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الخبز المحلیةحنطةأصنافلبعض الصفات الفیزیوكیمیائیةفي  تأثیر الري والتسمید النتروجیني
النوريعبد الوھابصبیحة حسین الجبوري                                    محمد 

كلیة الزراعة والغابات–اإلحیائیةوالتقانات األغذیةقسم علوم 

الخالصة
تموز ،٩٩إباء،٣ھي أبو غریب ومحلیة الحنطة الخبر أصنافبعض ى أجریت ھذه الدراسة عل

بإضافة ي تكمیلتحت الظروف الدیمیة وظروف الري ال٢٠٠٤/ ٢٠٠٣والعراق كانت قد زرعت في ،٢
خزنت الحبوب لمدة . مجموعة من الحبوب١٦وبذلك تم الحصول على إضافتھوبعدم يالسماد النتروجین

استھدفت الدراسة . الدراسات علیھاإجراءالغرفة قبل درجة حرارةت ظروفتحاثنان و أربعون شھرا
. لحبوبفي بعض الصفات الفیزیوكیمیائیة لھذه اوالسماد النتروجینيالتكمیليالتعرف على تأثیر الري

أظھرت النتائج وجود فروقات معنویة بین األصناف في نسبة البروتین وصالبة الحبوب وتحبب الطحین 
-Solvent Retention Capacityفي قابلیة االحتفاظ بالمحلولاألصنافمك الحبة كما تباینت وعرض وس

SRCفي حینوالتسمید النتروجیني معنویا في معظم ھذه الصفات وقیمة ترسیب البروتین وأثر نظام الري
ط معنویة بین صالبة ووجدت عالقة ارتبا.على ھذه الصفات ئي والثالثيمعنوي للتداخل الثناتأثیرلم یالحظ 
ثیر أوبشكل عام كان ت.البروتین وقیمة ترسیبھ وتحبب الطحینةوقابلیة االحتفاظ بالمحالیل ونسبالحبوب 

.یلي في معظم الصفات المدروسةمالتكثیر الري أاكبر من تواألصنافالنتروجیني السماد 

المقدمة
Triticumتعد حنطة الخبز aestivum L. لخام في تصنیع الخبز وبعض ااألساسیةالمادة

فضال عن وتؤثر الظروف البیئیة والعوامل الزراعیة .لإلنسانالمباشر المنتجات التي تدخل في االستھالك 
لذلك فان دراسة الصفات .الناتجةالحبوب في كثیر من صفاتلألصنافالوراثي طبیعة التركیب

في تحدید الحالة النھائیة للمنتجات المصنعة م كثیرا الفیزیوكیمیائیة للحبوب النامیة تحت ظروف مختلفة یساھ
على إجراءھامجموعة اختبارات یتطلب إلى )١٩٨٨(Matternو Pomeranzوقد أشار.من ھذه الحبوب
صفة صالبة أنالدراسات السابقة ولوحظ من،مؤشرات عن نوعیة الطحین المنتجإلعطاءنماذج الحنطة 

الفیزیائیة المھمة لعالقتھا بعملیة الطحن ومدى مالئمة الطحین ألنواع الحبوب مثال تعد من المقاییس
واضح في المحتوى البروتیني وبالتالي تأثیرللسماد النتروجیني والظروف البیئیة أنالمخبوزات المختلفة كما 

نسبة لتأثیروجود) ٢٠٠٢(Rahmanو Turbullوقد بین،لخواص الریولوجیة للعجینةفي االتأثیر
وقوة ار ترسیب البروتین كمؤشر عن نوعیة البروتین ستخدم اختباو،في صالبة الحبوبالرطوبة والبروتین 

االحتفاظ بالمحلولدراسة قابلیة أھمیة) ٢٠٠٠(Gainesوبین ، )١٩٩٩،وآخرونCarter(الكلوتین 
solvent retention capacity وأشارمعین نتجلمالحنطة في مدى صالحیتھا وجودتھا أصنافلتمیز

مع بحامض الالكتیك مع الكلوتینین ، والسكروزبین قابلیة االحتفاظارتباطوجود عالقةإلىالباحث 
وقد ة المختلفة وارتباط الماء بمكونات الحبالنشا المتضرروكاربونات الصودیوم مع ،نتوزانات والكالیدینبال

