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لدراسة خلط  2016-2015نفذت تجربة في اصص بالستیكیة في قضاء المسیب التابع لمحافظة بابل خالل الموسم الشتوي 
النامیة تحت مستویات مختلفة من الرطوبة  3) مع تربة زراعة نباتات الحنطة الناعمة صنف أبو غریب2SiOالمواد النانویة (

وتأثیرھا في بعض مؤشرات النمو والحاصل، طبقت التجربة بترتیب األلواح المنشقة وبتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
)RCBDیوم) والعامل الثانوي على  20و 15و 10و  5من العامل الرئیس معامالت الري ( الري كل ) بثالثة مكررات، تض

). %3و %2و  %1نسب خلط المواد النانویة مع التربة ( تربة من دون معاملة (معاملة المقارنة) وترب مخلوطة بنسب 
ت التي تم تقدیرھا، وتفوقت معاملة الري كل یوما ادى الى انخفاض الصفا 20أظھرت النتائج ان اتساع المدة بین الریات الى 

، وادى خلط التربة باي نسبة من  1-یوم معنویا في صفات طول المجموع الجذري وعدد االشطاء وعدد الحبوب.سنبلة 10
في صفتي طول المجموع الجذري  %2المواد النانویة الى تحسین مؤشرات النمو والحاصل، وتفوقت معاملة الخلط بنسبة 

فقد تفوق في صفات عدد االشطاء ومساحة ورقة العلم وعدد السنابل وعدد الحبوب،  %3النبات ، اما الخلط بنسبة  وارتفاع
  اظھرت معامالت تداخل مدة الري مع نسب خلط المواد النانویة تأثیرا معنویا في اغلب الصفات المدروسة. 

___________________________________________________________________________  
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Effect of irrigation period and nano materials on some growth and yield characters of (Triticum 
aestivum L.)  

Zaid J. Hashem **        Dr.Nasser M. Nasser *Dr.Haider Talib Hussein        *  
       Mussaib  -Al –College of Technical Mussaib                                    * -Al –** Institute of  Technical                   

Abstract 
Experience in plastic pots carried out on AL- Mussaib at fellow  of Babylon Governorate during winter season 
2015-2016 for studying the affection on mixing the Nano materials (SiO2) With the soil of Agriculture (Triticum 
aestivum L.) Variety Abo – Graib 3 under the level humidity. The experience had been by using arrangement 
split plot and the design Randomized Completely Block Design (RCBD) with three replication ,the main plots 
watering that are (each day 5 & 10& 15&20 days) while sub plot in the range of mixing the Nano materials with 
1% & 2% &3% and control treatment .results showed the prolong duration of watering that was 20 days lead to 
lack of specification which were estimated and the the watering raised for 10 days in roots sum length ,tillers 
number and grain number per spike,the mixing of the agriculture soil with Nano materials led to enhance growth 
and yield characters , dominate mixing treatment at levels 2% on root length and plant height, while the mixing 
3% dominate on tillers number , flag leaf area, spike number and grain number, showed treatments irrigation 
period interaction with mixing of nano materials significant effecting in all studies characters.                                                                                                                 
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  المقدمة 

یعتبر الماء من المصادر الطبیعیة المتجددة المحدودة جدا ویعجز 

قرابة ثلث سكان الكرة االرضیة عن الحصول على كمیات كافیة من 

في القطاع الزراعي من المیاه تستخدم  %70المیاه الن اكثر من 

)Ceccarellic وGrando،2002  من الماء العالمي  %97). وان

ھو مالح او غیر قابل لالستھالك واالستعمال الزراعي ویوجد الماء 

فقط من الماء المتوفر والباقي میاه جوفیة  %1العذب بنسبة 

)Bouwer،2002 من االراضي  2كم 691).ویفقد العالم سنویا

لیات التصحر والذي یخلق جوا مالئما لزیادة الزراعیة بفعل عم

حرائق الغابات وإثارة الریاح ، وبذلك یزداد الضغط الواقع على 

أكثر موارد األرض أھمیة وھو الماء ( المنظمة العربیة 

                                                                                           ).2000للتنمیة،

یعد الماء من اكثر العوامل البیئیة تحدیدا لنمو وانتاج نباتات 

المحاصیل في المناطق الجافة وشبھ الجافة من العالم ومنھا العراق 

و  2004والذي یتأثر بفعل الجفاف والنمو السكاني ( المعیني ، 

Unicef،2007 فالجفاف من االجھادات البیئیة االكثر خطورة.(
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على االنتاج النباتي ولھ تأثیر سلبي على معدالت الغلة وعدم 

