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 Avenaتأثيُر عدد مرات الحش في حاصل ونوعيه العلف االخضر  لبعض اصناف من الشوفان .

sativa L 
 أحمد شاكر محمود      د.ايمان الزم رمضان              د.هشام سرحان علي

 الكلية التقنية / المسيب                   دائرة البحوث الزراعيه/ وزارة الزراعة

 المستخلص 

في  حقول احد  المزارعين في منطقة المشروع / المسيب /   6112 – 6119نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي 

( لمعرفة تأثير عدد مرات الحش في 6119/6112كم شماال وللموسم الزراعي ) 53بابل التي تبعد عن مركز محافظة بابل 

، جنزانيا ، شفاء ( والتي  تم الحصول عليها من  11وفان حاصل ونوعية العلف االخضر لبعض اصناف من الشوفان ) ش

بتجربة عاملية وبثالثة    (R.C.B.D)دائرة  البحوث الزراعية/ ابو غريب ـ استخدم تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 

حشة ( ومعامالت الحش شملت ) ، جنزانيا ، شفاء 11شوفان مكرارت، تضمنت زراعة ثالثة اصناف من الشوفان  هي )

 حللت البيانات المتحصل عليها احصائياً. اظهرت النتائج : .(   C2و  C1( واعطيت الرموز )واحدة , حشتان 

(  تفوقا معنويا في صفة )حاصل العلف األخضر,  11وجود تأثير معنوي لالصناف أذ تفوق الصنف ) شوفان  -

حاصل المادة الجافة ، حاصل البروتين طن.ه
-1

طن.ه 11ـ 69بلغ ، وأعطى أعلى متوسط  
-1

طن.ه 1ـ 56، 
-1

  ،

طن.ه  1ـ  12
-1

 بالتتابع   

%( ـ اما الحش مرتين أظهر  15ـ16أدت معاملة الحش لمرة واحدة تأثيرا معنويا في صفة % للبروتين بالعلف االخضر)

طن.ه  15ـ12تأثيرا معنويا في كل من  حاصل العلف األخضر) 
-1

طن.ه 1ـ84( , حاصل المادة الجافة ) 
-1

( ، حاصل 

طن.ه 1ـ12البروتين  بالعلف االخضر ) 
-1

طن.ه 1ـ66( , حاصل االلياف ) 
-1

.) 

ادى التداخل بين عدد مرات الحش واالصناف  الى تأثير معنوي في  الصفات المدروسة،اذ تفوق الصنف شوفان  -

طن.ه 12ـ13عند الحش مرتين في الصفات حاصل العلف األخضر )  11
-1

 1ـ64فة ) ( ، وحاصل المادة الجا

طن.ه
-1

طن.ه 1ـ 65(، وحاصل البروتين في العلف االخضر ) 
-1

طن.ه 1ـ63( ، وحاصل األلياف 
-1

( كذلك وتفوق 

 %(  ـ   15ـ86عند الحشة لمرة واحدة في صفة النسبة المئوية للبروتين )

 

 

 

EFFECT OF  NUMBER OF CUTTING ON YIELD AND  QUALITY  

OF GREEN FORAG FOR SOME VARIETIES OF OATS .  
 

Ahmed Sh . Mahamud      Dr. Iman L. Ramadhan       Dr. husham  S. Ali             

ABSTRACT 

              A field experiment was conducted during winter season of 2016 - 2017 in a field of 

one of the farmers in AL-Musaib project region, 35 km Northern of Babil . To Study the 

effect of  number of cuts  (once and  twice cut)   and varieties of Oats (Shofan 11 ,Shifaa , 

Genzania ) .on the yield quality and quantiy of  green forage  in a facterial experiment in 

RCBD with three replicate.  

 البحث مستل من رسالة ماجستري الباحث االول
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Results showed that  varieties of oats  caused significant  effect  in many characteristics , ( 

Shofan 11) showed  superior in (green forage yield  ,  dry matter yield  ,   protein yield  ),and 

gave the highest rate up to ( 11ـ 69  ton.h
-1

1ـ 56 ,   ton.ha
-1

ton.ha  1ـ  12 ,
-1

)respectively.   

