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 چکيذُ

بِ ػٌَاى ضاّذ   URH-81-12 ّوزاُ اليي  -URH-83-7   ٍ16 URH-83در ايي آسهايص دٍ اليي اهيذ بخص جَ بذٍى پَضيٌِ    

اس هشارع کطاٍرساى ضْزستاى ضْزستاى ضاّيي ضْز ٍهيوِ در  کزت ّايي بِ هساحت  يدر هشرػِ ا  7881-88 يسال سراػ يط

يات تْيِ سهيي، اًجام  ٍػول يتزٍيج -تحقيقي يآسهايص در قالب طزح ّا.هتز هزبغ کطت ٍ هَرد هقايسِ قزار گزفتٌذ 0022حذٍد 

 ياجشاءػولکزد، تؼذاد سِ ًوًَِ يک هتز هزبؼ يجْت بزرس. صَرت پذيزفت يتزٍيج -کاضت ٍ داضت بز اساط تَصيِ ّاي فٌٌي

اس سطح  ّز کزت بِ صَرت تصادفي بزداضت ٍ بيَهاط، تؼذاد سٌبلِ در هتز هزبغ، تؼذاد داًِ در سٌبلِ ٍ ٍسى ّشار داًِ تؼييي 

باالتزيي  URH-83-7ًتايج ًطاى دادًذ کِ اليي . هحاسبِ ػولکزد داًِ قزار گزفت يّزيک اس کزت ّا، هبٌا تَليذ داًِ کل. گزديذ

ػولکزد  تاثيز تؼذاد  يدر بيي اجشا. ػولکزد داًِ، ػولکزد بيَلَصيک ٍ ضاخص بزداضت در هياى اليي ّاي هَرد  بزرسي را  داضت

با تَجِ بِ ًتايج ايي تحقيق ٍ ًيش . ًِ بيطتز اس اثز تؼذاد داًِ در سٌبلِ بز آى بَدسٌبلِ درٍاحذ سطح ٍ ٍسى ّشار داًِ بز ػولکزد دا

 يّا  يهٌاسب ٍ هطلَبيت سايز ٍيضگ يػولکزد داًِ باال، ساسگار ياًجام ضذُ کِ گَيا يًتايج بِ دست آهذُ اس سايز آسهايص ّا

 .ٌَاى رقن جذيذ جَ بذٍى پَضيٌِ را داردبِ ػ  يٍ هؼزف يرسذ کِ اليي هذکَر قابليت  ًاهگذار يآى، بِ ًظز ه

 

Evaluation of new hulless barley lines in Esfahan province on-Farm 

condition 

Abstract 

      This study was conducted to compare new hullessbarley lines, URH-83-7 URH-83-16 and 
URH-81-12 as check, suitable for moderate regions of Esfahan province in 2008-2009. The 
experiment was carried out in an extensional on-farm pattern in Shahinshar area and each 
genotype planted in 2500m2  plot. All farm practices were done in accordance to technical 
and extensional recommendations. Three random samples were taken to determine yield 
components, and grain yield calculated on the basis of whole plots yields. 

The results showed that the highest grain yield, biomass and harvest index belong to 
URH-83-7 hullessbarley line. Numbers of spikes per square meter and thousand kernel 
weight had more effects on grain yield than numbers of kernel per spike. As the results of 
this evaluation and also previous and other researches conclude  URH-83-7 line has 
capability to introduce as new hullessbarley variety.  
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 هٌغقِ هؼتذل -جَ  -ثذٍى دَؿيٌِ -اكفْبى : کلوات کليذي

 

 :هقذهِ 

ثشسػي ّبي هتؼذدي اص جْبت هختلف  ٍ غبلؼبت دبيِهاص هؼذٍد ًجبتبتي اػت مِ    (Hordeum vulgare)ثذٍى دَؿيٌِجَ 

سا ثيـتش اص   ؿيٌِثذٍى دَاعالػبت ٍػيؼي دس هَسد آى دس اختيبس هي ثبؿذ ثؼضي اص داًـوٌذاى قذهت جَ ٍ سٍي آى اًجبم 

دساقلين ّبي هختلف جْبى، اصػشم     (Hordeum vulgare)، گيبُ جَيثِ عَس مل (.11)داس آى هي داًٌذ  يًٌَِع دَؿ