وطول(الحبوب أبعاددراسةإنت السابقة الدراساولوحظ من.)٢٠٠٥(Plaquesو Mansourأیده
والریولوجیة یعطي مؤشر عن حجم الحبوب ووزنھا كما یؤثر في الصفات النوعیة أنیمكن ) سمكوعرض

أصنافأربعجریت ھذه الدراسة على حبوب أ.)١٩٩٧،HibbsوPosner;١٩٨٧،Posner(للطحین 
وعدم السماد النتروجینيبإضافةیلي مة والري التكیمالدیظروف المن حنطة الخبز المحلیة النامیة تحت 

في اكیاس ورقیةالمخزنة بشكل جید تحت درجة حرارة الغرفةاثنان واربعون شھراً المحصودة قبل إضافتھ
.للحبوب الناتجةفي بعض الصفات الفیزیوكیمیائیة ھذه الظروف تأثیرلمعرفة 

ھوطرائقمواد البحث
مجموعة من الحبوب تعود ألربعة أصناف من حنطة الخبز المحلیة ١٦أجریت ھذه التجارب على 

/، والعرق تم الحصول علیھا من الھیئة العامة لفحص وتصدیق البذور٢، تموز ٣، أبو غریب ٩٩ھي إباء 
ـــــــــــــــــــــــــــ

٦/٢٠٠٨/ ١٩وقبولھ ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٤م البحث  تاریخ تسل
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زراعي لقد زرعت في الموسم ااألصنافوكانت ھذه رتبة المصدقة فرع نینوى وجمیعھا من ال
،یليموظروف الري التك،الزراعة تحت الظروف المطریة: ظروف ھيأربعةتحت ٢٠٠٣/٢٠٠٤
ما وأضیف.ممل٣٧٠الساقطة خالل الموسم األمطاربلغت كمیة .إضافتھوعدم ،السماد النتروجینيبإضافة
فقد أضیفت للمعامالت ھ فقط أما السماد النیتروجینيبلة للوحدات المشموملم كري تكمیلي٥٠یعادل 

الزراعة والثانیة في بدایة على دفعتین مناصفة األولى عند) یوریا(ھـ / Nكغم ٨٠المشمولة بالتسمید بمعدل 
موعة میائیة على كل مجنظفت إلجراء االختبارات الفیزیوكیأخذت البذور وغربلت و.النمو النشطمرحلة

تین والكلوتین باإلضافة إلى تم قیاس نسبة الرطوبة والبرو، ر ھذه الظروف على الحبوب الناتجةلمعرفة تأثی
Inframaticالصالبة وتحبب الطحین باستخدام جھاز  8600 Pertrn Instrument المعتمد على تقنیة

NIRحتفاظ بالمحلول كما قدرت قابلیة اال،الشركة العامة لتصنیع الحبوب فرع نینوىي ف)SRC (
Solvent retention capacity باستخدام الطریقة التي ذكرھاGuttieri باستخدام ) ٢٠٠٤(وآخرون

وتم تقدیر %٥حامض الالكتیكو% ٥كاربونات الصودیومو%٥سكروزو%٥٠محالیل ھي الماءة أربع
Quickو Dickمحورة عن طریقة التي ذكرھا ھذا الباحث الةباستخدام الطریقالبروتینترسیبقیمة 

بنظام عاملیھكتجربة یاناتحللت الب. یةطول وعرض وسمك الحبوب باستخدام فرنیة قرصوقیس،)١٩٨٣(
وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدىSASباستخدام برنامج التصمیم العشوائي الكامل

. باط البسیط لبعض الصفات المدروسةكما قدرت قیمة االرت%٥عند مستوى المعنویة 

النتائج المناقشة
) ١ال(تشیر النتائج في: الصفات الفیزیوكیمائیة 

٤٨.٩٤٢.٣بلغت ٢سجلت أعلى صالبة لحبوب الصنف تموز األصناف المستخدمة و
الذي أعطى أقل تحبب للطحین وقد ارتبطت صالبة الحبوب معنویا بتحبب الطحین وبلغت ٩٩في صنف إباء 
المدیات المناسبة بة حبوب األصناف المستخدمة كانت قریبة منوعلى العموم فإن صال٠.٥٦**قیمة االرتباط 

