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 ملخص
 
 

 ١١٨القطن الصنف حلـب      على محصول    ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥أجريت تجربة حقلية على مدى موسمي نمو             

هـا  /نبـات ) ٣٣٥٠٠،  ٤١٠٠٠،  ٤٨٠٠٠،  ٥٧٠٠٠،  ٧١٠٠٠(بهدف تقييم دور الكثافات النباتيـة المختلفـة         

على اإلنتاج والمواصفات التكنولوجيـة     ) خط ري /خط ري وخطين زراعة   /خط زراعة (ونظامي ري بالتنقيط    

 وشدة التمثيل الضوئي وعالقتهـا      ةحة الورقي لأللياف وكذلك إنتاج المادة الجافة واآلزوت الكلي الممتص والمسا        

 .بمحتوى األوراق من اآلزوت

    استخدم لتنفيذ هذه التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بخمسة معامالت وستة مكررات لكل طريقة              

  .ري على حدة

 ١٢٠برة بمعدل  بشكل متساوي لجميع المعامالت المخت٤٦ %Nعلى صورة يوريا أضيف السماد اآلزوتي     

ة السماد  إلضاف٢ م١ كما خصصت مساحة ،ذلك حقناً مع مياه الري على ستة دفعات متساويةها و/Nكغ 

 .الموعد الذي أضيف فيه السماد اآلزوتي العادي و بنفس المعدل والتكرارية١٥-اآلزوتي المعلم باآلزوت

حدد موعد الري عند وصول      و يتشتت النيترون تم تحديد جدولة الري بالطريقة المباشرة باستخدام جهاز ال             

بلغت كمية مياه الري المضافة تحـت        و . من السعة الحقلية   ٨٠%الرطوبة في منطقة العمق الفعال للجذور إلى        

 ٢٠٠٤ذلك لموسمي النمو    ها و /٣ م ٧٤٨٩،  ١٢٦٥٣خط  /خطينوفي حالة   ها  /٣ م ٦٧٣٨،  ٩١٤٩خط  /نظام خط 

 . على التتالي٢٠٠٥و 

باتية المختلفة المرويـة    بالنسبة لمؤشر اإلنتاج بين الكثافات الن      معنوية   تقاائج عدم وجود فرو   وأظهرت النت قد  و

ية المنخفضـة المرويـة      باستثناء معاملة الكثافة النبات    ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤خط لموسمي نمو    /خط وخطين /بنظام خط 

وت الكلي الممتص، كما أنه     كذلك اآلز  تقريباً إلنتاج المادة الجافة و     قد لوحظ نفس المنحى   و. خط/بنظام ري خط  

مختلفة وقـد سـلك    معنوية لمؤشرات المواصفات التكنولوجية نتيجة للكثافات النباتية ال      تقاحظ وجود فرو  لم يال 

 .محتوى األوراق من الكلوروفيل نفس المنحى تقريباً وةرقيمؤشر المساحة الو
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Abstract 
 
 

     Field experiment was conducted over two growing seasons to assess different 
planting densities of cotton variety Aleppo 118 (71.000, 57.000, 48.000, 41.000, 
33.500 plants /ha), and two irrigation systems; one irrigation line per one planting row 
and one irrigation line per two planting rows. 
Nitrogen fertilizer (120 kg N/ha) as Urea (46%N) was injected through the irrigation 
system in six equally split applications. 
A labeled area (1.0 m2) was established for the labeled sub plots and labeled Urea was 
applied to the labeled sub plots in the same manner as for unlabeled N fertilizer. 
Irrigation scheduling was accomplished using the direct method of neutron scattering 
technique. Irrigation was determined when the soil moisture content in the active root 
depth reached almost 80% of the field capacity. The amount of water applied for one 
line / one row were 6738 and 9149 m3/ha, whereas, for one line/two rows were 7489 
and 12653 m3/ ha for the two growing seasons 2004 and 2005 respectively. 
The objectives of the experiment were to evaluate the effect of different planting 
densities and two irrigation system on cotton yield, lint properties, dry matter yield, N-
uptake, chlorophyll content and leaf area. The experimental design was randomized 
block design with 6 replications for each irrigation method. Results revealed that no 
significant differences between all different plant densities were recorded for all 
growth parameters tested in this study such as seed cotton yield, dry matter yield, lint 
properties, chlorophyll content and leaf area.  
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 المقدمة

 
عادة في مناطق مناخيه    يزرع  العلفية، و نتاج األلياف والمواد    يعتبر القطن المحصول الرئيسي في العالم إل           

 مـن أكثـر   .Gossypium hirsutum Lيعتبر النوع و. متعددةظم زراعية نتحت متنوعة وأراضي مختلفة و

 .(Lee, 1984)المزروعة بالقطن في العالم من المناطق % ٩٠يمثل أكثر من  وانتشاراًاألنواع 

 شـريطة أن ال     ْم ٢٣ – ٢٥ مـا بـين      حـرارة  وفقاً لمكان زراعته ضمن نطاق درجات        النوعيزرع هذا       

 ٢٥حتـى    آذار و  ٢٥ الفتـرة مـن      معهذا الشرط في سورية     ، ويتوافق   ْم١٨تنخفض درجة حرارة التربة عن      

 ،محلوقـة (طبيعتها وفقاً لنوعية البذار وها / كغ١٥٠–٨بذار ما بين   كمتوسط في العالم يتراوح معدل ال     و. نيسان

معطيـة  ) Dibbling اآلليـة  بالبـذرات أو ، In rowيدوية تقبيعاً في سطور (طريقة الزراعة و) محلوقةغير 

النباتيـة إلـى    الكثافـات    مـن هذا المجال الواسع    ويعود  . ها/ نبات   ٢٢٠٠٠٠-٥٥٠٠٠ ما بين    ةكثافات نباتي 

وبين النباتات وطريقة الزراعة ونوعية البـذار والصـنف وطريقـة الحصـاد             المسافات بين السطور     اختالف

 ).٣٠،٣١ تقرير مكتب القطن ،Kerby et al., 1989(منطقه الزراعة و

لكبـر  ، و المتعـددة ستخداماته  نظراً ال  أهم المحاصيل االستراتيجية   حدأ يعتبر محصول القطن     ،وفي سورية     

 لدرجة أنه صنف محصوالً اجتماعياً      ،شكل مباشر أو غير مباشر    ب إن كان    يهبشرية التي تعمل ف    ال الشريحةحجم  

 ويعتبر أيضا من    .بهمن سكان سورية    % ١٧استراتيجياً حيث يعمل أكثر من      كونه محصوالً اقتصادياً و   لفة  إضا

 ك أولت وزارة الزراعة    لذل ،أهم المحاصيل  النقدية التصديرية والمحصول الصيفي المروي الرئيس في سورية          

كـذلك هيئـة    و ،)بإداراتها البحثية المختلفة  ( بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية       اإلصالح الزراعي ممثلة  و

 همواصفاتمن األبحاث بهدف تحسين اإلنتاج و     عليه العديد    اهتماماً كبيراً بهذا المحصول وأجريت       الطاقة الذرية 

 جانـات   ؛٢٠٠٤ ، جانات و خوري   ؛٢٠٠٠ ،خليفةجانات و (اه الري واألسمدة    وترشيد استخدام مي   ،التكنولوجية

 ).٣٤ ،٣٠ ،٢٩ مؤتمر القطن ؛٢٠٠١ ،صوميو

 هي الهدف   هومدخال ت بالحد األدنى من كلفة اإلنتاج       كماً ونوعاً من ألياف القطن و      إن الحصول على مردود عالٍ    

 ها بكونها مروية بالكامل بسبب توضع      في القطر  تتميز زراعة القطن  و. ي سورية الرئيس لجميع منتجي القطن ف    

 ،المائية ذات المواصفات الجيـدة المتاحـة      لمياه وقلة المصادر    بسبب شح ا  و ،الجافةو  نصف الجافة  المنطقةفي  

 المطيـرة  باستثناء بعض السـنوات      ، بصفة غالبة بالجفاف   المتميزة و المتوقعةإضافة إلى التقلبات المناخية غير      

 نظم إدارية فعالة في زراعة القطن        من إتباع  لتحقيق الهدف الرئيسي في إنتاج مثالي كان البد       و. نادرة الحدوث 

 :ما يلي هذه النظم اإلدارية وتتضمن. بحيث تتكامل عناصر اإلنتاج قاطبة

 

 تـأثير   االعتبـار بعين  مع األخذ    المختلفةجدولة الري لألصناف المزروعة      المثلى و  المائية تحديد المقننات    -١

 .Seasonal effects الموسمية ختالفاتاال

 إدارة المخصبات و خاصة األسمدة اآلزوتية و الفوسفاتية و البوتاسية بحيث تكون متناغمة مع االحتياجات                -٢

 .المائية و جدولة الري
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ـ   االستفادةو ت مرتفعة من التمثيل الضوئي     معدال وبما يحقق   تحديد المسافات المثلى بين النباتات     -٣ ن  المثلى م

 . نتح–ذلك التبخرك رئيسي و عن طريق التبخر بشكلهاالحد من الفاقد منمياه الري و

 تكون متوازنة مع نوعية التربة والماء المتـاح والصـنف            بحيث النباتيةبالتالي الكثافة    تحديد معدل البذار و    -٤

 .مائية من خطورة تعرض النبات إلجهادات نما أمكالتخفيف المزروع و

مثل المقننات   النقاط من القطن تم التعرض لبعض       عديدةمن خالل العمل على أصناف      و ماضيةالوفي السنوات   

ـ آلية الري مكملـه لعوامـل اإلن       و النباتيةيأتي موضوع الكثافة    و.  وجدولة الري وإدارة المخصبات    المائية اج ت

 . أعالهالمذكورة

محصـول  مـن   لموسم إنتاجي جيـد     سية   أسا ةيعتبر الحصول على إنبات جيد في بداية موسم النمو ضمان              

درجات الحرارة الصغرى والعظمى،    ( الطبيعيةضمن الحدود    مناسبة و  البيئيةخاصة إذا كانت الظروف     القطن و 

سالمة البذار،  ( ذلك تحقيقوهناك عوامل أخرى تساعد في      ).  المالئمة األرضيةالرطوبة  عدد ساعات اإلضاءة،    

المسافات بين النباتات، المقنن المـائي،   ،الحقليمعدل اإلنبات  م البذرة،   جنوعية البذار من حيث ح    بذار،  لا معدل

قـد  ل ).تأمين المهد المالئم للبـذار     وخاصةً فالحة التربة و    األساسيةالعمليات الزراعية    للتربة،   الخصوبيةالحالة  

  ما بـين   حقيقيةة  نباتيكثافة   بينت الدراسات السابقة في سورية أن المسافات المثلى بين النباتات هي التي تعطي            

تلعب الكثافـة  و). ٢٠٠٤ Cotton bureau report ، Janat ، ٣٤، ٣٣، ٣٢(ها /نبات ١٤٨٠٠٠ -٧٤٠٠٠

 إضافة إلى عدم إنبات جزء من البـذور أو مـوت البـادرات نتيجـة                ،المسافات بين السطور   و النباتية الحقلية 

ج القطن  ا المتأخره دوراً أساسياً في إنت     الربيعيةطار  تعرضها إلجهادات مائيه أو تعفن البذور أو الجذور أو األم         

المـدروس  ض المتعمد و  وفي حاالت أخرى لوحظ أن الخف     . تنوعيته في العديد من الحاال     تدني و همسببة خفض 

حسن من  ي على العكس    بل ،محصوللل متكاملة قد ال يؤثر على اإلنتاج إذا ما ترافق بإدارة جيده و           النباتيةللكثافة  

 فـي وحـدة     النباتيـة فة مياه الري، إذ بينت إحدى الدراسات في جامعة كاليفورنيا أن خفض الكثافة              كفاءة إضا 

 فقط مع زيـادة     %٢اإلنتاج المتوقع بمعدل    خفض  ها أدى إلى    / نبات ٥٥٠٠٠لى حوالي    إ ٩٠٠٠٠المساحة من   