دسجِ ػشم ؿوبلي تب ًَاحي هجبٍس خظ اػتَا  ٍ ًيض دس اساضي هشتفغ فالت تجّت تب  70ّبي جغشافيبيي ثبال ًظيش ًشٍط دس

ٍ ثِ ػجبست ديگش ػبصگبسي امَلَطيني صيبدي ( 11ٍ 2) هَسد مـت ٍ مبس قشاس هي گيشد اساضي ػبحلي دس ًقبط هختلف ،

گٌذم ، رست ، ثشًج ، چبٍداس ) اصًظش تحول ؿشايظ ًبهؼبػذ هحيغي دس ثشاثش خـني ٍ ؿَسي دس هقبيؼِ ثب ػبيش غالت . داسد

قبثل تَجِ  جَ دس  ياص هضايب يين( . 2ٍ18)ٌذ تحول ثيـتشي داسد ٍلي ػشهب سا موتش اص گٌذم ٍ چبٍداس تحول هي م( ٍ غيشُ 

 هحذٍديت ّب ثب غالت ػوذٓ ديگش دس آىهقبيؼِ ثب ػبيش غالت، اهنبى مـت ٍتَليذ آى دس هٌبعق ٍ صهيي ّبيي اػت مِ تَليذ 

مِ  تاػ گٌذم دس هضاسػي يثِ جب يثؼيبس هٌبػججبيگضيي  ثذٍى دَؿيٌِجَ  هي ثبة هثبل، (.11) ثبؿذ يه هَاجِ يصيبد يّب

دبمَتبُ جَ  ياسقبم ٍ طًَتيخ ّب تي 5/5تب  5ػولنشدّبي .  (5)اًذ آلَدُ ؿذُ( يٌّذ ػيبّل ًبقق) تَػظ مبسًبل ثبًت

دس صساػت ّبي آى  تغبثق هٌبػت ٍ يػبصگبس ، ثيـتش اص گٌذم% 5تب  4دسكذ دشٍتئيي ٍ اليؼيي  16تب  14 ثب  ثذٍى دَؿيٌِ

اػت مِ تَػؼِ  ي، اص هَاسدخبك ّبي ؿَس ٍ قليبئي ٍ ثؼتش هشعَة سٍدخبًِ ّب ضاسّب،ثب هحذٍديت آة، ديو يمشدِ، اساض

جشاي هذيشيت ّبي گًَبگَى ّذايت طسم دالػن دس ثشًبهِ ّبي ثِ ًظادي هشامض تحقيقبتي ا(. 5)ًوبيذ يهسا تَجيِ  مـت آى

ـنالت مـت ٍ مبس ّش ًجبت تذٍيي هؼبئل ٍ ه  مِ ثب تَجِ ثِ اّذاف، اػتثيي الوللي ٍ هلي مـَسّب داساي اؿنبل هختلفي 

ثلَست ينٌَاخت دس مـَس دس حبل  ؾاهيذ ثخصهبيـبت هقبيؼِ ػولنشد جَ دس قبلت اسصيبثي اسقبم دس ايي ساػتب، آ. هي گشدد

اليي هشحلِ اي اص آصهبيـبت هقبيؼِ ػولنشد اػت مِ ثؼذ اص هقبيؼِ ػولنشد  ؾاهيذ ثخآصهبيؾ اسقبم (. 13)اجشا هي ثبؿذ 

دس خلَف ػولنشد،  يتحقيقبت يدس ايي ساػتب، دغ اص اًجبم آصهبيـبت الصم دس ايؼتگبُ ّب. كَست هي گيشد فتِ ديـش ّبي

 ياهيذ ثخؾ ثشتش اًتخبة ٍ جْت اًجبم ثشسػ يّب ٍ غيشُ، طًَتيخ ّب يٍ ثيوبس يهحيغ ي، تحول ًؼجت ثِ تٌؾ ّبيدبيذاس

ثِ هٌظَس تؼييي دبيذاسي ػولنشد ٍ ثشسػي اثش هتقبثل ( 12)يَػفي ًينخَاُ ٍ . ؿًَذ يٍ ديـٌْبد ه يدس ؿشايظ صاسػيي هؼشف

هٌغقِ  يسقن ٍ اليي اهيذ ثخؾ جَ ثذٍى دَؿيٌِ سا دس عي دٍ ػبل ٍ دس ؿؾ  ايؼتگبُ تحقيقبت 20طًَتيخ دس هحيظ تؼذاد 

