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كمية  –رب العائد لقسم المحاصيل الحقميةنفذت تجربة حقمية في حقل التجا
 5102 -5102غريب( خالل الموسمين الشتويين جامعة االنبار)أبو –الزراعة

. لدراسة تأثير األحماض األمينية وتراكيزىا المختمفة في 5102-5102و
ستخدام الحاصل ومكوناتو لثالثة أصناف من حنطة الخبز. نفذت التجربة با

( بترتيب االلواح المنشقة R.C.B.Dتصميم القطاعات الكاممة المعشاه )
, تضمنت االلواح الرئيسة األحماض األمينية ثالث مكرراتالمنشقة وب

(Tyrosine ,Arginine وTryptophaneفيما تضم ) نت االلواح الثانوية
 5( اما األصناف )الرشيد وتموز0-ممغم لتر 511و 011, 1تراكيزىا )
( فقد احتمت االلواح تحت الثانوية , بينت النتائج إن األحماض 3وأبوغريب

األمينية أثرت معنويًا في الصفات المدروسة فقد ادى رش النباتات بالحامض 
 0111ول ووزن الى زيادة طول السنبمة لمموسم اال Tryptophanاالميني 

اعمى Tyrosine ل الرش بالحامض االميني , فيما سجحبو لمموسم الثاني
, وعدد الحبوب بالسنبمة لمموسمين في الموسم االول 5-متوسط لعدد السنابل م

   طن 3..2و 2.95وحاصل الحبوب  0-حبة سنبمة 39.93و 32.33
لألحماض األمينية في دليل . في حين لم يكن ىناك تأثير معنوي 0-ه

أثرت معنويًا في الصفات )طول السنبمة  . اما تراكيز األحماض فقدالحصاد
حبة وحاصل الحبوب( حيث سجل  0111ووزن  0-وعدد الحبوب سنبمة

 2.02و 2.52 اعمى حاصل لمحبوب بمغ 0-ممغم لتر 511التركيز االعمى 
في دليل الحصاد لموسمي  , ولم يؤثر معنوياً لمموسمين عمى التوالي 0-طن ه
ي الصفات المدروسة لكال يًا فكذلك اختمفت األصناف معنو  الدراسة.
, فقد تفوق صنف الرشيد في طول السنبمة وعدد الحبوب بالسنبمة الموسمين
غم  32.39و 33.05حبو  0111ووزن  0-حبو سنبمة 39.09و 2..32

 32.21ودليل الحصاد  0-هطن  2.19و 2.35وحاصل الحبوب 
سنابل في عدد ال 3 لكال الموسمين فيما تفوق الصنف ابوغريب %2..32و

 .5-سنبمة م 253.9و 212.1بالمتر المربع 
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Abstract 

Field experiment was conducted at the agricultural experimental farm of 

agronomy department – Collage of Agriculture – University Of Anbar, during 

the two winter seasons of 2015/2016 and 2016/2017, to study the effect of amino 

acids with different concentrations on the yield and yield components of three 

wheat varieties. The experiment was performed in split - split plot using RCBD 

in three replicates, where amino acids plots (Tryptophane, Arginine and 

Tyrosine) were assigned to the main plots, subplots were occupied by acid’s 

concentrations (0, 100, and 200 ml L
-1

 each), while the varieties (Alrashed,

Tamoz2 and Abu Ghraib3) occupied the sub-subplots. The Obtained results 

showed that the amino acids significantly affected the studied traits, where 

applying Tryptophan increased spike length in the 1
st
 season and increased the

weight of 1000 grain in 2nd season. Spraying Tyrosine gave the highest average 

of spikes number per m
-2

 in the 1st season, grains number per spike 47.33 and

49.94 grain per spike for the both seasons and therefore increased the grain yield 

5.92 and 6.83 t.ha
-1

. Whereas amino acids didn’t show any significant effect on

the harvest index. Amino acids concentrations had a significant impact on traits 

such as spike length, grains per spike, weight of 1000 grain and grain yield. 

Concentration of 200 mg L
-1

 gave highest grain yield value reached 6.27 and

7.16 t ha
-1

 for both seasons respectively, while had no significant effect on the

harvest index. Used varieties differed significantly for studied traits in both 

seasons, Alrashed variety was superior in traits like spike length, number of grain 

per spike (47.86 and 49.19), 1000 grain weight 34.12 and 35.49 gm, grain yield 

6.32 and 7.09 t ha
-1

 and the harvest index for both seasons respectively. However

Abu Ghraib3 variety was superior for spikes per square meter 507.0 and 523.9 

spike.m
-2

.

Keywords: Amino Acids, Response, Wheat Cultivars. 

المقدمة

 لغذاء الرئيس المصدر تشكل حيث, كبيرة بكميات االنسان يحتاجيا التي الحبوب محاصيل من الحنطة تعد
 المنتج بين توازن  خمق يتطمب مضطرد وبشكل السكان زيادة إن( 61) العالم سكان من% 53 من اكثر
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 سبب اما( 4) الحنطة تستورد التي البمدان بين من السادسة المرتبة العراق يحتل. والطمب لمبمد العام
 مع المستور خمط اجل من منة محالو ال أمراً  االستيراد جعل مما المنتج نوعية ورداءة الحاصل انخفاض
 البمدان بإنتاج قورنت ما اذا متدنية وىي 6-دونم كغم 321 تتجاوز لم العراق انتاجية ان. البمد في المنتج

 عن فضالً ( والجفاف كالتممح)  بالتربة متعمقة ومشاكل الحقل ادارة سوء الى السبب ويعود زراعياً  المتقدمة
, لمزراعة الصالحة االراضي اختزال نتيجة تعقيداً  المشكمة من زاد مما الري  ماء انحسار من اخيراً  حصل ما
 المحصول ىذا انتاجية تدىور دون  لمحيمولة بديمة وسائل عن البحث المختصين عمى لزاماً  اصبح لذا

