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 المستخلص

بهدف دراسة  2102كلية الزراعة / جامعة بغداد خالل الموسم  -نفذت تجربة حقلية في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقلية       

ة اصناف من القطن تحت تأثير اختالف مسافات الزراعة.تضمنت الدراسة معرفة تأثير عاملين سلوك األزهار واألثمار لخمس

( احتلت األلواح الرئيسة، والعامل الثاني مسافات 5و ابو غريب 001و الشاتا و كوكر 0هما األصناف )آشور و مرسومي

ع تصميم القطاعات الكاملة المعشاة بترتيب األلواح ( سم  وقد احتلت األلواح الثانوية .اتب 01و  25و  21الزراعة بين الجور )

المنشقة بأربعة مكررات. اظهرت الدراسة وجود اختالفات معنوية بين األصناف في معظم الصفات المدروسة وقد تفوق الصنف 

كغم هـ 1457.00في حاصل القطن الزهر  001كوكر
-0
 0..3و  22.27بسبب اعطائه أعلى متوسط من الجوز الكلي والمتفتح  

جوزة نبات
-0
يومآ  001.1% واستغرق 52..5% وكان متوسط نسبة التبكير بالنضج 00.01بالتتابع واقل نسبة لتساقط الجوز  

كغم هـ 0021.02من الزراعة الى تفتح اول جوزة أعطى الصنف أشور أقل متوسط من حاصل القطن الزهر 
-0
وكان متاخرآ  

أفضل النتائج بعد  5الزراعة الى تفتح أول جوزة ،أعطى الصنف أبو غريب  % من005.21% وقد استغرق  50.01بالنضج 

كغم هـ 1308.44متفوقآ في حاصل القطن الزهر  001الصنف كوكر 
-0
على باقي االصناف وكان متوسط التبكير بالنضج  

سم بين الجور  21سافة يومآ من الزراعة الى تفتح اول جوزة.تفوقت النباتات المزروعة على م 001.2% وقد استغرق 51.35

غم 0..0معنويآ في متوسط  وزن الجوزة 
 

كغم هـ 00.2.35وحاصل قطن الزهر الكلي 
-0
بينما تفوقت النباتات المزروعة  

فرع نبات 3..02سم بين الجور معنويا في عدد األفرع الثمرية للنبات  01بمسافة 
-0
وعدد األيام لظهور اول برعم زهري واول  

جوزة نبات ...3و  25.13يوم وعدد الجوز الكلي والمتفتح  .2..01و  1.55.و  2..22زهرة واول جوزة 
-0
ونسبة تساقط  

 %  05.05الجوز 

 الكلمات المفتاحية : القطن ، عدد األفرع الثمرية ، عدد االيام من الزراعة الى تفتح اول زهرة ، تساقط الجوز

 *البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني.

COMPARED THE BEHAVIOR OF FLOWERING AND FRUITING OF 

SOME COTTON VARIETIES AND RELATION TO PLANT DENSITY 
M. A. AL-Naqeeb                                          F. Y. Askar

* 

ABSTRACT 

  Afield experiment was conducted in experimental field ,Department of field Crop-College of 

Agriculture /University of Baghdad during summer seasons 2014.In order to study the flowering 

and fruiting behaviour of five varieties of cotton as effected by plant spacings . The study 

included two factors, the first one was the varieties (Coker 310 , Marsum 1, Lashata , Ashur and 

Abu Ghraibe 5 ) as whole plots , The second factor was spacing (20 , 25 and 30 ) cm as sub plots. 

Using complete randomized block design under split plots with four replications. The results of 

the study showed significant different between the varieties in most characteristic studied, Coker 

310 gave highest average for seed cotton yield 1457.00 due to gave highest average in number of 

total bolls and number of open bolls (22.27 and 8.93) boll plant
-1

 respectively, And gave least 

shedding percentage 33.30% , Earliness percentage 59.54% , Days to opening of first boll 117.7 

Ashur var. gave lowest average for seed cotton yield 1120.32 kg ha
-1

, Earliness percentage 51.37 

% ,Days to opening of first boll 115.27 ,. The Abu –Ghraibs var. gave best average after Coker 

310 var. for all   characterize comparison with the other varieties. It was superior  of seed cotton 
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yield 1308.44 kg ha
-1

 Earliness 57.85%, Days to opening of first boll 117.4.The Varieties  plants 

on 20 cm distance between hill plant was significantly superior in the average  boll weight 3.63 

gm ,seed cotton yield 1364.85 kg ha
-
1.While The varieties  plants on 30 cm distance was 

significantly superior in, Sympodial  number15.21 branch plant
-1

, Days to first square, first flower 

and days to opening of first boll 22.12 , 67.15, 021.2.respectively, bolls total number and open 

boll number 25.08 ,8.99 boll plant
-1

, and shedding percentage35.15 %. 

Key words: Cotton , Sympodial number , days to open first flower , shedding percent 

*Part of M.SC. thesis of the second author.

 المقدمة

القطن من النباتات غير المحدودة النمو أي يستمر      

في النمو الخضري بعد ظهور االزهار ، ان نظام تفتح 

االزهار يكون بشكل هرمي من أسفل الساق نحو 

(. وقد .0االعلى ومن مركز الساق نحو الخارج )

وجد أن معدل التزهير في نبات القطن يتأثر بالصنف 

( .تؤثر عدد من العوامل 01 و .2والعوامل البيئية  )

في بقاء االزهار والجوز منها البيئية والبايولوجية 

والفسلجية وان كثير من البحوث قد ركزت على 

االختالفات الوراثية بين االصناف في موضوع تساقط 

( ، فهناك  00 و  02) Haneefالجوز واألزهار 

بعض االصناف تنتج عدد كبير من االهار ولكن الذي 

طي جوز يكون قليل بينما هناك بعض يبقى ويع

االصناف تنتج ازهار قليلة ولكن نسبة التساقط تكون 

كبيرة فتعطي عدد جوز أكبر .أن تباين االنتاج من سنة 

الى اخرى قد يعود الى ان نبات القطن حساس 

للظروف البيئية والعمليات الحقلية لذلك فأن معرفة مدة 

لتحديد موعد او بداية التزهير لكل صنف هامة جدآ 

العمليات الحقلية التي تنفذ لخدمة المحصول وهذا 

يستلزم أتباع هذة العمليات بشكل دقيق وناجح ،أن 

توفر المعلومات عن سلوك األزهار واألثمار لنبات 

القطن ضروري من أجل ضبط عمليات خدمة 

المحصول كما تساعد مربي النبات على انتخاب 

وضع الحلول أفضل االصناف وتكون االساس عند 

لزيادة االنتاج . ان الفجوة الكبيرة في حاصل القطن 

الزهر بين االنتاج العالمي واالنتاج المحلي يحتم علينا 

أجراء الدراسات المماثلة على سلوك األصناف 

المعتمدة في العراق وهل يوجد تأثير للكثافة النباتية في 

هذا السلوك الن اختالف عدد النباتات في وحدة 

حة يعد من المحددات المهمه في نمو النبات المسا

.بسبب اختالف المنافسة على جميع متطلبات النمو 

والذي ينعكس على الحاصل . أشارت الدراسات الى 

وجود أختالف بين األصناف في عدد األفرع الثمرية 

( الى تفوق الصنف 0فقد توصل الجبوري واخرون )

