
   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – السابعالمجلد 

 
    – 15                                                (   -  239 232) ص:  لحادي عشر البحث ا – الثان

 
ين الثان   م 2020 – تشر

 

232 
بة و                                                                                            حامد        نمو وحاصل نبات خيار القثاءتأثير تغطية الير

 
 التسميد البوتاس  ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  نمو وحاصل نبات خيار القثاء]
 
بة و التسميد البوتاس  ف  [تأثير تغطية الير

 (Cucumis melo var. flexuoses Naud.)                       

 [نادية نارص حامدإعداد الباحثة: ]

 [جامعة البرصة/ العراق –كلية الزراعة   –الحدائق قسم البستنة وهندسة ]

 

 

 الخالصة

جريت التجربة خالل الموسم الربيغي         
ُ
ي الخصيب  2019أ ي قضاء أئ 

ز
عىل نبات خيار القثاء الصنف المحىلي ف

بة بالبالستيك األسود   6محافظة البرصة، تضمنت التجربة – ز تغطية الي  معامالت عاملية تضمنت التداخل بي 
ات البوتاسيومثالث مستويات من السماد وعدم تغطيتها و  ( كغم. 3KNO 46.6%( )50,25,0 البوتاسي )ني 

ستِخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بتجربة عاملية وبثالث مكررات واختي  اختبار أقل فرق1-دونم
ُ
 . أ

 . ويمكن تلخيص أهم النتائج بما يىلي :  0.05معنوي المعدل لمقارنة المتوسطات عىل مستوى احتمال 

ي المدروسة وهي )ارتفاع النبات
ي بعض صفات النمو الخرصز

ز
بة ف المساحة  ،ظهر التأثي  المعنوي لتغطية الي 

ي عدد ا
ألوراق ومحتوى األوراق من الورقية و محتوى األوراق من الكربوهيدرات الذائبة الكلية( عدا صفت 

 بهذه المعاملة
ً
ي لم تتأثر معنويا

ات الحاصالكلوروفيل الت  ي بعض مؤرسر
ز
بة تأثي  معنوي ف

ل . كما كان لتغطية الي 
ي عدد الثمار. نبات

المدروسة وهي )عدد األيام حت  ظهور اول زهرة، وزن الثمرة و وطول الثمرة( عدا صفت 
و  1-

ي لم ت حاصل النبات الواحد 
 بهذه المعاملةالت 

ً
ي كما .  تأثر معنويا

ز
كافة   ظهر التأثي  المعنوي للتسميد البوتاسي ف

 مع الزيادة بمستوى السماد المضاف، 
ً
ي التأثي  تتناسب طرديا

ز
ي والحاصل اذ كانت الزيادة ف ات النمو الخرصز مؤرسر

 بهذه المعاملة. 
ً
ي لم تتأثر معنويا

ز أما بالنسبة للت باستثناء صفة عدد األوراق الت   عامىلي الدراسة  داخالت الثنائية بي 
ي كل من عدد األوراق, المساحة الورقية, محتوى األوراق من الكلوروفيل, وزن وطول الثمرة. 

ز
 ف
ً
 فقد أثر معنويا

، تغطية تربة، بالستيك اسود.  الكلمات المفتاحية:   خيار القثاء، تسميد بوتاسي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

[Effect of Soil Mulching and Potassium fertilizer on Growth and yield of Snake Cucumber] 

 (Cucumis melo var. flexuoses Naud.) 

 

[Nadia N.Hamid] 

[Hort.Dept.Coll.Of Agric.Basrah Univ. / Basrah – Iraq] 

Summary 

     An experiment was conducted during the Agricultural spring seasons 2019 at Abul-Khasib, Basrah. 

