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 دراسة السلوك الوراثي والمظهري في الشعير تحت مستويين من السماد النايتروجيني

 
 احمد جياد علي  زياد عبدالجبار  حمدي جاسم الدليمي

 كلية الزراعة / جامعة االنبار

 

 : الخالصة

ميين منن تحنت متنت 7222-7224استخدمت في هذه الدراسة عشرون صنفا من الشعير زرعت األصننا  فني السمسنل الشنتم  

 هننف فنني مدينننة الرمنناا  وفننل ترتيننن األلننماخ السنشننمة  اسننتخدا  ت ننسيل Nكغننل  200(N2)و 100(N1)التننساا النننايترو يني 

المطاعنناا المام ننة السعشننا   ننات  ممننرراا اسننتخدمت فيتننا معننامتا التتننسيد األلننماخ الرايتننية  ينسننا اسننتخدمت األصنننا  فنني 

والتوناين G2 ما فروقناا معنمينة ليسينو عمامند الدراسنة ارتفعنت قنيل التوناين النمرا ي السعامتا الاانمية .أظترا النتااج و

2ونتننوة التمرينن   P2السظتننر  

.sbH  ليسيننو ال ننفاا السدروسننة عننند الستننتم  التننساا  %(N2)  أظتننرا النتننااج  ننان

استيا ة مم وة ل تنساا النترو ينني العنالي فني صنفة الحاصند وأعطنا ال ننفان اع نا  اصند  أعطيا (V12)و (V8)ال نفان 

 ( طن هف  التتا و.4.7و 4.4 وم ي   غ )

 

Abstract  :  

Twenty cultivars of Barley were used in this study the cultivars were grown in the winter season 

of 2004-2005 under two levels of nitrogen Fertilizer (N1)100 and (N2)200 Kg/N/ha. In Ramadi 

city according to split-plot Design by using the Randomize Complete blook design with three 

replication: the results of the study gave significant differences between all characters. This study 

gave as increase in genetic variance G2  phenotypic variance P2 , heritability percentage H
2

b.s 

and for all characters under the level of  nitrogen (N2). The result of this study showed the 

cultivars of barley  (V8, V12) gave high response for level nitrogen (N2) in grain yied and gave 

grain yield (6.4, 6.2)T/ha respectively. 

 

 المقدمة

من محاصيد الحومب الستسة الستعساله في مخت ف اإلغراض الغذااية والع فية .Hordeurm Vulgare L يعد الشعير

طحين الحنطة ال تماء  وم ه ع ا السماا الوروتينية والمار مهيدراتية  %( مو72-72وال ناعية ويخ ط طحينية  نتوة )

( وتدخد  وم ه في أنتاج السملت الذ  يدخد في  عض السنتياا الغذااية 7,7,1واألليا  والسماا السعدنية والدهمن )

استنواط أصنا  من  ( وهناك  تاا  حاية عديد  تتعا في ميال تر ية محاصيد الحومب الا2,4والسشرو اا المحملية )

الشعير تتسيز  اإلنتا ية العالية والنمعية الييد  وتممن متاسة ل سناطل الويئية الستواينة في المطر ولل تير  محاوالا لتحميل 

اهدا  هذا السح مل عن  طريل التر ية  التتيين إال  نطاق محدوا  تون صعم ة ا راء عس ية الت ميح لتذا السح مل التتمفر 

في العراق عن مد  التمد  الحاصد في ال فاا االنتا ية لتذه االصنا  تحت ظرو  السنطمة المسطا سماء كانت  اراساا

ل فة  اصد الحومب او ل فاا ذاا ارتواط مواشر  الحاصد يتد  الوح  الا اراسة الت مك المرا ي في ال فاا االنتا ية 

ريل التتييناا مو األصنا  السعتسد  او االستسرار في تمميستا لتنماا والحم ية لغرض االستفاا  منتا في  رامج التر ية عن ط

اخر   لغرض انتخاب او استنواط ستالا تتفمق ع ا االصنا  السعتسد  من  ي  الحاصد والنمعية واالستخدا  االماد 

 والمفمء لألسسد  النيترو ينية والذ  يمما الا التمسو الرأسي  انتاج الشعير في العراق.

