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للشعیرللشعیراألھمیة اإلقتصادیةاألھمیة اإلقتصادیة

  المساحة حیث من الحبوب محاصیل سادس الشعیر•
العالمى المحصول كمیة حیث من وخامسھا المنزرعة

 ، الحیوانات تغذیة فى أساسًا الشعیر حبوب وتستعمل•
.اإلنسان تغذیة فى منھ قلیلة كمیات وتستخدم



  وال البیرة صناعة فى كذلك محدودة كمیات تستخدم كما•
  .الصفین ذات الشعیر أصناف سیما

  واأللیرون الثمریة أغلفتھا نزع بعد الحبوب وتستعمل•
)اللؤلؤ الشعیر( شوربة أو لألطفال غذاء والجنین

.)%٥( القمح بدقیق الشعیر دقیق ویخلط•



: العالم فى التوزیع
  البحرى الوجھین فى الجمھوریة محافظات جمیع فى الشعیر یزرع•

 والشرقیة  البحیرة محافظات فى ویتركز )%٢٠( والقبلى )%٨(
  .الضعیفة األراضى فى یركز وھو وقنا

  باألمطار الرى ظروف تحت سنویًا بھا بأس ال مساحة مصر وتزرع•
.)الغربى الشمالى والساحل سیناء جزیرة شبھ(



:التالیة لألسباب قبل ذى عن الشعیر مساحة تناقصت ولقد•
 ولقد للجفاف لمقاومتھ الحیاض أراضى فى بكثرة یزرع كان- ١

 السد إنشاء بعد المستدیم الرى إلى الحیاض أراضى تحولت
.١٩٦٩ العالى

  الضعیفة األراضى فى یزرع كان فقد التربة خواص تحسن- ٢
.القمح محلھ فحل
  حل لذلك الشعیر من أكثر القمح على التغذیة الزراع یفضل- ٣

.األراضى من كثیر فى الشعیر محل القمح



  بعض فى القمح من إنتشارًا أكثر الشعیر یعتبر ذلك من وبالرغم
  غیر الصحراویة بالمناطق یزرع الشعیر أن حیث المناطق
  للظروف الشعیر تحمل لزیادة وذلك القمح إلنتاج المالئمة
.القمح عن السیئة البیئیة



  األصناف فى یوم ١٦٠ -١٥٠ من بالحقل الشعیر نبات حیاة تمتد
  ١٠٠ ھجین الصنف فى یوم ١٢٠ ونحو بالوادى المنزرعة

:مرحلتین إلى الفترة ھذه تقسیم ویمكن .)صحراوى(

:الخضرى النمو مرحلة-أ
 وتبلغ السنابل طرد میعاد حتى الزراعة من الفترة ھذه وتمتد•

  بالوادى المنزرعة األصناف فى یوم ١٠٠-٩٥ نحو المرحلة ھذه
  ١٠٠ ھجین الصنف فى یوم ٦٥-٦٠ ونحو

مراحل النمومراحل النمو



Germination اإلنبات طور-١ stage
  من أیام ١٠-٧ نحو بعد األرض سطح فوق النباتات وتظھر•

  الجرابیة الحبوب فى الریشة غمد ظھور ویتأخر الزراعة
  العادیة الحبوب فى الریشة غمد یظھر إذ العادیة الحبوب عن
 الفترة وتتوقف الجرابیة الحبوب فى وذلك الحبة قمة من

.األرضیة والرطوبة الحرارة على لإلنبات الالزمة



Tillering القاعدى التفریع طور-٢ Stage
  وتنقص القمح تفریع نظام بنفس قاعدیا تفریعا النبات یتفرع•

  المشجعة العوامل وتؤدى القمح عن الشعیر فى األشطاء عدد
.القاعدى التفریع زیادة إلى الخضرى للنمو

Elongationاإلستطالة طور-٣ stage
  النباتات وتسطیل السنابل طرد میعاد النباتات إستطالة یواكب•

  ل فترة فى النبات إستطالة وتتكامل بسرعة الطور ھذا أثناء
.أسبوعا تتجاوز



:والثمریة الزھریة المرحلة- ب
  النضج إلى السنابل طرد میعاد من المرحلة ھذه تمتد•

:وتشمل یوم ٦٠ - ٥٠ نحو الفترة ھذه وتمتد
:السنابل تكوین طور-١
  سنابل یلیھا أوال األصلى الساق سنبلة تطرد حیث•