The experiment included (6) treatments combination resulted from the interaction among soil 

mulching (with black polyethylene or without ) and the addition of three levels of Potassium fertilizer 

(0,25,50)Kg KNO3.donum-1. Randomized Complete Block Design was used in factorial experiment, 

mean variations replication compared at 0.05 . Results can be summarized as follows :                                                

The plant grown under soil mulching significantly increased in effect on the some of resulte of 

vegetative growth (plant height, surface leaf area and total soluble of carbohydrates contents, Except 

of total  leaf number and total soluble of clorophyll. whereas, The plant grown under soil mulching 

gave asignificantly reduction in the ( day number untel first flower apearns, fruit weight and fruit 

length).Except of fruit number and total yield. Plant-1. The Potassium fertilization levels increased 

significantly in most of component, Except of leaf number. The significant effect with the increased 

level of the added fertilization. The interaction between soil mulching and potassium fertilization 

caused a significant increase in (leaf number, leaf erea ,total soluble of clorophyll contents, fruit wight 

and fruit length).  

Key words: Snak cucumber, Potassium , Mulching, Black blastic.  

 المقدمة

 Cucumisوهو أحد مجاميع نبات البطيخ  Cucurbitaceaeيعود نبات خيار القثاء اىل العائلة القرعية         
melo L. حادي المسكن يحمل أزهار ذكرية وأنثوية بصورة منفصلة عىل النبات الواحد، وُيعد من

ُ
, وهو نبات أ

ي العراق إذ تستهلك ثمارِه أما طازجة او ُمخللة
ز
 (. 1989)مطلوب وآخرون،  الخرصز الصيفية المهمة ف

ي إمت
ز
بة ف بة فوائد عديدة ف ي تزيد من كفاءة الي 

 عنان لتغطية الي 
ً
التقليل  صاص الرطوبة واإلحتفاظ بها فضال

بة أو األمالح الناتجة من ماء الري وذلك نتيجة التبخر تحت األغطية إذ تتحرك األمالح نحو  ر ملوحة الي  من ضز
ز  ي الغطاء، كما إنها تقلل من عملية فقدان األسمدة والتطاير او بعملية الرشح او قد تستعمل كمّمر بي 

حافت 
ة المزروعة، إذ تعمل جميع هذه اآلليالت بصورة منفردة أو مجتمعة  خطوط الزراعة ي بعض المساحات الكبي 
ز
ف

ي االنتاج ورفع جودة الثمار)
ز
ي التأثي  باإلنتاجية من حيث التبكي  ف

ز
 ;Hochmuth et al.,2001ف

Lamont,1999 ;Cleary, 1999)  ز ي تربة م Kirnac and Demirtas(2006)، وّبي 
ز
غطاة ان زراعة الخيار ف

، طول الثمرة ومحتوى األوراق من  ي المساحة الورقية، الحاصل الكىلي
ز
بالبالستيك األسود أدت اىل زيادة معنوية ف

ي تربة غي  مغطاة. ووجد
ز
ي دراسة  El- Shaikh and Fouda (2008) الكلوروفيل مقارنة بالنباتات المزروعة ف

ز
ف

ي كل من لتأثي  أغطية بالستيكية متعددة األلوان ومن ضمنها األ 
ز
سود عىل نبات الخيار حصول زيادة معنوية ف

ي تربة 
ز
ي والزهري والحاصل الكىلي مقارنة بمعاملة النباتات المزروعة ف

ات النمو الخرصز نسبة إنبات البذور ومؤرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي واخرون ) بة بالبالستيك األسود لنبات الخيار 2009غي  مغطاة. وحصل الدوغخ  ي دراسة لتأثي  تغطية الي 
ز
( ف

ي كل من ارتفاع النبات. نباتعىل تفوق 
ز
، النسبة المئوية 1-، عدد األزهار. نبات1-، عدد األوراق. نبات1-معنوي ف
. نبات1-للثمار العاقدة. نبات ، عدد الثمار الكىلي

. نبات1- ، وزن الثمرة، الحاصل الكىلي
، وإنتاجية البيت البالستيكي 1-

ي تربة غي  مغطاة. 
ز
ي دراسة عىل نبات  Spiewsk et al. (2010)ووجد  مقارنة بمعاملة النباتات المزروعة ف

ز
ف

بة  ي معاملة الي 
ز
ي كل من الحاصل الكىلي ومحتوى الثمار من الكربوهيدرات الذائبة الكلية ف

