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 الملخص
 ،في مركز البحوث العلمية الزراعية في الغاب 2012و 2011 نفذ البحث خالل الموسمين الزراعيين

نطقة ي ضمن ظروف متسميد اآلزوتختلفة من اللمستويات م (124)حلب القطن صنف استجابة  لدراسة
 الساللةو  33/1الصنف حلب و ، 124 الصنف حلب)ثالثة طرز وراثية  البحثهذا  يف . استخدمالغاب

73G)،  اآلزوتيمعدالت للتسميد  ةأربعو (T1=0 ،T2=125 ، T3=200 ،T4=275 ) كغN/كتارهـ ،
فرق معنوي بين جود نت الدراسة عدم و بي   ات.مت التجربة بطريقة القطاعات المنشقة بثالثة مكرر وصم  

في مكونات الغلة  33/1الصنف حلب  تفوقا معنويًا علىفي حين  73Gاللة لسوا 124 بالصنف حل
( تفوقًا معنويًا على المعدلين 3T) اآلزوتي واإلنتاجية في الموسمين الزراعيين، بينما حقق معدل التسميد

(1T ،2وT( وغير معنوي على المعدل )4T )الزراعيين نتاجية في الموسمينمكونات الغلة واإل في، 
 (% في الموسم األول وإلى8.98و،  44.66إلى ) كتارالزيادة في اإلنتاجية كغ/هـ نسبة ووصلت

( على 1T ،2T) المعاملتين مع 3T المعاملة (% في الموسم الثاني عند مقارنة16.88و، 59.17)
 124 لصنف حلبأفضل القيم عند ا يالتسميد اآلزوتصناف و ألابين معامالت وأعطى التفاعل  التوالي.

  .)3T) يد اآلزوتيالتسماملة عمو 
 ، مكونات الغلة، اإلنتاجية.اآلزوتيالتسميد  : القطن،مفتاحيةالكلمات ال

 :مةالمقد
، ةيبين المحاصيل الصناع اً ز متمي اً موقعوال يزال يحتل من أقدم المحاصيل التي عرفها اإلنسان،  Gossypium hirsutumيعد  القطن 

 أليافه، تصل نسبة وغيرها من االستعماالت ،والقطن الطبي ،والمنظفات ،ابون صلوا ،والورق  ،والنسيج ،الغزل إذ يستعمل في صناعة
مخلوطة بمواد  لألبقاربعد استخالص الزيت من البذور كعلف  ة، وتستعمل الكسبالطعام من البذور ويستخلص زيت ،%(33-40)

ج بعد حلق البذرة ميكانيكيًا فيستعمل في تا، أما الزغب الن%(36-32) ما بين ةروتين في الكسبالب ةبنس تتراوح ، إذاألخرى لف الع
  .األخرى بعض الصناعات 

 اً درجة جنوب 35درجة شمال خط االستواء و  45والتي تقع بين خطي العرض ،لمعتدلةيزرع القطن بشكل عام في المناطق الحارة وا
(Artunova, et al,. 1982) ، من المساحات 3تشكل ًا، و يون هكتار لم  33عة بالقطن حوالير المساحة العالمية المزرو قد  تو %



 

Zayoud et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 168-180 March 2019   

2019 ارسم/آذار 180-168(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - زيود وآخرون 169  

 % من المساحة المزروعة 44ويتركز أكثر من  ،موزعة في القارات الخمس على إحدى وثمانين دولة المزروعة بالمحاصيل المختلفة
بعد البترول في تأمين  ةيلمرتبة الثانتي في احيث يأ ،استراتيجيًا هاماً  الا و محص سوريةيعد القطن في و في القارة األسيوية،  بالقطن عالمياً 
حيث يعمل  ،وتأتي األهمية االجتماعية للقطن لتعطيه ميزة أخرى  ،البترول في تأمين الدخل القوميو الثالثة بعد القمح و  ،القطع األجنبي

من المناطق ل الغاب ويعد سه ،وتجارته ،وتصنيعه ،وتسويقه ،وحلجه ،وإنتاجه ،زراعتهبه أكثر من مليون شخص في مختلف مراحل 
حيث يشكل هذا المحصول دخالا أساسيًا لشريحة واسعة من المزارعين إضافة إلى توفير عدد كبير  ،سوريةهامة التي تزرع القطن في لا

 اً ألف هكتار   15-8ه في الغاب بين ب ةروعوتتراوح المساحة المز األبقار بعد القطاف، ويشكل مرعى جيدًا لألغنام و  ،لعملمن فرص ا
 نويًا.س

 ،النضجب، ونسبة التبكير ، ومكوناته ونسبة صافي الحلجلشعرالقطن ا ناتجالصفات منها فيما بينها في كثير من  فتختلف األصنا
ومدى تفاعلها مع  ،المزروعةطبيعة األصناف  وهذا يتوقف على ،األخرى فضاًل عن ذلك الصفات الحقلية  ،والصفات النوعية للتيلة

 .ه الصفات الحقلية يتوقف على طبيعة تفاعل األصناف مع تلك الظروفذه، لذلك فإن تأثر فةالظروف البيئية المختل
نبات وعدد الجوز /الشعرالقطن  ناتجفروق معنوية بين األصناف في  وجود إلى، في مصر et al., (1980)   EL- Gohary ذكر
 - Acala SJ)ًا على صنفي األكاال يو معن Coker 310لصنف تفوق ا إلى(2001)  عبد هللا أشار، و ةز جو /وعدد البذور ،نبات/ليالك