 

 واد وطرائق العملالم

لسعرفة استيا ة عشرون صنفاً ورا يا من  7222-7224نفذا تير ة  م ية في مدينة الرماا  ختل السمسل الشتم  

 1الشعيرلستتميين من التساا النايترو يني تل الح مل ع ا االصنا  من التيئة العامة ل وحم  الزراعية التطويمية )يوين  دول

%نيترو ين( ع ا افعتين 44 هف   شمد يمريا )Nكغل  722و122تميي من التساا النايترو يني نتوتا ومنشئتا( استخد  مت

( 22P2%42األولا عند الزراعة والاانية في طمر التفرعاا سسدا كذلك  سيو السعامتا  تساا سم ر فمسفاا المالتيم  )
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شس ت معامتا  Split-plotلماخ السنشمة ( طومت التير ه   ترتين األ4  هف أضيفت عند الزراعة ) P205كغل 02 سعدل 

التساا النترو يني أاللماخ الرايتية واألصنا  أاللماخ الاانمية  ات  ممرراا  ت سيل المطاعاا العشماايه المام ه شس ت 

 كغل هف زرعت السعامتا122سل  ين التطمر وكان معدل الوذار 72  و ستافة 2الم د  التيريوية ع ا ار عة خطمط  طمل 

سل وغطيت الوذور  التر ة وتل إروااتا وعزقتا عند الحا ة وارست 2-7في خطمط  اليد ع ا عسل  7224 11 12 تاريخ 

 وة )غل( ,الحاصد الوايملم ي طن هف,  اصد الحومب 1222ال فاا التالية: ارتفاع النواا )سل( ,عدا الحومب  التنو ة, وزن

 طن هف، اليد الح اا.

 

 الداخلة في الدراسة : أصناف الشعير1جدول 

 االصل النسب الصنف او الرمز ت

1.  BKL88-38 Aths/BC-ICB82-0982-OSH-OAP-OAP سوريا 

2.  BKL88-346 Deir Alla 106/Lignee527//Assala ICB82-0055-OSH-2AP-OAP سوريا 

3.  BKL88-45 Mari/Aths*2//Kantara CYB-1659-LAP-OAP-OAP سوريا/ قبرص 

4.  BKL87N-4 Ma25-84 / Aths- CYB-0165-14A-2A-1A-OA قبرص 

5.  BKL88-58 Arizona 5908/Aths/3/Mari/Aths//Aths  CYB-2105-OD-OAP-

OAP 

 سوريا/ قبرص

6.  BKL88-319 NK 1207/3/Api/CM67 Mona ICB83-1259-OAP سوريا 

7.  BCB88-239 Deir Alla 106//Hem/Bc ICB78-0310-5AP-IAP-22AP-2AP-OAP سوريا 

8.  BKL88-384 Chaaran-01/WI2291 ICB-0291-IAP-IAP-IAP-3AP-OAP سوريا 

9.  BAIN89-1208 Arimar/Aths CYB-3506-OD-OAP قبرص/ سوريا 

11.  UC-337 - أمريكا 

11.  Kythraia Cyprus local variety قبرص 

12.  Lefkonoiko Cyprus local variety قبرص 

13.  CM-67 Calforina mariuot//12376 S أمريكا 

14.  Bhooth-1 (UC 337 //Arivat) العراق 

15.  Bhooth-10 (CM-67//Arivat) العراق 

 العراق تشعيع صنف الشعير نومار بأشعة كاما أمل  .16

17.  BKL88-216 Rihane-03 3 Bc / Rihane Ky63-1294 ICB83-0605-OAP سوريا 

 العراق تشعيع الجين االنعزالي للشعير االسود المحلي ذو الصفين مع اريفات في الجيل الثالث سمير  .18

 أمريكا (Arivat // California mariuot) نومار  .19

 أمريكا (Faghn // Athas) أريفات  .21
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 التحاليل اإلحصائية والوراثية

و ترتين االلماخ السنشمه استعس ت متمسطاا السر عاا  R.C.B.Dتل أ راء التح يد اإل  ااي وليسيو ال فاا وفل ت سيل 

   -سظتر  والتواين المرا ي والتواين الويئي ل  فاا السدروسة و تطويل السعاالة التالية:الستمقعة لحتاب كد من التواين ال
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 :حيث إن  

