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 امللخص
دراسة الكفاءة اإلنتاجية لعدد من األصناف والسالالت املتميزة من حمصول الشيقم )الرتيتيكايل( خالل بغرض قلية احلتجربة هذه ال تنفذ 

حمطة حبوث ودراسات حتت بيئتني زراعيتني )املطرية اجلافة والري الدائم( بكل من مرتفعات اجلبل الغريب )غرب ليبيا(  2002-98املواسم 
 9وقد استعمل يف هذه الدراسة عدد  ،مشروع برجوج الزراعياملنطقة الصحراوية احلارة )جنوب ليبيا( و ، (يفرن–املناطق املطرية اجلافة )صفيت 

( CIMMYT)والقمح    الذرة الصفراء  وابلتعاون مع املركز الدويل لتحسني  ،أصناف وسالالت جديدة انجتة من برانمج حتسني الرتيتيكاىل احمللي
صنف )حبوت   مقارنة مبحصول القمح الطري  ،راعتهما مبناطق اإلنتاج املختلفةيتداول ز يللو( الذين  صنفي )بيجل وخوانإىل  ابإلضافة    ،ابملكسيك

( ووزعت عشوائيا 2م  8زرعت املدخالت يف قطع جتريبية مبساحة)  ،176( والشعري صنف أكساد  107وت  ( والقمح الصلب صنف )حب208
أظهرت النتائج احملققة أن حمصول الرتيتيكايل مل ، ( يف أربعة مكرراتRCBDالكاملة )العشوائية وفق النظام التجرييب اإلحصائي القطاعات 

ت   ثحي ،لبقليال على القمح بنوعيه الطري والص أو يزيد بينما كان متقاراب ،ظروف الزراعة املطرية اجلافةيف حمصول الشعري  ىيتفوق عل كان
 ،طن/هكتار0.89 والقمح الصلب ،0.68والقمح الطري ، 1.49 والشعري، 0.91الشيقم  إنتاجية احلبوب يف املتوسط ألصناف وسالالت

 9.0 -7.0مابني  تهنتاجيإكل األنواع املزروعة معه ابلتجربة حتت ظروف الزراعة املروية الصحراوية حيث تراوح معدل   ىعلالشيقم  بينما تفوق
تؤكد هذه ، طن/هكتار6.5و 7.0، 6،8التوايل  ىمن احلبوب عل تهانتاجيإكانت واليت  مقارنة ابلشعري والقمح الصلب والطري  ،طن/ هكتار

تكيف مع ظروف املناطق لل ىعلأقدرة  ونه ذأكما -من اخلصوبة والرطوبة  ىاستثمار معدالت أعل ىله القدرة علالشيقم النتائج أن حمصول 
املطري   كما ميكن اعتماده كمحصول غذائي وعلفي وخاصة يف مناطق الري الدائم واهلطول  -والصحراوية احلارة معا مقارنة مبحصول القمحاجلافة  

 .نتاجية املتميزة مقارنة مع غريه من حماصيل احلبوبالعايل وذلك لقدرته اإل

 نتاجية. الكفاءة اإل-القمح الصلب -الشعري -القمح الطري -الرتيتيكايل -الشيقم الكلمات املفتاحية: 
 

 :مقدمـــــة
يف البداية من التهجني بني القمح الرابعي الص   بغيات وحمص   ول الش   يلم (  Whittmack Triticosecale)  الرتيتيكايل أنش    

للربوتني   اجيد ايعترب مص     در   (والش     يقم )الرتيتيكاىل، لألمراض ةنتاجية ومقاومإتنائي الص     بغيات ألجل إنتاج حمص     ول أكثر 
كثري من دول الع امل واليت من أهه ا  يف   ويزرع ،(الف او)هكت ار  مليون 3تقريب ا ح الي ا وتق در املس               اح ة املزروع ة ب ه  ،والط اق ة

