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 حاصل علف وحبوب تراكیب وراثیة من الشعیر تحت الظروف الدیمیة
  محفوظ عبدالقادر محمد    عباس مھدي الحسن
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة 

  
  الخالصة

  و ٢٠٠١–٢٠٠٠و ٢٠٠٠–١٩٩٩أجریggت ھggذه الدراسggة خggالل ثالثggة مواسggم زراعیggة وھggي 
٢٠٠٢–٢٠٠١ ggة البحggي محطggة  وثفggوب / الزراعیggف وحبggل علggة حاصggیدیة لمقارنggي الرشggوى فggنین

 ٢١و ١١وسالالت منìخبgة و ھgي  ١وھي االسود المحلي و ریحان وجزیرة، ìراكیب وراثیة من الشعیر
حاصggل العلggف األخضggر بینمggا ظھggرت  لggم ìخìلggف الìراكیggب الوراثیggة عggن بعضggھا معنویggا فggي.  ٣١و

علgى  ٣١و ٢١و ١١و الgìبن و الحبgوب مgع ìفgوق السgالالت  فروقات معنویة بینھgا فgي حاصgل الgدریس
االصناف المزروعة في ھذه الصفات كما اخìلف حاصل علgف و حبgوب الìراكیgب الوراثیgة معنویgا مgن 

gمي و كمgا الموسgوزیعھì اقطة وgار السgة االمطgالف كمیìاخgر بgى اخgب اموسم الgراكیìین الgداخل بgìأن لل
نوي في جمیع الصفات المدروسة عدا صgفة حاصgل العلgف األخضgر الوراثیة و موسم الزراعة ثأثیر مع

كانgت قیمggة الثبgات المظھggري للìراكیgب الوراثیggة واطئgة للصggفات المدروسgة عggدا صgفة حاصggل العلggف . 
  .األخضر 

  
  المقدمة

یعد الشعیر واحد من أقgدم محاصgیل الحبgوب الgìي زرعھgا االنسgان وھgو أیضgا واحgد مgن أكثgر 
ناطق الجافة وشبھ الجافة لذا ìركزت زراعìھ في المناطق محدودة سواءاً في العالم المحاصیل مالئمة للم

من الممارسات الشائعة في معظم بلدان حgوض البحgر )  ١٩٨١، الفخري ( او الوطن العربي و العراق 
االبیض المìوسط و الكثیر مgن بلgدان العgالم و بعضgاً مgن الgدول العربیgة ھgو اسìgخدام الشgعیر الكثgر مgن 

فقggد یggزرع النggìاج الحبggوب ویسìggغل النggìاج العلggف فggي اي طggور مggن اطوارالنمggو إعìمggاداً الggى ، غggرض 
أجریgت العدیgد مgن الدراسgات ) .  ١٩٩٠،  Hadjichristodoulou(الحاجة او بسبب الظروف البیئیgة 

ìباینgت ìحت الظروف الدیمیة لìحدید مدى مالئمة العدید من أصناف الشعیر للعلف او كثنائي الغgرض و 
نìائج ھذه الدراسات بìباین الìراكیب الوراثیة المسìخدمة و الظgروف البیئیgة السgائدة عامgة باالضgافة الgى 

،  Wilmanو  Droushiotisو ١٩٨٦،  hadjichristodoulou( عمر النبات وقت اسìخدامھ للعلgف 
ثیgة االفضgل مgن الشgعیر ìھدف الدراسة الحالیة الى اخìیار الìراكیب الورا) .   ١٩٩٥،الحسن و  ١٩٨٧

ھgري و المحصgلة الوراثیgة الصgناف مìداولgة ظفي انìاج العلف والحبوب باالضافة الى دراسة الثبات الم
  .  لدى المزارعین وسالالت جدیدة واعدة لم یìم اعìمادھا بعد 

 
  وطرائقھ مواد البحث

فgي  ٢٠٠٢–٢٠٠١و  ٢٠٠١–٢٠٠٠و  ٢٠٠٠–١٩٩٩أجریت ھgذه الدراسgة خgالل المواسgم الزراعیgة
نینوى في الرشیدیة لمقارنة حاصل علف وحبوب ìراكیب وراثیة من الشgعیر / محطة البحوث الزراعیة 

أو سggالالت منìخبggة سgابقا مggن مggواد اسìggخدمت فggي  ١الشggعیر األسggود المحلggي و ریحgان وجزیggرة، وھgي 
، حمggد و الحسggن م( وھggي سggالالت لggم ggìدخل الزراعggة الفعلیggة  ٣١و٢١وì١١ربیggة النبggات وìحggت أرقggام 

