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   َ٣٦﴿ َأَأنُتْم تَ ْزَرُعونَُه َأْم َنْحُن الزَّارُِعونَ  ﴾٣٦﴿ َأفَ َرَأيْ ُتم مَّا َتْحُرثُون﴾ 
ُهونَ َفَظلْ   َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحطَاًما   ﴾٣٣﴿ ِإنَّا َلُمْغَرُمونَ  ﴾٣٦﴿ُتْم تَ َفكَّ
َأَأنُتْم  ﴾٣٦﴿ َأفَ َرَأيْ ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُونَ  ﴾٣٦﴿ َبْل َنْحُن َمْحُروُمونَ  

َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا  ﴾٣٦﴿ َأنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن اْلُمنزُِلونَ 
َأنُتْم َأنَشْأُتْم أَ ﴾٦٧﴿ َأفَ َرَأيْ ُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ  ﴾٦٧﴿ فَ َلْوََل َتْشُكُرونَ 

 َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا ﴾٦٧﴿ َأْم َنْحُن اْلُمنِشُئونَ  َشَجَرتَ َها
 ﴾٦٦﴿ َفَسبِّْح بِاْسِم رَبَِّك اْلَعِظيمِ  ﴾٦٦﴿ لِّْلُمْقِوينَ 

 
 صدق اهلل العظيم

 
 (47-36 )ات:اآلي                                واقعةسورة ال

 

 

 



III 

 

 االهداء 
 .. الرمحن الرحيم الذي وسعت رمحته كل شيء.اىل 

 ..وعلى أله وصحبه وسلم  حممد  صلى اهلل عليه رسول ال إىل الصادق االمني 

 رضى اهلل برضاه . والدي ... إىل من

 إىل من جنيت حتت قدميها امي الغالية ...

 تي حباً واعتزازاً ...إىل اخوتي واخوا

 إىل كل من علمين...

 إىل وطين احلبيب  ... العراق ...

 إىل كل شهيد سقط يف وطين  احلبيب دفاعاً عنه ...

 اهدي مثرة جهدي املتواضع...

 الباحثون



IV 

 

 شكر وتقدير                                                          
امت علينددا معمتدده واعطامددا مددن كرمدده محددداً    احلمددد هلل الددذي مددن علينددا ب  ددله و  

واله وصحبه كثرياً طيباً ال مثين على غريه تبارك وتعاىل والصالة على النيب اجملتبى حممد 
الذي امار لنا الدرب لنسري يف طريق حدق ومسدتقيم وارشددما حتدى مصدل       االخيار 

 إىل امسى املراتب يف الدميا واالخرة.

 اما بعد ....
ر اجلزيل إىل  م. د. باسم رحيم البندداوي الدذي اشدرف    فإما موصل الشك

علددى عملنددا حتددى وصددلنا إىل مددا وصددلنا اليدده فاليدده الشددكر مددن بعددد اهلل علددى جهددوده        
املباركددة املبذولددة ف ددزاه ربددي خددرياً واعطدداه الكددثري مددن عطايدداه كمددا مقدددم         

حبدث   شكرما وتقديرما إىل االساتذة اع داء  جلندة املناقشدة ملسدا تهم يف مناقشدة     
التخرج ووضعه يف الصيغة النهائية اليت جتعله اكثدر رصدامة فبدارك اهلل فديهم وامدار      

شددكرما وتقددديرما إىل رئاسددة  درهبددم بكددل خددري وصددالع ومددن العرفددان ان مقدددم   
قسددم علددوم الرتبددة واملددوارد املائيددة وخصوصدداً رئدديس القسددم و يددع اسدداتذتنا يف       

ذين مل يبخلدوا يف مصدحنا واسدداء الدرأي      القسم ملساعدهتم لنا طيلة مدة الدراسة والد 
 من اجل جناحنا.

ولزامًا علينا يف النهاية ان مقددم شدكرما وتقدديرما إىل كدل مدن مدد يدد العدون         
الينا وفاتنا ذكره وملا بذلوه من جهود ملسداعدتنا ف دزاهم اهلل عنندا الد  خدري وهلدم       

 احلب والتقدير ومن اهلل التوفيق.
  

