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 امللخص

خالل املوسم   (Hordum distichumi ), (Hordum vulgar L)جتربة حقلية نفذت على حمصول الشعري بنوعيه السداسي والثنائي 
بنظامي الزراعة املطرية اجلافة ابجلبل الغريب، والري التكميلي بسهل اجلفارة، لدراسة  أتثري اخللط النوعي والصنفي  2001-2000الزراعي 

، ميمون( من الطرز 176 أكسادأصناف نقية )للمقارنة(، وهي صنفي ) 4معامالت  10اشتملت التجربة على  ،ية الشعريإنتاجعلى 
. وفق التصميم اإلحصائي 1:1معامالت اخللط بينهما اليت متت بنسبة  6( من الطرز الثنائية ابإلضافة إىل 4، وصنف األريلالسداسية، )

 مت توزيع املعامالت ابلتجربة وزراعتها. (RCBD)القطاعات الكاملة العشوائية 

طن/هـ والثنائية  1.51طن/هـ، ومتوسط أصناف الطرز السداسية 1.30ية احلبوب ابملوقعني بلغ إنتاجالنتائج أوضحت أن متوسط عام    
سداسية أفضل يف مردود احلبوب ط/هـ، وأن معامالت اخللط أفضل من مكوانهتما النقية ابلبيئتني فقد كانت معاملة اخللط بني الطرز ال 1.52

وقد كان املتوسط العام  ،جم 35طن/هـ ووزن األلف حبة  2.750ية القش )التنب( إنتاجطن/هـ، والسداسية مع الثنائية أعلى يف 1.895
انت التأثري النوعي ك ثوأفضل املعامالت من حي ،جم35طن/هـ  2.399، 1.735ية احلبوب والقش واأللف حبة على التوايل نتاجإل

مع الطرز السداسية هي  4أما بوزن األلف حبة فكل اخللطات اليت اشرتك فيها الصنف الثنائي  ،الثنائي األريلللصنفني ميمون السداسي و 
 األفضل.

يف  عنوايم اية احلبوب والقش ووزن األلف حبة)جم( حمققة فرقإنتاج( أفضل يف األريلابلظروف املطرية اجلافة كانت معاملة اخللط بني )ميمون+ 
مل تظهر النتائج فروق معنوية تذكر عند ، جم39طن/هـ 2.16، 1.66ية احلبوب مقارنة ابملتوسط العام لنفس املوقع فكانت على التوايل إنتاج

ز % ابلري التكميلي بسهل اجلفارة وبكل الصفات املدروسة مع تباين طفيف فيما بينها وقد متيزت معاملة اخللط بني نفس الطرا5املستوى 
+ 176 أكسادطن /هـ  فقط، وخلط السداسي مع الثنائي) 2.76( عن بقية املعامالت يف مردود احلب 176 أكسادالسداسي )ميمون +

 جم. 36( أعلى يف وزن األلف حبة 4+صنف 176أكسادطن/هـ، والسداسي مع الثنائي ) 3.16( أفضل يف القشاألريل

كان مردودمها ابلبيئتني من   حيث ،يدة يف ظروف الري التكميلي مقارنة ابلظروف اجلافةكل من الطرز السداسية والثنائية أعطت نتائج ج  
 طن/هـ.    2.08، 2.25طن/هـ، والقش  1.51احلبوب متساواي 

يت ية بشكل معنوي وخاصة يف البيئات اجلافة النتاجتبني هذه الدراسة أن زراعة خلطات الشعري متثل ميزة جيدة وقد تعمل على زايدة اإل   
 وأن زراعة املزارع لبذوره املخلوطة مل يكن هلا أتثري على املردود النهائي حملصول الشعري. ،يتكامل فيها زراعة الشعري مع تربية احليواانت
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ــة .1 ــــ ــــ  املقدمــ

أحد أهم حماصيل احلبوب الرئيسية وخاصة ابملناطق اجلافة  (Hordeum vulgare L.ssp.vulgare)يعترب الشعري  
العاملي ابلنسبة هلذه  نتاجاإل حيثوالشبه اجلافة من العامل، ويشغل املرتبة الرابعة بعد القمح واألرز والذرة الصفراء من 

 إنتاجمن بني  %10نه م نتاجكما يعد حمصول الشعري احملصول األول واألقدم الذي عرفه اإلنسان، ويقدر اإل  ،احملاصيل
سرتاليا، كندا، تركيا، بريطانيا، األرجنتني أسبانيا، أملانيا، أتتصدر كل من روسيا، كورانيا، فرنسا،  ،حماصيل احلبوب عامليا

كما تشري   ،مليون هكتار1450بلغت املساحات املزروعة منه عامليا تقريبا  ،قائمة الدول املنتجة حملصول الشعري يف العامل
 نتاجية الشعري مبناطق اإلإنتاجتتباين  ،طن134,279,415منه بلغ  نتاجير الدولية احلديثة إىل أن إمجايل اإلالتقار 

طن/هـ ابملناطق الشبه جافه واليت تزيد 3.5-1.5طن/ه ابملناطق اجلافة يف حني كانت  1.5 –0.5املختلفة فقد بلغت 
طن/ه، وابلري الدائم تبلغ يف  4-2.5ي التكميلي ما بني كما ترتاوح مبناطق الر   ،ملم 350معدالت اهلطول هبا عن 

 (.2019طن/هـ. )أردية واخرون 5املتوسط 

ة كعلف حيواين سواء يف استعمال احلبوب للتغذية املباشرة أو إدخاله يف يالشعري يستعمل يف الوقت احلايل بصورة رئيس
وميتاز الشعري بتحمله للملوحة واجلفاف واألمراض أكثر من  ،العلف األخضر نتاجصناعة األعالف لتحضري العالئق أو إل

 (.2000يته تتفوق على القمح يف الظروف اجلوية غري املالئمة. )العتييب، إنتاجالقمح، لذا فإن 

% من إمجايل املساحات املخصصة  80املساحة املزروعة واليت تتجاوز  حيثليبيا يعترب الشعري احملصول األول من يف 
اصيل احلبوب، فهو يزرع غالباً بكل الظروف والنظم الزراعية اجلافة والشبه جافة والري الدائم والتكميلي، وتتكامل لزراعة حم

ألنه أحد مصادر مواد اخلام األولية لألعالف اجلافة واخلضراء للمجرتات الصغرية بصورة  ؛احليواين نتاجزراعته عادة مع اإل
خضر + الناتج النهائي( أنائي الغرض )علف ثمباشرة بفصل الشتاء كمحصول يستعمل الشعري كذلك يف الرعي  ،خاصة

