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الحاصلالسماد النیتروجیني في ومستویاتالنباتیة وطریقة إضافةتأثیر الكثافة
ومكوناتھ والصفات النوعیة لمحصول القطن

امجد ذنون خلیل العباويالجبوريإبراھیمصالح محمد 
جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات

صةالخال
وجیني والنترالسمادإضافةطریقةوكل من الكثافة النباتیة تأثیرلمعرفةالدراسةھذه أجریت

،ة
التيیة الرحمانیھفي قرالتجربةنفذت ،٢٠٠٧للموسم الزراعي الصیفي للعام ةحقلیةتجربالدراسةتضمنت 

تخدم في .ةلبلدیاتقع ضمن الحدود  تجربةاس املةال لك RCBDا
نشقةالمنشقةاأللواحوفق نظام  لم ثالثا تجربةتضمنت ،مكرراتةةب اعةال لزر ل

ةاالولةالضافة٧٥و٦٠
ةة

.ھـN/كغم٣٢٤و٢١٦و١٠٨وصفرمستویات للتسمید النیتروجیني وأربعةالتزھیر
اعامعنویاً على مسافة بین المروز سم٦٠ةلزراعاتفوقت مسافة :یأتيبما  ٧٥ةلزر

ةلزراعاوحاصل القطن الشعر ، في حین لم تختلف مسافات الزھرالكلي للقطن
فيمعنوي إضافة.ة

إذةألبذرباستثناء صفة دلیل ةألنوعیالصفات صفات الحاصل ومكوناتھ و
.األولىةةلثانیاالسماد النیتروجیني إضافةتفوقت طریقة 

استثناءمعنویةفروق ان ھناك نسبةب

.ةألنوعی

ةالمقدم
مزروعةةیعد محصول القطن من محاصیل األلیاف المھم ل اج وتنوع ةا واالنت

ةوال یقتصر العمل في مجال الزراعةلمیالعاةاالستعماالت ویحتل مركزا ھاما في التجار
ة. 

ةمن القطن في القطر إال ان إنتاجھ بوحدة المساحةالمزروع
ةومن ثم تأخیر نضج المحصول الذي یعرضھ للظروف الحرجةالكثافة النباتیمنھا انخفاض

) .٢٠٠٣،حمود(یزداد ظھورھا في نھایة الموسم 
التيةمن خالل انتاج أصناف مبكرة في النضج او زیادة الكثافة النباتی

لالسمد).٢٠٠٧،( ةةاالسمدعموماً وةةان 

ذائیة من ـالغفي نقل الموادي ومن ثم انخفاضـعملیة التركیب الضوئانخفاضعلىوفیل الذي یعمل الكلور
.)٢٠٠٣,حمود( لالجوز االوراق

)(سمادالةةاھتماماً كبیراً العطائھا مردودات جیده نسبیاً عند استخدامھا بصور
٤٦ %

، ومن ھنا جاءت اھمیة طریقة اضافة ةعند الزراعةواحدةاضافتھ دفع
ة

) . ١٩٨٧النعیمي،(لزیادة االنتاج كماً ونوعاً ةللترب
مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

١٨/٢/٢٠٠٩ولھ وقب٢٦/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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ة
.     صفات النوعیة لمحصول القطنمختلفة من التسمید النتروجیني في الحاصل ومكوناتھ وال

وطرائقھمواد البحث
تربةةحقلیةوتضمنت تجرب٢٠٠٧صیفي لعام اجریت ھذه الدراسة خالل الموسم الزراعي ال ذات في 

تربة ) ٥٠( فاعل ال ٧) PH(وت
ةةفي قریة الرحمانی)لتر/ملیمكافئ(٢٤والكالسیوم الذائب )سم/ ملیموز(٤,١٤

٧٥و٦٠ین للزراعة بین المروز ھي تلزراعة القطن ، وتضمنت التجربة مساف
ف وثلثا ةةالنتروجیني ھما نصف الكمی

٣٢٤و٢١٦و١٠٨وصفر( ةالكمی
طبقت التجربة باستخدام القطاعات ).N%٤٦(وقد استخدم سماد الیوریا مصدراً للنتروجین ) ھكتار / Nكغم 

