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  2005، ) 2(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تأثیر مواعید الزراعة على الصفات الخضریة لست أصناف من الشعیر

  

  علي القیسيعبد اللطیف محمود

  جامعة األنبار/كلیة الزراعة- قسم المحاصیل الحقلیة

  

  الخالصة

محافظــة /الجزیــرة /فــي منطقــة الحامضــیة 2005-2004أجریــت تجربــة حقلیــة خــالل الموســم الشــتوي لعــام 

واألصـــناف . األنبـــار فـــي تربـــة مزیجیـــة القـــوام بهـــدف دراســـة اســـتجابة ســـت أصـــناف مـــن الشـــعیر لمواعیـــد الزراعـــة 

عــدد ( ، وكانــت الصــفات المدروســة ) ســمیر ، شــعاع ، تویثــة ، وركــاء ، أمــل ، الحضــر ( المســتخدمة فــي الزراعــة 

(، الوزن الجاف) 2سم(لوح ، عدد األوراق ، المساحة الورقیة /، عدد النباتات) سم(اع النباتتف، ار فرع /التفرعات

  ) .2سم(، مساحة ورقة العلم ) غم

تضمنت مواعید الزراعة األلواح الرئیسـیة ، . استخدم في تنفیذ التجربة تصمیم األلواح المنشقة وبست مكررات 

وقورنـــت . الثانویـــة ، تـــم تحلیـــل التجربـــة إحصـــائیًا حســـب تحلیـــل التبـــاینأمـــا أصـــناف الشـــعیر فقـــد تضـــمنت األلـــواح

  :وتم الحصول على النتائج اآلتیة % 5فرق معنوي عند مستوى احتمال باستعمال اختبار أقلالمتوسطات الحسابیة 

لف تلوح الذي لم یخ/في كل الصفات المدروسة ما عدا صفة عدد النباتات15/11/2004تفوق الموعد األول 

النبـات ، /وظهـرت النتـائج علـى النحـو اآلتـي لكـل مـن عـدد التفرعـات10/12/2004فیها معنویًا عن الموعد الثـاني 

، 24.80:ارتفــاع النبــات ، عــدد األوراق ، المســاحة الورقیــة ، الــوزن الجــاف ، ومســاحة ورقــة العلــم علــى التــوالي  

103.76 ،6.65 ،45.50 ،91.53 ،26.30.  

، نبــات /فــرع 33.60ف وركــاء فــي عــدد التفرعــات وارتفــاع النبــات والمســاحة الورقیــة ، إذ أعطــى تفــوق الصــن

لـــوح ، الـــوزن /علـــى التـــوالي ، وتفـــوق الصـــنف أمـــل فـــي عـــدد األوراق ، عـــدد النباتـــات2ســـم49.22، ســـم 107.87

ل منها على التوالي ، في لكغم 136.61، لوح /نبات 54.25، نبات / ورقه 7.03غم إذ بلغت معدالتها /الجاف

  .2سم27.18حین تفوق الصنف شعاع في صفة مساحة ورقة العلم إذ أعطى 

  

Effect of planting dates on vegetative Traits of six cultivars of  Barley

Abdul-Lateef M. A. Al-Kasiy
Field Crob Dep. / College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
A field trial was conducted during winter season of (2004 / 2005) in Al-Jazeera /

Al-Hamdhiya / Anbar province in loam soil to study the response of six cultivars of 
barley (Samir, Shua'a, Twaitha, Warka, Aml and Al-Hadra) to planting dates. The 
studied traits were no.tilleres, plant height, no.plants / plot, no.leaves, leaf area (cm2), 
dry weight (g) and flag leaf area (cm2). The experiment was arranged according to split 
plots desing with six replicates, including planting dates as main plots and cultivars as 
sub-plots. The experiment was statistically analysed according to analysis of variance 
and LSD was used for comparing means at probability of 5%. The following results 
were obtained:
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The first date (15 / 11 / 2004) was superior in all studied traits except no.plant / 
plot which is not significantly different as compared with the second date . The mean 
results were 24.80, 103.76, 6.65, 45.50 cm2, 1.53g and 26.30 for no.sprouts / plant, plant 
height, no. leaves, leaf area, dry weight and flag leaf area, respectiveiy.

Warka cultivar was superior in no.sprouts, plant height (cm) and leaf area (cm2), 
which were 33.60, 107.87, and 49.22 respectively. Aml cultivar was superior in 
no.leaves, no.plants / plot and dry weight (g) which were 7.03, 54.25 nd 136.61 g, 
respectively, while "shua'a" cultivar was superior in flag leaf area which was 27.18cm2 .

