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  مواعید اضافة السماد النتروجینيو النباتیة ةاستجابة نمو وحاصل صنفین من القطن للكثاف
  یاسین عیسى حسین اللھیبي                       صالح محمد ابراھیم الجبوري 

  الشركة العامة لتجارة الحبوب                         كلیة الزراعة والغابات      
  السیطرة النوعیة                                 جامعة الموصل    

  
  الخالصة 

ومسȀȀافتین  ٣١٠اسȀȀتجابة صȀȀنفین مȀȀن القطȀȀن ھمȀȀا الشȀȀاتا وكȀȀوكر  أجریȀȀت ھȀȀذه الدراسȀȀة لمعرفȀȀة
نصȀف  االول الموعȀد(  النیتروجینȀي السȀماد الضȀافةمواعیȀد ثالثȀة وسȀم  ٣٠و  ٢٠بین النباتȀات  زراعة
مرحلȀة تكȀوین الجȀوز ، والموعȀد الثȀاني  نصȀف الكمیȀة عنȀȀد  عنȀد الزراعȀة والنصȀف االخȀر عنȀد الكمیȀة

الزراعȀة ونصȀȀف الكمیȀة بعȀȀد شȀھر مȀȀن الزراعȀȀة ، والموعȀد الثالȀȀث  ربȀع الكمیȀȀة عنȀد الزراعȀȀة ونصȀȀف 
فȀȀي صȀȀفات النمȀȀو والحاصȀȀل  )الكمیȀȀة بعȀȀد شȀȀھر مȀȀن الزراعȀȀة وربȀȀع الكمیȀȀة عنȀȀد مرحلȀȀة تكȀȀوین الجȀȀوز

، نفȀذت التجربȀة فȀي قضȀاء ٢٠٠٥ لعȀامالصȀیفي  الل الموسȀمخȀتضمنت الدراسة تجربة حقلیȀة .ومكوناتھ
، باسȀتخدام تصȀمیم القطاعȀات العشȀوائیة الكاملȀة شȀمال مدینȀة تكریȀت كȀم١٥٠ الشرقاط الذي یبعد حوالي

RCBD  رراتȀثالث مكȀائج  .وبȀیص النتȀن تلخȀوكر بویمكȀنف كȀوق الصȀنف  ٣١٠تفȀȀى الصȀا علȀمعنوی
مسȀافة  تفوقȀت  .صȀفة وزن الجȀوزةق الصنف الشاتا معنویا  في بینما تفوالشاتا في صفة ارتفاع النبات 

تفȀاع النبȀات وعȀدد االفȀرع ار صفة سم في ٢٠سم بین النباتات معنویا على مسافة الزراعة  ٣٠الزراعة 
 ٣٠معنویȀا عنȀد الزراعȀة بمسȀافة  نبات/عدد الجوز الكلي و نبات/ نبات وعدد االفرع الثمریة/ الخضریة

 الموعȀد االولفȀي   النتروجینȀي السȀماد ضȀافةمعنویȀا عنȀد ا ارتفȀاع النبȀاتصȀفة  وقȀتتف.سم بین النباتȀات
  .معنویا عند الموعد الثالث وحاصل القطن الشعر الزھرصفة حاصل القطن  بینما تفوقت

     
  المقدمة

یعد القطن من محاصیل األلیاف المھمȀة عالمیȀا مȀن حیȀث المسȀاحة المزروعȀة واالنتȀاج وتنȀوع 
والیقتصȀر العمȀȀل فȀي مجȀȀال الزراعȀة فقȀȀط بȀȀل . ھامȀȀا فȀي التجȀȀارة العالمیȀȀة  یحتȀȀل مركȀزاً االسȀتعماالت و

ومن المعȀروف أن .یتعداه الى العمل في المحالج ومعامل الغزل والنسیج والصناعات االخرى والتسویق 
مȀن الحاصȀل فȀي صȀناعة الغȀزل % ٣٥أستعماالت القطن االساسیة تعتمȀد علȀى ألیافȀھ التȀي تشȀكل نسȀبة 

یسȀتفاد منھȀا فȀي صȀناعة % ٢٧-٢٠تحتوي بذور القطن على نسبة مȀن الزیȀت تقȀدر بحȀوالي ،ولنسیج وا
الزیȀȀت والصȀȀابون واسȀȀتعماالت عدیȀȀدة اخȀȀرى ویبقȀȀى بعȀȀد عصȀȀر بȀȀذور القطȀȀن السȀȀتخراج الزیȀȀت كسȀȀبة 

مȀȀȀن وزنھȀȀȀا مȀȀȀواد % ٤٠علȀȀȀى  القطȀȀȀن التȀȀȀي تسȀȀȀتعمل كعلȀȀȀف مركȀȀȀز للحیوانȀȀȀات المختلفȀȀȀة اذ تحتȀȀȀوي
إن االتجاه الحدیث لزیادة الحاصل في وحدة المساحة باالضافة الى انتخȀاب ) . ١٩٩٤، ال الغز(بروتینیة

رتفȀاع الحاصȀل فȀي تكȀالیف فاال .الصنف المالئم للمنطقة التي یتم الزراعة فیھا ھو زیادة الكثافة النباتیȀة 
  .محصȀول القطȀن دفعت المزارعین إلȀى زیȀادة الكثافȀة النباتیȀة لرفȀع صȀافي الȀربح مȀن زراعȀة  االنتاج،

النباتȀات وھȀذا لȀھ فائȀدة  ر للمسافات بینـق المبكـالنباتیة تؤدي الى الغل  فأن زیادة الكثافة  فضالً عن ذلك
ایضȀا علȀى التقلیȀل مȀن  ویقلل مȀن منافسȀة االدغȀال ویسȀاعد في أعتراض الضوء وزیادة الضوء المنتشر

تساعد في زیادة إنتاجیة وحدة المساحة ھȀي  التي االخرى ومن العوامل .)١٩٩٦،   Kreig(تبخر الماء 
فȀȀȀالنیتروجین مȀȀȀن العناصȀȀȀر الغذائیȀȀȀة . السȀȀȀمدة الكیمیاویȀȀȀة ومنھȀȀȀا النیتروجینیȀȀȀة ل المتȀȀȀوازن سȀȀȀتخداماال