ز
الخيار تفوق معنوي ف

بة مكشوفة. وحصل عند  Mutetwa and Mtaita (2014)المغطاة مقارنة بمعاملة النباتات المزروعة بي 
ي تربة مغطاة بأغطية بالستيكية مختلفة األلوان ومنها األسود وغي  مغطاة حصول تفوق  زراعتهم نبات الخيار 
ز
ف

ي معامالت 
ز
ي كل من قطر الساق، عدد االفرع، عدد األوراق، حجم الثمار، وزن الثمار والحاصل الكىلي ف

ز
معنوي ف

ي تربة غي  مغطاة، ووجد
ز
بة المغطاة مقارنة بالنباتات المزروعة ف ي  Ajibola and Amujoyegbe (2019)الي 

ز
ف
دراسة عىل تأثي  اغطية تربة بالستيكية متعددة األلوان ومن ضمنها األسود عىل نبات الخيار حصول زيادة 

ي كل من عدد األوراق.نبات
ز
طول و قطر ووزن الثمرة والحاصل  1،-، ارتفاع النبات، عدد الثمار.نبات1-معنوية ف

ي تربة غي  مغطاة. الكىلي مقارنة بمعاملة النباتات المزروعة 
ز
 ف

ي تنظيم العمليات 
ز
ُيعد التسميد من أهم عمليات خدمة المحصول ووسائل االنتاج المهمة ألثرِه البالغ ف

 النبات من عناض غذائية تتجىل اهميتها بالحصول عىل االنتاج االمثل 
ُ
 عن توفي  ما يحتاجم

ً
الفسلجية، فضال

ى المهمة اذ يحفز وينشط االنزيمات النباتيةوبنوعية افضل ومنها عنرص البوتاسيوم الذي يُ   عد من العناض الكي 
ي انجاز الكثي  من الفعاليات الحيوية للنبات)الصحاف، 

ز
ي 1989ويسهم ف

ز
 ف
ً
 اساسيا

ً
( إذ ُيعد البوتاسيوم عنرصا

ي تنظيم الجهد اإلزموزي للنبات وعملية تنظيم التنفس وتمثيل الي  
ز
ز الخاليا كما ُيساهم ف ز و تنظيم وتحفي  )ابو  تي 

ي زيادة المساحة 1988ضاحي واليونس، 
ز
ي عملية غلق وفتح الثغور ودوره ف

ز
( ،وال ُيخفز ما لدورِه المهم ف

ي للنبات. ووجد 
عند رشِم  Al-Hamzaei (2010)السطحية لألوراق مما يزيد من كفاءة عملية البناء الضوئ 

ز ) ات البوتاسيوم بثالث تراكي 
ي ارتفاع  1-.لي  3KNO( مىلي مول15,10,0بني 

ز
عىل نبات الخيار زيادة معنوية ف

ز  1-النبات, المساحة الورقية، الكلوروفيل, وزن الثمرة, عدد الثمار.نبات كي 
  15وحاصل النبات الواحد عند الي 

ي دراسة عىل نبات الخيار ان استخدام التسميد البوتاسي عىل 2011. ووجد سعدون واخرون)1-.لي  3KNOمول
ز
( ف

أدى اىل حصول زيادة  1-.هكتارO2K( كغم300، 200، 100، 0بأرب  ع مستويات ) 4SO2K %46)O 2(Kشكل 
ي، عدد ووزن الثمار، حاصل النبات و اإلنتاج  ي كل من أرتفاع النبات، الوزن الجاف للمجموع الخرصز

ز
معنوية ف

 معاملة المق 1-.هكتارO2Kكغم  300الكىلي للبيت البالستيكي وقد أعىط المستوى 
ً
كما حصل   ارنة،أعىل قيم قياسا

ي دراسة عىل تأثي  السماد البوتاسي )2017وهاب )
ز
ي نبات الخيار ان  1-.هكتارO2Kكغم(  300، 200، 100، 0( ف

ز
ف

ي ارتفاع النبات، عدد األوراق، الوزن الجاف  1-.هكتارO2Kكغم  200المستوى 
ز
ي المستويات ف

