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  2008، ) 2(العدد 6: للعلوم الزراعیة ، المجلد األنبارمجلة 
  

ستة أصناف من الشعیرإنتاجیةتأثیر مواعید الزراعة على 

  

عبد اللطیف محمود علي القیسي

األنبارجامعة / كلیة الزراعة–قسم المحاصیل الحقلیة

  

الخالصة

محافظــة / الجزیــرة/ ي منطقــة الحامضــیةفــ2005–2004نفــذت تجربــة حقلیــة خــالل الموســم الشــتوي لعــام 

سـمیر، شـعاع، (كغم غرب بغداد في تربة مزیجـة طینیـة بهـدف دراسـة أسـتجابة سـتة أصـناف مـن الشـعیر 150االنبار 

  .10/12و 15/11لموعدي الزراعة ) تویثة، وركاء، أمل، الحضر

موعدي الزراعـة األلـواح الرئیسـیة، تضمن . أستخدم في تنفیذ التجربة تصمیم األلواح المنشقة وبستة مكررات 

، معـدل عـدد )سـم(أما أصناف الشعیر فقد تضمنت االلواح الثانویة، وعنـد نضـج المحصـول تمـت دراسـة طـول السـنبلة 

:وتلخصت النتائج بما یلي) 2م/ غم(غم، معدل وزن الحاصل / حبة1000، معدل وزن 2م/ السنابل

أنـه ال توجـد فروقـات معنویـة بـین موعـدي الزراعـة وال سـم،/ةأظهرت نتائج الدراسة لصفة معدل طـول السـنبل

في تداخل المواعید مع االصناف وٕانما ظهـرت فروقـات معنویـة بـین االصـناف نفسـها  أذ اعطـى الصـنف وركـاء اعلـى 

ســم  وفــي صــفة عــدد 72,5ســم  بینمــا اعطــى الصــنف شــعاع  أقــل معــدل بلــغ 12.04معــدل فــي طــول الســنبلة بلــغ

توجد فروقات معنویة بین موعدي الزراعة والتداخل بین المواعیـد واالصـناف وٕانمـا ظهـرت فروقـات معنویـة السنابل فال 

سنبلة  بینما اعطى الصـنف شـعاع 598بلغ 2م/ بین االصناف أذ اعطى الصنف تویثه اعلى معدل في عدد السنابل

ج وجـود فروقـات معنویـة بـین موعـدي أظهـرت النتـائ2م/حبـة1000وفـي صـفة وزن . سـنبلة91,365اقـل معـدل بلـغ  

1000الزراعة والتداخل بین موعدي الزراعة واألصناف وبین األصناف نفسـها أذ تفـوق الصـنف سـمیر فـي صـفة وزن 

.غم/حبة49,53حبة و صفة وزن الحاصل بلغ  

غــــم وفــــي صــــفة وزن /حبــــة  52,35حبــــة، بلــــغ 1000بینمــــا اعطــــى الصــــنف وركــــاء اقــــل معــــدل فــــي وزن 

وٕانمـا ظهـرت فروقـات معنویـة بـین فال توجد فروقات معنویة بین موعدي الزراعة والتداخل مع االصناف،2م/الحاصل

غــم كمعــدل لموعــدي الزراعــة تلیــه 71,1246االصــناف نفســها أذ أظهــر الصــنف ســمیر تفوقــه فــي كــال الموعــدین بلــغ 

ـــر(االصــــناف  غــــم، 41,1019غــــم، 41,1057غــــم، 35,1062أذ بلغــــت معــــدالتها ) أمــــل، وركــــاء، شــــعاع، الحضـ

  .غم95,753غم  على التوالي بینما اعطى الصنف تویثه اقل معدل لكال الموعدین بلغ  57,1009
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Effect of Planting Dates on the Productivity of Six Barely Cultivars
  

A. M. A. Al-Kaisy
Dept. of Field Crops- Agriculture College\ Al-Anbar University

Abstract
A field study was carried out during the winter of 2004-2005 at AL-Hamidiya, 

AL-Jazeera in Anbar province, (150 km to the west of Baghdad) on clay mixed–type soil 
to study six typys barely (Samir, Shuaa, Thowaitha and Warkaa) responses to two 
planting dates (15th of Nov. and 10th of Dec.).