ویتسȀبب عȀن  الضروریة لنمو المحصول ولȀھ دور رئیسȀي فȀي تكȀوین الكلوروفیȀل واالحمȀاض النوویȀة،
ت وذبولȀȀھ وصȀȀغر حجمȀȀھ كمȀȀا یȀȀؤدي نقȀȀص العناصȀȀر اصȀȀفرار النبȀȀات او تلونȀȀھ بلȀȀون اخضȀȀر باھȀȀ نقصȀȀھ

عبȀد السȀالم ، (الثȀانوي  الغذائیة وبضمنھا النیتروجین إلىعدم اكتمال ترسیب السȀلیلوز فȀي طبقȀات الجȀدار
عنȀȀد اضȀȀافتھ الȀȀى  تعرضȀȀھ إلȀȀى الفقȀȀدان ـȀȀـيالنتروجین ادان مȀȀن ابȀȀرز مشȀȀكالت اسȀȀتخدام السȀȀم ). ١٩٨٠
القطȀن  ان طȀول موسȀم نمȀو) .١٩٩٠حسȀن وآخȀرون ،( أو التثبیȀت  االمونیا یروتطا بسبب الغسل التربة

نمȀوه    لغȀرض  المیȀاه  حاجتھ الى كمیȀات كبیȀرة مȀنو الذي یمتد من بدایة نیسان الى نھایة تشرین الثاني
ولھȀذا عوامل تؤدي الȀى فقȀدان النیتȀروجین  تعد ، الصیف مموس ات الحرارة العالیة فيـودرج بشكل جید

علȀȀى دفعȀȀات لكȀȀي یبقȀȀى عنصȀȀر النیتȀȀروجین متȀȀوفراً للنبȀȀات عنȀȀد كȀȀل  د النتروجینȀȀيیعطȀȀى السȀȀما السȀȀبب
  .مرحلة من مراحل النمو 

  

  . مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
  ٦/٣/٢٠٨وقبولھ  ٢٠٠٨/ ١٦/١ تاریخ تسلم البحث 
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علȀى والظروف المناخیة ونوع وكمیة السȀماد  علىموعد إضافة األسمدة النیتروجینیة   ویتوقف
الخواص البیولوجیة للنباتات المسمدة وكذلك احتیاجات ھذه النباتات للعناصر الغذائیة فȀي مراحȀل نموھȀا 

فȀȀالقطن یحتـȀȀـاج فȀȀي بدایـȀȀـة حیاتȀȀھ إلȀȀى تȀȀأمین ظȀȀروف غذائیȀȀة جیȀȀدة ألن األعضȀȀاء تتشȀȀكل او . المختلفȀȀة 
رفȀة مȀدى أسȀتجابة صȀنفي إن الھدف من ھذه الدراسة ھȀو مع) .١٩٩٠،الفارس ( تتكشف في ھذه الفترة 

  .للكثافة النباتیة ومواعید أضافة مختلفة من السماد النیتروجیني ٣١٠القطن الشاتا وكوكر
   

  وطرائقھ مواد البحث
وتضمنت تجربة حقلیة  ٢٠٠٥أجریت ھذه الدراسة خالل الموسم الزراعي الصیفي لعام       

صنفین من القطن  ھااستخدم فی ینة تكریت،شمال مد) كم١٥٠(على بعد نفذت في قضاء الشرقاط الواقع 
، وثالثة مواعید الضافة السماد سم  ٣٠و  ٢٠زراعة بین النباتات للمسافتین و،٣١٠الشاتا وكوكر

نصف الكمیة عند مرحلة تكوین الجوز + الموعد االول نصف الكمیة عند الزراعة  (    النتروجیني 
ف الكمیة بعد شھر من الزراعة، والموعد الثالث نص+ ،والموعد الثاني نصف الكمیة عند الزراعة 

ربع الكمیة عند مرحلة تكوین + نصف الكمیة بعد شھر من الزراعة + ربع الكمیة عند الزراعة 
 ،دونم/Nكغم ٦٠كمصدر للسماد النتروجیني وبمعدل ) N%  ٤٦(      استخدم سماد الیوریاإذ ).الجوز
وبثالثة مكررات وفي كل ) RCBD ( عشوائیة الكاملة التجربة باستخدام تصمیم القطاعات ال طبقت

وثالثة مواعید  من القطن ومسافتین زراعة معاملة ناتجة من التوافیق بین صنفین)  ١٢( مكرر 
 ٧٠(وبمسافة ) م ٥( بطول ) مروز  ٤(تجریبیة على ال الوحدةاحتوت  .السماد النیتروجیني  الضافة

لى الوحدات التجریبیة بصورة عشوائیة حیث تم فصل ووزعت المعامالت ع. بین مرز وآخر) سم
أرض التجربة بالمحراث المطرحي  حرثت) . م ١(     الوحدات التجریبیة عن بعضھا البعض بمسافة 
أضیف السماد  ،٢٠٠٥/ ١٦/٤وتمت الزراعة بتاریخ القالب ، ثم أجریت عملیات التسویة والتنعیم 

دونم، /  P2O5كغم  ٣٠بمعدل إلضافة السماد النیتروجیني الفوسفاتي دفعة واحدة مع الموعد األول 
ومكافحة ادغال وحشرات وحسب  من سقي وخف وترقیع وقد تم اجراء كافة العملیات الزراعیة

   .متطلبات التجربة

  : الصفات المدروسة 
 اختیȀرتینة مكونة من عشرة نباتȀات تم دراسة صفات النمو عند النضج من خالل أخذ ع :صفات النمو 

  : المرزین الوسطیین لكل وحدة تجریبیة وكانت الصفات المدروسة كاآلتي من  عشوائیا 
                                      .   تم قیاسھ من قاعدة النبات حتى أعلى نقطة من الساق الرئیسي ) :سم ( ارتفاع النبات  -١
  .نبات / عدد االفرع الخضریة  -٢
  .نبات  /عدد االفرع الثمریة  -٣

  :صفات الحاصل ومكوناتھ 
  .نبات / عدد الجوز الكلي  -١
  .) غم ( وزن الجوزة  -٢
 ١٠٠بذرة بالغرام وأستخرج عن طریق حساب متوسط  ١٠٠عبارة عن وزن ) : غم(دلیل البذرة  -٣

  .بذرة أخذت من كل وحدة تجریبیة بعد الحلیج 
  ،Harrison و Christidis (عادلة التالیةالم واستخرج من) :مائة بذرة/غم شعر(دلیل التیلة  -٤

١٩٥٥(.   

