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في شمال  في نمو وحاصل الكتانمسافات الزراعة مستویات مختلفة من السماد النتروجیني وتأثیر 
  العراق

 Linum usitatissimum L. )(  
  أیاد طلعت شاكر

  قسم المحاصیل الحقلیة
  العراق/ كلیة الزراعة والغابات 

  يوحیدة علي احمد البد ران
  قسم التربة والموارد المائیة

  العراق/ غابات كلیة الزراعة وال

  سعد احمد محمد
  قسم العلوم األساسیة
  كلیة التربیة األساسیة

  
  الخالصة

األساسیة في مدینة الموصل بمحافظة نینوى في تربة مزیجیھ طبقت التجربة في حقل كلیة التربیة 
لدراسة تأثیر أربعة مستویات مّن النتّروجیین   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و٢٠٠٨- ٢٠٠٧غرینیة للموسمین الزراعیین 

سّم   ٣٥و ٢٥و ١٥وثالثة مسافات مّن الزراعّة  على شكل یوریا  ١- ھكتار. كغم  ٩٠و ٦٠و  ٣٠صفر و 
بین الخطوط في حاصل الكتّان ومكوناتّھ باسّتخدام تصّمیم القطاعّات العشّوائیة الكاملّة المتعّددة العوامّل 

ّّائج البحّّث .وبّّثالث مكّّررات   ٦٠ق المسّّتوى مّّن السّّماد إلّّى تفّّو ةإلّّى إن اإلضّّافات المتزایّّدتشّّیر نت
ووزن ألّف بّذرة وحاصّل البّذور ونسّبة ١- كبسّولة. وعدد البذور ١- نبات.علبمعنویا في عدد ال١- ھكتار.كغم

 اظھر تداخل.١- نبات.علبفي عدد التفرعات الثمریة و عدد ال١- ھكتار. كغم  ٩٠بینما تفوق المستوى الزیت، 
حاصّل تفوقّا معنویّا فّي ١- ھكتّار.Nكغّم ٦٠المسّتوى بین الخطوط مّع  سم ٢٥و  ١٥كل من المسافتین 

عنّد تّداخل الموسّم   ١- ھّـ.كغّم ١٥٩٠ حاصّل البّذورل معّدل وبلّغ أعلّى. البذور ونسبة وحاصل الزیّت
 ٦١٢ حاصّّل الزیّّت ول، - ھّّـ.Nكغّّم  ٦٠المسّّتوى × سّّم بّّین الخطّّوط  ١٥مّّع المسّّافة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

المسّتوى × سّم بّین الخطّوط  ١٥المسّافة ×  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧الموسّم الزراعّي : عند التّداخل  - ھـ.كغم
مّع حاصّل البّذور والزیّت مّن  لكّلموجبة ومعنویة ) r(كانت قیم معامل االرتباط  .١- ھكتار.Nكغم ٦٠

  .١- كبسولة.عدد البذور 
  

  المقدمة
ّّان  ّّر الكت ّّائي الغّّرض ، إذ یّّزرع لغّّرض  )Linum usitatissimum L(یعتب محصّّول ثن

وھّو مّن %  ٤٥-٣٠وتتراوح نسبة الزیت في البذور الحصول على الزیت أو األلیاف أو االثنین معا،
وتلمیّع األخشّاب والّورنیش كمّا یّدخل فّي   األصباغالزیوت الجافة حیث یستخدم الزیت في صناعة 

تصّل  لیّكصناعة الصابون وحبر الطباعة ، ویحتوي زیت الكتّان عّل نسّبة عالیّة مّن حّامض اللینو
مّن مجمّوع نسّب األحمّاض  لیكاللینومن حامض % ٢٠و كمن حامض األولی%  ٢٣و%  ٥٠إلى 

نسّبة یستخدم زیت الكتان الغذائي والذي یحتوي علّى  .) ١٩٩٠طیفور ورشید ،(الدھنیة الغیر مشبعة 
فّّي عّّالج األشّّخاص الّّذین یعنّّون مّّن الجلطّّة الدماغیّّة أو  Omega-3 fatty acidsعالیّّة مّّن  

، كمّا تسّتخدم بّذور الكتّان بعّد )٢٠٠١(، Ehrensingو   Charltonاألمراض القلبیة والسرطانیة  
ول على األلیاف من الساق والتّي ص، أما كتان األلیاف فیزرع للحالطبیة  خةیاللبنقعھا بالماء في عمل 

ل الكتّان ، فقّد وجّد صّیّؤثر السّماد النتروجینّي فّي نمّو وحا .تدخل في صناعة المنسّوجات الكتانیّة
Trush   )ني یؤثر سّلبا فّي حاصّل ونوعیّة الكتّان بسّبب التسمید النتروجی في اإلسراف إن) ١٩٨٦
المسّّتویات  أن) ١٩٩١( وآخّّرون  Kheirوتوصّّل . رقّّاد للنباتّّات وإصّّابتھا بّّاإلمراض حّّدوث 

العالیة من السماد النتروجیني تؤدي إلى زیادة نسبة األحماض الدھنیّة غیّر المشّبعة ونقّص فّي نسّبة 
ّّان  ّّة لزیّّت الكت ّّة المشّّبعة المكون ّّى أن )  ١٩٩٧(وآخّّرون   Rossiniأشّّار و .األحمّّاض الدھنی إل

 Shariefوالحّظ .  ١-ھّـ. كغّم نتّروجین ٨٠حاصل بذور الكتان لم یتأثر بالسماد النتروجیني إلى حّد 
ادى ١-ھّّـ.كغّّم ١٧٠و ١٢٠ إلّّى ٧٠زیّّادة مسّّتویات التسّّمید النتروجینّّي مّّن  أن  ) ٢٠٠٥(وآخّّرون 

نبّات وعّدد /وقطّر السّاق وعّدد األفّرع الثمریّة إلى زیادة معنویة في ارتفاع النبّات والطّول الفعّال 
نبّّّّات وحاصّّّّل  /ووزن ألّّّّف بّّّّذرة وحاصّّّّل البّّّّذور  كبسّّّّولة/ نبّّّّات وعّّّّدد البّّّّذور/ علّّّّبال

ّّّش ّّّـ/الق ّّّدل للسّّّنیتین) ٢٠٠٧( Husseinوتوصّّّل .ھ ّّّى ان  ٢٠٠٦-٢٠٠٥و٢٠٠٥-٢٠٠٤ وكمع إل
  أدى إلى زیادة معنویة في عدد  ) ١-ھـ. كغم نتروجین ١٠٧.١(استخدام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٠١١/  ٦/  ٢٧وقبولھ    ٢٠١٠/ ١١ / ٢٩ تاریخ تسلم البحث 
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)  ١-ھّّـ.كغّّم ١٤١٣(وحاصّّل البّّذور )  غّّم٩.٣٠(ووزن ألّّف بّّذرة  )كبسّّولة  ٩.٩٤(نبّّات / علّّبال
 المسّتوى ، بینمّا أعطّى ) ١-ھّـ.كغّم ٥٨٣.٢(وحاصل الزیّت %)   ٤١.١٨(ونسبة الزیت في البذور 

إلّى أن أعلّى حاصّل مّن )  ٢٠٠٧(وآخّرون  Attaوأشّار . اقل القیم لتلك الصّفات  ١-ھـ.كغم ٣٥.٧
كغّّم  ١٨٥٧.٦(وكّّان مسّّاویا إلّّى  ) ١-ھّّـ.كغّّم نتّّروجین ١٤٢.٨(البّّذور والزیّّت بلّّغ عنّّد اسّّتخدام 

ان زیّادة ) ٢٠٠٩( Ibrahimبینمّا وجّد  لى التوالي،ع )١-ھـ.كغم نتروجین ٧٢٨.٥(و) ١-ھـ.نتروجین
 وزیادة في حاصل البذور ونسّبة الزیّت ،  إلى أدى ١-ھـ.كغم ١٧٩ إلى ١٠٧ویات النتروجین من مست

 األخّرىمّن العوامّل . ١ -ھّـ.كغّم ١٤٣من  أكثر إلىقل ارتفاع النبات عند زیادة مستویات النتروجین 
ان )  ١٩٧٠( Powerو   Alessiالمحّددة لنمّو وحاصّّل الكتّان ھّّو مسّافات الزراعّّة حیّث الحّّظ 