 النبات مقدرة من تزيد التي األمينية األحماض كاستخدام الحديثة العممية االساليب بأتباع وذلك. ونوعيتو
 والجبرلينات كاالوكسينات النمو منظمات من النبات محتوى  تنظيم طريق عن, البيئية اإلجيادات لتحمل
 الى تؤدي االمينية االحماض زيادة إن كما, الكربوني التمثيل عممية كفاءة ورفع النمو عممية تنظم التي

 الماء سحب عمى الخمية قابمية تزداد وبذلك لمخمية, المائي الجيد من يقمل وبدورة االزموزي  الجيد انخفاض
 من عدد نتائج أشارت. (4) لمنباتات الخضري  النـمو زيادة ثم ومن النمو وسط من فيو الذائبـة والمغذيات
 والحاصل النمو صفات زيادة الى ادى الحنطة نبات عمى االمينية االحماض رش إن الى الباحثين
 لمظروف تتأقمم والتي الجيدة والنوعية الحاصل ذات األصناف عن البحث كذلك(. 65و 3 ,1) ومكوناتو
 ىناك بأن الخبز حنطة من الوراثية التراكيب من عدد دراسة عند الباحثين من عدد وجد وقد الجديدة البيئية
 ىذه جاءت تقدم ما الى استناداً . (63و 2, 6) والحاصل النمو صفات في التراكيب بين معنوية فروق 
 لثالثة ومكوناتو الحاصل في وتأثيرىا مختمفة وبتراكيز األمينية األحماض استخدام امكانية لمعرفة الدراسة
 .العراق في المعتمدة الخبز حنطة من اصناف

المواد وطرائق العمل

 العائد التجارب حقل في 2162 –2161و 2161 –2163 الشتويين الموسمين خالل حقمية تجربة نفذت
 خط ضمن الواقع( البديل الموقع) غريب أبي –االنبار جامعة –الزراعة كمية –الحقمية المحاصيل لقسم

 مزيجة تربة في البحر سطح مستوى  عن م 54.6 وارتفاع شرقاً  44.24º طول وخط شماالً  55.22º عرض
 –حممت التربة في مختبر الييأة العامة لمبحوث الزراعية . 6الجدول في خواصيا والمبينة غرينية, طينية

بترتيب االلواح  R.C.B.D)نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة )أبوغريب ,  -قسم التربة
( وبثالثة مكررات , لدراسة تأثير األصناف و االحماض Split-Split plot Designالمنشقة ) –المنشقة 

االمينية وبتراكيز مختمفة في الحاصل ومكوناتو لحنطة الخبز, خصصت االلواح الرئيسة لألحماض 
( أما األلواح الثانوية فقد خصصت لتراكيز Tryptophaneو Arginineو Tyrosineاالمينية )

( 5وابوغريب 2(  بينما احتمت االصناف )الرشيد وتموز6-م لترممغ 211و 611و 1االحماض االمينية )
.االلواح تحت الثانوية
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      5112 – 5112بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة التجربة  قبل الزراعة ولمموسمين   1جدول 
 .5112 – 5112و

 2101 - 2101 2101 - 2102 الوحدة الصفة
pH 2.32.2االس الهيدروجيني 
 5.20 5.29 0-ديسي سيمنز م ECااليصالية الكهربائية 
 5.2. ..22 تربة 0-ممغم كغم النتروجين الجاهز
03.53 05.23 تربة 0-ممغم كغم الفسفور الجاهز

..092 0.2.3 تربة 0-ممغم كغم البوتاسيوم الجاهز
 03.2 03.0 تربة 0-غم كغم المادة العضوية

مفصوالت 
 التربة

Clay  32 3.0 تربة 0-كغمغم.

Silt 332 331 تربة 0-غم كغم
Sand 0.2 029 تربة 0-غم كغم

 مزيجية طينية غرينية مزيجية طينية غرينية النسجة

 2م 1أجريت العمميات الحقمية من حراثة وتنعيم وتسوية وبعد ذلك قسمت الى وحدات تجريبية مساحتيا 
خطوط. تركت  61, احتوت الوحدة التجريبية عمى تجريبيةوحدة  22تمل كل مكرر عمى , إذ اشم( 5×2)

سم بين الوحدات الثانوية لضمان عدم انتقال  31م بين الوحدات التجريبية الرئيسة ومسافة 6مسافة 
 211( بمعدل N%41المحاليل المائية لألحماض االمينية عند الرش, سمدت التجربة بسماد اليوريا )

ات متساوية االولى عند الزراعة والثانية عند مرحمة التفرعات والثالثة عند اضيف عمى اربع دفع  6-ىـ Nكغم
6-ه Pكغم 100كما اضيف السماد الفوسفاتي بمعدل  ,مرحمة االستطالة والرابعة عند مرحمة طرد السنابل

تمت الزراعة سربًا في خطوط  الزراعة . الزراعة( عند P2O5%41عمى ىيئة سوبر فوسفات ثالثي )
كغم  621لمموسمين االول والثاني عمى التوالي وبمعدل بذار  25/66/2162و  65/62/2161بتاريخ 

بعدىا مباشرًة اعطيت ريو االنبات ثم كرر الري اعتمادًا عمى رطوبة التربة , بعد وصول النباتات الى  .6-ىـ
بواسطة المرشة الظيرية سعة مرحمة التفرعات تم رش الوحدات التجريبية بتراكيز االحماض االمينية الثالث 

لتر مع مراعاة اوقات الرش عند الصباح الباكر لتالفي ارتفاع درجات الحرارة , تمت إضافة مادة ناشرة  63
لمماء لترماء لتقميل الشد السطحي  611لكل  5سم 63)محمول التنظيف الزاىي( لمحمول الرش وبمعدل 

فقد أضيفت بنفس العممية انفة الذكر في مرحمة بداية  , اما الرشة الثانيةوضمان البمل التام لألوراق
.ات كل صنف الى مرحمة النضج التامالتزىير. حصدت نباتات الوحدات التجريبية عند وصول نبات

 الى السنبمة قاعدة من قياسيا تم ( :سم) السنبمة طولفيي:  المدروسة الصفاتاما الصفات المدروسة 
 وحدة لكل المحروسة الوسطية الخطوط من اخذت سنابل لعشر كمعدل السفا بدون  الطرفية السنيبمة نياية