أي الرعي واحلصول على انتج هنائي من احلب والقش)التنب( وخاصة مبناطق اجلبل األخضر، وحيش كمحصول علف 
ريدي )الش ،خضر أيضا )الرعي التشبيهي( يف مرحلة طرد السنابل كما هو شائع مبناطق الري الدائم الصحراويةأ

( ألف هكتار مبعدل 400-200املساحات املزروعة به سنواي ما بني ) ،(1999لشريدي وآخرون، ا؛ 1997وآخرون،
والكميات املنتجة  ،(2007منطقة )تعداد  22( قنطار بـ 1657833منه ) نتاجطن/هـ وقد بلغ اإل1.2-0.5 إنتاج

تقريبا  نتاجيستهلك جل اإل ،بالد لالسترياد من اخلارجمنه وخاصة مبواسم اجلفاف ال تغطي االحتياجات، وبذلك تلجا ال
( كجم/فرد/سنة 25يف األعالف )حبوب، قش( وجزء قليل يف الغذاء البشرى، ويبلغ نصيب الفرد منه ما يزيد عن )

 .(2009)الشريدي،
العامة واليت عادًة ما تكون  املزارعني أنفسهم أو املشاريع الزراعية إنتاجالشعري يزرع يف الغالب بتداول واستعمال بذور من  

اخللط أبكثر من نوع وصنف مع بعضها البعض )طرز سداسية( كانت أو  حيثني الطبعية والوراثية، تحيغري نقية من النا
)ثنائية( ومن الناحية النوعية )طرز سداسية مع الثنائية أو العكس( إىل جانب احملاصيل األخرى دون مراعاة ملعايري جودة 

والسبب يف هذا راجع لعدم توفر البذور احملسنة ذات اجلودة العالية  ،ة من حيث النقاوة الصنفية والنوعيةالبذور وخاص
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فاملخاطرة  ،عالوة على تكلفتها العالية ابلنسبة للمزارعني ذوي الدخل احملدود مبناطق زراعة الشعري اجلافة والشبه جافة
بزراعتها غري مضمونة النتائج يف تلك املناطق املعتمدة على األمطار وذلك الحتمال فقداهنا بسبب الشد الرطويب الشائع 

 (. 2009به مما يؤدي معه إىل خسارة احملصول )الشريدي، ذبذاحلدوث والناتج عن قلة اهلطول املومسي وت

اللذين  (,Martin & Harlan 1938)ية مبكرا من قبل نتاجاإل اقرتحت فكرة استخدام خلطات الشعري لتحسني  
يف بيئات خمتلفة أبمريكا، ووجدا أن استقرار اخللطة أكرب من استقرار أي مكون من  اً صنف 11زرعا خلطة مكونة من 

أ يف إىل أن استخدام سالالت متعددة ملكافحة أمراض الصد (Jensen, 1965)كما أشار فيما بعد   ،مكوانهتا منفردة
الشوفان والقمح ذات فائدة كبرية ومن أهم مزااي األصناف املتعددة السالالت ابملقارنة مع أصناف السالالت النقية هو 

وزايدة  ،وأتمني غلة أعلى وأكثر استقراراً  ،التقليل من معدل انتشار األمراض وابلتايل إنقاص اخلسائر النامجة عن املرض
ابستعماله خلطات من السالالت متماثلة العوامل الوراثية أن غالل  (,1975Alejo)د كما وج  ،التنوع الوراثي للعشائر

وبصدد البحث يف برانمج  ،Pyrenophoraاخللطات أعلى عموما من غالل السالالت النقية وأكثر حتماًل ملرض 
أن األمراض  ( ,2012Tooker & Steven( ألمراض وآفات حماصيل احلبوب وجد كل من )IPMاملكافحة املتكاملة )

خر بسهولة ابحملاصيل املتوافقة وراثية ولكن بتغيري األجناس واألنواع أي إحداث واآلفات تستطيع التنقل من نبات آل
، كما أوصى نتاجتغيريات وراثية مع زايدة كثافة الزراعة تقلل كثريا اإلصابة بتلك الضغوط احليوية املعاكسة لإل

(Smithson and lenne, 1996) ية املستدامة يف الزراعة نتاجأن اخللطات املتنوعة تشكل إسرتاتيجية قابلة للتطبيق لإل
 ن هلا إمكانية للتحسني دون التضحية ابلتنوع، ورمبا يكون هلا دور متزايد يف الزراعة احلديثة مستقبال.املتدنية وذلك أل

ية منه كانت هذه الدراسة اليت نتاجواإل نتاجاملعلومات وزايدة اإل منظومة ءثراإوألمهية حمصول الشعري ابلبالد واملسامهة يف   
يته املرتتبة عن قلة توفر البذور احملسنة لسد احتياجات إنتاججوانب زراعته يف ليبيا وتدين  أهمهتتم بظروف وواقع أحد 

عالوة على ارتفاع أسعارها، األمر الذي يؤدي ابملزارع إىل زراعة أي بذور متوفرة  ،مواسم االستزراع يف الوقت املناسب
خام علفية،  ان مدخلة من اخلارج كموادقة أو من األسواق الشعبية، وأحياسواء كانت من انتج حصاده ابملواسم الساب

فاملزارع غري مستعد لزراعة  ،، وال تتوافق ودرجات البذور احملسنة املتعارف عليهاكون عادة غري نقية طبعيا ووراثياوهذه ت
بذور مكلفة اقتصاداي قد ال يتحصل منها على مردود هناية املوسم، وأحياان كثرية يقوم برعيها قبل جفافها إذا احنسرت 

وبذلك هدفت هذه الدراسة ملعرفة أتثري زراعة بذور غري نقية )طبعيا ووراثيا( على مردود الشعري  ،األمطار يف فصل الربيع
النهائي وانعكاساهتا على دخل املزارع واملريب وهو األهم وذلك ابلنظم والظروف السائدة مبناطق زراعة الشعري يف ليبيا من 

حتاول أيضا أن تربز للمزارعني واملنتجني للشعري أمهية زراعة كما   ،خالل مقارنة بعض خلطات الشعري مبكوانهتا النقية
 البذور اجليدة وخاصة مبناطق االستقرار اليت تتوفر هبا الرطوبة الكافية مع األخذ يف االعتبار احملافظة على األصناف احمللية.
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 املواد وطرق البحث  .2

الظروف والنظم الزراعية  حيثاينني من مبوقعني متب 2000/2001 نفذت جتربة حقلية خالل املوسم الزراعي 
كم 15واالجتماعية واالقتصادية، وذلك مبحطة حبوث ودراسات املناطق اجلافة صفيت ابجلبل الغريب شرق مدينة يفرن 

