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 المستخمص
ة لمهيئبة العامبة لمبحبوث غريبب لمبحبوث الزراعيبة التابعب أبوفي حقل تجارب محطة  2013-2012و 2012-2011حقمية خالل الموسمين  تجربةنفذت 

المنشبقة  األلبوا ترتيبب  أسبتعمل .التقانبة المغناطيسبيةثير بتبأ  L.Triticum aestivumحاصل ونوعية صنفين مبن حنطبة الخببزدراسة  بهدف، الزراعية
وزعبت ( و ممغبنطالبر  بالمباا غيبر ال البر  بالمباا الممغبنط والرئيسبية عمبى   األلوا . اشتممت ت الكاممة المعشاة وبثالثة مكرراتعمى وفق تصميم القطاعا

المباا الممغبنط بطعطائهبا أعمبى متوسبط المروية باألصناف نباتات تفوق إلى  نتائجتشير ال. الثانوية األلوا عمى  (3أبو غريبالفتح و   أصناف حنطة الخبز
حاصببل حبببوب و  )31.18و 33.64  .غمحبببة 1000وزن (، 70.25و 68.48  1 -. سببنبمةعببدد الحبببوب، ( سببم94.33و 97.00  الرتفبباع النباتببات

تفبوق صبنف الفبتح فبي اغمبب الصبفات المدروسبة إذ  كمبا وسبمين بالتتباب .ط لمممقارنبة بالنباتبات المرويبة بالمباا غيبر الممغبن 1-طن.هبب) 5.63و 5.75 
-طن.هبب (5.48و 5.79حاصبل حببوب  و ) 30.97و 33.81حبة.غم   1000(، وزن 68.08و  64.62  1-عدد الحبوب. سنبمةأعطى أعمى متوسط ل

لمموسبمين  2-نوية بين الصبنفين فبي صبفة عبدد السبنابل.مفي حين لم تكن هناك فروق معالذ  أعطى أدنى متوسط لمصفات،  3مقارنة بصنف أبو غريب 1
ضافة ماا الر  الممغنط معنويا فبي صبفات النمبو والحاصبل لفصبناف إذ تفبوق صبنف الفبتح المبرو  بالمباا الممغبنط  .بالتتاب  أثر التداخل بين األصناف وا 

قياسبا  1-( طن.هبب5.85و 6.28 الحببوب ( وحاصبل 70.50و 67.97  1-عبدد الحببوب. سبنبمة (،483.00و 491.0  2-م متوسبط عبدد السبنابل. فبي
   التي أعطت أقل متوسط لمصفات لمموسمين بالتتاب . طصناف المروية بالماا غير الممغنبنباتات األ

 حنطة الخبز، التقانة المغناطيسية، حاصل الحبوب.الكممات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

A field experiment was conducted during the 2011-2012 and 2012-2013 seasons at field of State Agricultural 

Researchers at Abu Ghraib, in order to study the grain yield of two varieties  ) Triticum aestivum L.) with 

magnetized water effect. A randomized complete block design was used with three replications.The main plots 

included (irrigation with magnetized and irrigation with non-magnetized water), and wheat varieties (Fath and 

Abu Ghraib3) were distributed on sub plots. The results showed that the plants  irrigated with magnetize water 

were superposed in plant height (97.00 and 94.33) cm, (68.48,70.25) for the number of grains.spike
-1

, weight of 

1000 grains.gm (33.64 and 31.18) and grain yield (5.75,5.63) ton.h
-1

 for the seasons respectively. In addition, the 

cultivar of the Fath varieties species superposed in most studied traits, giving the highest number of grains.spike
-

1
 (66.62 and 68.08), weight of 1000 grain.gm (33.81 and 30.97) and grain yield (5.79 and 5.48) ton

-1
 compared 

with Abu Ghraib 3 cultivar which gave the lowest mean of the traits, while there were no significant differences 

Between the two varieties in the number of the spike.m
-2 

at both seasons respectively. The effect of interaction 

between cultivars and the addition of magnetized irrigation water was significant in the grain yield 

characteristics of the cultivars. m 
-2

 (491.0 and 483.00), the number of grains.spike
-1

 (67.97 and 70.50) and grain 

yield (6.28 and 5.85) tons. h
-1

 compared to non-magnetized irrigated plants, which gave the lowest mean for the 

two seasons respectively. 
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 المقدمة
الصلددم حح.Triticum aestivum Lالونطدد ححيعددمحصولدد  

لوبد ب حالد سيفح د حالعد لذ حويح ادي حال  اعد تحالصةد لب ي حولد حا
ص يدد  حنةددص حبو دد  حح10 زايددمحةددا عحالعدد لذحولدد حصدد حيلدد   حصددعح

األص حالييحيود ذحل د حالبد و يعحون د يحاصيد حابيد  حصدعحح2050
 ح(.حيالوددظح دد1الغدديالحلةددمحو لدد حالزيدد م حالةددا ني حالصةدد ص  ح 

العددددد ااحوعحالزيددددد م حالو لددددد  ح ددددد حا ن ددددد يح ح  ااددددد حالط ددددد ح
الصو دددددد ح الددددددبوتحالو لدددددد حص ةدددددد ح ص ودددددد حل  ددددددياحال لدددددد  ح
الو لدد  حبدديعحزيدد م حالط دد ح ا دد حا ن دد ي حلدديل حنوددعحبو لدد ح
ولدد ح ةدد س ح  ل ندد تحومي دد ح ةددةذح دد حزيدد م حون دد يحالصولدد  ح

