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 الممخص

خالل الموسمين  ،اليمن -جامعة ذمار -نفذت تجربة حقمية في مزرعة كمية الزراعة والطب البيطري
لشعير تحت لدراسة كفاءة إنتاجية العمف لبعض أصناف ا 0200/0200و 0202/0200الزراعيين 
استخدام تصميم القطع المنشقة مرتين بنظام دالت التقاوي ومستويات النتروجين.  تم تأثير مع

القطاعات العشوائية الكاممة بثالثة مكررات، وزعت األصناف عمى القطع الرئيسية، ومعدالت التقاوي 
النتائج  تفوق  توأظهر  في القطع المنشقة األولى ، ومستويات النتروجين في القطع المنشقة الثانية،

وحاصل العمف الجاف في كال  0الصنف سقمة معنويًا عمى بقية األصناف في عدد النباتات /م
الموسمين لمحشة األولى والثانية، وتفوق أيضًا في نسبة األوراق إلى السيقان في الموسم األول الحشة 

ى والثانية ، وبزيادة معدل التقاوي األولى، وفي دليل مساحة األوراق في الموسم األولى الحشة األول
، حاصل العمف األخضر 0/مالنباتاتكجم/هـ أدت إلى زيادة معنوية في ارتفاع البنات ، عدد 062إلى 

والجاف في كال الموسمين لمحشة األولى، والحشة الثانية في الموسم األول، وكذلك نسبة األوراق إلى 
ول الحشة األولى والثانية، كما أدت زيادة مستوى السيقان ودليل مساحة األوراق في الموسم األ

/هـ إلى زيادة معنوية لقيم كل الصفات تحت الدراسة في كال الموسمين Nكجم 002النتروجين إلى 
كجم/هـ أعمى حاصل عمف 062ومعدل التقادي  سقمةلمحشة األولى والثانية، وأعطى تفاعل الصنف 

كجم  002تفاعل الصنف سقمة ومستوى النتروجين وأعطى  ،جاف في كال الموسمين لمحشة األولى
N  هـ أعمى حاصل جاف في الموسم الثاني لمحشة األولى والثانية، كما أعطى تفاعل معدل/

/هـ أعمى نسبة لألوراق إلى السيقان في الموسم Nكجم002كجم/هـ ومستوى النتروجين 062التقاوي
 األول الحشة األولى والثانية. 

   اف الشعير، إنتاجية العمف ، التقاوي ، النتروجين.أصن كممات مفتاحية :
 المقدمـــــة 

مـــن   .Hordeum vulgure,Lيعـــد الشـــعير 
ـــــــف  المحاصـــــــيل المهمـــــــة فـــــــي ت ذيـــــــة الحيـــــــوان ألن العم

%، كربوهيـدرات 0202األخضر يحتوي عمى بروتين خـام 
% وأليــــــاف خــــــام  0208، رمــــــاد  008% ، دهــــــون 5505
والقمـ  والشـعير مـن  (،0228% )اليـونس وعـون ، 0209
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ـــــــــأمين  المحاصـــــــــيل االســـــــــتراتيجية المهمـــــــــة لأل ذيـــــــــة وت
األعــالف ، والمحصــولين يــتم زراعــتهم عمــى نطــاق واســع 

القمــ  هــو المحصــول  ويعتبــر ،ت زراعيــة متباينــةفــي بيئــا
ال ـــذائي الرئيســـي فـــي حـــين يســـتخدم الشـــ ير فـــي ال الـــب 

ـــــروة الحيوانيـــــة ) ( ، وأعـــــالف Bishw، 0224لت ذيـــــة الث
 Yolcaبوب تعطي كميـة كبيـر مـن الطالـة لمحيـوان )الح

et al, 2009 .) 
ــــــي أوربــــــا يعتبــــــر الشــــــعير الشــــــتوي ذو الســــــتة  وف
صفوف محصول عمف حيث تسـتخدم الحبـوب فـي ت ذيـة 
ـــــًا  ـــــر الشـــــعير ذو الصـــــفين محصـــــواًل ربيعي الحيـــــوان ويعتب
ويخصــص تنتــاج المولــت وصــناعة المشــروبات الروحيــة 

ء لمرعــي فــي حالــة عــدم كفايــة وتســتخدم النباتــات الخضــرا
األمطار بالموسم كمـا يسـتخدم التـبن فـي ت ذيـة الحيوانـات 

 (.0228)شفشق والدبابي ،
والشـــعير يـــزرع بـــاليمن بمتوســـط مســـاحة لمخمـــس  
إلـــى  0229هكتـــار فـــي الفتـــرة مـــن ) (41.025)الســـنوات 

طـن  32.312)( ومتوسط إنتاج لمخمس السنوات )0202
طن/هــ خـالل  (0.788)سـاحة لوحدة الم ومتوسط إنتاجية

الفتــرة الســابقة الـــذكر )اتدارة العامــة لرحصــاء الزراعـــي، 
0204.) 

ويعتبــر تــدني إنتاجيــة الشــعير فــي وحــدة المســاحة  
مــــن العمــــف أو الحبــــوب مــــن أهــــم المشــــاكل فــــي منــــاطق 
زراعتــــ  فــــي الــــيمن، ولزيــــادة إنتاجيــــة الشــــعير فــــي وحــــدة 

ـــــد مـــــن  ـــــف أو الحبـــــوب ال ب اســـــتخدام المســـــاحة مـــــن العم
ـــــــة وكـــــــذلك االهتمـــــــام  أصـــــــناف محســـــــنة عاليـــــــة اتنتاجي
بالعمميــات الزراعيــة ومــن أهمهــا االســتخدام األمثــل لمعــدل 
التقــــاوي وكــــذلك تحديــــد المســــتوى المناســــب مــــن التســــميد 

 النتروجيني.
ـــــد مـــــن  ـــــت العدي ـــــادة فقـــــد أجري ولتحقيـــــق هـــــذف الزي
األبحــــــاث لدراســــــة زيــــــادة إنتاجيــــــة وحــــــدة المســــــاحة مــــــن 

( إختالفـــات معنويـــة 0229قـــد وجـــد )الرخمـــي، الشـــعير، ف

بـــين أصـــناف الشـــعير فـــي ارتفـــاع النبـــات، عـــدد النباتـــات 
، الحاصــــل البيولــــوجي ، حاصــــل الحبــــوب، حاصــــل  0/م

القــش ، وكـــان التفاعــل بـــين األصــناف والكثافـــات النباتيـــة 
معنويـــــًا فـــــي جميــــــع الصـــــفات تحـــــت الدراســــــة فـــــي كــــــال 

فــي تجربــة ( Ryan et al، 0229الموســمين، ووجــد )
عمــــــى الشــــــعير إن العوامــــــل الرئيســــــية ومنهــــــا األصــــــناف 
والنتـــــــروجين تـــــــادي إلـــــــى زيـــــــادة الحاصـــــــل، وأن زيـــــــادة 
النتروجين تادي إلـى زيـادة مسـاحة األوراق ودليـل مسـاحة 
ـــــادة المـــــادة الجافـــــة  ـــــادة تـــــادي إلـــــى زي األوراق وهـــــذف الزي

( أن Mousavi et al، 0200والحاصـل، كــذلك وجــد )
كـان معنويـًا فـي حاصـل الحبـوب، وزيـادة تـأثير األصـناف 

النتــــروجين كــــان لــــ  تــــأثير معنــــوي عمــــى ارتفــــاع النبــــات 
وحاصـــــــل الحبـــــــوب، وتـــــــأثير التفاعـــــــل بـــــــين األصـــــــناف 

 ومستويات النتروجين كان معنويًا في حاصل الحبوب.
 0987عبــــدالجبار،  &0984وال حــــظ )الحــــديثي، 

( بأنــ  توجــد عاللـة خطيــة بــين معــدالت 0990عمـى ،  &
لتقــــــــاوي وحاصــــــــل العمــــــــف األخضــــــــر والجــــــــاف، وجــــــــد ا

، 0( زيادة معنوية في عدد األشـطاء/م0220)إسماعيل ، 
ودليـــــل مســـــاحة األوراق بزيـــــادة معـــــدل التقـــــاوي فـــــي كـــــال 

( أن زيــــــادة  EL-Hag، 0226الموســـــمين. كمــــــا وجـــــد )
معــدل التقــاوي أدت إلــى زيــادة معنويــة فــي ارتفــاع النبــات، 

عمــــــى معــــــدل تقــــــاوي ( أن أ0228كمــــــا وجــــــد )المطيــــــري،
أعطى ليمًا معنوية الرتفـاع النبـات، دليـل مسـاحة األوراق 
، األوزان الرطبـــة والجافـــة ووزن المحصـــول العمفـــي، كمـــا 
تفـــــوق أعمـــــى معـــــدل نيتـــــروجين معنويـــــًا عمـــــى المعـــــدالت 
األخـــــرى فـــــي الصـــــفات الســـــابقة الـــــذكر. ووجـــــد )الحســـــن 

ـــــى0200والـــــدوري ،   ( أن زيـــــادة الكثافـــــة النباتيـــــة أدت إل
زيــادة معنويــة فــي دليــل مســاحة األوراق ، حاصــل العمــف 
األخضر والجـاف وحاصـل األوراق ، وأدت زيـادة التسـميد 

إلى زيادة معنوية فـي صـفات النمـو والحاصـل  ىالنتروجين
وكــــــان تــــــأثير التفاعــــــل بــــــين الكثافــــــة النباتيــــــة والتســــــميد 
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النتروجينـــي معنويـــة فـــي جميـــع الصـــفات الكميـــة. كمـــا أن 
ت التقـــــاوي ومســـــتويات التســـــميد النتـــــروجين زيـــــادة معـــــدال

أثــــــرت معنويــــــًا عمــــــى دليــــــل مســــــاحة األوراق )األ بــــــري، 
0200 .) 

يعد التسميد النتروجيني من أهم العناصر ال ذائيـة 
ـــــــــدروجين  ـــــــــون والهي ـــــــــث يشـــــــــترك مـــــــــع الكرب لمنبـــــــــات حي
واألوكســــجين فــــي تكــــوين البروتينــــات ومــــن هــــذا يتضــــ  

ات ونشـــــــاط  أهميـــــــة النتـــــــروجين العضـــــــوي لنمـــــــو النباتـــــــ
ــــادة فــــي نمــــو الشــــعير نتيجــــة التســــميد  الخضــــري وأن الزي
النتروجينــي يرجــع إلــى دورة الهــام فــي بنــاء خاليــا النبــات 
ـــــف  ـــــادة العم ـــــالي زي ـــــوزن الرطـــــب والجـــــاف وبالت ـــــادة ال وزي
ـــــــــــــــــروتين  األخضـــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــودة الحبـــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــن الب

((Borghaine,1978( وجـــــــــــــد .AL-Otaiby,2003 )
ادة معنويـــة فـــي حاصـــل أن زيـــادة النتـــروجين أدت إلـــى زيـــ

( تفــوق أعمــى 0202العمــف األخضــر، كمــا وجــد )عزيــز، 
مســــتوى نيتــــروجين فــــي ارتفــــاع النبــــات وحاصــــل العمــــف 

(، أن EL-Metwally et al.,2010) األخضـر ، ووجـد
زيادة النتروجين لمشعير كان ل  تأثير معنـوي عمـى ارتفـاع 

، الــوزن الجــاف وحاصــل القــش 0النبـات، عــدد النباتــات /م
ــــــى تــــــأثير النتــــــروجين عمــــــى وا ــــــوب وفــــــي تجربــــــة عم لحب

 (Anbessa and juskiw ,2012)األصـناف اســتنتج
أن المســاحة الحيويــة لمورلــة تــزداد بزيــادة إضــافة األســمدة 

( أن زيــادة النتــروجين 0204النتروجينيــة، ووجــد )عــون ، 
ــــــى زيــــــادة حاصــــــل العمــــــف األخضــــــر ، حاصــــــل  أدت إل

لقـــــــش فـــــــي الحبـــــــوب ، الحاصـــــــل البيولـــــــوجي وحاصـــــــل ا
الشــعير. أجــرى هــذا البحـــث بهــدف تحديــد كفــاءة إنتاجيـــة 
العمف لبعض أصناف الشعير وتحديد المعدل األمثل مـن 

 التقاوي وأنسب مستوى لمنتروجين لزيادة الحاصل.
 

 مواد وطرق البحث
 :MATERIALS AND METHODS 

ــــًا فــــي مزرعــــة كميــــة الزراعــــة  نفــــذت التجربــــة حقمي
ــــيمن فــــي الموســــمين  -والطــــب البيطــــري جامعــــة ذمــــار ال

، 0200/0200و  0202/0200الـــــــــزراعيين الشـــــــــتويين 
وذلك بهـدف دراسـة كفـاءة انتاجيـة العمـف لـبعض أصـناف 
ــــــــاوي ومســــــــتويات  ــــــــأثير معــــــــدالت التق الشــــــــعير تحــــــــت ت
النتروجين، واسـتخدم تصـميم القطـع المنشـقة مـرتين بنظـام 

بـثالث مكـررات، ووضـعت  RCBDالقطاعات العشـوائية 
،  02ر )ســقمة ، سداسـي عــاري ، ماسســة أصـناف الشــعي

( فــــــــي القطــــــــع الرئيســـــــــية، 02، ماسســــــــة  00ماسســــــــة 
( كجم/هــــــــ فـــــــي 062،  002،  82ومعـــــــدالت التقـــــــاوي )

،  62،  2القطع المنشقة األولـى، ومسـتويات النتـروجين )
ـــــار فـــــي القطـــــع المنشـــــقة الثانيـــــة،  N( كجـــــم  002 /هكت

خـــذت ، وأ0م 6( =  0×  2ومســـاحة القطعـــة التجريبيـــة )
ــــار البــــذور المحســــنة،  أصــــناف الشــــعير مــــن ماسســــة إكث

وأوضـــــيف  N% 46واســـــتخدم ســـــماد النتـــــروجين اليوريـــــا 
عمـى دفعتــين متسـاويتين األولــى عنــد الزراعـة والثانيــة بعــد 
الحشة األولى، كمـا أضـيف سـماد سـوبر فوسـفات الثالثـي 

48 %025 P .عند إعداد األرض لمزراعة 
طينية طميية الـرلم وزرعت التجربة في تربة رممية 

   E.Cوالتوصــــيل الكهربــــائي  PH7.9الهيــــدروجيني فيهــــا 
ونســــبة  0008مميمــــوز /ســــم وكربونــــات الكالســــيوم  2026

 52أخــذت الحشــة األولــى بعــد  20204النتــروجين الكمــي 
 يوم من الزراعة والحشة الثانية عند طرد السنابل. 