  

  المقدمة

مــن محاصــیل الحبــوب المهمــة فــي معظــم بلــدان العــالم ، واســتعمله Hordeum  vulgare.Lیعــد الشــعیر 

إال إن اإلنســان منــذ القــدم كمصــدر حبــوبي بعــد الحنطــة وكمحصــول علفــي مهــم فضــًال عــن اســتخداماته الصــناعیة ، 

غلـة وحـدة المسـاحة منـه بدرجـة كبیـرة قیاسـًا زراعته ما زالت تعاني من مشاكل كبیرة كانت سـببًا رئیسـیًا فـي إنخفـاض 

بالمعدالت العالمیة وما تنتجه الدول المتقدمة زراعیًا ، ومن هذه المشاكل ما یتعلق بالصنف ومنها مـا یتعلـق بعوامـل 

غیر مسیطر علیها مثل العوامل البیئیة التي یمكـن أن تتـداخل مـع الصـنف أو لوحـدها ، ممـا یجعـل المحصـول غیـر 

واالخـــتالف فـــي حاصـــل ونوعیـــة الشـــعیر یتســـبب جزئیـــًا مـــن التغـــایرات فـــي ر عـــن نفســـه وراثیـــًا وفســـلجیًا ، قـــادرللتعبی

لتحسـین نمـو وٕانتاجیـة الشـعیر الظروف المناخیة ، إذ إن إدارة الصنف وأختیار موعد زراعته هما الخیـاران المتـوفران 

ومدة النمو الخضـري وعـدد من الزراعة حتى البزوغ إن التأخیر بموعد الزراعة نتج عنه تقلیل عدد األیام ) 2(، وجد 

، لكــن زاد مــن ارتفــاع األیــام مــن البــزوغ حتــى النضــج الفســیولوجي والــوزن الجــاف للنبــات وعــدد األشــطاء فــي النبــات 

النبـــات ، كمـــا اســـتنتج أن الشـــعیر اســـتجاب إیجابیـــًا للتبكیـــر بموعـــد الزراعـــة ، وقـــد یســـاعد تجمـــع المـــادة الجافـــة مـــن 

ختالف من النمو واإلنتاجیة والنوعیة في الشعیر استجابة للتغایرات فـي المنـاخ ، إذ إن التـأخیر فـي موعـد توضیح اال

والطـــرز الوراثیـــة مختلفـــة بشـــكل كبیـــر فـــي اســـتجاباتها ) 3(و)2(الزراعـــة یـــؤدي إلـــى تقلیـــل المـــادة الجافـــة المتراكمـــة 

التــي تتضــمن لتــي تســمى المــدة الخضــریة األساســیة الخاصــة للتأقــت الضــوئي واالرتبــاع ومــدة الحداثــة فــي النبــات ا

  ) .4(استجابة الطرز الوراثیة لدرجة حرارة المحیط  وتداخلها مع التأقت الضوئي 

ساللة من الشعیر ، وفي دراسة مماثلة أجراها 180اختالفًا كبیرًا في ارتفاع النبات في دراسة شملت ) 5(وجد 

إلــى تفــوق صــنف ) 7(، وأشــار اختالفــًا كبیــرًا فــي ارتفــاع النبــات مجموعــة مــن الشــعیر وجــد355فــي توصــیف ) 6(

إذ Tokak 37/157بصـنف الشـعیر القـدیم سـم مقارنـة 5.2فـي ارتفاعـه بمقـدار orza.96الشـعیر المسـتنبط حـدیثًا 

في مسـاحة ورقـة Wi2291تفوق صنف الشعیر ) 8(سم على التوالي ، واستنتج 81.5،76.3بلغ ارتفاع الصنفین 

علــى صــنف الشــعیر % 53بنســبة 69.12تفــوق التراكیــب ) 9(لــم مقارنــة مــع الصــنف تــدمر ، وفــي العــراق بــّین الع

قیاسـًا 9.4المسـاحة الورقیـة البـالغ فـي صـفة دلیـل 9تفوق الصـنف فـرات ) 10(، واستنتج بمساحة ورقة العلمنومار

فــي عــدد 265الصــنف إبــاء فســه إلــى تفــوق، وكمــا أشــار الباحــث ن، الوركــاء 265، إبــاء1ببقیــة األصــناف رافــدین

، فضــًال عــن تفـــوق الصــنف الوركــاء فــي معـــدل 9، فــرات1علــى األصـــناف رافــدین306.2م الــذي یبلــغ /التفرعــات

، لــذلك یعــد موعــد الزراعــة عامــل مهــم 265، إبــاء9، فــرات1علــى األصــناف رافــدینســم 88.3ســم /ارتفــاع النبــات