)Norris١٩٨٩(،Pertrn
. درجة٧٥-٢٥یتراوح منالذي یعطي تدریج للصالبةNIRعلى تقنیة المعتمد

ت% ١٣.٧
ویعود ذلك بالدرجة الرئی٩٩في صنف إباء % ١٢.٤

Labuschagene آخرون .)٢٠٠٦(و
ولم ت. نسب البروتین المسجلة كانت ضمن المدى المالئم لصناعة الخبز

إضافةالطحین ونسبة ب
لس.  فة ا أما إضا

والكلوتین ومعدل عرض الحبة ویعزىونسبة البروتین
آخرونHong(نسبة البروتین والذي بدوره یؤدي إلى زیادة صالبة الحبوب  .)١٩٨٩،و

و٠.٣٧*
و) ٢٠٠٢(Rahmanو ٠.٥٥Turbull**و٠.٥٥**

Guttieri جدولال(). ٢٠٠٤(وآخرون
٢(

اوالنتروجین سواء في المع
) ٣جدول ال(كما لم یظھر التداخل الثالثي.الصفات

امیة ویأعطى أعلى صالبة وتحبب للطحین عند إضافة السماد تحت الظروف الد٢تموز 
-١٣و ١٢.٦-١١.٩بحدود 

.لھذه الصفات على التوالي٣٦.٩-٣٢.٩و١٤.٢
: وترسیب البروتینSRCقابلیة االحتفاظ بالمحلول 

) ٢٠٠٢(AACCالحبوب االمریكیة في السنوات االخیرة 
) SRC(من خالل قیاس قابلیة احتفاظھا بالمحلول وتقییم مدى صالحیتھا لمنتج معین 

و Mansourوقد ذكر ). ٢٠٠١، Souzaو (Gutteiriالحنطة لعالقتھا بجودة الحبوب امن قبل مربوحالیا
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Plaques)بأن قابلیة االحتفاظ ) ٢٠٠٥

.تأثیر األصناف ونظام الري والتسمید في  الصفات الفیزیوكیمیائیة للحبوب) : ١(الجدول
.%٥عند مستوى األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تختلف عن بعضھا معنویا بحسب اختبار دنكن المتعدد المدى

.تأثیر التداخل الثنائي لعوامل الدراسة في الصفات الفیزیوكیمیائیة للحبوب ): ٢(جدول ال
ملم/سمك ملم/عرض ملم/طول %الكلوتین التحبب  الصالبة %البروتین %الرطوبة الصفات