أحد حماص   يل احلبوب الش   توية اليت تزرع  قم يعديوالش      ،اس   بانيا واس   رتاليا املكس   يك، ،بولندا، روس   يا  ،أملانيا ،فرنس   ا الص   ني،
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لقد جرت العديد من احملاوالت من طرف مركز البحوث الزراعية لغرض ،  نطاق ضيق ببعض املشاريع الصحراوية الليبية ىعل
لذرة الص فراء والقمح لتحس ني ا إدخال العديد من الرتاكيب الوراثية من املركز الدويل من خاللطوير وحتس ني هذا احملص ول ت

(CIMMYT) ،القمح األنواع املعروفة مقارنة بكل عدد من الس        الالت واألص        ناف املتميزة   ىنتج عن ذلك التعرف عل(
ات اجلديدة عن طريق ي،كما مت إدخاله للمزارعني كأحد التقنالص    حراويةوخاص    ة مبناطق اإلنتاج   الطري والص    لب والش    عري(

عدة أغراض منها  تبنيه من طرف املزارعني واس       تعمل يف  مما أدى إىل ،حقق جناحا ملموس       ا ثبعض املش       اريع اإليائية حي
لوطا مع اجللبان )حمص   ول  خمو أخض   ر منفردا أ نائي الغرض ابلرعي املباش   ر أو ابحلت وتقدميه كعلفثاس   تعماله كمحص   ول 

على الرغم من اس         تعماله كمحص         ول غذائي ابلعديد من  لم يتم العمل عليهفعية  يأما من الناحية الغذائية والتص         ن (،بقويل
ض       م وبذلك فهو حيتاج للمزيد من االهتمام كغريه من احملاص       يل الش       توية وذلك للميزات اليت تؤهله أن ي ،الدول املنتجة له

أهيته يف   ىمن الدول كغذاء لإلنس   ان عالوة علوخاص   ة بعد اعتماده يف الكثري   لقائمة حماص   يل احلبوب املزروعة يف البالد،
 تغذية احليواانت وذلك ملكوانته املتميزة مقارنة مبحاصيل احلبوب األخرى.

 

   املواد والطريقة

حتت ظروف الزراعة املطرية اجلافة مبنطقة املرتفعات  2002-98التجربة خالل أربعة مواسم زراعية متتالية هذه نفذت 
 مبشروع برجوج  وظروف الزراعة املروية ابملناطق الصحراوية اجلنوبية احلارة  ،فوق سطح البحر  امرت   650الغربية )حمطة صفيت(  

، وقد اعتمد النظام التجرييب القطاعات الكاملة العشوائية يف أربعة مكررات يف توزيع املدخالت ابلتجربة الزراعي اإلنتاجي
كجم/ه  لكل من الشيقم والقمح بنوعيه الطري والصلب   80.( معدل بذر ابلظروف اجلافة  2م  8ومساحة القطعة التجريبية )

كجم/ه  100كجم/ه  للقمح بنوعيه والشيقم و120أما ابلظروف املروية فكانت  ،ابلظروف اجلافة كجم/ه  للشعري  60و
اعة الزر مع  (أزوت )نيرتوجني كجم/ه   23ومونيوم بسماد فوسفات ثنائي األ كجم/ه   69مبعدل التجربة  مسدتو  ،للشعري

 مونيوم عندبسماد فوسفات ثنائي األ كجم/ه   300مسدت مبعدل أما حتت النظام املروي فقد ، فقط ابلزراعة املطرية اجلافة
مت متابعة التجربة بكل من املوقعني  ،ناء موسم النموثدفعات أى عل (N)% 46 بسماد اليوراي( كجم/ ه  200الزراعة و)

، وبعد النضج النهائي مت حصاد كامل القطع التجريبية (ارتفاع النبات ،النضج يل،)التسبوتسجيل املالحظات احلقلية 
 .(القت ،وزن احلبوب، و وزن األلف حبة)ملعملية ا تسجيل املالحظاتو 

 