. ھمgا ثنgائي الصgف و البقیgة ھgي سìgة صgفوف  ١١علما إن الشعیر األسgود المحلgي وسgاللة  ،)  ٢٠٠٤
وخgالل النصgف االخیgر  ٢٠٠٠–ì١٩٩٩مت الزراعة خالل النصف الثاني من كانون الثgاني فgي موسgم 

م ٠‚٢م وبمسgافة ٥وفgي خطgوط بطgول ، ٢٠٠٢–٢٠٠١و٢٠٠١–٢٠٠٠من ìشرین الثاني في موسgمي 
وكانت ìربة الìجربة وللمواسgم الزراعیgة الثالثgة .بین خط وأخر وبواقع أربعة خطوط لكل وحدة ìجربیھ 

ھgـ ونفgذت الìجربgة بìصgمیم القطاعgات العشgوائیة الكاملgة و /كغم ١٦٠كان معدل البذار . طینیة مزیجیة 
 . )١جggدول ال(لثالثggة وكggذلك سggجلت كمیggة األمطggار السggاقطة فggي المواسggم الزراعیggة ا. بثالثggة مكggررات 

مggن % ٧٥حشggت الخطggوط الوسggطیة مggن كggل وحggدة ìجربیggة عنggد طggور ظھggور العقggدة االولggى و ظھggور 
النggورات و الطggور العجینggي اللggین للحبggوب وطggور النضggج لìقggدیر حاصggل العلggف االخضggر و الggدریس و 

ة لوحgدھا و الìحلیgل gìم الìحلیgل االحصgائي لبیانgات كgل سgن. السیالج و الìبن و الحبوب و على الìرìیgب 
و gìأثیر الgìداخل بgین السgنین و الìراكیgب الوراثیgة  الìجمیعي لنìائج السنوات الثالثة لحساب gìأثیر السgنین

gggggggggggggggggggggggفات المدروسgggggggggggggggggggggggي الصgggggggggggggggggggggggف هللا ( ة فgggggggggggggggggggggggراوي و خلggggggggggggggggggggggg١٩٨٠، ال .(    
  ٥/٩/٢٠٠٧وقبولھ  ì٦/٥/٢٠٠٧اریخ ìسلم البحث 
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   El-Sahookieومحصggلة الìركیggب الggوراثي و كمggا اوردھggا ) الìبggاین المظھggري(ggìم ìقggدیر االسìggقراریة 
  -:ان  إذ) ١٩٨٥(

  

  

  
  *خالل المواسم الزراعیة الثالثة في الرشیدیة) ملم ( كمیة األمطار الشھریة ):  ١( الجدول 

  المواسم
  الشھر

  مجموع  مایس  نیسان  أذار  شباط  ٢ك  ١ك  ٢ت  ١ت
١٩٩٩–
٢٠٠٠  

  ١٤٢‚٨  صفر  ٢٠‚٥  ٢٨‚٨  ٢٣‚٦  ٤٠‚٩  ٢٨‚٠  صفر  صفر

٢٠٠٠–
٢٠٠١  

٣٤٢‚٦  ١٧‚٦  ٣٥‚٨  ٨٢‚٥  ٣٧‚٩  ٢٥‚٩  ٨٣‚٨  ٤٦‚٧  ١٢‚٤  

٢٠٠١–
٢٠٠٢  

  ٣٤٠‚٤  ١‚٠  ٧٧‚٣  ١٢٠‚٧  ١٧‚٩  ٥٤‚٩  *٦٠‚٧  ٧‚٩  صفر

  سقطت الكمیة في األیام األخیرة لكانون األول  *دائرة األنواء الجویة في الموصل +
  

  النتائج و المناقشة
  الحاصل.  ١
كgل سgنة علgى انفgراد نìائج الìحلیgل اإلحصgائي ل) ٢(ìبین البیانات الواردة في الجدول  : األصناف. ١–١

ìظھر ھذه النìائج عgدم وجgود فروقgات معنویgة . و الìحلیل الìجمیعي لصفات ìراكیب وراثیة من الشعیر 
بین ھذه الìراكیب الوراثیة من الشعیر في حاصل العلف األخضر في سنین الدراسgة و الìحلیgل ألìجمعgي 

أن عgدم وجgود فروقgات معنویgة بgین .  األخgرى .كانgت ھgذه الفgرو قgات معنویgة بالنسgبة للصgفات بینما، 
الìراكیب الوراثیة في حاصل العلف االخضر قد یعود الى دراسة ھذه الصgفة فgي وقgت مبكgر مgن موسgم 
النمو و بالìالي قلة او عدم ìاثر حاصل العلف االخضgر لھgذه الìراكیgب الوراثیgة بgنقص الرطوبgة مقارنgة 