Dunn 0121 لثمرية بأعطائه اعلى عدد من األفرع ا

فرعآ في الحويجة والشرقاط  1..00و  00.22بلغ 

و  001بالتتابع مقارنه باألصناف الشاتا و كوكر

. وبين الفهداوي واخرون  SP886و  5002كوكر

( وجود فروق معنوية بين المتوسطات لعدد 01)

) أحمر صابوري ، ناتانا االفرع الثمرية لالصناف 

بينما لم   ( 0-، آشور 001-،الشاتا ، مونتانا ، كوكر

( اي فروق معنوية بين 03يجد صديق وصالح )

األصناف في هذه الصفة . وأكدت البحوث على 

أختالف االصناف في عدد االيام من الزراعة الى 

( وعدد االيام من 03ظهور أول برعم زهري )

( وعدد 01و  0الزراعة الى تفتح اول جوزة البديري )

سبة المئوية ( والن05و  03و  02الجوز الكلي )

Rathinavel  (00 )وDhamayanthiللتساقط  

( 0و .( ووزن الجوزة )2و 02)  وعدد الجوز المتفتح

وحاصل القطن   (01و  .0ونسبة التبكير بالنضج )

(. لوحظ بان هناك تأثيرآ للكثافة 22و 01الزهر )

النباتية في أغلب صفات النمو والحاصل ومكوناتة 

األفرع الثمرية بزيادة  لنبات القطن فقد ازداد عدد

( بينما اعطت 1و  02و  05المسافة بين الجور )

( واقل 0و  3الكثافة الواطئه أقل مدة لتفتح اول زهرة )

 20مدة لتفتح اول جوزة واعلى عدد من الجوز الكلي )

( واعلى نسبة مئوية لتساقط الجوز وعدد الجوز 25و 

( واعلى نسبة تبكير بالنضج 3و  02المتفتح )

 5( واعلى حاصل للنبات من القطن الزهر )21دهللا)عب

(.نفذ هذا البحث بهدف معرفة سلوك االزهار 1و 

واالثمار لخمسة اصناف من القطن تحت تأثير الكثافة 

 النباتية.
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 المواد والطرائق

نفذذذذذت تجربذذذذة حقليذذذذة فذذذذي حقذذذذل التجذذذذارب التذذذذابع        

معذذذة بغذذذداد لقسذذذم المحاصذذذيل الحقليذذذة كليذذذة الزراعذذذة جا

الواقعذذة فذذي منطقذذة ابذذو غريذذب خذذالل الموسذذم الصذذيفي 

بهذذذدف دراسذذذة سذذذلوك األزهذذذار واألثمذذذار   2102لسذذذنة 

لخمسذذذذة اصذذذذناف مذذذذن القطذذذذن تحذذذذت تذذذذأثير اخذذذذتالف 

مسذذذذذذذذذافات الزراعذذذذذذذذذة.تمت تهيئذذذذذذذذذة أر  التجربذذذذذذذذذة 

بحراثتهذذذا مذذذرتين بصذذذورة متعامذذذدة بوسذذذاطة المحذذذراث 

المطرحذذذذذذذي القذذذذذذذذالب ونعمذذذذذذذت باسذذذذذذذذتعمال المشذذذذذذذذط 

قرصذذذذي وتذذذذم فذذذذتح السذذذذواقي وعمذذذذل االكتذذذذاف، ر  ال

لتذذذذذر هذذذذذـ0.25%( بمعذذذذذدل 22مبيذذذذذد التذذذذذرفالن)
-0
بعذذذذذد  

الحراثذذة وقبذذل التنعذذيم لمكافحذذة االدغذذال، وقذذد خلذذط مذذع 

اتبذذذذع تصذذذذميم .(2التربذذذذة بوسذذذذاطة االمشذذذذاط القرصذذذذية)

( بترتيذذذذذذذذب RCBDالقطاعذذذذذذذات الكاملذذذذذذذذة المعشذذذذذذذذاة )

( بأربعذذذذذذة مكذذذذذذررات Split-Plotsاأللذذذذذذواح المنشذذذذذذقة)

معاملذذذذة، وكانذذذذت مسذذذذاحة  05شذذذذمل كذذذذل مكذذذذرر علذذذذى 

م 0x0اللذذذذوح الثذذذذانوي 
2
اشذذذذتملت علذذذذى اربعذذذذة مذذذذروز  

 1.15م المسذذذذذافة بذذذذذين مذذذذذرز واخذذذذذر 0طذذذذذول المذذذذذرز 

والمسذذذافة بذذذين جذذذورة واخذذذرى بحسذذذب المعذذذامالت مذذذع 

م بذذذين االلذذذواح تحاشذذذيآ لحذذذدوث تذذذأثير  0.5تذذذرك مسذذذافة 

 21بذذذذذين االلذذذذذواح المتجاورة.تمذذذذذت الزراعذذذذذة بتذذذذذاري  

 0بذذذذرة فذذذي الجذذذورة الواحذذذدة وبعمذذذق  2-0ار بمعذذذدل آذ

سذذذذم ثذذذذم خذذذذف الذذذذى نبذذذذاتين بعذذذذد اسذذذذبوعين مذذذذن موعذذذذد 

البذذذذذزوي. اضذذذذذيف الفسذذذذذفور بشذذذذذكل سذذذذذوبر فوسذذذذذفات 

( عنذذذذذذذد تهيئذذذذذذذة االر  للزراعذذذذذذذة P%21األحذذذذذذذادي)

.هذذذذـPكغذذذذم 011بمعذذذذدل 
-0
( امذذذذا النتذذذذروجين  فقذذذذد 21) 

( علذذذذذى دفعتذذذذذين  N %.2اضذذذذذيف بشذذذذذكل يوريذذذذذا )

يومذذذآ  01ى عنذذذد الخذذذف والثانيذذذة بعذذذد متسذذذاويتين  االولذذذ

 من الدفعة االولى.

