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 امللخص
منو  ىثري الكثافات النباتية املناسبة علهبدف معرفة أت 2018/2019 رجام شرق سلوق خالل املوسم الزراعيأنفذت جتربة حقلية مبنطقة بئر 

يف أربع مكررات ووزعت األصناف  Split-plot وإنتاجية ثالثة أصناف من حمصول الشعري صممت التجربة ابلقطع املنشقة ملرة واحدة

كجم بذور/ هكتار ابلقطع الثانوية   )130 ،100 ،70البذار ( الرئيسية يف حني وزعت معدالت ع). ابلقط4مبشر ،65صفيت  الرحيان،(

 وفق نظام الري التكميليمجيع العمليات الزراعية نفذت طبقًا للمتبع يف املنطقة إلنتاج حمصول الشعري  ،2م 8وكانت مساحة القطعة التجريبية

ة الكثافة النباتية إىل دأدت ز� ،دفعتني ى. علن /كجم  135متت الزراعة يف منتصف شهر نوفمرب أما السماد النيرتوجيين فقـد أضيف مبعدل 
بينما أعطى الصنف  ،%7.911من الربوتني  ىوأعلى حمتو  ،طن/هكتار 3.156 سم وأعلى حمصول حبوب75.78ز�دة يف ارتفاع النبات 

من الربوتني  ىبينما أعلى حمتو  ،طن /هكتار3.289وأعلى وزن من حمصول احلبوب 2سنبلة/م 308.8 أعلى عدد من السنابل )65(صفيت

 %. 8.15) 4-يف احلبوب للصنف (مبشر 
 

 سلوق. - اإلنتاجية - النمو -الكثافات النباتية  -الشعري  - األصناف :املفتاحيةالكلمات 

 

  ملقدمةا .1
 ةاأللياف بنسب كبري  علىالعامل الحتوائها  ىيعد الشعري من حماصيل احلبوب العلفية ذات الطابع االقتصادي على مستو 

ويتحمل الشعري الظروف البيئية املعاكسة  ،ويعد حمصوال ذا أمهية كبرية يف ليبيا بسبب ارتباطه املباشر بقطاع الثروة احليوانية
وكذلك يزرع يف نطقة الشرقية بليبيا حتت ظروف الزراعة البعلية املويزرع حمصول الشعري يف  الري،واجلفاف وملوحة مياه 

ع النبااتت يف يإن ملعدالت البذار وطريقة توز  ،)2010، الشريدي(هكتار طن /5املشاريع الزراعية حيث بلغت اإلنتاجية 

) أن طول السنبلة 2009 ،(عمر حيث أشار ،اإلنتاج الثالثة يف احملاصيل احلقلية مكونـات يف كبرياً   أتثرياً  -املساحة وحدة

ثري ) عند دراستها أت2009 ،الاليف كجم هكتار، كما توصلت (مىن 160-80 الكثافة النباتيةقد زاد معنوً� بز�دة 
بشرق ليبيا أن طول السنبلة قد زاد معنو�ً بز�دة  القبةطول السنبلة يف كل من منطقة البيضاء ومنطقة  ىعل الكثافة النباتية

 واستعمل ،زراعة أصناف مالئمة للمنطقةجيب ولز�دة اإلنتاج وحتسني نوعيته  ،كجم/هكتار 75-45من  الكثافة النباتية
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وغريها من املراكز البحثية يف للبحوث الزراعية يف حمطة مصراتة  حمليا املستنبطةاحملسنة و التقنية الزراعية كاألصناف  أحدث
ومن مربرات  ،إعطاء أفضل إنتاجية علىمع استخدام الكثافة النباتية املناسبة للنمو واإلنتاجية مما جيعل الصنف قادرا  ،ليبيا

مصدر أساسي للعلف وتربية األغنام وأفضل  وهوالشعري من أهم احملاصيل وأقدمها يف برقة حمصول  نأالبحث هدف أو 
ولكن حصل له تراجع يف اإلنتاجية وذلك بسبب تدين مستوى أداء العمليات الزراعية هلذا  ،الزراعة البعلية يفحمصول 

إىل تراجع اإلنتاجية بوحدة  ىأد احلرث واحلصاد فقط وهذا بدوره ىاحملصول حيث اقتصرت العمليات الزراعية عل
 . ريمنو وإنتاجية ثالثة أصناف من حمصول الشع علىكثافات نباتية   ثالثويهدف هذا البحث إىل معرفة أتثري  ،املساحة