 
تفوق عىل باف

ي، عدد ووزن الثمرة، حاصل النبات الوا . وأستخدم للمجموع الخرصز  Moshilehحد و حاصل البيت البالستيكي
et al. (2017) ( من السماد البوتاسي 

ز ي دراسة عىل نبات الخيار أرب  ع تراكي 
ز
( جزء 250، 200، 150، 100ف

ل ِمن محتوى األوراق من الكلوروفيل والمواد الصلبة الذائبة الكلية 
ُ
ي قّيم ك

ز
بالمليون إذ حصلوا عىل زيادة معنوية ف

ي القّيم طردية بزيادة مستويات السماد المضافة.  والحاصل
ز
 الكىلي وكانت الزيادة ف

  مواد وطرائق العمل 

ي محافظة البرصة خالل العروة        
ز
ي الخصيب )منطقة حمدان( ف  قضاء أئ 

ز ي أحد بساتي 
ز
جريت التجربة ف

ُ
أ

بة البستان, إذ تم تحليلها (1, والجدول2019الربيعية للموسم الزراغي  يائية والكيميائية لي  ز ( يوضح الصفات الفي 
ي كلية الزراعة 

ز
بة والموارد المائية ف ات قسم علوم الي  ي مختي 

ز
 جامعة البرصة, وتمت زراعة بذور خيار القثاء -ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بة بتاري    خ  ي الي 
ز
ة ف الث قسيم اىل ثبعد تهيئة أرض البستان من حراثة وتنعيم وتسوية وت 3/1الصنف محىلي مبارسر

ز خط وآخر  ي المتحلل  50سم وعرضم  30 م, بلغ عمق الخط  1خطوط المسافة بي 
فن السماد الحيوائز

ُّ
سم, د

ي  1-طن. دونم  8بمعدل
ِسم كل  1-كغم .دونم   40بمعدل  5O2P 45%مع إضافة سماد سوبر فوسفات ثالئ 

ُ
, ق

ي بد 30م مع ترك مسافة 15وحدات تجريبية بطول 6خط اىل 
ز
ي سم ف َرعت البذور عىل جانت 

ُ
اية ونهاية كل خط, ز

ت بعد اإلنبات  50 المرز وعىل مسافة زراعة
ّ
ف
ُ
ز مرقد بذري وآخر بواقع ثالثة بذور لكل مرقد بذري خ سم بي 

 الكامل اىل نبات واحد. 

بة بالبالستيك األسود وعدم تغطيتها،  مستويات من  والتسميد بثالثتضمنت التجربة دراسة تأثي  تغطية الي 
ات البوتاسيومالسماد   . 1-( كغم.دونم3KNO 46.6%( )50,25,0 البوتاسي )ني 

جريت كافة العمليات الزراعية عىل جميع الوحدات التجريبية بشكل متماثل من تعشيق وعزق وري وتسميد 
ُ
أ

ز الشفاف بسمك ىطي النفق بغطاء البوىلي أثيلي 
ُ
ي  3/1مايكرون بتاري    خ  125ومكافحة وتغطية. إذ غ

ز
,  1/ورفع ف

بة بالبالستيك االسود من عدمِم  6إشتملت التجربة عىل  ز تغطية الي  مثل التوافيق الممكنة بي 
ُ
معامالت عاملية ت

 وثالث مستويات من السماد البوتاسي وحسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات. 

نباتات لكل وحدة تجريبية ُحِسب فها ارتفاع النبات  6عشوائية مؤلفة من تم أخذ العينات باإلعتماد عىل عينة 
وعدد األوراق والمساحة الورقية ومحتوى األوراق من الكربوهيدرت والكلوروفيل وعدد األيام حت  ظهور اول 

 زهرة ومعدل وزن الثمرة الواحدة وطول الثمرة وعدد الثمار وحاصل النبات الواحد. 

