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حاثير يذة األضاءة في حاصم انعهف األخضر وانجاف نًحصىني انشعير وانشىفاٌ ححج 

 ظروف جهاز األسخنباث

 

 رئاو شاكر يحًىد              يىفك عبذانرزاق اننميب

 كهيت انسراعت / جايعت بغذاد

 

 انخالصت :

ثغذاد فٙ يضسػخ ألحذ  –سِ انذٔ –فٙ يُطمخ ػشة عجٕس  2013- 2012َفزد رغشثخ فٙ عٓبص األعزُجبد فٙ عُخ 

انًضاسػٍٛ ، ثٓذف دساعخ أيكبَٛخ أَزبط األػالف انخؼشاء يٍ انشؼٛش ٔانشٕفبٌ فٙ عٓبص األعزُجبد ٔ نًؼشفّ 

 18ٔ  12ٔ  6ٔ  0أفؼم يذح أػبءح ٚزؼشع نٓب َجبد انشؼٛش ٔانشٕفبٌ فٙ عٓبص األعزُجبد. ار كبَذ يذح األػبءح 

 1-عبػّ. ٕٚو 18ٔثغزخ يكشساد فكبَذ أفؼم يذح أػبءح  CRDٔفك رظًٛى  . َفزد انزغشثخ-1عبػّ . ٕٚو 24ٔ 

كغى   21.28عى ٔ 21.80ثأػطبئٓب أفؼم أسرفبع نهُجبد ٔحبطم أخؼش ٔعبف نكال انًحظٕنٍٛ ار ثهغذ فٙ انشؼٛش 

 ثبنززبثغ.   -2كغى .و 5.25ٔ  -2كغى .و 21.91عى ٔ 22.43ٔفٙ انشٕفبٌ   -2كغى .و 4.67ٔ   -2.و

 

 انشؼٛش ، انشٕفبٌ ، األعزُجبد ، يذح األػبءح. ث يفخاحيت :*كهًا

 

Effect of Daily Light Period on Barley Yield and Oat Green Fodder Under 

Hydroponic System 

 

R.SH.Al- Zubadie              M.A.AL-Naqeeb 

 

ABSTRACT : 

      Experiment  was  carried  out  at  Farm  belong  to farmer  in  Arab  Gbour - Baghdad  

during  2011 - 2012  season . to study the  ability of producing  green  forage  from  

barley  and  oat  green  and  also  to  know  the  best  period  of  light exposed  to  it  

barley  and  oat  at hydroponic  system  . The  light  periods  used  were  0, 6, 12, 18, 24 

h. d -1  on  plant  height  , green forage  and  dry  matter of  barley and oat. CRD design 

with six replications was used  .                                       

 The result showed that : 18 h.day-1 gave the highest plant height , green forage and dry 

weight for barley 21.80cm 21.28Kg.m  4.67K g.m respectively, and oat 

22.43cm,21.91Kg.m  and 5.25 Kg .m.  respectively                                                 . 

 

 

 : انًمذيت

ػالف ثإَٔاػٓب العًٛب انخؼشاء رؼذ يشكهخ رٕفٛش األ

يُٓب يٍ ثٍٛ أْى يؼٕلبد رًُٛخ انضشٔح انحٕٛاَٛخ فٙ 

اٚخ دٔنخ ثبنؼبنى. أٌ انضساػخ انزمهٛذٚخ نهًحبطٛم 

انؼهفٛخ انًخزهفخ رحزبط انٗ يغبحبد كجٛشح ٔيٕعى 

ؽٕٚم ٔأٚذ٘ ػبيهّ كضٛشح ألَزبط انحبطم األخؼش 

ثذٚهّ  ٔانغبٚهظ. نزنك أطجح انزفكٛش ثأٚغبد ؽشائك

ألَزبط انؼهف األخؼش يضم ؽشٚمخ األعزُجبد انزٙ 

اللذ اْزًبيب" كجٛشا" يٍ لجم انجبحضٍٛ فٙ أغهت دٔل 

انؼبنى نًب رٕفشِ يٍ كًٛخ ػهف أخؼش فٙ يذح ًَٕ 

 االول انبحث يسخم يٍ اطروحت دكخىراه نهباحث 
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لظٛشح ٔػهٗ يذاس انغُّ ، فؼال ػٍ انمذسح انؼبنٛخ 

فٙ انزحكى انكبيم ثجٛئخ انُجبد ٔانحظٕل ػهٗ يُزظ 

ٔ لًّٛ ػبنٛخ يٍ انكبسثْٕٛذساد خبل يٍ انزهٕس ٔر

، Sinsinwar   ٔTejiaٔانجشٔرٍٛ ٔؽبلخ انٓؼى )

(. اٌ لهخ انزطجٛمبد انضساػٛخ فٙ ْزا انًغبل  2012

دػذ انحبعخ نًؼشفخ أعظ صساػخ األػالف فٙ غشف 

األعزُجبد ٔػشٔسِ انزأكٛذ ػهٗ انًحبطٛم انؼهفٛخ 

انز٘ انًًّٓ راد انمًٛخ انغزائٛخ انؼبنٛخ يضم انشؼٛش 

ٚأرٙ فٙ انًشرجخ انضبنضخ يٍ ثٍٛ انًحبطٛم انحمهٛخ فٙ 

أَزبط انحجٕة ثؼذ انمًح ٔانشص ٔأعزؼًبالرّ انًًٓخ 

( .ٔانز٘ ثهغ F.A.O ، ،2008كًحظٕل ػهفٙ )