تــؤدي الظــروف إلــى التبكیــر أو التــأخیر بموعــد الزراعــة فــإن المنــتج أو المــزارع ومــؤثر فــي انتاجیــة الشــعیر ، فعنــدما

هــــذه الدراســــة لمعرفــــة أي مــــن لــــذا نفــــذت ) 3(و)2(یحتــــاج لمعرفــــة أي مــــن األصــــناف تســــتجیب لظــــروف زراعتهــــا

  .األصناف تستجیب لهذه المواعید في ظروف العراق وال سیما في محافظة األنبار 

  طرائق العملو المواد 
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/ في أحد الحقول الزراعیة الواقعة في منطقة الجزیرة2005-2004أجریت هذه الدراسة خالل الموسم الشتوي 

الرمــادي فــي محافظــة األنبــار ، تمــت حراثــة األرض جیــدًا ثــم تنعیمهــا باألمشــاط القرصــیة ، أخــذت عینــة / الحامضــیة

و تــم تحلیــل . لصــفات الفیزیائیــة و الكیمیائیــة لهــا ممثلــة لتربــة حقــل التجربــة قبــل بــدء عملیــة الزراعــة و ذلــك لمعرفــة ا

  ) . 1(غریب وكانت النتائج كما في الجدول أبو/العینات في مختبرات قسم التربة في كلیة الزراعة

وبســت مكــررات ، إذ شــملت األلــواح Split Plot Designاأللــواح المنشــقة تصــمیمطبقــت التجربــة تبعــًا ل

  .10/12/2004والموعد الثاني 15/11/2004:الموعد األول الرئیسیة مواعید الزراعة وهي ،

  .سمیر ، شعاع ، تویثة ، الوركاء ، أمل و الحضر :أما األلواح الثانویة فقد تضمنت األصناف وهي

وزعت المواعید عشـوائیًا داخـل األلـواح الرئیسـیة ضـمن كـل مكـرر ، ثـم وزعـت األصـناف عشـوائیًا أیضـًا داخـل 

ثــم تركــت مســافة بــین لــوح ثــانوي و آخــر مقــداره ) م3×3( نــت مســاحة الوحــدة التجریبیــة الثانویــة كــل لــوح رئیســي و كا

و تمـت زراعـة البـذور ، سـم 20خط ، المسافة بین كل خط و آخر 15م و تكونت كل وحدة تجریبیة ثانویة من 0.5

لتجربــة بعــد الزراعــة ، رویــت أرض ا) 2003، الفهــداوي( هـــ /كغــم 120بموعــدین و بشــكل خطــوط وبمعــدل بــذار 

) ثالثــيسـوبر فوســفات(أضـیف الســماد الفوســفاتي . ري المحصـول وفــق الحاجــة خـالل موســم النمــو واســتمرمباشـرة 

وعلـى دفعتـین ، األولـى هــ /Nكغم 200هـ بینما أضیف سماد  الیوریا بمعدل /P205كغم 20قبل الزراعة بمعدل  

إجــراءت عملیــة التعشــیب الیــدوي عــدة مــرات خــالل موســم النمــو ، تــم أجریــ. یومــًا مــن البــزوغ 40عنــد الزراعــة بعــد 

  :كاآلتي و كانت الصفات المدروسة . األول في شهر آیار بعد ظهور عالمات النضج األسبوععملیة الحصاد في 

-6) 2سـم(المسـاحة الورقیـة -5  لـوح/عـدد النبـات-4عـدد االوراق -3) سـم(ارتفـاع النبـات -2عدد التفرعات -1

.) 2سم ( مساحة ورقة العلم -7) غم(وزن الجاف ال

  

  التحلیل اإلحصائي 

" االلـواح المنشـقة وتـم اختبـار المتوسـطات احصــائیالتحلیـل التبـاین باسـتخدام تصـمیم " طبقـاتـم تحلیـل البیانـات 

  .)ASA،1994(االلكتروني SASتحت برنامج 0.05باستخدام اختبار اقل فرق معنوي على مستوى احتمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التحلیل الكیمیائي و الفیزیائي لتربة التجربة قبل الزراعة) 1(جدول 

  القیم  الخواص المدروسة

  PH  7.4األس الهایدروجیني  
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دیسي ECالتوصیل الكهربائي 

  2سیمنز م
3,5  

  0,95  %المادة العضویة

  26  %الكلي 

  34،5  %رمل 

  32  %طین 

  C.Lمزیجه طینیة   النسجة

  34- 1  3سم/ظاهریة غمالكثافة ال

Ca+212  كغم تربة/ملغم

Mg+210  كغم/ملغم  

Na+11كغم/ملغم  

Cl- 17  كغم/ملغم  

So4
  15  كغم/ملغم 2-

HCO3 3.1  كغم/ ملغم  

CO3  Zero

  

