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الشعريالشعري
    BarleyBarley

Hordeum sp.  Hordeum sp.  Fam. PoaceaeFam. Poaceae
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للشعريللشعرياألهمية اإلقتصاديةاألهمية اإلقتصادية
  منمن  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل  سادسسادس  یعتبریعتبر  حیثحیث  أھمیةأھمیة  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل  أقلأقل  منمن  الشعیرالشعیر١١..

..العالمىالعالمى  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  حیثحیث  منمن  وخامسھاوخامسھا  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  حیثحیث
  فىفى  رئیسیةرئیسیة  بصورةبصورة  تستعملتستعمل  التىالتى  الحبوبالحبوب  علىعلى  الحصولالحصول  بغرضبغرض  أساسًاأساسًا  الشعیرالشعیر  یزرعیزرع٢٢..

..الحیواناتالحیوانات  تغذیةتغذیة
  الشعیرالشعیر  دقیقدقیق  یخلطیخلط  حیثحیث  اإلنساناإلنسان  تغذیةتغذیة  فىفى  الحبوبالحبوب  منمن  قلیلةقلیلة  كمیاتكمیات  تستخدمتستخدم  كماكما٣٣..

..))%%  ١٠١٠--٥٥((  القمحالقمح  بدقیقبدقیق
..))التلبانةالتلبانة  --  اللؤلؤاللؤلؤ  الشعیرالشعیر((  لألطفاللألطفال  كغذاءكغذاء  الثمریةالثمریة  أغلفتھاأغلفتھا  نزعنزع  بعدبعد  الحبوبالحبوب  تستعملتستعمل٤٤..
    ..الحیواناتالحیوانات  تغذیةتغذیة  فىفى  تستخدمتستخدم  التىالتى  النخالةالنخالة  الطحنالطحن  منمن  ینتجینتج٥٥..
  صناعةصناعة  فىفى  المستخدمالمستخدم  المولتالمولت  إستخراجإستخراج  فىفى  الشعیرالشعیر  منمن  محدودةمحدودة  كمیاتكمیات  تستخدمتستخدم  كماكما٦٦..

  ..الصفینالصفین  ذاتذات  الشعیرالشعیر  أصنافأصناف  سیماسیما  والوال  البیرةالبیرة
  وتفلوتفل  النابتةالنابتة  الشعیرالشعیر  جذیراتجذیرات  مثلمثل  الموادالمواد  بعضبعض  البیرةالبیرة  صناعةصناعة  عنعن  یتخلفیتخلف٧٧..

..الحیواناتالحیوانات  تغذیةتغذیة  فىفى  الشعیرالشعیر  تبنتبن  وكذلكوكذلك  الموادالمواد  ھذهھذه  وتستخدموتستخدم  البیرةالبیرة
  فىفى  البرسیمالبرسیم  علىعلى  یحملیحمل  إذإذ  أخضرأخضر  علفعلف  كمحصولكمحصول  أحیانًاأحیانًا  الشعیرالشعیر  یزرعیزرع٨٨..

..البرسیمالبرسیم  زراعةزراعة  تأخرتأخر  عندعند  وذلكوذلك  ))المستصلحةالمستصلحة  األراضىاألراضى((  الدلتاالدلتا  شمالشمال
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  التوزيع فى مصرالتوزيع فى مصر
  ))%%٨٠٨٠((  البحرىالبحرى  الوجھینالوجھین  فىفى  الجمھوریةالجمھوریة  محافظاتمحافظات  جمیعجمیع  فىفى  الشعیرالشعیر  یزرعیزرع

  فىفى  یركزیركز  وھووھو  وقناوقنا  والشرقیةوالشرقیة    البحیرةالبحیرة  محافظاتمحافظات  فىفى  ویتركزویتركز  ))%%٢٠٢٠((  والقبلىوالقبلى
    ..الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى

  شبھشبھ((  باألمطارباألمطار  الرىالرى  ظروفظروف  تحتتحت  سنویًاسنویًا  بھابھا  بأسبأس  الال  مساحةمساحة  مصرمصر  تزرعتزرع
..))الغربىالغربى  الشمالىالشمالى  والساحلوالساحل  سیناءسیناء  جزیرةجزیرة
::التالیةالتالیة  لألسبابلألسباب  قبلقبل  ذىذى  عنعن  الشعیرالشعیر  مساحةمساحة  تناقصتتناقصت  ولقدولقد

  أراضىأراضى  تحولتتحولت  ولقدولقد  للجفافللجفاف  لمقاومتھلمقاومتھ  الحیاضالحیاض  أراضىأراضى  فىفى  بكثرةبكثرة  یزرعیزرع  كانكان  - - ١١
..١٩٦٩١٩٦٩  العالىالعالى  السدالسد  إنشاءإنشاء  بعدبعد  المستدیمالمستدیم  الرىالرى  إلىإلى  الحیاضالحیاض

..القمحالقمح  محلھمحلھ  فحلفحل  الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى  فىفى  یزرعیزرع  كانكان  فقدفقد  التربةالتربة  خواصخواص  تحسنتحسن  - - ٢٢
  الشعیرالشعیر  محلمحل  القمحالقمح  حلحل  لذلكلذلك  الشعیرالشعیر  منمن  أكثرأكثر  القمحالقمح  علىعلى  التغذیةالتغذیة  الزراعالزراع  یفضلیفضل  - - ٣٣

..األراضىاألراضى  منمن  كثیركثیر  فىفى
  حیثحیث  المناطقالمناطق  بعضبعض  فىفى  القمحالقمح  منمن  إنتشارًاإنتشارًا  أكثرأكثر  الشعیرالشعیر  یعتبریعتبر  ذلكذلك  منمن  وبالرغموبالرغم

  لزیادةلزیادة  وذلكوذلك  القمحالقمح  إلنتاجإلنتاج  المالئمةالمالئمة  غیرغیر  الصحراویةالصحراویة  بالمناطقبالمناطق  یزرعیزرع  الشعیرالشعیر  أنأن
..القمحالقمح  عنعن  السیئةالسیئة  البیئیةالبیئیة  للظروفللظروف  الشعیرالشعیر  تحملتحمل
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الوصف النباتيالوصف النباتي
  الفلقةالفلقة  ذاتذات  النباتاتالنباتات  مجموعةمجموعة  یتبعیتبع  شتوىشتوى  حولىحولى  عشىعشى  نباتنبات  الشعیرالشعیر
..القمحالقمح  كثیرًاكثیرًا  تشابھتشابھ  المورفولوجیةالمورفولوجیة  وصفاتھوصفاتھ  النجیلیةالنجیلیة  والعائلةوالعائلة  الواحدةالواحدة

