  يمو يهوذهيالمو ا .يمموحيأ م يرميةيوح ةيفو،يميتو  ي الاذ  (ي

 فوو)يالسووببيالسووحبقيلوو ي(يبفةوو يالت ليفوو يالريريوو يللة اموو يالم   سوو ييةوو  يإ25 يي24الفةحلوو ي اوو   :ي
يموووحلي ي تووحجيالمووو ا يالفةحلوو يالباليوو ةي تيفيوووةيالةمليووحتيالمؤ يوو يإلووو يإيري يالاوووذ  إلوو يت ليووو يتووييضووحف  يإ

 السووومح يالفضووو ي وووح  يلةحليووو يأ يت ليفوووحتيالت اميوووةيالمموووحي.ي(2014aآخووو    ي ييNajafi اي ووو  ي البيم ي
ةيووح ةيميتوو  يالماموو عيالخضوو  يموو يالمل   فيوو يالملوو،ييموو شوواةتيمووعيالمغ طوو يبشوو ةيقليلوو يالم مووبي

(يفضوي ي25 يي22مو يالة و ي البيم اي و  ي او   :يم حب يةيح ةيميت  يالمامو عيالاوذ  ي(ي9ا   ي 
عوو يالت ليفووحتياأخوو  يالمتضووم  يالت ميووةياأقوو يل ووح  يالفضوو ي شوو ةيالمغ طوو يالةحليوو ي مووذل يالسوومح ي

ال تو  اي ي البو  تي يالملو،ي البيموحلي ي الاو ا  :يمو ياوذ  يشواةتيمو يةيوح ةيميتو  يالالم مبيفإ روحي
 البيمووحلي يموو ي تووحجيالب  تي ووحتياذايمووح يالروو  يهوو يةيووح ةيإيتةمحلرحسوو(يلووذايي صووعيبإ24 يي23 يي17

اليحصو يفو،يربحتيو ي خفوحضيبسوببيامييمو  الفضو ي وح  يلب  تي حتيبفةو يالةيح ةيف،ياممحيأ ي.يالاذ  
فووو،ي سوووب يح ي اضووويالوووذ يي وووت يع وووُهيإ تفحعوووح ييMembrane stability indexاأغشوووي ياليي يووو ي

 ييHatamiي(؛2012 ي آخووووو   يSalamaيأربتتوووووُهيال  اسوووووحتيحموووووي المووووو ا يالفةحلووووو ي هووووو يالب  تي وووووحت
Ghorbanpourي. أم تهيال  اس ياليحلي ي(2013 ي
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 Conclusions and Recommendations  : اإستنتاجات والتوصيات6
 : اإستنتاجات6-1
عتمو يذلو ي يفو،يالصوفحتيال  عل يتيس وإستةمح ي ح  يالفض يأ  يإي-1 يو ي المميو يل بوحتيالاوة ي اوذ  هي اك

ي.عل يالت اميةيالمستةمل 
يحتف قوتيمةروي(يمح )يالت،500ل م ي بحأخصيش ةي مؤش اتيامغ ط يميحهيال  يسحهمتيف،يتيسي يي-2

الخضوو  ي طوو  يالاووذ ييالمسووحي يال  قيوو يالمليوو ي ميتوو  يالمل   فيوو يالملوو،ي الوو ة يالاووح يللماموو ع
اي وو  يفوو،ييووي يع وو يالشوو ةي عيالاووذ  ي ت اميووةيالي يوو ي البيم يي يالطوو  ي الاووح يللماموو قطوو هي الوو ة 

ي.ال بحتيم يالة حص يالمة  ي يالفسف  ي المحلسي م يلميت  ي(يمح )يي ثيتيس ي1000 
السوومح يالميميووح  يالم مووبيسووحهميفوو،يتيسووي يصووفحتيالماموو عيالخضوو  يموو يالمل   فيوو ي الاووذ  يموو يي-3

ي.اي   لمة  ي ي مح ت،يالبيمحلي ي البيم يالمح  تي حتي الة حص يا
ة اموو يالريروو يقيوو يال  اسوو يتوو اخيتيال يصووفحتيال بووحتيالخضوو ي ي الاذ يوو ي المووح ةيالفةحلوو يبفةوو يتيس ووي-4