 النتائج واملناقشة 
متيز حمصول الشيقم )الرتيتيكايل( عن األنواع األخرى )الشعري والقمح بنوعيه الطري والصلب(   ( إىل1تشري نتائج اجلدول ) 

طن/ ه  والظروف املطرية  8.14الدائم  متوسط إنتاجية احلبوب حتت ظروف الري حتت ظروف الزراعة املروية حيث تراوح
 والشعري حتت نفس النظم الزراعية املروية واملطرية  الصلب  ،قمح الطرييف حني كانت إنتاجية ال ،يف املتوسط للشيقم  0.93

  ( طن / هكتار.1.49 ، 6.02و) (1.08 ، 6.71)  (0.68، 6.58التوايل )على 
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ن العمليات الزراعية املطبقة حتت نظام الري الدائم كان هلا الدور الكبري يف الرفع من اإلنتاجية أ السبب يف ذلك إىليرجع و  
     وخاصة حتت ظروف الزراعة املروية ،زوت والفسفوريتيكايل الذي يستجيب إلضافة األوخاصة الرت  ،لكل األنواع

(Ryan et al,. 1992)،   كما أن كل األنواع ابلدراسة ختتلف فيما بينها يف التفاعل مع البيئية املزروعة هبا وخاصة
قوة يو ابذرات  على  ي عادة ما حيدث ابلنظم الزراعية املطرية يؤثر سلباذأن التعرض إلجهاد الرطوبة ال ثحي ،املطرية

لظروف املطرية مناسبة للمقارنة مع األنواع القريبة ( ونتائج الرتيتيكايل حتت اNachit and Tahir. 1983الرتيتيكايل )
هروب  ىمن القدرة اإلنتاجية واستقراريتها حتت الظروف املطرية اجلافة تعرب عن مد ن كالأحيث  ،القمح الصلب والطري

مردود يف  ءإعطا ىن قدرة أي صنف ألي نوع علأو ، (Nachit and  Ouassou 1988) ومقاومة النوع للجفاف
 ىبتت هذه النتائج علثأحيث  الكامنة للمردود نفس القدر من األهية ابلنسبة لطاقتهاعلى  يعترب لبيئية املتباينة،الظروف ا

أهية على  (Alessandron and Scalfati. 1975وكما أكد ) ،(Nachit. 1989القمح القاسي من طرف )
ة أوقد    ،خمتلفةقابلية التوارث واستقرار عناصر املردود حتت ظروف بيئية   برزت النتائج اختالف سلوك األنواع فيما بينها مقارن

أظهرت أصناف الرتيتيكايل وخالل سنوات الدراسة  حيث، ابلرتيتيكايل والذي استعمل هنا قاعدة وراثية متسعة نوعا ما
 ىخر األنواع املزروعة األاختالفها مع على  عالوة ،يف الصفات احلقلية وخاصة إنتاجية احلبوب فيما بينها اسلوكا خمتلف

(Royo et al,. 1993حتت ظروف مناطق الدراسة ). 

واألصناف املستعملة كشواهد حتت ظروف الزراعة   ومبقارنة مردود الرتيتيكايل مع األنواع األخرى وفيما بني السالالت اجلديدة
كانت قدرته اإلنتاجية من حيث   ،التأقلم مع ظروف الزراعة املطرية اجلافة ىاملطرية اجلافة يظهر بوضوح قدرة الرتيتيكايل عل

يتيكايل  ويرجع السبب يف ذلك الحتواء الرت ، (1من القمح بنوعيه الطري والصلب جدول) قليال ىعلأو أاحلبوب متقاربة 
وجود ارتباط موجب بني كروموسومات الشيلم يف الرتيتيكايل مع إنتاجية احلبوب على  الشيلم )الرأي( والذي يؤكد ىعل