    G التواين المرا ي= 

E
~

 =التواين الويئي

 =التواين السظتر 

MSv                   متمسط السر عاا لألصنا= 

MSe                  متمسط السر عاا ل خطأ التيريوي= 

r                  عدا السمرراا = 

 (2وتل  تاب نتوة التمري   السعنا الماسو من السعاالة التالية )

X100 

   

 (2, 4ا  السعاالة التالية)وتل  تاب اليد االستيا ة ل نيترو ين  ل فة الحاصد  استخد

 ي  أن     DYYN /)/(1 21 

= y1  اصد ال نف تحت الستتم  الماطئ ل نايترو ين  

Y2اصد ال نف تحت الستتم  العالي ل نيترو ين  = 

=D  = ف  1شد  تأ ير النايترو ين







 

  النتااج والسناقشة

( ان االختتفاا  ين متمسط مر عاا التساا النيترو يني كانت عالية 7 فاا السدروسة ) دول يظتر من نتااج تح يد التواين ل 

(  ي  و د فروقاا عالية السعنمية 0و 2و 2السعنمية ليسيو ال فاا السدروسة وهذا ما أكدته الدراساا التي قا   تا كد من )

% ليسيو 1مر عاا األصنا  كانت معنمية عند متتم  لوعض ال فاا  استخدا  متتمياا التساا النيترو يني .أما متمسط 

(  ي  و د اختتفاا معنمية  ين أصنا  الشعير ول  فاا 17و11و12ال فاا السدروسة وهذا ما أشار إليه كد من )

النايترو ين( كانت عالية السعنمية ×السدروسة مسا يتسح  دراسة س مكتا المرا ي, كسا و د نتيية التداخد  ين )األصنا  

 ليسيو ال فاا السدروسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 معدل حاصل جميع األصناف تحت المستوى الواطئ

 معدل حاصل جميع األصناف تحت المستوى العالي للنيتروجين
 للنيتروجين
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 ( تحليل التباين للصفات المدروسة في الشعير تحت مستويين من السماد النيتروجيني2جدول )

 

مصادر 

 االختالف

درجات 

 الحرية

ارتفاع 

 النبات

عدد الحبوب/ 

 سنبلة

حبة 1111وزن 

 )غم(

الحاصل البايلوجي 

 طن/هـ

الحاصل 

 طن/هـ

دليل 

 الحصاد

 المكررات
2 

      

8.1 21.5 22.6 4.25 4.75 11.1 

 النتروجين
1 

** ** ** ** ** ** 

269.6 114.3 39.3 212.8 3.6 911.1 

 2 الخطأ أ

      

1.25 1.15 1.1 1.22 1.2 1.3 

 االصناف
19 

** ** ** ** ** ** 

68.17 96.97 56.62 3.57 4.83 658.1 

االصناف * 

 19 النتروجين

** ** ** ** ** ** 

15.2 86.67 89.37 12.53 5.25 28.35 

 76 الخطأ ب

      

1.31 4.58 5.4 1.8 1.23 2.97 

 

 ( تأثير مستويات السماد النتروجيني في ارتفاع النبات )سم( لعشرون صنفا من الشعير3جدول )

 التراكيب الوراثية
 Nمستوى السماد كغم / هـ 

 المعدل
N1 N2 

V1 97.6 111.9 99.8 

V2 92.2 95.2 93.7 

V3 89.9 94.1 92.6 

V4 98.3 111.3 99.8 

V5 91.8 94.2 92.5 

V6 92.4 98.7 95.5 
V7 96.1 99.8 98.1 
V8 93.3 96.5 94.9 

V9 87.6 92.1 89.9 

V10 96.3 98.4 97.4 

V11 111.7 116.3 114.1 

V12 93.3 98.6 96.1 

V13 92.8 92.3 92.6 
V14 91.8 95.4 93.6 

V15 98.5 97.5 98.1 
V16 91.2 111.5 95.3 

V17 94.7 92.7 93.7 

V18 98.7 96.9 97.8 

V19 111.5 112.7 111.6 

V20 93.1 95.6 94.3 

  1.86 أ.ف.م

 96.14 97.59 94.49 المعدل

 1.31 1.39 أ.ف.م
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 ( تأثير مستويات السماد النتروجيني في عدد الحبوب بالسنبلة لعشرون صنفا من الشعير4جدول )

