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 الخالصة

فً المختبرات التابعة لقسم علوم الحٌاة /كلٌة التربٌة/جامعةة الموصةل للرتةرة مةن تشةرٌن  أُجري هذا البحث
لدراسةةة الصةةرات المةيرٌةةة واالختبةةارات الكٌمٌابٌةةة لحبةةو  الشةةوفان  ،2010الةةى نياٌةةة شةةير اذار  2009االول 

Avena sativa،  والتةةً تشةةمل خمسةةة أصةةنا (Possum 6، Kangaroo 4، Oat tall، Mittika 5،  
short Oat( أُجرٌةت  كافةة التجةار  باسةتخدام التصةمٌم العشةوابً الكامةل .)C.R.Dرات وحللةت ( وبأربعةة مكةر

البٌانةةات التةةً تةةم الحصةةول علٌيةةا محصةةابٌاو. مٌةةزت الرروقةةات بةةٌن المتوسةةبات لمصةةنا  ولكةةل صةةرة باسةةتعمال 
بةٌن اصصةنا  فةً فةر  معنةوي أةيةرت النتةابو وجةود . % 5برٌقة دنكن المتعدد المدى وعنةد مسةتوى احتمةال 

عم  ،فةةة الشةةعٌرات البرفٌةةة للحبةةةبةةول وك ا بول السةةنٌبلة،بةةول، وعةةرس، وسةةمة الحبةةة، الصةةرات التالٌةةة 
 بول الرلٌسات(. اصخدود، شكل حافة اصخدود، والمسافة بٌن الخدٌن، شكل الجنٌن،

. كمةا النسبه المبوٌةه للزٌةت فةً الحبةو اختلرت اصصنا  المدروسة فٌما بٌنيا وبشكل واضح ومعنوي فً 
%( فوجةدت 1بمحلةول الرٌنةول )المعاملةة أصةنا  الشةوفان  امةا ،اصصةنا  المدروسةة اختل  تركٌز البروتٌن فً

وةيرت فروقات واضحة بٌن حبو  اصصنا  المدروسةة بعةد معاملتيةا  .فروقات بٌن اصصنا  فً درجة التلون
بخلةةٌب مةةن محلةةول الرٌنةةول ت كبرٌتةةات الحدٌةةدوز، مذ تلونةةت حبةةو  بعةةس اصصةةنا  بةةدرجات متراوتةةة بةةاللون 

ٌن اصصنا  فً درجة تماسة المادة النشوٌة للحبو  بعد معاملتيا بمةادة هٌدروكسةٌد اصخضر. ووجدت فروقات ب
وقد حدث تيدم وانحالل للمادة النشوٌة لةبعس اصصةنا  ونصة  تيةدم أو لةم تتيةدم فةً ا لة   %(،2) البوتاسٌوم

 الحبو  لمصنا  اصخرى. 

 ..Avena sativa L / الكٌمٌابٌةالصرات  ،الصرات المةيرٌة  الكلمات الدالة

 .18/2/2013: وقبوله،  2/2/2012  تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

ٌعد الشوفان من محاصٌل الحبةو  الشةتوٌة، والتةً تةزرد عةادة مةن أجةل حبوبيةا والتةً تسةتةل فةً تةذٌةة 
ٌعةود اإلنسان والحٌوان، وتعد منتجات الشوفان من اص ذٌة الرخٌصة والمةذٌة، وأٌضا من ميةدبات اصعصةا ، و

)الٌةون  وآخةرون  (Monocotyledonوهةو مةن ذوات الرلقةة الواحةدة ) Poaceaeالشوفان ملةى العابلةة النجٌلٌةة 
1987.) 

فٌما بٌنيا بواحدة أو أك ر من الصرات، وهذه الصرات ممةا أن تكةون  (.Avena sativa Lتختل  حبو  الشوفان )

باإلمكةان اسةتعمال اختبةارات فنٌةة سةرٌعة فةً المختبةر للتعةر  مةيرٌة أو كٌمٌابٌة أو تشرٌحٌة أو ورا ٌة، لذلة 
ُدرسةت الصةرات المةيرٌةة لحبةو  اصصةنا  المختلرةة مةن   .(2004)محمةود  على هةذه االختالفةات وتشخٌصةيا

( والٌةةةةون  1977) Coffman( و 1976) Thompsonو  Baumالشةةةةوفان مةةةةن قبةةةةل ك ٌةةةةر مةةةةن البةةةةاح ٌن )
كانٌة استخدام مبعاد الحبو  فً التررٌة  بةٌن اصصةنا  المختلرةة مةن الشةوفان. (( وأشاروا ملى مم1987وآخرون )

( ملةى أهمٌةة اسةتخدام صةرة بةول السةنٌبلة وشةكليا فةً  Mohamed (2007)وGohary- Alكما أشار كل من )

درسةت  تشخٌص وتمٌز أصنا  مختلرة من الشوفان واعتبروها من الصرات التً تسٌبر علٌيا العوامل الورا ٌةة.
صرة بول الرلٌسات وشكليا وكذلة شكل الجنةٌن وبةول وك افةة الشةعٌرات فةً حبةو  أصةنا  الشةوفان مةن قبةل 

ملةى أهمٌةة هةذه الصةرات فةً الدراسةات التصةنٌرٌة  ،(2008وآخةرون ) Choudharyعدد من الباح ٌن وقد أشةار)

وها مةن الصةرات الورا ٌةة سةت صةرة عمة  اصخةدود كمةا در .لتصنٌ  وتمٌٌةز أصةنا  مختلرةة مةن الشةوفان وعةدن
والمسافة بٌن الخدٌن وشكل حافة اصخدود ألببنً لحبو  اصنا  مختلرة من الشةوفان مةن قبةل عةدد مةن البةاح ٌن 
 واعتبروهةةةةةةا مةةةةةةن الصةةةةةةرات الميمةةةةةةة فةةةةةةً الدراسةةةةةةات التصةةةةةةنٌرٌة لحبةةةةةةو  المحاصةةةةةةٌل المختلرةةةةةةة وكمةةةةةةا 

 