استقرار االنتاجیة من سنة ألخرى والسیما في المناطق التي یقل 

فیھا تساقط االمطار وتذبذب توزیعھا مما یقلل من كفاءة استعمال 

المیاه یتزامن مع زیادة الطلب علیھا الماء وان ھذا النقص في كمیات 

یستدعي االھتمام بوسائل اخرى للتوازن بین الكمیات المستعملة 

). ویعاني العراق والعالم Ehdaie،1995ومعدالت االنتاج ( 

العربي من الجفاف والنقص في المیاه العذبة بسبب ظاھرة االحتباس 

راضي دان االالحراري والتصحر وتدمیر الغابات وتعریة التربة وفق

).انخفاض الرطوبة 2009الزراعیة لخصوبتھا ( بكور واخرون،

في التربة یؤدي الى انخفاض قیمة الجھد المائي للخالیا النباتیة 

واضطراب األیض وبالتالي ینعكس سلبا على العملیات الفسیولوجیة 

)، فتعریض النباتات الى النقص الرطوبي Gary،2002في النبات (

لل قابلیتھا على التوازن بین كمیة الماء المفقودة عن اثناء نموھا یق

طریق النتح وكمیة الماء الممتصة وتتثبط عملیة امتصاص الماء 

نتیجة النخفاض درجة الحرارة او زیادة في المواد الذائبة كاألمالح 

 Ali Dibاو نقص التھویة في منطقة الجذور (

واختزال ).ویسبب االجھاد المائي غلق الثغور 1992واخرون،

المساحة الورقیة للنبات للمحافظة على المحتوى المائي 

)Manivannan ،اشار (2007واخرون .(Masoumi 

) الى ان االجھاد المائي یقلل من ارتفاع النبات  2010وآخرون،

والمساحة الورقیة نتیجة لتثبیطھ عمل االوكسینات والجبرلینات 

كسجین الفعالة ولزیادتھ تركیز حامض االبسسیك ومجموعة االو

التي تسبب تحطیم االغشیة الخلویة ودخول النبات في طور 

) انخفاضا في عدد اشطاء 2011الشیخوخة.كما وجد الحمودي (

عند نموھا في سنوات الجفاف قیاسا بعددھا عند  %70الحنطة بنسبة 

) الى وجود 2011نموھا في ظروف نقص الرطوبة، واشار ھاشم ( 

انخفاض في عدد سنابل الحنطة وعدد الحبوب في السنبلة عند 

تعرض النباتات الى الجفاف خالل مرحلة النمو المبكرة. الحظ 

Katerji ) ان الجفاف خفض من إنتاجیة الحنطة 2012واخرون (

نتیجة لتأثیره السلبي في اختزال عدد اشطاء النبات  %37بنسبة 

حبوب السنبلة ووزن الحبة والحظوا إن ومساحة ورقة العلم وعدد 

ھذا التأثیر یتضاعف إذا ترافق مع ارتفاع معدالت درجات الحرارة.       

إن تقنیة النانو ھي عبارة عن مقیاس تكنولوجي حدیث یخدم الزراعة 

ووفرة اإلنتاج الزراعي على نطاق واسع ویخدم المزارعین الذین 

انھم، حیث إن االستخدام یفتقرون لعناصر إنجاح الزراعة في بلد

األمثل لعناصر الزراعة كفیل بتحقیق حاصل عال 

)Lal،2007) 2).ویعد السیلیكونSiO(  عنصرا أساسیا في تقنیة

النانو المستعملة في المجال الزراعي ولھ أثرا كبیرا ومھما في 

واخرون ،  Tripathiالتخفیف من اإلجھاد الرطوبي في النباتات (

لیكون یستخدم لزیادة كفاءة امتصاص الماء في ).إن نانو السی2012

النباتات ویعد من تطبیقات تقنیات النانو الحدیثة لمدخالت المحاصیل 

) ونظرا لقلة دراسات تطبیقات 2011واخرون، Gruereالزراعیة (

تقنیة النانو في المجال الزراعي في العراق ولضرورة دراسة تلك 

یة أجریت ھذه التجربة بھدف التقنیة لمعالجة مشكلة المصادر المائ

) مع 2SiOتحدید أفضل مدة ري وانسب نسبة خلط للمواد النانویة (

تربة الزراعة في التقلیل من تأثیرات اإلجھاد الرطوبي لتحقیق 

أفضل إنتاجیة مع استھالك قلیل للماء.   المواد وطرائق العمل:         

