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 ).Avena sativa Lأصناف من الشوفان ( بعض نوعیة حبوب في تأثیر التسمید ألنتروجیني والري
  عباس مهدي الحسن،   سسالم عبداهللا یون

  قسم المحاصیل الحقلیة ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق
  الملخص

كـم) شـرق الموصـل وفـي احـد الحقـول الزراعیـة فـي ناحیـة 25ناحیـة بعشـیقة/قریة طـوبزاوة (في  2011-2010أجریت هذه الدراسة في الموسم الشتوي
فـي  تجربـة أجریـت ملـم ) 450-300وكال المنطقتان تقعان ضمن المنطقة شبه مضمونة االمطـار ( كم) غرب الموصل.20حمیدات/قریة المصائد (

لخمسـة  فـي الصـفات النوعیـة و مسـتوین مـن الـري  /ه)Nكغـم100،  75، 50ر،(صف هي دراسة تأثیر أربعة مستویات تسمید نتروجینيل كل موقع ،
،نفـذت التجربـة وفـق نظـام القطـع   ICARDA Short و Kangarooو  Mitikaو  Possumو  ICARDA Tallالشـوفان حبـوب أصـناف مـن

جمیـع نسـب الصـفات النوعیـة  تفـوق  بمـا یـأتي:  مكررات وتـتلخص أهـم النتـائجبثالث   RCBDالمنشقة لمرتین بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة
للكربوهیـدرات الذائبـة  النسـبة المئویـة على مثیالتها عند مستویات التسمید األخرى باستثناء /ه Nكغم100في الحبوب عند مستوى التسمید النتروجیني

نسـب  لـم تتـأثر فـي مـوقعي الدراسـة.نسـب الصـفات النوعیـة للحبـوب  جمیـع فـيICARDA Shortتفـوق الصـنف   فـي مـوقعي الدراسـة. في الحبوب
  .بالري التكمیلي وفي موقعي الدراسةالشوفان معنویا  الصفات النوعیة في حبوب

  : التسمید ، الري ، اصناف كلمات مفتاحیةال
 المقدمة

) نبـات عشـبي حـولي شـتوي ینتمـي إلـى العائلـة النجیلیــة Oatالشـوفان (
Poaceae مــع المحاصــیل الشــتویة معــروف فــي العــراق كــدغل  ینمــو 
وتبلــغ المســاحة   . الكثیــر مــن دول العــالم كمحصــول حبــوبيیــزرع فــي 

ملیـــون طـــن 44.5ملیـــون هكتـــار واإلنتـــاج  26.5المزروعـــة بـــه عالمیـــا 
ــــي  [1] ــــدا وأســــترالیا ف ــــات المتحــــدة االمریكــــة وكن وتــــأتي روســــیا والوالی

%مـن إنتـاج الشـوفان العـالمي فـي 74مقدمة الدول المنتجة له،ویسـتخدم
عـــددة، والســـیما الخیـــول والـــدواجن ومـــن ثـــم تغذیـــة الحیـــوان وبأشـــكال مت

یمكــــن  .[3] عــــن اســــتخدامه فــــي تغذیــــة اإلنســــانفضــــالً  [2]المجتــــرات
من خالل  العدیـد مـن العملیـات الزراعیـة. ومـن  الحبوبتحسین نوعیة 

هـــذه العملیـــات اســـتخدام األســـمدة النتروجینیـــة والتـــي تعـــد مـــن العوامـــل 
لمختلـف المحاصـیل الزراعیـة ومنهـا  العلـف الرئیسة  المـؤثرة فـي نوعیـة
فــي ألمانیـــا أن نســبة الكربوهیـــدرات  [4] فقـــد محاصــیل العلـــف الشــتویة

ــادة معــدل التســمید النتروجینــي وأعطــت  فــي حبــوب الشــعیر ازدادت بزی
ــــة  ــــى نســــبة للكربوهیــــدرات الذائب % فــــي الموســــم األول 20% و30أعل
ـــــین  ـــــوالي، كمـــــا ب ـــــى الت ـــــاني عل ـــــادة مســـــتویا [5]والث ت التســـــمید أن زی

/ه Nكغــم 142.8و  107.14و  73.43إلـى  35.71النتروجینـي مـن 
ســببت زیــادة معنویــة فــي نســبة الكربوهیــدرات فــي حبــوب الشــعیر حیــث 

فـي ألمانیـا إن نسـبة  [6]وجد و %.  70.6إلى  66.1زادت النسبة من 
ـــــادة معـــــدالت التســـــمید  ـــــًا مـــــع زی ـــــروتین فـــــي الشـــــعیر ازدادت معنوی الب

إلـــى 10.6حیـــث زادت مـــن /ه Nكغـــم 50ر إلـــى النتروجینـــي مـــن صـــف
علــــــى زیــــــادة معنویــــــة فــــــي النســــــبة المئویــــــة  [6]و حصــــــلت % 11.8

ــــف الشــــعیر  لمســــتویات التســــمید مــــن   80لمســــتخلص االیثــــر فــــي عل
مقارنـــة مـــع نســـبتها لمعاملـــة المقارنـــة فـــي حـــین ســـببت /ه Nكغــم120و

نفـــــس مســـــتویات التســــــمید زیـــــادة غیـــــر معنویــــــة فـــــي النســـــبة المئویــــــة 
لمســتخلص االیثــر فــي الحبــوب مقارنــة مــع نســبته عــن معاملــة المقارنــة 

. وكمــــا أن زراعــــة أصــــناف ذات اإلنتاجیــــة فـــي موســــم الزراعــــة الثــــاني
وجــد  ذااألعــالف  تحســین نوعیــةالعالیــة قــد تســهم مــن جانــب أخــر فــي 

) فـــي باكســـتان اختالفـــات فـــي النســـبة المئویـــة للبـــروتین الخـــام فـــي [7]
أصــــناف مــــن الشــــوفان وتراوحــــت هــــذه النســــبة  المــــادة الجافــــة لخمســــة

إن قلــة اإلمطــار وعــدم انتظــام توزیعهــا فــي الســنوات  و%،14-13بــین
األخیــرة جعــل مــن الضــروري التفكیــر بــالري التكمیلــي فــي وقــت محــدد 
مــن موســم النمــو فــي المنــاطق الدیمیــة والســیما فیمــا یتعلــق بمحاصــیل 

وقــــــات الحرجــــــة الحبــــــوب  الشــــــتویة لتــــــأمین رطوبــــــة كافیــــــة خــــــالل األ
والحساســــة مــــن مراحــــل نمــــو النبــــات وبالشــــكل الــــذي یضــــمن أفضــــل  

إن نسـبة البـروتین قـد ارتفعـت فـي حبـوب الحنطـة  [8]جد فقد و  نوعیة.
الحالیــة  إن الدراســة ..عنــد قطــع الــري عــن النباتــات فــي مرحلــة اإلزهــار

ن خمســة أصـناف مـن الشــوفاتهـدف إلـى معرفـة اســتجابة نوعیـة حبـوب 
  ن الري  وأربعة مستویات من التسمید النتروجیني.و مستویین م

  المواد وطرائق العمل
ـــــة  2011-2010نفـــــذت هـــــذه الدراســـــة فـــــي الموســـــم الشـــــتوي فـــــي ناحی

كم) شرق الموصل وفي احـد الحقـول الزراعیـة 25بعشیقة/قریة طوبزاوة (
وكـــــال كـــــم) غـــــرب الموصـــــل. 20فـــــي ناحیـــــة حمیدات/قریـــــة المصـــــائد (

-300المنطقتـــــان تقعـــــان ضـــــمن المنطقـــــة شـــــبه مضـــــمونة االمطـــــار (
) معاملـــة مثلــــت  40( بـــة فـــي كـــل موقـــعالتجر  وتضـــمنت ملـــم )  450

التوافیـــق بـــین أربعـــة مســـتویات تســـمید نتروجینـــي وخمســـة أصـــناف مـــن 
-1:الشــوفان ومســتوین للــري وكانــت عوامــل الدراســة علــى النحــو اآلتــي

رنامج الزراعة الحافظة المشـترك بـین األصناف:تم الحصول علیها من ب
ـــــدولي  -وزارة الزراعـــــة وجامعـــــة الموصـــــل ومنظمـــــة ایكـــــاردا المركـــــز ال

ـــاطق الجافـــة  Tall وهـــي) ICARDA( للبحـــوث الزراعیـــة فـــي المن

ICARD صــنف مســتنبط مــن قبــل)ICARDA( وPossum   صــنف
 صـنف اسـترالي  Kangarooصنف اسـترالي  و Mitikaو    استرالي

  -ICARDA(2صــــنف مســــتنبط مــــن قبــــل (  ShortICARDAو
 50و  بــــــدون تســــــمید وهــــــي  ت أربعــــــة مســــــتویاب التســــــمید النتروجینــــــي

ـــــا/ه.Nكعـــــم100و75و  مصـــــدر CO(NH2( 2واســـــتخدم ســـــماد الیوری
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أضــیف الســماد للوحــدات المشــمولة بالتســمید  ]9[% 46-45للنتــروجین
 على دفعتین مناصفة األولى عند الزراعة والثانیـة فـي مرحلـة االسـتطالة

األول االعتمــاد علــى اإلمطــار والثــاني  اشــتمل علــى مســتویي :الــري-3
ملـم للـري 25على اإلمطار مع إعطاء ریه تكملیه بطریقـة الـرش بمعـدل 

