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Majorana        املردكوشاملردكوشاملردكوشاملردكوشاملردكوشاملردكوشاملردكوشاملردكوش hortensis  القرنفل  القرنفل  القرنفل  القرنفل  القرنفل  القرنفل  القرنفل  القرنفلEuggenia caryophyllus                                  ة�Coriandrumا��#��ة  ا��#� sativum    

        الشيح العشبي األبيضالشيح العشبي األبيضالشيح العشبي األبيضالشيح العشبي األبيضالشيح العشبي األبيضالشيح العشبي األبيضالشيح العشبي األبيضالشيح العشبي األبيض
        Artemisia herba alba

        Thymus  vulgarisالزعرت الزعرت الزعرت الزعرت الزعرت الزعرت الزعرت الزعرت 

الطيون   الطيون   الطيون   الطيون   
ّّ ّّ

الطيون   الطيون   الطيون   الطيون   
ّّ ّّ

Inula viscoa

        السرو األفقي دائم االخضرارالسرو األفقي دائم االخضرارالسرو األفقي دائم االخضرارالسرو األفقي دائم االخضرارالسرو األفقي دائم االخضرارالسرو األفقي دائم االخضرارالسرو األفقي دائم االخضرارالسرو األفقي دائم االخضرار
        Cupressus sempervirens 

Horizentalis

        األوكاليبتوساألوكاليبتوساألوكاليبتوساألوكاليبتوساألوكاليبتوساألوكاليبتوساألوكاليبتوساألوكاليبتوس
        Eucalyptus camaldulensis

 Mentha Menthaالنعناع البلدي  النعناع البلدي  النعناع البلدي  النعناع البلدي  النعناع البلدي  النعناع البلدي  النعناع البلدي  النعناع البلدي          Mentha pulegiumMentha pulegiumنعناع بوليو  نعناع بوليو  نعناع بوليو  نعناع بوليو  نعناع بوليو  نعناع بوليو  نعناع بوليو  نعناع بوليو  
viridisviridis        

Allium   sativumالثوم    الثوم    الثوم    الثوم    الثوم    الثوم    الثوم    الثوم    



  Achillea   millefoliumالبعيثـران البعيثـران البعيثـران البعيثـران البعيثـران البعيثـران البعيثـران البعيثـران vulgare  Foeniculumا�>ـ��ة   ا�>ـ��ة   

AnisumAnisumاألنيسوناألنيسوناألنيسوناألنيسوناألنيسوناألنيسوناألنيسوناألنيسون vulgarevulgare

  Olea europaeaا�#ی�'ن   ا�#ی�'ن   

 Salvia officinalisاملرميية  املرميية  املرميية  املرميية  املرميية  املرميية  املرميية  املرميية   Citrus  aurantiumالنارنج   النارنج   النارنج   النارنج   النارنج   النارنج   النارنج   النارنج   

Punica        الرمانالرمانالرمانالرمانالرمانالرمانالرمانالرمان granatum   القرفة   القرفة   القرفة   القرفة   القرفة   القرفة   القرفة   القرفةCeylon cinnamon
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International ،1998 ،ي�).2000؛ ا��:�ي وا��:



          _<1� د	$� �Cا�#را �آ�� ;
��� ��'ث ن�� ا���1  ;
1� د>_          أج�یl ا��$	رب 	$� �Cا�#را �آ�� ;
��� ��'ث ن�� ا���1  ;
/  أج�یl ا��$	رب  ،  / ،
..20022002 ح�c نV	ی� C	م   ح�c نV	ی� C	م  �19991999>�ی/ ا4ول / C	م   �>�ی/ ا4ول / C	م   

Apis mellifera SyriacaApis mellifera Syriaca



�ی9� ا���1F��1ا� �ی9�F





/ ا��Uی	 رشً	 ������e ا��	دة ا��1��2�              cا4و� �C'�$ا�� l�Cـ'

	دة ن�	���،     5-15% ���آ�# ی��اوح ��/     )ا���9'ع، ا����;  (ا���	���    

      r9
�l ا��$�'C� ا�s	ن�ـ� �	��	ء 'Cو)  �	1، ����	 �ـُ�آl      )ش	ه? ُ

    ��	1�  ( ا��$�'C� ا4خ��ة / دون أي 	1ُ ��Q ?ه	ش .(

 س��%5ی:	ف إ�c ا������e ا���	�;  



    النتائجالنتائجالنتائجالنتائج
Results



 v�<ا�
ا�1>�; 
w��4ا

1010 % %74.6874.68

63.4563.45

41.3341.33

  24.4224.42

--

--

41.3341.33

61.5161.51

33

11
22تت--11تت

****

****

 ��****22تت--11تت62.4962.4926.9126.9112.3612.3656.9456.9433% % 55ا�9�ن

% 5ا��2'ن  

56.41

64.94

54.11

19.83

35.32

41.64

-

-

-

2ت64.854

**

**

 ��C#5ا� %

52.21

63.72

57.01

19.83

35.32

41.64

-

-

-

62.02

44.57

26.96

3

1

1

2ت

**

**

****أی	ر أی	ر %77.9677.9632.3532.358.348.3458.5058.5044 % 1010

71.8871.88

 ���	1�ا�
ا������ 
���	دة 
%ا���	��� 

26.9126.91

 ���	1�ا�
ا������  
��>	ه? 
�%ا��1	

22تت--11تت

 lAو
���ا��$

ا���دآ'ش 
55 % %12.3612.3662.5462.5444****

ا��	دة ا���	���

أو  % ا���آ�# 
ا����� 

 �ا�����?