التراكيب 

 الوراثية

 Nمستوى السماد كغم / هـ 
 المعدل

N1 N2 

V1 41.8 52.2 46.5 

V2 44.9 51.9 47.9 

V3 46.6 51.8 49.2 

V4 49.5 42.7 46.1 

V5 42.1 44.3 43.2 

V6 44.2 38.1 41.2 

V7 55.2 51.1 56.6 

V8 38.6 42.4 41.5 

V9 46.7 41.1 43.9 

V10 44.2 52.5 48.4 

V11 38.4 53.4 45.9 

V12 52.8 51.2 51.5 

V13 46.2 53.5 49.9 

V14 41.9 58.8 51.4 

V15 56.1 47.3 51.7 

V16 45.6 52.1 48.9 

V17 39.7 36.2 38.1 

V18 46.2 49.2 47.7 

V19 43.8 41.7 42.8 

V20 51.9 44.2 48.1 

  3.5 أ.ف.م

 46.71 47.64 45.77 المعدل

 2.46 1.84 أ.ف.م

 

 

 ارتفاع النبات )سم( 

( الا و ما فروق معنمية  ين متتمياا التساا النايترو يني في تأ يرها ع ا ارتفاع النواا 7تشير نتااج تح يد التواين ) دول

نة  الستتم  ألتساا  الااني الذ  أعطا اع ا ( سل ممار04.42معدل الرتفاع النواا   غ ) N1فأعطا الستتم  ألتساا  

(سل وير و سون ذلك الا ان التساا النايترو يني يما  إلا زياا   يل ختيا النواا وسرعة 02.20معدال الرتفاع النواا   غ )

ارتفاع النواا ( اخت فت االصنا  معنميا في 2و2و 4انمتامتا ويزيد من كفاء  عس ية التركين الضماي وصنو السماا الغذااية )

( سل وير و سون التواين في ارتفاع النواا الا اختتفتا في 124.2( اع ا معدل الرتفاع النواا   غ )V11فمد اعطا ال نف )

( 14و 17عدا العمد وطمل التتمية وخاصة التتمية الع يا ل فه ارتفاع النواا تتفل هذه النتيية مو ما و ده  ا امن اخرون )

( اع ا ارتفاع ل نواا عند الستتم  V11معنميا مو متتمياا التساا النايترو يني فمد أعطا ال نف ) .تداخ ت االصنا 

( اقد V9 ينسا اعطا ال نف )  N2كذالك اعطا نفس ال نف اع ا ارتفاع ل نواا عند الستتم  التساا   N1التساا  

 .N2ارتفاعا عند الستتم  التساا  ( اقد V13 ينسا اعطا ال نف ) N1ارتفاع ل نواا عند الستتم  التساا  

 

 عدد الحبوب في السنبلة

( الا و ما فروق معنمية  ين متتمياا التساا النايترو يني 4يتضح من نتااج تح يد التواين ل فة عدا الحومب التنو ة ) دول 

تفمق الستتم   (  وة ويعز 42.44اع ا معدل ل  فة   غ)N2 في تا يرها ع ا هذه ال فة اذ اعطا الستتم  التساا 

في عدا الحومب ل تنو ة الا ان التساا النيترو يني ساعد ع ا سرعة انمتا  الختيا واا  الا استطالة التنو ة   N2التساا 
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وزياا   يستا فضت عن زياا  ورقة الع ل التي استست في زياا  عدا الحومب في التنو ة ان هذه النتيية تتفل مو ما تمصد 

( اع ا عدا ل حومب ل تنو ة V15 فت االصنا  معنميا في عدا الحومب ل تنو ة فمد اعطا ال نف )( اخت14و12و14اليه)

(  وة ويعما تواين االصنا  في عدا الحومب 42.2( اقد عدا  ومب ل تنو ة   غ )V8(  وة  ينسا اعطا ال نف )21.2  غ)

وه الم ير  عدا  ومب ل تنو ة اع ا من االصنا  ل تنو ة الا تواينتا في طمل التنو ة و شمد عا  تعطي اصنا  الشعير ش

  وه .  22.2  غ   7Nمو الستتم  التساا   V14طمي ة التاق اذ يت ظ ان افضد تداخد تحمل من ختل 

 حبة غم لعشرون صنفا من الشعير 1111( تأثير مستويات السماد النتروجيني في وزن 5جدول )