ـــة طـــرد الســـنابل  ـــار هـــذه ageHeading Stفـــي مرحل ـــم اختی ـــد ت ، وق
المرحلة بالذات استنادا إلـى العدیـد مـن المصـادر والبحـوث التـي أشـارت 
إلى إن استهالك المائي لمحاصیل الحبـوب یبلـغ اكبـر قیمـة لـه فـي هـذه 

والتي تبـدأ مـن نهایـة شـهر آذار إلـى نهایـة شـهر  1]1[و ]10[المرحلة 
أفضـل األوقـات  ]1[1نسیان في المنطقة الشمالیة في العراق وقد عـدها 

لإلضــــافة الــــري التكمیلــــي للحنطــــة فــــي شــــمال العــــراق، باإلضــــافة إلــــى 
أضــیفت الریــة  انقطــاع اإلمطــار خــالل هــذه المرحلــة مــن عمــر النبــات 

التكمیلیـة للمعـامالت المقــرر ریهـا بــالرش علـى النباتــات وذلـك باســتخدام 
(دوش)) إنــاء ذي نهایــة تصــریف مثقبــة (محكــات لطریقــة الــري بــالرش 

ــــوح أي مایعــــادل (62.5وبمعــــدل  ــــي حســــبت 25لتر/ل ــــم) إمطــــار والت مل
) 2) علــى مســاحة اللــوح (ســم3ســمب(بقســمة حجــم المــاء المضــاف للــوح 

وقـد قیسـت السـعة الحقلیـة لكـل موقـع حسـب  [12]وتحویله إلى الملیمتـر
% 26فكانـت  Pressare membrane methadطریقـة قـدر الضـغط

ــــي موقــــع المصــــائد و ــــع طــــوبزاوة وجــــرى قیــــاس نســــبة % فــــي مو 22ف ق
% 10.7الرطوبة في تربـة المـوقعین قبـل إعطـاء الریـة التكمیلیـة وكانـت 

% في موقعي المصائد وطـوبزاوة علـى التـوالي وتمثـل هـذه النسـب 9.6و
% من السعة الحقلیة لكل موقـع. قبـل الـرش 43.64% و41.15بحدود 

ي تالفیـا للجریـان أحیطت األلواح المشمولة بالري بأكتاف ترابیـة قبـل الـر 
السطحي ثم رفعت بعد عملیـة السـقي تالفیـا لتجمـع میـاه اإلمطار.نفـذت 
التجربة وفـق نظـام القطـع المنشـقة لمـرتین بتصـمیم القطاعـات العشـوائیة 

بثالثـــة مكـــررات، ووزعـــت مســتویات كـــل عامـــل علـــى  RCBDالكاملــة 

 الوحـــدات التجریبیـــة وبصـــورة عشـــوائیة حیـــث تضـــمنت األلـــواح الرئیســـیة
مســـتویات الـــري وهـــي األقـــل أهمیـــة فـــي حـــین تضـــمنت األلـــواح الثانویـــة 

وهــي أكثــر أهمیــة مــن معــامالت التســمید، واحتلــت  التســمید النتروجینــي
األصــناف األلــواح تحــت الثانویــة وهــي األكثــر أهمیــة ودرســت الصــفات 
أألتیه  كانت ارض الدراسـة فـي كـال المـوقعین غیـر مزروعـة خالیـة مـن 

ـــالمحراث المطرحـــي أي محصـــول ســـابق(ب ور).حرثت ارض المـــوقعین ب
القــالب بحــراثتین متعامــدتین، ثــم نعمــت بالخرماشــة، وقبــل إجــراء عملیــة 
تقســیم الحقــل اخــذ نمــاذج مــن مواقــع مختلفــة مــن تربــة كــل موقــع ضــمن 

ســـم) قبـــل الزراعـــة ومزجـــت للتأكـــد مـــن تجـــانس تربـــة 30-عمـــق (صـــفر
بــرات مدیریــة زراعــة التجربــة وجففــت هوائیــا ثــم طحنــت وحللــت فــي  مخت

وكمــــا موضــــح فــــي [14]و [13]نینــــوى /قســــم المختبــــرات اســــتنادا إلــــى 
) وقســمت ارض كــل تجربــة واحتــوت كــل وحــدة تجریبیــة 1الجــدول رقــم (

م بـــین خـــط 0.2م للخـــط الواحـــد وبمســـافة 2.5خطـــوط وبطـــول  5علـــى 
م. وبـــین كـــل وحـــدة 2وأخـــر، ثـــم فصـــل كـــل مكـــرر عـــن األخـــر بمســـافة

 9/12/2010تمت الزراعة في موقع المصـائد فـي م.. 1تجریبیة واخرى
وهطلـــــت اإلمطـــــار مباشـــــرة بعـــــد  10/12/2010وموقـــــع طـــــوبزاوة فـــــي 

الزراعــــة فــــي كــــال المــــوقعین. وتــــم تســــجیل كمیــــات األمطــــار وتوزیعهــــا 
) تمـت زراعـة كــل 2الشـهري ودرجـات الحـرارة والرطوبـة النسـبیة (جـدول 

علــــى وزن  صـــنف بمعـــدل بــــذار یختلـــف عــــن الصـــنف األخــــر اعتمـــادا
وبالتــالي   [15] 2م / بــذرة 500حبــة للضــمان الحصــول علــى  1000

ـــــــالحصــــــول عل حیــــــث زرعــــــت  2م / ى عــــــدد متجــــــانس مــــــن النباتــــــاتــ
 Kangarooو Mitika و Possum و Tall ICARDA األصـناف

و 130و120و 110و 100بمعــدالت البــذار:  Short ICARDA و
  ترتیب .ال وعلى ھكغم/ 180

  ) بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الموقعین1جدول (
  وحدة القیاس طوبزاوة المصائد المكونات

   7.74 7.6 %الرمل

   39.3 49.7  %الطین

  53.0 42.7 %الغرین

 طینیة غرینیة النسجة
مزیجیة طینیة 

 غرینیة
 

   pH 7.1 7.5درجة تفاعل التربة

 م دیسیسیمنز /  Ec  2.4 1.88االیصالیة الكهربائیة

 ملغم/كغم 382.0 256.7  البوتاسیوم الجاهز

 ملغم/كغم  4.0  3.5 الفسفور الجاهز

 غم/كغم  54.0 89.0 النتروجین الجاهز

  غم/كغم  1.90  2.06  المادة العضویة
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  والصغرى والرطوبة النسبیة للموسم الزراعي الشتوي) معدالت سقوط اإلمطار ودرجات الحرارة العظمى 2جدول (

  في موقعي الدراسة. 2011- 2010

  السنة -الشهر
  اإلمطار/ملم
  /حمیدات

  اإلمطار/ملم
  بعشیقة

  والرطوبة النسبیة للموسم الزراعي الشتوي -درجات الحرارة 
  في موقعي الدراسة 2011- 2010

( ْ )درجات الحرارة  درجات الحرارة الصغرى (م ْ   الرطوبة النسبیة%  العظمى (م

  70  18.5  4.1  58  73  2010-كانون أول
  84  13.2  3.1  98  69  2011-كانون ثاني

  71.81  14.73  4.18  45  76  2011-شباط
  56.25  20.3  6.67  5  11  2011-آذار 

  55.26  25.36  12.73  119  106  2011  –نیسان 
  52.36  30.29  15.44  7  5  2011-أیار

  -  -  -  332  340  مجموع اإلمطار
  الرشیدیة.-*دائرة األنواء الجویة في الموصل

  الصفات المدروسة
 للحبــوبقــدرت المكونــات والعناصــر الغذائیــة لمعرفــة المحتــوى الغــذائي  

،بعـــد تجفیـــف العینـــات بشـــكل تـــام (ثبـــات الـــوزن)، ثـــم طحنـــت بطاحونـــة 
ثـم بمنخـل  Wiley Laboratory Mill -Thoma(4) (Model)لــ

ومزجـت جیـدا ووضـعت فـي أكیـاس   [16]ملـم اسـتنادا إلـى2حجم ثقوبـه 
ــایلون،  ورقیــة وتــم وزن عینــة تمثــل النبــات الكلــي ووضــعت فــي أكیــاس ن

  وقدرت المكونات اآلتیة:
تـم قیـاس النتـروجین فـي العینـات التـي تمثـل : النسبة المئویـة للبـروتین 

از االمونیـــــــــــا بجهـــــــــــاز النبــــــــــات الكامـــــــــــل عــــــــــن طریـــــــــــق تقطیـــــــــــر غــــــــــ
MicroKjeldahl  فــي قســم المحاصــیل الحقلیــة وقــدرت نســبة البــروتین

حســـــــب المعادلـــــــة اآلتیة:نســـــــبة البـــــــروتین= نســـــــبة  [17]اســـــــتنادا إلـــــــى 
  6.25× النتروجین 

نظــرا لعــدم تـوفر األجهــزة لتقــدیر نســبة األلیــاف  النســبة المئویــة لأللیــاف
  تم حسابها بالطرح من المعادلة اآلتیة : 

ــــــــــــــاف=  ــــــــــــــة لأللی ــــــــــــــروتین +%للرمــــــــــــــاد  -100النســــــــــــــبة المئوی (%للب
  +%للكربوهیدرات +%لمستخلص االیثر)

ـــة  ـــدرات الذائبـــة الكلی ـــة للكربوهیـــدرات قـــدرت نســـبة الكربوهی النســـبة المئوی
باســـــــــتخدام جهـــــــــاز  [19]و  [18]وآخـــــــــرین  Duboisتبعـــــــــا لطریقـــــــــة 