ها أدى إلـى    / نبات ٢٢٠٠٠ إلى حوالي    النباتيةخفض الكثافة   وقد وجد أيضاً أن     . ملحوظة في كفاءة مياه الري    

  وإذا ما قورنت هذه النتائج مع نتائج الـوفر فـي  . فقط%٨بحدود ) Potential yield(خفض اإلنتاج المتوقع 

 نتيجـة    أن هناك وفراً اقتصاديا     لوجد األسمدة و الزراعيةالعمليات  و المضافةمياه الري    و المستخدمةكمية البذار   

 استجابة صنفين اختبرتوفي دراسة أخرى في والية المسيسبي ). kerby et al., 1989 (النباتيةخفض الكثافة 

 عدم وجود أية فروقات معنوية فـي  وأظهرت النتائج ،جديدين من القطن المزروع لمعدالت منخفضة من البذار  

 ١٩٢٦٥فة النباتيـة المنخفضـة      الكثاوها  / نبات ٣٦٤٠٠تفعة  مرإنتاج القطن المحبحب ما بين الكثافة النباتية ال       

ها للكثافة  /ة بذر ٢٩١٢٠ المرتفعة و    النباتية ها للكثافة / بذرة ٥٨٢٤٠ أساساً بمعدالت بذار     التي بدأت ها و /باتن

 لألثر المشترك مـا بـين األصـناف         أوبين األصناف   ماالحظ أية فروقات معنويه     ت لم   كما المنخفضة،   النباتية

 ).Buehring et al., 2002 (المختبرة النباتيةالكثافات و

حدة المساحة  عدد النباتات في و   ول القطن على أساس معدل البذار و       لمحص النباتيةحساب الكثافة   يتم   عادةًو    

 كانت نسبة اإلنبات عالية جداً والبذور محلوجة ومعالجـة          المتر الطولي إذا  / بذرة ١٠–١٥بحيث يزرع ما بين     

 أساس أن المسافة بين ها على/باتن ١٥٠٠٠٠ -١٠٠٠٠٠  منةعطي كثافة نباتيي المعدل اهذبمبيدات فطرية و

ذلـك بسـبب    ة الواحدة و   تحسب على أساس مساحة الجور     ةالنباتي أما في سورية فإن الكثافة    . م١ الخطوط هي 

ور  بذ ٥ جورة أكثر من      كل يوضع في حيث يزرع القطن تقبيعاً في جور، و      محصول  الالتقليد المتبع في زراعة     
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اختراق سـطح التربـة     على  فقد بسبب التعفن أو عدم مقدرة البادرات         ال االعتباراألخذ بعين   لضمان اإلنتاش و  

بين   سم ٦٥ – ٧٠ مسافات زراعة    عادة القطن على  ويزرع  . أحياناً تدني نسبة اإلنبات   ، و بسبب عدم حلق البذار   

ممـا  د على نباتين في الجورة الواحـدة        يفر عملية الت  ىتجرتكامل اإلنبات   وبعد   .بين الجور  سم   ٢٠وسطور  ال

لكن غالبا ما يحدث غيابات كثيرة في الجور نتيجة اإلختنـاق أو             و ،ها/ةجور ٧٥٠٠٠  بحدود ةقق كثافة نباتي  يح

 لـذلك تعتبـر     ،التي تتسبب في موت العديد من البادرات       المتأخره و  الربيعيةعدم نمو البذار أو نتيجة األمطار       

 .ها/نبات ١٠٠٠٠٠-٨٠٠٠٠ المثلى في سوريه ما بين ةالكثافة النباتي

 )(Silvertooth, 1994; kittock et al ., 1986; young, 1971,Cotton bureau report,29. 

 الخضري علـى حسـاب       في وحدة المساحة أدت إلى زيادة النمو       ةقد وجد أيضاً أن زيادة الكثافة النباتي      و     

 Wilkes(شـرات  الحوض دة التعرض لإلصابة باألمرابالتالي انخفاض اإلنتاج إضافة إلى زياالنمو الثمري و

and Corely, 1968(.التي هـي بحـد ذاتهـا مصـائد      أوراق القطن وتعرض ة كما أن زيادة الكثافة النباتي

 منها مما يؤدي إلى انخفـاض معـدل عمليـة           السفليةخاصة األوراق   ظاهرة التظليل و   إلى   الضوئيةللفوتونات  

ارتفـاع   وبالتالي تأخر اإلزهـار و photorespiration أو ازدياد التنفس  photosynthesisالتمثيل الضوئي 

 ).Guinn et al., 1974; Guinn et al., 1976(انخفاض اإلنتاج وبالنتيجة  ،نسبة تساقط الجوز

 لذلك لجـأ العلمـاء إلـى        ، في زيادة معدل التمثيل الضوئي     كبيرةولزيادة مساحة المسطح الورقي أهمية           

، مما يعمل على زيادة عملية التمثيل الضوئي وزيادة تبـادل غـاز             صيةخالهذه ا استنباط أصناف جديدة تتمتع ب    

CO2    الفطريـة   ألعفـان التخفيف من تعرض الجـوزات لإلصـابة با       بالتالي   وامتصاص الفوتونات الضوئية و 

 باسـم  المصـنفة  وokra leaf cotton cultivars القطن الشبيهة بأوراق البامياء تسمى بأصنافوالبكتيرية و

okra leaf cotton (Andries et al., 1969; Heitholt et al., 1992) .مثل هذه األصـناف قـد   كما أن 

 ;Buxton et al., 1979 (اإلنتـاج  فـي  اً طفيفاً انخفاضحدوث أحياناً مما بسببتدخل مرحلة النضج مبكراً 

Heitholt et al., 1993(. وجد أن فل القطن قة ما بين معدل التمثيل الضوئي وإنتاج محصو العالكما درست

 مقارنة %١٨٠ بمعدل lint yield أدت إلى زيادة في إنتاج األلياف %١٥  بحدودCO2زيادة معدل تبادل غاز 

لوحظ أن زيادة معدل التمثيل الضوئي أدت       كذلك  . CO2 لغاز    طبيعي مع النباتات النامية في مناطق ذات تبادل      

 موضوع تـأثير شـكل ورقـة القطـن          لمن الدراسات حو  هناك أيضاً العديد    . اإلنتاجإلى زيادة ملحوظة في     

جـاءت نتـائج هـذه      وأثرهما على نمو محصول القطن واإلنتـاج و       ) ةالكثافة النباتي  (المسافات بين الخطوط  و

 ;.Kerby et al., 1990 a) ( المدروسـة ت مع بعضها البعض فـي معظـم الحـاال   متوافقةالدراسات غير 

Mohamad et al., 1982; Smith et al., 1979; Monks et al., 1999.( 

لمرجوة في معدل التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة اإلنتـاج          مثالية تحقق الزيادة ا    ةللوصول إلى كثافات نباتي   و    

  أو زيـادة   ، ذات مسطح ورقي كبيـر     أصنافاستنباط  ك تقنيات محددة    إتباع فإنه ال بد من      ،هصفاتاتحسين مو و

بشكل كبيـر فـي     ) أشعة الشمس ( لإلضاءة   المعرضة مساحة النبات الكلية     زيادةالكلي من خالل    الغطاء النباتي   

ً . آليا دهذه التقنية غالبا ما تتبع في المناطق التي يتم فيها الحصا          ، و تضييق المسافة بين الخطوط   بوحدة المساحة   

د النباتات في وحدة    زيادة عد ن إلى خفض المسافات بين الخطوط و       القط لجأ مزارعو  ي  مثالُ ففي الواليات المتحدة  

ذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من الجـوزات علـى            مناطق الزراعة الباردة نسبياً و     المساحة وخاصة في  

مقارنة بالزراعة العاديـة،    على النبات    نتيجة ظاهرة التظليل وتساقط الجوز       هاي ل  الكل الرغم من انخفاض العدد   

م التعويض عن انخفاض عدد الجوزات على النبـات  يت و.Ultra Narrow Row (UNR)تسمى هذه التقنية و



 ٩

ـ .كلي للجوزات في وحدة المساحة يزداد نسبياً     لالعدد ا التالي فإن    وب ،ةالواحد عن طريق زيادة الكثافة النباتي       ا كم

 إيجابيـة  ةهذه التقنية ميز  لمعطية  لى نضج معظم الجوزات بشكل متقارب       عأن هذه الطريقة تساعد بشكل كبير       

حيـث فصـل     هذه التقنية قابلة للتطبيق في المناطق الباردة نسبياً       إن  كما ذكرنا سابقاً ف   و. اد اآللي إلجراء الحص 

 على النبات مما ينعكس     المتشكلة طويالً حتى نضج جميع الجوزات       ال يستطيع المزارع االنتظار    قصير و  النمو

       قد بينـت نتـائج أبحـاث      و. UNR  أللياف القطن الناجمة عن تطبيق تقنية      التكنولوجيةسلباً على المواصفات    

) Heilman and Namken, (1987 القطن  النتيجة حيث أظهرت الدراسات التي أجريت على محصولتلك 

 مقارنة بإنتاج نفس المحصـول      %١٤– ٦,٦سم زيادة في اإلنتاج ما بين        ٨٠المزروع ضمن خطوط بعرض     

 . سم١٠٠المزروع ضمن خطوط بعرض 

 الذين يفتشـون    نمزارعيال على دخل    هاانعكاس و األخيرةسعار القطن في العالم في اآلونة       نظراً لتذبذب أ  و     

 على زراعـة المحصـول،       العملية اإلنتاجية المترتبة   ة تكلف  تساعدهم على تخفيف   سليمةدائماً عن طرق علمية     

 فإن الفالحات   ،زملال ا االقتصاديفي نفس الوقت زيادة المردود بهدف إجراء التوازن المطلوب لتحقيق العائد            و

 جانب ترشيد استخدام مياه الري وإضافة األسمدة        المسافات بين الخطوط إلى   والكثافات النباتية العالية    المتكررة و 

وبناء على  . اإلنتاجيةالعملية   الضرورية لتخفيف تكاليف أعباء      المدخالتخفض معدالت البذار تعتبر من أهم       و

نوعاً في الحقول   محصول القطن كماً و    لوحظ زيادة إنتاج     ة أعمال سابق   في ةالحقليمن خالل مالحظتنا    ما تقدم و  

خـذ  خذ أختي عني و    (نمزارعياللدى  ذات الكثافة النباتية المتوسطة إلى المنخفضة من خالل المقولة المعروفة           

 : السؤال التاليلذلك كان ال بد من اإلجابة على ) حملها مني

 إضافة إلى امتصـاص     المائية االحتياجات و تهاج ونوعي حدة المساحة على اإلنت    في و  ةهو تأثير الكثافة النباتي   ما

 .؟الورقيةالمساحة  وتأثير ذلك على مؤشرات اإلنتاج والتمثيل الضوئي و،النباتيةاآلزوت وتوزعه على األنسجة 

 

 أهداف البحث

 

علـى  ) خـط /خطـين (و) خط/خط( الري   نظام المختلفة و  ةالكثافات النباتي ور  هدفت هذه الدراسة إلى تقييم د        

شـدة التمثيـل    الورقية و المساحة  والمادة الجافة   ف واآلزوت الممتص و   االتكنولوجية لأللي اإلنتاج والمواصفات   

 . وعالقتها بمحتوى األوراق من اآلزوت الكليالضوئي

 الطرائقالمواد و

 

ـ  تل في محطة بحوث     ٢٠٠٥ –٢٠٠٤على مدى موسمي نمو متتاليين       البحثنفذ       مركـز  ل ا التابعـة  ديح

 ˚E, 35.65 ˚36.1 ( إحداثياتعلى كم، ٣٥ جنوب حلب بحوالي المحطةتقع . حلب ب الزراعية العلميةالبحوث

N( ،   التربة حمراء طينية ثقيلـة مصـنفةChromoxereic Rhodo Xeralf (Buringh 1980) .  ويتميـز