  تصافي الحلیج × دلیل البذرة                     
  ــــــــــــــــــــ= دلیل التیلة 

  تصافي الحلیج – ١٠٠                

الوسطیین   تم تقدیره من جمع حاصل القطن الزھر للمرزین  ) :دونم / كغم ( الزھر حاصل القطن  -٥
والجنیة الثانیة في  ٢٠٠٥/أیلول/ ١٨حیث أخذت الجنیة األولى في  حاصل الجنیتین األولى والثانیةل

  . تحویل الحاصل إلى مساحة دونم واحد وتم  ٢٠٠٥/تشرین أول/ ٢٠
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وتȀȀم تقȀȀدیره مȀȀن حاصȀȀل ضȀȀرب حاصȀȀل القطȀȀن الزھȀȀر مȀȀن  ) :دونiiم / كغiiم ( حاصiiل القطiiن الشiiعر  -٦
    .حلیجتصافي ال× الوسطیین  المرزین
  )  ١٩٨٠، عبد علي  واألنصاري ( وتم تقدیرھا من المعادلة التالیة % : تصافي الحلیج  -٧

  وزن القطن الشعر في العینة                            
  ١٠٠×  ــــــــــــــــ= تصافي الحلیج ل %      

  العینةوزن القطن الزھر في                              
 Statistical Analysis System)( باالستعانة ببرنامج البیانات للصفات المدروسةتم تحلیل 

وتمت ، )٢٠٠٠(، الراوي وخلف هللا  RCBDوفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة  الحاسوب على
   .%٥المقارنة بین المتوسطات باستعمال اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 
  شةالنتائج والمناق

  : التراكیب الوراثیةتأثیر 
  :صفات النمو 

الصȀنفین  إلȀى وجȀود اخȀتالف معنȀوي بȀین)  ١( تشیر النتائج الواردة في جدول  ) : سم( ارتفاع النبات 
بأعطائȀھ أعلȀى أرتفȀاع  للنبȀات  ٣١٠أذ تفوق الصȀنف كȀوكر.في صفة أرتفاع النبات ٣١٠الشاتا وكوكر 

 ١٣١0٥٨٩عȀن الصȀنف الشȀاتا الȀذي أعطȀى أرتفاعȀا قȀدره  % ٥.٣٩٥بنسبة زیȀادة  سم١٣٨0٧٤٤ بلغ 
وھȀذا مȀا . سم وربما یعود السبب الى أختالف التراكیب الوراثیة في عدد السالمیات على الساق الرئیسȀي

أصناف القطن فȀي صȀفة أرتفȀاع النبȀات  بین اختالف وجود ألى) ٢٠٠٤(وآخرون    Nicholsلیھأشار إ
.  

بȀȀین صȀȀنفي القطȀȀن الشȀȀاتا  فȀȀروقإلȀȀى وجȀȀود ) ١(تشȀȀیر نتȀȀائج الجȀȀدول  :نبiiات /عiiدد األفiiرع الخضiiریة 
، إذ  أال ان ھذه الفروقات لȀم تصȀل إلȀى حȀد المعنویȀة نبات/صفة عدد أالفرع ألخضریة في  ٣١٠وكوكر

الصȀنف  اعطȀى فȀي حȀین فȀرع خضȀري ١0٩٢٢أعطى الصȀنف الشȀاتا عȀدد مȀن األفȀرع الخضȀریة بلȀغ 
وھȀȀذه النتیجȀȀة تتفȀȀق مȀȀع مȀȀا وجȀȀده . فȀȀرع خضȀȀري ٢0٤٨٣ معȀȀدل لألفȀȀرع الخضȀȀریة بلȀȀغ ٣١٠كȀȀوكر 

  . نبات باختالف األصناف /الذي أشار إلى اختالف في عدد االفرع الخضریة ) ٢٠٠٢(الحمداني 
نبȀات بȀین صȀنفي /وجود فروق لصفة عدد األفرع الثمریة ) ١(یبین الجدول :نبات /عدد األفرع الثمریة 
فروقات لم تصȀل إلȀى حȀد المعنویȀة ، إذ بلȀغ عȀدد األفȀرع الثمریȀة أال ان ھذه ال ٣١٠القطن الشاتا وكوكر

نبȀات للصȀنف الشȀاتا /فرع ثمري في حین بلغ عدد أالفȀرع الثمریȀة  ١٥.٣٤٤ ٣١٠نبات للصنف كوكر/
  .فرع ثمري ١٤0٠٦٧

  :الحاصل ومكوناتھ 
بȀین صȀنفي القطȀن  أن ھنȀاك اختالفȀاً ً) ١(جȀدول الالنتȀائج الȀواردة فȀي  اشارت :نبات /عدد الجوز الكلي 

،  اال ان ھȀذا االخȀتالف لȀم یصȀل الȀى حȀد المعنویȀة نبȀات/الجوز الكلȀي في صفة عدد ٣١٠الشاتا وكوكر
الصȀنف الشȀاتا فȀي حȀین اعطȀى جȀوزة  ٣٢0٥٢٨ أعلى معدل للصفة بلȀغ ٣١٠الصنف كوكر وقد اعطى

   ).١٩٩٩(علي وھذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیھ داؤد و. جوزة ٢٩.٦٩٤أقل معدل للصفة بلغ
أن ھنȀاك اخȀتالف معنȀوي بȀین صȀنفي القطȀن الشȀاتا ) ١(یتضȀح مȀن نتȀائج الجȀدول ) :غم(وزن الجوزة 

 غȀم٤.٤١٥في صفة وزن الجوزة ، إذ تفوق الصنف الشاتا وأعطى أعلى معدل للصفة بلغ  ٣١٠وكوكر
عود السبب وقد ی. غم ٤.١٤١ الذي أعطى أقل معدل بلغ ٣١٠عن الصنف كوكر %٦.٦١٦بنسبة زیادة 

وھȀذه تتفȀق .نبات وارتفاع النبȀات والتȀي تكȀون عكسȀیة أحیانȀا /إلى عالقة وزن الجوزة بصفة عدد الجوز
إلȀȀى وجȀȀود اخȀȀتالف بȀȀین التراكیȀȀب الوراثیȀȀة فȀȀي صȀȀفة وزن  ي أشȀȀارالȀȀذ) ١٩٩٧(مȀȀع ماوجȀȀده النȀȀداوي 

