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دراسة بعض الصفات الكمية لتحديد صناعة مولت ذي فعالية انزيمية عالية لثمانية أصناف من
.)Hordeum vulgare L.(الشعير

فخر الدين عبد القادر صديق

باسم شكور ناظم البياتي

1

 قسـ المحاصيؿ الحقمية/جامعة تكريت كمية الزراعة

المستخمص
، الوركاء، شعاع، براق،نفذت ىذه التجربة لتقويم الصفات الكمية لثمانية أصناف من الشعير(تويثة

الكممات المفتاحية

) وباستخدام تصميم القطاعات العشوائية2013-2012( جامعة تكريت لمموسم الزراعي الشتوي/الزراعة

، الفعالية االنزيمية

 زرعت بذور االصناف في حقول كمية،  الحضر وسمير) وصناعة مولت ذي فعالية انزيمية عالية، امل،الخير

،  صناعة المولت:

. الشعير

)2مساحة ورقة العمم (سم،) وكانت الصفات المدروسة(ارتفاع النبات(سم،) وبثالث مكرراتR.C.B.D(الكاممة

. حاصل الحبوب (كغم،) وزن الف حبة(غم،عدد الحبوب في السنبمة،) طول السنبمة(سم، فرع/عدد االشطاء،

وقورنت المتوسطات الحسابية. وتم تحميل التجربة احصائيا حسب تحميل التباين.) (فعالية الدايستيز،)1-ىـ
: وتم الحصول عمى النتائج التالية%5 عند مستوى احتمالL.S.D باستعمال اختبار اقل فرق معنوي

وجدت اختالفات معنوية بين كل الصفات ماعدا صفة حاصل الحبوب التي لم يظير فييا فروق معنوية و

أعطى الصنف براق أعمى معدل لكل من ارتفاع النبات ومساحة ورقة العمم وعدد االشطاء إذ

 ووزن الف،وتفوق صنف الخير في طول السنبمة، فرع)عمى التوالي5.30 سم و16.96،سم96.80(بمغ

فخر

:

لممراسمة

عبدالقادر
قسم

/

الدين

صديق

المحاصيل الحقمية
.  جامعة تكريت/

2

وتفوق صنف الوركاء في صفة عدد الحبوب في السنبمة إذ،)غم49.74،سم6.83( إذ أعطى أعمى معدل،حبة

) والفعالية1- ىـ.  كغم3425)  وتفوق الصنف امل في حاصل الحبوب أذ اعطى، )سنبمة/حبة51.76(بمغ
.) لنتنر21.25(الدايستيزية إذ أعطى

Study of Some Qualitative characters To Estimate Malt Manifecutring with Heigher
Enzymic Activity for Eight Cultivurs of Barley(Hordeum vulgare L.) .
Bassim Shukuor Nadem Al-Bayte
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Key words:
Barley Cultivurs
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ABSTRACT
An experiment was conducted to evaluate the qualitative traits for eight of
Barley cultivars (Tewitha, Buraq, Shouaa,Al-werkaa, Al-khair ,Emel ,AlHader and Semir), and malt manifecutring
with higher enzymic activity ,
Seeds of these cultivurs were planted in the fields of Agriculture College/Tikrit
University ,for winter season 2012-2013 by using (R.C.B.D) Design with three
replicates ,studied characters were :Height of the plant (cm),Flag leaf
aerea(cm2), no.of tillers/branch, Length of the spike (cm) no.of grains in the
spike ,weight of 1000 grains (gm) ,yield of grains (kg/h) and Diastase
activity.the experiment was analysed as Anova, and the means were compared
by using L.S.D test at 5% level, data resulted as: traits except grain yield
which showed no significant differences ,Buraq cultivar was higher average for
traits: plant Height,Flag leaf aerea and no.of tillers (96.80cm,16.96cm2,and
5.30branch) ,and cultivar Al-khair was superior in spike length, (6.83cm and
49.74gm) and the Al-werkaa cultivur was superion in no.of grains / spike
(51.76grains/spike),and the Emel cultivur was superior in Diastiese activity
(21.25lint.).