 2010نؼبو  1-كغى . ْـ 1128يؼذل أَزبعّ فٙ انؼشاق

حٕس األلزظبد ث ) لغى ثحٕس األلزظبد انضساػٙ،

ٕل انشٕفبٌ انز٘ ٚؼذ (. كزنك يحظ2012انضساػٙ،

يٍ انًحبطٛم انًًٓخ نزًٛض أٔسالّ انطشّٚ ثأسرفبع 

لًٛزّ انغزائٛخ ٔركٌٕ يغزغبغّ يٍ لجم انحٕٛاَبد 

(Dong ،ٌٔ2003ٔآخش ٔLin ،  ٌٔ2010ٔآخش ،)

أٌ أَزبط انؼهف األخؼش ثبألعزُجبد ٚؼذ ػًال عذٚذا 

فٙ انؼشاق ٚغزحك األْزًبو نزا ٚغزٕعت يؼشفخ 

انظحٛحّ ٔانكفٕءِ نهزؼبيم يغ ْزِ  األعظ انضساػٛخ

انطشٚمّ يُٓب رحذٚذ يذح األػبءح انًضهٗ انزٙ رغزؼًم. 

 Bid   ٔwell (1974 ٔ )Peerاشبس كم  يٍ

ٔLeeson (1985 اٌ انمهٛم يٍ انؼٕء فٙ انُظف )

انضبَٙ يٍ ػًش انُجبد فٙ انًغزُجذ ٚشغغ ػًهٛخ 

انزًضٛم انؼٕئٙ ٔأٌ لهخ انؼٕء أٔػذيّ ُٚؼكظ ػهٗ 

كضبفخ انُجبرٛخ حٛش ركٌٕ لهٛهخ ٔلظش فٙ انشزالد ان

انُبيٛخ ، لذ ٚكٌٕ انغجت فٙ رنك  اػزًبد انشزالد 

انُبيٛخ فٙ أٚبيٓب األٔنٗ ػهٗ انُشب ٔانذٍْ األحزٛبؽٙ 

نزضٔٚذْب ثبنطبلخ ثغجت لهخ انزًضٛم انكبسثَٕٙ. رضداد 

أًْٛخ انجُبء انؼٕئٙ نُجبد انشٕفبٌ ػُذ انٕٛو انخبيظ 

،  Wangerفٙ غشف األعزُجبد   (  يٍ أَجبرّ

(. رُخفغ انًبدح انغبفخ نهشؼٛش انًغزُجذ ثُغجخ 1984

% ػُذ رؼشع انُجبد نألػبءح ثؼذ انٕٛو انخبيظ 9.4

(. ايب انزؼشع Chung،1989يٍ ػًش انُجبد   )  

نفزشح أػبءح نًذح صالصخ اٚبو  فمذ أػطذ أخزالفب يؼُٕٚب 

 Morganذ )لهٛم فٙ انٕصٌ انغبف نهشؼٛش انًغزُج

 Sneath(.اشبسد دساعخ لبو ثٓب   1992ٔآخشٌٔ ، 

 ٔMclntash ( 2003 انٗ األصش انغهجٙ ػُذ )

رؼشع َجبد انشؼٛش نفزشاد يزمطؼخ يٍ األػبءح 

يٍ ػًش انُجبد ثشذح أػبءح  8,6,4,2خالل االٚبو  

نٕكظ فٙ انجُبء انؼٕئٙ ٔثبنزبنٙ   1000صبثزّ ثهغذ 

انُجبد ٔانحبطم األخؼش ادٖ انٗ انزمهٛم يٍ أسرفبع 

( فٙ 2009ٔاخشٌٔ )  EL-Deebaٔانغبف.الحع 

( 24، 16، 12، 8رغشثخ نًؼشفخ أفؼم يذح أػبءح )

نٕكظ(  2000يغ صجبد شذح األػبءح )  1-عبػخ. ٕٚو

نًحظٕل انشؼٛش رحذ َظبو ٔحذح األػالف انخؼشاء 

عبػخ .  16- 12نهضساػخ انًبئٛخ رفٕق يذح األػبءح 

أػطبئٓب أفؼم حبطم أخؼش ثهغ يؼُٕٚب ث 1-ٕٚو 

عبػخ.  24- 16غى ٔرفٕلذ فزشح األػبءح  109.93

يؼُٕٚب فٙ أسرفبع انُجبد ثُغجخ صٚبدح رمذس  1-ٕٚو

  1-عبػخ. ٕٚو 12- 8% لٛبعب ثًذح األػبءح 16.67

% لٛبعب ثؼذو 5.88انزٙ ثهغذ  َغجخ انضٚبدح  فٛٓب 

ٔعٕد ػٕء. حظهذ صٚبدح يؼُٕٚخ فٙ انحبطم 

اٚبو ثٕعٕد انؼٕء  7شؼٛش انًغزُجذ خالل األخؼش نه

ٔ حظم اَخفبع يؼُٕ٘ فٙ طفزٙ انٕصٌ انغبف  

( Peer ٔLeeson ،1985نهُجبد ٔؽبلخ انٓؼى )

