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عتـمدة مـن مأصنــاف  لحبوبالجودة والنوعية صفات ال بمواعيد مختلفة فياألحـمـاض االميـنية تـــأثـير رش 

  . Triticum aestivum  Lحنـطـــة الـخـــبز
 

 وريـجبمد عزيز الـم محاســج        فخـرالديـن عبدالقــادر صديق                            *  ـفمـؤيـد عـيادة خلـيل مخـل 

 ة /جامعة تكريتكلية الزراع /اذ أستـ           امعة تكريت      اذ / كلية الزراعة /جأستـ              ماجستير محاصيل حقلية      

 البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث االول 

   10/10/2019وقبوله  25/6/2019تاريخ استالم البحث 

 صـلمستخـلا

فــي حقل التجارب العائد لقسم المحاصيل  2019 – 2018و  2018 – 2017لية خالل الموسمين الشتويين نُفذت تجربة حق      

أصنــاف  الصفات النوعية والجودة لحبوب  عرفة تأثير رش االحماض االمينية علىلم –جامعة تكريت  –كلية الزراعة  –الحقلية 

 ات العشوائية الكاملةأستـــــخــدم في هذه الدراسة تصمـيــم القطاع.  .Triticum aestivum L  معتـمدة مـن حنـطـــة الـخـــبز

R.C.B.D بنظام األلواح المنشقة (Split- Plot Designوبثالث مكر )( رات إذ شملت االلواح الرئيسة(Main plots  ثالثــة

ة االستطالة وعد الثاني خالل مرحلوالم ZGS:22مواعيــد للرش باألحماض االمينية ،الموعد األول خالل مرحلة التفرعات 

ZGS:32  والموعد الثالث خالل مرحلة البطانZGS:40  وبورايطالي   99احتلت األصناف األثناعشر)الرشيد وبابل وادنة بينما

. قدرت استجابة (Sub-plotsاأللواح الثانوية ) (2واراس وتموز 2وسليمانية 22وبحوث 1وبغداد 6وشام 99واباء 3وأبوغريب

بوب سبة الحون  الوزن النوعي)  ل الفحوصات النوعيةت الحنطة  لمعامالت رش االحماض االمينية مع األصناف من خالنباتا

لحنطة االثنا عشر أظهرت أصناف ا .الضامرة  ونسبة البروتين ونسبة الكلوتين الرطب ونسبة الكلوتين الجاف ومعامل الكلوتين(

  1-م. هكتولتركغ 79.56و 81.84في صفة الوزن النوعي  99ادنه إذ تفوق الصنفودة وعية والجصفات النالاختالفا معنوياً في 

ن % وصفة الكلوتي39.33و 42.07% وتفوق صنف اراس في صفة الكلوتين الرطب 77.93و 78.15وصفة معامل الكلوتين 

 في 99ق صنف اباوتفو  %0.23و 0.21لحبوب الضامرة أقل نسبة لفي صفة  6وتفوق صنف شام% 15.82و 17.46الجاف 

 فروق معنويةة األمينيأظهر تأثير مواعيد رش االحماض ، و في كال الموسمين على التتابع %14.68و 15.51صفة نسبة الروتين 

ند مرحلة وتفوق الموعد الثاني ع %64.09و 66.22معامل الكلوتين  االول عند مرحلة التفرعات في صفةإذ تفوق الموعد 

لتتابع وتفوق % لكال الموسمين با13.82و 14.30% وصفة الكلوتين الجاف 36.45و 37.46تين الرطب صفة  الكلواالستطالة في 

 .% للموسم الثاني فقط14.76الموعد الثالث عند مرحلة البطان في صفة نسبة البروتين 

 ، الصفات النوعيةالحنطة  االحماض االمينية ، محصولالكلمات المفتاحية: 

Effect of Spray Dates by Amino Acids by Different Times in Qualitative Traits 

of  Certified  Varieties of Bread Wheat( Triticum aestivum L .) 
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Abstract 

      Afield experiment was carried out at winter seasons of 2017_2018 and 2018_2019 in the field of 

Field crop department –college of Agriculture-Tikrit  University to know the Effect of amino acid 

spray on quality traits, and goodness of greens for certified varieties of bread wheat Triticum 

aestivum L ..Randomized complete Block .Design R.C.B.D was used in this study by split plot 
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design System with three replicates . The main plots concluded three times of amino acid spray, the 

first time was through tillering stage, (ZGS:22), second time was through elongation stage (ZGS:32 

) and third time was through filling stage (ZGS:40), while the varieties were put in sub plots which 

were(AL_Rashed, Babelon, Adena99, Itali an bour, Abu-Graib3, Ibaa99, Sham6, Baghdad1, 

Bouhooth22, Sulaimaniah2, Arass and Tamouz2),wheat plants response was estimated for amino 

acid spray treatments with the varieties through quality tests ( Quality weight un completed grains, 

protein percentage, wet and dry percentage of Glutin and  Glutin  coefficient  The twelve varieties 

of wheat showed significant difference in quality and goodness traits, the variety Adana99 

) and gluitn coefficient trait (78.15and  1-56 k g.hecto.surpassed in quality weight trait (81.84 and 79.

77.93%) ,. While the Aras verity surpassed in wet gletin percentage (42.07and39.33%)and dry 

glutin percentage (17.46and 15.82%) .The sham6 variety  surpassed in uncompleted grains (0.21 

and 0.23%),the Ibaa99 variety  surpassed in protein percentage (15.51 and 14.68%) in the two 

seasons respectively . The effect of amine acid spray showed significant differences ,as the first date 

surpassed at tillering stage surpassed in glutin coefficient (66.22 and 64.04%), while the second 

time surpassed at elongation stage in wet glutin percentage trait (37.46 and 36.45%) ,and in dry 

glutin percentage trait (14.30 and 13.82%)  for the two seasons respectively ,the three time 

surpassed at filling stage in protein percentage trait (14.76%) for the second season only.                   

 

Key words : Amino acids, Wheat crop , Qualitative traits . 

 المـقدمـــة

راعوة زمن مصادر الحبووب الرئيسوة فوي العوالم وهوي مون أهوم المحاصويل وأكثرهوا (  .Triticum aestivum Lتُعد الحنطة )      

لو  الكلووتين ذ اجاً في العوالم ويعتمود عليهوا بصوورة رئيسوة أكثور مون ثلوث سوكان العوالم ، وترجوع أهميوة الحنطوة الحتوائهوا علوىوإنت

رع الحبووب (. علوى الورغم مون إن العوراق أول مون ز2000وآخورون ،  Jamali)البروتين االساس إلنتاج النوعية العالية من الخبز

لحنطوة ات شوهدحيوث  الحنطوة والشوعير إال أنوه موا زال  يعواني مون توردج اإلنتاجيوة والنوعيوةعلى أرضوة قبول آالف السونين السويما 

تتوابع اذ بلو  % بال4.4% و0.7وهوو دون للمساحات المزروعة واالنتاجيوة   المحلية خالل السنوات االخيرة انخفاض في معدل النمو

)وزارة  1-طون  دونوم 0.826وبلو  متوسوط الغلوة  ن دونوممليوو 3.69مليوون طون وبلغوت المسواحة المزروعوة  3.052االنتاج الكلوي 

تين والكلووتين محتواهوا مون البورو بانخفواض العوراق فـــيًتتميز بعض اصناف الحنطة المحلية المستنبطة حديثا  .( 2017 ،الزراعة

 ن )الجويالوجنوات الكلووتيالوظيفيوة  تعتمود بشوكل كبيور علوى بروتي اذ ان خصائص الطحوين ،مما يؤثر على قابليتها في تصنيع الخبز

صوناف ا اخوتالفوتتأثر خصائص الجودة وتركيب بروتين طحوين الحنطوة بالتركيوب الووراثي والظوروف البيأيوة، أج إن  (. 2017،