 .البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث ال انً 
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(. تختلة  تراكٌةز الزٌةوت فةً حبةو   ( 2002وآخرون ) Sheidai( 1996)وآخرون  Ougham) أشار
وآخةرون  Youngs و Puskulcu (1976،)و  Youngsفقةد الحةة كةل مةن ) ،أصةنا  الشةوفان بشةكل واضةح

((، وجةود فروقةةات معنوٌةة فةةً تراكٌةز الحةوامس الدهنٌةةة بةٌن انةةواد 2008وآخةرون ) Leonovat(، و 1977)
(، فةً تحلٌةل 2009وآخةرون ) Heneenوذكةر الباحةث  .%9.8-3.8المختلرة قد تتةراو  بةٌن  وأصنا  الشوفان

كٌمٌابً ومجيري لحبو  الشوفان، أن الزٌوت تكون مخزنة فً السةوٌدا،، بٌنمةا اصجسةام الدهنٌةة تكةون موجةودة 
وفان. وأشةةار فةً ببقةة االلٌةرون والجنةةٌن، وهةذه تختلة  كمٌتيةا ونوعٌتيةةا مةن صةن  ملةى أخةةر بةٌن أصةنا  الشة

Duke (1983 ملةى أن نسةةبة البةةروتٌن فةً كةةل ،)ةةم بةةروتٌن  13 ةةم مةةن الحبةو  الناضةةجة قةةد تصةل ملةةى  100 

وهذه القٌمة قد تزٌد أو تقل اعتماداو على كمٌة الحوامس االمٌنٌةة الموجةودة فةً اصصةنا  المختلرةة. وقةد اسةتباد 
Burgess ( الرصل بٌن أ1983وآخرون ،)ا  الشوفانمختلرة من أصن نواد L. Avena sativa  باالعتماد علةى

الصةةرات الرٌزٌابٌةةة والكٌمٌابٌةةة للبةةروتٌن المسةةتخلص مةةن الحبةةو  باسةةتخدام الشةةحنة الكيربابٌةةة. وحةةدٌ او وجةةد 
Heneen ( أن البةةروتٌن ٌكةةون متالزمةةاو مةة  الزٌةةوت وٌخةةزن فةةً السةةوٌدا، والجنةةٌن وببقةةة 2009وآخةةرون ،)

 االلٌرون.

( مةةادة الرٌنةةول للتمٌٌةةز بةةٌن أصةةنا  1999وآخةةرون ) Niane(، ( و 1982رون )وآخةة Clancy اسةةتخدم

مختلرةةة مةةن الحنبةةة باالعتمةةاد علةةى درجةةة االخةةتال  فةةً النلةةون الةةذي ٌةيةةر علةةى ببقةةة االلٌةةرون. كمةةا وجةةد 
Diederichsen  وWilliams (2002 عند معاملة حبو ،)  أصنا  الشوفان بمحلول الرٌنةول ةيةور اختالفةات

 فً درجات التلون بٌن حبو  اصصنا  المختلرة وقد عزوا ملى االختال  فً العوامل الورا ٌة.واضحة 

%( 2) (، باسةتخدام محلةول هٌدروكسةٌد البوتاسةٌوم1958) Okaصنرت أنواد مختلرةة مةن الةرز مةن قبةل 
Ditmer (1979 ،) معتمداو على درجة تيدم وانحالل المادة النشوٌة فً الحبو ، واسةتخدمت هةذه المةادة مةن قبةل

(، عنةةد دراسةةته لعشةةرة أصةةنا  مةةن 2004محمةةود ) عنةةد دراسةةته صصةةنا  مختلرةةة مةةن الشةةوفان. وهةةذا مةةا أكةةده

الحنبةة بعةد معاملتيةا بمحلةةول هٌدروكسةٌد البوتاسةٌوم حٌةةث لوحةةت فروقةات واضةحة فةةً درجةة انحةالل المةةادة 
الصةرات المةيرٌةه والكٌمٌابٌةه للحبةو  فةً  ةمجةرا، دراسة النشوٌة الموجودة فً الحبو . ٌيةد  هةذا البحةث ملةى

 ..Avena sativa Lأصنا  الشوفان تشخٌص وتصنٌ  بعس

 وطرائقه البحث مىاد

فً المختبرات التابعة لقسم علوم الحٌاة /كلٌة التربٌة/جامعةة الموصةل للرتةرة مةن تشةرٌن  ثأجري هذا البح
 لحبةةةةو  يرٌةةةةة واالختبةةةةارات الكٌمٌابٌةةةةة لدراسةةةةة الصةةةةرات المة ،2010والةةةةى نياٌةةةةة شةةةةير اذار  2009االول 

 وٌمكةةن  .Avena sativa Lأصةةنا  الشةةوفان اسةةترالٌة المنشةةأ، وهةةً تشةةمل خمسةةة أصةةنا  مةةن الشةةوفان 
  ،Possum 6  =P، Kangaroo 4  =K ،tall Oat  =TO االصةةنا  التالٌةةة كمةةا مبةةٌن ادنةةاه ان ٌعبةةر عةةن 
 Mittika 5 =  M ،short Oat  =SO . هةةذه اصصةةنا  مةةن المركةةز العةةالمً للبحةةوث تةةم الحصةةول علةةى

حل / سورٌا، والمرسلة ملى قسم الرحص وتصةدٌ  البةذور فةً نٌنةوى  (ICARDA)الزراعٌة فً المناب  الجافة
 (. وأجرٌت الدراسات اآلتٌة 2009عام )

تضةةمنت الدراسةةة مجةةرا، ل ل Morphological Characters of Grainsالصففت الالهرية ففحللب: فف   
 .(C.R.Dبرٌه لدراسة الصرات المةيرٌة لحبو  أصنا  الشوفان وفة  التصةمٌم العشةوابً الكامةل )تجار  مخت
حبةة لكةل مكةرر ودرسةت الصةرات  50تجربةة وصربعةة مكةررات. أخةذت لحبةة مةن كةل نةود لكةلل400اسةتعملت 