السـابق  كـان المحصـول   و. نيسانومابين كانون أول     مم   ٣٤٠بمعدل هطول سنوي    متوسطي و مناخ  الموقع ب 

توالى محصول القطن في نفس القطعة التجريبية على مدى موسـمي            في حين    اً،محللزراعة في الموسم األول ق    

الكيميائية لتربة الموقع قبل البدء بتنفيذ       يبين بعض الخصائص الفيزيائية و     )١(الجدول رقم    و .هذه الدراسة تنفيذ  

 . لكال موسمي النموالتجربة
 



 ١٠

 

 

  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ نموالالخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الموقع قبل الزراعة لموسمي بعض . ١جدول 

 
 اآلزوت قبل الزراعة

 سم ،العمق
اآلزوت 

الكلي 

% 

NH4 
ppm 

NO3 
ppm 

الفوسفور 

 المتاح
ppm 

المادة 

العضوية
% 

CEC 
meq/100g 

pH 
١:٥ 

الناقلية 

 الكهربائية
µs/cm 

 قوام التربة

 ٢٠٠٤موسم نمو 

٢٦٣ ٧,٩ ٤٩,٤ ٠,٨٢ ١١ ١,١٢ ١٨,٣٢ ٠,٠٨ ٢٠-٠ 

٢٨٨ ٧,٩ ٤٥,٧ ٠,٧٠ ١٠ ١,٧٦ ١٧,٩ ٠,٠٧ ٤٠-٢٠ 

٣٣٢ ٧,٩ ٤٥,٩ ٠,٥٣ ٣,٥ ٤,٠٨ ١٧,٣٢ ٠,٠٦ ٦٠-٤٠ 

٣٨٨ ٨ ٤٦,٠ ٠,٣٨ ٠,٩ ١٢,٢ ١٦,١٨ ٠,٠٥ ٨٠-٦٠ 

٣٨٧ ٨ ٤٥,٨ ٠,٢٨ ٠,٩ ١٦,٩ ١٧,٨ ٠,٠٤ ١٠٠-٨٠ 

٤٤٦ ٨ ٤٤,٩ ٠,٢٢ ٠,٩ ٨,٧ ٢١,٣ ٠,٠٣ ١٢٠-١٠٠ 

Clay 

 ٢٠٠٥موسم نمو 

١٨١ ٧,٧ ٣٨,١ ٠,٨١ ٦ ٢,٨ ٣,٩ ٠,٠٧ ٢٠-٠ 

٢٣٥ ٧,٧ ٣٧,٢ ٠,٦٦ ٣ ٣,٦ ٣ ٠,٠٦ ٤٠-٢٠ 

٣٢٣ ٧,٧ ٣٦,٣ ٠,٥٢ ٠,٧ ٥ ٣ ٠,٠٥ ٦٠-٤٠ 

٣٤٤ ٧,٦ ٣٦,١ ٠,٤٤ ٠,٦ ١٥ ٣ ٠,٠٤ ٨٠-٦٠ 

٣٢٤ ٧,٧ ٣٦,١ ٠,٤٠ ٠,٢ ٥ ٣ ٠,٠٣ ١٠٠-٨٠ 

٣١١ ٧,٨ ٣٧,٢ ٠,٣٧ ٠,٢ ٤ ٣ ٠,٠٢ ١٢٠-١٠٠ 

Clay 

 

 عينات التربة

 
سم بفواصل قدرها ١٢٠عمق لمواقع و١٠ بة قبل الزراعة بمعدلموقع التجرلممثلة  ترابيةعينات جمعت     

NO3شقيه باآلزوت المعدني  اآلزوت الكلي و:التاليةأخضعت هذه العينات للتحاليل  و،سم ٢٠
NH4و -

 وذلك +

بالتالي التأكد من صحة اختيار المعادلة السمادية  و، لآلزوت المتاحةخصوبية للتربة منسوبعلى الحالة الللوقوف 

سفور المتاح والفو:1  ٥  للعجينهpHتفاعل التربة  و Eccالكهربائية ة الناقليكما اختبرت. البحثالمحددة في هذا 

يوم والمادة العضوية والسعة بونات الكالسكرو ،التربة)قوام(نسيجو )Olsen method(بطريقة البيكربونات 

 . للكاتيوناتالتبادلية

 الـري المتبعـين     نظـامي ة و  المختبر المختلفة ةجهزت أرض التجربة للزراعة وفقاً لمعامالت الكثافات النباتي       

تـم  ، و) م١٥ × ١٤,٢ (٢ م٦٣ مساحة القطعة التجريبية  ، قطعة تجريبية  ٣٠حيث قسم الحقل إلى     ) ١ المخطط(

 خطوط فـي كـل      ٦خط بمعدل   /النباتية لطريقة الري خط   بالتنقيط لجميع معامالت الكثافة     تركيب شبكة الري    

ين النباتات وفقـاً للكثافـة النباتيـة        بالمسافة   م و  ٠,٧ والمسافة بين الخطوط    م، ١٥طول الخط    ،تجريبيةقطعة  

أما بالنسـبة   .  بار ١  ضغط تشغيل نظامي   معسا  / ل ٤دفق   سم بت  ٥٠  فكانت أما المسافة بين النقاطات   . المختبرة



 ١١

وكـان طـول الخـط       ،خط فقد بلغ عدد خطوط الري ثالثة خطـوط        /ع التجريبية المروية بطريقة خطين    للقط

 .خط/لما ذكر لطريقة خطتدفق النقاطات مساوياً  والمسافة بين الخطوطو

 

 ةالمعامالت المختبر

 : ري محصول القطننظم - أوالً

  
 خطـوط   ٦ تجريبيـة عدد خطوط الري في كل قطعة       عة وبلغ   حيث وضع خط ري لكل خط زرا      : طخ/ خط -آ

 . أعالهالمذكورةبالمواصفات 

بذلك بلغ عدد خطوط الري ثالثة      راعة و تم وضع خط ري في منتصف المسافة بين خطي ز         : خط/ خطين –ب  

 .خطوط

 

 النباتية الكثافات -ثانياً
 

 ) م ٠,٧٠(  المسافة بـين الخطـوط     كانتلكل طريقة ري، و    ة في هذه التجربة خمسة كثافات نباتي      ترباخت    

 في وحدة   مختلفة ة في حين شكلت المسافة بين النباتات عامالً متغيراً لتعطي في النهاية كثافات نباتي             ً،عامالً ثابتا 

 :قد حددت المسافة بين النباتات على الشكل التاليالمساحة، و

لتعطـي كثافـة      واإلصالح الزراعي  زراعةالمنصوح به من قبل وزارة ال     وفق  )  م ٠,٢٠( مسافة تقليديه    – ١

 .)نبات واحد في الجورة (ها/ نبات٧١٠٠٠

 .ها/ نبات٥٧٠٠٠ م وتعادل كثافة نباتية .٢٥0-٢

 .ها/ نبات٤٨٠٠٠ م وتعادل كثافة نباتيه ٠,٣٠ -٣

 .ها/ نبات٤١٠٠٠ م وتعادل كثافة نباتيه ٠,٣٥ -٤

 .ها/ نبات٣٣٥٠٠ م وتعادل كثافة نباتيه ٠,٤٠ -٥

ها حقناً مـع ميـاه      /N كغ   ١٢٠ بمعدل   ةأضيف السماد اآلزوتي بشكل متساوي لجميع المعامالت المختبر            

بنـاء  ( ريـة / على دفعات متساوية بمعدل دفعة واحدة      )١الشكل   (الري بواسطة حاقنة سماد من النوع التناسبي      

 ,Janat and Somiعلى توصية سابقة تم اختبارها تحت ظروف الري بـالتنقيط علـى محصـول القطـن     

 ١ مساحة تكما خصص) ٤٦%N ( شكل يوريا ىأضيف السماد اآلزوتي العادي للقطع التجريبية عل. )(2001

. ٢م/ غ ١٢وبمعـدل   %) ٥ a.e( أيضاً على شكل يوريا بنسبة إغناء        ١٥- إلضافة السماد الموسوم باآلزوت    ٢م

أمـا  . لتي أضيف فيهـا السـماد العـادي       الطريقة ا د اآلزوتي الموسوم بنفس الموعد والتكرارية و      أضيف السما 

على ضوء نتائج تحليل التربة حيث تبين عـدم ضـرورة            عنها   االستغناء فقد تم    ةو البوتاسي  الفوسفاتية األسمدة

 .إضافتها

 

 

 



 ١٢

 

 
 
 

 
 حاقنة السماد من النوع التناسبي التي استخدمت في البحث. ١الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 

 
 . على نبات واحد في الجورةوالتغريدمظهر عام للتجربة بعد اكتمال اإلنبات . ٢لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 الصنف المزروع

 
 ويمتاز وفقا لتقارير الهيئة العامة للبحـوث العلميـة         ٢٠٠٥صنف جديد تم اعتماده رسمياً في عام        : ١١٨حلب  

ومـن أهـم    .  عالية ومواصفات جيدة للتيلة مع معدل حليج عالي نسـبياً          إدارة بحوث القطن بإنتاجية   -الزراعية

 .ميزاته األخرى ظاهرة التبكير ومقاومته لمرض الذبول الفيرتسيليومي
 

 العمليات الزراعية

 
 وأجريت جميع العمليات الزراعية الالزمة مـن        ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤    جهز الحقل في شهر آذار لموسمي النمو        

تخدام مبيد األعشاب ترفالن بالطريقة الميكانيكية ثم أجريت عدة فالحات متعامدة لتهيئـة             مكافحه األعشاب باس  

 .األرض للزراعة

 حيـث  ٢٠٠٥-٤-١٩ و ٢٠٠٤-٤-١٦    تمت الزراعة يدوياً بطريقة التقبيع لموسمي النمو وذلـك بتـاريخ            

لنباتـات وذلـك وفقـا       م ما بين الخطوط، وبمسافات متفاوتة بـين ا         ٠,٧زرعت البذور ضمن حفر وبمسافة      

  ٢٠٠٤ها لموسم نمـو     / كغ ١٩،  ١٤,٦،  ١٤,١،  ١٣,٦،  ١٢,٧لمعامالت الكثافة النباتية المختبرة وبمعدل بذار       

 (D1) ٧١٠٠٠ لمعامالت الكثافة النباتيـة العاديـة        ٢٠٠٥ لموسم نمو    ١٩,٣،  ١٦,٧،  ١٦,٥،  ١٤,٩،  ١٣,٦و

تم الترقيع بـنفس    . على التوالي ) D5(ها  / نبات ٣٣٥٠٠و) D4 (41000و) D3 (48000و) D2 (٥٧٠٠٠و

 وفقاً لما هـو متبـع فـي         بكما أجريت سلسلة من عمليات العزق و التعشي       .  أيام من الزراعة   ١٠الصنف بعد   

كما أجريت عملية التفريـد بعـد تكامـل اإلنبـات           . منطقة الزراعة مع مراعاة بقاء الحقل خالياً من األعشاب        

 ).٢شكل ال(للحصول على نبات واحد في الجورة 

 

 الري
هذه الريـة هـي ريـة       لزراعة مباشرة و  موعد الزراعة هو موعد الرية األولى حيث تم الري بعد ا          تبر  عا    

 وفقاً للمحتوى الرطوبي للتربـة      ضافتهاإ  الواجب يكمية مياه الر   و التاليةالريات  في   وقدر موعد الري  . اإلنبات

 معـايرة ة الحقلية بالطريقة الوزنية أوالً ومن ثم أجريـت           حيث تم تقدير السع    ، بالطريقة المباشرة  تالتي قدر و

تحصل عليهـا مـن الطريقـة        بطريقة التشتت النتروني على ضوء المعطيات الم       الحقلية السعة   لجهاز وقدرت ا

 عنـد العمـق     الحقليةمن السعة   % ٨٠قد حدد موعد الري عند وصول رطوبة التربة إلى          و. المعايرةالوزنية و 

