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ABSTRACT 

This study was conducted in the wired house and the laboratories of the 

Department of Biology, College of Education, Mosul University, in the period 

extended from 1/4/2009 until 1/11/2009 to study many morphological characters of all 

the five imported cultivates of oat plants (Possum 6, Kangaroo 4, Oat Tall, Mittika 5, 

Oat Short). The results of this study were statistically analyzed according to Complete 

Randomized Design. The statistical results were considered significant at P≤0.05. The 

results showed significant differences in many of the morphological characters of all 

the five cultivars including length and shape of rachis, peduncle length, pedicle 

length, Arrangement of spike, Glumes length, Hairs on the lemma, Awn length, 

Ligules height and shape. 

In conclusion; it is possible to identify and classify these five Oats cultivars by 

studying the morphological characters of its spikes. 
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 القبول االستالم 
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  :الخالصة
تم اجراء هذه  الرااةذة  ذل البيذس السذللل تالمتتبذرات التذام   لمسذم علذوم الليذاة  ذل كليذة التربيذة/ جامعذة 

. تقذذر لذذمل البلذذة اااةذذة الظذذيات المبلر ذذة لسذذنا ل  25/3/2010 تلغايذذة 25/10/2009الموصذذل للمذذرة  ذذي  
,  Possum 6  ,Kangaroo 4)المسذتوااة تهذل  Avena sativaالشذو ا  خمسذة صصذناز اااعيذة مذ   بذات 

Oat Tall  ,Mittika 5  ,Oat Short.)   . اعتمر التظميم العشوائل تبأابعة مكراات  ذل اجذراء جميذ  التبذاا
%.  ينذذس 5ئيا للذذل صذذية مذذ  الظذذيات المراتةذذة م ر مذذة ا لذذ  تعنذذر مسذذتو  ا حتمذذا  ظذذااحتذذم تلليذذل النتذذائ  

المراتةذة  ذل العر ذر مذ  الظذيات المبلر ذة تهذل ) ذو   تال ذات معنو ذة  ذي  ا صذناز اليااعيذةائ  تجذوا اخالنتذ 
السذنبلة،  واملذ الملوا السنبلة تلكللا،  ذو  حامذل السذنا ل،  ذو  حامذل السذنيبلة، ترتيذا تتاذ  السذنا ل علذ  

لذذكل اللسذي (. يسذذتنت   ذو  المنذام ، تجذذوا لذعيرات علذذ  قاعذرة العظذيية،  ذذو  السذيا،  ذذو  ات ااتيذا  اللسذي  ت 
 م  هه  الرااةة تجوا تبا    ل العر ر  ل الظيات المبلر ة لسنا ل ا صناز اليااعية المراتةة. 

 

يبلة سناللر ة، السنا ل، الشو ا ، الظيات المبالكلمات المفتاحية:   

 

 المقدمة:
يعذذذر علذذذم تظذذذنيت النباتذذذات مذذذ  اهذذذم العلذذذوم الت بيميذذذة اللر اذذذة  ذذذل معر ذذذة ا  ذذذوا  تا صذذذناز اليااعيذذذة 

 ذوا هذها العلذذم  ت ذوا ا تشذاز اصذناز تةذال ت جر ذذرة تقذر ت .التاصذة  لذا ت ذل معر ذة خظائظذذلا تملتو اتلذا
يص تلتميذذي ا صذذناز اليااعيذذة تمعر ذذة مسذذتو  تشذذتة لتعر ذذرة للنذذو  الواحذذر مذذ  النباتذذات. تقذذر اتبعذذس  رائذذ  كايذذر 

اي  تالعلماء ال  اتبا  العر ر م  لل رائذ  للتشذتيص  مائلا خاصة تلك المرغوبة تباا ا تصناعيا مما حر  مالباح
( ا  Avena sativa)ي أل ذذوا  كايذذرة مذذ  النباتذذات. تعلذذ  هذذها  ا ذذص مذذ  المتوقذذ  ألصذذناز  بذذات الشذذو ا  تالتمييذذ 