RootRoot systemsystem
::ھماھما  الجذورالجذور  منمن  نوعیننوعین  منمن  فیتكونفیتكون  للقمحللقمح  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  یشبھیشبھ

PrimaryPrimary  ))األولیةاألولیة((  ینیةینیةالجنالجن  الجذورالجذور  --أأ rootsroots

..مباشرةمباشرة  الجذیرالجذیر  منمن  تخرجتخرج  جنینىجنینى  جذرجذر  ٩٩--٥٥  منمن  یتراوحیتراوح  عددھاعددھا
SecondarySecondary      ))الثانویةالثانویة((  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور--بب rootsroots

  سطحسطح  أسفلأسفل  الموجودةالموجودة  العقدالعقد  منمن  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  مجموعةمجموعة  وھىوھى
  مباشرةمباشرة  التربةالتربة
- - ١٥١٥  لمسافةلمسافة  أفقیًاأفقیًا  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتمتدوتمتد  التفریعالتفریع  یرةیرةغزغز  لیفیةلیفیة  جذورجذور  وھىوھى
  فىفى  تعمقھاتعمقھا  درجةدرجة  ویختلفویختلف  أسفلأسفل  إلىإلى  رأسیًارأسیًا  یمتدیمتد  ماما  ومنھاومنھا  سمسم  ٣٠٣٠

  ..بالنباتبالنبات  المحیطةالمحیطة  البیئیةالبیئیة  والظروفوالظروف  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  التربةالتربة
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StemStem
  األصنافاألصناف  فىفى  سمسم  ٢٠٢٠  بینبین  الساقالساق  طولطول  یتراوحیتراوح

  فىفى  سمسم  ١٥٠١٥٠  إلىإلى  الجفافالجفاف  ظروفظروف  وتحتوتحت  القصیرةالقصیرة
..الجیدةالجیدة  النموالنمو  ظروفظروف  تحتتحت  الطویلةالطویلة  األصنافاألصناف

..سالمیةسالمیة  ٨٨--٥٥  منمن  بالساقبالساق  السالمیاتالسالمیات  عددعدد  ویتراوحویتراوح

  الفروعالفروع  عددعدد  ویصلویصل  قاعدىقاعدى  TilleringTillering  التفریعالتفریع
  ومعدلومعدل  المناسبةالمناسبة  الظروفالظروف  تحتتحت  فرعفرع  ٦٦--٣٣  إلىإلى

..المناسبالمناسب  التقاوىالتقاوى

  والساقوالساق  القمحالقمح  فىفى  ممامما  أقلأقل  الشعیرالشعیر  فىفى  الفروعالفروع  وعددوعدد
    ..القمحالقمح  عنعن  سمكًاسمكًا  أكثرأكثر  ولكنولكن  الطولالطول  فىفى  أقلأقل

  الجفافالجفاف  مقاومةمقاومة  علىعلى  الشعیرالشعیر  تساعدتساعد  الصفاتالصفات  وھذهوھذه
..العالیةالعالیة  الحرارةالحرارة  ودرجاتودرجات
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LeavesLeaves

      الغمدالغمد((  منمن  الورقةالورقة  فتتكونفتتكون  القمحالقمح  نباتنبات  فىفى  كماكما
SheathSheath  --  النصلالنصل  BladeBlade  ––  اللسیناللسینligueligue

..))AuriclesAuricles  األذیناتاألذینات  ––
  القمحالقمح  فىفى  ھھعنعن  الشعیرالشعیر  فىفى  األذیناتاألذینات  تختلفتختلف  ولكنولكن
  یمكنیمكن  وبالتالىوبالتالى  الشعیرالشعیر  فىفى  حجمًاحجمًا  أكبرأكبر  فتكونفتكون

  طورطور  فىفى  والقمحوالقمح  الشعیرالشعیر  بینبین  التمییزالتمییز  بواسطتھابواسطتھا
..الخضرىالخضرى  النموالنمو

  وأقصروأقصر  أغلظأغلظ  مجموعھامجموعھا  فىفى  الورقةالورقة  فإنفإن  وعمومًاوعمومًا
  فىفى  فاتحفاتح  لونلون  ذاتذات  وھىوھى  القمحالقمح  فىفى  مثیلتھامثیلتھا  منمن

..صفوفصفوف  ستةستة  ذوذو  الشعیرالشعیر
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FlorescenceFlorescence
  عددعدد  إلىإلى  ومقسمومقسم  مستقیممستقیم  RachisRachis  محورمحور  منمن  تتكونتتكون  spikespike  سنبلةسنبلة  النورةالنورة

  محورمحور  علىعلىspikeletsspikelets  السنیبالتالسنیبالت  تحملتحمل  المتقاربةالمتقاربة  والسالمیاتوالسالمیات  العقدالعقد  منمن
    ..متبادلةمتبادلة  مجامیعمجامیع  فىفى  النورةالنورة
  زھرةزھرة  منمن  سنیبلةسنیبلة  كلكل  تتركبتتركب  وو  ..سنیبالتسنیبالت  وثالثوثالث  ""وسادةوسادة""  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  یوجدیوجد
    ..فقطفقط  ٣٣  منھامنھا  تخصبتخصب  أزھارأزھار  ٩٩--٢٢  منمن  فیوجدفیوجد  القمحالقمح  بعكسبعكس  واحدةواحدة
--::یلىیلى  كماكما  سنیبالتسنیبالت  الثالثالثالث  لتكوینلتكوین  مختلفةمختلفة  إحتماالتإحتماالت  وھناكوھناك

    صفوفصفوف  ستةستة  ذوذو  شعیرشعیر  حبوبحبوب  كلھاكلھا  وتكونوتكون  ومسفاهومسفاه  خصبةخصبة  سنیبالتسنیبالت  الثالثالثالث  --أأ
HH..vulgarevulgare

    أصغرأصغر  وحبوبھاوحبوبھا  مسفاهمسفاه  غیرغیر  والجانبیةوالجانبیة  خصبةخصبة  الثالثالثالث  السنیبالتالسنیبالت  --بب
HH..intermediumintermedium

  ذوذو  شعیرشعیر  أثریةأثریة  أوأو  عقیمةعقیمة  الجانبیةالجانبیة  والسنیبالتوالسنیبالت  خصبةخصبة  فقطفقط  الوسطیةالوسطیة  السنیبلةالسنیبلة  --جج
..HH  صفینصفین distichondistichon    
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  توجدتوجد  الشعیرالشعیر  فىفى  المخصبةالمخصبة  الزھرةالزھرة  أنأن  بالذكربالذكر  وجدیروجدیر
::  منمن  وتتركبوتتركب  خیطیتینخیطیتین  قنبعتینقنبعتین  خلفخلف