4 , Acala SJ - 2) هكتار وعلى صنفي األكاال والصنف /في حاصل القطن الزهرCoker Ioow الحظ و  ،في حاصل القطن الشعر
تفوق  ىلإ سوريةفي  Zibdieh, (1994)بي ن و . ()غ الجوزة ن نبات ووز /جوز الكليدد الوجود تأثير لألصناف في ع (1992) ذاري الع

 40كغ/هكتار( والصنف حلب 5200) 5رقة هكتار على الصنفين/كغ (5780) لشعرفي حاصل القطن ا Deir Ezzor 22الصنف 
تعملة في المس الستةصناف عنوية بين األوجود فروق م أثبت فيها(2001)  عبد هللاوفي تجربة أجريت من قبل  .كغ/هكتار( 5100)

 .ومعامل التيلة ،ومعامل البذرة ،غ()ووزن الجوزة  ،نبات/ةتفتحملفي عدد الجوز اربة التج
 et ) وأشار .وطول السالمية ةمعنوية بين األصناف في عدد العقد على الساق الرئيسي فروق  وجودHussein et al., (1979)  وأثبت

al., (1979 Patil وPatil والحظنبات/ع الخضريةر ففي صفة عدد األاألصناف  معنوية بين هنالك فروقاً  ن  أى إل ، Galanopoulou 
et al., (1980)  نبات/ع الثمرية والخضريةو عدم وجود فروق معنوية بين األصناف في عدد الفر إلى. 

ومتوسط وزن  ،تانب/ةوعدد الجوز المتفتح الشعرلى وجود فروق معنوية بين األصناف في حاصل القطن إ (1997) ي النداو أشار 
)مبكر  132ستونفيل  األصنافن حاصل القطن الشعر كان مختلفًا بين أفي تكساس  Fernandez, (1998)ن ي  بو ، (لجوزة )غا

ًا كرة جدو المبأن األصناف المبكرة أو  ،متأخر( -)متوسط  90ودلتا باين  ،)متوسط( 50ودلتا باين  ،)مبكر( 5409ودلتا باين  ،جدًا(
  .فوقاً تماصاًل أعطت ح

إلى انخفاض عملية التمثيل  زوتيؤدي انخفاض اآلو  واضحًا في زيادة النمو واإلنتاج من القطن المحبوب تأثيراً  ةيتاآلزو  ألسمدةتؤثر ا
وانخفاض في  وي الكلوروفيل على عنصر اآلزوت وعندما تكون جاهزيته محدودة تؤدي إلى انخفاض تركيز الكلوروفيلتالضوئي إذ يح

 رعوانخفاض في حاصل القطن الش ،مما يؤدي إلى انخفاض معنوي في عدد الجوز للنبات زلى الجو إ الغذائية من األوراق دنقل الموا
2000) and Oosterhuis, (Zhaoفي كونه يدخل في تكوين األحماض األمينية والبروتينات التي لها الدور  ة اآلزوت. وتنبع أهمي
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ولهذا يدعى  واإلنتاج الحيوي تية، كما يحدد سرعة النمو ابلية الن، حيث يدخل في تركيب الخاهاألعضاء الحية وتكاثر  األساسي في نمو
 (.1990القرواني، اآلزوت المولد الحيوي للنبات )

 Palomo  et(1999) أثبتو نبات قد ازداد بزيادة مستويات اآلزوت، الكلي/ اتعدد الجوز  أن   et al ., Fatih Killi 1998)) وجد
al., (  200،  160،  120،  80،  40 ، 0، أضيف لها عدة معدالت من اآلزوت )من القطن دةعلى أربعة أصناف جدي ةبر في تج
كغ  80، وأفضل استجابة للتسميد اآلزوتي حصل عليها من المعدل تأثرت بمعدل السماد اآلزوتي الشعرأن غلة القطن  ،كتاره/Nكغ 
N /ووجد )هكتار ،Eid et al., (1995 فدان أدى إلى زيادة في وزن الجوزة /كغ 90إلى  60 منلسماد اآلزوتي معدالت ا أن زيادة
 ،ومعامل التيلة )غ(  )دليل البذور( ، في حين لم تؤثر هذه الزيادة معنويًا في كل من معامل البذرة( غ على التوالي2.05،  2.01)
 كتارهـ/Nكغ  210 إلى 0ن زوتي مات التسميد اآليو إلى أن زيادة مست ) ,.Hussein a)1994Makram et al ; (1980) , أشارو 

أن وزن الجوزة )غ( ومعامل البذرة قد ازداد بزيادة  1980) ,. EL-Okkia et al) نبات، وذكر/ةأدت إلى زيادة عدد الجوز المتفتح
 .مستويات اآلزوت ولم تؤثر هذه المستويات معنويًا في صفة معامل التيلة

أن زيادة التسميد  Makram,(1994a) ، والحظقللت من نسبة صافي الحلجية تو دة األسمدة اآلز زيا نإلى أ2001) ) بد هللاع أشار
قللت من نسبة التبكير في  كتاره/ Nكغ  210لغاية  تاآلزو ن زيادة مستويات أكما ، يؤثر معنويًا في نسبة صافي الحلجاآلزوتي لم 