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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المقدمة :

يعد محصوؿ الشعير  Hordum vulgare L.مف المحاصيؿ الحبوبية والذي تـ التعرؼ عميو منذ اكثر مف

عشرة االؼ سنة في منطقة حوض البحر المتوسط (الردادي . )2008,و ينتمي الشعير الى العائمة النجيمية ,Poaceae

ويحتؿ المرتبة الرابعة بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء  ,وىو يزرع عمى نطاؽ واسع في معظـ انحاء العالـ والوطف العربي

ولو استعماالت كثيرة منيا استعمالو كعمؼ اخضر او حبوب وكما يستخدـ في صناعات اخرى منيا صناعة المولت
والذي يدخؿ في تغذية االطفاؿ وفي صناعة االلباف (السعيدي , )1983,ويمتاز الشعير بالقيمة الغذائية العالية وسرعة

النمو والقدرة عمى تحممو المموحة والجفاؼ ,وليذا تنتشر زراعتو في المناطؽ الديمية القطر العراقى وذلؾ لكفائتو في
استيالؾ الرطوبة تحت ظروؼ الجفاؼ (الفخري )1981,ففي سيوؿ العراؽ في الوسط والجنوب تكثر زراعة الشعير في

تمؾ المناطؽ والتي يمكف استغاللو لمحش والرعي(القيسي )2001,وقد قسـ الشعير الى قسميف مف حيث عدد الحبوب في

السنبمة ثنائي الصؼ والذي تكثر زراعتو في المناطؽ الشمالية مف العراؽ وىو ذو وزف الؼ حبة و محتوى بروتيني عالي

يفوؽ الشعير السداسي الصؼ ( .) 1973, Pomeranzوالثاني فيو السداسي الصؼ والذي يكوف ذا وزف نوعي عالي في

بعض اصنافو إذ بمغ( 60.16كغـ /ىكتولتر) (الفكيكي )2002,وتكثر زراعتو في وسط وجنوب العراؽ .وذكر الردادي

( )2008مف خالؿ دراستو باف الشعير يحتوي عمى النسب التالية مف الكاربوىيدرات ( )% 66.55_ 63 .32وبروتيف

(  )% 10 .75_9.76ودىوف( )%2. 66_1.28والياؼ( )% 4.8-1.3ورماد( )%3,14_2.13ويحتوي عمى البيتا
جموكاف بنسبة تتراوح ( )%4 .56 -3.23ويعتبر البيتا جموكاف مف االلياؼ الذائبة والتي تعمؿ عمى زيادة لزوجة القناة
اليضمية,ويرجع السبب في اختيار حبوب الشعير النتاج المولت ىو لكونيا تنتج كمية غير قميمة مف انزيمات التحمؿ

وبصورة خاصة انزيمات البيتا وااللفا اميميز ,وكذلؾ مجموعة مف االنزيمات المحممة لمبروتينات  Proteasesوالمحممة

لممواد الصمغيةGamases

وذلؾ يساعد في اضافة مواد محسنة لطبيعة حبوب المولت ورائحة ونكية جيدة

(السعيدي )1983,ويستخدـ المولت المستحصؿ عميو مف الشعير كمحسف لمخبز وذلؾ باضافتو لمطحيف اذ اف إضافة
انزيمات االميميز المنتج مف المولت والمصادر االخرى الى الطحيف سوؼ تعمؿ عمى توفير السكريات الضرورية لعممية

التخمير وانتاج غاز CO2المسؤوؿ عمى اعطاء الخبز حجـ كبير ).)VanDan and Hill,1992اذ اف انزيمات االميميز
تكوف متواجدة وبشكؿ كبير في الحبوب المنبتة في انتاج المولت وقد قاـ العديد مف الباحثيف في انتاج االلفا اميميز مف
الحبوب المنيتة المختمفة كاالحنطة والذرة البيضاء ودراسة خصائصو واستخدامو في الصناعات الغذائية المختمفة مثؿ