 يه ووح يت ليفووحتيموو يالة اموو يالمت اخلوو يهوو،يالتوو،يسووببتيةيووح ةيمة  يوو يفوو،يالصووفحتيقيوو ييشووي يإلوو يأ
ي.ختلفتيبحختي يالصف  ق يإال  اسحتي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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 : التوصيات6-2
الاووة يموو ي موو ي ميتوو  يلاووذ  يلليصوو  يعلوو يأفضوو يي1-لتوو ي.موو ي15يبت ميووة ووح  يالفضوو يإسووتةمح يي-1

لليصو  يعلو يي1-مو .يلتو ي30ميوةيت يه يبإسوتةمحلم حبو ييي يو ي البو  تي يالملو،ي البيموحلي ال ت  اي ي ال
ي.لاذ  يالاة يم يالب تحسي مي الة  ي البيم اي   ميت  يأفض ي

ميتوو  يعلوو يأاتيمختلفوو يمووعي بحتووحتيمختلفوو يبروو  يتي يوو يأفضوو ي موو ي يالمووح يالممغوو طيبشوو إسووتةمح يي-2
يفيرح.يالفةحل للمح ةي

ف،يةيح ةيميت  يال بحتيالمة  ،ي الفةح ييت ب يل   ه يي1-غم.يمغمي1.4مست  يالسمح يالم مبيبإستةمح يي-3
يف،يالمام عيالاذ  ي تطبي ه يعل ي بحتحتيأخ  يم يالةحئل ي فسرحيأ يم يع ائ يأخ  .

 ح  يي1-م .يلت ي30 ي (يمح )يمح يممغ طي500 ح  يالفض يمعيي1-م .يلت ي15 يالت ليفحتإستةمح يي-4
سوومح يي1-غووم.يمغوومي1.4مووح )يمووح يممغوو طيمووعيي500سوومح يم مووب(ي ي ي1-غووم.يمغوومي1.4الفضوو يمووعي
ي.المة  ،ي الفةح ي ميت اهيالمم،يرحيحصلهحيالخض  ي ي م ي بحتحتيأخ  يبغ ضيةيح ةيعل يم مب(ي

متةوو  ةيالمصووح  يعلوو ي بووحتيالاووة يأ ييسووم ةيميميح يوو علوو يتوويري يموو ا ي ح  يوو يأخوو  ي أإاو ا يتاووح بيي-5
ي.خ  يبر  يتي ي يال  عي يالمرل ي الت اميةيالمرل يم رحيعل يال بحت بحتحتيأ
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 References                                                : المصادر7

 : المصادر العربية7-1
 ال بوحت.ياحمةو يبغو ا  ي ةا ة تغذيو  (.ي ليو 1988أيمو ييو  )ي   مؤيو  ميمو  ي سو  ضوحي،  أبو 

يالة اق. الةلم،   البيث التةليميالةحل،
يبحلمووح ي السوو ،يالبوو    ي شيتوويري (.ي2008 يالفووتي  يعيوو ا يعبوو ي م يموو يميموو يموو يميسووحم، يأمووي 

ي ال ا  مي يDahlia variabilisيال اليحيل بحت،يال   ي ي الاذ  يالةه  يال م يصفحتيف،يالممغ ط
Ranunculus asiaticusيالة اق. يبغ ا ياحمة  يالة اع يملي  يمحاستي ي سحل .ي

يصووفحتيفوو،يالممغوو طيالوو  يمووح يمل يوو يتوويري (.ي2009 يقحسووميفووح  قي علوو،يميموو يموو يميسووحم، يأمووي 
يللةلووو مي مشوووقياحمةوو يمالووو ي..Gerbera jamesonii Lيالا بيووو ايل بووحتيالخضووو  يال موو 

ي.74-63(:ي1 25الة اعي  ي
(.يالشبم يال  لي يللسلطحتيالمة ي يبحلسيم يالغذائيو .يموذم ةيأ ف سوح يامعيميو ي قومي2008(أ ف سح ي
يال ح  ي .التم ل ايحيي-(1 

يشور ي ير حفي يمتبيسلسل .يأفض يغ  ييأا  ييم يال ح  يتم  ل ايح(.ي2010 يش ي يميم  يامسم   ا ،
ي.الم يت ي374يالة  ي  اآ اب يعلميالمة ف ي الف   يللر حف يال ط ،يالمال)ييص  هح

 Daucus carota (.يإستاحب ي بحتيالاة ي2013لب ل، يأيم يبحق ي سة   يعب يالرح  يالةاي ي ا

L.ي2 5.يمال يالف اتيللةل ميالة اعيو  يل  عي يم يميحهيال  يالممغ ط ي م ةيمغ ط يالبذ  (ي:)
ي.56-65