سا ثشاي هٌبعق   7ٍ  3، 12هؼتذل مـَسهَسد ثشسػي قشاس دادُ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي هختلف تجضيِ دبيذاسي طًَتيخ ؿوبسُ 

-URH-83-7  ،URH-83-16  ٍURHجَ ثذٍى دَؿيٌِ  يهَجَد حبميؼت مِ اليي ّب يگضاسؽ ّب. هزمَس تَكيِ ًوَدًذ

ثيـتش ،  ػولنشد  يدبيذاس يداسا يدس دػت ثشسػ ياًجبم ؿذُ، ًؼجت ثِ ػبيش طًَتيخ ّب يتحقيقبت يدس دشٍطُ ّب  83-18

تغجيقي اجشا ؿذُ  -يثش اػبع ًتبيج ثِ آهذُ اص عشح تحقيق( 8) يجؼفش(.  6) ثَدُ اًذ  يتشداًِ ثبال تش ٍ كفبت هغلَة ثيـ

 يهَسد ثشسػ ياص ؿبّذ ٍ ػبيش طًَتيخ ّب URH-83-7دس هضاسع ؿْشػتبى ثشخَاس ٍ هيوِ گضاسؽ ًوَدُ اػت مِ اليي 

ّبي  يالي يثب ّذف ثشسػي ػولنشد ٍ ػبصگبسثب ػٌبيت ثِ هَاسد اؿبسُ ؿذُ ثبال، ٍ . تَليذ مشدُ اػت يػولنشد داًِ ثبالتش

 -يتحقيق يحبضش دس قبلت عشح ّب يجذيذ ايي گيبُ صساػي دس ؿشايظ صاسػيي هٌبعق هؼتذل اػتبى اكفْبى، دشٍطُ تحقيقبت

 .ثِ اجشا دسآهذ يتشٍيج
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 هَاد ٍ رٍش ّا   

مِ دس آصهبيـبت ثِ ًظادي  -URH-83-7   ٍ16 URH-83دس ايي آصهبيؾ دٍ اليي اهيذ ثخؾ جَ ثذٍى دَؿيٌِ    

تغجيقي ًيض ًؼجت ثِ ػبيش اليي ّب ٍ اسقبم هَسد -ػولنشدّبي ثبالتشي ًؼجت ثِ ػبيش اليي ّب داؿتِ ٍدس آصهبيـبت تحقيقي

اص هضاسع مـبٍسصاى ؿْشػتبى ؿْشػتبى  يثِ ػٌَاى ؿبّذ دس هضسػِ ا  URH-81-12 آصهبيؾ ثشتشي داؿتِ اًذ ، ّوشاُ اليي 

مـت ٍ هَسد هقبيؼِ قشاس گشفتٌذ ّش يل اص اليي ّبي هزمَس ٍ ؿبّذ دس  مشت ّبيي ( 1)وِ ثِ ؿشح جذٍل ؿبّيي ؿْش ٍهي

ػوليبت تْيِ صهيي  ثش اػبع تَكيِ ّبي .. مبؿتِ ؿذًذ CLGHI 250هتش هشثغ ثب ثزسمبس تبمب، هذل  2500ثِ هؼبحت حذٍد 

ثش اػبع ًتبيج آصهَى خبك ٍ تَكيِ ّبي فٌي ثِ هلشف    اًجبم ٍ مَدّبي ؿيويبيي فؼفشُ ، دتبػِ ٍ اصتِ يتشٍيج -فٌٌي

ثزٍس قجل اص مبؿت ثب قبسچنؾ مبسثَمؼيي تيشام ثِ ًؼجت دٍ ّضاس ضذ . كَست دزيشفت 6/8/87سػيذُ ٍ مبؿت دس تبسيخ 

ٍ ػبيش  يآثيبسي ثِ سٍؽ ثبساً. دس فشٍسديي هبُ مَد اص تِ ػشك ثش اػبع تَكيِ ّبي فٌي  تشٍيجي هلشف ؿذ..ػفًَي ؿذًذ

دغ اص سػيذگي .ػوليبت داؿت عجق ػشف هحل ٍ تَكيِ ّبي فٌي اًجبم ٍ يبدداؿت ثشداسي ّبي الصم كَست دزيشفت

اص ػغح  ّش مشت ثِ كَست تلبدفي ثشداؿت  ياجضاءػولنشد، تؼذاد ػِ ًوًَِ يل هتش هشثؼ يفيضيَلَطيل ، ثِ هٌظَس ثشسػ