 

 مواد وطرق البحث .2
هبدف معرفة أتثري الكثافات  2018/2019نفذت جتربة حقلية مبنطقة بئر إرجام شرق سلوق خالل املوسم الزراعي 

-Split واحدةمنو وإنتاجية ثالثة أصناف من حمصول الشعري صممت التجربة ابلقطع املنشقة ملرة  علىالنباتية املناسبة 

plot  البذار ابلقطع الرئيسية يف حني وزعت معدالت  )4مبشر ،65صفيت  الرحيان،مكررات ووزعت األصناف ( أربعيف

مجيع العمليات الزراعية نفذت  ،2م8 ابلقطع الثانوية وكانت مساحة القطعة التجريبية كجم/هكتار  )130 ،100 ،70(
وخواص الرتبة الكيميائية والفيز�ئية ملنطقة  ،نظام الري التكميلي الشعري حتتطبقًا للمتبع يف املنطقة إلنتاج حمصول 

متت الزراعة يف منتصف شهر نوفمرب أما السماد النيرتوجيين فقـد أضيفت مبعدل . )1الدراسة موضحة ابجلدول رقم (

 % 46مرحلة اإلشطاء فـي صورة يوريـا  يف. هـ علـى دفعتني نصف الكمية عند الزراعة والنصف املتبقي نكجم   135
قمة السنبلة  إىلمن سطح الرتبة  ةالتجريبيعشرة نبااتت عشوائيا من الوحدة  سم) منمت قياس ارتفاع النبات ( ،نيرتوجني

مت قياس  سـم: السنبلة معاملة، طولمن اخلطوط الوسطى لكل  )2(محسبت من مساحة  :2عدد السنابل/م السفا،عدا 
حسبت كمعدل لعدد احلبوب  السنبلة:عدد حبوب  ،بصورة عشوائية من وسط الوحدة التجريبية وأخذ املتوسط سنبلة 20

حبة مأخوذة  1000وزنت  ):ةحب1000ـالـ (وزندليل احلبوب  ،جتريبيةوائيا من كل وحدة يف عشرة سنابل مأخوذة عش
 حساب:حمصول القطعة التجريبية الكاملة مت  ، ومنجتريبيةبصورة عشوائية من حبوب السنابل احملصودة لكل وحدة 

للنبااتت احملصودة من املساحة  (جم)أساس وزن احلبوب  علىتقدير حمصول احلبوب مت ، هكتار)/(طن حمصول احلبوب
مت تقديره مبعمل شركة اجلودة الفائقة لصناعات الدقيق ومشتقاته  الربوتنيحمتوى احلبوب من  ،من كل وحدة جتريبية )2م8(
للبيا�ت وفقط  يجري التحليل اإلحصائأ .CHOPIN من شركة .Infaneo Juniol جهازوذلك ابستخدام  ،سلوق/

 .)LSD(قل فرق معنوي ابختبار األ% ومتت املقارنة بني املتوسطات 5التصميم املتبع مبستوى معنوية 
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 .) اخلواص الفيز�ئية والكيميائية للرتبة منطقة الدراسة1جدول (
 التقدير اخلاصية

   اخلواص الطبيعية

 0.32  احلصى (%)
 28.16  الرمل (%)
 42.43  السلت (%)
 29.09  الطني (%)

 طينية سلتيه  القوام

   اخلواص الكيميائية

 1.04  املادة العضوية (%)
 19.01  كربو�ت الكالسيوم (%)

 1.02  م ْ 25التوصيل الكهرابئي (مليموز/سم) عند 
 7.8  (pH)األس اهليدروجيين 

 0.7  النيرتوجني الكلي (%)
 7.8  (جزء/مليون)الفوسفور امليسر 

 

 النتائج واملناقشة.3

 ارتفاع النبات .1.3
 4وجود اختالفات معنوية بني األصناف حتت الدراسة حيث تفوق صنف املبشر إىلتشري  )2(البيا�ت املوضحة جبدول 