 .الفسمجي النضج عند تجريبية
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 متر مساحة من المحصول نضج بعد المحصودة النباتات لمجموع حسابيا تم(: 2-م سنبمة) السنابل عدد
 .تجريبية وحدة كل من المحروسة الوسطية لمخطوط مربع
 بصورة أخذت سنبمة عشرين في الحبوب لعدد كمتوسط حسب(: 6-سنبمة حبو) بالسنبمة الحبوب عدد

 .تجريبية وحدة لكل الحاصل لحساب المحصودة السنابل من عشوائية
 حاصل من حبة 6111 من مكونة المربع المتر بذور من عشوائية عينة أخذت: (غم) حبة 6111 وزن 

 . الحساس االلكتروني بالميزان وزنيا قياس وتم تجريبية وحدة كل حبوب
 وسطية خطوط خمسة) 2م 6  لمساحة الحبوب وزن  اساس عمى حسابو تم( : 6-ىـ طن) الحبوب حاصل
 . 6-ه الطن اساس عمى الوزن  حول ثم تجريبية وحدة كل من الحارسة الخطوط استبعاد بعد( م 6 بطول
 .(62) اقترحيا التي لممعادلة وفقاً  حسابو تم% :  الحصاد دليل

حاصل الحبوبدليل الحصاد = 
 الحاصل البايولوجي
×011        

والمناقشة النتائج

 64.66 بمغ الموسمين كال في السنبمة لطول معنوي  متوسط أعمى سجل الرشيد صنف أن إلى 2 الجدول يشير
 لطول متوسط أقل سجل الذي 2وتموز 5غريب أبو الصنفين عن معنوياً  وأختمف التوالي عمى سم 63.43و

 بعضيما عن معنوياً  5غريب وأبو 2تموز الصنفين عن أختمف كما, التوالي عمى سم 4.22و 4.25 بمغ السنبمة
 بالدرجة الصنف طبيعة إلى يعود قد السنبمة طول متوسط في األصناف اختالف سبب أن. الموسمين في

لى الرئيسية  أن إلى 2 الجدول نتائج تشير. (3و 2) مع النتيجة ىذه تتماشى.  الوراثي التركيب في اختالفيا وا 
 ليا متوسط أعمى بمغ حتى األمينية األحماض تركيز زيادة مع الموسمين كال في معنوياً  ازداد السنبمة طول

 بالماء والرش 6-لتر ممغم 611 التركيزين مع مقارنةً , 6-لتر  ممغم 211التركيز عند سم 62.24و 66.15
 اتفقت. التوالي عمى لمموسمين سم 66.33و 61.44 السنبمة لطول متوسط أقل األخير سجل الذي فقط المقطر

 5) االمينية باألحماض الرش تراكيز بزيادة معنوياً  ازداد السنبمة طول ان بينت بحوث نتائج مع النتيجة ىذه
 أعمى حققت قد التربتوفان األميني بالحامض رشت التي النباتات أن 2 الجدول نتائج من يالحظ(. 66و

 بالحامض رشت التي النباتات عن معنوياً  تختمف ولم سم 66.34 األول الموسم في السنبمة لطول متوسط
 األرجنين األميني بالحامض رشت التي النباتات عن معنوياً  اختمفا أنيما غير سم 66.44 التايروسين األميني
 معاممة عمى االمينية االحماض معامالت تفوق  سبب أن. سم 61.34 لمصفة متوسط أقل أعطت والتي

 تمك دور الى يرجع التربتوفان االميني بالحامض الرش معاممة السيما بعض عن بعضيا وتميز المقارنة
 نتائج مع يتفق وىذا. السنبمة طول زيادة عمى ذلك انعكس مما النباتات نمو تحسين في االمينية االحماض

 من يالحظ كما. السنبمة طول زيادة إلى ادى الحنطة نبات عمى االمينية االحماض رش أن وجدوا الذين( 63)
 تفوقت إذ فقط, الثاني الموسم في معنوياً  كان واألحماض األصناف بين الثنائي التداخل أن نفسو الجدول
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 61.24 بمغ السنبمة لطول متوسط بأعمى معنوياً  التايروسين األميني بالحامض المرشوشة الرشيد صنف نباتات
 األميني بالحامض المرشوشة 2تموز الصنف نباتات فييا سجمت التي األخرى  التداخل بمعامألت قياساً  سم,
. سم 4.11 بمغ السنبمة لطول متوسط أقل نفسو

السنبمة )سم(  تأثير األصناف وتراكيز االحماض واالحماض االمينية وتداخالتها في طول 2الجدول 
.2101-2101 و 2101 – 2102لمحصول الحنطة لمموسمين 

 االصناف

تراكيز 
االحماض 
االمينية 
 (0-)ممغم لتر

 2101-2101الموسم الثاني  2101 -2102الموسم االول 
التراكيز  االحماض االمينية

× 
 االصناف

 االحماض االمينية
 االصناف× التراكيز 

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين

 الرشيد
1 03.1901.01 00.13 01.11 02.31 00.13 01.11 00.11 

011 00.01 01.10 00.21 00.02 01.12 00.32 02.11 02.01 
211 00.12 01.11 00.12 00.13 01.02 01.02 01.00 01.12 

 2تموز
1 3.12 3.02 3.11 3.21 3.11 3.22 3.11 3.22 

011 3.21 3.11 3.00 3.11 3.02 3.12 3.31 3.23 
211 01.21 3.11 01.22 01.11 01.21 3.23 01.13 01.11 

ابو 
 1غريب

1 3.11 3.10 01.11 3.13 01.21 01.23 01.22 01.12 
011 01.12 3.20 01.20 01.00 00.21 00.10 01.12 01.31 
211 01.02 3.22 01.32 01.00 00.22 00.21 00.11 00.11 