Split–plot design with six replicates was used in the experiement. Planting dates 
included the main split plots, whereas types of barely included secondary split plots. 
Spike length (by cm), rate of spike count (m2), rate of 1000 grains weight (g) and rate of 
yield weight have been studied at the time of harvesting.

The experiement was statistically analyzed according to the differential analysis. 
Least significance difference was used for mean comparisons at 5% probability.

Results of spike length rate/ cm have shown that there were no significant 
differences between the two dates of planting, nor in the interaction of plant dates with 
types of barely. There were significant differences among the types themselves. Warka 
gave the highest rate of spike langth of about 12.04 cm, whereas Shuaa gave the lowest 
rate of about 5.72 cm.

There were no significant differences between the two planting dates and the 
interaction between them and cultivars. Significant differences were detected among 
cultivars.

Towaitha gave the highest spike count rate of about 598 spike/ m2, whereas Shuaa 
gave the lowest spike count rate of about 365.91 spike/ m2.

As for the weight of 1000 seeds/ m2, the results have shown significant
differences between the two planting dates and the interaction between the two planting 
dates and cultivars and among cultivars themselves. Samir cultivar excelled in the trait of 
1000 seeds weight and yield weight of about 53.49 seed/ gr. Warka cultivar gave the 
lowest rate for 1000 seeds weight of about 35.52 seeds/ gr.

As for yield weight trait, there were no significant differences between the two 
planting dates and the interaction with cultivars. There were significant differences 
among the cultivars themselves. Samir cultivar excelled in the two dates of planting of 
about 1246.71 gr. as a rate of planting dates followed by Amal, Warka, Shuaa and 
Hadhar with 1062.35 gr, 1057.41 gr, 1014.41 gr, 1009.57 gr. rates, respectively. Twaitha 
cultivar gave the lowest rates in the two datas of planting of about 753.95 gr.

  

  المقدمة

مـن محاصـیل الحبـوب السـتراتیجیة المهمـة فـي معظـم بلـدان العـالم ،   Hordeum vulgare.Lیعـد الشـعیر 

فضـال عـن ) 1(وأستعمله االنسان منذ القدم كمصدر حبوبي بعد الحنطة ویمكن استخدامه كبدیل للرز بعد أزالة قشـرته 

إذ یسـتعمل طبیـاً  كمسـهل وملطـف للحمـى . لصـناعیة كونه من محاصیل العلف المهمة باإلضـافة الـى   اسـتخداماته ا

اال أن زراعتـــه فـــي العـــراق الزالـــت تعـــاني مـــن مشـــاكل عدیـــدة كانـــت ســـبباً  رئیســـاً  فـــي أنخفـــاض أنتاجیتـــه بوحـــدة ) 2(
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  .المساحة قیاساً  بالمعدالت العالمیة والدول المتقدمه زراعیاً 

أن أختیـار الصـنف وموعـد الزراعـة المناسـب  یجعـل ومن هذه المشاكل مایتعلق بالصنف والعامل البیئـي، إذ 

أن ) 10، 4، 3(المحصـــول قـــادرًا للتعبیـــر عـــن نفســـه فســـلجیًا ووراثیـــًا، وبالتـــالي زیـــادة أنتاجیتـــه وتحســـین نوعیتـــه، وجـــد 

وغ التأخیر بموعد الزراعة نتج عنه تقلیل عدد األیام من الزراعة حتى البزوغ ومدة النمو الخضري وعدد األیـام مـن البـز 

حتــى النضــج الفســیلوجي والــوزن الجــاف للنبــاتً وعــدد االشــطاء فــي النبــات ، كمــا أســتنتج ان الشــعیر أســتجاب ایجابــاً  

  .)11، 5، 3(للتبكیر بموعد الزراعة ، وٕان التأخیر في الموعد أدى الى تقلیل الحاصل والمادة الجافة المتراكمة 

زن الحبــة عــدد البــذور فــي الســنبلة بتــأخیر موعــد أن هنــاك انخفــاض كبیــر فــي متوســطات و ) 6(أیضــًا وجــد 