ةمعاملھ عاملی) ١٦(وكل مكرر یحتوي ،وفق نظام القطع المنشقة المنشقة وبثالثة مكرراتالعشوائیة الكاملة
ةناتج

ة
ووزعت ) م٥(بطول ) روزم٤(ةیة على التواوالثانویة وتحت الثانو

) م١(عشوائیة وتم فصل الوحدات التجریبیة عن بعضھا بمسافة ةالمعامالت على الوحدات التجریبیة بصور
اعة حرثت) . م٢(وبین مكرر وأخر مسافة 

كغم ١٢٠بمعدل )P2O5%٤٦(.٢٠٠٧-نیسان-٢٩بتاریخ 
اء كافة . ةعند الزراعة وأجریت عملیة خف النباتات بترك نبات واحد في كل جورةواحدةھكتار دفع/ اجر تم 

. جربة
.٢٠٠٧--٧ةة٢٠٠٧--٧

:ةالصفات االتی
:ھصفات الحاصل ومكونات

:نبات/ عدد الجوز الكلي -١
.ائیا من المرزین الوسطیین وقسمت على عدد النباتاتمأخوذه عشو

) :غم(وزن الجوزة الواحدة -٢
.وزن الجوزات لخمسة نباتات أخذت عشوائیا مقسوماً على عدد الجوزات 

بذرة ١٠٠بذرة بالغرام ، و١٠٠ھو وزن ):غم(ةدلیل البذر-٣
.أخذت عشوائیاً من كل عینة بعد الحلج 

ةةة١٠٠) :(-٤
)Chiristids and Harrison،١٩٥٥ (

تصافي الحلج×ةدلیل البذر
ـــــــــــــــــ=یلة دلیل الت

تصافي الحلج –١٠٠
)١٩٨٠،مجیدعبد علي ، و(ةاالتیةوقد تم تقدیره من المعادل% :تصافي الحلج -٥

وزن القطن الشعر
١٠٠×ـــــــــــــــ=تصافي الحلج ل% 

البذور+ وزن الشعر
ة(%) :التبكیر معامل-٦

)        ١٩٩٩،شاكر(ةمئویة ویمكن التعبیرعنھ بالمعادلة االتیةالقطن الزھر الكلي معبرآ عنھ كنسب
األولىةوزن حاصل الجنی

١٠٠×ــــــــــــــــ=   معامل التكبیر ل%
وزن الحاصل الكلي



)مجلة زراعة الرافدین                       ISSN 1815-316X )٢٠٠٩) ٤(العدد ) ٣٧(المجلد

٧-): (

.الحاصل على عدد النباتات 
ة:)/(حاصل القطن الزھر الكلي -٨

.الحاصل إلى مساحة ھكتار 
تصافي الحلج× وتم تقدیره من حاصل ضرب القطن الزھر :)ھكتار/كغم(حاصل القطن الشعر -٩

الغزل والنسیج  بالموصلفي مختبرات معملةتم تقدیر الصفات النوعی:ةالصفات النوعی
ةوتتضمن ھذه الطریق) (Perosorterم تقدیره بواسطة  جھاز یسمى ت:)ملم(طول التیلة -١

)Labromixer (

.العینة من بین األمشاط ویقاس الطول الفعال وأقصى طول 
٢-) (:

ة
.یكرونیرااكبر ویعبر عنھا بوحدة المةالقیمة األصغر داللة على نعوم

ة:) مایكرونیر(النضج -٣
. ةللشعر
.نفسھ 

SASتم:التحلیل االحصائي 
حسب RCBDSplit-Split Plot Designةالكاملةالقطاعات العشوائی

)٢٠٠٠ (
مختلفة ة

. % ٥وتحت مستوى احتمال اتدل على وجود فروق معنویة بینھ

النتائج والمناقشة
: ةتأثیر الكثافة النباتی

:صفات الحاصل ومكوناتھ
اعة) ١(تبین النتائج في الجدول :نبات/ عدد الجوز الكلي  لزر ات ا لصفةةلمساف

سم ٧٥و٦٠ةنبات /ةجوز٢٦.٤٣و٢٥.٣١ةعدد الجوز الكلي للنبات فقد بلغ معدل الصف
)٢٠٠٤(، وتتفق ھذه النتائج مع ماوجده الخالدي التواليعلى 