ل العر ذذذذر مذذذذ  الظذذذذيات المبلر ذذذذة ات التشذذذذر لية ات الليميائيذذذذة ات الواا يذذذذة. ت مكذذذذ  اجذذذذراء ا  ذذذذ ينلذذذذ ا  تتتلذذذذت  يمذذذذ 
[ تالتذل تعذر ااعمذة تمكملذة للعر ذر 1] لوصات معتمرة  ل اللمل ات  ذل المتتبذر لمعر ذة هذه  اليرتقذات تتابيتلذا، 
 هميذة اةذتعما  تةذائل ةذر عة   ا  مذ م  الرااةات ا خر   ل عرا م  المؤةسات البلاية تالت بيمية. تلذهلك  ذ 

ت. تقذر اهذتم عذرا مذ  البذاحاي   ذل اجذراء ت رائ  متتظرة للتميي تالتير    ي  ا صناز اليااعية المتعراة للنباتذا
المتتليذذذة مذذذ   بذذذات الشذذذو ا  ت مذذذنلم  ةات الموا ولوجيذذذة ات المبلر ذذذة لاصذذذناز اليااعيذذذ اااةذذات لعذذذرا مذذذ  الظذذذي
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  م  النباتات العشبية اللولية الهي  نتمل ال  العائلة النبيلية تالتل تنت  اللبو  و االش ت عر [. 5[،]4[،]3[،]2]
تعلذ  الذرغم مذ   را،  ولنذرا تاةذتراليا. ملاصيل حملية تم  اهم الرت  الرائرة  ل اااعة الشو ا  اتةيا، كنذرا،  نلنذ 

 تذرات   ذو  عشذبة  ا لتغهيذة الليوا ذات.تههاق اليوائر الظلية اللايرة للشو ا ، إ  ص  النسبة األ بر منص  ل العر 
تهنذذان  وعذذا  مذذ  الشذذو ا  همذذا الشذذو ا  ا  ذذيف العذذااي تالشذذو ا  ا حمذذر  .ةذذم170ةذذم الذذ   50الشذذو ا   ذذي  

(Oat  (Redذل المنذا     ينتشذرشذو ا  ا  ذيف  ذل المنذا   البذاااة تالر بذة. امذا الشذو ا  ا حمذر ت  نتشذر ال 
 [.  4] اقلعر مال ا المعترلة تاللااة

يعتبر الشو ا  م  النباتات التل تستعمل  ل غهاء ا  سا  تالليوا ،  لبو  الشو ا  غنية مالعناصر  
  [.5اللراا ة تا لياز تالمعاا  تالييتامينات ]الغهائية الملمة كالبرتتينات تاللربوهيراات تالسعرات 

التامعة لرتبة   ily)famGramineae) (Grass  )Poaceaeال  عائلة    Avenaيعوا جنس          
((Graminales  Poales  تتعر العائلة التل  نتمل للا الشو ا  م  ا بر العائالت النباتية اذ تتضم  هه  العائلة

 وعا ألغراض اقتظااية   35 وعا  ر ًا. ت يا   250 و   منلا  ل العراق حوالل  5000جنس  يلا  600حوالل 
 [. 6اتات البها ة م  الناحية التظنييية ]لنبت اتهل  هلك تعر ص بر العائال

ت عتمذر  ذذل تشذذتيص هذه  العائلذذة علذذ  خظذذائص السذنيبالت ا اذذر ممذذا علذ  ا اهذذاا اذ يمكذذ  ا عتمذذاا 
قنامذات السذنيبلة )المنذام ( تعلذ  تجذوا السذيا تا عذراملا تعذرا اليهيذرات  ذل السذنيبلة عل  حبم تلكل تقوام تتعذرق 

 [.7[،]6الواحرة ]
لتمسة م  اصناز الشذو ا  العذااي المسذتواا الذ   ة اللالل ال  اااةة الظيات المبلر ةبلال ت لرز

ظذيات المبلر ذة للنبذات للتمييذي تاةذتعمل ال لتابيس صذياتلا تالليذاع علذ  ا صذناز اليااعيذة المميذية منلذا العراق
  ينلا.

   Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل  
المستوااة م  اةتراليا هل   Avena sativaشو ا  م   بات ال صنازسة الملس هه  الرااةة خم

(Possum 6 ,4 Kangaroo  ,Oat Tall ,Mittika 5 ,Oat Short  تقر تم اللظو  عل  هه  ا صناز )
حلا/ةوا ا، تالتل كا س قر    (ICARDA)ية م  المركي العالمل للبلوث اليااعية  ل المنا   البا ةاليااع

(. تقر اجر نا المستليمات اللملية ليااعة  2009  عام )تتظر   البهتا  ل ملا بة  ينو  ليلصسم اااةلس إل  ق
المبلر ة لسنا ل ا صناز هه  البهتا تبعرها تمس اجراء عرا م  اليلوصات المتتبر ة لرااةة الظيات 

 . اليااعية قير الرااةة
  Field works    الدراسات الحقلية   

للعذذام اليااعيذذة التمسذذة مذذ  الشذذو ا  قيذذر الرااةذذة خذذال  الموةذذم الشذذتوي  ازلبذذو  لاصذذنتمذذس اااعذذة ال
وصذل، تذلذك  ذل خ ذو   ل البيس السللل. التام  إل  قسم علوم اللياة كلية التربيذة/ جامعذة الم 2010 - 2009

ليص   ل خط تما  ( م تبواق  خمسة خ و   ل كل لو . تتم احتسا  المسا ة  ي  ك1.5×   1.5متواا ة تبأمعاا )
لذذذل صذذذنت ةذذذم. تقذذذر تذذذم اةذذذتعما  صابعذذذة مكذذذراات ل 30م. امذذذا المسذذذا ة  ذذذي  ا لذذذوا   مذذذر احتسذذذبس لتلذذذو  ةذذذ  25

 (.Completely Randomized Designتبالتظميم العشوائل اللامل )
كغذم مذ  البذهتا/  25تبموجا تحرة المساحة مما يعاا   4/11/2009ا ترصت ااعة البهتا  رت ًا  تاا خ 

( عل  التوالل ص نذاء اليااعذة تبمذا 16  ,16  ,16) .N.P.Kيت السماا المركا المعرتز لمل.  م صاات م م  ال
ةذبة للذري تللتعشذيا خذال   تذرة اليااعذة تالنمذو. كغم م  السماا/ ات م مذ  اللمذل، تتمذس المتامعذة المنا 25يعاا  

 10صذ تذذم اختيذذاا  .2010/  4/ 20خ اتعذذة  تذذاا تذذم ا  تلذذاء مذذ   تذذرة النمذذو تاخذذهت العينذذات مذذ  النباتذذات المي 
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(، تتمس اااةذة الظذيات المبلر ذة لبميذ  1 باتات للل صنت تب ر مة عشوائية )الشكل  10 باتات للل مكرا ت
 مراتةة تكما يأتل: ا صناز اليااعية ال

 

   
 )أ( قبل مرحلة النضج 

 

 
 )ب( مرحلة ما بعد النضج 

 (: نبات الشوفان1شكل )

    Rachis length (cm) and shape   لة )سم( وشكله  نبلسل محور امتوسط طو ❖

(. 2[ )لذذكل8اةذذتعملس مسذذ رة صذذغيرة مراجذذة مذذالملمترات  حتسذذا   ذذو  ملذذوا السذذنبلة تباتبذذا   ر مذذة ]      
لذذكل ملذذوا السذذنبلة تذذم تمسذذيمة الذذ   ال ذذة ا ذذوا  علذذ  صةذذات ا  لنذذاءات تالتعرجذذات الموجذذواة  ذذل ملذذوا ت 

 يأتل:   ( تكما3ل كل)السنبلة 
 متعرج، قليل التعرج، غير متعرج.

 Peduncle length(cm)   السنابل )سم( حاملمتوسط طول  ❖

 ( تبموجا  ر مة2لكل   (لسنبلة كما  لتم اةتعما   يس المس رة  يسلا المهكواة لميات  و  تيرعات ا

[8].  
    Pedicle length (cm)  )متوسط طول حامل السنيبلة )سم ❖

 [(. 8( حسا  ر مة ]2 رة المهكواة للسا   و  حامل السنيبلة )لكل المسذات تعما  )تم اة
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            Arrangement of spike on the Rachisعلى محور السنبلة  السنابلترتيب  ❖

 عل   ال ة صقسام كما ياتل:    ة[ ترتيا السنا ل عل  ملوا السنبل9حسا  ر مة ]قسم ت 

 اا ةوااي،     متما ل،      متب
   Height of ligule (mm) and its shapeاللسين )ملم( وشكلهُ  ارتفاعمتوسط  ❖