UV Shimadzy-نــوع Spectrophotometerالمطیــاف الضــوئي 
Visible Recording  -UV-160A   

  Muffleتم قیاس الرماد في فـرن حـرق خـاص  النسبة المئویة للرماد
Furnace فـــي مختبـــر قســـم التربـــة فـــي كلیـــة الزراعـــة والغابـــات /جامعـــة

ْ 600غــم مـن العینـة النباتیــة علـى درجـة حــرارة 3الموصـل، إذ تـم حـرق  م
 رمـــاد حســـب مـــا ورد فـــيبة المئویـــة للولمـــدة أربعـــة ســـاعات لتقـــدیر النســـ

  وحسب المعادلة اآلتیة:[20]

  النسبة المئویة للرماد=
  وزن الجفنة وهي فارغة –وزن الجفنة بعد خروجها من الفرن 

×100  
  (نسبة الرطوبة في العینة النباتیة )×  3

  حیث أن:
  ) هو وزن العینة النباتیة المستخدمة.3(

هــو عبــارة عــن الصــبغات النباتیــة  النســبة المئویــة لمســتخلص االیثــر 
  Soxhletونســـبة قلیلـــة مـــن الزیـــت التـــي تـــم تقـــدیرها بواســـطة جهـــاز 

ـــــي  ـــــة المـــــذكورة ف ـــــة [20]حســـــب الطریق ـــــدرت النســـــبة المئوی ، ومنهـــــا ق
  یثر حسب المعادلة اآلتیة:لمستخلص اال

  
  

  %مستخلص االیثر=
  وزن العینة بعد الغسل –وزن العینة قبل الغسل 

×100  
  وزن العینة قبل الغسل
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تم إجـراء تحلیـل البیانـات للصـفات المدروسـة وفـق نظـام األلـواح القطـع  
 RCBDبتصــــــمیم القطاعــــــات العشــــــوائیة الكاملــــــة   المنشــــــقة لمــــــرتین 

واســتخدم اختبــار دنكــن  [21]ورة منفــردة لكــل موقــع حســب مــا ذكــرهبصــ
المتعـــــدد المـــــدى للمقارنـــــة بـــــین متوســـــطات مســـــتویات العوامـــــل الثالثـــــة 

فضـــًال عـــن التحلیـــل التجمیعـــي  [22] والتوافیـــق بینهمـــا فـــي كـــل تجربـــة
كمـا تـم اسـتخدام  ة،لتحدید لفروقـات بـین متوسـطات المـوقعین لكـل تجربـ

  ائي.) للمساعدة في إجراء التحلیل اإلحص SAS ( ببرنامج الحاسو 
  النتائج والمناقشة

  في الصفات النوعیة تأثیر التسمید النتروجیني 
تــأثرت النســبة المئویــة للبــروتین الخــام فــي حبــوب الشــوفان بمســتویات   

). فقـد سـببت 3التسمید النتروجیني المختلفة في موقعي الدراسة جـدول (
ـــــــــي مـــــــــن  ـــــــــى  50زیـــــــــادة مســـــــــتویات التســـــــــمید النتروجین ـــــــــى  75إل ل ٕ وا

زیـــادة مســــتمرة فـــي النســــبة المئویـــة للبــــروتین الخـــام فــــي /ه Nكغـــم100
ـــد المســـتوى الســـمادي  ـــى قیمـــة لهـــا عن ـــى أعل ـــوب الشـــوفان لتصـــل إل حب

وفـي مـوقعي الدراسـة. ففـي موقـع المصـائد تفوقـت النسـبة /ه Nكغم100
ــًا علــى نســبتها  المئویــة للبــروتین الخــام لمســتویات التســمید الثالثــة معنوی

ــــة  لمعاملــــة المقارنــــة ومــــع تفــــوق معنــــوي لنســــبة البــــروتین الخــــام لمعامل
التســــمید  ىعلــــى النســـبة المئویــــة للبـــروتین الخــــام لمســـتو /ه Nكغـــم100

أما في موقـع طـوبزاوة فقـد تفوقـت النسـبة المئویـة للبـروتین /ه. Nكغم50
ــــًا مــــع /ه Nكغــــم 100الخــــام لمســــتوى التســــمید  ــــف معنوی ــــر المختل وغی

بة المئویــة للبــروتین علــى النســ/ه Nكغــم75و  50المســتوین الســمادیین 
الخام فـي حبـوب الشـوفان لمعاملـة المقارنـة التـي لـم تختلـف معنویـًا عـن 

،بمــــــا أن النتــــــروجین احــــــد المكونــــــات /ه Nكغــــــم 50مســــــتوى التســــــمید 
ــــب مجموعــــة األمــــین  ــــة ویــــدخل فــــي تركی األساســــیة لألحمــــاض االمینی

واألحمـــاض االمینیـــة تمثـــل الحجـــر األســـاس  [23]لألحمـــاض االمینیـــة 
فــي بنــاء البــروتین لــذا قــد یرجــع زیــادة نســبة البــروتین الخــام فــي حبــوب 
الشوفان إلى زیادة  مسـتویات التسـمید النتروجینـي. زیـادة نسـبة البـروتین 
فـــــــي حبـــــــوب الشـــــــوفان بزیـــــــادة مســـــــتویات التســـــــمید النتروجینـــــــي قــــــــد 

) عـــدم تـــأثر النســـبة 3الجـــدول  (. تبـــین البیانـــات الـــواردة فــي[24]ذكرهــا
المئویة لأللیاف الخام في موقع المصائد بمستویات التسـمید النتروجینـي 

) حیــــث تفوقــــت  3وتــــأثرت معنویــــًا بــــذلك فــــي موقــــع طــــوبزاوة (جــــدول ،
/ه Nكغــــــــم100النســـــــبة المئویـــــــة لأللیــــــــاف الخـــــــام لمســــــــتوى التســـــــمید 

توى التســمید %) معنویــًا علــى النســبة المئویــة لأللیــاف الخــام لمســ10.7(
%). ســــــلكت 8.8%) ومعاملــــــة بــــــد ون تســــــمید (19.2/ه (Nكغــــــم50

النســـــبة المئویـــــة للكربوهیـــــدرات الذائبـــــة ســـــلوكا معاكســـــا لنســـــبة المئویـــــة 
للبـروتین واأللیـاف الخــام فـي مـوقعي الدراســة. إذ سـببت زیـادة مســتویات 

انخفاضـــــا فـــــي /ه Nكغـــــم100إلـــــى 75و 50التســـــمید النتروجینـــــي مـــــن 
للكربوهیـــدرات الذائبــة فــي المـــوقعین. فقــد تفوقــت النســـبة  النســبة المئویــة

ــــى نســــبتها  ــــًا عل ــــة معنوی ــــة المقارن ــــة لمعامل ــــدرات الذائب المئویــــة للكربوهی
فـــي موقـــع المصـــائد، بینمـــا فـــي /ه Nكغـــم100و 75التســـمید  یيلمســـتو 

موقــع طــوبزاوة فقــد تفوقــت النســبة المئویــة للكربوهیــدرات الذائبــة لمعاملــة 

). 3،على نسبتها للمعـامالت السـمادیة الثالثـة (الجـدول  المقارنة معنویاً 
إن هذا االنخفاض قد یعـود إلـى إن النسـبة المئویـة للكربوهیـدرات الذائبـة 
تتناســب عكســیا مــع النســبة المئویــة للبــروتین الخــام فزیــادة األولــى تعنــي 

) إلـــى تفـــوق 3نقصـــان الثانیـــة. تشـــیر النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول (
/ه Nكغـم75ة للرمـاد فـي حبـوب الشـوفان لمعاملـة التسـمید النسبة المئوی

ــــى نســــبتها لمســــتوى التســــمید 2.8( ــــًا عل %) فــــي موقــــع المصــــائد معنوی
ـــــة المقارنـــــة (2.55/ه (Nكغـــــم50 ـــــى نســـــبتها لمعامل %) 2.42%) وعل

ـــة للرمـــاد لمســـتوى التســـمید  /ه Nكغـــم100وتفوقـــت أیضـــًا النســـبة المئوی
للرمـــاد لمعاملـــة المقارنـــة وفـــي %) معنویـــًا علـــى النســـبة المئویـــة 2.77(

ـــــع طـــــوبزاوة تفوقـــــت نســـــبة رمـــــاد مســـــتوى التســـــمید  /ه Nكغـــــم100موق
ـــة بـــدون تســـمید (2.93( %)، إن 2.59%) معنویـــًا علـــى نســـبتها لمعامل

التفـــوق المعنـــوي لنســـبة الرمـــاد فـــي حبـــوب الشـــوفان لمســـتویات التســـمید 
ین فــي نمــو النتروجینــي المختلفــة قــد یعــود إلــى التــأثیر االیجــابي للنتــروج

وانتشــار الجــذور وزیــادة قابلیتهــا علــى امتصــاص العناصــر األخــرى وان 
ظهـرت نتـائج هـذه الدراسـة  قسم مـن هـذه العناصـر ینتقـل إلـى الحبـوب. 