لت النتائج 
ِّ
ستعمل إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنويةُحل

ُ
 حسب التصميم المتبع وأ

ً
  0.05إحصائيا

 (.  1992لمقارنة المتوسطات الحسابية للمعامالت )داود وعبد العباس,

 

بة البستان1جدول ) يائية والكيميائية لير  ( الصفات الفير 

 
 الصفات

 
 القيمة

بة مقدرة بالنسبة المؤية  مفصوالت الير

 القيمة الصفات

(  
 18.4 رمل % EC) 7.88درجة التوصيل الكهربان 

بة )  70.72 غرين% pH) 7.6درجة تفاعل الير

وجير  الكل  % % 1.2 النير  10.88 طير 

)   37.08 الفسفور الجاهز )ملغم/لير
بة  نسجة الير

 

( غرينية مزيجية  432.41 البوتاسيوم الجاهز)ملغم/لير

 1.09 المادة العضوية %
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 النتائج والمناقشة                  

ي لنبات خيار القثاء، 2يتضح من الجدول )            ي أغلب صفات النمو الخرصز
ز
بة ف ( التأثي  المعنوي لتغطية الي 

ي كل من صفة ارتفاع النبات، والمساحة الورقية ومحتوى 
ز
 ف
ً
ي تربة مغطاة معنويا

ز
إذ تفوقت النباتات المزروعة ف

عىل التواىلي  1-م.غمملغ 57.407و 2سم 2080سم ، 129.30األوراق من الكربوهيدرات الذائبة الكلية إذ اعطت 
ي تربة غي  مغطاة اذ أعطت

ز
 1-ملغم.غم 55.772و  2سم2055سم، 24.331مقارنة بتلك النباتات المزروعة ف

بة االمر الذي  بة تعمل عىل رفع درجة حرارة الي  . ويمكن تعليل سبب ذلك اىل ان عملية تغطية الي  عىل التواىلي
المغذيات مما ينعكس عىل قوة المجموع الجذري والذي يعد يحفز المجموع الجذري عىل زيادة امتصاص الماء و 

ي )المعصوم  ي قوة النمو الخرصز
ز
لينات والسايتوكانينات اللذان لهما االثر ف مركز انتاج الهرمونات النباتية كالجي 

ي واخرون ) (. وهذا يتفق مع ما وجده1996  . (2009الدوغخ 

ي )عدا صفة عدد األوراق( إذ  ي صفات النمو الخرصز
ز
كما ُيالحظ من الجدول التأثي  المعنوي للتسميد البوتاسي ف

افق زيادة التأثي  بزيادة المستوى إذ تفوقت النباتات ذات المستوى 
ي كافة صفات  3KNO 1-كغم.دونم  50تي 

ز
ف

ي وهي ارتفاع النبات والمساحة الورقية ومحتوى األ
وراق من الكربوهيدرات الذائبة الكلية النمو الخرصز

عىل التواىلي  1-غم100ملغم.  1.528و  1-ملغم.غم 59.907، 2سم 2126سم ، 131.55والكلوروفيل اذ اعطت 
ي اعطت 

ي لم تسمد بالسماد البوتاسي والت 
ملغم.  53.118، 2سم 2012سم،  122.05مقارنة بتلك النباتات الت 

. وقد يعود ذلك اىل انغم عىل ا 1- 100ملغم.  1.184و  1-غم ز نمو الجذور  لتواىلي البوتاسيوم يعمل عىل تحفي 
ز الذي  وجي 

ز قابلية النبات عىل تحمل الجفاف )العطش( ويحسن من كفاءة النبات عىل امتصاص الني  وتحسي 
ز الخاليا وزيادة اال  ي إضافة اىل كونِم يعمل عىل تنظيم وتحفي  ات النمو الخرصز ي زيادة مؤرسر

ز
قسام نيلعب دور هام ف

ز االنزيمات  ز وتحفي  وتي  الخلوي واستطالة الخاليا وتنظيم الجهد اإلزموزي وعملية التنفس وتمثيل الي 
 .  Al-Hamzaei 2010وهذا يتفق مع ما وجده (. 1989)الصحاف، 

ي 
ز
بة والتسميد البوتاسي ف

ز تغطية الي  ي بي 
ز من الجدول التأثي  المعنوي للتداخل الثنائ  دد األوراق، عكما يتبي 

والمزروعة  1-كغم.دونم  50المساحة الورقية ومحتوى األوراق من الكلوروفيل، إذ أعطت النباتات ذات المستوى 
ي تربة مغطاة أعىل عدد أوراق بلغت 