ر ومن ثم اعتبر العمق الفعال للجـذ      تداء من الزراعة وحتى اإلزهار، و     ذلك اب  و  م ٠,٣جذري  الفعال للمجموع ال  

 وفقـاً    خالل فتره النمو   زمة لكل رية   كمية ماء الري الال    بتحس رطوبة التربة و   قدرت وبالتالي    م ٠,٦بعد ذلك   

مـن تحديـد     للتمكن   و ذلك ط بشكل منفرد    خ/خط أو خطين  / خط بنظامري معامالت القطن    وتم  . هذين العمقين ل

نـت تؤخـذ     الرئيسية بحيث كا   الشبكةبواسطة عداد مياه متصل على       كمية مياه الري الواصلة لكل طريقة ري      

 ).٣، ٢الجداول (قراءة العداد قبل الري 

رطوبة في جميع   لتحديد موعد الري والكمية الواجب إضافتها بالطريقة المباشرة فقد تم زراعة أنابيب قراءة ال             و

 العمق هو هذا   م والسبب في اعتماد      ٠,١٥بفواصل قدرها    م و  ١,٥تى عمق   لثالثة مكررات ح  لتجريبية و القطع ا 



 ١٥

 وتـم االسـتئناس     . إن وجدت  الراشحةتحديد المياه    و هتتبع الرطوبة ضمن قطاع التربة ومعرفة حركتها ضمن       

 . الطريقة المباشرة لجدولة الريمقاربتها مع نتائجالمنطقة للتأكد وعن  المتوفرة ةالمناخيأيضاً ببعض المعطيات 

 

 ٢٠٠٤تل حديا، / حلب-يبين مواعيد وكميات مياه الري المضافة.  ٢جدول 

 
 خط/خطين خط/خط

 التاريخ
 موعد إضافة السماد ها/ ٣كمية مياه الري م موعد إضافة السماد ها/ ٣كمية مياه الري م

٣١٧  ٢٦٥ ٢٠٠٤/٠٥/١٩  

٥٥٥ * ٥٧١ ٢٠٠٤/٠٦/١٣ * 

٦٧٢  ٦٧٧ ٢٠٠٤/٠٦/٢٣  

٢٦٥ * ٢٦٥ ٢٠٠٤/٠٦/٢٨ * 

٢٦٥  ٢٦٥ ٢٠٠٤/٠٧/٠١  

٣٩٧  ٢٦٥ ٢٠٠٤/٠٧/٠٥  

٣٩٧  ٣٩٧ ٢٠٠٤/٠٧/٠٨  

٨٥٧ * ٥٢٩ ٢٠٠٤/٠٧/١١ * 

٨٥  ٧٩ ٢٠٠٤/٠٧/١٤  

١٣٢  ١٣٢ ٢٠٠٤/٠٧/١٨  

٢٦٥  ٢٦٥ ٢٠٠٤/٠٧/٢٢  

٢١٢  ١٦٩ ٢٠٠٤/٠٧/٢٦  

٢٦٥ * ٢٦٥ ٢٠٠٤/٠٧/٢٩ * 

٢٦٥  ٢٦٥ ٢٠٠٤/٠٨/٠٢  

٢٣٨  ١٨٥ ٢٠٠٤/٠٨/٠٤  

٣١٧ ** ٢١٢ ٢٠٠٤/٠٨/٠٩ ** 

٢١٢  ١٥٩ ٢٠٠٤/٠٨/١١  

٣٩٧  ٣٩٧ ٢٠٠٤/٠٨/١٥  

١٥٩  ١٥٩ ٢٠٠٤/٠٨/١٩  

٥٢٩  ٥٢٩ ٢٠٠٤/٠٨/٢٤  

١٥٩  ١٥٩ ٢٠٠٤/٠٨/٢٦  

٥٢٩  ٥٢٩ ٢٠٠٤/٠٨/٢٩  

  ٧٤٨٩  ٦٧٣٨ المجموع
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2004 تل حديا – خمتلفة حملصول القطنتخمطط جتربة كثا فا
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  ومنظر عام للتجربةالتوزيع العشوائي لمعامالت الكثافة النباتية. ٣الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ١٨

 
  .٢٠٠٥ ،تل حديا/ حلب -كميات مياه الري المضافةويبين مواعيد .  ٣جدول 

 
 خط/خطين خط/خط

 تاريخال
 موعد إضافة السماد ها/٣كمية مياه الري م موعد إضافة السماد ها/٣كمية مياه الري م

٣١٧  ٣١٧ ٢٠٠٥/٠٤/١٩  

٢٢٢  ١٥٩ ٢٠٠٥/٠٤/٢٨  

٥٢٩  ٢٦٥ ٢٠٠٥/٠٥/٠٢  

٤٢٣  ٢٦٥ ٢٠٠٥/٠٥/١٦  

٥٨٢ * ٤٢٣ ٢٠٠٥/٠٥/٣١ * 

٤٧٦  ٢٦٥ ٢٠٠٥/٠٦/٠٥  

١٠١٦  ٥٥٦ ٢٠٠٥/٠٦/١٣  

٢٢٨  ٢١٢ ٢٠٠٥/٠٦/١٧  

٥٢٩ * ٤٢٣ ٢٠٠٥/٠٦/٢٢ * 

٦٠٨  ٤٥٠ ٢٠٠٥/٠٦/٢٧  

٥٥٦  ٤٦٦ ٢٠٠٥/٠٧/٠٤  

١٠٦ * ٩٥ ٢٠٠٥/٠٧/٠٥ * 

٧٩٤  ٦٠٨ ٢٠٠٥/٠٧/١١  

٣١٧  ٢١٢ ٢٠٠٥/٠٧/١٥  

٧١٤ * ٥٥٦ ٢٠٠٥/٠٧/١٩ * 

٣٨٦  ٣١٧ ٢٠٠٥/٠٧/٢٣  

٤٧٦  ٣١٧ ٢٠٠٥/٠٧/٢٤  

٥١٣ * ٣٣٩ ٢٠٠٥/٠٧/٢٧ * 

٦٣٥  ٤٧٦ ٢٠٠٥/٠٨/٠١  

٨٩٩  ٦٢٤ ٢٠٠٥/٠٨/٠٤  

٥٢٩ * ٤٣٤ ٢٠٠٥/٠٨/٠٨ * 

٥٢٩  ٤٢٣ ٢٠٠٥/٠٨/١٤  

٣١٧  ٢٧٠ ٢٠٠٥/٠٨/١٧  

٥٢٩  ٣٤٤ ٢٠٠٥/٠٨/٢١  

٤٢٣  ٣٣٣ ٢٠٠٥/٠٨/٢٨  

  ١٢٦٥٣  ٩١٤٩ المجموع

 

 

 

 

 

 



 ١٩

 النباتيةالعينات 

 
 :لهدفين مختلفين نباتات القطن بطريقتين وأعتيانتم     

قدر  من القمة والخامسةالورقة ابتداء من كاملة النضج تقريباً  ورقات حديثة و١٠تم جمع : األولىالعينة 

نفس األوراق ل  محتوى الكلوروفيل قدركما. Area meter (am) باستخدام جهازا لهالورقيةمتوسط المساحة 

محتواها لهذه األوراق و يوسط شدة التمثيل اليخضورتموحسب  ،)SPAD meter(قبل اعتيانها باستخدام جهاز

-NOمن النترات 
وسط القراءات لهذه متأن  أجريت هذه القراءات على خمسة مكررات ولجميع المعامالت أي 3

 . كل معاملة ورقة في٥٠عن متوسط عبر يالمؤشرات 

من جميع المكـررات    ) ١٥-نباتين من كل قطعة موسومة باآلزوت     (لنبات الكامل    عينات ا  جمعت: العينة الثانية 

مالت عند مرحلة النضج الفيزيولوجي وهي المرحلة التي تسبق النضج النهائي والفطـام وذلـك بهـدف           االمعو

د فصلت النباتات بعد جمعها مباشرة إلى مكوناتها        وق. تحديد اآلزوت الكلي الممتص   لمادة الجافة و   إنتاج ا  حساب

 بدورها إلى البـراعم الزهريـة واألزهـار          فصلت اق واألفرع والمكونات الثمرية والتي    رو وهي األ  الرئيسية

 تم فصل ألياف القطن عن البذور وأغلفة الجوزات وجففت وطحنـت            كما ،والناضجة الناضجةالجوزات غير   و

 األجزاء النباتية األخرى على     جففت. ة لضمان تجانس الخلط   يبقية المكونات الثمر  بعد وزنها ومن ثم خلطت مع       

ي تحديـد   بالتـال لرطوبة فيهـا و   ت ا من ثم وزنت لتحديد معامال    قل و  لمدة ساعة على األ    ˚س ٦٥درجة حرارة   

غناء كما قدرت نسبة اإل   ،  )كلداهل( اآلزوت الكلي بطريقة الهضم الرطب       قدر. ها/الوزن الجاف على أساس كغ    

 الالزمـة  الحسابيةأجريت جميع العمليات ، وmass spectrometer بجهاز مطياف الكتلة ١٥N/١٤Nالنظيري 

 واآلزوت  Ndff واآلزوت المستمد من السـماد اآلزوتـي المضـاف           ةلتحديد نسبة اآلزوت في األنسجة النباتي     

  المضاف زوتيادة من السماد اآل    ومعدل االستف  N-uptake ص واآلزوت الكلي الممت   Ndfsالمستمد من التربة    

N-recovery طريقة وفق كثافة النباتيه وطريقة الري وفقاً لمعامالت ال)Zapata, 1990(. نسـبة  كما قدرت 

- NOاآلزوت النتراتي 
 في أوراق العينة األولى بعد تقدير مساحتها الورقية وكذلك شدة التمثيل اليخضـوري  3

 .فيها

 القطاف
    

ولى عندما بلغت   تمت القطفة األ  . مجموعال أساس يدوياً على دفعتين وقدر اإلنتاج على        قطف محصول القطن    

-٨  أي في  ، يوماً من األولى   ١٥-١٠القطفة الثانية بعد حوالي      و ،%٧٠على النباتات بحدود    نسبة تفتح الجوز    

لى منسوباً إلـى    وكما تم تحديد نسبة التبكير على أساس إنتاج القطفة األ         . )٤الشكل   (٢٠٠٥ ٩-٦ و ٢٠٠٤-٩

أجريـت عليهـا     نفشة من جميع المعـامالت والمكـررات و        ٢٠ع  تم أثناء القطفة األولى جم    و. اإلنتاج الكلي 

 . بحوث القطن بحلبإدارة لتحديد المواصفات التكنولوجية لأللياف في مختبرات القياسية التيلة اختبارات
 تصميم التجربة

 
لقطاعات العشوائية الكاملة بخمسة معامالت وستة مكررات لكل طريقة             استخدم لتنفيذ هذه التجربة تصميم ا     

 بلغ عدد القطع التجريبية لكل . ري على حدة، وقورن بين نتائج طريقتي الري باستخدام اختبار تحليل التباين



 ٢٠

 

 
 القطفة األولى لمحصول القطن. ٤الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١

 كمـا   ANOVA أخضعت معظم المؤشرات المتحصل عليها الختبار تحليل  التبـاين            . قطعة ٣٠طريقة ري   

 لتبيـان الفروقـات   Duncan's Multiple Range Test (DMRT)استخدم اختبار دنكن ذي المدى المتعدد 

 باسـتخدام نظـام التحليـل اإلحصـائي         ٩٥%اإلحصائية بين متوسطات معامالت الدراسة عند مستوى ثقـة          

)Costat, 1995.( 

 
 المناقشةالنتائج و

 ٢٠٠٤موسم نمو 

 الوضع الخصوبي للتربة قبل الزراعة
 

يالحظ من الجدول أن    . ٢٠٠٤نتائج تحليل تربة الموقع قبل الزراعة لموسم نمو         ) ١( الجدول   تظهر بيانات      