وجــود تــأثیر أیحــابي للســماد النتروجینــي فــي النســبة المئویــة لمســتخلص 
ــــر  ــــادة مســــتویات 3،الجــــدول (االیث ــــة مــــع زی ) إذ ازدادت نســــبتها المئوی

لتســمید النتروجینــي  فــي المــوقعین. ففــي موقــع المصــائد تفوقــت النســبة ا
علـــى /ه Nكغـــم100و 75المئویـــة لمســـتخلص االیثـــر لمســـتوي التســـمید 

ــــة بــــدون تســــمید ومســــتوى التســــمید  /ه Nكغــــم 50نســــبتها عنــــد المعامل
والمســـتوى األخیـــر تفـــوق بنســـبته علـــى نســـبة معاملـــة المقارنـــة. أمـــا فـــي 

بة مسـتخلص االیثـر لمسـتویات التسـمید الثالثـة موقع طوبزاوة تفوقـت نسـ
معنویـًا علــى نســبة المعاملـة بــدون تســمید ولـم تختلــف مســتویات التســمید 

ــًا مــع بعضــها ) تشــیر  3البیانــات فــي( الجــدول الثالثــة فــي نســبها معنوی
الى تفوق موقع طوبزاوة بنسبة المئویة للكربوهیدرات في الحبـوب معنویـًا 
ــــم یتــــأثر مكونــــات نســــب  ــــًا ول ــــع المصــــائد معنوی ــــى مثیلتهــــا فــــي موق عل
ـــــي  ـــــد مقارنتهـــــا ف ـــــة األخـــــرى بالتســـــمید النتروجینـــــي عن الصـــــفات النوعی

  الموقعین.
  في الصفات النوعیة األصناف تأثیر

)  اخــتالف أصــناف الشــوفان قیــد 4جــدول  یتضــح مــن البیانــات فــي (ال 
الدراسة الحالیة عن بعضها في النسبة المئویة للبـروتین فـي الحبـوب فـي 
مــوقعي الدراســة. فقــد تفوقــت النســبة المئویــة للبــروتین الخــام فــي حبــوب 

%) معنویــًا علـى النســبة المئویــة ICARDA Short )13.37الصـنف 
ة االخـــرى وكانـــت الحالـــة للبـــروتین الخـــام  فـــي حبـــوب األصـــناف االربعـــ

مغــــایرة فــــي موقــــع طــــوبزاوة. إذ تفوقــــت النســــبة المئویــــة للبــــروتین الخــــام 
  ICARDA%) وShort AICARD )13.44للحبــوب الصــنف 

Tall )13.18 معنویــًا علــى النســبة المئویــة للبــروتین الخــام لحبــوب (%
 12.1 (%Kangaroo( Mitika%)  وPossum )12.4األصــــــــناف 

  .ف األصناف الثالثة األخیرة%) ولم تختل12.6(
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  في موقعي الدراسة. الشوفان حبوبلالصفات النوعیة ا) تأثیر التسمید النتروجیني في 3جدول(
  الصفات              

  
  /هNكغم التسمید

%  
 للبروتین الخام

%  
 لأللیاف الخام

%  
 الذائبة للكربوهیدرات

%  
 للرماد

%  
 االثیر لمستخلص

  المصائد
 ج4.37 ج2.42 أ71.97 أ8.96 ج12.28 صفر

 ب4.67 ب ج2.55 أ ب71.14 أ9.09 ب12.55 50

 أ4.93 أ2.81 ب70.36 أ9.19 أ ب12.71 75

 أ5.07 أ ب2.73 ب70.09 أ9.22 أ12.88 100

  أ4.74  أ2.63  أ70.9  أ9.12  أ 12.6 المعدل
  طوبزاوة

 ب4.29 ب2.59 أ71.89 ب8.81 ب12.41 صفر

 أ4.78 أ ب2.70 ب70.71 ب9.19 أ ب12.63 50

 أ4.79 أ ب2.77 ب69.71 أ ب9.78 أ12.94 75

 أ4.83 أ2.93 ج68.47 أ10.72 أ13.05 100

  أ4.67  أ2.75  ب70.2 أ9.63  أ12.76 المعدل
  

ـــروتین الخـــام فـــي حبوبهـــا .  ـــة للب ـــًا مـــع بعضـــها فـــي النســـبة المئوی معنوی
) تفــوق نســبة األلیــاف الخــام فــي 4توضــح البیانــات الــواردة فــي (الجــدول 

%) معنویــًا فــي موقــع المصــائد علــى Mitika )10.06حبــوب الصــنف 
 Kangarooالنســــــبة المئویــــــة لأللیــــــاف الخـــــــام فــــــي حبــــــوب الصـــــــنف 

%) ولم تختلف النسـبة المئویـة لأللیـاف الخـام لألصـناف األخـرى 8.34(
ــم تختلــف النســبة المئویــة لأللیــاف الخــام  معنویــًا مــع بعضــها  . وأیضــًا ل
لألصـناف الخمســة معنویــًا مــع بعضـها  فــي موقــع طــوبزاوة. إن اخــتالف 

ن لأللیــاف الخــام فــي حبــوب الشــوفا أصــناف الشــوفان فــي النســبة المئویــة
نســبة مئویــة للكربوهیــدرات الذائبــة فــي اقــل  كانــت [25]  ذكــرت مــن قبــل

 ICARDA Shortفـــي موقـــع المصـــائد  للصـــنف  حبـــوب الشـــوفان 
%) والتــي اختلــف معنویــًا فقــط عــن نســبة كربوهیــدرات الصــنف 70.09(

Kangaroo )71.96(%)اقــل نســبة كربوهیــدرات  كانــتبینمــا  )4جــدول
 ICARA Shortللصـنف موقـع طـوبزاوةفـي حبـوب الشـوفان فـي ذائبـة 

ـــــًا عـــــن نســـــبة 68.83( ـــــف معنوی ـــــي اختل ـــــدراتال%) والت ـــــة كربوهی  الذائب
.  معنویــًا عــن بعضــها  األخــرى والتــي هــي لــم تختلــف نســبتهاصــناف لأل

إن اخــتالف أصـــناف الشــوفان فـــي النســبة المئویـــة للكربوهیــدرات الذائبـــة 
ل نســبة مئویــة اقــ كانــت.  [25]فــي حبــوب الشــوفان قــد ذكــرت مــن قبــل 

%) فــي ICARDA Tall )2.16للرمــاد فــي حبــوب صــنف الشــوفان  
 ICARDAموقع المصائد والتـي اختلـف معنویـًا عـن نسـبتها للصـنفین 

Short )2.82و (%Kangaroo )2.82 ـــًا عـــن ـــف معنوی %) ولـــم تختل
%) بینمــــــــا 2.51( Mitika%) وPossum )2.54نســــــــبتها للصــــــــنفین 

  ICARDAاقـل نسـبة مئویـة للرمـاد فـي حبـوب صـنف الشـوفان كانـت

Tall )2.64 فــي موقــع طــوبزاوة  والتــي اختلــف معنویــًا عــن نســبتها (%
%) ولـم تختلـف معنویـًا عـن نسـبتها ICARD Short )2.93للصـنف  

 Kangaroo%) و2.70( Mitika%) وPossum )2.66لألصـــــناف 

فـي نسـبتها مـن  معنویـاً %) واألصناف الثالثـة األخیـرة لـم تختلـف 2.80(
والـذین  [26] . وهـذه النتیجـة تتفـق مـع نتـائج كـل مـنالرماد مع بعضـها 

وجـــــدوا فروقـــــات معنویـــــة فـــــي نســـــبة الرمـــــاد فـــــي حبـــــوب أصـــــناف مـــــن 
) تفـــوق النســـبة المئویـــة 4،الجـــدول  (الشـــوفان.تبین البیانـــات الـــواردة فـــي

%) فــي موقــع ICARDA Short )4.97لمســتخلص االیثــر لصــنف 
ـــــًا علـــــى النســـــبة المئویـــــة لمســـــتخلص االیثـــــر للصـــــنفین المصـــــائ د معنوی

ICARDA Tall )4.66و (%Kangaroo )4.46 والتـــــي لـــــم (%
 Mitikaلصــــــــنفین لتختلـــــــف معنویـــــــًا مـــــــع نســــــــبة مســـــــتخلص االیثـــــــر 

اختلـــف النســـبة و  %) فـــي موقـــع طـــوبزاوة4.79( Possum%) و4.93(
مــع  %) معنویــاً Kangaroo )4.39لصــنف لالمئویـة لمســتخلص االیثــر 

 ICARD Shortصــــــنف لالنســــــبة المئویــــــة لمســــــتخلص االیثــــــر ل
%) ولـــم 4.84( Mitikaصـــنف لثـــر لی%) ونســـبة مســـتخلص اال4.83(

 ICARDA Tallلصـنفین لل مسـتخلص االیثـر تختلف معنویًا مع نسـبة
ــائج فــي الجــدول ( .%) 4.68( Possumو %)4.61( ) 4تظهــر النت

تفــــوق موقـــــع المصـــــائد فـــــي النســـــبة المئویـــــة للكربوهیـــــدرات الذائبـــــة فـــــي 
  الحبوب على مثیلتها في موقع طوبزاوة . 