ة و حل وةيعحال ااعحالز ال حصعحخال حزي م حون  لي ح وم حالص
 ب ل د ل ح وليدداحصد حيةددص حب ل  ةدعحالعصدد ميح د حالز الدد ح صددعح
هددياحال ل ندد تحال ل ندد حالصغن طيةددي  حويح عصدد حهددياحال ل ندد حل دد ح

حاألي ددي   ددعحا دد ل حالصولدد  حن يلدد حال عليدد ح دد حالعص يدد تح
ل نبدددد تح ادددديل حولدددد ح غيدددد اتح دددد حخلدددد س حاأل اددددي حالويدددد ح

طيةددد حبلددد   ح(.حاصددد حلددد وظحو ددد حالصلددد  حالصغن 19ل خاليددد ح 
 ددد ح ع ليددد حا نزيصددد تح ةدددب ح غيددد اتح ددد حلددد  تح ححويل بيددد 

 انلةدددد صة ح الدددد ح غيدددد اتحح ني ددددة خلدددد س ح ادددد لحالخ يدددد حح
ايصي سيدد حوي يدد ح  يزي سيدد ح  غيدد اتح ةدد لي ح دد ح  ايدد حالخ يدد ح

( ح  دددالنحلدددعح غيددد اتحنخددد احل ددد حصةددد  احالنةدددي ح13 20 
لدددد حل دددد ح األل دددد لح زيدددد م حنةددددب حالبالةدددد يماتحالخ دددد الحن ي

 لدددمح(.ح7 17 ح8 16 خ يددداحالةددد ي  ا ينين تح ا  اةدددين تح 
Kronenbergحوعحاةددددد عص  حالصيددددد احالصصغنطددددد حيعصدددددد ح11 ح)

ل  حزي م حل هزيد حالعن لد حالغياسيد ح د حال  بد حصصد حيده  ح د ح
(حاددم  ح18 حThatchenko و يددزحنصدد حالنبدد تح دد حودديعحيادد ح

لالةد ط ل ححالص لحالصصغنطحل  حخ ضحصل  ص حاللم اعحالخ  يد 
خدددال حلص يدددد حالنصدددد حاألصدددد حالدددييحيددددهميحولدددد حزيدددد م حالصةدددد و ح
ال  ايددد ح الصلصددد عحالخ ددد يحصصددد حزامحنددد ا  حال ص يددد حالاددد  ب ن ح
ل ا  ب هيددم اتح صددعح ددذحزيدد م ح دد ااذحالصدد م حالل  دد .ح  وددظحادد ح

وعحح(9 حAbdul Qadosو Hozaynو(ح12 حNullصدددددعح
  تحالنصدددد حالصدددد لحالصصغددددنطحيو ددددزحنصدددد حالنبدددد تح يدددده  ح دددد حلدددد

 الو لددد ح صا ن  دددتحلنب  ددد تحالونطددد .حلدددياحاةددد ةم تحالم اةددد حح
و لددد حالوبددد  ح صا ن  دددتحللدددن يعحصدددعحونطددد حالخبددد حب دددا ي ح

 ن طيةي حالصة عص  ح  حصل  حال ي.ال ل ن حالصغ
ن دديتح ل بدد حول يدد ح دد ح  بدد حصزيليددتحالمببواد وطرائببق العمببل: 

ح2010ح-2009طينيددد ح  ينيددد حخدددال حص ةدددص حالز الددد حلعددد ذح

  حول ح ل   حصوط حبود  حنبد ح  يد حح2011ح–ح2010 
 زا  حالز الدد .حاةدد عص حح-ال  بعدد حولدد حماسدد  حالبودد  حالز اليدد ح

 لدددصيذحاللط لددد تحالا ص ددد حالصعاددد  حب   يددد حاأللددد ا حالصناددددل ح
 ب ال حاط لد ت حااد ص تحاأللد ا حال سيةد حل د ح الد يحب لصد لح

لدد ا حال  ن يدد ح لددمحالصصغددنطح الدد يحب لصدد لح يدد حالصصغددنط(حوصدد حاأل
(ح هدددد ح3  ددددصنتحلددددن  حونطدددد حالخبددددزح ال دددد  ح نبدددد ح  يدددد 

نلددددن تحصع صددددم حصددددعحابدددد ح زا  حالز الدددد ح دددد حالعدددد اا حا نددددتح
 حاو ددد تحح(حذ4×3 بابعددد مح ح2ذح12صةددد و حال ودددم حال ل يبيددد ح
ص ددد حل خددطحال اودددمحح4خطدد نحبطدد  حح15ال وددم حال ل يبيدد حل ددد ح

تحخمصدددد حةددددذحبدددديعحخددددطح مخدددد .حنل يددددتحلص يدددد ح15 بصةدددد   ح
 لادالحالص ةدصيع.حح25/11ال  ب  ح ذح صتحالز ال ح الةل ح  ح