استخداـ المالت كعامؿ مساعد في تحميؿ المواد النشوية الى مواد بسيطة سيمة اليضـ (Rahmanواخروف. (2001 ,وقد

اتجيت الدراسات الى استخداـ المولت والذي يكوف مف المصادر النباتية والغنية بانزيمات االميميز واف انتاج المولت

واستخالص االنزيـ مف الطرؽ السيمة وال يحتاج الحصوؿ عمييا الى طرؽ معقدة واجيزة متطورة ويمكف استخداـ المولت

في تغذية الحيوانات,واف المولت المنتج مف انبات الحبوب اليحتوي عمى مواد سامة مقارنة مع االنزيـ المنتج مف مصادر

ميكروبية ( Weselakeواخروف  .) 1983,اف اليدؼ مف الدراسة تقويـ اصناؼ مف الشعيرالعراقي واختبار الصفات الكمية
ليا واختيار االصناؼ ذات الفعالية االنزيمية العالية .
وطرئق العمل
مواد ا

نف ػػذت التجرب ػػة فػ ػػي حق ػػوؿ كمي ػػة الز ارعػ ػػة /جامع ػػة تكريػ ػػت  ,قس ػػـ المحاص ػػيؿ الحقميػ ػػة وبز ارع ػػة ثماني ػػة اصػ ػػناؼ م ػػف الشػ ػػعير

( تويثػ ػػة  ,ب ػ ػراؽ  ,شػ ػػعاع  ,الوركػ ػػاء  ,الخيػ ػػر  ,امػ ػػؿ  ,الحضػ ػػر  ,وسػ ػػمير)  ,وتػ ػػـ تنفيػ ػػذىا خػ ػػالؿ الموسػ ػػـ الشػ ػػتوي الز ارعػ ػػي
(  , (2013_2012وتمػػت ح ارثػػة االرض بشػػكؿ جيػػد واخػػذت عينػػة ممثمػػة لتربػػة حقػػؿ التجربػػة قبػػؿ بػػدء عمميػػة الز ارعػػة وذلػػؾ
لمعرفة الصفات الفيزيائية والكيميائية ليا  .وتـ التحميؿ في مختبرات قسػـ التربػة -كميػة الز ارعػة جامعػة تكريػت وحسػب مامػدوف

ف ػػي الج ػػدوؿ( .)1وباس ػػتخداـ تص ػػميـ القطاع ػػات العشػ ػوائية الكامم ػػة( )R.C.B.Dوب ػػثالث مك ػػررات وك ػػاف ط ػػوؿ الخ ػػط ) 4ـ)

والمسافة بيف خط واخر( 0.25ـ (والمسافة بيف كؿ وحدة تجريبية ( 0.5ـ ) والمسافة بػيف مكػرر واخػر(1ـ),تػـ د ارسػة الصػفات

االتية :

21

مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية المجمد (  ) 11العدد ( ) 2011 ( – ) 2
ISSN-1813-1646

 -1ارتفاع النبات (سـ)  -2 ,مساحة ورقة العمـ (سـ -3 , ) 2عدد االشطاء  -4 ,طػوؿ السػنبمة ( سػـ)  -5 ,عػدد الحبػوب
في السنبمة  -6,وزف الؼ حبة (غـ)  -7,حاصؿ الحبوب (كغـ .ىػ – 8 , )1-فعالية انزيـ الدايستيز.