 بينما كان أقل ارتفاع للنبات عند الصنف الرحيان ،سم 76.33 ارتفاع ىعن مجيع األصناف بصفة ارتفاع النبات وأعط
وهذه النتائج  ،ارتفاعها اختالفوبذلك أدت إىل بني األصناف نقسام الااختالف معدل  إىلويعزى ذلك  سم68.22

 ن أصناف الشعري ختتلف يف االرتفاع.أحيث وجد  ).(Ramadhan,.2013متفقه مع نتائج 

 الكثافة النباتيةالنبات بز�دة  ارتفاعمن نفس اجلدول تبني وجود فروق عالية املعنوية بني الكثافات النباتية حيث زاد 
م /هكتار كج 70 تيةقل ارتفاع عند الكثافة النباأبينما  سم 75.78ارتفاع للنبات ىعلأوأعطت الكثافة العالية 

النبااتت بفعل التظليل ونقص  ىالنبات إىل ز�دة الكثافة النباتية اليت أثرت عل ارتفاعوتعزى الز�دة يف  ،سم 67.89بقيم
الضوء ويتفق هذا مع  علىسرعة االنقسام وز�دة االستطالة للحصول  إىلدفع النبااتت  إىل أدىاالشعاع الضوئي والذي 

اجلدول رقم  كان للتداخل بني األصناف والكثافات النباتية أتثري معنوي ،)(Emam & moaied,2000 وجــــــــــــــــــدهما 

أقل ارتفاع بينما  .)82.67( للنباتارتفاع  ىهكتار أعل/كجم130عند معدل بذار  4مبشرالصنف  ىحيث أعط )3(

 ).سم 65.67( الرحيانصنف عند 
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 سم /بينهما يف ارتفاع النباتأتثري األصناف والكثافة النباتية والتداخل  )2(جدول 

 النبات ارتفاع املعامالت

 

 

 األصناف

)(A 

 

 68.22 الرحيان

 71.00 65 صفيت

 76.33 4مبشر

 * Fر اختبا

LSD 5.340 

 

 الكثافة النباتية

 

)B ( 

70 67.89 

100 71.89 

130 75.78 

 ** F اختبار

LSD 2.147 

 ** A*B التفاعل

 

 سم أتثري التداخل بني األصناف والكثافة النباتية يف ارتفاع النبات )3(جدول 

 األصناف
 الكثافة النباتية

70 100 130 

 71.33 67.67 65.67 الرحيان

 73.33 70.33 69.33 65 صفيت

 82.67 77.67 68.67 4مبشر

LSD 5.420 

 

 2عدد السنابل /م .2.3

حيث  2موجود تفوق عايل املعنوية بني األصناف املدروسة بصفة عدد السنابل /) إىل 4تشري النتائج املوضحة جبدول (

صنف ما أقل عدد من السنابل نتجت عند بين 2سنبلة /م 308.8 معدل من السنابل أعلى 65أعطى الصنف صفيت 
سنابل مقارنة ابألصناف  أعلىاألصناف ذات القابلية العالية من التفرع تعطي  أن سنبلة ويعزى ذلك إىل 277.1الرحيان 

 ،يف عدد السنابل املتكونة يف األصناف افالذي وجد اختال ,Zarina) 2014(القليلة التفرع واتفقت هذه النتائج مع 

 سنبلة309.2أعطت هـ أبعلى عدد من السنابل حيث  /مجك  130تفوق الكثافة ) 4(اجلدوليف نالحظ من البيا�ت 

ز�دة الكثافة  إىلويعزى ذلك  ،م/هـجك07عند الكثافة املنخفضة  هأقل معدل من السنابل حصلنا عليأن يف حني  ،2م/
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عدد السنابل املتكونة وتتفق هذه النتائج  ىالنباتية اليت أدت إىل ز�دة عدد اإلشطاء يف وحدة املساحة واليت انعكست عل

 ن ز�دة عدد السنابل مرتبط بز�دة الكثافة النباتية يف وحدة املساحة.أحيث وجد ) (Ramadhan,2013مع 
 

 2مأتثري األصناف والكثافة النباتية والتداخل بينهما يف صفة عدد السنابل / )4(جدول 

 2م/عدد السنابل املعامالت

 

 

 األصناف

)(A 

 

 277.1 الرحيان

 308.8 65 صفيت

 263.3 4شرمب

 ** Fر اختبا

LSD 24.31 

 

 الكثافة النباتية

 