التراكيب 

 الوراثية

 Nـ مستوى السماد كغم / ه

 المعدل
N1 N2 

V1 39.4 37.1 38.3 

V2 41.1 38.6 39.3 

V3 38.1 41.1 39.1 

V4 35.9 44.5 41.2 

V5 42.2 41.7 42.1 

V6 39.9 45.8 42.9 

V7 34.7 34.3 34.5 

V8 43.9 44.7 44.3 

V9 41.3 42.9 41.6 

V10 42.2 34.4 38.3 

V11 45.3 33.7 39.5 

V12 32.2 39.9 36.1 

V13 33.9 31.6 32.8 

V14 44.6 42.7 43.7 

V15 37.8 46.7 42.3 

V16 41.5 41.2 41.9 

V17 38.3 49.2 43.8 

V18 35.9 41.2 38.1 

V19 42.3 41.2 41.8 

V20 38.4 41.1 39.2 

  3.78 أ.ف.م

 39.9 41.5 39.3 المعدل

 2.67 1.78 أ.ف.م

 

 حبة )غم(  1111وزن 

(غل يعد وزن الحوة من اهل مممناا الحاصد  اعتواره 42.2 وه   غ ) 1111 ا معدل لمزن اع N2اعطا الستتم  التساا   

السر  ة النتااية لعس ياا التسايد الضماي التي تنتمد الا الحوة وان ارتفاع ار اا الحرار  وطمل الفتر  الضماية تما  الا 

( و دا اختتفاا معنمية 10و12تتفل مو ما تمصد اليه ) سرعة امتتء الحوة  زياا  معدل التتسيد النايترو يني هذه النتيية

( اقد وزن ل حوة V13(غل واعطا ال نف )44.7( اع ا وزن ل حوة   غ)V8 ين االصنا  في وزن الحوة فمد اعطا ال نف )

االمتتء كسا ( غل ويعما تواين االصنا  في وزن الحوة الا تواينتا في سرعه ومعدل عس ية امتتء الحوة وطمل فتر  77.2  غ)

ان متا ة ورقة الع ل وفتر   مااتا خضراء هي األخر   تؤ ر في وزن الحوة وان زياا  مممن او اكار من مممناا الحاصد 

( تداخ ت متتمياا 72و14يمما الا خفض مممن او اكار من مممناا الحاصد هذه النتيية تتفل مو ما تمصد اليه كد من )

 N1( غل عند الستتم  التساا 42.7( اع ا وزن ل حوة   غ )V11الحوة اذا اعطا ال نف) التتسيد واالصنا  معنميا في وزن

( اقد وزن V13وV12واعطا ال نفين )  N2( عند الستتم  التساا  40.7( اع ا وزن ل حوة   غ )V17 نسا اعطا ال نف ) 

  التتا و.N2 و  N1( غل عند الستتميين71.4و77.7ل حوة   غا )
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 الحاصل البايولوجي )طن/هـ(

اعطننا  –( ان متننتمياا التننساا النيترو يننني أ ننرا معنميننا فنني الحاصنند الوننايملم ي 4يتضننح مننن نتننااج تح ينند التونناين ) نندول 

( طن هف ان سون هذه الزياا  ير و الا عندا االشنطاء الحام نة ل تننا د وكنذلك 17.44معدل ل  فة   غ ) N2  الستتم  التساا

(. 12و 12و  14وتتفل هنذه النتيينة منو منا تمصند الينه ) N2زياا  السماا الغذااية السترسوة في الحومب عند الستتم  التساا  

( 14.2اع ا  اصد  ايملم ي   نغ ) (V11)يملم ي فمد اعطا ال نف و دا اختتفاا معنمية  ين األصنا  في الحاصد الوا

( طن هنف وير نو التننون النا زيناا  عندا التفرعناا وسننرعة 12.1اقند  اصنند  نايملم ي   نغ ) (V6)طن هنف واعطنا ال ننف 

اختً معنميناً  نين امت اص العناصر الغذااية السم ما  في التر ة وزياا  السنماا الغذااينة السترسنوة فني ا نزاء النوناا. و ندا تند

( طن هننف عننند 12.4( اع ننا  اصند  نناي م ي   نغ )V17النيتننرو ين فني الحاصنند الونايملم ي اذ اعطننا ال ننف )× االصننا  