كما ت ـ تحميؿ البيانات طبقا لتحميؿ التبايف باستخداـ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة وتـ اختبار المتوسطات احصائيا

باستخداـ اقؿ فرؽ معنوي  L.S.Dعند مستوى احتماؿ  0.05تحت برنامج  SASااللكتروني (.(1955, Duncan
جدول( ) 1الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة ارض التجربة .
مكونات التربة

القيم

الرمل (غم  /كغم )

%64

الطين (غم  /كغم )

%10

الغرين (غم  /كغم )

%26

نسجة التربة

رممية /مزيجية

الكثافة الظاىرية(غم  /سم) 3

1.2

الكثافة الحقيقية (غم  /سم) 3

2.64

 PHالتربة

7.41

 E.Cالتربة (سم )

3,58

 PHالماء

7

الجبس (ممغم  /كغم )

28

النتائج والمناقشة
-1ارتفاع النبات(سم).

تعتبر صفة ارتفاع النبات ذات اىمية كبيرة وليا عالقة قوية باضطجاع النبات مف ناحية وكفائتيا في اعتراض

الضوء مف ناحية اخرى اذ النباتات االكثر ارتفاعا تعترض الضوء بشكؿ اكبر(عطية ووىيب,)1989,يالحظ مف بيانات

الجدوؿ( )2وجود فروؽ معنوية بيف اصناؼ الشعير لصفة ارتفاع النبات,اذ اعطى الصنؼ براؽ اعمى معدؿ الرتفاع
النبات()96.80سـ,وتمي االصناؼ(امؿ ,وسمير ,والوركاء ,والخير ,والحضر ,وتويثة) وكانت معدالتيا 90.26

) ,90.40,91.66,93.30,94.43,95.46سـ)  ,وكاف ادنى معدؿ الرتفاع النبات لمصنؼ شعاع بمغ(86.36سـ) .وقد
يعزى السبب الى االختالفات الوراثية بيف االصناؼ اذ اف لمطرز الوراثية استجابات خاصة ناتجة عف التغايرات الوراثية

)Paynterواخروف . (2004وتتفؽ ىذه النتائج ايضا مع ماتوصؿ اليو البمداوي ( )2006عند دراستو لعدة اصناؼ مف

الحنطة اذ بمغ اقؿ ارتفاع(  98.40-96.63سـ ),وتتفؽ ايضا مع ماتوصؿ اليو باقر والعتابي ) (2011و Soleymani et
.)2011 ( al
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جدول()2متوسطات صفات الحاصل الحقمية ومكوناتو.
ارتفاع

الصفات

مساحة

طول

عدد الحبوب

وزن الف

عدد االشطاء

السنبمة

في السنبمة

حبة

تويثة

90.26
bc

13.60
bc

5.166
a

5.900
b

23.90
b

c
36.50

براق

96.80
a
86.36
c
93.30
ab
91.66
bc
95.46
ab
90.400
bc

16.96
a
16.64
a
12.72
bc
12.94
bc
c
10.79
13.54
bc

5.300
a
3.633
c
4.200
b
4.033
b

3.566
c

b
5.933
4.666
c
6.600
ab
6.833
a
6.200
ab
6.200
ab

47.61
a
45.20
a
51.76
a
50.26
a
47.00
a
47.83
a

45.95
ab
44.42
abc
39.02
bc
49.74
a
46.19
ab
45.23
abc

94.43
ab

14.69
ab

3.366
c

6.700
ab

47.65
a

47.65
ab

النبات
(سم)

االصناف

شعاع
الوركاء
الخير
امل
الحضر
سمير

ورقة العمم
(سم)2

b 4.300

(سم)

حاصل الحبوب
(كغم/ىكتار)

(غم)

2283.3

a

2650.0

a

2758.3
a
2675.0
a
3250.0
a
3425.0
a
3150.0
a
a 2825.0

االحرف المتشابية لالرقام تمثل عدم وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال %5

2
 -مساحة ورقة العمم(سم: )2

تعد ورقة العمـ اخر ورقة تنشأ في محاصيؿ الحبوب اذ تقع تحت السنبمة تماما وىي اكثر االوراؽ اسياما في