)B  ( 

70 251.6 

100 288.4 

130 309.2 

 * F اختبار

LSD 20.75 

 * A*B التفاعل

 

حيـث تفـوق الصـنف  2أتثري معنـوي علـى صـفة عـدد السـنابل /م) 5جدول (كان للتداخل بني األصناف والكثافة النباتية 
أقـــل أن يف حــني  ،2ســنبلة /م330 الســنابلحلصــول علــى أعلــى معــدل مـــن ابم/هــــ جك130 الكثافــة النباتيــةالرحيــان عنــد 

 .م/هـجك 70لكثافة اب 4زراعة الصنف مبشر  دسنابل مت احلصول عليها عن

 2مأتثري التداخل بني األصناف والكثافة النباتية يف صفة عدد السنابل /  )5(جدول 

 األصناف
 الكثافة النباتية

70 100 130 

 330.0 260.3 241.0 رحيان

 305.3 340.7 280.3 65صفيت 

 292.3 264.3 233.3 4مبشر

LSD 34.09 
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 السنبلةيف عدد احلبوب   .3.3

صفة عدد احلبوب يف ى وجود فروق معنوية بني األصناف والكثافة النباتية عل إىلتشري  )6(البيا�ت املعروضة جبدول 
حبة/سنبلة بينما أقل  40مجيع األصناف بصفة عدد حبوب السنبلة بعدد على 65 حيث تفوق الصنف صفيت ،السنبلة

 ،ىل اخلصائص اجلينية للصنفإ االختالفويعزى  ،سنبلة/حبة36.67عدد من احلبوب املتكون عند الصنف الرحيان 
ن حيث توصلوا إىل أن األصناف ختتلف فيما بينها بصفة عدد احلبوب املتكونة يحثني آخر اتفقت هذه النتائج مع نتائج اب

الكثافة النباتية أتثري عايل املعنوي بصفة عدد  أثرت .& Mousavi et al., 2012)( (Shafi et al., 2011) ابلسنبلة
 لسنبلة حيث أعطت الكثافةاببوب احلحدوث نقص معنوي يف عدد  إىلاحلبوب ابلسنبلة حيث أدت ز�دة الكثافة النباتية 

مقارنة ابلكثافة العالية اليت أعطت أقل عدد  سنبلةحبة/ 39.89)كجم /هـ أعلى عد من احلبوب املتكونة ابلسنبلة (100

بدوره أثر على  العالية والذيويعود هذا إىل شدة التنافس البيين يف الكثافات  ،حبة/سنبلة )36.78( من احلبوب ابلسنبلة

مع  التنافس علىمواقع نشوء احلبوب ابلسنبلة فينخفض عدد احلبوب يف كل سنبلة وحيدد هذا االخنفاض بقابلية النبات 
الذين وجدوا أن ز�دة  )Iqbal et al., 2010). Subhan & Jamro,2003 ;ويؤكد ذلك كل من ،األخرىالنبااتت 

 .حدوث اخنفاض معنوي يف متوسط عدد احلبوب ابلسنبلة إىلالكثافة النباتية قد أدت 
 

 األصناف والكثافة النباتية يف صفة عدد حبوب السنبلة أتثري )6(جدول 

 عدد حبوب السنبلة املعامالت

 
 

 األصناف

)(A 

 36.67 الرحيان

 40.00 65صفيت 

 37.67 4مبشر

 * F اختبار

LSD 1.926 

 
 الكثافة النباتية

 
)B  ( 

 
 

70 37.67 

100 39.89 

130 36.78 

 ** Fاختبار 

LSD 1.937 

 A*B N.S التفاعل
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 حبة1000صفة وزن  .4.3

صفة دليل احلبوب حيث تفوق  ى) إىل فروق معنوية بني األصناف والكثافات النباتية والتداخل بينهما عل7(يشري جدول 
م بينما أعطى ج 38.11حيث أعطى أعلى متوسط لوزن ألف حبة بلغ  ،مجيع األصناف ىعل 65الصنف صفيت 

االختالفات  إىلالسبب  ىيعز  ،التوايل ىعل مج33.32و  33.33 أقل متوسط هلذه الصفة بلغا 4ومبشرالصنفان رحيان 