٢.٥٣ ٢.٨٠ ٥.٧٨ ٢٨.٧٠ ٥٤.٧٦ ٤٤.٦٧ ١٢.٦٣ ٩.٤٥ دیمي
ابوغریب

٢.٦٥ ٢.٨١ ٦.٢٨ ٢٨.٧٧ ٥٤.١٧ ٤٤.٦٥ ١٢.٨١ ٩.٣١ إروائي

٢.٦٩ ٢.٩٧ ٥.٨٥ ٢٧.٥٧ ٥٢.٧٢ ٤٢.٦٧ ١٢.٥٤ ٩.٦٤ دیمي
إباء

٢.٩٣ ٣.١٠ ٦.٠٣ ٢٨.٧٢ ٥٢.٢٨ ٤٢.٠٠ ١٢.٢٩ ٩.٥٥ إروائي

٢.٦٣ ٣.٠٧ ٥.٧٤ ٢٨.٦٧ ٥٦.٦٩ ٤٨.٦٥ ١٢.٧٤ ٩.٣٢ دیمي
تموز

٢.٨٥ ٣.١٣ ٥.٩٨ ٢٩.٦٧ ٥٧.٦٧ ٤٩.٢٢ ١٢.٤٩ ٩.٤٥ إروائي

٢.٦٧ ٣.٠٤ ٦.٠٣ ٢٨.١٠ ٥٤.٠٥ ٤٦.٢٠ ١٣.٨٠ ٩.٢٥ دیمي
العراق

٢.٧٣ ٣.١٣ ٦.٤٢ ٢٩.٣٠ ٥٤.٦٥ ٤٦.١٥ ١٣.٧٥ ٩.٢٠ إروائي

٢.٥٥ ٢.٧٤ ٥.٩١ ٢٨.٣٥ ٥٤.٤٢ ٤٣.٦٠ ١٢.٥١ ٩.٣١ بدون سماد
ابوغریب

٢.٦٣ ٢.٨٧ ٦.١٥ ٢٩.١٢ ٥٤.٥١ ٤٥.٧٢ ١٢.٩٣ ٩.٤٥ مسمد

٢.٨٢ ٣.٠٢ ٦.٠٠ ٢٧.٥٢ ٥١.٨٠ ٤١.٥٥ ١٢.٢٨ ٩.٥٥ ن سمادبدو
إباء

٢.٨١ ٣.٠٥ ٥.٨٨ ٢٨.٧٧ ٥٣.٢١ ٤٣.١٢ ١٢.٥٥ ٩.٦٥ مسمد

٢.٧٤ ٣.٠٨ ٥.٨٦ ٢٨.٦٥ ٥٦.٨٧ ٤٧.٥٠ ١٢.٤٢ ٩.٣٠ بدون سماد
تموز

٢.٧٤ ٣.١٢ ٥.٨٦ ٢٩.٦٢ ٥٧.١٩ ٥٠.٣٧ ١٢.٨٢ ٩.٤٥ مسمد

٢.٦٦ ٢.٩٩ ٦.١٨ ٢٧.٩٧ ٥٤.٦٠ ٤٤.٦٥ ١٣.٤٦ ٩.٢٠ بدون سماد
العراق

٢.٧٤ ٣.١٩ ٦.٢٦ ٢٩.٤٢ ٥٤.١٨ ٤٧.٧٠ ١٤.٠٩ ٩.٢٥ مسمد

٢.٦١ ٢.٩٢ ٥.٨١ ٢٧.٦١ ٥٤.٣٠ ٤٤.٠٨ ١٢.٦٧ ٩.٣٥ بدون سماد
دیمي

٢.٦٥ ٣.٠٢ ٥.٨٩ ٢٨.٩١ ٥٤.٩١ ٤٧.٠١ ١٣.١٩ ٩.٤٧ مسمد

٢.٧٧ ٢.٩٩ ٦.١٧ ٢٨.٦٣ ٥٤.٥٥ ٤٤.٥٦ ١٢.٦٧ ٩.٣٢ بدون سماد
إروائي

٢.٨٠ ٣.١٠ ٦.١٩ ٢٩.٥٦ ٥٤.٨٩ ٤٦.٤٥ ١٣.٠٠ ٩.٤٢ مسمد

ملم/سمك ملم/عرض ملم/طول %الكلوتین التحبب الصالبة %البروتین %الرطوبة الصفات

ج٢.٥٩ ب٢.٨٠ ٦.٠٣ ٢٨.٧ ب٥٤.٥ ج٤٤.٦ ب١٢.٧ ٩.٣ ابوغریب

األصناف
أ٢.٨١ أ٣.٠٣ ٥.٩٤ ٢٨.١ ج٥٢.٥ د٤٢.٣ ج١٢.٤ ٩.٦ إباء

أب٢.٧٤ أ٣.١٠ ٥.٨٦ ٢٩.١ أ٥٧.٠ أ٤٨.٩ ب ج ١٢.٦ ٩.٣ تموز

ب٢.٧٠ أ٣.٠٩ ٦.٢٢ ٢٨.٧ ب٥٤.٣ ب٤٦.٩ أ١٣.٧ ٩.٢ العراق

ب٢.٦٣ ٢.٩٧ ب٥.٨ ٢٨.٢ ٥٤.٦ ٤٥.٥ ١٢.٩ ٩.٤ دیمي
نظام الري

أ٢.٧٩ ٣.٠٤ أ٦.١ ٢٩.١ ٥٤.٧ ٤٥.٥ ١٢.٨ ٩.٣ إروائي

٢.٦٩ ب٢.٩٦ ٥.٩٩ ب٢٨.١ ٥٤.٤ ب٤٤.٣ ب١٢.٦ ٩.٣ بدون سماد
التسمید

٢.٧٣ أ٣.٠٦ ٦.٠٤ أ٢٩.٢ ٥٤.٧ أ٤٦.٧ أ١٣.٠ ٩.٤ مسمد
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توضح النتائج . وقوة الكلوتینالمتضررالنشا المتضرر كما تشیر زیادة نسبة االحتفاظ بالماء إلى زیادة النشا 
وجود اختالفات معنویة بین األصناف في جمیع معاییر ھذا االختبار ولوحظ أعلى امتصاص ) ٤الجدول(في