حاصؿ الحبوب فيي تسيـ بشكؿ كبير في امتالء الحبة خالؿ المدة مف التزىير الى النضج الفسيولوجي (Stahil

واخروف.)1995,ويالحظ مف بيانات الجدوؿ(  )2وجود فروؽ معنوية بيف االصناؼ لصفة مساحة ورقة العمـ اذ اعطى
الصنؼ براؽ اعمى معدؿ لمساحة ورقة العمـ ( 16.96سـ ,) 2واعطى الصنؼ امؿ اقؿ معدؿ لمساحة و رقة العمـ

( 10.797سـ , )2وىذه النتائج ال تتفؽ مع القيسي ) )2005الذي حصؿ في دراستو لعدة اصناؼ مف الشعير عمى اعمى
معدؿ لمساحة ورقة العمـ لمصنؼ شعاع( 27.44سـ ) 2واقؿ معدؿ لمساحة ورقة العمـ لمصنؼ امؿ( 21.01سـ.)2وقد

يرجع السبب في ذلؾ الى االختالفات الحاصمة في العوامؿ الوراثية بيف االصناؼ( Ottekinواخروف. )1997 ,وربما يعود

ظيور ىذه التغايرات استجابة الى االختالفات المناخية), De reuiter

1996و  Juskiwو. (2003, Helm

 -3عدد االشطاء

تعتبر صفة عدد االشطاء في المتر المربع الواحد ىو المحصمة الناتجة مف مجموع االشطاء التي تنتجيا نباتات

الشعير الموجودة في وحدة المساحة ( كاظـ  .)2005,يالحظ مف الجدوؿ( ) 2وجود فروؽ معنوية بيف االصناؼ لصفة
عدد

االشطاء

اذ

اعطى

الصنفيف

تويثة

وبراؽ

اعمى

معدؿ

لعدد

االشطاء

( 5.16

5.30,

شطا )  ,واقؿ معدؿ بمغ في االصناؼ شعاع والحضر وسمير( 3.36, 3.56, 3.63شطا ),وتتفؽ ىذه النتائج مع ما
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توصؿ اليو الباحث المذكور فقد حصؿ عمى اعمى معدؿ في عدد االشطاء بمغ ( 6.9شطا) واقؿ معدؿ في عدد االشطاء

بمغ ( 2.5شطا)  .ىذا ويعزى ذلؾ الى امكانية اف تكوف الكثافات العالية

عامؿ محدد النتاج الفروع  ,اذ انيا تحد مف

تطور القمة النامية ونشوء بادئات الفروع وبالتالي تقمؿ مف اعدادىا )العقيمي.( 2011,
 - 4طول السنبمة(سم) :

يالحػػظ مػػف بيانػػات الجػػدوؿ(  )2وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف االصػػناؼ لصػػفة طػػوؿ السنبمة(سػػـ) اذ اعطػػى صػػنؼ

الخي ػ ػ ػ ػػر اعم ػ ػ ػ ػػى مع ػ ػ ػ ػػدؿ لطول ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػػنبمة ( 6.83س ػ ػ ػ ػػـ),واقؿ مع ػ ػ ػ ػػدؿ لط ػ ػ ػ ػػوؿ الس ػ ػ ػ ػػنبمة ك ػ ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػ ػػي الص ػ ػ ػ ػػنؼ ش ػ ػ ػ ػػعاع

( 4.66سػـ) ,وتتفػػؽ ىػػذه النتػائج مػػع ماتوصػػؿ اليػو (درويػػش  )2011,اثنػاء د ارسػػتو الصػػناؼ مػف الحنطػػة اذ حصػػؿ عمػػى

اعمى معدؿ لطوؿ السنبمة ( 6.66سـ) وادنى معػدؿ لطػوؿ السػنبمة(5.84سػـ),وال تتفػؽ ىػذه النتػائج مػع العػزاوي () 2005