موسم ل النفذت تجربة اصص في قضاء المسیب/ محافظة بابل خال

بھدف دراسة تأثیر نسب خلط المواد النانویة  2016-2015الشتوي 

مع تربة الزراعة في التخفیف من اإلجھاد الرطوبي في نباتات 

.         تم تھیئة تربة الزراعة 3الحنطة الناعمة صنف ابو غریب 

) مواصفاتھا الفیزیاویة والكیمیاویة وذلك 1الذي یظھر جدول (

ملم للتخلص من الشوائب  2ام غربال قطر فتحاتھ بغربلتھا باستخد

 2.5ولضمان تجانسھا وخلطھا.تم تعبئة األصص البالستیكیة بواقع 

كغم تربة لكل اصیص بعد وضع ورق ترشیح في قاعدتھا منعا 

لتسرب التربة. تم قیاس السعة الحقلیة لألصیص وذلك بإضافة كمیة 

األصیص ثم تركت محسوبة من الماء العادي الى ان تتشبع تربة 

ساعات وحسبت كمیة الماء الزائد المتسرب ( الترشیح) من  6لمدة 

األصیص ثم اخذ الفرق بین وزن التربة وھي مشبعة ووزن التربة 

 %100وھي جافة والفرق تم اعتباره كمیة الماء للحصول على 

  سعة حقلیة للتربة وذلك من تطبیق المعادلة التالیة:

وزن االصیص  –صیص والتربة والماء السعة الحقلیة = وزن األ

.تم الحصول على )Rice ،1982و  ALsaadawiوالتربة الجافة  (

من كلیة الزراعة / جامعة بغداد  3حبوب الحنطة صنف ابو غریب 

  .%90، وتم اختبار حیویتھا وتبین إن متوسط إنباتھا بلغ 

حبة في كل أصیص  20بواقع  20/11/2015تمت الزراعة بتاریخ 

سم تقریبا، ثم رویت یومیا بكمیة ماء السعة الحقلیة  2وبعمق 

المحسوبة في أعاله ولغایة اكتمال مرحلة بزوغ البادرات ثم أجریت 

عملیة الري حسب معامالت الري وأضیفت المتطلبات السمادیة 

 1-.ھــ Nكغم  160) بمعدل 1995استنادا إلى توصیات جدوع (
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واضیف الفسفور دفعة واحدة عند الزراعة  1-. ھــ 5O2Pكغم  120و

والنتروجین على دفعتین : االولى عند الزراعة والثانیة بعد مرور 

اسابیع من بدایة البزوغ والذي تزامن مع بدایة مرحلة التفرعات  6

  تقریبا. 

  
 يف التربة عینات حللت .النانویة بالمواد والمعاملة معاملة الغیر والمزروعة مزروعة الغیر التربة لعینات تحلیل جدول ).1( جدول

  المسیب -بر المعھد التقني مخت

  
  الصفات

تربھ مزروعة وغیر   تربة غیر مزروعة وغیر معاملة
  معاملة

  تربة مزروعة ومعاملة

  Ecالتوصیل الكھربائي 
1-dsm 

0.187 0.185 0.173 

PH 7.2 7.1 7.4 
    الجاھز النتروجین

  
  