  في الصفات النوعیة تأثیر الري
ــــي الجــــدول ( ــــواردة ف ــــات ال الصــــفات   ) عــــدم تــــأثر نســــب 5تبــــین البیان

ـــة معنو  ـــالري فـــي مـــوقعي الدراســـة. النوعی ـــًا  ب إمـــا عـــدم ظهـــور فـــروق  ی
ـــالري  ـــین المعـــامالت المشـــمولة ب ـــة ب ـــین نســـب الصـــفات النوعی معنویـــة ب
والمعــامالت غیــر المشــمولة بــالري  . قــد یرجــع إلــى هطــول  األمطــار و 
بغزارة وعلى طـول مـا تبقـى مـن شـهر نیسـان وبدایـة شـهر أیـار (الجـدول  

ت المرویـة ) بعد إعطاء الریة التكمیلیة لذا فقد حصلت جمیع المعـامال2
تـالي ولـم یظهـر التـأثیر وغیر المرویة علـى كمیـة كافیـة مـن الرطوبـة وبال

  للري التكمیلي االیجابي
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  التداخالت الثنائیة
  تأثیر التداخل بین التسمید النتروجیني واألصناف   
) زیـادة نسـبة البـروتین الخـام 7 و6بنتظهر البیانات الـواردة فـي (الجـدول 

بزیــــادة مســــتویات التســــمید النتروجینــــي فــــي حبــــوب األصــــناف الخمســــة 
فــــي /ه Nكغــــم100لتصـــل إلــــى أقصـــى حــــد لهــــا عنـــد مســــتوى التســـمید 

مــوقعي الدراسة،ســجلت أعلــى نســبة مئویــة للبــروتین الخــام فــي الحبــوب 
ومســـتوى  Short ICARD%) للصـــنف13.69فـــي موقـــع المصـــائد (

وسجلت اقل نسـبة مئویـة للبـروتین الخـام لحبـوب /ه. Nكغم100التسمید 
%) مــع معاملــة المقارنــة وفــي موقــع طــوبزاوة Mitika )11.75الصــنف 

%) للصـــــــنف 13.63ســـــــجلت أعلـــــــى نســـــــبة مئویـــــــة للبـــــــروتین الخـــــــام (
ICARDA Short  كغــم75ومســتوى التســمیدN واقــل نســبة مئویــة /ه
ـــــــــروتین الخـــــــــام ( ومســـــــــتوى التســـــــــمید  Mitik%) للصـــــــــنف 11.92للب

لخـام فـي الحبـوب معنویـا لم تتأثر النسبة المئویـة لاللیـاف ا/ه. Nكغم50
بالتداخل بین االصناف والتسـمید النتروجینـي فـي مـوقعي الدراسـة. سـبب 

انخفــاض معنــوي فــي نســبة الكربوهیــدرات الذائبــة /ه Nكغــم50بالتســمید 
عـــن ICARDA Shortو Kangarooفـــي حبـــوب صـــنفي الشـــوفان 

معاملــة المقارنــة فــي حــین لــم تتــأثر نســبتها معنویــًا فــي حبــوب األصــناف 
باقیـة مقارنـة بنسـبتها عنـد معاملـة بـدون تسـمید، وسـبب التسـمید بمعـدل ال

تــأثیر ســلبي معنــوي لنســبة الكربوهیــدرات الذائبــة فــي حبــوب /ه Nكغـم75

تـــأثیر /ه. Nكغـــم100وكـــذلك كـــان لمســـتوى التســـمید  Mitikaالصـــنف 
ســـــــلبي معنـــــــوي لنســـــــبة الكربوهیـــــــدرات الذائبـــــــة فـــــــي حبـــــــوب الصـــــــنفین 

ICARDA Tall  وPossum  . لمتــأثر النســبة المئویــة  للرمــاد فــي.
 حبـــــوب األصـــــناف الخمســـــة معنویـــــًا بالتـــــداخل بـــــین مســـــتویات التســـــمید

) وفــي موقــع  7 و6ینالنتروجینــي واألصــناف فــي موقــع طــوبزاوة (الجــدول
ـــة فـــي نســـبة /ه Nكغـــم75المصـــائد ســـبب مســـتوى التســـمید  ـــادة معنوی زی

مقارنـة بنسـبتها  Kangarooالرماد في حبـوب صـنف الشـوفان للصـنف 
%). بینمـــا ســـجل اقـــل 3.21عنـــد معاملـــة بـــدون تســـمید حیـــث وصـــلت (

ـــــنســــبة مئویــــة للرمــــاد فــــي ح ـــــ ICARDA Tallنف ـبوب الصـــــــ ع مــــــ
ـــــم ـــــعاملة المـ و ســــجل أعلــــى نســــبة مئویــــة  ) 7%) (جــــدول2.26( قارنةــ

%) مـــن تـــداخل الصـــنف 5.38لمســـتخلص االیثـــر فـــي موقـــع المصـــائد (
ICARDA Short كغم100مع مستوى التسمیدN واقل نسـبة مئویـة /ه

ـــــــ ـــــــر كان ــــــــت فـلمســـــــتخلص االیث ــــــــي حبـــــــ ــــــــوب الصــــ  Kangaroo نفــــــ
%) عنـــد معاملــــة المقارنـــة وفــــي ICARDA Tall )4.14والصـــنف 

طـوبزاوة كانـت أعلـى نسـبة مئویـة لمسـتخلص االیثـر فـي حبـوب الصــنف 
ICARDA Tall  واقـل نسـبة 5.02كغـم (50عنـد مسـتوى التسـمید (%

عنــد   ICARDA Tallمئویــة لمســتخلص االیثــر فــي حبــوب الصــنف 
  %).  3.73معاملة المقارنة (

 في حبوب الشوفان في موقعي الدراسة. الصفات النوعیة) تأثیر األصناف في 4جدول (

  الصفات
  

  األصناف

%  
 للبروتین الخام 

%  
 لأللیاف الخام 

%  
  للكربوهیدرات

 الذائبة

%  
 للرماد

%  
 االثیر لمستخلص

  مصائد
ICARDA Tall 12.94ب ج4.66 ب2.46 أب70.70 أ ب9.25 ب 

Possum  12.32 أ ب4.79 ب2.54 أ ب71.19 أ ب9.16 ج 

Mitika  11.97أ4.93 ب2.51 أ ب70.53 أ10.06 د 

Kangaroo 12.42ج4.46 أ2.82 أ71.96 ب8.34 ج 

ICARDA Short 13.37أ4.97 أ2.82 ب70.09 أ ب8.75 أ 

  أ4.74  أ2.63  أ70.9  أ9.12  أ 12.6  المعدل
 طوبزاوة

ICARDA Tall 13.18أب4.61 ب2.64 أ70.32 أ9.25 أ 

Possum 12.41 أب4.68 أ ب2.66 أ70.50 أ9.74 ب 

Mitika  12.14أ4.84 أ ب2.70 أ70.62 أ9.70 ب 

Kangaroo 12.62ب4.39 أ ب2.80 أ70.70 أ9.48 ب 

ICARDA Short  13.44أ4.83 أ2.93 ب68.83 أ9.96 أ 

  أ4.67  أ2.75  ب70.2 أ9.63  أ12.76  المعدل
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  الصفات النوعیة في حبوب الشوفان في موقعي الدراسة.) تأثیر الري في 5جدول (
  طوبزاوة  المصائد  المواقع

  الصفات
  

  الري
دیم+ ري   دیم

دیم+ ري   دیم  المعدل  تكمیلي
  المعدل  تكمیلي

  أ12.76  أ12.72  أ12.80 أ12.6  أ12.68  أ12.52  % للبروتین الخام
  أ9.63  أ9.30  أ9.96  أ9.12  أ8.76  أ9.47  لأللیاف الخام %

  ب70.2  أ70.51  أ69.88  أ70.9  أ71.19  أ70.59  % للكربوهیدرات الذائبة
  أ2.75  أ2.82  أ2.68  أ2.63  أ2.60  أ2.66  % للرماد

  أ4.67  أ4.66  أ4.68  أ4.74  أ4.77  أ4.75 % لمستخلص االثیر
  

  تأثیر التداخل بین الري والتسمید النتروجیني
أثر التداخل بین التسمید النتروجیني والري معنویًا في النسبة المئویة 

) وفي موقعي الدراسة.  8الجدول (للبروتین الخام في حبوب الشوفان 
زادت النسبة المئویة للبروتین الخام بزیادة مستویات التسمید النتروجیني 
تحت ظروف الدیم لتصل إلى أعلى قیمة لها عند مستوى التسمید 

وسلكت نسبة البروتین الخام في حبوب الشوفان بزیادة /ه Nكغم100
مستویات التسمید النتروجیني تحت ظروف الري التكمیلي نفس سلوكها 

البروتین عند مستوى  تحت نظام الدیم حیث كانت أعلى قیمة لنسبة
) عدم 8تبین البیانات الموضحة في الجدول /ه. Nكغم100التسمید 

الخام في حبوب الشوفان معنویًا بالتداخل بین الري تأثر نسبة  األلیاف 
) بینما في موقع 8والتسمید النتروجیني في موقع المصائد (الجدول 

طوبزاوة، تفوقت نسبة األلیاف الخام معنویًا على نسبتها عند معاملتي 
وتحت نظام /ه Nكغم100عند مستوى التسمید /ه Nكغم50المقارنة و 

لى نسبة مئویة للكربوهیدرات الذائبة في الري التكمیلیى . سجلت أع
%) عند معاملة المقارنة 72.38حبوب الشوفان في موقع المصائد (

مع الري التكمیلي وفي موقع طوبزاوة سجلت أعلى نسبة مئویة 
%) عند معاملة 72.60الذائبة في حبوب الشوفان ( للكربوهیدرات

)  سجلت 8الجدول  (المقارنة والري التكمیلي.تبین البیانات الواردة في
%) عند مستوى التسمید 2.95أعلى نسبة رماد في المصائد (

%) 2.41تحت ظروف الدیم وسجل اقل نسبة للرماد (/ه Nكغم75
عند معاملة المقارنة ومع ظروف الدیم وسجل أعلى نسبة للرماد في 

مع الري /ه Nكفم100%)عند معاملة التسمید 2.98موقع طوبزاوة (
%) عند المعاملة السمادیة 2.45بة رماد (التكمیلي واقل نس

الجدول (مع ظروف الدیم  .توضح البیانات المسجلة في /ه Nكغم50
المصائد أعلى نسبة مئویة لمستخلص االیثر في موقع  ان) 8
مع الري التكمیلي /ه Nكغم100%) كانت عند مستوى التسمید 5.0(

ملة %) عند معا428وكانت اقل نسبة مئویة لمستخلص االیثر (
المقارنة ومع الري التكمیلي وكانت أعلى نسبة مئویة لمستخلص االیثر 

مع الدیم و اقل /ه Nكغم75%) عند المعاملة 4.88في موقع طوبزاوة (
%) عند معاملة المقارنة ومع ظروف 4.33نسبة لمستخلص االیثر (

  الدیم.