   :يمالقراءات المأخوذة عند الحشة األولى والثانية كما ي
، نســبة  0إرتفــاع النبــات )ســم( ، عــدد النباتــات /م

× وزن الســــــيقان( ÷ األوراق إلــــــى الســــــيقان )وزن األوراق 
، دليـــــل مســـــاحة األوراق )مســـــاحة الســـــط  الـــــورلي  022

المســــاحة التـــي يشــــ مها النبـــات(، وزن حاصــــل ÷ لمنبـــات 
( ثــــم تحويمــــ  )طن/هـــــ( ، وزن 0العمــــف األخضــــر )حــــم/م
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جــم(. وأخــذ الــوزن الجــاف بــوزن حاصــل العمــف الجــاف )
ـــ  بـــالفرن  022 فـــي  ovenجـــم عمـــف أخضـــر وتـــم تجفيف

م لمــدة ثــالث ســاعات ) أو حتــى يثبــت 025درجــة حــرارة 
الــوزن ( ومــن ثــم تــم حســاب الــوزن الجــاف وتحويمــ  إلـــى 

حممــــت البيانــــات إحصــــائيًا باســــتخدام برنــــامج  )طن/هـــــ( .
Genstat-5 ة فــــي الموســــم األول والثــــاني، وتمــــت مقارنــــ

 LSDمتوســـطات المعـــامالت باختبـــار ألـــل فـــرق معنـــوي 
 % .  5عند مستوى معنوية 

 النتائج والمناقشة
:RESULTS AND DISCUSSION 

 الحشة األولى : 
 Plant Height ( cm)ارتفاع النبات ) سم ( 

ـــ  ال تختمـــف 0توضـــ  النتـــائج فـــي الجـــدول ) ( بأن
 ن.األصـناف معنويـًا فــي ارتفـاع  النبـات فــي كـال الموســمي

ـــى زيـــادة  وتبـــين النتـــائج بـــأن زيـــادة معـــدل التقـــاوي أدت إل
معنوية في ارتفـاع النبـات فـي كـال الموسـمين، فقـد أعطـى 

( ســم 40.12كجم/هـــ أعمــى ارتفــاع ) 062معــدل التقــاوي 
كجــم/ هـــ المــذان  82، 002متفــوق معنويــًا عمــى المعــدلين 

( ســــم عمـــى التــــوالي، 09079،  24000أعطيـــا ارتفاعـــًا ) 
كجم/هـــ فــي  82، 002رق معنــوي بــين المعــدلين ويوجــد فــ

ارتفــاع النبــات بالموســم األول، وفــي الموســم الثــاني تفــوق 
( 42040كجم/هـــ فــي ارتفــاع النبــات) 062معــدل التقــاوي 

كجم/هـــ فــي ارتفــاع  82، 002ســم معنويــًا عمــى المعــدلين 
( سـم عمـى التوالي،وهـذا 25054، 26024النبـات وأعطيـا )

&  El-Hag ,2006مـا جــاء بــ  ) أخـذ نفــس االتجــاف مــع
وال يوجــد فـــرق معنــوي بــين المعـــدلين  (0228المطيــري ، 

 كجم/هـ في ارتفاع النبات.  82، 002
ــائج بــأن زيــادة النتــروجين أدت إلــى  كمــا تشــير النت
زيــادة معنويــة فــي ارتفــاع النبــات فــي كــال الموســمين،ففي 

كجـــم  62، 002الموســـم األول تفـــوق مســـتويي النتـــروجين
N26028ي ارتفـاع النبـات المـذين أعطيـا ارتفاعـًا ) /هـ ف ،

كجــم  2( ســم عمــى التــوالي معنويــًا عمــى المســتوى 24092
N ( ســم، وال يوجــد 22024/هـــ الــذي أعطــى ألــل ارتفــاع )

 62، 002فرق معنـوي فـي ارتفـاع النبـات بـين المسـتويين 
/هـ ، وفي الموسم الثـاني تفـوق مسـتوى النتـروجين Nكجم 
( ســـــم 42097فـــــي ارتفـــــاع النبـــــات ) / هــــــ Nكجـــــم  002

/هــــ المـــذان كـــان Nكجـــم  2، 62معنويـــًا عمـــى المســـتويين 
ـــــاع النبـــــات ) ـــــى 24007،  26076عنـــــدهما ارتف ( ســـــم عم

التوالي،وهـــذا االتجـــاف متفـــق مـــع مـــا جـــاء بـــ  )المطيـــري، 
 El-Metwally et& 0202& عزيــــــز، 0228

al.,2010 ،0200& الحسن والدوري  &Mousavi et 

al.,2012 ) 2، 62وال يوجد فرق معنـوي بـين المسـتويين 
 /هـ في ارتفاع النبات. Nكجم 

أمـــــا بالنســـــبة لمتفاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت 
ــــــــين األصــــــــناف ومســــــــتويات  ــــــــاوي وكــــــــذا التفاعــــــــل ب التق
النتــروجين فقــد كــان  يــر معنــوي فــي كــال الموســمين أمــا 
التفاعــل بــين معــدالت التقــاوي ومســتويات النتــروجين فقـــد 

عنــوي فــي الموســم األول ومعنــوي فــي الموســم كــان  يــر م
كجـــم /هــــ  062الثـــاني فقـــد أعطـــى تفاعـــل معـــدل التقـــاوي 

/هــ أعمـى ارتفـاع لمنبـات Nكجم  002ومستوى النتروجين 
( ســــــــم لمعــــــــدل 22028( ســــــــم وألــــــــل ارتفــــــــاع) 47029) 

/هـــ Nكجــم  2/هـــ ومســتوى نيتــروجين Nكجــم  82التقــاوي
ي فـي التفاعـل بـين في الموسم الثاني، وال يوجد فرق معنـو 

األصـــناف ومعــــدالت التقـــاوي ومســــتويات النتـــروجين فــــي 
 ارتفاع النبات في كال الموسمين. 

 Number of plants / m2     2عدد النباتات / م
( بأنـ  توجـد اختالفـات 0تبين النتائج في الجـدول )

ـــات/ م فـــي كـــال  0معنويـــة بـــين األصـــناف فـــي عـــدد النبات
ل تفوق الصـنف سـقم  معنويـًا الموسمين، ففي الموسم األو 

( نبــــات عمــــى 40200وأعطــــى )  0فــــي عــــدد النباتــــات/ م
الـذي  00بقية األصـناف المدروسـة يميـ  الصـنف ماسسـة 

ـــــــات / م27600أعطـــــــى )  ـــــــى  0( نب ـــــــًا عم ـــــــوق معنوي متف
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وسداســـــي عـــــاري  02، ماسســـــة 02األصـــــناف ماسســـــة 
، 24807، 24904عنــدهم ) 0الــذي كــان عــدد النباتــات/ م

عمى التوالي، كذلك تفـوق معنويـًا فـي عـدد  ( نبات20006
عمــــى  02وماسســــة  02الصــــنفان ماسســــة  0النباتــــات/م

)  0سداســـي عـــاري الـــذي أعطـــى ألـــل عـــدد لمنباتـــات / م
ـــًا فـــي 20006 ـــاني تفـــوق معنوي ( نبـــات ، وفـــي الموســـم الث

، 00األصــــــناف ســــــقمة ، ماسســــــة  0عــــــدد النباتــــــات / م
،  268.0الــــــذين أعطــــــوا )  02، وماسســــــة 02ماسســـــة 

ــــــات/ م24004،  25902،  26704 ــــــوالي  0( نب ــــــى الت عم
ــــذي أعطــــى ألــــل عــــدد  عمــــى الصــــنف سداســــي عــــاري ال

( نبــات وهــذا جــاء مايــدًا لمــا جــاء 07200) 0لمنباتــات / م
( حيـــث وجـــد أن األصـــناف اختمفـــت 0229بـــ  )الرخمـــي، 

، وال توجد اختالفـات معنويـة  0معنويًا في عدد النباتات/م
 .  السابقة الذكربين األصناف األربعة 

ـــى  كمـــا توضـــ  النتـــائج بـــأن زيـــادة معـــدل التقـــاوي أدت إل
فـــي كـــال الموســـمين،  0زيـــادة معنويـــة فـــي عـــدد النباتـــات/م

كجـم  062ففي الموسم األول تفوق معنويـًا معـدل التقـاوي 
( نبـات عمـى معـدلي 45800) 0/ هـ فـي عـدد النباتـات / م

،  ..254كجـــم / هــــ المـــذان أعطيـــا )  82، 002التقـــاوي 
( نبــــات عمــــى التــــوالي ويوجــــد فــــرق معنــــوي بــــين 07208

، 0كجــــم / هـــــ فــــي عــــدد النباتــــات/ م 82، 002المعــــدلين 
كجـم  062وفي الموسم الثاني تفوق معنويًا معدل التقاوي 

( نبـات عمـى معـدلي 25902)  0/هـ في عدد النباتـات / م
،  22609كجــم / هـــ المــذان أعطيــا )  82،  002التقــاوي 
وهذف النتيجة أخذت نفس االتجـاف مـع  0ت / م( نبا20908

(، وال يوجـــد فـــرق معنـــوي 0220مـــا جـــاء بـــ  )إســـماعل ، 
كجـــم /  82، 002بـــين المعـــدلين  0فـــي عـــدد النباتـــات / م

 هـ.

ــائج بــأن زيــادة النتــروجين أدت إلــى  كمــا تشــير النت
فـــي كــال الموســـمين،  0زيــادة معنويــة فـــي عــدد النباتــات/م

 002نويــًا مســتوى النتــروجين ففــي الموســم األول تفــوق مع
( نبـــات عمـــى 29006) 0/هــــ فـــي عـــدد النباتـــات/مNكجـــم 

،  26207/هـــ المــذان أعطيــا ) Nكجــم  2،  62المســتويين
عمى التـوالي، ويوجـد فـرق معنـوي فـي  0( نبات/ م22008

/هــــ ، Nكجـــم  2، 62بـــين المســـتويين  0عـــدد النباتـــات/ م
ق معنويــًا وفـي الموسـم الثـاني أخـذ نفــس االتجـاف حيـث تفـو 

/ هــ فــي عــدد النباتــات / Nكجــم  002مسـتوى النتــروجين 
/ Nكجـــم  2،  62( نبـــات عمـــى المســـتويين 29407)  0م

عمــــى  0( نبــــات/ م08904،  24002هـــــ المــــذان أعطيــــا ) 
بــين  0التــوالي، ويوجــد فــرق معنــوي فــي عــدد النباتــات / م

/ هــــ ، وهــذف النتيجـــة تتفـــق مـــع Nكجـــم  2، 62المســتويين
 . (El- Metwally et al., 2010) ما جاء ب 

أمــا التفاعــل بــين األصــناف ومعــدالت التقــاوي فــي 
فقــد كــان معنويــًا فــي كــال الموســمين،  0عــدد النباتــات / م

 062ومعــدل التقــاوي  00حيــث أعطــى الصــنف ماسســة 
( 42602،  52400) 0كجــــم/ هـــــ أعمــــى عــــدد لمنباتــــات/م

لــل عــدد نبــات فــي الموســم األول والثــاني عمــى التــوالي  وأ
لمصــــــنف سداســــــي عــــــاري ومعـــــــدل  0( نبــــــات/م00005)

كجم/هــــــــ  فـــــــي الموســـــــم األول وألـــــــل عــــــــدد 82التقـــــــاوي 
( نبـــات لمصـــنف سداســـي عـــاري ومعـــدل التقـــاوي 04802)

كجــم/ هـــ فــي الموســم الثــاني وهــذا االتجــاف يتفــق مــع  002
( وال توجـد فـروق معنويـة فـي 0229ما جاء ب  )الرخمي، 

صـناف ومسـتويات النتـروجين، بـين األ 0عدد النباتات / م
وكــذا بــين معــدالت التقــاوي ومســتويات النتــروجين، وأيضــًا 
بـــين األصـــناف ومعـــدالت التقـــاوي ومســـتويات النتـــروجين 

 .  في كال الموسمين.
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 )سم( ( تأثير األصناف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى ارتفاع النبات  1   جدول )  
أصناف 

شعير ال

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة األولـي  الحشــة األولــي 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 32.20 32.49 33.33 20067 40.53 43.50 44.37 40082 

120 34.41 35.20 33.40 24024 37.07 44.43 37.53 29068 

160 40.72 48.31 49.82 46008 41.93 43.65 50.83 45047 

 42.65 44.24 43.86 39.84 37.77 38.85 38.67 35.78 المتوسط 

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 29.35 30.44 32.74 30.84 35.81 30.97 31.62 32.80 

120 35.81 36.85 37.69 36.78 30.70 33.13 36.20 33.34 

160 39.01 39.80 39.79 39.53 36.50 37.17 38.16 37.28 

 34.47 35.33 33.76 34.34 35.72 36.74 35.70 34.72 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 23.95 27.65 28.42 26.67 28.75 31.28 38.83 32.95 

120 30.91 30.47 34.76 32.05 32.47 35.35 32.27 33.36 

160 37.17 39.65 40.30 39.04 35.81 36.90 39.33 37.35 

 34.55 36.81 34.51 32.34 32.59 34.49 32.59 30.68 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 27.76 30.38 27.61 28.58 29.13 34.67 40.10 34.63 

120 31.96 34.37 35.19 33.84 31.38 41.25 42.37 38.33 

160 35.87 38.80 44.44 39.70 34.95 34.97 59.98 43.30 

 38.76 47.48 36.96 31.82 34.04 35.75 34.52 31.86 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 29.40 29.71 31.37 30.16 31.17 34.50 37.88 34.52 

120 33.30 33.60 33.67 33.52 34.15 34.43 37.93 35.50 

160 33.74 35.80 38.62 36.05 33.67 35.15 47.15 38.66 

 36.23 40.99 34.69 33.00 33.25 34.55 33.04 32.15 المتوسط

 80 28.53 30.13 30.69 29.79 33.08 34.98 38.56 35.54 

120 33.28 34.10 34.94 34.11 33.15 37.72 37.26 36.04 

160 37.30 40.47 42.59 40.12 36.57 37.57 47.09 40.41 

 37.33 40.97 36.76 34.27 34.67 36.08 34.90 33.04 المتوسط

اقل فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V% 12.6 17.0 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 NS NS (V) (Vاألصناف            )

 2.16* 3.39* (S) (S)       معدل التقاوً 

 1.84* 2.67* (N) (Nالنيتروجين          )

 NS NS (V×S) (V×S)   التفاعل        

                  (V×N) NS NS (V×N) 

                  (S×N) NS 4.97* (S×N) 

             (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  
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 Stem ratio   / Leaf نسبة األوراق إلى السيقان 
( بأنـــــــ  توجـــــــد 2توضـــــــ  النتـــــــائج فـــــــي الجـــــــدول )

ــــين اختالفــــات معنويــــة فــــي نســــبة األوراق  إلــــى الســــيقان ب
األصــناف فــي الموســم األول وال توجــد اختالفــات معنويــة 
فـــــي الموســـــم الثـــــاني، ففـــــي الموســـــم األول تفـــــوق معنويـــــًا 

في نسبة األوراق إلى السيقان والـذي  00الصنف ماسسة 
( % عمى األصـناف سـقمة ، 29025أعطى أعمى نسبة ) 

سداســـي عـــاري الـــذين أعطـــوا  02، ماسســـة  02ماسســـة 
( % 08070،  22022،  20072،  20000) النســـــــــــــــــب 

عمـــى التـــوالي وال توجـــد اختالفـــات معنويـــة بـــين األصـــناف 
األربعــــة األخيــــرة فــــي نســــبة األوراق إلــــى الســــيقان، وفــــي 

أعمـــى نســـبة  00الموســـم الثـــاني أعطـــى الصـــنف ماسســـة 
ــــــــــــل نســــــــــــبة ) 44007) ( % لمصــــــــــــنف  27022( % وأل

 وبدون اختالف معنوي.  02ماسسة 
ئج بـــأن زيــادة معـــدل التقــاوي أدت إلـــى وتبــين النتــا

زيــادة معنويــة فــي نســبة األوراق إلــى الســيقان فــي الموســم 
األول و يــــر معنويــــة فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي الموســــم 

ـــاوي  ـــًا معـــدل التق ـــوق معنوي كجـــم / هــــ فـــي  062األول تف
( % عمـــــى معـــــدلي 44000نســـــبة األوراق إلـــــى الســـــيقان )

،  22042أعطيـــا )  كجـــم / هــــ المـــذان 82، 002التقـــاوي 
( % عمى التوالي كما تفوق معنويًا معـدل التقـاوي 00062

كجم/هــــــ فـــــي نســـــبة  82كجـــــم/ هــــــ عمـــــى المعـــــدل  002
األوراق إلــى الســيقان، وفــي الموســم الثــاني أعطــى معـــدل 

كجم/هـــ أعمــى نســبة لــألوراق إلــى الســيقان )  062التقــاوي 
( % لمعــــــدل التقــــــاوي 27079( % وألــــــل نســــــبة )40069

 كجم / هـ وبدون فرق معنوي. 002
كمـــا تشـــير النتــــائج إلـــى زيــــادة نســـبة األوراق إلــــى 
السيقان مع زيادة النتروجين ولد كانت الزيـادة معنويـة فـي 
كــال الموســمين، ففــي الموســم األول تفــوق معنويــًا مســتوى 