 العمـق   انخفض بحدة مع   و ) سم ٢٠–٠( في الطبقة السطحية     ٠,٠٧٦اآلزوت الكلي في التربة قد تراوح ما بين         

األمونيـاكي  النتراتـي و   ى التربة من اآلزوت المعـدني بشـقيه        محتو لم يكن في حين   %.  ٠,٠٣٢ ليصل إلى 

 جزء بالمليون عند سـطح التربـة        ١٨,٣ NH4–N حيث بلغ محتوى التربة من اآلزوت األمونياكي         ،متجانساً

ليصل  سم و  ١٠٠ – ١٢٠ لطبقةا ليعود ويرتفع تركيز هذه الصورة من اآلزوت المتاح في           ،انخفض مع العمق  و

– ٠ (السـطحية  فقد كان منخفضاً في الطبقات NO3–Nأما اآلزوت النتراتي .  جزء بالمليون٢١إلى أكثر من   

 ة مما يعني أن هناك انغساالً للنترات من الطبق        ،سم ١٠٠حتى   و ٦٠ في الطبقات من     دباالزديا ثم بدأ    ،)سم ٤٠

 ،الشـتوية ناجم عن انغسال النترات بعد موسم األمطـار  طبيعي و وهذا شيء    ،ها نحو األعماق   وتحرك ةالسطحي

 هذه التربة في الموسم السابق من النترات كان عالياً نسبياً مما سمح بتـراكم               ىويعني شيئاً آخر مفاده أن محتو     

 الطبقات أما الفوسفور فكان عالياً نسبياً في.  من قطاع التربة   المنطقة هذه   يمثل هذه الكمية من اآلزوت المتاح ف      

 ةانخفض بشـد   هلكن و  تقريباً،  جزء بالمليون  ١٠طبقات   في هذه ال    منه وبلغ تركيز المتاح  )  سم ٤٠–٠(السطحية  

 منحى  وقد سلكت المادة العضوية   .  سم ١٣٠ – ١٠٠ جزء بالمليون عند العمق      ١مع العمق ليصل إلى أقل من       

 ٠,٨٢ في قطاع التربة ما بـين        تها تراوحت نسب  إذ أقل حدة    هانخفاضالكن كان معدل     للفوسفور المتاح و   مشابهاً

د السعة التبادلية    في حين لم تب    ، سم ١٢٠ – ١٠٠ الطبقةفي   % ٠,٢٢انخفضت إلى   وسم   ٠–٢٠ الطبقةفي  % 

 بينما لوحظ وجود انغسال طفيف لألمالح بعيداً من سـطح           ، يذكر مع العمق   تغييرتفاعل التربة أي    للكاتيونات و 

 ).١جدول (التربة 

 

 المعدني في التربة بعد الحصادز اآلزوت الكلي وتركي
 

 سم إلى   ١٠٠حتى العمق   لتربة بعد الحصاد و   المتاح في ا  التربة المتعلقة باآلزوت الكلي و    تشير نتائج تحليل        

بعد ذلك بقـي    و ،)٤(جدول   سم   ٦٠ وحتى   ٠صة في الطبقات من     خافاض طفيف في نسبة اآلزوت الكلي و      انخ

  في طبقات التربة   NH4–N أما بالنسبة للشق األمونياكي فقد انخفض تركيز اآلزوت          . ثابتاً اآلزوت الكلي تقريباُ  

يعود السـبب   و ،جزء بالمليون  ٤,٠و   ٣,٤ مابين   أصبح تركيزه ضمن قطاع التربة متجانساً حيث تراوح        و كافة

 أو  ،ى الشكل النتراتـي    أو تحوله إل   ،في ذلك إلى استنزافه من التربة إما عن طريق امتصاصه بواسطة الجذور           



 ٢٢

من األعماق   NO3–Nلوحظ استنفاذ واضح لآلزوت النتراتي      كما   .دخوله في تفاعالت التبادل مع معدن الطين      

 قبـل   ها سم مقارنة بوضـع    ٤٠ – ٠ سم مع تراكم كبير نسبياً للنترات في الطبقات السطحية           ١٠٠حتى   و ٦٠

بعد الزراعة  تم  العينات  جمع  لتربة بالخاصة الشعرية كون      وهذا عائد لحركة النترات لألعلى مع مياه ا        ،الزراعة

 زمنيه بحدود   ة قبل القطاف بفتر   تتمعملية الفطام    وكون   ،أي في نهاية شهر أيلول وقبل موسم هطول األمطار        

.  مؤقتاً على سطح التربة    هالألعلى مع ماء التربة بالخاصة الشعرية وتراكم      النترات  مما يعني حركة    )  أيام ١٠(

 في التربـة  ةالقطن على ما يبدو قد استفاد بشكل جيد من مصادر اآلزوت المختلف        المهم هنا أن محصول    يءالش

كـذلك فـإن األثـر      .  وسوف ندرس الحقاً اآلزوت السمادي     .الكلي وضمناً اآلزوت المتاح   وهي حالياً اآلزوت    

زوت المعدني في التربة بعـد       خصوبية للموسم الالحق كون تركيز اآل      ةالمتبقي لآلزوت المتاح لن يشكل مشكل     

 بعد  هاتوقع انغسال التي ي  و ) سم ٤٠ – ٠(ة السطحي ةفي الطبق المتراكمة  نسبياً باستثناء النترات     الزراعة منخفض 

 .موسم األمطار الشتوية

 

 .األثر المتبقي لآلزوت في التربة بعد الحصاد لموسمي النمو. ٤جدول 

 

+Total N % NH سم ،العمق
4 ppm NO-

3 ppm 

 ٢٠٠٤وسم م
١٢٫٨٧ ٣٫٥٨ ٠٫٠٦٧ ٢٠-٠ 
١١٫٣٠ ٣٫٨٠ ٠٫٠٦٠ ٤٠-٢٠ 
٤٫٩٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٥٠ ٦٠-٤٠ 
٥٫٥٨ ٣٫٤٥ ٠٫٠٤٣ ٨٠-٦٠ 
٦٫٠٠ ٣٫٤٠ ٠٫٠٣٣ ١٠٠-٨٠ 

 ٢٠٠٥موسم 
٤٫٧ ١٠٫٣ ٠٫٠٧ ٢٥-٠ 
٣٫٤ ٩٫٤ ٠٫٠٥٢ ٥٠-٢٥ 
٣٫١ ٩٫٢ ٠٫٠٤٢ ٧٥-٥٠ 
٢٫٣ ٨٫٦ ٠٫٠٣ ١٠٠-٧٥ 

 

 ٢٠٠٥موسم نمو 

  قبل الزراعةالوضع الخصوبي للتربة
 

 من نفس المواقـع السـابقة       ترابيةالعينات  الجمعت   و ٢٠٠٥ التجربة لموسم نمو     لتفيداستخدم نفس الموقع         

 أن حالة اآلزوت الكلي فـي       وتبين). ١( الضرورية جدول    والفيزيائية ة عليها التحاليل الكيميائي   ت وأجري ،تقريباً

 حتى تاريخ جمع العينات في بداية شـهر آذار        الل موسم الشتاء و   هطلت خ ي  ار الت ير نتيجة األمط  غالتربة لم تت  

 على حاله   بقي تقريباً  ضمن قطاع التربة و    NH4–N كذلك لم يتغير وضع اآلزوت األمونياكي        .كما ذكرنا سابقاً  

 وهذا أمر متوقع بسبب عدم حركته مع ميـاه الـري أو األمطـار وإنمـا                 ،مع مالحظة انخفاض تركيزه قليالً    

 التـي كانـت     NO3–Nلنترات  ا انغسال كما لوحظ  .نغساله أو تطايره  إ الكيميائية إلى نترات أوال ثم       تبالتحوال

 سم فقط مع بقـاء  ٨٠–٦٠تراكمها ضمن القطاع     و وفقاً للتحليل السابق  )  سم ٤٠–٠( على سطح التربة     ةمتراكم

تربة بعد الحصـاد للموسـم       سم مقارنة مع تحليل ال     ١٠٠ – ٨٠تركيز النترات على حاله تقريباً ضمن القطاع        

 .السابق



 ٢٣

 المعدني في التربة بعد الحصادتركيز اآلزوت الكلي و

 
 سم إلى   ١٠٠حتى العمق   التربة المتعلقة باآلزوت الكلي والمتاح في التربة بعد الحصاد و         تشير نتائج تحليل        

 بقـي   حيث ،)٤(دول  ج سم   ١٠٠ وحتى   ٠ من    التربة  طبقات  جميع  في نسبة اآلزوت الكلي في     ة طفيف تحوالت

 تركيـز اآلزوت    ارتفـع  أما بالنسبة للشق األمونياكي فقـد        . في قطاع التربة المختبر    اآلزوت الكلي تقريباُ ثابتاً   

NH4–N    ١٠,٣ و   ٨,٦تـراوح مـابين     وأصبح تركيزه ضمن قطاع التربة متجانساً        و ، في كافة طبقات التربة 

 بسبب توقـف الـري وحصـاد     عن طريق الجذورتصاصهتوقف اميعود السبب في ذلك إلى     و ،جزء بالمليون 

  أيضـا   لـوحظ  .المحصول أو تحول النترات المتبقية إلى الصورة األمونياكية مما أدى إلى تراكمه بهذا الشكل             

 مـع   ، سـم  ١٠٠حتى   و ٤٠  من وخاصة العمق  األعماق   معظم  من NO3–Nاستنفاذ واضح لآلزوت النتراتي     

 وما يبد على   وهذا   . قبل الزراعة  ها سم مقارنة بوضع   ٠4 – ٠ات السطحية   اً للنترات في الطبق   جد طفيفتراكم  

عائد لحركة النترات لألعلى مع مياه التربة كون هذه العينات جمعت بعد الزراعة أي في نهاية شـهر أيلـول                    

ممـا  )  أيـام  ١٠-١٥( زمنيه بحدود    بفترةمحصول تم قبل القطاف     فطام ال  وكون   ،وقبل موسم هطول األمطار   

 هنـا   الواضح يءالش.  مؤقتاً على سطح التربة    ها لألعلى مع ماء التربة بالخاصة الشعرية وتراكم       تها حرك يعني

 في التربة وهي اآلزوت الكلـي وضـمناً   المختلفةأن محصول القطن قد استفاد بشكل جيد من مصادر اآلزوت           

 ة لآلزوت المتاح لن يشكل مشكل     كذلك فإن األثر المتبقي   . اآلزوت المتاح وسوف ندرس الحقاً اآلزوت السمادي      

 .بشكل ملحوظ تركيز اآلزوت المعدني في التربة بعد الزراعة النخفاضخصوبية للموسم الالحق 

 :نسبة التبكيرالقطن المحبحب و) مردود(إنتاج 

 ٢٠٠٤موسم  - أ
   

عنـد   التبكيـر    نسبةملخصاً لتأثير الكثافات النباتية المختلقة على متوسطات مردود القطن و         ) ٥(يبين الجدول    

  TD1, TD2, TD3, TD4, TD5) خـط /خطـين ( وSD1, SD2, SD3, SD4, SD5) خط/خط(نظامي الري 

 .٢٠٠٤نمو اللموسم 

 SD5 للمعاملة   ها/ كغ ٣٠٠١خط تراوح بين    /يالحظ من الجدول أن متوسط مردود القطن المروي بطريقة خط         

  منخفضـاً نسـبيا    هانتاجإ كان   التيو عامالت الم  جميع  فروق معنوية بين   ، ودون SD1 للمعاملة   ها/كغ ٣٣٢٤و

 المردود أخفض مـن     كما كان  ،كون هذا الصنف جديد فإنه ال يوجد مستوى قياس للمقارنة         نظراً ل  و .بشكل عام ً

 النسبي في   التدنيتم اكتشاف سبب هذا     لم نتمكن من    الواقع  في  و. ها/ كغ ٣٤٠٠د العام للقطن في سورية      المردو