  یوجدیوجد  الال  وقدوقد  سفاسفا  مكونھمكونھ  قمتھاقمتھا  تمتدتمتد  عریضةعریضة  ::عصافةعصافة
..األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  سفاسفا

..سفاسفا  یحملیحمل  والوال  ::األتباألتب
..األتباألتب  مقابلمقابل  وھماوھما  ::الفلیستانالفلیستان

..أسدیةأسدیة  ٣٣
  ویحملویحمل  بیضىبیضى  والمبیضوالمبیض  واحدةواحدة  كربلةكربلة  ::المتاعالمتاع

  ..ریشیانریشیان  میسمانمیسمان
  والقنابعوالقنابع  سفاسفا  تحملتحمل  والوال  عصافةعصافة  العقیمةالعقیمة  وللسنیبالتوللسنیبالت
  حجماحجما  أصغرأصغر  العقیمةالعقیمة  للسنیبالتللسنیبالت  تبتبواالواال  والعصیفاتوالعصیفات

    األساسیةاألساسیة  واألعضاءواألعضاء  ..الخصبةالخصبة  األزھاراألزھار  فىفى  ممامما
  موجودةموجودة  غیرغیر  أوأو  أولیةأولیة  ))والمتاعوالمتاع  الطلعالطلع((
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FloweringFlowering
  ..نشوئھانشوئھا  ترتیبترتیب  حسبحسب  علىعلى  الجانبیةالجانبیة  األفرعاألفرع  ثمثم  األصلىاألصلى  الساقالساق  سنبلةسنبلة  التزھیرالتزھیر  فىفى  تبدأتبدأ  ماما  أولأول
  وتتفتحوتتفتح  ،،  أسفلأسفل  وإلىوإلى  أعلىأعلى  إلىإلى  یمتدیمتد  ثمثم  الواحدةالواحدة  السنبلةالسنبلة  منتصفمنتصف  فىفى  األزھاراألزھار  تفتحتفتح  یبدأیبدأ

  ..الجانبتینالجانبتین  السنیبلتینالسنیبلتین  ثمثم  الوسطىالوسطى  السنیبلةالسنیبلة
    ..أیامأیام  ٩٩- - ٧٧  فىفى  الكاملالكامل  والنباتوالنبات  أیامأیام  ٤٤--٣٣  فىفى  الواحدةالواحدة  السنبلةالسنبلة  تزھیرتزھیر  ویتمویتم

  نتیجةنتیجة  األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  الزھرةالزھرة  تتفتحتتفتح  الال  وقدوقد  دقیقةدقیقة  ٢٠٢٠  لمدةلمدة  متفتحةمتفتحة  الزھرةالزھرة  وتظلوتظل
..مالئمةمالئمة  غیرغیر  بیئیةبیئیة  لظروفلظروف
  الثامنةالثامنة  الساعةالساعة  إلىإلى  السادسةالسادسة  الساعةالساعة  منمن  الصباحالصباح  فترتىفترتى  فىفى  األقصىاألقصى  الحدالحد  األزھاراألزھار  تفتحتفتح  ویبلغویبلغ
..٥٥--٣٣  الساعةالساعة  منمن  المساءالمساء  وفىوفى

PollinationPollination  
SelfSelf  الذاتىالذاتى  التلقیحالتلقیح  ھوھو  الشعیرالشعیر  فىفى  السائدالسائد  التلقیحالتلقیح pollinationpollination  تنتثرتنتثر  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  ألنألن    

    ..الورقةالورقة  غمدغمد  منمن  السنبلةالسنبلة  خروجخروج  قبلقبل
..%%١٥١٥..٠٠  تتجاوزتتجاوز  الال  الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح  منمن  نسبةنسبة  تحدثتحدث

FertilizationFertilization
PollenPollen  اللقاحاللقاح  حبةحبة  سقوطسقوط  عندعند graingrain  یتمیتم  كماكما  دقائقدقائق  ٥٥  حدودحدود  فىفى  تنبتتنبت  المیسمالمیسم  علىعلى  

  الخالیاالخالیا  إنقسامإنقسام  مباشرةمباشرة  ویبدأویبدأ  التلقیحالتلقیح  عملیةعملیة  إتمامإتمام  منمن  ساعاتساعات  ٦٦  خاللخالل  البویضةالبویضة  إخصابإخصاب
..ZygoteZygote  الجنینالجنین  لتكوینلتكوین
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GrainGrain
  الوسطالوسط  منمن  عریضةعریضة  فھىفھى  متناسقمتناسق  شكلشكل  ذاتذات  برهبره  ثمرةثمرة

..الطرفینالطرفین  منمن  ومستدقةومستدقة
  یزالیزال  الال  الذىالذى  الحبةالحبة  جرابجراب  مكونةمكونة  العصافاتالعصافات  وتلتحموتلتحم
  مثلمثل  عاریةعاریة  أصنافأصناف  بعضبعض  وتوجدوتوجد((  بالحبةبالحبة  إللتصاقھإللتصاقھ  بسھولةبسھولة
..))النبوىالنبوى  BonusBonus  الشعیرالشعیر  صنفصنف

  أحمرأحمر  أوأو  قرمزىقرمزى  أوأو  أزرقأزرق  یكونیكون  فقدفقد  الحبةالحبة  لونلون  ویختلفویختلف
  واللونواللون  األنثوثیانیناألنثوثیانین  صبغةصبغة  وجودوجود  إلىإلى  األلواناأللوان  وتعزىوتعزى
  فىفى  أوأو  العصافاتالعصافات  فىفى  المیالنینالمیالنین  صبغةصبغة  إلىإلى  یرجعیرجع  األسوداألسود
..للحبوبللحبوب  الثمرىالثمرى  الغالفالغالف

  لونھالونھا  یكونیكون  الزراعةالزراعة  فىفى  إنتشارًاإنتشارًا  األكثراألكثر  الشعیرالشعیر  وأصنافوأصناف
    ..أزرقأزرق  أوأو  أبیضأبیض
  ستةستة  ذوذو  الشعیرالشعیر  فىفى  حبةحبة  ٦٠٦٠- - ٢٥٢٥  علىعلى  السنبلةالسنبلة  تحتوىتحتوى
..الصفینالصفین  ذوذو  الشعیرالشعیر  فىفى  حبةحبة  ٣٠٣٠--١٥١٥  ،،صفوفصفوف
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  تقسيم الشعريتقسيم الشعري
::ھىھى  إعتباراتإعتبارات  لعدةلعدة  طبقًاطبقًا  الشعیرالشعیر  یقسمیقسم

