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 لرشل .Triticum aestivum Lحنطة الخبز ثالثة اصناف من نمو وحاصل استجابة 

 يةاألحماض األمينية النانوب

 الغزالسالم عبد اهلل يونس       احمد مجيد عبد اهلل المشهداني       سالم ذنون خليل العبار

 كلية الزراعة/ جامعة الموصل       مديرية زراعة نينوى         كلية الزراعة/ جامعة الموصل    

 

 9/11/2022وقبوله  16/10/2022  تاريخ استالم البحث 

 خالصةال

موقعين األول في قضممممممما  في محافظة نينوى ب 2022-2021الموسممممممو ال مممممم و   نفذت تجربة حقلية في      

اسمم جابة  ممفات النمو والحا مم  وم وناتة لث  ة لمعرفة  )منطقة الحاو ( الحمدانية، والثاني في قضمما  المو مم 

 طبقت ال جربة باس خدام .. إلضافة األحماض األمينية النانويةTriticum aestivum Lا ناف من حنطة الخبز 

( بنظام ال جارب العاملية وبعاملين، العام  األول    ة أ ممناف R.C.B.Dتصممميو القطاتات الع مموااية ال املة )

موتد )الالنانوية  األمينية األحماض( والعام  الثاني موتدين إلضممافة وتلعفر وجيهان 99مة )ادنةمن الحنطة النات

ثاني في مرحلة ال زهير( وبث  ة م ررات. تو األول في مرحلة ال فرتات فات، الموتد ال النمو  دراسمممممممة  مممممم

(.، و مفات وم ونات الحا م  ) مفة تدد الةمناب  2الخضمر  ) مفة ارتفاا النبات سمو ومةماحة ورقة العلو سمو

 2-غو. محبة غو، حا   الحبوب  1000وزن  سنبلة،تدد الحبوب في الةنبلة حبة.  سو،، طول الةنبلة 2-سنبلة. م

تفوقاً وتلعفر  99الصنفين ادنة تفوق. أظهرت الن ااج ةوم وناتالحا   و فات  ،(2-غو. موالحا   البايولوجي 

، تدد الحبوب بالةنبلة ووزن  2-الةناب . متدد  سو،)ارتفاا النبات تلى الصنف جيهان في معظو الصفات معنوياً 

 فقد األمينية األحماضمواتيد رش اما بالنةمممبة لموقعي الدراسمممة.  ( في2-غو. محبة غو وحا ممم  الحبوب  1000

حا م  الحبوب معظو الصمفات المدروسمة ومنها  مفة في معنوياً  ال فرتاتالموتد األول للرش في مرحلة تفوق 

تلى ال والي. وتفوق معنوياً الموتد الثاني للرش في  لموقعي الدراسممممممة( 452.46 ،423.1) معدل بلغب (2-غو. م)

في  ( تلى ال واليغو 37.15 سممممو، 8.22) حبة بمعدل بلغ 1000مرحلة ال زهير في  ممممفة طول الةممممنبلة ووزن 

 .لموقع المو   (غو 37.48) معدل بلغب حبة 1000 وزنو فة . موقع الحمدانية

  النمو والحا    نانوية، امينية الخبز، احماضا ناف حنطة  المف احية:ال لمات 
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Abstract  

       A field experiment was carried out in the winter season 2021-2022 in Nineveh 

Governorate in two locations, the first in Al-Hamdaniya district, and the second in the 

Mosul district (Region AL haawe) to know the effect of adding Nano amino acids on 

the growth and yield of bread wheat (Triticum aestivum L.). The experiment was applied 

by using a randomized complete block design (R.C.B.D) by the factorial experiment 

system with two factors, the first factor was three cultivars of bread wheat (Adana 99, 

Tal Afar and Jihan) and the second factor was two times of Nano amino acids 

application (the first date in the vegetative growth stage, the second date in the flowering 

stage), with three replications. Some characteristics of vegetative growth, (plant height 

cm and area of the flag leaf ( however, the grain yield and its components (No of spikes. 

m-2, spike length.cm, No of grains in the spike, 1000 grains weight.g, grain yield g.m-2 

and the biological yield g.m-2). The results showed that the two cultivars Adana 99 and 

Tal Afar were superior over Jihan cultivar in most of the traits studied (plant height cm, 

No of spikes. m-2, No of grains in the spike, 1000 grains weight. g and grain yield g.m-

2) in the two study locations. As for The application time of amino acids spraying, the 

first date of spraying at the vegetative growth stage was significantly superior in most 

of the studied traits, which including grain yield with an average of (423.1 and 452.46 

g.m-2) for the two experiment locations , respectively. The second spraying date at the 

flowering stage was significantly superior in the traits spike length  and 1000 grains 

weight with an average of (8.22 cm and 37.15g), respectively, in Al-Hamdaniya site. 

And the 1000 grains weight with an average of (37.48g) for the Mosul location. 

Key words: bread wheat cultivars Nano amino acids, growth and yield 
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 المقدمـة

 والمهمة تلى االس راتيجية من محا ي  الحبوب .Triticum aestivum L محصول الحنطةعد ي           

المة وى العالمي وذلك لدورها البارز في إن اج رغيف الخبز وتحقيق األمن الغذااي ألغلب س ان العالو والذ  ال 

 يم ن االس غنا  تنة كونة الغذا  الرايةي الذ  يع مد تلية في ان اج الطاقة، ويع بر أحد المصادر االساسية ال ي

لمزايا ال ي جعلت محصول الحنطة ذو اهمية في الغذا  هي ومن اهو ا الطاقة،باح ياجاتة من  جةو االنةانتمد 

ولهذا أطلق تلية بمـلـك محا ي  الحبوب  وال ربوهيدراتبين م ونات حبوبة كالبروتينات  المم ازةالموازنة 

(Costa  هنالك العديد من ال حديات ال ي تواجة 2013،واخرون .) زيادة الطلب الحالي بةبفي وق نا العالو 

 وقع ان يص  تعداد س ان العالو في تام المة مرة للة ان اذ من الملك للزيادة لماسة لهذا المحصول وذوالحاجة ا

 United% )50( بليون نةمة، فزيادة الة ان س زيد من الطلب تلى هذا المحصول بحدود 9الى أكثر من ) 2050

Nations ،2015)نطة المحلية في العراق مةاحات االراضي المزروتة واإلن اجية لمحصول الح . شهدت

 3.69مليون طن والمةاحة المزروتة  3.052انخفاضاً ملحوظا خ ل الةنوات االخيرة اذ بلغ ان اج العراق ال لي 

واجة محصول الحنطة في طن، والةبب كثرة الم اك  ال ي ت 0.826ان اج الدونو بحدود  معدل  مليون دونو وبلغ 

وحدة المةاحة بالمقارنة مع االن اج مة وى اإلن اجية لالعراق وال ي أدت الى تدهور نوتي ة إضافة الى انخفاض 

العالمي، وت علق اغلب هذه الم اك  باأل ناف الموجودة والعمليات المة خدمة في خدمة المحصول أضافة الى 

اس غ ل كام  النمو ب    جيد وتدم ما جع  المحصول غير قادر تلى  م اك  ال ربة وقلة الما  والجفاف وهذا

(. من هنا بد  اه مام العالو وال ركيز تلى اال ناف الجديدة  2017،قدراتة الفةلجية والورا ية ) وزارة الزراتة 

ات خدمة لهذا المحصول وذات اإلن اجية العالية، وكذلك تو تبني جميع الةب  العلمية ال ي تحقق أفض  تملي