ااتيا  (،  حتسا  2009) Gibsonتبلسا  ر مة  20تم اةتعما  المبلر الضوئل مموة تلبير×       
 ( تكما يأتل:4اللسي . صما لكل اللسي   مسم إل   ال ة صقسام )لكل 

 لر  ل   مالة،   اائري،                 
  Glume length         (mm)   وسط طول القنابع )ملم(تم ❖

 [(. 1( تحسا ]5)تم اةتعما  المس رة المهكواة ا يا  حتسا   و  المنام  كما  ل )لكل 
  Awn lengthا  متوسط طول السف ❖

تم  [(. 10( تحسا   ر مة ]6تم اةتعما  المس رة المهكواة ا يا  حتسا   و  السيا كما  ل )لكل 
مرة لمالحبة كاا ة الشعيرات عل  البيء الماعري للعظيية  20وئل ذي قوة تلبير ×ضالمبلر ال اةتعما 
 ( تتم تظنييلا  كمايأتل: 5لكل ( ما  ل 

 + ،     لعيرات قليلة  ++ ،       لعيرات كايرة +++  عريمة الشعيرات         

                   

 
  (: اجزاء نبات الشوفان2شكل )

 اقـشـة  ج والمنــالنتــائـ

تبذذذي  تجذذذوا  رتقذذذات معنو ذذذة  ذذذي  ا صذذذناز اليااعيذذذة  ذذذل جميذذذ  إحظذذذائيا معذذذر تلليذذذل  تذذذائ  هذذذه  الرااةذذذة        
 لس: الظيات المبلر ة للنبات تالتل لم

     Rachis length and shapeطول محور السنبلة وشكله   ❖
السذذنبلة مسذذة  ذذل صذذية ملذذوا ليااعيذذة الت  ا صذذناز ا( الذذ  تجذذوا اختال ذذات معنو ذذة  ذذي1)البذذرت   يشذذير

( صعلذذ   ذذو  Kangaroo 4ت  Oat Shortت  Oat Tall)ةذذبلس ا صذذناز اليااعيذذة ( اذ 3)لذذكل 
ةذذذم( علذذذ  التذذذوالل، ممذذذا جعللذذذم مبموعذذذة متميذذذية عذذذ  مميذذذة  13.35,  13.51,  15.03لملذذذوا السذذذنبلة )

ةم(  عُر  7.71السنبلة )  لملوا صقل  و   Mittika 5ا صناز اليااعية. م  جلة اخر  ةبل الظنت  
 لذا   ذو  ملذوا السذنبلة متوةذط  Possum 6مبموعة مستملة ع  ممية ا صذناز اليااعيذة. صمذا صذنت 

( )لذذكل 1ا خذذر  )البذذرت   متتليذذًا معنو ذذًا عذذ  ا صذذناز اليااعيذذةةذذم( تبذذهلك صصذذب   10.05اذ ةذذبل )
ي  مميذية صذ اذمس المبموعذة األتلذ  مبذامالث س علذ   ذ  مذر قسذم (، اما م   احية لذكل ملذوا السذنبلة3

 العقدة العلوية

 ورقة العلم 
 عنق النبات

 السنبلة محور

 السنيبلة حامل السنيبلة
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( Mittika 5ت  Kangaroo 4( تللا ملوا متعرج، صمذا الظذنيي  )Oat Shortت  Oat Tallالظنيا  )
لك  كو ا مبموعذة  ا يذة. صمذا المبموعذة الاالاذة  مذر تذم تلو نلذا  واةذ ة صذنت  للا  ملوا غير متعرج تبه

Possum 6  وا  قليل التعرج. تتعُر هه  الظية م  اهذم عية مشكل ملصناز الياا تالهي تميي ع  ماقل ا
الظيات الواا ية  ل تمييي تتصذت ا صذناز اليااعيذة موا ولوجيذًا تذلذك للو لذا مذ  الظذيات الاا تذة التذل 

 [. ت مك  التعبير ع  هه  المبامي  مالشكل األتل: 9[، ]8  تتأ ر مالبرتز البيئية تهها ما ذكر  ]
OS      OT      K         P      M   