/هـــــــ فــــــي نســــــبة األوراق إلــــــى Nكجــــــم  002النتــــــروجين 
 2،  62( % عمــى المســتويين 26090الســيقان وأعطــى ) 

ــــــى Nكجــــــم  ــــــدهما نســــــبة األوراق إل ــــــذان كــــــان عن /هـــــــ الم
( % عمى التوالي ويوجد فـرق 08074،  20048السيقان) 

معنـــوي بينهمـــا ، وفـــي الموســـم الثـــاني أخـــذ نفـــس االتجـــاف 
/هــــ Nكجـــم  002حيــث تفـــوق معنويـــًا مســتوى النتـــروجين 

( % 45084فـــــي نســـــبة األوراق إلـــــى الســـــيقان وأعطـــــى )
/هــــــــ المـــــــذان أعطيـــــــا Nكجـــــــم 2 ، 82عمـــــــى المســـــــتويين 

 ( % ويوجد فرق معنوي بينهما. 24005،  42027)
أمـــــا بالنســـــبة لمتفاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت 
التقاوي في نسبة األوراق إلى السيقان فقد كان معنوي فـي 
الموســــم األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي 

ومعـــــــدل  00الموســـــــم األول أعطـــــــى الصـــــــنف ماسســـــــة 
كجــم/ هـــ أعمــى نســبة لــألوراق إلــى الســيقان) 062التقــاوي 
 00(% لمصــنف ماسســة 02064(% وألــل نســبة)60029

كجم/هــــ ،أمـــا التفاعـــل بـــين األصـــناف 82ومعـــدل التقـــاوي 
ومســتويات النتــروجين فــي نســبة األوراق إلــى الســيقان فقــد 
كــــــان  يــــــر معنــــــوي فــــــي كــــــال الموســــــمين،والتفاعل بــــــين 

فــي نســبة األوراق معــدالت التقــاوي ومســتويات النتــروجين 
ـــوي فـــي الموســـم األول و يـــر  ـــى الســـيقان فقـــد كـــان معن إل
معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي الموســــم األول أعطــــى 

كجـم  002كجم/هــ ومسـتوى النتـروجين 062معدل التقـاوي
N ( ــــى الســــيقان ــــألوراق إل ــــى نســــبة ل (% 52078/هـــــ أعم

كجــــم / هـــــ  82(% لمعــــدل التقــــاوي 08004وألــــل نســــبة )
/هـ،والتفاعل بـين األصـناف Nكجم  2تروجين ومستوى الن

ومعدالت التقاوي ومسـتويات النتـروجين فـي نسـبة األوراق 
 إلى السيقان فقد كان  ير معنوي في كال الموسمين. 
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 2( تأثير األصناف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى عدد النبات / م  2   جدول )  
أصناف 

الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة األولـي  الحشــة األولــي 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 370.7 372.0 398.0 28200 261.3 336.0 414.3 22700 

120 410.0 420.3 422.7 40707 368.0 413.0 435.7 42506 

160 460.3 463.3 491.0 47005 261.7 404.3 419.3 26008 

 26800 423.1 384.4 297.0 40200 437.2 418.5 413.7 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 180.7 227.7 256.0 00005 250.0 251.0 298.3 06604 

120 259.3 261.3 288.3 06906 209.0 226.0 310.0 04802 

160 392.0 449.3 499.0 44608 255.7 295.0 363.3 22407 

 07200 323.9 257.3 238.2 20006 347.8 312.8 277.3 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 184.7 273.3 281.3 04604 292.3 339.0 489.0 27204 

120 281.3 370.7 405.3 25004 361.3 375.3 339.3 25806 

160 437.7 454.0 456.0 44900 279.7 329.0 425.7 24408 

 25902 418.0 347.8 311.1 24904 380.9 366.0 301.2 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 244.7 251.0 277.3 05707 305.7 316.0 262.0 09406 

120 324.0 331.0 445.3 26608 339.3 375.3 400.7 27008 

160 458.0 514.7 540.0 504.2 415.3 437.0 455.7 42602 

 26704 372.8 376.1 353.4 27600 420.9 365.6 342.2 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 257.3 264.3 268.0 06200 236.0 334.0 562.7 27706 

120 355.3 367.0 369.3 26209 218.3 349.7 333.3 22204 

160 375.3 390.7 491.0 40902 286.7 350.0 410.7 24900 

 24004 435.6 344.6 247.0 24807 376.1 340.7 329.3 المتوسط

 80 247.6 277.7 296.1 273.8 269.1 315.2 405.3 329.8 

120 326.0 350.1 386.2 354.1 299.2 347.9 363.8 336.9 

160 424.7 454.4 495.4 458.2 299.8 363.1 414.9 359.3 

 342.0 394.7 342.0 289.4 362.0 392.6 360.7 332.8 المتوسط

اقل فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V% 13.1 20.8 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 20.19* 53.12* (V) (Vاألصناف            )

 11.23* 22.20* (S) (S)       معدل التقاوً 

 10.03* 29.56* (N) (Nالنيتروجين          )

 28.77* 62.97* (V×S) (V×S)   التفاعل        

                  (V×N) NS NS (V×N) 

                   (S×N) NS NS (S×N) 

               (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  

  Leaf area Index ( LAI)دليل مساحة األوراق

( بـــــأن األصـــــناف 4تشـــــير النتـــــائج فـــــي الجـــــدول )
ــــل مســــاح ــــي دلي ــــًا ف ة األوراق فــــي الموســــم اختمفــــت معنوي

األول وال يوجد اختالفات معنوية في الموسـم الثـاني، ففـي 
 00الموسـم األول تفــوق معنويـًا األصــناف سـقمة، ماسســة 

،  7000في دليل مسـاحة األوراق وأعطـوا )  02وماسسة 
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 02( عمــى التــوالي عمــى الصــنف ماسســة 6065،  6084
توجـــد  ( ، وال4024الـــذي أعطـــى دليـــل مســـاحة األوراق ) 

اختالفات معنوية بـين األصـناف الثالثـة السـابقة فـي دليـل 
ـــى  مســـاحة األوراق، كمـــا تفـــوق الصـــنف ســـقمة معنويـــًا عم
الصنف سداسي عاري الذي أعطـى دليـل مسـاحة األوراق 

( ، ويوجـــــد اخـــــتالف معنـــــوي فـــــي دليـــــل مســــــاحة 6004)
، وفــي  02األوراق بـين الصــنف سداســي عــاري وماسســة 

أفضــل األصــناف ســقمة وأعطــى دليــل الموســم الثــاني كــان 
 02( وألــــــل األصــــــناف ماسســــــة 5006مســــــاحة األوراق )

ــــــدون فــــــرق 4096وأعطــــــى )  ( دليــــــل مســــــاحة األوراق وب
 معنوي.

توضــ  النتــائج وجــود فــروق معنويــة بــين معــدالت 
التقـــاوي فـــي دليـــل مســـاحة األوراق فـــي الموســـم األول وال 

سـم األول توجد فروق معنوية في الموسم الثاني، ففي المو 
ـــــًا معـــــدل التقـــــاوي  ـــــل  062تفـــــوق معنوي كجم/هــــــ فـــــي دلي

، 002( عمــــى المعــــدلين 8006مســــاحة األوراق وأعطــــى) 
، 6046كجم/هـــ المــذان أعطيــا دليــل مســاحة األوراق)  82

( عمى التوالي ويوجد فـرق معنـوي فـي دليـل مسـاحة 4002
كجم/هـــــ وهــــذف النتيجــــة  82، 002األوراق بــــين المعــــدلين 

ـــــــــس ات ـــــــــ  كـــــــــل مـــــــــن أخـــــــــذت نف ـــــــــذي جـــــــــاء ب تجـــــــــاف ال
ــــــــري  0220)إســــــــماعيل، ــــــــري،   0228& المطي & ات ب

(  وفـي الموسـم الثـاني 0200& الحسن والـدوري،  0200
كجــم/ هـــ أعمــى دليــل لمســاحة 062أعطــى معــدل التقــاوي 

 002( لمعـدل التقــاوي 5026( وألـل دليـل )5000األوراق )
 كجم/ هـ وبدون فرق معنوي.

لنتــروجين أدت إلــى زيــادة معنويــة تبــين النتــائج أن زيــادة ا
في دليل مساحة األوراق في كال الموسـمين، وفـي الموسـم 

ـــروجين  ـــًا مســـتوى النت ـــوق معنوي /هــــ Nكجـــم 002األول تف
( عمـــــــــى 7027فــــــــي دليـــــــــل مســــــــاحة األوراق وأعطـــــــــى ) 

ــــــا دليــــــل Nكجــــــم  2،  62المســــــتويين  ــــــذان أعطي /هـــــــ الم
تفـوق ( عمى التوالي، كما 5044،  6002مساحة األوراق )

كجـــم  2/هــــ عمـــى المســـتوى Nكجـــم  62معنويـــًا المســـتوى 
N هــ فــي دليـل مســاحة األوراق، وفـي الموســم الثـاني أخــذ/

 002نفـس االتجـاف حيــث تفـوق معنويــًا مسـتوى النتــروجين 
( عمــى 5025/هـــ وأعطــى دليــل مســاحة لــألوراق ) Nكجــم 

ــــــا دليــــــل Nكجــــــم  2،  62المســــــتويين  ــــــذان أعطي /هـــــــ الم
( عمـــى التـــوالي، ويوجـــد 4080،  5028 لمســـاحة األوراق )

فــــرق معنــــوي بــــين المســــتويين األخيــــر فــــي دليــــل مســــاحة 
ـــــري،  األوراق ـــــق مـــــع كـــــل مـــــن )المطي وهـــــذا االتجـــــاف متف
0228  &Ryanetal et al., 2009  &

 (.Anbessa and juskiw 0200& 0200األ بري،
أمـــــا بالنســـــبة لمتفاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت 

األوراق كـان معنويـًا فـي الموسـم التقـاوي فـي دليـل مسـاحة 
األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي الموســــم 

 062ومعــدل التقــاوي  02األول أعطــى الصــنف ماسســة 
( وألــل دليــل) 9022كجم/هـــ أعمــى دليــل لمســاحة األوراق) 

 كجم/هـ.  82ومعدل تقاوي 02( لمصنف ماسسة 2022
أمــــــا تفاعــــــل األصــــــناف ومســــــتويات النتــــــروجين، 

ل معــــــدالت التقــــــاوي ومســــــتويات النتــــــروجين وكــــــذا تفاعــــــ
األصـــناف ومعــــدالت التقـــاوي ومســــتويات النتـــروجين فــــي 
دليــــل مســــاحة األوراق فقــــد كــــان  يــــر معنــــوي فــــي كــــال 

 الموسمين.
 حاصل العمف األخضر) طن / هكتار(

  Fresh Forage yield (ton/ha) 
( أخـــــــتالف األصـــــــناف 5تبـــــــين نتـــــــائج الجـــــــدول )

ـــًا فـــي حاصـــل ا لعمـــف األخضـــر فـــي الموســـم األول معنوي
وبــدون اخــتالف معنــوي فــي الموســم الثــاني، ففــي الموســم 
األول تفـــوق معنويـــًا الصـــنف ســـقمة الـــذي أعطـــى حاصـــل 

( طن/هـــ عمــى األصــناف ماسســة 90768عمــف أخضــر )
وسداســــي عــــاري الــــذين  02، ماسســــة 02، ماسســــة 00

 60402، 60658، 60900أعطوا حاصل عمـف أخضـر )
هـــ عمــى التــوالي وبــدون اخــتالف معنــوي  ( طــن/60427، 
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فيمـــا بيـــنهم، وفـــي الموســـم الثـــاني أعطـــى الصـــنف ســــقمة 
ــــــف أخضــــــر ) ــــــى حاصــــــل عم (طن/هـــــــ وألــــــل 60004أعم

وبــدون  02( طــن/ هـــ لمصــنف ماسســة 50000حاصــل ) 
   .اختالف معنوي.

 (%بة األوراق إلى السيقان )( تأثير األصناف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى نس3جدول )
أصناف 

الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة األولـي  الحشــة األولــي 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 18.88 19.78 24.93 00002 35.54 36.94 39.66 27028 

120 25.92 32.72 33.35 22066 39.11 40.13 46.06 40077 

160 39.66 43.19 50.61 44049 39.37 40.50 43.32 40026 

 42027 43.01 39.19 38.01 20000 36.30 31.90 28.15 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 17.96 25.17 25.29 00080 29.37 33.58 35.57 20084 

120 27.78 27.55 28.08 07082 24.58 39.94 49.21 27090 

160 32.03 32.52 42.07 25054 44.38 48.47 53.00 48060 

 29079 45.93 40.66 32.78 08070 31.81 28.41 25.92 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 19.99 23.53 27.70 02074 38.07 45.19 49.47 44004 

120 27.80 28.04 32.54 09046 25.11 29.77 31.36 08075 

160 35.11 35.75 42.21 27069 29.22 32.10 55.71 29020 

 27022 45.51 35.69 30.80 22022 34.15 29.11 27.63 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 13.44 18.35 30.14 02064 32.80 49.69 68.10 52002 

120 31.05 34.17 38.00 24040 35.54 41.07 44.10 42004 

160 55.57 60.21 70.49 60029 35.15 44.57 46.50 40027 

 44007 52.90 45.11 34.50 29025 46.21 37.58 33.35 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 20.43 24.94 28.44 04062 36.26 37.73 40.59 28009 

120 28.95 29.01 31.44 09082 40.02 40.27 40.58 42009 

160 36.49 37.35 48.51 42078 27.67 41.04 44.38 27072 

 28072 41.85 39.68 34.65 20072 36.13 30.43 28.62 المتوسط

 80 18.14 22.35 27.30 22.60 34.41 40.63 46.68 40.57 

120 28.30 30.30 32.68 30.43 32.87 38.24 42.26 37.79 

160 39.77 41.80 50.78 44.12 35.16 41.34 48.58 41.69 

 40.02 45.84 40.07 34.15 32.38 36.92 31.48 28.74 وسطالمت

اقل فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V% 11.4 20.6 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 3.96* NS (V) (Vاألصناف            )

 2.14* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 1.56* 3.47* (N) (Nالنيتروجين          )

 5.24* NS (V×S) (V×S)   اعل       التف 

                   (V×N) NS NS (V×N) 

                   (S×N) 3.01* NS (S×N) 

               (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  
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تشــــير النتــــائج إلــــى أن زيــــادة معــــدل التقــــاوي أدت 
فــي كــال إلــى زيــادة معنويــة فــي حاصــل العمــف األخضــر 

الموسمين، ففي الموسم األول تفوق معنويـًا معـدل التقـاوي 
كجم/هـــــــ فــــــي حاصــــــل العمــــــف األخضــــــر وأعطــــــى  062

كجـم/  82،  002( طن/هـ عمـى معـدلي التقـاوي 90628)
( طـن/ هــ 40798،  70064طن المـذان أعطيـا حاصـل ) 

 002عمــــى التــــوالي، كمـــــا تفــــوق معنويـــــًا معــــدل التقـــــاوي 
كجــــم/ هـــــ فــــي حاصــــل العمــــف  82كجم/هـــــ عمــــى المعــــدل

األخضــر، وفــي الموســم الثــاني أخــذ  نفــس االتجــاف حيــث 
كجـــم/ هــــ فـــي حاصـــل  062تفـــوق معنويـــًا معـــدل التقـــاوي 

( طـن/ هــ عمـى معـدلي 60289العمف األخضـر وأعطـى) 
كجـــــــم / هــــــــ فـــــــي حاصـــــــل العمـــــــف  82،  002التقـــــــاوي 

ـــــا ) ( طـــــن /هــــــ 50240،  50527األخضـــــر المـــــذان أعطي
ذلك يوجـد فـرق معنـوي فـي حاصـل العمـف عمى التوالي، ك

ـــــين المعـــــدلين  كجـــــم/ هــــــ. وهـــــذف  82،  002األخضـــــر ب
 0984النتيجة أخذت نفس االتجـاف لكـل مـن ) الحـديثي ، 