المحصول وات ماد نظام ال  ام  في اس عمال واضافة المغذيات الورقية ال ي تزيد االن اج وتحةن النوتية فض ً 

(. إن اس عمال المغذيات الورقية تلى النبات وال ي من Rollin ،2014تن خفض ال  اليف والحفاظ تلى البيئة )

من   ساسية ال ي تةاتد في رفع معدل اإلن اج وتحةين النوتيةتعد من أهو الم طلبات األ األمينية األحماضضمنها 

)تبد الحافظ خ ل دورها في تةريع بنا  وتخليق البروتين وت جيع النمو كذلك زيادة كفا ة ال مثي   الضواي 

و ت ارك في العمليات الحيوية وتنظ كما تعد االحماض األمينية من الم ونات الخلوية الرايةة للنبات ال ي(  2007،

 Mouhamad) تدد ال فرتات في النبات  وتحةين وزيادة م ونات الحا   وزيادة النةبة المئوية للبروتين 

في  ب    كبيركونها مهمة في النباتات  األمينيةوالةبب في ذلك األدوار الفةلجية لألحماض  (2016وآخرون، 

تلى األس الهيدروجيني للخ يا، كما ان إضاف ها يعد مصدر اساسي للن روجيني  لك المحافظةتن يط نمو النبات وكذ

الذ  ية خدمة النبات في بنا  البروتينات وان اج الطاقة ال ي تزيد قدرة النبات تلى النمو الخضر  والجذر  

الباحثين إلى أن وأشارت ن ااج تدد من  (2020)حةانين ، وبال الي سوف ينع س إيجابياً تلى الحا   وم وناتها

 EL)رش بعض األحماض األمينية ادى إلى زيادة حا   الحبوب وتحةين الصفات النوتية لحنطة الخبز

Bassiouny ، نمووتحةين االسمدة  تلى تقلي  اس خدم األمينية األحماض. وبذلك سوف تعم  (2008واخرون 

الورقي( أحد العوام  المهمة ال ي تحدد كفا ة )ال ةميد  األمينية األحماضالنبات. ويع بر الموتد المناسب لرش 

أكبر كمية مم نة من هذه المغذيات الم صاص لألوراق االس فادة هذه المغذيات، كما تعطي الفر ة المناسبة 

(Fernández 2013 ،وآخرون .)  

 تهـدف الدراســة الى

تملية الرش تحةين  فات الحا   وم وناتة ورفع معدل اإلن اج في وحدة المةاحة تن طريق اس خدام   -1

  النانوية. األمينية األحماض

مة للظروف المناخية واألكثر م االنانوية  األمينية األحماضالصنف األكثر اس جابة للرش بوتبني اخ يار  -2

 حا  .وال ي اتطت اتلى  في المنطقة

يحةن من  فات الحا   وم وناتة مم ن ان  النانوية والذ  األمينية األحماضاخ يار أفض  موتد لرش  -3

  ويزيد معدل اإلن اج للمحصول في وحدة المةاحة.

 

 المواد وطرائق العمل

في حقول المزارتين في محافظة نينوى وفي  2022-2021لموسو الزراتي ال  و  في اتجربة حقلية  تنفيذتو       

طبقت هذه ال جربة لدراسة  .)منطقة حاو  ال نيةة(موقعين األول في قضا  الحمدانية والثاني في قضا  المو   

اش ملت هذه اذ  ،.Triticum aestivum Lفي نمو وحا   حنطة الخبز  النانوية األمينية األحماضإضافة  تأ ير

مع مدة من قب   جيهان( وهي ا ناف ،تلعفر ،99 ة أ ناف للحنطة الناتمة )ادنةال جربة تلى تاملين األول   

والثاني في  األول في مرحلة ال فرتات األمينية األحماضوزارة الزراتة العراقية والعام  الثاني موتدين لرش 

مركب فريد يضع وفقاً ل  نلوجيا النانون هو  optimus plusمرحلة ال زهير. حيث اس خدم المخصب الزراتي 

الجلوماي يك( وكاربون تضو  و % )الج يةين28 % واحماض امينية نباتية حرة50وية ويح و  تلى مواد تض

م .  125األوراق بمعدل تلى  اً ية خدم رش (5-8% ودرجة الحموضة للمحلول )2% ومجموتة ني روجين 20
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وتنعيو وتةوية  و تمليات خدمة األرض من حرا ة  رض ال جربة في ك  الموقعين واجريتتو تهيئة ا .1-دونو

  جريبيةالوحدة وكانت مةاحة اليح و  تلى س ة وحدات تجريبية منها الى    ة م ررات وك  م رر  قةمت

ن وحده تجريبية سو بي50سو وتو ترك 20م والمةافة بين الخطوط  4م وتو تقةيمها الى خطوط بطول  4*4 الواحدة 

ة سو بين م رر واخر في ك  الموقعين، وحةبت كمية البذار حةب المو ى بة من قب  مديري100وأخرى و

القيام بعملية زراتة بذور األ ناف الث  ة يدوياً تلى الوحدات ال جريبية ب اريخ  ، تو 1-دونو.كغو 35الزراتة بوقع 

-20)( N-P-K)الم زن داب اضيف سماد الموقع الحاو ،  في 28/11/2021في موقع الحمدانية  27/11/2021

وحةب ال مية المو ى بها من قب  الوزارة وات ماد نظام الرش بالمرشات كلما دتت لل ربة تند الزراتة ( 20-20

 )رش مبيد ليم لس(الم افحة ال يميااية طريقة الحاجة الى ذألك أ  تند انخفاض رطوبة ال ربة واس خدم 

(Limitless) من شركة Agri Sciences Global العريضة الم خصص للقضا  تلى االدغال  (تركيا )المن أ

تملية الحصاد  تتم، المو ى بة المقرر و ال ركيز نمو محصول الحنطة وحةب األوراق المرافقة لوالرفيعة 

 . ع الحاو لموق 3/6/2022لموقع الحمدانية  2/6/2022مرحلة النضج ال ام ب اريخ  فياليدو  للمحصول 

  الصفات المدروسة:

 صفات النمو الخضري: اولا 

 تجريبية وحةبتتلو ل   وحدة  ر اوراق تو اح ةابها لع (2قة العلم )سممساحة ور  . 2سم(   النبات ) ارتفاع .1

 االتية:وفق المعادلة 

 (Thomas ،1975 )0.95× ترضها تند المن صف× ( = طول الورقة 2مةاحة ورقة العلو )سو

 ومكوناته:صفات الحاصل  ثانياا:

 عدد الحبوب في السنبلة. 3  طول السنبلة )سم(. 2   (2-م سنبلة.) .عدد السنابل1

 (2-غم. محاصل الحبوب ). 6 (2-غم. م) الحاصل الحيوي. 5  حبة )غم( 1000.وزن 4

 ما( وبنظRCBDتصميو القطاتات الع وااية ال املة ) باس خدامالحصول تلى البيانات حللت هذه البيانات وبعد 

ت باس خدام اخ بار معدالوتو اجرا  المقارنة بين ال SASية واس خدام برنامج ال حلي  االحصااي ال جارب العامل

 %(.5المدى تند مة وى اح مال ) دن ن م عدد

 النتائج والمناقشة

 الخضر :في  فات النمو  ية وال داخ  بينهماالنانو األمينية األحماضتأ ير اال ناف ومواتيد الرش ب

 النبات:ارتفاع  .1

 ك  ( وجود اخ  فات معنوية بين اال مممناف في  مممفة ارتفاا النبات وفي1)البيانات الواردة الجدول  ت مممير      