1-mg.kg 

16 2 1 
 0.2 0.5 4  الفسفور الجاھز

 11.3 15 19  البوتاسیوم الجاھز
 182 285  320  الصودیوم

 12 33 258  الكالسیوم
 11.6 22.8 27  المغنیسیوم

  مفصوالت
  التربھ

    طین
1-gm.kg  

16 25 46.5 
 66.3  64 33  غرین
 887.2 911 951  رمل

  رملیة  النسجة
  

نفذت التجربة وفقا لترتیب االلواح المنشقة وبتصمیم القطاعات 

) بثالثة مكررات، وتضمنت التجربة RCBDالعشوائیة الكاملة (

تضمن أربعة فترات للري  Main plotsعاملین ، العامل الرئیس 

 Sub یوم ) وتضمن العامل الثانوي  20و 15و 10و 5(الري كل 

plots  على نسب خلط المواد النانویة مع تربة الزراعة ( تربة بدون

) %3و %2و  %1معاملة (معاملة المقارنة) وترب مخلوطة بنسب 

وحدة  48معاملة وبواقع  16حیث بلغ عدد المعامالت الكلیة 

 2SiOتجریبیة. وتم اخذ تراكیز نسب حجمیة مختلفة من جسیمات 

) على الترتیب، %3و 2و 1بر عن تركیز (نانومتر) تع 12النانویة (

وتم خلط كل تركیز من تراكیز النسب الحجمیة مع نصف لتر من 

الماء ثم خلطت باستخدام خالط االمواج فوق الصوتیة 

Ultrasonic homogenizer  لمدة نصف ساعة لتكوین خلیط

متجانس اولي واضیف الخلیط المتجانس الناتج الى لتر من الماء 

كغم وخلطت لمدة ساعتین باستخدام الخالط  2.5بوزن لخلط تربة 

دورة لكل دقیقة) ثم تركت لتجف وأعیدت بعد ذلك  700(بسرعة 

إلى األصیص وتسمح ھذه الطریقة بتوزیع الجسیمات النانویة على 

حبیبات التربة المستخدمة في التجربة وتم إتباع نفس الطریقة مع 

م دراسة الصفات ). وتRichards ،1959كل وحدة تجریبیة (

  التالیة:

   )1-طول المجموع الجذري (سم.نبات

تم قیاسھ بواسطة مسطرة مدرجة شفافة لثالثة نباتات في كل وحدة  

تجریبیة ثانویة عند بلوغ النباتات نھایة مرحلة االستطالة والتي 

 یوم على بدایة البزوغ ثم حسب المتوسط. 83تزامنت مع مرور 

  ارتفاع النبات (سم):

قیاسھ من سطح التربة الى قمة النباتات في العینة المختارة سابقا تم  

 ثم استخرج المتوسط.

: تم حسابھا من خالل العینة السابقة ثم استخرج  1-عدد االشطاء.نبات

 المتوسط.

  )2مساحة ورقة العلم (سم

حسبت من متوسط خمس اوراق علم للسیقان الرئیسة ( المعلمة في  

بدایة التفرعات ) لكل وحدة تجریبیة  في بدایة مرحلة التزھیر حسب 

 المعادلة التالیة:

 Xعرضھا عند المنتصف  Xمساحة ورقة العلم = طول الورقة 

0.95   
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وعند مرحلة النضج التام للنباتات والذي تزامن مع اصفرار كامل 

  :اجزاء النبات تم جمع النباتات المتبقیة وحسب منھا متوسط صفات

وعدد الحبوب للسنبلة ووزن الحبوب  1-عدد السنابل .نبات

 )1-(غم.نبات

حللت البیانات بعد جمعھا إحصائیا وفقا للتصمیم المستعمل بواسطة 

اإلحصائي واستعمل اختبار اقل فرق معنوي  Genestatبرنامج 

L.S.D  لمقارنة متوسطات المعامالت  0.05عند مستوى معنویة

  ).2000(الراوي وخلف اللھ ،

  النتائج والمناقشة: 

