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المستخمص

 بهدف معرفة تأثير أختالف المسافة بين2014  جامعة بغداد خالل الموسم/  كمية الزراعة-نفذت تجربة حقمية في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية

310 و الشاتا و كوكر1 تضمنت الدراسة تأثير عاممين هما األصناف (آشور و مرسومي.الجور في نمو وحاصل ونوعية تيمة خمسة أصناف من القطن

 اتبع تصميم. ) سم وقد احتمت األلواح الثانوية30  و25 و20(  والعامل الثاني مسافات الزراعة بين الجور، ) احتمت األلواح الرئيسة5و ابو غريب
 اظهرت الدراسة وجود اختالفات معنوية بين األصناف في معظم الصفات المدروسة.القطاعات الكاممة المعشاة بترتيب األلواح المنشقة بأربعة مكررات
8.93 بسبب اعطائه أعمى متوسط من الجوز المتفتح
1-

1-

 كغم هـ439.13  و1457.00  في حاصل القطن الزهر والشعر310وقد تفوق الصنف كوكر

 أعطى الصنف أشور أقل متوسط من حاصل.  غم تكس21.54  ممم و متانة27.98  اذ بمغ طول التيمة،وأفضل صفات نوعية لمتيمة
1-

1-

1-

جوزة نبات

،  غم تكس19.68  مايكرونير والمتانة3.29  ممم والنعومة27.40  كغم هـ وبمغ طول التيمة لنباتاتة370.64 و1120.32 القطن الزهر والشعر

تفوقت النباتات المزروعة. متفوقآ في حاصل القطن الزهر والشعر عمى باقي االصناف310  أفضل النتائج بعد الصنف كوكر5 أعطى الصنف أبو غريب

بينما تفوقت النباتات
وعدد الجوز

1-

1-

 كغم هـ432.13 وحاصل قطن الشعر

1-

 كغم هـ1364.85  سم بين الجور معنويآ في حاصل قطن الزهر الكمي20 عمى مسافة

 فرع نبات14.98  سم وعدد األفرع الثمرية لمنبات146.15  سم بين الجور معنويا في صفة ارتفاع النبات30 المزروعة بمسافة

. سم لمحصول عمى افضل النتائج30  عمى مسافة310  لذلك نوصي بزراعة الصنف كوكر،1- جوزة نبات8.99 المتفتح
 حاصل القطن الزهر، نوعية التيمة، عدد الجوز المتفتح، القطن:الكممات المفتاحية
.*البحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث الثاني
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EFFECT OF PLANT SPACINGS ON GROWTH YIELD AND LINT QUALITY OF FIVE
COTTON CULTIVARS
F. Y. Askar*
Researcher

M. A. Al-Naqeeb
Prof.

Dept. of Field Crop- Coll. Of Agric.-Univ. of Baghdad
ABSTRACT
A Field experiment was conducted at the experimental field ,Department of field Crop ,College of Agriculture
/University of Baghdad during summer season 2014.In order to study the effect of plant spacings on growth yield
and lint qualities. The study included two factors, the first was varieties (Coker 310 , Marsum 1, Lashata , Ashur
and Abu Ghraib 5 ) as whole plots , The second factor was spacing between plants with three level (20 , 25 and
30) cm as sub plots, Using complete randomized block design under split plots with four replications. The results
showed significant differences between varieties in most studied characteristic. Coker 310 gave highest average
for seed cotton yield and lint cotton yield, 1457.00 and 439.13 kg ha-1 due to gave highest average in number of
open bolls 8.93 boll plant-1as well as gave best average of lint length 27.98 mm, lint strength 21.54 gm tex -1. Ashur
var. gave lowest average of seed cotton yield and lint cotton yield, 1120.32 and 370.64 kg ha-1 respectively, lint
length 27.40 mm, Micronaire 3.29 and lint strength 19.68 gm tex -1. The Abu –Ghraibs var. gave best average
after Coker 310 var. for all characterise comparing with the other varieties. It was superior of seed cotton yield
and lint yield. Varieties planted on 20 cm distance between hill gave significantly superior in the average boll
weight, 3.63 gm ,seed cotton yield, 1364.85 kg ha-1 ,lint yield, 432.13 kg ha-1, While The varieties plants on 30 cm
distance was significantly superior in plant height, 146.15 cm, Sympodial number(15.21) plant-1, and number of
open boll ( 8.99 boll plant-1).It can be recommended to cultivate coker310 with 30 cm distance to get the best
result.
Key words: Cotton , number of open bolls, lint quality, seed cotton yield
*Part of M.SC. Thesis of the second author.
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حاصؿ لمقطف الزىر بمغ 3665.3كغـ ىػ