نبات بلغ لصمممفة ارتفاا المعدل اتلى  بإتطااةمعنوياً  99ففي موقع الحمدانية تفوق الصمممنف ادنة الدراسمممة.عي موق

بلغ صمفة لهذه ال معدل أدنىالصمنف جيهان  في حين اتطى ، ولو يخ لف معنويا تن الصمنف تلعفر ،( سمو84.57)

 اتلى  وكان وتلعفر معنويا تلى الصممنف جيهان، 99اما في موقع الحاو  فقد تفوق الصممنفين ادنة  ،( سممو72.73)

الصممممنف  بينما اتطى ،وتلعفر تلى ال والي  99ة( سممممو للصممممنفين ادن88.50و 92.57الرتفاا النبات بلغ ) معدل 

( سممممممو، ويعود االخ  ف بين اال ممممممناف في  ممممممفة ارتفاا النبات الى 80.60بلغ ) للصممممممفة معدل   أدنىجيهان 

خ  الورا ة مع البيئة وهذه ااالخ  ف في طبيع ها الورا ية ومدى اسممممم جابة هذه اال مممممناف للظروف البيئية او تد

( 2018الدليمي ) ت فق مع ما حصمممممم  تليةالنمو ومنها ارتفاا النبات، وهذه الن يجة بدوره ينع س تلى  ممممممفات 

   (.2020وآخرون ) مخلفو

النانوية  األمينية األحماض( الى وجود اخ  ف معنوية بين مواتيد رش 2)الواردة في الجدول  البيانات تبين     

في ك  تلى الموتد الثاني مرحلة ال زهير  مرحلة ال فرتات  إذ تفوق معنوياً الموتد االول  الدراسمممممة. يفي موقع

لموقعي ( سمممو 92.18و  86.44بلغ ) مرحلة ال فرتات   النبات فيصمممفة ارتفاا ل معدل  وسمممج  اتلى الموقعين 

و 72.09 بلغ )صممممممفة لل معدل   أدنىتلى ال والي، وسممممممج  الموتد الثاني في مرحلة ال زهير الحمدانية والحاو  

 الةممبب في زيادة ارتفاا النبات تند الرش باألحماض األمينيةربما سممو في ك  الموقعين تلى ال والي ، و( 82.27

هو الدور االيجابي لألحماض األمينية في تن مممميط وزيادة انقةممممام الخ يا واالنةممممجة  ال فرتاتفي مرحلة  النانوية

ن نمو وانقةمممممام الخ يا واسممممم طال ها، وكذألك المرسممممم يمية ودورها في زيادة ان اج هرمون الجبرلين الذ  يزيد م

ينع س  ادة انقةام الخ يا وتوسيعها وهذادورها اإليجابي في تخليق االنزيمات  ال ي تةاتد في تطوير النبات وزي

 (.2018( وباقر )2018في زيادة ارتفاا النبات وقد اتفقت هذه الن يجة مع ما حص  تلية المحمد  )
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ناف ومواتيد الرش بان ( 3الجدول ) ن حظ في      نانوية األمينية األحماضال داخ  بين اال مممممم عي في موق ال

 99ين ادنةلصممممنفال داخ  ل معاملةفي  ممممفة ارتفاا النبات. ففي موقع الحمدانية تفوق  تداخ  معنو  الدراسممممة هو

( 90.67و 90.07) االنبات بلغارتفاا صفة ل معدل  وسج  اتلى  مرحلة ال فرتات  الرش في موتد تند تلعفر و

مرحلة ال زهير الرش في موتد  تندتلعفر وجيهان  لصمممممنفينال داخ  لفي حين اتطت معاملة  ،سمممممو تلى ال والي 

 ال داخ  بينموقع الحاو  تفوق  ( سممممممو تلى ال والي، كذلك الحال في66.87،70.93) ابلغللصممممممفة  معدل   أدنى

 فةصلل معدل  اتلى  بإتطااةت  داخ تلى بقية المعنوياً  مرحلة النمو الرش فيموتد  معوتلعفر  99ادنة ينالصنف

 أدنىمرحلة ال زهير الرش في  موتد معالصنف جيهان في حين سج  ال داخ  بين  ،( سو 98.27و  93.93بلغ )

 .( سو76.87بلغ ) للصفة

 (:2-مساحة ورقة العلم )سم .2

( وجود اخ  فات معنوية بين اال ممممناف في  ممممفة مةمممماحة ورقة العلو، ففي موقع الحمدانية 1الجدول )بين ي     

بينما . 2-( سممو31.04) تبلغ اتلى معدل للصممفةوجيهان وسممج   99تفوق الصممنف تلعفر معنوياً تلى الصممنف ادنة

بلغ  للصممممممفةاتلى معدل اتطى معنويا تلى الصممممممنفين تلعفر وجيهان و 99في موقع الحاو  تفوق الصممممممنف ادنة

 لموقعي 2-( سممو28.66و 3525.) تالصممفة بلغ أدنى معدل لهذهسممج  جيهان  حين الصممنففي ، 2-( سممو33.16)

تلى ال والي. ان سبب تباين اال ناف في مةاحة ورقة العلو يعود الى اخ  ف طبيعة ال ركيب الحمدانية والحاو  

 مخلف( و2017اشمممار الية العديد من الباحثين العزاو  )الورا ي لأل مممناف ومدى تأ رها بعوام  البيئية وهذه ما 

  (. 2020) واخرون

. إذ النانوية االمينة األحماضفي مةممماحة ورقة العلو بين مواتيد رش  وجود فروق معنوية (2)الجدول  يظهر     

وفي معنوياً الثاني في مرحلة ال زهير في هذه الصممفة الرش الموتد  ال فرتات تلى في مرحلةتفوق الموتد االول 

الحمدانية  لموقعي 2( سممممو31.47و 33.03) تورقة العلو بلغ اتلى معدل لمةمممماحةك  موقعي الدراسممممة وسممممج  

الصممممممفة في الموقعين  أدنى معدل لهذهالموتد الثاني في مرحلة ال زهير  في حين اتطىتلى ال والي. ووالحاو  

 في مرحلةان اضممافة األحماض األمينية وخا ممة  تلى ال والي. 2( سممو23.72و 28.47) تبلغالحمداني والحاو  

ب    كبير في زيادة مةاحة ورقة العلو الن األحماض األمينية تع بر مصدر مهو لعنصر الن روجين  ال فرتات أ ر

خضممممممر  )ال فرتات( النمو ال في مرحلةالذ  يح اجة النبات في تغذي ة في جميع مراح  نمو النبات وخا ممممممة 

يات الحيوية  عديد من العمل بال يام  وت وين االوراق فضمممممم ً تن دور تنصممممممر الن روجين المهو واإليجابي في الق

والفةيولوجية كزيادة حجو وانقةام الخ يا وزيادة كفا ة معدل ال مثي  الضواي باإلضافة الى ام صاص العنا ر 

( 2000وآخرون )Kakkarلو. هذه الن يجة ت فق مع ما تو م  الية وبال الي ينع س هذا في زيادة مةماحة ورقة الع

   (.2017والعزاو  )

في  فة مةاحة ورقة  األمينية األحماضبين اال ناف ومواتيد رش معنو  تداخ  وجود ( 3واشار الجدول )   

 في مرحلة الرشمع موتد ال داخ  بين الصممممنف تلعفر  لدراسممممة. ففي موقع الحمدانية تفوقالعلو وفي ك  موقعي ا

في بينما . 2-( سو35.76) تبلغمةاحة ورقة العلو  اتلى معدل لصفة وسج   داخ تتلى بقية ال ال فرتات معنوياً 