في ٣م یختلف عنھ صنف أبو غریب ول٢لكاربونات الصودیوم والسكروز والالكتیك في صنف تموز 
امتصاص السكروز والالكتیك ما یشیر إلى ارتفاع نسبة النبتوزاتات وقوة الكلوتین في ھذین الصنفین التي 

صنف تموز هوتفوق صنف العراق في امتصاص الماء جاء بعدیعززھا ارتفاع قیمة ترسیب البروتین فیھما 
كذلك ) ١جدولال(البة الحبوب في ھذین الصنفینبسب ارتفاع صما یشیر إلى زیادة نسبة النشا المتضرر ٢

وقد ارتبطت صالبة الحبوب معنویا مع االحتفاظ .فقد لوحظ زیادة االحتفاظ بالسكروز بزیادة صالبة الحبوب
و٠.٥٤**و٠.٨٤**و٠.٧٦**بالسكروز وكاربونات الصودیوم والالكتیك والماء وبلغت قیمة االرتباط 

وبشكل عام كانت ،)٢٠٠١(Souzaو Guttieriالي وتوافقت ھذه العالقات مع ما وجده على التو٠.٧٦**
) ٢٠٠٥(Aberdeenفيقیمة االحتفاظ بالمحالیل األربعة ضمن المدى الذي ذكره مركز البحوث الزراعیة

ا یخص مفیأما . لحدیثةاالمحلیةفي دراستھا على مجموعة األصناف) ٢٠٠٧(ومقاربة لما وجدتھ الجبوري 
مقارنة مع األصناف الثالثة األخرى ویعزى ٩٩ن فقد انخفضت معنویا في صنف إباء قیمة ترسیب البروتی

ذلك إلى انخفاض نسبة البروتین وقوة الكلوتین التي یدعمھا انخفاض قابلیة االحتفاظ بالماء في ھذا الصنف 
وقد ارتبطت نسبة .)٢٠٠٤(وآخرون Guttieriباإلضافة إلى تأثیر العامل الوراثي وھذا ما أشار إلیھ 

وكانت ھذه النتیجة متفقة مع ما توصل إلیھ ٠.٥٢**البروتین معنویا بقیمة الترسیب وبلغت قیمة االرتباط 
Johansson وSevensson)١٩٩٩ (وVarga وآخرون)وتمیزت الحبوب الناتجة تحت ظروف ). ٢٠٠٣

الصودیوم والسكروز والالكتیك ویعزى ذلك إلى امتالئھا الري التكمیلي بارتفاع قیمة احتفاظھا بكاربونات
فیھا بالمواد الغذائیة من النبات األم بشكل أفضل إذ أن الري التكمیلي قد أضیف في الفترة التي انقطعت

األمطار مما أدى إلى استمرار النباتات بالفعالیات الحیویة لمدة أطول مقارنة بالنباتات المعتمدة على األمطار 
ھأشارا لیوھذا ماما انعكس على حجم البذور الناتجة وتحسن صفاتھا النوعیة تحت ھذه الظروف  فقط

Ottmanكما ازدادت قابلیة االحتفاظ بالمحلول وقیمة ترسیب البروتین في الحبوب ،) ٢٠٠٠(وآخرون
التأثیریؤكد ماليالناتجة من معامالت مسمدة بشكل أوضح مقارنة مع تلك الناتجة تحت ظروف الري التكمی

.للسماد النتروجیني في صفات جودة الحبوب األكبر

ملم/سمك ملم/عرض ملم/طول %الكلوتین التحبب الصالبة %البروتین الرطوبة
% التسمید نظام الري األصناف