الزراعة ، نفذت هذه الدراسة لمعرفة أي من االصناف تستجیب لهذه المواعیـد فـي ظـروف العـراق والسـیما فـي محافظـة 

  .االنبار

  المواد وطرائق العمل

/ طقـة الجزیـرةفي أحد الحقـول الزراعیـة الواقعـة فـي من2005–2004أجریت الدراسة خالل الموسم الشتوي 

الرمـــادي فـــي محافظـــة االنبـــار وذلـــك لدراســـة تـــأثیر عـــاملین مهمـــین فـــي نمـــو وانتاجیـــة الشـــعیر همـــا موعـــد / الحامضـــیة

سمیر ، شعاع ، تویثه ، وركاء، امل ، ( واالصناف التي استخدمت ) كانون االول 10تشرین الثاني ، 15( الزراعة 

وبعدها قسمت الـى وحـدات تجریبیـه اخـذت عینـه ممثلـه لتربـة حقـل حرثت ارض التجربة ثم نعمت وسویت) . الحضر 

تــم تحلیـل العینــة فــي مختبــرات ) . 1جــدول ( التجربـة قبــل الزراعــة وذلـك لمعرفــة الصــفات الفیزیائیــة والكیمیائیـة للتربــة 

وبسـت Split plot Designة ـجامعـة بغـداد ، طبقـت التجربـة تبعـاً  لتصـمیم القطـع المنشقـ/ كلیـة الزراعـة/ قسم التربة

كانــت مســاحة الوحــدة .  مكــررات ، شــملت القطــع الرئیســیة موعــدي الزراعــة ، بینمــا شــغلت القطــع الثانویــة األصــناف 

م  بـین لـوح ثـانوي وأخـر وتكونـت كـل وحـدة تجریبیـة ثانویـة 5,0تركـت مسـافة مقـدارها  )  م 3×3(التجریبیة الثانویة 

تـم ري التجربـة ) 6, 1( هــ / كغـم 120، زرعـت التجربـة بمعـدل بـذار سـم20خط ، المسـافة بـین خـط وأخـر 15من 

تــم إضــافة الســماد . بعــد الزراعــة مباشــرة وأســتمر ري المحصــول حســب حاجــة النبــات وحالــة التربــة خــالل موســم النمــو 

كغــم 200هـــ   ، وســماد الیوریــا بمعــدل /P205كغــم 200قبــل الزراعــة وبمعــدل ) ســوبر فوســفات ثالثــي ( الفوســفاتي 

N/ أجریت عملیة التعشیب الیدوي عدة ) 8، 7(یوم من البزوغ 40هـ، وعلى دفعتین  األولى عند الزراعة  والثانیة بعد

( مرات خالل موسم النمو ، وعند اكمال نضـج المحصـول تـم إجـراء عملیـة الحصـاد فـي األسـبوع االول مـن شـهر أیـار 

  : وتمت دراسة الصفات التالیة ) .   9، 1

  سم/ دد السنابلع-1

  معدل طول السنبلة-2

  حبة1000وزن -3

  2م/ وزن الحاصل غم-4

التحلیل اإلحصائي

تم تحلیل البیانات طبقاً  لتحلیل التباین بأستخدام تصـمیم االلـواح المنشـقة وتـم أختبـار المتوسـطات إحصـائیاً  

)AsA ،1994(االلیكتروني SAsتحت برنامج % 5باستخدام اختبار اقل فرق معنوي على مستوى معنویة 
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  بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة التجربة قبل الزراعة) 1(جدول 

القیم  الخواص المدروسة

pH4,7األس الهیدروجیني 

15,3- دیسي سمینز مEcالتوصیل الكهربائي 

95,0%المادة العضویة 

26%الكلي 

5,34%رمل 

32%طین 

طینیةمزیجهالنسجة

334،1سم/ الكثافة الظاهریة غم 
+2            ca 12كغم تربة/ ملغم

Mg+2 10كغم/ ملغم

Na+ 11كغم/ ملغم
-Cl 17كغم/ ملغم

2 -So4 15كغم/ ملغم

Hco3    1,3كغم/ ملغم

Co3Zero

النتائج والمناقشة

  )سم(معدل طول السنبلة   - 1

حــدًا مــن أهــم الصـفات التــي تســاهم فــي زیــادة حاصــل النبـات مــن الحبــوب لمــا یرافقــه مــن یعـد طــول الســنبلة وا

