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  تأثير القرط ومسافة الزراعة في نمو وحاصل نبات العصفر

 

 رياض كزار الغانمي 

 المعهد التقني / المسيب  
 المستخلص 

نل ق ذذم رذذ  ية  2222ـ  2223نفذذ ت ربة ذذم ية فيذذم لذذل عهذذال قني /ذذل قنبهلذذل م قنيرذذي  نفيا ذذ  قن  قيذذل         

   Carthamus tinctorius L وعةصل نبذةت قن فذفة  (    يفى نيا 53،  53،  23،نثةقنهةط و رةلم قن  قيم )

و بفيي  قنهطةيةت قن شاقئيم قنكة فم و     م  كة قت عيث ر  قخبية   بيايم  ن قنلبةرذةت قني  ويذم وقىذة  

ن/ذذة طذذةط قنبذذةقي  قنطةليذذم قنةئيرذذيم   لذذة  وطبذذل  ةعفذذم قنب ايذذةج   ت/ذذةت قنلبذذةئر وىذذا  رذذ  ية   لذذا  نفهذذةط 

وقنبلقخل  يل/ية لل قنففةت قنخضةيم وقالنبةىيم نفلبةرةت ، وطل  فغ  يفى   لل ق رفذة  قنلبذةت و رةلةت قن  قيم 

ويل  قنفةو  قنخضةيم ويل  قالىةقس م نفلبةت قناقعل ويل  قنب و  نفبةس قناقعل ويذل  قنبذ و  نفلبذةت قناقعذل 

قنكفذل نفلبذةت  ذن قنبذ و  ووزن  وططة قنرةق ويل  قنفةو  قنثةنايم وقنازن قنبةف نالى ق  قنخضذةيم وقناةصذل

 ذ     22ج2052 ذ    لذل قنبذةس و  22ج55ىة ذة  و  22ج22لةيذة  خضذةية  و  52ج35   و  32ج050 ئم    ة 

غ م ئذذم 52ج0قناقعذذل  غذذ  م قنلبذذةت 25ج022غذذ  و  05ج50لةيذذة   ةنايذذة  و  22ج22 ذذ  و  22ج55نفلبذذةت قناقعذذل و 

   لل عين  يطت   ة فم قنيهة نه  53قخل قنهةط  ع  رةلم قن  قيم نفففةت قني كا   يفى قنباقنل يلل رل    ة

 ذذ    م قنبذذةس قناقعذذل ،  00ج25ىة ذذة  ،  02ج23لةيذذة  خضذةية ،  02ج02 ذذ  ،  22ج02)قنلثذة( نففذذفةت قيذذال  

غذ  نالىذ ق  قنخضذةيم نفلبذةت و  22ج32لةيذة   ةنايذة  ،  22ج5 ذ  ططذة قنرذةق ،  25ج02     نفلبذةت ،  02ج220

 غ   نألى ق  قنخضةيم قنبةلم يفى قنباقنل ج  02ج23

 

Effect of pinching and plant spacing on growth and yield of  ( 

Carthamus tinctorius L.)    safflower 

 

Abstract  

    An experiment was conducted 2005/2006 to study the effect of pinching and plant 

spacing (0, 25 , 35 , 45cm ) on growth and total yield of safflower (Carthamus 

tinctoius) in the Technical Institute / Musaib . Randomize Complete Block Design 

with 4 riplications . Pinching was done before flowering and during bloom period. 

Results showed that pinching had a significant effect on vegetative and reproductive 

growth . Pinched plants with 35 cm apart gave highest values of plant height , shoot 

numbers , capsules numbers , plant number of seeds / capsule , number of seeds / 

plant , number of secondary shoots , dry matter of the vegetative part and total yield   

( seeds ) which 141.50cm, 53.30 shoot, 66capsule, 43 seed/capsule, 

2846.00seed/plant, 34cm, , 22.60secondary shoot, 98.19g and 106.04g/plant 7.40g ) 

respectively . Control treatment on the other hand , gave lowest values of the above 

mentioned traits ; 70.20cm, 10.70shoot, 25.10capsule, 24.17 seed/capsule, 

621.10seed, 10.23cm. 10.12mm,3secondaryshoot,52.60g,25.10cm)respectively .                                                                          

 

 المقدمة    

 يبيذم  ذن قنياةصذيل قن  ( .Carthamus tinctorius L )) قنهذةط  ( Safflowerي ذل نبذةت قن فذفة        

 0502   قيبه لل قن ةقق يذة    اشة واا  افال عانل شبا  وطل Asteraceaeوقنطبيم ويلبيل قنى قن ةئفم 

[ ج يذذ    0552 وكةنذذت قنلبذذةئر عيلئذذ  غيذذة  شذذب م نهفذذم منبةىيبذذه ويذذل   غبذذم قنفالعذذين  ةنب ة ذذل   ذذه  صذذفة ،