& المطيــــــــــري  0990& عمــــــــــى ،0987& عبــــــــــدالجبار، 
 (.   0200& والحسن والدوري ،  0228

كما توض  النتـائج بـأن زيـادة النتـروجين أدت إلـى 
ي حاصـــــل العمـــــف األخضـــــر فـــــي كـــــال زيـــــادة معنويـــــة فـــــ

الموســـــمين ، ففـــــي الموســـــم األول تفـــــوق معنويـــــًا مســـــتوى 
/هـــ فــي حاصــل العمــف األخضــر Nكجــم  002النتــروجين
، 62( طن/ هـ عمى مسـتويي النتـروجين 80089وأعطى) 

( 60279، 70220/هـــ المــذان أعطيــا حاصــل ) Nكجــم  2
 62طن/هــــ  عمـــى التـــوالي ، كمـــا تفـــوق معنويـــًا المســـتوى 

/هـــــ فــــي حاصــــل Nكجــــم  2/هـــــ عمــــى المســــتوى Nكجــــم 
ـــــوق معنويـــــًا  ـــــف األخضـــــر، وفـــــي الموســـــم الثـــــاني تف العم

/هــــ فـــي حاصـــل العمـــف Nكجـــم  002مســـتوى النتـــروجين 
ــــــــى مســــــــتوى 60624األخضــــــــر وأعطــــــــى ) ( طن/هـــــــــ عم

/هـ المذان أعطيا حاصـل عمـف Nكجم  2، 62النتروجين 
( طن/هـــــ عمــــى التــــوالي، كمــــا 40652، 50684أخضــــر )

/هــ فـي Nكجـم  2،  62يوجد فرق معنوي بين المستويين 
حاصــل العمـــف األخضـــر، وهـــذف النتيجـــة متفقـــ  مـــع نفـــس 

 Borghaine , 1978االتجـاف الـذي جـاء بـ  كـاًل مـن ) 
 &Al-otaiby,2003 &  ،0228المطيــري  &Ryan 

et al.,2009 &  الحســـــــن   &0202وعزيـــــــز
 (.0204عون ،  & 0200والدوري،

فاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت أمـــــا بالنســـــبة لمت
التقـاوي فـي حاصــل العمـف األخضــر فقـد كــان معنويـًا فــي 
الموســــم األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي 

 062الموسم األول أعطـى الصـنف سـقمة ومعـدل التقـاوي 
( طن/هـــ 020072كجم/هــ أعمــى حاصــل عمــف أخضــر ) 

ـــــل حاصـــــل )  02( طن/هــــــ لمصـــــنف ماسســـــة 20922وأل
ـــــين األصـــــناف 82قـــــاوي ومعـــــدل الت كجم/هــــــ، والتفاعـــــل ب

ومســتويات النتــروجين، وكــذا معــدالت التقــاوي ومســتويات 
النتـــروجين فـــي حاصـــل العمـــف األخضـــر فقـــد كـــان  يـــر 

 معنوي في كال الموسمين. 
 حاصل العمف الجاف ) طن/ هكتار(

 Dry Forage yield ( ton/ ha) 
ــــــائج الجــــــدول ) ( أن األصــــــناف 6يتضــــــ  مــــــن نت

نويًا فيما بينهما فـي حاصـل العمـف الجـاف فـي اختمفت مع
كــال الموســمين، ففــي الموســم األول تفــوق معنويــًا الصــنف 

( 00070ســــــقمة فــــــي حاصــــــل العمــــــف الجــــــاف وأعطــــــى )
، 00طن/هــــــ عمـــــى بقيـــــة األصـــــناف المدروســـــة ماسســـــة 

وسداســي عـــاري الــذين أعطـــوا  02، ماسســـة 02ماسســة 
،  20772،  20799،  20822حاصــــــــل عمــــــــف جــــــــاف )

(  طن/ هـ عمى التـوالي وال يوجـد اخـتالف معنـوي 20769
بين األربعة األصـناف األخيـرة، وفـي الموسـم الثـاني تفـوق 
ــــف جــــاف )  ــــًا الصــــنف ســــقمة وأعطــــى حاصــــل عم معنوي

، ماسســة 00( طــن/ هـــ عمــى األصــناف ماسســة 00270
، وسداســــي عــــاري فـــي حاصــــل العمــــف 02، ماسســـة 02

( 20529، 20555، 20598،  20626الجــــــاف وأعطــــــوا) 
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 األربعة األصناف األخيرة في حاصل العمف الجاف. طن/هــــــ عمـــــى التـــــوالي وال يوجـــــد اخـــــتالف معنـــــوي بـــــين 
 ( تأثير األصناف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى دليل مساحة األوراق  4  جدول ) 

أصناف 

الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة األولـي  الحشــة األولــي 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 2.667 5.200 6.100 40656 5.022 5.111 5.720 50084 

120 6.767 8.600 8.567 70978 4.716 4.954 5.133 40924 

160 8.067 8.533 9.600 80722 4.954 4.993 5.874 50074 

 50064 5.576 5.019 4.897 70000 8.089 7.444 5.834 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 2.533 3.067 5.067 20556 4.842 4.765 5.439 50205 

120 5.533 6.300 7.367 60422 5.052 5.244 5.262 50086 

160 8.200 8.700 9.433 80778 4.406 5.194 5.657 50286 

 50296 5.453 5.068 4.767 60044 7.289 6.022 5.422 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 2.867 3.833 4.733 20800 4.708 4.922 5.238 40956 

120 5.567 6.533 8.433 60844 4.664 5.171 5.307 50247 

160 9.100 9.267 9.533 90222 4.886 5.159 5.300 50005 

 50229 5.282 5.084 4.753 60650 7.566 6.544 5.845 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 4.567 5.500 6.333 50467 5.072 5.221 5.647 50202 

120 6.567 6.733 7.067 60789 4.959 5.105 5.110 50258 

160 7.233 8.333 9.200 80055 4.853 5.372 5.011 50279 

 50052 5.256 5.233 4.961 60827 7.533 6.855 6.122 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 2.867 2.800 3.433 20222 4.583 4.758 5.117 40809 

120 3.733 4.200 4.867 40067 5.100 5.061 5.050 50272 

160 5.333 5.467 6.333 50700 4.529 5.096 5.305 40977 

 40955 5.157 4.972 4.737 40227 4.878 4.156 3.978 المتوسط 

 80 3.100 4.080 5.133 4.104 4.845 4.955 5.432 5.078 

120 5.633 6.473 7.260 6.456 4.898 5.107 5.172 5.059 

160 7.587 8.060 8.820 8.155 4.726 5.163 5.429 5.106 

 5.081 5.345 5.075 4.823 6.239 7.071 6.204 5.440 المتوسط

اقل فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V% 11.9 10.2 C.V  مل االختالف معا

L
S

D
 0

.0
5

 

 0.63* NS (V) (Vاألصناف            )

 0.40* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 0.31* 0.218* (N) (Nالنيتروجين          )

 0.92.* NS (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) NS NS (V×N) 

                   (S×N) NS NS (S×N) 

                 (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  

كمــا توضــ  النتــائج بأنــ  توجــد فــروق معنويــة بــين 
ــــاوي فــــي حاصــــل العمــــف الجــــاف فــــي كــــال  معــــدالت التق

الموسمين، ففي الموسم األول تفوق معنويـًا معـدل التقـاوي 
( 00057لجــــــاف ) كجم/هـــــــ فــــــي حاصــــــل العمــــــف ا 062
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كجم/هــــ المــــذان  82، 002طن/هــــ عمـــى معـــدلي التقـــاوي 
( طن/هـــــ 20576، 20870أعطيـــا حاصـــل عمـــف جـــاف )

، 002عمـــى التـــوالي، ويوجـــد فـــرق معنـــوي بـــين المعـــدلين 
كجم/هـــــ فـــــي حاصـــــل العمـــــف الجـــــاف، وفـــــي الموســـــم 82

ــــاني تفــــوق معنويــــًا معــــدل التقــــاوي  كجم/هـــــ فــــي  062الث
( طن/هــــ عمـــى معـــدلي 2.708حاصـــل العمـــف  الجـــاف )

كجم/هـــــ فــــي حاصــــل العمــــف الجــــاف  002، 82التقــــاوي 
ـــوالي 20672، 20674المـــذان أعطيـــا )  ـــى الت ( طن/هــــ عم

وهـــذف النتيجـــة أخـــذت نفـــس االتجـــاف لكـــل مـــن )الحـــديثي، 
&  0990& عمـــــــــــــــــى ، 0987& عبــــــــــــــــدالجبار ، 0984

(  وال 0200& الحســـــــن والـــــــدوري ،  0228المطيـــــــري ، 
كجــم/ هـــ فــي  002، 82ن المعــدلين يوجــد فــرق معنــوي بــي

 حاصل العمف الجاف. 
وتبــين النتــائج وجــود فــروق معنويــة بــين مســتويات 
النتروجين فـي حاصـل العمـف الجـاف فـي كـال الموسـمين، 

 002ففــي الموســم األول تفــوق معنويــًا مســتوى النتــروجين 
( 20995/هــ فــي حاصـل العمــف الجـاف وأعطــى )Nكجـم 

/هـــ فــي Nكجــم  2، 62ين طن/هـــ عمــى مســتويي النتــروج
،  20844حاصــــــــل العمـــــــــف الجـــــــــاف المـــــــــذان أعطيـــــــــا ) 

( طن/هـ، عمى التـوالي ويوجـد فـرق معنـوي بينهمـا 20765
 002وفي الموسم الثـاني تفـوق معنويـًا مسـتوى النتـروجين 

( طن/هـــ 20894/هـــ فــي حاصــل العمــف الجــاف )Nكجــم 
/هـــ فــي حاصــل Nكجــم  2، 62عمــى مســتويي النتــروجين 

( طن/هـــ عمــى 20509، 20628جــاف وأعطيــا ) العمــف ال
كجــم  2، 62التــوالي، ويوجــد فــرق معنــوي بــين المســتويين 

N هــــ فـــي حاصـــل العمـــف الجـــاف، وهـــذف النتيجـــة أخـــذت/
&  Ryan et. Al.,2009نفـــس االتجـــاف لكـــل مـــن )

 ,.El-Metwally et al 0202 & 0228المطيــري، 
 ( 0200& الحسن والدوري ، 

ناف ومعـــــدالت التقـــــاوي أمـــــا التفاعـــــل بـــــين األصـــــ
ومســـتويات النتـــروجين فـــي حاصـــل العمـــف األخضـــر فقـــد 
كــان  يــر معنــوي فــي الموســم األول ومعنــوي فــي الموســم 

 062الثــاني حيــث أعطــى الصــنف ســقمة ومعــدل التقــاوي 
أعمــــى /هـــــ Nكجــــم  002كجــــم/ هـــــ ومســــتوى النتــــروجين 

( طن/هـــ وألــل حاصــل ) 70802حاصــل عمــف أخضــر ) 
ومعــــــدل تقــــــاوي  02نف ماسســـــة ( طن/هــــــ لمصــــــ20240

أمــــــا . /هـــــــNكجــــــم  2كجم/هـــــــ ومســــــتوى نتــــــروجين 002
التفاعــــل بــــين األصــــناف ومعــــدالت التقــــاوي فــــي حاصــــل 
العمـف الجـاف فقــد كـان معنويــًا فـي كــال الموسـمين، حيــث 

كجم /هـ أعمـى  062أعطى الصنف سقمة ومعدل التقاوي 
ـــــف جـــــاف ) ( طن/هــــــ فـــــي  00042، 00580حاصـــــل عم

والثــــــاني عمــــــى التــــــوالي، وألــــــل حاصــــــل ) الموســــــم األول 
 82ومعــدل تقــاوي  02( طن/هـــ لمصــنف ماسســة 20468

( 20288كجـــــم/ هــــــ فـــــي الموســـــم األول، وألـــــل حاصـــــل )
كجم/هــــ  82ومعـــدل تقـــاوي  02طن/هــــ لمصـــنف ماسســـة 

فـــي الموســـم الثـــاني، وهـــذا االتجـــاف يتفـــق مـــع مـــا جـــاء بـــ  
 (. 0229)الرخمي، 

ت النتـروجين فـي والتفاعل بين األصـناف ومسـتويا
حاصــل العمــف الجــاف فقــد كــان  يــر معنــوي فــي الموســم 
األول، ومعنـوي فـي الموسـم الثـاني وأعطـى الصـنف سـقمة 

/هــ أعمـى حاصـل عمـف Nكجم  002ومستوى النتروجين 
(طن/هـــــ 20200( طن/هـــــ وألــــل حاصــــل)00454جــــاف ) 

/هـــ. Nكجــم  2لمصــنف سداســي عــاري ومســتوى نتــروجين
ت التقــاوي ومســـتويات النتـــروجين أمــا التفاعـــل بــين معـــدال

فـي حاصـل العمـف الجــاف فقـد كـان  يــر معنـوي فـي كــال 
 الموسمين. 
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( تأثير األصناف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى حاصل العمف األخضر 5جدول )
 )طن/هكتار(

أصناف 

الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة األولـي  الحشــة األولــي 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 6.370 5.710 6.970 60252 4.127 5.352 5.761 50282 

120 8.490 9.200 11.660 90782 5.321 6.482 6.860 60000 

160 12.740 12.840 13.930 020072 6.753 7.551 7.813 70270 

 60004 6.811 6.462 5.400 90768 10.853 9.250 9.200 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 3.800 3.890 4.080 20902 3.367 4.263 5.752 40460 

120 4.910 5.650 7.440 60222 3.728 6.203 6.699 50542 

160 7.540 8.510 11.840 90097 5.611 5.670 7.000 60294 

 50266 6.484 5.379 4.235 60427 7.787 6.017 5.417 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 2.730 3.540 5.430 20922 4.160 5.021 6.624 50068 

120 5.780 5.910 6.500 60262 4.518 4.627 5.881 50229 

160 8.150 8.330 11.350 90077 4.025 7.138 7.551 60028 

 50525 6.685 5.595 4.234 60402 7.760 5.927 5.553 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 4.550 4.910 5.370 40942 4.624 5.910 6.347 50607 

120 5.870 7.110 7.870 60952 5.632 6.092 6.615 60002 

160 8.540 8.760 9.310 80872 4.821 6.710 6.910 60047 

 50960 6.624 6.237 5.026 60900 7.517 6.927 6.320 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 3.850 5.190 5.580 40872 4.667 3.865 5.779 40772 

120 6.750 7.240 8.580 70502 3.042 4.614 6.745 40822 

160 5.620 8.680 8.430 70577 5.350 5.768 7.168 60295 

 50000 6.564 4.749 4.353 6.658 7.530 7.037 5.407 المتوسط

 80 4.260 4.648 5.486 4.798 4.189 4.882 6.053 5.041 

120 6.360 7.022 8.410 7.264 4.448 5.604 6.560 5.537 

160 8.518 9.424 10.972 9.638 5.312 6.567 7.288 6.389 

 5.656 6.634 5.684 4.650 7.233 8.289 7.031 6.379 المتوسط

اقل 

فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V% 19.6 14.6 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 1.38* NS (V) (Vاألصناف            )

 0.59* 0.415* (S) (S)       معدل التقاوً 

 0.60* 0.349* (N) (Nالنيتروجين          )

 1.65* NS (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) NS NS (V×N) 

                   (S×N) NS NS (S×N) 

                 (S×N V×) NS 1.62* (S×N V×) 

NS ير معنوي  
وبالنسبة لمتفاعل بين األصـناف ومعـدالت التقـاوي 
ومستويات النتروجين فـي حاصـل العمـف الجـاف فقـد كـان 

 ير معنوي في الموسم األول ومعنوي فـي الموسـم الثـاني 
كجم/هــــــ  002ســـــقمة ومعـــــدل التقـــــاوي وأعطـــــى الصـــــنف 
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/هــ أعمـى حاصـل عمـف Nكجم  002ومستوى النتروجين 
( طن/هـــ 20042( طن/هـــ وألــل حاصــل )00505جــاف ) 