و باقر). (2011واف تعرض النبات الى ظروؼ بيئية قاسية وغير مالئمة في مرحمة النمو السػريع والفعػاؿ يػؤدي الػى اعاقػة
او توقػػؼ انقسػػاـ الخاليػػا واسػػتطالتيا ,وعنػػد اسػػتمرار ىػػذه الظػػروؼ لمػػدة طويمػػة يػػؤدي الػػى اخت ػزاؿ طػػوؿ السػػنبمة ( Sioint

واخروف . (,1980,كما اشار الربيعي( )2002الى اف التراكيب الوراثية لالصناؼ تختمؼ في ىذه الصفة.
 -5عدد الحبوب في السنبمة

يالحظ مف بيانات الجدوؿ( )2وجود فروؽ معنوية بيف االصناؼ لصفة عدد الحبوب/سنبمة اذ اعطى الصنؼ الوركاء

اعمى معدؿ لعدد الحبوب/سنبمة (51.76حبة/سنبمة) وتميػو االصػناؼ ( الخيػر  ,امػؿ  ,سػمير ,بػراؽ ,وشػعاع)عمى الترتيػب,

وتتفؽ ىذه النتائج مع ماتوصؿ اليو القيسي) ) 2001الذي حصؿ عمى اعمى معدؿ لعدد الحبوب /سنبمة(47.1حبة/سنبمة),
وتتفػ ػ ػػؽ ايضػ ػ ػػا مػ ػ ػػع العتػ ػ ػػابي ( ) 2011الػ ػ ػػذي حصػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ د ارسػ ػ ػػتو الصػ ػ ػػناؼ مػ ػ ػػف الشػ ػ ػػعير عمػ ػ ػػى اعمػ ػ ػػى عػ ػ ػػدد

لمحبػػوب/سػػنبمة( 50.01حبػػة/سػػنبمة) واقػػؿ معػػدؿ(45.99حبػػة/سػػنبمة) ,واقػػؿ لمعػػدؿ لعػػدد الحبػػوب/سػػنبمة فػػي الصػػنؼ تويثػػة

(23.90حبة/سنبمة) وتتفؽ ىذه النتيجة مع ماتوصؿ اليو درويش( )2011لدى دراستو الصناؼ مف الحنطة اذ حصؿ عمى
اعمى عدد لمحبوب/السنبمة(  34.60حبة/سنبمة) لمصنؼ دوما 1/واقؿ معدؿ ( 23.78حبة/سنبمة) لمصنؼ اكساد. 65/
 -6وزن الف حبة (غم)

يالحػظ مػف بيانػػات الجػدوؿ(  )2وجػػود فػروؽ معنويػػة بػيف االصػػناؼ لصػفة وزف االلػػؼ حبػة اذ اعطػػى صػنؼ الخيػػر

اعمى معدؿ لوزف االلؼ حبة( 49.74غـ) ,واقؿ معدؿ لوزف االلؼ حبػة كػاف فػي الصػنؼ تويثػة ( 36.50غػـ) وتتفػؽ ىػذه
النتػ ػػائج مػ ػػع ماتوصػ ػػؿ اليػ ػػو  Olgicasواخػ ػػروف ) (2005الػ ػػذي حصػ ػػؿ عمػ ػػى اعمػ ػػى وزف لاللػ ػػؼ حبػ ػػة (39.27غػ ػػـ) واقػ ػػؿ

معدؿ( 32.52غـ )عند دراستو الصناؼ مف الشعير .وتتفؽ ايضا مع نتائج  Odonovanواخروف ) )2011الذي حصؿ
عمى اعمى معدؿ لوزف االلؼ حبة (.45.7غـ) واقؿ معدؿ(44.4غـ) لدى دراستو لعدة اصناؼ مف الشػعير .وقػد تعػزى ىػذه
االختالفػات فػػي وزف االلػػؼ حبػػة بػػيف االصػػناؼ الػػى االخػػتالؼ فػي الظػػرؼ المناخيػػة اثنػػاء مرحمػػة االنبػػات والنمػػو وخصػػوبة