مرت  650مشاال وعلى ارتفاع  32.04شرقا وعرض  12.35كم جنوب غرب مدينة طرابلس، وعند خطي طول   135و
عة املطرية اجلافة، وبنظام الري التكميلي مبشروع وادي احلي الزراعي بسهل اجلفارة جنوب فوق سطح البحر بظروف الزرا

 كم.60كم وغرب مدينة العزيزة   100غرب طرابلس 

وقد اختريت األصناف  ،(1منفردة للمقارنة جدول ) 4بني األصناف و اتخلط 6معامالت  10اشتملت التجربة على  
وميمون والثنائية  176 أكسادفمن الطرز السداسية صنفي  ،األكثر زراعة مبناطق زراعة الشعري ابإلضافة إىل صنف مبشر

كجم/اهلكتار ابلري 80كان معدل البذر   حيثابلوزن، 1:1جرت عملية اخللط بنسبة  ،4والصنف املبشر  األريل
وزرعت املعامالت وفق التصميم اإلحصائي التجرييب القطاعات  ،طرية اجلافةكجم/هكتار ابلظروف امل  75التكميلي و

( وعدد X2 1.50)2م3يف ثالث مكررات وكانت املساحة لكل قطعة جتريبية )معاملة(  (RCBDالكاملة العشوائية )
وفق مواعيد الزراعة بكل بيئة زرعت التجربة يدواي مبشروع وادي احلي  ،سم30بكل قطعة واملسافة بينهما  4األسطر 

مسدت التجربة بسماد أساسي مبشروع وادي  ،لياً ابألسبوع األخري من نوفمربآوصفيت  ،خالل األسبوع األول من نوفمرب
( ومساد 18:46:0 ( قبل الزراعة من مصدره )ثنائي فوسفات االمونيوم5O2Pكجم/هـ )150احلي بسهل اجلفارة مبعدل 

ناء ث( قسمت على دفعتني بعد الزراعة بشهر وأN% 46كجم/هـ نيرتوجني من مصدر اليوراي )  200تكميلي مبعدل 
كجم/هـ كسماد )ثنائي 100مت إضافة فقط السماد األساسي مع الزراعة مبعدل  ،ابلظروف املطرية ،مرحلة طرد السنابل

ة ابلري وقت احلاجة مبشروع وادي احلي إىل جانب اهلطول الذي بلغ (. تعهدت التجرب18:46:0مونيوم فوسفات األ
( ومت 3ملم الشكل )279ملم، أما بصفيت ابجلبل الغرب فقد اعتمدت على اهلطول خالل املوسم والذي بلغ 200

س سجلت كافة املالحظات احلقلية وفق مراحل النمو ابعتماد مقيا ،مكافحة األعشاب يدواي وميكانيكيا ابملوقعني
 ،ملراحل النمو وهي اإلنبات وعدد أايم التسبيل والنضج وفرتة امتأل احلبوب وارتفاع النبات (Zadox,s scaleزادوكس )

ومت تقدير  ،(1)كجم( بعد عملية احلصاد جدول )واملعملية وزن األلف حبة )جم( ووزن احلبوب )كجم( مث وزن القش 
(بنتائج الظروف اجلافة ابجلبل LSDعتمد اختبار أقل فرق معنوي )وا ةالنتائج وحتليلها إحصائيا لكل موقع على حد

 الغريب.

 

 مناقشة النتائج  .3

ملناقشة النتائج احملققة من هذه الدراسة سوف يتم تناوهلا بشيء من التفصيل من خالل استعراض أهم الصفات املفتاحية 
  البيئتني معا وذلك على النحو التايل:   مث ةية حملصول الشعري وذلك بكل بيئة زراعية على حدنتاجاليت هلا عالقة ابلعملية اإل
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 هـ:ية احلبوب طن/إنتاج .1.3

ية له وهو انتج عن تفاعل املخزون الوراثي للصنف والبيئة نتاجمردود احلبوب من الشعري يعد من أهم أهداف العملية اإل    
( أن 3، 2، 1وقد أوضحت النتائج احملققة اجلداول ) ،موسم النمو ءناثاحملصول أ احمليطة مبا يف ذلك عمليات إدارة

وعلى مستوى املوقعني أفضل من   ةمعامالت اخللط )سداسي مع الثنائي( و)السداسي مع السداسي( بكل موقع على حد
بلغ  ،(5غريب فقط اجلدول )كما كانت الفروق معنوية يف انتج احلبوب ابلظروف اجلافة ابجلبل ال  ،كل مكوانهتا النقية

( وابلظروف اجلافة ابجلبل الغريب وسهل 3طن/هـ جدول )1.895ية احلبوب على مستوى املوقعني نتاجاملتوسط العام إل
الثنائي( أفضل من  األريلوقد كانت معاملة اخللط )ميمون السداسي+  ،طن/ه1.82، 1.30اجلفارة على التوايل 

طن/هـ للصنف 1.46طن/هـ للصنف السداسي ميمون و 0.92طن/هـ و1.66ية نتاجإب مكوانهتا منفردة ابجلبل الغريب
وبنظام الري التكميلي بسهل اجلفارة معاملة اخللط الصنفي بني الطرز السداسية  )ميمون  ،(1جدول ) األريلالثنائي 

 176أكسادأعطى كل من  حيثنفراد، اطن/هـ من كل منهما على  2.26( كانت أعلى مردودا  176 أكساد+
وعلى مستوى املوقعني كان مردود  ، (2طن/هـ على التوايل جدول ) 2.00، 1.86ية من احلبوب بلغت إنتاجوميمون 
وقد كان متوسط عام ، (2طن/هـ على التوايل الشكل ) 1.465، 1.56وميمون على انفراد  176أكسادكل من 

( ابلظروف اجلافة والري التكميلي وعلى مستوى 4والصنف  األريل) ( والثنائية176أكساداألصناف السداسية )ميمون و 
،  1.08طن/ه والثنائية وبنفس الظروف والنظم الزراعية على التوايل أيضا 1.51،  1.90، 1.095املوقعني على التوايل 

 يثحوهذا يؤكد على أن عملية اخللط كان هلا فوائد عدة من  (1( الشكل )4طن/هـ جدول ) 1.517، 1.955
التنافس على حمتوى الرتبة من الرطوبة والغذاء كنتيجة لالختالفات يف بعض الصفات املرفولوجية بني األنواع واألصناف 