  النتائج والمناقشة

  :عدد التفرعات.1

صـنف الوركـاء اعلـى وجـود فروقـات معنویـة بـین مسـتویات عـاملي الدراسـة أذ اعطـى) 2(نتائج الجـدول تشیر 

بینمـا اعطـى الصـنف شـعاع اقـل معـدل لعـدد امـل،الحضـر ،سـمیر،تویثـهاالصـناف لیـهتمعدل في عـدد التفرعـات 

،نبـــات / فـــرع 22.69نبـــات ، / فـــرع 28.21نبـــات / فـــرع 33.60(ت معـــدالتها علـــى التـــوالي بلغـــاذالتفرعـــات

وتعــــزى األختالفــــات بــــین األصــــناف الــــى ، )نبــــات/ فــــرع15.13،نبــــات / فــــرع 19.08، نبــــات / فــــرع 20.27

اذ اشــارو الــى اختالفــات وراثیــة خاصــة تحصــل ضــمن ) 3(و)2(و)1(التباینــات الوراثیــة الموجــودة فــي النباتــات 

یبــین ) 2(امــا فیمــا یخــص اســتجابة األصــناف لتــأثیر مواعیــد الزراعــة فــأن الجــدول .األصــناف للتعبیــر عــن الصــفة 

، بینمــا نبــات / فــرع24.80اذ اعطــى اعلــى معــدل لعــدد التفرعــات بلــغ 15/11/2004وعــد األول ســببین لتفــوق الم

وقـد یعـزى السـبب الـى نبـات ، / فـرع 21.53اقل معدل في عدد التفرعات بلغ 10/12/2004اعطى الموعد الثاني 

زى الـى اسـتجابة المحصـول او قـد یعـ) 2(ان الموعد المبكر زاد مـن مـدة الزراعـة مـن البـزوغ وكـذلك المـدة الخضـریة 

الـذي یتمثـل باالسـتجابة للـدرجات BVPالخاصة للمدة الضوئیة ومدة الحداثة ومـا یسـمى بالمـدة الخضـریة األساسـیة 

الــى وجــود فــروق معنویــة بــین )2(فــي حــین لــم تشــر نتــائج الجــدول .الحــرارة المحیطــة وتــداخلها مــع المــدة الضــوئیة 

داخل فـي صـنف الوركـاء للموعـد االول اعطـى اعلـى معـدل فـي عـدد التفرعـات بلـغ التداخالت بین العـاملین االان التـ

  .15.01باقل معدل لتداخل الصنف شعاع في الموعد الثاني  بلغ " قیاسا34.54

  

  

  

  النباتاتمعدالت عدد التفرعات  في تأثیر عاملي الدراسة على ) 2(جدول

المتوسطالحضراملوركاءتویثةشعاعسمیراالصناف

24.80  24.7115.0131.5834.5422.1620.79الموعد 
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االول

الموعد 

الثاني

20.6715.2524.8332.6716.0019.7521.53

22.6915.1328.2133.6019.0820.27المتوسط

L.S.D                     1.51المواعید  

L.S.D                     4.64األصناف  

L.S.D                      یوجد  ال التداخل  

  

  :ارتفاع النبات .2

وركاءوجود فروق معنویة بین أصناف المحصول في الدراسة ، إذ أعطى الصنف ) 3(نتائج جدول أوضحت

(ت معـــدالتها بلغـــاذ ، حضـــر ، ســـمیر ، تویثـــه ، ُشـــعاع ثـــم تلیـــه االصـــناف أمـــل ارتفـــاع النبـــات فـــي أعلـــى معـــدل 

وقــد یعــزى الســبب إلــى .علــى التــوالي ) ســم103.90، ســم105.74،ســم106.09، ســم107.86ســم ، 107.87

للطـرز الوراثیـة اسـتجابات خاصــة ناتجـة عـن التغـایرات الوراثیــة إن)3(إذ بــین . االختالفـات الوراثیـة بـین األصـناف 

إال , لموعـدین فیما یخص تأثیر مواعیـد الزراعـة فلـم توضـح النتـائج وجـود فـروق معنویـة بـین اأما)6(و )4(و )5(

فضـال عـن عـدم وج سـم102.99مقارنـة بــ سـم 103.76الموعد األول تفوق عددیًا على الموعد الثاني إذ أعطـى إن

فـي الموعـد األول أعلـى كـن أعطـى التـداخل بـین الصـنف أمـلل. اختالفات معنویة بین تداخالت مستویات العـاملین 