ز
واعىل محتوى  2سم 2134ورقة، وأعىل مساحة ورقية  136.22ف

ي ارتفاع النبات ومحتوى األوراق ، ولم يكن لهذا التداخل اي تا 1-غم100ملغم.  1.573للكلوروفيل 
ز
ثي  معنوي ف

 من الكربوهيدرات الذائبة الكلية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 

 

ي لنبات خيار القثاء ( تأثير 2جدول ) ات النمو الخرص    مؤشر
 
بة و التسميد البوتاس  ف  تغطية الير

ات الحاصل المدروسة، فقد تفوقت 3ويوضح الجدول ) ي بعض مؤرسر
ز
( ان لعوامل الدراسة تأثي  معنوي ف

ي كل من عدد األيام حت  ظهور أول زهرة، وزن الثمرة وطول الثمرة إذ بلغت 
ز
ي تربة مغطاة ف

ز
النباتات المزروعة ف

ي أعطت  سم عىل التواىلي مقارنة 33.409غم و 99.57يوم,  71.30
ي تربة غي  مغطاة الت 

ز
بالنباتات المزروعة ف

.  29.681غم و  97.38يوم, 73.04 ي تدفئة المجموع الجذري مما سم عىل التواىلي
ز
وقد يعود ذلك اىل دورها ف

 عن دو 
ً
ي بعد األوراق فضال

ي امتصاص الماء والمغذيات إذ تعد المصدر الثائز
ز
ي زيادة نشاطِم ف

ز
ي إنتاجرهِ يؤثر ف

ز
  ف

ي التأثي  عىل الحاصل ومكوناتم. 
ز
هذا يتفق و  الهرمونات النباتية نتيجة لقوة المجموع الجذري وهذا بدورِه يساعد ف

 . Kirnac and Demirtas(2006) مع ما وجده

ي صفات الحاصل المدروسة إذ يالحظ زيادة التأثي  بزيادة 
ز
كما كان لمعاملة التسميد البوتاسي تأثي  معنوي ف

ي كافة صفات الحاصل  1-.دونم 3KNOكغم   50ستوى السماد المضاف فقد تفوقت المعاملة السماديةم
ز
 ف
ً
معنويا

المدروسة وهي عدد األيام حت  ظهور اول زهرة, وزن الثمرة وطول الثمرة وعدد الثمار.نبات
وحاصل النبات  1-

كغم عىل التواىلي   1.009و 1-ثمرة.نبات 10.333سم،  34.747غم، 100.89يوم،  69.33 الواحد إذ بلغت
ي أعطتمق

ي لم تسمد والت 
و  1-ثمرة.نبات  7.389سم، 28.423غم،  96.32يوم،   74.83ارنة بتلك النباتات الت 

ز كغم عىل التواىلي   0.712 ي زيادة حجم الثمار كما يعمل عىل تحفي 
ز
 75. ويرجع السبب اىل دور البوتاسيوم الهام ف

ي لها   ATPناقلة للطاقةكاألنزيمات الإنزيم داخل النبات  
واإلنزيمات المسئولة عن عمليات فتح وغلق الثغور والت 

ي رفع كفاءة البناء 
ز
 عىل اإلنتاج ومكوناتِم اضافة اىل دورِه ف

ً
 مما يؤثر ايجابيا

ً
يا ي نمو النبات خرصز

ز
دور هام وفعال ف

 
بة  تغطية الير

 
 التسميد البوتاس  
(KNO3 .كغم  )دونم-1 

ارتفاع النبات 
 )سم(

 
عدد 
 األوراق

 
المساحة 

 (2الورقية )سم

1 
الكربوهيدرات  
الذائبة الكلية 
 )ملغم. غم-1(

 
 الكلوروفيل

 غم-1(100)ملغم. 