اغددددذحح200ن ددديتحالةددددص محال  ةددد    حابدددد حالز الددد حبص  ةددددطح
p2o5ابدد حالز الدد حوصدد حالةددص محالن   ليندد ح ا دديتحل دد حح1-هددد

بدددا بعحح1-هددددNاغدددذحح200بص  ةدددطحح(N 46%)ادددا ححي  يددد ح
ا ص دد ححم عدد تحص ةدد  ي حلنددمحالز الدد ح لنددمحظةدد  ح ددال حن  اا
( ح10 لندددمحظةددد  حالعلدددم حال  نيددد حل ددد حالةددد اح لندددمحالبطددد عح 

.ح صددتحصغنطدد حصيدد احالدد يحبلةدد زح1-اغذ.هددد120ص  ةدطحالبدديا ح
اددد  ف حح3000ةدددذح بادددم حح5 بلطددد ححMtالصددد اين     عحنددد عح

وص حط يل حال يح ا نتحلعحط ياحص خ ح عص حبد لبنزيعحاطد ح
 ددددذحااالددد حودددمح حح1-ةدددد ل ح3ذح15ةدددذح ب لددد يتحح5ال  وددد ح

ح50ةل حال وماتحال ل يبي حلعحط ياحننب  حصطد ط حبطد  ح
ذحل ددددص عح لدددد  حالصيدددد احولدددد حال وددددماتحال ل يبيدددد حصددددعحم عح
اةدد عص  حالةدد اا ح باصيدد تحص ةدد  ي  حنخدديتحليندد حص ابدد حصددعح
  بددددد حالولددددد ح نل يدددددتحل يةددددد حال و ليددددد حالايصي سيددددد ح ال يزي سيددددد ح

 و د ح(.حولمتحال ل ب حلنمح ل  حالنب  د تحولد حص1 لم  ح
 لاالحح19/5%حا عحيل ح  ح14الن  حال  ذح بنةب ح ط ب حح

 الص ةصيع.ح  صنتحال ل ب حم اة حالل  تحاآل ي ح:ح
.حا   دددد عحالنبدددد تح ةددددذ(:ح ددددذحاو ةدددد بتحلنددددمحالولدددد محلعادددد ح1

نب  دد تحماخدد حال وددم حال ل يبيدد حصددعحصةدد  احةددط حال  بدد حولدد ح
 (.21الة  ح حصعحم ع اص حةنيب  حال  عحال سية 

:ح ددددذحاو ةدددد بتحاص  ةددددطحلعددددممحالةددددن ب حح2-محالةددددن ب حذ.حلددددم2
 .2ذ1ل نب   تحالصول م حصعحصة و ح

 ح:حوةددددبتحاص  ةددددطحلعددددممحالوبدددد ح1-.حلددددممحالوبدددد  حةددددنب  3
 لعا  حةن ب حلا ح وم ح ل يبي .
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:حاخ ي تحلين حلا اسي حصعحوب  حوبتح  ذ(ح1000.ح زعح4
وبددددد ح دددددذح زندددددتحبددددد لصيزاعحح1000العينددددد حالصولددددد م ح لدددددمتح

 .لا   ن ا 
(:حوةددد حصدددعحولددد مح1-.حو لددد حالوبددد  ح طدددعحوبددد  حهدددد5

ذحح3 بطد  ححاألط اتصعحح0.5 ال حخط طح ةطي حبعمح   ح
صعحا ح وم ح ل يبي ح و  حل د حنةد فحح2(حذ1.35لصة و ح 
 %.ح14بنةب ح ط ب ححح1-طعحهد

(:حادددم ح1-.حو لدد حالدد زعحاللدد تحالا ددد  طعحصدد م حل  دد حهددد6
بعدمح ل ي ةد حح2(حذ0.90و ح  زعحالنب   تحالصول م حصدعحصةد 

 .1-لا ح وم ح ل يبي ح و  حول حطعحص م حل   حهد
وةددد ح لدددصيذححبعدددمحلصدددعحالبي نددد تحالددد يحال و يددد حا ولددد س 

RCBDيددد حاأللددد ا حالصنادددل ح  صدددتحصل  نددد حالص  ةدددط تحح    
الوةددد بي ححب ةددد عص  حاخ بددد  حااددد ح ددد احصعنددد يح ن.ت.ذ(حل ددد ح

 .(15%حوة ح ح5صة  اح
 صفات الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعةبعض ال .1ول جد

 انىحدة انقيًت انصفت

 ----- ph 8.37درجه تفاعم انتزبت 

ECe 1.78 dS.mاإليصانيت انكهزبائيت 
-1 

سنتي يىل شحنت . كغى 16.33 (CECانسعت انتبادنيت ناليىناث انًىجبت )
-1

 تزبت

 انعناصز انغذائيت انجاهزة

N 48 انجاهز 

يهغى.كغى
-1

 تزبت 

P 10.23 انجاهز 

K 180 انجاهز 

 األيىناث انسانبت انذائبت
CO3

-
 Nill 

HCO3
-

 1.2 

 اننسجت
يزيجيت طينيت 

 غزينيت
Silty clay loam 

 األنبار ر مديرية زراعةأجريت التحميالت في مختب
 النتائج والمناقشة

ولدد ح لدد مح ددا ي حح2ح اددي حن دد س حلددم   :ارتفبباع النبببات  سببم(
 األلدن تح ال دماخ حبينةصد ح د حالص ةدذحاأل  حعن يحل صغنطد حص