اإلصابة ببعض األمراض  مثل ارتفاع النبات، والتجذير، وشكل واجتاه األوراق، ووزن وحجم احلبوب عالوة على التقليل من
وميمون ذات مدى واسع من األقلمة  176 أكسادمن الرتاكيب الوراثية وخاصة  اً واآلفات، كما يشري أيضًا إىل أن بعض

هذا على الرغم من االختالف يف املردود النهائي من احلبوب بني الظروف اجلافة والري التكميلي، ويف هذا الشأن أشار 
من الشعري  اصنف 33والبالغ عددها ( إىل وجود تباين وراثي مرتفع بني الرتاكيب الوراثية املدروسة 2018 ،)صاحل وآخرون

نتائج دراسته لسبعة طرز ثنائية  يف( 2018 ،ويشري )صاحل وآخرون ،اليت اختلفت يف  مردودها تبعا للمواقع وموسم النمو
وقد  ،وسداسية إىل وجود فروق معنوية بني الطرز األبوية يف معظم الصفات ابستثناء عدد األايم حىت التسنبل والغلة احلبية

 ،أن استقرار اخللطة أكرب من استقرار أي مكون من مكوانهتا منفردة ( ,1938Harlan & Martini)د كل من وج
( أبن اخللطات أكثر استقرارًا نسبيًا من مكوانهتا، ويف كل  ,1970Qualset & Granger)وكذلك ما وجده كل من 

على أمهية  ( ,1971,1964Finlay)كما أكد   ،د معنواًي عن أفضل مكون يف اخللطة كفاءةً ن الغلة مل تزدإاألحوال ف
التنوع الوراثي كعامل مثبت للغلة وذكر فيما بعد أن طرق تربية العشائر تزيد عدد السالالت املنتجة واملتأقلمة علمًا أن 

( خالل دراستهما 1986رايب وأبو سالمة، ويتوافق هذا أيضا مع نتائج )احل ،الكثري منها تتفوق على أفضل اآلابء
ثنائية ببيئات  4سداسية و4طرز شعري  8الستقرار وكفاءة الغلة لبعض أصناف الشعري يف صورة خلطات تتكون من 

ية اخللطة إنتاجن أية بشكل معنوي وخاصة يف البيئات الفقرية، و نتاجمتعددة بتونس أن زراعة خلطات الشعري قد تزيد اإل
عند استعماله ساللة  (,Jensen 1965)وقد وجد أيضا  ،حدةعلى من متوسط غلة املكونني عند زراعتهما على الثنائية أ

( 2019 ،)أردية وآخرون ،نه ليس هناك زايدة معنوية يف غلة اخللطةأمن مخس سالالت وأصناف من الشوفان  ةخلطي
من الشعري السداسي والثنائي ابلظروف املطرية الشبه  اصنف 15ية لعدد نتاجأشارت أيضا يف نتائج دراسة الكفاءة اإل
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إىل أن أصناف الطرز السداسية واملغطاة احلبة أفضل من الطرز  2019-2017جافة ابجلبل األخضر وخالل املومسني 
 ية احلبوب بظروف تلك املنطقة.إنتاجالثنائية يف 

 

 (:ية القش )التنبإنتاج. 2.3 

ية مبحصول الشعري، بل يعترب الغرض األول من زراعة الشعري نتاجاحلبوب يف العملية اإل جإنتا القش يشكل أمهية كبرية بعد 
النتائج احملققة تشري إىل عدم وجود فروق معنوية بني معامالت اخللط ومكوانهتا النقية يف  ،مبناطق اجلفاف بصورة خاصة

غريب، والري التكميلي بسهل اجلفارة، وعلى مستوى هذه الصفة فقد بلغ املتوسط العام للتجربة ابلظروف اجلافة ابجلبل ال
وإن األصناف الثنائية مل تتميز كثريا  ،(3، 2، 1طن/ه اجلداول ) 2.399، 3.120، 1.780املوقعني على التوايل 

( على 2على السداسية وخاصة بظروف الري التكميلي، فقد أنتجت ابلبيئة اجلافة والري التكميلي واملوقعني الشكل )
طن /هـ جدول  2.250، 3.065، 1.43طن/ه والسداسية بنفس الظروف  2.085، 2.205، 1.96يل التوا

( عن بقية األريل+176أكساد(. على الرغم من متيز معاملة اخللط بني الصنفني للنوعني السداسي والثنائي )4)
( األفضل  األريلنفني )ميمون +يف حني كان أداء املعاملة املتكونة من الص ،(3املعامالت ومكوانهتا منفردة جدول )

وهذه النتيجة تشري إىل توافق النوعني السداسي والثنائي يف هذا الصفة  ،(2طن/هـ الشكل )2.16بظروف الزراعة املطرية 
اجليد عالوة على  يرذمنتخبة لظروف اجلفاف ومتتاز بطول النبات والتج 176 أكسادن  ميمون  و ان السداسيافالصنف

يتصف  األريلالتكيف الواسع مع الظروف البيئة السائدة بكل من اجلبل الغريب وسهل اجلفارة، كما أن الصنف الثنائي 
وبذلك كانت هذه التوليفة ليتميزا  ،بتكيفه مع الشد الرطويب عالوة على قوة التجذير وكثرة األفرع وطوله مع نعومة القش

طن/هـ ابلظروف اجلافة 2.16ية من القش قدرها إنتاج األريلانهتا، فقد أعطى ميمون مع عن بقية املعامالت ومكو 
من القش بكل ظروف اجلفاف والري التكميلي وابملوقعني  اجيد اأيضا مردود 176 أكساديف حني حقق ، (1جدول )

 ، 1.150، 1.96بنفس الظروف على التوايل  األريلطن/هـ مقارنة مع  2.265،  2.97،1.56على التوايل 
يؤكد هذا على أمهية التنوع الوراثي  ،(3، 2، 1طن/ه اجلدول ) 2.23، 3.16، 1.30طن/هـ وميمون  1.555

ودوره يف حتقيق هذه النتائج ومدى توافق الطرازين السداسي والثنائي مع البيئة والذي عكس مردودمها يف عملية اخللط 
واملعروف أن انتج )التنب(مرتبط ابجملموع اخلضري لكل  ،لبيئة احمليطة أيضابينهما وهبذه النسب املتوازنة وتفاعلهما مع ا

بني أن التنوع الوراثي  حيث(  ,2012Tooker & Stevenنبات مبا يف ذلك الطول، ويدعم هذه النتائج كل من )
كما تتوافق أيضا مع نتائج   ،يعمل على حتقيق املردود اجليد من احلب والقش مع استقراره أكثر من زراعة أصناف أحادية