L.S.D %5 N.S N.S N.S N.S 
 التراكيزمتوسط  متوسط التراكيز

 االحماض
x 

 التراكيز

1 00.02 01.20 00.20 01.33 00.31 00.20 00.03 00.22 
011 00.01 00.12 00.00 00.10 02.21 00.22 00.21 00.33 
211 00.22 00.12 00.32 00.11 01.10 02.12 02.10 02.13 

L.S.D %5 N.S 1.23 N.S 1.02 
 متوسط االصناف  متوسط االصناف

 االحماض
x 

 االصناف

 02.02 00.31 02.22 01.20 00.00 00.02 01.20 00.11 الرشيد
 3.12 3.20 3.11 3.11 3.11 3.11 3.02 3.30 2تموز

 00.02 00.12 00.10 00.10 01.13 01.02 3.11 01.21 1أبوغريب
L.S.D%5 N.S 1.11 1.11 1.11 
متوسط 
 االحماض

00.03 01.23 00.20 02.01 02.11 00.32 
L.S.D%5 1.20 N.S 

 أعمى سجمت 5أبوغريب الصنف نباتات أن 2-م السنابل عددالذي يوضح  5 الجدول في النتائج من يتضح
 الصنفين نباتات عمى معنوياً  وتفوقت 2-م سنبمة 325.41و 312.11 بمغ الموسمين كال في لمصفة متوسط
. التوالي عمى لمموسمين 2-م سنبمة 434.41و 442.31 بمغ لمصفة متوسط أدنى أعطى الذي والرشيد 2تموز
 في واختالفيا الحنطة ألصناف الوراثية الطبيعة في االختالف إلى الصفة ىذه في التباين سبب يعزى  وقد

 اختالفاً  وجدوا الذين( 63و 6) نتائج مع النتيجة ىذه وتتماشى السنابل عدد ثم ومن االفرع انتاج عمى القابمية
 في معنوية زيادة وجود 5 الجدول نتائج اظيرت. المساحة بوحدة السنابل عدد في الحنطة اصناف بين معنوياً 
 العالي التركيز أعطى إذ, الموسمين كال في األمينية األحماض تراكيز بزيادة المساحة بوحدة السنابل عدد

373



 ISSN: 1992-7479            E-ISSN: 2617-6211       2102، 2العدد  01ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

 سجمت بينما, 2-م سنبمة 321.41و 312.21 بمغ السنابل لعدد متوسط أعمى 6-لتر ممغم 211 لألحماض
 عمى لمموسمين 2-م سنبمة 434.11 و 445.61 بمغ لمصفة متوسط أدنى فقط المقطر بالماء الرش معاممة
 رشت التي النباتات أن 5 الجدول نتائج من ويالحظ(. 3و 2) من كل نتائج مع النتيجة ىذه اتفقت. التوالي

 444.41 المساحة بوحدة السنابل لعدد متوسط أعمى أعطت األول الموسم في التايروسين األميني بالحامض
 تفوقت أنيا غير 2-م سنبمة 433.21 التربتوفان األميني الحامض نباتات عن معنوياً  تختمف ولم 2-م سنبمة
 412.21 بمغ لمصفة متوسط أقل أعطت التي األرجنين األميني بالحامض رشيا تم التي النباتات عمى معنوياً 
 دورىا إلى يعود قد األمينية باألحماض الرش تأثير تحت المساحة بوحدة السنابل عدد زيادة إن. 2-م سنبمة
 زيادة في إيجاباً  انعكس الذي, والبوتاسيوم والفسفور النتروجين ومنيا المغذية العناصر جاىزية زيادة في الفاعل
 المساحة بوحدة السنابل عدد في معنوية زيادة( 64) وجد المجال ىذا وفي. لمسنابل الحاممة األشطاء عدد
 5غريب أبو الصنف أن ُيبين واألصناف األمينية األحماض بين التداخل أن. االمينية االحماض رش نتيجة

 323.51 بمغ األول الموسم في لمصفة متوسط أعمى أعطى التايروسين األميني بالحامض نباتاتو المرشوشة
 5أبوغريب والصنف نفسو األميني بالحامض المرشوش 2تموز الصنف عن معنوياً  يختمف ولم 2-م سنبمة

 عمى 2-م سنبمة 363.41و 361.41 بمغ متوسطاً  أعطيا والمذان التربتوفان األميني بالحامض المرشوش
 أعمى التربتوفان االميني بالحامض المرشوشة 5غريب أبو الصنف نباتات أعطت الثاني الموسم في. التوالي
 بالتايروسين المرشوشة نفسو الصنف نباتات مع معنوياً  تختمف ولم, 2-م سنبمة 324.21 بمغ لمصفة متوسط

 المرشوشة الرشيد صنف نباتات سجمت حين في التوالي, عمى 2-م سنبمة 321.21و 363.31 واألرجنين
 عمى 2-م سنبمة 446.11و 453.21 بمغ الموسمين كال في لمصفة متوسط أدنى األرجنين األميني بالحامض
 األول الموسم في الصفة ىذه في معنوياً  واألصناف األمينية األحماض تراكيز بين الثنائي التداخل أثر. التوالي
 6-لتر ممغم 211 تركيز بأعمى رشيا تم التي 5وأبوغريب 2تموز الصنفين نباتات سجمت إذ( 5 الجدول) فقط
 حين في, معنوياً  بعضيما عن تختمفا ولم التوالي عمى 2-م سنبمة 324.21و 325.21 بمغ لمصفة متوسط أعمى

 سنبمة 425.21 بمغ لمصفة متوسط أدنى فقط المقطر بالماء رشت التي الرشيد لصنف التداخل معاممة سجمت
 ففي الموسمين, كال في معنوياً  كان الدراسة عوامل بين الثالثي التداخل أن نفسو الجدول من يالحظ كما. 2-م

 6-لتر ممغم 611وبتركيز التايروسين األميني بالحامض المرشوشة 2تموز الصنف نباتات سجمت األول الموسم
 التي 5غريب أبو الصنف نباتات عن معنوياً  تختمف لم التي, 2-م سنبمة 325.51 بمغ لمصفة متوسط أعمى
 التربتوفان من 6-لتر ممغم 611وبتركيز 2-م سنبمة 331.11 التايروسين من 6-لتر ممغم 211بتركيز رشت