    التالٌة

ٌ  بةول قةل  Length, width and thickness of the grain هت سطلط لل عفة ل سفهالال: فحلمهبف 
حسة  برٌقةة علةً  Vernier)وعرس وسمة الحبو  لمصنا  المدروسةة بةالمللٌمتر باسةتعمال مقٌةا  فارنٌةا)

 (.1999وآخرون )

تم قٌا  بول السةنٌبلة للحبةة بواسةبة المجيةر الضةوبً ذي   لRachilla Length(mm)لمهب ( ط للالسن  بح
بقاعةةدة  وعلةى ور  بٌةانً بعةد مزالةة السةنٌبلة مةن الحبةة بواسةبة ملقةب مةدب  مةن نقبةة متصةاليا 20xقةوة تكبٌةر 

ل.لحبةا

تةم قٌةا  بةول الرلٌسةات بعةد مزالتيةا مةن الحبةو     Lodicules length(mm)هت سطلط للالتب سف المهبف (
 (.1968وآخرون ) Aufhammerالمكتملة النضو وصبةيا بصبةة أزر  الم ٌلٌن وبحس  برٌقة 
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 وكاآلتً   20xتم تحدٌد شكل الجنٌن بواسبة مٌكروسكو  ذي قوة تكبٌر   لEmbryo shapeشكللالجن نل

 .جنٌن بٌضوي الشكل ،جنٌن كم ري الشكل

قةٌ  بةول   Length of grain brush (mm)هت سفطلطف للالشفا ةاالالطة  فحللب: فحل كا  تيف لمهبف (ل 
وتةم مالحةةة ك افةة الشةعٌرات البرفٌةة  10xمركة  قةوة تكبٌةر  الشعٌرات البرفٌة للحبة باستخدام مجير ضةوبً

 وعلى الشكل اصتً   20xللحبة باستخدام مجير ضوبً مرك  ذي قوة تكبٌر 

 تت    ك ٌرة الشعٌرات    ت قلٌلة الشعٌرات

 The distance between the two cheeks and هت سفطلالهسف  حل ف نلالنفو نل عهفدلا نفو ولمهبف (

groove depth (mm)     تم قٌا  المسافة بٌن الخدٌن بعد قب  الحبة عرضٌاو ملى نصرٌن وكذلة حسا  عمة
وحسة  برٌقةة علةً وآخةرون  20xاصخدود ألببنً للحبة باستعمال الور  البٌانً ومجير ضوبً ذي قوة تكبٌةر 

(1999.) 

تةم تحدٌةد شةكل حافةة اصخةدود للحبةة بعةد تقسةٌم الحبةة ملةى  : Shape of groove edgeشفكلل:  فحلا نفو ول 
حافةة   وقةد قسةمت اصصةنا  ملةى  20xنصرٌن عرضٌاو باستعمال الةور  البٌةانً ومجيةر ضةوبً ذي قةوة تكبٌةر 

 .حافة مسبحة .دابرٌة

 للChemical tests of grainsللاالنت  ةاالالك ه  ئ حللب:   

قةدرت النسةبة  لAssessmentلOil percentage in Oat Seedsللالهئ  حللبز ال ف لال: ف  تقو ةلالنس حل
(، وذلةةة 1987المبوٌةةة للزٌةةوت لمسةةحو  مةةن حبةةو  الشةةوفان وحسةة  البرٌقةةة التةةً أوردهةةا داللةةً والحكةةٌم )

للتالٌة تببٌ  المعادلة ا . وللحصول على النسبة المبوٌة للزٌت فقد تمSoxhletباستخدام جياز السكسولٌت 

 وزن الدور  فار او  –وزن الدور  م  الزٌت 
  100×  النسبة المبوٌة للزٌت = ____________________________

   وزن العٌنة اصصلٌة

اتبعةت برٌقةة فةولن ل Assessment of proteins in the grainsلتقفو ةله:تف الال فة ت نل ف لال: ف  
Schacterale  وPollak (1973المحورة عن بر ،) ٌقةLowry ( فً تقدٌر البروتٌن1951وآخرون ،). 

سةاعة بالمةا، بحسة   14 سلت حبو  أصنا  الشةوفان لمةدة   Phenol reaction testلانت  ةلتت عللالت ن ل
(  م نشرت الحبو  بواسةبة ورقةة الترشةٌح إلزالةة المةا، الزابةد مةن سةبح 1970) Banerjeeو  Joshi   برٌقة

حبة لكل بب ، وبأربعةة مكةررات لكةل صةن . وأضةٌ   25( سم وبواق  15الحبو  ووضعت فً أببا  بتري )
م وذلةة  º30% لكل ببة   ةم تركةت اصببةا  فةً الحاضةنة وبدرجةة حةرارة  1مل من محلول الرٌنول بتركٌز  3

 ساعات. بعدها صنرت الحبو  وبحس  درجة التلوٌن. 8د من التراعل ولمدة لإلسرا

 سلت حبو  أصنا  الشةوفان لمةدة   Phenol-Ferrous sulfate test ك ة ت الال:و و زل-الت:صل  لت ن ل
 ةةةم نشةةةرت الحبةةو  بواسةةةبة ور  الترشةةةٌح  ،Koszykowski (1983)و  Payneسةةاعة وبحسةةة  برٌقةةة  14

مةل  5وأضةٌ   حبة لكل مكةرر وبأربعةة مكةررات لكةل صةن ، 25( سم. وبواق  15ري )ووضعت فً اببا  بت
( لكةةل ببةة   ةةم تركةةت اصببةةا  فةةً حاضةةنة وبدرجةةة FeSO4%  0.4% فٌنةةول ت  0.5مةةن المحلةةول بتركٌةةز ) 

 .ساعات وبعدها صنرت الحبو  وبحس  درجة تلونيا 4م لإلسراد فً التراعل ولمدة  º30حرارة 

قسةةمت    Test with Potassium hydroxide solutionللة كسفف ولال  ت سفف   الت:ففصل ه:بفف لل  و
(، ووضةعت أنصةا  الحبةو  فةً أببةا  1958) Okaالحبو  ملى أنصا  بواسبة سكٌن حادة وبحس  برٌقةة 