Once cut treatment  for the cut once treatments (C1)showed significant  effect  in protein 

percentage in forage ( % 15ـ 16  ) . While cut twice treatment (C2) showed significantly 

increase in green forage yield ( 1215ـ  ton.ha
-1

) , dry matter yield  ( 841ـ  ton.ha
-1

) , protein 

yield  in  forage          ( 121ـ  ton.ha
-1

) and  fibers yield (  661ـ  ton.ha
-1

) .  

Result  also   show  that  interacation  between  varieties and cut showed  significant increase,  

(with  Shofan 11and  C2 ) in  green forage yield       ( 13 12ـ  ton.ha
-1

) ,  dry matter yield  

( 1ـ64 ton.ha
-1

)  , protein yield  in  forage  ( 65 1ـ  ton.ha
-1

) and  fibers yield (  631ـ  ton.ha
-1

) .  

but  ( Shofan 11  with  C1 ) increased  protein percentage in forage  significantly to (8615ـ  )%

 .   

 المقــــــــــدمة

نبات عشبي شتوي حولي  .Avena sativa Lالشوفان 

يزرع في كثير من  paoceaeينتمي الى العائلة النجيلية 

دول العالم كمحصول ثنائي الغرض حبوب وعلف وتأتي 

روسيا وكندا والواليات المتحدة االمريكية واستراليا في 

من % 28مقدمة تلك الدول المنتجة للشوفان ويستعمل 

ـ يمتاز بكثافة نموه ( 1الشوفان في تغذيه الحيوان )

الخضري وكثرة اوراقه مما يكسبه قيمة غذائية علفية 

عالية،فضالً عن طول موسم نموه وإعطائه عدة حشات 

خالل الموسم وتحمله النخفاض درجات الحرارة في 

الخريف لذلك يعد اكثر مالئمه للزراعة من كثير من 

(.اطلق الرومـــان على الشوفـــان 2المحاصيل العلفية )

التي تعني عشب الغنم ويسمى محليا  Avenaتسمية 

بالدوسر وقد زرع الشوفان قديما في موقعين مختلفين من 

العراق في منطقة مندلـــي وفي وادي شهرزور في 

كما يستعمل الشوفان الذي يحوي محافظـــة السليمانية 

طفال وبعض مضاد لالكسدة في تحضير بعض أطعمه اال

انواع البسكويت المكانية االستفادة من محتوى الحبه 

ذات القيمة الغذائية العاليه اذ تحتوي على البروتين 

( ويستعمل التبن او القش كماده مالئه 5والدهون والنشا)

في تغذيه الحيوانات النه ذو قيمه علفيه عاليه مقارنه 

وما زالت المساحات  (ـ8ببقيه المحاصيل النجيلية )

المستعملة لزراعه الشوفان في العراق قليله ويزرع 

الشوفان غالبا في المناطق االروائية حيث يتوفر المناخ 

المعتدل البرودة عالوة على ان الشوفان من المحاصيل 

الشتوية التي ال تتحمل الجفاف الزائد اما عن زراعته في 

ي ال يقل معدل المناطق الديمية فيختار لة المواقع الت

( ـ يمكن رفع انتاجية 3ملم ) 811المطر فيها عن  

حاصل وحدة المساحة من خالل العديد من العمليات 

الزراعية ومن هذه العمليات زراعة اصناف ذات انتاج 

عال لتحقيق حاصل جيد االنتاج ويعد الحش ايضا من 

احد الممارسات الحقلية المتبعة للحصول على العلف 

( وللحش فائدة للحد من 9ل موسم النمو )االخضر خال

ظاهرة االضطجاع التي تعاني منها بعض االصناف 

وزياده عدد االشطاء وتوفر كميه عاليه من العلف 

االخضر في موسم الشتاء الذي يتصف بشحه االعالف 

 ( ـ 2)

ونظرا الهميه محصول الشوفان في توفير حشات في 

لتحقيق وقت شحة االعالف  اجريت هذه الدراسه 

 االهداف التاليه:

تحديد افضل صننف بععطائنه اعلنى حاصنل  -1

 من العلف االخضر. 

معرفنننة  تننناثير عننندد الحشنننات فننني حاصنننل  -6

 العلف االخضر .

تحديد افضل تنداخل بنين االصنناف والحنش  -5

 في حاصل العلف االخضر والنوعية .