  وووو عيالمووووح ي م عوووو ييAgrotonic(.يتوووويري يالوووو شيبحلسوووومح يالسووووحئ ي2006لابوووو    يإ تصووووح ي ةاقي ا
الاةفوووو  ييحتالة اعوووو يفوووو،يال موووو يالخضوووو  ي الةهوووو  ي اك تووووحجيبةووووضيالصووووبغحتيالمح  تي يوووو يل بوووو

Tagestes erecta L..ي.ي سحل يمحاستي  يملي يالة اع  ياحمة يبغ ا  يالة اق
(.يالخ اصيالمر بحئي ي المغ حطيسي يللم ا .ياحمة ي1985لاب    ي محعيف يح ي فر يغحلبيييحت،ي ا

يالم ص  ي ةا ةيالتةليميالةحل،ي البيثيالةلم، يالة اق.
يسح يت فيقيفحئق يالالب، يفو،ياأسوم ةي مست يحتيالممغ ط يال  يميحهيتيري (.ي2012 ي ي ي  ا ي اك

ي.13-1(:ي4 43يالة اقي  يالة اعي يالةل ميمال .يالخبةيلي ط ياليحص يصفحت
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(.يأروو يالتمييوو يالمغ حطيسوو،يلميووحهيالوو  ي السوومح يالب تحسوو،يفوو،ي2006لاوو ذ   يييووح  ي يوو هيعطيوو ي ا
الصووف ا .ي سووحل يمحاسووتي  يمليوو يالة اعوو  يبةووضيالصووفحتيالميميحئيوو يللت بوو ي  موو ييحصوو يالووذ ةي

ياحمة يبغ ا  يالة اق.
يال ط يوو  يفروو يالملوو يم شوو  اتيممتبوو .يال ووح  يت  يوو يمووحيهوو،(.ي2009 يبموو يأبوو يعلوو  ي روو  ياليبشوو،

ي. ااعيم يالمملم يالة بي يالسة  ي يالر حف ي ةا ة
ي شوو ة.يالمسووترل ي صووي يذيوو اأغيعلوو ي توويري هيالممغوو طيالمووح (.ي2011 يسووةي ي يموو يأسووة  ياليلفوو،

ي.الة اقيبغ ا  ياحمة يالة اع  يملي ياأغذي  يعل ميقسمي (1 علمي ي
(.يأر يالمح يالممغ طيف،ي م ي يمحي ي بحتيالخيح يم يامصوحب ي2007لخة ا، ييحس يعي ا يبح ،ي ا

أط  يو ي متو  اه يمليو ي.يPythium aphanidermantum (Edson) Fitzبحلفط يالمم ضي
يالة اع  ياحمة يبغ ا  يالة اق.

(.يالت  ي يمت حهي يالصوغ ي ال وح  (.يالم موةيالو ط ،يلبيو ثيالت  يو ي2012ال  س   يميم يب يعتيقي 
يمت حهي يالصغ  يم ي  يالمل يعب يالةةيةيللةل مي الت  ي  يال يحض يالمملم يالة بي يالسة  ي .

(.ي2012 يالوو ليم،يالوو ؤ  يعبوو يعوو ي)ي ييوو  يأمووي يميموو يموو يمي سووحم،يعلوو،يعبوو يمسوولم يال بيةوو،
يالخضووو  يال مووو يصوووفحتيفووو،يالسحلسووولي يبيوووحمضي الووو شيمغ حطيسووويح ييالمةوووحل يالووو  يموووح يتووويري 

(:ي1 4يالة اعيو  يللةلو ميالم ف يمال .يCallistephus chinensis L.اأست ييل بحتي الةه  
ي.210-220

ي.الة اقيقح  يذ ياحمة يالةل م يملي .يال ح  يت  ي يف،يأسحسي يمفحهيم(.ي2016 ي م يفؤا  يال فحع،
يميووحهي  عيوو يتوويري (.ي2014 يالايحشوو،يخليوو ي علوو،يال فووحع،يإبوو اهيمي شوويمح يميووب)يفيصوو  يالطووحه 

يالة اعيو  يللةلو ميالمر و يمالو .يال غو ي بحتي   عي ي يحص ي م يف،يال يت  اي ،ي السمح يال  
ي.20-9ي(:2 2

تيري يمغ ط يالموح يالموحلعيعلو يالخصوحئصيالري   ليميو يلتو بيي(.2009ل يس، يسةح ةيخلي ييمي ي ا
يمختلف يال سا .يأط  ي ي مت  اه يملي يالة اع  ياحمة يبغ ا  يالة اق.