( اٌ صساػخ 1969ٔاخشٌٔ )  Trubey.ثُٛذ َزبئظ

انشٕفبٌ فٙ غشف األعزُجبد ثٕعٕد انؼٕء أٔ ػذو 

ٔعٕدِ نّ ربصٛش يؼُٕ٘ فٙ انحبطم األخؼش فؼُذ يذح 

ءح انمهٛهّ نضالس عبػبد فٙ انٕٛو ثشذِ أػبءح األػب

%  12.3نٕكظ أَخفغ انحبطم انغبف ثُغجخ  800

فٙ انٕٛو انغبدط ثغجت لهّ انزًضٛم انكبسثَٕٙ ٔصٚبدِ 

انزُفظ. اٌ صساػخ انشٕفبٌ فٙ غشف األعزُجبد 

 C 21◦ثٕعٕد انؼٕء ٔثذٌٔ يغزٚبد ثذسعخ حشاسح 

األخؼش ٔ أٚبو  أدٖ انٗ صٚبدِ فٙ انحبطم  6خالل 

% لٛبعب ثًؼبيهخ انًمبسَخ 13.4انحبطم انغبف ثُغجخ 

( . ثًُٛب Hillier ٔPerry ،1969ثؼذو ٔعٕد ػٕء )

ركٌٕ خغبسح فٙ انٕصٌ انغبف ػُذ رؼشع انُجبد 

(. O'Sullivan  ،1982ألسثؼخ أٚبو فمؾ يٍ انؼٕء )

ٔألًْٛخ يبركشأػالِ يٍ أًْٛخ االػبءح كبٌ الثذ يٍ 

انًضهٗ نزؼشع انُجبد فٙ غشف يؼشفخ يذح األػبءح 

األعزُجبد نألَزبط أفؼم حبطم ػهفٙ أخؼش ٔعبف 

 نًحظٕنٙ انشؼٛش ٔانشٕفبٌ.

 

   : انًىاد وطرائك انعًم

-2012َفزد رغشثخ فٙ عٓبص األعزُجبد نهؼبو      

ٔكبٌ يٕلغ انًغزُجذ فٙ يضسػّ أحذ   2013

ثغذاد.  -انذٔسح  –انفالحٍٛ ثًُطمّ ػشة عجٕس 

م فزشح أػبءح يغزؼًهخ نهحظٕل ػهٗ نًؼشفخ أفؼ
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أػهٗ حبطم ػهفٙ أخؼش ٔعبف نًحظٕنٙ انشؼٛش 

 ٔانشٕفبٌ.

 

 : االسخنباثجهاز 

ٚزكٌٕ عٓبص األعزُجبد يٍ ْٛكم كجٛش يظُٕع      

يٍ انحذٚذ انًغهٌٕ ٔيغهف يٍ انذاخم ثبنُبٚهٌٕ 

انغًٛك نًمبٔيخ انشؽٕثخ يحبؽخ يٍ انغٕاَت ثشجبثٛك 

خ يٍ انٕٓاء نغشع انغٛطشح صعبعٛخ يضدٔعخ ٔيفشغ

و ٔػشع 2ػهٗ انظشٔف انجٛئٛخ ثبنذاخم ٔكبٌ ثطٕل 

و ٔٚزكٌٕ يٍ انذاخم سفٕف ثطٕل  2و ٔثأسرفبع  1.5

و . رحزٕ٘ ْزِ انغشفخ ػهٗ  0.40و ٔػشع  1.30

ثشذح  2يُظٕيخ اَبسح ْٔٙ فهٕسعُذ ػذد 

 40عى راد  120نٕكظ ٔؽٕل انشًؼخ  2000أػبئخ

بفخ انٗ يفشغخ ْٕاء ٔعًٛغ ٔاؽ ٔيُظٕيخ يبء ثبألػ

انًُظٕيبد رؼًم أرٕيبرٛكٛب . كبَذ دسعخ حشاسح 

عبػبد  4َٔظى ػًم يششبد انًٛبِ كم ◦ و22انغشفخ  

دلبئك  3عبػخ طٛفب نشػ انحجٕة نًذح   2شزبءا ٔ

يغزًشح. ٚزى غغم انحٕع انغفهٙ ٔانشفٕف ٔعذساٌ 

انغٓبص ٔرؼمًّٛ ثأػبفخ يبدح انمبطش يغ يبء انغغم 

نكم يٍ  -2كغى .و 3. اعزخذاو كًٛخ ثزاس ْٔٙ  ٕٚيٛب

انشؼٛش طُف انٕسكبء انزٙ رى انحظٕل ػهٛٓب يٍ 

انششكخ انؼبيخ نهًحبطٛم انظُبػٛخ ٔ حجٕة انشٕفبٌ 

ٔانزٙ رى انحظٕل ػهٛٓب يٍ لغى   Hamelطُف.