( ج وصذل   ذلل Omidi ,2002) لذل قن/لذل  فلق  مال  ن  كثذة  ذن نفذن  نبةىذه قن ذةنيل 22قن ففة لل  كثة  ن 

كغذ  م  3220بةج ناعل  قنيرةعم ل/ا لل رةكية نكغ  م اـ   ة  يفى   002منى  2225قإلنبةج قن ةنيل نف ففة ية  
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[ ج  ور ا   اييبه لل قن ذةقق كانذه  ذن قنياةصذيل قن يبيذم قنهفيفذم قنبذل رالئذ  قنيا ذ  قنشذبا  F.A.O 2003اـ  

من  غف  قنياةصيل قن يبيم قألخة  لذل قن ذةقق اذل  اةصذيل صذيفيم و ن قنغةيذم قأل ة ذيم  ذن نفبيئم قن ةقطيم مذ 

(  52ـ  52ز قيبه ال قنب و  وقنبل ربيي   ة رفة   ابا  قنبةورين وقن يت عيث رفل نربم قن يذت ليذه        ) 

قال يليذذم وقني ذذة ن  ( % كيذذة يابذذا  قنشذذة  قنياضذذة  لذذه يفذذى قن ليذذل  ذذن قألعيذذة  00ـ  00% وقنبذذةورين ) 

، وررذذذب يل  ىذذذ ق  قنلبذذذةت قألخذذذة  ألغذذذةق  طبيذذذم  ب ذذذل ة  ل/ذذذة  Eو  Cو  B12و  B2و  B1وقنفيبة يلذذذةت 

[ج ورشذذية كثيذذة  ذذن Wiess , 1970ق ذذب يةل قألىذذ ق  قنخضذذةيم نيلذذع قإلى/ذذة  وطفذذم قنخفذذا م يلذذل قنلرذذة  

ةىم  ذن نبذةت قن فذفة رفيذل لذل يذالج   ذةق  قنل ق ةت قنيخببةيم وقنرةيةيم قنى  ن   ذب يةل قأل ويذم قنيرذبخ

قنهف  وقنشةقيين وضغط قنل  وقألو ق  قنيةربطذم  ةنةضذا  لضذال  يذن   ذب يةل زايذةقت قن فذفة لذل قيطذة  

قنفذذذذان قألصذذذذفة  و قنبةرهذذذذةنل قنرذذذذةطع نفذذذذةز وقنارذذذذة  وقنفففذذذذةت وقنخبذذذذ  ولذذذذل رفذذذذليع  ذذذذاق  قنببييذذذذل                   

 Dajue , Li ,and Hans ,1996 ج ز   قن فذذفة طذذليية   ذذن  ىذذل قنفذذبغةت قنياىذذا ة لذذل  زاذذة   قنبذذل ]

[ ج  ل  قالابية    يت قن ففة وذنك ال رفذة  Wiess , 1970  بخل /ة طل ة  قنيفةيين نبفاين قنهطن وقناةية  

ييذم [ج وألاEl – Sahookie  2004نبهفيذل قإلصذة م  بفذف  قنشذةقيين     linoleicنربم ا ق قناذة    نذلالل 

ا ق قنيافال ونلل ة قألصلةف قني بيذلة لذل قن ذةقق  ذن عيذث  بةر/ذة ونهةور/ذة نذ نك رذ  قالربذة  منذى طذةط   ذ  

قنلبةرذذةت نغذذة  رشذذبي /ة يفذذى  يطةئ/ذذة  كثذذة لةويذذة  و ىةق ذذة  زاةيذذم  يذذة يذذل كل يفذذى منبةىيبذذه  ذذع  اةونذذم 

رة قنرية ة قنهييم نفبةقي  قنطةليم  ية رشخيص     قنففةت قنيظ/ةيم وقنفرفبيم عيث طةط قنلبةت يؤ   قنى ك

و من طذذةط نبذذةت ج يذذؤ   منذذى نيذذا ورفذذبم قنبذذةقي  قنبةنبيذذم وميطذذة   كثذذة يذذل   ذذن قأللذذة  وقألو قق وقألزاذذة 

ج  ووىذذل قنباذذةلل  ( GoinerجPickhardt  1970)قنبذذةقي  قنبةنبيذذم ويذذل  قألزاذذة   قنذذلقوو   طذذل زق   ذذن نيذذا 

وقنةش  ةنيغ   قنا طل  ة ذبة وقنبذلقخل  يل/يذة رذ  يةق    لايذة  يفذى صذفةت قنليذا قن ييفيم قنهةط  2225وعرن 