إلى أن زيادة  et al., (1994 Boquet) وصلوت ،كانت غير معنويةيادة ز لن هذه اري ولكل فرع ثمموقع أو  ارتفاعالنضج وزادت من 
-et al., 1995 EL) أدى إلى التبكير في موعد ظهور أول وثاني فرع ثمري، وبي ن كتاره/ Nكغ  84لى إ 0من  تاآلزو معدالت 
Gahel)  وآخرون  عبد العزيز، وحصل عملةالمست تاآلزو أن موقع أول فرع ثمري لم يتأثر بمستوياتa)2008ةد( على أكبر زيا 

 60)مقارنة مع المعدالت  كتارهـ/N كغ  180ة في دليل المساحة الورقية ودليل الحصاد ودليل المحصول عند معدالت اآلزوت نويمع
 .كتارهـ/N ( كغ 240، 120،

 ,.et al نوية، وذكروبصورة مع تتويات اآلزو بزيادة مس نبات ازداد/الثمرية لفروعأن عدد ا  EL-Debaby et al., (1995)والحظ
(1995)  EL-Gahel ات اآلزوت المستعملة، بينما الحظأن ارتفاع النبات )سم( لم يتأثر بمستوي Makram, (1994b) زيادة  وجود

 أن زيادة مستويات Zhao and Oosterhuis (2000) وبي ن ،معنوية في ارتفاع النبات )سم( عند زيادة مستويات السماد اآلزوتي
 نبات./الخضرية لفروعا ددإلى زيادة ع أدىالسماد اآلزوتي 

 39-2.3-15من القطن المحلوج يجب استخدام  كتاركغ/هـ 1000أنه إلنتاج  Unruh and silvertooth, (1996وقد وجد )
عناصر السابقة ال من كتاركغ/هـ 23-3.3-21على الترتيب لقطن األبلند )القطن األمريكي متوسط التيلة( و   N,P,Kمن كتاركغ/هـ
( انخفاضًا في نسبة اإلزهار b2008) وآخرون  عبد العزيزوسجل قطن البيرو(. ة أو ما يسمى ا )طويل التيلميلقطن ب التواليعلى 

 مع الشاهد. مقارنةً  كتار/ه Nغ ك 180-60وتفتح جوزات القطن والقطفة األولى عند معدالت اآلزوت من 
األصناف غلة تحسين لة سمدة المناسبباستخدام األعائد االقتصادي لمحصول القطن لااولة زيادة حممن خالل  هذه الدراسةتأتي أهمية 

ضرورة  واألصنافعشوائيًا، وبالتالي أصبحت دراسة التسميد  القطن يسمدون مازالوا  في سهل الغابعين خصوصًا أن المزار  ،عةو المزر 
 .اإلنتاجظل ارتفاع أسعار األسمدة ومستلزمات  القطن ني ة جيدة معو منخفضة وإنتاج عاٍل ونملحة من أجل الحصول على تكاليف 

 ولهذا يهدف هذا البحث إلى:
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 .في منطقة الغاب بعض مكونات اإلنتاج لنبات القطنل 33/1مع الصنف حلب   73G ةساللوال 124الصنف حلب  مقارنة -1
 .ات القطنبنمكونات اإلنتاج ل بعض على اآلزوتيدراسة تأثير التسميد المعدني  -2
 .وتيدراسة التفاعل بين األصناف والتسميد اآلز  -3

 :وطرائقه البحث مواد
تـم إجـراء بعـض االختبـارات و محافظـة حمـاة، ب فـي مركـز الغـاب للبحـوث العلميـة الزراعيـة   2012و2011 ُنفذ البحث خالل الموسـمين 

 .(1الجدول )ها والعناصر صاص فيتمة لاللبالعناصر الغذائية القالمعرفة درجة خصوبة التربة ومحتواها من بعض 
  لتربة التجربةائية يالخصائص الكيم .1الجدول 

 الموسم

 

العمق 

 سم

 الخصائص األخرى إلفادةالعناصر القابلة ل التحليل الميكانيكي

 رمل

% 

 سلت

% 

 طين

% 

N 

 معدني

ppm 

 

P 

ppm 

 

K 

ppm 

 

CaCO3 

% 

 

O.M 

% 

EC 

5:1 

 ز/سممليمو

PH 

5:1 

2011 0-30 41 17 42 4.90 20.16 190 30.13 2.23 0.21 7.11 

2012 0-30 40 16 44 5.15 18.40 180 29.23 2.05 0.22 7.18 

والكميــات المســتخدمة  ،علــى ضــوء تحليــل التربــة وغناهــا بالعناصــر ،كمــا هــو متبــع فــي زراعــة القطــن التقليديــةاألســمدة المعدنيــة  ُأضــيفت
ميـات كحسـب الأضـيفت علـى دفعـات  ،تيـةمدة اآلزو أما األس ،قبل الزراعة م (كتاركغ/هـ 120) ةنية البوتاسيدعسمدة المأضيفت األ حيث

 .المقررة
السـاللة و  ،73G السـاللة) الثالثـة األصـنافحيـث احتلـت معـامالت  ،بثالثة مكـررات لكـل معاملـة المنشقةع مت التجربة بطريقة القطصم  