 .N2الستتم  التساا  

 حاصل الحبوب )طن/ هـ( 

اا التساا ( الا و ما فروق عالية السعنمية في  اصد الحومب نتيية لتغير متتمي2تشير نتااج تح يد التواين ) دول 

( طن هف وير و سون ذلك الا تفمق اصنا  الشعير 4.00معدل ل  فة   غ ) N2النايترو يني. اعطا الستتم  التساا  

وقد اخت فت نتااج الوحم  في تحديد N1 ع ا مايتتتا السزروعة عند الستتم  التساا   N2السزروعة عند الستتم  التساا  

ن والذ  يعطي اع ا  اصد  وم ي، وان  اصد الحومب يزااا  زياا  متتمياا التتسيد الستتم  التساا  الساالي ل نايترو ي

 ( تأثير مستويات السماد النتروجيني في الحاصل البايلوجي طن/هـ لعشرون صنفا من الشعير6جدول )

 التراكيب الوراثية
 Nمستوى السماد كغم / هـ 

 المعدل
N1 N2 

V1 11.1 12.6 11.4 

V2 11.2 15.2 13.2 

V3 9.6 13.1 11.3 

V4 13.2 15.9 14.6 

V5 11.4 12.7 11.6 

V6 8.7 11.6 11.1 

V7 12.3 14.3 13.3 

V8 9.4 11.7 11.6 

V9 11.6 14.5 12.6 

V10 8.8 11.9 11.4 

V11 13.4 16.2 14.8 

V12 12.7 14.5 13.6 

V13 9.9 11.9 11.4 

V14 11.1 11.3 11.7 

V15 11.4 15.4 13.4 

V16 12.1 14.7 13.4 

V17 13.3 15.4 14.3 

V18 11.8 11.8 11.8 

V19 11.6 14.7 12.7 

V20 12.1 15.3 13.7 

  1.45 أ.ف.م

 12.33 13.64 11.14 المعدل

 1.12 1.37 أ.ف.م
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(. و دا اختتفاا معنمية  ين االصنا  في  اصد الحومب فمد اعطا ال نف 17و12و 2كغل ا ) 122-02النايترو يني من 

(V8( اع ا  اصد  وم ي   غ )( طن هف  ينسا   غ اقد  اصد  وم ي ل  نف )4.4V1( )7.7 طن هف وسون ذلك ير و الا )

يؤا  الا سرعة انمتا  الختيا وزياا   يستا ويزيد من كفاء  عس ية التركين  N2ان الستتم  العالي من التساا النيترو يني 

 الضماي و التالي يزااا تراكل السماا الغذااية السترسوة فتؤا  الا زياا  الحاصد.تداخ ت االصنا  معنمياً مو متتمياا التساا

( طن هف.وذلك  تون 4.2  غ ) N2اع ا  اصد  وم ي عند الستتم  التساا   (V8)النيترو يني  ينسا اعطا ال نف 

 التحتين الذ  طرا ع ا مممناا الحاصد لتذا ال نف اضافه الا استيا ة ال نف ل يرعاا العاليه من التساا النيترو يني .

 دليل االستجابة للنيتروجين

( استيا ة عشرون صنفاً من الشعير ل نيترو ين ل فة  اصد الحومب. تغيرا قيل االستيا ة من قيل منخفضة 2يوين ) دول 

( اصنا  قيل استيا ة اكور من وا د  ينسا 0قيل عالية  تن ال نف اال ان  سيو قيل االستيا ة كانت مم وة واعطت )الا 

واقد قيسة استيا ة ل  نف  7.47(   غت V1( وكانت اع ا قيسة استيا ة ل  نف )1( صنفاً قيل استيا ة اقد من )11اعطت )

(V8( غت   )وهذا ما اكدته الدراسة التي 2.14 )( 2ا راها.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات السماد النتروجيني في حاصل الحبوب طن/هـ ودليل االستجابة لعشرون ( تأثير مستوي7جدول )