المقدمة

8-

بالمقارنة مع

الصنؼ  CIM506الذي حقؽ ادؿ حاصؿ لمقطف بمغ

يعد القطف  Gossypium hirsutum L.مف اىـ محاصيؿ

 6638.5كغـ ىػ .8-وتشير الدراسات الى وجود تخثير لمكثافة

األلياؼ في العالـ مف حيث المساحة المزروعة واألنتاج وتنوع

االستعماالت)، )3تدخؿ اليافو التي تكوف نسبتيا  % 33مف

النباتية في صفات النمو والحاصؿ لنبات القطف .وجد

القطف الزىر في صناعة الغزؿ والنسيج بينما تكوف بذورة

 )52( Hussainاف اعمى حاصؿ مف القطف الزىر دد تـ

الحصوؿ عمية عندما كانت المسافة بيف الجور  83سـ .اما

 %43مف وزنة والتي يستخرج منيا الزيت بنسبة تتراوح بيف

 )26( Cothrenفمـ يحصؿ عمى تخثيرات معنوية لمكثافة

 % 64 -86اعتمادآ عمى الصنؼ وعمميات خدمة

النباتية في حاصؿ القطف الزىر.وىذا ماأكده Muhammad

المحصوؿ ،وتستعمؿ الكسبة الناتجة مف البذور بعد

وآخروف ( )38مف عدـ وجود أختالفات معنوية في حاصؿ

استخالص الزيت منيا في عالئؽ الحيوانات الحتوائيا عمى

القطف الزىر عند الزراعة بمسافات  83سـ و  33سـ بيف

نسبة عالية مف البروتيف تتراوح بيف .)63( % 34 - 36

الجور و  53سـ بيف المروز .أما  Juniorوآخروف ( )65فقد

اف اختالؼ عدد النباتات في وحدة المساحة يعد مف

6

توصؿ الى اف زيادة الكثافة النباتية مف  82-4نبات ـ

المحددات الميمة في نمو النبات بسبب اختالؼ المنافسة
عمى جميع متطمبات النمو والذي ينعكس عمى الحاصؿ وتعد

يؤدي الى تقميؿ نسبة الشعر و وزف الجوزة  .بيف Norton

الكثافة النباتية مف العمميات الزراعية التي تؤثر في انتاجية

( )33اف حاصؿ القطف الشعر انخفض معنويآ عند زيادة
8-

الكثافة النباتية الى  34266نبات ىػ  .توصؿ  Aliوآخروف

محصوؿ القطف واف مدى االستجابة دد يختمؼ بخختالؼ

( )87الى اف الزيادة في حاصؿ القطف الزىر كانت بنسبة

االصناؼ وطبيعة نموىا وصفاتيا المظيرية .اشار AL-

 Hajoojو  )3( Sedeeqفي دراستيما التي استخدما فييا

 % 7.34و  % 82.63عند الكثافات  16.18و 63.63

ستة اصناؼ مف القطف وجود فرودات معنوية في الصفات

الؼ نبات ىػ بالتتابع .ذكر  )36( Nadeemاف لمعامالت

8-

المسافة بيف الجور تخثيرآ معنويآ في عدد األفرع الثمرية اذ

الحقمية بيف االصناؼ اذ تفوؽ الصنؼ كافكو 8عمى بادي

ازدادت بزيادة الكثافة النباتية واعطت المسافة  33سـ اعمى

االصناؼ في صفة ارتفاع النبات بينما تفوؽ الصنؼ Dise

8-

متوسط بمغ  62.33فرع نبات  .توصؿ  AL – Douriو

في عدد االفرع الثمرية بالنبات أما الصنؼ Dunn1047

 )2( AL-Janabiالى اف ىنالؾ زيادة معنوية لحاصؿ القطف

فقد حقؽ اعمى متوسط لوزف الجوزة  .في الدراسة التي اجراىا

الزىر بزيادة الكثافة النباتية .نفذ ىذا البحث لغرض معرفة

 )6( AL–Assafبخستعماؿ ثالثة أصناؼ مف القطف (أشور
والشاتا وكوكر )383وجد اف الصنؼ كوكر  383دد تفوؽ

تخثير الكثافة النباتية في نمو وحاصؿ أصناؼ مف القطف.

معنويآ عمى بقية األصناؼ في عدد األفرع الثمرية .توصؿ

المواد والطرائق :نفذت تجربة حقمية في حقؿ التجارب التابع

 )62( Humoodالى وجود اختالفات في متوسط ارتفاع

لقسـ المحاصيؿ الحقمية كمية الزراعة جامعة بغداد الوادعة في

النبات لالصناؼ المدروسة اذ أعطى الصنؼ أشور 886.6

منطقة ابو غريب خالؿ الموسـ الصيفي لسنة  6382بيدؼ

سـ بينما الصنؼ الشاتا  75.33سـ .أوضح AL-

دراسة تخثير اختالؼ المسافة بيف الجور في نمو وحاصؿ

 (11( MAJIDIو  )3( AL- Bediryأف اختالؼ

ونوعية تيمة خمسة أصناؼ مف القطف.تمت تييئة أرض

األفرع الثمرية وعدد الجوز المتفتح.لـ يتوصؿ AL–Assaf

المطرحي القالب ونعمت باستعماؿ المشط القرصي وتـ فتح

( )6الى وجود فرودات معنوية بيف األصناؼ في وزف الجوزة.