 تبلغ اتلى معدل للصفة ال فرتات وسج  في مرحلةمع الرش  99ال داخ  بين الصنف ادنةموقع الحاو  تفوقت 

أدنى معدل الرش في مرحلة ال زهير  مع موتد 99ادنةبين الصمممنف . في حين سمممج  ال داخ  بين 2( سمممو37.15)

الرش في  جيهان مع موتد بين الصمممنفال داخ  وسمممجلت  الحمدانية،موقع في  2-( سمممو21.60) تبلغالصمممفة  لهذه

 . 2-( سو27.33الصفة في موقع الحاو  بلغ ) أدنى معدل لهذهمرحلة ال زهير 

 ومكوناته:صفات الحاصل في  ية والتداخل بينهماالنانو األمينية األحماضتأثير الصناف ومواعيد الرش ب

 2-السنابل. معدد  .1

في موقعي  2-م .( وجود اخ  فات معنوية بين األ مممناف في  مممفة تدد الةمممناب 1ن ااج في الجدول )ال ت مممير      

تدد  اتلى معدل لصمممفةففي موقع الحمدانية تفوق الصمممنف تلعفر معنوياً تلى الصمممنف جيهان وسمممج   .دراسمممةال

في  ،2سممنبلة. م( 357.33الذ  سممج  ) 99ولو يخ لف معنوياً تن الصممنف ادنة 2-سممنبلة. م( 380.00الةممناب  بلغ )

الصممنف حقق . وفي موقع الحاو  2-( سممنبلة/م332.00الةممناب  بلغ ) أدنى معدل لعددالصممنف جيهان  اتطىحين 

، 2-( سممممنبلة/م421.33الصممممفة بلغ ) معدل لهذهاتلى معنوياً تلى الصممممنفين تلعفر وجيهان وسممممج  تفوقاً  99ادنة

. ان اخ  ف أ مممناف الحنطة في هذه 2-. م( سمممنبلة301.33الصمممفة بلغ ) أدنى معدل لهذهوسمممج  الصمممنف جيهان 

الصفة ناتج من اخ  ف ال ركيب الورا ي لها، حيث تخ لف قدرتها وقابلي ها تلى ت وين االشطا  واالفرا الجانبية 

( 2017وبال الي زيادة تدد الةناب  في وحدة المةاحة. وتماشت هذه الن يجة مع ما وجده العزاو  )وزيادة تددها 

 وحدة المةاحة. ن األ ناف في  فة تدد الةناب  ل( حيث وجدو اخ  فات معنوية بي2018) واخرونSinghو

الةممناب . في  ممفة تدد  النانوية األمينية األحماض( وجود اخ  فات معنوية بين مواتيد رش 2بين الجدول )ي     

في الموقعين تلى الموتد الثاني في مرحلة ال زهير وسممممممج   مرحلة ال فرتات  . إذ تفوق الموتد األول في 2-م
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في الموقعين الحمدانية والحاو  تلى  2-م.( سمممممنبلة377.33 و 381.78تدد الةمممممناب  بلغ )صمممممفة ل معدل  تلى ا

( 331.11و 338.22الصممفة بلغ )لهذه  معدل   أدنىسممج  الموتد الثاني للرش في مرحلة ال زهير بينما  ،ال والي 

ان سبب تفوق وزيادة تدد الةناب  في وحدة المةاحة  ،ن الحمدانية والحاو  تلى ال واليفي ك  الموقعي 2-مسنبلة.

هو ال أ ير اإليجابي لها في زيادة جاهزية وإن اج المواد الغذااية  مرحلة ال فرتات  في  األمينية األحماضتند رش 

ةناب  وبال الي ال ي تعم  تلى زيادة تدد الفروا ال مرحلة ال فرتات  المصنعة في النبات خ ل  خصبة الحاملة لل

دد الةناب  في في هذه المرحلة ساهو في زيادة تدد االشطا  الحاملة للةناب  وزيادة ت األمينية األحماضن رش فإ

(، 2018( والمحمد  )2016) Mahdy وEl-Said ما حصممم  تليةت هذه الن يجة مع وحدة المةممماحة. وانةمممجم

  المةاحة. الةناب  لوحدةتزيد من تدد  األمينية األحماضحيث وجدو ان رش 

وجود اخ  فات  األمينية األحماض( اشممممارت ن ااج ال داخ  بين األ ممممناف ومواتيد رش 3الجدول ) ي ممممير       

في  الرشتند الصممممممنف تلعفر   معاملة معنوية بين المعام ت في موقعي الدراسممممممة. ففي موقع الحمدانية تفوقت 

وفي   .2-سمممنبلة. م( 417.33تدد الةمممناب  بلغ ) اتلى معدل لصمممفة توسمممجلاالخرى المعام ت مرحلة النمو تلى 

بقية المعام ت وسمممج   ال فرتات تلى في مرحلةالرش  مع 99لصمممنف ادنةاال داخ  بين بين موقع الحاو  تفوق 

الرش في مرحلة في حين اتطى ال داخ  بين الصمممنف جيهان مع  ،2-سمممنبلة. م( 452.00بلغ ) اتلى معدل للصمممفة

 تلى ال والي. لموقعي الحمدانية والحاو   2-سنبلة. م( 280.00و308.67) الصفة بلغ أدنى معدل لهذهال زهير 

 (:طول السنبلة )سم .2

( وجود اخ  فات معنوية بين األ مممناف في  مممفة طول الةمممنبلة في ك  1الن ااج الواردة في الجدول ) تبين       

. ي هذه الصمممفة وفي ك  موقعينوتلعفر معنوياً تلى الصمممنف جيهان ف 99موقعي الدراسمممة. إذ تفوق الصمممنف ادنة

نويا ولو يخ لف مع( سو 8.32طول الةنبلة بلغ ) اتلى معدل لصفةالحمدانية في موقع  99حيث سج  الصنف ادنة

ولو يخ لف ( سممممو 8.17بلغ ) اتلى معدل للصممممفةالصممممنف تلعفر  اتطىووفي موقع الحاو  ، الصممممنف تلعفر تن

( سو في ك  7.45و 7.15الصفة بلغ ) أدنى معدل لهذه. في حين سج  الصنف جيهان 99معنويا مع الصنف ادنة

لحاو  تلى ال والي. قد يرجع سممبب اخ  ف األ ممناف في  ممفة طول الةممنبلة الى موقعين الدراسممة الحمدانية وا

  (. 2014اخ  فها في ال ركيب الورا ي وتأ ير البيئة تليها وهذه ي فق مع ما حص  تلية جبي  وفالح )

 نيةاألمي األحماض( في موقع الحمدانية وجود فروق معنوية بين مواتيد رش 2وي ضممممممح من بيانات الجدول )    

نانوية ثاني في مرحلة ال زهير تلى الموتد  ال فة فقد تفوق موتد الرش ال  في مرحلةاالول الرش في هذه الصمممممم

لو ي ن هناك فروق معنوية بين فاما في موقع الحاو  . ( سو8.22الةنبلة بلغ ) اتلى معدل لطولوسج  ال فرتات 

 ال زهير،الرش في مرحلة  ال فرتات تن مرحلةفي أ  لو يخ لف الرش معنويا  األمينية األحماضمواتيد رش 

وقد يرجع ذلك الى دور االحماض االمينية في تحةمممين وزيادة ك  من  مممفة تدد الحبوب بالةمممنبلة او  مممفة وزن 

 .(2حبة والذ  سبب زيادة طول الةنبلة كما مبين في الجدول ) 1000

كانت  النانوية وال يباألحماض االمينية  لرش( ن ااج ال داخ  بين األ ممممممناف ومواتيد ا3الجدول رقو ) يظهر    

الرش في مرحلة مع  99الصممممممنف ادنةال داخ  بين ففي موقع الحمدانية تفوق . في  ممممممفة طول الةممممممنبلة معنوية

 مع ال داخ  بين الصنف جيهان بينما سج  ،(8.63بلغ ) اتلى معدل للصفةمعظو المعام ت وسج  ال زهير تلى 

اما في موقع الحاو  لو ي ن هناك اخ  فات  و.( سممم7.13الصمممفة بلغ ) أدنى معدل لهذهال فرتات  في مرحلةالرش 

 في مرحلةالرش ن مع الصمممممنف جيها ال داخ  بينمعنوية بين جميع معام ت ال داخ  في هذه الصمممممفة باسممممم ثنا  

للموتدين  ( سمممو7.10،7.20الصمممفة بلغ ) أدنى معدل لهذهالرش في مرحلة ال زهير ال ي سمممجلت  ال فرتات وتند

 تلى ال والي. 