دس ًْبيت مل مشت . ، تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ تؼييي گشديذٍ ػالٍُ ثش ٍصى ثيَهبع، تؼذاد ػٌجلِ دس هتش هشثغ

 .ثْشُ گشفتِ ؿذ Excelثشداؿت  ٍ ػولنشد داًِ اًذاصُ گيشي ؿذ جْت اًجبم هحبػجبت آهبسي اص ًشم افضاس 
 

 ًتايج ٍ بحث
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تشٍيجي ثِ اجشا دسآهذُ ٍ دس ايٌگًَِ عشح ّب اهنبى تجضيِ  -شح ّبي تحقيقيثب ػٌبيت ثِ ايٌنِ عشح حبضش دس قبلت ع -1

ٍاسيبًغ ٍجَد ًذاسد لزا، تجضيِ ٍاسيبًغ ػولنشد ٍ اجضاء ػولنشد اسقبم ٍ اليي ّبي هَسد ثشسػي اًجبم ًـذ هيبًگيي ّبي 

ػٌجلِ، ٍصى ّضاس داًِ ٍ ؿبخق ثشداؿت  ، ػولنشد داًِ، تؼذاد ػٌجلِ دس هتش هشثغ، تؼذاد داًِ دس(ثيَهبع) ػولنشد ثيَلَطيل

ميلَ 19583ثب  EHB83-7اليي .مِ خالكِ آى ّب ثِ ؿشح صيش اػت. آٍسدُ ؿذُ اًذ (2)دس جذٍل  يهَسد ثشسػ  ياليي ّب

 .گشم دس ّنتبس، ثيـتشيي ثيَهبع سا تَليذ ٍ اص ايي ًظش ثشتش اص ؿبّذ ٍ اليي ديگش هَجَد دس آصهبيؾ ثَد

ميلَ گشم دس ّنتبس   7883ثِ هيضاى   EHB83-7ًِ، ثيـتشيي هيبًگيي ػولنشد داًِ ّن هشثَط ثِ اليي دس خلَف تَليذ دا -2

ثِ ػجبست (. 1)ميلَ گشم  داًِ دس ّنتبس داؿت ؿنل 4980هؼبدل   يػولنشد داًِ ا( ؿبّذ) URH-81-12ثَد دسحبلينِ اليي 

ٍ  6،8)دس آصهبيـبت ديگش . يـتش اص ؿبّذ ثَدُ اػتدسكذث 58حذٍد  EHB83-7ػولنشد داًِ اليي  يديگش، دس ايي ثشسػ

 .داؿتِ اػت يثشتش ٍ ػولنشد داًِ ثيـتش يهَسد ثشسػ يًيض اليي هزمَس ًؼجت ثِ ػبيش طًَتيخ ّب( 12

ػذد  536ٍ موتشيي هقذاس آى ثب تؼذاد   EHB83-7ػذد هتؼلق ثِ اليي   800ثيـتشيي هتَػظ  تؼذاد ػٌجلِ دس هتش هشثغ ثب  -3

 .ثَد EHB83-18 ثِ الييهتؼلق 

ػذد داًِ دس ّش ػٌجلِ ثِ تشتيت ثيـتشيي ٍ  5/33ثبهيبًگيي   EHB83-7ػذد، ٍ اليي  8/42ثب هتَػظ EHB83-18 اليي -4

 .موتشيي هيبًگيي تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ سا داؿتٌذ

 گشم،  9/24اس داًِ  سيض تشيي داًِ ّب سا ثب هتَػظ ٍصى ّض EHB83-18 هَسد آصهبيؾ، اليي يدس هيبى اليي ّب -5

 .گشم، دسؿت تشيي داًِ ّب سا تَليذ مشدُ ثَد 4/36ثب هيبًگيي ٍصى ّضاس داًِ   EHB83-7ٍ اليي  

ؿَد مِ  تبثيش تؼذاد ػٌجلِ دسٍاحذ ػغح ٍ ٍصى ّضاس داًِ ثش ػولنشد داًِ  يػولنشد  ايي عَس اػتٌجبط ه ياجضا يثب ثشسػ

ًيض تؼذاد ( 8) يدس آصهبيؾ اًجبم گشفتِ دس ؿشايظ صاسػيي  تَػظ جؼفش. ى ثَدُ اػتثيـتش اص اثش تؼذاد داًِ دس ػٌجلِ ثش آ