 األربعــة التســميد اآلزوتــي احتلــت معــامالت( القطــع الرئيســية، و 33/1حلــب  فنالصــو ، 2017ام عــلبدايــة ا نفاً والتــي اعتمــدت صــ  124
(T1=0 ،T2=125 ، T3=200 ،T4=275  ) كــغN/3 فيكــون عــدد القطــع التجريبيــة ،القطــع المنشــقة تاركـهــX 4X 3 =36  قطعــة
ــ ،ةراثــات المناســبوتــم تجهيــز األرض قبــل الزراعــة بــإجراء الح ،( 2م 45مســاحتها  مســكبة)  6كــل مســكبة تحتــوي  ،مســاكب ىلــإمت وقس 

ألـف  66.67بحيـث تحقـق كثافـة نباتيـة  ،سـم 20خـر وبـين النبـات واآل ،سـم 75والمسافة بين الخـط واألخـر  ،م 10طول الخط  ،خطوط
ات باألن اإلصـــ ،حـــةت مكافعمليـــا جـــرا ولـــم تُ  ،وخـــالل الموســـم تـــم إجـــراء عمليـــات التعشـــيب والتفريـــد والعزيـــق بشـــكل يـــدوي ، كتارنبات/هــــ

يديـــة) ري إعطـــاء الريـــات وفـــق  برنـــامج ري محصـــول القطـــن بالطريقـــة التقل شـــرية كانـــت دون العتبـــة االقتصـــادية، وبالنســـبة للـــري تـــمحلا
 .للتحليل اإلحصائي Genestat 7)برنامج )، وتم تحليل البيانات المأخوذة باستخدام المساكب(
 المناقشة:النتائج و 

 :النضج ةخالل مرحل نبات/يةر ضالخ عدد الفروع -1
الخدمات و  ،الظروف البيئيةولكنها تتأثر بالعوامل و  ،وهي صفة وراثية في نبات القطن ،في األسفلتتوضع الفروع الخضرية على النبات 

مل عدد من حت ةلما تحمله من فروع ثمرية ثانوي ،وتعد ذات صفة إنتاجية ،(2003 ،عبد العزيزالزراعية المطبقة على المحصول )
 ،عبد العزيز)و( 1987 ،الوكيلجاد و نتاجية في وحدة المساحة )زيادة اإل وبالتالي ،اهم في زيادة إنتاجية النباتتس يالت ،الجوزات
1996). 
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ووصـلت  ،33/1الصـنف حلـب مقارنة مـع  124والصنف حلب 73G لةسالال دنع معنوياً  عدد الفروع الخضرية زيادة( 2) الجدول يوضح
التفـوق بـين  هـذاويعـزى  (% في الموسم الثاني،5.21، 2.48)  وإلى ،على التوالي في الموسم األول (%6.01 ،3.55يادة إلى )ز نسبة ال

 .(El-Gohary et al., 1980) عامالت الزراعيةملاالختالف بين األصناف المزروعة في االستجابة لظروف المنطقة واالمعامالت إلى 
 )فرع /نبات( في مرحلة النضج الخضريةدد الفروع ع في التسميد اآلزوتيو الطرز الوراثيةتأثير  .2الجدول 

 الطرز الوراثية التسميد اآلزوتيمعامالت  الموسم
 المتوسط G73 الساللة 124الصنف حلب  33/1الصنف حلب

2011 

 3.02 3.05 3.08 2.93 كتارهـ / Nكغ  0
 3.97 3.98 4.09 3.83 كتارهـ / Nكغ  125
 4.25 4.26 4.37 4.12 كتارهـ / Nكغ  200
 3.88 3.89 4.00 3.74 كتارهـ / Nكغ  275

  3.79 3.88 3.66 المتوسط
LSD 5% للتفاعل           0.14 تسميدلل             0.11صنف لل NS 

2012 

 3.92 3.92 4.03 3.81 كتارهـ / Nكغ  0
 4.13 4.13 4.24 4.02 كتارهـ / Nكغ  125
 4.41 4.41 4.52 4.29 كتارهـ / Nكغ  200
 4.07 4.04 4.15 4.01 كتارهـ / Nكغ  275

  4.13 4.24 4.03 المتوسط
LSD 5% للتفاعل           0.15 تسميدلل             30.1 فصنلل  NS 

، 1T=0 ،2T=125) علـــى بقيـــة المعـــامالت معنويـــاً  كتـــاره/Nكـــغ (  3T=020) التســـميد اآلزوتـــيمعاملـــة تفـــوق  (2نتـــائج الجـــدول ) تبـــين
4T=275  ) كـــغN/5012.(% علـــى التـــوالي فـــي الموســـم األول وإلـــى )9.54،  57.0 ،40.73نســـبة الزيـــادة إلـــى ) ووصـــلت ،كتارهــــ ،

الذي بزيادته يزداد النمو الخضري  اآلزوتعنصر  كمية يادةإلى ز التفوق بين المعامالت  هذاويعزى  (% في الموسم الثاني،8.35، 6.78
 .(2012 و)زي ود، (2007 ،العزيز عبد)  يةد الفروع الخضر دعوبالتالي زيادة  ،لنبات القطن
 لـبالصـنف حأفضل القيم عند  ، وظهرتكان غير معنوي  التسميد اآلزوتياألصناف و عامالت أن التفاعل بين م (2) الجدول تثبت بيانات

ي الموسـم رع ف( ف4.52و) ،ولألا( فرع في الموسم 374.) حيث وصلت إلى  كتاره/Nكغ (  3T=020) التسميد اآلزوتيمعاملة و  124
 الثاني.