يم االصوناف وان محتوى البروتين ونوعيته هو معيار مهم في تقسو ،الحنطة واختالف الظروف البيأية  ينتج خصائص نوعية مختلفة

موام والتركيوز فوي االهت لوذا بودء ( .2003، اخرونو Kettlewellالحنطة لما له أهمية في تحديد وظيفة المنتج النهائي )المختلفة من 

تمواد المحصوول واع العلميوة الكفيلوة بتطبيوم عمليوات خدموة العالم على االصناف الجديدة للحنطة عالية االنتاجية  وكذل  تبنوي السوبل

ن اسوتعمال البيأوة . إ ل المغذيات الورقية التي تؤثر في زيادة االنتاج وتحسين النوعية والحفاظ علىنظام التكامل  في اضافة واستعما

ل اإلنتواج فوي يعد من المتطلبات األساسوية المهموة التوي تسواعد علوى تحسوين النوعيوة ورفوع معود  كمغذيات ورقيةاألحماض األمينية 

 خوخةشيوئي وتقليل الل توفير الطاقة للنبات وتنشيط وزيادة عملية البناء الضتأتي أهمية األحماض األمينية من خو ،وحدة المساحة 

ت زويود النباتواالبيأيوة  وزيوادة نسوبة البروتينوات فوي البالسوتيدات الخضوراء فضوالً عون ت لإلجهواداتاألوراق وحمايتها من التعورض 

لتوي تشوارف فوي ان المكونوات الخلويوة الرئيسوة للنبوات كموا تعود األحمواض األمينيوة مو (.2007 ،باألوكسينات الطبيعية )عبد الحواف  

)  مسوووارات التمثيووول الغوووذائي وتنظووويم عووودد التفرعوووات فوووي النبوووات وتحسوووين مكونوووات الحاصووول ونوعيوووة البوووروتين وزيوووادة كميتوووه

Mouhamad نقوول وكمووا تلعووب األحموواض األمينيووة دوراً كمنظمووات ازموزيووة اذ أنهووا توونظم عمليووة فووت  الثغووور  (.2016 ،وآخوورون

عتبور يُ و ، ( Claussen) ،2004األيونات وطرد السموم ومجموعة من المعادن الثقيلوة ولهوا دور مهوم فوي بنواء األنزيموات ونشواطها

ـدف تهـو ت  لــوـذفوي تحديود كفواءة االسوتفادة مون هوذه المغوذيا  تحديد مرحلة الرش المناسبة فوي التسوميد الوورقي مون العوامول المهموة

يوار التركيوب تحسين نوعيوة وجوودة المحصوول عون طريوم االسوتخدام االمثول لألحمواض األمينيوة وكوذل  اخت الى هـــــذه الدراســــة

احــوـل أفضـوـل ــمر مــواعـــيد الورش باألحمواض األمينيوة وتحديـوـدمة لظروف المنطقة من خــالل معرفـــــــة ئالوراثي األكثر مال

 الجــودة والنوعيــة للحبــوب. صفات لمحصول والتي تؤدج إلى تحسينمو للنــا
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 المـــواد وطــرائــق البحــث

فــي حقل التجارب العائد لقسم المحاصيل  2019 – 2018و  2018 – 2017نُفذت تجربة حقلية خالل الموسمين الشتويين       

ألصنــاف  النوعية والجودة للحبوب ي الصفاتلمعرفة تأثير رش االحماض االمينية فــ –جامعة تكريت  –كلية الزراعة  –الحقلية 

ض ن. هيأت أرلموسميوقــد تـم اتباع نفس األسلوب في خطوات العمل لتنفيذ التجربة في كال ا معتـمدة مـن حنـطـــة الـخـــبز

م ثاأللواح ن ألكتاف بيثم تنعيمها وتسويتها وتعديلها وعمل اوأجريت عليها عملية الخدمة  بصورة متعامدةوحرثت التجربة للزراعة 

جريبية( مساحة الوحدة الت 3*1.25) 2م 3.75وحدة تجريبية بمساحة  36قسمت األرض إلى ثالثة مكررات كل مكرر يحتوج 

وتم سم  25وأخر  م والمسافة بين خط3خطوط للزراعة بطول  4م. واشتملت الوحدات التجريبــية على1.5والمسافة بين المكررات 

دد البذور على بذرة في الخط الواحد لجميع األصناف من خالل حساب ع 350)تم زراعة 1-كغم.ه 160استعمال كمية بذار بواقع

السماد  ( وتم إضافه 1-كغم . ه200بمعدل ) )DAPوُسمدت أرض التجربة بالسماد الفوسفاتي ) .غرام للخط (15اساس وزن

-ه .كغم  200توى )( مصدراً للنتروجين بمسN %46 )وسمدت التجربة بسماد اليوريا  ،الفوسفاتي بدفعة واحدة عند الزراعة فقط 

ا موياً وحسب لحنطة يد. تـــــم زراعة بـــــذور أصناف االزراعة والثانية في مرحلة التفرعات ( بدفعتين الدفعة األولى عند 1

مباشرةً أعطيت  وبعدها ،للموسم الثاني  2018 11 20للموسم األول وبتاريخ  2017 11 20مخطط لها في التجربة أعاله بتاريخ 

م تة االدغال ن لكثروعشبت االدغال يدوياً ولك وكلما دعت الحاجة لذل ، رية األنبات ثم كرر الرج اعتماداً على رطوبة التربة

 بمعدلو( Pallas( باألس أجراء عملية المكافحة الكيميائية لنباتات األدغال العريضة والرفيعة المتواجدة مع نباتات الحنطة بمبيد

ح الدين قسم وقاية المزروعات واُجريت عمليات الذج تم الحصول عليه من مديرية زراعة صال ،1-مل هـ 500 - 450رش 

وائية طاعات العشــم القوأستـــــخــدم في هذه الدراسة تصمـيالحصاد يدويا للمحصول عند وصول النباتات إلى مرحلة النضج التام. 

 Main plots)الث مكررات إذ شملت االلواح الرئيسة )( وبثSplit- Plot Design) لمنشقةبنظام األلواح ا R.C.B.Dالكاملة 

خالل مرحلة  ( والموعد الثانيZGS:22ثالثــة مواعيــد للرش باألحماض االمينية ،الموعد األول خالل مرحلة التفرعات )

احتلت  مابين( 1974واخرون) Zadoksمقياس  على وفم( ZGS:40( والموعد الثالث خالل مرحلة البطان )ZGS:32االستطالة) 

 2وسليمانية وبور ايطالي 99وادنة 22وبابل وبحوث 1وبغداد 6وشام 99واباء 3وأبوغريب 2األصناف األثناعشر)الرشيد وتموز

شركة مابين /راعةوهي أصناف معتمدة زراعتها في العراق وكان مصدرها وزارة الز ،Sub-plotsاأللواح الثانوية  واراس(

رية البحوث الزراعية في من محافظة السليمانية  مديواراس تم الحصول عليهما  2سليمانيةباستثناء الصنفين  للبذورلنهرين العامة ا

ركة شبني اللون منتج من  NUTRIGREEN وتم استخدام سماد عضوج طبيعي يحتوج على االحماض االمينية هو  .بكره جو

GREEN  50بنسبة حامض اميني(  19ة من االحماض االمينية )االيطالية والذج يحــوج مجموع( وكاربون عضوج %C )

تركيز الموصى % وقد تم حساب كمية االحماض االمينية المستخدمة بال8( بنسبة N% ومجموع النيتروجين العضوج )23.5بنسبة 

جات في ارتفاع درزوال الندى لتال( وخفف بالماء حسب التعليمات وأجريت عملية الرش في الصباح الباكر بعد 1-هـ.لتر 2به )

وتم تحديد  ، لتر( ذات ضغط يدوج 16سعــة ) Sprayerالحرارة التي تؤثر سلباً على النبات باستعمال مـرشة ظهريــة نوع 

( 1974)اخرونو Zadoksباالعتماد على مقياس   الورقي باالحماض االمينية المراحل المهمة للنمو الخضرج للنبات عند الرش