  حص  ةطحا    عحالنب تح لاالحالص ةصيع.حويحنلطتحالنب  د تح
 بزيد م حةدذحح97.00الص  ي حب لص لحالصصغنطحنل  حص  ةطحب غح

%حلددعحصع ص دد حالنب  دد تحالص  يدد ح4.11صعن يدد حب غددتحنةددب ة ح
ةدددذحح93.17ب لصددد لح يددد حالصصغدددنطحال ددد حنلطدددتحناددد حص  ةدددطح

ل ص ةددذحاأل   ح يصاددعح  ةددي حيلدد حولدد حوعحصغنطدد حصيدد احالدد يح
نمتحولدددد ح وطدددديذحاأل الدددد حالةيم  لينيدددد حصصدددد حةددددة حلص يدددد ح
اص لددد  حالصددد لحصدددعحابددد حاللدددي  ح اددديل حيلدددب حنددد االنحليدددمانح
ل عن لدددد حالغياسيدددد حصصدددد حيددددهميحولدددد حزيدددد م حل هزيدددد حالعن لدددد ح

-Alلد حوليدتح( ح هدياحي  داحصدعحصد ح  ح11الغياسي ح د حال  بد ح 

Nakeebو(ح6 مخدد  عح حHozaynح Abdul Qados (9ح)
صدددعح لددد محزيددد م حصعن يددد ح ددد حهدددياحاللددد  حلندددمحاةددد عص  حصيددد اح

نبددد حالدد يحالصصغنطدد .حيالوددظحصددعحاللددم  حن ةددتح  دد احلددنتح
لطددتحنب    ددتحص  ةددطححصعن يدد نح دد حا   دد عحالنبدد تحاياح3  يدد ح

ةدددددذحح بزيددددد م حصعن يددددد حب غدددددتحح98.17 ح97.50ا   ددددد عحب دددددغح
%حلددددعحنب  دددد تحلددددنتحال دددد  حال دددد ح11.34 ح5.21نةددددب ة ح

ةدددددددذحح88.17 92.67نلطدددددددتحناددددددد حص  ةدددددددطحل لددددددد  حب دددددددغح
ليدددتحوحل ص ةدددصيعحب ل  ددد بع.حا  لدددتحهدددياحالن يلددد حصدددعحصددد ح  لددد 

AL-Bldawiح 3 ح)Al-Hassan (4حالييعح)اعححولد حنا   ا
نب   تحالونط ح خ  تح  حهدياحاللد  ح يعدزاحهدياحال بد يعح د ح

ن تحالونطد حولد حوعحهدياحاللد  ح ااعد ح ودتحا     عحبيعحنل
 ا ي ح ع حنلليعحا     حبم ل ح سية .حا عحل  دماخ حال ند س ح
بيعحل اص حالم اة ح دا ي احصعن يد ح د حاللد  حويحنلطدتحنب  د تح
اللدددنتحنبدددد ح  يددد حالص  يدددد حب لصدددد لحالصصغدددنطحنل دددد حص  ةددددطح

ةدددددذح بزيددددد م حصعن يددددد حلدددددعحح100.33 ح99.00ل لددددد  حب دددددغح
ح9.60ال   حالص  ي حب لص لح ي حالصصغنطحب غدتحنب   تحلنتح

% حهياحملي حل  حاخد التحاةد ل ب حاللدن يعحل صد لح14.01 
 الصصغنط.

 لدد مح ددا ي حح3يالوددظحصددعحن دد س حلددم  ح:  2-عببدد السببنابل م
 ال دماخ حبينةصد ح د حلدممحح األلن تصعن يحلصغنط حصي احال يح

ب لصدددد لحل ص ةددددصيع.حويحنلطددددتحالنب  دددد تحالص  يدددد حح2-الةددددن ب حذ
ح474 ح482ب ددددغحح2-الصصغدددنطحال دددد حص  ةدددطحلعددددممحالةدددن ب حذ

%حلدددددددعح15.6 ح13.4 بزيددددددد م حصعن يددددددد حب غدددددددتحح2-ةدددددددنب  حذ
النب   تحالص  ي حب لص لح ي حالصصغنطحال  حنلطتحاا حص  ةدطح

ل ص ةددصيعحب ل  دد بع.ح هددياحح2-ةددنب  حذح410 ح425ل لدد  حب ددغح
صصغددنطح(حوعحاةدد عص  حالصدد لحال14 حSelimي  دداحصددعحصدد ح لددماح

  بصدد حي لددعحالةددب حولدد حح2-نماحولدد حزيدد م ح دد حلددممحالةددن ب حذ
 ا ي حال ل ند حالصغن طيةدي ح د حزيد م حل هزيد حالعن لد حالغياسيد ح
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(.حبينص حلدذح1ل نب تح ب ل  ل حزي م حلممحاأل  عحالو ص  حل ةن ب  
هدياحاللد   ححيالوظح لد مح   اد تحصعن يد حبديعحاأللدن تح د 

 ححالع اصد حال  ا يد حل لدن يع.حاصد حل حول امحيع محالةب ح  حي
 بيعحالن  س ح  حن فحاللم  ح لد مح دا ي حصعند يحل  دماخ حبديعح