اعةالتوضح :)غم(ةوزن الجوز لزر ات ا لجوزةلمساف ةلصفة وزن ا
. ٧٥و٦٠ةوغم٣.٨٧و٣.٧٩

)٢٠٠٤(الخالديو) ١٩٩٥(Heitholtماذكره كل 
ةلصفة دلیل البذرةوجود اختالف بین مسافات الزراعكما یالحظ:)غم(ةدلیل البذر

٧٥و٦٠ة١٠.١٤و٩.٩٠ةة
لسبب فيا، وقد یعزىالتوالي

ةأي اعطاء النبات فرصةعلى الماء والعناصر الغذائیةلقلة المنافس
) .٢٠٠٠(CothrenوJostو) ١٩٩٦(SabinoوMiltonوھذه النتائج تتفق مع ماتوصل الیھ و.ةالبذر

اعةالدلت :)غم(ةدلیل التیل لزر ات ا ةةلمساف
ة.التواليسم على ٧٥و٦٠ةغم لمسافتي الزراع٤.٧٣و٤.٧٠ةمعدل الصف

وتصافي ةالوراثیھ بشكل رئیسي اضافة الى عالقتھا بوزن الجوز
.)٢٠٠٤(الخالدي 

اعةیتضح من:(%)تصافي الحلج  لزر ات ا ةلمساف
. التوالي٧٥و٦٠ةولمسافتي الزراع% ٣٢.٣٧و٣٢.٢٩ةفقد بلغ معدل الصف

امالةةتتاثر بةكون ھذه الصف
).٢٠٠٧(واللھیبي ) ٢٠٠٥(
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فقد ةبین مسافات الزراعةعدم وجود فروق معنویكما یتضح:(%)معامل التبكیر 
، لتوالياسم على ٧٥و٦٠ةولمسافتي الزراع% ٦٤.٢٨و٦٧.٥٦ةبلغ معدل الصف

اسم.ةةان ھذه الصفذلك الى  امالوج
).٢٠٠٧(واللھیبي ) ٢٠٠٥(

في صفة الحاصل الكلي ةتبین النتائج عدم وجود فروق معنوی:)نبات/غم(حاصل القطن الزھر للنبات الواحد 
. التواليسم على ٧٥و٦٠غم وللمسافتین ٧١.٨٢و٧٠.٧٨اذ بلغ د للنبات الواح
).١٩٩٥(ونواخرHeitholtوعدد الجوز بالنبات ، وتتفق ھذه النتائج  مع ماتوصل الیھ ةبوزن الجوز

اصل لصفةةة:)/( لح ا
سم ٧٥ة٦٠ة/كغم٤٧٨٧.٢٠ةالكلي فقد بلغ اعلى معدل للصف

السببھـ ، وقد یعزى/كغم٣٧٣٧.٧٠بلغ ةفقد اعطت اقل معدل للصف
).٢٠٠٤(ذكره الخالدي الى زیادة الحاصل ، وھذه النتائج تتفق مع ماالذي یؤديةالمساح

اعة:)/( لزر ات ا ةلمساف
اعاما سم ٦٠ةعند مسافة الزراعھـ/كغم١٥٤٦.٧ةفقد بلغ اعلى معدل للصفالقطن الشعر لزر فة ا ٧٥ةمسا

نالحظ اـ،/غمك١٢٨٥.٥بلغ ةسم فقد اعطت اقل معدل للصف
) .٢٠٠٧(للحاصل الكلي ، وتتفق ھذه النتائج مع ماتوصل الیھ اللھیبي 

:ةالصفات النوعی
لغ معدل ةةلمسافات الزراعةعدم وجود فروق معنویدلت النتائج:)ملم(ةطول التیل فقد ب

ة٢٧.٠٠٦٠،٧٥و٢٦.٧٨ةالصف
) .٢٠٠٧(واللھیبي ) ٢٠٠٥(امالبشكل رئیسي وھذه النتائج تتفق مع جاسم وةالوراثی
لصفةفي صفة النعومةاشارت النتائج عدم وجود فروق معنوی:)مایكرونیر(ةالنعوم دل ا لغ مع ٣.٩٢ةفقد ب