 و ١٥بالمسّافتین سّم بّین الخطّوط مقارنّة  ٧.٥صل الكتان مّن البّذور ازداد معنویّا عنّد المسّافة حا
ارتفّاع النبّات یقّل بینمّا  أن إلّى) ٢٠٠٨(   Kocjanوتوصّل. نما لم یتّأثر حاصّل الزیّت بیسم  ٣٠

 أعلّىلّى ع، وحصّل  )سّم ٣٤(یزداد الّوزن المطلّق للبّذور عنّد زراعّة الكتّان فّي مسّافات كبیّرة 
 RBKو  Lauraسم بین الخطّوط وللصّنفین  ١٧عدل معنوي لحاصل البذور والسیقان عند المسافة م
إلّى أن أعلّى حاصّل مّن ) ٢٠٠٩( وآخّرون Morganوتوصّل . سّم  ٣٤و ٨.٥ بالمسّافتینرنة امق

سّّم بّّین الخطّّوط وذلّّك تحّّت  ٢٠و ١٧.٥البّّذور واأللیّّاف بلّّغ عنّّد  زراعّّة الكتّّان فّّي المسّّافتین 
زیادة حاصل البذور والزیت في وحدة المساحة وذلك بسبب قلّة  إلىیھدف البحث . ة الظروف المطری

عن طریق تحدید انسّب كمیّة  أخرىوزیادة الطلب من جھة  جھةالمساحات المزروعة من الكتان من 
  . مسافة بین الخطوط عند الزراعة وأفضلالتربة  إلىمن السماد النتروجیني المضاف 

  
  مواد البحث وطرائقھ  

فّي مدینّة الموصّل بمحافظّة نینّوى فّي تربّة  األساسّیةالتجربة في حقّل كلیّة التربیّة  جریتأ
ّّّھ ّّّة وللموسّّّمین  مزیجی ّّّأثیرلدراسّّّة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و ٢٠٠٨- ٢٠٠٧غرینی ّّّن  أربعّّّة ت مسّّّتویات م

سّم بّین الخطّوط  ٣٥و ٢٥و ١٥(وثالثة مسافات للزراعة ) ١-ھـ.كغم٩٠و ٦٠و ٣٠صفر و(النتروجین 
 األولفّي الموسّم الزراعّي  ٢٠٠٧/ ١/١١فّي  Linettaزرع الصّنف . ن ومكوناتّھفي حاصل الكتا )

في كل تجربة على شّكل  السماد النتروجیني وأضیف. في الموسم الزراعي الثاني ٢٠٠٨/ ٢٥/١٠وفي 
ف الثّاني بعّد صّف الكمیّة عنّد الزراعّة والنصّكل مستوى علّى دفعتّین ن وأضیف )N% ٤٦( یوریا 

علّّى ھیئّّة سّّوبر   ١-ھّّـ. كغّّم فسّّفور ٥٠السّّماد الفوسّّفاتي وبمعّّدل  أضّّیف كمّّا. شّّھر مّّن الزراعّّة 
السّّماد البوتاسّّي  أمّّا. دفعّّة واحّّدة عنّّد إعّّداد األرض ) P2O5% ٤٨( فوسّّفات الكالسّّیوم الثالثّّي 

دفعّة  أضّیف)  K2O% ٤٨(  وعلى شكل كبریتات البوتاسیوم ١-ھـ. كغم بوتاسیوم ٤٠بمعدل   فأضیف
الكاملّة   العشّوائیةذت التجربّة فّي كّال الموسّمین باسّتخدام تصّمیم  القطاعّات نفّ.واحدة عنّد الزراعّة 

، كما اجري اختبار دنكن للمعّامالت )  ١٩٨٠الراوي وخلف هللا ، ( المتعددة العوامل وبثالث مكررات 
م  ومسّاحة  ٢خطّوط ، طّول الخّط  أربعّةتألفّت الوحّدة التجریبیّة مّن  . % ٥وتحت مستوى احتمال 

حصّدت . لمّرتین خّالل موسّم النمّو وبّالعزق الیّدوي  م مكافحة األدغال یّدویات ٢م ٤تجریبیة الوحدة ال
اختیّرت عشّرة نباتّات . والثّاني علّى التّوالي األولللموسّمین الّزراعیین  ٧/٥و ١٢/٥التجربة بتاریخ 

ات نبّ/ عّدد التفرعّات الثمریّة:عشوائیا من الخطّین الوسّطین مّن كّل معاملّة ودرسّت الصّفات التالیّة
ووزن ألّّف بّّذرة وحاصّّل البّّذور الكلّّي ونسّّبة الزیّّت فّّي  كبسّّولة/نبّّات وعّّدد البّّذور / علّّبال وعّّدد

×  فّي البّذور للزیّت النسّبة المئویّة= )  ١-ھـ. كغم (البذور وحاصل الزیت الكلي ، أما حاصل الزیت  

 - ٣٠( و)  ٣٠ -صّفر (  عمقیننماذج مختلفة لتربة الحقل وعلى  أخذت).  ١-ھـ. كغم ( حاصل البذور 
)  ١٩٨٢(  pageو )  ١٩٦٥(  Blackسم وحللت الصّفات الفیزیاویّة والكیمائیّة حسّب طریقّة )  ٦٠

  :)١(وكما موضح في الجدول 
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  األساسیةلتحلیل المیكانیكي والكیمیائي لتربة موقع كلیة التربیة ا :)١(جدول 

 سم٦٠ – ٣٠ سم٣٠ – ٠ الصفات
  ٠.٤٥  ٠.٥ dSm-1ملوحة التربة 

  ٧.٦  ٧.٨ PH درجة التفاعل
  ٣٠٠  ٣٢٤ )١- كغم.غم(كاربونات الكالسیوم 

  ٧.٠  ٨.٢  )١- كغم.غم(المادة العضویة 
  المحتوى الجاھز

  ) ١- كغم .ملغم ( 
N ٥١  ٦٠  
P ١.٥  ٣.٥  
K ١٥٠  ١٩٠  

  مفصوالت التربة
  )١- كغم.غم(

  ١٨٨  ٤٣٨  رمل
  ٤٤٠  ٣٦٥  غرین
  ٣٧٢  ١٩٧  طین

  مزیجیھ غرینیة طینیة  مزیجیھ غرینیة  النسجة
  

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧البیانات المناخیة للموسمین ) :  ٢(جدول 
  ملم على التوالي ١٧٩.٥و٩٢.٣ھو  ٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٨-٢٠٠٧مجموع كمیة األمطار للسنوات

  .حسب ما أوردتھ دائرة األنواء الجویة في الموصل ·
  

  النتائج والمناقشة
مسّتوى الّى تفّوق ھّذه الصّفة معنویّا عنّد ال) ٣( جّدول یشّیر -:نبbات / مریbة ثعدد التفرعات ال: أوال 
مقارنّّة بمعاملّّة المقارنّّة ، %  ٣٦.٤فّّرع وبزیّّادة  ٧.٥وكانّّت مسّّاویة إلّّى  ١-ھّّـ.كغّّم نتّّروجین  ٩٠

ویعزى ھذا الى استجابة الكتان للمستویات العالیة من النتروجین لعدم توفره بكمیات كافیة في التربّة، إذ 
 ٦٠-٣٠(و)  ٣٠ -صّفر (قین بالملیون عند العم جزء ٥١و ٦٠بلغت كمیة النتروجین الجاھز في التربة 

دور النتّروجین  إلّىان زیادة عّدد التفرعّات الثمریّة فّي النبّات یعّزى )   ١جدول (سم على التوالي ) 
في زیادة النمو الخضري للنبات ومساھمتھ في انقسام الخالیا المرسّتیمیة واسّتطالتھا إضّافة إلّى تنشّیط 

-ELوتتفق ھذه النتائج مّع مّا توصّل الیّھ . الضوئي العملیات الحیویة في النبات ومنھا عملیة التركیب 
kady   ١٩٩٥( وآخّّّّّّرون ( ،Nassar  وEl-Taweel  )٢٠٠١ ( وSharief  واخّّّّّّرون)٢٠٠٥  (

 ).٢٠٠٧(واخرون  Attaو
سّم  ٣٥معنویّا عنّد المسّافة  ١-نبّات . التفرعّات الثمریّةأما بالنسبة لتأثیر المسافات فنالحظ ازدیاد عدد 

سّم ویعّزى سّبب ذلّك ١٥مقارنة بالمسافة % ١١.٧فرع وبزیادة  ٦.٧مساویة الى بین الخطوط وكانت 
على عوامل النمو العناصر الغذائیة والماء مما انعكس ذلك في تحسین نمّو النباتات  بینإلى قلة المنافسة 