 ن ن يفيم  2223وقألزاة  وزية ة قنيرةعم قنا طيم ويل  قنفةو  نفلبةت قنلقوو   صلن كةنالة ،ووىل قنببا   

نبال ذذبيكيم ج و ن فذى قنليذا قنخضذذة  وزيذة ة قناةصذل نلبذذةت قنبة يذة وقنيذ  و  لذذل قنبيذات قيقنهذةط رذ  ية كبيذذة 

قألابية    يفيةت خل م قنبة م وقنيافال يرةا   شذكل ل ذةل   يذة ة قألنبذةج ورارذين ناييبذه  ذن خذالل ييفيذةت 

  ةلم  رةلم قن  قيم قنيالئيم  ين قنلبةرةت يؤ   قنى قنافال يفى كثةلةت نبةريم  خبففم و ةنبةنل  خبالف   ىم 

ج وطذذل وىذل قنفذذةيم  Kuimar-1998 يةت ويذل كل يفذذى قناةصذل قيبذةق  قنضذذا  وقنبلذةلل يفذذى قنيذة  وقنيغذذ

لل ربة م عهفيم لل  اطذم   اذةا قنبةىرذيم لذل  اةلظذم قنبفذةة   ق ذم رذ  ية قنيرذةلةت  ذين  2222وقنةلةيل 

صذلن ىيفذم (    ويل  قنلبةرةت لل قنبا ة يفى نيذا وعةصذل نبذةت قن فذفة  02،22،52،52،32)    قنلبةرةت  

 50ج53    ين قنلبةرةت  يفى   لل أل رفة  قنلبةت و فذغ 52عيث  يطت   ة فم نبةرين لل قنبا ة  يرةلم ز قيم 

قن زيذذة ة قنيرذذةلم  ذذين قنخطذذاط رذذؤ   قنذذى زيذذة ة يذذل  قأللذذة  نفلبذذةت وكذذ نك زيذذة ة  Paroda2000 ذذ  ج وذكذذة 

 ذذ   ذذين 32قن  رذذةلم قن  قيذذم  2222فذذةير وقنةلذذةيل قنكثةلذذم قنلبةريذذم رذذؤ   قنذذى رهفيذذل يذذل  قنفذذةو  ، وقشذذة  قن

 ذ   طذل   ذلل  ذن 02لةيذة  خضذةية  لذل عذين  يطذت قنيرذةلم  3ج3قنلبةرةت  يطت  كثة يل   ن قنفةو  وطل  فغ 

-3يلذل ز قيذم صذلفين  ذن قن لفذة  0550وآخذةون  Usiuلةية  ج وطذل وىذل  52ج5قنفةو  قنخضةيم عيث  فغ 

 ذذ  ن/ذ   قألصذذلةف عيذذث  22 ذ  لهذذل رفاطذذت قنيرذةلم  22،52،22ين قنيذذةوز و يرذةلم ز قيذذم  ذ 025-3و  000

 هة نذم نفيرذةلةت قألخذة  قنبذل  يطذت  طذل   ذلل  0ج5 يطت  يفى   لل  ن قألىةقس نفلبةت قناقعل وطل  فغت 

قن نبةرذةت قن فذفة قني  ويذم  0552ىذةس نفلبذةت قناقعذل ج ووىذل غفذا  وىذةف  2ج0 ن قألىذةقس وطذل  فغذت 

 ذ  ة وكذةن وقضذاة  يلذل زيذة ة  رذةلم  0222   قن الةك ر  ية   لا  يفذى وزن  22،52،52،32،22 يرةلةت 

  ( وطل رةىم ا   قنفةوطةت قنى قن قنةؤوس قألونيم قنبل قنببت  صذبات نذلي/ة لةصذم قألخفذة  22قن  قيم )

ة  ذن  اذ  قن اق ذل قنبذل ررذةيل  كبة  رب  طفم قنبلةلل  ين قنلبةرةت يفى قنيبطفبةت قأل ة يم نبكايل/ذة وقنبذل ر ببذ

يفى   بال  قنب و  ج و ن ر  ية قنيرةلم  ين قنلبةرةت وزية ة يذل  قنلبةرذةت لذل قنبذا ة     قنذى قنخفذة  كبيذة لذل 

 غ   30ج25   قنبل  يطت  كبة عةصل و فغ 32عةصل قنلبةت عيث رفاطت  رةلم قن  قيم 

( ن  رظ/ة قخباللةت   لايم لل عةصل   Leeو   Gilla[ يلل ز قيم صلفين ) 2225Mohammedو شة   

غ  م نبةت لل عين  25جLee 5غ  م نبةت وقنفلن  02جGilla  0قنلبةت  ين قنفلفين عيث  يطى قنفلن 