, 2-م 351.41 التايروسين من 6-لتر ممغم 211بتركيز المرشوشة 2تموز الصنف ونباتات 2-م سنبمة 342.21
 األميني لمحامض 6-لتر ممغم 211 التركيز عند 5غريب أبو الصنف نباتات تفوقت فقد الثاني الموسم في أما

  المرشوشة الصنف نفس نباتات مع معنوياً  تختمف ولم 2-م سنبمة 312.51 لمصفة متوسط بأعمى التربتوفان
 ممغم 611التركيز عند 5أبوغريب الصنف ونباتات 2-م سنبمة 344.11 األرجنين من 6-لتر ممغم 211بتركيز
 353.21و 352.51 عندىا السنابل عدد بمغ التي, والتربتوفان واألرجنين التايروسين األمينية لألحماض 6-لتر
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 لمحامض فقط المقطر بالماء المرشوشة الرشيد صنف نباتات أعطت بينما, التوالي عمى 2-م سنبمة 341.21و
 لكال 2-م سنبمة 465.11و 462.21 بمغ المساحة بوحدة السنابل لعدد متوسط أقل التايروسين األميني

 .التوالي عمى الموسمين

 2-تأثير االصناف وتراكيز االحماض واالحماض االمينية وتداخالتها في عدد السنابل م 1جدول ال
 . 2101 – 2101و  2101 - 2102لمحصول الحنطة لمموسمين 

 االصناف
تراكيز االحماض 
االمينية )ممغم 

 (0-لتر

 2101-2101الموسم الثاني  2101 -2102الموسم االول 
التراكيز  االحماض االمينية

× 
 االصناف

×التراكيز  االحماض االمينية
 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين االصناف

 الرشيد
1 305.21 35..21 35..31 353.51 303.11 333.21 333.31 331.21

011325.11352.21321.11332.91320.11353.21320.11325.51
511 325.21 320.31 212.11 323.31 212.21 322.31 255.31 392..1

 2تموز
1 330.31 319.11 333.11 35..01 332.31 321.11 323.31 322.51

011223.31392.21332.31212.313.9.11230.113.2.31215.01
511232.31203.31251.21253.21230.31202.31202.31253.31

ابو 
 1غريب

1 393.21 322.11 323.11 322.91 210.31 390.11 3.1.11 391..1
011 230.31 322.11 232.21 20..31 232.31 23..21 232.21 231.91
511221.1139..11252.11253.2121..21239.11225.31231.11

L.S.D %5 3..25 55..9 32.23 N.S
 متوسط التراكيز متوسط التراكيز

 االحماض
× 

 التراكيز

1339.21333.51332.31333.01323.91320.91325.91329.21
011 20..91 322.01 3.3.21 3.9.91 392..1 39..01 210.31 39..31
511202.513.2.91202.21212.51202.21219.91233.21251.31

L.S.D %5 N.S 02.33 N.S 03.32
متوسط  

 االصناف
متوسط االصناف 

 االحماض
x 

 االصناف

329.91 329.51 330.21 91..32 332.21 1..323 332.51 335.31 الرشيد
5202.91323.31322.113.2.21395.21215.013.9.51393.21تموز

1252.21259.21253.91..3252.31329.21202.91212.11202أبوغريب
L.S.D%550.3205.2.50.3303.10
متوسط 
 االحماض

393.91325.213.5.213.9.01391.11399.31
L.S.D%5 02.02 N.S 

 الحبوب لعدد متوسط بأعمى معنوياً  تفوق  الرشيد صنف أن 4 الجدول من يتضح 6-سنبمة الحبوب عدداما 
 أقل أعطى الذي 2تموز والصنف 5أبوغريب بالصنف مقارنة, 6-سنبمة حبة 44.64و 42.31 بمغ بالسنبمة
 األصناف تمايز سبب يرجع وقد. التوالي عمى لمموسمين 6-سنبمة حبة 41.63و 44.14 بمغ لمصفة متوسط
 كما(. 62و 61) من كل نتائج مع النتيجة ىذه اتفقت. الوراثية األصناف طبيعة إلى الصفة بيذه بينيا فيما

 43.31 بالسنبمة الحبوب لعدد متوسط أعمى حقق 6-لتر ممغم 211التركيز أن 4 الجدول نتائج أظيرت
 فييا سجل التي 6-لتر ممغم 1و 611 اآلخرين التركيزين عمى معنوياً  بذلك متفوقاً  6-سنبمة حبة 44.34و

375



 ISSN: 1992-7479            E-ISSN: 2617-6211       2102، 2العدد  01ة مجمد مجمة األنبار لمعموم الزراعي

 عمى الموسمين لكال 6-سنبمة حبة 43.33و 42.24 بمغ لمصفة متوسط أقل 6-لتر ممغم 1 األخير التركيز
 من أكبر قدراً  وفرت 2 الجداول السنبمة طول زيادة في األحماض تراكيز لزيادة اإليجابي التأثير إن. التوالي
 في عددىا زيادة ثم ومن إجياضيا من ويقمل عقدىا من ليزيد النامية الحبوب إلى ليذىب المصنع الغذاء
 األميني بالحامض رشت التي النباتات أن 4 الجدول نتائج تشير كما(. 62) مع تتفق النتيجة ىذه. السنبمة

 قياساً  6-سنبمة حبة 44.44و 42.55 بمغ بالسنبمة الحبوب لعدد متوسط بأعمى معنوياً  تفوقت التايروسين
 بمغ الموسمين كال في لمصفة متوسط أقل أعطت التي األرجنين األميني بالحامض رشت التي بالنباتات
 رشت التي النباتات عن معنوياً  األولى المعاممة تختمف ولم التوالي عمى 6-سنبمة حبة 44.45و 45.42

 بالحامض رشت التي النباتات تفوق  إن. األول الموسم في 6-سنبمة حبة 43.42 التربتوفان األميني بالحامض
 المخصبة البويضات عدد زيادة في إيجابي بشكل انعكس 2 الجدول السنبمة طول صفة في التايروسين األميني
 الحبوب عدد في معنوية زيادة( 64) وجد المجال ىذا وفي. بالسنبمة المتشكمة الحبوب عدد زيادة ثم ومن