 :خالل مرحلة النضج نبات/مريةفي عدد الفروع الثتأثير ال -2
محصــول القطــن كونهــا تحمــل  فــي الهامــة اإلنتــاج وهـي أحــد مكونــات ،تتشـكل الفــروع الثمريــة عنــد نبــات القطــن بعــد تكــون الفــروع الخضــرية

 لخضـــريةطبيعــة نموهـــا وموقعهــا عـــن الفــروع اتختلـــف هــذه الفـــروع فــي تشـــكلها و و  ،جـــوزات تعطــي القطـــن الخــام ىلــإ األزهــار التــي تتحـــول
(Shlekhar,1990ــأث1996 ،( و) عبــد العزيــز ــأثر بالكثافــة الزراعيــة وعمليــات خدمــة ر عــددها ونموهــا بنــوع القطــن وصــنفه( ويت , كمــا تت

 (. Abd El Aziz, 1989) ( وArtunova, et al., 1982) والحراثة المحصول ومنها التسميد
 ،1-33الصــنف حلــب مقارنــة مــع  124والصــنف حلــب 73G لةســالال عنــد معنويــاً  الثمريــةعــدد الفــروع  زيــادة( 3الجــدول )تشــير بيانــات 

 هـذازى ويعـ (% فـي الموسـم الثـاني،11.25، 4.39)  ي في الموسم األول وإلـىلا(% على التو 3.85 ،2.03ووصلت نسبة الزيادة إلى ) 
 ,.Hussein et al) االختالف بين األصناف المزروعة فـي االسـتجابة لظـروف المنطقـة والمعـامالت الزراعيـةى لإالتفوق بين المعامالت 

1979). 
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ــــوق  (3الجــــدول )يوضــــح  ــــة تف ــــيمعامل ــــاً  كتارهـــــ/Nكــــغ (  3T=020) التســــميد اآلزوت ــــة المعــــامعنوي ــــى بقي ، 1T=0 ،2T=125)مالت  عل
4T=275  ) كــغN/59.48(% علــى التــوالي فــي الموســم األول وإلــى )4.17، 20.86 ،64.33)  ووصــلت نســبة الزيــادة إلــى ،كتــاره ،

الـــذي بزيادتـــه يـــزداد النمـــو  اآلزوتعنصـــر  كميـــة يـــادةالتفـــوق بـــين المعـــامالت إلـــى ز  هـــذاعـــزى يو  (% فـــي الموســـم الثـــاني،9.01، 15.63
 .(2012 و)عدلة، (2005 ،) عبد العزيزو (EL-Debaby et al., 1995) ريةثمالوبالتالي زيادة عدد الفروع  ،لقطنالخضري لنبات ا

الصــنف أفضـل القـيم عنـد  كـان غيـر معنــوي، وظهـرت سـميد اآلزوتـياألصـناف و التعــامالت أن التفاعـل بـين م (3) الجـدول تبـرهن بيانـات
ف نصـــال دنــع، و ( فـــرع 11.43)لت إلــى فــي الموســم األول حيـــث وصــ كتـــاره/Nكــغ (  3T=020) التســـميد اآلزوتــيمعاملــة و  124حلــب
 ي الموسم الثاني.ف( فرع .9713)حيث وصلت إلى  كتاره/Nكغ (  2T=125) التسميد اآلزوتيمعاملة و  124حلب

 )فرع /نبات( في مرحلة النضج الثمريةفي عدد الفروع  التسميد اآلزوتيو الطرز الوراثيةتأثير  .3الجدول 

 الطرز الوراثية التسميد اآلزوتيمعامالت  الموسم
 المتوسط G73 الساللة 124الصنف حلب  33/1الصنف حلب

2011 

 6.84 6.83 7.04 6.66 كتارهـ / Nكغ  0
 9.30 9.31 9.50 9.10 كتارهـ / Nكغ  125
 11.24 11.22 11.43 11.07 كتارهـ / Nكغ  200
 10.79 10.84 10.92 10.63 كتارهـ / Nكغ  275

   9.55 9.72 9.36 المتوسط
LSD 5% للتفاعل           0.32 تسميدلل             0.06صنف لل  NS 

2012 

 8.12 8.10 8.49 7.76 كتارهـ / Nكغ  0
 11.20 10.18 13.97 9.44 كتارهـ / Nكغ  125
 12.95 12.72 13.80 12.34 كتارهـ / Nكغ  200
 11.88 12.80 10.43 12.41 كتارهـ / Nكغ  275

   10.95 11.67 10.49 المتوسط
LSD 5% 0.80 للتفاعل           0.52 تسميدلل             270. صنفلل 

 :نبات/المتفتحة عدد الجوزات -3
أهــم المؤشــرات الهامــة فــي مكونــات محصــول القطــن وتتــأثر هــذه الصــفة بعوامــل بيئيــة وزراعيــة  زات علــى النبــات أحــدتعتبـر صــفة عــدد الجــو 

  .(1996العزيز, ) الصنف ( )عبد توأخرى متعلقة بالنبا
-33الصـنف حلـب مقارنـة مـع  124والصنف حلـب 73G لةسالال عند معنوياً  نبات/الجوزات المتفتحةعدد  زيادة (4نتائج الجدول ) تشير

 (% فــي الموســم الثــاني،17.75، 15.10)  (% علــى التــوالي فــي الموســم األول وإلــى15.03 ،14.24ووصــلت نســبة الزيــادة إلــى )  ،1
 ،النـداوي )المنطقـة والمعـامالت الزراعيـة  االختالف بـين األصـناف المزروعـة فـي االسـتجابة لظـروفت إلى الن المعاموق بيالتف هذاويعزى 
(1997. 