لل عين  فغ  Gillaطن م اـ  2غ  م نبةت ق ة عةصل وعلة قنيرةعم لهل  فغ  5ج50 يطى قنفلن قنييل قنيلبخ  

 طن م اـ ج  35ج2عةصل صلن قنييل 
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 المواد وطرائق العمل 

لذذل رة ذذم عففذذت  2222ـ  2223قىذذة  قنباذذث لذذل عهذذال قني /ذذل قنبهلذذل م قنيرذذي  خذذالل قنيا ذذ  قنشذذبا         

(  نل ق م ر  ية قنهةط و  رةلةت قن  قيم لل نيا وعةصل نبةت قن ففة جنف ت ربة م 0صفةر/ة كية لل قنبلول )

( 23،53،53قن ة ذل قألول  رذةلةت قن  قيذم              ) نثذة، ثذل  RCBD(و ة بخلق  رفذيي   2×  5ية فيم )

   وقن ة ل قنثةنل قنهةط و ىةيت ييفيةت خل م قنبة م  ن عةق م نيةرين  ب ة لرين  اق طم قنياةقا قنيطةعل 

قنهال     ن يت  اق طم قأل شةط قنهةصيم ور  ررذايب/ة  لنذم قنبرذايم وطرذيت     قنببة ذم منذى  ذةوز و طذال 

فيةز قناقعل و اقطع     م  ةوز نفاعلة قنببةيبيذم وعرذ   رذةلةت قن  قيذم رذ  ر ييذة قنيذةوز و  ذل ىفةل/ذة   ن3

( وقن   ر  قنافال يفيه 0552   )صفة3و  يق  2223م00م00ز يت قنب و  قنفلن ىيفم  لل ىا   بة يخ 

نبذةت  ذ  راقنذت ييفيذم قنذة  كفيذة  ن  اطم قأل اةا قن  قييم نيةك  قنة يع ج و ويت قناعلة قنببةيبيذم  ةيذم قإل

 يت قناةىم مني/ة و ىةيت ييفيةت خل م قنيافال  ن ييفيةت قنبةطيذع وقنخذن وقنب شذي  وعرذ  قناةىذم  ذع 

و لل م وقعلة طبل قن  قيذم  P2O5كغ م  02قإل هة  يفى نبةت وقعل نكل ىا ة ج  ضين قنرية  قنفا فةرل  يهلق  

كغذ م  و ثال ذم  ل ذةت قألونذى   ذل قإلنبذةت وقنثةنيذم يلذل ركذان 022رذ  مضذةلم    ة قنرية  قنليبةوىيلذل ) قنيا يذة (

( ج ور  طةط قنبةقي  قنطةليم  2225قنبةقي  قن اةيم وقنثةنثم يلل رفبم قألزاة  يفى قنرةق قنةئيريم ) قأل ةقاييل

رذةت قألخذة   ذلون طذةط قنةئيرم نلبةرةت قني  ويم لل قناعلة قنببةيبيم طبل  ةعفم قنب اية لل عين رةكذت قنلبة

نبةرذةت يشذاقئية   ذن قنلبةرذةت  02قنبةقي  قنطةليم كي ة فم نفيهة نم ور    ق م قنففةت يلل  ةعفم قنافة    خذ  

قني  ويم لل قنيةزين قنا طين نكل   ة فم نفاعلة قنببةيبيم   ل ييفيم قنلضر قنبة  وراال  و قق قنلبةرةت نفان 

( ورذ  طيذةس قنفذفةت قنبةنيذم :   ذلل 2225قألخضة يفذى قألىذةقس ) قأل ةقاييذلقألصفة  ع  هة  طفيل  ن قنفان 

طال قنلبةت عيث طيل ق رفة  قنلبةت  اق طم  رطةة خشبيم  ل ىم  ةنرلبيبةقت  ن  طم قنبة م قنى  يفذى طيذم 

ططة قنرذةق لل قنلبةت وك نك يل  قنبفةيةت نفلبةت قناقعل ويل  قألىةقس ) قنةؤوس قن اةيم نفلبةت ( ور  طيةس 

 اق طم آنم قنفيةنيم ور  عرة  قنازن قنبةف نألى ق  قنخضةيم ) قنريهةن وقألو قق (   ل ربفيف/ذة  اق ذطم لذةن 

( وكذذ نك رذذ  عرذذة  يذذل   Zalaba2006  ىذذم  ئايذذم ناذذين  بذذات قنذذازن ) 02ك/ة ذذةئل يفذذى   ىذذم عذذةق ة 

 ة وعةصذل قنلبذةت قنكفذل غ منبذةت يفذى  ذ 022قألىةقس نفلبةت قناقعل ويل  قنبذ و  لذل قنبذةس قناقعذل ووزن 