ع ساق محد جديد الموعد األول مرحلة التفرعات عند تكوين النبات فرع واالمواعيد بدقة وكانت على النحو األتــي: د لتحدي

موعد الثالث عند الو ZGS:32الموعد الثاني مرحلة االستطالة عند امتالف النبات عقدتين على الســاق الرئيسي و ZGS:22رئيسي

 .ZGS:40دخــول النبات مرحلــة البطــان 

 الصفــات المــدروســـة

  الصفــــات الـنــوعية والجــودة للحبــوب   

  Hectoliter weight type mld- 100توم تحديود الووزن النووعي بواسوطة جهواز :   (1-هكتووليتر .)كغم الوون  النــوعـوـي .1

زن ولحسوواب وصووالح الوودين، حجووم ربووع لتوور التووابع الووى مختبوورات السوويطرة النوعيووة للشووركة العامووة لتصوونيع الحبوووب فوورع 

 .100ثم في  4يضرب وزن الحبوب في  الهكتوليتر

التوابع الوى و( Deviderتم احتساب نسبتها من خالل تقسويم عينوة مون الحبووب بالمقسوم ):نـسبــة البــذور الضــامــرة )%( .2

ان حبووب بواسوطة ميوزغوم( مون ال100مختبرات الشركة العامة لتصنيع الحبووب  فورع صوالح الودين وتؤخوذ عينوة بووزن )

 حساس ويتم التقاط الحبوب الضامرة يدوياً وبعدها توزن بالميزان الحساس وتستخرج كنسبة مأوية.

 B 18 kjeldaesتم تقدير نسبة البوروتين باسوتخدام جهواز كلودال لتقودير النتوروجين الكلوي النسبة المئوية للبروتين )%(: .3

Method for Crude Protein  سات العليا  التابعة الى كلية الزراعة جامعة بغداد في مختبرات الدرا . 

ة ريقوة القياسويباسوتخدام الطتم احتساب نسبة الكلووتين الرطوب لطحوين عينوات الحنطوة :نسبــــة الـكلــوتيـــن الـرطــب)%( .4

AACC ( 38- 77( ) 1998 ) باستعمال الجهازGlutomatic gluten Index المجهزة مون شركـوـة Perten دية السووي

 .والتابع الى الشركة العامة لتصنيع الحبوب في محافظة صالح الدين )شعبة المختبر( 

م °105رة درجوة حورا)% (: بعد حساب نسوبة الكلووتين الرطوب تجفوف العينوة فوي فورن علوى نــسبــة الكـلـوتيــن الجـــاف  .5

 .المأوية نتيجة وتحول إلى النسبةسجل الثم توزن العينة في ميزان حساس وت GlutorK 2020لمدة اربع دقائم في جهاز 

  لكلووتين مؤشوروهو مقياس قوة الكلوتين بغض النظر عون كميتوه وانخفواض معامول ا معـامــل أو دليــــل الكـلـوتــين )%(: .6

طوب بجهواز وتم تقدير معامل الكلووتين مون خوالل عمليوة الطورد المركوزج لعينوة مون الكلووتين الرلحقت بالبروتين  ألضرار

 .( ،Gluten index centrifugeرد المركزج)الط
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نظوام األلوواح  فومو R.C.B.Dحللت بيانات هذه الدراسة إحصائياً بطريقة تحليل التباين وفـــم تصميم القطاعات العشووائية الكاملوة 

متعودد  Duncanحسب اختبار  اختبار الفروق المعنوية بين المتوسطاتوتم  SASباستخدام برنامج  (Split plot Design)المشقة

 .(  2000)الراوج وخلف هللا ،  %5الحدود للمقارنة بين المتوسطات الحسابية عند مستوى احتمال 

 

 النـتــائــج والمنــاقـشـــة

ن وغير عامل الكلوتيالى وجود تأثيرات معنوية لمواعيد الرش في صفات نسبة البروتين والكلوتين الرطب وم (1يشير الجدول )    

لكلوتين لرطب وانوج في الكلوتين االوزن النوعي ونسبة الحبوب الضامرة والكلوتين الجاف في الموسم االول ، ومعمعنوج في 

االصناف وصناف الجاف وغير معنوج في صفات الوزن النوعي ونسبة الحبوب الضامرة ونسبة البروتين ومعامل الكلوتين ،أما اال

وعي ونسبة زن الندروسة ماعدا المواعيد في االصناف لصفة الكلوتين الرطب والوفي المواعيد فكانت معنوية لجميع الصفات الم

  .البروتين في الموسم الثاني فقط كانت غير معنوية

 حبوب( تحليل التباين وفق متوسطات المربعات لتأثير األصناف ومواعيد رش االحماض في الصفات النوعية والجودة لل1جدول)

 

 مصــادراالختــالف

 

 ســـم االولالـمـو

درجات 

 الحرية

الون  النـوعي 

 1-هكتوليتر/

نسـبة الحبـوب 

 الضــامرة%
معامل  كلوتين جاف % كلـوتين رطـب  % نسبة البروتين  % 

 الكلوتين %

 117.788 16.0323 14.1911 8.40611 0.00147 0.32333 2 المـــكــررات

 ns 0.00073 ns 0.15151 * 24.2677 * 4.20453 ns 560.286 0.69333 2 مـــواعيــد الــرش

** 
 4 0.30166 0.00061 0.01895 2.40055 0.69606 26.9628 (aالخطــأ التجريبـي)

 1452.92 ** 18.1950 ** 68.9743 ** 2.24510 ** 0.13590 ** 14.8106 11 االصــنـــاف

** 
 212.845 ** 10.1892 ** 26.6628 ** 1.73146 ** 0.03832 ** 5.11030 22 مواعيدرش*االصناف

** 
 66 0.42202 0.00479 0.23234 1.42064 0.35228 28.6998 (bالخطـأ التجريبــي)

 

 مصــادراالختــالف

 

 المــوسـم الثــانـــي

درجات 

 الحرية

الون  النـوعي 

 1-هكتوليتر/

نسـبة الحبـوب 

 الضــامرة%
 كلوتين جاف % كلـوتين رطـب  % نسبة البروتين  % 

ل معام

 الكلوتين %

 12.448 0.8615 5.6845 1.5114 0.0034 1.3417 2 المـــكــررات

 0.9937ns   0.0236 ns 0.8265 ns 17.970 * 4.4433 ** 274.77 ns 2 مـــواعيــد الــرش

 4 4.4213 0.0073 0.8098 1.5235 0.6378 44.066 (aالخطــأ التجريبـي)

 ** 1146.6 ** 10.971 ** 43.820 ** 2.7850 ** 0.1601 ** 15.485 11 االصــنـــاف

 ** ns 0.0161 ** 0.1929 ns 5.1798   ns  2.1637  ** 75.597 1.331 22 مواعيدرش*االصناف

 66 1.6383 0.0063 0.4679 2.8905 0.6997 26.137 (bالخطـأ التجريبــي)

 غير معنــوي          ns  (.p≤ 0.01ت مستوى إحتمال )**   معنوي تح        (.p≤0.05>0.01*   معنوي تحت مستوى إحتمال ) 

 

 الجودة والنوعيةتـأثــير االصنــــاف واألحمــاض األمينية فــي صفـــات 

 1-الون  النوعي كغم. هكتولتر:  1

أعلى متوسط  معنوياً بإعطائه 99لهذه الصفة إذ تفوق الصنف ادنه لألصنافوجود تأثير معنوج ( 2أظهرت بيانات جدول )        

 22في كال الموسمين بالتتابع ولذج لم يختلف معنوياً عن الصنف بحوث 1-كغم. هكتولتر 79.56و  81.98للوزن النوعي بل  

 77.46في الموسم االول فقط ، فيما أعطى الصنف اراس اقل متوسط للوزن النوعي بل    1-كغم. هكتولتر 81.93 بمتوسط بل 

الى طبيعة التركيب الوراثي  قد يعود سبب تباين األصناف في الوزن النوعي سمين على التتابع ،للمو 1-كغم. هكتولتر 75.08و

فضل للصنف واختالف نسب محتوى الحبوب من التركيب الكيمياوج وتتماشى هذه النتائج مع البحوث السابقة التي توصل اليها 

شاروا الى أَن أصناف الحنطة تختلف معنويا في هذا الذين أ( 2019( وابوالنضر)2018والعزاوج وآخرون)( 2010وأخرون )

مواعيد رش االحماض االمينية في صفة الوزن  ات( عدم وجود تأثير معنوج بين متوسط2كما أوضحت بيانات جدول ) الصفة.