ومتيز الشيقم على كل  (،1( شكل )Nachit et al,. 1983وحتمله لظروف الزراعات املطرية اجلافة بشمال أفريقيا )
مر الذي مكنه من االستفادة من ىل قوة النمو وغزارته األإ( يرجع 2اوية جدول )األنواع بظروف الري الدائم ابملناطق الصحر 

مشكلة يف مثل هذه الظروف  عالوة على مقاومته للرقاد الذي هو ،مسدة أبنواعها ومياه الريكاأل  ،نتاجكافة مدخالت اإل
كل من حمصويل القمح الصلب  على   حد أهم أسباب متيز الرتيتيكايلأ كما أن  خرى وخاصة حمصول الشعري،نواع األيف األ

قوة اسرتساء النبااتت وإمكانية   عطاءإوالشعري حتت ظروف الري الدائم واملطري هو حجم احلبوب واليت هلا دور ابرز يف 
ت قدرة إنتاجية أن اختيار سالالت وأصناف ذاعلى  كد هذه النتائجؤ وت ،(Nachit. 1989ير )التفريع( اجليد )ذالتج

 ،(Nachit. 1989عالية حتت معطيات مناخية معينة تكون ذات قدرة إنتاجية منخفظة حتت ظروف مناخية مغايرة )
مثال )الظروف  ،واسع من املعطيات املناخية ىحتسني إنتاجية احملاصيل حتت مدإىل  ن جل برامج الرتبية هتدفأيف حني 

ىل  حد أهداف هذه الدراسة هو التوصلأن إوبذلك ف ،(Ceccarelli. 1989) (الريعلى  املمطرة والظروف املعتمدة إ
سواء من مابني أصناف وسالالت   ،سالالت وأصناف هلا مقدرة عالية من التأقلم حتت معطيات بيئية وأنظمة زراعية متباينة
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براز أهية هذا إجانب إىل  ،ريالشيقم أو مقارنة مع األنواع املزروعة يف البالد وهي القمح بنوعيه الصلب والطري والشع
حيث   حتت الظروف املطرية اجلافة من  ىخر األ  ومل ختتلف أصناف الشيقم مع األنواع،  احملصول يف الرتكيبة احملصولية مستقبال

 خالل مراحل النموستثمار الرطوبة املتوفرة الوذلك ملا متتاز به نبااتت الشيقم من صفات فسيولوجية تؤهله  ،إمتالء احلبوب
كانت أهم املعايري للغلة احلبية ابلظروف املطرية اجلافة التبكري وطول فرتة امتالء احلبوب والشيخوخة البطيئة والعنق  حيث  

 وهذا يتوافق مع صفات حمصول الرتيتيكايل.  ،(Jarrah and I.Geng. 1997الطويل واخلصوبة اجليدة للسنبلة )

لالستمرار يف معاجلة املسائل األخرى حملصول الرتيتيكايل  من الناحية االقتصادية وتعترب هذه النتائج مشجعة جدا حىت
إىل جانب التعريف به كمحصول غذائي وعلفي وذلك حملتوايته من الربوتني  ،كتناسبه للخبز واخلبيز مبناطق إنتاجه احمللية

كما أنه حمصول ينمو يف فصل الربيع وهذا مناسب ،  مينية املنخفضة يف حماصيل احلبوب )كالاليسني(وبعض األمحاض األ
األعالف مما يستوجب توفري  مقارنة ابلذرة الصفراء اليت تزرع عادة يف فصل الصيف لتوفري ،توفري مياه الريحيث  جدا من

ن الشيقم ميكن اعتماده أوبذلك ميكن القول ، واليت أصبحت مشكلة رئيسية تواجه الزراعة يف البالد والبلدان املشاهبة املياه
وذلك لقدرته اإلنتاجية  ،(Shreidi etl,. 1999والشوفان معا يف مناطق الري ) كأحد البدائل العلفية حملصول الشعري

غالبا ما يزرع  حيث، عالوة على نسبة الربوتني العالية ،( وما يوفره من مادة جافة غنية ابلعناصر املعدنية3دول )العالية ج
 .ضر أو حبوب مع قت يف هناية العامالشعري بتلك املناطق ملثل هذا الغرض حلشه وبيعه كعلف أخ