  طول المجموع الجذري (سم). 1

) الى وجود تأثیر معنوي لمدة الري 2أشارت النتائج في جدول (

ومستویات النانو والتداخل بین العاملین في ھذه الصفة. وان اعلى 

ع الجذري كان عند ري النباتات كل عشرة متوسط طول للمجمو

) وقد تشابھت معنویا مع النباتات التي تم 1-سم.نبات16.45ایام (

 9.59ایام، في حین انخفض طول المجموع الجذري الى  5ریھا كل 

یوم، ویعود السبب الى ان نمو  20عند ري النباتات كل  1-سم.نبات

ا انقسام الخالیالنباتات في محتوى مائي منخفض یقلل من معدل 

  ).Amini،2013االنشائیة واستطالتھا في الجذور (

مع تربة الزراعة الى زیادة  %2ادى خلط المواد النانویة بمستوى 

ولم تختلف معنویا  1-سم.نبات 14.87طول المجموع الجذري الى 

) في حین اعطت 1-سم.نبات 14.14( %3مع نسبة الخلط بمستوى 

  . 1-سم.نبات 12.00معاملة المقارنة اقل طول بلغ 

اما نتائج التداخل تفوقت معاملة تداخل خلط المواد النانویة بنسبة 

ایام حیث اعطت اعلى متوسط بلغ  10مع فترة الري كل  3%

 لى التكیفوقد یعود ذلك الى ان النباتات تلجأ ا 1-سم.نبات 17.37

مع كمیة الرطوبة التي یمكن ان توفرھا المواد النانویة لتحمل 

االجھاد ، كما ان نمو الجذور بمعدالت جیدة نسبیا یساھم في 

وصولھا الى طبقات التربة العمیقة وامتصاص الماء لتعویض 

.النقص الحاصل بفعل االجھاد

  )1-لري ومستویات النانو والتداخل بینھما في طول المجموع الجذري (سم.نبات).  تأثیر مدة ا2جدول (
  مدة الري

 (یوم)
 متوسط مدة الري مستویات النانو %  

 0 1 2 3  
5 14.70 16.07 16.85 15.36 15.74 

10 14.44 16.77 17.22 17.37 16.45 
15 11.77 13.39 13.99 13.37 13.13 
20 7.07 9.40 11.44 10.47 9.59 
  1.38 0.05أ.ف.م

 0.65 14.14 14.87 13.91 12.00  متوسط مستویات النانو
 0.74 0.05أ.ف.م

  ارتفاع النبات (سم) .2

) وجود تأثیر معنوي لفترات الري 3اظھرت النتائج في جدول (

ومستویات النانو والتداخل بینھما في الصفة. تفوقت معاملة الري 

ایام على بقیة المعامالت واعطت اعلى معدل الرتفاع النبات  10كل 

ایام  5سم ، ولم تختلف معنویا عن معاملة الري كل  94.17بلغ 

ملة الري سم. في حین اعطت معا 92.14والتي اعطت ارتفاع بلغ 

سم قد یعود سبب االنخفاض إلى  73.62یوم اقل معدل بلغ  20كل 

 Okcuأن اإلجھاد الرطوبي یثبط عملیة انقسام الخالیا فیقل عددھا (

) او قد یسبب قصر سالمیات الساق التي تتاثر 2005واخرون،

بانخفاض الجھد المائي للخالیا دون المستوى المطلوب الستطالتھا 

)Riahinia،2003(.  

بإعطائھا  %2تشیر النتائج ایضا الى تفوق نسبة خلط المواد النانویة 

سم بینما أعطت معاملة  88.05اعلى معدل الرتفاع النبات بلغ 

سم ولم تختلف معنویا عن  78.59اقل معدل بلغ  %0المقارنة 

 86.14و 86.75اللذان أعطیا ارتفاعا بلغ (  %3و %1النسبتین 

سم) على التوالي.قد یعود سبب الزیادة الى الدور االیجابي للمواد 

النانویة في تحسین صفات التربة والسیما صفات التوصیل 

الكھربائي ومحتوى التربة من الصودیوم ومفصوالت التربة 

ایام مع  10). اما بالنسبة للتداخل تفوقت معاملة الري كل 1(جدول
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باعطاء اعلى معدل الرتفاع النبات  %2بة خلط المواد النانویة بنس

یوم وبدون  20سم بینما اعطت معاملة تداخل الري كل  97.11بلغ 

سم. 66.41خلط (معاملة المقارنة) اقل ارتفاع بلغ 

  

  ).  تأثیر مدة الري ومستویات النانو والتداخل بینھما في ارتفاع النبات (سم).3جدول (
  مدة الري

 (یوم)
 متوسط مدة الري مستویات النانو %  

 0 1 2 3  
5 85.30 93.93 95.77 93.57 92.14 

10 90.46 95.25 97.11 93.86 94.17 
15 72.18 82.44 84.05 79.71 79.59 
20 66.41 75.38 75.28 77.42 73.62 
  4.52 0.05أ.ف.م

 3.20 86.14 88.05 86.75 78.59  متوسط مستویات النانو
 2.10 0.05أ.ف.م

 
  . عدد االشطاء3

) وجود تأثیر معنوي لفترات الري 4اظھرت النتائج في جدول (

ومستویات النانو والتداخل بینھما في ھذه الصفة. تفوقت معاملة 

 1-شطأ.نبات 6.15أیام بإعطاء أعلى عدد لالشطاء بلغ  10الري كل 

یوم  20وتفوقت على باقي فترات الري بینما أعطت فترة الري كل 

. یعود سبب ھذا االنخفاض الى تأثیر  1-شطأ.نبات 2.72اقل عدد بلغ 

نقص الرطوبة في اختزال عدد البراعم النامیة على عقد الساق 

) 2013وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصل الیھما عبد الحسن ومحمد (