عبيؼخ ثغذاد،  –كهٛخ انضساػخ  –انًحبطٛم انحمهٛخ 

مٛى انحجٕة . ار رى رؼ 2012-11-20رًذ انضساػخ فٙ 

 20دلٛمخ ثًبء ٚحزٕ٘ ػهٗ  30ػٍ ؽشٚك َمؼٓب نًذح 

% يٍ انًجٛغ انًُضنٙ ) انمبطش( نهغٛطشح ػهٗ ػذو 

ركٍٕٚ انؼفٍ فٙ انحجٕة ٔيٍ صى غغهٓب ثبنًبء 

عبػخ  12نهزخهض يٍ اصبس انكهٕس ٔيٍ صى رُمٛؼٓب نًذح 

( Al-KarakiٔAl-Hashimi،2012لجم انضساػخ )

عى  ؽٕال  40ٛكٛخ ثأثؼبد  ٔٔػؼٓب فٙ طٕاَٙ ثالعز

عى يضمجخ ثؼششح  2عى ػشػب" ٔأسرفبػٓب  30"ٔ 

يهى نزغًح يٍ رظشٚف فبئغ يٛبِ  4صمٕة ثحغى 

انش٘، ٔػًهُب الفبص خشجٛخ يفزٕحخ انغٕاَت ٔلًُب 

ثزغطٛزٓب ثأكٛبط عٕداء يضمجخ ثضمٕة َبػًخ نزغًح 

( . رشفغ 1ثذخٕل يبء انًششبد كًب فٙ انشكم )

شح األػبءح انًشاد رؼشع انُجبربد االكٛبط حغت فز

( عبػخ 24,18,12,6,0نٓب .كبَذ فزشح األػبءح ْٙ )

ٔثؼذ  2. أعزؼًم نألػبءح انفهٕسعُذ ػذد 1-. ٕٚو

اٚبو يٍ انضساػخ اخزد انؼُٛبد ْٔٙ  10يشٔس 

َجبربد يزكَٕخ يٍ أٔساق ٔعٛمبٌ ٔعزٔس يزشبثكخ 

عى يٍ انٕحذِ  10× عى  10ٔكبَذ يغبحخ انؼُّٛ 

ٔثغزّ  CRDٚجٛخ ٔكبٌ انزظًٛى انًغزؼًم انزغش

 يكشساد نمٛبط انظفبد انزبنٛخ:

 

َجبربد يٍ انؼُّٛ  10)عى( أخزد  أرحفاع اننباث: -1

ٔلٛظ أسرفبع انُجبد يٍ يُطمخ أرظبل انغٕٚك ثبنحجخ 

 ثٕاعطخ يغطشح لٛبط. 

لٛغذ انؼُٛبد ( :2-انحاصم األخضر) كغى. و -2

نمٛبط  انزٙ أخزد َجبربد 10انًأخٕرح ثؼذ أػبفخ انـ

انطٕل ثٕاعطخ انًٛضاٌ انحغبط صى حٕنذ انمشاءاد 

 . 2ثبنكغى . و

ثؼذ أخز انٕصٌ انشؽت نهؼُٛبد  انحاصم انجاف : – 3

ٔػؼذ فٙ أكٛبط ٔسلٛخ يضمجّ صى عففذ فٙ فشٌ 

نحٍٛ صجبد انٕصٌ ◦ و 65كٓشثبئٙ ػهٗ دسعخ حشاسح 

(A.O.A.C،1970  ٗٔلٛظ انٕصٌ انغبف ػه )

ٔآخشٌٔ  Martinانشؽٕثّ انًغزخذيخ )أعبط َغجّ 

،1976.) 

 

 
 

 انخي يخعرض نها اننباث اإلضاءةنخحكى بًذة  باألكياشيىضح حغطيت انًعايالث  1انشكم 
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 : اننخائج وانًنالشت

 :أرحفاع اننباث )سى( 

ٔعٕد رأصٛشا يؼُٕٚب نًذح  1رجٍٛ َزبئظ عذٔل     

 األػبءح فٙ طفخ أسرفبع َجبد انشؼٛش، ار أػطذ

يؼبيهخ ػذو األػبءح ألم يزٕعؾ ألسرفبع انُجبد ثهغ 

 1-عبػخ .ٕٚو 18عى ثًُٛب رفٕلذ يذح األػبءح  5.71

عى ٔنى رخزهف يؼُٕٚب ػٍ يؼبيهخ 21.80ثأػطبئٓب  

ٔانزٙ ثهغ يزٕعؾ  1-عبػخ.ٕٚو 24يذح األػبءح 

عى.ْٔزا ٚؼُٙ أٌ أعزغبثخ  21.37أسرفبع انُجبد فٛٓب 

ءح ٚكٌٕ ؽشدٚب فكهًب صادد َجبربد انشؼٛش نًذح األػب

يذح األػبءح ٚضداد أسرفبع انُجبد انٗ أٌ ٚظم نًذح 

ٚزٕلف ثؼذْب رأصٛش يذح االػبءح   1-عبػخ. ٕٚو 18

عبػخ  24ثحٛش اٌ رؼشٚغ انُجبربد انٗ يذح األػبءح 

عبػّ  18نى ٚخزهف يؼُٕٚب ػٍ يذح أػبءح  1-. ٕٚو

ٔآخشٌٔ  Lin، ْٔزِ انُزٛغّ رزفك يغ )1-.ٕٚو

،2010.) 