..ربیعىربیعى  أوأو  شتوىشتوى  ::الزراعةالزراعة  موعدموعد  --١١

..  RoughRough  ومسننومسنن  smoothsmooth  ناعمناعم  ::  السفاالسفا  نوعنوع  --٢٢

  ٢٨٢٨  ==  نن٢٢  الرباعىالرباعىوو  ١٤١٤  ==  نن٢٢  ىىئئااننالثالث  الشعیرالشعیر  منھمنھ  ::ماتماتووالكروموسالكروموس  عددعدد  - - ٣٣
..كروموسومكروموسوم  ٤٢٤٢  ==  نن٢٢  والسداسىوالسداسى

..HullessHulless  األغلفةاألغلفة  عدیمعدیم  ،،  HulledHulled  أغلفةأغلفة  ذوذو  ::الحبةالحبة  علىعلى  األغلفةاألغلفة  إستدامةإستدامة  - - ٤٤

    صفینصفین  ذوذو  HH..vulgarevulgare  صفوفصفوف  ستةستة  ذوذو  ::بالسنبلةبالسنبلة  الصفوفالصفوف  عددعدد  --٥٥
HH..distichumdistichum  منتظممنتظم  غیرغیر  HH..irregulareirregulare..

AbergAberg  تقسیمتقسیم  یسمىیسمى  األخیراألخیر  والتقسیموالتقسیم andand wiedewiede  عددعدد  یرجعیرجع  وفیھوفیھ  
..الجانبیةالجانبیة  السنیبالتالسنیبالت  عقمعقم  اواو  خصوبةخصوبة  إلىإلى  بالسنبلةبالسنبلة  الحبوبالحبوب  صفوفصفوف
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::للشعیرللشعیرWiganseWiganse  ویجانزویجانز  تقسیمتقسیم
::خصبةخصبة  السنیبالتالسنیبالت  جمیعجمیع  - - ١١
    فىفى  متساویةمتساویة  جمیعھاجمیعھا  والحبوبوالحبوب  سفاسفا  ذاتذات  السنیبالتالسنیبالت  عصیفاتعصیفات  جمیعجمیع  --أأ

..  HH..vulgarevulgare  الحجمالحجم
    السنیبالتالسنیبالت  وحبوبوحبوب  السفاالسفا  عدیمةعدیمة  الجانبیةالجانبیة  السنیبالتالسنیبالت  عصیفاتعصیفات  - - بب

..HH  مختزلةمختزلة  أوأو  صغیرةصغیرة    الجانبیةالجانبیة intermediumintermedium..
::عقیمةعقیمة  والجانبیةوالجانبیة  خصبةخصبة  الوسطىالوسطى  السنیبالتالسنیبالت  - - ٢٢
    الشعیرالشعیر((  أولیةأولیة  حالةحالة  فىفى  والمتاعوالمتاع  الطلعالطلع  علىعلى  العمیقةالعمیقة  السنیبالتالسنیبالت  تحتوىتحتوى  --أأ

..HH..distichondistichon  ))الصفینالصفین  ذوذو
  والمتاعوالمتاع  الطلعالطلع  علىعلى  تحتوىتحتوى  والوال  أثریةأثریة  الجانبیةالجانبیة  السنیبالتالسنیبالت  - - بب

HH..deficiensdeficiens..



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

  أصناف الشعريأصناف الشعري
::یجب أن تتمیز األصناف بالممیزات اآلتیةیجب أن تتمیز األصناف بالممیزات اآلتیة

..عالیة المحصول ولھا قدرة مزاحمة الحشائش ومنافستھاعالیة المحصول ولھا قدرة مزاحمة الحشائش ومنافستھا  --  ١١

..مبكرة النضج عن األصناف البلدیة وتتناسب مع الزراعة المطریةمبكرة النضج عن األصناف البلدیة وتتناسب مع الزراعة المطریة  --  ٢٢

..مقاومة للرقاد منھا ما یصلح للزراعات المرویة وما یناسب الزراعة المطریةمقاومة للرقاد منھا ما یصلح للزراعات المرویة وما یناسب الزراعة المطریة  --  ٣٣

..تتحمل ظروف الجفاف فتصلح للزراعة المطریة واألراضي الجدیدةتتحمل ظروف الجفاف فتصلح للزراعة المطریة واألراضي الجدیدة  --  ٤٤

..تتحمل الملوحة سواء كان مصدرھا میاه الري أو التربةتتحمل الملوحة سواء كان مصدرھا میاه الري أو التربة  --  ٥٥

..یجود بعضھا لصناعة المولت كأصناف الصفینیجود بعضھا لصناعة المولت كأصناف الصفین  --  ٦٦

المقاومة ألمراض الشعیر الرئیسیة مثل أمراض التبقع الشبكي والبیاض الدقیقي وصدأ  المقاومة ألمراض الشعیر الرئیسیة مثل أمراض التبقع الشبكي والبیاض الدقیقي وصدأ    --  ٧٧
..األوراق وتخطیط الشعیر والتفحماتاألوراق وتخطیط الشعیر والتفحمات

  ..الصفات الغذائیة والتكنولوجیة المرغوبةالصفات الغذائیة والتكنولوجیة المرغوبة  --  ٨٨
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::صفوفصفوف  الستةالستة  ذاتذات  األصنافاألصناف  ::أوًالأوًال
  ::١١٧١١٧  جیزةجیزة
..  یومیوم  ١٠٠١٠٠--٩٥٩٥  بعدبعد  السنابلالسنابل  یطردیطرد..  الشبكىالشبكى  التبقعالتبقع  بمرضبمرض  مصابمصاب  ولكنھولكنھ  التفحمالتفحم  ومرضومرض  والصقیعوالصقیع  للرقادللرقاد  مقاوممقاوم
  ::١١٨١١٨جیزةجیزة

  أردبأردب  ١٣١٣--١٠١٠  منمن  المحصولالمحصول  ،،  الشبكىالشبكى  بالتبقعبالتبقع  یصابیصاب  ولكنھولكنھ  والتفحموالتفحم  والرقادوالرقاد  للصقیعللصقیع  مقاوممقاوم  ،،  التبكیرالتبكیر  متوسطمتوسط
    ..الخصوبةالخصوبة  متوسطةمتوسطة  األراضىاألراضى  فىفى

  ::١١٩١١٩  جیزةجیزة
..الزراعةالزراعة  ظروفظروف  حسبحسب  أردبأردب  ١٦١٦- - ١٢١٢  المحصولالمحصول  ،،  الشبكىالشبكى  والتبقعوالتبقع  للصدأللصدأ  المقاومةالمقاومة  متوسطمتوسط  ،،  للرقادللرقاد  مقاوممقاوم