فّق مّع وھّذه النتیجّة تت. النبات وزیادة عدد تفرعاتھ وتحریر البراعم الجانبیة للنبات من السّیطرة القمیّة
عند زیّادة المسّافة  Lauraحول زیادة عدد التفرعات للكتان صنف )  ٢٠٠٨( Kocjan ما توصل إلیھ 

  .سم٣٤إلى  ٨.٥بین الخطوط من 
كغّم نتّروجین  ٩٠عنّد تّداخل المسّتوى ١-نبّات.تفوق عدد األفرع الثمریّة) ٣جدول (یالحظ من النتائج 

مقارنّة بتّداخل المسّتوى صّفر %  ٥٠و ٤٦.٢ سّم بّین الخطّوط وبزیّادة٣٥و٢٥ نمّع المسّافتیی ١-ھـ.
  .سم  ١٥مع ١-ھـ.كغم نتروجین 

درجات الحرارة   السنوات
  م واألمطار ملم

تشbbbbbbbbbbbbbbbرین   أیلول 
  األول

تشbbbbbbbbbbbbbرین 
  الثاني

كbbbbbbbbbbbbbانون 
  األول

كbbbbbbbbbbانون 
  الثاني

  مایس  نیسان  آذار  شباط

٢٠٠٨-٢٠٠٧  

  ٣٤.٣  ٣١.٠  ٣٣.٧  ١٥.٥  ١١.٩  ١٦.٣  ٢٣.٠  ٣٢.٦  ٣٨.٨  العظمى 

  ١٦.٦  ١٤.٩  ٩.٦  ٢.٨  ٠.٣ -  ٢.٠  ٨.٠  ١٥.٥  ٢٠.٩  الصغرى 

  صفر  صفر  ٢٨.٣  ٣٩.٠  ٢٥.٠  صفر  صفر  صفر  صفر  كمیة األمطار 

٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  ٣٤.٤  ٢٦.٠  ١٧.٩  ١٧.٤  ١٣.٩  ١٦.٣  ٢٩.٠  ٣٠.٣  ٣٨.٥  العظمى 

  ٢٠.٠  ١٦.١  ٩.٢  ٦.٨  ١.٩  ٢.٢  ٨.٣  ١٥.٥  ٢٢.٨  الصغرى 

  صفر  ٣١.٥  ٢٧.٥  ٢٩.٥  صفر  ١٣  ٦٠.٠  ١٧.٠  صفر  كمیة األمطار 
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 ٢٢٧

  
Q�Ïô)عدد التفرعات الثمریةفي  النتروجینيومستویات التسمید  المسافة بین الخطوطو السنیین  تأثیر:)٣ 

.  

 السنیین
المسافة بین 

 الخطوط
 )سم(

  × السنیین )١-هـ.كغم ( لنتروجینمستوى ا
المساة بین 

 الخطوط

ط متوس
ة بین مسافال

 )سم( الخطوط

متوسط 
 ٩٠ ٦٠ ٣٠  صفر السنیین

٢٠٠٨- ٢٠٠٧   
 هـ ٥.٩ هـ- ب٧.٠ ط- ز ٦.٢ --ك ٥.٤   ٥.١ ١٥

 
 

 
 

 د -ج ٦.٣ ج- أ ٧.٥ ح-هـ ٦.٥ ك - ط ٥.٨   -ك ٥.٤ ٢٥

 ب - أ ٦.٦ أ ٧.٧ و -د ٦.٨ ي- ز ٦.١ ك –ط ٥.٨  ٣٥

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

 هـ -د ٦.١ د - ب ٧.٢ ط -و ٦.٣ ك ٥.٦ -  ٥.٢ ١٥

 ج - ب ٦.٤ ب -ح ٧.٦ ز  -هـ ٦.٦ ك - ط ٥.٩ ك  ٥.٥ ٢٥

 أ ٦.٨ أ ٧.٨  هـ - ب ٧.٠ ط -و ٦.٣ ي- ز ٦.٠  ٣٥

 المسافة بین الخطوط
 التسمید النتروجیني×

 ب ٧.١ د -ج ٦.٣ و -هـ ٥.٥ و ٥.٢ ١٥

 
 

 ج ٦.٠

 ب  ٦.٤ أ ٧.٦  ج ٦.٦  هـ -د ٥.٩  و -هـ ٥.٥ ٢٥

 أ ٦.٧ أ ٧.٨ ب ٦.٩ د -ج ٦.٢ هـ -د ٥.٩  ٣٥

التسمید ×السنیین
 النتروجیني

 أ ٧.٤ ب ٦.٥ د -ج ٥.٨ هـ ٥.٤ ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
 
 

 أ ٦.٣

 أ ٦.٤ أ ٧.٥ ب ٦.٦ ج ٥.٩ هـ -د ٥.٦ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

  أ ٧.٥ ب ٦.٦ ج ٥.٩ د ٥.٥   نتروجینمتوسط ال

  %٥ت معنویة وتحت مستوى احتمال العمود الواحد ال یوجد بینھما فروقاضمن األحرف المتشابھ 

عند قلة المنافسة بین النباتات مما یؤدي إلى  والماءوتفسر ھذه الزیادة بتوفر العناصر الغذائیة 
 عند تداخل ١-نبات.أما بالنسبة للتداخل بین المواسم فبلغ أعلى عدد للتفرعات الثمریة. تحسین نمو النبات

وكان مساویا  ١-ھـ.كغم نتروجین  ٩٠مع المستوى  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و ٢٠٠٨- ٢٠٠٧الموسمیین  كل من
على التوالي مقارنة بتداخل الموسم الزراعي %  ٣٨.٩و%  ٣٧وبزیادة  كبسولة ٧.٥و ٧.٤الى 

عند تداخلھ مع المسافة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تفوق الموسم الزراعي  .مع معاملة المقارنة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
مقارنة بتداخل %  ١٥.٣وبزیادة ١-فرع نبات ٦.٨ة سم بین الخطوط إذ أعطت نباتات ھذه المعامل ٣٥

 أفضلبشكل  األمطارتوفر كمیة  إلىویعزى سبب التفوق . سم١٥مع المسافة  ٢٠٠٨-  ٢٠٠٧الموسم 
ملم  ٩٢.٣والبالغة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ملم مقارنة بالموسم  ١٧٩.٥والبالغة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للموسم 

اذ بلغ  ١-نبات.على زیادة عدد التفرعاتشجع  مما یعني توفر الرطوبة في التربة والذي) ٢جدول (
سم بین  ٣٥فة امع المس٢٠٠٩- ٢٠٠٨اعلى معدل معنوي لعدد التفرعات عند تداخل الموسم الزراعي 

مقارنة بتداخل %  ٥٢.٩وبنسبة ) ١-نبات. فرع  ٧.٧(  ١- ھـ.كغم نتروجین  ٩٠الخطوط مع المستوى 
) معاملة المقارنة (  ١-ھـ.م مع صفر كغم نتروجین س ١٥مع المسافة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧الموسم الزراعي 

 ٢٠٠٩( Ibrahim و)  ٢٠٠٨(  Kocjan، )  ٢٠٠٥(وآخرون  Shrief إلیھتوصل ا وھذا یتفق مع م
.(  

    ١-ھّّـ.كغّّم نتّّروجین  ٩٠و ٦٠تفوقّّت ھّّذه الصّّفة معنویّّا عنّّد المسّّتویین  :١-نبbbات . علbbبال عbbدد: ثانیbbا
. مقارنة بمعاملّة المقارنّة %  ١٩.٥لكل مستوى وبزیادة  كبسولة ٩.٢وكانت مساویة إلى  )  ٤جدول (

وھّذا یتفّق .ویمكن تفسیر سبب الزیادة إلى دور النتروجین فّي زیّادة عّدد التفرعّات الثمریّة فّي النبّات
).  ٢٠٠٧(  Husseinو ) ٢٠٠٧( وآخّرون  Atta،) ٢٠٠٥(واخّرون   Shriefمّع مّا توصّل إلیّھ 

 ٩.١ إلّىسم بّین الخطّوط حیّث كانّت مسّاویة  ٣٥ت الواحد عند المسافة في التبا علبكما تفوق عدد ال
یسّّتنتج مّّن ذلّّك أن  .بّّین الخطّّوطسّّم  ١٥ مقارنّّة بالمسّّافة%  ٨.٣ وبزیّّادة مقّّدارھا ١-نبّّات.كبسّّولة