خ���/ غ 

 rA	دة ا���	زی

; % ا�1��2; 

 ��Q ?ه	ا�>
�ا��1	

 ���	1�ا�#ی	دة �	�
9	رن� �	�>	ه? 

�%ا��1	

 rA	ة ا���?
ی'م/ا��1	ل

ا������ 
c"	ح�Iا

) ا��B�9 ا��	رد (ا�������	ت ا���	���   



�Y	ر 
ا�#ی�'ن 

**1ت%43.5920.279.6853.501 5

أوراق 
ا�#ی�'ن 

**1ت%45.2220.279.6855.171 5

**1ت63.9030.29052.61% 5ا�s'م 

 ن�1	ع
'��'�

5 %
69.67

74.92

45.98

46.98 

-
-

34.00 
37.29

��'ز1
**

10 %
74.91 
80.22

27.56

27.22

0
0

65.64

66.07  
**أی	ر 2

�ان  s�1ا��

**أی	ر %73.6218.64074.682 10

**أی	ر %59.6418.64068.744 15

74.51

59.78

 ���	1�ا�
ا������ 
���	دة 
%ا���	��� 

32.01

17.40 

 ���	1�ا�
ا������  
��>	ه? 
�%ا��1	

��'ز

 lAو
���ا��$

    السروالسروالسروالسرو
دائم دائم دائم دائم 

االخضراراالخضراراالخضراراالخضرار
5 %

-

-
57.04

70.89
4

**

**

ا��	دة  
ا���	���   

أو  % ا���آ�# 
ا����� 

 �ا�����?

خ���/ غ 

 rA	دة ا���	زی

; % ا�1��2; 

 ��Q ?ه	ا�>
�ا��1	

 ���	1�ا�#ی	دة �	�
9	رن� �	�>	ه? 

�%ا��1	

?ة 
 rA	ا���

ی'م/ا��1	ل

ا������ 
c"	ح�Iا

)  ا��B�9 ا��	رد    (ا�������	ت ا���	���    



  �
�ا�9
B�9ا��

**2ت%66.2228.1313.8655.173 10

*2ت65.5440.5212.5838.182% 5ا��	رن\

**1ت53.9220.279.6862.413% 5ا4ن��'ن

**1ت%83.1735.25057.323 10
ا�>��ة

**1ت%69.2235.25049.081 5

ا��#��ة
****22تت--11تت%69.4669.4644.4444.4421.3221.3236.0236.0244 % 55

��****22تت76.4676.4644.4444.4421.3121.3146.1046.1033% % 55ا�9�ن

**2ت69.6740.5212.5830.351% 5ا4وآ	����'س  

****أی	ر أی	ر %61.4961.4932.8832.8810.8310.8346.5246.5222 % 1010

57.77

53.35

64.1064.10

 ���	1�ا�
ا������ 
���	دة 
%ا���	��� 

28.13

40.52

44.4444.44

 ���	1�ا�
ا������  
��>	ه? 
�%ا��1	

2ت

2ت

22ت ت 

 lAو
���ا��$

��; ا�
�9�10 %13.8653.503*

	ن�-24.053 12.58% 10ا�

**21.3221.3230.6730.6744% % 55ا���دآ'ش

ا��	دة  
ا���	���   

أو  % ا���آ�# 
ا����� 

 �ا�����?

خ���/ غ 

 rA	دة ا���	زی

; % ا�1��2; 

 ��Q ?ه	ا�>
�ا��1	

 ���	1�ا�#ی	دة �	�
9	رن� �	�>	ه? 

�%ا��1	

?ة 
 rA	ا���

ی'م/ا��1	ل

ا������ 
c"	ح�Iا

)  ا��B�9 �	���;     (ا�������	ت ا���	���    



ا��Uص�  
  e���� c2Cأ   ���	1
 c�Cة أ��ان   ، �S� )83.17(% gUور ا�>�s�1ا��   


1	��� �Y	ر ا�#ی�'ن    ا4 ، ����	 آ	ن   %)80( �A)43.59(.