 -شذذذذذملت الدراسذذذذذة معرفذذذذذة تذذذذذأثير عذذذذذاملين ةمذذذذذا:     

و  0العامذذذذذذذل االول االصذذذذذذذناف )آشذذذذذذذور و مرسذذذذذذذومي

( وقذذذذذد احتلذذذذذت 5و ابذذذذذو غريذذذذذب 001الشذذذذذاتا و كذذذذذوكر

األلذذذذواح الرئيسذذذذة ولوختصذذذذار سذذذذوف يرمذذذذز لهذذذذا بذذذذـ 

 )آشذذذور و مرسذذذومي و الشذذذاتا و كذذذوكر وابذذذو غريذذذب(.

و  21والعامذذذل الثذذذاني مسذذذافات الزراعذذذة بذذذين الجذذذور)

( وقذذذذد شذذذذغلت األلذذذذواح الثانويذذذذة ،تذذذذم جنذذذذي  01و  25

حاصذذذل المذذذرزين الوسذذذطين لكذذذل وحذذذدة تجريبيذذذة  بعذذذد 

اسذذذتبعاد الجذذذور الطرفيذذذة واخذذذذت الجنيذذذة علذذذى اسذذذاس 

% مذذذذذن الجذذذذذوز لنباتذذذذذات المقارنذذذذذة )نباتذذذذذات 1.تفذذذذذتح 

ن سذذذذذم بذذذذذي 25المزروعذذذذذة علذذذذذى مسذذذذذافة  001كذذذذذوكر 

ايلذذذذذول والجنيذذذذذة الثانيذذذذذة  .2الجذذذذذور( وكانذذذذذت بتذذذذذاري  

تمذذذت بعذذذد مذذذرور شذذذهر مذذذن الجنيذذذة االولذذذى.تم اختيذذذار 

عشذذذرة نباتذذذات مذذذن كذذذل لذذذوح بشذذذكل عشذذذوائي  ومذذذن 

المذذذذروز الوسذذذذذطية المحروسذذذذذة عنذذذذد الجنذذذذذي لغذذذذذر  

 -قياس بعض صفات النمو وكما يأتي:

عدد األفرع الثمرية نبات
-1

تم حسابة للنباتات العشرة :

وائية ثم استخراج معدل عدد األفرع الثمرية للنبات العش

 (.33الواحد)

عددددددد اميددددداع مدددددن الزراعدددددة الدددددى   دددددور او  بدددددرعم 

مقاسذذذذذآ بعذذذذذدد االيذذذذذام مذذذذذن الزراعذذذذذة لغايذذذذذة زهدددددر : 

 . (Sequare) بداية ظهور البرعم الزهري

عدددددددددد اميدددددددداع مددددددددن الزراعددددددددة الددددددددى   ددددددددور او  

بعذذذذذذدد األيذذذذذذام مذذذذذذن الزراعذذذذذذة الذذذذذذى  مقاسذذذذذذآزهددددددر : 

 ظهور اول زهرة.

عدددددددددد اميدددددددداع مددددددددن الزراعددددددددة الددددددددى   ددددددددت  او  

مقاسذذذذذذآ بعذذذذذذدد االيذذذذذذام مذذذذذذن الزراعذذذذذذة لغايذذذذذذة جددددددوز :

 تفتح اول جوزة.

عدددددددددد اليددددددددوز الكلدددددددد  نبددددددددات
-1

حسذذذذذذذذاب عذذذذذذذذدد  -:

الجذذذذذوز السذذذذذليم المتفذذذذذتح وغيذذذذذر المتفذذذذذتح لكذذذذذل نبذذذذذات 

مذذذذذذذذذذن النباتذذذذذذذذذذات العشذذذذذذذذذذرة المختذذذذذذذذذذارة بصذذذذذذذذذذورة 

 ثم استخرج المعدل.عشوائية ومن 

تم حساب عدد البراعم الزهرية الكلي   ساقط اليوز:

( من بداية ظهورها وبمعدل ثالث 38للنبات تبعا لطريقة)

مرات لكل اسبوع ولخمسة نباتات من المرزين 

وقد تم الوسطيين التي تم انتخابها عشوائيآ حتى الجني،

ساطة على تعليم البراعم الزهرية المنتجة للنبات بوالعمل 

( وتأشير المتبقي منها الذي يمثل عدد Labelعالمات )

البراعم واألزهار المتبقية للنبات والفرق بينهما يمثل عدد 

المتساقط .وباستخدام المعادلة  والجوزالبراعم واألزهار

 (.39األتية نحسب نسبة التساقط بحسب طريقة )

  سدددددددداقط البددددددددراعم الزهريددددددددة واليددددددددوز    

=    
 عدد البراعم الزهرية الكلي عدد الجوز الكلي

عدد الجوز الكلي
 

عدد اليوز المت ت  نبات
-1

حساب الجوز المتفتح السليم -:

فقط الذي يحملة النبات الواحد لكل من النباتات         

 العشرة وتقسيمة على عشرة.   

متوسذذذذذذذذذذذط وزن  -وزن القطدددددددددددن الزهدددددددددددر   دددددددددددم :

ة سذذذذذليمة القطذذذذذن الزهذذذذذر بالغرامذذذذذات لعشذذذذذرين جذذذذذوز
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ومتفتحذذذذذذة مذذذذذذأخوذة بشذذذذذذكل عشذذذذذذوائي مذذذذذذن النباتذذذذذذات 

 العشرة

نسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة التبكيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

    =بالنضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 وزن الجنية االولى    

مجموع حاصل عدد الجنيات
  

وقذذذذد تذذذذم حسذذذذابه مذذذذن مجمذذذذوع حاصذذذذل  (82(حسذذذذب

 جنيتين.