 .) (Khalil et al., 2006ليهإ توصلتوافقت النتاج مع ما وقـد  األصناف،الوراثية بني 
م/هـ أعلى وزن جك70حيث أعطت الكثافة املنخفضة  حبة1000املعنوية على صفة  أثرت الكثافة النباتية أتثريًا عايل

يعزى سبب  جم32.56 بـم/هـ جك130قل وزن سجل عند الكثافة العالية أم يف حني ج37.38حيث بلغت 

املاء والعناصر الغذائية  ىاالخنفاض عند الكثافة العالية إىل قلة ترسب املادة اجلافة يف احلبوب بسبب املنافسة الشديدة عل

حيث وجدوا  ).;Malik.et al.,2009) Soomro et al.,2009من  واتفقت هذه النتائج مع نتائج كل ،بني النبااتت
 وزن حبوب السنبلة ينخفض بز�دة الكثافات النباتية. أن

 

 حبة1000صفة وزن أتثري األصناف والكثافة النباتية والتداخل بينهما يف  )7(جدول 

 حبة 1000دليل احلبوب وزن  املعامالت

 

 
 األصناف

)(A 

 

 33.33 الرحيان

 38.11 65 صفيت

 33.22 4مبشر

 ** F اختبار

LSD 0.976 

 
 الكثافة النباتية

 

)B  ( 

 

 

70 37.78 

100 34.33 

130 32.56 

 ** Fر ختباا

LSD 1.118 

A*B * 

 
الصنف صفيت  ىحيث أعط حبة1000 الـصفة وزن ا على لياعر التداخل بنب األصناف والكثافة النباتية أتثرياً معنو�ً أثَّ 

يف حني أقل وزن سجله عند  ،جم 42.33لغبـكجم/هـ  70عند الكثافة النباتية املنخفضة أعلى وزن للحبوب  65

 جم.31.00 بعند الكثافة العالية  4مبشرالصنف 
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 حبة1000صفة وزن أتثري األصناف والكثافة النباتية والتداخل بينهما يف  )8(جدول 

 األصناف
 الكثافة النباتية

75 100 130 

 31.33 33.67 35.00 الرحيان

 35.33 36.67 42.33 65صفيت 

 31.00 32.67 36.0 4مبشر

LSD 1.712 

 

 احلبوبصفة حمصول  .5.3

صفة  ىتشري إىل وجود أتثري معنوي بني األصناف والكثافات النباتية والتفاعل بينهما عل )9(جبدول  البيا�ت املوضحة
أعطى أعلى  فقدتفوقًا عايل املعنوية على مجيع األصناف حتت الدراسة  65حمصول احلبوب حيث تفوق الصنف صفيت 

 2.423رحيان بوزن طن/ هكتار حبوب بينما أقل حمصول سجله عند الصنف ال 3.289بـوزن حملصول احلبوب 

 هاختالفها يف الرتكيب الوراثي، والذي انعكس بدور  سة يف حمصول احلبوب إىلو در اختالف األصناف املى يعز  ،طن/هكتار
) ، ووزن 4( جدول 2م/عدد السنابل صفة يف65 صفيتف نتفوق الص، حيث علي التأثري يف مكو�ت احملصول املختلفة

وجد أن سبب  الذي (Yoshihira et al.,2002)الباحث نتائج مشاهبة  وقد توصل إىل ،)7( جدول حبة1000الــ
 إىل اختالف األصناف فيما بينها يف حمصول احلبوب الكلي.يرجع  الز�دة

أن التغري يف الكثافة النباتية قد أثر معنوً� على حمصول احلبوب بوحدة املساحة حيث زاد  )9( نتائج اجلدولأظهرت 

 130هكتار يف موسم الزراعة حيث أعطت الكثافة العالية (/كجم 130-75احملصول تدرجيياً بز�دة الكثافة النباتية من 
بلغ حيث  هكتار/كجم 70مقارنة ابحملصول الناتج عن الزراعة مبعدل ،طن/هكتار3.156 هكتار) أعلى حمصول /كجم

 جدول 2كو�ت احملصول مثل عدد السنابل/موقد يعزى ذلك إىل ز�دة واحد أو أكثر من م ،هكتار/طن.5482 نتاجه إ
 .)et al. O'Denovan (2011 نتائجوتتفق هذه النتائج مع  حبة1000ووزن الــ )6( ) عدد حبوب السنبلة جدول4(
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 أتثري األصناف والكثافة النباتية والتداخل بينهما يف صفة حمصول احلبوب) 9(جدول 
 حمصول احلبوب طن/هكتار ملعامالتا