 ٣٠ في تحديد موعد االنتقال للعمق الفعال من         نا إذ اعتمد  ، تداركه في حينه   نستطع ولم   وقت متأخر ب اإلنتاج إال 

 جدولـة   ل على معطيات سابقة لكون هذا الصنف جديد ولم تتوفر معلومات بهذا الخصوص من أج               سم ٦٠إلى  

تناسـب مـع هـذا      ي ولكن تبين أن الموعد المحدد سابقاً بفترة قمة اإلزهـار ال          . الري وتحديد المقننات المائية   

 الصنف، بل يجب أن يكون قبل أسبوع على األقل ولسبب منطقي كونه مبكر

كمـا أن االحتياجـات     .  يوماً، وتبين أيضا أنه شديد الحساسية لإلجهادات المائية في هذه الفترة           15-10بحدود  

لتجربة بـل فـي حقـول       المائية له عالية نسبياً في فترة اإلزهار مما أدى إلى تدني إنتاجه ليس فقط في هذه ا                



 ٢٤

وتم تدارك هذه النقطة فـي      ).  اتصاالت شخصية  -إدارة بحوث القطن  (إرشادية أخرى اعتمد فيها هذا الصنف       

 . كما سنرى الحقا٢٠٠٥ًموسم نمو 

 .٢٠٠٤تأثير الكثافات النباتية و طرق الري على مؤشرات اإلنتاج تل حديا . 5جدول 

 معدل البذار

 ها/كغ

 نسبة التبكير

% 

 نتاج الكلياإل

 ها/كغ

 القطفة ثانية

)٠٨/٠٩( 

 ها/كغ

القطفة األولى 

)٢٩/٠٨( 

 ها/كغ

 المؤشرات  

 المعامالت

١٩ 96 a 3324 bcd 131 a 3193 abc SD1 

١٤,٦ 96 a 3257 cd 127 a 3129 bc SD2 

١٤,١ 96 a 3059 d 124 a 2936 c SD3 

١٣,٦ 95 a 3061 d 157 a 2903 c SD4 

١٢,٧ 95 a 3001 d 162 a 2839 c SD5 

١٩ 95 a 3653 abc 169 a 3484 ab TD1 

١٤,٦ 95 a 3٧٠١ ab 183 a 3518 ab TD2 

١٤,١ 95 a 3724 ab 176 a 3548 ab TD3 

١٣,٦ 96 a 3783 a 138 a 3645 a TD4 

١٢,٧ 95 a 3752 ab 171 a 3581 ab TD5 
 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة دمتعد  الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار دنكن معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفست فروقادال يوج

 
تها المرويـة   خط فقد كان أعلى من مثيال     /معامالت الكثافة النباتية ضمن نظام ري خطين      مردود القطن في     ماأ

المعـامالت بـين    وقد تراوح إنتاج هـذه      .  TD1 المعاملة   ءباستثنا معنوية مؤكدة    توبفرو قا خط  /بطريقة خط 

 .TD4للمعاملة  ها/ كغ٣٧٨٣ وTD1 للمعاملة ٣٦٥٣

 أي أن   ،خط فإن المردود تناقص مع انخفاض الكثافة النباتية       /يالحظ من نتائج هذا الموسم أنه في حال الري خط         

يـة   ذات الكثافة النباتية العالية وانخفض للمعامالت ذات الكثافة النباتSD1 ، SD2أعلى مردود كان للمعامالت

خط فإن المردود ازداد مع انخفاض الكثافة النباتية أي         / وعلى العكس من ذلك في حالة الري خطين        .المنخفضة

 ذات  TD4  ،TD5 لتين ذات الكثافة النباتية األعلى وأعلى مردود للمعـام        TD1أن أخفض مردود كان للمعاملة      

 :امينالسبب في ذلك يعود ألمرين هنعتقد أن و. الكثافة النباتية األخفض

خط تلقت كمية مياه ري إجمالية أعلى من مثيالتهـا          / أن معامالت الكثافة النباتية المروية بطريقة خطين       :األول

ن االحتياجات المائية لهذا الصـنف      إ وكما ذكرنا سابقاً ف    )ها/٣ م ٦٧٣٨ مقابلها  /٣ م ٧٤٩٠  (خط/قة خط يبطر

 .لزيادة في اإلنتاج وهذا الفارق البسيط نسبياً أدى إلى هذه ا،عالية نسبياً

 هو انخفاض حدة المنافسة بين النباتات في الخط الواحد على هذه الكمية الزائدة من ميـاه الـري عنـد                     :الثاني

 وبالتالي زيادة   ،خط/ مما يعني زيادة األثر الفعال لهذه الكمية مقارنة مع طريقة خط           ،الكثافات النباتية المنخفضة  

هذا العامل لم يكن له تأثير يذكر في حالة الـري           . خط/ري خطين الية لطريقة   اإلنتاج مع انخفاض الكثافة النبات    

 وبالتالي كان   ،خط بسبب كون كمية المياه المضافة عند فترة اإلزهار غير ملبية لالحتياجات النباتية الفعلية             /خط

 ومن هنا لـوحظ     ،جا وقد عَوضت الكثافة النباتية العالية بشكل جزئي انخفاض اإلنت         .تأثير المنافسة غير ملحوظ   

 . مثالً في هذه الحالةSD1, SD2زيادة إنتاج معامالت الكثافة النباتية العالية 

أيضاً تم اختبار معامالت الكثافة النباتية ضمن كل نظام ري على حدة كون تصميم التجربـة ونظـام الـري                    

الشـكل  ( جنب مع النظام اآلخر    ن جنباً إلى   معامالت الكثافة النباتية لكل نظام ري في مكان واحد ولك          عوتموض



 ٢٥

خـط  /بالنسبة لمعامالت الكثافة النباتية ضمن نظام خط      ) ٧ ، ٦جداول  ( وقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي       .)١

والكثافـة النباتيـة    ) ها/ نبات ٧١٠٠٠ (SD1وجود فروقات معنوية ما بين الكثافة النباتية التقليدية         ) ٦(جدول  

 ,SD1, SD2ي حين لم يالحظ وجود أية فروق معنوية بين المعامالت  ف.)ها/ نبات٣٣٥٠٠ (SD5المنخفضة 

SD3, SD4. 
 

لتسميدي، ا تأثير معدل الكثافات النباتية على مؤشرات اإلنتاج لمحصول القطن المروي بطريقة الري.٦جدول 

.٢٠٠٤خط تل حديا /خط  
 

 نسبة التبكير

% 

 اإلنتاج الكلي 

 ها/ كغ 

 قطفة ثانية 

 ها/ كغ 

 ولى القطفة األ

 ها/ كغ 

    المؤشرات

 المعامالت
96 a 3324 a 131 a 3194 a SD1 
96 a 3257 ab 127 a 3129 ab SD2 
96 a 3059 ab 124 a 2936 ab SD3 
95 a 3061 ab 157 a 2903 ab SD4 
95 a 3001 b 162 a 2839 b SD5 

  .٩٥% المجاالت عند مستوى ثقة د ضمن العمود الواحد وفقا الختبار دنكن متعد معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرفت فروقادال يوج

 
 ممـا يعنـي   SD2, SD3, SD4, SD5ومن جهة أخرى لم يالحظ وجود أي فروق معنوية ما بين المعامالت  

ل  وبالتالي تحقيق وفر كبير فـي معـد        ، في زراعة هذا الصنف    SD4إمكانية اعتماد الكثافة النباتية المنخفضة      

ها في حـين    / كغ 1+80اإلصالح الزراعي هي    المعتمدة من قبل وزارة الزراعة و      كمية البذار     أن البذار حيث 

 %80 في البذار يعادل عتبـة       اً أي أن هناك وفر    ،ها/ كغ ١٤ في هذه التجربة حوالي      SD4تعادل الكثافة النباتية    

 والقطـاف   والتفريـد  بو التعشـي  لخدمة  إضافة إلى سهولة عمليات ا     ،ويحقق في نفس الوقت اإلنتاج المطلوب     

ف ابة الرطوبة في األلي   س وبالتالي خفض ن   ،وجودة المنتج نتيجة التعرض ألشعة الشمس والتهوية الجيدة للنباتات        

نع حدوث عملية التعفن أثنـاء      م وكذلك عامل أمان ل    ،جرام عند استالم القطن   ألتحديد نسبة ا  في  وهذا عامل هام    

أما بالنسبة لمعـامالت    . دة المنافسة على الرطوبة بين النباتات     حفةً إلى التخفيف من      إضا ،التخزين وقبل الحلج  

 )٧جدول(خط /الكثافة النباتية ضمن نظام خطين
 

لتسميدي، اتأثير معدل الكثافات النباتية على مؤشرات اإلنتاج لمحصول القطن المروي بطريقة الري .٧جدول 

 .٢٠٠٤خط  تل حديا / خطين 

 
 رنسبة التبكي

% 

 اإلنتاج الكلي 

 ها/كغ

 قطفة ثانية 

 ها/كغ

 القطفة األولى 

 ها/كغ

  المؤشرات

 المعامالت
95 a 3653 a 169 a 3484 a TD1 
95 a 3701 a 183 a 3518 a TD2 
96 a 3724 a 176 a 3548 a TD3 
96 a 3783 a 138 a 3645 a TD4 
95 a 3752 a 171 a 3581 a TD5 

 . ٩٥% المجاالت عند مستوى ثقة د بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار دنكن متعد معنويةت فروقادال يوج

 
 مشابه تقريباً مع مالحظة عدم وجود فروق معنوية بين جميع معامالت الكثافـة النباتيـة                ىالحظ وجود منح  ي ف

 مما يؤكد النتيجة التـي توصـلنا   TD1ة النباتية التقليدية  عن معاملة الكثافTD2, TD3, TD4, TD5المنخفضة



 ٢٦

ات النباتية التقليدية المعتمدة وبالتـالي      فت النباتية المنخفضة بدالً من الكثا     اإليها سابقاً وهي إمكانية اعتماد الكثاف     

 . هاذكرسبق تحقيق وفر كبير في البذار إضافة إلى الميزات األخرى التي 

 وهـذه   ،في معظم الحـاالت    % 96بلغت  فقد  ) ٧،٦،٥( بكير فكما هو مالحظ في الجداول     أما بالنسبة لنسبة الت   

 علـى   النبات وبالتالي حصول    ، سم ٦٠لى العمق الفعال    إنسبة عالية مردها في الحقيقة إلى التأخر في االنتقال          

ـ (ت  الجوزاالدخول في عملية تساقط األزهار و      إلى   هكمية من المياه أقل من احتياجاته مما دفع        ـ  خ  ،)لف الحم

 . والتي دخلت جميعها طور النضج النهائي دفعة واحدةلتالي بقاء الجوزات الناضجة فقط وبا

وقـد  .  نظامي الـري   ولكالللمعامالت المختلفة    )ها/كغ(المزروعة فعالً   أيضاً كميات البذار    ) ٥(يبين الجدول   

كغ لمعاملـة الكثافـة النباتيـة     ١٢,٧ وSD1, TD1ها لمعاملة الكثافة النباتية التقليدية/ كغ١٩,٠تراوح ما بين 

 إذ يالحظ أنه في حالـة الكثافـة         ،وهنا ال بد من وقفة صغيرة على ضوء هذه البيانات         . SD5,TD5المنخفضة  

نى جورة فمع /ا قمنا بعملية تفريد لنبات واحد     وكونن ،لمنصوح به لمطابقة  وال )ها/ نبات ٧١٠٠٠(النباتية التقليدية   

ها كافية وتلبي الكثافة النباتية المطلوبة تحت ظروف الري بالتنقيط ومن الممكن            /كغ١٩ر هذه   ذلك أن كمية البذا   

ـ  في هذا الملومات كون المع، بحوث القطن إدارة -اعتمادها من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية        ال ج