حاصددددددل القطددددددن الزهددددددر كغددددددم هدددددد 
-1

وهذذذذذذو يمثذذذذذذل  -:

لكذذذذل لذذذذوح  حاصذذذذل الجنيذذذذة األولذذذذى التذذذذي تذذذذم تقذذذذديرةا

مذذذذذذن المذذذذذذرزين الوسذذذذذذذطيين بعذذذذذذد اسذذذذذذتبعاد نباتذذذذذذذات 

الجذذذذذذور الطرفيذذذذذذة لكذذذذذذل مذذذذذذرز وتحويلذذذذذذة الذذذذذذى كغذذذذذذم 

هـ
-0

 ..وقد اضيف لة حاصل النباتات العشرة

 النتائ  والمناقشة

 ع   دد األف   رع الثمرية للنبات

التأثير المعنوي للصنف   0يالحظ من الجدول      

والكثافة النباتية والتداخل بينهما في متوسط عدد األفرع 

الثمرية للنبات.حقق الصنف كوكر  اعلى متوسط بلغ 

فرعآ بينما اعطى الصنف الشاتا معدل بلغ   13.05

فرعآ ثمريآ ، اذ ان تباين عدد األفرع بأختالف  01.35

آ طبيعيآ يعتمد على التركيب الوراثي األصناف يعد امر

للصنف وان معظم الصفات الحقلية بما فيها ارتفاع 

النبات وعدد األفرع الثمرية تتوقف على التركيب 

 3مع ) الوراثي ومدى تفاعله مع عوامل البيئة،متفقآ بذلك

( الذين اشاروا الى تباين عدد االفرع الثمرية 10و 

( 18مع ماتوصل اليه ) بأختالف االصناف ولكنها التتفق

من عدم وجود فروق معنوية بين االصناف في هذه 

 الصفة.

ازدادت عدد األفرع الثمرية مع زيادة المسافة بين       

سم اعلى متوسط لعدد  01الجور،فقد أعطت المعاملة 

فرع نبات 02.03األفرع الثمرية بالنبات بلغ 
-0
بينما  

صفة بلغ سم اقل متوسط لهذه ال21اعطت المعاملة 

فرع نبات 01.10
-0

.ان انخفا  عدد األفرع الثمرية مع 

زيادة الكثافة النباتية في وحدة المساحة قد يعود الى 

التنافس الشديد بين النباتات على عوامل النمو المختلفة 

كالضوء والعناصر الغذائية ومن ثم انخفا  معدل عدد 

ا توصل األفرع الثمرية للنبات الواحد. تتفق نتائجنا مع م

 (.1و  13 35اليه )

وجود تداخل معنوي بين  0وتوضح نتائج الجدول      

الصنف والمسافة بين الجور اذ ازداد عدد األفرع لنباتات 

سم  01الصنف مرسومي المزروعة على مسافة 

فرع نبات .05.2واعطت 
-0
قياسآ بنباتات الصنف  

 3.101سم التي اعطت  21الشاتا المزروعة بمسافة 

نباتفرعآ 
-0
. 
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 المتوسطات

 المسافة بين اليور سم 

 
 

 األصناف

 03 82 83 

 013كوكر 13.00 10.81 12.16 10.05

 1مرسوم   1... 18.21 12.49 18.75

 مشا ا 2.00 11.21 12.27 13.85

 أشور 13.00 18.20 13.77 12.37

 2ابو  ريب  13.82 10.38 12.21 12.82

3.80 3.21 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات 13.31 18.01 14.08 

 3.82 
 أ.ف.ع

0.05 

 

ع ددد دد اميددد اع مدددن ال  ددد زراعة الدددى     ددد  ور او  بدددرعم 

 زهر 

التذذذأثير المعنذذذوي لكذذذل مذذذن  2يتضذذذح مذذذن الجذذذدول      

والتداخل بينهما فذي متوسذط عذدد  الصنف والكثافة النباتية

األيام لظهور او ل بذرعم زهذري،اذ ابكذر الصذنف الشذاتا 

بتكذذوين اول بذذرعم حيذذث كانذذت المذذدة الوزمذذة لظهذذوره  

يومذذا بينمذذا كذذان الصذذنف ابذذو غريذذب  متذذأخرآ اذ  22.11

يومذا ،تتفذق هذذه النتذائج  .25.0بلغت  استغرق مدة اطول

( الذذي اشذار الذى اخذتالف 21)Sparksمع ماتوصل اليه 

األصذذذناف فذذذي المذذذدة مذذذن البذذذزوي الذذذى ظهذذذور البذذذراعم 

 الزهرية 

سذذم قذذد  01ان المسذذافة  2يظهذذر مذذن نتذذائج الجذذدول      

يومذا فذي  1..20اعطت اقل مدة لظهور اول برعم بلغت 

سذذم كانذذت 21لذذى مسذذافة حذذين ان النباتذذات المزروعذذة ع

يومذذا، قذذد  22.12متذذأخرة واسذذتغرقت مذذدة اطذذول بلغذذت 

يعذذود ذلذذك الذذى تقليذذل المنافسذذة بذذين النباتذذات علذذى المذذاء 

سذذم( بالمقارنذذة 01والعناصذذر الغذائيذذة فذذي الكثافذذة القليلذذة )

 سم(.21مع الكثافة العالية )

كمذذذا تشذذذير نتذذذائج الجذذذدول نفسذذذه الذذذى وجذذذود تذذذداخل      

لي الدراسذذذة فذذذي متوسذذذط عذذذدد األيذذذام معنذذذوي بذذذين عذذذام

الوزمه لتكوين اول برعم للنبات،فقد حققت نباتات الشذاتا 

سذذذم اقذذذل عذذذدد ايذذذام بلغذذذت   01المزروعذذذة علذذذى مسذذذافة 

 21،بينما اعطت نباتذات أبذو غريذب عنذد المسذافة 21.05

 يوم. 20..2سم اعلى متوسط لعدد األيام بلغ 
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  أثير الصنف والمسافة بين اليور ف  عدد األياع من الزراعة الى   ور او  برعم زهر . 2جدو  

 

 المتوسطات

 

 المسافة بين اليور سم 

  

 أمصناف
03 82 83 

 013كوكر 00.00 0..08 01.02 08.03

 1مرسوم   08.10 0..01 03.20 .01.0

 مشا ا 08.80 01.30 03.02 01.81

 أشور .02.0 08.28 01.18 00.01

 2ابو  ريب  01.01 0..02 00.20 .02.0

3.00 3.08 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات 00.30 8..08 01.10 

 3.12 
 أ.ف.ع

0.05 

 