مةةل مةةن محلةةول  10وأضةةٌ   حبةةة لكةةل مكةةرر وبأربعةةة مكةةررات لكةةل صةةن ، 25( سةةم. وبواقةة  15بتةةري )
سةاعة فةً درجةة حةرارة الةرفةة  ةم فحصةت  24%، ولكةل ببة  وتركةت لمةدة  2بتركٌةز هٌدروكسٌد البوتاسٌوم 

ل.درجة التيدم وانحالل المادة النشوٌة الموجودة فً الحبو  باستعمال عدسة مكبرة وصنرت الحبو 

فً تحلٌةل بٌانةات التجةار  لعامةل واحةد.كما اسةتخدم اختبةار  .C.R.Dتم اعتماد التصمٌم العشوابً الكامل 
(، المتعةةدد المةةدى بمقارنةةة المتوسةةبات فةةً جمٌةة  التجةةار ، ومٌةةزت المتوسةةبات التةةً 1955) Duncanدنكةةن 

 % بحرو  مختلرة.5تختل  معنوٌا عن بعضيا البعس تحت مستوى احتمال 
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 والمناقشة النتائج

  Grains morphologyللالصت الالهرية حللب:   

ٌبةٌن الجةدول    Length, width and thickness of grain (mm)طف لل عفة ل سفهالال: فحلمهبف (ل
وجود اختالفات معنوٌة بٌن اصصنا  فً صرة بول الحبة. مذ قسمت اصصنا  باالعتماد علةى صةرة بةول  ،(1)

الحبة ملى أربعة مجامٌ ، أي أن كل صن  انررد فةً مجموعةة مسةتقلة عةن بقٌةة اصصةنا  اصخةرى عةدا الصةن  
Kangaroo 4 لصن  واMittika 5   فإنيما لم ٌختلرا معنوٌاو وبذلة كونا مجموعة واحدة. وقد سجل صنOat 

short ( بٌنمةا سةجل الصةن   13.63أعلى بول للحبةة والبالةةة،)ملمPossum 6 ( 8.73اقةل بةول للحبةة  .)ملةم
% بالشةكل 5مةال وٌعبر عن المجامٌ  المختلرة صصنا  الشوفان باالعتماد على صرة بول الحبة من مسةتوى احت

   SO   TO  M   K  Pأدناه  

( الةى  ةالث 1اختلرت اصصنا  المدروسة معنوٌاو عن بعضيا البعس فً صةرة عةرس الحبةة الجةدول )   

مجامٌ  مختلرة. وٌعبر عن االختالفات بٌن المجامٌ  باالعتماد على صرة عةرس الحبةة كمةا فةً الشةكل الموضةح 
    أدناه

M    K   SO   P    TO   

            _____  ____ 

، وجةود اختالفةات واضةحة بةٌن أصةنا  الشةوفان فةً صةرة سةمة الحبةةة، مذ 1كمةا أةيةرت نتةابو الجةدول 

    وقعت اصصنا  فً  ال ة مجامٌ  مختلرة. كما فً الشكل الموضح أدناه

M     K   SO      P    TO  

      __________ 
                     ______  ____ 

 

 (  متوسب بول، عرس، وسمة الحبة لخمسة أصنا  من الشوفان.1الجدول )
Table (1): Means for three characters in five cultivars of Oat. 

 سمة الحبة
 )ملم(

Grain thickness 

(mm) 

 عرس الحبة
 )ملم(

Grain Width  (mm) 

 )ملم( بول الحبة
Grain Length (mm) 

 characters الصرات
 

 cultivars اصصنا 

1.91 bc 2.60 bc 8.73 d Possum 6 

2.00 ab 2.74 b 10.65 c Kangaroo 4 

1.89    c 2.51 c 11.97 b Tal Oat l 

2.08 a 2.92 a 11.26 c Mittika 5 

1.98 bc 2.69 bc 13.63 a Short Oat 
 % حس  اختبار دنكن.5احتمال  *القٌم التً تشترة بنر  اصحر  ضمن العمود الواحد ال تختل  معنوٌا عند مستوى

Means identified by the same Letter do not significantly different at the P. 05 level.  

تعد صةرة عةرس وسةمة الحبةة فةً الدراسةات التصةنٌرٌة مةن الصةرات المسةاعدة فةً التمٌٌةز بةٌن أصةنا  
و  Baumفةةً صةةرة بةةول الحبةةة. وهةةذا مةةا أكةةدهُ الشةةوفان وذلةةة لتأ رهةةا بةةالةرو  البٌبٌةةة أك ةةر ممةةا هةةو علٌةةه 

Thompson (1976 و ،)Mut (2010 فً أصنا  الشةوفان و ،)Ditmer(1979( وعلةً وآخةرون )1999 ،)
 ( فً أصنا  الشعٌر.1999( فً أصنا  الحنبة. ومحمد )2004ومحمود )

راسةات التصةنٌرٌة كبقٌةة لبةول السةنٌبلة أهمٌةة كبٌةرة فةً الد  Rachilla Length (mm)ط للالسن  بحلمهب (ل
(، ملةى أن اصصةنا  وقعةت 2(. وتوضح النتةابو الةواردة فةً الجةدول )1الصرات الشكلٌة اصخرى للحبو  لوحة )

مجموعتٌن معتمدة على هذه الصرة وكما موضح بالشكل أدناه. وهذه النتابو تؤٌد ما توصل ملٌه كل مةن محمةد  فً
 (، فً أصنا  الشوفان، 2005) CFIA(و 2001) وآخرون Burrows( فً أصنا  الشعٌر و 1999)

K     P     M     TO   SO   
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وجةةود اختالفةةات معنوٌةةة  ،(2(أةيةةرت نتةةابو الجةةدول  Lodicules length (mm)لطفف للالتب سفف المهبفف (
(، وانقسةمت اصصةنا  ملةى  ال ةة مجةامٌ  متمٌةزة عةن 2واضحة بٌن اصصنا  فةً صةرة بةول الرلٌسةات لوحةة )

بعضيا. كما موضح فً الشكل أدناه. اعتبرت هةذه الصةرة مةن الصةرات الورا ٌةة الميمةة والتةً التتةا ر بةالةرو  
(، فةةً 2002وآخةةرٌن ) Sheidaiً أصةةنا  الشةةعٌر، و (، فةة1999البٌبٌةةة وهةةذا مةةا أشةةار ملٌةةه كةةل مةةن محمةةد )

 أصنا  الشوفان. 