( ج عففت قنبيةنةت وعرذ  قنبفذيي  قنيببذع وقخببذةت قنيبا ذطةت   طذل  Herdich1991% ) 03  ةس قنةطا م 

 ج(  0502) قنةقو  23ج2لةق   لا  

 

 ( يبين بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية لتربة حقل التجربة قبل الزراعة1جدول رقم )

درجة التفاعل 

PH 

 التوصيل الكهربائي

EC (dsm
-1

) 

المادة العضوية 

% 

النتروجين 

 الكلي %

الفسفور 

 ملغم/كغم

كاربونات 

 الكالسيوم %

7.6 8.3 0.86 0.32 3.6 25 

 التوزيع الحجمي لمغسوالت التربة

 نسبة الرمل نسبة الطين  نسبة الغرين 

40.5 41.5 1.8 

 لل قنيري ر  رافيل ا   قنففةت لل  خببة قني /ل قنبهلل 

 النتائج والمناقشة 

(  ن الةك لةوطةت   لايذم  ذين قنلبةرذةت قنيهةوطذم وقنغيذة  هةوطذم  5( و )  2ربين قنلبةئر لل قنبلول )           

 50ج50عيث رفاطت قنلبةرةت قنيهةوطم لل صفةت يل  قنفةو  قنخضةيم عيث  يطت  يفى   ذلل وطذل  فغذت   ) 

لةية   و يفى   لل  ن قنازن قنبةف نألى ق  قنخضذةيم  02ج02قنفةو  قنثةنايم ( لةية  م نبةت و يفى   لل  ن 

( ىة ة  م نبةت و يفى   لل نففم 50ج55غ  و يفى   لل ن ل  قالىةقس ) قنةؤوس ( طل  فغت ) 25ج02وطل  فغ 

ناقعل طذل  فغذت (    ة م نبةت و يفى   لل ن ل  قنب و  لل قنلبةت ق 32ج55يل  قنب و  لل قنبةس قناقعل  فغت ) 

( غذ  م نبذةت لذل عذين رفاطذت  02ج25(    ة م نبةت و يفى   لل  ن قناةصل قنكفل نفلبذةت طذل  فذغ )  2ج0325) 

(  ذ  م نبذةت  22ج023قنلبةرةت قنغية  هةوطم لل صفم ق رفة  قنلبةت عيث  يطت  يفى   لل وطل  فذغ           ) 

رذية ة قنهييذم و طذ  نيذا قنلبةرذةت قنيهةوطذم قنذى قاليفذى ورشذبيع وطل ي    قنرب  قنى قن قنهةط ق   قنى قيهةف قن

قنليا نففةو  قنبةنبيم قنةئيريم وقنثةنايم وزية ة لل قيلق اية و ةنبةنل زية ة لل يل  قالىةقس وقنبذل  ذلو اة   ت 

ليذل  ذن ( عيذث نذاعف لذل قن  0502قنى زية ة قناةصل نفلبةت قناقعل ج وا ق يبفق  ع  ذة ذكذة  ) كذةت  و قنذةيل 
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قنلبةرةت قنبذةي  قنطةلذل يليذا  هذاة ويظ/ذة نايذة   ذن قنبذ  ية قنبيشذيطل لذل نيذا قنبذةقي  قنبةنبيذم    من قنبذةقي  

( منى وىا  لةوطةت   لايذم  ذين 5( و )2قنطةليم ررا  لل نيااة يفى قنبةقي  قنبةنبيم ورشية قنلبةئر لل ىلول )

يةايذذذذة يفذذذذى قنفذذذذفةت قنخضذذذذةيم وقإلنبةىيذذذذم نفلبةرذذذذةت قنبذذذذلقخل قنهذذذذةط و  رذذذذةلةت قن  قيذذذذم قنيل و ذذذذم ور  

(  ذذ   يفذذى   ذذلل نفذذفم  53قني  ويذذمجقيطت قنلبةرذذةت قنغيذذة قنيهةوطذذم قني  ويذذم يفذذى  رذذةلةت قن  قيذذم ) 

( ذ   يفذى   ذلل ن ذل   53(    لل عين  يطت قنلبةرةت قني  ويذم يفذى  رذةلم )  32ج050قال رفة  لهل  فغت ) 

( لةيذذة  م نبذذةت و يفذذى   ذذلل  ذذن يذذل  قنفذذةو  قنثةنايذذم  وطذذل  فغذذت    )  52ج35)   قنفذذةو  قنخضذذةيم طذذل  فغذذت  

( غ منبذةت و يفذى   ذلل  05ج50( لةية  و يفى   لل  ن قنازن قنبةف نألى ق  قنخضذةيم وطذل  فغذت )  22ج22