 

 

 صنافألا

)(A 

 

 2.423 رحيان

 3.289 65صفيت 

 3.002 4مبشر

 ** Fاختبار 

LSD 0.2070 

 
 الكثافة النباتية

)B  ( 

70 2.548 

100 3.011 

130 3.156 

 ** F اختبار

LSD 0.1553 

 A*B N.S التفاعل
 

 %)(الربوتني من احلبوب  ىحمتو  .6.3

نسبة بروتني  أعلىإبعطاء  65معنو� على صنفي الرحيان وصفيت  4) تفوق الصنف مبشر 10 من اجلدول (نييتب
ربوتني إىل الويعزى اختالف األصناف يف نسبة  )% (6.856سجل الصنف الرحيان أقل نسبة بروتني و  ،)% (8.156

ن األصناف ختتلف يف حمتوى أب (Kamal et al., 2003)ه ـأشار إلي اـع مــذا يتوافق مـوه ،اختالفها يف تركيبها الوراثي

  الربوتني.

 الربوتنيأتثري األصناف والكثافة النباتية والتداخل بينهما يف حمتوي احلبوب من  )10(جدول 
 )(%حمتوي احلبوب من الربوتني  املعامالت

 
 األصناف

)(A 

 

 6.856 الرحيان

 7.611 65صفيت 

 8.156 4مبشر

 * F اختبار

LSD 0.2953 

 
 الكثافة النباتية

)B  ( 

70 7.233 

100 7.478 

130 7.911 
 ** F اختبار

LSD 0.2138 

 A*B N.S التفاعل
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) إىل وجود أتثري عايل املعنوية ملعدالت البذار يف حمتوي احلبوب من الربوتني حيث 10(تشري البيا�ت املوضحة ابجلدول 
 أعلىكجم/هكتار أعطت 130كجم/ هكتار يف الزراعة مبعدل   130 إىل 70نسبة الربوتني بز�دة معدالت البذار  تزاد

 وتتفق هذه النتائج مع ما ،% 7.233عطتأكجم/هكتار   70% بينما الزراعة مبعدل 7.911حمتوى من الربوتني بــ
 ىلتداخل بني األصناف والكثافة النباتية أي أتثري معنوي على حمتو لعامل ايكن  ملو ،)(Kwabiah, 2005توصل إليه 

 احلبوب من الربوتني.

 اخلالصة: 

بينها وفق الرتكيب الوراثي والتأقلم مع الظروف البيئية اخلاصة ابملنطقة  ان أداء األصناف اختلف فيمأىل إالدراسة  تخلص
الكثافة  توكان ،يف احملتوى من الربوتني 4وتفوق صنف مبشر  إنتاجية احلبوبيف صفة  65 تحيث تفوق صنف صفي

 األنسب لزراعة الشعري ابملنطقة.  هيكلجم/هكتار   100النباتية 
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Abstract: 
 
A field experiment was carried out in Bir Arjam area east of Suluq during the agricultural season 
2018/2019 in order to know the effect of plant densities on the growth and yield of three cultivars of 
barley crop. The study was carried out with the design of split plot with four replicates in which cultivars 
(Rihan, Safet-65, Mebsher-4), were assigned to main plots and Seeding rates (70, 100, 130) kg seeds/ha  to 
sub plots. The experimental unit area was 8 m2.  All agricultural operations were carried out according to 
the regulations used in the region to produce the barley crop. Planting took place in mid-November. As for 
nitrogen fertilizer, it was added at a rate of 135 kg N/ha in two batches, half the amount when planting and 
the remaining half at the branching stage. The increase in plant density led to an increase in plant height, 
the higher density gave the highest height 75.78 cm, and the highest cereal yield was 3.156 t/ha. The 
highest protein content was 7.911%. While the cultivar (Safet-65) was given the highest number of spikes 
308.8 spike/m2 and the highest weight of cereal yield was 3.289 tons/hectare, whereas the highest protein 
content in cereals for the variety Mebsher-4 was 8.156%. 
 
Keywords: Cultivars - Barley - Plant density - Growth - Productivity -  Suluq. 
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