اخل لصنف شعاع في الموعد األول الذي أعطى أقـل معـدل ارتفـاع قیاسًا بالتدسم109.74معدل الرتفاع النبات بلغ 

  .سم 88.25النبات بلغ 

  

  معدل ارتفاع النباتات تأثیر عاملي الدراسة على ) 3(جدول 

المتوسطالحضراملوركاءتویثةشعاعسمیراالصناف

106.9088.25103.24108.33109.74106.11103.76الموعد االول

104.5990.95102.96107.40105.98106.07102.99نيالموعد الثا

105.7489.80103.90107.87107.86106.09المتوسط

L.S.D                              یوجدللمواعید   ال  

L.S.D                             3.51لألصناف  

L.S.D                           یوجدللتداخل  ال  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عدد األوراق .3

أعلـى معـدل أمـل وجود فروق معنویة  بین مستویات عاملي الدراسة إذ أعطى الصـنف ) 4(بینت نتائج جدول 

/ ورقه 6.91،نبات / ورقه 7.03(ت معدالتها بلغتلیه االصناف وركاء ، سمیر ، حضر ، تویثه اذ لعدد األوراق 
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عاع الـذي بالصـنف ُشـ" قیاسـاعلـى التـوالي ) نبـات / ورقـه 6.20،نبـات / ه ورق6.47، نبات / ورقه 6.62،نبات 

حصـــول مان اخـــتالف الزیـــادة فـــي معـــدل عـــدد األوراق لنبـــات ، / ورقـــه 5.83أعطـــى اقـــل معـــدل لعـــدد األوراق بلـــغ 

  .)9(الشعیر جاءت نتیجة لوجود اختالفات في استجابة أصناف الشعیر نتیجة للتباین الوراثي بین األصناف 

یوضـــح تفـــوق الموعـــد األول )4(فیمـــا یخـــص اســـتجابة محصـــول الشـــعیر لمواعیـــد الزراعـــة فـــأن الجـــدول أمـــا

6.65إذ أعطى موعد الزراعة المبكر أعلى معـدل لعـدد األوراق 10/12/2004على الموعد الثاني 15/11/2004
وجــود اختالفــات فــي اســتجابة محصــول وهــذه النتــائج تؤكــدنبــات / ورقــه 6.37بالموعــد الثــاني " قیاســانبــات / ورقــه 

لدرجـة السـتجابته" ستجابة محصول الشعیر لموعـد الزراعـة طبقـاالوجد اختالف في ذإ، )3(الشعیر لموعد الزراعة 

حرارة المحیط وتـداخلهما مـع المـدة الضـوئیة المسـماة بالمـدة الخضـریة األساسـیة ،لـم تبـین نتـائج الجـدول وجـود فـروق 

فــي الموعــد األول أعلــى إذ أعطــى تــداخل صــنف امــل,عــددي هنــاك تفــوقأنمعنویــة بــین مســتویات التــداخالت إال 

ى تــداخل صــنف شــعاع فــي الموعــد الثــاني اقــل معــدل لعــدد بینمــا أعطــنبــات / ورقــه,7.15معـدل لعــدد األوراق بلــغ 

  ) . نبات/ ورقه5.83(األوراق 
  

  النباتاتمعدالت عدد األوراق في على تأثیر عاملي الدراسة ) 4(جدول 
المتوسطالحضرأملالوركاءتویثةشعاعسمیراألصناف

الموعد 

  األول

6.906.006.237.037.156.606.65

الموعد 

  الثاني

6.355.666.176.796.926.336.37

6.625.836.206.917.036.47  المتوسط

L.S.D              0.27للمواعید  

L.S.D              0.38لألصناف  

L.S.D              للتداخل ال یوجد  

  

  :لوح/عدد النباتات .4

هناك تفوق عددي ملحـوظ فـي أنإالالدراسةاملي بین مستویات عمعنویةعدم وجود فروق ) 5(تؤكد نتائج الجدول 

اف تلیه االصنلوح /معدل لعدد النباتات أعلىأملالصنف أعطى، إذوتداخالتهما الدراسةمستویات عاملي تأثیر

/ نبـات 52.08لـوح ،/ نبـات 52.92، لوح / نبات 54.25ت معدالتها بلغإذوركاء ، شعاع ، سمیر ، الحضر ، 

اقـل معـدل لعـدد أعطـىالـذي تویثـهبالصـنف قیاسـاً ، علـى التـوالي لـوح / نبات 50.08لوح ، / نبات 50.83لوح ،

یـبن ) 5(فـان الجـدولالزراعـةفیما یخص استجابة محصـول الشـعیر لمواعیـد ، أمالوح / نبات 49.17بلغالنباتات