  التداخل بین الري واألصناف في الصفات النوعیة  تأثیر
نسبة مئویة للبروتین الخام في حبوب كانت  أعلى 

%) 13.40مع الري في موقعي المصائد ( ICARDA Shortالصنف
%). واقل نسبة بروتین خام في الحبوب في موقع 13.53وطوبزاوة (

%) مع الري التكملي وفي طوبزاوة Mitika  )11.68المصائد للصنف
%) تحت نظام الري التكمیلي.البیانات 12.06لنفس الصنف (

) تحقق أعلى نسبة مئویة لأللیاف الخام في 9موضحة في جدول (ال
%) تحت Mitika )11.13الحبوب في موقع المصائد للصنف 

ظروف الدیم واقل نسبة مئویة لأللیاف الخام في حبوب الصنف 
Kangaroo )7.79 تحت الري التكمیلي.   وكان أعلى نسبة (%

%) لصنف 72.71(مئویة للكربوهیدرات الذائبة في موقع المصائد 
Kangaroo  تحت نظام الري التكمیلي واقل نسبة مئویة للكربوهیدرات

مع ظروف الدیم  ICARDA Short%) لصنف 69.67الذائبة (
في موقع طوبزاوة وكان أعلى نسبة مئویة  للكربوهیدرات ذائبة 

مع الري التكمیلي واقل نسبة مئویة  Mitika%) للصنف 70.95(
مع الدیم   ICARDA Short%) لصنف68.23( للكربوهیدرات الذائبة

)   كانت أعلى نسبة رماد في 8. تبین البیانات الواردة في( الجدول  
تحت ظروف /ه Nكغم75%) عند مستوى التسمید 2.95المصائد (

%) عند معاملة المقارنة ومع 2.41الدیم وكانت اقل نسبة للرماد (
طوبزاوة ظروف الدیم وسجل أعلى نسبة للرماد في موقع 

مع الري التكمیلي واقل /ه Nكفم100%)عند معاملة التسمید 2.98(
مع ظروف /ه Nكغم50المعاملة السمادیة  %) عند2.45نسبة رماد (

الدیم. وسجلت اعلى نسبة مئویة لمستخلص االیثر في موقع المصائد 
%) تحت ظروف الدیم وكانت اقل CARDA Short )5.01للصنف

) تحت   Kangaroo( )4.31ثر للصنفنسبة مئویة لمستخلص االی
ظرف الدیم بینما سجلت أعلى نسبة مئویة لمستخلص االیثر في موقع 

مع ظروف الدیم  Mitika%) في حبوب الصنف 4.95طوبزاوة (
وكانت اقل نسبة مئویة  لمستخلص االیثر في حبوب الصنف 

Kangaroo )4.36تحت نظام الري التكمیلي (% .  
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سمید النتروجیني واألصناف في الصفات التداخل بین الري والت
  النوعیة

) ان اعلى نسب مئویة 11و10تظهر البیانات الواردة في الجدولین(  
 ICARDAللبروتین الخام للحبوب في موقع المصائد كانت للصنف 

Short  كغم100عند مستوى التسمیدN وتحت ظروف الدیم /ه
وب ـي حبـام  فـین الخـ%) فیما كان اقل نسبة مئویة للبروت13.77(

حت ـة وتـقارنـلة المـامـد معـــ%) عنKangaroo )11.37ف ـالصن
  وبزاوةـــي طـــروف الدیم، و فــظ

  

  موقع المصائد) تأثیر التداخل بین التسمید النیتروجیني واألصناف في الصفات النوعیة لحبوب الشوفان في  6جدول (
التسمید   

النتروجیني 
 /هNكغم

  %  األصناف
 للبروتین الخام 

%  
 لأللیاف الخام 

%  
  للكربوهیدرات

 الذائبة

%  
 للرماد

%  
  لمستخلص

 االثیر

 صفر

ICARDA Tall 12.80د4.14 د2.26 ج- أ71.77 أ9.03 ز- ج 

Possum 11.88ج د4.31 ج د2.42 ج- أ72.32 أ9.07 ط 

Mitika 11.73د-ب4.58 د2.29 ج- أ70.98 أ10.43 ط 

Kangaroo 12.03د4.14 ج د2.54 أ72.87 أ8.42 ح ط 

ICARDA Short 12.93د-ب4.70 د-ب2.61 ج- أ71.92 أ7.84 و- ب 

50 

ICARDA Tall 12.95د-أ4.74 ج د2.38 ج- أ70.72 أ9.22 ه- ب 

Possum 12.25ج-أ4.77 ج د2.53 ج- أ71.35 أ9.11 ط- ه 

Mitika 11.82ج-أ4.83  ج د2.46  ج- أ71.47  أ9.43  ط  

Kangaroo 12.43ج د4.27 د-أ2.68 ب- أ72.63 أ7.99 ط-د 

ICARDA Short 13.28د-أ4.75 د-أ2.73 ج- أ69.55 أ9.69 ج- أ 

75 

ICARDA Tall 12.95ج-أ4.88 ج د2.47 ج- أ70.35 أ9.36 ه- ج 

Possum 12.42أ ب5.01 د-ب2.63 ج- أ71.00 أ8.95 ط-د 

Mitika 12.13أ ب5.13 د-ب2.62 ب ج69.70 أ10.42 ط- ز 

Kangaroo 12.47د-ب4.59 أ3.21 ج- أ71.12 أ8.62 ط-د 

ICARDA Short 13.58أ ب5.06 أ ب3.13 ب ج69.64 أ8.58 أ ب 

100 

ICARDA Tall  13.07ج-أ4.87 د-أ2.73 ج–أ 69.95 أ9.38 د- أ 

Possum 12.72أ ب5.07 د-ب2.59 ج- أ70.10 أ9.53 ح- ج 

Mitika 12.20أ ب5.18 د-أ2.69 ج- أ69.95 أ9.98 ط-و 

Kangaroo 12.73ج-أ4.84 د-أ2.85 ج- أ71.23 أإ8.34 ح- ج 

ICARDA Short 13.69أ5.38 د-أ2.81 ج69.23 أ8.89 أ 
  

اعلى نسب مئویة للبروتین الخام    ICARDA Shorأعطى  الصنف 
وتحت نظام الري /ه Nكغم75في الحبوب عند مستوى التسمید 

مع معاملة المقارنة  Mitika%) وأعطى الصنف 14.77( التكمیلي
%) .لم 11.6وتحت ظروف الدیم اقل نسبة مئویة للبروتین الخام (

تتأثر النسبة المئویة لاللیاف الخام في الحبوب بالتداخل بین التسمبد 
النتروجیني واالصناف والري في موقعي الدراسة، وكان اقل نسبة 

%) عند Mitika )68.17وهیدرات ذائبة في حبوب الصنف كرب
وتحت ظروف الدیم . وفي موقع طوبزاوة /ه Nكغم75مستوى التسمید 
مع معاملة المقارنة وتحت ظروف الري  Kangarooأعطى الصنف 

التكمیلي أعلى نسبة مئویة للكربوهیدرات الذائبة في الحبوب 
  %) وكان اقل نسبة كربوهیدرات ذائبة72.93(
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  موقع طوبزاوة) تأثیر التداخل بین التسمید النیتروجیني واألصناف في الصفات النوعیة لحبوب الشوفان في  7جدول (

مستویات التسمید 
  %  األصناف  /هNالنتروجیني كغم

 للبروتین الخام 
%  

 لأللیاف الخام 
%  

 الذائبة للكربوهیدرات
%  

 للرماد
%  
 االثیر لمستخلص

 صفر

ICARDA Tall 12.88ج3.73 أ2.47 د-أ 71.75 أ9.35 ج-أ 
Possum 11.97ح-أ4.34 أ2.53 د-أ71.68 أ9.48 ج-ب 
Mitika 11.93أ4.78 أ2.55 أ ب72.18 أ8.55 ج 

Kangaroo 12.13ب ج3.98 أ2.73 أ72.45 أ8.70 ج-أ 
ICARDA Short 13.13ب أ4.63 أ2.67 د-أ71.58 أ7.98 ج-أ 

50 

ICARDA Tall 13.07أ5.02 أ2.59 ز-أ70.85 أ8.48 ج-أ 
Possum 12.23أ4.82 أ2.64 ز-أ70.93 أ9.38 ج-أ 
Mitika 11.92أ4.78 أ2.58 ه-أ71.42 أ9.30 ج 

Kangaroo 12.38أ ب4.43 أ2.77 ج71.83 أ8.59 ج-أ 
ICARDA Short 13.53أ4.83 أ2.90 ز ح68.50 أ10.23 أ 