وذلّك بسّبب قلّة المنافسّة بّین  علّبتحسّین نمّو النبّات وزیّادة عّدد ال إلّى أدىاتساع مسافات الزراعة 
 Kocjan إلیّھلنموه ، وھّذا یتفّق مّع مّا توصّل  ةالالزموفر الماء والعناصر الغذائیة النباتات وزیادة ت

)٢٠٠٨. (  
مّع كّل مّن المسّتویین  سّم ٣٥عند تداخل المسّافة  ١-نبات علبویوضح الجدول نفسھ تفوق صفة عدد ال

ّّروجین ٩٠و ٦٠ ّّم نت ّّـ.كغ ّّى  ١-ھ ّّاویة إل ّّت مس ّّادة  كبسّّولة ٩.٧و ٩.٩وكان ّّى %  ٢٩.٣و ٣٢وبزی عل
   . ١-ھـ.مع صفر كغم نتروجین سم ١٥والي مقارنة بتداخل المسافة الت
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 ٢٢٨

 int))١-نبات.عدد العلبفي  النتروجینيومستویات التسمید المسافة بین الخطوطالسنیین و  أثیرت:  )٤  

 مواسم الزراعة
المسافة بین 

 الخطوط
 )سم(

 موسم الزراعة )١-هـ.كغم  (لنتروجینمستوى ا
ة مسافال ×

 بین الخطوط

افة بین المس
 الخطوط 

 )سم(

متوسط 
مواسم 
 الزراعة

 ٩٠ ٦٠ ٣٠  صفر

٢٠٠٨- ٢٠٠٧   
 ج- ب ٨.٧ هـ - ب ٩.٠ هـ- ب٨.٩ ز-هـ٨.٤ ي ٧.٤ ١٥

 

 

 ج- ب ٨.٧ ج- ب ٩.٥ د- ب ٩.٢ هـ-ج ٨.٦ ط ٧.٦ ٢٥

 ب ٩.٠ ب- أ ٩.٧ ج- ب ٩.٥ د - ب ٩.١ ح- ز ٧.٩  ٣٥

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

 ج- ب ٨.٧ هـ-ج ٨.٦ ز-هـ ٨.٤ ز -هـ ٨.٤ ي ٧.٥ ١٥

 د ٨.٢ د - ب ٩.١ هـ- ب ٩.٠ هـ - ب ٨.٩ ح- ز ٧.٩ ٢٥

 أ ٩.٤ ب- أ ٩.٧  أ ١٠.٢ ب- أ ٩.٦ ط - ز ٨.٠  ٣٥

المسافة بین الخطوط 
 التسمید النتروجیني×

 هـ -د ٨.٨ هـ -د ٨.٧ هـ ٨.٤ ح ٧.٥ ١٥

 

 ج ٨.٤

 ب ٨.٥ ج- ب ٩.٣  د-ج ٩.١  هـ -د ٨.٨  ي - ط ٧.٨ ٢٥

 أ ٩.١ ب- أ ٩.٧ أ ٩.٩ ج- ب ٩.٤ و ٨.٠  ٣٥

مواسم الزراعة 
 التسمید النتروجیني×

 أ ٩.٤ ب- أ ٩.٢ ج ٨.٧ د ٧.٦ ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 

 أ ٨.٧

 أ ٨.٨ ب- أ ٩.١ ب- أ ٩.٢ ج- ب ٩.٠ د ٧.٨ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  أ ٩.٢ أ٩.٢ ب ٨.٨ ج ٧.٧  نتروجینمتوسط ال

  .%٥یة وتحت مستوى احتمال العمود الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنواألحرف المتشابھ ضمن 
مّع  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و ٢٠٠٨- ٢٠٠٧كمّا تفوقّت نفّس الصّفة عنّد تّداخل كّل موسّم زراعّي 

وھّذا یؤكّد حاجّة نباتّات الكتّان للتسّمید النتروجینّي بسّبب  .١-ھّـ.كغّم نتّروجین   ٩٠و ٦٠المستویین 
- ٢٠٠٨الزراعّي  معنویّا عنّد تّداخل الموسّم  علّبتفّوق عّدد ال. نقصھ في التربّة فّي كّال الموسّمین

مقارنّّة %  ١١.٩وبزیّّادة  كبسّّولة ٩.٤سّّم بّّین الخطّّوط وكانّت مسّّاویة إلّّى  ٣٥مّع المسّّافة  ٢٠٠٩
ویعّّزى سّّبب التفّّوق إلّّى زیّّادة عّّدد . سّّم  ١٥مّّع المسّّافة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧بتّّداخل الموسّّم الزراعّّي 

 علّببلّغ معّدل عّدد ال إذ. عند نفس المعاملّة علبمما أدى إلى زیادة في عدد ال١-نبات.التفرعات الثمریة 
 ٦٠سّم بّین الخطّوط مّع المسّتوى  ٣٥مع المسّافة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨عند تداخل الموسم الزراعي ١-نبات.

 ٢٠٠٨- ٢٠٠٧مقارنّة بتّداخل الموسّم الزراعّي %  ٣٧.٨وبزیّادة  كبسولة ١٠.٢ ١-ھـ.كغم نتروجین 
  .١-ھـ.سم مع المستوى صفر كغم نتروجین  ١٥مع المسافة 

كغم   ٦٠إلى تفوق ھذه الصفة معنویا عند المستوى ) ٥(یشیر الجدول : ١- كبسولة.ورعدد البذ:  ثالثا
ویعزى سبب . مقارنة بمعاملة المقارنة % ١٦.٧بذرة وبزیادة  ٧.٧ إلىوكانت مساویة ١-ھـ.نتروجین 

التفوق إلى دور النتروجین في زیادة الوزن الجاف للنبات عن طریق زیادة نواتج عملیة التمثیل 
  Egliوھذا یتفق مع ما توصل إلیھ . ١-كبسولة.وعدد البذور علبمما أدى إلى زیادة عدد الئي الضو

بذرة  ٧.٥بلغ  ١-كبسولة. عدد من البذور  أعلىسم بین الخطوط  ٣٥كما أعطت المسافة ) .  ١٩٩٨(
 یادةز ویعزى سبب الزیادة إلى تحسن في نمو النبات بسبب.سم  ١٥مقارنة بالمسافة %  ٧.١وبزیادة 

وعدد البذور لكل  علبزیادة في عدد ال فيوأدى مما انعكس ذلك كفاءة عملیة التركیب الضوئي 
من ان زیادة ) ٢٠٠٥( وآخرون  Shraief و )١٩٩١(  Salamaوھذا یتفق مع ما توصل إلیھ .كبسولة

-  ٢٠٠٨ كما تفوق الموسم الزراعي .١-كبسولة. زیادة في عدد البذور  إلىمستویات النتروجین یؤدي 
مقارنة بالموسم الزراعي %  ٤.٣بذرة وبنسبة زیادة  ٧.٣في ھذه الصفة حیث كان مساویا إلى  ٢٠٠٩
وخصوصا العظمى منھا وتعزى سبب ھذه الزیادة البسیطة إلى مالئمة درجات الحرارة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧

 .دد للبذورع ىبلغ اعل. مما أدى إلى زیادة نسبة اإلخصاب )  ٢جدول (خالل فترة تزھیر النبات 
وكان مساویا  ١-ھـ. كغم نتروجین ٦٠سم بین الخطوط مع المستوى  ٣٥عند تداخل المسافة ١- كبسولة

ویعزى ، ١-ھـ. مع صفر كغم نتروجین سم  ١٥مقارنة بتداخل المسافة %  ٢٥بذور وبزیادة  ٨ إلى
عدة مما أدى إلى سبب الزیادة إلى توفیر النتروجین للنبات بشكل أفضل عند الزراعة بمسافات متبا

عند تداخل الموسم  ذه الصفةعلى معدل لھأبلغ . ١-كبسولة. البذورعدد تحسن في نمو النبات وزیادة في 
كغم  ٩٠و ٦٠من المستویین سم بین الخطوط ومع كل  ٣٥مع المسافة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الزراعي 
  .بذرة ولكل معاملة ٨مساویة إلى  وكانت ١- ھـ.نتروجین
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 ٢٢٩

 int))كبسـولة.عدد البـذورفي  النتروجینيومستویات التسمید  السنیین والمسافة بین الخطوط تأثیر:  )٥-

١  
  .%٥العمود الواحد ال یوجد بینھما فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال األحرف المتشابھ ضمن 