       /�� �
1	��� ا�>	ه? ا��1	 lاوح�، ����	 �X     %44.44 و 17.40%  �

� ا��1	� ن���           �Q ?ه	ا�> 	یUخ ;
 %13 ��$	وز ا�#ی	دة �	���	rA ا�1��2; 

، و�1'د ��~ ا�#ی	دة       %21.32 ح�{ وص�l إ�w1�   c ا��$	رب، 	C?ا 

� ا��1	� إ�c ازدی	د ن>	ط ا��             �Q ?ه	ا�> 	یUخ ;

;    �	���	rA ا�1��2;  ��

Uی	   ا����� أ�Y	ء ا����2_ وا�Sي ی��� c�C %�1	C? س�'ك ا���i�D داخ� ا��             

?ة ا���	rA ا��1	ل ���	روا ���'اد ا���	��� 9	رن� �	�>	ه?                 lاوح��  �   ا��1	

 أی	م ���	�	ت ا���دآ'ش، أزه	ر         4 ی'م، وA? آ	نl ا��?ة اF4'ل ه;          4 و  ��1/  

. ا��2'ن و�Y	ر ا���و   



ا��Uص�
              / c�Cأ ���	1
 c2Cأ ?A ة�   رش ��; ا��'اد ا���	��� c�C ا���� �	ش

�ر ا��#ی? / ا��'اد ا��1	�� ج�اء ا��               �� cی1'د ذ�~ إ� ?Aو ،	VC'9�B9 �	��	ء    

.   ا����;

  lن	آ          B��$�ات �2'ر �
 ;
 c�Cت أ	رش ا������� ���C	
  ا��	روا 

         	V�
 w��ات ا��; �����  . ا��9��� ا��:�� وان��	ر $��B ا���� أي 
; ا�



A'اC? خUی	 خ	ص� ش���� ������ v	rA ا��	روا      �	س��?ام    ُی��v ا���	�'ن    -1

c�C  c�C rA ا4رض أ�Y	ء ا��>c�C i ا���	ح� أو ��Sی�V	، 4ن ا��	روا ا����	            

. ا4رض �/ ی��B�2 ا�1'دة إ�c ا��Uی	      


	روا ا����          -2 ��
	� ;
.أc2C اس��?ام ا��'اد ا��1��2� 
1	��� ج�?ة 

3 -   X��$اء                ُی��/ ج Mی�$��� l1:ا���� ا��; خ 	یUخ c�C ;1��F ��Q ت' 

. اس��?ام  ا��'اد ا��1��2� ا���	���       

�Sور ا�>��ة     
; ا��'اد ا��1��2�      
; ��A ا��	روا  % 80�1	���  ا��$	وزت   - 4

�ان رش	ً   s�1وا��.


1	��� �$	وزت           - 5 c2Cي أSان وا��s�1س��?ام ا��	� vی1'د ذ�~    %  80 ُی�� ?Aو

� ا�2	رد ���آ�	ت      �Yا��� cان  إ��s�1ا�� .

ا�س���	ج	ت وا��'ص�	ت    ا�س���	ج	ت وا��'ص�	ت    



    

	ر   ���Q l	���� ا��$	رب أن ���2_ �����	ت ا���	�	ت ا��1��2� 
; 9F% ح                 -6


1	���V	 �Sا ُی��v ا���	ل �	س��?ام هgS ا��'اد            /�ة   رشً	ی#ی? �VDا� lAو ;
 

/ ا��V	ر  .


1	��� ا��'ا        - 7 ;
 	ً�V�ی9� ا���'ل h��C دورًا Fو eن'ع ا������ M1د  ی�

. ا���	���  
ًًًًجتاربنا كانت سربا لعدد كبري من النباتات ملعرفة مدى أهميتها يف جتاربنا كانت سربا لعدد كبري من النباتات ملعرفة مدى أهميتها يف جتاربنا كانت سربا لعدد كبري من النباتات ملعرفة مدى أهميتها يف جتاربنا كانت سربا لعدد كبري من النباتات ملعرفة مدى أهميتها يف     -8888

مكافحة الفاروا حيث سيتم انتقاءها ثم الرتكيز يف مرحلة متقدمة من مكافحة الفاروا حيث سيتم انتقاءها ثم الرتكيز يف مرحلة متقدمة من مكافحة الفاروا حيث سيتم انتقاءها ثم الرتكيز يف مرحلة متقدمة من مكافحة الفاروا حيث سيتم انتقاءها ثم الرتكيز يف مرحلة متقدمة من 
الدراسة على تطوير طرائق االستخالص للنباتات التي أبدت فعالية الدراسة على تطوير طرائق االستخالص للنباتات التي أبدت فعالية الدراسة على تطوير طرائق االستخالص للنباتات التي أبدت فعالية الدراسة على تطوير طرائق االستخالص للنباتات التي أبدت فعالية 

....جيدةجيدةجيدةجيدة
9-        ��
	���  إدراج ا��'اد ا��1��2� 
; خ2� 	�� و�2'ی�ه	 ���'ن         ا��	روا  

، و�$�M ا�س��?ام ا������ ���'اد ا�����	"�� ا��; ���/           �?ی�� ���'اد ا�����	"��    

         	Vه	$� hن�� ?�C �/ �2'ی� ص�� ا��9	و ���، وا��; �V	 خ2�ًا c�C ص��       ا�2

االستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات والتوصيات



ًًًًشكرا حلسن شكرا حلسن شكرا حلسن شكرا حلسن 
اهتمامكماهتمامكماهتمامكماهتمامكم