 صنفا من الشعير

 التراكيب الوراثية
 Nمستوى السماد كغم / هـ/ 

 المعدل
 الحاصل Nدليل االستجابة لل

N1 N2 NRI 

V1 2.9 3.5 3.2 2.43 

V2 4.3 4.9 4.6 1.74 

V3 3.6 3.9 3.8 1.11 

V4 5.7 5.8 5.8 1.14 

V5 4.2 4.3 4.3 1.29 

V6 5.1 5.2 5.2 1.27 

V7 4.8 4.9 4.9 1.28 

V8 6.1 6.7 6.4 1.14 

V9 5.7 6.1 5.8 1.71 

V10 5.3 6.2 4.8 2.1 

V11 4.2 4.7 4.5 1.43 

V12 3.1 3.7 3.4 2.29 

V13 4.8 4.9 4.9 1.28 

V14 4.6 5.1 4.8 1.14 

V15 4.5 4.7 4.6 1.57 

V16 4.6 4.7 4.7 1.29 

V17 3.6 3.9 3.8 1.11 

V18 6.1 6.3 6.2 1.43 

V19 5.4 5.7 5.6 1.43 

V20 4.3 4.9 4.6 1.74 

   1.78 أ.ف.م

 4.83 4.99 4.64 المعدل

  0.40 0.25 أ.ف.م
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 دليل الحصاد

(  ينسا 47.2) معدل ل  فة   غ N1( لمد اعطا الستتم  التساا  2ا را متتمياا التساا معنمياً في اليد الح اا) دول 

( وقد يعما التون في هذا االنخفاض الا زياا  ارتفاع النواتاا مو ق ة 72.2معدل ل  فة   غ ) N1اعطا الستتم  التساا  

وهذا يؤا  الا عد  التمازن  ين  اصد الحومب والحاصد الوايملم ي تتفل هذه  N2عدا الفروع الفعالة عند الستتم  التساا  

اع ا اليد   اا   غ  (V8)(.و دا اختتفاا معنمية  ين االصنا  لمد اعطا ال نف 17، 12، 2ليه )النتيية مو ما تمصد ا

( ور سا ير و التون الا التمازن الحاصد لمد من 72.2( اقد معدل لدليد الح اا و  غ )V12(  ينسا اعطا ال نف )42.4)

(.تداخ ت 2-4سيد وتتفل هذه النتيية مو ما تمصد اليه )زياا   اصد الحومب والحاصد الوايملم ي نتيية لتغير متتمياا التت

 ( تأثير مستويات السماد النتروجيني في دليل الحصاد  لعشرون صنفا من الشعير8جدول )

التراكيب 

 الوراثية

 Nمستوى السماد كغم / هـ 
 المعدل

N1 N2 

V1 28.7 27.7 28.2 

V2 38.4 32.2 35.3 

V3 37.5 29.7 33.6 

V4 43.1 36.4 39.8 

V5 41.3 33.8 37.1 

V6 58.6 44.8 51.7 

V7 39.1 34.2 36.6 

V8 63.6 57.2 61.4 

V9 53.7 41.3 47.5 

V10 61.2 52.1 56.2 

V11 31.5 29.1 31.3 

V12 24.4 25.5 25.1 

V13 48.4 44.9 46.6 

V14 45.5 44.2 44.9 

V15 39.4 31.5 54.6 

V16 38.1 31.9 35.1 

V17 27.1 25.5 26.3 

V18 56.4 58.3 57.4 

V19 51.9 38.7 44.8 

V20 35.5 32.1 33.8 

  2.8 أ.ف.م

 41.25 37.5 43.11 المعدل

 1.98 1.43 أ.ف.م
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( عند الستتم  47.4اع ا اليد   اا   غ ) (V8)متتمياا التساا واالصنا  معنمياً في اليد الح اا اذ اعطا ال نف 

 .N2( عند الستتم  التساا  22.7 ينسا اعطا نفس ال نف اع ا اليد   اا   غ ) N1التساا  

 روجيني في التباين المظهري ومكوناتهتأثير السماد النايت

( وقيل نتوة التمري   السعنا P2( والسظترية )e2( والويئية )G2( تمديراا التوايناا المرا ية )0يمضح  دول )

h)الماسو 
2

B.S) النايترو يني ويتضح من النتااج و ما مد  واسو من  لعشرون صنفاً من الشعير وتحت متتميين من التساا

ل  فاا السدروسة ان  (N1)اع ا من متمسطاا  (N2)التواين ل  فاا السدروسة تحت متتمياا التتسيد. كانت متمسطاا 

h)زياا  مممناا التواين المرا ي اا  الا تحتين نتوة التمري  
2
B.S)  ازاااا  فمد ازاااا نتوة التمري  ليسيو ال فاا,  ي