السوادي وعمؿ االكتاؼ رش مبيد الترفالف( )%22بمعدؿ

أشار  Aliو  )7( Hameedعند استخداميما ثالثة أصناؼ

بعد الحراثة ودبؿ التنعيـ لمكافحة االدغاؿ ،ودد

التجربة بحراثتيا مرتيف بصورة متعامدة بوساطة المحراث

األصناؼ دد أثر معنويآ في متوسط ارتفاع النبات وعدد

8.63لتر ىػ

8-

مف القطف األمريكي اف ىنالؾ فرودات معنوية بيف

خمط مع التربة بوساطة االمشاط القرصية ( .)63اتبع تصميـ

األصناؼ،اذ تفوؽ الصنؼ  CIM534عمى بقية األصناؼ

القطاعات الكاممة المعشاة ( )RCBDبترتيب األلواح

في ارتفاع النبات وتفوؽ الصنؼ  CIM496بخعطائو اعمى

المنشقة( )Split-Plotsبخربعة مكررات شمؿ كؿ مكرر عمى
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 83معاممة ،وكانت مساحة الوحدة التجريبية  3x3ـ 6اشتممت

حاصل القطن الزهر (كغم هـ -:)1-وىو يمثؿ حاصؿ الجنية

 3.53والمسافة بيف جورة واخرى بحسب المعامالت مع ترؾ

استبعاد نباتات الجور الطرفية لكؿ مرز وتحويمة الى كغـ ىػ

-

بمعدؿ  2-3بذرة في الجورة وبعمؽ  3سـ ثـ خفت الى

حاصل القطن الشعر كغم هـ -:1-يمثؿ حاصؿ الشعر الكمي

بحشرة العنكبوت االحمر والحمـ بتاريخ  2أيار ودد تـ

التجريبية وتحويمة الى كغـ ىػ.8-

عمى اربعة مروز طوؿ المرز 3ـ المسافة بيف مرز واخر

األولى التي تـ تقديرىا لكؿ لوح مف المرزيف الوسطييف بعد

.8ودد اضيؼ لة حاصؿ النباتات العشرة.

مسافة  8.3ـ بيف االلواح.تمت الزراعة بتاريخ  65آذار
نباتيف بعد اسبوعيف مف البزوغ .ظيرت اعراض االصابة

بعد الحمج لكؿ لوح المخخوذ مف المرزيف الوسطييف لموحدة

مكافحتيا بخستعماؿ  Abamectineبتركيز  3.3مؿ

طول التيمة(ممم) :تـ دياسيا باستخداـ جياز Classifiber
.Model KCF-V/LS
نعومة التيمة(مايكرونير):تـ دياسيا باستخداـ جياز
.Micronair Code 199B
متانة التيمة(غم.تكس:(1-تـ دياسيا باستخداـ جياز

لمتر.اضيؼ الفسفور بشكؿ سوبر فوسفات ثالثي()P%63

عند تييئة االرض لمزراعة بمعدؿ 833كغـ .Pىـ )67( 1-اما
النتروجيف فقد اضيؼ بشكؿ يوريا ( ) N%24بمعدؿ 633

كغـ  Nىػ

8-

عمى دفعتيف دفعتيف متساويتيف االولى عند

.Stelolab Code 231/B

الخؼ والثانية بعد  33يومآ مف الدفعة االولى.شممت الدراسة

النتائج والمناقشة

معرفة تخثير عامميف ىما -8العامؿ االوؿ ويشتمؿ عمى

ارتفاع الــــــــنبات

االصناؼ (آشور و مرسومي 8و الشاتا و كوكر 383و ابو

يالحظ مف بيانات الجدوؿ 1التخثير المعنوي لكؿ مف الصنؼ

غريب )3ودد احتمت األلواح الرئيسة ،والعامؿ الثاني مسافات

والمسافة بيف الجور في متوسط ارتفاع النبات ،بينما لـ يكف

الزراعة بيف الجور( 63و  63و  33سـ ) ودد شغمت األلواح

ىناؾ اي تخثير معنوي لمتداخؿ بيف عاممي الدراسة .اعطى

الثانوية .تـ جني حاصؿ المرزيف الوسطيف لكؿ وحدة تجريبية

الصنؼ كوكر اعمى ارتفاع لمنبات بمغ  833.68سـ في حيف

بعد استبعاد الجور الطرفية واخذت الجنية عمى اساس تفتح

سجؿ الصنؼ الشاتا اوطخ متوسط لمصفة بمغ  864.37سـ،

 %43مف الجوز لنباتات المقارنة (نباتات كوكر 383

وىذا يتفؽ مع ماتوصؿ اليو  )24( HumoodوAL-
 )11(MAJIDIو  )3( AL- Bediryو Hamoodyو
 )21(Dawoodو  Aliو  )9( Hameedمف وجود

المزروعة عمى مسافة  63سـ بيف الجور) وكانت بتاريخ 64
ايموؿ والجنية الثانية تمت بعد مرور شير مف الجنية

االولى.تـ اختيار عشرة نباتات مف كؿ لوح بشكؿ عشوائي

اختالفات بيف األصناؼ المدروسة في متوسط ارتفاع النبات

ومف المروز الوسطية المحروسة عند الجني لغرض دياس

وىذا يعود الى التخثير الوراثي .تشير نتائج الجدوؿ  1الى

ارتفاع النبات(سم) :تـ دياسة مف مستوى سطح التربة إلى

اعطت المسافة  33سـ اعمى متوسط بمغ  824.82سـ

بعض صفات النمو وكما يختي-8

وجود زيادة في ارتفاع النبات مع زيادة المسافة بيف الجور اذ

دمة الساؽ الرئيس ( Maraniوآخروف.)8753،

بالمقارنة مع المعاممة  63سـ التي اعطت  834.68سـ ،دد

عدد األفرع الثمرية نبات:1-تـ حسابة لمنباتات العشرة

يعود ذلؾ الى اختالؼ طوؿ السالمية اذ لوحظ اف زيادة

الواحد(.)86

الى زيادة المنافسة بيف النباتات عمى الماء والعناصر األولية

العشوائية ثـ استخراج معدؿ عدد األفرع الثمرية لمنبات

الكثافة النباتية دد دممت مف طوؿ السالمية ( )24ويفسر ذلؾ

عدد الجوز المتفتح نبات-:1-حساب الجوز المتفتح السميـ

األساسية الناتجة عف زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة

فقط الذي يحممة النبات الواحد لكؿ مف النباتات العشرة

والتي تؤدي الى زيادة التظميؿ وتقمؿ كمية الضوء المعترضة

وتقسيمة عمى عشرة.