٢.٥٠ ٢.٨٠ ٥.٦٩ ٢٨.١٦ ٥٥.٠٠ ٤٣.١٥ ١٢.٤٠ ٩.٤٠ بدون سماد
دیمي

أبو 
غریب

٢.٥٦ ٢.٨١ ٥.٨٧ ٢٩.٢٥ ٥٤.٥٢ ٤٦.٢١ ١٢.٨٦ ٩.٥١ مسمد
٢.٦١ ٢.٦٨ ٦.١٣ ٢٨.٥٤ ٥٣.٨٤ ٤٤.٠٥ ١٢.٦٢ ٩.٢٠ بدون سماد

إروائي
٢.٦٩ ٢.٩٢ ٦.٤٤ ٢٩.٠٠ ٥٤.٥١ ٤٥.٢٦ ١٣.٠٠ ٩.٣٩ مسمد
٢.٦٩ ٢.٩٦ ٥.٨٩ ٢٧.١٥ ٥٢.٠١ ٤٢.٠٣ ١٢.٣٥ ٩.٦٠ بدون سماد

دیمي

إباء
٢.٧٠ ٢.٩٨ ٥.٨١ ٢٨.٠٠ ٥٣.٤٥ ٤٣.٣٥ ١٢.٧٤ ٩.٧٠ مسمد
٢.٩٥ ٣.٠٨ ٦.١١ ٢٧.٩١ ٥١.٦١ ٤١.١٢ ١٢.٢٢ ٩.٥١ بدون سماد

إروائي
٢.٩٢ ٣.١٣ ٥.٩٤ ٢٩.٥٥ ٥٢.٩٧ ٤٢.٩٠ ١٢.٣٧ ٩.٦٠ مسمد
٢.٦٣ ٣.٠٣ ٥.٧١ ٢٨.٠٤ ٥٦.١٠ ٤٧.١٤ ١٢.٥٠ ٩.٢٠ بدون سماد

دیمي

تموز
٢.٦٣ ٣.١١ ٥.٧٧ ٢٩.٣١ ٥٧.٢٨ ٥٠.٢١ ١٢.٩٩ ٩.٤٢ مسمد
٢.٨٥ ٣.١٤ ٦.٠١ ٢٩.٢٥ ٥٧.٦٥ ٤٧.٩١ ١٢.٣٤ ٩.٣٩ بدون سماد

إروائي
٢.٨٥ ٣.١٣ ٥.٩٥ ٢٩.٩٤ ٥٧.٧١ ٥٠.٥٥ ١٢.٦٥ ٩.٥٢ مسمد
٢.٦٣ ٢.٩٢ ٥.٩٦ ٢٧.١٠ ٥٤.١٠ ٤٤.١١ ١٣.٤٣ ٩.٢٠ بدون سماد

دیمي

العراق
٢.٧١ ٣.١٧ ٦.١٠ ٢٩.١٠ ٥٤.٠٠ ٤٨.٣٠ ١٤.١٨ ٩.٢٨ مسمد
٢.٧٠ ٣.٠٦ ٦.٤١ ٢٨.٨٦ ٥٥.١١ ٤٥.٢١ ١٣.٥٠ ٩.٢١ بدون سماد

إروائي
٢.٧٦ ٣.٢١ ٦.٤٢ ٢٩.٧٤ ٥٤.٢١ ٤٧.١٠ ١٤.٠٠ ٩.٢٠ دمسم

.تأثیر التداخل الثالثي لعوامل الدراسة في الصفات الفیزیوكیمیائیة للحبوب) : ٣(دول ج
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% .٥عند مستوى احتمال األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تختلف عن بعضها معنویا بحسب اختبار دنكن المتعدد المدى

.نتأثیر التداخل الثنائي لعوامل الدراسة في صفات االحتفاظ بالمحلول وترسیب البروتی): ٥(جدول ال

إال أن نسبة االحتفاظ بالمحالیل وقیمة ترسیب ) ٥جدول ال(ائي معنویا في ھذه الصفات لم یؤثر التداخل الثنو
أإلروائياتجة من معامالت مسمدة سواء تحت النظام الدیمي أو البروتین ازدادت بشكل عام في الحبوب الن

مع مالحظة أن قابلیة االحتفاظ بالمحلول ) ٦جدول ال(ولم یؤثر التداخل الثالثي معنویا في ھذه الصفات
في جمیع الظروف ویعزى ذلك إلى انخفاض٩٩صنف إباء ة ترسیب البروتین كانت منخفضة فيوقیم