 

l 
 متعرج                             قليل التعرج                         غير متعرج                    

 نبلة (: شكل محور الس3) شكل
 

ف نبات  طول محور السنبلة، طول حامل السنابل، طول حامل السنيبلة وشكل محور السنبلة في أصنا  معدل(: 1جدول )
 راسة. فان قيد الدالشو 

طول حامل  
 السنيبلة)سم(

طول حامل  
 السنابل)سم( 

شكل محور  
 السنبلة 

طول محور  
 السنبلة )سم(

 الصفات                  
 االصناف الزراعية 

 Possum 6 10.05    ب  تعرج قليل 4.80    ج  2.08    ج  

 Kangaroo 4 13.35      أ   غير متعرج 5.69    ب 2.28    ب

 Oat Tall 15.03      أ   متعرج  7.18     أ 2.33    ب

 Mittika 5 7.71       ج   غير متعرج 3.37     د 2.06    ج

 Oat Short 13.51       أ   متعرج 6.84     أ 2.52     أ

 ا ا ل .% حسا اختبا5الميم التل تشترن  نيس األحرز ام  العموا الواحر   تتتلت معنو ا عنر مستو  احتما   *
   Peduncle lengthطول حامل السنابل  

عنذذر مماا ذذة معذذر ت  ذذو  حامذذل السذذنا ل  ذذي  ا صذذناز اليااعيذذة التمسذذة لنبذذات تجذذرت  رتقذذات معنو ذذة         
(. تقذذر تيرقذذس ا صذذناز اليااعيذذة إعتمذذااا علذذ  صذذية  ذذو  حامذذل السذذنا ل 2( )لذذكل 1% )جذذرت  5سذذتو  عنذذر م

 6.84ت  7.18(، صعلذ   ذو  للامذل السذنا ل )Oat Shortت Oat Tallكذل مذ  ) ي . تقذر ةذبلإل  صابعة مبام
مذذا الظذذنت الاا يذذة. ص المبموعذذة ةذذم(.  لذذو   5.69) Kangaroo 4علذذ  التذذوالل.  ينمذذا ةذذبل الظذذنت  ةذذم(

Possum 6 (4.80    مذذر ةذذبل المبموعذذة الاالاذذة.  ينمذذا ةذذبل الظذذنت  )ةذذمMittika 5  اقذذل  ذذو  للامذذل
مكو ذذًا مبموعذذة اامعذذة متميذذية متتليذذة تمسذذتملة عذذ  مميذذة ا صذذناز اليااعيذذة األخذذر .  ةذذم( 3.37ا ل تقذذراة )السذذن

امذل السذنا ل مذ  الظذيات الملمذة تالمسذتعملة [. يعذُر  ذو  ح10[، ]9]، [8تجاءت هه  النتائ  متوا مة م   تذائ  ]
  ل الرااةات التظنييية.

 ت عبر ع  هه  المبامي  كما  لل:  
OS         OT         K        P       M   
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   Pedicle lengthطول حامل السنيبلة   
امذل السذنيبلة  ذي  صصذناز الشذو ا  المشذمولة ( تجوا اختال ات معنو ة  ل معر   ذو  ح1 بي  )البرت          

 ةذم( 2.52لة )تالهي  لغ معذر   ذو  حامذل السذنيب  Oat Short(. تقر تبي  ا  صنت 2 ل هه  الرااةة )لكل 
( Mittika 5ت  Possum 6تتميذي عذ  مميذس ا صذناز اليااعيذة معنو ذا مشذكل تااذ .  ينمذا ةذبل الظذنيا  )

( علذ  التذوالل.  ينمذا لذم  بذر اختال ذات معنو ذة  ذل معذر  ةذم 2.06ت  2.08للامل السذنيبلة ) اقظر معر   و 
ةذم( علذ  التذوالل  2.33 ت 2.28ةذبال )( صذ Oat Tallت  Kangaroo 4)  ذو  حامذل السذنيبلة  ذي  الظذنيي 

[ علذ  صذية  ذو  حامذل السذنيبلة  ذل اااةذاتلم 10[، ]4[، ]11تكو ا مبموعة مستملة  هاتلا. تقر اعتمر كل م  ]
 ظنييية.الت

