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 ونوعيته واحلاصل احلبة امتالء مدة يف األمينية األمحاض بعض تراكيز رش تأثري
 .Triticum aestivum L اخلبز حنطة من أصناف لثالثة
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 – الزراعة كلية – الحقلية لمحاصيلا قسم تجارب حقل في حقلية تجربة نفذت 
 الشتويين الموسمين خالل(  البديل الموقع)  غريب أبي – االنبار جامعة

 من أصناف بعض استجابة لدراسة،  2017 – 2016 و 2016 – 2015
 امتالء مدة في وتأثيرها األمينية باألحماض بعض تراكيز لرش الخبز حنطة
 الكاملة القطاعات تصميم وفق ةالدراس نفذت، ونوعيته والحاصل الحبة

 Split-Split plot المنشقة –المنشقة االلواح بترتيب R.C.B.D المعشاة
Design االمينية األحماض الرئيسة االلواح تضمنت، مكررات وبثالثة 

(Tyrosine Arginine  وTryptophane )فقد الثانوية األلواح أما 
 بينما( ، 1-لتر ملغم 020و 100، 0) االمينية االحماض لتراكيز خصصت

 أظهرت. الثانوية تحت االلواح( 3وأبوغريب 2تموز، الرشيد) األصناف شغلت
( يوما   32.52و 28.46) للحبة امتالء مدة بأعلى الرشيد صنف تفوق  النتائج

 13.81) بروتين نسبة وأعلى( 1-هـ طن 7.09و 6.32) حبوب وحاصل
 70.42) هيدراتالكربو  ونسبة الرطب الكلوتين ونسبة%( 14.41و
 اثرت فقد االمينية األحماض تراكيز أما. بالتتابع للموسمين%( 68.62و

 بتركيز الرش تفوق  إذ، الموسمين ولكأل المدروسة الصفات اغلب في معنويا  
 والكلوتين%( 14.49و 13.86) للبروتين نسبة بأعلى 1-لتر ملغم 200

 كذلك. التوالي على للموسمين%( 69.20و 71.00) والكربوهيدات الرطب
 تزهير% 100 من االيام عدد) صفات في معنويا   األمينية األحماض اختلفت

 والكلوتين للبروتين المئوية والنسبة الحبوب وحاصل الفسيولوجي النضج الى
 أعلى التايروسين االميني بالحامض الرش سجل حيث( والكربوهيدرات الرطب
 وأعلى( 1-هـ طن 6.83و 5.92) الموسمين كال في الحبوب لحاصل متوسط
 %(.34.86) فقط االول للموسم الحبوب في الرطب الكلوتين لنسبة متوسط
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Abstract 

A field experiment was carried out in the experimental field of Department of field 

crops- Agriculture College-University Of Anbar (Abu-Ghariab) during the two winter 

seasons of 2015/2016 and 2016/2017, to study the effect of cultivars and foliar 

application of amino acids at different concentrations in yield and quality of wheat 

crop. Randomized complete block design (R.C.B.D) was used with the arrangement 

of split-split plots with three replications. The main plots were occupied with amino 

acids (Tryptophan, Arginine and Tyrosine), while the sub-plots were occupied with 

amino acids concentrations (0, 100 and 200 mg L-1) and the sub-sub-plots were 

occupied with genotypes (Al-Rasheed, Tamooz-2 and Abu-Gharaib-3). Results of this 

study showed superiority of Al-Rasheed cultivars in period of grain filling (28.46 and 

32.52 days) highest yield (6.32 and 7.09 ton ha-1), highest percentage of protein 

(13.81 and 14.41%), moist gluten ratio (36.27 and 38.21%) and carbohydrates 

percentage (70.42 and 68.62%) for both seasons respectively. As for amino acids 

concentrations, they significantly affected in studied traits and for both seasons. The 

concentration of 200 mg L-1 was superior with highest mean of protein percentage 

(13.86 and 14.49%) moist gluten and carbohydrates (71.00 and 69.20%) in both 

seasons respectively. Amino acids were varied significantly in The number of days of 

100% flowering to physiological maturity, seed yield, protein percentage, moist 

gluten, carbohydrates, and amino acids content in seeds. Foliar application with 

Tyrosine gave highest mean of seed yield in both seasons (5.92 and 6.83 ton ha-1) and 

highest mean of gluten percentage in seed in first season (34.86%).      

Keywords: Period Of Grain Filling, Wheat Cultivars , Amino Acids. 

 المقدمة

عالميا  لدوره المهم في تحقيق األمن و  محليا   ل الحنطة من المحاصيل الحبوبية االستراتيجية المهمةمحصو  عد  ي   
 هز يهج، لتالم والذي ال يمكن االستغناء عنهالذي يعد الغذاء الرئيس ألغلب سكان الع الخبزالغذائي وإنتاج رغيف 

ية وكميات كافية من االحماض االمينية % من حاجته للبروتين والسعرات الحرار 25جسم االنسان بما يقارب 
(. تشير الدراسات الى ان سكان العالم بتزايد مستمر وهذا 4االساسية ، لذا يعرف بملك محاصيل الحبوب )

mailto:Dr.nihad2.@gmail.com
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، إذ يحتاج )التوسع العمودي( يتطلب زيادة كميات الغذاء المنتج عن طريق زيادة أنتاج وحدة المساحة للمحاصيل
لسد االحتياج العالمي وهذا الرقم يحتاج الى التفكير والوقوف  2020لحنطة في عام العالم الى بليون طن من ا

كذلك يجب تحسين نوعية  (.9) 1-طن ه 2.5مليون طن وبمعدل غلة  600على االنتاج الحالي الذي اليتعدى 
النسبة االعلى الذي يعد  ته عن طريق زيادة نسبة الكلوتين،المنتج من خالل زيادة نسبة البروتين وتحسين نوعي

، كذلك تعتبر زيادة نسبة الكربوهيدرات في حبوب االصناف % منه85بروتين الحنطة حيث يشكل  في تكوين
أدت الى خفض غلته في وحدة المساحة  في العراق يواجه المحصول مشاكل كثيرةذات رغبة اكبر لعمل الخبز. 