 لمتداخل معنوي  تأثير وجود 4 الجدول نتائج من يالحظ. النبات عمى االمينية االحماض رش عند بالسنبمة
 بالحامض المرشوشة النباتات سجمت إذ فقط, األول الموسم في وتراكيزىا األمينية األحماض بين الثنائي
 معنوياً  واختمفت 6-سنبمة حبة 36.26 بمغ لمصفة متوسط أعمى 6-لتر ممغم 211 بتركيز التايروسين األميني

 لعدد  متوسط أدنى فقط المقطر بالماء المرشوشة األرجنين معاممة فييا سجمت التي المعامالت بقية عن
 .6-سنبمة حبة 46.15 بمغ السنبمة في الحبوب

لوزن عمى متوسط بأمعنويًا تفوق ن صنف الرشيد أ 62الجدول  أشارت نتائجفقد  حبة غم 6111وزن اما 
 5بوغريبأو  2مقارنة مع صنفي تموزغم عمى التوالي  53.44و 54.62بمغ حبة ولكال الموسمين  6111
في  حبة 6111قل متوسط لوزن أ 5أبوغريب, فيما أعطى الصنف ولن لم يختمفا معنويًا في الموسم األيالمذ

 2-وقد يعود السبب في ذلك الى انخفاض عدد السنابل م غم عمى التوالي. 51.43و 51.12بمغ  كال الموسمين
التي قممت عدد الحبوب الكمية التي تتوزع الييا المواد المصنعة مما ادى الى امتالئيا بشكل كامل  5الجدول 

( الذين وجدوا فروًق معنوية بين اصناف 63و 62ونجم عن ذلك زيادة في وزنيا. اتفقت ىذه النتيجة مع )
 تراكيزحبة مع زيادة  6111زيادة في وزن وجود  3يتبين من نتائج الجدول حبة.  6111الحنطة في وزن 

بمغ  في كال الموسمين حبة 6111أعمى متوسط لوزن  6-ممغم لتر 211أعطى التركيزمينية, إذ حماض األاأل
في  غم 56.23 6-ممغم لتر 611ختمف معنويًا مع التركيزين غير أالتوالي, من  غم عمى 55.34و 56.45

قل أعطت أ ول واختمفت معنويًا مع معاممة المقارنة المرشوشة بالماء المقطر في كال الموسمين التي الموسم األ
 .عمى التوالي 56.35و 51.32متوسط لمصفة بمغ 
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تأثير االصناف وتراكيز االحماض واالحماض االمينية وتداخالتها في عدد الحبوب في السنبمة  0جدول ال
.2101- 2101و  2101 – 2102لمموسمين 

االصىاف

تراكيس االحماض 

االميىية )ملغم 

لتر
-1

)

 5112-5112الموسم الثاوي 5112 -5112الموسم االول 

×التراكيس  االحماض االميىية

االصىاف

×التراكيس  االحماض االميىية

االصىاف  تربتوفاناالرجىيه تايروسيهتربتوفان االرجىيه تايروسيه

الرشيد

144.4142.6542.1144.2643.3644.6142.2241.24

11131.3544.6242.2142.3235.3444.4244.4344.45

51134.2231.1144.1136.2435.1636.2244.3236.53

5تموز

146.5241.4545.1546.2341.1142.4144.1244.41

11143.5542.3144.3144.6242.2545.6242.2341.14

51143.1145.3141.2141.5244.3141.6543.5443.16

ابو 

3غريب

142.6541.1545.1246.2441.3145.6141.2243.31

11143.2542.2145.2144.2644.2445.5542.1141.42

51131.2243.1142.3142.3135.3341.4231.4231.63

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

متوسط التراكيسمتوسط التراكيس

االحماض

التراكيس ×

142.1546.1544.3242.2442.5245.2441.6443.33

61143.6542.4143.5643.4231.4345.1443.5642.41

21136.2641.2243.1543.3132.1442.4244.3444.34

L.S.D %52.621.24N.S6.66

متوسط االصىافمتوسط االصىاف

االحماض

× 

االصىاف

44.3543.4543.5142.3136.2441.1144.6444.64الرشيد

243.6142.4644.2144.1442.4345.4141.3241.63تموز

542.1442.4644.3144.2231.1444.5143.2342.34أبوغريب

L.S.D%5N.S1.33N.S6.11

42.5545.4243.4244.4444.4543.16متوسط االحماض

L.S.D%52.131.70

وىذا قد ادى الـى زيـادة نـواتج   2د زاد من طول السنبمة في النبات الجدول أن زيادة تراكيز االحماض االمينية ق
حبـة التـي تعـد مـن المصـبات التـي  6111عممية التمثيل الضـوئي والـذي انعكـس فـي المحصـمة عمـى زيـادة وزن 

( الــذي 62تتجمــع فييــا نــواتج التمثيــل الضــوئي بشــكل مركــز. وىــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصــل اليــو الباحــث )
نتـائج يالحـظ مـن ة زيادة تراكيز الرش باألحمـاض األمينيـة. حبة نتيج 6111حصل عمى زيادة معنوية في وزن 

عمى بــأتفوقــت معنويــًا  فــي الموســم الثــاني فقــط مينــي التربتوفــانن النباتــات التــي رشــت بالحــامض األأ 3الجــدول 
مينـــين غـــم واختمفـــت معنويـــًا عـــن النباتـــات التـــي رشـــت بالحامضـــين األ 55.44حبـــة بمـــغ  6111متوســـط لـــوزن 

أن رش الحامض االميني غم المذان لم يختمفا عن بعضيما معنويًا.  52.22والتايروسين   غم 52.24رجنين األ
وبتــالي تــوفير قــدر اكبــر مــن الغــذاء المصــنع لمحبــة الواحــدة  2ســاىم فــي زيــادة طــول الســنبمة جــدول التربتوفــان 