 صع ص دد حالدد يحالصصغددنط حويح  دد احلددنتحح3لددنتحنبدد ح  يدد ح
ال دد  حالصدد  يحب لصددد لحالصصغددنطحب ةددلي حال ددد حص  ةددطحل لددد  ح

 دددد حودددديعحنلطدددد حلددددنتحنبدددد حح2-ةددددنب  حذح465 حح483ب ددددغح
ب لصددد لحالعددد ميحااددد حص  ةدددطحص  يددد حلندددمحالصع ص ددد حالح3  يددد ح
لاالحالص ةدصيعحب ل  د بع حيلد حح2-ةنب  حذح483 ح491ل ل  ح 

ح.ملي ح ا  حل  حاخ التحاة ل ب حاللن يعحل صي احالصصغنط 
اعحصغنطد حصيد احح4ي بيعحصعحاللدم  ح: 1-عدد الحبوب السنبمة

ب ددغحح1-الدد يح   اددتحصعن يدد حبددال  حص  ةددطحلعددممحالوب  .ةددنب  
صعن يدد حب غددتحنةددب ة ح بزيدد م ح1-وبد .حةددنب  ح70.52 ح68.48
%لدددعحصع ص ددد حالددد يحب لصددد لح يددد حالصصغدددنطح10.06 ح17.46

وب .حح63.83 حح58.30ال  حنلطتحنا حص  ةطحل ل  حب غح
لص ةددددص حالز الدددد حب ل  دددد بع.حاعح  دددد احصع ص دددد حالدددد يحح1-ةددددنب  

ب لصدد لحالصصغددنطح دد حهددياحاللدد  حاددمحي لددعحولدد حوعحصغنطدد حصدد لح
 دد ح ع ليدد حا نزيصدد تحصصدد حنماحولدد ححويل بيدد   حالدد يحا دد حبلدد ح

ح ني دددددة ح غيددددد اتح ددددد حلددددد  تحن حخلددددد س ح اددددد لحالخ يددددد 

لليندددد ح ال خ يدددداحالويدددد يحل بدددد   يعحا انلةدددد صة ح ل دددد حال عبيدددد ح
 زيدددددد م حال خ يدددددداحالويدددددد يحل وصدددددد ضحالن  يدددددد ح الدددددد ح غيدددددد اتح
ايصي سيدد حوي يدد ح  يزي سيدد ح  غيدد اتح ةدد لي ح دد ح  ايدد حالخ يدد ح

 Abdul( و41) Selim هياحي  احصعحصد ح لدماحح(.13 ح20 

احولددد حزيددد م حلدددممحالوبددد  ح(حصدددعحوعحصغنطددد حصيددد احالددد يحنم1)
.حاددد عحل لدددن تح دددا ي انحصعن يددد نح ددد حهدددياحاللددد   ح لدددمحب لةدددنب  

وبدددد حح68.08 ح64.62طدددد حلددددنتحال دددد  حال دددد حص  ةددددطحنل
الدددييحنلطددد حااددد حح3يددد صل  نددد حصدددعحلدددنتحنبددد ح  حح1-الةدددنب  
لص ةدددددص حالز الددددد حح1-وبددددد حةدددددنب  ح66.00 ح62.17ص  ةدددددطح

ب ل   بع ح يعد محهدياحال بد يعح د حاللد  حولد حا خد التحالد  ا  ح
بيعحلن  حالونط .ح ا  تحهياحاللد  حصعن يد نحب دماخ حصغنطد ح
ح3صيدد احالدد يحب أللددن ت حويحنلطددتحنب  دد تحلددنتحنبدد ح  يدد 
ح1-لنددمحصغنطدد حصيدد احالدد يحال دد حص  ةددطحلعددممحل وبدد  .حةددنب  

لندددمحالص ةدددذحاأل  ح ددد حوددديعحنلطدددتحح1-ب  وب .الةدددنح69ب دددغح
ح1-نب  دد تحال دد  حلنددمحن ددفحالصع ص دد حال دد حلددممحل وب  .ةددنب  

حنبددددد ل ص ةدددددذحال ددددد ن حصل  نددددد حصدددددعحنب  ددددد تحلدددددنتحح70.5ب دددددغح
لنمحال يحب لص لح ي حالصصغدنطحال د حنلطدتحااد حلدممحح3  ي 

لص ةددددص حح1-ةددددنب  حوبدددد .ح62.00 ح55.33ح1-ل وب  .ةدددنب  
ح.الز ال حب ل   بع

-2012و  2012-2011لمموسمين ماا الر  الممغنط في ارتفاع النبات  سم( لصنفين من حنطة الخبز . تأثير 2جدول 
2013 

 ياء انزي

2011- 2012 

 ياء انزي

2012- 2013 

 األصناف
 انًتىسط

 األصناف
 انًتىسط

 أبى غزيب انفتح أبى غزيب انفتح

 94.33 100.33 88.33 يًغنط 97.00 99.00 95.00 يًغنط

 92.00 96.00 88.00 غيز يًغنط 93.17 96.00 90.33 غيز يًغنط

 N.S 4.35 %5أ.ف.و  3.09 3.169 %5أ.ف.و 

  98.17 88.17 انًتىسط  97.50 92.67 انًتىسط

  3.493 %5أ.ف.و   1.668 %5أ.ف.و 

-2012و  2012-2011موسمين لصنفين من حنطة الخبز لم 2-. تأثير ماا الر  الممغنط في عدد السنابل .م3جدول 
2013 