لـوح ،مقارنـة بالموعـد /نبـات52.44أعطـى، إذلـوح /فـي معـدل عـدد النباتـات عـددیاً ) المبكـر(األولتفوق الموعـد 

)5(لوح كـذلك لـم تشـر نتـائج الجـدول /نبات 50.67لوح بلغ / اقل معدل لعدد النباتات أعطىإذ) المتأخر(الثاني 

التــداخل للصــنف أعطــىلكــن ،الدراســةبــین معــامالت التــداخالت بــین مســتویات عــاملي معنویــةوجــود فروقــات إلــى

التداخل فـي صـنف الحضـر فـي أعطىبینما .55.33لوح بلغ /معدل لعدد النباتات أعلىولاألوركاء في الموعد 

  .لوح / نبات 48.00ثاني اقل معدل لعدد النباتات بلغالموعد ال

  

  

  

  

  على معدالت عدد النباتات في اللوحالزراعةعاملي تأثیر) 5(جدول 

  المتوسط  الحضر  أمل  الوركاء  تویثة  شعاع  سمیر  األصناف

الموعد 

  األول

52.00  51.8349.5053.3355.3352.1752.44
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الموعد

  الثاني

49.6752.33  48.8352.0053.1748.0050.67

  50.8352.0849.1752.9254.2550.08المتوسط

L.S.D           توجد للمواعید ال  

LS.D           توجداللألصناف

L.S.D           وجدتللتداخل ال  

  

  :)2سم(الورقیةالمساحة.5

الصــنف وركــاء أعطــىإذ، الدراســةبــین مســتویات عــاملي معنویــةوجــود فــروق ) 6(نتــائج الجــدول أوضــحت

أذ بلغــت )، ســمیر أمــل(األصــنافعــن الــذي لــم یختلــف معنویــاً ، 2ســم49.22بلــغالورقیــةللمســاحةمعــدل أعلــى

تویثـــةفـــي الصـــنف الورقیـــةللمســـاحةدل ـمعـــبأقـــلقیاســـاً ، اليالتـــو علـــى )2ســـم2،47.23ســـم48.77( معـــدالتها

)2سـم43.22و2سـم4.348(معـدل مسـاحة ورقیـة  )حضـرشـعاع وال(أعطـى الصـنفان فـي حـین ، 2سـم32.98

نتـائجكمـا بینـت )9(و)8(و)7(لألصـنافالوراثیـةاالخـتالف فـي التباینـات إلـىوقد یعـزى السـبب ، على التوالي 

بلـغ الورقیـةللمسـاحةمعـدل أعلـىاألولالموعـد أعطـىإذ.الزراعـةبـین موعـدي معنویةوجود فروقات )6(الجدول 

وقـد یعـزى هـذا االخـتالف بـین مواعیـد .2سـم42.47ةورقیـسـاحةمأعطـىبالموعد الثـاني الـذي قیاساً 2سم45.50

مثــل ، الــذكر اآلنفـة ظ فــي الجــداول مالحـلتحســین بعــض صـفات نمــو محصــول الشـعیر كمــا هــوالتـأثیر فــي الزراعـة

وقـد .)5جـدول (لـوح /نباتـات وعـدد)4جـدول (األوراقوعـدد )3جدول (وارتفاع النبات )2جدول (عدد التفرعات 

دور جزئـــي فـــي معـــدل بعــــض المناخیـــةلالختالفـــات إلـــى إن)1(إذ أشـــار.البیئیـــةاالختالفـــات إلـــىیعـــزى الســـبب 

دور مهــم فــي تحســین بعــض الزراعــةلموعــد إن) 10(و)2(نیّ وبــ.الشــعیر االختالفــات فــي صــفات نمــو محصــول

وزیــادة مــدة بقــاء المســاحة الورقیــة ، ولــم تشــر نتــائج ، والمســاحة الورقیــة ، معــدل عــدد األوراق :صــفات النمــو مثــل

للتـداخل اً فوقـالتـداخل للمواعیـد فـي األصـناف ، إال إن هنـاك تمعـامالتإلى وجـود فروقـات معنویـة بـین ) 6(الجدول 

قیاسـًا بمعـدل المسـاحة 2سـم53.43األول ، إذ أعطـى أعلـى معـدل للمسـاحة الورقیـة بلـغ وعـدفي صـنف الوركـاء للم

كما أعطى التداخل لصنف أمل في الموعـد . 2سم32.98الورقیة في التداخل لصنف تویثة في الموعد األول البالغ 

مقارنـة بالتـداخل لصـنف تویثـة فـي الموعـد الثـاني الـذي أعطـى 2سـم46.56الثاني أعلى معدل للمساحة الورقیـة بلـغ 