 

 -المواد وطرائق العمل : -
 – 6119نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي 

في  حقول احد  المزارعين في منطقة المشروع   6112

 53/ المسيب / بابل التي تبعد عن مركز محافظة بابل 

كم شماال لمعرفة تأثير عدد مرات الحش في حاصل 

ونوعية العلف االخضر لبعض اصناف من الشوفان ) 

، جنزانيا ، شفاء ( والتي  تم الحصول عليها  11شوفان 
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/ ابو غريب  ـ  استعمل  زراعيةمن دائرة  البحوث ال

   (.R.C.B.D)تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 

بتجربة عاملية وبثالثة مكرارت ـ أذ كان العامل االول  

،  11شوفان زراعة ثالثة اصناف من الشوفان  هي )

( أما العامل الثاني معامالت الحش شملت  جنزانيا ، شفاء

(  C2و  C1ز )( واعطيت الرموحشة واحدة , حشتان )

حللت البيانات المتحصل عليها احصائياً .على التوالي 

 . Genestatبموجب البرنامج االحصائي 

تم تحليل التربة لتحديد بعض صفاتها الفزياوية 

والكيمياوية وذلك بأخذ عينات عشوائية من التربة بعمق 

سم  (  قبل الزراعة  حللت في مختبر التربة /  51 – 1)

( بعض 1ي المسيب وكما يبين جدول )المعهد التقن

 الصفات الفيزياوية والكيمياوية الرض التجربة ـ  

حرثت ارض التجربة  حراثتين متعامدتين ثم تم تنعيمها 

م(  6*  8وتسويتها وبعدها قسمت إلى ألواح بأبعاد    )

 13( خط ، والمسافة بين خط وآخر ) 4يحتوي اللوح )

(سم  31بعرض )سم ( ، وممر بين معاملة واخرى 

م ( . تمت الزراعة في  1وتفصل األلواح أكتاف بعرض )

كغم.هـ 111( وبكمية بذار 6/11/6119)
-1

وكانت الرية 

االولى بعد الزراعة  مباشرة واعطيت باقي الريات حسب 

 الحاجة . تم إضافة سماد سوبر فوسفات الثالثي 

P2O5 كغم  111وعلى أساسPهـ.
-1

دفعة واحدة عند  

( . اما السماد  1663تحضير االلواح  ) جدوع ، 

على N%46النتروجيني فقد أضيف على شكل يوريا 

.ه Nكغم  611اساس 
-1

وعلى ثالث دفعات األولى بعد  

الزراعة والثانية والثالثة بعد كل حشة لضمان تشجيع 

( . رويت 4النبات على النمو والتفريع بعد الحش  )

حاجة المحصول وتم تعشيبها يدويا  التجربة حسب

باستمرار إلزالة األدغال .أجريت عملية الحش عندما 

 9 -3سم وعلى مستوى ) 51أصبح ارتفاع النبات 

 ( 6سم(عن سطح التربة ـ ) 

  -الصفات المدروسة :-

طن.ه حاصل العلف األخضر   -1 
1-

:  تم حش الخطين  

( 31) م( بعد استبعاد5الوسطين من كل معاملة بطول)

سم من طرفي كل خط . أخذت الحشة األولى 

 16/6/6112، أما الحشة الثانية فكانت في  13/1/6112

ثم وزنت وحول الوزن إلى  طن.ه
1-

 ـ 

اخذ  النسبة المئوية للمادة الجافة في العلف االخضر : -6

(غم من العلف األخضر ثم جفف بواسطة الفرن 131)

( 84(مئوية لمدة )93الكهربائي على درجة حرارة  )

( 131ساعة بوصفها مرحلة أولية ثم جففت على درجة )

ً ل ) ( وحسبت 11درجة مئوية ولمدة ثالث ساعات طبقا

  -النسبة المئوية للمادة الجافة على وفق المعادلة اآلتية :

% للمادة الجافة = )وزن العينة الجاف /وزن العينة 

 . 111×الرطب( 

حاصل المادة الجافة  طن.ه -5
1-

: جرى ذلك بعد تقدير   

النسبة المئوية للمادة الجافة ثم حسب الحاصل الجاف وفق 

 ( وكاالتي :11معادلة ) 

× % حاصل المادة الجافة =حاصل العلف األخضر 

 للمادة الجافة .