مف دبؿ الكساء الخضري والسيما االوراؽ السفمى والتي سوؼ

حاصـــل النبـــــات(غم قطن زهر نبات -:)1-وىو يمثؿ معدؿ

تساىـ في خفض كفاءة التمثيؿ الضوئي ومف ثـ خفض

حاصؿ القطف الزىر عند الجنية األولى لمنباتات العشرة

معدالت التمثيؿ الحيوي لنواتج التمثيؿ الضوئي الضروريو

المختارة عشوائيآ.

لتكويف وتصنيع المركبات األخرى والضرورية لنمو وتطور
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نبات القطف اي اف دمة المنافسة عمى عوامؿ النمو تؤدي الى

في ىذه الصفة .ازداد عدد األفرع الثمرية مع زيادة المسافة

،وىذا يتفؽ مع ما توصؿ اليو
زيادة ارتفاع النبات
 Hussainوآخرون ( )25و  )24( Humoodو Ram
و  )52( Giriو  Aliوآخرون ( )5الذيف اشاروا الى اف

بيف الجور ،فقد أعطت المعاممة  33سـ اعمى متوسط لعدد
األفرع الثمرية بالنبات بمغ  82.36فرع نبات

المعاممة 63سـ ادؿ متوسط ليذه الصفة بمغ  83.38فرع

زيادة المسافة بيف الجور ادت الى زيادة ارتفاع النبات وال

نبات.8-اف انخفاض عدد األفرع الثمرية مع زيادة الكثافة

تتفؽ مع  )4( AL-khaldyو  Pettigrewو Johnson

النباتية في وحدة المساحة دد يعود الى التنافس الشديد بيف

( )32مف اف المسافات الضيقة تعني زيادة عدد النباتات في

النباتات عمى عوامؿ النمو المختمفة كالضوء والعناصر

وحدة المساحة مما يجعؿ المنافسة شديدة بينيا ومف ثـ يدفع

الغذائية ومف ثـ انخفاض معدؿ عدد األفرع الثمرية لمنبات

النباتات الى استطالة سيقانيا لمحصوؿ عمى الضوء

الواحد .اف ىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصؿ اليو Nadeem

الكافي.وتوضح نتائج الجدوؿ نفسو عدـ وجود تداخؿ معنوي

وآخروف ( )35و  )11( Al-satoriو AL – Douriو

بيف األصناؼ والمسافة بيف الجور في متوسط ارتفاع النبات،

 .)2( AL-Janabiوتوضح نتائج الجدوؿ  2وجود تداخؿ

اي اف العامميف ليما السموؾ نفسو في تخثيرىما في ىذة

معنوي بيف الصنؼ والمسافة بيف الجور اذ ازداد عدد األفرع

الصفة.

لنباتات الصنؼ مرسومي المزروعة عمى مسافة  33سـ

جدول  1تأثير الصنف والمسافة بين الجور في ارتفاع

واعطت  83.27فرع نبات

النبات (سم).

الوسافة بين الجور (سن)
األصناف
كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

20
146.81
136.13
119.88
140.93
137.32

25
151.70
141.38
127.10
147.50
145.00
N.S

136.21

143.90
1.75

146.14

8-

دياسآ بنباتات الصنؼ الشاتا

المزروعة بمسافة  63سـ التي اعطت  6.533فرعآ نبات.8-
جدول  2تأثير الصنف والمسافة بين الجور في عدد األفرع

الوتوسطات
30
153.92
145.22
131.30
152.89
147315

8-

بينما اعطت

1-

الثمرية (فرع نبات ).

150.81
140.91
126.09
147.11
143316
1.93

الوسافة بين الجور(سن)
الوتوسطات

األصناف

كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

عـــدد األفـــرع الثمرية لمنبات :يالحظ مف بيانات الجدوؿ 2

التخثيرات المعنوية لألصناؼ والمسافات بيف الجور والتداخؿ
بينيما في متوسط عدد األفرع الثمرية لمنبات.حقؽ الصنؼ