  .2سم32.98معدل مساحة ورقیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الورقیةالمساحةعلى معدالت الزراعةتأثیر عاملي )6(جدول

  المتوسط  الحضر  أمل  الوركاء  تویثة  شعاع  سمیر  األصناف

الموعد 

  األول

50.71  42.13  32.98  53.43  51.00  42.74  45.50  

  42.47  43.70  46.55  44.10  32.98  42.84  43.76الموعد 



54

  الثاني

    43.22  48.77  49.22  32.98  42.48  47.23  المتوسط

L.S.D           2.88للمواعید  

L.S.D           3.93لألصناف  

L.S.D          لتداخل ال یوجد  

  

  :) غم(الوزن الجاف .6

علـى معنویة بین مستویات عاملي الدراسة إذ أعطى الصنف أمل أإلى وجود فروقات) 7(تشیر نتائج الجدول 

غـم 136.61(ت معـدالتهابلغـاذ ) ، سـمیر ، وركـاء ، حضـر تویثـة (ف اصناالتلیهثم معدل لحاصل المادة الجافة 

قیاسًا بالصنف شـعاع الـذي أعطـى أقـل على التوالي، )غم53.32غم ، 72.82غم ،  108.95غم ، 119.31، 

االختالفـاتفـي معـدالت الـوزن الجـاف إلـى االخـتالفغم ، وقـد یعـزى سـبب 50.64ن النبات الجاف بلغ ز و معدل ل

لتعبیــر عــن لالوراثیــة بــین األصــناف التــي تمــت اإلشــارة إلیهــا فــي شــرح الجــداول اآلنفــة الــذكر ، أو قــدرة ذلــك الصــنف 

بعـد الصـنف وركـاء ) 3جـدول(النبـات الرتفـاعصفة الـوزن الجـاف ، فقـد لـوحظ أن الصـنف أمـل أعطـى أعلـى معـدل 

، ) 5جــدول(لــوح /، وأعلــى معــدل لعــدد النباتــات) 4جــدول(وكــذلك أعطــى الصــنف نفســه أعلــى معــدل لعــدد األوراق 

ومـن ) . 6جـدول (سـم 49.22سـم بعـد الصـنف الوركـاء 48.77إضافة إلعطائـه أعلـى معـدل للمسـاحة الورقیـة بلـغ 

هو المحصلة النهائیة الناتجة من صافي التمثیل الضوئي والتنفس خالل مدة نمو الُمَسلَّم به أن حاصل المادة الجافة

وجود فروقـات معنویـة بـین اسـتجابة األصـناف لتـأثیر مواعیـد الزراعـة ، إذ أعطـى ) 7(المحصول ، كما بین الجدول 

الثـاني ، وقـد یعـزى فـي الموعـد 89.02قیاسـًا بأقـل معـدل 91.53بلـغ ) غم(الموعد األول أعلى معدل للوزن الجاف 

إذ أشار إن للتباین ) 1(في المناخ والتربة التغایراتهذا االختالف إلى تباین االستجابة في محصول الشعیر بالنسبة 

المنـاخي تــأثیر جزئـي فــي صـفات نمــو المحصـول ، أو قــد یتعلــق بقـدرة ذلــك المحصـول علــى االسـتجابة لتــأثیر موعــد 

فـي الموعـد األول ، وكـذلك ) 6جـدول(ر أعطى أعلى معدل للمسـاحة الورقیـة الزراعة ، فقد لوحظ أن محصول الشعی

، كمـا أعطـى أعلـى معـدل لعـدد ) 3جـدول) (سـم(النبـات الرتفـاعوأعلـى معـدل ) 2جدول(أعلى معدل لعدد التفرعات 

) 7(، كمـا ظهــر واضــحًا مـن خــالل الجــدول ) 5جــدول(فضــًال عــن معـدل عــدد النباتــات فـي اللــوح ) 4جـدول(األوراق 

وجود فروقات معنویة بین معامالت التداخل لمواعید األصناف ، إذ أعطـت معاملـة التـداخل فـي الصـنف أمـل أعلـى 

ملـــة التـــداخل للموعـــد األول فـــي اغـــم فـــي مع50.59غـــم قیاســـًا بأقـــل معـــدل 141.64معـــدل فـــي الـــوزن الجـــاف بلـــغ 

غم قیاسًا 131.59أمل أعلى معدل بلغ في حین أعطت معاملة التداخل في الموعد الثاني لصنف . الصنف شعاع 