( الـذين وجـدوا زيـادة معنويـة 63و 66, 3ت ىـذه النتيجـة مـع نتـائج كـل مـن )والذي انعكس في زيادة وزنيـا. اتفقـ
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كمـا يتبـين مـن الجـدول نفسـو وجـود تـأثير . ألحماض األمينية عمى نبات الحنطـةحبة عند رش ا 6111في وزن 
حققـت نباتـات صـنف الرشـيد إذ , فـي كـال الموسـمين واألصـناف معنوي لمتداخل الثنـائي بـين األحمـاض األمينيـة

فــي الموســم األول وبالحــامض األمينــي األرجنــين فــي الموســم الثــاني  مينــي التايروســينالمرشوشــة بالحــامض األ
ــــى متوســــط  أ  ــــوزن عم ــــة  6111ل ــــغ حب ــــواليغــــم  51.12و 54.41بم ــــى الت ــــات الصــــنف , عم بينمــــا ســــجمت نبات
بالتايروســـين فـــي الموســـم األول وبـــاألرجنين فـــي الموســـم الثـــاني أقـــل متوســـط لمصـــفة بمـــغ المرشوشـــة  5بوغريـــبأ

   التوالي. عمى غم 24.16و 24.52

حبة )غم (  0111تأثير االصناف وتراكيز االحماض واالحماض االمينية وتداخالتها في وزن  2جدول 
.2101- 2101و  2101 – 2102لمحصول الحنطة لمموسمين 

تراكيس  االصىاف

االحماض 

االميىية )ملغم 

لتر
-1

) 

 5112-5112الموسم الثاوي 5112 -5112الموسم االول 

 xالتراكيس  االميىيةاالحماض 

االصىاف

 xالتراكيس  االحماض االميىية

االصىاف تربتوفاناالرجىيه تايروسيهتربتوفان االرجىيه تايروسيه

154.6652.4455.1555.3255.3453.3555.3254.45الرشيد

11151.3155.2554.6454.1154.4151.2154.4653.32

51154.2153.6452.4354.6253.5252.3251.1151.32

2124.2223.5251.2124.4556.4351.1355.5556.23تموز

11124.4351.1356.1451.5156.1651.5255.3356.14

51151.2251.1356.1151.1356.3656.1354.4352.35

5123.5323.1424.6223.2223.1423.5351.2324.22ابو غريب

11124.3351.2351.1251.5251.4651.2351.1251.45

51151.1456.1652.1156.1252.2351.2452.1156.25

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

متوسط التراكيسمتوسط التراكيس

االحماض

 x 

التراكيس

151.2251.1251.4351.3256.3656.5652.1156.35

11152.1456.5456.4356.2352.6652.4155.1552.35

51156.4452.1452.2656.4555.1452.4154.2255.34

L.S.D %5N.S1621N.S16.1

متوسط االصىافمتوسط االصىاف

االحماض

 x 

االصناف

54.4155.3155.1154.6254.2151.1253.6353.44الرشيد

524.4224.3151.4251.6356.4451.3155.4356.43تموز

324.5251.6351.3351.1251.4124.1656.5151.43أبوغريب

L.S.D%56.241.126.661.11

56.4256.6356.2252.2252.2455.44متوسط االحماض

L.S.D%5N.S16.5

الرشيد تفوق معنويًا بأعمى حاصل أن صنف  2 يتبين من الجدول 0-طن ىـفي حين كان حاصل الحبوب 
 05.23% لمموسم األول و29..و 33.33وبنسبة زيادة مقدارىا  0-طن ه 2.19و 2.35حبوب بمغ 

عمى التوالي. إن تفوق صنف الرشيد في  3وأبوغريب 5% لمموسم الثاني عن الصنفين تموز...3و
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وفي ىذا  2و 3ين الجدولحبة  0111حاصل الحبوب يرجع إلى تفوقو في عدد حبوب السنبمة ووزن 
في حاصل الحبوب بوحدة المساحة  ين فروق معنوية بين اصناف الحنطةالسياق وجد العديد من الباحث

ىناك زيادة معنوية في  2من الجدول (. اما بالنسبة لتأثير تراكيز األحماض األمينية فقد تبين .0,  51)
 0-ممغم لتر 511 الموسمين, إذ حقق التركيزحاصل الحبوب مع زيادة تراكيز األحماض األمينية في كال

 0.33عمى التوالي وبزيادة مقدارىا  0-طن ىـ 2.02و 2.52أعمى متوسط لمصفة في الموسمين بمغ 
طن  2.52و 3.93طن حبوب عن معاممة المقارنة التي أعطت أقل متوسط لحاصل الحبوب بمغ  1.90و
 0111نابل بوحدة المساحة وعدد الحبوب بالسنبمة ووزن في الموسمين عمى التوالي. إن زيادة عدد الس 0-ىـ

قد أدت إلى زيادة حاصل الحبوب بوحدة المساحة.   2و 3, 3الجداول  0-ممغم لتر 511حبة عند التركيز
( الذين وجدوا أن زيادة تراكيز األحماض األمينية أدت إلى 03و 03عززت ىذه النتيجة ما أشار إليو )

أن النباتات التي رشت  2حاصل الحبوب بوحدة المساحة. يتضح من الجدول زيادة مكونات الحاصل ثم 
 3..2و 2.95بالحامض األميني التايروسين تفوقت بأعمى متوسط لحاصل الحبوب في الموسمين بمغ 

ولم تختمف معنويًا عن حاصل النباتات التي رشت بالحامض األميني التربتوفان غير أنيا تفوقت  0-طن ىـ
النباتات التي رشت باألرجنين التي أعطت أقل متوسط لحاصل الحبوب في الموسمين معنويًا عمى 

 3الجدوالن حبة  0111الحبوب بالسنبمة ووزن  عمى التوالي. إن زيادة عدد 0-طن ىـ 2.23و 2.32بمغ
( 00و 2ىي التي أدت إلى ىذه الزيادة في حاصل الحبوب. اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج كل من ) 2و

وجدوا أن رش األحماض األمينية قد أدى إلى زيادة حاصل الحبوب بوحدة المساحة لمحصول الذين 
 الحنطة.   