كغّّّم ٦٠توىالّّى تفّّّوق ھّّذه الصّّّفة معنویّّا عنّّّد المسّّ) ٦( یشّّیر الجّّّدول :بbbbذرة  ألbbفوزن  :رابعbbا 
ان سّبب ھّذه .مقارنّة بمعاملّة المقارنّة %  ٢١.١غّم وبزیّادة  ٩.٦وكانّت مسّاویة الّى  ١-ھـ.نتروجین

في إنتاج مادة السایتوكانیین فّي النبّات والتّي تسّھم فّي تحفیّز انقسّام الزیادة یعزى الى دور النتروجین 
وھّذا یتفّق مّع مّا )  ١٩٩٩، ذوع وجّعطیة (الخالیا وزیادة السعة الخزنیة للبذور ومن ثم زیادة وزنھا 

 -ELو Nassar و)  ١٩٩٥( وآخّّرون   EL- Kady و) ١٩٩٠( وآخّّرون  Yadavتوصّّل إلیّّھ 
Taweel )اذ تفوقت ھّذه زیادة مستویات النتروجین یؤدي إلى زیادة في وزن ألف بذرة  إنمن ) ٢٠٠١

 ٤.٠و ٥.٣غّم وبزیّادة  ٧.٨و ٧.٩سم بین الخطوط وكانت مساویة الى  ٢٥و ١٥الصفة عند المسافتین 
ویعزى سبب الزیادة الى ان زراعة نباتات الكتان في مسّافات . سم ٣٥على التوالي مقارنة بالمسافة % 

 Power و Alessi (ضّیقة یّؤدي الّى قلّة نسّبة االدغّال وزیّادة فّي كفّاءة االسّتھالك المّائي للنبّات 
داد عنّد زراعّة الكتّان فّي مسّافات أن وزن ألّف بّذرة یّز)  ٢٠٠٨(  Kocjanبینما استنتج ).  ١٩٧٠
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تفّّوق معنویّّا وزن الّّف بّّذرة فّّي الموسّّم الزراعّّي  .) سّّم بّّین الخطّّوط ٣٤(واسّّعة 

ونسّتنتج مّن ذلّك  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧مقارنة بالموسّم الزراعّي  %٢.٦وبزیادة  غم ٧.٨وكان مساویا إلى 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ي الموسّم الزراعّي كانت افضل لنمو النبّات فّ) حرارة وامطار ( ان الظروف المناخیة 

تفوقّا فّي ١-ھّـ.كغّم نتّروجین ٦٠سم بین الخطوط مع المسّتوى  ١٥بینما اظھر تداخل مسافة الزراعة . 
بلغ اعلّى معّدل . وزن الف بذرة ، مما یؤكد حاجة النبات للنتروجین لعدم توفره في التربة بكمیات كافیة

وكّان ١-ھّـ.كغّم نتّروجین ٦٠مع المسّتوى ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لوزن الف بذرة عند تداخل الموسم الزراعي 
مّع المسّتوى  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧مقارنّة بتّداخل الموسّم الزراعّي %  ٢٦.١غم وبزیّادة  ٨.٧مساویا الى 

- ٢٠٠٨كمّا یوضّح الجّدول بّان أعلّى معّدل لھّذه الصّفة بلّغ عنّد تّداخل  .١-ھّـ.صفر كغّم نتّروجین
مقارنّة %  ٩.٦غّم وبزیّادة قّدرھا  ٨.٠سّم بّین الخطّوط وكانّت مسّاویة إلّى  ١٥مع المسافة  ٢٠٠٩

  .سم ٣٥مع المسافة  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧بتداخل الموسم 
مستویات × المسافة بین الخطوط× مواسم (إلى تباین تأثیر التداخل الثالثي )  ٦الجدول ( كما یشیر 
- ٢٠٠٨في صفة وزن ألف بذرة وبلغ أعلى معدل معنوي عند تداخل الموسم الزراعي ) النتروجین

وھذا یتفق  .غم  ٨.٩وكان مساویا إلى ١-ھـ.كغم نتروجین ٦٠سم مع المستوى  ١٥مع المسافة  ٢٠٠٩
وآخرون  Attaو) ١٩٩٩(  Sharief و) ١٩٩٦( EL-BiIally و  Abdel-samieمع ما توصل إلیھ ِ 

 مواسم الزراعة
ة بین المساف

 الخطوط
 )سم(

 موسم الزراعة )١-هـ.كغم  (لنتروجینمستوى ا
المسافة  ×

 بین الخطوط

المسافة بین 
 )سم(الخطوط 

متوسط 
مواسم 
 الزراعة

 ٩٠ ٦٠ ٣٠  صفر

٢٠٠٨- ٢٠٠٧  
 هـ ٦.٨ و -د ٧.٢ د- أ ٧.٥ ي ٦.٢ ي ٦.٢ ١٥

 

 

 د ٧.٠ هـ-ج ٧.٣ ج- ب ٧.٧ ط ٦.٦ ط ٦.٥ ٢٥

 ج- ب ٧.٣ د- أ ٧.٥ ب- أ ٧.٩ ز -هـ ٦.٩ ح- ز ٦.٨  ٣٥

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

 و -د ٧.١ د - أ ٧.٦ د - أ ٧.٥ ز -هـ ٦.٩ ط ٦.٦ ١٥

 ب ٧.٤ ب- أ ٧.٧ ب- أ ٧.٧ د- أ ٧.٥ ح- ز ٦.٧ ٢٥

 أ ٧.٦ أ ٨.٠  أ ٨.٠ ب- أ ٧.٨ ح- ز ٦.٧  ٣٥

المسافة بین 
التسمید ×الخطوط 

 النتروجیني

 د - ب ٧.٤ د - ب ٧.٥ و -هـ ٦.٦ و ٦.٤ ١٥

 

 ج ٧.٠

 ب ٧.٢ د - ب ٧.٥  ب ٧.٧  هـ ٧.١  و-هـ ٦.٦ ٢٥

 أ ٧.٥ ب - أ ٧.٨ أ ٨.٠ د ٧.٤ و-هـ ٦.٨  ٣٥

مواسم الزراعة 
التسمید ×

 النتروجیني

 ب ٧.٣ أ ٧.٧ ج ٦.٦ ج ٦.٥ ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 

 ب ٧.٠

 أ ٧.٣ أ ٧.٨ أ ٧.٧ ب ٧.٤ ج ٦.٧ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  ب ٧.٦ أ ٧.٧ ج ٧.٠ د ٦.٦  نتروجینمتوسط ال
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 ٢٣٠

یؤدي الى زیادة في الف  - ھـ.كغم نتروجین ٦٠من ان زیادة مستویات النتروجین إلى حد ) ٢٠٠٧( 
  .بذرة

  
ومستویات التسمید النتروجیني في وزن الف بذرة  المسافة بین الخطوطتأثیر السنیین و: ) ٦(جدول 

  .)غم(

 مواسم الزراعة
المسافة بین 

 الخطوط
 )سم(

 موسم الزراعة )١-هـ.كغم  (لنتروجینمستوى ا
ة مسافال ×

 بین الخطوط

المسافة 
بین 

 الخطوط
 )سم(

متوسط 
مواسم 
 الزراعة

 ٩٠ ٦٠ ٣٠  صفر

٢٠٠٨- ٢٠٠٧   
 ب- أ ٧.٨ ح- ب ٧.٧ ب- أ ٨.٦ ج- ب ٧.٦ هت-د ٧.١ ١٥

 

 

 ج- ب ٧.٦ ج- ب ٧.٦ ب- أ ٨.٤ ج ٧.٥ هت ٦.٩ ٢٥

 ج٧.٣ ج ٧.٣ ب ٨.١ هـ -د ٧.٣ هت ٦.٦  ٣٥

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

 أ٨.٠ ج أ–ب  ٧.٩ أ ٨.٩ ح- ب ٧.٨ ج ٧.٥ ١٥

 ب- أ ٧.٩ ج–ب  ٧.٨ أ ٨.٧ ح- ب ٧.٦ د-ج٧.٤ ٢٥

 ج-ب  ٧.٦ ج- ب ٧.٦  ب_أ  ٨.٦ ط  -هـ ٧.٢ ي -هـ ٧.١  ٣٥

المسافة بین الخطوط 
 التسمید النتروجیني×

 ج- ب ٧.٨ أ ٨.٨ ج- ب ٧.٧ هـ – ج ٧.٢ ١٥

 