ــــي ن  ــــوق ( 4الجــــدول )يب ــــمعامتف ــــي ةل ــــاً  كتارهـــــ/Nكــــغ (  3T=020) التســــميد اآلزوت ــــة المعــــامالت معنوي ــــى بقي ، 1T=0 ،2T=125) عل
4T=275  ) كغN/58.11(% على التوالي فـي الموسـم األول وإلـى )13.25، 14.34 ،57.21 ) الزيادة إلىووصلت نسبة  ،كتاره ،

يـزداد النمـو الخضـري  اآلزوتعنصـر  كميـة يـادةز ه بنـأالتفـوق بـين المعـامالت إلـى  هذاويعزى  (% في الموسم الثاني،13.74، 15.62
 (.2005 ،) عبد العزيزو and Oosterhuis (Zhao (2000,نبات/الجوزات المتفتحةعدد  يزدادوبالتالي  ،لنبات القطن
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 124 الصـنفأفضـل القـيم عنـد  كـان غيـر معنـوي، وظهـرت األصناف و التسميد اآلزوتيعامالت أن التفاعل بين م (4) الجدول يوضح
 يفــ جــوزة( 16.15، و)فــي الموســم األول جــوزة (13.67حيــث وصــلت إلــى  ) كتــاره/Nكــغ (  3T=020) التســميد اآلزوتــيمعاملــة و 

 .يالموسم الثان
 نبات/في عدد الجوزات المتفتحة التسميد اآلزوتيو الطرز الوراثيةتأثير  .4الجدول 

 الطرز الوراثية التسميد اآلزوتيمعامالت  الموسم
 المتوسط G73 الساللة 124الصنف حلب  33/1الصنف حلب

2011 

 8.32 8.81 8.76 7.39 كتارهـ / Nكغ  0
 11.44 11.90 11.97 10.45 كتارهـ / Nكغ  125
 13.08 13.51 13.67 12.07 كتارهـ / Nكغ  200
 11.55 11.98 12.13 10.54 كتارهـ / Nكغ  275

  11.55 11.63 10.11 المتوسط
LSD 5% للتفاعل           0.78 تسميدلل             0.41صنف لل  NS 

2012 

 9.74 10.23 10.43 8.56 كتارهـ / Nكغ  0
 13.32 14.00 13.81 12.16 كتارهـ / Nكغ  125
 15.40 15.88 16.15 14.15 كتارهـ / Nكغ  200
 13.54 13.86 14.79 11.99 كتارهـ / Nكغ  275

  13.49 13.80 11.72 المتوسط
LSD 5% للتفاعل          1.31 تسميدلل             1.51صنف لل   NS 

 :وزن الجوزة/غ -4
وخاصة إذا  فبزيادة وزن الجوزة الواحدة يزداد اإلنتاج ،ل القطنة أحد أهم مكونات الغلة في محصو ز لجو وزن القطن المحبوب في ا تبريع

 .ارتبطت زيادة وزن الجوزة مع زيادة عدد الجوز
في الموسم  33/1الصنف حلب و   ،124والصنف حلب، 73G لةسالال عندوزن الجوزة/غ  عدم وجود فروق معنوية في (5الجدول ) يبي ن

ووصــلت نســبة ثــاني فــي الموســم ال 33/1الصــنف حلــب  مقارنــة مــع 124و 73Gســاللتي القطــن الوقــت الــذي تفوقــت معنويــًا  يفــ ،ألولا
االخـتالف بـين األصــناف المزروعـة فـي االســتجابة التفــوق بـين المعـامالت إلــى  هـذاويعـزى  ،ى التــوالي(% علـ6.51 ،4.49الزيـادة إلـى ) 

 2001). عبد هللا، )ا يتوافق مع ذوه اعيةلظروف المنطقة والمعامالت الزر 
، 1T=0)مقارنـة مـع بقيـة المعـامالت  كتارهــ/Nكـغ (  3T=020) يد اآلزوتـيالتسممعاملة زيادة وزن الجوزة في  (5الجدول ) شير نتائجت
2T=125  ،4T=275  ) كغN/لـى إل و (% علـى التـوالي فـي الموسـم األو 3.42، 5.98 ،51.18)  ووصـلت نسـبة الزيـادة إلـى ،كتارهـ
نمـو الخضـري لنبـات القطـن، في الموسـم الثـاني، ويعـزى هـذا إلـى أنـه بزيـادة كميـة عنصـر اآلزوت يـزداد ال(% 6.91، 2.90، 31.95)

ة حصـة الجـوزة الواحـدة مـن المـدخرات وبالتـالي زيـاد ،التركيـب الضـوئي ينتج عنه زيادة مـدخرات عمليـة وهذا ،مسطح ورقي أكبروبالتالي 
 .EL-Okkia et al ., 1980)) يتوافق ذلك مع  ،وزنهالى زيادة إدي مما يؤ  ،الغذائية