ت مكذذ  التعبيذذر عذذ  ا ختال ذذات  ذذي  ا صذذناز اليااعيذذة  ذذل صذذية  ذذو  ملذذوا السذذنيبلة تعنذذر مسذذتو  
 % تكما  لل. 5احتما  

OS        OT     K         P M           
 
  Arrangement of spike on the Rachis  السنبلة ترتيب السنابل على محور 

تال ذذات معنو ذذة  ذذل ترتيذذا السذذنا ل علذذ  ملذذوا السذذنبلة  ذذي  صصذذناز الشذذو ا  ( تجذذوا اخ2 بذذي  )البذذرت          
لشكل السوااي  ل ترتيذا السذنا ل ( ماOat Shortت  Possum 6)المشمولة  ل هه  الرااةة. تقر تميي الظنيا  

يت (  مذر تميذ Mittika 5ت  Oat Tallعل  ملوا السنبلة  لو س مبموعة مميية صتلذ . صمذا ا صذناز اليااعيذة )
 Kangaroo 4 ل ترتيا السنا ل عل  ملوا السنبلة مالشكل المتما ل  لو س مبموعة اخر .  ينما تميي الظنت

الملذوا السذنبلة  شذكل المبموعذة الاالاذة. تهذه  النتيبذة تتوا ذ  مذ  مذا ذكذر   السذنا ل علذ  مالشكل المتبذاا  لترتيذا
  ملذذذذوا السذذذذنبلة اهميذذذذة مبلر ذذذذة خاصذذذذة  ذذذذل . ص  لظذذذذية ترتيذذذذا السذذذذنا ل علذذذذ [13][  9[، ]4[، ]12 ذذذذل مذذذذ   ]

 الرااةات التظنييية اذ ا لا تعر م  الظيات الواا ية تالملمة تالاا تة. 
على محور السنبلة، متوسط ارتفاع اللسين وشكله في االصناف الزراعية المشمولة في   ترتيب السنابل (: هيأة2جدول )

 هذه الدراسة لنبات الشوفان. 

 شكل أللسين 
 أللسين  ارتفاع

 )ملم(

ترتيب السنابل على محور 
 السنبلة 

 الصفات                   

 االصناف الزراعية 

 Possum 6 ةوااي  0.52 أ  مالة

اا متب  0.35 حـ  للر    Kangaroo 4 

 Oat Tall متما ل 0.46 أب  اائري 

 Mittika 5 متما ل 0.36 حـ  لر  ل

 Oat Short ةوااي  0.42 ب حـ اائري 

 % حسا اختباا ا ل .5التل تشترن  نيس األحرز ام  العموا الواحر   تتتلت معنو ا عنر مستو  احتما  الميم  *
   d Shapes Height an,uleLigارتفاع أللسين وشكله    

تلظذذية ااتيذذا  صللسذذي   .صللسذذي  غشذذاء اقيذذ  ا ذذيف اللذذو  يمذذ   ذذل من مذذة اتظذذا  الغمذذر مذذ   ظذذل الواقذذة        
بيرة ت ل التوصيت المبلري صذ تعُر م  الظيات الموا ولوجية الرئيسذة للنبذات. تشذير النتذائ   ذل صهمية تظنييية ك

عنو ذذة لاصذذناز المراتةذذة  ذذل هذذها البلذذة. تقذذر امكذذ  تجذذوا اختال ذذات م( إلذذ  2هذذها البلذذة تكمذذا  ذذل )البذذرت  
تسبيل صعل  ااتيا  للسي   ل (.  مر تم 4تمسيملا ال  عرة مبامي  متتلية معنو ا  ل صية ااتيا  اللسي  )لكل 
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  Kangaroo 4ت  Mittika 5ملم(  لو  المبموعذة األتلذ .  ينمذا ةذبل الظذنيي  ) Possum 6 (0.52صنت 
 Oat Tallملم( علذ  التذوالل،  لو ذا المبموعذة الاا يذة. صمذا الظذنيا  الباقيذا  ) 0.35ت  0.36اتيا  للسي  )صقل ا
ملذذم( علذذ  التذذوالل  مذذر الذذتركا  ذذي  المبمذذوعتي   0.42ت  0.46قذذرا  )( تقذذر ةذذبال ااتياعذذًا للسذذي  Oat Shortت 