كجم/هــــــــ  82لمصــــــنف سداســــــي عــــــاري ومعــــــدل تقــــــاوي 
 /هـ. Nكجم  2ومستوى نتروجين
  -الحشة الثانية :

 Plant Height (cm)ارتفاع النبات )سم ( 
( إلــى اخــتالف األصــناف 7) تشــير نتــائج الجــدول

فيما بينها معنويـًا فـي ارتفـاع النبـات فـي الموسـم األول وال 
يوجـــد اخـــتالف معنـــوي فـــي الموســـم الثـــاني، ففـــي الموســـم 
األول تفــــوق معنويـــــًا الصـــــنف ســـــقمة فـــــي ارتفـــــاع النبـــــات 

( ســـــم عمـــــى األصـــــناف المدروســـــة، كمـــــا تفـــــوق 20002)
ــــًا الصــــنفان ماسســــة  طيــــا وسداســــي عــــاري وأع 00معنوي

( ســم عمــى التــوالي عمــى 08002، 08076ارتفاعــًا لمنبــات)
( ســـــم، وال 05094الـــــذي أعطـــــى ) 02الصـــــنف ماسســـــة 

 00يوجـــــــد اخـــــــتالف معنـــــــوي بـــــــين األصـــــــناف ماسســـــــة 
الذي أعطـى ارتفاعـًا لمنبـات  02وسداسي عاري وماسسة 

( سـم، وفــي الموســم الثـاني أعطــى الصــنف ســقمة 07025)
( 08008وألـل ارتفـاع ) ( سـم28000أعمى ارتفاع لمنبات )
 وبدون اختالف معنوي بينهما.  00سم لمصنف ماسسة 

توضـــــ  النتـــــائج بأنـــــ  توجـــــد فـــــروق معنويـــــة بـــــين 
معدالت التقاوي في الموسم األول وال توجد فـروق معنويـة 
في الموسم الثاني، ففي الموسم األول تفوق معنويـًا معـدل 

كجم/هـــــــــ فــــــــي ارتفــــــــاع النبــــــــات وأعطــــــــى  062التقــــــــاوي 
كجم/هــــ المـــذان  82، 002( ســـم عمـــى المعـــدلين .22.8)

( ســـــم عمـــــى 05065،  08000أعطيـــــا ارتفاعـــــًا لمنبـــــات ) 
التوالي، ويوجد فرق معنوي في ارتفاع النبـات بـين معـدلي 

كجم/هــــ، وفـــي الموســـم الثـــاني أعطـــى  82، 002التقـــاوي 
كجم/هــــــــ أعمـــــــى ارتفـــــــاع لمنبـــــــات ) 062معـــــــدل التقـــــــاوي 

( ســم لمعـــدل 22067نبــات ) ( ســم وألــل ارتفــاع لم22007
 كجم/هـ وبدون فرق معنوي بينهما. 002التقاوي 

تبــــين النتــــائج بــــأن زيــــادة مســــتوى النتــــروجين أدت 
إلى زيـادة معنويـة فـي ارتفـاع النبـات فـي كـال الموسـمين ، 

 002ففــي الموســم األول تفــوق معنويــًا مســتوى النتــروجين 
ى ( سـم عمـى مسـتو 09082/هـ في ارتفـاع النبـات )Nكجم 

( ســم وال 06075/هـــ الــذي أعطــى )Nكجــم  2النتــروجين 
/هــ، Nكجـم  62، 002يوجد فرق معنـوي بـين المسـتويين 

 62وكـــذا ال يوجـــد فـــرق معنـــوي بـــين مســـتوى النتـــروجين 
( سـم 08002/هـ فـي ارتفـاع النبـات الـذي أعطـى )Nكجم 

( ســــم ، وفــــي الموســــم 06075/هـــــ )Nكجــــم  2والمســــتوى 
/هـــ Nكجــم  002ى النتــروجين الثــاني تفــوق معنويــًا مســتو 

كجـــم  2، 82( ســـم عمـــى المســـتويين 25092فـــي ارتفـــاع) 
N (07005،  20074/هــــ المـــذان أعطيـــا ارتفاعـــًا لمنبـــات )

ســم ويوجــد فــرق معنـــوي بــين المســتويين األخيــرين، وهـــذف 
ـــــــ  ) -Elالنتيجـــــــة أخـــــــذت نفـــــــس االتجـــــــاف الـــــــذي جـــــــاء ب

Metwally et al., 2010 &  Mousaviet  et  

al.,2012) 
أما بالنسبة لمتفاعل بين كٍل من األصناف ومعـدل 
التقــــاوي ، وكــــذا األصــــناف ومســــتويات النتــــروجين، وكــــذا 
معدالت التقاوي ومسـتويات النتـروجين، وكـذلك األصـناف 
ومعدالت التقاوي ومستويات النتروجين فـي ارتفـاع النبـات 

   فقد كان  ير معنوي في كال الموسمين.
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ف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى حاصل العمف الجاف ( تأثير األصنا6جدول )
 )طن/هكتار(

أصناف 

الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ 2011/2010الموسم األول 

 الحشــة األولي   الحشــة األولــي 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 0.764 20685 20826 20760 0.909 0.864 1.370 00248 

120 1.019 00024 00299 00074 0.679 0.859 1.525 00200 

160 00509 00540 00670 00580 0.745 1.217 1.468 00042 

 00270 1.454 0.980 0.778 00070 00220 00002 00024 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 20456 20467 20492 20470 0.240 0.397 0.641 20406 

120 20589 20678 20892 20702 0.351 0.626 0.864 20604 

160 20925 00200 00400 00006 0.345 0.391 0.730 20489 

 20529 0.745 0.471 0.312 20769 20925 20700 20652 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 20208 20405 20650 20468 0.508 0.485 0.662 20550 

120 20694 20729 20782 20708 0.653 0.525 0.573 20584 

160 20978 00222 00260 00002 0.307 0.510 1.159 20659 

 20598 0.798 0.507 0.489 20772 20920 20700 20667 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 20546 20589 20644 20592 0.554 0.626 0.918 20699 

120 20724 20852 20944 20824 0.303 0.511 0.680 20498 

160 00205 00250 00007 00264 0.615 0.596 0.917 20729 

 20626 0.838 0.578 0.491 20822 20920 20820 20758 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 20460 20602 20672 20585 0.354 0.448 0.363 20288 

120 20802 20869 00222 20922 0.634 0.507 0.764 20625 

160 20674 00240 00200 20929 0.593 0.562 0.769 20640 

 20555 0.632 0.506 0.527 20799 20924 20845 20649 المتوسط

 80 20500 20558 20658 20576 0.519 0.608 0.894 0.674 

120 20762 20842 00229 20870 0.524 0.606 0.881 0.670 

160 00200 00020 00207 00057 0.521 0.655 1.009 0.728 

 0.674 0.894 0.608 0.519 20868 20995 20844 20765 المتوسط

اقل 

فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V  0206    معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 20066 0.174* (V)* (Vاألصناف            )

 20270 0.047* (S)* (S)       معدل التقاوً 

 20270 0.063* (N)* (Nالنيتروجين          )

 20098 0.208* (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) NS 0.198* (V×N) 

                   (S×N) NS NS (S×N) 

                 (S×N V×) NS 0.281* (S×N 

V×) 

NS ير معنوي  
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Number of Plants / m   2تات /معدد النبا
2 

( بأنـ  توجـد اختالفـات 8تبين النتائج في الجـدول )
ــــين األصــــناف فــــي عــــدد النباتــــات/م فــــي كــــال  0معنويــــة ب

ــــًا الصــــنفان  الموســــمين، ففــــي الموســــم األول تفــــوق معنوي
وأعطيـــــــا  0فـــــــي عـــــــدد النباتـــــــات /م 02ســـــــقمة وماسســـــــة 

ن ( نبـــات عمــــى التــــوالي عمــــى الصــــنفي09800،  20202)
،  04000وسداســـي عـــاري المـــذان أعطيـــا )  00ماسســـة 
، كمــا تفــوق معنويــًا الصــنف ســقمة فــي  0( نبــات/م02408

الـذي أعطـى  02عمى الصنف ماسسـة  0عدد النباتات /م
، وهـــذف النتيجـــة أخـــذت نفـــس االتجـــاف  0( نبـــات/م06405)

ـــ  )الرخمـــي ،  ـــذي جـــاء ب (  وال توجـــد اختالفـــات 0229ال
بـين الصـنف سـقمة وماسسـة  0ت/ممعنوية في عدد النباتـا

 02وأيضـــًا ماسســـة  02وماسســـة 02وكـــذا ماسســـة  02
و سداسي عاري، وفي الموسـم الثـاني تفـوق  00وماسسة 

 02، ســـــــقمة، ماسســـــــة 00معنويـــــــًا األصـــــــناف ماسســـــــة 
،  20007وأعطــــوا ) 0فــــي عــــدد النباتــــات/م 02وماسســــة 

ـــــات عمـــــى التـــــوالي عمـــــى 07607،  07609، 20200 ( نب
،  0( نبـات/م00006عاري الذي أعطى ) الصنف سداسي

وال يوجد اختالفات معنوية بين األصـناف األربعـة السـابقة 
 .  0في عدد النباتات/م

تشــــــير النتــــــائج إلــــــى وجــــــود فــــــروق معنويــــــة بــــــين 
فــي الموســم األول  0معــدالت التقــاوي فــي عــدد النباتــات/م

وال توجــد فــروق معنويــة فــي الموســم الثــاني، ففــي الموســم 
كجم/هـــ فــي عــدد  062معنويــًا معــدل التقــاوي  األول تفـوق
 82، 002( نبـــــات عمـــــى المعـــــدلين 22808) 0النباتــــات/م

عمـى  0( نبـات/م02504، 06702كجم/هـ المذان أعطيا ) 
كجم/هـ فـي عـدد 002التوالي وتفوق معنويًا معدل التقاوي 

كجـــم/ هـــ، وفــي الموســـم  82عمــى المعــدل   0النباتــات /م
كجـــم/ هـــ أعمـــى عـــدد  062وي الثــاني أعطـــى معــدل التقـــا

)  0( نبــــات وألــــل عــــدد لمنباتــــات /م22000)  0لمنباتــــات/م

كجم/هــــ وبـــدون فـــرق  82( نبـــات لمعـــدل التقـــاوي 07000
 معنوي. 

توضــــ  النتـــــائج بــــأن زيـــــادة النتــــروجين أدت إلـــــى 
فـــي كـــال الموســـمين،  0زيـــادة معنويـــة فـــي عـــدد النباتـــات/م

ـــــوق معنويـــــًا مســـــتويي ا ـــــي الموســـــم األول تف لنتـــــروجين فف
وأعطيـــــا  0/هــــــ فـــــي عــــدد النباتـــــات /مNكجــــم  62، 002

 2( نبــات عمــى التــوالي عمــى المســتوى 06802، 22005)
، وتفــــوق  0( نبـــات/م04007/هــــ الــــذي أعطـــى ) Nكجـــم 

كجـم  62/هـ عمى المستوى Nكجم  002معنويًا المستوى 
Nوفـــي الموســـم الثـــاني تفـــوق  0/هـــ فـــي عـــدد النباتـــات/م ،

/هـــــ فــــي Nكجــــم  62، 002لنتــــروجين معنويــــًا مســــتويي ا
( نبــــــات 09205،  20008وأعطيــــــا )  0عــــــدد النباتــــــات/م

/هـــ الــذي أعطــى) Nكجــم  2عمــى التــوالي عمــى المســتوى 
ـــ  0( نبـــات/م04608 ، وهـــذف النتيجـــة تتفـــق مـــع مـــا جـــاء ب

(El-Metwally et al.,2010 وال يوجـد فـرق معنــوي )
/هـــــــــ فــــــــي عـــــــــدد Nكجــــــــم  62، 002بــــــــين المســــــــتويين 

 .  0/مالنبات
أمـــــا بالنســـــبة لمتفاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت 

فقـد كـان معنـوي فـي الموسـم  0التقاوي فـي عـدد النباتـات/م
األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي الموســــم 

كجم/هــ  062األول أعطى الصنف سـقمة ومعـدل التقـاوي 
(  نبـــــات وألـــــل عـــــدد 29002) 0أعمـــــى عـــــدد لمنباتـــــات /م

ومعــدل التقــاوي  00ماسســة  لمصــنف 0( نبــات/م04206)
 كجم/هـ.  82

أمــــــا تفاعــــــل األصــــــناف ومســــــتويات النتــــــروجين، 
معـــدالت التقـــاوي ومســـتويات النتـــروجين، وكـــذا األصـــناف 
ـــــــاوي ومســـــــتويات النتـــــــروجين فـــــــي عـــــــدد  ومعـــــــدالت التق

 فقد كان  ير معنوي في كال الموسمين.  0النباتات/م
       Leaf / Stem ratioنسبة األوراق إلى السيقان  

( وجود اختالفات معنويـة 9توض  نتائج الجدول )
بين األصـناف فـي نسـبة األوراق إلـى السـيقان فـي الموسـم 



 0204 سيف عبدالخالق عثمان عون

020 
 

 

األول وال توجد اختالفات معنوية في الموسـم الثـاني، ففـي 
فـــــي  02الموســـــم األول تفـــــوق معنويـــــًا الصـــــنف ماسســـــة 

( % عمــــى 20002نســــبة األوراق إلــــى الســــيقان وأعطــــى )
ت الدراســـة، يميــ  الصـــنف ســقمة الـــذي بقيــة األصـــناف تحــ

( % متفــــــوق معنويــــــًا عمــــــى األصــــــناف 00024أعطــــــى )
فـــــي نســـــبة  02وماسســـــة  00سداســـــي عـــــاري، ماسســـــة 

، 07049،  09000األوراق إلـــــــــــى الســـــــــــيقان وأعطـــــــــــوا ) 
(% عمــــى التــــوالي، ويوجــــد اخــــتالف معنــــوي بــــين 05089

فــي نســبة األوراق  02الصــنفين سداســي عــاري وماسســة 
ــــى الســــيقان ، وال يوجــــد اخــــتالف معنــــوي بــــين الصــــنف إل

وكــــــذا ال يوجــــــد  00سداســــــي عــــــاري والصــــــنف ماسســــــة 
فـي نســبة  02وماسســة  00اخـتالف معنـوي بــين ماسسـة 

األوراق إلى السيقان، وفـي الموسـم الثـاني أعطـى الصـنف 
سداســــــي عــــــاري أعمــــــى نســــــبة لــــــألوراق إلــــــى الســــــيقان ) 

( % لمصــــنف ماسســــة 28062( % وألــــل نســــبة )42020
 بدون اختالف معنوي.و  00

تشــــــير النتــــــائج إلــــــى وجــــــود فــــــروق معنويــــــة بــــــين 
معـــــدالت التقـــــاوي فـــــي نســـــبة األوراق إلـــــى الســـــيقان فـــــي 
الموسـم األول وال توجـد فـروق معنويـة فـي الموسـم الثــاني، 

 062ففـــــي الموســـــم األول تفـــــوق معنويـــــًا معـــــدل التقـــــاوي 
( % 07048كجم/هـــــ فـــــي نســـــبة األوراق إلـــــى الســـــيقان ) 

كجم/هــــ المـــذان أعطيـــا)  82، 002ي التقـــاوي عمـــى معـــدل
( %  عمــى التــوالي ويوجــد فــرق معنـــوي 05097، 02002

كجم/هــــ فـــي نســـبة األوراق إلـــى  82، 002بـــين المعـــدلين 
 062الســيقان، وفــي الموســم الثــاني أعطــى معــدل التقــاوي 

(% 42042كجــم/ هــــ أعمـــى نســبة لـــألوراق إلـــى الســـيقان )
كجم/هـــــ وبــــدون  002(% لممعــــدل 28052وألــــل نســــبة ) 

 فرق معنوي بينهما. 