الصلب والشعري ابلظروف ، احلبوب )طن/ هـ( حملصول الرتيتيكايل مقارنة ابلقمح الطري إنتاجيةمتوسط  (1الشكل )
 2002-98 املطرية اجلافة خالل عدة مواسم )صفيت(
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( متوسط إنتاجية احلبوب حملصول الرتيتيكايل )طن/هكتار( حتت ظروف الزراعات املطرية اجلافة ابجلبل 1) جدول
 (.2002-98الغريب خالل عدة مواسم )

 االسم أو رقم املدخل ر. م 
 املواسم الزراعية

 املتوسط
98/99 99/00 2000/01 01/02 

1 2*//URES*2*/PRL=C.T90.1031ERIZO- 1.33 1.22 0.70 1.08 1.08 

2 5/FAHAD-3=CT B89.13011ERIZO- 1.10 1.15 0.46 0.90 0.90 

3 
FAHAD-5//FAHAD-5/AL37733-

90=CTSS92Y1356 
1.33 1.16 0.56 1.02 1.02 

4 
PACA-2/COPI-1-1/3/ARDI-

1/TOPO1419//ERZO-9=CISS92Y1028 
0.98 1.26 0.48 0.85 0.89 

5 PASSI-3-2//GUN82/SPB=CTB.2282 0.98 1.10 0.48 0.85 0.85 

6 PURA-4//PEURA-3/AL3733-90=CTSS92Y1364 1.03 1.16 0.62 0.94 0.94 

7 RONDO/2*ERIZO-11BANT-4=CTB.1413 0.93 1.11 0.52 0.85 0.85 

8 
SUPI-3//MARE-7265/YOGUI-1=CTY88.547-

22RES-1M-OY-5M-6YO-M-3BO-Y 
1.00 1.25 0.44 0.89 0.90 

9 
SUPI-3//MARE-7265/YOGUI-1=CTY88.547-

22RES-1M-OY-5M-4YO-M4-3BO-Y 
1.05 0.93 0.61 0.89 0.87 

 0.92 0.54 0.54 1.15 1.08 متوسط االصناف اجلديدة

 0.86 0.71 0.71 1.20 0.96 وخوانيلل -1متوسط الصنف الشاهد

 0.95 0.70 0.70 1.06 0.88 بيجل 2-متوسط الصنف الشاهد

 0.91 0.70 0.70 1.13 0.92 شواهد الرتيتيكايل  متوسط

 0.93 0.92 0.57 1.15 1.58 متوسط عام الرتيتيكايل

 0.89 1.08 0.18 1.20 1.08 متوسط القمح الصلب

 0.68 0.68 0.32 0.70 1.02 القمح الطري متوسط

 1.49 1.49 1.28 1.47 1.73 متوسط الشعري

 0.98 1.02 0.60 1.13 1.17 املتوسط العام للتجربة

 - غ.م  - - - % 5-ا.ف.م

 -  0.7 -  -  -  معامل التباين 
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( متوسط إنتاجية احلبوب حملصول الرتيتيكايل )طن/هكتار( حتت ظروف الري الدائم ابملناطق الصحراوية 2) جدول
 (.2002-98اجلنوبية خالل عدة مواسم )