األخزالفبد انًؼُّٕٚ ثٍٛ يذد  1ٚزؼح يٍ انغذٔل     

األػبءح انًخزهفخ فٙ أسرفبع َجبد انشٕفبٌ ٔانزٙ 

 18رشبثّ أعزغبثخ َجبد انشؼٛش ٔأٌ يذح األػبءح 

أػطذ أػهٗ يزٕعؾ ألسرفبع انُجبد ثهغ  1-عبػخ . ٕٚو

عى ٔانزٙ نى رخزهف يؼُٕٚب ػٍ يذح االػبءح 22.43

عى ٔثُغت صٚبدح 22.00ػطذ أر أ 1-عبػخ .ٕٚو 24

% ثبنززبثغ ػٍ يؼبيهخ 229.34% 235.77ٔلذسْب 

عى.  6.68ػذو األػبءح ٔانزٙ كبٌ أسرفبع انُجبد فٛٓب 

ٔلذ ٚؼضٖ أَخفبع أسرفبع انُجبد فٙ يذح األػبءح 

انمهٛهخ أٔ ػذو ٔعٕد انؼٕء انٗ لهخ ػًهٛخ انزًضٛم 

انكبسثَٕٙ انز٘ ٚكٌٕ انؼٕء  فٛٓب ػبيم اعبعٙ 

زبنٙ أػزًبد انُجبربد انُبيٛخ ػهٗ انُشب ٔانذٍْ ٔثبن

األحزٛبؽٙ نزضٔٚذْب ثبنطبلخ انز٘ ٚؤد٘ انٗ ػذو 

يمذسح انُجبد يٍ ركٍٕٚ انزشاكٛت انغزائٛخ انالصيّ 

ٔ  Peerنهًُٕ يًب ٚمهم يٍ ًَٕ ٔ أسرفبع انُجبد )

Leeson ،1985  .) 

اٌ رأصٛش يذح األػبءح أصشد  2ٚجٍٛ انشكم      

ثًزٕعؾ أسرفبع انشؼٛش ثشكم يزفبٔد ار أٌ يؼذل 

أصشد فٙ أسرفبع َجبد  1-عبػخ .ٕٚو 12أػبءح 

 6% لٛبعب ثًذح أػبء  29.67انشؼٛش ثُغجخ صٚبدح 

ثًُٛب َالحع يٍ انشكم َفغّ اٌ أعزغبثخ  1-عبػخ .ٕٚو

 1ٔ12-خ . ٕٚوعبػ 6أسرفبع انشٕفبٌ نًذح األػبءِ 

كبَذ يزمبسثخ ٔثُغجخ صٚبدح  الم يًب فٙ  1-عبػخ .ٕٚو

% ، َالحع يٍ انشكم َفغّ اٌ 8.79انشؼٛش ٔلذسْب 

 1-عبػخ .ٕٚو 24صٚبدح أسرفبع انشؼٛش ػُذ يذح أػبئخ 

% لٛبعب ثًؼبيهخ انًمبسَخ ػذو ٔعٕد ػٕء  274.25

% ، َٔالحع يٍ  229.34ثًُٛب فٙ انشٕفبٌ كبَذ 

أٌ أسرفبع انشؼٛش ألم يٍ انشٕفبٌ ػُذ  انٗ 2انشكم 

ٔلذ ٚشعغ انغجت فٙ  1-عبػخ .ٕٚو 18يذح األػبءح 

ْزِ انضٚبدح انٗ أخزالف انزشكٛت انٕساصٙ نهًحظٕل 

ثمذسرّ ػهٗ أعزالو انؼٕء ٔأعزغالنّ فٙ ػًهٛخ 

انزًضٛم انكبسثَٕٙ ٔثبنزبنٙ ُٚؼكظ ثظٕسح أٚغبثٛخ 

بع انشٕفبٌ ػهٗ أسرفبع انُجبد كًب الحظُبِ فٙ أسرف

كبٌ أػهٗ يٍ أسرفبع انشؼٛش ثزأصٛش يذح األػبءِ 

 انًخزهفّ.  