ه الصفة إذ النوعي للموسمين االول والثاني ، في حين أثر التداخل الثنائي بين االصناف واالحماض االمينية بشكل معنوج لهذ

للموسمين على 1-كغم. هكتولتر 80.06و 83.06في الموعد االول عند مرحلة التفرعات أعلى وزن نوعي بل   99اعطى صنف ادنه

في الموسم  1-كغم. هكتولتر 76.46بينما سجل صنف الرشيد في الموعد الثالث عند مرحلة البطان أقل وزن نوعي بل   التوالي

في الموسم الثاني والذج لم يختلف معنوياً عن  1-كغم. هكتولتر  74.26الثالث عند مرحلة البطان  االول وصنف اراس في الموعد

أن اختالف طبيعة االصناف  في الموسم االول . 1-كغم. هكتولتر 76.80صنف اراس في الموعد الثالث عند مرحلة البطان بل  

 النوعي للحبوبمما انعكس ايجابياً على زيادة الوزن  دة المادة الجافةباألحماض االمينية ادى الى زياومدى استجابتها لتأثير الرش 
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الفسيولوجية من خالل دورها في تخليم مجموعة كبيرة ومتنوعة  العملياتتأثير األحماض األمينية اإليجابي على نشاط عن فضالً 

ونوعيته  اإلنتاج عدة وبالتالي تأثيرها فيات المساواألنزيم والفيتامينات كاألصباغمن المواد النتروجينية غير البروتينية 

(Mohamed ،2006وهذه النتائج تتماشى مع كل من .) El-said وMahdy (2016) (والزنكنة 2018والمحمدج )

 الى تأثير معنوج لهذه الصفة في محصول الحنطة. ا(الذين أشارو2019)

 (  1-)كغم. هكتولترمـوسمـين فـي الون  النـــوعي( تـأثـير مـواعـيد رش االحمـاض االمينـية واألصنـاف لل2جــدول)

 المـــوسم االول المــــواسم

ت 
طـا
س
و
مت

ف
نا
صــ

أل
ا

 

 المـــوسم الثاني

ت 
ــا
ط
س
و
مت

ف
ــا
صن
أل
ا

 

 الرش مواعــيد

 أصـــناف

الموعــد 

 األول

الموعــد 

 الثانــي

 ثالموعــد الثـالـ الموعــد الثانــي الموعــد األول الموعــد الثـالـث

 k-n 79.20 d-h 80.80 p 76.46 g 78.82 ghi 75.46 e-i 76.30 f-i 76.00 ef 75.92 الـرشـيد

 j-m 79.46 c-g 81.13 a-d 81.93 bc 80.84 b-h 77.26 c-h 76.93 f-i 75.83 de 76.67 بـابــل

 a 83.06 ab 82.30 g-j 80.60 a 81.98 a 80.06 ab 79.56 a-d 79.06 a 79.56 99 ادنــه

 op 77.46 lmn 79.06 abc 82.13 ef  79.55 f-i 75.73 b-h 77.40 d-i 76.80 de 76.64 بور ايطالي

 f-k 80.33 k-n 79.13 c-g 81.13 d 80.20 a-g 78.03 e-i 76.50 b-g 77.46 cd 77.33 99ابـــاء

 f-k 80.33 mno 78.40 no 78.13 fg 78.95 hi 75.06 e-i 76.46 e-i 76.16 ef 75.90 ابـو غريــب

 b-f 81.46 b-f 81.46 c-g 81.13 ab 81.35 a-f 78.30 b-g 77.53 a-e 78.73 bc 78.18 6شـــام 

 d-g 81.00 i-l 79.53 h-m 79.60 de 80.04 a-f 78.20 c-h 76.93 b-h 77.23 cd 77.45 1بـغـــداد

 b-e 81.66 ab 82.46 b-e 81.66 a 81.93 a-d 79.26 a-e 78.66 abc 79.40 ab 79.11 22بحـوث

 g-l 79.93 g-k 80.06 no 78.13 fg 79.37 b-g 77.46 d-i 76.80 f-i 75.73 de 76.66 2سليمـانيـة

 op 77.60 no 78.00 p 76.80 h 77.46 ghi 75.56 hi 75.43 i  74.26 f 75.08 اراس

 g-k 80.13 g-l 80.00 d-h 80.73 cd 80.28 c-h 76.96 b-g 77.46 d-i 76.76 cde 77.06 2تمــون

متوسطـات 

 الرش مواعــيد

80.13 

a 

80.07 

a 

79.87 

a 

 77.28 

a 

77.16 

a 

76.95 

a 

 

 %.5المتوسطـات التي تحمـل نفـس األحـرف ال تختـلف معنوياً فيـمــا بينـها بينما التي تحمل احرف مختلفة  فهي معنوية  عنـد مستــوى 

 نسبة الحبوب الضامرة%:  2

 امرة ، إذ تفوق( وجود فروق معنوية بين االصناف الداخلة في الدراسة في نسبة الحبوب الض3بيانات جدول ) أشارت         

ى متوسط % بينما سجل الصنف اراس أعل 0.23و 0.21معنوياً وأعطى أقل متوسط لنسبة الحبوب الضامرة بل   6الصنف شام

ثية لطبيعة الوراإن تباين االصناف لهذه الصفة قد يعود إلى ا . في كال الموسمين بالتتابع % 0.68و  0.59لهذه الصفة بل  

ج وجد فروق ( الذ2019هذه النتائج مع الزنكنة ) انسجمتفضالً الى الظروف البيأية المحيطة وقد المسيطرة على كل صنف 

د رش االحماض بين مواعي ( أج فروق معنوية3جدول) ولم تُظهر بيانات معنوية في نسبة الحبوب الضامرة بين اصناف الحنطة .

 صناف فروقيد واألاالمينية في صفة الحبوب الضامرة في الموسمين االول والثاني ، في حين أعطى التداخل الثنائي بين المواع

   0.17ضامرة بل معنوياً في الموعد الثاني عند مرحلة االستطالة وأعطى أقل نسبة للحبوب ال 99، إذ تفوق صنف ادنه معنوية

% في  0.72و  0.69% فيما سجل الصنف اراس في الموعد الثالث عند مرحلة البطان أعلى نسبة لهذه الصفة بلغت 0.19و

الوزن  ض األمينية في زيادإلى التأثير اإليجابي لألحمالهذه الصفة يعود  99الموسمين االول والثاني بالتتابع. أن تفوق الصنف ادنه

 ولة عن نقلحيوية المسؤالعمليات الفسيولوجية والفي كفاءة وزيادة  ابي لألحماض األمينيةالتأثير اإليج( إذ اسهم 2النوعي جدول)

ضامرة بوب المما أنعكس على امتالء الحبوب بشكل جيد والذج خفض نسبة الح وتجهيز المواد األيضية من المصدر إلى المصب

 باتات الحنطة .وية عند رش االحماض االمينية على ن( الذج وجد فروق معن2019وهـــذه النتائج تتماشى مع نتائج الزنكنة )
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 الحــبـــوب الضامرة  % نسبة( تـأثـير مـواعـيد رش االحمـاض االمينـية واألصنـاف للمـوسمـين فـي 3جــدول )      

 المـــوسم االول المــــواسم

ت 
طـا
س
و
مت

ف
نا
صــ

أل
ا

 