 األتل  تالاا ية. 
( ا لذكا  المتتليذة للسذي .  2ت واذ  )البذرت   و ذة مشذكل اللسذي اما لكل اللسي   مر تجذر اختال ذات معن       

للسذذي   ذذل  باتذذات (. تتميذذي ا4( مالشذذكل الذذرائري للسذذي  )لذذكل Oat Shortت  Oat Tallتقذذر تميذذي الظذذنيا  )
مالشذكل المالذة  Possum 6( مالشذكل الشذر  ل. تقذر ا يذرا الظذنت  Kangaroo 4ت  Mittika 5الظذنيي  )

ت الموا ولوجيذذذة الاا تذذذة تالملمذذذة أل لذذذا   تتذذذأ ر مذذذالبرتز البيئيذذذة الملي ذذذة ة تعذذذُر مذذذ  الظذذذياللسذذذي . تهذذذه  الظذذذي
 [. 10[، ]9[، ]14مالنبات. تهها ما ا ر  كل م  ]

 :  التعبير ع  ا ختال ات  ي  ا صناز اليااعية ماةتعما  صية ااتيا  اللسي  مالشكل التاللت مك

 M      OS     OT      P               K 
________          

                     ________________                             
____________ 

 
 مثلث                           شريطي                      دائري                                     

 أشكال أللسين في نبات الشوفان   :(4شكل )
  Glumes Length   طول القنابع

( ةذذبال ال ذذو  ا قظذذر Mittika 5ت  Possum 6(، ص  الظذذنيي  )3تواذذ  النتذذائ   ذذل )البذذرت  
ةذم( علذ  التذوالل،  2.34,  2.56ة  ذل هذه  الرااةذة صذ كا ذس ص واللذا )للمنام   ل اصناز  بات الشو ا  المشمول

خذر  ذات المنذام  ال و لذة از اليااعيذة ا تبهلك  مر لكلس مبموعة متميية مشذكل معنذوي تااذ  عذ  مميذة ا صذن
( تالتذذل كا ذذس ص ذذوا  قنذذامعلم Oat Tallت  Kangaroo 4ت  Oat Shortالتذذل لذذملس ا صذذناز اليااعيذذة )

ةم عل  التوالل(  شكلوا مبموعة متميية  ا يذة   تتتلذت عذ  معضذلا معنو ذًا. ا  لظذية  2.94,  3.01,  3.09)
[  ذذل 9[، ]17[، ]16[، ]15(. تهذذها مذذا ا ذذر  ]5ظذذنييية )لذذكل  ذذل الرااةذذات الت ذذو  المنذذام  اهميذذة تميي ذذة كبيذذرة 

الشو ا  اذ تعذر هذه  الظذية مذ  الظذيات  بات الشو ا  تلله  الظية اهمية كبيرة  ل امكا ية التير    ي  صصناز 
 ذذذات  ذذذي  [، الذذذ  ص  ا ختال18األةاةذذذية تالاا تذذذة  ذذذل عمليذذذة تميذذذي تتشذذذتيص ا صذذذناز اليااعيذذذة. كمذذذا صلذذذاا ]

 اليااعية  ل صية  و  المنام  هل اختال ات تاا ية.  ا صناز
  ت عبر ع  ا ختال ات  ي  هه  المبامي   ل صية  و  المنام  مالشكل التالل:

OT       K        OS     M     P   
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بات  ة في أصناف ن(: متوسطات طول القنابع، وطول السفا، وكمية الشعيرات على الجزء القاعدي للعصيف3جدول )
 .الشوفان المشمولة في هذه الدراسة 

الشعيرات على الجزء  
 القاعدي للعصيفة 

 طول السفا 
 )سم(

 طول القنابع 
 )سم(

   الصفات          

 االصناف الزراعية 

( ال تحتوي على شعيرات+ )  Possum 6 2.56    ب 0.00    د 

 Kangaroo 4 3.01    أ 3.01      حـ      ++ )لعيرات قليلة( 

+ )لعيرات كايية(++  Oat Tall 2.94    أ 87 .3     أ      

(ال تحتوي على شعيرات+)   Mittika 5 2.34     ب 0.00    د 

ايية(+++ )لعيرات ك  Oat Short 3.09     أ 3.40   ب 

 ا ل .حسا اختباا  %5الميم التل تشترن  نيس األحرز ام  العموا الواحر   تتتلت معنو ا عنر مستو  احتما   *
 