  سنبلة(.صفة عدد الحبوب في السنبلة )حبة  .3

ةنبلة.   فة( الى وجود اخ  فات معنوية بين ا ناف الحنطة في 1الجدول )  حظ فيي         تدد الحبوب في ال

بلغ تدد الحبوب في الةممنبلة  اتلى معدل لصممفةمعنويا تلى الصممنفين تلعفر وجيهان وسممج   99تفوق الصممنف ادنة

سنبلة في ك  موقعي الدراسة الحمدانية والحاو  تلى ال والي، وسج  الصنف جيهان .( حبة 40.67و   44.08)

سنبلة في ك  الموقعين تلى ال والي. ان اخ  ف اال ناف  .( حبة34.25 و  35.75لهذه الصفة بلغ ) معدل   أدنى

في هذه  99لورا ي لها، وان سبب تفوق الصنف ادنةتدد الحبوب في الةنبلة يرجع الى طبيعة ال ركيب ا  فةفي 

اتفقت هذه الن يجة . (1حبة في الجدول رقو ) 1000وزن  الصمممفة يرجع الى انخفاض وزنها كما م حظ في  مممفة

( الذين أكدوا تلى اخ  ف اال مممممناف 2018وزيدان وآخرون ) (2017وآخرون ) Rekaniمع ما تو ممممم  الية 

 الةنبلة. معنويا في  فة تدد الحبوب في

في موقع الحممدانيمة الى تمدم وجود  األمينيمة األحمماض( المذ  يبين تمأ ير مواتيمد رش 2الجمدول ) ي ممممممير      

تدد الحبوب في الةممنبلة. اما في موقع الحاو  فقد   ممفةفي  األمينية األحماضاخ  فات معنوية بين مواتيد رش 
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سممنبلة،  حبة.( 40.78الصممفة بلغ ) اتلى معدل لهذه وسممج ال فرتات  في مرحلةتفوق معنوياً الموتد األول للرش 

 سنبلة.  حبة.( 36.72الصفة بلغ ) أدنى معدل لهذهوسج  الموتد الثاني للرش 

ناف ومواتيد رش 3الجدول ) ظهري       نانوية  األمينية األحماض( ال داخ  بين اال مممممم الى وجود اخ  فات ال

دراسمممة، ففي موقع الحمدانية تفوق ال داخ  في الةمممنبلة في موقعي التدد الحبوب   مممفةمعنوية بين المعام ت في 

الصممفة بلغ  اتلى معدل لهذه معنويا تلى بقية المعام ت وسممج ال زهير  مرحلةالرش في مع  99بين الصممنف ادنة

ال فرتات  في مرحلةالرش  مع 99الحاو  فقد تفوق ال داخ  بين الصممنف ادنة سممنبلة. اما في موقع .( حبة43.67)

 99سمممنبلة. ن حظ في هذه الصمممفة ظهور تأ ير الصمممنف ادنة حبة.( 47.00الصمممفة بلغ ) اتلى معدل لهذه وسمممج 

في الرش  مع معاملةالصنف جيهان ال داخ  بين ، وسج  األمينية األحماضب    أكثر وضوحاً من مواتيد رش 

ال داخ  بين  سممممممنبلة، وسممممممج  حبة.( 33.00لغ )الصممممممفة ب أدنى معدل لهذهموقع الحمدانية  ال فرتات في مرحلة

 . حبة. سنبلة( 32.50الصفة بلغ ) أدنى معدل لهذهالرش في مرحلة ال زهير في موقع الحاو   معالصنف 

  حبه )غم( 1000وزن  صفة. 4

 1000( الى وجود اخ  فات معنوية بين ا مممناف الحنطة في  مممفة وزن 1ن ااج في الجدول )الاوضمممحت          

اتلى معدل حبة وسممج   1000وزن   ممفةوجيهان في  99حبة. إذ تفوق الصممنف تلعفر معنويا تلى الصممنفين ادنة

  الصممممنف ( في ك  موقعي الدراسممممة الحمدانية والحاو  تلى ال والي، وسممممج38.48، 38.01الصممممفة بلغ ) لهذه

 ات بين( في ك  موقعي الدراسممممممة تلى ال والي. ان اخ  ف34.20، 34.32الصممممممفة بلغ ) أدنى معدل لهذه 99ادنة

مع البيئة.  ال داخ  الورا ين يجة اخ  فها في ال ركيب الورا ي وقد ي ون  حبة، 1000وزن   ممممفةاال ممممناف في 

وان سممممبب تفوق  ممممنف تلعفر في موقع الحمدانية جا  ن يجة تفوق هذا الصممممنف في مةمممماحة ورقة العلو حيث ان 

زياده مةممماحة ورقة العلو سممموف تزيد من كفا ة تملية ال ركيب الضمممواي و زياده ان اج المواد المصمممنعة من هذه 

اما في موقع الحاو   (،2020)حةانين ،وزياده وزنهاالعملية وبال الي فان هذه المواد سوف تصب في ملئ الحبة 

تفوق الصنف تلعفر بةبب انخفاض تدد الةناب  في وحدة المةاحة و انخفاض تدد الحبوب في الةنبلة مقارنة مع 

وبال الي يزداد وزن الحبوب من خ ل مبدا ال عويض وانةمممجمت هذه الن يجة مع ما حصممم  تلية  99الصمممنف ادنة

 حبة.  1000وزن   فةالذين ذكروا ان أ ناف الحنطة تخ لف معنويا في  2018زيدان واخرون 

في  مممممفة وزن  النانوية األمينية األحماض( الى وجود اخ  فات معنوية بين مواتيد رش 2الجدول ) ي مممممير      

سة. إذ تفوق الموتد الثاني للرش في  1000 ل للرش ال زهير معنويا تلى الموتد االو مرحلةحبة في موقعي الدرا

( غو في موقعي الدراسة الحمدانية 37.48و   37.15لهذه الصفة بلغ ) معدل  وسج  اتلى  مرحلة ال فرتات  في 

،  34.64لهذه الصفة بلغ ) معدل   أدنى مرحلة ال فرتات  والحاو  تلى ال والي، وسج  الموتد االول للرش في 

في مرحلة ال زهير بةمبب يرجع سمبب تفوق الموتد الثاني قد و( غو في ك  موقعي الدراسمة تلى ال والي، 35.29

الةممناب  تحت نفس المعاملة مما سممبب زيادة ترسمميب ال ربوهيدرات داخ  الحبة وزيادة وزنها  ممفة تدد  انخفاض