و  124أفضـل القـيم عنـد السـاللة  ان غيـر معنـوي، وظهـرتكـ التسـميد اآلزوتـياألصناف و عامالت أن التفاعل بين م (5الجدول ) يبرهن
، لثـاني( غ غي الموسم ا6.14و) ،ول( غ في الموسم األ5.21حيث وصلت إلى  ) كتاره/Nكغ (  3T=020) التسميد اآلزوتيمعاملة 

( 06.1و)، ( غ في الموسـم األول.165حيث وصلت إلى  ) كتاره/Nكغ (  3T=020) التسميد اآلزوتيمعاملة و  73Gالساللة  وعند
 .ي الموسم الثانيفغ 
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 غ. /في وزن الجوزة اآلزوتيالتسميد و الطرز الوراثيةتأثير  .5الجدول  

 الطرز الوراثية يالتسميد اآلزوتمعامالت  الموسم
 المتوسط G73 الساللة 124الصنف حلب  33/1الصنف حلب

2011 

 3.40 3.41 3.46 3.32 كتارهـ / Nكغ  0
 4.85 4.87 4.91 4.76 كتارهـ / Nكغ  125
 5.14 5.16 5.21 5.05 كتارهـ / Nكغ  200
 4.97 4.97 5.07 4.87 كتارهـ / Nكغ  275

   4.60 4.66 4.50 المتوسط
LSD 5% صنفلل  NS             للتفاعل           0.34 تسميدلل  NS 

2012 

 4.57 4.52 4.90 4.29 كتارهـ / Nكغ  0
 13.32 14.00 13.81 12.16 كتارهـ / Nكغ  125
 15.40 15.88 16.15 14.15 كتارهـ / Nكغ  200
 13.54 13.86 14.79 11.99 كتارهـ / Nكغ  275

  13.49 13.80 11.72 المتوسط
LSD 5% للتفاعل          0.30 تسميدلل             0.20 نفصلل   NS 

 :كتارإلنتاجية كغ/هـا -5
هــي نتيجــة لتفاعــل العوامــل البيئيــة والزراعيــة  ةواإلنتاجيــة بالمحصــل ،ســي مــن زراعتــهتعتبــر اإلنتاجيــة فــي محصــول القطــن الهــدف األسا

الصـــفات المدروســـة ســـابقًا )عـــدد الفـــروع  والتــي تـــؤثر بمجملهـــا علـــىلمحصـــول خـــالل فتـــرة البحـــث , اوالوراثيــة والعوامـــل المدروســـة علـــى 
  .في النهاية على اإلنتاج تؤثر بالتاليو  ،لخ...(إالخضرية والثمرية وعدد الجوزات ووزن الجوزة 

 لـذي حـدثت، في الوقت اكتارجية كغ/هـااإلنت في  124والصنف حلب 73G لةسالالبين  عدم وجود فروق معنوية (6) نتائج الجدول تبين
(% علــى 18.13 ،15.00بة الزيــادة إلــى )ووصــلت نســ ،1-33الصــنف حلــب  عمــ تهمــامقارن عنــدكتار اإلنتاجيــة كغ/هـــة فــي معنويــ زيــادة

األصـناف  ناالخـتالف بـيالتفوق بين المعـامالت إلـى  هذاويعزى  (% في الموسم الثاني،29.32، 26.75التوالي في الموسم األول وإلى )
   .(Fernandez, 1998)و 1997) ،النداوي )تجابة لظروف المنطقة والمعامالت الزراعية ة في االسالمزروع

 (كتارهـ غ/ك)في اإلنتاجية  التسميد اآلزوتيو  الطرز الوراثية( تأثير 6الجدول )

 الطرز الوراثية التسميد اآلزوتيمعامالت  الموسم
 المتوسط G73 لساللةا 124الصنف حلب  33/1الصنف حلب

2011 

 2508 2567 2674 2283 كتارهـ / Nكغ  0
 3329 3474 3526 2987 كتارهـ / Nكغ  125
 3628 3756 3852 3276 كتارهـ / Nكغ  200
 3443 3570 3681 3077 كتارهـ / Nكغ  275

  3342 3433 2906 المتوسط
LSD 5% للتفاعل          162.8 تسميدلل           126.3صنف لل  NS 

2012 

 3380 3626 3678 2835 كتارهـ / Nكغ  0
 4603 4996 4952 3862 كتارهـ / Nكغ  125
 5380 5693 5822 4626 كتارهـ / Nكغ  200
 4918 5207 5467 4080 كتارهـ / Nكغ  275

  4881 4980 3851 المتوسط
LSD 5% للتفاعل          524.8 تسميدلل             972.7صنف لل  NS 
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 مقارنـــة مـــع كتـــاره/Nكـــغ (  3T=020) املـــة التســـميد اآلزوتـــيمع فـــي معنويـــةً  كانـــت كتـــاراإلنتاجيـــة كغ/ه زيـــادة أن (6ل )الجـــدو  يبـــي ن
(% فـي الموسـم  8.98،  44.66في الموسمين الزراعيين، ووصلت نسبة الزيـادة إلـى ) كتاره/Nكغ (   1T=0 ،2T=125)المعامالت 