.الصنف مقارنة مع األصناف األخرىوصالبة الحبوب في ھذا نسبة البروتینقیمتي

٣سم/البروتینترسیب  %الالكتیك  %السكروز %الصودیومكاربونات %الماء  الصفات

أ٦.٣٨ أ٨٧.٨٥ أب١٠٦.٤ ج٥٧.٦٥ ج٥٣.٩٨ ابوغریب

األصناف
ب٥.٥ ب٨٠.٢ ج٩٦.٩ ج٥٥.٨١ د٤٥.٤٠ إباء

أ٦.٣٠ أ ٨٧.٤ أ١٠٨.٠ أ٦٩.٣٩ ب٦٣.١٠ تموز

أ٦.٥٥ ب٨٠.٩ ب١٠٤.٧ ب٥٩.٥٤ أ٦٤.٩٢ العراق

ب٦.٠٧ ب٨٣.٥٤ ب١٠٢.٩٨ ب٦٠.٠٤ ٥٦.٥٦ دیمي
نظام الري

أ٦.٣٠ أ٨٤.٧٠ أ١٠٥.١١ أ٦١.١٦ ٥٧.١٢ إروائي

ب٦.٠٨ ب٨٢.١١ ب١٠١.٩ ب٥٨.٦١ ب٥٦.١١ بدون سماد
التسمید

أ٦.٣١ أ٨٦.١٣ أ١٠٦.١ أ٦٣.٥٩ أ٥٧.٥٠ مسمد

٣مس/ترسیب البروتین %الالكتیك  %السكروز %الصودیومكاربونات  %الماء  الصفات
٦.٣٠ ٨٧.٤٧ ١٠٤.٨٨ ٥٦.٧٣ ٥٣.٦٢ دیمي

ابوغریب
٦.٤٧ ٨٨.٢٤ ١٠٨.٠٧ ٦٠.٥٧ ٥٤.٣٤ إروائي
٥.٢٢ ٧٩.٢٨ ٩٥.٩٩ ٥٦.٠٧ ٤٥.١١ دیمي

إباء
٥.٩٢ ٨٠.٦٨ ٩٨.٠٤ ٥٧.٥٦ ٤٥.٦٢ إروائي
٦.٢٥ ٨٧.٢٤ ١٠٧.٦٠ ٦٨.٦٧ ٦٢.٧٩ دیمي

موزت
٦.٣٥ ٨٨.٤٦ ١٠٩.٠٧ ٧٠.١٢ ٦٣.٣٢ إروائي
٦.٥٧ ٨٠.١٧ ١٠٣.٤٤ ٥٨.٦٨ ٦٤.٧٢ دیمي

العراق
٦.٥٢ ٨١.٨٣ ١٠٦.٠٧ ٦٠.٤٠ ٦٥.١٢ إروائي
٦.٢٧ ٨٥.٢١ ١٠٤.١٢ ٥٤.٥٧ ٥٣.٢٦ بدون سماد

ابوغریب
٦.٥٠ ٩٠.٥٠ ١٠٨.٨٣ ٦٢.٧٣ ٥٤.٧١ مسمد
٥.٤٥ ٧٧.٨٣ ٩٥.٢٠ ٥٤.٥٦ ٤٤.٥٨ بدون سماد

إباء
٥.٧٠ ٨٢.١٤ ٩٨.٨٣ ٥٩.٠٧ ٤٦.٢٣ مسمد
٦.٢٠ ٨٦.٣٨ ١٠٦.٣٥ ٦٧.٦١ ٦٢.١٢ بدون سماد

تموز
٦.٤٠ ٨٩.٣٢ ١١٠.٣٢ ٧١.١٨ ٦٤.٠٠ مسمد
٦.٤٢ ٧٩.٤١ ١٠٢.٦١ ٥٧.٧١ ٦٤.٤٨ بدون سماد

العراق
٦.٦٧ ٨٢.٥٩ ١٠٦.٨٩ ٦١.٣٨ ٦٥.٣٦ مسمد
٥.٩٢ ٨١.٨٠ ١٠١.١٧ ٥٨.١٢ ٥٦.١٠ بدون سماد