  ::))١٠٠١٠٠  ھجینھجین((  صحراوىصحراوى
    بالتبقعبالتبقع  یصابیصاب  ولكنةولكنة  والتفحموالتفحم  للرقادللرقاد  مقاوممقاوم  ––  ،،  یومیوم  ٦٥٦٥- - ٦٠٦٠  بعدبعد  التزھیرالتزھیر  مبكرمبكر  ،،  المطریةالمطریة  للزراعةللزراعة  مناسبمناسب
..للجفافللجفاف  مقاوممقاوم  ––  الشبكىالشبكى

١٢٣١٢٣صنف جیزة صنف جیزة 
صنف ذي ستة صفوف عالي المحصول تجود زراعتھ في األراضي الجدیدة واألراضي الملحیة وھو صنف  صنف ذي ستة صفوف عالي المحصول تجود زراعتھ في األراضي الجدیدة واألراضي الملحیة وھو صنف  

..واسع األقلمة یمكن زراعتھ تحت ظروف بیئیة متباینةواسع األقلمة یمكن زراعتھ تحت ظروف بیئیة متباینة
١٢٤١٢٤صنف جیزة صنف جیزة 

صنف ذي ستة صفوف عالي المحصول مقاوم لألمراض تجود زراعتھ باألراضي الجدیدة وجنوب الوادي  صنف ذي ستة صفوف عالي المحصول مقاوم لألمراض تجود زراعتھ باألراضي الجدیدة وجنوب الوادي  
..حیث الحرارة المرتفعةحیث الحرارة المرتفعة

١٢٥١٢٥صنف جیزة صنف جیزة 
صنف ذي ستة صفوف یزرع في الساحل الشمالي یصلح للزراعة المطریة ویجود في المواسم متوسطة  صنف ذي ستة صفوف یزرع في الساحل الشمالي یصلح للزراعة المطریة ویجود في المواسم متوسطة  

..األمطاراألمطار
١٢٦١٢٦صنف جیزة صنف جیزة 

صنف جدید ذي ستة صفوف أنتج خصیصًا للزراعة المطریة یتفوق في حالة المواسم شدیدة الجفاف ویزرع  صنف جدید ذي ستة صفوف أنتج خصیصًا للزراعة المطریة یتفوق في حالة المواسم شدیدة الجفاف ویزرع  
..بمنطقتي الساحل الشمالي الغربي وسیناء علي األمطاربمنطقتي الساحل الشمالي الغربي وسیناء علي األمطار
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::الصفینالصفین  ذاتذات  األصنافاألصناف  ::ثانیًاثانیًا
    ::BonusBonus  بونسبونس
  أصفرأصفر  لونھالونھا  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  الحبوبالحبوب  ––  یومیوم  ١٠٠١٠٠--٩٥٩٥  بعدبعد  السنابلالسنابل  یطردیطرد  التبكیرالتبكیر  متوسطمتوسط
  ––  البیرةالبیرة  لصناعةلصناعة  مناسبمناسب  ولكنةولكنة  صفوفصفوف  ستةستة  ذاتذات  األصنافاألصناف  منمن  أقلأقل  المحصولالمحصول  ––  غامقغامق
..  البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  فىفى  الزراعةالزراعة  یالئمیالئم
    ::٨٩٨٩  مركبمركب  ھجینھجین
  الدافئالدافئ  الجوالجو  حیثحیث  القبلىالقبلى  ھھالوجالوج  محافظاتمحافظات  فىفى  ویزرعویزرع  المحصولالمحصول  رةرةففبوبو  الصنفالصنف  ھذاھذا  یمتازیمتاز
..الصنفالصنف  ھذاھذا  تصیبتصیب  التىالتى  األمراضاألمراض  إنتشارإنتشار  علىعلى  یساعدیساعد  الال  الذىالذى

١٢٧١٢٧صنف جیزة صنف جیزة 
صنف ذي مبكرًا یتمیز بتفوقھ في المحصول ومقاومتھ لألمراض وجودتھ لصناعة صنف ذي مبكرًا یتمیز بتفوقھ في المحصول ومقاومتھ لألمراض وجودتھ لصناعة 

..المولت ویصلح للزراعة باألراضي الجدیدة تحت نظام الري بالرشالمولت ویصلح للزراعة باألراضي الجدیدة تحت نظام الري بالرش
١٢٨١٢٨صنف جیزة صنف جیزة 

صنف ذي صفین أنتج لصناعة المولت یتفوق علي صنف بونس في األراضي القدیمة صنف ذي صفین أنتج لصناعة المولت یتفوق علي صنف بونس في األراضي القدیمة 
..والمرویة بالغمر ویمتاز بمقاومتھ لألمراض وارتفاع وزن األلف حبةوالمرویة بالغمر ویمتاز بمقاومتھ لألمراض وارتفاع وزن األلف حبة
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  مراحل النمومراحل النمو
  فىفى  یومیوم  ١٢٠١٢٠  ونحوونحو  بالوادىبالوادى  المنزرعةالمنزرعة  األصنافاألصناف  فىفى  یومیوم  ١٦٠١٦٠  - - ١٥٠١٥٠  منمن  بالحقلبالحقل  الشعیرالشعیر  نباتنبات  حیاةحیاة  تمتدتمتد

::مرحلتینمرحلتین  إلىإلى  الفترةالفترة  ھذهھذه  تقسیمتقسیم  ویمكنویمكن  ..))صحراوىصحراوى((  ١٠٠١٠٠  ھجینھجین  الصنفالصنف

::الخضرىالخضرى  النموالنمو  مرحلةمرحلة  --أأ
  األصنافاألصناف  فىفى  یومیوم  ١٠٠١٠٠--٩٥٩٥  نحونحو  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  وتبلغوتبلغ  السنابلالسنابل  طردطرد  میعادمیعاد  حتىحتى  الزراعةالزراعة  منمن  الفترةالفترة  ھذهھذه  وتمتدوتمتد

    ١٠٠١٠٠  ھجینھجین  الصنفالصنف  فىفى  یومیوم  ٦٥٦٥- - ٦٠٦٠  ونحوونحو  بالوادىبالوادى  المنزرعةالمنزرعة

GerminationGermination  اإلنباتاإلنبات  طورطور  - - ١١ stagestage
    الحبوبالحبوب  فىفى  الریشةالریشة  غمدغمد  ظھورظھور  ویتأخرویتأخر  الزراعةالزراعة  منمن  أیامأیام  ١٠١٠- - ٧٧  نحونحو  بعدبعد  األرضاألرض  سطحسطح  فوقفوق  النباتاتالنباتات  وتظھروتظھر