، ٣٣٥٠٠ (D5)تيـة المنخفضـة      أيضاً أن الكثافات النبا    كما لوحظ ).تحت ظروف الري بالتنقيط     (غير متوفرة   

(D4) و ٤١٠٠٠ (D3) ها أعطت إنتاجـاً    / كغ بذار  ١٢,٧و   ١٣,٦، ١٤,١والتي نجمت عن استخدام      ٤٨٠٠٠

فإننا نالحظ كمية الوفر في     ) D3( وبالتالي إذا أخذنا الكثافة المتوسطة    .  D2 و D1مقارباً إلنتاج معامالت الكثافة     

وهنا يمكن أيضاً ترشيد اسـتخدام       .و معتمد من قبل وزارة الزراعة     هما  مع الممكن تحقيقه بالمقارنة  بذار القطن   

 هكتار سـنوياً أي يمكـن تـوفير آالف          ٢٠٠٠٠٠البذار وخاصةً أن متوسط المساحة المزروعة تتجاوز عتبة         

 .األطنان سنويا

  ٢٠٠٥موسم نمو  -  ب

 
 واألخذ بعين االعتبار    ) سم ٦٠(جذور االنتقال إلى العمق الفعال النتشار ال      موعدفي هذا الموسم تجاوز مشكلة      تم  

ته المائية عالية وخاصةً    تسم بكونه صنفاً مبكراً واحتياجا    االحتياجات المائية العالية نسبياً لهذا الصنف الجديد الم       

اوح إنتاج القطن مـا بـين    مقارنة بالموسم السابق إذ تر نسبياً نتائج جيدةتحقيق مما أدى إلى  ،في فترة اإلزهار  

نوية بينها  عفروق م وب) SD5( خط/اتية المنخفضة المروية بنظام خط    لمعاملة الكثافة النب  ) ٨جدول(ها/ كغ ٤٥٨٧

 .SD1ها للمعاملة /كغ ٥٢٨٠ و,TD2 SD1, SD2, SD3, SD4, TD1 وبين المعامالت

يع وأظهرت النتائج أنه وباستثناء الفروق المعنوية المذكورة أعاله لم تسجل أية فروقات معنوية أخرى بين جم                

 من حيث ضرورة اعتماد الكثافـات  ٢٠٠٤المعامالت المدروسة وعند نظامي الري، وهذا ما يؤكد نتائج موسم     

النباتية المنخفضة عوضاً عن الكثافة التقليدية المعتمدة وذلك للحد من الهدر الناجم عن استخدام كميات كبيـرة                 

ج مقارنة بالموسم السابق حيـث تجـاوزت هـذه       كذلك يالحظ في هذا الموسم زيادة ملحوظة باإلنتا       . من البذار 

 : لجميع المعامالت المدروسة وعند نظامي الري، وتعود هذه الزيادة إلى أمرين هامين وهما% 50الزيادة 

 سـم،   ٦٠إلى العمـق    )  سم ٣٠(تحديد الموعد الزمني الدقيق لإلنتقال من العمق الفعال النتشار الجذور         : األول 

 .ات القطن إلجهادات مائية في هذه المرحلة والتي تتوافق مع فترة بداية اإلزهاروبالتالي عدم تعريض نبات

إن هذا الصنف على ما يبدو حساس جداً لإلجهادات المائية في مرحلـة اإلزهـار إضـافة إلـى أن                    : والثاني 

؛ ٢٠٠١،جانـات وصـومي   (احتياجاته المائية عالية نسبياً مقارنة مع األصناف األخرى والتي اختبرت سـابقاً             



 ٢٧

 نتائج جدولة الري وكميات مياه الري المسـتهلكة فـي هـذا الموسـم               ه، وهذا ما أكدت   )٢٠٠٤؛  ٢٠٠٣جانات،

 حـوالي   ٢٠٠٤إذ يالحظ أن محصول القطن استهلك فـي موسـم           ). ٢،٣جداول (٢٠٠٤بالمقارنة مع موسم    

ها لنظـام الـري     /٣ م ٩١٩٤خط، وما بين    /ها لنظام ري خطين   /٣م٧٤٩٠خط و /ها لنظام الري خط   /٣ م ٦٧٤٠

أما بالنسبة لنسبة التبكير فيالحظ مـن        .٢٠٠٥خط في موسم نمو     /ها لنظام ري خطين   /٣ م ١٢٦٥٣خط و   /خط

معامالت الكثافة النباتية ضمن نظـام الـري     وكانت أعلى لمعظم  % 62-72أنها تراوحت ما بين     ) ٨(الجدول  

لقطفة األولى كانت فعالً ضـمن الجـدول        وتجدر اإلشارة إلى أن ا    . خط/خط مقارنة مع نظام الري خطين     /خط

من الجوزات، أي وبمعنى آخر ال يوجد أي تفتح قسـري أو تعـرض              % ٧٠الزمني المحدد لها وهو عند تفتح       

النباتات ألية إجهادات مائية، وهذه النسب في الواقع تقع ضمن مواعيد قطاف القطفة األولى وفقـاً لتوصـيات                  

 .)٣٣مؤتمر القطن (إدارة بحوث القطن 

 .٢٠٠٥تأثير الكثافات النباتية و طرق الري على مؤشرات اإلنتاج، تل حديا . ٨جدول   
 معدل البذار

 ها/كغ

 نسبة التبكير

% 

 اإلنتاج الكلي 

 ها/كغ

 القطفة ثانية 

 ها/كغ

 القطفة األولى 

 ها/كغ

    المؤشرات      

 المعامالت

١٩,٣ 72 ab 5280 a 1435 ab 3845 a SD1 

١٦,٧ 72 ab 5162 a 1444 ab 3718 a SD2 

١٦,٥ 75 a 5118 a 1305 b 3813 a SD3 

١٤,٤ 70 abc 5187 a 1514 ab 3673 a SD4 

١٣,٦ 67 abc 4587 b 1492 ab 3095 bc SD5 

١٩,٣ 71 abc 5095 a 1492 ab 3603 a TD1 

١٦,٧ 67 abc 5101 a 1682 ab 3419 abc TD2 

١٦,٥ 69 abc 4997 ab 1524 ab 3473 ab TD3 

١٤,٩ 64 bc 4822 ab 1740 ab 3082 bc TD4 

١٣,٦ 62 c 4819 ab 1822 a 2997 c TD5 
 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة د معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار دنكن متعدت فروقادال يوج

يالحـظ مـن    . ظامي الري نضمن  للمعامالت المختلفة و   فعالًميات البذار المزروعة    كأيضاً  ) ٨(يبين الجدول   

/  كغ ١٣,٦ و   TD1 و   SD1ها لمعاملة الكثافة النباتية التقليدية      / كغ ١٩,٣راوح مابين   البيانات أن معدل البذار ت    

 إذ  ،هنا البد من وقفة صغيرة على ضوء هـذه البيانـات          و. SD5 ،TD5ها لمعاملة الكثافة النباتية المنخفضة      

 مطابقـة   وهيار  هكت/ نبات ٧١٠٠٠ بحدود   ةت كثافة نباتي  أعط التي و ) سم بين النباتات   ٢٠( المسافةيالحظ أن   

نا قمنا بعمليـة تفريـد لنبـات        كون و ،)ها/ جورة ٧١٠٠٠(منصوح بها من قبل وزارة الزراعة        النباتية ال  ةللكثاف

مطلوبة تحت ظـروف    تلبي الكثافة النباتية ال   كافية و تعتبر  ها  / كغ 6١٩.جورة فمعنى ذلك أن كمية البذار       /واحد

لعـدم   بحوث القطن    إدارةاإلصالح الزراعي أو    رة الزراعة و  اعتمادها من قبل وزا   من الممكن    و ،الري بالتنقيط 

 من خالل هذه البيانات أن      كما لوحظ أيضاً  ). تحت ظروف الري بالتنقيط   (هذا المجال     في  سابقة  معلومات توفر

، ١٦,٥التي نجمت عن اسـتخدام   و ٤٨٠٠٠) D3(،  ٤١٠٠) D4(،  ٣٣٥٠٠) D5(ت النباتية المنخفضة    االكثاف

 الكثافـة   فـإن بالتـالي   و،  D1و D2ها أعطت إنتاجاً مقارباً إلنتاج معامالت الكثافـة         /ار كغ بذ  ١٣,٦ ،١٤,٩

ـ اختوب.٢٠٠٤كما أشرنا عند استعراض نتـائج موسـم          في بذار القطن  كبيراً   اً وفر تحقق) D3(المتوسطة   ار ب

وجـود فروقـات     )١٠،  ٩جداول  ال(قد بينت نتائج التحليل اإلحصائي      ف ٢٠٠٥لموسم  معامالت الكثافة النباتية    

  المعامالت بقية من جهة وD5مابين المعاملة  )٩جدول (خط /ضمن نظام خطمعنوية في اإلنتاج 



 ٢٨

الحظ أية فروق معنوية في إنتاج القطن المحبحب ما         تكذلك لم   . هو تقريباً نفس منحى الموسم السابق      و ،األخرى

هذا أيضاً يؤكد نفس نتائج الموسـم  ، و)١٠ جدول (خط/خطين النباتية المختلفة ضمن نظام  مالت الكثافة   ابين مع 

 .السابق

 

تأثير معدل الكثافات النباتية على مؤشرات اإلنتاج لمحصول القطن المروي بطريقة الري التسميدي، . ٩جدول

٢٠٠٥ خط تل حديا/خط  

  
 نسبة التبكير

% 

 اإلنتاج الكلي 

 ها/ كغ 

 قطفة ثانية 

 ها/ كغ 

 القطفة األولى 

 ها/ كغ 

 المؤشرات         

 المعامالت
72 ab 5280 a 1435 a 3845 a D1 
72 ab 5162 a 1444 a 3718 a D2 
75 a 5118 a 1305 a 3813 a D3 

70 ab 5187 a 1514 a 3673 a D4 
67 b 4587 b 1492 a 3095 b D5 

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة دوفقا الختبار دنكن متعد معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد ت فر وقادال يوج

 

 العالية لتحقيق وفر لذلك البد من التأكيد ثانية على ضرورة استخدام الكثافات النباتية المنخفضة بدالً من الكثافة

تحـت   لهذا الصنف    المعتمدةالكثافة    لتكون D4في البذار ونقترح نفس الكثافة التي وجدت للموسم السابق وهي           

 .ظروف الري بالتنقيط

 

التسميدي،  تأثير معدل الكثافات النباتية على مؤشرات اإلنتاج لمحصول القطن المروي بطريقة الري.10جدول

 .٢٠٠٥خط تل حديا /خطين

 
 نسبة التبكير

% 

 اإلنتاج الكلي 

 ها/ كغ 

 قطفة ثانية 

 ها/ كغ 

 القطفة األولى 

 ها/ كغ 

          المؤشرات

 المعامالت
71 a 5095 a 1492 a 3603 a D1 
67 a 5101 a 1682 a 3419 ab D2 
69 a 4997 a 1524 a 3473 ab D3 
64 a 4822 a 1740 a 3082 ab D4 
62 a 4819 a 1822 a 2997 b D5 

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة د معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار دنكن متعدت فروقادال يوج

 

  من السماد اآلزوتياالستفادةمعدل إنتاج المادة الجافة واآلزوت الممتص و
 

 ٢٠٠٤موسم نمو 

 
فـي إنتـاج المـادة الجافـة        ) لرينظام ا (مكان خط الري     و المختلفة تأثير الكثافات النباتية     )١١(بين الجدول   

 عند مرحلة النضـج     (%)عدل االستفادة من السماد اآلزوتي    مو) ها/Nكغ  ( اآلزوت الكلي    وامتصاص) ها/طن(

 .١١٨الفزيولوجي لمحصول القطن حلب 



 ٢٩

تأثير الكثافات النباتية ونظام الري على إنتاج  المادة الجافة واآلزوت الممتص وكفاءة إضافة  . ١١جدول 

 .٢٠٠٤السماد اآلزوتي لموسم نمو 

 
 المؤشرات 

 