دیمي
٦.٢٥ ٨٥.٢٨ ١٠٤.٧٨ ٦١.٩٥ ٥٧.٠٣ مسمد
٦.٢٥ ٨٢.٦١ ١٠٢.٩٧ ٥٩.١٠ ٥٦.١٢ بدون سماد

إروائي
٦.٣٨ ٨٦.٩٩ ١٠٧.٦٥ ٦٥.٢٢ ٥٨.١٢ مسمد

تأثیر األصناف ونظام الري والتسمید في صفات االحتفاظ بالمحلول وترسیب البروتین) : ٤(الجدول
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EFFECT OF IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZATION ON
PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES OF SOME LOCAL BREAD WHEAT

VARIETIES
Sabeha H. A. Al-Jobory                    Mohammed A. Al-Nori

College of Agric. and Forestry, Mosul Univ. Iraq

ABSTRACT
This study comprised four locally cultivated bread wheat varieties ; (Abu –

Ghraib 3, IPA, 99, Tamoaz 2, and Iraq) which were sown in 2003 – 2004 under rain
fed and supplementary irrigation (SI) with two levels of nitrogen fertilizer (0 and 80
kg N. ha¯1). The harvested grains stored for 3.5 year under room temperature before
measuring the parameters. The purpose of this study was to find out the effect of
(SI) and N. fertilizer on some physiochemical properties. The results indicated
significant differences in protein contents, seed hardness, granularity, width,
thickness, solvent retention capacity and protein sedimentation value among
varieties. Nitrogen fertilizer affected all these parameters, the second order
interaction had no significant effect. Generally N. fertilizer and varieties had a great
influence on these criteria comparing with the supplementary irrigation.
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٣سم/ترسیب البروتین %الالكتیك  %السكروز %كاربونات الصودیوم %الماء  التسمید نظام الري األصناف
٦.٢ ٨٤.٩٥ ١٠٣.٢٤ ٥٤.١٥ ٥٣.٥١ بدون سماد

دیمي
أبو 
غریب

٦.٤ ٩٠.٠٤ ١٠٦.٥٢ ٥٩.٢٣ ٥٣.٧٥ مسمد
٦.٣ ٨٥.٤٨ ١٠٥.٠٢ ٥٥.٠٠ ٥٤.٠٢ بدون سماد

إروائي
٦.٦ ٩١.٠٢ ١١١.١٤ ٦٦.١٤ ٥٥.٦٧ مسمد
٥.٠ ٧٧.٥٤ ٩٤.٦٥ ٥٤.٠٢ ٤٤.٥٤ بدون سماد

دیمي
إباء

٥.٤ ٨١.٠٣ ٩٧.٣٤ ٥٨.١٢ ٤٥.٦٩ مسمد
٥.٩ ٧٨.١٢ ٩٥.٦٧ ٥٥.١٣ ٤٥.٦٢ بدون سماد

إروائي
٥.٩ ٨٣.٢٥ ١٠٠.٣٢ ٦٠.٠١ ٤٦.٧٧ مسمد
٦.١ ٨٥.٨٤ ١٠٥.٥٧ ٦٧.٢٢ ٦٢.٢٤ بدون سماد

دیمي
٦.٤تموز ٨٨.٦٤ ١٠٩.٦٤ ٧٠.١٢ ٦٣.٣٥ مسمد

٦.٣ ٨٦.٩٢ ١٠٧.١٤ ٦٨.٠٠ ٦٢.٠٠ بدون سماد
إروائي

٦.٤ ٩٠.٠٣ ١١١.٠٢ ٧٢.٠٠ ٦٤.٦٥ مسمد
٦.٤ ٧٨.٨٩ ١٠١.٢٣ ٥٧.١٣ ٦٤.١٢ بدون سماد

دیمي
العراق

٦.٧ ٨١.٤٥ ١٠٥.٦٥ ٦١.٢٤ ٦٥.٣٣ مسمد
٦.٤ ٧٩.٩٣ ١٠٤.٠٢ ٥٨.٢٩ ٦٤.٨٥ بدون سماد

إروائي
٦.٦ ٨٣.٧٤ ١٠٨.١٤ ٦٤.٠٥ ٦٥.٨٩ مسمد

.تأثیر التداخل الثالثي لعوامل الدراسة في صفات االحتفاظ بالمحلول وترسیب البروتین) :  ٦(جدول ال
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