 

 

حاثير يذة األضاءة في يخىسظ أرحفاع اننباث )سى( 1جذول 
 

 نًحصىني انشعير وانشىفاٌ انًسخنبخاٌ

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 0.67= 0.05أ.ف.و 

 

يذة األضاءة ساعت . يىو
-1 

 انشىفاٌ انشعير

0 5.71 6.68 

6 11.29 14.32 

12 14.64 15.58 

18 21.80 22.43 

24 21.37 22.00 

 16.20 14.96 انًخىسظ انحسابي

 1.26 1.44 0.05أ.ف.و  
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 انخحهيم انخجًيعي نًخىسظ أرحفاع اننباث )سى( نًحصىني انشعير وانشىفاٌ انًسخنبخيٍ بخأثير يذة األضاءة 2شكم 

 

خضر )كغى.وانحاصم األ
-2

) : 

ٔعٕد رأصٛش يؼُٕ٘ نًذح  2ٚالحع يٍ عذٔل       

األػبءح فٙ انحبطم األخؼش نُجبد انشؼٛش ار رفٕلذ 

عبػخ . ٕٚو 18انًؼبيهخ 
-1

ثأػطبئٓب أػهٗ حبطم  

كغى . و 21.28أخؼش ثهغ 
-2

ٔنى رخزهف يؼُٕٚب ػٍ  

عبػخ . ٕٚو 24يؼبيهخ 
-1

كغى .و 20.12انزٙ أػطذ  
-2

 

 12رخزهف يؼُٕٚب ػٍ يؼبيهخ  أػبءح  ٔاألخٛشح نى

عبػخ . ٕٚو
-1

كغى .و 18.33انزٙ أػطذ  
-2

ْٔزِ  

ٔآخشٌٔ  EL-Deeba)َزبئظ انُزٛغخ رزفك يغ 

فٙ انحبطم  صٚبدح يؼُٕٚخانهزٍٚ ٔعذٔا  (2009،

عبػخ يٍ  16األخؼش ػُذ رؼشع انُجبد نًذح 

 انؼٕء فٙ عٓبص األعزُجبد. 

خ ثبنحبطم األخؼش انضٚبدح انًؼُٕٚ 2ٚجٍٛ عذٔل      

نُجبد انشٕفبٌ ثضٚبدح يذح األػبءح فمذ أػطذ يذح 

عبػخ . ٕٚو 18األػبءح 
-1

 21.91أػهٗ يزٕعؾ ثهغ  

كغى .و
-2

لٛبعب ثبنُجبربد انزٙ نى رغزهى أ٘ أػبءح ٔنى  

عبػّ   24رخزهف ْزِ انًذح يؼُٕٚب ػٍ يذح اػبءح 

.ٕٚو
1- 

كغى .و 21.58ٔانزٙ أػطذ 
-2

ٔثُغجخ صٚبدح  

%  ثبنززبثغ ػٍ يؼبيهخ ػذو 1.14% 1.17ْٔب يمذاس

ٔعٕد اػبءح ٔانز٘ ثهغ انحبطم األخؼش 

كغى .و10.07فٛٓب
-.2

 Hillierْٔزِ انُزٛغخ رزفك يغ ) 

ٔPerry ،1969 ٙانهزاٌ ركشا اٌ صساػخ انشٕفبٌ ف )

أٚبو صاد يٍ  6غشف األعزُجبد ثٕعٕد انؼٕء خالل 

% . ٔلذ ٚشعغ  13.40انحبطم األخؼش ثُغجخ 

غجت فٙ صٚبدح انحبطم األخؼش ػُذ ٔعٕد األػبءح ان

انٗ َشبؽ انفؼبنٛبد انحٕٛٚخ داخم انُجبد انز٘ ُٚؼكظ 

ػهٗ رشاكى انًٕاد انغزائٛخ ٔثبنزبنٙ صٚبدح انحبطم . 

ٔلذ ٚؼضٖ انغجت فٙ اٌ انحبطم األخؼش لهٛم ػُذ 

ػذو ٔعٕد ػٕء انٗ أػزًبد انُجبد فٙ انًُٕ ػهٗ 

نؼذو يمذسرّ ػهٗ انمٛبو انخضٍٚ انًٕعٕد فٙ انحجخ 

ثبنزًضٛم انؼٕئٙ ٔثبنزبنٙ لهخ انحبطم األخؼش 

(Sneath ٔMclntosh.) 

رشبثّ أعزغبثخ انًحظٕنٍٛ نًذح  3ٚجٍٛ انشكم        

األػبءِ انًخزهفخ ٔرنك ثضٚبدح يزٕعؾ انحبطم 

األخؼش ػُذ صٚبدح يذح األػبءح َٔالحع َغجخ صٚبدح 

عبػّ 18ػبءح انحبطم األخؼش نهشؼٛش ػُذ يذح األ

.ٕٚو
1-  

كبَذ
 

عبػخ  12% لٛبعب ثًذح األػبءح  16.09

.ٕٚو
-1

%، ايب  32.62ثًُٛب كبَذ انضٚبدح فٙ انشٕفبٌ  

فشق األعزغبثخ نهحبطم األخؼش ثٍٛ يذح األػبءح 

عبػخ .ٕٚو 24
-1

% ثًُٛب  110.46نهشؼٛش كبَذ  0ٔ 

أ٘  % . 114.29فٙ انشٕفبٌ ػُذ َفظ انًذرٍٛ كبَذ 

حبطم األخؼش نهشٕفبٌ ثًذح األػبءح أٌ أعزغبثخ 

 كبَذ أػهٗ يٍ انشؼٛش .
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حاثير يذة األضاءة في  يخىسظ انحاصم األخضر )كغى.و 2جذول 
-2

)
 