  ).غم(الجوزة 
نȀȀوي بȀȀین صȀȀنفي القطȀȀن الشȀȀاتا عȀȀدم وجȀȀود اخȀȀتالف مع) ١(تشȀȀیر نتȀȀائج الجȀȀدول  :)غiiم(دلیiiل البiiذرة 

غȀȀم فȀȀي حȀȀین أعطȀȀى الصȀȀنف ١١.١٦١، حیȀȀث أعطȀȀى الصȀȀنف الشȀȀاتا معȀȀدل للصȀȀفة بلȀȀغ ٣١٠وكȀȀوكر
  ).غم ١٠.٧٨٩(معدل للصفة بلغ  ٣١٠كوكر

عدم وجود اخȀتالف معنȀوي بȀین صȀنفي ) ١(یالحظ من نتائج الجدول ) :مائة بذرة/غم شعر(دلیل التیلة 
 ٦0٠٠٢ حیȀث أعطȀى الصȀنف الشȀاتا معȀدل للصȀفة بلȀغ . یل التیلةفي صفة دل ٣١٠القطن الشاتا وكوكر

وھȀذه النتیجȀة تتفȀق مȀع ماتوصȀل . غȀم ٥.٧٦٢معدل للصȀفة بلȀغ  ٣١٠غم في حین أعطى الصنف كوكر
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الȀȀذي أشȀȀار إلȀȀى عȀȀدم وجȀȀود أخȀȀتالف فȀȀي صȀȀفة دلیȀȀل التیلȀȀة تحȀȀت تȀȀأثیر التراكیȀȀب ).  ٢٠٠٠(إلیȀȀھ خیȀȀر 
  . الوراثیة

أن ھنȀȀاك اختالفȀȀاً بȀȀین صȀȀنفي ) ١(جȀȀدول التبȀȀین النتȀȀائج الȀȀواردة فȀȀي ) :دونiiم/كغiiم( الزھiiرحاصiiل القطiiن 
  القطȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀȀن

 ، إذ اال ان ھȀذا االخȀتالف لȀم یصȀل الȀى حȀد المعنویȀة في صفة حاصل القطȀن الكلȀي ٣١٠الشاتا وكوكر
الصȀنف الشȀاتا أقȀل بینما اعطى  دونم/كغم ٧٩٣0٥٣٠معدل للصفة بلغ  اعلى ٣١٠الصنف كوكر اعطى

وآخȀȀرون  AkhtarوھȀȀذه النتیجȀȀة تتفȀȀق مȀȀع ماتوصȀȀل الیȀȀھ . دونȀȀم/كغȀȀم ٧٨٨0٨٢٠بلȀȀغ  معȀȀدل للصȀȀفة
  .إلى وجود اختالف في حاصل القطن الكلي تحت تأثیر األصناف  اأشار الذین )٢٠٠٢(

صȀفة حاصȀل القطȀن الشȀعر سȀȀلكت ان  إلȀى) ١(جȀدول التشȀیر نتȀȀائج ) :دونiم/كغiم(حاصiل القطiن الشiعر
 ٢٧٤0٤٠٠بلȀغ معȀدل للصȀفة ٣١٠، إذ أعطȀى الصȀنف كȀوكر الزھȀر سلوكا مشابھا لصفة حاصل القطن

وقȀد یعȀود سȀبب ذلȀك . دونȀم/كغم ٢٧٣0٥٣٠بلغ   معدال للصفةالصنف الشاتا  في حین اعطىدونم  /كغم
  . الزھر حاصل القطنالى عالقة ھذه الصفة بصفة 

ات معنویة بȀین صȀنفي أنھ لم تكن ھناك أختالف) ١(توضح النتائج الواردة في الجدول  %الحلیج  تصافي
وھȀذه النتیجȀة . لكȀال الصȀنفین%   ٣٤.٦٦٦حیث بلغت نسبة تصافي الحلȀیج  .٣١٠القطن الشاتا وكوكر

  ) .٢٠٠٥(تتفق مع ما توصل إلیھ كل من الباحثین جاسم وثاني 
  : الكثافة النباتیة

  : صفات النمو
فȀȀروق معنویȀȀة بȀȀین مسȀȀافات ن ھنȀȀاك أ) ٢(تبȀȀین النتȀȀائج الموضȀȀحة فȀȀي الجȀȀدول : )سiiم(ارتفiiاع النبiiات

 ١٣٩.٤٩٣ علȀى معȀدل للصȀفة بلȀغ أعطȀت أسȀم و ٣٠ ةذ تفوقت المسافإ ،الزراعة لصفة ارتفاع النبات 
 . سȀȀم ١٣٠.٨٣٩لȀȀغ بعطȀȀت اقȀȀل معȀȀدل للصȀȀفة أالتȀȀي  سȀȀم ٢٠عȀȀن المسȀȀافة  %٦0٦١٤بنسȀȀبة زیȀȀادة  سȀȀم

حیȀز مناسȀب لنمȀو النبȀات  انȀھ عنȀد المسȀافات الواسȀعة یكȀون ھنȀاك إلȀىیعزى السبب في ذلȀك  أنویمكن 
وتقل درجة المنافسة على العناصر الغذائیة وبالتȀالي یȀزداد مقȀدار المȀواد الغذائیȀة المصȀنعة ویȀؤدي ذلȀك 

زیȀادة عȀدد العقȀد علȀى السȀاق الرئیسȀي نتیجȀة زیȀادة انقسȀام الخالیȀا وتوسȀعھا وبالتȀالي زیȀادة ارتفȀاع  إلى
  ) . ٢٠٠٦(و آخرون  Clawson إلیھالنبات وھذه النتیجة تتفق مع ما توصل 

مسȀافات الزراعȀة  معنویȀة بȀین لȀى وجȀود فȀروقإ) ٢(تشیر نتȀائج الجȀدول : نبات/عدد األفرع الخضریة 
معȀȀدل للصȀȀفة بلȀȀغ  اعلȀȀىبȀȀین النباتȀȀات  سȀȀم ٣٠ة المسȀȀاف أعطȀȀت ذ، إنبȀȀات /لصȀȀفة عȀȀدد األفȀȀرع الخضȀȀریة

معȀȀدل  اقȀȀلعطȀȀت أ التȀȀيو سȀȀم ٢٠ ةعȀȀن المسȀȀاف% ٤٤0٧٧٧ زیȀȀادة بلغȀȀتفȀȀرع خضȀȀري بنسȀȀبة  ٢0٦٠٦
ضȀاءة تȀوفر العناصȀر الغذائیȀة والرطوبȀة واإل إلȀىسȀبب الوقȀد یعȀزى .  فرع خضȀري ١0٨٠٠للصفة بلغ