 المـــوسم الثاني

ت 
ــا
ط
س
و
مت

ف
ــا
صن
أل
ا

 

 رشال مواعــيد

 أصـــناف

 الموعــد الثـالـث الموعــد الثانــي الموعــد األول الموعــد الثـالـث الموعــد الثانــي الموعــد األول

 d-h 0.42 c-f 0.45 bcd 0.53 c 0.47 e-i 0.46 f-k 0.41 g-l 0.38 cd 0.42 الـرشـيد

 kl 0.20 f-k 0.33 h-l 0.31 e 0.28 k-o 0.27 i-o 0.31 j-o 0.29 fgh 0.29 بـابــل

 jkl 0.25 l 0.17 cde 0.46 ed 0.29 no 0.22 o  0.19 g-n 0.37 gh 0.26 99 ادنــه

 abc 0.57 kl 0.20 f-k 0.33 d 0.37  c-f 0.55 j-o 0.29 i-o 0.31 cde 0.38 بور ايطالي

 i-l 0.28 h-l 0.31 h-l 0.31 ed 0.30 h-o 0.33 g-n 0.36 k-o 0.28 efg 0.32 99ابـــاء

 cde 0.46 ab 0.60 d-i 0.41 bc 0.49 c-g 0.51 d-h 0.47 f-k 0.41 c 0.46 ابـو غريــب

 kl 0.20 kl 0.21 kl 0.23 f 0.21 mno 0.22 l-o 0.23 l-o 0.24 h 0.23 6شـــام 

 d-h 0.42 kl 0.21 e-j 0.38  ed 0.33 d-i 0.47 k-o 0.27 i-o 0.34 def 0.36 1بـغـــداد

 c-g 0.44 g-k 0.31 e-k 0.33 d 0.36 e-i 0.46 g-m 0.38 g-n 0.37 cde 0.40 22بحـوث

 bcd 0.54 ab 0.65 e-i 0.39 bc 0.52 a-e 0.59 a-e 0.61 f-j 0.44 b 0.55 2سليمـانيـة

 d-h 0.43 ab 0.66 a 0.69 a 0.59 a-d 0.62 ab 0.69 a  0.72 a 0.68 اراس

 ab 0.60 ab 0.61 d-h 0.42 ab 0.54 b-f 0.55 abc 0.65 d-h 0.48 b 0.56 2تمــون

متوسطـات 

 الرش مواعــيد

0.40 

a 

0.39 

a 

0.40 

a 

 0.44 

a 

0.40 

a 

0.38 

a 

 

 نسبة البروتين %:  3

معنوياً  99( وجود فروق معنوية بين االصناف الداخلة في الدراسة ، حيث تفوق صنف اباء4يتبين من نتائج الجدول )       

 13.75بينما أعطى صنف اراس أقل متوسط لهذه الصفة بل    ،%14.68و 15.51بة لبروتين بل  بإعطائه أعلى متوسط لنس

ويعزى سبب هذه االختالفات بين األصناف إلى طبيعتها الوراثية ومدى استجابتها  وقد % في كال الموسمين على التتابع.12.58و

( 2017)واخرون  Barutتتماشى هذه النتيجة مع نتائج  ،الضوئي للعمليات الفسيولوجية التي تؤثر على تكوين نواتج عملية التمثيل

 .نطة في محتوى حبوبها من البروتين( الذين وجدوا اختالفاً معنوياً بين أصناف الح2019( وابوالنضر)2017وصديم وآخرون )

( وجود فروق معنوية في متوسط صفة النسبة المأوية للبروتين بين مواعيد رش االحماض االمينية  4كما أظهرت بيانات جدول)

%  بينما سجل الموعد االول  14.76في الموسم االول فقط ،إذ تفوق الموعد الثالث عند مرحلة البطان واعطى أعلى متوسط بل  

يما أثر التداخل الثنائي بين مواعيد رش االحماض واألصناف % ، ف 14.63عند مرحلة التفرعات أقل متوسط لهذه الصفة بل  

معنوياً في الموعد الثاني عند مرحلة االستطالة وأعطى أعلى نسبة  99، حيث تفوق صنف ادنهمعنوياً في النسبة المأوية للبروتين

% في الموسم الثاني  15.16ان في الموعد الثالث عند مرحلة البط 99% في الموسم االول وصنف ابا16.00مأوية للبروتين بلغت

% في كال الموسمين  12.16و 12.94فيما سجل الصنف اراس في الموعد الثالث عند مرحلة البطان أقل نسبة لهذه الصفة بلغت

طاقة وتجهيز ال األحماض األمينية الحرة عند إضافتها تُعد مصدراً نتروجينياً أساسياً في بناء البروتينات واالنزيمات أن .بالتتابع 

وان رش االحماض االمينية لمحصول الحنطة في مرحلة البطان يمكن ان يحفز تصنيع البروتين  للعمليات الحيوية في النبات

وتحسين نوعيته كما أنها تعمل على الحد من سرعة نقص المغذيات بسبب كونها تعمل على امتصاصها بسهولة واستعمالها بشكل 

 (2014)       اتفقت هذه النتيجة مع نتائج بحوث اخرىعن اختالف استجابة اصناف الحنطة ،مباشر في تصنيع البروتينات فضالً 

Osama and Salwa وPopko (2018( والدليمي) 2018وآخرون )( الذين أشاروا بأن رش األحماض األمينية 2019والزنكنة)

 قد ادى الى زيادة في نسبة البروتين.
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 الحمـاض االمينـية واألصنـاف للمـوسمـين فـي نســبة الــبروتيــن %( تـأثـير مـواعـيد رش ا4جــدول )

 المـــوسم االول المــــواسم

ت 
طـا
س
و
مت

ف
نا
صــ

أل
ا

 

 المـــوسم الثاني

ت 
ــا
ط
س
و
مت

ف
ــا
صن
أل
ا

 

 الرش مواعــيد

 أصـــناف

الموعــد  يالموعــد الثانــ الموعــد األول الموعــد الثـالـث الموعــد الثانــي الموعــد األول

 الثـالـث

 d-l 14.65 a-j 15.07 e-l 14.52 bcd 14.74 abc 13.63 bcd 13.78 abc 14.17 bcd 13.86 الـرشـيد

 a-e 15.37 e-l 14.43 ab 15.73 ab 15.18 a-d 13.95 abc 14.11 ab 14.39 abc 14.15 بـابــل

 a-f 15.31 a 16.00 lm 13.83 abc 15.05 a-d 13.85 ab 14.39 abc 14.27 abc 14.17 99 ادنــه

 f-l 14.37 a-i 15.18 h-l 14.34 c-f  14.63 bcd 13.52 b-e 13.25 bcd 13.61 cd 13.46 بور ايطالي

 a-g 15.28 ab 15.74 a-d 15.52 a 15.51 abc 14.35 ab 14.54 a 15.16 a 14.68 99ابـــاء

 mn 13.20 e-l 14.49 c-l 14.77 fg 14.15 cde 12.97 bcd 13.65 bcd 13.60 d 13.41 ابـو غريــب

 b-j 14.98 h-l 14.30 c-l 14.81 b-e 14.70 bcd 13.78 bcd 13.67 a-d 13.94 bcd 13.80 6شـــام 

 a-h 15.26 b-j 15.01 e-l 14.50 bc 14.92 abc 14.28 abc 14.09 abc 14.35 ab 14.24 1بـغـــداد

 i-l 14.23 mn 13.32 a-i 15.17 ef 14.24 bcd 13.64 b-e 13.32 a-d 13.91 bcd 13.63 22بحـوث

 mn 13.27 jkl 14.20 ab 15.73 def 14.40 b-e 13.18 b-e 13.25 bcd 13.57 d 13.33 2سليمـانيـة

 klm 13.96 f-l 14.37 n 12.94 g 13.75 de 12.61 cde 12.98 e 12.16 e 12.58 اراس

 abc 15.71 f-l 14.41 a-g 15.27 ab 15.18 abc 14.32 a-d 13.87 ab 14.45 ab 14.21 2تمــون