الـى وجـود فروقـات معنویـة بـین األصـناف فقـط  أذ أعطـى الصـنف ) 2(زیادة في عدد الحبوب ، وتشیر نتائج الجـدول 

, سـم04,11(بلغـت الحضـر أذ, تویثـه, سـمیر, سـم تلیـه األصـناف أمـل44,12وركاء أعلى معدل لطول السنبلة بلـغ 

ســـم وقـــد تعـــزى 72,5علـــى التـــوالي بینمـــا أعطـــى الصـــنف شـــعاع أقـــل معـــدل بلـــغ ) ســـم15,8, ســـم46,8, ســـم72,9

وفیمـا یخـص موعـدي الزراعـة فقـد . الموجـوده) 12، 7، 5، 3(االختالفات بین االصناف الى التباینـات الوراثیـة بینهمـا 

النتــائج كمــا أســلفنا الــى عــدم وجـود فروقــات معنویــة بینهمــا فضــالً  عــن عـدم وجــود  تــداخل معنــوي بــین عــاملي أشـارت

ورغم عدم معنویة التداخل اال أنه یتبـین أن الصـنف وركـاء المـزروع فـي الموعـد األول . الدراسة في معدل طول السنبلة

عــن الصــنف شــعاع المــزروع فــي % 116ة بلغــت نســبتها ســم وبزیــاد12.17قــد أعطــى معــدًال عالیــًا لطــول الســنبلة بلــغ 

  .سم5.63الموعد الثاني والذي أعطى أقل معدل للصفة 
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)سم ( تأثیر الصنف وموعد الزراعة في معدل طول السنبلة ) 2(جدول 

  األصناف

الموعد
المتوسطالحضرأملوركاءتویثهشعاعسمیر

817,1276,1105,837,9 ,96,981,558األول

49,963,534,891,1140,1025,800,9الثاني

72,972,546,804,1204,1115,8المتوسط

  %5عند مستوى أحتمال LSDقیم  

م. غ = مواعید الزراعة 

564,0= األصناف 

م. غ = األصناف  × مواعید الزراعة 

  

2م/ معدل عدد السنابل- 2

تباین عدد السنابل بین االصناف المستخدمة في التجربة أظهر الصنف تویثه قابلیة ) 3(بینت نتائج الجدول

و 50,529تـاله صـنفي سـمیر وأمـل أذ بلغـت 2م/ سنبله00,598عالیة على تكوین اعلى معدل معنوي للسنابل بلغ 

58,387و 91,365علــى التــوالي فــي حــین أعطــى الصــنفین شــعاع والحضــر أدنــى معــدل بلــغ 2م/ســنبلة58,511

2م/ علـى التـوالي ولـم یظهـر التـداخل بـین االصــناف وموعـدي الزراعـة تـأثیرًا معنویـًا فـي معـدل عـدد الســنابل2م/ سـنبلة

وقد یعزى سبب أختالف االصناف في معدل عدد السنابل الى أختالف قابلیتها على أعطاء الفروع وتتفق هـذه النتیجـة 

  ).11(مع ما توصل الیه 

  

2م/ أثیر الصنف وموعد الزراعة في عدد السنابلت) 3(جدول 

  األصناف

الموعد
المتوسطالحضرأملوركاءتویثهشعاعسمیر

16,55933,36950,62533,47500,55116,39358,495األول

49950,36250,57050,40916,47200,38241,449 ,83الثاني

50,52991,36500,59841,44258,51158,387المتوسط

م. غ = مواعید الزراعة 

  30,63= األصناف 

  م. غ = مواعید الزراعة  × األصناف 

  