أخìلgف حاصgل دریgس الìراكیgب . اً من موسgم النمgو بالصفات االخرى الìي ìدرس في اوقات اكثر ìاخر
المìمیggز بقلggة االمطggار باالظافggة الggى  ٢٠٠٠–١٩٩٩ففggي موسggم ، الوراثیggة بggاخìالف موسggم الزراعggة 

معنویggا علggى  ٣١وì١١فggوق حاصggل دریggس الشggعیر االسggود المحلggي و السggاللìین ) ١الجggدول (ìاخرھggا 
ذات االمطggار المبكggرة  ٢٠٠١–٢٠٠٠الزراعggي بینمggا فggي الموسggم ، حاصggل دریggس الìراكیggب االخggرى 

معنویggا علggى حاصggل بقیggة الìراكیggب  ì١١فggوق حاصggل دریggس ریحggان و السggاللة ، نسggبیا وبمعggدل اعلggى 
علggى حاصggل دریggس االسggود المحلggي بنسggبة  ١١الوراثیggة و كggان ìفggوق حاصggل دریggس ریحggان والسggاللة 

معنویggا علggى  ٣١والسggاللة  ١١لة وعلggى الìرìیggب بینمggا ìفggوق حاصggل دریggس السggال% ٧٨‚٠٪ و٦٠‚٥
وìبggین نggìائج الìحلیggل .  ٢٠٠٢–٢٠٠١حاصggل دریggس بقیggة الìراكیggب الوراثیggة فggي الموسggم الزراعggي 

معنویgا علgى حاصgل دریgس بقیgة  ì١١فوق حاصل دریس السgاللة ) ٢(الجدول  االحصائي الìجمیعي في
ى حاصggل دریggس االسggود علgg ٪٩‚٨٪ و٢٥‚٠٪ و٣٨‚٨٪ و١٣‚٩و% ٣٢‚٤الìراكیggب الوراثیggة وبنسggبة 
ìشgیر النgìائج الgورادة فgي الجgدول . وعلgى الìرìیgب  ٣١وسgاللة  ٢١وسgاللة١المحلي و ریحان وجزیرة 

وحاصgل سgیالج  ٢٠٠٠–١٩٩٩فgي الموسgم الزراعgي  ٣١و١١الى ìفوق حاصل سیالج الساللìین ) ٢(
یالج علggى حاصggل سgg ٢٠٠٢–٢٠٠١و٢٠٠١–٢٠٠٠فggي موسggمي )  ٣١و٢١و١١( السggالالت الثالثggة 

وكان ھذا صحیحا ایضgا بالنسgبة للìحلیgل الìجمعgي  ١االصناف المزروعة اسود محلي وریحان و جزیرة
سلك حاصل ìبن الìراكیب الوراثیة في ھذه الدراسة الgى حgد مgا نفgس سgلوك .   للموسم الزراعیة الثالثة 

اعیgة الثالثgة ومgع اعلى حاصل للسیالج وفgي المواسgم الزر ٣١و٢١اعطت الساللìین  إذحاصل السیالج 
االسgود المحلgي ، على حاصل ìبن االصناف المزروعة  ٣١و٢١و١١الìفوق الواضح لحاصل السالالت 

الgى ) ٢( ìبgین النgìائج فgي الجgدول) . ٢الجgدول (كمìوسط للمواسم الزراعیة الثالثة  ١و ریحان وجزیرة
لمزروعة ضمن ھgذه معنویا على حاصل حبوب األصناف ا  ٣١و٢١وì١١فوق حاصل حبوب السالالت

وكggggذلك ìفggggوق  ٢٠٠٢–٢٠٠١و٢٠٠١–٢٠٠٠و٢٠٠٠–١٩٩٩وفggggي المواسggggم الزراعیggggة ، الدراسggggة 
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ìشgیر ). ìجمیعgي ( حاصل حبوبھا علgى حاصgل حبgوب األصgناف المزروعgة كمìوسgط للمواسgم الثالثgة 
فgي  ٣١و٢١نìائج الدراسة الحالیة و بوضوح إلgى ìفgوق الìراكیgب الوراثیgة المنìخبgة وخاصgة السgاللìین 

. حاصل العلف و الìبن والحبوب على حاصل األصناف المزروعgة كمìوسgط للمواسgم الزراعیgة الثالثgة 
في حاصل الحبوب على نفس األصناف المزروعة قgد ذكgر أیضgا  ٣١و٢١وì١١فوق السالالت المنìخبة 
ج دراسات النìیجة األخیرة ھذه و مع نìائ). ٢٠٠٥(و محمد و آخرون ) ٢٠٠٤(من قبل محمد و الحسن 