، and Oosterhuis (Zhao (2000,يتوافق التأثير اإليجابي للتسميد اآلزوتي مع  ( % في الموسم الثاني،16.88، 59.17األول و)
، ومــن خــالل النتــائج نالحــظ أنــه بزيــادة معــدل التســميد كتــاره/Nكــغ  (2T=125  ،4T=275)ولــم تحــدث فــروق معنويــة بــين المعــاملتين 

لهــذه  لســلبي فــي الخصــائص المورفولوجيــة واإلنتاجيــةويعــود ذلــك إلــى التــأثير االكلــي  انخفــض اإلنتــاج كتــاره/Nكــغ  275اآلزوتــي إلــى 
النباتــات فيهــا إلــى شــجيرة خضــراء انخفضــت إنتاجيتهــا مــع مثيالتهــا فــي المعــدالت األقــل ممــا جعــل الزيــادة فــي  المعاملــة والتــي تحولــت

 .(Palomo et al., 1999) وهذا يتوافق مع إنتاجيتها ال تغطي نفقات التسميد اآلزوتي
الصـنف حلــب أفضــل القـيم عنـد  كــان غيـر معنـوي، وظهـرت التسـميد اآلزوتـياألصـناف و عــامالت أن التفاعـل بـين م (6الجـدول ) يوضـح

( 5822، و)فـــي الموســـم األول كتاركغ/هــــ( 3852ى  )حيـــث وصـــلت إلـــ كتـــاره/Nكـــغ (  3T=020) التســـميد اآلزوتـــيمعاملـــة و  124
ـــ كتاركغ/هــــ ـــانيف ـــةو  37Gعنـــد الســـاللة  وعنـــد ،ي الموســـم الث ـــاره/Nكـــغ (  3T=020) التســـميد اآلزوتـــي معامل حيـــث وصـــلت إلـــى   كت

 .ي الموسم الثانيف كتاركغ/هـ( 5693، و)في الموسم األول كتاركغ/هـ( 3756)
 االستنتاجات:

وع الخضـــرية ر )عـــدد الفـــفـــي أغلـــب الصـــفات المدروســـة  33/1الصـــنف حلـــب  علـــىمعنويـــًا   73G لةســـالوال 124الصـــنف حلـــب تفـــوق 
 .في الموسمين الزراعيين اإلنتاجية(و  توزاوعدد الج ،والثمرية

)عـدد الفـروع الخضـرية والثمريـة وعـدد في أغلب الصفات المدروسـة   124والصنف حلب 73G لةسالال بين م ُتلحظ فروق معنويةل -1
 .وسمين الزراعيينفي الم واإلنتاجية( الجوزات

كغ ( 1T=0 ،2T=125  ،4T=275)عامالت قية المعلى ب كتارهـ/Nكغ ( 3T=020) تيو اآلز تفوقت معنويًا معاملة التسميد  -2
N/في الموسمين الزراعيين. في أغلب الصفات المدروسة كتارهـ  

 التســـميد اآلزوتـــيملـــة معاو  124 الصـــنف حلـــبأفضـــل القـــيم عنـــد  األصـــناف و التســـميد اآلزوتـــيعـــامالت مبـــين أعطـــى التفاعـــل  -3
(3T=020  ) كغN/كتاره. 

 :مقترحاتلا
المعتمد  1-33الصنف حلب بداًل من   73G والساللة  124الصنف حلب زراعة لها  هةبظروف مشابو  ابمنطقة الغفي يمكن  -1

 . حاليًا في المنطقة
وصواًل إلى أفضل ف منطقة الغاب في زراعة محصول القطن في ظرو  كتارهـ/Nكغ ( 3T=020) اآلزوتيمعاملة التسميد استخدام  -2

 (اليوريا)من السماد اآلزوتي  كغ/415ات مؤتمرات القطن التي تحدد الكمية /هذا يتوافق مع مقرر و  ،بأقل تكلفة للتسميد اآلزوتيو إنتاج 
 في الهكتاـر.

 :المراجع
ع و المزر  (.Gossypium hirsutum h)ي القطن . التداخل بين بعض التراكيب الوراثية والبيئية ف(1997) ، ابراهيم سعيد احمدالنداوي 

 .132. ع. صجامعة بغداد ،، كلية الزراعةوحة دكتوراه لعراق. أطر في عدة مناطق من ا
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Abstract 

The research was carried out during 2011 and 2012 at AI-Ghab Research Center 

to Study the response of cotton variety (Aleppo 124) for different levels of 

nitrogen fertilization under the conditions of AI-Ghab. Three genotypes 

(Aleppo124, Aleppo 33/1, and G73) and four levels of nitrogen fertilization 

(T1=0, T2=125, T3=200 and T4=275) kg/ha were used. The experiment was 

laid out in split-plot design with three replications. This study showed that there 

were no significant differences between, Aleppo124 variety, and line G73, 

whereas both surpassed significantly the variety Aleppo 33/1 in yield's 

components and yield in two seasons. The level of nitrogen fertilization 

(T3=200) significantly surpassed the two levels (T1=0 and T2=125), but there 

was no significant difference with level (T4=275) in yield components and 

yield in two seasons. The increase in productivity reached (44.66 and 8.98%) in 

the first season and (59.17 and 16.88%) in the second season when compared 

T3 to T1 and T2 respectively. The best value of interaction between varieties 

and nitrogen fertilization level was achieved with the variety Aleppo124 and 

T3. 
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