    الحبوبالحبوب  فىفى  وذلكوذلك  الحبةالحبة  قمةقمة  منمن  العادیةالعادیة  الحبوبالحبوب  فىفى  الریشةالریشة  غمدغمد  یظھریظھر  إذإذ  العادیةالعادیة  الحبوبالحبوب  عنعن  الجرابیةالجرابیة
..األرضیةاألرضیة  والرطوبةوالرطوبة  الحرارةالحرارة  علىعلى  لإلنباتلإلنبات  الالزمةالالزمة  الفترةالفترة  وتتوقفوتتوقف  الجرابیةالجرابیة

TilleringTillering  القاعدىالقاعدى  التفریعالتفریع  طورطور  - - ٢٢ StageStage
  وتؤدىوتؤدى  القمحالقمح  عنعن  الشعیرالشعیر  فىفى  األشطاءاألشطاء  عددعدد  وتنقصوتنقص  القمحالقمح  تفریعتفریع  نظامنظام  بنفسبنفس  قاعدیاقاعدیا  تفریعاتفریعا  النباتالنبات  یتفرعیتفرع

..القاعدىالقاعدى  التفریعالتفریع  زیادةزیادة  إلىإلى  الخضرىالخضرى  للنموللنمو  المشجعةالمشجعة  العواملالعوامل

ElongationElongationاإلستطالةاإلستطالة  طورطور  - - ٣٣ stagestage
    إستطالةإستطالة  وتتكاملوتتكامل  بسرعةبسرعة  الطورالطور  ھذاھذا  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات  وتسطیلوتسطیل  السنابلالسنابل  طردطرد  میعادمیعاد  النباتاتالنباتات  إستطالةإستطالة  یواكبیواكب
..أسبوعاأسبوعا  تتجاوزتتجاوز  لل  فترةفترة  فىفى  النباتالنبات
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::والثمريوالثمري  الزھرىالزھرى  النموالنمو  مرحلةمرحلة  --بب
  یومیوم  ٦٠٦٠  --٥٠٥٠  نحونحو  الفترةالفترة  ھذهھذه  وتمتدوتمتد  النضجالنضج  إلىإلى  السنابلالسنابل  طردطرد  میعادمیعاد  منمن  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  تمتدتمتد

::وتشملوتشمل
::السنابلالسنابل  تكوینتكوین  طورطور  - - ١١

  طردطرد  یتمیتم  وعموماوعموما  نشوئھانشوئھا  بترتیببترتیب  األشطاءاألشطاء  سنابلسنابل  یلیھایلیھا  أوالأوال  األصلىاألصلى  الساقالساق  سنبلةسنبلة  تطردتطرد  حیثحیث
..أیامأیام  ٧٧  فىفى  الواحدالواحد  النباتالنبات  السنابلالسنابل

::اإلزھاراإلزھار  طورطور  - - ٢٢
  وتتفتحوتتفتح  نشوئھانشوئھا  ترتیبترتیب  حسبحسب  األشطاءاألشطاء  سنابلسنابل  أزھارأزھار  وتلیھاوتلیھا  أوالأوال  األصلیةاألصلیة  الساقالساق  سنبلةسنبلة  تزھرتزھر    

  أیامأیام  ٤٤- - ٣٣  فىفى  السنبلةالسنبلة  إزھارإزھار  ویتمویتم  وأسفلوأسفل  أعلىأعلى  إلىإلى  یتجھیتجھ  ثمثم  المنتصفالمنتصف  أعلىأعلى  منمن  قریبًاقریبًا  السنبلةالسنبلة
..أیامأیام٩٩--٧٧  فىفى  بالكاملبالكامل  النباتالنبات  إزھارإزھار  یتمیتم  بینمابینما

::الحبوبالحبوب  ونضجونضج  تكوینتكوین  طورطور  - - ٣٣
  ))خروجخروج((  طردطرد  قبلقبل  التلقیحالتلقیح  ویتمویتم  ذاتىذاتى  الشعیرالشعیر  فىفى  والتلقیحوالتلقیح  یومیوم  ٥٠٥٠  نحونحو  الطورالطور  ھذاھذا  یمتدیمتد

  وبعدوبعد  %%١٥١٥..٠٠  تتعدىتتعدى  الال  الخلطىالخلطى  التلقیحالتلقیح  منمن  نسبةنسبة  تحدثتحدث  وقدوقد  الورقةالورقة  غمدغمد  منمن  السنابلالسنابل
..النامیةالنامیة  الحبوبالحبوب  إلىإلى  للنباتللنبات  المختلفةالمختلفة  األعضاءاألعضاء  منمن  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  تنتقلتنتقل  األخصاباألخصاب
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مراحل نمو الشعيرمراحل نمو الشعير
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    Climatic RequirementClimatic Requirement: : اإلحتياجات املناخيةاإلحتياجات املناخية
..نموهنموه  طورطور  بإختالفبإختالف  الشعیرالشعیر  لنمولنمو  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  تخلفتخلف
  الحرارةالحرارة  ودرجةودرجة  ))العظمىالعظمى((  ٥٥مم  ٣٠٣٠--٢٨٢٨  بینبین  المدىالمدى  فىفى  الشعیرالشعیر  حبوبحبوب  فتنبتفتنبت

..  ٥٥مم٢٠٢٠  ھىھى  لإلنباتلإلنبات  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  جةجةرردد  أماأما  ٥٥مم  ٤٤--٣٣  الصغرىالصغرى
..القمحالقمح  نباتنبات  منمن  أكثرأكثر  حرارىحرارى  مدىمدى  فىفى  نموهنموه  یكتملیكتمل  الشعیرالشعیر  ونباتونبات

  یتحملیتحمل  أنھأنھ  كماكما  نموهنموه  فترةفترة  أثناءأثناء  ةةضضالمنخفالمنخف  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  یتحملیتحمل  والشعیروالشعیر
..السنابلالسنابل  تكوینتكوین  فترةفترة  فىفى  وخاصةوخاصة  القمحالقمح  منمن  أكثرأكثر  نسبیًانسبیًا  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة
  الحدالحد  منمن  أطولأطول  ضوئیةضوئیة  لفترةلفترة  یتعرضیتعرض  حینماحینما  یتھیأیتھیأ  طویلطویل  نھارنھار  نباتنبات  وھووھو