 .ثش ػولنشد داًِ داؿتِ اػت يػولنشد   تبثيش ثيـتش يػٌجلِ دسٍاحذ ػغح ًؼجت ثِ ػبيش اجضا

سؿبّذ ٍ ثيـتش اص هيضاى ايي ؿبخق د 40/0ثب ّن ثشاثش ٍ هؼبدل EHB83-7  ٍ EHB83-18  يؿبخق ثشداؿت اليي ّب -6

 (.1جذٍل )ثَد(  39/0ثِ هقذاس URH-81-12اليي   )

ػولنشد ٍاجضاء ػولنشد داًِ طًَتيخ  ّبي جَ  ثذٍى دَؿيٌِ آثي هَسد ثشسػي دس ؿْشػتبى   ؿبّيي ؿْش ٍهيوِ، (: 1)جذٍل

 1387-88اػتبى اكفْبى عي ػبل صساػي 

 
 

 

 طًَتيخ

ػولنشد 

ثيَلَطيل 

 (ثيَهبع)

ػولنشد داًِ 

 -ميلَگشم)

 (ّنتبس

ؼذاد ػٌجلِ ت

 دسهتشهشثغ

تؼذاد داًِ 

 دس ػٌجلِ

ٍصى  ّضاس 

 داًِ

ؿبخق 

 ثشداؿت

 

EHB83-7 19583 7883 800 5/33 4/36 40/0 

EHB83-18 11773 4717 536 8/42 9/24 40/0 

URH81-12 

 36/0 2/28 5/34 615 4980 13833 (ؿبّذ)
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 دس ؿْشػتبى   يهَسد ثشسػ يثجَ  ثذٍى دَؿيٌِ آ يًوَداس ػولنشد داًِ طًَتيخ  ّب(: 1)ؿنل

 1387-88 يؿبّيي ؿْش ٍهيوِ، اػتبى اكفْبى عي ػبل صساػ 
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 ًتيجِ گيزي ٍ پيطٌْاد

در هياى اليي  شاخص تزداشت تاالتزيي عولکزد داًِ، عولکزد تيَلَژيک ٍ URH-83-7اليي ًتايج ايي تحقيق ًشاى هي دّد كِ   

 عولکزد داًِ يكِ گَيا( 21ٍ  8،6)اًجام شدُ يِ ًتايج تِ دست اس سايز آسهايش ّاتا تَجِ ت.  ّاي هَرد  تزرسي را  داشتِ است

، ( يخَاتيدگ)، ارتفاع هٌاسة تَتِ ٍ تحول در هقاتل ٍرس يّا اس قثيل سٍدرس يهٌاسة ٍ هطلَب تَدى سايز ٍيژگ يتاال، ساسگار

قاتليت   الين مذکوررسد كِ  يُ، تِ ًظز هٍ غيز يٍ لکِ قَُْ ا يرايج اسجولِ سفيدک سطح يّا يتحول در تزاتز تيوار

 .تِ عٌَاى رقن جديد جَ تدٍى پَشيٌِ را دارد  يٍ هعزف يًاهگذار
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ثشسػي اػتفبدُ اص ػغَح هختلف جَ ثذٍى دَؿيٌِ دس جيشُ عيَس . 1379. ًيل خَاُ. ٍ ع. ، عػويغ.  ع.، ماهبهي هيجذي. ، مآيت الْي هْشجشدي -1

 103-98.ف. ((48دي آيٌذ ) 3)13ظٍّؾ ٍ ػبصًذگيد. گَؿتي

 610ف . اًتـبسات داًـگبُ تْشاى. غالت ػشدػيشي.1373.ثٌْيب،هحوذسضب -2

 .آة ٍ َّاي اػتبى اكفْبى، ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ اػتبى اكفْبى. 1371. ثي ًبم  -3

بى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي اػتبى اكفْبى، هؼبًٍت اقتلبدي ٍ ثش ًبهِ ػبصه. ًگبّي ثِ ؿْشػتبى  ثشخَاس ٍ هيوِ،  ٍيشايؾ اٍل.  1380. ثي ًبم  -4

 . كفحِ 24 -سيضي



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 ، ٍصاست جْبد مـبٍسصيهؼبًٍت صساػت.  دفتش ًجبتبت ػلَفِ اي.جَ ثذٍى دَؿيٌِ. 1378 .ثي ًبم  -5