 
 بدون تغطية

0 119.95 132.11 1994 52.186 1.138 

25 124.14 134.33 2052 55.821 1.321 

50 128.89 136.56 2118 59.310 1.484 

 
 مغطاة

0 124.15 133.44 2030 54.050 1.229 

25 129.55 134.78 2077 57.668 1.379 

50 134.21 136.22 2134 60.504 1.573 

بة والتسميد    بير  تغطية الير
 
أ. ف. م للتداخل الثنان

 0.05البوتاس  عند مستوى احتمال 
 0.012 غ م 6.962 0.812 غ م

 1.314 55.772 2055 134.33 124.33  بدون تغطية

 1.394 57.407 2080 134.81 129.30  مغطاة

بة عند مستوى احتمال   غ م 0.393 4.019 غ م 0.587 0.05أ. ف. م لتغطية الير

 0 122.05 132.87 2012 53.118 1.184 

 25 126.84 134.56 2064 56.744 1.350 

 50 131.55 136.39 2126 59.907 1.528 

أ. ف. م للتسميد البوتاس  عند مستوى احتمال 
0.05 

 0.008 0.481 4.923 غ م 0.719
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي وزيادة انتقال المواد المصنعة للثمار)ابو ضاحي واليونس، 
-Alيتفق مع ما وجده  (. وهذا 1988الضوئ 

Hamzaei (2010) . 

ي 
ي مكونات الحاصل باستثناء صفت ّ

ز
بة والتسميد البوتاسي تأثي  معنوي ف

ز تغطية الي  ي بي 
ولم يكن للتداخل الثنائ 

ي تربة مغطاة وذات مستوى سماد 
ز
أعىل قيم  3KNOكغم  50وزن وطول الثمرة, إذ أعطت النباتات المزروعة ف

ي اعطت  مس 36.584غم و 102.37بلغت 
سم  27.142غم و 95.52عىل التواىلي مقارنة بنباتات المقارنة الت 

 .  عىل التواىلي

ات الحاصل لنبات خيار القثاء ( تأثير 3جدول )   مؤشر
 
بة و التسميد البوتاس  ف  تغطية الير

 المصادر : 

، يوسف محمد و اليونس، مؤيد احمد ) (. دليل تغذية النبات، جامعة بغداد، وزارة التعليم 1988ابو ضاحي
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، جامعة الموصل،   ص. 545 والنرسر

؛ حسن، عبد الرزاق عثمان و ز ، عصام حسي  ي ي  الدوغخ 
ز
بة ف حامد؛ نادية ناض. تأثي  مسافة الزراعة وتغطية الي 

ي البيوت البالستيكية. مجلة البرصة للعلوم الزراعية.  .Cucumis sativus Lنمو وحاصل الخيار
ز
المزروع ف

22(2 :)24-33 . 

 
 تغطية التربة

 

 التسميد البوتاسي

 ( KNO3.كغم )دونم-1 

عدد األيام 
حتى ظهور 
 أول زهرة

 

وزن الثمرة 
 )غم(

 

طول الثمرة 
 )سم(

 

عدد 
 الثمار.نبات-1

 

حاصل النبات 
 الواحد )كغم(

 
 
 بدون تغطية

0 75.78 95.52 27.142 6.889 0.658 

25 72.89 97.20 28.991 8.333 0.805 

50 70.44 99.41 32.910 10.000 0.994 
 
 مغطاة

0 73.89 97.12 29.704 7.889 0.767 

25 71.78 99.23 33.938 9.000 0.894 

50 68.22 102.37 36.584 10.667 1.024 
أ. ف .م للتداخل الثنائي بين تغطية التربة 
 والتسميد البوتاسي

 0.05عند مستوى احتمال 

 غ م غ م 0.682 0.707 غ م

 0.819 8.407 29.681 97.38 73.04  بدون تغطية

 0.895 9.185 33.409 99.57 71.30  مغطاة

 غ م غ م 0.394 0.408 0.416 0.05أ. ف. م لتغطية التربة عند مستوى احتمال 

 0 74.83 96.32 28.423 7.389 0.712 
 25 72.33 98.22 31.464 8.667 .8490 
 50 69.33 100.89 34.747 10.333 1.009 

أ. ف. م للتسميد البوتاسي عند مستوى احتمال 
0.05 

0.509 0.500 0.482 0.400 3.142 
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