النسبة المئوية للبروتين الخام في العلف األخضر%   -8 

(غم من نموذج مطحون ومجفف من 1.6: تم اخذ عينة )

العلف ، هضمت وقدرت نسبة النتروجين المئوية في 

مختبر النوعية التابع لقسم تقنيات االنتاج الحيواني الكلية 

 Keldhal Microالتقنية المسيب بطريقة كلدال وبجهاز 

النسبة المئوية كاآلتي :   % للبروتين  حسبت ثم

 9.63×=%للنتروجين 

حاصل البروتين الخام  طن.ه -3
1-

 -في العلف األخضر : 

تم حساب حاصل البروتين الخام على وفق المعادلة      

 اآلتية :

حاصل البروتين الخام = حاصل المادة الجافة ) طن.ه
1-
  )

 للبروتين الخام .× % 

لأللياف الخام في النبات في العلف النسبة المئوية  -9

 -األخضر%  :

تم تقديرها في مختبر النوعية التابع لقسم تقنيات      

االنتاج الحيواني الكلية التقنية المسيب وقدرت طبقاً 

 ( .11للطريقة المعتمدة )

حاصل األلياف الخام في العلف األخضر طن.ه -2
1-

  :- 

  -تية :تم حسابه على وفق المعادلة اآل      

حاصل األلياف الخام )طن.ه
1-

( = حاصل المادة الجافة   

طن.ه
1-
 لأللياف .× %  

اجري التحليل اإلحصائي للبيانات  -التحليـــل اإلحصائي :

على أساس تحليل التباين لكل صفة من الصفات 

المدروسة وتمت مقارنة متوسطات المعامالت بحساب 

 16% )3تحت مستوى احتمال L.S.Dاقل فرق معنوي 

 . ) 
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 .  يبين بعض الصفات الكيماوية والفيزياوية لتربة التجربة .1جدول 

  الوحدات صفات التربة

 طينية –مزيجية  Clay –loam نسجة التربة

 مفصوالت التربة
 

 

غم . كغم رمل
– 1 

582 

غم . كغم غرين
– 1

 592 

كغمغم .  طين
– 1

 552 

pH 
 

5.2 

E.C. ديسيمنز م
-1 

5.5 

 8..1 ملغم . كغم النترات

 5..2 % النتروجين الكلي

 2..1 % المادة العضوية

 مختبر التربة في المعهد التقني المسيب* 

 النتائج والمناقشة : -

طن.هحاصل العلف األخضر   -1
1-
 :- 

( وجود تاثير معنوي لألصناف 6بيانات جدول ) تشير

على بقية  11في هذه الصفة أذ  تفوق الصنف شوفان 

طن.ه 11.69االصناف وأعطى اعلى معدل  بلغ 
-1

ـ ولم  

في  يختلف الصنف شفاء احصائيا عن الصنف جنزانيا

هذه الصفة . وربما يعود السبب الى التباين الوراثي بين 

, 15االصناف  . وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل  إليه )

( . أذ وجدوا اختالفا في حاصل العلف   13, 18, 16

 االخضر للمحاصيل النجيلية التي درسوها ـ

( وجود تأثير معنوي  6يالحظ من بيانات الجدول )     

طن.هحش لصفة حاصل العلف األخضر )لعدد مرات ال
1-

 

على  C2( حيث تفوقت المعاملة  مجموع الحشتين 

لحاصل العلف  وأعطت أعلى معدل C1المعاملة 

طن.ه 15.12بلغ   االخضر
1-

وربما يرجع السبب في . 

زيادة حاصل العلف االخضر نتيجة الحش الذي حفز 

النبات على  نمو ونشاط البراعم القاعدية وزيادة 

فرعات وبالتالي زيادة العلف وتتفق هذه النتيجة مع ما الت

( أذ ذكروا ان 66,61,61,16,14,12,19توصل إليه )

حاصل العلف االخضر لمجموع الحشتين اعطى اعلى  

 حاصل من الحشة الواحدة ـ

( وجنننود تنننأثير معننننوي 6يالحنننظ منننن بياننننات الجننندول )

للتنننداخل الثننننائي بنننين األصنننناف والحنننش لصنننفة حاصنننل 

طننن.هف األخضننر )العلنن
1-

التوليفننة )شننوفان تفوقننت  ( اذ 

11+C2    علنى بقينة التوليفنات وأعطنت أعلنى حاصنل  )