يم شووو  اتيالاحمةووو .يالمووو  اثيمووو ياليووو يفووو،يال وووح  يت  يووو ي   (.ي2012 يمطلوووقيبووو يطوووح ق يالمطيووو  
ي.محليةيح يالةحلمي يااسيمي 

(.يتيري يالت  ي يالمغ حطيسي يف،يبةضي بحتحتيالةي  .يأط  ي ي2006حسمي لمةحضي   يعل،يفح  قيقا
ي مت  اه يملي يالة اع  ياحمة يبغ ا  يالة اق.
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(.يتويري يمغ طو يميوحهيالو  يالمحليو يفو،يبةوضيخصوحئصي2007لمة    يعبو يالمو يميفحضو ييميو ي ا
أط  يوو ي متوو  اه يمليوو يالت بوو ي  موو ي اك تحايوو يميصوو  يالطمحطوو يفوو،يم ط توو،يالةبيوو ي سووف ا .ي

يالة اع  ياحمة يالبص ة يالة اق.
(.يتويري يإسوتخ اميالموح يالممغو طيفو،يبةوضيمظوحه يأ ا ي2006ل حص   يملب  يعب يالماي ي حصو ي ا

الفئوو ا .ي سووحل يمحاسووتي  يمةروو يالر  سوو يال  اريوو ي الت  يووحتيامييحئيوو يلل  اسووحتيالةليووح ياحمةوو ي
يبغ ا  يالة اق.

(.يأرووو يالموووح يالممغووو طيعلووو يالمي يوووح.ي سوووحل يمحاسوووتي  يمليووو يالةلووو م ياحمةووو ي2002بوووحبم  يم وووذ ي 
يالس  ا يللةل مي التم  ل ايح يالس  ا .

يعل ياليي  ي تيري هيالممغ طيللمح ياليي ي يالفيةيحئي يالخ اصي  اس (.ي2012 يأيم يم ح  يقب )يب 
المملمو ييالةةيوة يعبو يالملو ياحمةو يالةلو م يمليو يمحاسوتي  ي سوحل .يالبشو ي ياليمو ا يالو ميخييح

ي.الة بي يالسة  ي 
يالةحلميف،يالصيي يللميحهيال ابعيال  ل،يالمؤتم .يالممغ ط يالميحهيف ائ (.ي2006 يف ة ي ضح  ييبح)

ي.ال حه ة يمص يالة ب، 
(.يتيري يت اميةيمختلف يم ي وح  يالوذهبي الفضو ي يوحمضيالابو لي ي2016يس   يم ح ييمةةيماب ي 

يأط  يو .ي.Capsicum annuum L مو ي اك توحجيموح ةيالمحبسيسوي يل بوحتيالفلفو ياليلو يفو،يال
ي يالة اق.ال ح سي  ياحمة يالت بي  يملي ي مت  اه

يالو  يميوحهيمل يو يتويري ي(.2013 يعبيو يعحصو،يالو ييمي عبو يميمو يعبو ي ضويح يصوحلعييمي  ييمح 
يالخيووح يهاووي يبووذ  يبووح  اتي  موو يإ بووحتيفوو،(يOLi GO-x يالبيوو  ي المسووتخلصي مغ طترووح

Daliaي.222ي-213(:ي2 5يالة اعي  يللةل مي يحل يمال .يالميمي يبحلة اع يالخحصي
(.يتوووويري يالمووووح يالممغوووو طي يووووحمضيالوووو بح ي توووو اخلرمحيفوووو،ي موووو ي بووووحتي2011خمووووي) يقحسوووومييسووووي ي 

يالة اق.يالما اتي اك تحجيبةضيالم ا يالفةحل .ي سحل يمحاستي  يملي يالت بي  ياحمة يال ح سي  
(.يتوووويري يالسووووومح ي2008عبووووح) ييسووووو يعلوووو،ي يسوووووي يعبيوووو يخضوووووي ي عبوووو يالسوووووتح يابووووح ييسوووووي ي 

ميأمالوو ييال ت  اي وو،ي مسووحفحتيالة اعوو يفوو،يبةووضيالصووفحتيالمظر يوو ي يحصوو يةهوو ةيالشووم).
ي.123-112:ي(2 5ي للةل ميهسلم