كألمانيا وفرنسا التي بلغ انتاجها دول المتقدمة زراعيا  الكغم مقارنة  مع  1890إذ بلغت انتاجية الهكتار  ونوعيتها
. كما أن (24ضعاف نفس المساحة في العراق )وهذا يعني أن الدولتين تنتجان أربعة ا 1-كغم ه 7580و 8180

رداءة المنتج المحلي من الحنطة جعل من االستيراد امرا  حتميا  البد منه من اجل رفع كفاءة المنتج المحلي بخلط 
وعلية اصبح لزاما  التفكير باستخدام االساليب الحديثة في الزراعة واستخدام ، (8مستورد معه لتحسين نوعيته )ال

األصناف المحسنة للحصول على أعلى إنتاجية وأفضل نوعية دون زيادة مستويات االسمدة الكيميائية التي لها 
األحماض األمينية من  عد  ت  . (24و 7) الغذائي سالمة المنتجتأثيرات سلبية على البيئة وكذلك المحافظة على 

االساليب المهمة في الزراعة الحديثة والتي يمكن ان تصبح احد االتجاهات االساسية في البحث العلمي وأغراضه 
حد أعد ت  ، كما حاصيل وتحسين نوعيتهاذ تودي الى زيادة إنتاجية المإ ،سواء النظرية والتطبيقية على حد

ة الرئيسة للنبات التي تشارك في مسارات التمثيل الغذائي وتنظيم عدد التفرعات في النبات المكونات الخلوي
وأشارت نتائج عدد من الباحثين إلى أن . (18وتحسين مكونات الحاصل وزيادة نسبة البروتين وتحسين نوعيته )

(. 19و 5)نطة الخبز حسين الصفات النوعية لحرش بعض األحماض األمينية ادى إلى زيادة حاصل الحبوب وت
واستنادا  إلى ما تقدم جاءت هذه الدراسة لمعرفة امكانية استخدام األحماض األمينية وبتراكيز مختلفة وتأثيرها في 

 مدة امتالء الحبة والحاصل ونوعية ثالثة اصناف من حنطة الخبز المعتمدة في العراق.

 المواد وطرائق العمل

فـي حقـل التجـارب العائـد  2017 – 2016و  2016 – 2015ن الشـتويين خالل الموسـمي تجربة حقليةنفذت    
( الواقع ضمن خط عرض غريب ) الموقع البديلي أب –االنبار  جامعة –كلية الزراعة  –لقسم المحاصيل الحقلية 

33.22º  44.24شــماال  وخــط طــولº   مزيجــة طينيــة م عــن مســتوى ســطح البحــر فــي تربــة  34.1شــرقا  وارتفــا
قسـم  –حللت التربة فـي مختبـر الهيـأة العامـة للبحـور الزراعيـة . 1ا في الجدول ائصهصبعض خالمبينة ، و غرينية

 –بترتيب االلواح المنشقة  R.C.B.D)نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة ) أبوغريب ، -التربة
االحماض االمينية وبتراكيـز األصناف و  تأثيرلمعرفة ، ( وبثالثة مكرراتSplit-Split plot Design)    المنشقة

) مينيــةخصصــت االلــواح الرئيســة لألحمــاض األالخبــز، ونوعيــه حنطــة الحاصــل مــدة امــتالء الحبــة و مختلفــة فــي 
 100و 0( أمــا األلــواح الثانويــة فقــد خصصــت لتراكيــز االحمــاض االمينيــة )التايروســين ، األرجنــين و التربتوفــان 

 ( االلواح تحت الثانوية.3بوغريبأو  2تموز، )الرشيد الحنطة صناف ألت (  بينما احت1-ملغم لتر 200و
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                  قبل الزراعة وللموسمينائية والفيزيائية لتربة التجربة الكيمي بعض الخصائص 1الجدول 
 .2017 – 2016و  2016 – 2015

 الصفة
 

 2017 - 2016 2016 - 2015 الوحدة

 pH  7.4 7.6االس الهيدروجيني 

 2.71 2.59 1-ديسي سيمنز م ECااليصالية الكهربائية 

 82.6 77.8 تربة 1-ملغم كغم النتروجين الجاهز

 13.24 12.53 تربة 1-ملغم كغم الفسفور الجاهز

 195.8 187.3 تربة 1-ملغم كغم البوتاسيوم الجاهز

 14.6 13.1 تربة 1-غم كغم المادة العضوية

 
مفصوالت 

 التربة

Clay 378 381 تربة 1-غم كغم 

Silt 437 440 تربة 1-غم كغم 

Sand 185 179 تربة 1-غم كغم 

 النسجة
 

ة طينية مزيج
 غرينية

ة طينية مزيج
 غرينية

 

 3×2) 2م 6أجريت العمليات الحقلية من حراثة وتنعيم وتسوية وبعد ذلك قسمت الى وحدات تجريبية مساحتها 
م والمسافة  3خطوط بطول  10احتوت الوحدة التجريبية على ، ة وحدة تجريبي 27، إذ اشتمل كل مكرر على م(

اضيف على اربع   1-هـ Nكغم 200( بمعدل N%46سمدت التجربة بسماد اليوريا ) سم. 20 بين خط وآخر
دفعات متساوية االولى عند الزراعة والثانية عند مرحلة التفرعات والثالثة عند مرحلة االستطالة والرابعة عند 

على هيئة سوبر فوسفات ثالثي  1-ه Pكغم100كما اضيف السماد الفوسفاتي بمعدل  ، د السنابلمرحلة طر 
(46%P2O5) 13/12/2016الزراعة بتاريخ تمت الزراعة سربا  في خطوط  (.14) عند الزراعة 
سقيت األرض في اليوم  .1-كغم هـ 120للموسمين االول والثاني على التوالي وبمعدل بذار  23/11/2017و

 مكافحةال أجراء عملية تم، يحي واستمر السقي مع حاجة النباتالثاني بعد الزراعة واستخدمت طريقة الري الس
( (Pallasس للحنطة بمبيد باألكاملة وراق أ 3-2في مرحلة المتواجدة مع نباتات المحصول  األدغال لنباتات

عات تم رش الوحدات التجريبية بتراكيز لى مرحلة التفر إبعد وصول النباتات ، 1-مل هـ 500-450 رش بمعدلو 
التي تؤثر  مينية الثالر بواسطة المرشة الظهرية عند الصباح الباكر لتالفي ارتفا  درجات الحرارةحماض األاأل