          ..الحرجالحرج
DroughtDrought  الجفافالجفاف  منمن  ھاربھارب  نباتنبات  الشعیرالشعیر  یعتبریعتبر  كماكما escapingescaping

plantplant  فترةفترة  بقصربقصر  الشعیرالشعیر  یتمیزیتمیز  إذإذ  الجفافالجفاف  تحملتحمل  علىعلى  قادرقادر  یكنیكن  لملم  إنإن  
    ..النموالنمو
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  الرتبة املوافقةالرتبة املوافقة
  ))PHPH((  الحموضةالحموضة  درجاتدرجات  ذاتذات  الصرفالصرف  جیدةجیدة  ةةییالطمیالطمی  التربةالتربة  تعتبرتعتبر
    محصولمحصول  یعطىیعطى  حیثحیث  الشعیرالشعیر  لزراعةلزراعة  األراضىاألراضى  أنسبأنسب  ھىھى  ٨٨- - ٧٧  منمن

  ترقدترقد  الال  حتىحتى  اآلزوتىاآلزوتى  التسمیدالتسمید  فىفى  المبالغةالمبالغة  عدمعدم  مراعاةمراعاة  ععمم  مرتفعمرتفع
    النباتاتالنباتات

    علىعلى  تحتوىتحتوى  والتىوالتى  الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى  فىفى  الشعیرالشعیر  زراعةزراعة  ححتنجتنج  كماكما
..األمالحاألمالح  منمن  قلیلقلیل

    أكثرأكثر  ولكنھولكنھ  والقلویةوالقلویة  للملوحةللملوحة  تحمًالتحمًال  أكثرأكثر  الشعیرالشعیر  یعتبریعتبر  وعمومًاوعمومًا  
..األخرىاألخرى  الحبوبالحبوب  محاصیلمحاصیل  عنعن  الحامضیةالحامضیة  للتربةللتربة  حساسیةحساسیة
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   Date of  planting Date of  planting::ميعاد الزراعةميعاد الزراعة

  وتستمروتستمر  نوفمبرنوفمبر  منمن  األولاألول  النصفالنصف  ھوھو  للزراعةللزراعة  میعادمیعاد  أنسبأنسب  

  دیسمبردیسمبر  منتصفمنتصف  حتىحتى

    ..القمحالقمح  ننعع  الزراعةالزراعة  فىفى  التأخیرالتأخیر  الشعرالشعر  ویتحملویتحمل  

    الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  یتوقفیتوقف  الصحراویةالصحراویة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  وفىوفى  

..  المطرالمطر  سقوطسقوط  میعادمیعاد  علىعلى
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  Crop RotationCrop Rotation::الدورة الزراعيةالدورة الزراعية

  فىفى  القمحالقمح  معمع  یتشابھیتشابھ  النضجالنضج  مبكرمبكر  شتوىشتوى  محصولمحصول  الشعیرالشعیر  

    الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة  فىفى  زراعتھزراعتھ  میعادمیعاد  ترتیبترتیب

  واألرزواألرز  والقصبوالقصب  كالقطنكالقطن  الصیفیةالصیفیة  المحاصیلالمحاصیل  عقبعقب  ویزرعویزرع  

  الحالةالحالة  ھذهھذه  وفىوفى  كالذرةكالذرة  النیلةالنیلة  المحاصیلالمحاصیل  عقبعقب  أوأو  والذرةوالذرة

..محصولھمحصولھ  فیقلفیقل  زراعتھزراعتھ  یتأخریتأخر
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Methods of plantingMethods of planting::طرق الزراعةطرق الزراعة

    بطریقةبطریقة  القمحالقمح  زراعةزراعة  فىفى  المتبعةالمتبعة  الطرقالطرق  بنفسبنفس  الشعیرالشعیر  زراعةزراعة  المعتادالمعتاد
    ..))المحراثالمحراث  خلفخلف  تلقیطتلقیط  ––بداربدار((  والحیراثىوالحیراثى  ))تسطیرتسطیر  --  بداربدار((عفیرعفیر

    یتبعیتبع  المطرالمطر  علىعلى  یعتمدیعتمد  حیثحیث  الصحراویةالصحراویة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  وفىوفى  
::األتیتیناألتیتین  الطریقتینالطریقتین  إحدىإحدى

    األرضاألرض  تحرثتحرث  ثمثم  األرضاألرض  علىعلى  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  المطرالمطر  نزولنزول  بعدبعد  --١١
..  الحیراثىالحیراثى  الطریقةالطریقة  تشبةتشبة  وھىوھى  وتزحفوتزحف

    نزولنزول  ینتظرینتظر  ثمثم  وتزحفوتزحف  تحرثتحرث  ثمثم  التقاوىالتقاوى  تبذرتبذر  المطرالمطر  نزولنزول  قبلقبل  --٢٢
    العفیرالعفیر  تشبةتشبة  وھىوھى  المطرالمطر
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  عدمعدم  إلحتمالإلحتمال  الثانیةالثانیة  الطریقةالطریقة  منمن  أفضلأفضل  األولىاألولى  الطریقةالطریقة  وتعتبروتعتبر
  فىفى  التقاوىالتقاوى  ضیاعضیاع  علیةعلیة  یترتبیترتب  ممامما  الثانیةالثانیة  الطریقةالطریقة  فىفى  المطرالمطر  نزولنزول

..  األرضاألرض
    عدمعدم  حالةحالة  فىفى  الزراعةالزراعة  فىفى  إلستعمالھاإلستعمالھا  االرتوازیةاالرتوازیة  اآلباراآلبار  حفرحفر  ویفضلویفضل
    یساعدیساعد  ممامما  نموهنموه  أثناءأثناء  منھامنھا  الشعیرالشعیر  رىرى  یمكنیمكن  كماكما  األمطاراألمطار  سقوطسقوط
    ..  المحصولالمحصول  زیادةزیادة  علىعلى

  قلیلةقلیلة  األراضىاألراضى  فىفى  البرسیمالبرسیم  علىعلى  محمًالمحمًال  الشعیرالشعیر  زراعةزراعة  ویمكنویمكن
    وتقلیلوتقلیل  البرسیمالبرسیم  ئةئةلتدفلتدف  الدلتاالدلتا  منمن  الشمالیةالشمالیة  المناطقالمناطق  وفىوفى  األمالحاألمالح
..  حشةحشة  أولأول  فىفى  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة
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الزراعة الشعير تسطيرالزراعة الشعير تسطير
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  Seeding rateSeeding rateمعدل التقاوى معدل التقاوى 
    أھمھاأھمھا  إعتبارةإعتبارة  عدةعدة  حسبحسب  الفدانالفدان  تعطىتعطى  التىالتى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تختلفتختلف