بذةس ( ىذةس م نبذةت و يفذى   ذلل نفذفم يذل  قنبذ و  لذل قن 22ج22نففم يل  قألىذةقس نفلبذةت قناقعذل  فذغ ) 

(  ذ  ة م  2ج2052(    ة م ىةس قنلبةت و يفى   لل ن ذل  قنبذ و  م قنلبذةت قناقعذل  فغذت )  22ج55قناقعل  فغ ) 

(  52ج0   ة وطل  فغت ) 022( غ  م نفلبةت و يفى   لل نازن  25ج022نبةت و يفى   لل ناةصل قنلبةت  فغ ) 

قنيهةوطذم وقنغيذة  هةوطذم يلذل  رذةلم قن  قيذم ) غ  ويالعف يل  وىا  لةوق   لايم لل ططة قنرذةق نفلبةرذةت 

53     ) 

( يبين تأثير القرط ومسافة الزراعة والتداخل بينهما في نمو وحاصل بعض صفات نبات العصفر 2جدول )

 الخضرية

 المسافات سم  

 

ارتفاع 

 النبات سم

عدد الفروع 

 الخضرية 

عدد الفروع 

 الثانوية 

 قطر الساق

 ملم 

ية وزن األجزاء الخضر

 الجافة غم/نبات 

 

 قرط 

 

 52.60 10.21 3.00 10.70 70.20 نثر

25 98.40 29.40 9.8O 13.85 70.55 

35 130.00 53.30 22.60 14.51 98.19 

45 100.20 32.50 15.90 16.43 98.82 

 80.04 13.72 12.82 31.47 99.70 المعدل

 

 بدون

 قرط

 51.65 9.10 2.40 12.60 75.20 نثر

25 93.00 23.50 5.20 13.27 69.29 

35 141.50 46.61 12.78 14.30 86.47 

45 105.20 20.7O 9.10 16.45 93.54 

 75.25 13.28 7.37 25.85 105.20 المعدل 

L.S.D 

 مستوىعلى

0.05 

 3.15 0.51 1.09 2.45 2.67 القرط

 4.54 0.72 1.55 3.47 6.66 سم المسافة

 6.31 1.02 2.19 4.91 9.53 التداخل

 

ويالعف  ن قنبلول قني كا  من   ة فم قنيهة نم نفلبةرةت قنيهةوطم وقنغية  هةوطم وقني  ويم نثذةق   يطذت  طذل 

( لةيذة  م نفلبذةت يفذى قنبذاقنل و طذل   ذلل ن ذل   22ج02،  02ج02  لل  فذفم يذل  قنفذةو  قنخضذةيم و فغذت ) 

نل وقطل   لل نففم قنازن قنبةف نألىذ ق  قنخضذةيم ( لةية  يفى قنباق52ج2، 22ج5قنفةو  قنثةنايم وطل  فغت ) 

( غ  م نبةت وقطذل   ذلل نفذفم يذل  قألىذةقس نفلبذةت قناقعذل لهذل  فغذت                 )  23ج30،  22ج32 فغت ) 

 ( ىة ة  م نبةت يفى قنبذاقنل وقطذل   ذلل نفذفم يذل  قنبذ و  نفلبذةت قناقعذل طذل  فغذت           ) 22ج22،  02ج23

(  ف  وقطل   لل  02ج5،  20ج02(    ة م قنلبةت يفى قنباقنل و طل   لل نهطة قنرةق  فغ )  2ج355 ، 02ج220

 ذ  ة وطذل  فذغ ) 022( غذ  م نبذةت يفذى قنبذاقنل و طذل   ذلل نذازن  22ج22،  02ج23نفاةصل قنكفل نفلبةت  فغ ) 

 هةوطم وقنيهةوطذم رذ  يةق    لايذة  لهذل ( غ  يفى قنباقنل ج كية قن  رةلةت قن  قيم نفلبةرةت قنغية  22ج5،  22ج5

(    قيفى   ذلل نبييذع قنفذفةت قنيل و ذم وطذل  فغذت  يفذى   ذلل  53قيطت قنلبةرةت قني  ويم يفى  رةلم ) 

( ويذل  قألىذةقس 25ج00( ويذل  قنفذةو  قنثةنايذم )52ج55( ويذل  قنفذةو  قنخضذةيم )03ج053أل رفة  قنلبةت )

( 52ج25( ذذ  ة ويذذل  قنبذذ و  لذذل قنلبذذةت قناقعذذل )32ز52نفبذذةس قناقعذذل ) (ىة ذذة  ويذذل  قنبذذ و 52ج22نفلبذذةت )

(غ   بفاطم   لاية  يفى 02ز52( غ  ووزن قناةصل قنكفل  ن قنلبةت قناقعل  ن قنب و  )02ج3   ة )022ووزن 