 أ ٧.٩

 أ ٧.٨ ج- ب ٧.٧  ب ٨.٦  د- ب ٧.٥  هـ -ج ٧.٢ ٢٥

 ب ٧.٥ د- ب ٧.٥ ب ٨.٤ هـ  -ج ٧.٣ ح- ز ٦.٩.  ٣٥

التسمید ×مواسم الزراعة 
 النتروجیني

 د ٧.٥ ب ٨.٤ د ٧.٥ و ٦.٩ ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 

 ب ٧.٦

 أ ٧.٨ ج ٧.٨ أ ٨.٧ د ٧.٥ هـ ٧.٣ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  ب ٧.٧ أ ٨.٦ ب ٧.٥ ج ٧.١  نتروجینمتوسط ال

  % ٥معنویة وتحت مستوى احتمال  فروقا┏ األحرف المتشابھة ضمن العامود الواحد ال یوجد بینھا 
كغّّّم  ٦٠ھّّّذه الصّّّفة معنویّّّا عنّّّد المسّّّتوى  تتفوقّّّ )٧جّّّدول (یوضّّّح  -:حاصbbbل البbbbذور:  خامسbbbا

ّّروجین ّّـ.نت ّّت مسّّاویة  ١-ھ ّّىوكان ّّـ.كغّّم ١٥٥٢.٧٦٠  إل ّّادة ١-ھ ّّة %  ١٥.١وبنسّّبة زی ّّة بمعامل مقارن
 ألّفووزن  ١-كبسّولة.وعّدد البّذور ١-نبّات. الزیّادة فّي عّدد العلّب إلّىویعزى سّبب التفّوق . المقارنة

  Sharief)   ١٩٩٩(  Sharief و)  ١٩٩١(   Salamaوتتفّق ھّذه النتیجّة مّع مّا توصّل إلیّھ . بّذرة
بینمّا أشّار و ). ٢٠٠٧( وآخّرون  Attaو) ٢٠٠١( EL- Taweelو Nassar و)  ٢٠٠٥( وآخّرون 

Abdel samie   وEL-BiIally )١٤٢.٨إلّى  ٧١.٤إلى إن زیادة مسّتویات النتّروجین مّن ) ١٩٩٦ 
ّّم ّّـ.كغ ّّة ١ -ھ ّّي عّّدد األفّّرع الثمری ّّى زیّّادة ف ّّات. ادى إل ّّذور  علّّبدد الوع١ّّ-نب  ١-نبّّات. وحاصّّل الب

سّم  ١٥كما یشیر الجدول نفسھ إلى ازدیاد حاصل البذور عند المسّافة . والحاصل الكلي للبذور والزیت 
ّّى  ّّین الخطّّوط وكّّان مسّّاویا إل ّّـ.كغّّم ١٤٧٧.٣ب ّّادة   ١-ھ ّّة بالمسّّافة % ٣.٨وبزی ّّین  ٣٥مقارن سّّم ب

وتتفّّق ھّّذه النتّّائج مّّع مّّا .نفّّس المعاملّّة الخطّّوط ، ویعّّزى ذلّّك إلّّى الزیّّادة فّّي وزن الّّف بّّذرة عنّّد
ذور بّمّن ان حاصّل ال)  ١٩٩٦(  Wrightو Stevensonو ) ١٩٧٠ Power (و Alessiتوصل الیھ 

في ھذه الصّفة إذ كّان  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تفوق الموسم الزراعي . فات ضیقةبمسا یزداد عند زراعة الكتان
ان .  ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ة بالموسّم الزراعّي مقارنّ% ٢.٣وبنسّبة زیّادة  ١ -ھّـ.كغّم ١٤٦٧.٤مساویا الّى 

 – ٢٠٠٨سبب ھذا التفوق یعزى الى توفر االمطار ومالئمّة درجّات الحّرارة لنمّو النبّات فّي الموسّم 
مّّن ان حاصّّل بّّذور الكتّّان یختلّّف ) ٢٠٠٦( واخّّرون   Pageauوتتفّّق ھّّذه النتیجّّة مّّع . ٢٠٠٩

إلّّى أن أعلّّى حاصّّل مّّن )  ٣، ٢، ١ (  كمّّا بّّین الجّّدول نفسّّھ واالشّّكال . بّّاختالف موسّّم الزراعّّة 
-ھّـ.كغّم نتّروجین ٦٠سم بین الخطوط مّع المسّتوى  ٢٥و ١٥البذور بلغ عند تداخل كل من المسافتین 

كما تفوقت ھذه الصفة عند تّداخل كّال . على التوالي  ١-ھـ.كغم ١٥٥٧.٥و  ١٥٨٣.٥وكان مساویا الى ١
 أعلّّى ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الموسّّم الزراعّّي واعطّّى . ١-ھّّـ.كغّّم نتّّروجین ٦٠الموسّّمیین مّّع المسّّتوى 

-ھّـ.كغّم ١٤٩١.٨سّم بّین الخطّوط وكّان مسّاویا الّى   ١٥حاصل من البذور عند تداخلھ مع المسّافة 

سّّم بّّین  ٣٥مّّع المسّّافة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧مقارنّّة بتّّداخل الموسّّم الزراعّّي %  ٦.٣وبنسّّبة زیّّادة ١
فّي ) مسّتویات النتّروجین× بّین الخطّوطالمسّافة × مواسم (التداخل الثالثي  تأثیرین اكما تب. الخطوط 

 ١٥مع المسّافة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨معدل معنوي لھذه الصفة عند تداخل الموسم  أعلىھذه الصفة حیث بلغ 
  .١-ھـ.كغم ١٥٩٠وكان مساویا الى  ١-ھـ.كغم نتروجین ٦٠سم بین الخطوط مع المستوى 
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 ٢٣١

  
  )١-ھـ.كغم (سمید النتروجیني في حاصل البذورومستویات الت المسافة بین الخطوطالسنیین وتأثیر : ) ٧(جدول 

 مواسم الزراعة
المسافة بین 

 الخطوط
 )سم(

 × موسم الزراعة )١-هـ.كغم  (لنتروجینمستوى ا
ة بین مسافال

 الخطوط

 المسافة بین
 الخطوط  

 )سم(

 مواسممتوسط 
 ٩٠ ٦٠ ٣٠  صفر الزراعة 

٢٠٠٨- ٢٠٠٧   
 أ ١٥٧٧ و-ج١٤٤٤ ي-ح ١٣٧٠ ١٥

-ج ١٤٥٨
 و

 ج- ب ١٤٦٢

 

 

 ج ١٤٣٨ ز-د ١٤٤٣ ب- أ ١٥٣٥ ح- د١٤٢٢ ي- ط ١٣٥٢ ٢٥

 د ١٤٠٤ هـ ي١٤١٧ ي- ب ١٥٠٠ هـ ي١٤٠٠ ي ١٣٠١  ٣٥

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

 أ ١٤٩١.٨ ج- ب ١٥٠٢ أ ١٥٩٠ ج- ب ١٤٩٣ و ١٣٨٢ ١٥

 ب- أ ١٤٦٩ د- ب ١٤٨٢ أ ١٥٨٠ و-ج ١٤٥٥ ي-ح ١٣٦٠ ٢٥

 ج ١٤٤١.٣ هـ-ج١٤٦٩  ب- أ ١٥٣٤ ز-د ١٤٣٠ ي ١٣٣٢  ٣٥

المسافة بین 
الخطوط 

التسمید ×
 النتروجیني

 ج- ب ١٤٨٠ أ ١٥٨٣ د-ج ١٤٦٩ ي-و ١٣٧٦ ١٥

 

 أ ١٤٧٧.٣

 ب ١٤٥٣.٦ د-ج ١٤٦٣  أ١٥٥٧.٥  هـ- د١٤٣٨  ي-و ١٣٥٦ ٢٥

 ج ١٤٢٢.٩ هـ-ج١٤٤٣ ب ١٥١٧ هـ ١٤١٥ ي ١٣١٦  ٣٥

مواسم الزراعة 
التسمید ×

 النتروجیني

 أ ١٥٣٧.٣ د ١٤٢٢.٧ هـ ١٣٤١ ٢٠٠٨-٢٠٠٧
ج  ١٤٣٩.٣

 د
 

 ب ١٤٣٥.٣

 أ ١٤٦٧.٤ ب ١٤٨٤.٣ أ ١٥٦٨ ج - ب١٤٥٩ هـ ١٣٥٨ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  ب ١٤٦١.٨ أ ١٥٥٢.٧ ب ١٤٤٠ ج ١٣٤٩.٥  نتروجینمتوسط ال

  .% ٥األحرف المتشابھة ضمن العامود الواحد ال یوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال 
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  سم بین الخطوط٣٥عند المسافة )١-ھـ.كغم(یوضح حاصل البذور ) ٣(شكل 