التربة وصالحيتيا ). (1971,Gately
 -7حاصل الحبوب(كغم/ىكتار)

يالحظ مػف الجػدوؿ ( (2عػدـ وجػود فػروؽ معنويػة بػيف االصػناؼ لصػفة حاصػؿ الحبػوب .اذ اعطػى الصػنؼ امػؿ

اعمى معدؿ لحاصؿ الحبوب بمغ (3425 .0كغـ .ىػ )1-واعطى الصنؼ تويثة اقؿ حاصؿ حبوبي بمغ (  2283.3كغـ .ى ػ

-

 )1وتتفؽ ىذه النتائج مع العتابي( ) 2011الذي حصؿ مف خالؿ دراستو الصناؼ مف الشعير عمى معدؿ لحاصػؿ الحبػوب

كاف( 3.350طف . .ىػ )1 -واقؿ معدؿ لحاصؿ الحبوب ( 2.030طف .ىػ ,)1-والتتفػؽ مػع )Turkingtonواخػروف)2012 ,
الذي حصؿ عمى اعمى معدؿ مف حاصؿ الحبوب)4.180كغـ .ىػ )1-واقؿ معدؿ لحاصؿ الحبػوب كػاف(3.920كغػـ .ى ػ

).وقد يعزى السبب الى االختالؼ في التراكيب الوراثية بيف االصناؼ( العتابي . (2011,
21
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 -8قياس فعالية الدايستيز -طريقة قياس الضغط.

يالحظ مف بيانات الجدوؿ ( )3وجود فروؽ معنوية بسيطة بيف اصناؼ الشعير المستخدمة في صناعة المولت

,اذ يالحظ زيادة سريعة وممحوظة في ضغط الغاز الناتج مف تخمر عجيف الحنطة المضاؼ لو مولت الشعير (تويثة ,

براؽ ,امؿ ,وسمير) وبينت النتائج الى اف ىناؾ ارتفاع في قيمة ضغط الغاز لكؿ المعامالت المدروسة مقارنة مع

المعامالت القياسية  .واف ارتفاع ضغط الغاز المنتج اثناء التخمير يمكف اف يرجع الى كمية السكريات المنتجة بفعؿ

النشاط االنزيمي والتي يستفاد منيا الخميرة في تغذيتيا وبالتالي انتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربوف وتتفؽ ىذه النتائج مع

ماجاء بو الجنابي) ,) 2010اثناء استخدامو مولت الحنطة والشعير في قياس الفعالية الدايستيزية .

جدول( ) 3قياس فعالية الدايستيز _ قياس الضغط .Psi
فعالية الدايستيز
االصناف

 30دقيقة

مقدار الزيادة

تويثة

3.2500
h

45.45

8.2500
f

36

17.2500
c

17.2500
c

براق

3.2500 h

50

9.2500
e

35.71

19.2500
b

19.2500
b

امل

4.2500
g

42.85

10.2500
d

35.48

21.2500
a

21.2500
a

سمير

3.2500
h

%50

9.2500
e

35.71

19.2500
b

19.2500
b

()%

 60دقيقة

مقدار الزيادة

90دقيقة

120دقيقة

()%

االحرف المتشابية لالرقام تمثل عدم وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال %5

المصادر

باقر ،حيدر عبد الرزاق ( . )2011العالقة بيف عمؽ البذار وغمد الرويشة والبزوغ الحقمي والحاصؿ ومكوناتو في ستة
اصناؼ مف الحنطة .رسالة ماجستير ,كمية الزراعة  ,جامعة بغداد.

البمداوي  ،محمد ىذال كاظم محمد( . )2006تاثير مواعيد الزراعة عمى مدة امتالء الحبة ومعدؿ نموىا والحاصؿ
ومكوناتو في بعض اصناؼ حنطة الخبز .اطروحة دكتوراه .كمية الزراعة ,جامعة بغداد .