  النبات السنابل طرد یتم وعموما نشوئھا بترتیب األشطاء
.أیام ٧ فى الواحد



:اإلزھار طور-٢
 سنابل أزھار وتلیھا أوال األصلیة الساق سنبلة تزھر  •

 من قریبًا السنبلة وتتفتح نشوئھا ترتیب حسب األشطاء
 إزھار ویتم وأسفل أعلى إلى یتجة ثم المنتصف أعلى

 بالكامل النبات إزھار یتم بینما أیام ٤-٣ فى السنبلة
.أیام٩-٧ فى



:الحبوب ونضج تكوین طور-٣
  ویتم ذاتى الشعیر فى والتلقیح یوم ٥٠ نحو الطور ھذا یمتد•

  تحدث وقد الورقة غمد من السنابل )خروج( طرد قبل التلقیح
  األخصاب وبعد %٠.١٥ تتعدى ال الخلطى التلقیح من نسبة
 إلى للنبات المختلفة األعضاء من الغذائیة المواد تنتقل

.النامیة الحبوب



مراحل نمو الشعیرمراحل نمو الشعیر



:یقسم الشعیر طبقًا لعدة إعتبارات ھى
.ربیعى أو شتوى :الزراعة موعد-١•
. Rough ومسنن smooth ناعم :Beard السفا نوع-٢•
 ٢٨=ن٢ الرباعىو ١٤=ن٢ ىئانالث الشعیر منھ :ماتوالكروموس عدد- ٣•

.كروموسوم ٤٢=ن٢ والسداسى

تقسیم الشعیرتقسیم الشعیر



  عدیم ، Hulled أغلفة ذو :الحبة على األغلفة إستدامة- ٤•
.Hulless األغلفة

 H.vulgare صفوف ستة ذو :بالسنبلة الصفوف عدد-٥•
.H.irregulare منتظم غیر H.distichum صفین ذو

Aberg تقسیم یسمى األخیر والتقسیم• and wiede 
  عقم او خصوبة إلى بالنسبة الحبوب صفوف عدد یرجع وفیھ

.الجانبیة السنیبالت



:للشعیرwiganse ویجانز تقسیم
:خصبة السنیبالت جمیع- ١
 جمیعھا والحبوب قلنسوة أو سفا ذات السنیبالت عصیفات جمیع-أ•

. H.vulgare الحجم فى متساویة
  السنیبالت وحبوب السفا عدیمة الجانبیة السنیبالت عصیفات- ب•

.H مختزلة  الجانبیة intermedium.



:عقیمة والجانبیة خصبة الوسطى السنیبالت- ٢•
  حالة فى والمتاع الطلع على العمیقة السنیبالت تحتوى-أ•

.H.distichon )الصفین ذو الشعیر( أولیة
  والمتاع الطلع على تحتوى وال أثریة الجانبیة السنیبالت- ب•

H.deficiens.



:صفوف الستة ذات األصناف :أوًال
  المناطق فى خاصة تخططال بمرض لإلصابة قابل :١٦ بلدى-١•

 اردب ١٢ إلى یصل عالى ولةصمح ، البحرى الوجة فى ةیالشمال
.المتوسط فى

  مصاب ولكنھ التفحم ومرض والصقیع للرقاد مقاوم :١١٧ جیزة-٢•
. یوم ١٠٠- ٩٥ بعد السنابل یطرد. الشبكى التبقع بمرض

أصناف الشعیرأصناف الشعیر



  والتفحم والرقاد للصقیع مقاوم ، التبكیر متوسط :١١٨جیزة- ٣•
 أردب ١٣- ١٠ من المحصول ، الشبكى بالتبقع یصاب ولكنھ

  .الخصوبة متوسطة األراضى فى
 والتبقع للصدأ المقاومة متوسط ، للرقاد مقاوم :١١٩ جیزة-٤•

.الزراعة ظروف حسب أردب ١٦-١٢ المحصول ، الشبكى
  مبكر ، المطریة للزراعة مناسب :)١٠٠ ھجین( صحراوى- ٥•

  ولكنة والتفحم للرقاد مقاوم – ، یوم ٦٥-٦٠ بعد التزھیر
  للجفاف مقاوم – الشبكى بالتبقع یصاب