SO    TO    M    K    P  

انقسةةمت أصةةنا  الشةةوفان الخمسةةة المشةةمولة فةةً هةةذه الدراسةةة ملةةى   Embryo shape شةةكل الجنةةٌن
 ,Possum 6(، اذ اتصة  شةكل الجنةٌن فةً اصصةنا  ) 2مجموعتٌن باالعتماد على صرة شكل الجنةٌن جةدول )

Oat Tall  وMittika 5 (  بشكل كم ري للجنٌن، أما اصصنا )Kangaroo 4  وShort Oat  فكان الجنةٌن ،)
(، 2004(، ومحمةود )1999(. تنسجم هذه النتٌجةة مة  مةا أشةار ملٌةه علةً وآخةرون )3فٌيا بٌضوي الشكل )لوحه
مةن الصةرات الميمةة فةً (، فةً حالةة الشةوفان، وعةدوها 2008وآخةرون ) Choudharyفً أصةنا  الحنبةة. و 

   .الدراسات التصنٌرٌة

تعةةد صةةرة بةةول   Length and density of grain brushطفف لل كا  ففحلالشففا ةاالالطة  ففحللب: ففحل
(. مذ 4الشعٌرات البرفٌة للحبو  وك افتيا من الصرات الميمةة وال ابتةة فةً الدراسةات المةيرٌةة كمةا فةً لوحةة )

( وهةذا ماأكةده الك ٌةر مةن 2ً بةول الشةعٌرات وكةذلة فةً ك افتيةا جةدول )اختلرت اصصةنا  فٌمةا بٌنيةا معنوٌةا فة
(، فةةً حالةةة الشةةوفان. والشةةكل 2008وآخةةرٌن ) Choudhary(، و 2002وآخةةرون ) Sheidai البةةاح ٌن مةةنيم

 التالً ٌعبر عن االختالفات بٌن هذه المجامٌ  فً صرة بول الشعٌرات البرفٌة.

بةول الرلٌسةات، شةكل الجنةٌن، بةول الشةعٌرات البرفٌةة، ك افةة الشةعٌرات (  متوسةب بةول السةنٌبلة، 2الجدول )

               البرفٌة لخمسة أصنا  الشوفان.
Table (2): Means for three characters in five cultivars of Oat. 

ك افة الشعٌرات 
 البرفٌة للحبة

Hair density 

بول الشعٌرات 
البرفٌة للحبة 

 )ملم(
Hair length 

(mm) 

 شكل الجنٌن
Embryo 

shape 

 بول الرلٌسات
 )ملم(

Lodicules 

Length 

(mm) 

 بول السنٌبلة
 )ملم(

Rachilla 

Length 

(mm) 

 الصرات
Characters 

 
 اصصنا 

cultivars 

(semi hairy)+ 1.27 c pearform 0.94 c 1.77 a Possum 6 

(Hairy)++ 1.81 b ovate 1.06 b 1.95 a Kangaroo 4 

(semi hairy)+ 1.65 b pearform 1.10 b 1.52 b Tall Oat 

(Hairy)++ 2.06a pearform 1.08 b 1.75 a Mittika 5 

(Hairy)++ 1.70 b ovate 1.36 a 1.51 b Short Oat 
 % حس  اختبار دنكن.5*القٌم التً تشترة بنر  اصحر  ضمن العمود الواحد ال تختل  معنوٌا عند مستوى احتمال 

Means identified by the same Letter do not significantly different at the P. 05 level.  

 

        

 (  أبوال الرلٌسات2) اللوحة                     (  أبوال السنٌبلة1اللوحة )
Fig.(2) Lodicules length (mm)              Fig. (1) Rachilla length (mm)   

M      K     SO    TO    P 
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( 3ٌوضةح الجةدول )   The distance between the two cheeks  ف نلالنفو نل عهفدلا نفو ولالهسف  ح
مذ ُسةجل صةن   (5وجود اختالفات واضحة بٌن اصصنا  فً صرة المسافة بةٌن الخةدٌن لحبةو  الشةوفان لوحةة )

Oat tall ( واقةل مسةاحة بةٌن خةدٌن الحبةة سةجليا الصةن   1.35اكبر مساحة بٌن الخدٌن بلةت )ملمMittika 5 
 ملم(. والشكل أدناه ٌوضح االختالفات بٌن اصصنا  فً هذه صرة.  1.12) بلةت

Ot     Os     K     P    M  

Groove لمهب (لاالنو وعهدل
,
s depth( وان 4اصصنا  فٌما بٌنيا فً صةرة عمة  اصخةدود جةدول )  لانتبتا

 Oat Tallوأقةل عمة  لمخةدود سةجله الصةن   ،Mittika 5ملم( كان من نصٌ  الصن   0.99)اكبر عم  بلغ 
 ملم(. والشكل أدناه ٌوضح هذه االختالفات. 0.71بلغ )

  M   P  K   Os  Ot            

                         

 

 

 

 

    

 للل

             

 

 

 شعٌرات قصٌرة وقلٌلة             شعٌرات بوٌلة وك ٌرة                                  كم ري      بٌضوي
Ovate     deltoid                                     long brush                      short brush 

  بول وك افة الشعٌرات البرفٌة للحبة  (4لوحة )               نحبو  الشوفا شكل الجنٌن فً (  3شكل ) 
Fig. (4) length and deusity of grain brush                        Fig. (3) Embryo shape 

 (  متوسب عم  اصخدود، المسافة بٌن الخدٌن، شكل حافة اصخدود لخمسة أصنا  من الشوفان.3الجدول)
Table (3): Means for three characters in five culivars of Oat. 