وھذه النتیجة تتفق مȀع مȀا .  والتي تشجع على تكوین التفرعاتعند الزراعة على مسافات واسعة الكافیة 
   .)٢٠٠٢( الحمداني إلیھتوصل 

بȀȀین  اً معنویȀȀ اً ن ھنȀȀاك اختالفȀȀأ) ٢(ح النتȀȀائج الموجȀȀودة فȀȀي الجȀȀدول توضȀȀ:نبiiات  /  عiiدد األفiiرع الثمریiiة
 معنویȀȀا والتȀȀي سȀȀم ٣٠ذ یالحȀȀظ تفȀȀوق المسȀȀافة ، إنبȀȀات /الزراعȀȀة لصȀȀفة عȀȀدد األفȀȀرع الثمریȀȀة  مسȀȀافات

التȀي  سم ٢٠عن المسافة % ٢٠0٠٥٠بنسبة زیادة   فرع ثمري ١٦.٥٠٠على معدل للصفة بلغ أعطت أ
زیȀادة حجȀم النبȀات بزیȀادة  إلȀىوقد یعود سȀبب ذلȀك  .فرع ثمري  ١٢.٩١١ غقل معدل للصفة بلأعطت أ

المسافة بین النباتات وزیادة في ارتفاع النبات وزیادة عدد العقد علȀى السȀاق الرئیسȀي نتیجȀة تȀوفر الحیȀز 
ثمریȀȀة اكثȀȀر مقارنȀȀة مȀȀع النباتȀȀات  أفȀȀرعالمناسȀȀب للنمȀȀو وقلȀȀة المنافسȀȀة وھȀȀذا بȀȀدوره یشȀȀجع علȀȀى تكȀȀوین 

   .وعة على مسافات ضیقةالمزر
  : الحاصل ومكوناتھ
لȀى وجȀود اخȀتالف معنȀوي بȀین مسȀافات إ )٢(جȀدول التشیر النتائج المبینة في :نبات /عدد الجوز الكلي 

علȀȀى معȀȀدل أعطȀȀت أو معنویȀȀاً  سȀȀم ٣٠ذ تفوقȀȀت المسȀȀافة إ ،نبȀȀات /الزراعȀȀة فȀȀي صȀȀفة عȀȀدد الجȀȀوز الكلȀȀي 
 اقȀȀل عطȀȀتأ التȀȀي سȀȀم  ٢٠ ةعȀȀن المسȀȀاف%  ٤٩0٥٥٦ بنسȀȀبة زیȀȀادة بلغȀȀت ة جȀȀوز ٣٧.٢٨٩للصȀȀفة بلȀȀغ 

نبȀȀات بصȀȀفة عȀȀدد األفȀȀرع /لȀȀى عالقȀȀة عȀȀدد الجȀȀوزإوقȀȀد یعȀȀزى سȀȀبب ذلȀȀك  .٢٤.٩٣٣معȀȀدل للصȀȀفة بلȀȀغ 
صȀفة  إلȀىوربمȀا كȀذلك  )٢(على عدد لألفرع الثمریة جدول أ سم ٣٠عطت المسافة أنبات حیث /الثمریة

قلȀة  إلȀىزراعة النباتات على مسافات واسعة یعطȀي النبȀات حیȀزا اكبȀر فیȀؤدي  أنحیث ، ارتفاع النبات 
كȀȀون اكبȀȀر یالمنافسȀȀة علȀȀى العناصȀȀر الغذائیȀȀة والضȀȀوء فیكȀȀون حجȀȀم النبȀȀات اكبȀȀر وعȀȀدد األفȀȀرع الثمریȀȀة 

   . نبات/وبالتالي ینعكس وذلك على عدد الجوز
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وجȀود اخȀتالف بȀین مسȀافات الزراعȀة  عدم) ٢(جدول التوضح البیانات الواردة في : )غم( وزن الجوزة
علȀى  سȀم ٣٠و  ٢٠للمسȀافات غȀم  ٤0٢٨٨و ٤0٢٦٩بلȀغ معȀدل ھȀذه الصȀفة  وقȀد ةفي صفة وزن الجوز

  . الترتیب
عدم وجود اختالف بین مسافات الزراعة   )٢(تبین النتائج الموضحة في الجدول )  :غم ( رةدلیل البذ

على  سم ٣٠و  ٢٠وللمسافات  غم ١١0٠٨٣و ١٠.٨٦٧لصفة دلیل البذور ، إذ بلغ معدل ھذه الصفة  
، والذي أشار إلى عدم وجود  )٢٠٠٢(والحمداني  إلیھوھذه النتیجة تتفق مع ما توصل  ،الترتیب

  . رةاختالف معنوي بین مسافات الزراعة لصفة دلیل البذ
افات الزراعة عدم وجود اختالف معنوي بین مس) ٢( لیشیر الجدو) :مائة بذرة/غم شعر( دلیل التیلة

على  سم ٣٠و  ٢٠وللمسافات  .غم ٥0٩٢٩و ٥.٨٣٥ذ بلغ معدل ھذه الصفة إ ،في صفة دلیل التیلة 
وھذه  .عالقة ھذه الصفة بوزن الجوزة وحاصل القطن الشعر إلىوربما یعود سبب ذلك  .الترتیب 

فات الزراعة في عدم وجود اختالف بین مسا إلى) ٢٠٠٢(الحمداني   إلیھالنتیجة تتفق مع ما توصل 
  .صفة دلیل التیلة

لى وجود اختالف بین مسافات إ) ٢(یالحظ من نتائج الجدول : )دونم/كغم( الزھر القطن حاصل
حد المعنویة اذ بلغ معدل ھذه إلى  لم یصل االختالفن ھذا أ إال الزھرالزراعة في صفة الحاصل 

وھذه النتیجة تتفق  .ى الترتیب عل سم ٣٠و  ٢٠وللمسافات  دونم /كغم٨١٣.٥٦٠ و٧٦٨0٧٩٠الصفة 
 إلى عدم وجود اختالف االذین أشار)) ١٩٩٧(  Pedrozn و  Esparza مع ما وجده كل من الباحثین