 ياء انزي

2011- 2012 

 ياء انزي

2012- 2013 

 األصناف
 انًتىسط

 األصناف
 انًتىسط

 أبى غزيب انفتح أبى غزيب انفتح

 474 465 483 يًغنط 482 472 491 يًغنط

 410 398 421 غيز يًغنط 425 408 442 غيز يًغنط

 44 63.1 %5أ.ف.و  35.1 58.42 %5أ.ف.و 

  432 452 انًتىسط  440 467 انًتىسط

  N.S %5أ.ف.و   N.S %5أ.ف.و 
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-2012و 2012-2011لمموسمين لصنفين من حنطة الخبز  1-سنبمةعدد الحبوب تأثير ماا الر  الممغنط في  .4 جدول
2013 

 ياء انزي

2011- 2012 

 ياء انزي

2012- 2013 

 األصناف
 انًتىسط

 األصناف
 انًتىسط

 أبى غزيب انفتح أبى غزيب انفتح

 70.25 70.00 70.5 يًغنط 68.48 69.00 67.97 يًغنط

 63.83 62.00 65.67 غيز يًغنط 58.30 55.33 61.27 غيز يًغنط

 2.08 3.61 %5أ.ف.و  6.582 5.304 %5أ.ف.و 

  66.00 68.08 انًتىسط  62.17 64.62 انًتىسط

  1.9 %5أ.ف.و   3.13 %5أ.ف.و 

 لدد محح5يالوددظحصددعحن دد س حلددم  ح: حببب)  غببم(  1000وزن 
وبد ح  دذ(حلص ةدص حح.1000 ا ي حصعن يحل صع صالتح  ح زعح

يحنلطتحصع ص  حال يحب لص لحالصصغنطحال د حص  ةدطحوالز ال  ح
 دددذح ددد حوددديعحنلطدددتحصع ص ددد حح31.18 ح33.64ل لددد  حب دددغح

ح31.34الددد يحب لصددد لح يددد حالصصغدددنطحااددد حص  ةدددطحل لددد  حب دددغح
نخ   دددد حصعن يدددد حب غددددتحنةددددب تحبدددديل حا ددددذحصةددددل  حح29.72 

%حلص ةددص حالز الدد حب ل  دد بع.ح اددمحيعددزاحيلدد حح4.68 ح6.84
ولدد حوعحهددياحال ل ندد ح عصدد حل دد ح  ددعحا دد ل حالصولدد  حن يلددد ح

ل نبد تح اديل حولد ح غيد اتح د ححاألي دي ال علي ح  حالعص ي تح
( حهياحالن يل ح   احصعح19خل س حاأل اي حالوي حل خالي ح 

Abdulنةددد ح ح   ددداحصدددعحصددد ح  لددد حوليدددتح(ح لا1 حHozayn 

وبد حح1000(حالدييح لدمحوعحزيد م ح زعحAbdul Qados  9و
.ح1-ةددنب  ح. لب حصعن يدد حصددعحزيدد م حلددممحالوبدد  ا  ددبطحا  ب طدد حةدد

ولدددد ح لددددد مح ددددد  احصعن يددددد حبددددديعحح5اصدددد ح ادددددي حن ددددد س حلدددددم  ح
األلددن تح لددمح  دد احلددنتحال دد  حصةددلالحال دد حص  ةددطحلدد زعح

ذحص   ا نحل  حلنتحونطد حالخبدزح ح33.81وب حب غحح1000
 دذحح31.18الدييحةدل حااد حص  ةدطحل لد  حب دغحح3  يد حنبد 

%حلنددمحالص ةددذحاأل  ح يعدد محالةدد ح8.43 بنةددب حزيدد م حب غددتح
اعحهددياحاللد  ح لددعح ودتحةدديط  حل اصد ح  ا يدد  ححولد  د حيلدد ح

وصددددد ح ددددد حالص ةدددددذحال ددددد ن ح  دددددذح ادددددعحهنددددد  ح  اددددد نحصعن يددددد نحبددددديعح
خ حال نددد س حبددديعحصعددد صالتحالددد يحاأللدددن ت.حاددديل حاددد عحال دددما

 األلن تحصعن ي ح  حالص ةذحاأل  حل ز ال حويحنلطدتحنب  د تح
اللدنتحنبدد ح  يدد حالص  يدد حب لصد لح يدد حالصصغددنطحاادد حص  ةددطح

%ح14.02 دددذح بنةدددب حانخ ددد ضحب غدددتحح30.18ل لددد  حب دددغح
لعحنب   تحلنتحال   حال  حنلطتحنل  حص  ةطحل ل  حب غح

 الددد  ح دد حودديعحلدددذحياددعحهنددد  حل زححاأل   ددذحل ص ةددذحح35.10
 دددددماخ ح نددددد س حصعنددددد يحبددددديعحل اصددددد حالم اةددددد حل ص ةدددددذحال ددددد ن ح