 شكل حافة اصخدود
Shape of 

cheeks 

 عم  اصخدود )ملم(
Grooves depth 

(mm) 

 مسافة بٌن الخدٌن )ملم(
Distance between 

cheek 

 Charactersالصرات
 

 cultivars اصصنا 

Circular ab 0.93 ab 1.26 Possum 6 

Circular ab 0.91 ab 1.28 Kangaroo 4 

Flattend c  0.71 a 1.35 Tall Oat 

Circular a  0.99 b  1.12 Mittika 5 

Flattend bc 0.75 ab 1.31 Short Oat 
 % حس  اختبار دنكن.5*القٌم التً تشترة بنر  اصحر  ضمن العمود الواحد ال تختل  معنوٌا عند مستوى احتمال 

Means identified by the same Letter do not significantly different at the P. 0.5 level.  

انقسةةمت اصصةةنا  الخمسةةة ملةةى مجمةةوعتٌن   Shape of groove edgلشففكلل:  ففحلا نففو ول ل طنفف للب: ففح
فاصصةةنا   (.5( وكةةذلة لوحةةة)3الجةةدول) منرصةةلتٌن باالعتمةةاد علةةى صةةرة شةةكل حافةةة اصخةةدود ألببنةةً للحبةةة

(Possum 6  وKangaroo 4  وMittika 5اتصرت بالشكل الدابري لحافة اصخدود، بٌنما )  (  اصصةناTall 

Oat  وOat short( ذات حافة مسبحة. وهذه النتةابو أعةاله تتماشةى مة  ماتوصةل ملٌةه ومحمةود ،)فةً 2004 ،)
 (، فً أصنا  الشوفان.2008وآخرون ) Choudharyو  أصنا  الحنبة،
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تقةدٌر النسةبة المبوٌةة  لل Chemical Characters in Oat grainsاالنت  ةاالالك ه  ئ فحلل: ف  لالشف   نل
ٌالحةة وجةود تبةاٌن واضةح    Oil percentage in Oat grains Estimation of للزٌوت فً حبو  الشوفان

سةجل  Possum 6 ذ أن صةن فً النسبه المبوٌه للزٌت فً حبو  أصنا  الشوفان المشمولة فً هةذه الدراسةة. م
اقةل  Kangaroo 4%(. فةً حةٌن سةجل الصةن  10.70أعلى نسةبه مبوٌةه مةن الزٌةت فةً حبوبةهي والتةً كانةت )

(. ترج  هذه االختالفات فً أصةنا  الشةوفان ملةى 4%( كما موضح فً الجدول )6.36نسبه مبوٌه والتً بلةت )

ام الدهنٌة مةن صةن  ملةى أخةر بةٌن أصةنا  الشةوفان. أسبا  ورا ٌة فً توزٌ  وتركٌز الدهون )الزٌوت( واصجس
 Leonovat(، و 1997) Woodsو Peterson(، و 1977وآخةةةرون ) Youngsوهةةةذا مةةةا جةةةا، بةةةه كةةةل مةةةن 

(. وٌمكةةن التعبٌةةر عةةن االختالفةةات فةةً هةةذه الصةةرة بالشةةكل 2009وآخةةرون ) Heneen(، و 2008وآخةةرون )

ل   الموضح أدناه

P      M      SO     TO   K    

             
 

 

 

 

 

 المسافة بٌن الخدٌن وعم  وشكل حافة اصخدود فً الحبة ( 5) لوحة
Fig. (5): Distance between ckeeks and Groove depth 

 

كان أعلى محتوى للبروتٌن فةً    Protein Contents in Oat grainه:ت الال ة ت نل  ل:   لالش   نل
 Oatو  Mittika 5(. وأقةل كمٌةة لمحتةوى البةروتٌن سةجلُه الصةنران ) Possum 6 (mg/ gm 44.32صةن  
short( بلغ )mg/ gm 29.44، 27.68( على التوالً كما هةو موضةح فةً الجةدول )وٌعةد الشةوفان مصةدراو 4 .)

ميماو للبروتٌن، وقد اختلرت حبو  أصنا  الشوفان المشمولة فً هذه الدراسة بعضةيا عةن الةبعس اصخةر معنوٌةا 
(، و 1983وآخةةرون ) Burgessو  ،Heathcote (1950)فةةً كمٌةةة محتواهةةا مةةن البةةروتٌن. وقةةد أكةةد كةةل مةةن 

Shewry ( و 1995وآخةةةةةةرون ،)Li ( و 2000وآخةةةةةةرون ،)Heneen ( مةةةةةةن أن زٌةةةةةةادة 2009وآخةةةةةةرون ،)

البروتٌنات تكون متالزمة م  زٌادة الحوامس االمٌنٌة اصساسٌة الموجودة فةً الشةوفان والتةً تختلة  مةن صةن  
 ات بالشكل أدناه  ملى أخر بٌن أصنا  الشوفان وٌعزى ذلة ملى أسبا  ورا ٌة. وٌمكن التعبٌر عن هذه االختالف

P     TO    K   M   SO  

 

 

 

 حافة مسبحة
 اصخدود

 حافة دابرٌة المسافة بٌن الخدٌن

 اصخدود
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 الزٌت والبروتٌن فً حبو  أصنا  الشوفان. محتوىمتوسب  ( 4الجدول)
Table (4): Means of Oil percentage in grains  

 mg/g كمٌة البروتٌن

protein contents 

 النسبة المبوٌة لكمٌة الزٌت فً الحبو 

Oil percentage 

 charatersالصرات 
 

 cultivars اصصنا 

a 44.32 a  10.7 Possum 6 

b 35.22 d 6.36 Kangaroo 4 

b 35.41 dc 6.65 Tall Oat 

c  29.44 b 7.81 Mittika 5 

c 27.68 bc 7.22 Short Oat 
 % حس  اختبار دنكن.5*القٌم التً تشترة بنر  اصحر  ضمن العمود الواحد ال تختل  معنوٌا عند مستوى احتمال 

Means identified by the same Letter do not significantly different at the P. 0.5 level.  