20
10373
9391
8373
10347
10325

25
13326
12386
11356
12387
13302
0356

30
15.16
15.49
12.27
13.77
15.21

10301

12371
0328

14.38

13.05
12375
10385
12.37
12.82
0327

عــــــدد الـــجوز المــــــــتفتح لمــــنبات

كوكر اعمى متوسط بمغ  13.05فرعآ بينما اعطى الصنؼ

تشير نتائج الجدوؿ  3الى وجود فروؽ معنوية في ىذه

الشاتا معدؿ بمغ  83.63فرعآ ثمريآ ،اذ اف تبايف عدد األفرع

الصفة بتخثير األصناؼ والكثافة النباتية والتداخؿ بينيما.اذ اف

بخختالؼ األصناؼ يعد امرآ طبيعيآ يعتمد عمى التركيب

الصنؼ كوكر حقؽ اعمى عدد مف الجوز المتفتح بمغ 6.73

الوراثي لمصنؼ واف معظـ الصفات الحقمية بما فييا ارتفاع

جوزة نبات

النبات وعدد األفرع الثمرية تتودؼ عمى التركيب الوراثي

8-

يميو الصنؼ ابو غريب و مرسومي و الشاتا

بفارؽ معنوي بينيـ اذ اعطوا  5.57و  5.28و  5.32جوزة

ومدى تفاعمو مع عوامؿ البيئة ،متفقآ بذلؾ مع AL-

بالتتابع

 )11(MAJIDIو  )3( AL- Bediryو AL–Assaf

بينما اعطى الصنؼ اشور ادؿ عدد لمجوز بمغ

 5.62جوزة نبات

( )6و Hamoodyو  )21( Dawoodو  AL- Hajoojو

8-

(جدوؿ  ،) 83دد يعزى السبب الى تفوؽ

الصنؼ كوكر في عدد الجوز الكمي وكذلؾ الى التبايف

 )3( Sedeeqالذيف اشاروا الى تبايف عدد االفرع الثمرية

الوراثي بيف األصناؼ في االنتاجية والنوعية،ىذه النتيجو تتفؽ

بخختالؼ االصناؼ ولكنيا التتفؽ مع ماتوصؿ اليو Sedeeq

مع ما وجده بعض الباحثيف ( )86،66،3،85مف اف

و )34( Salehفي عدـ وجود فرودات معنوية بيف االصناؼ
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االصناؼ المختمفة مف القطف دد تختمؼ فيما بينيا في عدد

حقؽ الصنؼ مرسومي اعمى متوسط لوزف الجوزة اذ بمغ

الجوز المتفتح .أما عف تخثير معامالت الكثافة النباتية في

3.53غـ ،ال يتفؽ ىذا مع  Akhtarوآخرين ( )3و

ىذه الصفة فتشير نتائج الجدوؿ  3الى تفوؽ المعاممة 33

 )1( Abodiالذيف اشاروا الى وجود فروؽ بيف األصناؼ في

في

متوسط وزف الجوزة،ويتفؽ مع  )6( AL–Assafالذيف لـ

دد يعزى

يتوصؿ الى فروؽ معنوية بيف معامالت األصناؼ في وزف

سـ بخعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  6.77جوزة نبات
حيف اعطت المعاممة  63سـ  4.25جوزة نبات

8-

8-

سبب انخفاض عدد الجوز المتفتح لمنبات تحت الكثافات

الجوزة .يالحظ ايضآ مف الجدوؿ  2التخثيرغير المعنوي

النباتية العالية الى انخفاض كفاءة عممية التمثيؿ الضوئي

لممسافات بيف الجور وىذا دد يعزى الى التعويض بيف

وأعادة النمو الخضري كنتيجة لمتظميؿ،ومف ثـ تقميؿ تكويف

مكونات الحاصؿ فالمعاممة التي زاد عندىا عدد الجوز

كثير مف المركبات المطموبة لتكويف الجوزات عمى النبات كما

المتفتح أعطت جوزآ ادؿ وزنآ ،تتفؽ ىذه النتائج مع

اف حركة اليواء ودورانو تكوف بشكؿ افضؿ عند المسافات

 Clawsonوآخريف( )84الذيف لـ يتوصموا الى معنوية

الواسعة اذ يقمالف مف الرطوبة النسبية التي تؤثر في صفات

مسافات الزراعة في ىذه الصفة وال تتفؽ مع كؿ مف

غالؼ الجوزة مف الخارج ومف ثـ تؤدي الى تفتح الجوز

 Akhtarوآخريف ( )4و  )5( AL-khaldyو Ali

الناضج ( ،)36تتفؽ ىذه النتائج مع ما توصؿ اليو AL-

وآخريف( )6الذيف اشاروا الى وجود تخثير معنوي لمعامالت

 )1( Abodiو  )11( Al-satoriالذيف أشاروا الى اف

الكثافة النباتية في وزف الجوزة لنبات القطف .وتشير نتائج

الزراعة في مسافات واسعة.أما بالنسبة لمتداخؿ بيف األصناؼ

والمسافة بيف الجور في متوسط وزف الجوزة لمنبات.

والمسافات بيف الجور فقد ظير مف نتائج الجدوؿ نفسو وجود

جدول  4تأثير الصنف والمسافة بين الجور في وزن الجوزة

الجدوؿ نفسو الى عدـ وجود تداخؿ معنوي بيف األصناؼ

ىنالؾ زيادة معنوية في عدد الجوز المتفتح لنبات القطف عند

اختالفات معنوية فييا ،فقد حقؽ الصنؼ كوكر مع المسافة

(غم).