 ع  دد امي اع من الزراعة الى       ور او  زه    ر 

وجود تأثير معنذوي للصذنف  0أظهرت نتائج الجدول      

و الكثافة النباتية والتذداخل بينهمذا فذي متوسذط عذدد األيذام 

مذذذن الزراعذذذة الذذذى ظهذذذور اول زهذذذرة. أعطذذذت نباتذذذات 

يومذذذآ بينمذذذا  0.23.الصذذذنف كذذذوكر اقصذذذر مذذذدة  بلغذذذت 

 ...1.اسذذتغرق الصذذنف مرسذذومي مذذدة اطذذول اذ بلغذذت 

ثذم  .0...ثم الشاتا  2.... يومآ يلية الصنف ابو غريب

ثذذذم يومذذذآ مذذذن الزراعذذذة حتذذذى تفذذذتح اول  .5.2.اشذذذور 

زهرة،وهذذا يعذود الذى االخذذتالف الذوراثي بذين األصذذناف 

( الذذذذين 6و 26و 12،تتفذذذق نتائجنذذذا مذذذع ماتوصذذذل اليذذذه )

اشذذذاروا الذذذى اخذذذتالف االصذذذناف فذذذي صذذذفة عذذذدد األيذذذام 

 لظهور األزهار.

ود فذروق معنويذة ويتضح من نتائج الجذدول نفسذه وجذ    

بين الكثافات،اذ اعطت الكثافة الواطئة مدة اقل لتفذتح اول 

زهذذرة مذذن الكثذذافتين العاليذذة والمتوسذذطة حيذذث اسذذتغرقت 

بالمقارنذذة مذذع عذذدد األيذذام للكثافذذة العاليذذة والتذذي  2.02.

( 8يومذذآ ،متفقذذآ بذذذلك مذذع نتذذائج العبذذودي) 1.15.بلغذذت 

( ،وقد يعزى ذلك الى ان اتساع المسافة بين 3والجبوري)

نبذات واخذر يجعلهذذا  فذي وضذذع غذذائي افضذذل بسذبب قلذذة 

المنافسة علذى المذاء والعناصذر الغذائيذه وكذذلك حصذولها 

علذذى قذذدر اكبذذر مذذن طاقذذة الضذذوء األساسذذيه لهرمونذذات 

 (8التزهير)

تشير نتائج الجدول نفسه الى وجود تداخل معنوي بذين     

ثافة النباتيذة ،اذ اختلفذت اسذتجابة األصذناف األصناف والك

بأختالف المسافة بين الجور واعطى الصذنف كذوكر عنذد 

 0.52.سذذم اقذل عذذدد أيذام لظهذذور اول زهذذرة 01المسذافة 

يومذذآ فذذي حذذين اعطذذى الصذذنف مرسذذومي عنذذد المسذذافة 

 30...سذذم اعلذذى عذذدد أيذذام لظهذذور اول زهذذرة بلذذغ 21

 يومآ.
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  أثير الصنف والمسافة بين اليور ف  عدد األياع من الزراعة الى   ور او   زهر . 3جدو  

 

 المتوسطات

 المسافة بين اليور سم 

 
 

 أمصناف

 03 82 83 

 013كوكر 12.08 10.88 11.28 10.48

 1مرسوم   20..1 12.00 12.00 1..10

 مشا ا 10.88 11.20 10.20 .11.1

 أشور 10.00 12.10 0..10 .12.0

 2ابو  ريب  12.22 11.00 10.10 11.64

0.19 0.43 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات 67.05 8..65 60.12 

 0.22 
 أ.ف.ع

0.05 

 

 ع  دد امي اع من الزراعة الى   ت  او  جوز 

وجود فروق معنوية بين  4يتضح من الجدول      

األصناف في هذه الصفة اذ تميز الصنف اشور وسجل 

يوم يليه الصنف ابوغريب  005.21تفتح اول جوزة بعد 

وكوكر والشاتا بفارق معنوي بينهم اذ بلغ متوسط عدد 

يوم بالتتابع اما  .020.3و  .001.1و  001.21األيام 

عد الصنف مرسومي المتأخرفقد سجل تفتح أول جوزة ب

( و  1يوم،وهذا يتفق مع نتائج البديري ) 022.03

Sawant(37 الذين اشاروا الى وجود فروق بين )

األصناف في صفة ظهور اول جوزة وارجعوا هذا 

 األختالف الى التباين الوراثي بين األصناف.

اظهرت الكثافات النباتية فروقآ معنوية في هذه      

فتح اول جوزة سم وسجلت ت01الصفة اذ تميزت المسافة

سم اطول  21ايام بينما استغرقت المسافة  001.01بعد 

ايام، غير متفق بذلك مع  .021.2مدة لهذه الصفة بلغت 

( الذي اشار الى عدم وجود فروق 8نتائج العبودي )

 معنوية للمسافة بين الجور في متوسط هذه الصفة.

كان التداخل معنويآ بين العوامل المدروسة اذ ان      

صنف مرسومي ادى الى التأخير في ظهور اول جوزة ال

ايام بالمقارنة مع  020.31مع الكثافة العاليه اذ استغرق 

الصنف اشور عند الكثافة القليلة والتي حققت اقل مدة 

 ايام. 002.05لظهور اول جوزة بلغت 
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 ف  عدد األياع من الزراعة الى   ت  او  جوز . أثير الصنف والمسافة بين اليور  0جدو  

 المتوسطات

 المسافة بين اليور سم 

 أمصناف

03 82 83 

 013كوكر 119.26 118.23 115.79 117.76

188.38 183.74 188.53 180.87 
مرسوم  

1 

 مشا ا 180.96 181.66 96..11 181.86

 أشور 111.21 112.45 110.15 112.27

110.03 112.82 110.02 11..12 
ابو  ريب 

2 

0.17 0.31 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات .183.0 10..11 110.10 

 0.15 
 أ.ف.ع

0.05 

 

 للن   بات  ع      دد الي       وز الك      ل 

وجود تأثير معنوي للصنف  5أظهرت نتائج الجدول      

والكثافة النباتية والتداخل بينهما في متوسط عدد الجوز 

الكلي للنبات،اعطى الصنف كوكر اعلى عدد جوز بلغ 

جوزة للنبات بينما اعطى الصنف الشاتا اقل عدد  22.27

جوزة للنبات،تتفق هذه النتائج مع ما  52..0جوز بلغ 

( وصالح وكريمة 34وآخرون) Haneef  توصل اليه

( الذين اشاروا الى ان 15( وحمودي وداؤد)17)