بات انخفضت عند حجب ماء الري في مرحلة وجدا ان عدد افرع الن

بالمواد النانویة   %3التفرعات. وأعطت معاملة خلط التربة بنسبة 

بینما اعطت معاملة 1-شطأ.نبات 5.28أعلى عدد لالشطاء بلغ 

قد یعود سبب الزیادة  1-شطأ.نبات 3.37اقل عدد بلغ  %0المقارنة 

ة سین صفات التربفي عدد االشطاء الى دور المواد النانویة في تح

) وكذلك بسبب الزیادة في طول المجموع الجذري 1(جدول

) والذي انعكس إیجابا على امتصاص العناصر الغذائیة 2(جدول

  والماء فتزداد معدالت التمثیل الضوئي.

 %3أیام ونسبة الخلط  10بین التأثیر للتداخل تفوق معاملة الري كل 

 1-شطأ.نبات 7.63د النانویة وأعطت أعلى عدد لالشطاء بلغ للموا

یوم مع معاملة 20 بینما أعطت معاملة التداخل لفترة الري كل

.1-شطأ.نبات 1.77اقل عدد بلغ %0المقارنة بدون خلط 

  1-تأثیر مدة الري ومستویات النانو والتداخل بینھما في عدد االشطاء.نبات .)4جدول (
  مدة الري

 (یوم)
 متوسط مدة الري مستویات النانو %  

 0 1 2 3  
5 3.67 4.29 4.23 5.00 4.30 

10 5.51 5.92 5.55 7.63 6.15 
15 2.53 3.67 4.07 4.73 3.75 
20 1.77 2.32 3.01 3.77 2.72 
  0.71 0.05أ.ف.م

 0.19 5.28 4.21 4.05 3.37  متوسط مستویات النانو
 0.40 0.05أ.ف.م

  
4
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  )2مساحة ورقة العلم (سم .

) وجود تأثیر معنوي لفترات الري 5اظھرت النتائج في جدول (

ومستویات النانو والتداخل بینھما في ھذه الصفة.تفوقت معاملة الري 

 2سم 42.63أیام بإعطاء أعلى مساحة لورقة العلم بلغت  10كل 

ایام بینما  5وتفوقت على باقي فترات الري ماعدا فترة الري كل 

. قد  2مس 33.79یوم اقل مساحة بلغت  20أعطت فترة الري كل 

یعود سبب االنخفاض في مساحة ورقة العلم الى اختزال طول 

) مما ینعكس سلبا على كمیة الماء  2المجموع الجذري (جدول

الممتصة والعناصر الغذائیة فتقل معدالت التمثیل الضوئي بسبب 

بالمواد النانویة   %3غلق الثغور. وأعطت معاملة خلط التربة بنسبة 

 %0بینما أعطت معاملة المقارنة  2سم 141.1أعلى مساحة بلغت 

قد یعود سبب الزیادة في مساحة ورقة  2سم 36.24اقل مساحة بلغت 

العلم الى دور المواد النانویة في تحسین صفات التربة وكذلك بسبب 

) والذي انعكس إیجابا 2الزیادة في طول المجموع الجذري (جدول

معدالت التمثیل على امتصاص العناصر الغذائیة والماء فتزداد 

  الضوئي.

 %3أیام ونسبة الخلط  10بین التأثیر للتداخل تفوق معاملة الري كل 

بینما أعطت  2سم 46.67للمواد النانویة وأعطت أعلى مساحة بلغت  

یوم مع معاملة المقارنة بدون خلط 20 معاملة التداخل لفترة الري كل

.2سم 28.74اقل مساحة بلغت 0%

  

  ).2). تأثیر مدة الري ومستویات النانو والتداخل بینھما في مساحة ورقة العلم (سم5جدول (
  مدة الري

 (یوم)
 متوسط مدة الري مستویات النانو %  

 0 1 2 3  
5 37.64 41.54 42.87 42.46 41.13 

10 36.85 43.92  43.07 46.67 42.63 
15 41.75 35.69 39.06 39.06 38.89 
20 28.74 34.10 36.05 36.27 33.79 