 االسم أو رقم املدخل ر. م 
 املواسم الزراعية

 املتوسط
98/99 99/00 00/01 01/02 

1 2*//URES*2*/PRL=C.T90.1031ERIZO- 14.67 4.90 8.10 5.80 8.37 

2 5/FAHAD-3=CT B89.13011ERIZO- 14.51 5.45 8.25 7.80 9.00 

3 FAHAD-5//FAHAD-5/AL37733-90=CTSS92Y1356 13.87 5.05 6.75 5.50 7.79 

4 
PACA-2/COPI-1-1/3/ARDI-1/TOPO1419//ERZO-

9=CISS92Y1028 
13.66 5.45 7.15 5.40 7.91 

5 PASSI-3-2//GUN82/SPB=CTB.2282 14.68 5.30 7.50 5.30 8.20 

6 PURA-4//PEURA-3/AL3733-90=CTSS92Y1364 12.42 4.80 8.40 6.30 7.98 

7 RONDO/2*ERIZO-11BANT-4=CTB.1413 13.87 4.70 6.65 6.10 7.83 

8 
SUPI-3//MARE-7265/YOGUI-1=CTY88.547-

22RES-1M-OY-5M-6YO-M-3BO-Y 
13.71 4.85 6.65 5.30 7.63 

9 
SUPI-3//MARE-7265/YOGUI-1=CTY88.547-

22RES-1M-OY-5M-4YO-M4-3BO-Y 
13.87 5.30 6.95 6.10 8.06 

 8.09 5.30 7.38 5.09 13.92 متوسط االصناف اجلديدة

 6.77 6.10 6.25 5.00 10.64 خوانيللو -1متوسط الصنف الشاهد

 7.95 5.96 8.30 5.20 13.00 بيجل 2-متوسط الصنف الشاهد

 7.36 5.20 7.27 5.10 11.82 شواهد الرتيتيكايل  متوسط

 8.14 5.30 7.36 5.09 13.54 متوسط عام الرتيتيكايل

 6.71 5.25 6.65 5.20 10.48 متوسط القمح الصلب

 6.58 5.83 6.60 5.90 8.00 القمح الطري متوسط

 6.02 4.50 6.55 6.40 6.61 متوسط الشعري

 6.95 5.20 6.89 5.54 10.17 للتجربةاملتوسط العام 

 - غ.م  - - - %5ا.ف.م 

 - 24 - - - معامل التباين 
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      زراعيتني املطرية اجلافة والري الدائم خالل املواسم ( متوسط إنتاجية الشيقم )الرتيتيكايل( ببيئتني3) جدول
98-2200  

 

 

 

 الزراعة املطرية اجلافة الزراعة املروية البيئة
 المتوسط 01/02 00/01 99/00 98/99 المتوسط 01/02 00/01 99/00 98/99 المواسم 