هَػؼِ تحقيقبت اكالح ٍ تْيِ ًْبل ٍ . التثخؾ تحقيقبت غ. 1385-86گضاسؽ ػبليبًِ آصهبيؾ ّبي ثِ ًظادي جَ، ػبل صساػي . 1386. ثي ًبم  -6

 . ثزس

 هذيشيت عشح ٍ ثشًبهِ،  ػبصهبى جْبد مـبٍسصي اػتبى اكفْبى  . اػتبى اكفْبى 1385-86آهبس ًبهِ مـبٍسصي.  1387. ثي ًبم  -7

. اكفْبىؿشايظ صاسػيي  ذلذس ثذٍى دَؿيٌِ هٌبعق هؼت جَ( URH-83)اهيذ ثخؾ  ي اليي ّبػولنشد هقبيؼِ ثشسػي ٍ . 1387. جؼفشي، احوذ -8

 .هشمض تحقيقبت مـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي اػتبى اكفْبى.   3-38-0353-86124عشح تحقيقبتي ثِ ؿوبسُ هلَة  ( دظٍّـي)گضاسؽ ػبالًِ

بي گَؿتي ثب ثشسػي اثشات ػغَح هختلف جَ ثذٍى دَؿيٌِ دس جيشُ غزايي جَجِ ّ.  1382. فش يؼقَة ٍ ا،. ، فؿشيؼتوذاسي .د .ع ،ؿشيفي  -9

  56-64. ف. 61ؿوبسُ . دظٍّؾ ٍ ػبًذگي. ثشػولنشد(  NSPS)سٍينشدي ثِ تبثيش آًضين ٍ غلظت دلي ػبمبسيذّبي غيش ًـبػتِ اي هحلَل جيشُ

يذّبي غيش دجؾ ثيٌي اسصؽ غزائي اسقبم جَ ثذٍى دَؿيٌِ ثب تَجِ ثِ هحتَاي دلي ػبمبس. 1387. ؿشيؼتوذاسي .ف ٍ . افش، يؼقَة .د .ع ،ؿشيفي -10

 149-160.ف ،(69ديبدي ) 1ػبل ّجذّن، ؿوبسُ  .مـبٍسصي داًؾفللٌبهِ . ًـبػتِ اي آًْب

 .كفحِ 387. هؤػؼِ اًتـبسات ٍ چبح داًـگبُ تْشاى -گيبّبى صساػي. 1368 .ُمشيوي،-11

ّـتويي مٌگشُ .جَ ثذٍى دَؿيٌِ دس هٌبعق هؼتذلثشسػي ػبصگبسي ٍ هقبيؼِ ػولنشد اسقبم  ٍ اليٌْبي اهيذ ثخؾ . 1383.يَػفي. ٍ ا.س.ينخَاُ، ح -12

 .115ف.ي ػلَم صساػت ٍ اكالح ًجبتبت ايشاى، داًـگبُ گيالى

اًتـبسات ثخؾ غالت هؤػؼِ . ثشسػي ػبصگبسي اسقبم جَ دس آصهبيؾ ينٌَاخت ػشاػشي هٌغقِ ػشد. 1377. يَػفي، احوذ ٍ حجيت الِ قضٍيٌي -13

 .تحقيقبت اكالح ٍ تْيِ ًْبل ٍ ثزس

14- Edney. M.J, R.Tkachuck & A.W.Mac Gregor. 1992. Nutrient composition of the hull-less barley cultivar, 
condor, J of  Sci Food Agric. :4,451-459. 

 15- Hijikuro, S.Ymagnchi and M.Amdo, 1989. Improvement of the feeding naked barley based dised for laying 
henes by Cellulase supplementation. Jap. Poultry Sci: 26: 265-269. 

 16-Mariscal-Landín, G. Rodríguez, J.E.L. and T.C. Reis de Souza. 2005. Evaluation of hulless barley as feed 
ingredient in growing-finishing pigs diets: amino acid ileal digestibility. Animal Feed Science and Technology. 
120((1-2): 169-176   

17- Rotter. B.A, O.D.Frieseh and W.Gmenter, 1990. Influena of enzyme supplementation on the bioavailable 
energy of barley. Poultry- Sic. G9:7, 1174-81. 

 18-Slafer, G.A., J.L. M.Cano.,  R. Savin.,  J.L. Araus and  I. Romagosa. 2003. Barley science, Recent advances 
from molecular biology to agronomy of yield and quality. First Indian Reprint, New Delhi, India. 