األصناف اثرت معنويآ في متوسط عدد الجوز الكلي وال 

( الذين لم يتوصلوا الى 23وآخرين) Akhtarتتفق مع  

اختالفات معنوية األصناف في عدد الجوزالكلي للنبات، 

تحقيق  في 001وقد يعزى سبب تفوق الصنف كوكر

اعلى متوسط لعدد الجوز الكلي الى تفوقه في عدد 

 (.2األفرع الثمرية )جدول 

ان عدد الجوز الكلي للنبات  5توضح نتائج الجدول       

ازداد مع زيادة المسافة بين الجور،وحققت المعاملة 

جوزة نبات 25.13سم اعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 01
-

0
متوسط للصفة بلغ  سم ادنى 21بينما حققت المعاملة  

جوزة نبات 5..01
-0

، وال تتفق هذه النتيجة مع ما 

( من ان هنالك زيادة في عدد 27)Boquetتوصل اليه 

الجوز الكلي للنبات عند الزراعة على مسافات ضيقة، 

 Ali( و 23وآخرون) Akhtarوتتفق مع ما وجده 

( الذين 35وآخرون ) Nadeem( و25وآخرون )

اشاروا الى ان المسافات الواسعة بين الجور تؤدي الى 

زيادة عدد الجوز الكلي لنبات القطن، قد يعزى سبب 

تفوق النباتات عند المسافة األوسع في اعطائها اعلى عدد 

( 2من الجوز الى زيادة عدد األفرع الثمرية )جدول 

والذي نتج عن قلة المنافسة على المواد الغذائية وأدى 
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الى زيادة تجهيز مواد التمثيل الكربوني مما شجع نشوء 

 وتطور البراعم الزهريه ومن ثم زيادة عدد الجوز.

وتبين نتائج الجدول نفسه وجود تداخل معنوي بين      

معامالت األصناف والكثافة النباتية في متوسط عدد 

الجوز الكلي للنبات،فقد اعطت نباتات الصنف كوكر 

سم اعلى عدد من الجوز  01فة المزروعة على مسا

جوزة بينما اعطى الصنف  .5..2الكلي للنبات بلغ 

 .02.5سم اقل معدل بلغ  21الشاتا عند المسافة 

عند المسافة  001جوزة.ان سبب تفوق الصنف كوكر 

سم قد يعود الى ان هذه المعاملة قد اعطت اعلى عدد  01

 (.2من األفرع الثمرية )جدول 

 جوز  نبات   أثير الصنف والمسافة بين اليور ف  عدد اليوز الكل  2جدو  
-1

  

 المتوسطات
 المسافة بين اليور سم 

 أمصناف

03 82 83 

 013كوكر 16.94 23.31 81.56 82.27

 1مرسوم   21.15 23.04 23.88 80.87

 مشا ا 14.56 20.95 23.05 28..1

 أشور 19.41 24.54 27.08 80.67

 2ابو  ريب  17.72 20.83 24.84 81.10

3.24 3.36 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات 17.95 22.53 25.08 

 3.15 
 أ.ف.ع

0.05 

 

 الن      سبة الم     ئوية لتس           اقط ال    يوز

الى  وجود تأثير معنوي لكل  6تشير نتائج جدول       

من معامالت األصناف  والمسافة بين الجور والتداخل 

بينهما في النسبة المئوية لتساقط الجوز ،سجل الصنف 

% بينما اعطى  00.01كوكر أدني نسبة للتساقط بلغت 

% تتفق  20.10الصنف اشور اعلى نسبة تساقط بلغت 

 وDhamayanthi هذه النتيجة مع ماتوصل اليه 

Rathinavel (31 من وجود فروق معنوية بين )

األصناف في نسبة الجوز المتساقط وقد عزوا  ذلك الى 

 التأثير الوراثي.

وجود تأثير معنوي  6وتظهر نتائج الجدول      

سم ادنى  01لمعامالت الكثافة النباتية،اذ حققت المسافة 

سم  21% بينما اعطت المسافة 05.05نسبة تساقط بلغت 

% ، قد يعود السبب في  ...20نسبة تساقط بلغت اعلى 

ذلك الى ان النباتات المزروعه في مسافات ضيقة قد 

تعرضت الى منافسة شديدة على عوامل النمو مما أدى 

الى زيادة نسسبة سقوط الجوز المنتج والمتفتح وقد يكون 

للتظليل وقلة االضاءة تأثير في نسبة تساقط الجوز اما 

ء الخضري مفتوحا فأنه يسمح بدخول عندما يكون الغطا

كمية اكبر من الضوء ولمدة اطول الى القسم األسفل 

للنباتات المزروعة على مسافات أوسع والذي يؤدي الى 

زيادة معدل التمثيل الكربوني وزيادة المواد 

الكربوهيدراتية والنتروجينية الجاهزة التي قد تعيق او 

 (.32تؤخر انفصال الجوز)

وجود تداخل معنوي بين  6ين نتائج الجدول كما تب     

األصناف والمسافة بين الجور في النسبة المئوية لتساقط 

الجوز، اذ حققت التوليفة من الصنف اشور مع المسافة 
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 المسافة بين اليور سم 

 أمصناف

03 82 83 
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 ع      دد ال   يوز الم        ت ت  لل    نبات

الى وجود فروق معنوية في  7تشير نتائج الجدول      

هذه الصفة بتأثير األصناف والكثافة النباتية والتداخل 

كوكر حقق اعلى عدد من الجوز  بينهما.اذ ان الصنف

جوزة نبات 0..3المتفتح بلغ 
-0  

يليه الصنف ابو غريب 

 .1.1و مرسومي و الشاتا بفارق معنوي بينهم اذ اعطوا 

ا اعطى الصنف جوزة بالتتابع  بينم 1.02و  1.20و 

جوزة نبات 1.22اشور اقل عدد للجوز بلغ 
-0
 01جدول  

، قد يعزى السبب الى تفوق الصنف كوكر في عدد 

الجوز الكلي وكذلك الى التباين الوراثي بين األصناف 

في االنتاجية والنوعية،هذه النتيجه تتفق مع ما وجده 

بعض الباحثين من ان االصناف المختلفة من القطن قد 

 (.2و 00و  34ف فيما بينها في عدد الجوز المتفتح)تختل

أما عن تأثير معامالت الكثافة النباتية في هذه الصفة       

سم بأعلى  01الى تفوق المعاملة  7فتشير نتائج الجدول 

جوزة نبات ...3متوسط لهذه الصفة بلغ 
-0
في حين  

جوزة نبات 21..سم  21اعطت المعاملة 
-0
قد يعزى  

عدد الجوز المتفتح للنبات تحت الكثافات سبب انخفا  

النباتية العالية الى انخفا  كفاءة عملية التمثيل الضوئي 

،وأعاقة النمو الخضري كنتيجة للتظليل،ومن ثم تقليل 

تكوين كثير من المركبات المطلوبة لتكوين الجوزات 

( كما ان حركة الهواء ودورانه يكونان 22على النبات)