الجنابي  ،مروة ابراىيم عبد ( . )2011انتاج المالت مف بعض اصناؼ الحنط الخشنة Triticum durumdes F.
واستخدامو كمضاؼ في بعض الصناعات الغذائية  .رسالة ماجستير ,كمية الزراعة  ,جامعة تكريت .

درويش  ،نعمة حسين( . )2011تحديد نموذج جديد لمتفتيش الحقمي يتوافؽ مع معطيات الحاصؿ ومكوناتو لمحصولي
الحنطة والشعير في محافظة نينوى .اطروحة دكتوراه ,كمية الزراعة والغابات ,جامعة الموصؿ .

الربيعي  ،فائز عبد الواحد (  .)2002تاثير وموعد اضافة النتروجيف والبوتاسيوـ في نمو وحاصؿ ونوعية صنفيف مف
الحنطة الناعمة  . Triticum aestivum L.اطروحة دكتوراه ,كمية الزراعة  ,جامعة بغداد .

الردادي ،امال بنت سميمان بن مسمم( .)2008اعداد بعض االغذية الوظيفية باستخداـ حبوب الشعير المنبتة ومكوناتيا
.رسالة ماجستير,كمية التربية لالقتصاد المنزلي  ,جامعة اـ القرى.

السعيدي ،محمد عبد عيسى(  .) 1983تكنولوجيا الحبوب ,مطبعة جامعة الموصؿ.العراؽ .
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و ازرة التعميـ العالي.  فيـ انتاج المحاصيؿ (مترجـ ) الجزء االوؿ.)1989( حاتم جبار وكريمة محمد وىيب، عطية
. جامعة بغداد.والبحث العممي

) لمتسميد النتروجينيHordeum vulgare L.(  استجابة صنفيف مف الشعير. )2011(  بيداء كريم جعاز، العتابي
.  الكمية التقنية – المسيب, رسالة ماجستير. وعدد مرات الحش في الحاصؿ االخضر والحبوب

 تحد يد المتطمبات المناخية الصناؼ مف حنطة الخبز بتاثير مواعيد مختمفة. )2005(  محمد عمر شياب، العزاوي
.جامعة بغداد,  كمية الزراعة,  رسالة ماجستير. مف الزراعة

 تاثير مستويات البوتاسيوـ ومعدالت البذار في الحاصؿ الحبوبي ومكوناتو لصنؼ. )2011(  ميا ىاني ىاشم، العقيمي
.  جامعة بغدا د,  كمية الزراعة,  رسالة ماجستير.99 الشعير اباء

.مطبعة جامعة الموصؿ.  الزراعة الجافة اسسيا وعناصر استثمارىا.)1981(، عباهلل قاسم، الفخري
. انتاج مالت مف الشعير المحمي واستخدامو كمحسف في صناعة الخبز.)2002( ضياء فالح عبداهلل حمو، الفكيكي
.  جامعة البصرة,  كمية الزراعة, رسالة ماجستير

 لمحشHordeum vulgare L. استجابة تراكيب وراثية مف الشعير.)2001( عباس لطيف عبد الرحمن، القيسي
. جامعة بغداد,  كمية الزراعة, رسالة ماجستير.المتكرر وانتاج الحبوب

.  تاثير مواعيد الزراعة عمى الصفات الخضرية لستة اصناؼ مف الشعير. )2005(عبد الطيف محمد عمي، القيسي
.)56 – 47( :)2( 3, مجمة االنبار لمعوـ الزراعية

 تاثير مستويات مختمفة مف السماد االبوتاسي وبعض مبيدات اال دغاؿ في حاصؿ.(2005( عبد الحمزة حسين، كاظم
جامعة,  كمية الزراعة, رسالة ماجستير. ومكوناتو واالدغاؿ المرافقة لوHordeum Vulgare L. الشعير
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