ج وا ق يبفذق ىييع قني ة الت  وقنبل   ت منى زية ة منبةىيم قنلبةت و ةنبةنل زية ة قناةصل قنكفل نفلبةت لل قنب و  

[ عيث وىل ق ربةطة    لاية   ين عةصل قنب و  ويل  قنفةو  قنثةنايذم وكذ نك ق رفذة  قنلبذةت Omidi 2222 ع    
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[ قن زيذذة ة قنبفةيذذع رذذةربط ق ربةطذذة   اىبذذة   ذذع Zalapa 2222كةنذذت  اىبذذم يةنيذذم وكذذ نك ربفذذق  ذذع  ذذة وىذذل   

منى من الةك ر  ية  بةشة و /  نكل  ن ق رفذة  قنلبذةت [ Omidi 2222قناةصل قن ةنل نإلزاة  ج وك نك  شة    

[ قن الذةك ق ربةطذة   اىبذة   ذين Wiess 0502وزية ة قنبفةيةت يفى عةصل قإلزاة  وك نك ربفذق  ذع  ذة وىذل   

[ عيذث وىذل Zalapa 2222يل  قألىةقس ويل    و  قنبةس  ع عةصل قنب و  وك نك ربفق  ع  ذة  شذة  منيذه  

يرذيم اذل ضذين  كانذةت قناةصذل قنا ق يذم قنيظ/ةيذم )   ذلل قنليذا و بيذا  قنيذة ة قنبةلذم قن يل  قنفةو  قنةئ

نفلبةت ( و ن    زية ة عةصل قنلبةتجوقن ركان قنبةقي  قن اةيذم اذل لذل غةيذم قألاييذم  ذن عيذةة نبذةت  افذال 

ناةصل وعلة قنلبةت  قن ففة عيث الةك يالطم  ين  فاك قنلبةت خالل  ةقعل نيا  وقن   يةربط ق ربةطة   بةشةق  

وعةصل قن يت وقن قنفةو  قألونيم وقنثةنايم ن/ة  و   /  لل زية ة يل    و  قنلبةت ويل كل يفى زيذة ة عةصذل 

 قنلبةت ج

    ين قنلبةرةت طل  يطت  لضل قنلبذةئر مذ عهذق 53للربلر  ن قنل ق م من ييفيم طةط قنلبةرةت وق بخلق  قنيرةلم 

 ذ   يفذى   ذلل ن ذل  قنفذةو  ويذل  قالىذةقس ويذل  قنبذ و  نفبذةس قناقعذل 53 قيم رلقخل قنهةط  ع  رةلم قن 

 ج ويل  قألىةقس منبةت

( يبين تأثير القرط ومسافة الزراعة والتداخل بينهما في نمو وحاصل بعض صفات نبات العصفر 3جدول ) 

 الخضرية

 المسافات سم  

 

عدد األجراس 

 للنبات 

عدد البذور في 

 حد الجرس الوا

عدد البذور في 

 النبات الواحد

 100وزن 

 بذرة غرام

وزن الحاصل الكلي من 

  البذور للنبات الواحد غم

 

 قرط 

 

 25.16 3.00 621.10 24.17 25.10 نثر

25 36.50 33.20 1209.80 4.55 54.97 

35 66.00 43.00 2846.00 7.40 106.04 

45 46.70 33.90 1580.00 5.27 68.88 

 63.76 5.42 1564.20 33.56 43.37 المعدل

 

 بدون

 قرط

 20.02 3.00 544.20 23.00 22.00 نثر

25 35.00 32.50 1150.30 3.87 42.86 

35 54.60 38.80 2136.60 4.00 79.40 

45 44.10 30.00 1407.30 4.60 52.45 

 48.68 3.18 1309.55 31.07 38.92 المعدل 

L.S.D 

 مستوى على

0.05 

 5.33 2.9 142.73 1.83 2.84 القرط

 المسافة

 سم

4.42 2.67 201.85 3.4 7.54 

 10.66 3.33 285.45 3.78 5.68 التداخل

 

 

 ( يبين تأثير مسافات الزراعة على نمو وحاصل نباتات العصفر 4جدول ) 

مسافات 

 الزراعة / سم

 ارتفاع النبات

 سم   

عدد الفروع 

 الخضرية

عدد الفروع 

 الثانوية 

 قطر الساق 

 ملم

وزن األجزاء 

 الخضرية / غم

 52.12 9.61 2.7 11.65 72.70 نثر 

25 95.70 26.45 7.5 13.56 69.92 

35 135.75 49.90 17.69 14.40 92.33 

45 105.65 26.60 12.50 16.44 96.18 

L.S.D 

0.05 

6.66 3.47 1.55 0.72 4.54 
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 اتات العصفر( يبين تأثير مسافات الزراعة على نمو وحاصل نب 5جدول ) 