المسافات الواسعة اذ يقلالن من  تكون بشكل افضل عند

الرطوبة النسبية التي تؤثر في صفات غالف الجوزة من 

(،تتفق 36الخارج ومن ثم تؤدي الى تفتح الجوز الناضج)

وآخرون   El-Akkadهذه النتائج مع ما توصل اليه 

( الذين أشاروا الى ان هنالك زيادة 8( والعبودي)32)

ت القطن عند الزراعة معنوية في عدد الجوز المتفتح لنبا

 في مسافات واسعة.

أما بالنسبة للتداخل بين األصناف والمسافات بين      

الجور فقد ظهر من نتائج الجدول نفسه عدم وجود 

 اختالفات معنوية بينها.
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-1

.  

 المتوسطات
 المسافة بين اليور سم 

 أمصناف

03 82 83 

 013كوكر 0.10 ...2 13.12 0..2

 1مرسوم   1.81 0.00 2.22 0.01

 مشا ا .2.1 0.02 ...8 0.00

 أشور 6.80 .7.8 8.81 7.80

 2ابو  ريب  6.20 7.20 30.. 7.79

0.26 N.S 
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0.05 

 المتوسطات 6.00 7.02 ...8 

 0.19 
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 وزن الي       وز  

ان معامالت األصناف والمسافة  3يتبين من جدول      

بين الجور والتداخل بينهما لم يؤثر معنويآ في متوسط 

( والذين 23) وآخرين Akhtarالصفة، ال يتفق هذا مع 

اشاروا الى وجود فروق بين األصناف في  متوسط وزن 

( والجبوري 9) الجوزة،ويتفق مع العساف وآخرين

( الذين لم يتوصلوا الى فروق معنوية بين 3وآخرين)

 معامالت األصناف في وزن الجوزة .

التأثيرغير المعنوي  3يالحظ ايضآ من الجدول      

للكثافه النباتية وهذا قد يعزى الى التعويض بين مكونات 

د الجوز المتفتح الحاصل فالمعاملة التي زاد عندها عد

 Clawsonأعطت جوزآ اقل وزنآ ،تتفق هذه النتائج مع 

( الذين لم يتوصلوا الى معنوية مسافات 29وآخرين )

 Akhtarالزراعة في هذه الصفة وال تتفق مع كل من 

( الذين 25وآخرين)  Ali( 5( والخالدي )23وآخرين )

ة اشاروا الى وجود تأثير معنوي لمعامالت الكثافة النباتي

 في وزن الجوزة لنبات القطن.

وتشير نتائج الجدول نفسه الى عدم وجود تداخل     

معنوي بين األصناف والمسافة بين الجور في متوسط 

 وزن الجوزة للنبات.

 

 

 

 

 

 

 

 



 النقيب وعسكر                                                  ( 2102) ,  0221 - 0221:   (4)9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0200                                                                 ISSN 2072-3875 

 

  أثير الصنف والمسافة بين اليور ف  وزن اليوز    م .   2 جدو 

 المتوسطات
 بين اليور سم المسافة 

 أمصناف

03 82 83 

 013كوكر 3.36 3.28 3.33 3.32

 1مرسوم   3.28 3.09 0.10 3.20

 مشا ا 3.40 3.08 2.94 3.14

 أشور 3.38 3.23 2.79 3.13

 2ابو  ريب  1..0 0.81 3.10 3.42

N.S N.S 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات 3.51 3.26 3.16 

 N.S 
 أ.ف.ع

0.05 

 

 بالن     ض   نس        بة التب       كير

وجود فروق معنوية بين  . يالحظ من الجدول      

األصناف في نسبة التبكير فقد كان الصنف مرسومي 

ابكر نضجآ وسجل المتوسط األعلى لهذه الصفة والبالغ 

بالنضج  % بينما كان اقل األصناف تبكيرآ 0.52.

% يليه الصنف ابو غريب  50.01الصنف اشور بنسبة 

% ،اتفقت هذه النتائج مع نتائج بعض  51.35اذ بلغ 

( 6( والخيرهللا )30) El-zikeو Cookالباحثين 

( الذين وجدوا ان هنالك اختالفات 4والحاجوج وصديق )

معنوية بين األصناف في نسبة التبكير بالنضج. ان 

ر بالنضج ناتج عن التباين الوراثي األختالف في التبكي

 (.19بين األصناف وهذا ما اكده عبد هللا )

ويبين الجدول نفسه الفرق المعنوي بين الكثافات      

سم )كثافة  01النباتية في هذه الصفة، اذ اعطت المسافة 

% بينما اعطت  0..2.قليلة( اعلى نسبة تبكير بلغت 

في التبكير اذ بلغت سم )كثافه عالية( تأخرآ  21المسافة 

%، قد يعزى سبب انخفا  نسبة التبكير في  55.50

النضج في الكثافات النباتية العالية الى ان زيادة التهوية 

بين النباتات في الكثافة الواطئة وانخفا  نسبة الرطوبة 

في الجو والتربة أديا الى انخفا  نسبة الرطوبة في 

القطن قبل  النبات، والذي قد يؤدي الى تفتح جوزات

اكتمال نضجها، فضآل عن  توفر الحيز المناسب من 

مساحة الحقل، اي يعني توفير قدر اكبر من الضوء 

والماء والعناصر األولية الضرورية في تعجيل النضج 

 (20والتبكير في تفتح الجوزات )

اما بالنسبة للتداخل بين األصناف ومعامالت الكثافة      

مرسومي المزروعة بمسافة  ،فقد ابكرت نباتات الصنف

% بينما اعطت نباتات الصنف  .....سم بنسبة  01

سم ادنى متوسط بلغ  21اشور المزروعة بمسافة 

%ان هذه النتيجة ال تتفق مع ما توصل اليه  2..21

( والذين اشار الى وجود تداخل معنوي اذ 8العبودي )