متوسطـات 

 الرش مواعــيد

14.63 

b 

14.71 

ab 

14.76 

a 

 13.67 

a 

13.74 

a 

13.96 

a 

 

 %.5المتوسطـات التي تحمـل نفـس األحـرف ال تختـلف معنوياً فيـمــا بينـها بينما التي تحمل احرف مختلفة  فهي معنوية عنـد مستــوى 

 ـين الرطــب %كلــوت: ال 4

%  بينما 39.33و 42.07( تفوق صنف اراس بإعطائه أعلى متوسط لنسبة الكلوتين الرطب بل  5نتائج الجدول )الإذ تشير        

ف معنوياً عن % في كال الموسمين بالتتابع والذج لم يختل31.84و 32.90أعطى صنف بور ايطالي أقل متوسط لهذه الصفة بل  

ذا الصنف هربما يرجع تفوق % في الموسم االول فقط . 33.52و 33.12 متوسط بل  شيد اللذان أعطياوصنف الر 1صنف بغداد

ا ملنتيجة مع ام هذه وتنسج فضالً عن طبيعة االختالف الوراثي بين االصناف، الى ارتفاع محتواه من البروتين ذج النوعية الجيدة

وا ( الذين وجد2019( وابو النضر)2017( والعزاوج)2017( وصديم وآخرون)2016وآخرون) Mutwali توصل إليه كل من

 ة الكلوتينطات نسبوجود فروق معنوية بين متوس كذل  فروق معنوية بين أصناف الحنطة في النسبة المأوية للكلوتين في الحبوب.

 توسط للصفةعلى مأوأعطى  ، إذ تفوق الموعد الثاني عند مرحلة االستطالة معنوياً  الرطب بتأثير مواعيد رش االحماض االمينية

للموسم  % 35.94في حين أعطى الموعد الثالث عند مرحلة البطان  أقل متوسط بل  % للموسمين بالتتابع  36.45و 37.46بل  

ن االصناف واالحماض أما بالنسبة للتداخل الثنائي بي . % للموسم الثاني35.16والموعد االول عند مرحلة التفرعات بل    االول

%  39.95و 42.33ية فقد تفوق الصنف اراس في الموعد الثالث عند مرحلة البطان وأعطى أعلى نسبة للكلوتين الرطب بل االمين

رحلة % والموعد الثاني عند م 41.96للموسمين بالتتابع وبفارق غير معنوج عن الموعد االول عند مرحلة التفرعات

لبطان لتفرعات وابورايطالي في الموعدين االول والثالث عند مرحلتي ا % للموسم االول فقط، بينما سجل صنف 41.93االستطالة

نوياً عن صنف % ( لكال الموسمين بالتتابع والتي لم تختلف مع31.33و 30.76و 30.76و  30.60أقل نسبة لهذه الصفة بلغت) 

% وصنف 30.66حلة االستطالة % وصنف الرشيد في الموعد الثاني عند مر30.63ادنه في الموعد االول عند مرحلة التفرعات

ش األحماض األمينية رربما تكون استفادة النبات من  % للموسم االول فقط.31.46في الموعد الثالث عند مرحلة البطان  2سليمانية

ي تُعد لتلضوئي واالبناء افي الموعد الثاني عند مرحلة االستطالة بشكل مثالي نتيجة دور األحماض األمينية في زياده كفاءة عمليات 

 لمصادر إلىوئي من االتمثيل الضعمليات تنتقل اغلب المواد المصنعة من والمكَون األساس للبروتينات ومنها بروتينات الكلوتين 

للذين وجدوا ا (2019والزنكنة  2018وآخرون ،Popko و Shewry ،2009تتماشى هذه النتيجة مع نتائج )  المصبات )السنابل(،

 ية على نبات الحنطة أدى الى زيادة نسبة الكلوتين الرطب في الحبوب.إن رش األحماض األمين
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 ( تـأثـير مـواعـيد رش االحمـاض االمينـية واألصنـاف للمـوسمـين فـي نسـبة الكلوتـين الـرطـب %5جــدول )

 المـــوسم االول المــــواسم

ت 
طـا
س
و
مت

ف
نا
صــ

أل
ا

 

 المـــوسم الثاني

ت 
ــا
ط
س
و
مت

ف
ــا
صن
أل
ا

 

 الرش ـيدمواعـ

 أصـــناف

 الموعــد الثـالـث الموعــد الثانــي الموعــد األول الموعــد الثـالـث الموعــد الثانــي الموعــد األول

 e-i 37.36 n 30.66 nm 32.53 f 33.52 c-j 35.43 jk 32.13 jk 32.86 e 33.47 الـرشـيد

 mn 32.06 e-h 37.93 e-h 37.76 de 35.92 jk 32.23 b-i 36.43 e-i 34.96 de 34.54 بـابــل

 n 30.63 c-g 39.16 i-l 35.46 e 35.08 ijk 33.16 a-g 36.93 e-j 34.70 de 34.93 99 ادنــه

 n 30.60 e-i 37.33 n 30.76 f 32.90 k 30.76 h-k 33.43 k 31.33 f 31.84 بور ايطالي

 a-d 40.70 e-h 37.93 klm 34.23 c 37.62 a-e 37.50 a-e 37.63 e-j 34.86 bc 36.66 99ابـــاء

 b-e 39.60 d-h 38.56 g-j 36.86 c 38.34 a-f 37.23 a-d 38.53 a-h 36.63 b 37.46 ابـو غريــب

 i-l 35.40 hij 36.53 f-i 37.10 d 36.34 e-j 34.83 a-h 36.60 c-j 35.46 cd 35.63 6شـــام 

 nm 32.26 jkl 34.70 nm 32.40 f 33.12 jk 32.86 d-h 35.16 f-k 34.00 de 34.01 1بـغـــداد

 abc 40.96 ghi 36.96 abc 41.03 b 39.65 a-d 38.40 a-e 37.86 ab 38.93 ab 38.40 22بحـوث

 ml 34.10 ab 41.46 n 31.46 de 35.67 g-k 33.73 a-h 36.73 jk 32.16 de 34.21 2سليمـانيـة

 a 41.96 a 41.93 a 42.33 a 42.07 abc 38.73 ab 39.36 a 39.95 a 39.33  اراس

 e-h 38.36 h-k 36.36 b-f 39.33 c 38.02 a-f 37.13 a-h 36.63 a-e 37.83 bc 37.20 2تمــون

متوسطـات 

 الرش مواعــيد

36.16 

b 

37.46 

a 

35.94 

b 

 35.16 

b 

36.45 

a 

35.30 

b 

 

 %.5نما التي تحمل احرف مختلفة  فهي معنوية  عنـد مستــوى المتوسطـات التي تحمـل نفـس األحـرف ال تختـلف معنوياً فيـمــا بينـها بي

 

 كلــوتـين الجــاف %: ال 5

على متوسط ، حيث سجل صنف اراس أاألصناف في نسبة الكلوتين الجاف ( وجود فروق معنوية بين6جدول)الياُلح  من       

ع االصناف الداخلة جمي والذج تفوق معنوياً علىلثاني في الموسم ا% 15.82و في الموسم االول17.55 لنسبة الكلوتين الجاف بل  

وقد يعود سبب  بع.% في كال الموسمين بالتتا11.31و 11.71بالدراسة، بينما اعطى اصنف بورايطالي أقل متوسط لهذه الصفة بل  

 رطب كما فيتين الالكلو قد جاءت هذه النسب متوازية مع نسبةواالختالف بين األصناف لهذه الصفة إلى طبيعة التركيب الوراثي 

اروا الى ( الذين أش 2017( وصديم آخرون ) 2017( والعزاوج )2010وآخرون ) Duric وأتفقت هذه النتيجة مع ( 5جدول )

واعيد رش تأثير موجود فروق معنوية بين متوسط نسبة الكلوتين الجاف ب وكذل  وجود فروق معنوية بين األصناف في هذه الصفة.