تبـــين النتـــائج أن زيـــادة النتـــروجين أدت إلـــى زيـــادة 
معنوية في نسبة األوراق إلى السيقان فـي كـال الموسـمين، 

 002ففــي الموســم األول تفــوق معنويــًا مســتوى النتــروجين 
( % 04052/هـــ فــي نســبة األوراق إلــى الســيقان )Nكجــم 

هــــــ المـــــذان أعطيـــــا ) /Nكجـــــم  2، 62عمـــــى المســـــتويين 
ـــــــًا 08069،  02029 ـــــــوق معنوي ـــــــوالي، وتف ـــــــى الت ( % عم

كجـم  2/هــ عمـى المسـتوى Nكجـم  62مستوى النتـروجين 
N هـ في نسـبة األوراق إلـى السـيقان، وفـي الموسـم الثـاني/

/هــــ  Nكجـــم 62،  002تفــوق معنويـــًا مســـتويي النتـــروجين 
( 29065،  40009وأعطيا نسبة لألوراق  إلـى السـيقان ) 

ـــــذي Nكجـــــم  2% عمـــــى التـــــوالي عمـــــى المســـــتوى  /هــــــ ال
ـــــــين 27020أعطـــــــى )  ( % ، وال يوجـــــــد فـــــــرق معنـــــــوي ب
/هـــ فــي نســبة األوراق إلــى Nكجــم  62،  002المســتويين 
 السيقان. 

أمــا التفاعــل بــين األصــناف ومعــدالت التقــاوي فــي 
نســـبة األوراق إلـــى الســـيقان فقـــد كـــان معنويـــًا فـــي الموســـم 

الموســــم الثــــاني، ففــــي الموســــم  األول و يــــر معنــــوي فــــي
 062ومعــدل التقــاوي  02األول أعطــى الصــنف ماسســة 

(% 42004كجــم/ هــــ أعمـــى نســبة لـــألوراق إلـــى الســـيقان )
ومعــــدل  02( % لمصــــنف ماسســــة 00029وألــــل نســــبة )

 كجم/هـ.  82التقاوي
ــــــــين األصــــــــناف ومســــــــتويات  وكــــــــذلك التفاعــــــــل ب

ان معنـوي النتروجين في نسبة األوراق إلـى السـيقان فقـد كـ
فــي الموســم األول و يــر معنــوي فــي الموســم الثــاني، ففــي 

ومســــــتوى  02الموســــــم األول أعطــــــى الصــــــنف ماسســــــة 
/هــــــ أعمـــــى نســـــبة لـــــألوراق إلـــــى Nكجـــــم  002نتـــــروجين 

( % 04007( % وألــــــــــــل نســــــــــــبة ) 29008الســــــــــــيقان ) 
 /هـ. Nكجم  2ومستوى نيتروجين  02لمصنف ماسسة 
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 ل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى إرتفاع النبات )سم(( تأثير األصناف ومعد 7جدول ) 
أصناف 

الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة الثـانيـة  الحشــة الثانية 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 26.37 28.56 29.07 08022 28.57 31.35 33.77 20002 

120 29.76 30.26 30.37 22002 25.36 29.05 31.27 08056 

160 30.42 30.48 45.51 25047 30.89 32.08 35.20 20070 

 22084 33.41 30.83 28.27 20002 34.98 29.77 28.85 المتوسط

س
دا

س
 ٌ ً

ر
عا

 

80 23.25 26.20 26.85 05042 28.57 31.52 33.77 20009 

120 26.91 30.15 28.53 08052 25.36 29.05 31.27 08056 

160 29.18 29.75 32.96 22062 30.89 32.08 35.20 20070 

 22086 33.41 30.88 28.27 08002 29.45 28.70 26.45 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 22.78 25.45 26.54 04090 28.57 31.53 33.77 20009 

120 27.40 27.82 27.87 07072 25.36 29.05 31.27 08056 

160 28.15 28.29 29.13 08050 30.89 32.08 35.20 20070 

 22086 33.41 30.89 28.27 07025 27.85 27.19 26.11 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 28.20 26.61 26.88 07002 28.57 31.53 33.77 20009 

120 27.95 29.03 29.06 08068 25.36 29.05 31.27 08056 

160 29.22 30.68 31.20 22027 30.89 32.08 35.20 20070 

 22086 33.41 30.89 28.27 08076 29.05 28.77 28.46 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 20.84 23.06 24.04 00065 28.57 31.53 33.77 20009 

120 25.65 25.61 26.76 06020 25.36 29.05 31.27 08056 

160 25.22 30.04 32.28 09008 30.89 32.08 35.20 20070 

 22086 33.41 30.89 28.27 05094 27.69 26.24 23.90 المتوسط

 80 24.29 25.98 26.68 25.65 28.57 31.53 33.77 31.29 

120 27.53 28.57 28.52 28.21 25.36 29.05 31.27 28.56 

160 28.44 29.85 34.22 30.83 30.89 32.08 35.20 32.72 

 30.86 33.41 30.89 28.27 28.23 29.80 28.13 26.75 المتوسط

اقل فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V% 14.5  20.4 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 2.07* NS (V) (Vاألصناف            )

 1.45* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 1.73* 2.72* (N) (Nتروجين          )الني

 NS NS (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) NS NS (V×N) 

                   (S×N) NS NS (S×N) 

                 (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  
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 2والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى عدد النباتات/م ( تأثير األصناف ومعدل التقاوي  8)  جدول 
أصناف 

الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة الثـانيـة  الحشــة الثانية 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 171.3 230.1 277.3 00600 280.0 305.0 333.7 22600 

120 283.3 331.0 349.7 20002 283.7 325.7 330.3 20200 

160 351.1 354.7 471.0 29002 319.0 338.7 364.7 24208 

 20200 342.9 323.1 294.2 20202 366.0 305.3 268.6 المتوسط 

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 208.0 208.0 212.0 02902 146.7 212.3 216.0 09007 

120 228.0 238.7 233.3 02202 223.7 244.0 260.0 04006 

160 250.7 252.0 282.7 06008 209.3 230.7 252.0 02207 

 00006 242.7 229.0 193.2 02408 242.7 232.9 228.9 المتوسط 

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 171.7 187.0 252.3 02207 264.7 269.7 322.0 08505 

120 238.0 243.7 281.7 05405 187.3 276.0 301.3 05409 

160 291.3 328.7 385.7 22500 281.7 293.3 294.0 08907 

 07607 305.8 279.7 244.6 06405 306.6 253.1 233.7 المتوسط 

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 115.3 147.0 159.6 04206 254.3 325.0 327.0 22000 

120 218.0 245.7 254.0 02900 299.7 300.7 310.0 22205 

160 301.3 332.0 398.0 24208 313.7 351.3 414.0 25907 

 20007 350.3 325.7 289.2 04000 270.5 241.6 211.5 المتوسط 

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 210.7 248.0 282.0 04609 228.3 292.7 304.0 07502 

120 274.3 304.0 282.0 08608 217.0 276.0 303.0 06502 

160 312.0 369.7 401.0 26209 193.3 317.0 360.7 09202 

 07609 322.6 295.2 212.9 09800 321.7 307.2 265.7 المتوسط 

 80 175.4 204.0 236.6 205.4 234.8 280.9 300.5 272.1 

120 248.3 272.6 280.1 267.0 242.3 284.5 300.9 275.9 

160 301.3 327.4 387.7 338.8 263.4 306.2 337.1 302.2 

 283.4 312.8 290.5 246.8 270.4 301.5 268.0 241.7 المتوسط 

اقل فرق 

معنوً 

عند 

مستوى 

5% 

 %C.V% 5.6  23.7 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 41.93* 51.89* (V) (Vاألصناف            )

 16.93* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 17.82* 28.35* (N) (Nروجين          )النيت

 48.85* NS (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) NS NS (V×N) 

                   (S×N) NS NS (S×N) 

                 (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  

ســتويات كمــا أن التفاعــل بــين معــدالت التقــاوي وم
النتروجين في نسـبة األوراق إلـى السـيقان كـان معنـوي فـي 
الموســــم األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي 

كجــــــم/ هـــــــ  062الموســــــم األول أعطــــــى معــــــدل التقــــــاوي 
/هـــ أعمــى نســبة لــألوراق Nكجــم 002ومســتوى النتــروجين 

( % 04008( % وألـــــل نســـــبة ) 20048إلـــــى الســـــيقان ) 
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كجــم  2جــم/ هـــ ومســتوى نيتــروجين ك 82لمعــدل التقــاوي 
Nهـ/  . 

وبالنسبة لمتفاعل بين األصـناف ومعـدالت التقـاوي 
ومســتويات النتــروجين فــي نســبة األوراق إلــى الســيقان فقــد 
كــان معنــوي فــي الموســم األول و يــر معنــوي فــي الموســم 

 02الثـــاني، ففـــي الموســـم األول أعطـــى الصـــنف ماسســـة 
 002النتـــروجين كجم/هــــ ومســـتوى  062ومعـــدل التقـــاوي 

(% 45097/هـ أعمى نسـبة لـألوراق إلـى السـيقان) Nكجم 
ومعـــــدل  02(% لمصـــــنف ماسســـــة 02057وألـــــل نســـــبة )

 /هـ. Nكجم  2كجم/هـ ومستوى نيتروجين  82التقاوي 
 Leaf area ındex (LAI)دليل مساحة األوراق : 

( إلــــــى وجـــــــود 02تشــــــير النتــــــائج فـــــــي الجــــــدول )
في دليـل مسـاحة األوراق  اختالفات معنوية بين األصناف

فــي الموســم األول و يــر معنويــة فــي الموســم الثــاني، ففــي 
ــًا الصــنفان ســقمة وماسســة   02الموســم األول تفــوق معنوي

ــا)  ( عمــى 4000،  4000فــي دليــل مســاحة األوراق وأعطي
 00التــــــوالي عمــــــى الصــــــنفين سداســــــي عــــــاري وماسســــــة 

( عمــــى التــــوالي ويوجــــد اخــــتالف 2004،  2070وأعطيــــا )
فـي دليـل  00وماسسـة  02معنوي بـين الصـنفين ماسسـة 

ـــــا )  ( عمـــــى 2004،  2090مســـــاحة األوراق المـــــذان أعطي
التــوالي ، كمــا يوجــد اخــتالف معنــوي بــين الصــنفين ســقمة 

وكـذلك يوجـد اخـتالف معنـوي بـين الصـنفين  02وماسسة 
فـــي دليـــل مســـاحة األوراق،  00سداســـي عـــاري وماسســـة 

الصـــنفين ســـقمة، ماسســـة وال يوجـــد اخـــتالف معنـــوي بـــين 
فـي دليـل مسـاحة األوراق ، وال يوجـد اخـتالف معنــوي  02

وسداســــي عـــــاري فــــي دليـــــل  02بــــين الصــــنفين ماسســـــة 
الثاني أعطى الصـنف سـقمة  مساحة األوراق، وفي الموسم

( 2090( وألــل دليــل )4006أعمــى دليــل لمســاحة األوراق )
 وبدون اختالف معنوي.  02لمصنف ماسسة 

بأن  توجد فروق معنويـة بـين معـدالت  تبين النتائج
التقـــاوي فـــي دليـــل مســـاحة األوراق فـــي الموســـم األول وال 

توجد فروق معنوية في الموسم الثاني، ففي الموسـم األول 
ـــــًا معـــــدل التقـــــاوي  ـــــل  062تفـــــوق معنوي كجم/هــــــ فـــــي دلي

( عمــــى معــــدلي التقــــاوي 5006مســــاحة األوراق وأعطــــى) 
ـــــا )  82،  002 ( عمـــــى 0072،  2050كجـــــم/ هــــــ وأعطي

التــوالي، كمـــا يوجـــد فـــرق معنــوي بـــين المعـــدلين األخيـــرين 
فــــي دليــــل مســــاحة األوراق، وفــــي الموســــم الثــــاني أعطــــى 

كجم/هـــ أعمــى دليــل لمســاحة األوراق  062معــدل التقــاوي 
كجــــــم/ هـــــــ  002( لممعـــــدل 4020( وألـــــل دليــــــل )4027) 

 وبدون فرق معنوي. 
إلـــــى  توضــــ  النتـــــائج بــــأن زيـــــادة النتــــروجين أدت

زيـــــــادة معنويـــــــة فـــــــي دليــــــــل مســـــــاحة األوراق فـــــــي كــــــــال 
الموســـــمين، ففـــــي الموســـــم األول تفـــــوق معنويـــــًا مســـــتويي 

ـــــل مســـــاحة Nكجـــــم  62،  002النتـــــروجين  /هــــــ فـــــي دلي
( عمــــــى التــــــوالي عمــــــى 2075،  4027األوراق وأعطيــــــا ) 

( ، ويوجـــد 2042/هــــ الـــذي أعطـــى )Nكجـــم  2المســـتوى 
/هــــ فـــي Nكجـــم  62، 002فـــرق معنـــوي بـــين المســـتويين 

دليـــل مســـاحة األوراق، وفـــي الموســـم الثـــاني تفـــوق معنويـــًا 
/هـــــ فــــي دليــــل مســــاحة Nكجــــم  002مســــتوى النتــــروجين 
كجـــم  2،  62( عمـــى المســـتويين 4006األوراق وأعطـــى )

N ( عمـى التـوالي وهـذف 2084،  4020/هـ المـذان أعطيـا )
&  Ryan et al.,2009النتيجـة تتفــق مــع مــا جــاء بــ  )

ـــــــــوي بـــــــــين 0200ي ، األ بـــــــــر  ( ، وال يوجـــــــــد فـــــــــرق معن
 المستويين األخيرين في دليل مساحة األوراق. 

أمـــــا بالنســـــبة لمتفاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت 
ـــوي فـــي  التقـــاوي فـــي دليـــل مســـاحة األوراق فقـــد كـــان معن
الموســــم األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي 

ومعـــــــدل  02الموســـــــم األول أعطـــــــى الصـــــــنف ماسســـــــة 
كجم/هـــــــــ أعمــــــــى دليــــــــل لمســــــــاحة األوراق  062ي التقــــــــاو 

 02( لمصــــــــنف ماسســـــــــة 0022( وألــــــــل دليـــــــــل ) 6047)
 كجم/هـ.  82ومعدل تقاوي 
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أمــا التفاعــل بــين اأًلصــناف ومســتويات النتــروجين 
فـــي دليـــل مســـاحة األوراق فقـــد كـــان معنـــوي فـــي الموســـم 
األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــاني، ففــــي الموســــم 

ومســــتوى النتــــروجين  02اسســــة األول أعطــــى الصــــنف م
( 5000/هـــــ أعمــــى دليــــل لمســــاحة األوراق )Nكجــــم  002

ومســــــــتوى  00( لمصــــــــنف ماسســــــــة 0092وألــــــــل دليــــــــل )
 ./هـ.Nكجم2نيتروجين 

كـــذلك التفاعـــل بـــين معـــدالت التقـــاوي ومســـتويات 
النتــروجين فــي دليــل مســاحة األوراق فقــد كــان معنــوي فــي 

اني، ففــــي الموســــم األول و يــــر معنــــوي فــــي الموســــم الثــــ
كجــــــم /هـــــــ  062الموســــــم األول أعطــــــى معــــــدل التقــــــاوي 

/هـ أعمى دليـل لمسـاحة Nكجم  002ومستوى النيتروجين 
 82( لمعـــدل التقـــاوي 0056( وألـــل دليـــل )6009األوراق )

 /هـ.Nكجم  2كجم/هـ ومستوى نيتروجين 
لتفاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت التقـــــاوي أمـــــا ا

األوراق فقــد كــان  ومســتويات النتــروجين فــي دليــل مســاحة
ـــــوي فـــــي الموســـــم  ـــــر معن ـــــوي فـــــي الموســـــم األول و ي معن

 02الثـــاني، ففـــي الموســـم األول أعطـــى الصـــنف ماسســـة 
 002كجم/هــــ ومســـتوى النتـــروجين  062ومعـــدل التقـــاوي 