اقنل ( +C1%  ـ بينما أعطت التوليفة )جنزانيا12.13بلغ 

وتتفنق هنذه النتيجنة منع ماتوصنل الينه %.6.85معدل بلغ 

 ( ـ  65كل من ) 
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طن.ه. تأثير الصنف عدد مرات الحش في حاصل العلف االخضر  5جدول 
1-
 لعدة اصناف من الشوفان  

 األصناف

 الحش

 األصناف متوسط 

C1 C2 

 11.69 12.13 9.24 11شوفان 

 2.36 11.63 5.24 شفاء

 9.96 11.46 6.85 جنزانيا

 15.12 8.55 متوسط الحشات

L.S.D 

 االصناف

0.90 

L.S.D 

 الحشات

1.25 

L.S.D 

 الحش*االصناف

1.62 

 النسبة المئوية للمادة الجافة في العلف األخضر%:-5

( الننننى عنننندم وجننننود تنننناثير  5بينننننت نتننننائج الجنننندول ) 

فننننني هنننننذه الصنننننفة وتتفنننننق هنننننذه   معننننننوي لالصنننننناف

( أذ لننم يجنند فننروق معنويننة 65النتيجننة مننع مننا توصننل )

بننننين صنننننفي الشننننعير تحننننت الدراسننننة فنننني  % للمننننادة 

الحافننة ـ ومننن الجننندول ايضننا لنننم نجنند تنننأثير   معننننوي 

لعننندد  الحشنننات فننني هنننذه الصفةنننـ كنننذلك التنننداخل بنننين 

االصنننناف وعننندد منننرات الحنننش لنننم يكنننن معنوينننا  فننني 

ة للمنننادة الجافنننة  وتتفنننق هنننذه النتيجنننة منننع النسنننبة المئويننن

( أذ لنننننننم يجننننننند فنننننننروق معنوينننننننة للتنننننننداخل بنننننننين  65)

االصنننناف وعننندد منننرات الحنننش فننني هنننذه الصنننفة عنننند 

 دراسته لمحصول الشعير .
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 الصنف و عدد مرات الحش في النسبة المئوية للمادة الجافة لعدة اصناف من الشوفان  . تأثي .جدول 

 

 

طن.هحاصل المادة الجافة ) -.
1-
 :) 

( وجننود اخنننتالف معنننوي  بنننين 8بيانننات جننندول ) تشننير

 11األصننناف فنني هننذه الصننفة أذ  تفننوق الصنننف شننوفان 

على بقية االصنناف  وأعطنى اعلنى معندل حاصنل للمنادة 

طنننن.ه 1.56الجافنننة بلنننغ 
-1

. فننني حنننين أعطنننى الصننننف 

طن.ه 1ـ28جنزانيا أقل حاصل بلغ 
1-

ـ وقد يعنود السنبب   

الى التبناين النوراثي بنين االصنناف  . وتتفنق هنذه النتيجنة 

 (.  66و    16،  15مع ما توصل  إليه  )

( إلننننننى وجننننننود فننننننروق 8تبننننننين نتننننننائج الجنننننندول )    

معنويننننة لعنننندد مننننرات الحننننش لصننننفة حاصننننل المننننادة 

طنننننننن.هالجافنننننننة )
1-

 C2حينننننننث تفوقنننننننت المعاملنننننننة  (

أذ أعطننننننننت اعلننننننننى معنننننننندل   C1علننننننننى المعاملننننننننة 

طنننننن.ه 1.84للحاصنننننل  بلنننننغ 
1-
فننننني حنننننين اعطنننننت ،  

 1.31 معملننننننة الحشننننننة الواحنننننندة اقننننننل معنننننندل  بلننننننغ 

طنننننننن.ه
1-

وربمنننننننا يعنننننننزى السنننننننبب إلنننننننى زيننننننننادة .  

حاصنننننننل المنننننننادة الجافنننننننة نتيجنننننننة تكنننننننرار الحنننننننش 

ونتيجننننننة زيننننننادة عنننننندد التفرعننننننات وزيننننننادة حاصننننننل 

( ادى ذلنننننننننك النننننننننى 6االخضنننننننننر جننننننننندول )العلنننننننننف 

زيننننننننادة حاصننننننننل المننننننننادة الجافننننننننة . وتتفننننننننق هننننننننذه 

 (16,68النتيجة مع ما توصل إليه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصناف

 الحش

 متوسطاألصناف 

C1 C2 

 11.29 11.96 11.61 11شوفان 

 11.52 11.63 11.84 شفاء

 11.36 11.19 16.11 جنزانيا

 11.58 11.41 متوسط الحشات

L.S.D 

 االصناف

N.S 

L.S.D 

 الحشات

N.S 

L.S.D 

 الحش*االصناف

N.S 
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طن.ه تأثير الصنف وعدد مرات الحش في حاصل المادة الجافة.5جدول 
1-
 لعدة اصناف من الشوفان  

 األصناف

 الحش

 متوسط األصناف 

C1 C2 

 1.56 1.64 1.41 11شوفان 

 1.48 1.69 1.86 شفاء

 1.28 1.61 1.66 جنزانيا

 1.84 1.31 متوسط الحشات

L.S.D 

 االصناف

0.16 

L.S.D 

 الحشات

1.15 

L.S.D 

 الحش*االصناف

1.65 

 

( وجننود تننأثير معنننوي 8يالحننظ مننن بيانننات الجنندول )    

للتنننداخل الثننننائي بنننين األصنننناف والحنننش لصنننفة حاصنننل 

المادة الجافة )طن.هـ
-1

 +11( اذ أعطت التوليفة )شوفان 

C2  ( أعلنى معندل بلنغ )طنن.ه 1.64
1-

ـ ( بينمنا أعطنت  

طن.ه 1.66اقل معدل بلغ )( +C1التوليفة )جنزانيا
1-

. ) 

المئوية للبروتين الخام في  العلف األخضر ألنسبه  -5

:% 

(عدم وجود تأثير معنوي 3يالحظ من بيانات الجدول )

لالصناف لنسبة المئوية للبروتين الخام في العلف 

 .االخضر

معنننننننوي  تننننننأثير ( الننننننى وجننننننود 3اشننننننار الجنننننندول ) 

لعننننندد منننننرات الحنننننش فننننني النسنننننبة المئوينننننة للبنننننروتين 

 C2 علنننننننننننى معاملنننننننننننة  C1معاملنننننننننننةإذ  تفوقنننننننننننت 

واعطنننننننننننت اعلنننننننننننى نسنننننننننننبة  بنننننننننننروتين  بلغنننننننننننت  

اقنننننننننل نسنننننننننبة   C2%  ، واعطنننننننننت معاملنننننننننة 15.14

قننننننند يعنننننننود السنننننننبب النننننننى ان % ،  11.28  بلغنننننننت  

الحننننننش ادى الننننننى اسننننننتنزاف المننننننواد الغذائيننننننة وقلننننننة 

نسننننننبة الننننننروتين .وهننننننذا يتفننننننق مننننننع ماتوصننننننل اليننننننة 

(65.) 

( وجود تأثير معنوي 3يالحظ من بيانات الجدول )     

نائي بين األصناف والحش إذ تفوقت للتداخل الث

أعطت أعلى متوسط بلغ ) (C1+11التوليفة)شوفان 

%( ، اال انها لم تختلف احصائيا عن الصنفين 15.86

ـ بينما أعطت   C1 عندشفاء وجنزانيا 

 %  . 11.14اقل نسبة بلغت  (6C+شفاءالتوليفة)
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 . تأثير الصنف و عدد مرات الحش في النسبة المئوية للبروتين الخام لعدة اصناف من الشوفان 2جدول 

 األصناف

 الحش

 متوسط األصناف 

C1 C2 

 16.41 16.12 15.86 11شوفان 

 16.12 11.14 15.12 شفاء

 16.64 11.64 16.34 جنزانيا

 11.28 15.16 متوسط الحشات

L.S.D 

 االصناف

N.S 

L.S.D 

 الحشات

1.38 

L.S.D 

 الحش*االصناف

1.68 

 

 

طن.هحاصل البروتين الخام ) – 2
1-

( في العلف 

 :االخضر

( يالحننننننظ وجننننننود تننننننأثير معنننننننوي  9مننننننن جنننننندول ) 