ح.ل ز ال 

 لد محح6ي بديعحصدعحبي ند تحلدم  ح:  1-حاصل الحببوب طبن هبب
 ا ي احصعن ي حلصع ص   حالم اة ح  ماخ ةص ح  حو لد حالوبد  .ح
وعحالدددد يحب لصيدددد احالصصغنطدددد حنماحولدددد ح ةددددلي حنل دددد حو لدددد ح

 بنةدددب حزيددد م حب غدددتحح1-طدددعحهددددح5.63ح ح5.75وبددد  حب دددغحح
%حلددعحصع ص دد حالدد يحب لصدد لح يدد حالصصغددنطح18.78 ح18.31

حح1-طعحهدح4.74 حح4.86ال  حنلطتحاا حص  ةطحل ل  حب غح
حAbdulلص ةدددص حالز الددد حب ل  ددد بع.ح هدددياحي  ددداحصدددعحصددد ح لدددماح

(ح  بص حيع محيل حول حوعحملي حالصغنط حة هصتح  ح وةيعح1 
 صي اح ال  ب  ح صعح ذحزي م حلص يد حال ص يد حالخ ا حالايصي سي حل

الادد  ب ن ح دد حالنبدد تح  دد ازعحالصغدديي تح زيدد م حلص يدد تحالندد  ح
 النص حالع ذحل نب ت ح الييحياص حنصد ح   ةدعحالخاليد ح  لدنيعح

(.حاصدد حاخ   ددتح5الص ابدد تحالوي يدد ح صددعح ددذحزيدد م حالو لدد ح 
حاأللددن تحاخ ال دد حصعن يدد ح دد حاللدد  ح الطددتحنب  دد تحلددنت

طدعحح5.48 ح5.79ال   حال  حص  ةدطحلو لد حالوبد  حب دغح
%حلددددعحنب  دددد تح12.07 ح20.12 بنةددددب حزيدددد م حب غددددتحح1-هددددد

ح4.82اللنتحنب ح  ي حال  حنلطتحاا حص  ةطحل ل  حب غح
لص ةددص حالز الدد حب ل  دد بع.ح اددمحيعدد مح  دد احح1-طددعحهدددح4.89 

لددنتحال دد  ح دد حو لدد حالوبدد  حولدد ح   اددتح دد حلدد  حلددممح
 ال زعحالل تحالا  حوب ح  ذ(حح1000 زعح حح1- الوب  حةنب 
(.حا دددددد حال ددددددماخ حبدددددديعحصعدددددد صالتحالدددددد يح7 ح5 ح4 اللددددددما  ح

 األلن تحصعن ي ح  حهياحالل  حلص ةدص حالز الد حويحنلطدتح
صع ص دددد حال ددددماخ حال ندددد س حبدددديعحصع ص دددد حالدددد يحب لصدددد لحالصصغددددنطح

طددعحح5.85 ح6.28 لددنتحال دد  حنل دد حص  ةددطحل لدد  حب ددغح
%لددددعحصع ص دددد ح33.87 ح42.08 م حب غددددتح بنةددددب حزيددددح1-هددددد

ال ددد حنلطدددتحااددد حح3  يددد ححنبددد ال دددماخ حبددديعحالددد يح اللدددنتح
لص ةدص حالز الد حح1-طدعحهددح4.37 ح4.42ص  ةطحل ل  حب غح

ب ل  دددد بع حوعحال   ادددد تحالصعن يدددد حل  ددددماخ حبدددديعحالعدددد ص يعحلةددددياح



 كاظى واخزوٌ                                                                           2017/ 48 (6) 1432 :-1425 –يجهت انعهىو انزراعيت انعزاقيت 

1430 

اللددد  حمليددد حل ددد حاخددد التحاةددد ل ب حاللدددن يعحلصغنطددد حصيددد اح
ح.ال ي

ح7يبديعحاللدم  ح: ح1-الكمي. طبن مبادة جافبة هببالوزن الجاف 
اعحصع ص  حال يحب لص لحالصصغنطحن  تح ا ي انحصعن ي نح  حو لد ح

صل  ن حبصع ص  حال يحب لصد لح يد حح1-ال زعحالل تحالا  حطعحهد
الصصغددددنطح لاددددالحالص ةددددصيع.حويدددد حيالوددددظحزيدددد م حخطيدددد ح دددد ح
ص  ةدددددطحهدددددياحاللددددد  ح لدددددمحةدددددل تحالنب  ددددد تحالص  يددددد حب لصددددد لح

طددعحح18.4 ح19.29صصغددنطحو لدد ح زعحلدد تحالا دد حب ددغحال
%حصل  ندد ح7.54 ح6.93 بنةددب حزيدد م حب غددتحح1-صدد م حل  دد حهددد

ب لنب  دددد تحالص  يدددد حب لصدددد لحالعدددد ميحال دددد حنلطددددتحاادددد حو لدددد ح
 ح1-طدعحصدد م حل  دد حهدددح17.11 ح18.04ل د زعحاللدد تحالا دد ح

(حام  حالص لحالصصغنطحل د حخ دضح18 حThatchenkoويحبيعح
لددم اعحالخ  يدد حلالةدد ط ل حخددال حلص يدد حالنصدد حاألصدد حصل  صدد حال