صنف من الشعري يف ظروف جافة  34ية لعدد نتاج( يف دراستهما لتباين بعض صفات اإل2018 ،خرونآ)العساف و 
وقد نقص منو  ،البيئتني اجلافة والرطبة أكد على أن االرتباط بني الصفات املدروسة تقريبًا متشاهبا يف كال حيثورطبة 

 املناطق اجلافة بشكل معنوي مقارنة ابملنطقة الرطبة.النبات يف معظم الصفات يف 
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 (وزن األلف حبة )جم .3.3
وزن األلف حبة )جم( من الصفات املفتاحية املهمة يف االختيار بني األصناف وذلك لتحديدها حلجم احلبة وارتباطها  

يشري للنتائج احملققة للدراسة واليت مل تربز أي أتثري معنوي بني اخللطات ومكوانهتا  ،الكلي من احلبوب نتاجابلتايل ابإل
لتكميلي على حد سواء، فقد كان املتوسط العام بكل من الظروف املطرية اجلافة النقية مبناطق الدراسة اجلافة والري ا

 جم اجلدول 35.3، 34، 37ابجلبل الغريب والري التكميلي بسهل اجلفارة وابملوقعني يف هذه الصفة على التوايل 
 ،39على مستوى املوقعني اجلافة، و  ابلظروف األريلوقد متيزت اخللطة بني الصنف السداسي ميمون والثنائي  ،(1،2،3)

جم جدول 36ابلري التكميلي بسهل اجلفارة  4( يف حني تفوق الصنف الثنائي 3، 1جم على التوايل اجلداول )35.3
جم  35.5، 34، 36وأن متوسط األصناف الثنائية ابلبيئة اجلافة والري التكميلي واملوقعني كانت على التوايل  ،(2)

وقد أوضحت النتائج أيضا أن للفارق يف وزن  ،(4جم اجلدول ) 34.7، 35،34،5والسداسية بنفس الظروف كانت 
ومفردا وخاصة  4ات اليت اشرتك فيها الصنف الثنائي األلف حبة بني الطرز الثنائية والسداسية دور يف متيز كل اخللط

جم يف 37 - 34وقد تراوح وزن األلف حبة ابملوقعني بني  ،كان له أتثري نوعي هبذه الصفة  حيثبظروف الري التكميلي 
وبذلك كان للطرز الثنائية الدور األكرب يف زايدة وزن األلف حبة لألصناف  ،(3جم جدول ) 35.3حني كان املتوسط 

ومعروف أن املزارع يفضل عادة حبوب األصناف الثنائية لالستهالك لكرب حجمها  ،السداسية وخاصة عند خلطها معا
كما أن هذه الصفة هلا عالقة بعدد احلبوب يف السنبلة، فكلما زاد عددها قل   ،مقارنة ابلسداسية ويرفضها كبذور للزراعة

حدوث تغيري يذكر يف هذه الصفة بظروف الري التكميلي وهذا نتيجة  كما أن النتائج تشري لعدم  ،الوزن والعكس ابلعكس
قد يعزى إىل فعالية استدامة أجزاء النبات مبا يف ذلك األوراق يف عملية  4الصنف الثنائي  أما خبصوص متيز ،غري متوقعة

( يف هذا Dokuyucuo et al., 2004) البناء الضوئي وتوجيه نواجته مللء احلبوب ويتوافق هذا مع ما وجده وآخرون
% يف وزن األلف حبة ابلظروف اجلافة 1.90( إىل حدوث نقص بنسبة 2018 ،خرونآكما أشار )العساف و   ،الشأن

 وبشكل معنوي مقارنة مع الظروف الرطبة.

 

 ارتفاع النبات )سم(  .4.3

البناء الضوئي عالوة على املردود ارتفاع النبات )سم( املتمثل يف طول السوق الرئيسية والفرعية هام جدا لدوره يف عملية 
النهائي من القش والنتائج احملققة مل تشر لفروق معنوية تذكر على الرغم من التباين الضعيف بني اخللطات ومكوانهتا  

فقد كان املتوسط العام بكل من املوقعني  ،لدراسة وعلى مستوى املوقعني أيضاالنقية يف هذه الصفة بكل ظروف مناطق ا
( وأن أفضل املعامالت 1،2،3سم على التوايل اجلداول ) 62.83، 57.35،52.0اجلافة والري التكميلي والظروف 

سم على  63.0، 65.0(  176 أكسادابلظروف اجلافة وابملوقعني للخلطة املتشكلة من الطرز السداسية )ميمون مع 
، كما كان ارتفاع النبات أفضل بظروف سم69.66(  األريل(، وابلري التكميلي املعاملة )ميمون مع 1،3التوايل جدول )

(، وأن متوسط الطرز السداسية أعلى 2سم على التوايل جدول )65.0، 69.66التكميلي من الظروف اجلافة الري 
ويعزى هذا إىل توفر الرطوبة الكافية مقارنة  ،(4سم جدول )53.5، 55.0قليال من الثنائية فقد كان على التوايل 

يعمل النبات على سرعة استثمار الرطوبة املتناقصة مع استمرار املوسم ألجل استكمال دورة حياته،  يثحابلظروف اجلافة 
ن األصناف املستعملة ابلدراسة ومن الطرازين منتخبة بظروف اجلفاف وبذلك عند توفر الرطوبة يتحسن مردودها أخاصة و 
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 إنتاجة بكل الظروف ونظم زراعة الشعري ألمهيتها يف النهائي، وصفة ارتفاع النبات )سم( مفضلة لدى املزارعني وخاص
يرجع االختالف  ،القش، كما أن هلا الدور اهلام أيضا يف قوة وحجم املصب اهلام لعملية البناء الضوئي وتكوين املادة اجلافة

ام يف التأثري ولطول النبات دوره اهل ،(Ahmed, 1991يف صفه ارتفاع النبات بني األصناف الختالف تركيبها الوراثي )
مع   معتدال ا( أن لطول النبات ارتباطTesema & Mekbab, 1992 كل من )بنّي  حيثعلى بقية الصفات ابلنبات، 

قصر الساق يف النبات تعترب من  ةهذا على الرغم من أن صف ،كل من وزن األلف حبة وعدد األايم لنضج احملصول
ثلى، حيث تسبب زايدة ارتفاع النبات واملطلوبة للظروف اجلافة يف لرتبية ابلظروف املاالصفات املطلوبة ضمن برامج 

املطلوبة ملرحلة النمو الثمري فيرتاجع معدل تكوين السنابل وعدد احلبوب يف السنبلة  ةأكرب من املادة اجلاف ةاستهالك كمي
 (.Refay, 2011الواحدة ووزهنا مؤداي إىل اخنفاض يف الناتج النهائي )