  3.82 0.05أ.ف.م
 1.43 41.11 40.26 38.81 36.24  متوسط مستویات النانو

 2.11 0.05أ.ف.م
 

  1-. عدد السنابل.نبات5

) وجود تأثیر معنوي لفترات الري 6اظھرت النتائج في جدول (

ومستویات النانو والتداخل بینھما في ھذه الصفة.تفوقت معاملة الري 

 1-سنبلة.نبات 5.43أیام بإعطاء أعلى عدد للسنابل بلغ  10كل 

یوم  20وتفوقت على باقي فترات الري بینما أعطت فترة الري كل 

.قد یعود سبب الزیادة الى ان توفر  1-سنبلة.نبات 2.25اقل عدد بلغ 

الرطوبة تساھم في تحویل النسبة االكبر من االشطاء المتكونة الى 

اشطاء خصبة من خالل دوره في زیادة معدالت التمثیل الضوئي 

في زیادة عدد السنابل. وأعطت معاملة خلط  والذي انعكس ایجابا

 4.71بالمواد النانویة أعلى عدد للسنابل بلغ   %3التربة بنسبة 

 2.84اقل عدد بلغ  %0بینما أعطت معاملة المقارنة 1-سنبلة.نبات

قد یعود سبب الزیادة في عدد السنابل الى دور المواد  1-سنبلة.نبات

  النانویة في تحسین صفات التربة

) والذي انعكس 4لك بسبب الزیادة في عدد االشطاء (جدولوكذ 

إیجابا على امتصاص العناصر الغذائیة والماء فتزداد معدالت 

  التمثیل الضوئي وزیادة تحول النسبة االكبر من االشطاء الى سنابل.

أیام ونسبة الخلط  10بین التأثیر للتداخل تفوق معاملة الري كل 

 6.83على عدد للسنابل بلغ للمواد النانویة وأعطت أ 3%

یوم  20بینما أعطت معاملة التداخل لفترة الري كل 1-سنبلة.نبات

 1.16اقل عدد بلغ %0مع معاملة المقارنة بدون خلط 

  .1-سنبلة.نبات

  

  1-). تأثیر مدة الري ومستویات النانو والتداخل بینھما في عدد السنابل.نبات6جدول (
  مدة الري

 (یوم)
 متوسط مدة الري مستویات النانو %

 0 1 2 3  
5 3.27 3.95 4.02 4.48 3.93 
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10 4.77 5.17 4.94 6.83 5.43 
15 2.15 3.05 3.50 4.21 3.23 
20 1.16 1.95 2.59 3.33 2.26 