سggابقة علggى ھggذه السggالالت المنìخبggة ìثبggت أفضggلیìھا مقارنggة باألصggناف المزروعggة الggìي ìضggمنìھا ھggذه 
وھذا یسìوجب إدخالھا في ìجارب اكبر وìحت بیئات أكثر و ثم إكثارھا و اعìمادھgا وإیصgالھا ، الدراسة 

 .إلى المزارعین 
الجgدول (عنویgا بgاخìالف موسgم الزراعgة اخìلف حاصل العلgف و الحبgوب م :المواسم الزراعیة –٢–١
اذ بدأ یزداد و یgنقص مgن موسgم إلgى أخgر ìبعgا لكمیgة األمطgار السgاقطة وìوزیعھgا خgالل كgل موسgم ) ٣
ازداد حاصggل الggدریس و السggیالج والggìبن و الحبggوب بزیggادة كمیggة األمطggار السggاقطة مggن ). ١الجggدول (

 ٢٠٠١–٢٠٠٠م فggي الموسggم الزراعggي مل٣٤٢gg‚٦إلggى  ٢٠٠٠–١٩٩٩ملggم فggي الموسggم الزراعggي ١٤٢
ملgم ١وبذلك یكون قد قابل زیادة كل ، ٪ وعلى الìرìیب ٤٨٩‚٦٪ و٣٠٥‚٥٪ و٣٤٧‚٨٪ و٢٨٠‚٦بنسبة 

كغgم  ١٨‚٩ھـ gìبن و/كغم ٣٠‚٠ھـ سیالج و/كغم ٣٩‚٩ھـ دریس و/كغم ٢٦‚٣في كمیة األمطار الساقطة 
مقارنgة بحاصgلھما فgي  ٢٠٠٢–٢٠٠١انخفض حاصل العلgف و الحبgوب معنویgا فgي موسgم  .ھـ حبوب/

فقggد انخفggض حاصggل العلggف األخضggر و الggدریس و السggیالج و )  ٣الجggدول (     ٢٠٠١ –٢٠٠٠موسggم 
ھgذا االنخفgاض فgي .٪ وعلgى الìرìیgب ٢٠‚١و ١٨‚٣٪ و٣٤‚٤٪ و٣٥‚٣٪ و١٥‚١الìبن والحبوب بنسبة 

سggم الزراعggي مقارنggة بھمggا فggي المو ٢٠٠٢–٢٠٠١حاصggل العلggف و الحبggوب فggي موسggم الزراعggي  
عادة ال یرجع إلى اخìالف كمیة األمطار السgاقطة الن كمیgة األمطgار واحgدة ìقریبgا فgي  ٢٠٠١–٢٠٠٠

ملgم ٥٩‚١فقgد سgقطت . فgي الموسgمین و خاصgة فgي بدایgة و نھایgة موسgم النمgو، ) ١جgدول ( الموسمین 
-٢٠٠٠فgي موسgم ) ملgم ٤٦‚٧( أمطار خالل ìشرین األول و الثاني و معظمھا في شھر ìشgرین الثgاني 

ìعد كافیة إلنجاح عملیة اإلنبات في وقgت مبكgر ) ملم١٢‚٤(فھذه الكمیة ومخزون ìشرین األول ، ٢٠٠١
سقطت الكمیة الكافیgة مgن األمطgار إلنجgاح عملیgة  ٢٠٠٢–٢٠٠١في حین في الموسم الزراعي ، نسبیا 

قgد حصgلت علgى  ٢٠٠١–٢٠٠٠اإلنبات في نھایة كgانون األول و بھgذا ìكgون نباgìات الموسgم الزراعgي 
فìرة كافیة إلعطgاء فروقgات واضgحة  ìعدوھذه . یوما  ٣٠فìرة أطول و من بدایة الموسم بما ال یقل عن 

إال أن االخìالف في كمیة الحاصل بgین الموسgمین . في اإلنìاج سواء كعلف و بأشكالھ المخìلفة أو حبوب
  .ة قد یعود أساسا إلى اخìالف ìوزیع كمیة األمطار الساقط
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صفات حاصل العلف و الحبوب للìراكیب الوراثیة من الشعیر في المواسم الثالثة و ): ٢(الجدول 
  .الìحلیل الìجمیعي

  )ھـ/طن(ìأثیر السنین في حاصل العلف و الحبوب للشعیر):  ٣( الجدول 

  