 اختلفت استجابة نبات الصنف بأختالف الكثافة النباتية.
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  أثير الصنف والمسافة بين اليور ف  نسبة التبكير بالنض   .  .جدو  

 المتوسطات
 المسافة بين اليور سم 

 أمصناف

03 82 83 

 013كوكر 54.64 60.35 63.65 59.54

 1مرسوم   60.59 62.99 66.99 63.52

 مشا ا 59.90 62.60 66.20 62.90

 أشور 47.94 51.53 54.64 51.37

 2ابو  ريب  54.58 57.29 61.68 57.85

0.25 0.50 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات 55.53 58.95 62.63 

 3.24 
 أ.ف.ع

0.05 

 

 ح     اص   ل الق   طن ال   زه        ر 

ان األصناف المختلفة قد   01يالحظ من الجدول      

اظهرت تأثيرا معنويا في حاصل القطن الزهر،اذ حقق 

الصنف كوكر اعلى متوسط لحاصل القطن بلغ 

كغم هـ  1457.00
-0
يليه الصنف ابو غريب الذي حقق  

كغم هـ 0013.22
-0
بفارق معنوي بينهم في حين اعطى  

كغم هـ 0001.11اقل حاصل بلغ  الصنف الشاتا
-0
يليه  

الصنف اشور بفارق غير معنوي بينهم اذ اعطى 

كغم هـ 0021.02
-0
ان هذا التباين في حاصل القطن قد  

يعزى الى اختالف األصناف في مكونات الحاصل من 

الكلي والمتفتح ووزن الجوزة ونسبة صافي  عدد الجوز

المتفتح الحلج،اذ تفوق الصنف كوكر في عدد الجوز 

،تتفق هذه النتائج مع كثير من   (01و  3 جدول والكلي )

( 9( والعساف وآخرين )17الباحثين صالح وكريمة )

( وصديق وصالح 3( والجبوري)15حمودي وداؤد )

( في وجود فروق 24) Hameedو  Ali ( و18)

معنوية بين األصناف في انتاجها للقطن الزهر وتأثير 

 النهائي . مكونات الحاصل في الحاصل

الى وجود تأثير معنوي  01وتشير نتائج الجدول      

لمعامالت المسافة بين الجور في متوسط حاصل القطن 

سم اعلى متوسط  21الزهر الكلي، فقد حققت المسافة 

كغم هـ 1..00.2لهذه الصفة بلغ 
-0

في حين حققت   

 20..000سم ادنى متوسط لهذه الصفة بلغ  01المعاملة 

كغم هـ
-0

سم الى  21، قد يعود السبب في تفوق المسافة  

الكثافة العددية األكبر للنباتات المزروعة على هذه 

( 5المسافة، تتفق هذه النتائج مع ما وجده الخالدي)

( الذين اشاروا الى ان هنالك زيادة 1والدوري ومحسن )

معنوية في حاصل القطن الزهر عند زيادة الكثافة 

( والنعيمي 20وآخرين ) Akhtarالنباتية، وال تتفق مع 

( الذين توصلوا الى ان الكثافات القليلة 02وآخرين )

 )المسافات الواسعة( ادت الى زيادة القطن الزهر.

كما تبين نتائج الجدول نفسة وجود تداخل معنوي بين      

معامالت األصناف والمسافات بين الجور،اذ اعطى  

متوسط للصفة سم ادنى  01الصنف الشاتا مع المسافة 

كغم هـ 51..0.بلغ 
-0

في حين حقق الصنف كوكر مع    

 52..050سم اعلى متوسط للحاصل بلغ  21المسافة 

كغم هـ
-0

 . 



 النقيب وعسكر                                                  ( 2102) ,  0221 - 0221:   (4)9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0200                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 أثير الصنف والمسافة بين اليور ف  حاصل القطن الزهر كغم ه   13جدو  
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   للينية امولى.

 المتوسطات

 اليور سم المسافة بين 

 أمصناف

03 82 83 

 013كوكر 1539.54 1474.70 1356.70 1457.00

1282.50 1232.01 1291.80 1323.70 
مرسوم  

1 

 مشا ا 1160.94 1132.30 1057.71 1117.00

 أشور 1266.32 1178.14 916.50 1120.32

1308.44 1134.20 1257.40 1533.80 
ابو  ريب 

2 

20.41 31.89 
 أ.ف.ع

0.05 

 المتوسطات 1364.90 1266.84 1139.41 

 14.22 
 أ.ف.ع

0.05 

 

 المصادر

القابليه التنافسيه  .8331. البدير ،نبيل رحيم .0

 Gossypiumلبعض اصناف القطن 

hirsutum L..  رسالة ماجستير،قسم

جامعة  - كلية الزراعه ، المحاصيل الحقليه

 .1.. ع ص : بغداد

 علم األدغال .8330اليبور ،باقر عبد خلف . .2

جامعة  . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 ..51ع ص: . بغداد

اليبور ،خالد خليل احمد وأرشد ذنون  .0

تأثير ..833حمود  وخطاب عبد هللا محمد.

الكثافات النباتيه في صفات النمو والحاصل 

ومكوناته لخمسة اصناف من القطن االبلند 

(Gossypium hirsutum L.).  مجلة جامعة

 ..01- 012: (2) 2، كركوك

الحاجوج،يوسف عبد الحميد مييد وفخر الدين  .2

استجابة بعض صفات .8310عبد القادر صديق.

النمو والحاصل لتراكيب وراثيه من القطن 

Gossypium hirsutum L.) تحت مواعيد )

زراعه مختلفه.مجلة جامعة تكريت للعلوم 

االنتاج -تمر التخصصي الثالثالزراعيه،المؤ

 .21/0/2102-.2النباتي.للمدة من 

تأثير مكافحة .8330الخالد ،رافد احمد عباس. .5

االدغال ومسافات الزراعه في حاصل القطن 

 ((.Gossypium hirsutum Lومكوناته 

.رسالة ماجستير،قسم علوم المحاصيل 

 .5.جامعة بغداد. ع ص :-الحقليه،كلية الزراعه

 .8318. عبد امله ياسر هللا،مصعبالخير  ..

استجابة بعض اصناف وهجن القطن لفترات 

جامعة -كلية الزراعه رسالة ماجستير، الري.

 114 بغداد.ع ص
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