  0.63 0.05أ.ف.م
 0.30 4.71 3.76 3.53 2.84  متوسط مستویات النانو

 0.34 0.05أ.ف.م
  

  
   1-عدد الحبوب.سنبلة .6

) وجود تأثیر معنوي لفترات الري 7اظھرت النتائج في جدول (

ومستویات النانو والتداخل بینھما في ھذه الصفة.تفوقت معاملة الري 

 1-حبة.سنبلة 58.35أیام بإعطاء أعلى عدد للحبوب بلغ  10كل 

یوم  20وتفوقت على باقي فترات الري بینما أعطت فترة الري كل 

.قد یعود سبب االنخفاض الى ان  1-حبة.سنبلة 33.75اقل عدد بلغ 

نقص الرطوبة یؤدي الى فشل اتمام عقد الحبوب او إلى إجھاضھا 

بعد عقدھا نتیجة لنقص تجھیزھا بالمواد الغذائیة الناتج من تثبیط 

ي وبطئ حركة المواد المتمثلة من مواقع عملیة التمثیل الضوئ

التمثیل في األجزاء الخضریة الى المصبات المتمثلة بالحبوب 

)Kolsarici وEad،2002 وأعطت معاملة خلط التربة بنسبة .(

   1-حبة.سنبلة 49.05بالمواد النانویة أعلى عدد للحبوب بلغ   3%

 49.00(اللتان اعطیتا  %2و 1ولم تختلف معنویا عن النسبتین 

) على التوالي بینما أعطت معاملة المقارنة  1-حبة.سنبلة 49.05و

قد یعود سبب الزیادة في عدد  1-حبة.سنبلة 43.04اقل عدد بلغ  0%

الحبوب الى دور المواد النانویة في تحسین صفات التربة وكذلك 

) والذي انعكس إیجابا 5بسبب الزیادة في مساحة ورقة العلم (جدول

  العناصر الغذائیة والماء فیزداد عقد الحبوب .على امتصاص 

أیام ونسبة الخلط  10بین التأثیر للتداخل تفوق معاملة الري كل 

 61.75للمواد النانویة وأعطت أعلى عدد للحبوب بلغ  3%

یوم مع  20بینما أعطت معاملة التداخل لفترة الري كل 1-حبة.سنبلة

  . 1-حبة.سنبلة 0.393اقل عدد بلغ %0معاملة المقارنة بدون خلط 
 

  1-). تأثیر مدة الري ومستویات النانو والتداخل بینھما في عدد الحبوب.سنبلة7جدول (
  مدة الري

 (یوم)
 متوسط مدة الري مستویات النانو %  

 0 1 2 3  
5 50.37 55.47 57.25 57.40 55.12 

10 51.98 58.91 60.75 61.75 58.35 
15 39.41 44.90 45.08 44.51 43.48 
20 30.39 36.71 33.13 34.78 33.75 
  4.36 0.05أ.ف.م

 2.93 49.61 49.05 49.00 43.04  متوسط مستویات النانو
 2.09 0.05أ.ف.م

    
   1-وزن الحبوب غم.نبات . 7

) وجود تأثیر معنوي لفترات الري 8اظھرت النتائج في جدول (

ومستویات النانو والتداخل بینھما في ھذه الصفة.تفوقت معاملة الري 

 1-غم.نبات 1.98أیام بإعطاء أعلى وزن للحبوب بلغ  10كل 

یوم  20وتفوقت على باقي فترات الري بینما أعطت فترة الري كل 

الحبوب . قد یعود سبب زیادة وزن  1-غم.نبات 1.13اقل وزن بلغ 

لزیادة مؤشرات النمو ومنھا طول المجموع الجذري ومساحة ورقة 

) وحصول حالة من التوازن بین نمو المجموع 5و 2العلم (جدوال 

  %3الخضري والتكاثري . وأعطت معاملة خلط التربة بنسبة 

ولم تختلف  1-غم.نبات 1.67بالمواد النانویة أعلى وزن للحبوب بلغ 

اقل  %0بینما أعطت معاملة المقارنة  %2و1معنویا عن النسبتین 

قد یعود سبب الزیادة في وزن الحبوب  1-غم.نبات 1.39وزن بلغ 

الى دور المواد النانویة في تحسین صفات التربة وكذلك بسبب 

) التي تلعب دورا كبیرا في 5الزیادة في مساحة ورقة العلم (جدول

لمصب وزیادة انتقال المواد الكاربوھیدراتیة من المصدر الى ا

  امتالء الحبة.

 %3أیام ونسبة الخلط  10بین التأثیر للتداخل تفوق معاملة الري كل 

 1-غم.نبات 2.14للمواد النانویة وأعطت أعلى وزن للحبوب بلغ 



56 
 

یوم مع معاملة 20 بینما أعطت معاملة التداخل لفترة الري كل

  .1-غم.نبات 1.04اقل وزن للحبوب بلغ %0المقارنة بدون خلط 

یوم اثر  20نستنتج من خالل البحث ان زیادة المدة بین الریات إلى 

سلبا على جمیع صفات النمو وحاصل الحنطة وادى خلط المواد 

) %3و 2) مع التربة وعلى األغلب المستویین (2SiOالنانویة ( 

منھا إلى تثبیط التأثیر السلبي لإلجھاد الرطوبي في بعض صفات 

  النمو والحاصل.

  
  1-.  تأثیر مدة الري ومستویات النانو والتداخل بینھما في وزن الحبوب غم.نبات8)جدول (

  مدة الري
 (یوم)

 متوسط مدة الري مستویات النانو %  

 0 1 2 3  
5 1.65 1.84 1.92 1.94 1.84 

10 1.71 2.02 2.14 2.07 1.98 
15 1.20 1.52 1.51 1.50 1.43 
20 1.03 1.24 1.09 1.15 1.13 
  0.16 0.05أ.ف.م

 0.10 1.67 1.66 1.65 1.40  متوسط مستویات النانو
 0.08 0.05أ.ف.م
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