ةأوالي٧٥و٦٠ة٤.٠١و
) ٢٠٠٥(امال. ة

)٢٠٠٧(.
اعةعدم وجود فروق معنویكما یتضح:)مایكرونیر(النضج  لزر ات ا ةلمساف

.التواليسم على ٧٥و٦٠ةمایكرونیر ولمسافتي الزراع٨٢.٧٢و٨١.٠٧الصفة
:اضافة السماد النیتروجینيقتاثیر طر

:صفات الحاصل ومكوناتھ
ئج الواردتبین :نبات/عدد الجوز الكلي  لجدول ةالنتا ة) ١(في ا

ةجوز٢٦.٩١و٢٥.٣١ةاضافة السماد النیتروجیني في صفة عد
.التواليعلى ةاالولى والثانیةنبات لطریقتي اإلضاف/

اضافة السماد النیتروجیني ، فقد طریقتيبینةدلت النتائج على عدم وجود فروق معنوی:)غم(ةوزن الجوز
. التواليعلى ةالولى والثانیاةغم لطریقتي االضاف٣.٨٨و٣.٧٧ةبلغ معدل الصف
) .٢٠٠٧(ماذكره اللھیبي 

طرقةالىالنتائج اشارت:)غم(ةدلیل البذر
لصفةدلیل البذر دل ل لى مع اع لغ  غم  ل٩.٨٤ةة١٠.٢٠ةفقد ب

السبب فياالولى ، ویعزىةاالضاف
اكبر ةةةیستنزف النبات كمی رت  ف و

.ریقھ االولى الضافة السماد النتروجیني من السماد النتروجیني في ھذه المرحلة فقد تفوقت على الطةكمی
ةالنتائج عدم وجود فروق معنویكما یتضح من:)غم(ةدلیل التیل

. واليةةطغم ل٤.٧١و٤.٧٢ةفقد بلغ معدل الصفةصفة دلیل البذر
) .٢٠٠٧(ه اللھیبي وھذه النتائج تتفق مع ماذكر

طرقةیالحظ من:(%)تصافي الحلج 
التواليعلى ةاالولى والثانیةلطریقتي االضاف% ٣٢.٢٣و٣٢.٤٣ةصفة تصافي الحلج فقد بلغ معدل الصف

).٢٠٠٧(تتفق ھذه النتائج مع مااشار الیھ اللھیبي بشكل رئیسي ، وةتتاثر بالتراكیب الوراثیةان ھذه الصف
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قة:(%)معامل التبكیر 
، واليةة% ٦٦.٤٥و٦٥.٣٩ة

) .٢٠٠٧(واللھیبي ) ٢٠٠٦(Adamczykو Pettigrewماوجده وھذه النتائج تتفق مع 
لسماد قة:)نبات/غم(حاصل القطن الزھر للنبات الواحد  فة ا اضا

في ةة/غم٧٣.٥٣ةالنتروجیني في صفة حاصل النبات الكلي فقد بلغ معدل الصف
نبات/٦٩.٠٧ل

ة
لمدةةة ، ةذه ا

) .٢٠٠٠(كریمةوتتفق ھذه النتائج مع ماذكره العاني و
)/(:

٤٣٦٣.٢و٤١٦١.٦ة
.واليعلى التةاالولى والثانیةضافھـ لطریقتي اال/كغم

في صفة قدلت النتائج على وجود اختالف بین طر:)ھـ/كغم(حاصل القطن الشعر  تروجني  ن لسماد ال ا افة  اض
١٣٤٧.٧ةاذة

واليعلى التةیاالولى والثانةھـ لطریقتي االضاف/كغم١٤٢٧.٥و
.الكلي القطن الزھرسلوكا مشابھا لصفة حاصل

:ةالصفات النوعی
اضافة السماد النتروجیني في صفة قبین طرةاشارت النتائج الى عدم وجود فروق معنوی:)ملم(ةطول التیل

، واليةة٢٦.٩١و٢٦.٩٧ةة
ما ةذلك الى كون ھذه الصفالسب فيویعزى

) .٢٠٠٥(Gormusو) ٢٠٠٦(Adamczykو Pettigrewذكره
قةالاوضحت :)مایكرونیر(ةالنعوم

، واليةاالولى والثانیةمایكرونیر لطریقتي االضاف٣.٨٩و٤.٠٤ةفقد بلغ معدل الصفةصفة النعوم
ة