كغّم  ٦٠الّى ان اعلّى نسّبة مّن الزیّت بلغّت عنّد المسّتوى )  ٨(یبین جّدول : نسبة الزیت  : سادسا 
ثّّم انخفضّّت ھّّذه النسّّبة عنّّد زیّّادة مسّّتوى النتّّروجین %  ٣٧.٧وكانّّت مسّّاویة إلّّى ١-ھّّـ.نتّّروجین

مّن إن  )١٩٩٦ (واخّرون ، Kholosyوتتفق ھذه النتائج مع ما توصّل إلیّھ  ١-ھـ.كغم نتروجین ٩٠الى
بینمّا .  ١-ھّـ.كغّم ٧١.٤محتوى البذور من الزیت ینخفض عند زیادة مستویات النتروجین إلى أكثر مّن 

نسّبة للزیّت  أعلّىبلغّت . إي تّأثیر للنتّروجین فّي نسّبة الزیّت ) ١٩٩٠(وآخرون  Yadavلم یالحظ 
وتتفّق ھّذه % .  ٣٦.٣سّم  ٣٥واقّل نسّبة عنّد المسّافة )%  ٣٧ ( طوسّم بّین الخطّ ١٥عند المسّافة 

افات واسّعة مسّ( من إن تعریض النباتات إلّى إضّاءة أكثّر )  ١٩٩٠(عیسى  إلیھالنتیجة مع ما توصل 
 أعلّىبلغ . یزید من فعالیة اإلنزیم المكون للبروتین على حساب تجمیع الزیت في البذور ) بین الخطوط 

ویعّّزى سّّبب %  ٣٧.١إلّّى وكانّّت مسّّاویة  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧معّّدل لھّّذه الصّّفة فّّي الموسّّم الزراعّّي 
- ٢٠٠٨بالموسّم  مقارنّة األمطّارالّى انخفّاض محتّوى التربّة مّن الرطوبّة بسّبب قلّة كمیّة  الزیادة 
  .) ٢جدول ، ( ٢٠٠٩

  
  ومستویات التسمید النتروجیني في نسبة الزیت في البذورالمسافة بین الخطوطتأثیر السنیین و) ٨(جدول 

 مواسم الزراعة

المسافة بین 
 الخطوط

 )سم(

 موسم الزراعة )١-هـ.كغم  (لنتروجینمستوى ا
ة مسافال ×

 بین الخطوط

المسافة 
بین 

الخطوط 
 )سم(

ط متوس
مواسم 
 الزراعة

 ٩٠ ٦٠ ٣٠  صفر

٢٠٠٨- ٢٠٠٧   
 أ ٣٧.٤ د-ب ٣٧.٣ أ ٣٨.٨ ج-ب٣٧.٤ ط- هـ ٣٦.٢ ١٥

 

 

 ب ٣٦.٩ د-ب ٣٧.٣ ب-أ ٣٨.٢ ط- هـ ٣٦.٠ ط- هـ ٣٦.٠ ٢٥

 ب  ٣٦.٩ و- ج ٣٦.٩ أ ٣٨.٥ ط- د ٣٦.٦ ط- هـ ٣٦.٠  ٣٥

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

 ج-ب ٣٦.٦ ي-ز ٣٥.٩ ج-ب ٣٧.٤ و- ج ٣٦.٧ ح- د ٣٦.٤ ١٥

 ج ٣٦.٣ ي-ز ٣٥.٨ هـ- ج٣٧.٠ ز- ج ٣٦.٥ ي-ز ٣٥.٨ ٢٥

 د ٣٥.٦ ي- ح ٣٥.٥  ز- ج ٣٦.٥ ي- ح ٣٥.٣ ي ٣٥.٢  ٣٥

المسافة بین الخطوط 
 التسمید النتروجیني×

 د- ج ٣٦.٦ أ ٣٨.١ ج-ب ٣٧.١ ط- هـ ٣٦.٣ ١٥

 

 أ ٣٧.٠

 د- ج ٣٦.٦  أب ٣٧.٦  هـ- د ٣٦.٣  هـو ٣٥.٩ ٢٥
٣٦.٦ 
 ب

 و- د ٣٦.٢ أب ٣٧.٥ هـو ٣٥.٨ و ٣٥.٦  ٣٥
٣٦.٣ 

 ج

التسمید ×مواسم الزراعة 
 النتروجیني

 ب ٣٧.٢ أ ٣٨.٥ د- ج ٣٦.٦ هـ- د ٣٦.١ ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 

 أ ٣٧.١

 ب ٣٦.٢ هـ ٣٥.٧ ج-ب ٣٧.٠ هـ- د ٣٦.٢ هـ ٣٥.٨ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  ب ٣٦.٥ أ ٣٧.٨ ب ٣٦.٤ ج ٣٦.٠  نتروجینمتوسط ال

  % ٥ یوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال األحرف المتشابھة ضمن العامود الواحد ال
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 ٢٣٣

 ٢٥و١٥المسّافة بّین الخطّوطلم تكن ھنالك فروقات معنویة في ھذه الصفة عند تداخل كل مّن 
بلغّت . والتي بدورھا تفوقت على بقیّة المعّامالت األخّرى١-ھـ.كغم نتروجین ٦٠ مع المستوىسم  ٣٥و

-ھّـ.كغم نتّروجین ٦٠مع المستوى  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧زراعي تداخل الموسم  الاعلى نسبة من الزیت عند 

ّّّى ١ ّّّت مسّّّاویة ال ّّّداخل الموسّّّم %  ٣٨.٥وكان ّّّد ت ّّّل نسّّّبة عن مّّّع صّّّفر  كغّّّم  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨واق
بینمّا اعطّى تّداخل الموسّم الزراعّي %  ٣٥.٨ وكانّت مسّاویة┏ إلّى )معاملة المقارنّة ( ١-ھـ.نتروجین

- ٢٠٠٨تّداخل الموسّم  نسّبة واقّل%)  ٣٧.٤( نسّبة للزیّت  أعلىسم  ١٥مع المسافة  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧
عنّّد بلّّغ أعلّّى معّّدل معنّّوي لنسّّبة الزیّّت .  ) % ٣٥.٦ ( سّّم بّّین الخطّّوط ٣٥مّّع المسّّافة  ٢٠٠٩

سّم بّین الخطّوط مّع  ٣٥و ٢٥و١٥المسّافة بّین الخطّوطمّع  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧تداخل الموسّم الزراعّي 
  .على التوالي% ٣٨.٥و ٣٨.٢و ٣٨.٨وكانت مساویة الى  ١-ھـ.كغم نتروجین ٦٠المستوى 

ّّابعا ّّت : س ّّوق ھّّذه الصّّفة )  ٩(یوضّّح جّّدول : حاصّّل الزی ّّد المسّّتوى الّّى تف كغّّم  ٦٠معنویّّا عن
. مقارنّّة بمعاملّّة المقارنّّة %  ٢٠.٨وبزیّّادة   ١-ھّّـ.كغّّم  ٥٨٥.٨وكانّّت تسّّاوي إلّّى  ١-ھّّـ.نتّّروجین

تتفّق وھّذه النتیجّة . ة ویعزى سبب التفوق الى الزیادة في حاصل البذور ونسبة الزیت عند نفس المعامل
 و)  ٢٠٠٠( EL-Kadyو El-Gazzarو )  ١٩٩٥(واخّّّرون  EL_Kadyمّّّع مّّّا توصّّّل الیّّّھ 

Shraief  ّّد المسّّافة ). ٢٠٠٥( وآخّّرون ّّین الخطّّوط  ١٥كمّّا ازداد حاصّّل الزیّّت عن ّّغ  إذ، سّّم ب بل
  . سم ٣٥مقارنة بالمسافة %  ٤ونسبة زیادة  ١-ھـ.كغم ٥٣٧.٣
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  سم بین الخطوط ٣٥عند المسافة )١- ھـ.كغم(یوضح حاصل الزیت ) ٦(شكل 

بین سم  ٣٠و ١٥و ٧.٥أي تأثیر لمسافات الزراعة ) ١٩٧٠ Power (و Alessi بینما لم یالحظ        
الى تفوق ھذه الصفة عند تداخل ) ٤،٥،٦(واالشكال ) ٩(كما یشیر جدول . الزیتالخطوط في حاصل 

- ھـ.كغم ٦٠٣.٣وكانت مساویة الى ١-ھـ.كغم نتروجین ٦٠سم بین الخطوط مع المستوى  ١٥المسافة