كggان للggìداخل بggین المواسggم الزراعیggة و الìراكیggب الوراثیggة ggìأثیرا معنویggا فggي حاصggل : التھھداخل ٣–١
لgم ìسìgجیب جمیgع الìراكیgب الوراثیgة بھgذه الدراسgة ).  ٤الجدول ( و السیالج والìبن و الحبوب  الدریس

ملم في الموسgم ١٤٢بنفس النسبة لìغیرات كمیات األمطار و ìوزیعھا الموسمي فزیادة كمیة األمطار من 
 سببت زیgادة حاصgل دریgس الشgعیر ٢٠٠١–٢٠٠٠ملم في موسم ٣٤٢‚٦إلى   ٢٠٠٠–١٩٩٩الزراعي 

٪ ١٣٧‚٩بنسgggبة  ٣١و٢١و١١و السgggالالت المنìخبgggة  ١األسgggود المحلgggي و الصgggنف ریحgggان و جزیgggرة
وكgان للìوزیgع السgیئ لكمیgة .٪ و على الìرìیب ٢٣٢‚٨٪ و٤٩٩‚٤٪ و١١٩‚٠٪ و ٧0٣٧٩٪ و٥١٠‚٠و

ggìأثیرا سggلبیا واضggحا و إن اخìلفggت الìراكیggب  ٢٠٠٢–٢٠٠١األمطggار السggاقطة فggي الموسggم الزراعggي 
اذ كgان أكثرھgا gìأثرا بgذلك الصgنف ریحgان و انخفgض حاصgل دریسgھ ، مدى ìأثیرھgا بgذلك  الوراثیة في

ما حدث . ٪ فقط ١٥‚٧األقل ìأثرا و انخفض بنسبة  ٣١بینما كان حاصل دریس الساللة ، ٪٥٩‚٨بنسبة 
لحاصل الدریس حدث مgع حاصgل السgیالج و الgìبن و الحبgوب مgع بعgض االخìالفgات البسgیطة علمgا إن 

–٢٠٠٠حبوب كان أكثرھا ìأثرا بالìغیرات فgي كمیgة األمطgار و ìوزیعھgا فزیادìھgا فgي موسgم حاصل ال
٪ ٧٥٩‚٢الصggنف ریحggان بنسggبة  سggببت زیggادة حاصggل حبggوب ٢٠٠٠–١٩٩٩مقارنggة بموسggم  ٢٠٠١

٪ بینمggا ìراوحggت نسggبة الزیggادة فggي حاصggل حبggوب الìراكیggب األخggرى بggین ٦٠٣‚٣بنسggبة  ١وجزیggرة
–٢٠٠٠مقارنggة بموسggم  ٢٠٠٢–٢٠٠١خیر سggقوط األمطggار فggي موسggم كggان لggìأ. ٪ ٤٦٤‚٤–٤٢٦‚٥

٪ ٣٥‚٥أعلى ìأثیر سلبي في حاصل حبوب الشعیر األسود المحلي وسبب خفض حاصلھ بنسgبة . ٢٠٠١
٪ فقgط وبصgورة عامgة ìبقgى ١٢‚٨انخفض بنسبة  إذاقلھا ìأثرا بذلك  ١بینما كان حاصل حبوب جزیرة، 

  المواسم  الصفات
  الìراكیب

  ٣١ساللة  ٢١ساللة  ١١ساللة  ١جزیرة  ریحان  اسود محلي

  علف اخضر
  )ھـ/طن(

  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ ٠٠–٩٩
٢‚٣٧  ٢‚٥٣  ٢‚٠٨  ٢‚٣٥  ٢‚٣٢  ٢‚٢٧ ٠١–٠٠  
٢‚١٨  ٢‚٣١  ٢‚٣٣  ١‚٧٨  ١‚٦٠  ١‚٦٤ ٠٢–٠١  

  ٢‚٢٨  ٢‚٤٢  ٢‚٢١  ٢‚٠٧  ١‚٩٦  ١‚٩٥    الìجمیعي

  دریس
  ھـ/طن

  أ ب٢‚٠٧  ب ت١‚٦٦  أ ٢‚٤٧  ت ١‚٢٨  ت ١‚٤٧  أ ٢‚٣٥ ٠٠–٩٩
  ب ٦‚٨٩  أ ٩‚٩٥  ت ٥‚٤١  ب ت٦‚١٤  أ ٨‚٩٧  ت ٥‚٥٩ ٠١–٠٠
  أ ٥‚٨١  ب ت٤‚٥٩  أ ب٥‚٠٧  ب ت٤‚٢٤  ت ٣‚٧٩  ب ت٤‚٣٢ ٠٢–٠١