:الصفین ذات األصناف :ثانیًا
  ١٠٠-٩٥ بعد السنابل یطرد التبكیر متوسط :Bonus بونس-١•

  المحصول – غامق أصفر لونھا الحجم متوسطة الحبوب – یوم
 البیرة لصناعة مناسب ولكنة صفوف ستة ذات األصناف من أقل

. البحرى الوجھ فى الزراعة یالئم – أعلى بسعر



  المحصول رةفبو الصنف ھذا یمتاز :٨٩ مركب ھجین-٢
 ال الذى الدافئ الجو حیث القبلى ھالوج محافظات فى ویزرع
.الصنف ھذا تصیب التى األمراض إنتشار على یساعد

  ٨٩ مركب ھجین عن محصولھ بإرتفاع یمتاز :١٢٣ جیزة- ٣
 تجود مبكر صنف– الفطریة لإلمراض مقاومتھ كذلك

. المصریة الظروف تحت الملحیة األراضى فى زراعتھ



Climatic :المناخیة اإلحتیاجات• Requirement 
 نموه طور بإختالف الشعیر لنمو المثلى الحرارة درجات تخلف•

  ودرج )العظمى( ٥م ٣٠- ٢٨ بین المدى فى الشعیر حبوب فتنبت
  ھى لإلنبات المثلى الحرارة جةرد أما ٥م ٤-٣ الصغرى الحرارة

. ٥م٢٠



  وھو القمح نبات من أكثر مدى فى نموه یكتمل الشعیر ونبات•
  أنھ كما نموه فترة أثناء ةضالمنخف الحرارة درجات یتحمل
  فترة فى وخاصة القمح من أكثر نسبیًا المرتفعة الحرارة یتحمل
.السنابل تكوین

  أطول ضوئیة لفترة یتعرض حینما یتھیأ طویل نھار نبات وھو•
     .الحرج الحد من

Drought الجفاف من ھارب نبات الشعیر یعتبر كما•
escaping plant إذ الجفاف تحمل على قادر یكن لم إن 

  .النمو فترة بقصر الشعیر یتمیز



:الموافقة التربة
 درجات ذات الصرف جیدة ةیالطمی التربة تعتبر•

 لزراعة األراضى أنسب ھى ٨-٧ من )PH( الحموضة
 المبالغة عدم مراعاة عم مرتفع محصول یعطى حیث الشعیر

  النباتات ترقد ال حتى اآلزوتى التسمید فى



 والتى الضعیفة األراضى فى الشعیر زراعة حتنج كما•
.األمالح من قلیل على تحتوى

 والقلویة للملوحة تحمًال أكثر الشعیر یعتبر وعمومًا •
 محاصیل عن الحامضیة للتربة حساسیة أكثر ولكنھ

.األخرى الحبوب



Date:الزراعة میعاد of planting
  حتى وتستمر نوفمبر من األول النصف ھو للزراعة میعاد أنسب•

  وفى .القمح نع الزراعة فى التأخیر الشعر ویتحمل دیسمبر منتصف
 میعاد على الزراعة میعاد یتوقف الصحراویة الرملیة األراضى

. المطر سقوط



Crop:الزراعیة الدورة Rotation
 فى القمح مع یتشابھ النضج مبكر شتوى محصول الشعیر•

  عقب ویزرع الزراعیة الدورة فى زراعتھ میعاد ترتیب
 عقب أو والذرة واألرز والقصب كالقطن الصیفیة المحاصیل
  فیقل زراعتھ یتأخر الحالة ھذه وفى كالذرة النیلة المحاصیل
.محصولھ



Methods of plantingMethods of planting::طرق الزراعةطرق الزراعة

 القمح زراعة فى المتبعة الطرق بنفس الشعیر زراعة المعتاد•
  خلف تلقیط –بدار( والحیراثى )تسطیر -  بدار(عفیر بطریقة

 یعتمد حیث الصحراویة الرملیة األراضى وفى .)المحراث
:األتیتین الطریقتین إحدى یتبع المطر على

  تحرث ثم األرض على التقاوى تبذر المطر نزول بعد-١•
. الحیراثى الطریقة تشبة وھى وتزحف األرض



  وتزحف تحرث ثم التقاوى تبذر المطر نزول قبل-٢•
 العفیر تشبة وھى المطر نزول ینتظر ثم

 الثانیة الطریقة من اسلم األولى الطریقة وتعتبر•
 مما الثانیة الطریقة فى المطر نزول عدم إلحتمال
. األرض فى التقاوى ضیاع علیة یترتب