لترماء  100لكل  3سم 15، تمت إضافة مادة ناشرة )محلول التنظيف( لمحلول الرش وبمعدل سلبا  على النبات
تزهير. % 10مرحلة كانت عند ما الرشة الثانية فقد أ، ضمان البلل التام لألوراقلاء و لتقليل الشد السطحي للم

  ودرست الصفات االتية. المحصول عند وصول النباتات إلى مرحلة النضج التام حصدت نباتات

 % تزهير)يوم( .100عدد األيام من الزراعة إلى 
 امتالء الحبة( .% تزهير إلى النضج الفسيولوجي )مدة 100عدد األيام من 

 1)خمسة خطوط وسطية بطول  2م 1تم حسابه على اساس وزن الحبوب لمساحة :  (1-حاصل الحبوب )طن هـ
 . 1-م( بعد استبعاد الخطوط الحارسة من كل وحدة تجريبية ثم حول الوزن على اساس الطن ه

 .(26من قبل )تم قياسها حسب الطريقة المتبعة : في الحبوب )%( النسبة المئوية للبروتين
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 . (26تم قياسها وفق الطريقة المتبعة من قبل ): )%( في الحبوب النسبة الموية للكلوتين الرطب 
  (.10) تم حسابها حسب الطريقة المتبعة من قبل )%(: النسبة المئوية للكربوهيدرات في الحبوب

 النتائج والمناقشة

: 

 تزهير% 100 إلى الزراعة من األيام عدد صناف في صفةوجود تأثير معنوي لأل( 2نتائج الجدول )أظهرت     
في كال  % تزهير 100لى إيام من الزراعة لعدد األ معنوية مدة أقل 3نباتات الصنف أبوغريب حتاجتإذ ا

الذي سجل األخير  2الرشيد وتموزمقارنة  بنباتات الصنفين ، بالتتابع ا  يوم 118.96و 100.26بلغت  الموسمين
عدد صناف الحنطة في أن تباين أ. ( بالتتابعا  يوم 137.59و 126.78إلى هذه المرحلة ) مدة أطول للوصول

 ذيال، الوراثي هاتركيباختالف تلك األصناف في لى إقد يعزى  ، لى هذه المرحلةاأليام التي تحتاجها للوصول إ
مع  يجةهذه النتاتفقت . لحرارةالضوئية ودرجة ا السيما المدةو للظروف البيئية السائدة  استجابتها على مدىنعكس ي
يبدو من نتائج الجدول أعاله . ة بين أصناف الحنطة في هذه الصفة(. الذين وجدوا اختالفات معنوي23و  11)

 علىاأل التركيزسجل  ، إذ مينيةحماض األاألانخفاض معنوي في هذه الصفة مع زيادة تراكيز الرش بوجود 
 110.56وبمتوسط بلغ  في كال الموسمين لبلوغ تلك المرحلةيام أعدد أقل  1-ملغم لتر 200 لألحماض

معاملة الرش  فيها سجلتالتي ، 1-ملغم لتر 100و 0خرين على التوالي مقارنة بالتركيزين اآل ا  يوم 126.59و
لموسمين على التوالي. وقد يعود سبب تفوق ل ا  يوم 127.82و 112.00 على متوسط للصفةأ بالماء المقطر فقط 

سرا  النمو الخضري وإطالة مدة النمو إمينية في حماض األلى دور األإيام على في تقليل عدد األألالتركيز ا
استخدامها في النمو الخضري لكون من غير لى البذور إجل االستفادة من نقل المواد المصنعة أالتكاثري من 

ود من أجل نقل المواد محصول الحنطة من المحاصيل المحدودة النمو لذلك يتطلب التزهير في وقت محد
البذور( تتماشى هذه النتيجة و  لى المصب )المناشئ الزهريةإوراق وبقية أجزاء النبات( المصنعة من المصدر )األ

    اما تأثير األحماض األمينية لم يكن معنويا  في هذه الصفة ولكال الموسمين. (.21) مع ما توصل اليه

احتاجت ، إذ ول فقطللموسم األو ناف الحنطة معنويا  في هذه الصفة صأمينية و حماض األثر التداخل بين األأ 
لبلوغ هذه المرحلة بلغ يام األ من قل عددأميني التايروسين المرشوشة بالحامض األ 3بوغريبأنباتات الصنف 

طول مدة لبلوغ هذه أميني نفسه المرشوشة بالحامض األ 2نباتات الصنف تموزاحتاجت ، بينما ا  يوم 99.78
إذ ، اسة معنويا  في الموسم االول فقط. كذلك كان التداخل الثالثي بين عوامل الدر ا  يوم 127.56 بلغ رحلةالم

ميني التايروسين من الحامض األ 1-ملغم لتر 200المرشوشة بالتركيز 3بوغريبأاحتاجت نباتات الصنف 
احتاجت نباتات الصنف  تين، بينمالكال المعاملو  ا  يوم 99.00قل مدة لبلوغ تلك المرحلة بلغت أوالتربتوفان 

 . ا  يوم 128.33طول مدة  لبلوغ هذه الصفة بلغت أتايروسين  1-ملغم لتر 100المرشوشة بالتركيز  2تموز
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 %100يام من الزراعة الى في عدد األ وتداخالتها اض األمينية وتراكيزهاتأثير األصناف واألحم 2جدول ال
 .2017 – 2016و 2016 - 2015 لمحصول الحنطة للموسمين)يوم(  تزهير