  ب ٤‚٩٢  أ ٥‚٤٠  ت ث٤‚٣٢  ث ٣‚٨٩  ب ث٤‚٧٤  ث ٤‚٠٨    الìجمیعي

  سیالج
  أ ٢‚٧٣  ب ت٢‚١٣  أ ٢‚٩٤  ث ١‚٧٩  ت ث١‚٩٠  ب ٢‚٣٠ ٠٠–٩٩
  أ ١١‚٢٠  أ ١١‚٩١  ب ٩‚٨٤  ب ٩‚٠٨  أ ب١٠‚٧٣  ت ٨‚٢٩ ٠١–٠٠
  أ ب٦‚٨٨  أ ب ٦‚٧٢  أ ٧‚٢٤  أ ب ٦‚٩٦  ب ٥‚٩٥  أ ب ٦‚٠٨ ٠٢–٠١

  أ ٦‚٩٤  أ ٦‚٩٢  أ ٦‚٦٨  ب ٦‚١٨  ب ٦‚١٩  ب ٥‚٨٠    الìجمیعي

  ìبن
  أ ب٢‚٥٦  أ ٢‚٦٩  ب ت٢‚١١  ث ١‚٢٤  ث ١‚٥٧  ت ث١‚٦٨ ٠٠–٩٩
  أ ٩‚٠٢  أ ب٨‚٧٥  ب ت٨‚٠٤  ت ث٧‚٢٤  ث ٧‚٠٩  ت ث٧‚٨٤ ٠١–٠٠
  أ ٧‚٣٠  أ ب٦‚٨٦  أ ٧‚٢٠  ت ٦‚٢٨  ب ت٦‚٤٥  ث ٥‚٢٠ ٠٢–٠١

  أ ٦‚٢٩  ب ٦‚١٠  ت ٥‚٧٨  ث ٤‚٩٢  ث ٥‚٠٤  ث ٤‚٩١    الìجمیعي

  حبوب
  أ ٠‚٩٨  أ ٠‚٨٨  أ ٠‚٩٠  ت ٠‚٦٠  ب ٠‚٤٩  ب ٠‚٧٤ ٠٠–٩٩
  أ ٥‚١٦  أ ٥‚٠٦  أ ٤‚٧٩  ب ٤‚٢٢  ب ٤‚٠١  ب ٤‚٠٣ ٠١–٠٠
  أ ٤‚٢٠  أ ب٣‚٩٧  أ ٤‚٠٢  ب ت٣‚٦٧  ت ث٣‚٣١  ث ٢‚٥٩ ٠٢–٠١

  أ ٣‚٤٥  ب ٣‚٣٠  ب ٣‚٢٤  ت ٢‚٨٢  ث ٢‚٦٠  ث ٢‚٤٥    الìجمیعي

  حبوب  ìبن  سیالج  دریس  علف اخضر  نالسنی
  ت ٠‚٧٧  ت ١‚٩٨  ت ٢‚٠٣  ت ١‚٨٨    ٢٠٠٠–١٩٩٩
  أ ٤‚٥٤  أ ٧‚٩٩  أ ١٠‚٣٠  أ ٧‚١٦  ٢‚٣٢  ٢٠٠١–٢٠٠٠
  ب ٣‚٦٣  ب ٦‚٥٥  ب ٦‚٧٦  ب ٤‚٦٣  ١‚٩٧  ٢٠٠٢–٢٠٠١
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في المواسم الجیدة أو السیئة و إن كان األسود المحلي یgوازیھم فgي  السالالت المنìخبة ھي األفضل سواء
  .حالة قلة األمطار 

  
  ìأثیر الìداخل بین الìراكیب الوراثیة والسنین في حاصل العلف والحبوب)  ٤( الجدول

 
 الìركیب الوراثي

 
 السنة

)ھـ /طن ( الحاصل   

 حبوب ìبن سیالج دریس

 اسود محلي
٠٠–٩٩  ٢‚٣٥ د ح ê ٢‚٣٠ د  ذ ١‚٦٨  ê د ٠‚٧٤   
٠١–٠٠ ث ٥‚٥٩  ث ٨‚٢٩  ت ٧‚٨٤  ت ٤‚٠٣   
٠٢–٠١  ٤‚٣٢ ê ج ح ج ٦‚٨٠  ج ٥‚٢٠  ج ٢‚٦٠   