الييحيهميحول حزي م حالصة و حال  اي ح الصلص عحالخ  يحصص ح
يزيمحن ا  حال ص ي حالا  ب ن حل ا  ب هيم اتح صعح ذحزي م ح د ااذح
الص م حالل   .حاص حاخ   تحاأللن تحصعن ي ح  حو ل حالص م ح

 تحلددنتحنبدد ح  يدد حالل  دد ح لاددالحالص ةددصيع حويحنلطددتحنب  دد
-طعحصد م حل   .هددح17.46 ح18.09ل ل  حب غححاا حص  ةط

%حلعحنب   تحلنتح6.48 ح5.98 بنةب حانخ  ضحب غتحح1
ح19.24ال ددددددد  حال ددددددد حنلطدددددددتحال ددددددد حص  ةدددددددطحل لددددددد  حب دددددددغح

لص ةددص حالز الدد حب ل  دد بع.حوعحح1-طددعحصدد م حل   .هدددح18.67 
 ةدد ح بدد يعحاأللددن تح دد حالدد زعحاللدد تحالا دد حي لددعحولدد حاخ ال

  حون  يحالنص اتحال  ح ة هذح  ح د ااذحالصد م حالل  د ح الن  لد ح
صدددددعحاخددددد التحاأللدددددن تح ددددد حا ددددد ل حاةددددد سة حالخ ددددد يح ددددد ح
ال دددد اضحناددددع حالاددددصفحخددددال حص ةددددذحالنصدددد ح اخ ال ةدددد ح دددد ح

(.حاددددد عحال دددددماخ حال نددددد س حبددددديعح3لددددد   حال ص يددددد حالاددددد  ب ن ح 
ص  يد حل اص حالم اة حصعن يد حويحنلطدتحنب  د تحلدنتحال د  حال

ح18.93 ح19.87ب لصدد لحالصصغددنطحال دد حص  ةددطحل لدد  حب ددغح
 ددد حوددديعحنلطدددتحنب  ددد تحاللدددنتحنبددد حح1-طدددعحصددد م حل  ددد حهدددد

الص  ي حب لصد لح يد حالصصغدنطحااد حص  ةدطحل لد  حب دغحح3  ي 
لص ةددددددص حالز الدددددد حح1-طددددددعحصدددددد م حل   .هددددددد17.05 ح17.37
ية ن  حصعحهياحالم اة حوعحلنتحال   حامح  د اح د ح ب ل   بع.

و لد حالوبدد  ح صا ن  دت حاصدد حن دد تحال ل ند حالصغن طيةددي ح دد ح
 وةدديعحالو لدد ح صا ن  ددتحل لددن يعح ادد عحلددنتحال دد  حنا دد ح

 د حا  د حلد  تحالو لد حح3اة ل ب حصعحاللنتحنبد ح  يد 
ح. صا ن  ت

-2012و  2012-2011لمموسمين لصنفين من حنطة الخبز  حبة غم( 1000وزن  تأثير ماا الر  الممغنط في .5جدول
2013 

 ياء انزي

2011- 2012 

 ياء انزي

2012- 2013 

 األصناف
 انًتىسط

 األصناف
 انًتىسط

 أبى غزيب انفتح أبى غزيب انفتح

 31.18 31.03 31.33 يًغنط 33.64 32.17 35.10 يًغنط

 29.72 28.83 30.60 غيز يًغنط 31.34 30.18 32.49 غيز يًغنط

 N.S 1.02 %5أ.ف.و  1.06 1.747 %5أ.ف.و 

  29.93 30.97 انًتىسط  31.18 33.81 انًتىسط

  N.S %5أ.ف.و   1.676 %5أ.ف.و 

-2012و  2012-2011لمموسمين لصنفين من حنطة  1-حاصل الحبوب طن.هب. تأثير ماا الر  الممغنط في 6 جدول
2013 

 ياء انزي

2011- 2012 

 ياء انزي

2012- 2013 

 األصناف
 انًتىسط

 األصناف
 انًتىسط

 أبى غزيب انفتح أبى غزيب انفتح

 5.63 5.41 5.85 يًغنط 5.75 5.21 6.28 يًغنط

 4.74 4.37 5.10 غيز يًغنط 4.86 4.42 5.30 غيز يًغنط

 0.59 1.21 %5أ.ف.و  0.77 1.3 %5أ.ف.و 

  4.89 5.48 انًتىسط  4.82 5.79 انًتىسط

  0.51 %5أ.ف.و   0.51 %5أ.ف.و 
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و  2012-2011لمموسمين لصنفين من حنطة  1-اا الر  الممغنط في حاصل الوزن الجاف الكمي طن.هبتأثير م. 7جدول 
2012-2013 

2011- 2012 2012- 2013 

 ياء انزي
 األصناف

 ياء انزي انًتىسط
 األصناف

 انًتىسط
 3أبى غزيب انفتح 3أبى غزيب انفتح

 18.40 17.87 18.93 يًغنط 19.29 18.81 19.78 يًغنط

 17.11 17.05 18.41 غيز يًغنط 18.04 17.37 18.70 غيز يًغنط

 1.12 1.76 %5أ.ف.و  1.11 2.31 %5أ.ف.و 

  17.46 18.67 انًتىسط  18.09 19.24 انًتىسط

  1.0 %5أ.ف.و   1.1 %5أ.ف.و 
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