 نًحصىني انشعير وانشىفاٌ انًسخنبخاٌ

 

يذة األضاءة ساعت . يىو
-1 

 انشىفاٌ انشعير

0 9.56 10.07 

6 12.14 12.96 

12 18.33 16.52 

18 21.28 21.91 

24 20.12 21.58 

 16.60 16.28 انًخىسظ انحسابي

 1.46 2.01 0.05أ.ف.و  

 = غ.و       0.05أ.ف.و 

 
 

انخحهيم انخجًيعي نًخىسظ انحاصم األخضر كغى .و 3شكم 
-2

 نهشعير وانشىفاٌ انًسخنبخيٍ بخأثير يذة األضاءة  

 

 : (2-انحاصم انجاف  )كغى.و

ش نًذح األػبءح فٙ رأصٛ  3رشٛش َزبئظ عذٔل      

يزٕعؾ انحبطم انغبف نهشؼٛش ٔانشٕفبٌ، أػطذ 

عبػخ  18َجبربد انشؼٛش انًؼشػّ انٗ يذح أػبءح 

ٔانزٙ نى  2-كغى .و 4.67أػهٗ يزٕعؾ ثهغ  -1.ٕٚو

 -1عبػخ .ٕٚو 24رخزهف ػٍ انُجبربد انًؼشػّ نًذح 

. ٔثُغجخ صٚبدح يمذاسْب 2-كغى .و 4.41ٔانزٙ أػطذ 

نززبثغ ػٍ يؼبيهخ ػذو األػبءح % ثب%1.13 1.25ٔ

-كغى.و 2.07ٔانزٙ كبٌ يزٕعؾ انحبطم انغبف فٛٓب 

(  1992ٔآخشٌٔ ، Morgan. رزفك َزبئغُب يغ  ) 2

فٙ ٔعٕد رأصٛش يؼُٕ٘ نًذح األػبءح فٙ انٕصٌ انغبف 

 نهشؼٛش انًغزُجذ. 

ٔعٕد فشٔق إحظبئٛخ 3أظٓشد َزبئظ عذٔل       

نهحبطم انغبف يؼُٕٚخ ثٍٛ انًزٕعطبد انحغبثٛخ 

نُجبد انشٕفبٌ ثزأصٛش يذح األػبءِ، أر رفٕلذ يذح 

ٔانزٙ نى رخزهف يؼُٕٚب يغ  1-عبػخ .ٕٚو 18األػبءح 

فٙ انزأصٛش فٙ انحبطم  1-عبػخ . ٕٚو 24يؼبيهخ 

ثُغجخ  2-كغى . و 5.177ٔ 5.235انغبف ٔانز٘ ثهغ 

% ثبنززبثغ لٛبعب 1.14% 1.175ٔصٚبدح يمذاسْب 

أػبءح ٔانزٙ ثهغ انحبطم انغبف  ثًؼبيهخ ػذو ٔعٕد

 . 2.-كغى . و  2.41فٛٓب

لذ ٚشعغ عجت انضٚبدح فٙ انحبطم انغبف انٗ      

انزأصٛش انًؼُٕ٘ نًذح األػبءح انطٕٚهخ فٙ أسرفبع 

( يًب صاد يٍ انمذسح األػزشاػٛخ  4انُجبد ) عذٔل 

نهؼٕء ٔثبنزبنٙ صٚبدح انزًضٛم انكبسثَٕٙ ٔرشاكى انًٕاد 

ًب اَؼكظ رنك ػهٗ انضٚبدح فٙ انحبطم فٙ انُجبد ي

رشبثّ أعزغبثخ انشؼٛش ٔانشٕفبٌ  4انغبف. ٚجٍٛ انشكم 

ثأخزالف يذح األػبءح أر صاد انحبطم انغبف ثضٚبدح 

يذح األػبءح يغ ٔعٕد أخزالف فٙ َغجخ األعزغبثخ 
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أر ثهغذ فٙ انشؼٛش   -1عبػخ.ٕٚو 18ٔ 12ػُذ انًذح 

 %.  32.57% ٔ فٙ انشٕفبٌ  15.59

اٌ يٍ األفؼم أػزًبدَب فٙ ْزِ انذساعخ ػُذ     

صساػخ انشؼٛش ٔانشٕفبٌ فٙ انًغزُجذ رؼشػّ نًذح 

نهحظٕل ػهٗ صٚبدح فٙ  1-عبػخ . ٕٚو 18أػبءح 

 24كًّٛ انحبطم األخؼش ٔػذو أػزًبد يذح أػبءح انـ

نزششٛذ ثبنطبلخ انكٓشثبئٛخ ثبػزًبد   1-عبػخ . ٕٚو

شثبئٛخ نزضٔٚٓب عٓبص األعزُجبد ػهٗ انطبلخ انكٓ

 ثبنؼٕء

 

حأثير يذة األضاءة في يخىسظ انحاصم انجاف انكهي )كغى.و 3جذول 
-2

)
 

 نًحصىني انشعير وانشىفاٌ انًسخنبخاٌ

 

