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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله وحده تتحقق جالئل املهمات ،وعليه وحده االتكال في جميع
امللمات ،والصالة والسالم على رسولنا الكريم؛ املبعوث رحمة للعاملين؛ محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،وبعد/
تعيش معظم الدول العربية ،حالة من اإلهمال وهدر الثروات بسبب اإلدارة التقليدية وغياب التحديث الزراعي،
والذي يعد الضامن األول لألمن القومي العربي ،ومن هنا يأتي اهتمام املجلة بنشر البحوث الزراعية والبيئية والبيطرية
مساهمة في ملئ جزء من الفراغ الكبير؛ الحاصل في الجانب الزراعي ،ويسرنا أن نقدم ألحبتنا الباحثين واملهتمين باملجال
الزراعي العدد ( )2من املجلد ( ،)4من مـجلـة العلـوم الزراعية والبيئية والبيطرية ،للربع الثاني (أبريل -مايو -
يونيو .)2020/وتضمن العدد ( )7أبحاث شارك فيها ( )15باحثا وباحثة؛ بحث األول استجابة البطيخ للتركيب على عدة
أصول من القرعيات والرش باملستخلص املائي لبعض األسمدة العضوية الحيوانية في نمو النبات بالعراق ،ودرس
الثاني مستوى الوعي البيئي لدى طالبات جامعة شقراء وعالقته بالتنمية املستدامة بالسعودية ،واستشرف الثالث أثر
التغيرات املناخية واملائية على وضع الزراعة في العراق ،وفحص الرابع تأثير الرش بالكلوتاثيون لتقليل األثر السلبي
لإلجهاد املائي في حاصل ثالثة تراكيب وراثية من نبات الخيار  .Cucumis sativus Lفي العراق ،وقيم الخامس مخاطر
اإلشعاعات الطبيعية وعنصر السيزيوم في التربة داخل البيوت املحمية في منطقة الرياض بالسعودية ،وتتبع السادس
تمثالت الفالحين لألنظمة االجتماعية وعالقتها باختياراتهم الرعي – زراعية بالبيئات شبه الجافة  -دراسة مقارنة
ملنطقتي دكالة وعبدة باململكة املغربية ،وأخيرا قيم السابع  -باإلنجليزية -تأثير مستويات وزن املاء في العجالت الخلفية
على أداء الجرار باستخدام املحراث القرص ي في أرض طينية ثقيلة بالسودان وتميزت أبحاث العدد بشمولها لباحثين من
( )5دول عربية؛ ساهمت العراق بثالثة أبحاث تليها اململكة العربية السعودية ببحثين ثم اململكة املغربية والسودان
ببحث لكل منهما؛ وشاركهم باحثتان من كل من جمهوريتي تونس ومصر ،وهو ما يؤكد وحدة املصيراملشترك.
وبهذه املناسبة؛ نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للباحثات والباحثين ،والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز
وتحكيم األبحاث ومراجعتها وإخراجها ،وثقتنا أن القادم سيكون أفضل ،ذلك أن أزمة األمة العربية هي أزمة ضعف
االكتفاء باإلنتاج الزراعي ،وهو أساس االستقالل في صناعة القرار؛ وبذلك نؤكد حرصنا في املجلة على التعاون مع جميع
الكليات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومع األفراد الباحثين في عموم الوطن العربي ومن مختلف دول العالم؛
بما يحقق األهداف املنشودة التي تتطلع إليها أمتنا العربية واإلسالمية ،وحفظ هللا الجميع من كل مكروه.
وهللا ولي التوفيق
رئيس هيئة التحرير
أ .د .شيرين سعيد عبد الجيد محمد

ْ
قواعد النشر
 .1مجلة العلوم الزراعية والبيئية والبيطرية تصدر ربع سنويا عن املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
واملركز القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة ورقمها املعياري
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.2

تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة

.5
.6

واحدة.
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية:
– تباعد األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط انجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما يتفق مع
ّ
شروط النشر في املجلة.

.10

بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من املحكمين

.9

ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها املحكمون كشرط
لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.

.12

ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة التعليق

للنشر في املجلة يعطى صاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.
ّ
ُ
 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُ .14ي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من البحث
ويخضع ذلك لسياسة املطبوعات.
ّ
 .15تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات أو
ّ
محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في النشر.
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
املجلة ّإال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية من
علمية من بحثه املنشور في
هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر املجلة.

توجه جميع املراسالت واالشتراكات إلى مديرالتحرير
الدكتور  /عادل إبراهيم أحمد
هاتف  /خلوي :

00970- 56 - 9831045

البريد اإللكتروني :

M.Editor@ AJSRP.com

املوقع اإللكتروني :

www.AJSRP.com

فهرس املحتويات
الصفحة

عنوان البحث
استجابة البطيخ للتركيب على عدة أصول من القرعيات والرش باملستخلص املائي لبعض األسمدة
العضوية الحيوانية في نمو النبات

12 - 1

حميد صالح حماد  -سجى أحمد نجم
دراسة مستوى الوعي البيئي لدى طالبات جامعة شقراء وعالقته بالتنمية املستدامة
ليلى حنفي كامل
أثرالتغيرات املناخية واملائية على وضع الزراعة في العراق

27 - 13
38 - 28

أنسام علي زغير  -عماره سعد شندول
تأثيرالرش بالكلوتاثيون لتقليل األثرالسلبي لإلجهاد املائي في حاصل ثالثة تراكيب وراثية من نبات
الخيار Cucumis sativus L.

53 - 39

عزيز مهدي عبد الشمري  -حسين عزيز محمد  -وليد فؤاد عبد الحسن
تقييم مخاطر اإلشعاعات الطبيعية وعنصرالسيزيوم في التربة داخل البيوت املحمية في منطقة
الرياض ،اململكة العربية السعودية
عبد الواحد محمد أبو كريمة  -إبراهيم سليمان طبش  -عبد املجيد محمد بن مهيزع  -محمد صالح

74 - 54

القحطاني  -توفيق أحمد سلمان
تمثالت الفالحين لألنظمة االجتماعية وعالقتها باختياراتهم الرعي – زراعية بالبيئات شبه الجافة -
دراسة مقارنة ملنطقتي دكالة وعبدة باملغرب

98 - 75

أسماء بصير  -محمد األسعد
Effect of water ballast levels in the rear tires on tractor performance
108 - 99 using disc plow on heavy clay soil
Omar Alnoor Ali Mohammed Zain