 33سـ اعمى متوسط لعدد الجوز المتفتح بالنبات بمغ
 83.86جوزة نبات

8-

أالصناف

في حيف حقؽ الصنؼ الشاتا مع

كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

المسافة  63سـ ادنى عدد لمجوز المتفتح بالنبات بمغ 3.47

جوزة نبات.8-

جدول  3تأثير الصنف والمسافة بين الجور في عدد الجوز
المتفتح (جوزة نبات.)1-

أالصناف
كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

الوسافة بين الجور(سن)
20
7363
6326
5369
6.24
6.53

25
8399
7344
7335
7.29
7.83
N.S

30
10318
8355
8.99
8.21
9303

6.47

7.78

8.99

الوتوسطات
8393
7341
7334
7.24
7.79
0.26

الوسافة بين الجور(سن)
30
25
20
3.33
3.28
3.36
3360
3.49
3.52
2.94
3.08
3.40
2.79
3.23
3.38
3.14
3321
3391
N.S
3.51

3.26
N.S

الوتوسطات
3.32
3.53
3.14
3.13
3.42
N.S

3.16

حاصـــــل الـــــنبات

يبيف الجدوؿ  5وجود اختالفات معنوية في حاصؿ القطف

الزىر لمنبات ،اذ اعطى الصنؼ كوكر المتوسط األعمى ليذه
الصفة والبالغ  67.46غـ نبات

8-

بينما اعطى الصنؼ أشور

المتوسط األدنى والبالغ  66.36غـ نبات

0.19

8-

 ،دد يعزى تفوؽ

الصنؼ كوكر في حاصؿ القطف الزىر لمنبات الى تفودو في

وزن الجـــــــوزة :لـ يكف لمعامالت األصناؼ والمسافة بيف

عدد الجوز المتفتح جدوؿ  3وىذا يتفؽ مع ما توصؿ اليو
 Aliو )6( Hameedو  Mohemmedو Al-
 )33(Khirllahفي اف حاصؿ القطف الزىر لمنبات يختمؼ

الجور والتداخؿ بينيما لـ يؤثر معنويآ في متوسط الصفة

(جدوؿ  ،)2فقد بمغ ادؿ متوسط لوزف الجوزة عند الصنؼ
اشور وىو  3.13غـ يميو الصنؼ مرسومي  3.14غـ بينما

بخختالؼ األصناؼ.حصؿ تبايف بيف المسافات بيف الجور
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جدوؿ  5في ىذه الصفة أزداد حاصؿ القطف الزىر لمنبات

 Sedeeqو )53( Salehو  Aliو  )6( Hameedفي

الواحد مع زيادة المسافة بيف الجور ،فقد حققت المسافة 33

وجود فرودات معنوية بيف األصناؼ في انتاجيا لمقطف الزىر

بينما

وتخثير مكونات الحاصؿ في الحاصؿ النيائي .وتشير نتائج

سـ اعمى متوسط لمحاصؿ بمغ  66.26غـ نبات

8-

سجمت المسافة  63سـ ادنى متوسط بمغ  66.52غـ نبات

-

الجدوؿ  6الى وجود تخثيرات معنوية لمعامالت المسافة بيف

،8دد يعود السبب في ذلؾ الى زيادة عدد األفرع الثمرية

الجور في متوسط حاصؿ القطف الزىر الكمي ،فقد حققت

المسافة  63سـ اعمى متوسط ليذه الصفة بمغ 8342.73

(جدوؿ )6وزيادة عدد الجوز المتفتح (جدوؿ  )3يتفؽ ذلؾ مع

8-

ما توصؿ اليو  Akhtarوآخروف ( )4و Aliوآخروف ( )6مف

كغـ ىػ

اف ىنالؾ زيادة معنوية في متوسط وزف الجوزة بزيادة المسافة

الصفة بمغ  8837.28كغـ ىػ

بيف الجور او تقميؿ الكثافة النباتية في وحدة المساحة .كما

المسافة  63سـ الى الكثافة العددية األكبر لمنباتات المزروعة

تشير نتائج الجدوؿ  5الى وجود تداخؿ معنوي بيف األصناؼ
سـ اعمى حاصؿ لقطف الزىر بمغ  33.78غـ نبات

بينما

الزىر عند زيادة المسافة بيف الجور ،وال تتفؽ مع Akhtar

حقؽ الصنؼ الشاتا ادنى متوسط عند المسافة  63سـ بمغ

وآخريف ( )4الذيف توصموا الى اف الكثافات القميمة (المسافات

 87.32غـ نبات.8-

الواسعة) ادت الى زيادة القطف الزىر .كما تبيف نتائج الجدوؿ

جدول  5تأثير الصنف والمسافة بين الجور في حاصل

نفسة وجود تداخؿ معنوي بيف معامالت األصناؼ والمسافات

النبات (غم نبات.)1-

أالصناف
كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

الوسافة بين الجور(سن)
30
25
20
33.91
29.49
25.65
30.80
25.83
22.06
26.44
22.64
19.34
22.91
23.56
21.10
28.35
25.14
25.56
0.46
22.74

25.33
0.18

بيف الجور ،اذ اعطى الصنؼ الشاتا مع المسافة  33سـ

الوتوسطات

8-

ادنى متوسط لمصفة بمغ  784.33كغـ ىػ في حيف حقؽ

29.68
26.23
22.80
22.52
26.35
0.34

الصنؼ كوكر مع المسافة  63سـ اعمى متوسط لمحاصؿ بمغ

 8337.32كغـ ىػ.8-

جدول  6تأثير الصنف والمسافة بين الجور في حاصل
القطن الزهر(كغم هـ )1-لمجنية االولى.