Pettigrew وAdamczyk)٢٠٠٦ (وGormus)٢٠٠٥. (
قبین طرةعدم وجود فروق معنوییالحظ:)مایكرونیر(النضج 

لصفةالتیل دل ا لغ مع ، واليةة٨٢.٨٨و٨١.٩٠ةفقد ب
ة

PettigrewوAdamczyk)٢٠٠٦ (وGormus)٢٠٠٥. (
:تاثیر مستویات التسمید النیتروجیني

:صفات الحاصل ومكوناتھ
) ١(:نبات/

في ٢٦.١٩بلغ ةفقدةاالختالتف لم یصل الى 
املة ونبات /ةجوز٢٣.٩٧و ٢٤.٨٩بلغ ةحین اعطى مستوى التسمید الثاني والرابع معدالً للصف اعطت مع

ةم،نبات/ةجوز٢٣.٧بلغ  ةعدم التسمید اقل معدل للصف
) .٢٠٠٥(Gormusو  ) ٢٠٠٢(

ةتشیر النتائج الى وجود فروق معنوی:)غم(ةوزن الجوز
٤.١٥و٤.١٠ةةالجوز

واليالت
ان .غم ٣.٣٠بلغ ة٣.٧٥بلغ ةفاعطى معدالً للصف

لجوز ةویؤدي ذةالترب لى ا ا
) االوراق(ةفیؤدي ذلك الى زیادة وزن الجوز

مااشار الیھ العاني ووھذه النتائج تتفق مع) ١٩٨٩عبدالجواد واخرون) (الجوز) (الثمار( الى المصب 
) .٢٠٠٥(Gormusو ) ٢٠٠٢(
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ةكما:)غم(ةدلیل البذر
١٠.٥٦بلغ الذيةةالبذر

وغم١٠.٠١بلغ ةلتسمید الثاني الذي اعطى معدالً للصفمعنویا عن مستوى ا
٩.٧٦بلغةالتسمید الرابع الذي اعطى معدالً للصف

الذي انعكس عةذلك الى زیادة وزن الجوزالسبب فيغم ، ویعزى٩.٧٤بلغ ةاقل معدل للصف
) .٢٠٠٦(ونواخرSawanو) ١٩٩٩(واخرونGillةوتتفق ھذه النتائج مع ما وجدةالبذر

فقد ةة:)غم(ةدلیل التیل
٥.١٧بلغ ةاعطى مستوى التسمید الثالث اعلى معدل للصف

واعطى مستوى التسمید  النتروجیني الثاني معدالً غم٤.٧١بلغ ةالنتروجیني الرابع الذي اعطى معدالً للصف
غم٤.٤٠بلغ ة٤.٥٢بلغ ةللصف

Sawanةرة
) .٢٠٠٦(واخرونWiatrakو) ٢٠٠٦(ونواخر

ة:(%)تصافي الحلج 
% ٣٣.٦٠و٣٢.٩٠و ٣١.٦٠و ٣١.٦٠ة

سبب فيوالي ال
) ١٩٩٩(Gillةالصف

.)٢٠٠٠(OosterhuisوZhaoو
ةوجود فروق معنو:(%)معامل التبكیر 

، اما % ٧١.٦فبلغ ةالذي 
%  ٦٨.٦بلغ ة

% ٥٩.٨بلغ ةوأعطت، %  ٦٣.٨بلغ ةلصفالثاني الذي اعطى معدالً ل
ةان القطن من المحاصیل الموجب.