 االصناف

حماض كيز األإتر

مينية )ملغم األ

 (1-لتر

 2017-2016الموسم الثاني  2016 -2015الموسم االول 

 مينيةحماض األاأل
 صنافاأل xالتراكيز 

 مينيةحماض األاأل
 صنافاأل xالتراكيز 

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين

 لرشيدا

0 107.33 108.67 107.00 107.67 125.67 126.00 125.33 125.67 

100 107.00 107.67 107.00 107.22 124.33 124.67 125.00 124.67 

200 106.00 106.00 106.33 106.11 124.00 124.33 124.33 124.22 

 2تموز

0 127.33 127.00 127.33 127.22 137.67 138.33 138.33 138.11 

100 128.33 126.33 126.00 126.89 137.00 138.00 137.33 137.44 

200 127.00 125.67 126.00 126.22 137.00 137.67 137.00 137.22 

 3و غريبأب

0 100.67 101.33 101.33 101.11 119.33 119.67 120.00 119.67 

100 99.67 101.00 100.33 100.33 119.33 118.33 119.00 118.89 

200 99.00 100.00 99.00 99.33 118.00 118.67 118.33 118.33 

L.S.D %5 1.09 N.S N.S N.S 

 
 متوسط التراكيز

 
 متوسط التراكيز

 حماضاأل

x 

 التراكيز

0 111.78 112.33 111.89 112.00 127.56 128.00 127.89 127.82 

100 111.67 111.67 111.11 111.48 126.89 127.00 127.11 127.00 

200 110.67 110.56 110.44 110.56 126.33 126.89 126.56 126.59 

L.S.D %5 N.S 0.52 N.S 0.27 

 
 متوسط االصناف

 
 متوسط االصناف

 حماضاأل

x 

 صنافاأل

 124.85 124.89 125.00 124.67 107.00 106.78 107.44 106.78 الرشيد

 137.59 137.56 138.00 137.22 126.78 126.44 126.33 127.56 2تموز

 118.96 119.11 188.89 118.89 100.26 100.22 100.78 99.78 3بوغريبأ

L.S.D%5 0.53 0.33 N.S 0.34 

  127.19 127.30 126.93  111.15 111.52 111.37 حماضمتوسط األ

L.S.D%5 N.S N.S 
 

أن  (الحبة امتالء دةم) الفسيولوجي النضج إلى تزهير% 100 من األيام عدد في صفة 3نتائج الجدول بينت 

يختلف لم  لكنه   يوما   32.52و 28.46بلغت  لملئ الحبوب في كال الموسمين طولمدة أ أحتاج صنف الرشيد

نهما اختلفا أغير  ،يوما   28.41 تبلغ أحتاج الى عدد أيام الذي في الموسم األول 3معنويا  عن الصنف أبوغريب

ما في الموسم الثاني فقد أيوما ،  20.59بلغت  لبلوغ هذه المرحلة مدة أقل أحتاج الذي 2معنويا  عن الصنف تموز

ولم يختلف هذان  يوما   31.85 3 بوغريبأو  يوما   31.89 2لرشيد معنويا  عن الصنفين تموزاختلف صنف ا

لى تباين تركيبها الوراثي إقد يعود السبب في تباين األصناف و الصنفان عن بعضهما معنويا  في هذه الصفة. 

 .ارتفا  درجات الحرارة ومدى تحمله لتلك الدرجاتسيما الظروف البيئية على التعايش مع ية كل صنف وقابل

وتشير  صناف في مدة امتالء الحبة.وجود فروق معنوية بين األ كدأ يذال (3) وجاءت هذه النتائج متفقة مع
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احتاجت عدد  في الموسم الثاني وسينميني التاير بالحامض األ هارش تم ن النباتات التيأنتائج الجدول نفسه إلى 

ميني بالحامض األ ترش تختلف معنويا  عن النباتات التيولم  ،ا  يوم 32.37بلغت ملئ الحبوب لأيام أطول 

، غير أنها اختلفت معنويا  عن النباتات التي تم رشها بالحامض األميني األرجنين الذي ا  يوم 32.07 التربتوفان

لتايروسين أبكرت . وربما يعود السبب إلى أن النباتات التي رشت بايوما   31.82أقل متوسط للصفة بلغ سجل 

حماض ن للتداخل بين األأ 3يشير الجدول و  .مرحلةبلوغ هذه الأطول للاحتاجت إلى مدة مما  2الجدولبالتزهير 

ف الرشيد المرشوشة معنويا  في هذه الصفة ولكال موسمي الزراعة، إذ سجلت نباتات صن ا  صناف تأثير األمينية و األ

أطول مدة في الموسم األول وبالحامض األميني األرجنين في الموسم الثاني ميني التايروسين بالحامض األ

ضين المرشوشة بنفس الحام 2، بينما سجلت نباتات الصنف تموزيوما   32.89و 29.49المتالء الحبة بلغت 

بينت نتائج وما  لموسمي الدراسة على التوالي. ي 30.78و 19.22لى هذه  المرحلة بلغت إقل مدة للوصول أ

نباتات احتاجت ، إذ  التداخل الثالثي وجود تأثير معنوي لعوامل الدراسة في هذه الصفة وللموسم االول فقط

 29.67بلغت أطول مدة لبلوغ هذه المرحلة من التايروسين  1-ملغم لتر 200صنف الرشيد المرشوشة بالتركيز 

من التايروسين  1-ملغم لتر 200و 100بالتركيزين المرشوشة  2نباتات الصنف تموز جتاحتا ، في حينيوما  

 1-هـ طن الحبوب حاصلفي صفة  4 يتبين من الجدول .يوما   6718.تبلغمدة للوصول إلى هذه المرحلة  قلأ

 3.333وبنسبة زيادة مقدارها  1-طن ه 7.09و .326ن صنف الرشيد تفوق معنويا  بأعلى حاصل حبوب بلغ أ

على التوالي. إن  3وأبوغريب 2% للموسم الثاني عن الصنفين تموز4.88و 12.54ول و% للموسم األ8.59و

. وفي هذا السياق وجد (3مدة امتالء الحبة )الجدول لى تفوقه في إتفوق صنف الرشيد في حاصل الحبوب يرجع 

اما  .(25و  2) لحبوب بوحدة المساحةصناف الحنطة  في حاصل اأبين  ا  معنوي ا  العديد من الباحثين اختالف

( هناك زيادة معنوية في حاصل الحبوب مع 4بالنسبة لتأثير تراكيز األحماض األمينية فقد تبين من الجدول )

 في للصفة متوسط أعلى 1-لتر ملغم 200التركيز حقق إذ مينية في كال الموسمين،حماض األزيادة تراكيز األ

 معاملة عن حبوب طن 0.91و 1.34 مقدارها وبزيادة التوالي على 1-ـه طن 7.16و 6.27 بلغ الموسمين

.  التوالي على الموسمين في 1-هـ طن 6.25 و 4.93 بلغ الحبوب لحاصل متوسط أقل أعطت التي المقارنة

 فانعكس الخضري  النمو صفات تحسين في األحماض دور إلى 1-لتر ملغم 200 المستوى  تفوق  سبب يعود ربما