ي.89-5(:ي9 1يل    يمتبي- أيص ا اتإ.يال ح  يعحلميل إيم خ (.ي2014 ييم أي اف  يعب اه
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(.يإسوتخ اميالميوحهيالممغ طو يفو،يإستصويحيالتو بيالمتوير ةيبوحأميح.ي2010محظم ي عو ياو ا يميمو ي 
ي.136-127(:ي2 2مال يالف اتيللةل ميالة اعي  ي

ي موو يعلوو يبووحلت  يطيالوو  يمووح ي عمووقيمغ حطيسوويح ييالمةحلاوو يالميووحهيتوويري (.ي2014 يعبوو يضوويح  يميموو 
ي.186-179(:ي1 6يالة اعي  يللةل مي يحل يمال .يالميمي يالبي تيف،يالخيح ي يحص 

(.يتويري يالمةحلاو يالمغ حطيسوي ي2011ميم   ي ع يعطحي خل   يطوح قيإسومحعي ي اسوحميموةا يلفتوهي 
 Coriandrumلموووح يالووو  ي الرموووح يفووو،يصوووفحتيال مووو يالخضووو  ي ام توووحا،يل بوووحتيالمةبووو ة

sativumي.895-891(:ي4 8.يمال يبغ ا يللةل م ي
(.يإ توحجيالميحصوي يالرح  يو ي الخضو  اتييسوبيالميحفظوحتيلسو  ي2013م ي ي ياميصوح يالة اعو،ي 

ي(.يالارحةيالم مة يلإيصح  ي ةا ةيالتخطيط يالة اق.ي2012 
يال اقوع يالمتاو  ةيالطحقو يل وح  يال ح   يو يالتشو يةحتيميئمو يمو  (.ي2013 يالمايو يعبو يعم  يمصبع

-1:ي666ي امقتصح  يال ش ةيال ح   يبي يللطحق ي الةش ي ياليح  يالس   يالمؤتم (.ي الميم  
ي.السة  ي .ي696

(.يتوويري يإسووتخ اميالمووح يالمةووحل يمغ حطيسوويح يفوو،يالتطوو  يالاي وو،ي2009مصووطف  ي ضووح يعبوو يالغ وو،ي 
لبويضيالتف وي)ي الصوفحتيام تحايو ي الفسولاي يلسويلتي يمو يهاو يفو  جيالليوميالتاح يو .ي سووحل ي

يي يالة اع ي الغحبحت ياحمة يالم ص  يالة اق.محاستي  يمل
(.يإ توحجيالخضو ا ات.ي1989مطل ب يع  ح ي حص ي عةيال ي يسولطح يميمو ي مو يميصوحلعيعبو   ي 

يالاة يالرح ، يالطبة يالرح ي  يمؤسس ي ا يالمتبيللطبحع ي ال ش .ياحمة يالم ص .يالة اق.
مغ حطيسو،ييةوحل ياأمو اضي يسو عي مو يموح يي–.ي صوف يسوي ي يا يو ةي(1996) اص  ي أفتيمحمو ي

( يمليوووو يالةلوووو م ياحمةوووو ي1996شووووبحط/ي12ال بووووحتي ييوووو يمشووووحم يالصوووو حع .يا يوووو ةيالخلووووي ي 
يال حه ة يمص .
(.يإستخ اميت  ي يالميحهيالممغ ط يف،يغسو يالتو بيالمتوير ةيبوحأميح.يمالو ي2010يحس  يأمي يخلي ي 

ي.96-84ي(:2 18ميالص ف ي التطبي ي  ياحمة يبحب يللةل ي
ري ي  عيوو يميووحهيالووو  ييتووي(.2013 يمووو يسووة   يعبووح  يأيحسووي  يم سوو يفتيخووح ي عموو يموو يميعبيوو ي ي
ي(:2 5 يصوو ح يموو يالشووةي .يمالو يالفوو اتيللةلوو ميالة اعيوو أ مغ طتروحيفوو،ي موو ي يحصوو يرويثي

ي.262-272
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يوحهيفو،ي(.يتويري يط ائوقيالو  ي مغ طو يالم2015ييي  يشيمح ييس ي ميم يمبح  يعل،يعبو يالو ةاقي 
ي.341-330(:ي3 46يحص يةه ةيالشم)ي مم  حته.يمال يالةل ميالة اعي يالة اقي  ي

تويري يالميوحهيالممغ طوو ي الب وة يأ  وي ي مستيضو يالسومح يالطيلبو،يفوو،ي(.ي2015 خحلوه يسوح ةيعو  ح ي 
 يال ح سووي  ياحمةوو يالت بيوو مليوو يي.ي سووحل يمحاسووتي  .Daucus carota L بووحتيالاووة ي موو ي

يالة اق.
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Summary

A

A pots experiment was conducted in a nursery of cottage garden within Al-
Diwaniya city conditions during the growing season from (1/10/2015) till (1/3/2016)
to find out the effect of nano silver, magnetized water, compound fertilizer and their
interactions on growth traits of shoot and root, mineral and effective content of carrot
plant roots (Daucus carota L.).