  باختالف الكثافة النباتیة  الزھرلصفة حاصل القطن  معنوي
ي لى وجود اخȀتالف بȀین مسȀافات الزراعȀة فȀإ) ٢(تشیر نتائج الجدول ):دونم/كغم(حاصل القطن الشعر 
 ٢٦٥.١٢٠حد المعنویة اذ بلغ معدل ھȀذه الصȀفة  إلى لم یصل االختالفھذا  أن الإحاصل القطن الشعر 

وقد سȀلكت ھȀذه الصȀفة سȀلوك حاصȀل  ،على الترتیب سم ٣٠و ٢٠وللمسافات  دونم / كغم  ٢٨٢.٨٢٠و
   . الزھر القطن

لزراعȀȀة فȀȀي صȀȀفة عȀȀدم وجȀȀود اخȀȀتالف بȀȀین مسȀȀافات ا )٢(توضȀȀح نتȀȀائج الجȀȀدول % :ج یصiiافي الحلiiت
علȀى  سȀم ٣٠و  ٢٠وللمسȀافات  % ٣٤.٧٢٢و  ٣٤.٦١١ تصافي الحلȀیج حیȀث بلȀغ معȀدل ھȀذه الصȀفة 

إلȀى عȀدم وجȀود اخȀتالف  أشȀار الȀذي )٢٠٠٥( Norton إلیھوھذه النتیجة تتفق مع ما توصل  .الترتیب 
  .  بین مسافات الزراعة بین النباتات لصفة تصافي الحلیج 

  :لسماد النیتروجیني تأثیر مواعید zضافة ا
  : صفات النمو 

إلى وجود اختالف معنوي بین مواعیȀد )  ٣( جدول التشیر النتائج الموضحة في ) :سم ( ارتفاع النبات 
إضافة السماد النیتروجیني في صفة ارتفاع النبات ، إذ تفوق الموعȀد األول إلضȀافة السȀماد النیتروجینȀي 

بینمȀا  ،الموعȀد الثȀاني عȀن والȀذى لȀم یختلȀف معنویȀا سȀم ١٤٠0٣٠٠الذي أعطى أعلى معدل للصȀفة بلȀغ 
وقȀد یعȀزى  ،سȀم   ١٣١0٠٥٠إلضȀافة السȀماد النیتروجینȀي اقȀل معȀدل للصȀفة بلȀغ  الثالȀثالموعد اعطى 

سبب ذلك إلى أن تȀوفر عنصȀر النیتȀروجین فȀي المراحȀل المبكȀرة وبالكمیȀة المثلȀى یȀؤدي إلȀى زیȀادة فȀي 
  . ي استطالة السالمیات نتیجة الزیادة في انقسام وتوسع الخالیا عدد العقد على الساق وزیادة ف

عȀدم وجȀود فȀروق معنویȀة بȀین مواعیȀد إضȀافة )  ٣( جȀدول التبین نتȀائج :نبات  /عدد األفرع الخضریة 
ولمواعیȀد اضȀافة السȀماد  ٢0٢١٧و ٢0١٧٥و ٢0٢١٧بلȀغ معȀدل ھȀذه الصȀفة  السماد النیتروجیني ، حیث

 ٢٠٠١(  إلیȀھ حمیȀد  توھذه النتیجة تتفق مع ما توصȀل .ثاني والثالث على الترتیبالنتروجیني االول وال
  .نبات / على عدد األفرع الخضریة  لم یؤثرإضافة السماد النیتروجیني  موعدإلى أن  تأشار والتي) 

إلȀȀى وجȀȀود اخȀȀتالف بȀȀین )  ٣( جȀȀدول الیالحȀȀظ مȀȀن البیانȀȀات الȀȀواردة فȀȀي :نبiiات / عiiدد األفiiرع الثمریiiة 
، إذ تفȀوق الموعȀد األول  نویȀةعاال ان ھذا االخȀتالف لȀم یصȀل حȀد الم اعید إضافة السماد النیتروجینيمو

فȀرع  ١٦0٦٥٨ حیث أعطȀى اعلȀى معȀدل للصȀفة بلȀغ على المواعید األخرى إلضافة السماد النیتروجیني
 ١٣.٧٩٢  السȀȀماد النتروجینȀȀي الثȀȀاني والثالȀȀث إضȀȀافةبلȀȀغ معȀȀدل ھȀȀذه الصȀȀفة لمواعیȀȀد  حȀȀینفȀȀي  ثمȀȀري

وآخȀȀرون  GhourabوھȀȀذه النتیجȀȀة تتفȀȀق مȀȀع مȀȀا توصȀȀل إلیȀȀھ  .فȀȀرع ثمȀȀري علȀȀى الترتیȀȀب ١٣.٦٦٧و
 بȀȀین مواعیȀȀد إضȀȀافةنبȀȀات / إلȀȀى وجȀȀود اخȀȀتالف فȀȀي صȀȀفة عȀȀدد األفȀȀرع الثمریȀȀة اوالȀȀذین أشȀȀار) ١٩٩٥(

  .السماد النیتروجیني 
  :الحاصل ومكوناتھ 
بȀین مواعیȀد  اخȀتالفوجȀود  الȀى) ٣( ة فȀي الجȀدول توضȀح النتȀائج الموجȀود:نبات  / عدد الجوز الكلي 

لكȀȀن االخȀȀتالف لȀȀم یصȀȀل حȀȀد المعنویȀȀة اذ  نبȀȀات/ إضȀȀافة السȀȀماد النیتروجینȀȀي لصȀȀفة عȀȀدد الجȀȀوز الكلȀȀي 
 حȀین نبȀات فȀى/جȀوزة ٣٢0٢٢٥اعطى الموعد الثالث الضافة السماد النتروجیني اعلى معدل للصفة بلغ 
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لمواعیȀȀد إضȀȀافة السȀȀماد النیتروجینȀȀي األول  نبȀȀات/ وزةجȀȀ ٣٠0٦٦٧و ٣٠0٤٤٢  بلȀȀغ معȀȀدل ھȀȀذه الصȀȀفة
  .والثاني على الترتیب 

عȀدم وجȀود فȀروق معنویȀة بȀین مواعیȀد )  ٣( جȀدول التوضح النتائج الواردة في )  :غم ( وزن الجوزة 
 ٤0٢٣١و ٤0٢٣٤تجزئة اضافة السماد النیتروجیني في صفة وزن الجȀوزة ، إذ بلȀغ معȀدل ھȀذه الصȀفة  