 .المساحة بوحدة الحبوب حاصل زيادة وبالتالي ومكوناته الحاصل تصفا على ذلك



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2019، 1العدد  17ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

51 

 

% تزهير الى 100يام من وتداخالتها في عدد األ وتراكيزها مينيةحماض األواألصناف تأثير األ 3جدول ال
 2017 - 2016و 2016 - 2015ل الحنطة للموسمين لمحصو)يوم(  سيولوجيالنضج الف

 صنافألا

تراكيز االحماض 

)ملغم  االمينية

 (1-لتر

 2017-2016الموسم الثاني  2016 -2015الموسم االول 

 االحماض االمينية
 االصناف xالتراكيز 

 االحماض االمينية
 االصناف xالتراكيز 

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين

 الرشيد

0 29.33 26.67 29.33 28.44 32.33 31.33 33.00 32.22 

100 29.33 27.67 26.67 27.89 33.00 33.00 31.67 32.56 

200 29.67 29.00 28.33 29.00 33.33 33.00 32.00 32.78 

 2تموز

0 20.33 21.33 21.00 20.89 31.00 32.67 31.67 31.78 

100 18.67 22.00 21.67 20.78 31.00 32.67 32.33 32.00 

200 18.67 21.00 20.67 20.11 30.33 32.67 32.67 31.89 

 3بو غريبأ

0 27.67 29.00 28.67 28.44 32.00 31.67 31.67 31.78 

100 28.33 28.33 28.00 28.22 31.00 32.67 32.00 31.89 

200 28.33 28.33 29.00 28.56 32.33 31.67 31.67 31.89 

L.S.D %5 1.56 N.S N.S N.S 

 
 متوسط التراكيز

 
 متوسط التراكيز

 االحماض

x 

 لتراكيزا

0 25.78 25.67 26.33 25.93 31.78 31.89 32.11 31.93 

100 25.44 26.00 25.44 25.63 31.67 32.78 32.00 32.15 

200 25.22 26.11 26.00 25.78 32.00 32.44 32.11 32.19 

L.S.D %5 N.S N.S N.S N.S 

 
 متوسط االصناف

 
 متوسط االصناف

 االحماض

x 

 االصناف

 32.52 32.22 32.89 32.44 28.46 28.11 27.78 29.49 الرشيد

 31.89 32.22 30.78 32.67 20.59 21.11 21.44 19.22 2تموز

 31.85 31.78 31.78 32.00 28.41 28.56 28.56 28.11 3أبوغريب

L.S.D%5 0.81 0.48 0.71 0.48 

  32.07 31.82 32.37  25.93 25.93 25.61 متوسط االحماض

L.S.D%5 N.S 0.34 
 

لى زيادة ( الذين وجدوا بان زيادة تراكيز األحماض األمينية ادت إ17و 15)عززت هذه النتيجة ما أشار الية 

النباتات التي إن  4يتضح من الجدول بوحدة المساحة.  لمحصول الحنطة مكونات الحاصل ثم حاصل الحبوب

 6.83و 5.92بلغ ي الموسمين فعلى متوسط لحاصل الحبوب بأميني التايروسين تفوقت رشت بالحامض األ

التربتوفان غير أنها تفوقت معنويا  ميني التي رشت بالحامض األ ولم تختلف معنويا  عن حاصل النباتات 1-طن هـ

 6.54و 5.35بلغ في الموسمين قل متوسط لحاصل الحبوبالتي أعطت أرجنين األعلى النباتات التي رشت ب

أطول مدة المتالء الحبة كما إلى تفوق الحامض األميني التايروسين ب وربما يعود السبب .على التوالي 1-طن هـ

اتفقت هذه مما زاد من تراكم العناصر الغذائية المصنعة في االوراق وبالتالي زيادة حاصل الحبوب.  2في الجدول

 لحبوبن رش االحماض االمينية قد ادى الى زيادة حاصل اوا إوجدين ذ( ال13و 12النتيجة مع نتائج كل من )
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ول حماض واألصناف معنويا  في الموسم األثر التداخل الثنائي بين تراكيز األأبوحدة المساحة لمحصول الحنطة. 

لى متوسط لحاصل الحبوب بلغ عأ  1-ملغم لتر 200فقط، إذ سجلت نباتات صنف الرشيد المرشوشة بالتركيز

 6.57 1-ملغم لتر 200بالتركيز مرشوسة ال 3بوغريبأعن نباتات الصنف ولم تختلف معنويا   1-طن هـ 6.85

نباتات طن عن  2.61غير أنها تفوقت معنويا  على معامالت التداخل األخرى وبزيادة مقدارها ، 1-طن ه

بينما بقية  .1-طن هـ 4.24دنى متوسط للصفة بلغ أ والتي أعطتالتي رشت بالماء المقطر فقط  2الصنف تموز

   .ثي لم يكن معنويا  التداخالت الثنائية والتداخل الثال

 (1-طن هـ) الحنطة حبوبوتراكيزها وتداخالتها في حاصل  تأثير األصناف واألحماض األمينية 4جدولال