  فى الزراعة فى إلستعمالھا االرتوازیھ اآلبار حفر ویفضل•
  أثناء منھا الشعیر رى یمكن كما األمطار سقوط عدم حالة
  . المحصول زیادة على یساعد مما نموه

  األراضى فى البرسیم على محمًال الشعیر زراعة ویمكن•
  البرسیم ئةلتدف الدلتا من الشمالیة المناطق وفى األمالح قلیلة

. حشة أول فى الرطوبة نسبة وتقلیل



طریقة الزراعة تسطیرطریقة الزراعة تسطیر



Seeding التقاوى معدل rate :
 طریقة أھمھا إعتبارة عدة حسب الفدان تعطى التى التقاوى كمیة تختلف•

 العفیر فى كجم٦٠- ٥٠ من المعتاد فى بالفدان التقاوى معدالت ، الزراعة
  تسطیر العفیر فى كجم٤٠ ، المحراث خلف تلقیط الحیراثى أو بدار
 التقاوى كمیة وتزداد الصحراویة األراضى فى للزراعة كجم٤٠-٣٠و
 األراضى ىف الزراعة فى التأخیر حالة فى الكمیات ھذه عن ًالقلی

 .الضعیفة



: Fertilization التسمید
 الجاھزة اآلزوتیة األسمدة إلى یحتاج نجیلى محصول الشعیر•

  ال المزارعین بعض أن ولو النترات مثل لإلمتصاص
  أو بور بعد عتھازر أو القویة األراضى فى زرع إذا یسمدون

  عدم مع كالقمح بتسمیده ینصح أنھ إال بقولى محصول یسبقھ
  .النباتات ترقد ال حتى التسمید فى المغااله



: Irrigationالرى
  النضج فى مبكرعنھ أنھ كما القمح من للعطش تحمًال أكثر الشعیر•

  وذلك القمح من أقل ریتین أو ریھ یأخذ أنھ ولذلك شھر بحوالى
  ریة آخر ونتك أن على األمطار ولطوھ األرض نوع حسب على
 السدة قبل األولى ریتین یعطى فإنھ عمومًا السنابل طرد بعد

عدد إلى یحتاج الرملیة األراضى فى و ، بعدھا والثانیة الشتویة



  حیاتھ فترة طول ریات ٧-٦ یروى وقد الریات من أكبر•
. زراعتھ ومنطقة األرض نوع حسب
weedالحشائش مقاومة control  :

 أن وجد ولكن الحشائش بمقاومة الزراع معظم یقوم ال•
  عندما وتجرى المحصول كمیة من تزید الحشائش نقاوة
  تنمو التى والحشائش سم ١٥-١٠ من النبات إرتفاع یصل

  وتقاوم القمح مع تنمو التى الحشائش نفس ھى الشعیر مع
.القمح مع المتبعة الطرق بنفس



Harvest: والحصاد النضج
 مدة األرض فى یمكث أى المبكرة الشتویة المحاصیل من الشعیر•

  جفاف ھى النضج وعالمات القمح من یوم ٣٠-٢٠حوالى تقل
  ویراعى السنابل فرك وسھولة الحبوب وتصلب والسیقان اآلوراق

  فى هذكر سبق ما والتدریة والدراس لقوالن حصادال عملیات كل فى
.القمح



 Yield المحصول
  حمل ٤-٣و فدان/ حبوب أردب ٩-٨ حوالى الشعیر یعطى•

  ٢٥٠ التبن حمل وزن ، كجم١٢٠ األردب وزن فدان/تبن
.كجم

  میعاد ، األرض نوع بإختالف المحصول كمیة وتختلف•
 .الزراعیة العملیات من وغیرھا الرى ، التسمید ، الزراعة



 الخصبة األراضى فى زراعتھ عند الفدان محصول یصل وقد•
 أحمال ٨ وحوالى أردب ١٨- ١٥ من الزراعة بالعملیات والعنایة

  تبن
  زراعتھ فى الفائقة العنایة عند أردب ٢٤ إلى یصل وقد•
 فى فدان/أردب ٥ -٠.٥ من المحصول كمیة تتراوح وقد•

 ھذه مثل فى الشعیر لتعرض نظرًا الضعیفة الرملیة األراضى
.معاكسة لظروف المناطق