           المدخالت 

2*//URES*2*/PRL=C.T90.1031ERIZO- 14.67 4.90 8.10 5.80 8.37 1.33 1.22 0.70 1.08 1.08 

5/FAHAD-3=CT B89.13011ERIZO- 14.51 5.45 8.25 7.80 9.00 1.10 1.15 0.46 0.90 0.90 

FAHAD-5//FAHAD-5/AL37733-

90=CTSS92Y1356 
13.87 5.05 6.75 5.50 7.79 1.33 1.16 0.56 1.02 1.02 

PACA-2/COPI-1-1/3/ARDI-

1/TOPO1419//ERZO-9=CISS92Y1028 
13.66 5.45 7.15 5.40 7.91 0.98 1.26 0.48 0.85 0.89 

PASSI-3-2//GUN82/SPB=CTB.2282 14.68 5.30 7.50 5.30 8.20 0.98 1.10 0.48 0.85 0.85 

PURA-4//PEURA-3/AL3733-

90=CTSS92Y1364 
12.42 4.80 8.40 6.30 7.98 1.03 1.16 0.62 0.94 0.94 

RONDO/2*ERIZO-11BANT-4=CTB.1413 13.87 4.70 6.65 6.10 7.83 0.93 1.11 0.52 0.85 0.85 

SUPI-3//MARE-7265/YOGUI-1=CTY88.547-

22RES-1M-OY-5M-6YO-M-3BO-Y 
13.71 4.85 6.65 5.30 7.63 1.00 1.25 0.44 0.89 0.90 

SUPI-3//MARE-7265/YOGUI-1=CTY88.547-

22RES-1M-OY-5M-4YO-M4-3BO-Y 13.87 5.30 6.95 6.10 8.06 1.05 0.93 0.61 0.89 0.87 

 0.93 0.92 0.54 1.15 1.08 8.09 5.96 7.38 5.09 13.92 االصناف اجلديدة متوسط 

 0.93 0.86 0.71 1.20 0.96 6.77 5.20 6.25 5.00 10.64 خوانيللو 

 0.90 0.95 0.70 1.06 0.88 7.95 5.30 8.30 5.20 13.00 بيجل 

 0.92 0.91 0.70 1.13 0.92 7.36 5.25 7.27 5.10 11.82 الشواهد  متوسط

 0.93 0.92 057 1.15 1.58 8.14 5.83 7.36 5.09 13.54 متوسط الشيقم 

 0.89 1.08 0.18 1.20 1.08 6.71 4.50 6.65 5.20 10.48 القمح الصلب 

 0.68 0.68 0.32 0.70 1.02 6.58 5.80 6.60 5.90 8.00 القمح الطري 

 1.49 1.49 1.28 1.47 1.73 6.02 4.50 6.55 6.40 6.61 الشعري

 0.98 1.02 0.60 1.13 1.17 6.95 5.20 6.89 5.54 10.17 املتوسط العام 

 -  -  -   غ.م  -  -  -  م .ف.ا
 غ.م 

 

 -  -  -   24 -  -  -  % 5معامل التباين 
0.7 
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   التوصيات
 :يتتوصي هذه الدراسة ابآل

والقت أعلى  مردوده من احلبن أو ، زراعة حمصول الشيقم لتكيفه مع كل نظم زراعة حماصيل احلبوب إمكانية اعتماد -1
من كل من القمح بنوعيه الطري والصلب وأقل    على قليالأأو متساواي أو    من كل األنواع املزروعة معه يف ظروف الري الدائم

 من الشعري بنظم الزراعات املطرية اجلافة.

 ميكن إحالله حمل  ، ()الاليسني مثال  غذيةمينية املهمة يف التنظرا حملتوايت حبوبه العالية من الربوتني وبعض األمحاض األ  -2
 مما يعمل على التقليل من استنزاف مياه ،ابملوسم الصيفي يف املشاريع الصحراوية الكربى حمصول الذرة الصفراء اليت تزرع

 الري املهمة يف تلك املناطق. 

أوحشه مت يرتك للحصول  ه برعيه مباشرةجملموعه اخلضري الغزير مبناطق الري الدائم واهلطول املرتفع ميكن االستفادة من -3
 انتج اقتصادي فيما بعد.على  منه

ميكن اعتماده كأحد البدائل العلفية املهمة وتشجيع املزارعني على التوسع يف زراعته وخاصة مبناطق الري الدائم والتكميلي    -4
 األعالف املركزة كالذرة الصفراء.  وذلك ألجل التقليل من استرياد بعض مكوانت صناعة ،واهلطول املرتفع
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Abstract 

A field experiment was carried out through four seasons 98 -2001  to study the efficiency of some Triticali 

lines compared with the most dominant cereal crops in the country durum , bread wheat and barley under 

tow main agriculture zones conditions common in production areas across all the country rainfed and 

irrigated in the desert areas .The results showed that the barley was out yielded the Triticali and the other 

cereal crops under rained conditions 1.49 ton/ha for barley and 0.91,069and 1.08 ton/ha for triticali , bread 

wheat and durum respectively ,but at the same time all Triticali lines over yielded the all cereal types under 

the irrigated conditions, the triticali means was(7.0-9.0) ton/ha compared with barley ,durum and bread 

wheat 6.0,6.71,6.58 ton/ha respectively. 

The study recommended that the possibility of using triticali as good potential and economic yield 

especially under irrigated conditions as food and feed crops for their contents compared with the other 

cereal crops.  

Key words: Triticali - Bread Wheat- Durum wheat- Barley 
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