2017 - 2016و  2016 – 2015للموسمين   

 االصناف

تراكيز االحماض 

االمينية )ملغم 

 (1-لتر

 2017-2016الموسم الثاني  2016 -2015الموسم االول 

 ينيةاالحماض االم
 االصناف xالتراكيز 

 االحماض االمينية
 االصناف xالتراكيز 

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين

 الرشيد

0 5.72 5.72 5.69 5.71 6.58 6.40 6.84 6.61 

100 6.64 6.11 6.46 6.40 7.29 6.69 7.17 7.05 

200 7.35 6.40 6.81 6.85 7.85 7.46 7.55 7.62 

 2تموز

0 4.23 4.30 4.19 4.24 6.06 5.46 6.14 5.88 

100 5.06 4.42 4.27 4.58 6.11 6.70 6.43 6.41 

200 5.77 4.88 5.51 5.39 6.62 6.74 6.44 6.60 

 3ابو غريب

0 5.27 4.17 5.07 4.84 6.45 5.99 6.29 6.24 

100 6.37 5.81 5.97 6.05 6.99 6.37 6.92 6.76 

200 6.88 6.30 6.54 6.57 7.59 7.13 7.08 7.27 

L.S.D %5 N.S 0.45 N.S N.S 

 
 متوسط التراكيز

 
 متوسط التراكيز

 االحماض

x 

 التراكيز

0 5.07 4.73 4.98 4.93 6.36 5.95 6.42 6.25 

100 6.02 5.45 5.57 5.68 6.74 6.58 6.84 6.74 

200 6.67 5.86 6.28 6.27 7.35 7.11 7.02 7.16 

L.S.D %5 N.S 0.33 N.S 0.20 

 
 متوسط االصناف

 
 متوسط االصناف

 االحماض

x 

 االصناف

 7.09 7.19 6.85 7.24 6.32 6.32 6.08 6.57 الرشيد

 6.30 6.34 6.30 6.26 4.74 4.66 4.53 5.02 2تموز

 6.76 6.77 6.49 7.01 5.82 5.86 5.43 6.12 3أبوغريب

L.S.D%5 N.S 0.24 N.S 0.29 

  6.76 6.54 6.83  5.61 5.35 5.92 اضمتوسط االحم

L.S.D%5 0.36 0.20 
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ن صنف الرشيد تفوق معنويا  أ )%( الحبوب في للبروتين المئوية النسبةان صفة  5يتبين من نتائج الجدول 

 ، مقارنة  على التوالي %14.41و 13.81لكال الموسمين بلغت و بأعلى نسبة مئوية للبروتين في الحبوب 

على  %13.92و  13.29بلغ في كال الموسمين قل متوسط للصفة أ الذي أعطى 2وتموز 3بوغريبأالصنف ب

الوراثية التي ترتبط بها العمليات الفسيولوجية  تهالى طبيعإصناف التوالي. ويعزى سبب هذه االختالفات بين األ

على متوسط أ  ئهطان تفوق صنف الرشيد في إعإ، ضوئيالتمثيل ال عملية والحيوية المؤثرة على تكوين نواتج

تتماشى . الذي يعد البروتين أحد مكونات الحبة الرئيسية 3الجدول مدة امتالء الحبة لى تفوقه فيإللصفة قد يعود 

كما  .صناف الحنطة في محتوى حبوبها من البروتينأالذين وجدوا اختالفا  معنويا  بين  5ئج هذه النتيجة مع نتا

لى زيادة النسبة المئوية للبروتين إ تدأمينية ة تراكيز الرش باألحماض األن زيادأ نفسه من نتائج الجدول الحظي

التي و  1-ملغم لتر 200عند الرش بالتركيزإذ سجلت أعلى نسبة بروتين في الحبوب ، لكال الموسمينفي الحبوب 

 ،1-ترملغم ل 100التركيزهذا التركيز عن  ختلفيولم  ،% لكال الموسمين على التوالي14.49و 13.86بلغت 

 13.02قل متوسط للصفة بلغ أعطت أ ختلف معنويا  مع معاملة الرش بالماء المقطر فقط التي أبينما 

ضافتها إمينية الحرة عند حماض األاأل نأ إلى( 16) السياق أشاروفي هذا  % للموسمين على التوالي.13.66و

، اتفقت يز الطاقة للعمليات الحيوية في النباتوتجه تعد مصدرا  نتروجينيا  أساسيا  في بناء البروتينات واالنزيمات

اختالفا  معنويا  في النسبة المئوية للبروتين في الحبوب  توجد (.22و 12) نتائج بحور اخرى  هذه النتيجة مع

في حين لم يظهر تأثير معنوي لألحماض االمينية والتداخالت الثنائية  .مينيةحماض األمع زيادة تراكيز األ

 للكلوتين المئوية النسبةان ( 6يتضح من نتائج الجدول )       ثي في كال الموسمين للصفة.والتداخل الثال

 36.27بلغت للكلوتين الرطب في الحبوب تفوق صنف الرشيد بأعلى نسبة قد  )%(الحبوب في الرطب

الذي  2% ثم الصنف تموز 35.74و 34.25عطى متوسطا  بلغ أ الذي  3بوغريبأ% يليه الصنف 38.21و

تفوق صنف  سببأن % على التوالي.  34.78و 33.32بلغت  في كال الموسمين قل نسبة لهذه الصفةأطى عأ 

، إذ ترتبط نسبة الكلوتين بنسبة  (5نسبة البروتين في الحبوب )الجدولالرشيد في هذه الصفة يعود إلى تفوقه في 

 البروتين، ألن البروتين يتكون من الكلوتين والكليادين والكلوتينين. 
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تأثير األصناف واألحماض األمينية وتراكيزها وتداخالتها في النسبة المئوية للبروتين )%( في  5الجدول 
.2107 – 2016و 2016 – 2015حبوب الحنطة للموسمين   

 االصناف

تراكيز االحماض 

االمينية )ملغم 

 (1-لتر

 2017-2016الموسم الثاني  2016 -2015الموسم االول 

 ةاالحماض االميني
 االصناف xالتراكيز 

 االحماض االمينية
 االصناف xالتراكيز 

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين

 الرشيد

0 13.20 12.83 13.50 13.18 13.63 13.57 13.93 13.71 

100 14.27 13.43 14.23 13.98 15.10 14.30 14.50 14.63 

200 14.57 14.00 14.27 14.28 15.53 14.53 14.57 14.88 

 2تموز

0 12.73 12.77 13.23 12.91 13.47 13.27 13.87 13.53 

100 13.20 13.23 13.70 13.38 14.23 13.83 13.87 13.98 

200 13.33 13.63 13.77 13.58 14.40 14.07 14.30 14.26 

 3ابو غريب

0 12.83 12.80 13.30 12.98 13.77 13.43 14.00 13.73 

100 13.60 13.30 13.83 13.58 14.43 14.00 14.27 14.23 

200 13.63 13.63 13.87 13.71 14.43 14.23 14.30 14.32 

L.S.D %5 N.S N.S N.S N.S 

 
 متوسط التراكيز

 
 متوسط التراكيز

 االحماض

x 

 التراكيز

0 12.92 12.80 13.34 13.02 13.62 13.42 13.93 13.66 

100 13.69 13.32 13.92 13.64 14.9 14.04 14.21 14.28 

200 13.84 13.76 13.97 13.86 14.79 14.28 14.39 14.49 

L.S.D %5 N.S 0.66 N.S 0.34 

 
 متوسط االصناف

 
 متوسط االصناف

 االحماض

x 

 االصناف

 14.41 14.33 14.13 14.76 13.81 14.00 13.42 14.01 الرشيد

 13.92 14.01 13.72 14.03 13.29 13.57 13.21 13.09 2تموز

 14.10 14.19 13.89 14.21 13.42 13.67 13.24 13.36 3أبوغريب

L.S.D%5 N.S 0.36 N.S 0.22 

  14,18 13.92 14.33  13.74 13.29 13.49 متوسط االحماض

L.S.D%5 N.S N.S 
 

ي النسبة المئوية صناف الحنطة فأبين  ةالذين وجدوا فروق معنوي( 20)ه ليإوتتفق هذه النتيجة مع ما توصل 

مينية الى زيادة معنوية في حماض األدت معامالت الرش بالتركيز العالي من األأ للكلوتين الرطب في الحبوب.