 

تبةٌن هةذه الدراسةة اختالفةات معنوٌةة بةٌن حبةو  اصصةنا   Phenol reaction test  ل نت ف ةلتت عفللالت نف ل
(. مذ قسةمت 6موضةح فةً لوحةة )المدروسة من الشوفان فً درجة تلونيا بعد معاملتيا بمادة محلةول الرٌنةول كمةا 

اصصنا  ملى خمسة أقسام، وهذا ٌعنً أن كل صن  من أصةنا  الشةوفان المدروسةة انرةرد بمجموعةة مسةتقلة بةه 
(. من االختال  فً درجة تلوٌن حبو  الشوفان هو نتٌجة االختال  فً درجة التأكسةد 5كما موضح فً الجدول )

ومحلةول الرٌنةول والتةً تسةٌبر علةى هةذه العملٌةات جٌنةات خاصةة.  بٌن اصنزٌمات الموجةودة فةً ببقةة االلٌةرون
(. وتنسجم هةذه 1975وآخرون ) Maguire(، و 1972) Csala(، و 1970) Banerjeeو  Joshi وهذا ما أكده

 (، فةً الحنبةة.2004(، ومحمود )1988(، وأمٌن وعبا  )1983) Wignell( و 1982النتٌجة م  نتابو علً )
(، فةةً الشةةوفان. وهةةذا ٌعنةةً ممكانٌةةة اسةةتخدام مةةادة الرٌنةةول لتمٌٌةةز 2002) Williamsو  Diederichsen و

أصنا  مختلرة مةن الحنبةة والشةوفان باالعتمةاد علةى االخةتال  فةً درجةة تلةون الحبةو  بعةد معاملتيةا بمحلةول 
 الرٌنول. وٌعبر عن االختال  بالشكل الموضح أدناه 

P     M     K    SO  TO  

 .  (1درجة تلون حبو  أصنا  الشوفان المعاملة بمحلول الرٌنول)%(  5) الجدول
Table (5): Degree of phenol color reaction in Oat grains 

معدل درجة 
 التلون

means 

 colors Degree درجات التلون

 العدد الكلً
Number 

 اصصنا 
Cultivars 

حبو  ذات 
 لون اسود

4 
Black 

حبو  بنٌة 
 اللون

3 
Pink 

حبو  
 شاحبة

2 
pale 

حبو   ٌر 
 ملونة

1 
colorless 

3.87 a 90 7 3 - 100 Possum 6 

3.01 c 1 99 - - 100 Kangaroo 4 

1.61 e - - 61 39 100 Tall Oat 

3.30 b 30 70 - - 100 Mittika 5 

2.34 d - 34 66 - 100 Short Oat 
 % حس  اختبار دنكن.5تختل  معنوٌا عند مستوى احتمال *القٌم التً تشترة بنر  اصحر  ضمن العمود الواحد ال 

Means identified by the same Letter do not significantly different at the P. 05 lvel.  

 

ل ل Test by Phenol-Ferrous sulfate solutionه:بف للالت ن لكك ة تف الال:و فو زالت:صل هز جلهنل
فً درجة تلةون حبوبيةا بعةد معاملتيةا بمةزٌو  اختالفات معنوٌة واضحة بٌن اصصنا تبٌن فً هذة الدراسة وجود 

(. وتنسةةجم هةةذه النتةةابو مةة  مةةا ذكةةره 6( وكمةةا فةةً الجةةدول )7كبرٌتةةات الحدٌةةدوز( كمةةا فةةً لوحةةة ) +)فٌنةةول 
Chowdhury (1987 بالنسةةبة لبةةذور الةةدخن فةةً أنةةه ٌمكةةن التشةةخٌص بةةٌن االصةةنا  باسةةتخدام محلةةول لمةةزٌو )

لكبرٌتات الحدٌدوز م  الرٌنول. وٌمكن التعبٌر عن االختالفات بٌن اصصنا  بالشكل اصتً 

 P  M   K  SO  TO   
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 (  درجة تلون حبو  أصنا  الشوفان المعاملة بمحلول الرٌنولت كبرٌتات الحدٌدوز. 6الجدول )
Table (6): Degree of (phenol + ferrous sulfate) colour reactions in Oat grains 

معدل درجة 
 التلوٌن

Means 

 Colors Degree درجات التلون

 العدد الكلً
Numbers 

 اصصنا 
Cultivars 

حبو  
 اخضر قاتم

4 

green 

حبو  
 اخضر فاتح

3 
Pink green 

حبو  شاحبة 
 مخضر

2 

Pale 

حبو   ٌر 
 ملونة

1 

colors 

3.84 a 92 - 8 - 100 Possum 6 

2.74 c - 74 26 - 100 Kangaroo 4 

2.10 d - 10 90 - 100 Tall Oat 

3.54 b 54 46 - - 100 Mittika 5 

2.13 d - 16 81 3 100 Short Oat 
 % حس  اختبار دنكن.5*القٌم التً تشترة بنر  اصحر  ضمن العمود الواحد ال تختل  معنوٌا عند مستوى احتمال 

Means identified by the same Letter do not significantly different at the P. 05 lvel.  

 

 بنً

Pink 

 

 

colourless 

 

  Fig. (6): Degree of phenol color reaction       درجات التلون بالرٌنول (  6لوحة ) 

ل

ل

ل

ل

ل

  ٌر ملونة

  4أسود 

Black 
 2شاح  

pale 
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

ل

ل

ل

 (  درجات التلوٌن بمزٌو من محلول الرٌنول وكبرٌتات الحدٌدوز 7)  وحةل
Fig. (7): Degree of (phenol + ferrous sulfate) colour reaction 

ل

فةً  تشٌر النتابو للTest by Potassium hydroxide solutionللال  ت س   الت:صل ه:ب لل  وة كس ول
هذة الدراسة ملى أن اصصنا  المدروسة انرصلت بعضيا عن البعس اصخر ملى  ال ة مجامٌ  مختلرة بعةد معاملةة 

ى تركةة (. من هٌدروكسةٌد البوتاسةٌوم ٌعمةل علة7%( كما فةً الجةدول ) 2حبوبيا بمحلول هٌدروكسٌد البوتاسٌوم)
 Ditmar(، فةةً الةةرز. و 1958) Okaالمةةادة النشةةوٌة لحبةةو  أصةةنا  الشةةوفان، وهةةذا مةةا توصةةل ملٌةةه كةةل مةةن 

(، فةً الحنبةة. 2004(، ومحمةود )1989(، وعبةد الجبةار وآخةرون )1973) Mckee(، فً الشوفان. و 1979)
لأدناه  (، فً الشعٌر. وٌعبر عن هذه المجامٌ  المختلرة بالشكل الموضح 1999ومحمد )

K     P     M   SO      TO 

ل

لخمسةةة  %( علةةى تيةةدم وانحةةالل المةةادة النشةةوٌة فةةً الحبةةة2(  تةةأ ٌر محلةةول هٌدروكسةةٌد البوتاسةةٌوم )7الجةةدول )

 .اصنا  من الشوفان
Table (7): Effect of potassium hydroxide (2%) on the dissolution of the amyl of Oat 

grein. 