 أعطى. ١-ھـ.سم مع المستوى صفر  كغم نتروجین ٣٥مقارنة بتداخل المسافة %  ٢٨.٧وبزیادة ١
أعلى حاصل من الزیت  ١- ھـ.كغم نتروجین ٦٠مع المستوى ٢٠٠٨-  ٢٠٠٧تداخل الموسم الزراعي 

مع المعاملة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مقارنة بتداخل  الموسم الزراعي %  ٢١.٨وبزیادة ١-ھـ.كغم  ٥٩٢بلغ 
مع المسافة ٢٠٠٨- ٢٠٠٧كما تفوقت ھذه الصفة عند تداخل الموسم الزراعي .١-ھـ.صفر كغم نتروجین

مقارنة بتداخل الموسم %  ٦.٧وبزیادة ١-ھـ.كغم ٥٤٨.٣سم بین الخطوط وكانت مساویة الى  ١٥
یرجع سبب التفوق الى ارتفاع نسبة الزیت . سم بین الخطوط  ١٥مع المسافة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الزراعي 

- ٢٠٠٧الزیت عند تداخل كل من الموسمین معدل لحاصل  أعلىبلغ . عند نفس المعاملة 
وكان -ھـ.كغم نتروجین ٦٠سم بین الخطوط مع المستوى  ١٥مع المسافة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و٢٠٠٨

  .على التوالي١-ھـ.كغم ٥٩٤.٦و ٦١٢مساویا الى 
  

-ھـ.كغم(في حاصل الزیت  النتروجینيومستویات التسمید السنین والمسافة بین الخطوط  تأثیر :)٩(جدول

١(  
  

 مواسم الزراعة
المسافة بین 

 الخطوط
 )سم(

 موسم الزراعة )١-هـ.كغم  (نلنتروجیمستوى ا
المسافة  ×

 بین الخطوط

المسافة بین 
 )سم(الخطوط 

متوسط 
مواسم 
 الزراعة

 ٩٠ ٦٠ ٣٠  صفر

٢٠٠٨-٢٠٠٧  
 أ ٥٤٨.٣ دهـ٥٤٣.٩ أ ٦١٢.٠ و-د ٥٤٠.٧ ي- ط٤٩٦.٤ ١٥

 

 

 ب ٥٣١.١ و-د ٥٣٨.٢ ب ٥٨٦.٤ ح-و ٥١٣.٢ ي- ط ٤٨٦.٤ ٢٥

 ج ٥١٩.٣ هـز ٥٢٣.١ ج- ب٥٧٧.٦ ح-و ٥٠٨.١ ي ٤٦٨.٤  ٣٥

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 ب ٥٢٦.٤ و-د ٥٣٩.١ ب-أ ٥٩٤.٦ ي ٤٦٨.٧ ي-ح ٥٠٣.١ ١٥

 ب ٥٣٣.١ هـز ٥٣٠.٦ ب ٥٨٤.٦ هـز ٥٣٠.٥ ي- ط ٤٨٦.٥ ٢٥

 ج ٥١٣.٧ ح-و ٥٢١.٥  د-ج ٥٥٩.٧ ي-ح ٤.٥٠٧ ي ٤٦٨.٧  ٣٥

المسافة بین الخطوط 
 التسمید النتروجیني×

 ج ٥٤١.٥ أ ٦٠٣.٣ هـ ٥٠٤.٧ هـو ٤٩٩.٨ ١٥

 

 أ ٥٣٧.٣

 ب ٥١٩.٣ د-ج ٥٣٤.٤  د-ج ٥٣٤.٤  د ٥٢١.٩  هـو ٤٨٦.٥ ٢٥

 ب ٥١٦.٥ د ٥٢٢.٣ ب ٥٦٨.٧ هـ ٥٠٦.٤ و ٤٦٨٦.٦  ٣٥

مواسم الزراعة 
 التسمید النتروجیني×

 ج ٥٣٥.١ أ ٥٩٢.٠ د ٥٢٠.٧ هـ ٤٨٣.٧ ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 

 أ ٥٣٢.٩

  أ ٥٢٤.٤ د-ج ٥٣٠.٤ ب ٥٧٩.٦ د ٥٠١.٣ هـ ٤٨٦.١ ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  ب ٥٣٢.٨ أ ٥٨٢.٨ ب ٥١١.٠ ج ٤٨٤.٩  نتروجینمتوسط ال

  .% ٥األحرف المتشابھة ضمن العامود الواحد ال یوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال 

معامل االرتباط البسیط بین مكونات الحاصل حیث كانت عالقة االرتباط بین )  ١٠( یوضح جدول      
مسّاویة الّى )  r(موجبة وعالیّة المعنویّة حیّث كانّت  ١-نبات.وعدد التفرعات الثمریة١-نبات.علبعدد ال

، بینمّا ) ٢٠٠٥(وآخّرون  Sheriffو ) ١٩٨٦(  Trushوھذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیّھ  ٠.٨١٩
وعالیّة المعنویّة أیضّّا  موجبّة١-نبّّات.وعّدد التفرعّات الثمریّة١-كبسّولة.كانّت العالقّة بّین عّدد البّّذور
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 ٢٣٥

كما یالحظ من الجدول نفسھ وجود عالقة ارتبّاط موجبّة ومعنویّة . ٠.٨٤٦مساویة┏ إلى ) r(یث كانت ح
وھّذه النتیجّة تتفّق مّع مّا توصّلت  ٠.٦٣٤مسّاویة┏  ) r(   ١-كبسّولة .عدد البذور ووزن ألف بذرة  نبی

معنویّة بّین إلى وجود عالقة ارتباط موجبّة و) ١٠( ویشیر الجدول ) . ١٩٩٩( Zahana و   afafإلیھ
 Sharief، بینمّا اسّتنتج   ٠.٦٨٦مسّاویة الّى )   r(حیّث كانّت  ١-كبسولة.حاصل البذور وعدد البذور

كمّا تبّین مّن الجّدول نفسّھ وجّود .  الى ان تلك العالقة كانّت سّلبیة وغیّر معنویّة) ٢٠٠٥( وآخرون 
 .٠.٧٣٨مساویة┏ ) r( ١-ةكبسول. حاصل الزیت وعدد البذور نعالقة ارتباط موجبة وعالیة المعنویة بی

   
و  ٢٠٨- ٢٠٠٧للموسمینللصفات المدروسة وكمعدل معامل االرتباط البسیط بین : ) ١٠( جدول 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

 .على التوالي ٠.٠١و ٠.٠٥معنویة عند مستوى احتمال ** و*     
 

EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF  NITROGEN FERTILIZER 
AND ROW SPACING ON THE GROWTH AND  YIELD PRODUCTION 

OF FLAX IN NORTH IRAQ  
                                               

                                     
        

 
ABSTRACT  

The experiment was conducted  out during the years of 2007 -2008 and 
2008 -2009 at the college farm of Basic Education - Mosul University. The 
purpose of the experiment was to study the effect of four nitrogen fertilizer 
levels ( 0 , 30 , 60 and 90  kg N .ha-1) and three row spacing ( 15 , 25 and 35  
cm between rows) on yield and yield components of flax. Randomized 
complete block design ( R.C.B.D ) with three replication was used. The result 
showed a clear evidence increase in the following characteristics: no. of siligua 
/ plant , no. of seeds / siliqua , wt .of 1000 seeds , Seed and oil yield by using 
nitrogen fertilizer  at the levels 60 kg N .ha-1, whereas no. of fruiting branches / 
plant and no.of siliqua / plant increased significantly when nitrogen fertilizer 
added at the level 90 kg N .ha-1.The wt .of 1000 seeds , seed and oil yield were 
highly increased when flax plants sown at row spacing of 15 cm , but no. of 
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fruiting branches / plant, no. of siligua / plant and no. of seeds / siliqua were 
increased at row spacing of 35 cm. seeds and oil yield increased significantly 
when the plant growing at 15 and 25 cm row spacing with 60 kg N .ha-1. The 
interaction season (2008 -2009)  × row spacing(  15 cm ) × nitrogen fertilizer( 
60 kg N .ha-1) gave a highly  significant increased in seed yield (1590 kg .ha-1). 
While oil yield gave a higher ( 612 kg .ha-1) at interaction season( 2007 -2008  
)  × row spacing(  15 cm ) × nitrogen fertilizer( 60 kg N .ha-1) The estimated 
correlation coefficients (r) were positively and significant correlated between 
no. of seed capsule with each of seed and oil yield.  
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