يذة االضاءه ساعت . يىو
-1 

 انشىفاٌ انشعير

0 2.07 2.41 

6 2.65 3.07 

12 4.04 3.96 

18 4.67 5.25 

24 4.41 5.17 

 3.97 3.56 انًخىسظ انحسابي

 0.35 0.44 0.05أ.ف.و  

 0.24=  0.05أ.ف.و

 

 
نًحصىني انشعير وانشىفاٌ انًسخنبخيٍ بخأثير يذة  2-انخحهيم انخجًيعي نًخىسظ انحاصم انجاف كغى .و 4انشكم 

 األضاءة

  

ضٚبدِ االػالف يًب ُٚؼكظ ثشكم ٚغزُزظ يٍ ْزِ انذساعخ انٗ انضساػخ فٙ عٓبص األعزُجبد ْٙ يٍ انطشق انُبعحّ ن

عبػخ ػٕء فٙ انٕٛو  18اٚغبثٙ ػهٗ انضشٔح انحٕٛاَٛخ ٔٚفؼم رؼشع انُجبربد انًضسٔػّ فٙ انًغزُجذ نًذح 

 نهحظٕل ػهٗ أػهٗ حبطم أخؼش ٔعبف نُجبربد انشؼٛش ٔانشٕفبٌ .

 

 :انًصادر

. انكشاط 2012لغى ثحٕس االلزظبد انضساػٙ. 

انضساػٛخ.  نًحبطٛماالحظبئٙ انخبص نجٛبَبد ا

 انٓٛئخ انؼبيخ نهجحٕس انضساػٛخ . ٔصاسح انضساػخ.

A.O.A.C .1970. Official methods of 

Analysis .11 the .ed. Assocition of 

official Analytical chemists 

.P.O.Box 540  Benjamin franklin 

sfa .Wash .D.S .USA .PP:1015. Bid 



 محمود و النقيب                                                            (2015) , 174-167(: 1) 7 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

174 
ISSN 2072-3875 

 

 

and R.G.S well,.1974.Plant 

Physiology .New York .Macmittan   

Bot .  68: 14- 25  

Chung.T.N.E.N.wokolo..and J. S. 

Sim.1989. Compositional and 

digestibility  changes in spronted 

barley and camola seeds .Plant 

Foods For Human Nutrition. 

39:267- 278.  

Dong SK , R .J. Long , Huzz and Kang 

my pu xp .2003 . Productivity   and 

nutritive value of some cultivated 

perennial  grasses and  mixtures in 

the alpine region of  the   Tibetan 

plateau. Grass Forage Sci . 58 : 302 

- 308.   

EL-Deeba . Mona  .M . Mohamed . N 

.EL- Awade . , Mahmoud  .M .  

Hegazi .  Fathy A.Abdel- Azeem 

.Mahmoudand M .EL- Bourdiny 

.2009 .Angineering factors 

affeciting hydroponics grass fodder 

production. Agricultural 

engineering and Variables of the 

Present  Epoch :1647-   1666. 

F.A.O. 2008 . Htt. // www.FAO .org    

Hillier , R .J .and. .T.W.   Perry. 1969. 

Effect of hydroponically  produced 

oat grass on ration  digestibility  of 

cattle .Sournal of Animal Science. 

29 : 783 -785. 

Lin ,Wu Gao,Wang Mei –

Ru,Gaoting,Hutian-Ming and Grant    

Davidson.2010.Effect of mowing 

ulilization on forage  yield and 

quality in five oat varieties in 

alpine area of  the eastern Qinghai 

– Tibetan plateau .African jonrnal 

of   Biotechnology.9(4):461-466   

Martin,J.H.,W.H.Loonard and 

D.L.Stamp .1976.Principles offield  

crop production .3
rd

 .ed. 

Macmillan.pub.Co.USA.PP1118. 

Morgan   ,J, R ,R, Hnter  and  R .O
,
Haire 

. 1992. Limiting  factors  in  rest  

,south Africa  . p40. 

O
'
Sullivan ,J.1982.Possible benefits in 

the culture of barley  seedlings 

compared to barley seeds as fodder 

Dep.of  Horti Dublin.U.College 

Dublin.   p34  

Peer,D.J and S.,Leeson .1985.Feeding 

value of hydroponically sprouted 

barley for proultry and pigs 

.Animal feed Sci and 

Techn.13.183-190.     

 Sinsinwar ,S. , K.Tejia C .2012 . 

Development of cost effective , 

Energy Sustainably hydroponic 

fodder production device . Agri . 

Engineering Interns kharagpur. 

Sneath , R  . and F. Mclntosh . 2003. 

Reviow  of  hydroponic  fodder 

production for beef cattle.  

Department   of  primary  industries  

queens  land  Australia 84 : 54.  

Trubey .C .R. C .L. Rhykerd ,C.H Noller 

.,D.R. ford and .J .R. George . 

1969.  Effect  of  light  culture 

solution and growth and chemical  

composition  of  hydroponically 

prodused  oat seedlings. Agronomy  

Journal.  61 (5) : 663-665.  

Wanger ,H.1984.Production and use of 

sprouted grains.6
th

 In.Congress of 

soilless culture. 

 

http://www.fao/