75 

ICARDA Tall 13.37أ4.78 أ2.70 و-أ70.98 أ8.17 ج-أ 
Possum 12.48أ4.65 أ2.65 ز-أ70.32 أ9.91 ج-أ 
Mitika 12.24أ4.98 أ2.67 ج ح69.62 أ10.50 ج-أ 

Kangaroo 13.01أ4.61 أ2.79 ح-ب69.75 أ9.84 ج-أ 
ICARDA Short 13.63أ4.93 أ3.06 ح67.88 أ10.49 أ 

100 

ICARDA Tall  13.41أ4.93 أ2.78 ح67.87 أ11.01 ج-أ 
Possum 12.96أ4.92 أ2.83 ه69.08 أ10.21 ج-أ 
Mitika 12.48أ4.80 أ3.02 ح- د69.25 أ10.46 ج-أ 

Kangaroo 12.95أ ب4.55 أ2.92 ح-و68.78 أ10.80 ج-أ 

ICARDA Short 13.47أ4.93 أ3.10 ح67.37 أ11.14 ج-أ 
  

  النتروجیني في الصفات النوعیة  لحبوب الشوفان في موقعي الدراسةتأثیر التداخل بین الري والتسمید )8جدول(
  

  مستویات الري
  مستویات
  التسمید

  /هNكغم50

%  
 للبروتین 

%  
 لأللیاف  

  % للكربوهیدرات
 الذائبة

%  
 للرماد 

% لمستخلص 
 االثیر

  المصائد

  دیم

 ج د4.47 ج2.41 أ ب71.56 أ9.47 ب12.08  صفر

 د4.52 ب ج2.52 أ ب70.88 أ9.57 أ ب12.51  50

 أ ب4.88 أ2.95 ب70.05 أ9.47 أ ب12.65 75

 أ5.14 أ ب2.78 ب69.87 أ9.37 أ12.85 100

  ري  

 د4.28 ب ج2.44 أ72.38 أ8.44 أ ب12.47  صفر

 أ ب4.82 ب ج2.59 أ ب71.40 أ8.60 أ ب12.58  50

 أ4.98 ج-أ2.67 أ ب70.67 أ8.91 أ12.77 75

 أ5.00 ج-أ2.69 ب70.32 أ9.08 أ12.91 100

  طوبزاوة

  دیم

 ب4.33 أ ب2.57 ب71.19 ج-أ 9.63 ب12.28  صفر

 أ ب4.70 ب 2.45 ب ج70.40 ج-أ 9.70 أ ب12.75  50

 أ4.88 أ ب2.81 ه-ج 69.53 أ ب9.98 أ ب12.80 75

 أ4.83 أ2.88 ه68.40 أ ب10.52 أ13.37 100

   ري  

 ب4.26 أ ب2.61 أ72.60 ج7.99 أ ب12.54  صفر

 أ4.85 أ2.94 ب ج71.01 ب ج8.69 أ ب12.50أ  50

 أ ب4.69 أ ب2.74 ب د69.89 ج-أ 9.59 أ ب13.08 75

 أ4.83 أ2.98 ه- د68.54 أ10.92 أ ب12.73 100
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عنـــد مســـتوى  ICARDA Short%) فـــي حبـــوب الصـــنف 66.67(
وتحـــت ظــــروف الــــدیم.  تفوقـــت الســــبة المئویــــة /ه Nكغــــم100التســـمید 

ـــــــوب الصـــــــنف  ـــــــي حب ـــــــد مســـــــتوى التســـــــمید  Kangarooللرمـــــــاد ف عن
%) علــــى اقــــل نســــبة رمــــاد 3.65وتحــــت ظــــروف الــــدیم (/ه Nكغــــم75

%) مـع ICARDA Tall )2.15تحققـت فـي موقـع المصـائد للصـنف 
ــة المقارنــة وتحــت نظــام الــري  (الجــدول  ).ســجل الصــنف 10و 9معامل

hortICARDA S  كغــم100وعنــد مســتوى التســمیدN مــع ظــروف /ه
الــــدیم أعلــــى نســــبة مئویــــة لمســــتخلص االیثــــر فــــي الحبــــوب فــــي موقــــع 

ـــــــر 5.53المصـــــــائد ( ـــــــة لمســـــــتخلص االیث %) وكـــــــان اقـــــــل نســـــــبة مئوی
مـــع معاملـــة المقارنـــة وتحـــت  ICARDA Tall%)  للصـــنف 4.03(

مــع مســتوى التســمید  Possumنظــام الــري التكمیلــي، وأعطــى الصــنف 
وتحت ظروف الدیم أعلى نسبة مئویـة لمسـتخلص االیثـر /ه Nكغم001

ـــــر 5.3فـــــي موقـــــع طـــــوبزاوة ( ـــــة لمســـــتخلص االیث %) واقـــــل نســـــبة مئوی
مع معاملة المقارنة وتحـت نظـام  ICARDA Tall%) لصنف 3.77(

  .الدیم

  

  الشوفان في موقعي الدراسة النوعیة لحبوب األصناف في الصفاتتأثیر التداخل بین الري و  )9( جدول

  األصناف  الري
%  

 للبروتین

%  
 لأللیاف

  % للكربوهیدرات
 الذائبة

%  
 للرماد

% لمستخلص 
 االثیر

  المصائد

  دیم

ICARDA Tall 12.80أ ب4.70 أ ب2.54 ج- أ70.93 ب9.02  ب ج  

Possum 12.0أ4.82 أ ب2.55  ب–أ 71.34 ب9.22 .و ز 

Mitika 12.25أ4.92 ب2.46  ج69.24 أ11.13 و-د 

Kangaroo 12.14 ب4.31 أ2.90 أ ب71.76 ب8.89 وه 

ICARDA Short 13.35أ5.01 أ2.88 ب ج69.67 ب9.08  أ 

  ري

ICARDA Tall 13.08أ ب4.61 ب2.38 ج- أ70.46 أ ب9.48 أ ب 

Possum 12.56أ ب4.76 أ ب2.56 ج- أ71.04 ب9.11 ه- ج 

Mitika 11.68أ4.94 أ ب2.57 أ71.81 ب9.00 ز 

Kangaroo 12.69أ ب4.61 أ ب2.74 أ72.17 ب7.79 د- ب 

ICARDA Short 13.40أ4.93 أ ب2.76 ج- أ70.50 ب8.42 أ 

  طوبزاوة

  دیم

ICARDA Tall 13.38أ ب4.48 أ ب2.65 أ ب69.96 أ9.53 أ ب 

Possum 12.30أ ب4.79 ب2.59 أ70.18 أ10.14 ج 

Mitika 12.23أ4.95 أ ب2.68 أ70.28 أ9.87 ج 

Kangaroo 12.75أب4.43 أ ب2.72 أ70.73 أ9.37 ج- أ 

ICARDA Short 13.35أ4.78 أ ب2.77 ب68.23 أ10.88 أ ب 

  ري

ICARDA Tall 12.98أ ب4.75 أ ب2.62 أ70.68 أ8.97 ج- أ 

Possum 12.52أ ب4.57 أب2.74 أ70.83 أ9.35 ب ج 

Mitika 12.06ب أ4.72 أ ب2.73 أ70.95 أ9.54 ج 

Kangaroo 12.49ب4.36 أ ب2.88 أ70.68 أ9.59 ب ج 

ICARDA Short 13.53أ ب4.89 أ3.10 أ ب69.43 أ9.05 أ 

   
  
  



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –العلمي الثاني  المؤتمر

114 
 

  المصائد موقع في الصفات النوعیة  لحبوب الشوفان ) تأثیر التداخل بین الري والتسمید النتروجیني واألصناف في10ول (جد

  الري
  

  التسمید
  /هNكغم

  %  األصناف
 للبروتین

%  
 لأللیاف

  % للكربوهیدرات
 الذائبة

%  
 للرماد

% لمستخلص 
 االثیر

  دیم

  صفر

ICARDA Tall 12.67ز-ج4.27 ج2.37 أ ب72.33 أ8.36 ي- ب 

Possum 11.63ز-ب4.45 ج2.43 أ ب72.34 أ9.15 ل-ي 

Mitika 11.82ز-أ4.60 ج2.21 أ ب68.87 أ12.51 ل-ح 

Kangaroo 11.37ز-د4.23 ج2.48 أ ب72.63 أ9.28 ل 

ICARDA Short 12.93ز-أ4.82 ج2.55 أ ب71.64 أ8.05 ز-أ 

50  

ICARDA Tall 12.93ز-أ4.77 ج2.33 أ ب70.60 أ9.37 ز-أ 

Possum 12.07ز-أ4.55 ج2.53 أ ب71.47 أ9.38 ل-ز 

Mitika 12.13ز-أ4.58 ج2.37 أ ب70.30 أ10.62 ل-و 

Kangaroo 12.30و ز4.08 جب 2.63 أ ب72.60 أ8.38 ل-و 

ICARDA Short 13.13ز-أ4.62 ب ج2.72 أ ب69.43 أ10.10  ز-أ 

75  

ICARDA Tall 12.73ز-أ4.92 ج2.42 أ ب70.83 أ9.10 ط-ج 

Possum 12.13ه-أ5.10 ج2.60 أ ب71.33 أ8.83 ل-و 

Mitika 12.47ب-أ5.27 ب ج2.62 ب68.17 أ11.48 ك- د 

Kangaroo 12.33و ز4.05 ب ج3.65 أ ب70.97 أ9.00 ل-ه 

ICARDA Short 13.57ه-أ5.08 ج3.48 أ ب68.95 أ8.91 ج-أ 

100  

ICARDA Tall 12.87ز-أ4.87 ج-أ3.05 أ ب69.97 أ9.25 ح-أ 

Possum 12.47د-أ5.18 ج2.60 أ ب70.23 أ9.52 ك- د 

Mitika 12.60ج-أ5.22 ب ج2.63 أ ب69.63 9.92 ي- ب 

Kangaroo 12.57ز-أ4.88 ب ج2.82 أ ب70.83 أ8.90 ي-ج 

ICARDA Short 13.77أ5.53 ب ج2.78 أ ب68.67 أ9.25 أ 

  الري

  صفر

ICARDA Tall 12.93 ز4.02 ج2.15 أ ب71.20 أ9.70  ز-أ 

Possum 12.13ز- ه4.18  ج2.41  أ ب72.30  أ8.98  ك-و  
Mitika 11.63ز-أ4.55  ج2.37  أ73.10  اأ8.34  ك-ي  
Kangaroo 12.70و ز4.05  ج2.60  أ73.10  أ7.55  ط- ب  
ICARDA Short 12.93ز-أ4.58  ب ج2.67  أ ب72.20  أ7.62  ز-أ  