أثر التداخل الثنائي بين تراكيز األحماض واألصناف معنويًا في الموسم األول فقط, إذ سجمت نباتات 
ولم  0-طن ىـ  2..2أعمى متوسط لحاصل الحبوب بمغ  0-ممغم لتر 511صنف الرشيد المرشوشة بالتركيز

, غير 0-طن ه 2.22 0-ممغم لتر 511المرشوسة بالتركيز 3 تختمف معنويًا عن نباتات الصنف أبوغريب
 5طن عن نباتات الصنف تموز 5.20أنيا تفوقت معنويًا عمى معامالت التداخل األخرى وبزيادة مقدارىا 
 . 0-طن ىـ 3.53التي رشت بالماء المقطر فقط والتي أعطت أدنى متوسط لمصفة بمغ 
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تأثير االصناف وتراكيز االحماض واالحماض االمينية وتداخالتها في حاصل الحبوب طن  1 الجدول
 . 2101 - 2101و  2101 – 2102لمموسمين   0-هـ

تراكيس  االصىاف

االحماض 

االميىية )ملغم 

لتر
-1

) 

 2162-2161الموسم الثاني  2161 -2163الموسم االول 

 xالتراكيس  االميىيةاالحماض 

االصىاف

 xالتراكيس  االحماض االميىية

االصىاف تربتوفاناالرجىيه تايروسيهتربتوفان االرجىيه تايروسيه

13.223.223.143.261.331.411.341.16الرشيد

1111.141.661.411.412.241.142.622.13

5112.531.411.361.332.332.412.332.12

514.254.514.644.241.113.411.643.33تموز

1113.114.424.224.331.661.211.451.46

5113.224.333.363.541.121.241.441.11

313.224.623.124.341.433.441.241.24ابو غريب

1111.523.363.421.131.441.521.421.21

5111.331.511.341.322.342.652.132.22

L.S.D %5N.S0.45N.SN.S

متوسط التراكيسمتوسط التراكيس

االحماض

 x 

التراكيس

13.124.254.434.451.513.431.421.23

1111.123.433.323.131.241.331.341.24

5111.123.311.231.222.532.662.122.61

L.S.D %5N.S1633N.S1651

متوسط االصىافمتوسط االصىاف

االحماض

 x 

االصىاف

1.321.131.521.522.241.332.642.14الرشيد

53.124.354.114.241.211.511.541.51تموز

31.623.453.313.322.161.441.221.21أبوغريب

L.S.D%5N.S1.24N.S1.24

3.423.533.161.351.341.21متوسط االحماض

L.S.D%50.360.20

ن صنف الرشيد تفوق معنويًا بأعمى قيمة لدليل الحصاد أ 2من نتائج الجدول  دليل الحصاد %ان  يالحظ
 3بوغريبأ% عمى التوالي, ولم يختمف معنويًا عن نباتات الصنف  2..32و 32.21الموسمين بمغ  ولكال

في قل متوسط لمصفة أعطت أ التي  5نيما اختمفا معنويًا عن نباتات الصنف تموزأفي كال الموسمين غير 
دليل الحصاد يعود  صفة ن تفوق صنف الرشيد فيإ% عمى التوالي.  31.53و 52.12بمغ الموسمين 

( الذين أشاروا إلى 01تفق ىذه النتيجة مع ). و 2الجدول  لى تفوقو في حاصل الحبوب بوحدة المساحةإ
في اختالف االصناف في قيمة دليل الحصاد نتيجة الختالف كفاءتيا في تحويل المادة الجافة الى حبوب. 

والتداخل لتداخالت الثنائية اي تأثيرات معنوية لتراكيز االحماض واألحماض االمينية وا حين لم تظير
 .في صفة دليل الحصادالموسمين  الثالثي لعوامل الدراسة في كال
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تراكيز االحماض واالحماض االمينية وتداخالتها في دليل الحصاد )%( االصناف و  تأثير 1الجدول 
 .2101 – 2101و 2101 – 2102لمحصول الحنطة لمموسمين 

تراكيز االحماض  االصناف
االمينية )ممغم 

 (0-لتر

 2101-2101الموسم الثاني  2101 -2102الموسم االول 
 ×التراكيز  االحماض االمينية

 االصناف
 ×التراكيز  االحماض االمينية

 تربتوفان االرجنين تايروسين تربتوفان االرجنين تايروسين االصناف
33.2232.0233.3933.2032.3332.2332.9132.25 1 الرشيد

011 32.2232.2232.0132.333..1932.9332.5.32.22
211 32.2.33.1332.0232.223..2232.5.32..132.50

259.90..352.1530..353.2231..55.9253.2553 1 2تموز
011 52.1953.1255.2253.9359.9230.2531.2931.2.
211 5..0052.935..3352.3231.9031.215..2331.1.

5..32 .32.2 32.03 33.23 30.33 33.32 22..5 35.15 1 1ابو غريب
011 32.0339.2235.1932.2932.2232.5933.2232.91
211 32.5.33.9233.5233.953..2333.2232.3932.09

L.S.D %5 N.S N.S N.S N.S 
 متوسط التراكيز  متوسط التراكيز

 االحماض
 × 

 التراكيز

1 59..259.3331.2359.9333.9233.5232.0533.05
011 35.2933.3559.9230.9933.9133.9033.2333.32
211 33.2530.3033.1135.2.32.1133..333.2333.39

L.S.D %5 N.S N.S N.S N.S 
 متوسط االصناف  متوسط االصناف

 االحماض
× 

 االصناف

 2..32 32.33 32.20 32.22 32.21 32.50 32.20 32.92 الرشيد
52.2553.2053.9352.1231.2259.2031.3131.53 2تموز

33.3.33.1233.3533.9232.2332.2932.2.32.92 1أبوغريب
L.S.D%5 N.S 0.22 N.S 0..3

35.1230.3930.0233.9233.1033.01 متوسط االحماض
L.S.D%5 N.S N.S 
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