لالصننننننننناف  فنننننننني حاصننننننننل البننننننننروتين  أذ  تفننننننننوق 

(  علنننننننى بقينننننننة االصنننننننناف  11الصننننننننف )شنننننننوفان 

طنننننننن.ه 1.12وأعطنننننننى اعلنننننننى متوسنننننننط بلنننننننغ   
1-
  ،

وان الصنننننننننف  )جنزانيننننننننا ( أعطننننننننى اقننننننننل معنننننننندل  

طنننننن.ه 1.14بلنننننغ 
1-
حصننننننائيا 1اال انننننننه لنننننم يختلنننننف  

عننننن الصنننننف )شننننفاء ( ـ  وقنننند يعننننود السننننبب إلننننى 

االخننننننننتالف فنننننننني الطبيعننننننننة الوراثيننننننننة لالصننننننننناف  

تحننننننننت الدراسننننننننة . وتتفننننننننق هننننننننذه النتيجننننننننة مننننننننع 

 ( ـ 65ماتوصل اليه) 

ر ( إلننننننننى وجننننننننود تننننننننأثي9تشننننننننيربيانات  الجنننننننندول ) 

معنننننننننوي لعننننننننندد منننننننننرات الحننننننننش فنننننننننى حاصنننننننننل 

طننننننن.هالبننننننروتين الخننننننام 
1-

فنننننني العلننننننف األخضننننننر   

وأعطننننننننت اعلنننننننننى  C2حيننننننننث تفوقننننننننت المعاملنننننننننة 

طنننننننننننننن.ه 1.12بلنننننننننننننغ متوسنننننننننننننط 
1-

، وأعطنننننننننننننت  

التنننننننني تننننننننم حشننننننننها لمننننننننرة واحنننننننندة  1Cالمعاملننننننننة

طننننننننن.ه( 0.06بلننننننننغ )توسنننننننط باعطائهنننننننا اقننننننننل م
1-

 .

وربمنننننا يعنننننزى السنننننبب النننننى زينننننادة ارتفننننناع حاصنننننل 

( وحاصننننننننل المننننننننادة الجافننننننننة  6)العلننننننننف جنننننننندول 

(  . وتتفنننننق هنننننذه النتيجنننننة منننننع منننننا جننننناء 8جننننندول ) 

( إلنننننننننى 9وتشنننننننننيربيانات الجننننننننندول )  (65,69بنننننننننه)

وجننننننننود تننننننننأثير معنننننننننوي للتننننننننداخل الثنننننننننائي بننننننننين 

األصننننننناف والحننننننش فنننننني حاصننننننل البننننننروتين الخننننننام 

طنننننننننن.ه)
1-

( فننننننننني العلنننننننننف األخضنننننننننر أذ  تفوقنننننننننت 

( علنننننننننننننى بقينننننننننننننة C2+11التوليفنننننننننننننة )شنننننننننننننوفان 

وأعطنننننننننت حاصنننننننننل بنننننننننروتين قننننننننندره التوليفنننننننننات  

طننننننننننننن.ه( 0.23)
1-

بينمننننننننننننا أعطننننننننننننت التوليفننننننننننننة   

طننننننننن.ه 1.5اقننننننننل معنننننننندل بلننننننننغ ( C1)جنزانيننننننننا+
1-

 

ويمكنننننن ايعننننناز السنننننبب النننننى تكنننننرار الحنننننش ينننننودي .

الننننننننى تحفيننننننننز النمننننننننوات وبالتنننننننناي زيننننننننادة نسننننننننبة 

البنننننننروتين نتيجنننننننة البنننننننناء الضنننننننوئي وتتفنننننننق هنننننننذه 

 (.65النتيجة مع ماتوصل اليه )
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طن.ه. تأثير الصنف وعدد مرات الحش في حاصل البروتين 5جدول 
1-
 لعدة اصناف من الشوفان   

 األصناف

 الحش

 متوسط األصناف 

C1 C2 

 1.12 1.65 1.11 11شوفان 

 1.16 1.18 1.13 شفاء

 1.14 1.18 1.15 جنزانيا

 1.12 1.19 متوسط الحشات

L.S.D 

 االصناف

0.02 

L.S.D 

 الحشات

1.11 

L.S.D 

 الحش*االصناف

1.15 

 

 ألنسبة المئوية لأللياف الخام في  العلف األخضر: -5

( الننننى عنننندم وجننننود تنننناثير  2تشننننير نتننننائج الجنننندول ) 

فنننني  معننننوي لالصننننناف  فنننني النسنننبة المئويننننة لاللينننناف

العلنننف االخضنننر ـ كنننذلك لنننم نجننند تنننأثير معننننوي لعننندد 

النسننننبة المئويننننة مننننرات الحننننش والتننننداخل بينهمننننا فنننني 

لالليننناف الخنننام فننني العلنننف االخضنننر ، والتننني تتفنننق منننع 

 (.65ماتوصل اليه)