 الباحثون



V 

 

 إقرار املشرف
 

تأثري تداخل بني رش النحاس بـ ) الموسومبحث التخرج اعداد شهد أن ا
(  يف بعض صفات النمو اخلضري  Tecamin Max) واألمحاض االمينية

( املزروع حتت نظام الزراعة California wonderلنبات الفلفل صنف )
يل محمد سالم وشهد عامر وحنان سعد وهد) البكالوريوس لبة ط ي قدمتهذ( الاملائية

/ كلية الهندسة والعلوم الزراعية / قسم علوم في جامعة ديالى يتحت اشراف كان( عاصم

الهندسة في  بكالوريوسجزء من متطلبات نيل درجة ال ووه التربة والموارد المائية

 والعلوم الزراعية / علوم التربة والموارد المائية.

 

  
  

                  

        

 

 

 

 للمناقشة  بحث التخرجت المتوافرة نرشح بناء على التوصيا

 باسم رحيم بدر. د. م

 قسم علوم التربة والموارد المائيةرئيس 

 2017التاريخ       /     /

 

 

 

   التوقيع:

 د. باسم رحيم بدر :المشرف 

 مدرساللقب العلمي  : 

  جامعة ديالى –كلية الزراعة 

   2017التاريخ :      /    /



VI 

 

 بحثعلى ال قرار جلنة املناقشةا
 

وقد  بحثلانشهد اننا  قد اطلعنا على هذه  أعضاء لجنة المناقشة رئيس ونحن      

لنيل درجة بالقبول  أنه جدير ونعتقد وفيما له عالقة به هفي محتوياتالطلبة  ناقشنا 

 .الهندسة والعلوم الزراعية / علوم التربة والموارد المائيةفي  البكالوريوس

 

 رئيس اللجنة

 التوقيع :

 أ.م.د. عروبة عبدهللا االسم :  

 2017التاريخ :    /   / 

 

 

 

 ا  عضو

 التوقيع :

 حسين عزيز د.م.أ.االسم: 

 2017                 التاريخ:   /   / 

 ا  عضو 

 التوقيع :

 حسن هادي د.م.االسم : 

 2017التاريخ:    /    / 
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 اخلالصة

( في المزرعةة 6102 – 6102نفذت تجربة حقلية في الموسم الزراعي الشتوي )

جامعةة  –الزراعية  المائية التابعة لقسم علوم التربة والموارد المائية كلية الهندسة والعلوم

( لمعرفةة تةيرير التةدابي بةي  رح اضحمةا  4 * 7.5 m )  30m2ديةال  بمسةاحة 

( فةي بعة  اةفات Cu - EDTAبلبةي )م( والنحةا  الTecamin Maxاضمينيةة )

تحةةةت ن ةةةام المزرعةةةة والمةةةزرو  California(wonder )النمةةةو الب ةةةري لنبةةةات الفلفةةةي 

 المائية.

رح النحةةا  وجةةود فةةرون معنويةةة بةةي  معةةام ت  وبينةةت النتةةائح اضحاةةائية عةةدم

( وتةةيرير اضحمةةا  اضمينيةةةة عةةدم وجةةود فةةرون معنويةةةة   Cu - EDTAالمبلبةةي )

 والتدابي بينهما اي ًا عدم وجود فرون معنوية.
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  قائمة اجلداول 

 الصفحةرقم  املوضــــــــوع رقم اجلدول

1  

تأثير التداخل بين الرش بالنحاس والرش باالحماض االمينية 

(Tecamin Max.)22 ( في ارتفاع النبات )سم 

2  

 Tecaminاالحماض االمينية )تأثير مستويات الرش بالنحاس والرش ب

Max والتداخل بينهما في دليل الكلوروفيل بوحدات )SPAD meter 23 

3  

تأثير التداخل بين الرش بالحديد ومستويات الرش باالحماض االمينية 

(Tecamin Max.)24 ( والتداخل بينهما في الوزن الرطب )غم 

4  
والرش  (،Cu-EDTAتأثير التداخل بين الرش بالنحاس المخبلي)

 25 ( في الوزن الجاف للورقة )غم(.Tecamin Maxباالحماض االمينية )
 