مسافات الزراعة / 

 سم

عدد األجراس 

 للنبات 

عدد البذور 

 للجرس الواحد

عدد البذور 

 للنبات 

بذرة 100وزن 

 غم

وزن الحاصل 

 الكلي للنبات غم

 22.59 3.00 582.65 23.58 23.55 نثر 

25 35.75 31.95 1180.05 4.21 48.98 

35 60.30 40.50 2491.30 5.70 92.72 

45 45.40 32.85 1493.80 4.94 60.66 

L.S.D0.05 4.42 2.67 201.85 1.85 7.54 

 

       المصادر 

لل قن ةقق ،   ةنم  ةىربية  هل م قنى كفيم قن فا  ـ    .Carthamus L،   ق م رفليفيم  نفبلل قإل ةقاييل ، لةضل كةت  كةي  

 ج 2225ىة  م قنكالم ـ يفا  قنايةة ج 

  ج 0552 غلق   كفيم قن  قيم   ىة  م –وزق ة قنب في  وقنباث قن فيل   ل قن يبيم وقنركةيمقنياةصيصفة ، نةصة عرين م  

 ايل يبل قن ظي  كةت  ويبل قن/ة   قنةيل ج لرفبم قنلبةت ، قنب   قنثةنل ،  ؤ رم  ق  قنكب  نفطبةيم وقنلشة ىة  م قنياصل : 

 ج 0502م222-225

رفيي  ورافيل قنببة   قن  قييم ،  طب م  ق  قنكب  نفطبةيم وقنلشة  0502ن هللا ، قنةقو  ، خةشع  ايا  ويبل قن  ي   ايل خف

 ىة  م قنياصل وزق ة قنب في  قن ةنل وقنباث قن فيل م قن ةقق ج

، ر  ية يل  قنلبةرةت لل قنبا  وقنيرةلم  ين قنبا  يفى نيا وعةصل  2222قنفةير ، نيية   ايا  وليفل يبل قنةعين قنةلةيل 

رات تةوف قنة   ةنبلهيط لل قنبفةة ،  بفم قنبفةة نف فا  قن  قييم قنيبفل )  ( .carthamus tinctorius L ) قن ففة

 ج 055-005( :  0( قن ل  )  05

 carthamus )، ر  ية  رةلةت قن  قيم يفى نيا وعةصل قن ففة    0552غفا  ،  نا  يثيةن و ق ق  ايل   ين قنبةف 

tinctorius L. )  ( ج 0( قن ل  )  5زق كا   بفل )  ،  بفم 

( وطةط قنهيم قنلة يم لل قنليا قنخضة   Atonikر  ية قنةش قنا طل  يلظ  قنليا )  2222قنببا   ،  زقق كةت   عين ، 

 قني  و  لل قنبيات قنبال بيكيم قنغية قنيللئم ،  بفم قنبهلل ، ايئم قنب في  ( Abelmoshus essientus Lوقناةصل نفبة ية ) 

 ( ج 5( قن ل  )  05قنبهلل ، قنيبفل ) 

( لل  MASTER، ر  ية قنهةط وقنةش  ةنيغ   قنا طل  ة بة )  2225قنباةلل ،  ة ل يفل  يبل قنيبيل و ىي/ا يم   ل  عرن 

)      بفم قنبهلل ، ايئم قنب في  قنبهلل قنيبفل )     ( قن ل  (  Chrysanthemum imdicum Lنيا و زاة  نبةت قنلقوو   ) 

 ( ج 

Dajue , Li , and Hans –" Henning Mundel  safflower ( rthamu    tinctorius L.) promoting the causer 

vation and use of  underutilized and neglected Crops" . in stiute of plant Genti     and plant 

research in statute , room – Italy / 1996 .  

El – Sahookie . M.M. Approaches of  selection and breeding  for higher yield crops the Iraqi – J. 

Agrc. Sci. 35 (1) : 71 – 78 . 2004.                                            
F.A.O." production" . Yearbook . Roma. Italy 2003  

Grodner , M.S. long , and S. De young  foundation and clinical application of Nutrition A Nursing  

Appoach V.S.A. 2004 . 

 Herdich , Norm . Safflower production .  Tips – Washington state University .  .B. 1999 . 

–Michael .B." Safflower main in formation" page – Agmrc –filesA-/ Safflower main html 2003.         
 Mohammed , shireen Jala – Evaluation of two safflower (    Carthamus tanctorius L.) varieties 

grown at different plant  population for winter and spring dry forming    Athesies  submitted to 

the College of agriculture University of Sulamani /2004  
Omidi , A.H." floret Removal Effect   on grain and oil yield an   theiromponents in spring  

Newsletter . No. 17 = P.71 – 74 . 2002" 
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