28.48

أالصناف
كوكر310
هرسوهي
1
الشاتا
أشور
ابو غريب
5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

حـــــاصـــل القـــطن الـــزهــــــــر

يالحظ مف جدوؿ  6اف األصناؼ المختمفة دد اظيرت تخثي ار

معنويا في حاصؿ القطف الزىر،اذ حقؽ الصنؼ كوكر اعمى
متوسط لحاصؿ القطف بمغ  1457.00كغـ ىػ
ابوغريب الذي حقؽ  8336.22كغـ ىػ

8-

8-

يميو الصنؼ

بفارؽ معنوي بينيـ

في حيف اعطى الصنؼ الشاتا ادؿ حاصؿ بمغ 8885.33

كغـ ىػ

8-

يميو الصنؼ اشور بفارؽ غير معنوي بينيـ اذ

اعطى  8863.36كغـ ىػ

8-

8-

 ،دد يعود السبب في تفوؽ

عمى ىذه المسافة ،تتفؽ ىذه النتائج مع ما وجده AL-
 )4( khaldyو و AL – Douriو .)1( AL-Janabi
الذيف اشاروا الى اف ىنالؾ زيادة معنوية في حاصؿ القطف

والمسافة بيف الجور ،فقد حقؽ الصنؼ كوكر مع المسافة 33
8-

في حيف حققت المعاممة  33سـ ادنى متوسط ليذه

الوسافة بين الجور(سن)
30
25
20
1356.70 1474.70 1539.54

1457.00

1323.70

1291.80

1232.01

1282.50

1160.94
1266.32

1132.30
1178.14

1057.71
916.50

1117.00
1120.32

1533.80

1257.40

1134.20

1308.44

31.89
1364.90

1266.84

الوتوسطات

20.41
1139.41

14.22

حاصــــــل القطـــــــن الــــــــشعر

اف ىذا التبايف في حاصؿ

يشير جدوؿ  7الى اف تخثير معامالت األصناؼ في صفة

القطف دد يعزى الى اختالؼ األصناؼ في مكونات الحاصؿ

حاصؿ دطف الشعر كاف في االتجاه نفسو في تخثير

مف عدد الجوز الكمي والمتفتح ووزف الجوزة ونسبة صافي

المعامالت في صفة حاصؿ دطف الزىر اذ اف حاصؿ دطف

الحمج ،اذ تفوؽ الصنؼ كوكر في عدد الجوز المتفتح

الشعر يعتمد عمى حاصؿ دطف الزىر ونسبة تصافي الحمج

( جدوؿ ،)3تتفؽ ىذه النتائج مع كثير مف الباحثيف –AL

(،)8اذ تفوؽ الصنؼ كوكر في حاصؿ القطف الشعر عمى

 )5( Assafو  Hamoodyو  )21( Dawoodو
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بادي األصناؼ اذ بمغ 237.83

كغـ ىػ

8-
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معدؿ لمصفة بمغ  64.35ممـ وىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج

بينما سجؿ

الصنؼ اشور ادنى حاصؿ بمغ  353.42كغـ ىػ ،8-دد يعود

بعض الباحثيف  )15( Al-Naqeebو AL-MAJIDI

ذلؾ الى تفوؽ الصنؼ كوكر  383في حاصؿ القطف الزىر

( )11الذيف اكدوا اف صفة طوؿ التيمة تختمؼ بخختالؼ

(جدوؿ.)6ىذه النتائج تتفؽ مع كؿ مف  )1( Abodiو AL-

األصناؼ وانيا مرتبطة بطبيعة الصنؼ الوراثية ،وال تتفؽ مع

 )3( Bediryالذيف اكدوا اختالؼ االصناؼ في حاصؿ

 )1( Abodiالذي لـ يتوصؿ الى فروؽ معنوية بيف

دطف الشعر .وتوضح نتائج الجدوؿ نفسو وجود تخثير معنوي

األصناؼ في متوسط الصفة .ويتضح مف الجدوؿ  6وجود

لمعامالت المسافة بيف الجور في متوسط حاصؿ القطف

فروؽ معنوية بيف المسافات بيف الجور،اذ سجمت المسافة 33

الشعر ،فقد تفودت المعاممة  63سـ معنويآ بخعطائيا اعمى

سـ المتوسط األعمى ليذه الصفة والبالغ  65.66ممـ في حيف

في حيف اعطت

سجمت المسافة  63سـ المتوسط األدنى لمصفة اذ بمغ

متوسط ليذه الصفة بمغ  232.83كغـ ىػ

8-

المعاممة  33سـ ادنى متوسط ليذة الصفة بمغ  356.88كغـ

 64.45ممـ ،اذ لوحظ اف زيادة الكثافة النباتية دد دممت مف

دد يعود السبب في ذلؾ الى تفوؽ ىذه المعاممة في

طوؿ التيمة ولكف بنسب بسيطة في حيف اف الكثافة النباتية

اعطائيا اعمى متوسط لحاصؿ القطف الزىر الكمي (جدوؿ،)4

الواطئة دد دممت مف متوسط ىذه الصفة وىذا يتفؽ مع

وتؤيد ىذه النتائج ما توصؿ اليو عدد مف الباحثيف منيـ AL-

 )24( Humoodو  Aliوآخرين ( )5في انو يوجد تخثير

 )4( khaldyو  Ramو  )52( Giriمف اف ىنالؾ تخثيرآ

معنوي لمكثافات النباتية في متوسط ىذه الصفة ،وال تتفؽ مع

وتوضح نتائج الجدوؿ 5وجود تداخؿ معنوي بيف األصناؼ

يتوصموا الى فروؽ معنوية بيف الكثافات النباتية في متوسط

ومعامالت المسافة بيف الجور في متوسط حاصؿ القطف

الصفة.

الشعر ،اذ اعطت التوليفة مف الصنؼ كوكر والمسافة 63

جدول  8تأثير الصنف والمسافة بين الجور في طول التيمة

ىػ

8-

معنويآ واضحا لمكثافات النباتية في حاصؿ القطف الشعر.