وقــد یعــزى ســـبب . غــم 50.70بمعاملــة التــداخل فــي الموعـــد الثــاني فــي الصــنف شـــعاع إذ أعطــت أقــل معــدل بلـــغ 

إذ أشــاروا إلــى أن الطــرز ) 3(لألصــنافاســتجابة بعــض األصــناف لتــأثیر مواعیــد الزراعــة إلــى االختالفــات الوراثیــة 

الخاصــة للمـــدة الضــوئیة واالرتبــاع ومـــدة مــا قبــل الشـــیخوخة المســماة المــد الخضـــریة الوراثیــة تختلــف فـــي اســتجابتها 

األساســیة التــي تضــمنت اخــتالف الطــرز الوراثیــة فــي اســتجابتها لدرجــة حــرارة المحــیط وتــداخلها مــع المــدة الضــوئیة ، 

الزراعـة ممـا یـنعكس علـى وٕان تداخل هذه المتغیـرات البیئیـة فیمـا بینهـا لـه عالقـة بظـروف موسـم النمـو السـیما موعـد 

  .صفات النمو 
  

  

  

  

  

  

  )غم(تأثیر عاملي الدراسة على معدالت الوزن الجاف ) 7(جدول 
  المتوسط  الحضر  أمل  الوركاء  تویثة  شعاع  سمیر  األصناف

الموعد 

  األول

110.69  50.59  119.20  73.24  141.64  53.84  91.53  

  89.02  52.81  131.59  72.40  119.42  50.70  107.21الموعد 
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  الثاني

    53.32  136.61  72.82  119.31  50.64  108.95  المتوسط

L.S.D            0.94للمواعید  

L.S.D            1.72لألصناف  

L.S.D           للتداخل ال یوجد  

  

  :)2سم(مساحة ورقة العلم.7

الزراعــة فیمــا بینهــا وجــود فروقــات معنویــة بــین عــاملي الدراســة ، إذ اختلفــت مواعــد) 8(أظهــرت نتــائج جــدول 

قیاســًا بالموعــد الثــاني الــذي أعطــى أقــل 2ســم26.30وأعطــى الموعــد األول أعلــى معــدل لمســاحة ورقــة العلــم إذ بلــغ 

، وقــد یعــود ظهــور هــذه التغــایرات اســتجابة إلــى االختالفــات المناخیــة 2ســم23.08معــدل لمســاحة ورقــة العلــم إذ بلــغ 

اختالفـات معنویـة بـین األصـناف فـي مسـاحة ورقـة العلـم إذ أعطـى ) 8(دول ، ووجد من نتائج الج) 10(و) 2(و) 1(

الـذي لـم یختلـف معنویـًا عـن الصـنف وركـاء، تویثـة ، 2سـم27.18الصنف شعاع أعلى معدل مساحة ورقة العلـم بلـغ 

علـى التـوالي ، قیاسـًا بالصـنف )2سـم24.07، 2سـم24.44، 2سـم25.35، 2سم26.09(الحضر ، سمیر إذ بلغ

، وهذا التباین في مساحة ورقة العلم بین األصناف 2سم21.01أمل الذي أعطى أقل معدل لمساحة ورقة العلم بلغ 

إلـى ) 8(، كمـا أظهـرت نتـائج الجـدول ) 9(و) 7(قد یعزى إلى االختالفـات الحاصـلة فـي العوامـل الوراثیـة لألصـناف 

الزراعــة فــي األصــناف ، إال أن التــداخل بــین موعــد عــدم وجــود فروقــات معنویــة بــین معــامالت التــداخل بــین مواعیــد

قیاسـًا بالتـداخل بـین موعـد الزراعـة األول فـي 2سـم28.92الزراعة األول في الصـنف شـعاع أعطـى أعلـى معـدل بلـغ 

معدل للمساحة الورقیـة إذ كما أعطى تداخل الموعد الثاني في الصنف شعاع أعلى2سم22.73الصنف أمل البالغ 

  .2سم19.29مقارنة بالتداخل للموعد الثاني في الصنف أمل الذي أعطى أقل معدل بلغ 2سم25.44بلغ 

  

  )2سم(تأثیر عاملي الدراسة على معدالت مساحة ورقة العلم ) 8(جدول 

  المتوسط  الحضر  أمل  الوركاء  تویثة  شعاع  سمیر  األصناف

الموعد 

  األول

26.02  28.92  27.14  27.80  22.73  25.20  26.30  

الموعد

  الثاني

22.11  25.44  23.56  24.38  19.29  23.68  23.08  

    24.44  21.01  26.09  25.35  27.18  24.07  المتوسط

L.S.D          0.49للمواعید  

L.S.D          2.69لألصناف  

L.S.D         للتداخل ال یوجد  
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