ق ، وتتف) ١٩٨٩(
) .١٩٩٤(واخرین Boquetھذه النتائج مع ما اشار الیھ 

:)نبات/غم(للنبات الواحد حاصل القطن الزھر
/غم٨٥.٣٢ةالنتروجیني في صفة الحاصل الكلي للنبات فقد بلغ اعلى معدل الصف

نبات /غم٨٠.٩٩بلغ ةالنتروجیني ا
/غم٧٦.٥٠معنویا على مستوى التسمید النتروجیني الثاني الذي اعطى معدالً  وتفوق

ترب.نبات /غم٥١.٣٨بلغ ةمعاملة عدم التسمید اقل معدل للصف ةال
ة

ةالزیادة لكن ضمن حدود معین

) .٢٠٠٥(Gormusو) ٢٠٠٥(ونواخر
یالحظ:)ھـ/كغم(حاصل القطن الزھر الكلي 

/كغم٥١١٩.٧ة
/كغم٤٧٧٠.١بلغ ةمست

ان عند ة/كغم٤٠٦٣.٢الذي اعطى معدالً مستوى التسمید النیتروجیني الثاني  فقد ك
ةالسبب فيھـ  ویعزى/كغم٥٠,٣٠٩٦معاملة عدم التسمید فقد بلغ

بدورهفانعكسةودلیل البذر
).٢٠٠٥(Gormus)  ٢٠٠٥(ونواخر

كما:)ھـ/كغم(حاصل القطن الشعر 
١٦٨٠.٥بلغ والذيةحاصل القطن ا

/كغم١٥٧٥.٨بلغة/كغم
ھـ ،/كغم١٣١٦.٠ةمعنویا على مستوى التسمید النیتروجیني الثاني الذي اعطى معدالً للصف

./كغم ٩٧٨.٨بلغ ة
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)٢٠٠٢ (
) .٢٠٠٤(ن وواخرHatmacherو

:ةالصفات النوعی
ة:)ملم(ةطول التیل
ة٢٦.٩٥و٢٦.٩٣و٢٧.١٨و٢٦.٧ةفقد بلغ معدل الصفةطول التیل

Gill١٩٩٩(واخرون (
) .٢٠٠٥(Gormusو

ةةعدم وجود فروق معنوییتضح:)مایكرونیر(ةالنعوم
ة٤.٠٤و٤.١٥و٤.٠٤و٣.٦٤ة

Gillو) ١٩٩٩(ونواخرGormus
)٢٠٠٥. (

ةتشیر النتائج الى عدم وجود فروق معنوی:)مایكرونیر(النضج
٨٤.٥٢و٨١.٧٨و٨٢.١٧و٧٧.١٠ةالنضج فقد بلغ معدل الصف

) ١٩٩٩(ونواخرGillةالصف
) .٢٠٠٥(Gormusو

:اضافة السماد النتروجینيقتاثیر التداخل بین الكثافھ النباتیھ وطر
) ٢(الجدولتبین نتائج التحلیل االحصائي في :ةصفات الحاصل ومكوناتھ والصفات النوعی

قةةالكثاف
.والحاصل الكلي للنبات الواحدةماعدا صفة وزن الجوزةوالصفات النوعی

لجوز )٣(ةاوضحت:)(ةوزن  ا
٣.٩٢ةفقد بلغ اعلى معدل للصفةة السماد النتروجیني في صفة وزن الجوزاضافیقتيوطرةمسافات الزراع

مسافغم اعةعند  لزر اعةةةة معةا لزر مع ةةا
.غم ٣.٦٥بلغ الذيةالسماد االولى اقل معدل للصفةطریقة اضاف

النتائج وجود تاثیر معنوي  للتداخل بین مسافات اشارتكما :)نبات/غم(حاصل القطن الزھر للنبات الواحد 
قوطرةالزراع

ان عنةةالسماد الثانیةطریقة اضافمعةالثانیةالزراعةغم عند مساف٧٥.٥ةللصف د ك
.غم٦٦.٠بلغ معدل الصفھ اذالسماد االولىةمع طریقة اضافةالثانیةالزراعةمساف

:ومستویات السماد النتروجینيةالنباتیةتاثیر التداخل بین الكثاف
لجدول:ة ) ٢(ا

فيةالنباتیةن الكثافتاثیر معنوي للتداخل بی
ةةمسقلةوھذا یعني ان كل عامل  یتصرف بصورةوالصفات النوعی

.
:اضافة السماد النتروجیني ومستویات التسمید النتروجینيقتاثیر التداخل بین طر

اص لح ات ا لجدول:ةصف ) ٢(ا
قتاثیر معنوي للتداخل بین طر

.ماعدا صفة عدد الجوز الكلي للنباتةالحاصل ومكوناتھ والصفات النوعی
لجدول ة:نبات/عدد الجوز الكلي  ق) ٤(في ا