 ریحان
٠٠–٩٩ د ذ ١‚٤٧  د ١‚٩٠  ذ ١‚٥٧  د ٠‚٤٩   
٠١–٠٠ ب ٨‚٩٧  ب ١٠‚٧٣  ت ث ٧‚٠٩  ت ٤‚٠١   
٠٢–٠١  ٣‚٧٩ ê ج ٥‚٩٥  ح ٦‚٤٥  ح ٣‚٣١   

١جزیرة  
٠٠–٩٩ ذ ١‚٢٨  د ١‚٧٩  د ١‚٢٤   ٠‚٦٠ ê  
٠١–٠٠ ت ث ٦‚١٤  ت ٩‚٨٠  ت ٧‚٢٤  ت ٤‚٢٢   
٠٢–٠١  ٤‚٢٤ ê ح ح ٦‚٩٦  ح ٦‚٢٨  ث ٣‚٦٨   

١١ساللة  
٠٠–٩٩ د ٢‚٤٧   ٢‚٩٤ ê د ٢‚١١   ٠‚٩٠ ê  
  ب ٤‚٧٩ ب ٨‚٠٤ ت ٩‚٨٤ ث ٥‚٤١ ٠١–٠٠
  ت ٤‚٠٢ ت ٧‚٢٠ ح ٧‚٢٤ ث ح ج ٥‚٠٧ ٠٢–٠١

٢١ساللة  
  ê د ٠‚٨٨ ê ٢‚٦٩ ê د ٢‚١٣ د ذ ١‚٦٦ ٠٠–٩٩
  أ ب ٥‚٠٦ أ ٨‚٧٥ أ ١١‚٩١ أ ٩‚٩٥ ٠١–٠٠
  ت ٣‚٩٧ ث ٦‚٨٦ ح ج ٦‚٧٢ ث ح ج ٤‚٥٩ ٠٢–٠١

٣١ساللة  

  ê ٠‚٩٨ ê ٢‚٥٦ ê د ٢‚٧٣ د ذ٢‚٠٧ ٠٠–٩٩
  أ ٥‚١٦ أ ٩‚٠٢ أ ب ١١‚٢٠ ت ٦‚٨٩ ٠١–٠٠

  ت ٤‚١٨ ت ٧‚٣٠ ح ٦‚٨٨ ث ٥‚٨١ ٠٢–٠١
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)  ٥( جgدول الانgات الgواردة فgي ìبgین البی :و التحصھیل الھوراثي ) االسھتقراریة ( الثبات المظھھري  –٢
قیم الثبات المظھgري و محصgلة الìركیgب الgوراثي لصgفات الحاصgل المخìلفgة لسìgة ìراكیgب وراثیgة مgن 

ìظھر ھذه البیانات بوضوح عدم اسìقراریة الìراكیب الوراثیة للصفات المخìلفة بgاخìالف كمیgة . الشعیر 
خضggر و الggìي ìظھggر اسìggقراریة جیggدة للìراكیggب عggدا صggفة العلggف األ، األمطggار أو ìوزیعھggا الموسggمي 

ویعìبر أداء ھذه الìراكیب لھذه الصفة جیgدا و ذلgك لكgون قیمgة المحصgلة  ٣١و٢١و١١الوراثیة المنìخبة 
و كانggت قیمggة الثبggات المظھggري ومحصggلة ) . ١٩٨٥، Elsahookie( ١٠٠–٩٤‚٥الوراثیggة لھggا بggین 

جیدة أیضا و قریبة بعgض الشgيء مgن قیمgة الحgد األدنgى الìركیب الوراثي للìراكیب األخرى لھذه الصفة 
أما اسìgقراریة الìراكیgب الوراثیgة معبgرا عنھgا بقیمgة الثبgات المظھgري لبقیgة ). ٪ ٨٥( للثبات المظھري 

صفات حاصل العلف و الحبوب في ھذه الدراسة كانت بعیدة عgن قیمgة الحgد األدنgى ممgا یgدل علgى عgدم 
مggرة أخggرى ìظھggر الìراكیggب الوراثیggة المنìخبggة ìفوقggا واضggحا فggي . ìحدیggد اسìggقراریìھا لھggذه الصggفات بال

اسìggقراریìھا و محصggلìھا الوراثیggة مقارنggة بالìراكیggب القدیمggة و مggع ìفggوق الشggعیر األسggود المحلggي علggى 
  .من االسìقراریة األفضل في حاصل الدریس و السیالج و الحبوب ١ریحان و جزیرة

  
لصفات حاصل العلف و ) م ( و محصلة الìركیب الوراثي ) ث (  الثبات المظھري) : ٥( الجدول 
  لìراكیب  وراثیة من الشعیر الحبوب