 (.2كما مبين في الجدول ) مقارنة مع  الموتد االول

وزن   ممممفةفي  األمينية األحماضتيد رش ( وجود تأ ير معنو  لل داخ  بين اال ممممناف وموا3بين جدول )ي      

الرش الثاني ث ن حظ في موقع الحمدانية تفوق ال داخ  بين الصنف تلعفر مع حبة وفي موقعي الدراسة حي 1000

 و 39.22بلغ )حبة  1000لصممممممفة وزن  معدل  اتلى  معنويا تلى بقية المعام ت و سممممممج ال زهير  مرحلةفي 

موتد الرش مع  99الصنف ادنة لموقعي الحمدانية والحاو  تلى ال والي ، وبينما اتطى ال داخ  بين ( غو39.29

في موقع الحمدانية  ( غو32.63 و 33.13 بلغ )لهذه الصممممممفة  معدل   أدنى  99ادنة مرحلة ال فرتات  االول في 

ش ب مم   واضممح اما في موقع الحاو  . ن حظ ان في موقع الحمدانية ظهر تأ ير موتد الروالحاو  تلى ال والي 

 األحماضوزن حبة تند رش  زيادةوضممموحا من مواتيد الرش ويعود سمممبب  أكثرفقد ظهر تأ ير الصمممنف تلعفر 

معدل  مممافي البنا  الضمممواي  وزيادةكفا ة تملية البنا  الضمممواي  زيادةال زهير الى  مرحلةوخا مممة في  األمينية

وزنها وهذه الن يجة ت فق  وزيادةان اج المواد المصمممنعة من هذه العملية وال ي تصمممب في ملئ الحبة  زيادةوبال الي 

ادى الى  األمينية األحماضان اسمممم خدام  أكدوا( الذين 2018( والدليمي )2014) Hammadتلية مع ما حصمممم  

 حبة. 1000وزن  زيادة
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 2-غم. محاصل الحبوب  .5

( الى وجود اخ  فات معنوية بين اال ناف الداخلة في الدراسة في  فة 1ن ااج للبيانات في الجدول ) ت ير       

حا مم   اتلى معدل لصممفةحا مم  الحبوب في موقعي الدراسممة. ففي موقع الحمدانية تفوق الصممنف تلعفر وسممج  

الصممممممفة بلغ  معدل لهذهسممممممج  الذ   99ولو يخ لف معنويا تن الصممممممنف ادنة 2-غو. م( 424.10الحبوب بلغ )

ان سممممبب تفوق . 2-غو. م( 374.23الصممممفة بلغ ) اق  معدل لهذهبينما سممممج  الصممممنف جيهان  2( غو/م401.26)

( مما 1حبة كما بين الجدول رقو ) 1000الصمممنف تلعفر جا  ن يجة تفوق الصمممنف في  مممفة تدد الةمممناب  ووزن 

معنويا تلى الصممممنف تلعفر وجيهان  99لصممممنف ادنةادى الى زيادة حا مممم  الحبوب. اما في موقع الحاو  تفوق ا

( 333.16بلغ ) الصفة أدنى معدل لهذه. وسج  الصنف جيهان 2-غو. م( 488.19بلغ ) اتلى معدل للصفةوسج  

في  مممفة تدد الةمممناب  في وحدة المةممماحة  ةفي هذا الموقع الى تفوق 99ويعود سمممبب تفوق الصمممنف ادنة 2-غو. م

و ممفة تدد الحبوب بالةممنبلة مما ادى الى زيادة حا مم  الحبوب. هذه الن يجة اتفقت مع العديد من الباحثين ومنهو 

( الذين أكدوا اخ  ف اال مممممناف معنوياً في هذه الصمممممفة يعود الى 2020واخرون ) مخلف( 2019ابو النضمممممر )

فا تها في االسممم فادة من نواتج تملية ال ركيب الضمممواي ال ي تنع س إيجابياً تلى معظو تباين واخ  ف قابلي ها وك

 . ايضاً   فة حا   الحبوبتلى  فات الحا   و

في  مممفة حا ممم  الحبوب. إذ تفوق  النانوية معنويا األمينية األحماض( اخ  ف مواتيد الرش 2بين جدول )ي     

 معدل  وسمممج  اتلى معنوياً ال زهير  مرحلةتلى موتد الرش الثاني في  مرحلة ال فرتات  موتد الرش االول في 

في موقعي الدراسممممة الحمدانية والحاو  تلى ال والي،  2-غو.م( 423.1و  452.46حا مممم  الحبوب بلغ )صممممفة ل

في  2-غو.م( 376.57و  386.40بلغ ) لهذه الصممممفة معدل   أدنىال زهير  مرحلةوسممممج  الموتد الثاني للرش في 

ن يجة تفوقة   مرحلة ال فرتات  يرجع سممممممبب تفوق الموتد االول في  ،تلى ال والي الحمدانية والحاو  الموقعين 

( مما سبب زيادة حا   الحبوب تحت نفس 1في  فة تدد الةناب  وتدد الحبوب بالةنبلة كما بين الجدول رقو )

تعم  كمواد مخلبية تقوم بعملية ام صمممماص العنا ممممر المغذية ال ي  األمينية األحماضالمعاملة . كما ان اسمممم خدام 

يةمماتد في زيادة تركيز ال لوروفي  وزيادة  ال فرتات وهذا في مرحلةيةمم خدمها النبات بصمموره مباشممره خا ممة 

كفا ة تملية البنا  الضمممواي وزيادة كمية المواد الجافة المصمممنعة وبال الي ينع س الى المصمممب ويزيد من حا ممم  

( 2017وآخرون ) Hussain( و2017واخرون ) Kandilحبوب، وهذا الن يجة ت ماشممممممى مع ما تو مممممم  الية ال

ذو تأ ير معنو  تلى ا ممممممناف الحنطة في  ممممممفة  األمينية األحماض( الذين ذكروا بان رش 2019والزن نة )

 حا   الحبوب في وحده المةاحة.

الى  األمينية األحماضمواتيد رش مع داخ  بين اال مممممناف ( الى لل 3الجدول )البيانات الواردة في  ت مممممير       

 ال داخ  بين الصممممنف تلعفر معوجود اخ  فات معنوية بين المعام ت في هذه الصممممفة. ففي موقع الحمدانية تفوق 

. اما في 2-غو. م( 463.17حا ممم  الحبوب بلغ ) اتلى معدل لصمممفة ال فرتات وسمممج  في مرحلةالرش االول مع 

 اتلى معدل لهذه ال فرتات وسممجلت في مرحلةلرش ا مع 99ال داخ  بين بين الصممنف ادنةتفوق فقد موقع الحاو  

الموتد الثاني للرش في مرحلة  . في حين سمممممج  ال داخ  بين الصمممممنف جيهان مع2( غو/م531.64الصمممممفة بلغ )

في ك  الموقعين الدراسمممة الحمدانية والحاو   2-غو. م( 349.10و 305.76الصمممفة بلغ ) أدنى معدل لهذهال زهير 

 تلى ال والي. 