The design of the experiment was Randomized Complete Blocks (RCBD) in a
factorial experiment with three factors and three replications; the first factor included
four concentrations of nano silver (0, 15, 30 and 45 mg. L-1), the second factor
included three intensities of magnetized water (0, 500 and 1000 Gauss) and the third
factor included three levels of compound fertilizer (0.7 and 1.4 g. kg-1 soil). Means
were compared by using revised least significant difference (RLSD) at 0.05 probability
level when the treatments referred to significant effect.

The results showed:
1- Concentration of Nano silver (15 ml. L-1) had significant effect on plant height,

leaves number, total chlorophyll content, shoot dry weight, root length, the
concentrations of nitrogen, total protein and iron, and baicalin content in root
against an increase in potassium, zinc and pycogenul content when 30 ml. L-1

concentration but phosphorus and calcium concentration at 45 ml. L-1.
2- Magnetized water by 500 gauss was increased significantly from total leaf area,

total chlorophyll content, shoot dry weight, root length, root diameter, fresh and dry
weight of root, iron concentration and pycogenul content against recorded by high
concentration of phosphorus and calcium when the magnetic water intensity of 1000
gauss.

3- Compound fertilizer at 1.4g. Kg-1 soil level achieved the highest content of total
chlorophyll, carotenoids, baicalin and pycogenul, and higher concentrations of
nitrogen, phosphorus, potassium, zinc and total protein, also achieved by 0.7g. Kg-1

soil level higher concentration of phosphorus and calcium.
4- Nano silver of 15 ml. L-1 concentration interaction with magnetic water by 500

gauss significantly increased by the majority of the traits except for some of the
important qualities of the root content of total nitrogen, protein and baicalin which it
superior  with combination of nano silver (30 ml. L-1) and magnetized water at the
same intensity.

5- Nano silver of 30 ml. L-1 concentration interaction with compound fertilizer of 1.4
g. Kg-1 soil level achieved the highest content of total chlorophyll, fresh and dry
weight of root and the highest concentration of potassium, baicalin in root group
against the recorded of the highest concentration of iron and pycogenul when the
same combination but less level of compound fertilizer (0.7 g. Kg-1 soil) as well as
the highest concentration recorded of nitrogen and total protein in consisting
combination of 15 ml. L-1 Nano silver with 1.4 g. Kg-1 soil from compound
fertilizer.



Summary

B

6- The interaction magnetic water by 1000 gauss with compound fertilizer at 1.4 g.Kg-

1 soil gave the highest content of total chlorophyll, the concentrations of nitrogen,
potassium and total protein in the root while containing interaction at the less
intensity of magnetic water (500 gauss) from the previous interaction and the same
level of compound fertilizer gave it higher dry weight of shoot, the highest length of
the root and the fresh weight and dry for the total root content of baicalin recording
the highest concentration of phosphorus and calcium in combination (1000 gauss ×
0.7 g. kg -1 soil) and the highest concentration of iron when the same combination,
but less strongly (500 gauss) waterproof magnetized.

7- Triple interaction between the moral factors, the study achieved consisting of nano
silver concentration of 15 ml. L-1, strongly magnetized water 500 gauss and
compound fertilizers level of 1.4 gm. Kg-1 soil highest weight dry shoot and the
length of the root and the weight of mushy and dry the root system and the
concentration of nitrogen and total protein compared with the highest content of
total chlorophyll in the shoot, zinc and pycogenul at the root when the combination
itself but the higher concentration of nano silver (45 ml. L-1) or compared with the
first combination, but sharply higher (1000 gauss) waterproof magnetized and
which gave the plant the islands highest concentration of nitrogen and total protein
content of baicalin in the root, Moreover, iron and calcium concentrations log
superiority moral when constituent of focusing itself to nano silver (15 ml.L-1) and
the same level of compound fertilizer (0.7 g. kg-1 soil) but different strongly
magnetized water was (1000 and 500) gauss, respectively.
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