 من الشوفان . تأثير الصنف و عدد مرات الحش في النسبة المئوية لاللياف لعدة اصناف .جدول 

 األصناف

 الحش

 
 متوسط

 األصناف
C1 C2 

 13.91 16.61 14.51 11شوفان 

 18.85 19.21 16.12 شفاء

 14.13 12.85 14.92 جنزانيا

 13.94 19.54 متوسط الحشات

L.S.D 

 االصناف

N.S 

L.S.D 

 الحشات

N.S 

L.S.D 

 الحش*االصناف

N.S 
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طن.هالخام )حاصل األلياف  - .
1-

 ( في العلف األخضر:

( الننننى عنننندم وجننننود تننننأثير  4تشننننير نتننننائج الجنننندول ) 

االليننناف الخننننام معننننوي لالصنننناف فننني صننننفة حاصنننل 

فننننني العلنننننف االخضرنننننـ والتننننني تتفنننننق منننننع ماتوصنننننل 

( أذ لنننم يجننند تنننأثير لالصنننناف فننني هنننذه الصنننفة  65اليننه)

 عند دراسته لصنفين من الشعير ـ  

( النننننننى  وجنننننننود تنننننننأثير 4تشنننننننير بياننننننننات الجننننننندول )

معننننننوي لعننننندد منننننرات الحنننننش فننننني حاصنننننل األليننننناف 

الخننننننام طننننننن / هننننننـ فنننننني العلننننننف األخضننننننر حيننننننث 

باعطننننناء اعلنننننى متوسنننننط بلنننننغ C2تفوقنننننت المعاملنننننة 

طننننننن.ه 1.66)
1-

باعطنننننناء اقننننننل C1( علننننننى معاملننننننة 

طنننننننننن.ه 1.14متوسنننننننننط بلنننننننننغ )
1-

( ، وقننننننننند يعنننننننننود 

نسننننننبة  السننننننبب الننننننى  أن الحننننننش  ادى  إلننننننى زيننننننادة

مقارنننننننة  C2األلينننننناف فنننننني العلننننننف األخضننننننر فنننننني 

C1   وكننننننذلك إلننننننى زيننننننادة تننننننراكم المننننننادة الجافننننننة ،

الجنننننندولين لزيننننننادة الحاصننننننل االحضننننننر والجنننننناف ) 

(. وتتفنننننننق هنننننننذه النتيجنننننننة منننننننع منننننننا توصنننننننل  8و  6

 (.65,69اليه  )

( نالحنننننننظ وجنننننننود  4منننننننن بياننننننننات الجننننننندول )      

تننننننأثير معنننننننوي للتننننننداخل الثنننننننائي بننننننين األصننننننناف 

( C2+11التوليفننننننننة )شننننننننوفان أذ  تفوقننننننننت والحننننننننش 

طنننننننن.ه( 0.25وأعطنننننننت متوسنننننننط )
1-
، والتننننننني لنننننننم  

تختلننننننننننف احصننننننننننائيا عننننننننننن الصنننننننننننفين ) شننننننننننفاء 

وأعطنننننننننننت التوليفنننننننننننة ( ،  C2وجنزانينننننننننننا  عنننننننننننند 

اقنننننننننل معننننننننندل (  C1)جنزانينننننننننا+( و  C1)شنننننننننفاء+

طننننننن.ه 1.3بلننننننغ 
1-
. ويعننننننزى السننننننبب الننننننى ارتفنننننناع  

حاصننننننننننل العلننننننننننف االخضننننننننننر والمننننننننننادة الجافننننننننننة 

 ( ـ 8و  6الجدولين ) 

 

طن.هتأثير الصنف عدد مرات الحش في حاصل االلياف  .8جدول 
1-
 لعدة اصناف من الشوفان  

 األصناف

 الحش

 متوسط األصناف 

C1 C2 

 1.16 1.63 1.18 11شوفان 

 1.15 1.61 1.13 شفاء

 1.15 1.61 1.13 جنزانيا

 1.66 1.14 متوسط الحشات

L.S.D 

 االصناف

N.S 

L.S.D 

 الحشات

1.18 

L.S.D 

 الحش*االصناف

1.12 
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