وھȀذه النتیجȀة  ،لمواعیȀد إضȀافة السȀماد النیتروجینȀي األول والثȀاني والثالȀث علȀى الترتیȀب  غم ٤0٢٣٤و
  .) ١٩٩٥(وآخرون  Ghourabتتماشى مع ما وجده 

عȀȀدم وجȀȀود فȀȀروق معنویȀȀة بȀȀین مواعیȀȀد إضȀȀافة السȀȀماد )   ٣( یوضȀȀح  الجȀȀدول  :) غiiم (  رةدلیiiل البiiذ
غȀȀم   ١٠0٨٤٢و  ١١.٣٥٨و ١٠0٧٢٥ھȀȀذه الصȀȀفة  ، إذ بلȀȀغ معȀȀدل  رةالنیتروجینȀȀي فȀȀي صȀȀفة دلیȀȀل البȀȀذ

ولمواعیȀȀد إضȀȀافة السȀȀماد النیتروجینȀȀي  األول والثȀȀاني والثالȀȀث علȀȀى الترتیȀȀب وھȀȀذه النتیجȀȀة تتفȀȀق مȀȀع مȀȀا 
إلȀȀى عȀȀدم وجȀȀود تȀȀأثیر لمواعیȀȀد  اوالȀȀذین أشȀȀار) ١٩٩٥(وآخȀȀرون  Ghourabو)  ٢٠٠١( وجȀȀده حمیȀȀد 

  .  ةرإضافة السماد النیتروجیني في صفة دلیل البذ
عȀȀدم وجȀود فȀȀروق معنویȀة بȀȀین مواعیȀȀد )  ٣ (تبȀین نتȀȀائج الجȀدول  :)مائiة بiiذرة/غiم شiiعر(دلیiل التیلiiة  

غȀم  ٥0٨٢٤و ٦0١٥٣و ٥.٦٦٩إضافة السماد النیتروجیني لصفة دلیل التیلة ، إذ بلغ معدل ھȀذه الصȀفة  
Ȁوالي ، وھȀȀى التȀȀث علȀȀاني والثالȀي األول والثȀȀماد النیتروجینȀȀافة السȀȀد إضȀا ولمواعیȀȀع مȀȀق مȀȀة تتفȀȀذه النتیج

إلى عدم وجود تأثیر لمواعید إضافة السماد النیتروجیني فȀي  تأشار والتي)  ٢٠٠١(إلیھ حمید  تتوصل
فȀروق وجȀود )  ٣( جȀدول الیالحȀظ مȀن نتȀائج ) :دونiم / كغiم (  الزھiر حاصل القطiن. صفة دلیل التیلة 

 الثالȀثوقȀد تفȀوق الموعȀد . الزھرالقطن  في صفة حاصل بین مواعید إضافة السماد النیتروجیني معنویة
و لȀم یختلȀف  دونȀم / كغȀم  ٨٩٠0٩١٠لصȀفة بلȀغ  لإلضافة السماد النیتروجیني الذي أعطى أعلȀى معȀدل 

فȀي حȀین  ٧٧١.١١٠معنویا عن الموعد الثاني الضافة السماد النتروجیني الذي اعطى معدل للصفة بلȀغ 
ربمȀا . دونȀم  / كغȀم  ٧١١.٥٠٠ ي اقل معȀدل للصȀفة بلȀغالنیتروجین أعطى الموعد األول إلضافة السماد

وبالتȀالي انعكȀس علȀى كفȀاءة الȀى زیȀادة فȀي حجȀم النبȀات أدى وجود السȀماد النیتروجینȀي بشȀكل متȀوازن 
نبȀات والتȀي / باإلضȀافة الȀى ذلȀك عالقȀة الحاصȀل بعȀدد الجȀوز  زیȀادة الحاصȀل من ثȀمالتمثیل الضوئي و

وھȀȀذه النتیجȀȀة تتفȀȀق مȀȀع مȀȀا توصȀȀل الیȀȀھ .  ضȀȀافة السȀȀماد النیتروجینȀȀيإلالثالȀȀث كانȀȀت اكبȀȀر عنȀȀد الموعȀȀد 
Memon  ـرونȀȀȀار) ٢٠٠١(وآخــȀȀȀذین أشȀȀȀل اوالȀȀȀر أن حاصȀȀȀن الزھȀȀȀماد  القطȀȀȀافة السȀȀȀد إضȀȀȀزداد عنȀȀȀی

  .النیتروجیني على عدة دفعات مقارنة بإضافتھ على دفعة واحدة أو دفعتین 
وجȀود اخȀتالف معنȀوي بȀین ) ٣(واردة في الجدول النتائج ال تشیر)  :دونم / كغم ( حاصل القطن الشعر 

تفȀȀوق الموعȀȀد الثالȀȀث الضȀȀافة  مواعیȀȀد إضȀȀافة السȀȀماد النیتروجینȀȀي فȀȀي صȀȀفة حاصȀȀل القطȀȀن الشȀȀعر ، إذ
ولȀم یختلȀف معنویȀا عȀن  دونم / كغم  ٣٠٥.٥٦٠بلغ   السماد النتروجیني الذي اعطى اعلى معدل للصفة

دونȀم  بینمȀا / كغȀم ٢٧١0٣٦٠معȀدل للصȀفة بلȀغ  أعطȀىالȀذي  الضȀافة السȀماد النتروجینȀي الموعد الثاني
وقȀد . دونȀم/ كغȀم ٢٤٤0٩٩٠ اعطى الموعد االول الضافة السماد النتروجیني اقل معدل لھذه الصفة بلغ 

ھȀذه  حیȀث سȀلكت الزھȀربصȀفة حاصȀل القطȀن  صȀفة حاصȀل القطȀن الشȀعریعود سȀبب ذلȀك إلȀى عالقȀة 
  .  الزھر لصفة حاصل القطنسلوكا مشابھاً  الصفة

عȀدم وجȀود اخȀتالف معنȀوي بȀین مواعیȀد )  ٣( جȀدول التوضح النتȀائج الȀواردة فȀي % :تصافي الحلیج 
و  ٣٥0٠٨٣السȀȀماد النیتروجینȀȀي لصȀȀفة نسȀȀبة صȀȀافي الحلȀȀیج المئویȀȀة ، إذ بلȀȀغ معȀȀدل ھȀȀذه الصȀȀفة  إضȀȀافة