   Awn Lengthطول السفا                                         

تااذذذلة  ذذذل الرااةذذذات التظذذذنييية تالتوصذذذيت ا   ذذذو  السذذذيا هذذذو صحذذذر الظذذذيات المبلر ذذذة تلذذذص صهميذذذة         
ز إلذ  ص  اصذنا (3المبلري حالذص كلذا  الظذيات الشذكلية األخذر  للنبتذات، تتذر  النتذائ  المذهكواة  ذل )البذرت  

(، تكذا  6الشو ا  المراتةة ا مسمس ع  معضذلا إلذ  صابذ  مبذامي  متتليذة معنو ذًا  ذل صذية  ذو  السذيا )لذكل 
ةذم(  لذو  مبموعذة متميذية متتليذة معنو ذا تمسذتملة عذ  مميذة اصذناز  3.87) Oat Tallصعل   ذو  للسذيا حممذص 

س المبموعذذذة الاا يذذذة. صمذذذا (، تبذذذهلك لذذذكلةذذذم 3.40) Oat Shortالشذذذو ا . تاذذذمس المبموعذذذة الاا يذذذة صذذذنت 
ةذم(  لذا  مبموعذة مسذتملة. تاخيذرا  ذ   المبموعذذة  3.01) Kangaroo 4المبموعذة الاالاذة  مذر حمملذا الظذنت 

( اذ لذم  الحذف  رتقذات معنو ذة  ينلمذا  ذل صذية Mittika 5ت  Possum 6عة قر تلممس م  قبل الظنيي  )الرام
يلما مبموعذة اامعذة. ا  لظذية  ذو  السذيا اهميذة كبيذرة اذ يمكذ  (  تميذيا  وصذ )   السيا غير موجواة  و  السيا

  تتأ ر مالبرتز البيئية. تهها مذا ص ذر   ا عتماا عليلا  ل تميي صصناز الشو ا  للو لا م  الظيات الاا تة التل
 [.9[،]1[، ]9[،]15 ل م  ]

 كما  لل:  السيا مالشكلت عبر ع  ا ختال ات  ي  هه  ا صناز اليااعية  ل صية  و  
OT          OS        K        M      P   

  Hairs on the basic part of the Lemmaالشعيرات على الجزء القاعدي للعصيفة   
امكذذذ   ذذذل هذذذه  الرااةذذذة تمسذذذيم اصذذذناز  بذذذات الشذذذو ا  اةذذذتنااا علذذذ  صذذذية تجذذذوا الشذذذعيرات علذذذ  البذذذيء         

( تذلذذك مذذ  خذذال  اليرتقذذات المعنو ذذة  ذذي  3كمذذا مواذذ   ذذل )البذذرت   ي  متتليذذةبذذامم 3الماعذذري للعظذذيية الذذ  
( معرم احتواءها علذ  لذعيرات Mittika 5 Possum 6ا صناز اليااعية المراتةة ،  تمييت  باتات الظنيي  )

( Oat Short, Oat Tallعلذ  البذيء الماعذري للعظذيية  لو ذا مبموعذة تاحذرة.  ذل حذي  ص   باتذات الظذنيي  )
  معضلما  ل صية تجوا لعيرات كايية عل  البذيء الماعذري للعظذيية تاحتسذبا مبموعذة مسذتملة  ا يذة. التركا م

ت  وجذذوا لذذعيرات قليلذذة علذذ  البذذيء الماعذذري للعظذذيية تبذذهلك صصذذب   ذذا يرا Kangaroo 4صمذذا  باتذذات الظذذنت 
ر اةذتياا مذ  هذه  الظذذية (. تقذ 5)لذذكل  صذنيا متتليذا مميذيًا عذ  ا صذناز اليااعيذذة األخذر  تكذو  مبموعذة  الاذة

  .[14[، ]4[،]15تاعتبرت صية مبلر ة  ا تة للتميي  ي  اصناز  بات الشو ا  كل م  الباحاي  ]
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