 

 (أايم التسبيل )يوم د. عد5.3
التبكري يف طرد السنابل من الصفات املرغوبة وخاصة لدى مزارعي املناطق اجلافة، والري التكميلي على حد سواء وذلك 

ومل تبني النتائج احملققة أي فروقات  ،لتجنب فرتة ارتفاع درجة احلرارة مع هناية املوسم وزراعة حماصيل صيفية يف الدورة
ولقد كان املتوسط العام للبيئات اليت  ،%على الرغم من التباين بني املعامالت ومكوانهتا5املستوى معنوية تذكر عند 

على التوايل، كما حققت املعاملة  ايوم 58،80،69جرت هبا الدراسة اجلافة والري التكميلي وعلى مستوى املوقعني هي 
التبكري بكل من البيئتني اجلافة والري  حيثأفضل النتائج من  (األريلاليت تشكلت من خلط السداسي والثنائي)ميمون +

فقد بلغت املدة لطرد السنابل لكل من  امقارنة بكل منهما منفرد ايوم 69، 79، 58التكميلي وعلى مستوى املوقعني 
على التوايل  ايوم 69، 79، 59، 70، 80، 60الثنائي بنفس الظروف السابقة  األريلصنف ميمون السداسي و 

ولقد بينت  ،(4يوما ) 70(، وبلغ متوسط عام عدد أايم التسبيل لكل من الطرز الثنائية والسداسية  3، 2، 1اجلداول )
النتائج أن لعملية اخللط دور يف اإلسراع يف عملية طرد السنابل وذلك لالختالف الوراثي بني األنواع واألصناف وتنافسهما 

ير. ذلثنائية أبكر وأعلى يف التجذير مقارنة ابلسداسية األكثر ارتفاعا واألقل يف التجعلى املوارد الطبعية وخاصة أن الطرز ا
واملعروف أن التبكري يف هذه الصفة حيفز النبات على سرعة استكمال دورة حياته وجتنب العجز املائي الذي قد حيدث يف 

تتطابق  ،هائالبخر املؤثر على تكوين احلبوب وامتالفصل الربيع والنبات يف أوج نشاطه مما ينتج عنه زايدة يف معديل النتح و 
ية لعدد من أصناف الشعري النقية وخلطاهتا نتاج( عند اختباره الستقرار اإل1986هذه النتائج مع ما توصل له )احلرايب، 

هذه النتائج مع  كما تتوافق أيضا  ،بتونس، فقد أوضح أن املنافسة النباتية عالية ابخللطات وخاصة ابملواقع العالية اهلطول
وجد أن زراعة الشعري املبكر تسمح بتوزيع العمل خالل موسم احلصاد بشكل أفضل إضافة  حيث( 1986)شيفتسوف، 

 ,.Kernich et al) ووجد كل من ،إىل أنه يتيح زراعة حمصول الذرة الصفراء كمحصول اثن بعد حصاد الشعري مباشرة

 ةأن التبكري يف اإلسبال يعد من الصفات اهلامة يف برامج تربي ،صول الشعريعند دراستهم للتباين يف التسبيل مبح (1997
 النبات وانتقاء أصناف مالئمة للمناطق اجلافة وشبه اجلافة اليت تتعرض لالجهاد الشديد يف أواخر دورة حياة النبات.
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 (أايم النضج )يوم د. عد6.3
( وفق زادوكس ملراحل النمو متثل عدد GS9وحىت النضج الفسيولوجي )الفرتة اليت يستغرقها النبات من اإلنبات الكامل 

أايم النضج، وهي مهمة جدا ابلنسبة ملنتجي حمصول الشعري ألجل احلصاد والدراس املبكر وخاصة مبناطق الري التكميلي 
جود أية فروق ذات النتائج بكل ظروف التجربة مل تربز و  ،خر ابلدورة عقب انتهاء موسم الشعريآلزراعة حمصول صيفي 

كما أهنا مل ختتلف كثري عن مكوانهتا منفرد بكل الظروف، رغم تباين بعضها   ،أتثري معنوي بني معامالت اخللط ومكوانهتا
( األبكر يف 176 أكسادابلظروف اجلافة كانت املعاملة املتكونة من الطرازين السداسيني )ميمون + ،عن املكوانت النقية

(، وبوادي احلي وعلى مستوى املوقعني متيزت املعاملة اليت تكونت من الطرازين السداسي 1ل )اجلدو  ا،يوم 89النضج 
يف حني كان املتوسط  ،(3، 2اجلداول ) ايوم 124،107( فكانت املدة على التوايل 4+صنف 176 أكسادوالثنائي )

(. 1،2،3على التوايل اجلداول ) ايوم 108.5، 126، 90العام للنضج ابلظروف اجلافة والري التكميلي وابملوقعني معا 
يوما وهذا متوقع بسبب توفر الرطوبة، وكل من الطرز  36وقد أتخر النضج بنظام الري التكميلي عن الزراعة اجلافة 

وأن الفرق بينهما ابلظروف اجلافة والري  ،(4ف أيضا يف هذه الصفة وبكل الظروف اجلدول )السداسية والثنائية مل ختتل
أصول  ( فقد الحظ عند تقييمTesema & Mekbab, 1992ويدعم هذه النتائج ) ،يوما 36، 37بلغت على التوايل 

ة وجود ارتباط عال بني فرتة النمو ية واالرتباط بني الصفات الزراعينتاجالكفاءة اإل حيثالشعري احمللية األثيوبية من 
رتبط عدد أايم النضج وطول النبات بصورة معتدلة مع وزن األلف حبة وعدد ياخلضري وعدد األايم للنضج، كما 

( أن اختالف النضج ميكن أن حيسن كفاءة العشائر اخللطية، ,Qualshet 1981)كما بني   ،شطاءات الفعالة ابلنباتاإل
ومرحلة النضج تعترب من املراحل  ،ة لتحديد اخللطات اليت تتفوق بكفاءهتا على السالالت النقيةن هناك إمكانيات قويأو 

 ( أنAmer, 2004لذلك )احليوي كما أشار  نتاجاملهمة يف حياة النبات حيث يتحدد من خالهلا العائد النهائي من اإل
 لتزهري مرتبط ابلعوامل الوراثية والبيئية احمليطة.عدد احلبوب املتكون عند النضج وعدد الزهريات اخلصبة أثناء مرحلة ا

 

 أايم امتالء احلبوب )يوم( د. عد7.3
 9-6)النهائي تعرف مدة امتالء احلبوب أبهنا الفرتة الزمنية من عمر النبات املمتدة من طرد السنابل حىت اكتمال النضج 