..الزراعةالزراعة  طریقةطریقة

    البدار،البدار،  فىفى  كجمكجم٦٠٦٠--٥٠٥٠  منمن  المعتادالمعتاد  فىفى  بالفدانبالفدان  التقاوىالتقاوى  ومعدالتومعدالت

    األراضىاألراضى  فىفى  للزراعةللزراعة  كجمكجم٤٠٤٠--٣٠٣٠وو  تسطیرتسطیر  العفیرالعفیر  فىفى  كجمكجم٤٠٤٠

    الصحراویةالصحراویة

  فىفى  التأخیرالتأخیر  حالةحالة  فىفى  الكمیاتالكمیات  ھذهھذه  عنعن  الًًالقلیقلی  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  وتزدادوتزداد

    ..الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى  ىىفف  الزراعةالزراعة
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  FertilizationFertilizationالتسميد التسميد 
  الجاھزةالجاھزة  اآلزوتیةاآلزوتیة  األسمدةاألسمدة  إلىإلى  یحتاجیحتاج  نجیلىنجیلى  محصولمحصول  الشعیرالشعیر

  النتراتالنترات  مثلمثل  لإلمتصاصلإلمتصاص

    القویةالقویة  األراضىاألراضى  فىفى  زرعزرع  إذاإذا  یسمدونیسمدون  الال  المزارعینالمزارعین  بعضبعض  أنأن  ولوولو

    ینصحینصح  أنھأنھ  إالإال  بقولىبقولى  محصولمحصول  یسبقھیسبقھ  أوأو  بوربور  بعدبعد  عتھعتھاازرزر  أوأو

    ..النباتاتالنباتات  ترقدترقد  الال  حتىحتى  التسمیدالتسمید  فىفى  المغاالهالمغااله  عدمعدم  معمع  كالقمحكالقمح  بتسمیدهبتسمیده
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  IrrigationIrrigationالرى الرى 
  فىفى  عنھعنھ  مبكرمبكر  أنھأنھ  كماكما  القمحالقمح  منمن  للعطشللعطش  تحمًالتحمًال  أكثرأكثر  الشعیرالشعیر
    القمحالقمح  منمن  أقلأقل  ریتینریتین  أوأو  ریھریھ  یأخذیأخذ  أنھأنھ  ولذلكولذلك  شھرشھر  بحوالىبحوالى  النضجالنضج
    ونونتكتك  أنأن  علىعلى  األمطاراألمطار  ولولططوھوھ  األرضاألرض  نوعنوع  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك
  السنابلالسنابل  طردطرد  بعدبعد  ریةریة  آخرآخر

    والثانیةوالثانیة  الشتویةالشتویة  السدةالسدة  قبلقبل  األولىاألولى  ریتینریتین  یعطىیعطى  فإنھفإنھ  عمومًاعمومًا
بعدھابعدھا

    وقدوقد  الریاتالریات  منمن  أكبرأكبر  عددعدد  إلىإلى  یحتاجیحتاج  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  وو
    ومنطقةومنطقة  األرضاألرض  نوعنوع  حسبحسب  حیاتھحیاتھ  فترةفترة  طولطول  ریاتریات  ٧٧--٦٦  یروىیروى

..  زراعتھزراعتھ
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  Weed controlWeed controlمقاومة احلشائش مقاومة احلشائش 
    نقاوةنقاوة  أنأن  وجدوجد  ولكنولكن  الحشائشالحشائش  بمقاومةبمقاومة  الزراعالزراع  معظممعظم  یقومیقوم  الال

    إرتفاعإرتفاع  یصلیصل  عندماعندما  وتجرىوتجرى  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  منمن  تزیدتزید  الحشائشالحشائش

  سمسم  ١٥١٥--١٠١٠  منمن  النباتالنبات

    تنموتنمو  التىالتى  الحشائشالحشائش  نفسنفس  ھىھى  الشعیرالشعیر  معمع  تنموتنمو  التىالتى  والحشائشوالحشائش

..القمحالقمح  معمع  المتبعةالمتبعة  الطرقالطرق  بنفسبنفس  وتقاوموتقاوم  القمحالقمح  معمع
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  HarvestHarvest::النضج واحلصاد النضج واحلصاد 
    مدةمدة  األرضاألرض  فىفى  یمكثیمكث  أىأى  المبكرةالمبكرة  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  الشعیرالشعیر

    القمحالقمح  منمن  یومیوم  ٣٠٣٠--٢٠٢٠حوالىحوالى  تقلتقل

    الحبوبالحبوب  وتصلبوتصلب  والسیقانوالسیقان  األوراقاألوراق  جفافجفاف  ھىھى  النضجالنضج  وعالماتوعالمات

    للققوالنوالن  حصادحصادالال  عملیاتعملیات  كلكل  فىفى  ویراعىویراعى  السنابلالسنابل  فركفرك  وسھولةوسھولة

..القمحالقمح  فىفى  ههذكرذكر  سبقسبق  ماما  والتدریةوالتدریة  والدراسوالدراس



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د



صالح سعدهصالح سعده/ / إعداد دإعداد د

      YieldYieldاحملصول احملصول 
  ،،  التسمیدالتسمید  ،،  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  ،،  األرضاألرض  نوعنوع  بإختالفبإختالف  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تختلفتختلف
    ..الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  منمن  وغیرھاوغیرھا  الرىالرى

  وزنوزن  فدانفدان//تبنتبن  حملحمل  ٤٤--٣٣وو  فدانفدان//  حبوبحبوب  أردبأردب  ٩٩--٨٨  حوالىحوالى  الشعیرالشعیر  یعطىیعطى
..كجمكجم  ٢٥٠٢٥٠  التبنالتبن  حملحمل  وزنوزن  ،،  كجمكجم١٢٠١٢٠  األردباألردب

  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  فدانفدان//أردبأردب  ٥٥  --٥٥..٠٠  منمن  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح  وقدوقد
..معاكسةمعاكسة  لظروفلظروف  المناطقالمناطق  ھذهھذه  مثلمثل  فىفى  الشعیرالشعیر  لتعرضلتعرض  نظرًانظرًا  الضعیفةالضعیفة

  والعنایةوالعنایة  الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھزراعتھ  عندعند  الفدانالفدان  محصولمحصول  یصلیصل  وقدوقد
..تبنتبن  أحمالأحمال  ٨٨  وحوالىوحوالى  أردبأردب  ١٨١٨--١٥١٥  منمن  الزراعةالزراعة  بالعملیاتبالعملیات

    ..زراعتھزراعتھ  فىفى  الفائقةالفائقة  العنایةالعنایة  عندعند  أردبأردب  ٢٤٢٤  إلىإلى  یصلیصل  وقدوقد



والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