)غم(حبة1000معدل وزن - 3

أذ أظهــر الموعــد ,الــى وجــود فروقــات معنویــة فــي هــذه الصــفة بــین موعــدي الزراعــة ) 4(تشــیر نتــائج الجــدول 

أذ تفوق الصنف سـمیر , كما تباینت االصناف في أستجابتها معنویاً  حبة1000/ غم06,46االول اعلى معدل بلغ 

غـم  أظهـر التـداخل بـین 71,31حبة بینما اعطى الصـنف تویثـه أدنـى معـدل بلـغ 1000/غم49,53بأعلى معدل بلغ 

علــى االصـناف وموعـدي الزراعـة تــأثیرًا معنویـًا فـي هــذه الصـفة وقـد أعطــى الصـنف سـمیر المــزروع فـي الموعـد األول أ
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غــم  كــذلك تفــوق الصــنف نفســه فــي الموعــد  الثــاني علــى بقیــة االصــناف المســتخدمة 95,54حبــة 1000معــدل لــوزن 

حبــــة خــــالل موعــــدي الزراعــــة االول والثــــاني أذ بلــــغ 1000وأظهــــر الصــــنف تویثــــه أقــــل معــــدل فــــي وزن ) 4جــــدول (

عـــة مقارنـــه باالصـــناف االخـــرى غـــم كمـــا وأظهـــر الصـــنف وركـــاء ضـــعف اســـتجابته لموعـــدي الزرا85,31غـــم و 55,31

وقــد یعــزى الســبب الــى تبــاین األصــناف وراثیــًا فــأنعكس ذلــك فــي أخــتالف أســتجابتها لموعــدي )4جــدول (المســتخدمة 

  ).12، 10، 3(الزراعة وما رافقهما من أختالف في الظروف البیئیة 
  

)غم(حبة 1000یوضح تأثیر الصنف وموعد الزراعة في وزن ) 4(جدول 

  افاألصن

الموعد
المتوسطالحضرأملالوركاءتویثهشعاعسمیر

5247,5006,46 ,3689 ,95,5418,5055,3132األول

5210,5085,3172,3461,5029,5093,44 ,02الثاني

5314,5070,3152,3575,5138,50 ,49المتوسط

  %5عند مستوى أحتمال LSDقیم  

  991,0=  زراعة مواعید ال

10211= األصناف 

  713,1= األصناف × مواعید الزراعة 

)2م/ غم(معدل وزن الحاصل - 4

الــى عــدم وجــود فروقــات معنویــة بــین موعــدي الزراعــة وال بتــداخلها مــع االصــناف، ) 5(تشــیر نتــائج الجــدول 

بــأعلى معــدل لــوزن الحاصــل بلــغ غیــر ان االصــناف أظهــرت تباینــًا معنویــًا فــي هــذه الصــفة اذ تفــوق الصــنف ســمیر 

، 41,1057، 35,1062تلیه االصناف  أمل ، وركاء ، شـعاع ، الحضـر  أذ  بلغـت معـدالتها    2م/ غم 71,1246

غـــم  وقـــد یعـــزى 95,753علـــى التـــوالي بینمـــا اعطـــى الصـــنف تویثــه اقـــل معـــدل بلـــغ 2م/ غــم57,1009، 41,1019

لمناخیــة التــي رافقــت نموهــا وخصوصــًا فــي مرحلــة تكــوین الســنابل الســبب الــى أخــتالف اســتجابة االصــناف للظــروف ا

  ).12، 8، 5، 3(وامتالئها فأنعكس ذلك في أختالفها في وزن الحاصل وهذا ما یتفق مع ما توصل الیه 

  )2م1(تأثیر الصنف وموعد الزراعة للحاصل الكلي في ) 5(جدول 

  األصناف

الموعد
وسطالمتالحضرأملوركاءتویثهشعاعسمیر

14,126190,102169,76092,107530,112531,101292,1042األول     

123292,101695,74690,103840,99984,100688,1006 ,28الثاني     

71,124641,101995,75341,105735,106257,1009المتوسط  

  %5عند مستوى احتمال LSDقیم  

  م . غ = الزراعة مواعید

  382,55= األصناف 

  م. غ = األصناف × مواعید الزراعة 
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