  ٣١ساللة  ٢١ساللة  ١ساللة  ١جزیرة  ریحان  اسود    الصفات

علف 
  اخضر

  ٠‚٩٤١  ٠‚٩٣٦  ٠‚٩١٩  ٠‚٨٠٥  ٠‚٧٤٠  ٠‚٧٧٣  ث
  ٠‚٩٩٨  ١‚٠٥٤  ٠‚٩٤٥  ٠‚٧٧٥  ٠‚٦٧٥  ٠‚٧٠٥  م

  دریس
  ٠‚٤٨٦  ٠‚٢٢١  ٠‚٦٢٨  ٠‚٢٧٠  ٠‚١٩٠  ٠‚٥٩٩  ث
  ٠‚٥٢٤  ٠‚٢٦٢  ٠‚٥٩٥  ٠‚٣١٦  ٠‚١٩٨  ٠‚٥٣٦  م

  سیالج
  ٠‚٣٨٩  ٠‚٢٩٣  ٠‚٤٧٨  ٠‚٣٤٣  ٠‚٢٦٨  ٠‚٤٦٢  ث
  ٠‚٤١٩  ٠‚٣١٤  ٠‚٤٩٥  ٠‚٣٢٩  ٠‚٤٧٤  ٠‚٤١٥  م

  ìبن
  ٠‚٤٦٨  ٠‚٤٩٢  ٠‚٤٤٥  ٠‚٢٣٣  ٠‚٤٠١  ٠‚٣٧١  ث
  ٠‚٥٣٤  ٠‚٥٤٥  ٠‚٤٦٧  ٠‚٢٠٨  ٠‚٣٦٧  ٠‚٣٣١  م

  حبوب
  ٠‚٣٦٦  ٠‚٣٤١  ٠‚٣٦٥  ٠‚٣١١  ٠‚٢٨٣  ٠‚٣٢٧  ث
  ٠‚٤٢٤  ٠‚٣٧٦  ٠‚٣٩٧  ٠‚٢٩٥  ٠‚٢٤٧  ٠‚٢٦٩  م
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ABSTRACT 
This study was carried out during three growing seasons , 1999-2000, 

2000-2001 , 2001-2002 at Nineva Agriculture Experimental Station at Al-
Rasheedia to compare forage and grain yield of Barley genotypes namely ; 
local Black , Rehan , Jazeera 1, select 11 , 21 and  31.Genotype did not differed 
significantly from each other in green forage yield , While there was a 
significant differences among strain in hay , silage , straw and grain yield and 
with superiority of selected strains over cultivated varieties in these studied 
characters . Forage and grain yield of genotypes significantly differed from 
season to other with seasonal variation in rainfall quantity and its distribution . 
Interaction between genotypes & growing seasons significantly affected all 
studied character with exception of green forage yield . genotype have law 
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stability value for all studied characters ,with exception of that for green forage 
yield . 

  المصادر
gìاج العلgف و ìأثیر طور النمو و الحش ومعدالت البgذار فgي نمgو و أن). ١٩٩٥( عباس مھدي ، الحسن 

جامعggة .كلیggة الزراعgة والغابggات ، أطروحggة دكgìوراه .الحبgوب للشggعیر ìحgت الظggروف الدیمیgة 
  الموصل

. ìصمیم و ìحلیgل الìجgارب الزراعیgة).  ١٩٨٠( خاشع محمود و عبد العزیز محمد خلف هللا ، الراوي 
   .جامعة الموصل . مؤسسة دار                                     الكìب 

مؤسسgة دار الكgìب . أسسھا و عناصgر اسìgثمارھا ، الزراعة الجافة).  ١٩٨١( عبد هللا قاسم ، الفخري 
  .جامعة الموصل. 

ggìأثیر الحggش عنggد طggور الìعقggد فggي ).  ٢٠٠٤( محفggوظ عبggد القggادر و عبggاس مھggدي الحسggن ، محمggد 
فggي شggمال الحاصggل و مكوناggìھ لعggدة أصggناف و سggالالت مggن الشggعیر ìحggت الظggروف الدیمیggة 

   ١٠٦–١٠٢) :  ٤(  ٥، المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة . العراق 
gìأثیر الgر الìكمیلgي ).  ٢٠٠٥( محفوظ عبد القادر و احمد عبد الجواد احمد و ذیاب احمد قاسgم ، محمد 

في الحاصل و مكوناìھ لعدة ìراكیب وراثیة من محصgول الشgعیر ìحgت الظgروف المطریgة فgي 
  ) : ٤(  ٥. لة جامعة ìكریت للعلوم الزراعیة مج، شمال العراق 
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