% 13.82و 14.30، حيث تفوق الموعد الثاني عند مرحلة االستطالة معنوياً وأعطى أعلى متوسط للصفة بل   يةاالحماض االمين

  .ن بالتتابع % في كال الموسمي13.19و 13.65فيما أعطى الموعد الثالث عند مرحلة البطان  أقل متوسط  لهذه الصفة  بل  
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 االمينـية واألصنـاف للمـوسمـين فـي نســبة الكلـوتيـن الجــاف %( تـأثـير مـواعـيد رش االحمـاض 6جــدول )

 المـــوسم االول المــــواسم

ت 
طـا
س
و
مت

ف
نا
صــ

أل
ا

 

 المـــوسم الثاني

ت 
ــا
ط
س
و
مت

ف
ــا
صن
أل
ا

 

 الرش مواعــيد

 أصـــناف

الموعــد  الموعــد الثانــي الموعــد األول

 الثـالـث

الموعــد  الموعــد الثانــي الموعــد األول

 الثـالـث

 ef 14.40 j 11.03 d 15.76 e 13.73 c-k 13.63 klm 11.96 e-l 13.01 def 12.87 الـرشـيد

 j 10.86 e 14.66 ghi 13.26 f 12.93 lmn 11.83 c-l 13.43 e-l 13.03 ef 12.76 بـابــل

 f-i 13.33 d 15.73 i 12.60 de 13.88 h-l 12.63 c-i 13.93 f-l 12.86 c-f 13.14 99 ادنــه

 j 10.76 f-j 13.53 j 10.83 g 11.71 n 10.46 h-l 12.53 mn 10.93 g 11.31 بور ايطالي

 e 14.70 f-i 13.53 i 12.56 e 13.60 c-k 13.63 e-l 13.03 j-m 12.26 def 12.97 99ابـــاء

 bc 17.06 efg 14.26 i 12.46 bc 14.60 b-e 14.63 c-f 14.46 h-l 12.53 bc 13.87 ابـو غريــب

 i 12.46 i 12.93 ghi 13.20 f 12.86 j-m 12.06 g-l 12.73 e-l 13.03 f 12.61 6شـــام 

 i 12.56 i 12.96 cd 16.13 de 13.88 h-l 12.66 d-l 13.16 bcd 14.76 b-e 13.53 1بـغـــداد

 bcd 16.66 e-h 14.20 efg 14.23 b 15.03 c-g 14.36 bcd 14.76 c-l 13.36 b 14.16 22بحـوث

 i 12.56 ab 17.36 f-i 13.53 bcd 14.48 h-m 12.33 bc 14.93 c-j 13.73 bcd 13.66 2سليمـانيـة

 a 18.23 a18.26 cd 16.16 a 17.55 ab 16.06 a 16.56 bc 14.83 a 15.82 اراس

 bcd 16.36 hi 13.10 i 13.06 cde 14.17 c-f 14.46 c-g 14.33 c-h 13.96 b 14.25 2تمــون

توسطـات م

 الرش مواعــيد

14.16 

ab 

14.30 

a 

13.65 

b 

 13.23 

b 

13.82 

a 

13.19 

b 

 

 %.5المتوسطـات التي تحمـل نفـس األحـرف ال تختـلف معنوياً فيـمــا بينـها بينما التي تحمل احرف مختلفة  فهي معنوية  عنـد مستــوى 

وق الصنف اراس في الموعد الثاني عند مرحلة االستطالة وأعطى أما بالنسبة للتداخل بين االصناف واالحماض االمينية فقد تف

% لكال الموسمين بالتتابع والذج لم يختلف معنوياً عن الموعد االول عند مرحلة 16.56و 18.26 أعلى نسبة للكلوتين الجاف بل 

حلة التفرعات أقل نسبة لهذه % في الموسم االول فقط ، بينما سجل صنف بورايطالي في الموعد االول عند مر18.23التفرعات 

% 10.83% لكال الموسمين بالتتابع  وبفارق غير معنوج عن الموعد الثالث عند مرحلة البطان 10.46و 10.76الصفة بلغت 

% وصنف الرشيد في الموعد الثاني 10.86للموسم االول ولم تختلف معنوياً عن صنف بابل في الموعد االول عند مرحلة التفرعات

( 5جدول )% في الموسم االول فقط ، ان تأثير رش االحماض االمينية على نسبة الكلوتين الرطب 11.03االستطالة  عند مرحلة

 على نسبة الكلوتين الجاف في االصناف ومواعيد الرش والتداخل بينهما وانسجمت هذه النتائج مع كالً من متوازج بشكل أثر

Popko ، اللذين وجدوا فروق معنوية عند استخدام األحماض األمينية على نبات   2019والزنكنة  2018والدليمي  2018وآخرون

 الحنطة في صفة الكلوتين .

 كلــوتـين %الأو دليل : ُمعامل  6

 99( وجود تأثير معنوج ألصناف الحنطة فوي متوسوط نسوبة دليول الكلووتين ، حيوث سوجل صونف ادنوه7بيانات جدول) أشارت        

بمتوسوط  1صونف بغودادعون % ولكال الموسمين بالتتابع وبفارق غير معنوج 77.93و 78.15الكلوتين بل   أعلى متوسط لنسبة دليل

% وبفوارق غيور معنووج عون 44.25و 43.78أقل متوسط لهوذه الصوفة بلو   2، بينما سجل صنف تموزفقط% للموسم االول 77.75

اخوتالف العمليوات الفسويولوجية والحيويوة المسوؤولة ن أ % في كال الموسمين على التتابع.45.84و 44.42صنف اراس الذج اعطى

أنعكوس علوى تفووق صونف  عن نقل وتجهيز المواد األيضية من المصدر إلى المصب طبقاً لآللية الوراثية المسيطرة على كول صونف

والزنكنووة ( 2013، وتماشووت هووذه النتووائج مووع الحموود )(3و 2 الضووامرة جووداول)فووي صووفات الوووزن النوووعي ونسووبة الحبوووب  99ادنووه

هناف تأثير معنوج بوين مواعيود رش  وكذل  دليل الكلوتين. ةناف الحنطة في صف( الذين وجدوا فروق معنوية في طحين أص2019)

، إذ تفووق الموعود االول عنود مرحلوة التفرعوات معنويواً وأعطوى أعلوى متوسوط متوسوط صوفة دليول الكلووتين فوي  االحماض االمينيوة

% فيموا سوجل الموعود 63.49و 63.65بفارق غير معنوج عون الموعود الثالوث عنود مرحلوة البطوان   %64.09و 66.22للصفة بل  

كما أن التداخل الثنوائي بوين .  في كال الموسمين بالتتابع %59.04و 58.47الثاني عند مرحلة االستطالة أقل متوسط لهذه الصفة بل  
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ليل الكلوتين، حيث حقم صونف بورايطوالي فوي الموعود االول عنود االصناف ومواعيد رش االحماض االمينية أثر معنوياً في صفة د

% لونفس الموعود 85.27الوذج بلو   99% بفارق غير معنوج عن صونف ادنوه86.62مرحلة التفرعات أعلى نسبة لهذه الصفة بلغت 

لووى نسووبة بلغووت فووي الموعوود االول عنوود مرحلووة التفرعووات أع 99فووي الموسووم االول أمووا فووي الموسووم الثوواني فقوود أعطووى صوونف ادنووه

% لكوال 39.34و 37.33في الموعد الثالث عند مرحلة البطان أقل نسبة لهذه الصوفة بلغوت 2% ، في حين سجل صنف تموز81.62

% وصونف اراس 38.16الموسمين بالتتابع والتي لم يختلف معنوياً عن صنف ابوغريوب فوي الموعود الثواني عنود مرحلوة االسوتطالة 

( أن هناف عالقة ارتبواط عكسوية بوين 6و 5% للموسم االول فقط. ياُلح  من الجدوالن)39.15البطان  في الموعد الثالث عند مرحلة