ةة/ةجوز٣٢.٦٦ةمعدل للصف
.نبات/ةجوز١٩.٣٣ةفقد كان عند معاملة عدم التسمید اذ بلغ معدل الصفةاما اقل معدل للصف

:النتروجینيماد النتروجیني ومستویات التسمیداضافة السقوطرةالنباتیةتأثیرالتداخل بین الكثاف
) ٢(الجدولفيتبین نتائج التحلیل االحصائي:ةصفات الحاصل ومكوناتھ والصفات النوعی

قوطرةةمعنوي للتداخل بین  الكثاف
عن ةمستقلةة

.ةالعامل االخر في تاثیره على الصف
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EFFECT OF PLANT DENSITY AND METHODS OF APPLICATION AND
LEVELS OF NITROGEN FERTILIZER ON YIELD AND YIELD

COMPONENTS IN COTTON
Saleh M.I Al-jobouri Amjad T.K.Al-Abawi

College of Agric.and Forestry, Univ. of Mosul, Iraq

ABSTRACT
The study was conducted to investigate the effect of plant density , methods

of nitrogen fertilizer application , and levels of nitrogen fertilizers on yield and yield
components and quality traits of cotton, cultivar (Lachata). The study included field
experiment for the summer season 2007 in Al-Rahmanya village, Mosul city. Split-
split plot design in RCBD with three replications was used .The experiment
included two planting spaces between rows 60 , and 75 cm  and two methods of
nitrogen fertilizer application The first method used half the quantity at thinning and
second half at blooming .The second method used one third of  the quantity of
fertilizer at thinning and the rest two thirds at blooming and four levels of nitrogen
fertilizers Zero , 108 , 216, and 324 kg N/ha. The results indicated that the spacing
of 60 cm between rows was significantly superior compared with the spacing 75 cm
in the trait of total cotton yield and Lint cotton. The spacing between rows was not
significantly in the rest of the yield traits , components , and quality traits. The
method of nitrogen fertilizer  application had no significant impact on the yield
traits , components and quality traits except for the seed index and total cotton yield
of plant in which the second method of application was significantly superior over
the first Significant differences show in the levels of applied nitrogen fertilizers in
all yield  traits  and its components except for the percentage of ginning of cotton.
The levels of applied nitrogen fertilizer didn’t differ significantly in all quality
traits  .

المصادر
 ,

)٢٠٠٥(.
 .،

.٢٠٠٥كانون الثاني 
مجلة . ةة.)٢٠٠٥(جاسم ، كریمھ وامال سلیمان 

.٣٠-٢٢: )١(١٠. ةالعراقیةالزراع
ةةةةةالنباتیةتاثیر الكثاف.)٢٠٠٣(حمود ، واثق فلحي 
.جامعة بغدادكلیة الزراعة،رسالة ماجستیر،. في حاصل ونوعیة صنفین من القطن ةوالبوتاسی

وة.)٢٠٠٤(
.جامعة بغدادكلیة الزراعة،رسالة ماجستیر،Gossypium hirsutum L.لمحصول القطن 

مؤسسة . ة.)٢٠٠٠(خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلف هللا الراوي ، 
.والنشر،جامعة الموصلةدار الكتب للطباع

.جامعة بغداد وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي. محاصیل االلیاف ) ١٩٩٩(شاكر ، ایاد طلعت 
قطن .)٢٠٠٢( . محصول ال

.٤٠-٣٠:) ٧(٧. ةالعراقیةمجلة الزراع
ةمقدم.)١٩٨٩( 

.هللنشر والتوزیع، القاھرةالدار العربی. ساسیات االنتاج ا. المحاصیل
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لمي . محاصیل االلیاف .)١٩٨٠(عبد علي ، حكمت ومجید االنصاري  لع ا
.جامعة بغداد . 

ي ) ٢٠٠٧(اللھیبي، یاسین عیسى حسین 
.والغابات ، جامعة الموصلةرسالة ماجستیر، كلیة الزراع. وكثافة النباتات 
.العلميوزارة التعلیم العالي والبحث. ةاسمده وخصوبة الترب) ١٩٨٧(النعیمي ، سعد نجم عبدهللا 
.جامعة الموصل
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