50  

ICARDA Tall 12.97ز-أ4.72  ج2.42  أ ب70.83  أ9.07  ز-أ  
Possum 12.43ز-أ4.98  ج2.52  أ ب71.22  ا8.84  ك- د  
Mitika 11.50د-أ5.08  ج2.55  أ ب72.63  أ8.23  ك ل  
Kangaroo 12.57ز-ب4.45  ب ج2.72  أ ب72.67  أ7.60  ي-ج  

75  
  

ICARDA Short 13.43ز-أ4.87  ب ج2.75  أ ب69.67  أ9.28  د-أ  
ICARDA Tall 13.17ز-أ4.83  ج2.52  أ ب69.87  أ9.62  و-أ  
Possum 12.70ز-أ4.91  ب ج2.65  أ ب70.67  أ9.07  ط–ب  
Mitika 11.80ز-أ4.99  ب ج2.62  أ ب71.23  أ9.36  ل-ي  
Kangaroo 12.60د-أ5.13  ب ج2.77  أ ب71.27  أ8.23  ي- ب  
ICARDA Short 13.60و-أ5.03  ب ج2.78  أ ب70.33  أ8.25  ج-أ  

100  

ICARDA Tall 13.27ز-أ4.87  ج2.42  أ ب69.93  أ9.52  ه-أ  
Possum 12.97ز-أ4.95  ج2.58  أ ب69.97  أ9.53  ز-أ  
Mitika 11.80ه-أ5.13  ب ج2.75  أ ب70.27  أ10.05  ل-ط  
Kangaroo 12.90ز-أ4.80  ج-أ2.88  أ ب71.63  أ7.78  ز-أ  
ICARDA Short 13.62ج0أ5.23  ب ج2.83  أ ب69.80  أ8.52  ب-أ  
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  لحبوب الشوفان  في موقع طوبزاوة یني واألصناف في  الصفات النوعیة) تأثیر التداخل بین الري والتسمید النتروج11جدول (

  التسمید  الري
  %  األصناف  /هNكغم

 للبروتین
%  

 لأللیاف
  % للكربوهیدرات

 الذائبة
%  

 للرماد
% لمستخلص 

 االثیر

  دیم

  صفر

ICARDA Tall 12.77د3.70 أ2.37 ح-أ70.60 أ8.13  ج-أ 

Possum 11.87د- ب4.2 أ 2.63 ح-أ70.63 أ8.35 ج 

Mitika 11.60أ ب5.13 أ 2.43 ه-أ71.70 أ7.97 ج 

Kangaroo 12.40ج د3.90 أ 2.80 ه-أ71.97 أ8.47 ج-أ 

ICARDA Short 12.77د-أ4.63 أ 2.63 ز-أ71.03 أ7.03 ج-أ 

50  

ICARDA Tall 13.50د-أ4.77 أ 2.37 ح-أ70.43 أ8.02 ج-أ 

Possum 12.60د-أ4.87 أ 2.53 ز-أ 71.17 أ9.92 ج-أ 

Mitika 12.10د-أ4.83 أ 2.40 و-أ 70.90 أ8.83 ج-أ 

Kangaroo 12.01د-أ4.60 أ 2.30 د-أ72.10 أ8.18 ج-أ 

ICARDA Short 13.53د-أ4.43 أ 2.67 ز ح67.40 أ8.50 ج-أ 

75  

ICARDA Tall 13.62د-أ4.72 أ 3.12 ح-أ 70.70 أ8.49 ج-أ 

Possum 11.97د-أ4.73 أ 2.55 ح-أ 70.10 أ9.17 ب ج 

Mitika 12.17أ ب5.10 أ 2.83 ح-أ69.33 أ10.43 ج-أ 

Kangaroo 13.37ج-أ4.93 أ 2.65 ح-أ 69.97 أ10.60 ج-أ 

ICARDA Short 12.90ج-أ4.93 أ 2.90 ز ح 67.53 أ9.25 ج-أ 

100  

ICARDA Tall 13.63د-أ4.73 أ 2.75 ح-ه 68.10 أ11.24 ج-أ 

Possum 12.77أ5.30 أ 2.63 ح- ب68.83 أ9.95 ج-أ 

Mitika 13.04د-أ4.73 أ 3.03 ح-أ69.20 ا10.92 ج-أ 

Kangaroo 13.22د-أ4.27 أ 3.13 ح- ب68.90 أ11.12 ج-أ 

ICARDA Short 14.20أ ب5.10 أ 2.86 ح66.97 أ11.40 أ ب 

  الري

  صفر

ICARDA Tall 13.0ج د3.77 أ 2.57 ج-أ72.53 أ10.57 ج-أ 

Possum 12.07 د-أ4.41  أ 2.43  أ ب72.73  أ10.60  ج–أ  
Mitika 12.27 د-أ4.43  أ 2.67  أ ب72.67  أ9.13  ج–أ  
Kangaroo 11.87د-ب4.07  أ 2.67  أ72.93  أ8.93  ج  
ICARDA Short 13.50د-أ4.63  أ 2.70  د-أ72.13  أ8.93  ج-أ  

50  

ICARDA Tall 12.63أ ب5.27  أ 2.82  ز–أ 71.27  أ8.93  ج-أ  
Possum 11.87د-أ4.77  أ 2.75  ح-أ70.70  أ8.83  ج  
Mitika 11.734.73  أ 2.77  ه-أ71.93  أ9.77  ج  
Kangaroo 12.75أ4.27  أ 3.23  و-أ71.57  أ8.99  ج-أ  

75  

ICARDA Short 13.53أ ب5.23  أ 3.13  ح-أ69.60  أ11.97  ج-أ  
ICARDA Tall 13.12د-أ4.83  أ 2.29  ز-أ71.27  أ7.85  ج-أ  
Possum 12.98د-أ4.57  أ 2.75  ح-أ70.53  أ10.64  ج-أ  
Mitika 12.32د-أ4.85  أ 2.50  ح-أ69.90  أ10.57  ج-أ  
Kangaroo 12.65د-أ4.28  أ 2.93  ح-أ69.53  أ9.08  ج-أ  
ICARDA Short 14.37د-أ4.93  أ 3.22  ح- د68.23  أ11.73  أ  

100  

ICARDA Tall 13.18أ ب5.13  أ 2.82  ز ح67.63  أ10.78  ج-أ  
Possum 13.15د–أ 4.53  أ 3.03  ح-أ69.33  أ10.47  ج-أ  
Mitika 11.92د-أ4.87  أ 3.00  ح-أ69.30  أ9.99  ب ج  
Kangaroo 12.68د-أ4.83  أ 2.70  ح-ج68.67  أ10.48  ج-أ  
ICARDA Short 12.73د-أ4.77  أ 3.33  ح-و67.77  أ10.87  ج-أ  
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Effect of Nitrogen Fertilization and Supplementary Irrigation of 
   Quality Grain Some oat of Varieties (Avena Sativa L.) 

Salim. A.  Younis & Abbes. M. Al-Hasan 
Field Crop Dept College of  Agriculture & Forestry 

Abstract 
This study was conducted in the winter season 2010-2011 at  Bashiqa / Tobzawh village (25 km) east of Mosul 
and at Hemidat / AL-masiad  village  (20 km) west of Mosul. Both regions are located within the semi arid areas 
belt its̓  rainfall  is about 300-350 mm/ annually( AL-Fakhry, 1981) The study included two experiments at each 
site, the first one  included studying the effect of  four  nitrogen fertilizer levels (zero, 50, 75 and 100 kg N / ha,)  
five  varieties of oats   (ICARDA Tall , Possum , Mitika , Kangaroo and ICARDA Short  and  supplemental  
irrigation   the quality of grain  experiment was carried out according to Desing in Randomized Complete Block 
Design( RCBD) with three replications.The most significant results, are the  following:  all percentage   of 
qualitative characters  for grains &   surpass at100kg N ̸ ha their semiliriters at other ferlilizer leves  with the 
exception  he percentage of soulible carbohydrates  in the grains   in both study sites. Oats varieties under this 
study differed form each other in all  studied characters with superiority of ICARDA Short variety   of all 
qualitative character   for grain  at both study sites. The  characteristics  , percentage of qualitative characters for 
oat grain   not significantly affected  by supplementary irrigation at both study sites, except of crude protein and 
ether extract yield for the grain. 
Key words : fertilizer , irrigation , variety  

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  