معدل درجة 
 التيدم

Means 

 درجة انحالل المادة النشوٌة

 العدد الكلً
Numbers 

 اصصنا 
cultivars 

 حبو  متيدمة
3 

Dissolution 

حبو  نص  
 2 متيدمة
Half 

dissolution 

 ٌر  حبو 
 1 متيدمة
Not 

dissolution 

2.55 a 55 45 100 ــــ Possum 6 

2.68 a 68 32 100 ــــ Kangaroo 4 

1.47 c 100 53 47 ــــ Tall Oat 

2.10 b 10 90 100 ــــ Mittika 5 

2.00 b 100 ــــ 100 ــــ Short Oat 
 % حس  اختبار دنكن.5*القٌم التً تشترة بنر  اصحر  ضمن العمود الواحد ال تختل  معنوٌا عند مستوى احتمال 

Means identified by the same Letter do not significantly different at the P. 05 level.  

 شاح  مخضر
pale 

 أخضر  ام 
Dark green 

  ٌر ملونة
colourless أخضر فاتح 

Light green 
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USING MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERSTICS OF 

GRAINS FOR IDENTIFICATION AND TAXONOMY OF SOME OAT 

CULTIVARS (Avena sativa L.) 

 

A. S. Jabar A. A. Yahya 

Biology Dept. Education College \ Mosul University. Iraq 
E-mail: Dr.aziz49@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in the laboratories of the Department of Biology, 

College of Education, Mosul University, to study the morphological and chemical 

characters of Oat Grains (Avena sativa). The cultivars studied were (Possum 6, 

Kangaroo 4, tall Oat, Mittika 5, short Oat). The data collected were statistically 

analyzed by using the Complete Randomized Design (C.R.D) with four replications 

for each experiment. Cultivars differences were verified statistically significant at the 

5% level using Duncan multiple range test for each character used the morphological 

characters of Oat Grains: The results showed the presence of differences between 

cultivars in the following characters: Grain length, width and thickness, Rachilla 

length and density of brush hair, distance between cheeks, Grooves depth and shape, 

embryo shape, length of lodicules, The chemical characters of Oat grain: Cultivars 

differed for the percentage of oil content in the grain. Cultivars differed for the protein 

contents in the grains. All Grains cultivars were subjected to treatment by 1% phenol 

solution. Cultivars were stained to different degrees according to the intensity of 

staining. All Grains cultivars were also subjected to treatment by solution of (Phenol + 

Ferrous sulfate). Some Cultivars were stained to different degree of green color. There 

were differences in the degree of collapse of amylase (a starchy substance) of the 

grains after treatment with the solution of potassium hydroxide (2%), as there were 

broken and dissolution of the amylase of the grain of the cultivars, semi-broken 

amylase, or there was nearly no broken grains of the cultivar at tall. 

Keywords: morphological characters, chemical characters / Avena sativa. L. 
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 المصادر

بةةةداد، وزارة التعلةةٌم العةةالً  (. فحةص وتصةةدٌ  البةةذور. جامعةةة1988هاشةةم محمةةد وعلةةً حسةةٌن عبةةا  ) ،مةٌنا

 والبحث العلمً.

جامعةة  .(. تحلٌةل اص ذٌةة. مدٌرٌةة دار الكتة  للبباعةة والنشةر1987باسل كامل وصاد  حسةٌن الحكةٌم ) ،داللً

 الموصل. 

(. التمٌٌةةز بةةٌن 1989أنةةوار سةةالم فلةةٌح وعلةةً حسةةٌن علةةً ) ،هلٌةةا، علةةً حسةةن ،عبةةد الجبةةار، عبةةد العزٌةةز شةةٌخو

مجلةةة التربٌةةة ور والبةةادرات. أصةةنا  الحنبةةة باسةةتعمال بعةةس البةةر  الكٌمٌابٌةةة و المورفولوجٌةةة للبةةذ
 .40 – 23(  9) 9 .والعلم

(. 1999ناقةةد عبةةد الرضةةا خمةةٌ  وقحبةةان سةةعٌد مبةةراهٌم ) ،عبةةد العزٌةةز شةةٌخو عبةةد الجبةةار ،علةةً حسةةٌن ،علةةً
المزروعة فً العةرا .  .Triticum aestivum Lاالختالفات المةيرٌة لبعس أصنا  الحنبة الناعمة 

 .  79 – 74  (3) 31مجلة زراعة الرافدٌن 

        العرا . ،(. االختبارات الخاصة بالبذور. دار الكت  للبباعة والنشر. جامعة الموصل1982علً حسٌن ) ،علً

mailto:Dr.aziz49@yahoo.com
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باسةةتعمال الصةةرات  .Hordeum sp(. التمٌٌةةز بةةٌن بعةةس أصةةنا  الشةةعٌر 1999محمةةد عبةةد االلةةه ) ،محمةةد

 جامعة الموصل.  المةيرٌة للبذور والنباتات. رسالة ماجستٌر، كلٌة التربٌة،

 (. اعتمةةاد الصةةرات المةيرٌةةة للحبةةو  والنباتةةات فةةً تشةةخٌص بعةةس أنةةواد الحنبةةة2004رعةةد حمةةد ) ،محمةةود
Triticum sp. .رسالة ماجستٌر، كلٌة التربٌة، جامعة الموصل 

عةة (. محاصٌل الحبو ، دار الكت  للببا1987الٌون ، عبد الحمٌد احمد ومحروة عبد القادر وزكً عبد الٌا  )
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