 1-ملغم لتر 200عطى الرش بالتركيزإذ أ ، 6الجدولكما في  النسبة المئوية للكلوتين الرطب وفي كال الموسمين

 تيواختلف معنويا  عن معامل % على التوالي38.39و 36.54 بلغت في الموسمين على نسبة للكلوتين الرطبأ 

قل نسبة أ فيها المعاملة األخيرة عطتأ التي ، والماء المقطر في كال الموسمين 1-ملغم لتر 100الرش بالتركيز

ن زيادة النسبة المئوية للكلوتين الرطب جاءت منسجمة مع إ% على التوالي. 34.60و 32.70للصفة بلغت 

. واتفقت هذه 5الجدول كما في مينية الرش باألحماض األ ة المئوية للبروتين في الحبوب بزيادة تراكيززيادة النسب

لى زيادة إ تدأمينية على نبات الحنطة ن زيادة تراكيز الرش باألحماض األأا و وجد نالذي( 22)النتيجة مع نتائج 
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هذه  وجود فروق معنوية بين متوسطات 6دول يتبين من نتائج الج النسبة المئوية للكلوتين الرطب في الحبوب.

عطت النباتات التي أ  ،على النبات في الموسم األول فقط المرشوشة مينيةحماض األاألالصفة بتأثير اختالف  

% ولم تختلف معنويا  عن النباتات التي 34.86على متوسط للصفة بلغ أ ميني التربتوفان رشت بالحامض األ

رجنين ميني األنهما اختلفتا معنويا  عن النباتات المرشوشة بالحامض األأروسين غير ميني التايرشت بالحامض األ

مينية  حماض األألل المباشر دوراللى إ%، وقد يعزى السبب 34.22قل نسبة لهذه الصفة بلغت أعطت أ التي 

تتماشى هذه  .5 جدولال نتيجة زيادة نسبة البروتين في الحبوب وهذا ما أكده في الحبوب كلوتينفي زيادة نسبة ال

دى الى زيادة نسبة الكلوتين أمينية على نبات الحنطة حماض األن رش األأ واوجد نالذي (1) النتيجة مع نتائج

في حين لم تظهر فروق معنوية للتداخالت الثنائية والتداخل الثالثي لعوامل الدراسة في كال  الرطب في الحبوب.

تفوق صنف  )%( الحبوب في للكاربوهيدرات المئوية النسبةصفة ان  7نتائج الجدوليظهر من  الموسمين.

 2عطى الصنف تموزأ بينما ، % 68.62و 70.42ت بلغ في الحبوب ربوهيدراتاالرشيد بأعلى نسبة مئوية للك

ن هذه االختالفات إ% للموسمين على التوالي.  66.39و 67.67قل نسبة لهذه الصفة في كال الموسمين بلغت أ

لى إيضية من المصدر لة عن نقل وتجهيز المواد األؤو اختالف العمليات الفسيولوجية والحيوية المسلى إقد تعود 

الذين  (.12) هليإشار أن هذه النتيجة تتوافق مع ما إكل صنف. في المصب طبقا  لآللية الوراثية المسيطرة 

 وضحت النتائج في الجدولأوب. ربوهيدرات في الحباوجدوا فروق معنوية بين األصناف في النسبة المئوية للك

حماض الرش باأل مع زيادة تراكيز في الحبوب ربوهيدراتاالنسبة المئوية للك متوسط ( وجود زيادة معنوية في7)

( للموسمين %69.20و  071.0)1-ملغم لتر 200عند التركيزمتوسط لتبلغ أعلى ،  مينية لكال الموسميناأل

 66.82قل نسبة لهذه الصفة بلغت ألمرشوشة بالماء المقطر فقط عطت النباتات اأ ، بينما  على التوالي

حماض ربوهيدرات بزيادة تراكيز الرش باألازيادة النسبة المئوية للكربما يعود سبب  % على التوالي.65.86و

 ي تحسين صفات النمو الخضر  التأثير االيجابي لزيادة تراكيز الرش باألحماض االمينية قد ساهم فيإلى ، مينيةاأل

هذه  تتفق ات في الحبوب.ربوهيدر انعكس ايجابا  في زيادة نسبة الكيوهذا  لي زيادة نواتج التمثيل الضوئيتاالوب

مع زيادة تراكيز رش االحماض  في الحبوب ربوهيدراتاالكنسبة النتيجة مع نتائج اخرين وجدوا فروق معنوية في 

 (.6و 1) االمينية
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ألمينية وتراكيزها وتداخالتها في النسبة المئوية للكلوتين الرطب )%( واألحماض ااألصناف  تأثير 6الجدول 
 .2017 – 2016و  2016 – 2015في حبوب الحنطة للموسمين 