GS)، فاألصناف اليت تستمر أكثر فرتة ممكنة بعد طرد  ،وهي مهمة جدا وعليها يتوقف املردود النهائي من احلبوب
 نتاجالسنابل يف عملية البناء الضوئي يف ظروف خالية من حدوث أية ضغوط معاكسة تكون أكثر األصناف يف اإل

وكانت مدة  ،والنتائج تشري إىل عدم وجود فروق معنوية بني املعامالت ومكوانهتا النقية وبكل ظروف التجربة ،النهائي
 ،(، كما متيزت معامالت اخللط بكل الظروف2لنبات بظروف الري التكميلي أطول من املنطقة اجلافة اجلدول )عمل ا

ابلظروف اجلافة وميمون مع  ايوم 33 األريلمع  176أكسادفقد استمرت مدة امتالء احلبوب للمعاملة املتكونة من 
(، يف حني كان املتوسط العام 3اجلدول ) ايوم40عا بنظام الري التكميلي بوادي احلي وابملوقعني م ايوم48 األريل

امتالء احلبوب ابملوقعني وتراوح عدد أايم  ايوم 38.65، 46، 31.3بظروف اجلفاف والري التكميلي واملوقعني 
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ستمر فيها ا( يعود ملدة الفرتة اليت األريلوبذلك فإن تفوق معاملة السداسي الطراز والثنائي )ميمون + ايوم 37.5-40
نبات ابلعمل فرتة أطول من مكوانهتا النقية منفردة وذلك الختالفهما يف هذه الصفة فلكل منهما متطلباته خالل مراحل ال

وساللة  اصنف 60مها لعدد ار أكدا عند اختب حيث( Tesema & Mekbab, 1992ويتوافق هذا مع ) ،النمو املختلفة
معتدل بني مدة امتالء احلبوب عينة، على وجود ارتباط عال بشكل  2000من األصول الوراثية األثيوبية املتكونة من 

 لتنوع الوراثي للمواد املختربة. وفرتة النضج والذي أعزاه ل
      

القراءات احلقلية واملعملية لتجربة اخللط الصنفي ابلظروف اجلافة حمطة صفيت ابجلبل الغريب    ط( متوس1جدول )
 .2000/2001املوسم 

 

 شكل السنبلة املعاملة
ارتفاع النبات  عدد أايم

 )سم(
وزن ألف  ية طن/هـنتاجاإل

 القش احلبوب امتالء احلبوب  النضج التسبيل حبة )جم(
 X 6 59 89 30 65 1.53 1.53 36 6 176 أكسادميمون+

 X 2 59 89 30 55 1.60 2.06 39 6 4ميمون + شعري 

 X 2 58 90 32 50 1.66 2.16 39 6  األريلميمون + 

 X 2 58 90 32 55 1.33 1.83 37 6 4+شعري76 أكساد

 X 2 56 89 33 52 1.36 1.90 36 6 األريل+ 176أكساد

 X 2 59 91 32 50 1.16 1.56 35 2  األريل+4شعري 

 35 1.56 1.26 53 32 90 59 6 176 أكساد

 35 1.30 0.93 47 30 90 60 6 ميمون

 38 1.96 0.70 45 32 91 59 2 4شعري 

 36 1.96 1.46 47 30 89 59 2  األريل

 37 1.78 1.30 52 31.3 90 58  املتوسط

 غ. م غ. م 0.54 غ. م غ.م غ. م غ. م (LSD) %5أ . ف. م  
 

 
 

( متوسط القراءات احلقلية واملعملية لتجربة اخللط الصنفي بظروف الري التكميلي مبشروع وادي احلي 2جدول )
 .2001 /2000بسهل اجلفارة املوسم 

 املعاملــــــــــة
شكل 
 السنبلة

ــــام  عـــــــــدد أيــــــــــــــــ
 ارتفاع النبات /سم

 ية طن/هـنتاجاإل
 وزن ألف حبة/جم

 القش احلبوب امتالء احلبوب  النضج التسبيل
 X 6 80 128 48 61.33 2.26 3.40 32 6 176 أكسادميمون +

 X 2 80 126 46 63.66 1.35 3.31 33 6 4ميمون + شعري 
 X 2 79 127 48 69.66 1.73 3.10 35 6 األريلميمون + 

 X 2 81 124 43 62.66 1.60 3.26 35 6 4+شعري176 أكساد
 X 2 80 126 46 65.33 1.73 3.60 33 6 األريل+ 176 أكساد
 X 2 80 126 46 63.33 1.71 2.96 35 2 األريل+ 4شعري 

 35 2.97 1.86 55.66 46 127 81 6 176 أكساد
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 34 3.16 2.00 64.33 47 127 80 6 ميمون
 36 3.26 1.90 60.66 43 126 83 2 4شعري 
 32 1.15 2.01 61.66 47 126 79 2 األريل

 34 3.12 1.82 62.83 46 126 80  املتوسط
 غ. م غ. م غ. م غ. م غ.م غ. م غ. م (LSD)  %5أ . ف. م  

 

 ية احلبوب والقش طن/هـ وبعض املالحظات احلقلية واملعملية ابملوقعني وادي احليإنتاج( متوسط عام 3جدول )
 .00/2001بسهل اجلفارة وصفيت ابجلبل الغريب املوسم 

 املعــــامـــــــلة ر.م
شكل 
 السنبلة

ــــام إتفاع النبات  عــــــــــــدد أيـــــــــــــ
 سم

وزن ألف حبة 
 جم/

 ية طن /هـنتاجاإل

 القش احلبوب إمتالء احلبوب النضج التسبيل

 X  6 69.5 108.5 39 63.0 34.0 1.895 2.465 6 176أكسادميمون + 1
 X  2 69.5 107.5 38 59.5 36.0 1.475 2.685 6 4شعري ميمون +  2
 X  2 68.5 108.5 40 60.0 37.0 1.695 2.630 6  األريلميمون +  3
 X  2 69.5 107 37.5 59.0 36.0 1.465 2.545 6 4+شعري176 أكساد 4
 X  2 68.0 107.5 39.5 58.5 34.5 1.545 2.750 6 األريل+ 176 أكساد 5
 X  2 69.5 108.5 39 56.5 35.0 1.435 2.260 2  األريل+4شعري  6
 2.265 1.56 35.0 54.5 39 108.5 70.0 6 176 أكساد 7
 2.230 1.465 34.5 55.5 38.5 108.5 70.0 6 ميمون 8
 2.610 1.300 37.0 53.0 37.5 108.5 71.0 2 4شعري  9