 (:2-غم. مالحيوي )صفة الحاصل  .6

( وجود اخ  فات معنوية بين ا مممناف الحنطة في 1ن ااج ال حلي  االحصمممااي الواردة في الجدول ) توضمممح        

موقعي الدراسممممة. إذ تفوق الصممممنف تلعفر معنويا في موقع الحمدانية تلى الصممممنفين  الحيو  في ممممفة الحا مممم  

والةممبب يعود الى وتفوق  2-غو. م( 1268.46بلغ ) الحيو   لحا مم  ا اتلى معدل لصممفةوجيهان وسممج   99ادنة

الصنف تلعفر في معظو  فات وم ونات الحا   منها  فة مةاحة ورقة العلو وتدد الةناب  في وحدة المةاحة 

 99(. وفي موقع الحاو  تفوق الصممممممنفين ادنة1حبة وحا مممممم  الحبوب كما مبين في جدول رقو ) 1000ووزن 

تلى  2-غو. م( 1569.0و 1457.8الصفة بلغ ) دل لهذهاتلى معوتلعفر معنويا تلى الصنف جيهان واللذين سج  

وتلعفر في معظو الصمممممفات الخضمممممرية و مممممفات وم ونات  99ال والي. والةمممممبب يعود الى تفوق الصمممممنفين ادنة

في موقعي  2( غو/م1154.5و 1101.81الصممفة بلغ ) أدنى معدل لهذهفي حين سممج  الصممنف جيهان  الحا مم ،

والياسمممممر  ( 2014ل والي. واتفقت هذه الن يجة مع ما تو ممممم  الية الجعفر )تلى االدراسمممممي الحمدانية والحاو  

    الحيو .(. الذين أكدوا تلى تباين ا ناف الحنطة في  فة الحا   2015) والةماك

في  ممممممفة الحا مممممم   النانوية األمينية األحماض( وجود اخ  فات معنوية بين مواتيد رش 2بين الجدول )ي      

موتد الرش الثاني في  ال فرتات تلى في مرحلةموقعي الدراسممممة. اذ تفوق معنويا موتد الرش االول  الحيو  في

( 1226.15و 1537.32في موقعي الدراسة الحمدانية والحاو  بلغ ) حيو   مرحلة ال زهير وسج  اتلى حا   

 1130.38الصممممممفممة بلغ ) أدنى معممدل لهممذهتلى ال والي. وسممممممجمم  الموتممد الثمماني في مرحلممة ال زهير 2-غو. م

بب تفوق الموتد االول للرش 2-غو. م( 1250.24و هذه  ال فرتات في في مرحلةللموقعين تلى ال والي. ان سمممممم
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الصفة ن يجة تفوق هذا الموتد معنوياً في  فات النمو الخضر  كصفة ارتفاا النبات ومةاحة ورقة العلو فض ً 

  (. 2جدول )بين ال فات وم ونات الحا   كما متن تفوقة في اغلب 

مواتيد رش مع بين ا ممممممناف الحنطة الداخلة في الدراسممممممة معنو  تداخ  ( الى وجود 3)الجدول  ي ممممممير      

موتد  معال داخ  بين الصممممنف تلعفر في موقعي الدراسممممة. ففي موقع الحمدانية تفوقت  النانوية األمينية األحماض

. اما في 2-غو. م (1353.17) الحيو  بلغلحا ممم  ا لصمممفةاتلى معدل  ال فرتات وسمممج  في مرحلةالرش االول 

اتلى معدل  ال فرتات وسممممج  في مرحلةالول موتد الرش امع  99ف ادنةالصممممن موقع الحاو  حقق ال داخ  بين

في الرش االول  ال داخ  بين الصنف تلعفر مع معاملة، ولو تخ لف معنويا تن 2-غو. م( 1737.9الصفة بلغ ) لهذه

 سممجل ا معدل لهذهموتد الرش الثاني في مرحلة ال زهير الل ان  مع 99الصممف ادنة بين ال فرتات وال داخ  مرحلة

لرش الثاني ا معالصنف جيهان ال داخ  بين سج  في حين  ال والي.تلى 2-غو. م( 1400.1و 1614.6الصفة بلغ )

في موقعي الدراسممة 2-غو. م( 1049.5و 1084.39بلغ ) الحيو   الحا مم   أدنى معدل لصممفةفي مرحلة ال زهير 

 تلى ال والي.الحمدانية والحاو  

سة ان الصنفان ) ة ن ج من هذه الدرا في معظو الصفات المدروسة ومن ضمنها قد تفوقا معنويا  وتلعفر( 99ادنةن

 تلىال فرتات  في مرحلةكما تفوق موتد الرش االول لألحماض األمينية النانوية  وم وناتة، مممممفات الحا ممممم  

موتد الرش الثاني في مرحلة ال زهير في اتطااة اتلى القيو لمعظو  فات الخضرية و فات الحا   وم وناتة 

  (،مما انع س ذلك ايجابياً في زيادة حا   الحبوب )الحا   االق صاد 

والصنف  المو  (الحاو  )مركز  موقع وتلعفر في 99الصنفين ادنة  بزارتةتلى ما تقدم يم ن ال و ية وبناً  

حا مممم  الحبوب مع اضممممافة  ةالحمدانية ل فوقهما في معظو الصممممفات المدروسممممة وخا ممممة  ممممف موقعتلعفر في 

 تفوقت في معظو  فات المدروسة ومنها  فة الحا  . ال فرتات كونها خ ل مرحلةاالحماض االمينية النانوية 
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موقع الحمدانية ( تأثير األصناف في نمو وحاصل حنطة الخبز في موقعي الدراسة.1جدول )ال  

         الحيويالحاصل 
 غم.م-2

 حاصل الحبوب 
 غم.م-2

 1000وزن 

  حبة )غم(

عدد الحبوب في 

 السنبلة
طول السنبلة 

  )سم(

عدد السنابل . 
 م-2

مساحة ورقة 

 العلم )سم-2(

ارتفاع النبات 

 الصناف )سم(

ب 1164.48 أ ب 401.26  ب 34.32  أ 40.67  أ 8.32  أ ب 357.33  ب 26.40  أ 84.57  99ادنة    

أ 1268.46 أ 424.10  أ 38.01  ب 37.00  أ 8.03  أ 380.00  أ 31.04  أ ب 80.50   تلعفر 

ب 1101.81 ب 374.23  ب 35.35  ب 35.75  ب 7.45  ب 332.00  ب 25.35  ب 72.73   جيهان 

الحاويموقع    

أ 1569.0 أ 488.19  جـ 34.20  أ 44.08  أ 7.83  أ 421  أ 33.16 33. أ 92.57  99ادنة    

أ 1457.8 ب 436.95  أ 38.48  ب 37.92  أ 8.17  ب 350.67  ب 30.43  أ 88.50   تلعفر 

ب 1154.5 جـ 333.16  ب 36.48  جـ 34.25  ب 7.15  جـ 301.33  ب 28.66  ب 80.60   جيهان 

 

موقع الحمدانية في نمو وحاصل حنطة الخبز في موقعي الدراسة.النانوية  األمينية األحماض( تأثير مواعيد رش 2جدول )ال  

  الحيوي الحاصل 
 غم.م-2

 حاصل الحبوب 
 غم.م-2

 1000وزن 

 حبة )غم(

عدد الحبوب في 

 السنبلة
طول السنبلة 

  )سم(

عدد السنابل . 
 م-2

مساحة ورقة 

 العلم )سم-2(

ارتفاع النبات 

 )سم(

 مواعيد الرش

لألحماض المينية 

 النانوية

أ 1226.15 أ 423.1  ب 34.64  أ 36.67  ب 7.64  أ 381.78  أ 31.47  أ 86.44    مرحلة التفرعات  

ب 1130.38 ب 376.57  أ 37.15  أ 38.94  أ 8.22  ب 331.11  ب 23.72  ب 72.09   مرحلة التزهير 

الحاوي موقع         

أ 1537.32 أ 452.46  ب 35.29  أ 40.78  أ 7.74  أ 377.33  أ 33.03  أ 92.18    مرحلة التفرعات  