. وهذا يعني اعطاء فرصة النتخاب ستالا متفمقة في صفة الحاصد عند الستتم  N2% عند الستتم  02.4 -% 02.2من 

العالي ل تساا النايترو يني، وينعمس االتياه ذاته ل  فاا السدروسة االخر  لتنتخاب عند الستتمياا العالية من التساا 

اين الا اممانية استخدا  الحاصد الوايملم ي وعدا الحومب  التنو ة كسعيار لتنتخاب النايترو يني وقد اشار عدا من الوا 

 ( تشير الدراسة ان االصنا  الحدياة الستتنوطة والستتمرا  قد تسيز قتل منتا  ارتفاع  اص تا نتيية ل تحتين 0ل فة الحاصد )

لا استيا ة هذه االصنا  ل يرعاا العالية من التساا الذ  طرأ ع ا ال فاا الحم ية نتيية لتحتين مممناا لحاصد إضافة ا

النيترو يني التي استست  دورها في زياا  عدا الحومب في التنو ه مسا انعمس ذلك ع ا  اصد الحومب ان تمييل ماد هذه 

ي  والتحتين االصنا  تحت الستتمياا العالية من التساا النايترو يني اا  الا زياا  قيسة التواين المرا ي ونتوة التمر

 المرا ي الستمقو التي استست في زياا  عدا الحومب في التنو ة واليد لح اا و اصد الحومب.

 

( تأثير مستويات السماد النتروجيني في مكونات التباين  الوراثي والمظهري ونسبة التوريث بالمعنى ألواسع للصفات المدروسة على 9جدول )

 عشرون صنفا من الشعير

 

بات ارتفاع الن

 )سم(

عدد الحبوب / 

 السنبلة

حبة  1111وزن 

 )غم(

الحاصل البايلوجي 

 طن / هـ

حاصل الحبوب 

 طن/هـ
 دليل الحصاد

N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

δ
2
G δδ 22.9 25.4 27.8 36.4 18.6 19.3 1.75 1.5 1.79 2.71 119.2 131.2 

e  3.2 3.7 5.9 4.1 3.1 2.8 1.47 1.98 1.21 1.24 4.8 3.2 

δ
2
p 26.1 27.1 33.7 38.5 21.7 22.1 2.22 2.48 2.1 2.94 114.1 133.5 

 87.73 93.72 82.5 94.59 85.71 87.33 33.1 61.48 89.5 91.8 95.7 97.6 

 

 : المصادر

الوذار ع ا  اصد الحومب ومممناته . تا ير متافاا الزراعة  ين الخطمط ومعدالا 1024التمريتي، وااد م طفا  اسل. 

  امعة  غداا. -ك ية الزراعة  -وال فاا االخر  ل نفين من الشعير، رسالة ما تتير

. تا ير  التتسيد النترو يني والفمسفاتي وكسياا الوذار ع ا 1024الفخر ، عود هللا قاسل ومحفمظ عود الماار و امر سعد هللا. 

العدا:  12ر تحت الظرو  الديسية شسال العراق. مي ة زراعة الرافدين السي د الحاصد ومممناته ل نفين من الشعي

27-121. 

ل حش الستمرر  Vulgarel Hordeum. استيا ة تراكين ورا ية من الشعير. 7221العتيسي، عواس لطيف عود الر سن. 

  امعة  غداا.  –ك ية الزراعة  –رسالة ما تتير  –وانتاج الحومب 

 –. تا ير معدالا الوذار والستافاا  ين التطمر وطريمة التتطير في نسم محاصيد المسح التنو ي 7221.  تمن، ا تتال ع ي

  امعة  غداا.  –ك ية الزراعة  –رسالة ما تتير 

. تا ير الماافة النواتية والتتسيد في نسم و اصد صنفين من الحنطة تحت الظرو  الديسية في 1024يمنس عود الماار،  –ع ي 

  امعة السمصد.  –ك ية الزراعة والغا اا  –العراق. اطرو ة اكتمراه شسال 

. اراساا ورا ية لحاصد الحومب 1020عدنان  تن و سد  الدليسي وامير  فاضد وسعيد محسما صالح.  –العذار  

 الواي م ي واليد الح اا في  نطة الخوز تحت الستتم  العالي من التساا النايترو يني في العراق.
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