. علȀȀى الترتیȀȀب  ولمواعیȀȀد إضȀȀافة السȀȀماد النیتروجینȀȀي األول والثȀȀاني والثالȀȀث% ٣٤.٤١٦و  ٣٤0٥٠٠
الȀى عȀدم وجȀود فȀروق معنویȀة لمواعیȀد اضȀافة  ) ٢٠٠١( إلیȀھ حمیȀد  توھذه النتیجة تتفق مع ما توصل

  .  السماد النتروجیني فى صفة تصافي الحلیج
   :بین االصناف والتراكیب الوراثیة ومواعید zضافة السماد النتروجیني لالتداخ

 والحاصȀل ومكوناتȀھ جمیع صȀفات النمȀو ي بینتداخل معنو دم وجودع نتائج التحلیل االحصائي من تبین
لمحصول القطȀن ولجمیȀع عوامȀل الدراسȀة الثالثة،االصȀناف ومسȀافات الزراعȀة ومواعیȀد اضȀافة السȀماد 

  .وھذا یعني ان كل عامل یؤثر بصورة مستقلة عن العوامل االخرى النتروجیني

GROWTH AND YIELD RESPONSE OF TWO COTTON CULTIVAR 
FOR PLANT DENSITY AND DATE OF NITRONEN  FERTILIZATION 
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ABSTRACT 
The study was conducted to investigate the effecte of two 

cultivars,Lachata and Coker 310, two plant densities 20, 30 cm between each 
plant and three application dates of nitrogen fertilizer (first date: half 
recommended at sowing and half at boll formation stage. Second date: half 
recommended at sowing and half after 30 days from sowing. Third date: 
quarter recommended at sowing and half after 30 days and quarter at boll 
formation stage) on growth properties, yield and yield components. The study 
included a field experiment in summer season 2005 at Alshirqat location (150 
km north Tikrit city). The randomized complete block design(RCBD) with 
three replications was used The results showed that cultivar Coker 310 was 
significantly superior compared with Lachata in the plant height, while the 
Lachata variety was significantly superior in boll weight charcter. Plant sown at 
densities of 30 cm were significantly higher at plant height , number of 
vegetative and sympodia branches /plant, the total number of boll / plant as 
compared of those plant sown at 20 cm.The height plant was significantly 
higher at first application dates of nitrogen,where as the total yield weight and 
lint yield was significantly higher in third application date .    

   
  المصادر

تأثیر الكثافة النباتیة على حاصل ونوعیة صȀنفین مȀن .  )٢٠٠٥(كریمة كریم وآمال سلمان ثاني ،جاسم 
  . ٣٠ – ٢٢:  )١(١٠مجلة الزراعة العراقیة . القطن 

بة التربȀة خصȀو.  )١٩٩٠ (حسن ، نوري عبد القادر وحسن یوسف الȀدلیمي ولطیȀف عبȀد هللا العیثȀاوي 
 ٣٣٦: الي والبحȀȀث العلمȀȀي ، جامعȀȀة بغȀȀدادمطبعȀȀة دار الحكمȀȀة ، وزارة التعلȀȀیم العȀȀ. واألسȀȀمدة 

  .صفحة
تقیــیم الحاصــل ومكوناتــه وخــواص االلیــاف وســلوك االســتقراریة فــي ).٢٠٠٢( زكریــا بــدر فتحــيôالحمــداني

راعـــة كلیـــة الز .رســـالة ماجســـتیر)..Gossypium hirsutum L(اصـــناف مختلفـــة مـــن القطـــن 
  .العراق.جامعة الموصل) والغابات

السماد النیتروجیني في نمو وحاصل صȀنفین مȀن القطȀن  إضافةتأثیر تجزئة .)٢٠٠١( رجاء مجید،حمید
)Gossypium hirsutum L..(العراق . جامعة االنبار،كلیة الزراعة،رسالة ماجستیر .  

وصȀفات ة الھجȀین للحاصȀل ومكوناتȀھ وتحلیل القدرة االتحادیة وق.  )٢٠٠٠ (عصام الدین محمد ، خیر 
كلیȀة الزراعȀة ، اطروحȀة دكتȀوراة . من القطن وھجنھȀا التبادلیȀة الكاملȀة  أصنافالتیلة في عشرة 

  .جامعة الموصل ، والغابات 
مȀن القطȀن فȀي حقȀول الفالحȀین فȀي  أصȀناف أربعȀةتقیȀیم .) ١٩٩٩( خالد محمد وعلي حسȀین علȀي،داؤد

 -٥٨:  ١٩٩٩التقریȀر السȀنوي لعȀام .ر زراعȀة القطȀن فȀي العȀراقالبرنȀامج الȀوطني لتطȀوی.نینوى
٦٠  .  

. حلیȀȀل التجȀȀارب الزراعیȀȀةتصȀȀمیم وت.)  ٢٠٠٠( خاشȀȀع محمȀȀود وعبȀȀدالعزیز محمȀȀد خلȀȀف هللا،الȀȀراوي
  . صفحة ٤٨٨ :جامعة الموصل،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر

   . صفحة ٣٥٢ :يوتصنیع القطن المصر انتاج تكلنوجیا.)١٩٨٠( محمد،عبد السالم
والبحȀȀث العلمȀȀي وزارة التعلȀȀیم العȀȀالي .األلیȀȀافمحاصȀȀیل .)١٩٨٠(حكمȀȀت ومجیȀȀد االنصȀȀاري،عبȀȀد علȀȀي

  . صفحة  ٢٤٠: العراق.جامعة بغداد
كلیة الزراعة ، مدیریة الكتب والمطبوعȀات ،جامعة حلب.المحاصیل الحقلیة.)١٩٩٤( رامي كف،الغزال

  .  صفحة ٢٧٢ :األولالجزء .الجامعیة 
دیریȀȀȀة الكتȀȀȀب جامعȀȀȀة حلȀȀȀب كلیȀȀȀة الزراعȀȀȀة ، م. األلیȀȀȀافمحاصȀȀȀیل .)١٩٩٠( عبȀȀȀاس منیȀȀȀر،فȀȀȀارسال

  . صفحة ٤٢٣ :والمطبوعات الجامعیة
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  ( Gossypiumة فـي القطـن  ـة والبیئــالتداخل بین التراكیب الوراثیـ).١٩٩٧( سعید احمد ابراهیم النداوي

 hirsutum L.( . ة دكتــوراهأطروحــ.المــزروع فــي عــدة منــاطق مــن العــراقÏكلیــة الزراعــةÏ جامعــة
  .العراق.بغداد
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