 1.555 1.735 34.0 54.0 38.5 107.5 69.0 2  األريل 10
ــط   2.399 1.557 35.3 57.35 38.65 108.05 69.45 املتوســــــــــــ

 2.750 1.895 37 63 40 108.5 71 االعـــــــــــــــــــــلى 

ـــى  1.555 1.300 34 53 37.5 107 68 االدنـــــــــــــــــ

 
 

احلقلية للطرز السداسية والثنائية ية احلبوب والقش طن/هـ وبعض املالحظات إنتاج( متوسط عام 4جدول )
 .2000/2001ة اليت نفذت هبما الدراسة يابلظروف البيئ

 (4+ صنف األريلالطرز الثنائية ) (176 أكسادالطرز السداسية )ميمون+  الصفات املدروسة

ــان ـــــــــــــــــــــــــــــ  البيئتني ري تكميلي مطري جاف البيئتني تكميليري  مطري جاف البيـــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد 
 أايم

 70 81 59 70 80.5 59.5  التسبيل
 108 126 90 108.5 127 90 النضج

 38 45 30 38.7 46.5 31 امتالء احلبوب 
 53.5 61.16 46 55 59.9 50 ارتفاع النبات /سم

حبة /جم1000وزن   35 34.5 34.7 36 34 35.5 

 طن/هـية نتاجاإل
 1.517 1.955 1.08 1.51 1.90 1.095  احلبوب
 2.085 2.205 1.96 2.25 3.065 1.43  القش
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 ية احلبوب )طن/هـ( ابلظروف اجلافةإنتاج( ترتيب املعامالت وفق متوسط 5جدول )

ــة ـــ ــ ـــــاملـ ــ  شكل السنبلة املعــ
 ية احلبوب طن/هـنتاجاإل

 LSDالرتتيب وفق حتليل 

    X 6 1.66 A 6 176 أكسادميمون +

 X 6 A   1.60 2 4ميمون + شعري 
 X 6 AB   1.53 2 األريلميمون + 

 X 6 AB   1.53 2 4+شعري176 أكساد
 X 6 AB   1.46 2 األريل+ 176 أكساد
 X 2 AB   1.36 2 األريل+ 4شعري 
 AB  1.33 6 176 أكساد
 ABC  1.26 6 ميمون
4شعري   2 BC   0.93 
 C   0.70 2 األريل

ـــــوسط ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ  1.30     املتــــ
 0.5425 (LSD% )  5أ . ف. م  

 
 
 

 

الغريب( والري التكميلي )بسهل ية احلبوب طن/هـ بكل من النظام املطري اجلاف )اجلبل إنتاج( متوسط 1الشكل )
 2001 /2000اجلفارة( 
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ية احلبوب والقش طن/هـ للطرز السداسية والثنائية ابلظروف البيئة اليت نفذت هبما إنتاج( متوسط عام 2الشكل )
 2000/2001الدراسة 

 

 
 

ومعدالت  ازراعي امومس 12( معدالت اهلطول ملم مبحطة حبوث ودراسات املناطق املطرية صفيت خالل 3الشكل )
 ية حملاصيل احلبوب الرئيسية )قمح وشعري(نتاجاإل
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ـــات .4 ــــ  التوصيـ

 ية اجليدة.نتاجني العلفية والغذائية وخاصة مبناطق ذات القدرة اإلتحيالتشجيع على زراعة حمصول الشعري ألمهيته من النا -1

 ما يوفره من بذور لزراعتها املوسم املوايل.ن يعتمد الزارع واملريب على أابملناطق املطرية اجلافة ميكن  -2

 ية من الشعري وخاصة مبناطق الري التكميلي والدائم.نتاجصناف اجليدة لزايدة القدرة اإلأتمني البذور احملسنة من األ -3

 حمصول الشعري مبا يكفي املتطلبات احمللية.  إنتاجالتنسيق بني كل ذوي العالقة يف عملية  -4
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Abstract 

  

A field experiment carried out on the barley yield of both six-row and two-row species (Hordum vulgar 

L), (Hordum distichumi) during the 2000-2001 agricultural season with dry rain-fed systems in the 

western mountain, and supplementary irrigation in the plain of Al-Jafara, to study the effect of species 

and cultivar mixing on the productivity of barley. The experiment included 10 treatments 4 pure varieties 

(for comparison), which are two varieties (ACSAD 176, MIMOON) of the six-row variety, (Ariel, and 

SINF 4) of the two-row variety in addition to 6 combinations of mixing them that were done in a ratio of 

1: 1. According to the statistical design, complete randomized design (RCBD). 

The results indicated that the average yield in the two sites was 1.30 tons / h, the average of the six-row 

varieties was 1.51 tons / h and the two-row variants were 1.52 tons / h, and that the mixing combinations 

were better than their pure components in the two environments. The six-row combinations are higher in 

the straw yield (hay) 2.750 tons / h and the one thousand kernel weight is 35 g. The overall average grain 

and straw yield and thousand kernel weight, respectively, was 1.735, 2.399 tons / h, 35 g. The best 

combination of species was for the six-row variety MIMOON and two-row variety Ariel. As for the one 

thousand kernel weight, all the mixtures shared by the SINF 4 variety with the six-row varieties are the 

best. 

In dry conditions, the treatment of mixing (MIMOON + Ariel) was better in the yield and straw and the 

one thousand kernel weight (g), achieving a significant difference in yield compared to the general 

average for the same site, respectively: 1.66, 2.16 tons / h 39 g. Recall at the level of 5% there is no 

significant difference at Al-Jafara site for the all studied characteristics with a slight variation between 

them. The treatment of mixing between the same six-row variety (MIMOON + ACSAD 176) was 

distinguished from the rest of the combinations in the yield production 2.76 tons / h, and mixing the six-

row with the two-row variety (ACSAD 176 + Aryl) is better in straw 3.16 tons/h, and six-row with the 

two-row variety (ACSAD 176+ SINF 4) are higher in the thousand kernel weight 36 g. 

Both six-row and the two-row variety yielded better in supplementary irrigation conditions compared to 

dry conditions. Whereas the yield of the two environments of was equal 1.51 tons / h, and straw 2.25, 

2.08 tons/h. 

This study shows that the cultivation of barley mixtures represents a good advantage and may cause to 

increase productivity significantly especially in dry environments where the cultivation of barley is 

integrated with animal production. And the farmers cultivation of their blended barley seeds had no effect 

on the final yield. 

 

Keywords: varieties mixing, species mixing, barley, yield, rainfed, dry, supplementary 

irrigation, six-row and the two-row barley variety. 
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