( وألـــل 9007/هــــ أعمـــى دليـــل لمســـاحة األوراق ) Nكجـــم 
ــــل ) ــــاوي  02( لمصــــنف ماسســــة 0002دلي  82ومعــــدل تق

 /هـ. Nكجم  2تروجين كجم/هـ ومستوى ني
 Fresh Forageحاصل العمف األخضر )طن/هكتار( 

yield ( ton/ha) 
( إلــــــى وجـــــــود 00تشــــــير النتــــــائج فـــــــي الجــــــدول )

اختالفــــات معنويـــــة بــــين األصـــــناف فــــي حاصـــــل العمـــــف 
األخضـــر فـــي الموســـم األول وال توجـــد اختالفـــات معنويـــة 

فـــــي الموســـــم الثـــــاني، ففـــــي الموســـــم األول تفـــــوق معنويـــــًا 
وسداســــي  00، وموسســــة 02صــــناف ســــقمة، ماسســــة األ

،  60707عــاري فــي حاصــل العمــف األخضــر وأعطــوا ) 
( طن/هـ عمـى التـوالي  عمـى 50909،  60497،  60526

( 40584الـذي أعطـى ألـل حاصـل ) 02الصنف ماسسـة 
طن/هــــــ ويوجـــــد اخـــــتالف معنــــــوي بـــــين الصـــــنفين ســــــقمة 
وسداســـي عـــاري فـــي حاصـــل العمـــف األخضـــر، وال يوجـــد 

ـــــين األصـــــناف ســـــقمة ، ماسســـــة اخـــــ  02تالف معنـــــوي ب
فـــــي حاصـــــل العمـــــف األخضـــــر، كـــــذلك ال  00وماسســـــة 

وسداسـي  00يوجد اختالف معنوي بين الصنفين ماسسـة 
عــاري، وفــي الموســم الثــاني أعطــى الصــنف ســقمة أعمــى 

( ط/هـــــ وألــــل حاصــــل ) 40026حاصــــل عمــــف أخضــــر) 
( طن/ هـ لمصنف سداسـي عـاري وبـدون اخـتالف 20822

 وي بينهما.معن
توضـــــ  النتـــــائج بأنـــــ  توجـــــد فـــــروق معنويـــــة بـــــين 
معدالت التقاوي فـي حاصـل العمـف األخضـر فـي الموسـم 
ـــة فـــي الموســـم الثـــاني، ففـــي  األول وال توجـــد فـــروق معنوي

 002،  062الموســم األول تفــوق معنويــًا معــدلي التقــاوي 
،  70028كجم/هـــ فــي حاصــل العمــف األخضــر وأعطيــا )

كجــم/ هـــ  82التــوالي عمــى المعــدل ( طن/هــ عمــى 50929
( طـــن/ هــــ، ويوجـــد فـــرق 40974الـــذي أعطـــى حاصـــل ) 

( كجـــم / هــــ  002،  062معنـــوي بـــين معـــدلي التقـــاوي ) 
فــي حاصــل العمــف األخضــر ، وفــي الموســم الثــاني كــان 

ــــف أخضــــر ) ( طن/هـــــ لمعــــدل 40050أعمــــى حاصــــل عم
( طن/هـــــ 20922كجم/هـــــ وألــــل حاصــــل )  062التقــــاوي 
 كجم/هـ وبدون فرق معنوي.  002قاوي لمعدل الت
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 ( تأثير األصناف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى نسبة األوراق إلى السيقان )%(9جدول )
أصناف الشعير 

(V) 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 ـة الثـانيـة الحشـ الحشــة الثانية 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 13.17 14.37 14.86 14.13 39.82 41.92 40.13 40.62 

120 18.78 21.46 23.01 21.08 37.75 40.57 38.61 38.98 

160 25.38 26.44 34.60 28.81 42.16 37.71 38.89 39.59 

 39.73 39.21 40.07 39.91 21.34 24.16 20.76 19.11 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 15.47 12.91 14.55 14.31 34.67 39.28 40.60 38.18 

120 13.39 18.26 20.14 17.26 38.65 38.71 41.39 39.58 

160 22.33 25.51 29.40 25.75 39.58 46.04 41.26 42.29 

 40.02 41.08 41.34 37.63 19.11 21.36 18.89 17.06 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 10.57 11.08 12.53 11.39 33.63 39.29 42.91 38.61 

120 14.82 15.27 15.63 15.24 35.91 41.11 43.14 40.05 

160 17.12 18.96 27.06 21.05 32.82 38.93 46.43 39.39 

 39.35 44.16 39.78 34.12 15.89 18.41 15.10 14.17 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 12.63 13.79 15.14 13.85 39.13 39.31 43.48 40.64 

120 16.92 16.96 17.31 17.06 34.66 36.24 37.96 36.29 

160 17.67 21.62 25.39 21.56 37.12 38.83 40.94 38.96 

 38.63 40.79 38.13 36.97 17.49 19.28 17.46 15.74 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 19.05 22.85 36.53 26.14 36.34 36.71 40.63 37.89 

120 27.19 27.45 35.35 30.00 36.43 38.41 38.47 37.77 

160 35.87 38.89 45.97 40.24 40.98 41.68 43.01 41.89 

 39.18 40.70 38.93 37.92 32.13 39.28 29.73 27.37 المتوسط

 80 14.18 15.00 18.72 15.97 36.72 39.30 41.55 39.19 

120 18.22 19.88 22.29 20.13 36.68 39.01 39.91 38.53 

160 23.67 26.28 32.48 27.48 38.53 40.64 42.11 40.43 

 39.38 41.19 39.65 37.31 21.19 24.50 20.39 18.69 المتوسط

اقل فرق 

معنوً عند 

 %5مستوى 

معامل االختالف 

C.V% 

10.8  13.8 C.V% 

L
S

D
 0

.0
5

 

 1.70* NS (V) (V)      األصناف      

 1.09* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 0.96* 2.29* (N) (Nالنيتروجين          )

 2.47* NS (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) 2.32* NS (V×N) 

                   (S×N) 1.71* NS (S×N) 

               (S×N V×) 3.86-- NS (S×N 

V×) 

NS ير معنوي  

تبــين النتــائج بــأن زيــادة النتــروجين أدت إلــى زيــادة 
معنويــة فــي حاصــل العمــف األخضــر فــي كــال الموســمين، 

 002ففــي الموســم األول تفــوق معنويــًا مســتوى النتــروجين 
ـــــف األخضـــــر وأعطـــــى ) Nكجـــــم  /هــــــ فـــــي حاصـــــل العم
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/هـــــ Nم كجــــ 2،  62( طن/هـــــ عمــــى المســــتويين 60458
( طن/هـــ عمــى 50687،  60226المــذان أعطيــا حاصــل ) 

التــوالي وال يوجــد فــرق معنــوي بــين المســتويين األخيــرين ، 
 002وفي الموسم الثاني تفوق معنويًا مستويي النتـروجين 

/هـــ فــي حاصــل العمــف األخضــر وأعطيــا ) Nكجــم  62، 
 2( طن/هـ عمى التوالي عمـى المسـتوى 40222،  40449
( طن/هــــــ ، 20704الـــــذي أعطـــــى حاصـــــل )/هــــــ Nكجــــم 

كجـــــم  62،  002ويوجـــــد فـــــرق معنـــــوي بـــــين المســـــتويين 
N هـــ فــي حاصــل العمــف األخضــر، وهــذف النتيجــة أخــذت/

&  Al-otaiby, 2003نفــــس االتجــــاف مــــع كــــل مــــن )
Ryanel et at.,2009  ،0204& عون) . 

أمـــــا بالنســـــبة لمتفاعـــــل بـــــين األصـــــناف ومعـــــدالت 
ألخضــر فقـد كــان معنويـًا فــي التقـاوي فـي حاصــل العمـف ا

كــــــال الموســــــمين، ففــــــي الموســــــم األول أعطــــــى الصــــــنف 
كجم/هـــ أعمــى حاصــل  062ومعــدل التقــاوي  02ماسســة 

( 20625( طن/هـــ وألــل حاصــل )80254عمــف أخضــر ) 
كجم/هــ ،  82ومعـدل تقـاوي  02طن/هـ لمصـنف ماسسـة 

ومعــدل  02وفــي الموســم الثــاني أعطــى الصــنف ماسســة 
/هـــــــــ أعمــــــــى حاصــــــــل عمــــــــف أخضــــــــر كجم 82التقــــــــاوي 

ـــــــل حاصـــــــل )40702) ( طـــــــن/ هــــــــ 20260( طن/هــــــــ وأل
 .  كجم/ هـ 82ومعدل تقاوي  02ماسسة لمصنف 

أمــا التفاعــل بــين األصــناف ومســتويات النتــروجين 
وكـــــذا معـــــدالت التقـــــاوي ومســـــتويات النتـــــروجين، وأيضـــــًا 
األصـــناف ومعـــدالت التقــــاوي ومســـتويات النتـــروجين فقــــد 

فـي حاصـل العمـف األخضـر فـي كـال  كانوا  يـر معنـويين
 الموسمين. 

 حاصل العمف الجاف ) طن/هكتار (

 Dry Forage yield ( ton/ha) 
( إلـــــى وجـــــود 00توضـــــ  النتـــــائج فـــــي الجـــــدول )

اختالفــــات معنويـــــة بــــين األصـــــناف فــــي حاصـــــل العمـــــف 

الجــــاف فــــي كــــال الموســــمين، ففــــي الموســــم األول تفــــوق 
ــــــًا األصــــــناف ســــــقمة، ماسســــــة   00اسســــــة ، م 02معنوي

وسداســــــــــــي عــــــــــــاري فــــــــــــي حاصــــــــــــل العمــــــــــــف الجــــــــــــاف 
( طن/هـــــــ 20769، 20845،  20852،  20872وأعطــــــوا)

الـذي أعطـى ألـل  02عمى التـوالي عمـى الصـنف ماسسـة 
( طن/هـــــ ، وال يوجــــد اخــــتالف معنــــوي 20596حاصــــل ) 

فــــي  00وماسســــة  02بــــين األصــــناف ســــقمة ، ماسســــة 
ين حاصل العمف الجـاف ، ولكـن يوجـد اخـتالف معنـوي بـ

الصـــــنفين ســــــقمة وسداســــــي عــــــاري فــــــي حاصــــــل العمــــــف 
الجــاف، وفــي الموســم الثــاني تفــوق معنويــًا الصــنف ســقمة 

( طـــن/ هــــ 20655فـــي حاصـــل العمـــف الجـــاف وأعطـــى )
، ماسســة 00عمـى بقيــة األصــناف تحــت الدراســة ماسســة 

، وسداســـــــي عـــــــاري الـــــــذين أعطـــــــوا  02، ماسســـــــة  02
( 20275،  20425،  20402،  20425حاصــــل جــــاف )

طن/هــــ عمـــى التـــوالي ، وال يوجـــد اختالفـــات معنويـــة بـــين 
 األصناف األربعة األخيرة.

تبـــين النتـــائج وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين معـــدالت 
التقـــاوي فـــي حاصـــل العمـــف األخضـــر فـــي الموســـم األول 
وال توجــد فــروق معنويــة فــي الموســم الثــاني، ففــي الموســم 

ــًا معــدل التقــاوي  أعطــى كجم/هـــ و  062األول تفــوق معنوي
( طن/هــــــ حاصــــــل عمــــــف جـــــاف عمــــــى معــــــدلي 20940)

كجم/هــــــــــ المــــــــذان أعطيـــــــــا حاصـــــــــل  82، 002التقــــــــاوي 
( طن/هــــ عمـــى التـــوالي، ويوجـــد  20647،  20770جـــاف)

ـــــين المعـــــدلين  كجـــــم/ هــــــ فـــــي  82، 002فـــــرق معنـــــوي ب
ـــــاني أعطـــــى  ـــــف الجـــــاف، وفـــــي الموســـــم الث حاصـــــل العم

ــــــى حاصــــــل عمــــــف جــــــاف  062المعــــــدل  كجــــــم/ هـــــــ أعم
( طن/هـــ لمعــدل 20428طن/هـــ وألــل حاصــل )( 20475)

 كجم/هـ وبدون فرق معنوي بينهما . .  002التقاوي 
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 ( تأثير األصناف ومعدل التقاوي والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى دليل مساحة األوراق 10جدول )  
أصناف 

 (V)الشعير 

معدل 

 التقاوً 

(S) 

 كجم/هـ

 2012/2011الثانٌ  الموسم 2011/2010الموسم األول 

 الحشــة الثـانيـة  الحشــة الثانية 

 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 3.230 2.470 3.330 3.010 4.031 4.168 4.487 4.229 

120 3.470 4.070 3.830 3.790 3.749 3.930 4.133 3.937 

160 5.370 5.800 6.300 5.823 4.002 4.081 4.872 4.318 

 4.161 4.497 4.060 3.927 4.208 4.487 4.113 4.023 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 2.430 2.670 3.000 2.700 3.830 3.643 4.353 3.942 

120 3.000 3.500 3.930 3.477 4.015 4.207 4.262 4.161 

160 4.070 4.970 5.870 4.970 3.708 4.174 4.519 4.134 

 4.079 4.378 4.008 3.851 3.716 4.267 3.713 3.167 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 2.600 3.370 3.570 3.180 3.662 3.868 4.176 3.902 

120 4.370 4.300 4.430 4.367 3.629 3.974 4.254 3.952 

160 4.770 4.530 5.070 4.790 3.884 4.079 3.629 3.864 

 3.906 4.020 3.974 3.725 4.112 4.357 4.067 3.913 توسطالم

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 2.430 2.500 2.370 2.433 4.074 4.238 4.314 4.209 

120 2.870 3.030 3.200 3.033 3.959 4.101 4.099 4.053 

160 3.400 4.470 4.930 4.267 3.853 4.124 4.259 4.079 

 4.113 4.224 4.154 3.962 3.244 3.500 3.333 2.900 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 2.130 2.370 2.500 2.333 3.583 3.758 4.131 3.824 

120 2.330 2.570 3.870 2.923 4.078 3.857 4.050 3.995 

160 4.470 5.670 9.270 6.470 3.527 4.096 4.304 3.976 

 3.932 4.162 3.904 3.729 3.909 5.213 3.537 2.977 المتوسط

 80 2.564 2.676 2.954 2.731 3.836 3.935 4.292 4.021 

120 3.208 3.494 3.852 3.518 3.886 4.014 4.160 4.020 

160 4.416 5.088 6.288 5.264 3.795 4.111 4.317 4.074 

 4.038 4.256 4.020 3.839 3.838 4.365 3.753 3.396 المتوسط

اقل فرق 

معنوً عند 

 %5مستوى 

 %C.V% 15.3 11.9 C.V معامل االختالف

L
S

D
 0

.0
5

 

 0.29* NS (V) (Vاألصناف            )

 0.24* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 0.25* 0.202* (N) (Nالنيتروجين          )

 0.50* NS (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) 0.52* NS (V×N) 

                   (S×N) 0.42* NS (S×N) 

              (S×N V×) 0.92* NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  

ـــى  تشـــير النتـــائج إلـــى أن زيـــادة النتـــروجين أدت إل
زيــــــادة معنويــــــة فــــــي حاصــــــل العمــــــف الجــــــاف فــــــي كــــــال 
الموســـــمين، ففـــــي الموســـــم األول تفـــــوق معنويـــــًا مســـــتوى 

/هـــ فــي حاصــل العمــف الجــاف ) Nكجــم  002النتــروجين 
/هـــــ Nكجــــم  2،  62( طن/هـــــ عمــــى المســــتويين 20842

( طن/هـــ عمــى  20729،  20780المــذان أعطيــا حاصــل )
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التوالي وال يوجد فرق معنوي بين المسـتويين األخيـرين فـي 
حاصل العمف الجاف ، وفـي الموسـم الثـاني تفـوق معنويـًا 

/هــــ فـــي حاصـــل Nكجـــم  62،  002مســـتويي النتـــروجين 
( طن/هـــ عمــى التــوالي 20427،  20560العمـف الجــاف ) 
/هـــــــ الــــــذي أعطــــــى حاصــــــل Nكجــــــم  2عمــــــى المســــــتوى 

( طن/هـــــ، ويوجــــد فــــرق معنــــوي بــــين المســــتويين 20269)
/هــ فـي حاصـل العمـف الجـاف، وهـذف Nكجـم  62،  002

 & Ryan et al., 2009النتيجـة أخــذت نفــس إتجــاف )
El-Metwally,2010.) 

لتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى حاصل العمف األخضر ( تأثير األصناف ومعدل التقاوي وا11جدول )
 )طن/هكتار(

أصناف 
الشعير 

(V) 

معدل 
 التقاوً 

(S) 
 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة الثـانيـة  الحشــة الثانية 
 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 4.817 4.253 5.747 4.939 3.992 4.286 4.650 4.309 
120 6.467 7.067 7.260 6.931 3.941 4.208 4.803 4.317 
160 7.367 8.593 8.880 8.280 3.682 4.575 3.717 3.991 

 4.206 4.390 4.356 3.872 6.717 7.296 6.638 6.217 المتوسط

 ٌ
س

دا
س

ً
ر
عا

 

80 4.840 5.777 5.840 5.486 3.826 4.693 4.330 4.083 
120 5.933 5.993 6.097 6.008 2.941 3.704 3.866 3.504 
160 6.127 6.243 6.417 6.262 3.203 4.310 3.953 3.822 

 3.803 4.050 4.036 3.323 5.919 6.118 6.004 5.633 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 2.967 3.800 4.137 3.635 4.425 4.716 5.020 4.720 
120 4.293 3.673 5.633 4.533 2.748 3.362 4.328 3.479 
160 5.800 5.853 5.097 5.583 3.899 4.014 4.473 4.129 

 4.109 4.607 4.031 3.691 4.584 4.956 4.442 4.353 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 5.347 5.400 5.487 5.411 3.956 3.837 4.490 4.094 
120 5.777 6.320 7.007 6.368 3.688 4.041 5.006 4.245 
160 7.190 7.453 8.493 7.712 3.828 3.865 4.757 4.150 

 4.163 4.751 3.914 3.824 6.497 6.996 6.391 6.105 المتوسط

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 5.330 5.400 5.467 5.399 3.151 3.256 3.675 3.361 
120 5.507 5.560 6.497 5.855 4.424 3.438 4.451 4.104 
160 7.547 8.707 8.807 8.354 4.003 4.784 5.216 4.668 

 4.044 4.447 3.826 3.859 6.536 6.924 6.556 6.128 المتوسط
 80 4.660 4.926 5.336 4.974 3.870 4.038 4.433 4.114 

120 5.595 5.723 6.499 5.939 3.548 3.751 4.491 3.930 
160 6.806 7.370 7.539 7.238 3.723 4.310 4.423 4.152 

 4.065 4.449 4.033 3.714 6.050 6.458 6.006 5.687 المتوسط
اقل فرق 
معنوً 
عند 

مستوى 
5% 

 %C.V% 13.4 11.9 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 0.68* NS (V) (Vاألصناف            )
 0.38* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 0.35* 0.26* (N) (Nجين          )النيترو
 0.91* 0.71* (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) NS NS (V×N) 
                   (S×N) NS NS (S×N) 
                 (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  
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والتسميد النيتروجيني والتفاعل بينهم عمى حاصل العمف الجاف  ( تأثير األصناف ومعدل التقاوي 12جدول )
 )طن/هكتار(

أصناف 
الشعير 

(V) 

معدل 
 التقاوً 

(S) 
 كجم/هـ

 2012/2011الموسم الثانٌ  2011/2010الموسم األول 

 الحشــة الثـانيـة  الحشــة الثانية 
 /هـNكجم  (N)النيتروجين  /هـNكجم  (N)النيتروجين 

 المتوسط 120 60 0 المتوسط 120 60 0

لة
سق

 

80 0,626 20552 20747 20640 20492 20492 20805 20599 
120 20840 20909 20944 20920 20490 20570 20924 20656 
160 20958 00007 00054 00276 20557 20709 20844 20702 

 20655 20854 20598 20502 20872 20948 20862 20828 المتوسط 

دا
س

 ٌ
س ً
ر
عا

 

80 20609 20750 20759 20702 20070 20242 20452 20256 
120 20770 20779 20792 20780 20222 20265 20528 20420 
160 20797 20800 20824 20804 20204 20227 20440 20268 

 20275 20468 20248 20229 20769 20795 20780 20720 المتوسط 

ة 
س

س
مؤ

2
0

 

80 20286 20494 20528 20472 20206 20454 20524 20405 
120 20558 20477 20720 20589 20079 20252 20447 20259 
160 20754 20760 20662 20706 20200 20274 20620 20420 

 20425 20507 20292 20226 20596 20644 20577 20566 المتوسط 

ة 
س

س
مؤ

2
1

 

80 20695 20720 20702 20722 20454 20570 20622 20540 
120 20750 20800 20900 20808 20082 20267 20400 20254 
160 20925 20969 00024 00222 20205 20296 20500 20400 

 20425 20500 20445 20252 20845 20929 20820 20794 المتوسط 

ة 
س

س
مؤ

2
3

 

80 20692 20720 20700 20720 20202 20276 20260 20252 
120 20706 20702 20845 20760 20400 20249 0.497 20402 
160 20980 00020 00045 00286 20255 20482 20502 20452 

 20402 20462 20420 20267 20852 20922 20850 20797 المتوسط 
 80 20626 20642 20694 20647 20270 20447 20546 20455 

120 20707 20744 20845 20770 20260 20422 20554 20428 
160 20885 20958 20982 20940 20274 20462 20586 20475 

 20456 20560 20427 20269 20787 20842 20780 20729 المتوسط 
اقل فرق 
معنوً 
عند 

مستوى 
5% 

 %C.V% 13.4 24.0 C.V   معامل االختالف 

L
S

D
 0

.0
5

 

 20288* 0.089 (V) (Vاألصناف            )
 20249* NS (S) (S)       معدل التقاوً 

 20246* 0.035* (N) (Nالنيتروجين          )
 0.118* 0.100* (V×S) (V×S)   التفاعل        

                   (V×N) NS 0.104* (V×N) 
                   (S×N) NS NS (S×N) 
                 (S×N V×) NS NS (S×N V×) 

NS ير معنوي  

ين األصــناف ومعــدالت التقــاوي بالنســبة لمتفاعــل بــ
ــــًا فــــي كــــال  ــــف الجــــاف فقــــد كــــان معنوي فــــي حاصــــل العم
الموســـمين، ففـــي الموســـم األول أعطـــى الصـــنف ماسســـة 

كجم/هـــــ أعمـــى حاصــــل عمــــف  062ومعـــدل التقــــاوي  02
( طن/هــــ 20472( طن/هــــ وألـــل حاصـــل)00286جـــاف ) 

كجم/هــــ ، وفـــي  82ومعـــدل تقـــاوي  02لمصـــنف ماسســـة 
 062عطى الصـنف سـقمة ومعـدل التقـاوي الموسم الثاني أ

( طن/هــــ 20702كجـــم / هــــ أعمـــى حاصـــل عمـــف جـــاف )
ـــــل حاصـــــل )  02( طن/هــــــ لمصـــــنف ماسســـــة 20252وأل

كجم/ هـ وهذا االتجاف يتفق مـع مـا جـاء  82ومعدل تقاوي 
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(،والتفاعــــــــــل بــــــــــين األصــــــــــناف 0229بــــــــــ  ) الرخمــــــــــي، 
ومستويات النتروجين فـي حاصـل العمـف الجـاف فقـد كـان 

عنوي في الموسم األول ومعنوي فـي الموسـم الثـاني  ير م
 002حيــــث أعطــــى الصــــنف ســــقمة ومســــتوى النتــــروجين 

( طن/هـــ 20854/هـــ أعمــى حاصــل عمــف جــاف )Nكجــم 
 02( طن/هــــــ لمصــــنف ماسســـــة 20226وألــــل حاصــــل ) 

ـــــين Nكجـــــم  2ومســـــتوى نيتـــــروجين  /هــــــ ،أمـــــا التفاعـــــل ب
ل بــين معــدالت التقــاوي ومســتويات النتــروجين وكــذا التفاعــ

األصـــناف ومعـــدالت التقــــاوي ومســـتويات النتـــروجين فقــــد 
 كانا  ير معنويين في كال الموسمين.

 CONCLUSIONاالستنتاجات : 
الصـــنف ســـقمة أعطـــى أعمـــى لـــيم لكـــل مــــن  .0

 وحاصل العمف الجاف. 0عدد النباتات /م
ــــاوي  .0 كجم/هـــــ أعطــــى أعمــــى 062معــــدل التق

 0ليمــــة لكــــل مــــن ارتفــــاع النبــــات، عــــدد النباتــــات/م
 وحاصل العمف األخضر والجاف.

/هــــ أعطـــى Nكجـــم 002مســـتوى النتـــروجين  .2
ـــات  ـــات، عـــدد النبات أعمـــى لـــيم لكـــل مـــن ارتفـــاع النب

، نســــــبة األوراق إلــــــى الســــــيقان، دليــــــل مســــــاحة 0/م
 األوراق وحاصل العمف األخضر والجاف.

تفاعــــــــل الصــــــــنف ســــــــقمة ومعــــــــدل التقــــــــاوي  .4
كجم/هـــ أعطــى أعمــى حاصــل عمــف جــاف فــي 062

 سمين لمحشة األولى.كال المو 

تفاعــــل الصــــنف ســــقمة ومســــتوى النتــــروجين  .5
/هـــــ أعطــــى أعمــــى حاصــــل جــــاف فــــي Nكجــــم002

 الموسم الثاني لمحشة األولى والثانية.

كجم/هـــ ومســتوى 062تفاعــل معــدل التقــاوي  .6
/هـــــــ أعطــــــى أعمــــــى نســــــبة Nكجــــــم002النتــــــروجين 

ـــــى الســـــيقان فـــــي الموســـــم األول الحشـــــة  ـــــألوراق إل ل
 األولى والثانية.

 REFERENCESلمراجـــــع : ا

(. تأثير المبيدات والتسميد 0220اسماعيل، سميرخميل. )
النتروجيني وكميات البذار في نمو وحاصل 

واألد ال  (Triticum aestivum)القم  
 –كمية الزراعة  –المرافقة لها. أطروحة دكتوراف 

 جامعة ب داد، العراق.
اب ( كتــــــــــ0204اتدارة العامــــــــــة لرحصــــــــــاء الزراعــــــــــي )

االحصــاء الزراعــي، وزارة الزراعــة والــري، صــنعاء 
 الجمهورية اليمنية. –

(. تـــــــــأثير 0200األ بـــــــــري، عبدالباســـــــــط عبدالصـــــــــمد .)
معــدالت مختمفــة مــن التســميد النتروجينــي والبــذار 
نتاجيــــــة محصــــــول القمــــــ  الصــــــنف  عمــــــى نمــــــو وال

كميــــة الزراعــــة والطــــب  –)ســــبأ(. رســــالة ماجســــتير
 من.جامعة ذمار، الي –البيطري 

(. تــأثير كميــات 0984الحــديثي، عزيــز  الــب محــبس .)
البــذار والحـــش عمــى الحاصـــل األخضــر وحاصـــل 
الحبــــــوب لثالثــــــة أصــــــناف مــــــن الشــــــعير. رســــــالة 

ــــوم فــــي الزراعــــة لســــم المحاصــــيل  –ماجســــتير عم
 جامعة ب داد، العراق. -كمية الزراعة –الحقمية 

(. 0200الحســـــن عبـــــاس مهـــــدي وســـــعد احمـــــد الـــــدوري.)
ســميد النتروجينــي والكثافــة النباتيــة وطــور تــأثير الت

النمـــــو فـــــي نمـــــو وحاصـــــل ونوعيـــــة عمـــــف الــــــذرة 
ــــوم الزراعيــــة،  الصــــفراء،مجمة جامعــــة تكريــــت لمعم

 . 020-89(:0(العدد)00المجمد)
ــــأثير الكثافــــة 0229الرخمــــي، محمــــد صــــال  ســــعد .) (. ت

النباتيـــــة عمـــــى بعـــــض أصـــــناف الشـــــعير. رســـــالة 
جامعـة  -بيطـريكميـة الزراعـة والطـب ال-ماجسـتير

 اليمن. -ذمار
(. تـــــــأثير 0228المطيـــــــري، ســـــــميمان تركـــــــي صـــــــالح .)

معــــــــدالت التقــــــــاوي ومســــــــتويات األزوتــــــــي عمــــــــى 
االنتاجيــــــة العمفيــــــة والجــــــودة لحشيشــــــة البموبانيــــــك 
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(Panicum antidotale)  جامعـــة الممـــك ،
 عمادة تقنية المعمومات. –عبدالعزيز 

ــــــدالخالق عــــــ ــــــونس، عبدالحميــــــد أحمــــــد وســــــيف عب ون الي
(. المحاصــيل العمفيــة والمراعــي الطبيعيــة 0228.)

في اليمن، دار جامعـة ذمـار لمطباعـة والنشـر ص 
027 . 

شفشــــــــق صــــــــالح الــــــــدين وعبدالحميــــــــد الســــــــيد الـــــــــدبابي 
 –(. إنتاجيـــة محاصـــيل الحقـــل: الحبـــوب 0228.)

 –اآلليــــاف  –العمــــف األخضــــر  -البـــذور البقوليــــة
ـــــت  كـــــر الســـــكر ، الطبعـــــة األولـــــى، دار الف –الزي

جمهوريــــــة  –القــــــاهرة  –العربــــــي ، مدينــــــة نصــــــر 
 .  595مصر العربية ص
(. تـأثير مواعيـد الزراعـة 0987عبدالجبار، مايد كردي .)

وكميــات البــذر والســماد النتروجينــي عمــى حاصــل 
ـــات. رســـالة  العمـــف األخضـــر لمشـــعير صـــنف اريف

ـــــــة الزراعـــــــة  –ماجســـــــتير  جامعـــــــة ب ـــــــداد،  –كمي
 العراق. 

تــأثير الســماد النتروجينــي  .(0202).عزيــز، عمــر كــريم  
وعـــــدد الحشـــــات عمـــــى صـــــفات النمـــــو والحاصـــــل 

 Panicum miliaceuml).لمــــدخن المحمــــي )
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ABSTRACT: 

          A field experiment was carried out in the Experimental farm of the college of 

Agriculture and Veterinary Medicine, Thamar University, during the two 

successive seasons 2010-2011 and 2011-2012 to study forage potential of some 

barley cultivars with reference to seeding rates and nitrogen levels. A split split plot 

design with three replications was used. Barley cultivars, seeding rates and 

nitrogen levels were randomly assigned to main sub and sub sub plots, 

respectively. The obtained results showed that Sakla cultivar was significantly 

higher than the other studies cultivars number of plants/m
2
 and dry forage yield in 

first and second cuttings of both seasons. Also that cultivars was superior in leaf/ 

stem ratio in first cutting of the first season and leaf area index in both first and 

second cuttings of first season. Increasing seeding rate up to 160kg/ ha resulted in 

significant increases in plant height, number of plants/m
2
, fresh and dry forage 

yields of the first cutting of both seasons and second cutting only of first season. 

The some trend was recorded with respect to leaf/ stem ratio and leaf area index in 

first and second cuttings of first season. Increasing nitrogen levels up to 120Kg/ha 

resulted in significantly higher values of all studied characters in first and second 

cuttings both seasons. The interaction between Sakla cultivar and the seeding rate 

of 160kg/ha resulted in the highest dry forage yield of first cutting in both seasons. 

However, the interaction between Sakla cultivar and nitrogen level of 120k/ha 

resulted in the highest dry forage yield in the first and the second cuttings of the 

first season. Furthermore,  the interaction between seeding rate of 160kg/ha and the 

nitrogen level of 120kg/ha gave the highest leaf/stem ratio in first and second 

cuttings of the first season. 

Key words : Barley cultivars, forage potentials, seeding rates, nitrogen levels. 
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