ب 1250.24 ب 386.40  أ 37.48  ب 36.72  أ 7.69  ب 338.22  ب 28.47  ب 82.27   مرحلة التزهير 
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موقع الحمدانية في نمو وحاصل حنطة الخبز في موقعي الدراسة. النانوية األمينية األحماضبرش التأثير التداخل بين األصناف ومواعيد  (3جدول )ال   

 الحيوي الحاصل 
 غم.م-2

حاصل    الحبوب 
 غم.م-2

 1000وزن 

 حبة )سم(

عدد الحبوب 

 في السنبلة
طول السنبلة 

 )سم(

عدد السنابل. 
 م-2

مساحة ورقة 

 العلم )سم2(

ارتفاع النبات 

 )سم(

لألحماض  مواعيد الرش

 المينية  النانوية 
 الصناف

ب 1205.96 ب 406.92  د 33.13  ب جـ 37.67  ب 8.00  أ ب 372.67  ب 31.20  أ 90.67   

  مرحلة التفرعات 

 

99ادنة   

أ 1353.17 أ 463.17  ب 36.79  ب 39.33  ب 7.79  أ 417.33  أ 35.76  أ 90.07   تلعفر 

ب جـ 1119.23 ب 399.36  جـ د 33.99  د 33.00  جـ 7.13  ب جـ 355.33  ب جـ 27.45  أ ب 78.60   جيهان 

ب جـ 1123.00 ب 395.59  ب جـ 35.51  أ 43.67  أ 8.63  ب جـ 342.00  د 21.60  أ ب 78.47   

 مرحلة    التزهير

99ادنة   

ب 1183.75 ب جـ 385.03  أ 39.22  جـ د 34.67  أ ب 8.27  ب جـ 342.67  جـ 26.32  ب 70.93   تلعفر 

جـ 1084.39 جـ 349.10  ب 36.71  ب جـ 38.50  ب 7.77  جـ 308.67  جـ د 23.25  ب 66.87   جيهان 

الحاوي  موقع  

 أ 98.27 أ 37.15 أ 452.00 أ ب 7.70 أ 47.00 د 32.63 أ 531.64 أ 1737.9

  مرحلة التفرعات 

 

99ادنة   

 تلعفر أ 93.93 ب 31.95 ب جـ 357.33 أ 8.33 ب جـ 39.33 أ ب 37.66 ب 465.19 أ ب 1614.6

 جيهان ب 84.33 ب جـ 29.99 جـ د 322.67 ب 7.20 د 36.00 جـ 35.58 جـ د 360.56 ب جـ 1259.5

 ب 86.87 ب جـ 29.17 ب 390.67 أ 7.97 ب 41.17 ب جـ 35.77 ب 444.73 أ ب جـ 1400.1

 مرحلة    التزهير

99ادنة   

 تلعفر ب جـ 83.07 ب جـ 28.91 ب جـ 344.00 أ 8.00 جـ د 36.50 أ 39.29 ب جـ 408.71 ب جـ 1301.1

 جيهان جـ 76.87 جـ 27.33 د 280.00 ب 7.10 هـ 32.50 أ ب جـ 37.39 د 305.76 جـ 1049.5
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 المصادر

 

 ( 2019أبو النضر، إيناس إسماعيل محمد.)  اس جابة أ ناف من حنطة الخبز(Triticum aestivum L.)  لمة ويات من

 جامعة ت ريت. –كلية الزراتة  –الةماد الن روجيني والر  تحت ظروف ال رب الجبةية. أطروحة دك وراه قةو المحا ي  

 ( 2018باقر، حيدر عبد الرزاق .) الةمممممملوك الفةمممممميولوجي لث  ة أ ممممممناف من حنطة الخبز تحت تأ ير األحماض األمينية

 جامعة بغداد. –كلية تلوم الهندسة الزراتة  –المحا ي  الحقلية ومةحوق الخميرة. أطروحة دك وراه قةو 

 ( 2014جبيل، وليد عبد الرضاااا وفالس حسااان فالس .) تأ ير كميات من الةمممماد المركبNPK  في نمو أ مممناف من الحنطة

(Triticum aestivum L.). ( 2( العدد )2مجلة المثنى العلوم الزراتية المجلد :)1-15. 

 اسمممم جابة أ ممممناف من حنطة الخبز  (.2014ي ياسااااين )الجعفر، شااااروق كانTriticum aestivum L.   لنوتية مياه الر

 وال ةميد البوتاسي وتقدير معام  االرتباط الورا ي. رسالة ماجة ير. كلية ال ربية. جامعة. جامعة كرب   .

 ( 2020حسانين ،عبد الحميد محمد.)  2020فةيولوجيا المحا ي  . كلية الزراتة جامعة االزهر ،الطبعة الثانية. 

 ( 2018الدليمي، حامد عبد القادر عجاج.)  اسمممممم جابة حنطة الخبز(Triticum aestivum L.)  للرش باألحماض األمينية

 عة االنبار.في النمو والحا   والنوتية. أطروحة دك وراه قةو المحا ي  الحقلية ، كلية الزراتة ، جام

 ( 2019الزنكنة، دلور دلشاااد علي.)  تأ ير الرش باألحماض األمينية في  ممفات الجودة والخبيز أل ممناف من حنطة الخبز

(Triticum aestivum L..رسالة ماجة ير ، قةو المحا ي  ،كلية الزراتة ، جامعة كركوك .) 

 تأ ير نظو الحرا ة في نمو وحا   خمةة (. 2018حمدي )زيدان، باسم احمد واحمد فرحان مصلس وعلي فدعم عبد هللا الم

 .15 -10(: 1(   )8أ ناف من حنطة الخبز. المجلة العراقية لدراسات الصحرا   . )

  ( اسمم خدام األحماض األمينية في تحةممين جودة وأدا  الحا مم ت البةمم انية . كلية 2007عبد الحافظ ، احمد ابو اليزيد. )

 مسجامعة تين ال  –الزراتة 

 ( 2017العزاوي، حسااين خضااير عباس.)  تأ ير ال ةممميد الني روجيني في نمو وحا مم  وبعض  ممفات جودة أ ممناف من

 (. أطروحة دك وراه قةو المحا ي  الحقلية ، كلية الزراتة ، جامعة ت ريت..Triticum aestivum Lحنطة الخبز )

 ( 2018المحمدي، محمد هاني محمد.)  تأ ير موتد الرش ب راكيز مركب األحماض األمينية– green Nutr  تلى  فات

. cosecal Wittmack X Trit –النمو والحا ممم  وم وناتة و مممفات الجودة أل مممناف من الحنطة ال ممميلمية ال رتي ال 

 جامعة ت ريت. –كلية الزراتة  –قةو المحا ي   –رسالة ماجة ير 

  دور رش األحماض  (.2020الدين عبد القادر صاااااديق وجاسااااام محمد عزيز الجبوري )مخلف، مؤيد عيادة خليل وفخر

مجلة الدراسممات ال ربوية والعلمية ،  .Triticum aestivum Lاألمينية تلى االدا  المحصممول أل ممناف من حنطة الخبز 

 .217 – 195(: 15( )4كلية ال ربية ،الجامعة العراقية .)

 ( ،عة تة داارة ا (.2017وزارة الزرا لة في وزارة الزرا عام عة، قةممممممو اإلحصممممممما  وال خطيط والقوى ال ل خطيط والم اب

 ،جمهورية العراق.

 ( 2015الياسري، ايات شنشول موسى محمد وقيس حسين السماك .)   تأ ير ال غذية الورقية بالبوتاسيوم في نمو وحا

 .105-114(: 3( )13لمية. )(. مجلة جامعة كرب   الع.Triticum aestivum Lخمةة أ ناف من الحنطة )
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