سـ اعمى متوسط ليذة الصفة بمغ  234.25كغـ ىػ

8-

 Ramو  )52( Giriو Fengوآخريف ( )87الذيف لـ

في

(ممم).

حيف اعطى الصنؼ اشور مع المسافة  33سـ ادنى متوسط

الوسافة بين الجور(سن)
أالصناف

ليذه الصفة بمغ  336.68كغـ ىػ.8-

جدول 7تأثير الصنف والمسافة بين الجور في حاصل

كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

القطن الشعر (كغم هـ )1-لمجنية االولى.

أالصناف
كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

الوسافة بين الجور(سن)
30
25
20
416.91 444.02 456.47
415.31 432.87 439.73
365.01 387.01 393.44
308.21 394.32 409.40
355.11 390.16 471.63

439313
429330
381.82
370.64
405.63

11.14

8.22

434.13

409.68

الوتوسطات

20
27.28
26.03
27.26
26.94
25.85

25
27.88
26.70
27.76
27.24
26.16

30
28.78
27.70
27.46
28.04
27.11

N.S
26.67

27.14

27.98
26.81
27.49
27.40
26.37
0.36

27.82

0.25

نعــــــــــومة الـــــــــتيمة 8يالحظ مف جدوؿ  9عدـ وجود تخثيرات

معنوية لمعامالت األصناؼ في متوسط نعومة التيمة ،اليتفؽ

372.11

ذلؾ مف نتائج  )3( AL- Bediryو AL-MAJIDI

4.46

( )11الذيف اشاروا الى وجود تخثيرات معنوية لألصناؼ في

طـــــول التيمة

متوسط ىذه الصفة ،وتؤيد نتائج  )63( Galadimaفي عدـ

تشير نتائج الجدوؿ  6الى وجود فروؽ معنوية فيما بينيا مما

وجود فرودات معنوية بيف االصناؼ في متوسط الصفة.

يشير الى وجود تبايف وراثي ،فقد تميز الصنؼ كوكر بخعطاء

ويظير مف نتائج الجدوؿ  7فروؽ معنوية بيف الكثافات

اعمى معدؿ لطوؿ التيمة بمغ  65.76ممـ متفودآ بذلؾ عمى
جميع األصناؼ في حيف سجؿ الصنؼ ابو غريب

الوتوسطات

النباتية في ىذه الصفة ،اذ تفودت المسافة  63سـ بخعطائيا

ادؿ
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ادؿ دراءة لممايكرونير بمغت  6.74مايكرونير بفارؽ غير

جدول  10تأثير الصنف والمسافة بين الجور في متانة

بينما اعطت المسافة  33سـ اعمى متوسط بمغ 3.32

الوسافة بين الجور(سن)
30
25
20
21.84
21.64
21.14

21.54

20.25

20.35

20.95

20.51

18.00
19.64

17.87
19.65

18.46
19.77

18.11
19.68

20.22

20.56

20.89

20.55

التيمة(غم.تكس.)1-

معنوي عف المسافة  63سـ والتي بمغت  3.66مايكرونير

أالصناف

مايكرونير ،تؤيد بذلؾ ما توصؿ اليو  )24( Humoodمن

كوكر310
هرسوهي
1
الشاتا
أشور
ابو غريب
5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

وجود فروق معنوية بين الكثافات في متوسط الصفة ولكنيا ال

تتفؽ مع نتائج  Ramو )33( Giriو )82( Al-satori

الذيف لـ يتوصموا الى فروؽ معنوية لمكثافات النباتية في
متوسط الصؼ.ويوضح الجدوؿ نفسو عدـ معنوية التداخؿ
بيف األصناؼ ومعامالت الكثافة النباتية في متوسط نعومة

التيمة.

جدول  9تأثير الصنف والمسافة بين الجور في نعومة

كوكر310
هرسوهي 1
الشاتا
أشور
ابو غريب 5
أ3ف3م
0.05
الوتوسطات
أ3ف3م
0.05

19.850

20.015

0.41
20.382

N.S

نستنتج مف ىذه الدراسة بوجود اختالفات مظيرية بيف

التيمة (مايكرونير).

أالصناف

N.S

الوتوسطات

االصناؼ والتي اثرت في الحاصؿ  ،كما اف لممسافة بيف

الوسافة بين الجور(سن)
30
25
20
3.26
3.36 3.16
3.17
3.07 2.87
3.21
3.13 2.80
3.53
3.33 3.03
3.55
3.25 2.96

3.26
3.03
3.04
3.29
3.25

اعطت أعمى متوسط مف حاصؿ القطف الزىر لميكتار وىذا

N.S

N.S

دد يعود الى الزيادة في عدد النباتات في وحدة المساحة لذلؾ

2.96

3.22

الوتوسطات

الجور تخثيرآ معنويآ في الصفات المدروسة اذ اعطت
المسافات الواسعة بيف الجور أفضؿ نمو لمنباتات واعمى

حاصؿ لمنبات وافضؿ صفات لمتيمة اما المسافات الضيقة فقد

نوصي باألستمرار بخعتماد الصنؼ كوكر  383والصنؼ ابو

3.344

غريب والزراعة عمى مسافة  63مع تنفيذ تجارب أخرى

0.17

لدراسة توزيع النباتات في الحقؿ مع أصناؼ اخرى.
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