كمية الكلوتين)الرطب والجاف ( ودليول أو قووة الكلووتين فكلموا زادت كميوة الكلووتين قول دليول الكلووتين ،أن رش االحمواض االمينيوة 

كونها تُعد مصدراً نتروجينيواً أساسوياً فوي بنواء  وتحسين نوعية البروتين تصنيععلى على نباتات الحنطة في مرحلة التفرعات حفزت 

تتماشى هذه النتوائج موع موا توصول اليوه  (.Balbaa ،2007و Abdel-Azizو  El-Bassiouny ،2005) البروتينات واألنزيمات 

 على الحنطة .( الذج وجد فروق معنوية في معامل الكلوتين بتأثير رش االحماض االمينية 2019الزنكنة )

 

 ( تـأثـير مـواعـيد رش االحمـاض االمينـية واألصنـاف للمـوسمـين فـي معـامـل الكـلـوتـين %7جــدول )

 المـــوسم االول المــــواسم

ت 
طـا
س
و
مت

ف
نا
صــ

أل
ا

 

 المـــوسم الثاني

ت 
ــا
ط
س
و
مت

ف
ــا
صن
أل
ا

 

 الرش مواعــيد

 أصـــناف

 الموعــد الثـالـث الموعــد الثانــي الموعــد األول عــد الثـالـثالمو الموعــد الثانــي الموعــد األول

 f-i 66.17 a-e 78.41 c-g 71.91 bc 72.16 b-g 70.15 a-d 73.45 a-d 73.29 bc 72.29 الـرشـيد

 b-g 73.26 i-l 57.13 h-k 59.19 d 63.19 b-g 69.89 i-m 55.99 e-j 62.73 d 62.87 بـابــل

 a 85.27 b-f 75.18 d-g 74.00 a 78.15 a 81.62 abc 74.64 ab 77.52 a 77.93 99 ادنــه

 a 86.62 f-i 65.75 d-g 72.61 ab 74.99 ab 76.78 g-k 61.66 c-h 66.69 c 68.37 بور ايطالي

 i-m 56.85 ijk 58.73 abc 81.68 d 65.75 j-n 53.25 h-l 59.82 a-e 72.17 d 61.41 99ابـــاء

 i-m 56.56 o 38.16 ijk 58.62 e 51.11 j-n 54.01 n-q 45.16 g-k 60.78 e 53.31 ابـو غريــب

 b-f 75.14 g-j 64.45 f-i 65.16 cd 68.25 b-f 71.33 c-h 65.81 a-e 72.19 c 69.78 6شـــام 

 a-d 79.66 d-g 70.72 ab 82.86 a 77.75 ab 77.85 b-f 71.25 ab 78.03 ab 75.71 1بـغـــداد

 mno 46.87 j-m 54.82 no 44.30 ef 48.66 l-p 50.21 k-n 52.54 j-n 53.16 e 51.97 22بحـوث

 e-h 69.03 k-n 49.40 a-e 77.05 d 65.16 c-g 65.68 h-m 57.33 d-i 64.21 d 62.41 2سليمـانيـة

 l-o 47.34 mno 46.76 o  39.15 f 44.42 m-q 48.20 m-q 47.56 pq 41.78 f 45.84 اراس

 k-n 51.84 no 42.17 o 37.33 f 43.78 m-p 50.18 opq 43.22 q 39.34 f 44.25 2تمــون

متوسطـات 

 الرش مواعــيد

66.22 

a 

58.47 

b 

63.65 

a 

 64.09 

a 

59.04 

b 

63.49 

a 

 

 %.5تــوى المتوسطـات التي تحمـل نفـس األحـرف ال تختـلف معنوياً فيـمــا بينـها بينما التي تحمل احرف مختلفة  فهي معنوية  عنـد مس

 المصادر

 لمسوتويات .Triticum aestivum  Lاسوتجابة أصوناف مون حنطوة الخبوز.2019إيناس اسوماعيل محمود .ابـــو النـــضر،  .1

 –لية الزراعة ك –من السماد النيتروجيني والرج تحت ظروف الترب الجبسية. أطروحة دكتوراه  قسم المحاصيل الحقلية 

 جامعة تكريت .

لمنتج من في تحسين صفات الخبز ا Transglutaminaseاستخدام أنزيم  .2017 .ين جعفر رمضانحس الجيـــــالوي ، .2

 غداد . ب  جامعة  -لية الزراعة ك –الحنطة المحلية )صنف الرشيد(. رسالة ماجستير قسم علوم االغذية 

تج في مدينة والخبز المندراسة نوعية ومايكروبية لبعض انواع الطحين  .2013.احــمد عــــماد صالــ   ،الحـمد  .3

 امعة تكريت .ج -. رسالة ماجستير .قسم علوم االغذية. كلية الزراعةتكريت
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ألحماض ( للرش با(.Triticum aestivum  Lاستجابة حنطة الخبز . 2018 .حامد عبد القادر عجاج الـــدلـيمــي ، .4

 النبار .ا  جامعة  -زراعة كلية ال –الحقلية  األمينية في النمو والحاصل والنوعية. اطروحة دكتوراه  قسم المحاصيل

علويم العوالي . تصميم وتحليل التجوارب الزراعيوة . وزارة الت 2000خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف هللا . الراوي ،  .5

 . 488والبحث العلمي . جامعة الموصل . الطبعة الثانية  ص 

اف مون حنطوة ش باألحماض االمينية في صفات الجوودة والخبيوز ألصونتأثير الر . 2019 .دالور دلشاد علي الـــزنـكنــة ، .6

 ركوف .ك  جامعة  -لية الزراعة ك –(. رسالة ماجستير.  قسم المحاصيل الحقلية (.Triticum aestivum  Lالخبز

فوة تل. توأثير مسوتويات مخ2017الجنابي . أحمد علي ومحسن زاوجالع عباس خضير وحسين عبدالقادر فخر الدين ،صديق .7

. مجلوة جامعوة (.Triticum aestivum L)من السماد النتروجيني في بعض الصفات النوعيوة ألصوناف مون حنطوة الخبوز

 . 678 -670تكريت للعلوم الزراعية. عدد خاص )المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعية( : 

لبستانية . كليه اجودة وأداء الحاصالت . استخدام األحماض األمينية في تحسين 2007احمد ابو اليزيد .  ،عبد الحافظ  .8

 جامعه عين الشمس . –الزراعة 

. تأثير التسميد النيتروجيني فوي نموو وحاصول وبعوض  صوفات جوودة أصنـوـاف مون 2017حسين خضير عباس. ،العزاوي .9

 .صيلالمحا قسم  . أطروحة دكتوراه جامعه تكريت كلية الزراعة(.Triticum aestivum L)حنطــة الخــــــــبز 

لفوة . توأثير مسوتويات مخت2018حسين خضير عباس ومحسن علي احمد الجنابي وفخرالدين عبد القوادر صوديم. ،العزاوي .10

. مجلوة (.Triticum aestivum L)من سماد النتروجين في حاصول الحبووب ومكوناتوه لثمانيوة أصوناف مون حنطوة الخبوز

 .27 -14(: 1) 18جامعة تكريت للعلوم الزراعية. 

 .مقارنووة الصووفات الفيزيائيووة والكيميائيووة2010ل احموود ومطهوور شوورف شوويبان ومحموود عبوودالحليم عبووادج .جووال  ،فضوول .11

اليمن والريولوجيووة لووبعض اصووناف القموو  المحلووي والمسووتورد .قسووم علوووم وتقنيووة االغذية كليووة الزراعة جامعووة صوونعاء 

13(37:)2-52. 
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. Triticosecal Wittmack Xالنمو والحاصل ومكوناته وصفات الجودة ألصناف من الحنطة الشيلمية الترتيكال 

 ل الحقلية.قسم المحاصي -لية الزراعةك –امعة تكريت ج -رسالة ماجستير
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