 االصناف

تراكيز االحماض 

االمينية )ملغم 

 (1-لتر

 2017-2016الموسم الثاني  2016 -2015الموسم االول 

 االحماض االمينية
 االصناف xالتراكيز 

 االمينية االحماض
 االصناف xالتراكيز 

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين

 الرشيد

0 34.71 34.41 43.68 34.60 37.48 36.20 36.80 36.83 

100 36.29 35.40 35.93 35.87 38.19 37.26 37.63 37.69 

200 39.05 36.85 39.12 38.34 40.76 39.94 39.60 40.10 

 2موزت

0 30.63 13.65 31.15 31.15 32.58 33.87 32.31 32.92 

100 33.61 32.47 34.46 33.51 34.60 33.94 33.86 34.14 

200 35.74 33.94 36.25 35.31 37.12 36.94 37.78 37.28 

 3ابو غريب

0 32.24 33.27 31.57 32.36 34.00 34.52 33.67 34.07 

100 35.00 33.84 34.36 34.40 35.92 35.63 34.57 35.37 

200 35.58 36.16 36.21 35.98 37.74 38.73 36.86 37.78 

L.S.D %5 N.S N.S N.S N.S 

 
 متوسط التراكيز

 
 متوسط التراكيز

 االحماض

x 

 التراكيز

0 32.53 33.11 32.47 32.70 34.69 34.86 34.26 34.60 

100 34.97 33.90 34.92 34.60 36.24 35.61 35.35 35.73 

200 36.79 35.65 37.19 36.54 38.54 38.54 38.08 38.39 

L.S.D %5 N.S 0.62 N.S 0.38 

 
 متوسط االصناف

 
 متوسط االصناف

 االحماض

x 

 االصناف

 38.21 38.01 37.80 38.81 36.27 36.58 35.55 36.68 الرشيد

 34.78 34.65 34.92 34.92 33.32 33.95 32.69 33.33 2تموز

 35.74 35.03 36.30 35.89 34.25 34.05 34.42 34.27 3أبوغريب

L.S.D%5 N.S 0.64 N.S 0.51 

  35.90 36.34 36.49  34.86 34.22 34.76 متوسط االحماض

L.S.D%5 0.41 N.S 
 

على متوسط أ  حققتقد  ميني التايروسينحبوب النباتات التي رشت بالحامض األأن  7يظهر من نتائج الجدول 

% لكال الموسمين على التوالي واختلفت معنويا  عن حبوب النباتات 68.75و 70.64وهيدرات بلغت ربالنسبة الك

عطت حبوب النباتات التي رشت فيما أ  ، رجنين في كال الموسمينالتربتوفان واأل األمينين التي رشت بالحامضين

وقد  موسمين على التوالي.% لل 66.52و 67.49ربوهيدرات بلغت اقل نسبة للكأرجنين ميني األبالحامض األ

 3دة طول مدة امتالء الحبة الجدول يعود السبب إلى دور الحامض األميني التايروسين الذي ساهم في زيا

 (.22و 9) مع كل منلنتائج هذه اوتتماشى  وبالتالي زيادة تجهيز المواد المصنعة من المصدر إلى المصب.

كما . ربوهيدرات في الحبوباالى زيادة نسبة الك ات الحنطة ادىنباترش االحماض االمينية على ا إن و الذين وجد
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مينية وتراكيزها في الموسم حماض األمعنوي للتداخل الثنائي بين األتأثير لى وجود إ نفسه تشير نتائج الجدول

قيمة لنسبة  علىأ من التايروسين  1-ملغم لتر 200عطت حبوب النباتات التي رشت بتركيزأ إذ  ،فقط ولاأل

عطت معاملة الرش أ بينما  ،خرى % واختلفت معنويا  مع جميع معامالت التداخل األ72.38ربوهيدرات بلغت االك

أثر التداخل بين  %.64.85قل قيمة للصفة بلغت أرجنين ميني األبالماء المقطر فقط عند الحامض األ

ن أويتضح من النتائج  ،7الجدولول فقط واألصناف معنويا  في هذه الصفة في الموسم اآل األمينية األحماض

ميني التايروسين مقارنة  صناف عند الرش بالحامض األربوهيدرات قد ازدادت معنويا  في جميع األانسبة الك

ن جميع المعامالت اختلفت معنويا  فيما بينها وأعطت ، كما أرجنين والتربتوفانخرى المرشوشة باألبالمعامالت األ

ربوهيدرات في الحبوب بلغت اعلى قيمة لنسبة الكأ ميني التايروسين مض األنباتات صنف الرشيد المرشوشة بالحا

بلغت قل قيمة للصفة أرجنين ميني األالمرشوشة بالحامض األ 2عطت نباتات الصنف تموزأ ، بينما 71.79%

66.48 % 
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لكربوهيدرات )%( في واألحماض األمينية وتراكيزها وتداخالتها في النسبة المئوية لاألصناف تأثير  7الجدول
 .2017 – 2016و  2016 – 2015حبوب الحنطة للموسمين 

 االصناف

تراكيز االحماض 

االمينية )ملغم 

 (1-لتر

 2017-2016الموسم الثاني  2016 -2015الموسم االول 

 االحماض االمينية
 االصناف xالتراكيز 

 االحماض االمينية
 االصناف xالتراكيز 

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين

 الرشيد

0 68.95 65.54 68.78 67.76 67.30 65.57 66.83 66.57 

100 72.33 69.42 70.98 70.91 69.71 67.50 69.13 68.78 

200 74.09 70.47 73.26 72.61 71.12 70.07 70.36 70.52 

 2تموز

0 67.03 63.84 66.12 65.67 65.65 63.45 65.33 64.81 

100 70.24 66.59 66.96 67.93 68.21 65.35 66.32 66.63 

200 70.61 69.01 68.64 69.42 69.40 67.00 66.83 67.74 

 3ابو غريب

0 68.51 65.18 67.42 67.04 67.25 65.59 65.76 66.20 

100 71.60 67.73 68.15 69.16 69.83 66.05 66.46 67.45 

200 72.42 69.66 70.82 70.97 70.28 68.12 69.64 69.35 

L.S.D %5 N.S N.S N.S N.S 

 
 متوسط التراكيز

 
 متوسط التراكيز

 االحماض

x 

 التراكيز

0 68.17 64.85 76.44 66.82 66.74 64.87 65.98 65.86 

100 71.39 67.91 68.70 69.33 69.25 66.30 67.30 67.62 

200 72.38 69.71 70.91 71.00 70.27 68.40 68.94 69.20 

L.S.D %5 0.69 0.40 N.S 0.45 

 
 متوسط االصناف

 
 متوسط االصناف

 االحماض

x 

 االصناف

 68.62 68.77 67.72 69.38 70.42 71.01 68.48 71.79 الرشيد

 66.39 66.16 65.27 67.76 67.67 67.24 66.48 69.29 2تموز

 67.66 67.29 66.59 69.12 69.42 68.80 67.52 70.84 3أبوغريب

L.S.D%5 0.72 0.41 N.S 0.68 

  67.41 66.52 68.75  69.02 67.49 70.64 متوسط االحماض

L.S.D%5 0.55 1.09 
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