 المعامالت

إنتاج المادة 

 الجافة
 t/ha 

 ةمحتوى األنسج

 من اآلزوت

% 

    اآلزوت الكلي 

 kg         الممتص
N/ha 

اآلزوت المستجر 

 %     من السماد

معدل االستفادة من 

       السماد اآلزوتي

% 

 خط/                                             خطين 

D1 16.8 a 1.5 a 249 a 6 a 12 a 
D2 14.7 a 1.6 a 237 a 7 a 15 a 
D3 15.7 a 1.5 a 240 a 5 a 11 a 
D4 13.0 a 1.6 a 209 ab 5 a 9 a 
D5 8.4 b 1.7 a 144 b 4 a 5 a 

 خط/ خط             

D1 9.5 ab 1.8 a 169 a 9 a 13 a 
D2 11.3 a 1.7 a 172 a 6 a 9 a 
D3 9.7 ab 1.7 a 161 a 9 a 11 a 
D4 7.4 b 1.9 a 137 a 9 a 10 a 
D5 7.4 b 1.9a 138 a 8 a 9 a 

  معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار دنكنت فروقادضمن كل نظام ري على حدة ال يوج

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة د متعد

افة النباتية بالنسـبة لنظـام      يالحظ من الجدول وجود منحى واضح نحو زيادة إنتاج المادة الجافة مع زيادة الكث             

  الكثافة النباتيـة    وتناقص مع انخفاض   D1لمعاملة  ل )ها/ طن ١٦,٨( لها أعلى إنتاج    ث بلغ حي. خط/ينالري خط 

حيث بلغ   خط نالحظ أيضاً منحى مشابه    /ومقارنة بطريقة الري خط   . D5لمعاملة  لها كحد أدنى    / طن ٨,٤يبلغ  ل

 و  D5لمعامالت  ل) ها/ طن ٧,٤ (أخفضها و D2لمعاملة الكثافة النباتية    ) ها/ طن ١١,٣( أعلى إنتاج للمادة الجافة   

D4 . فضاً نسبياً مقارنـة بنتـائج سـابقة   منخوبشكل عام كان إنتاج المادة الجافة)Janat, 2003;Janat and 

Somi,2001 II(، سابقاً إلى جدولـة  ناكما ذكرالسبب في ذلك يعود  و.٢٠٠٥بنتائج موسم كما سنرى الحقاً و 

  لهذا الصـنف    المائية االحتياجات سم مع    ٦٠سم إلى    ٣٠ من العمق الفعال     االنتقالري حيث تبين عدم توافق      ال

 القطن لـبعض اإلجهـادات    في فترة اإلزهار مما أدى إلى تعرض    المائيةارتفاع احتياجاته   النضج المبكر له و   و

 سلباً على المردود وإنتـاج المـادة الجافـة          انعكسمما   للنباتة تتساقط األوراق السفلية     يكردة فعل أول  المائيه و 

 .٢٠٠٥موسم في  ةنرى الحقاً التأثير اإليجابي الناجم عن تدارك هذه النقطسو

 بين محتوى النبات من اآلزوت حيث تراوح لنظـام الـري            معنوية وجود أية فروق     كما أظهرت النتائج عدم    

وقد لوحظ نفس المنحـى لمعـامالت       . D5للمعاملة   % ١,٧و    D3 و   D1 للمعامالت  %١,٥ خط بين /ينخط

محتـوى األنسـجة مـن      ل  ارتفاع ظاهري طفيف   كما وجد . خط/  المروية بطريقة خط   ةالكثافة النباتية المختلف  

خاصة لهذا الموسم بسـبب تسـاقط األوراق        هذا الشئ في الواقع طبيعي و     . تيةاآلزوت مع انخفاض الكثافة النبا    

كون نباتات   و .ةق القديمة إلى األوراق الحديث    اآلزوت من األورا   انتقالبالتالي  و ة،سفلية نتيجة اإلجهادات المائي   ال

 كثافـات    ضـمن   من مثيالتها المزروعة   بر تأثرت بشكل أك   ةالقطن المزروعة ضمن الكثافات النباتية المنخفض     

 ما تؤكده نتائج    هذا و D4و D5فإنه من الطبيعي مالحظة هذه الزيادة في المعامالت         ) عالية نسبياً (نباتيه عادية   

 .عند نظامي الريث هي األدنى لهاتين المعاملتين والمادة الجافة حي



 ٣٠

ها لمعامالت الكثافة   /N كغ   ٢٤٩ -١٤٤ بين خط  / في نظام الري خطين    تراوحت كمية اآلزوت الكلي الممتص    

. D1, D2, D3معـامالت الو) هـا /N كغ ١٤٤ (D5 وجود فروق معنوية بين المعاملة مع ،D1 وD5النباتية 

 kg 120 بناء على نتائج سابقة اعتمدت التي ةالسماد يلة د أن المعا أيضاًج اآلزوت الكلي الممتصئ نتاتبينكما 

N/ha) Janat and Somi , 2001; Janat, 2004 ( مسـتقبالً يمكن و .محصولال احتياجاتكانت كافية لتلبية 

 خاصة لألراضـي المزروعـة     هذه الكمية و   زوت المضاف أقل من   اعتماد معادلة سمادية أخرى يكون فيها اآل      

 نسبياً من   ةبيرمزروعة بمحصول مسمد بكميات ك    ال أو بشكل عام     ، بمحاصيل البطاطا أو الشوندر السكري     سابقاً

 وأيضاً كون محصول القطـن مـن        ،لسماد اآلزوتي ل القصوى من األثر المتبقي      لالستفادةذلك  السماد اآلزوتي و  

 أكثـر    أو ، سم في حالة الري بالتنقيط     ٨٠تصل إلى أكثر من      بة حتى أعماق قد    في سبر التر   الجيدةالمحاصيل  

ور الجانبيـه   الجـذ سم في حالة الري السطحي بسبب مجموعه الجذري الوتدي العميق إضـافة إلـى          ١٢٠من  

 فـي االسـتفادة مـن اآلزوت        إيجابيةميزه    الجذور ضمن قطاع التربة مما يعطيها      انتشارالمنتشرة في منطقة    

 انخفـاض كميـة اآلزوت       أيضاً لوحظ. ١١ النتائج في الجدول     ه عن عبرتهذا ما    والمتاح في التربة و    يبقالمت

 أمر طبيعي يمكن تفسيره وفقاً لما ذكر حول طبيعة المجموع           يءهذا الش  و ،ةيتالممتص مع انخفاض الكثافة النبا    

لنباتية ا التماس بين الجذور     ة سطوح مساحنخفض أيضاً   ت فمع انخفاض الكثافة النباتية      .الجذري لمحصول القطن  

 .التربة كمية اآلزوت الممتص من السماد وبالتالي تنخفض و،النشطة وغرويات التربة

 الممتصـة   ةزوت الكلي لكن كانت كمية اآل   نفس السلوك تقريباً و   خط  /وسلك محصول القطن المروي بنظام خط      

طوح التماس بين المجمـوع الجـذري       ا عائد إلى س   هذخط و /ينبة أقل نسبياً مقارنة بحالة خط     الترمن السماد و  

لـوحظ أيضـاً نفـس       و .خط/ين في هذه الحاله أصغر منها في حالة خط        المبللة ةغرويات التربة كون المنطق   و

ها /Nكغ  ١٣٧تراوحت بين  و،لكثافة النباتية الممتص مع انخفاض ا     الكلي المنحى حيث انخفضت كمية اآلزوت    

 .معامالتجميع ال فروق معنوية مابين ودون D2معاملة ها لل/N كغ ١٧٢ وD4للمعاملة 

 خـط / لنظام الري خطين    أيضاً انخفاض معدل االستفادة من السماد اآلزوتي المضاف        )١١( يالحظ من الجدول  

 مـع   كون طريقة الري هي التنقيط    ل جداً   ةوهذه النسبة تعتبر منخفض   ،  ١٥%حيث لم تتجاوز في أفضل حاالتها       

 ,Janat( مـن القطـن   ةمتناقضة مع نتائج من نفس الطبيعة ألصناف مختلف و،ه الري ضمن مياةحقن األسمد

ضاف لمحصول القطن تحت نظام ري وقد أخذت نتائج معدل االستفاده من السماد اآلزوتي الم .)2004 ,2003

 ةإن أفضل تفسير لهذه الظـاهر     . %١٣كانت أيضاً منخفضة جداً ولم تتجاوز عتبة الـ          و خط نفس المنحى  /خط

لتي تعرض لهـا    ة   التي تساقطت نتيجة اإلجهادات المائي     ةالثمر ي المكونات  لفقد الكبير نسبياً في األوراق و     هو ا 

سلباً على كفاءة االستفادة من السماد اآلزوتـي        د هذه المكونات     فق انعكس و ،في مرحلة اإلزهار  محصول القطن   

 حيث لوحظ من خالل دراسـة       ،هذا المعدل علقة ب عند إجراء الحسابات المت    كون المادة الجافة هي جزء أساسي     

معدل االستفادة من السماد اآلزوتي     وية مابين إنتاج المادة الجافة و     عالقة ارتباط معن   وجود )R2(معامل االنحدار 

)٠,٦٨ = R2  ( خط، في حين كانت ضعيفة وغير معنوية      /ين بنظام خط  عند الري )٠,٠٢= R2(    فـي حالـة 

لمحصـول  هذه المؤشرات حيث تأثر إنتاج الماده الجافةً          ثير اإلجهاد المائي على      جلياً تأ  هرظ وهنا ي  .خط/خط

باعد المسافة مـابين خطـي      ذلك بسبب ت   و ،خط/ينمقارنة بالنظام خط  كثيراً  خط  /القطن المروي بنظام ري خط    

 في حين كان إلى جوار كل خط زراعة خـط ري فـي              ،خط الري الذي توضع في منتصف المسافة      زراعة و 

المنافسة على الماء بين النباتـات وبالتـالي        تخفيف   زيادة كمية مياه الري المضافة و      ة األولى مما أدى إلى    الحال

 مشابه عند دراسة معامـل       لوحظ منحى  كماً. أسرع للماء إلجهاد المائي بسبب إتاحة أكبر و     الضرر الناجم عن ا   
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 للمعـامالت المرويـة     )R2 =٠,٧٢ ( بلغ   والذية  ة الجاف ت النباتية وإنتاج الماد   ا مابين معامالت الكثاف   االنحدار

نتائج أيضاً وجود عالقة ارتباط     بينت ال . خط/ للمعامالت المروية بنظام خط    )R2 = ٠,٤٦ (خط و /ينبنظام خط 

 ت قيمة معامـل االرتبـاط    غاآلزوت الكلي الممتص حيث بل    ية ما بين إنتاج المادة الجافة و      معنوكبيرة و انحدار  و

ـ  في حين بل،خط/ين للمعامالت المروية بنظام خط)R2 =٠,٩٨(نحدارالمعامل ايمة ق و)= 9٠,٩r( همابين  تغ

)٠,٩٥=r( و  )٠,٨٩=R2(  هذه النتائج من جديد مدى العالقـة بـين   وتؤكد  .خط/ للمعامالت المروية بنظام خط

عكـاس ذلـك    اآلزوت الكلي الممتص وتأثرها ببعضها البعض ومدى ان       لنباتية ومؤشرات المادة الجافة و    الكثافة ا 

 . على معدل االستفادة من السماد اآلزوتي

 

 ٢٠٠٥موسم نمو 

 
امتصـاص  و) هـا /طن (ةدة الجاف نظام الري في إنتاج الما    ير الكثافات النباتية المختلفه و     تأث ١٢يبين الجدول     

ول  عند مرحلة النضج الفيزيولوجي لمحص     (%)ومعدل االستفادة من السماد اآلزوتي    ) ها/Nكغ  (اآلزوت الكلي   

 .٢٠٠٥القطن لموسم نمو 

 

وكفاءة  الممتص  الري على إنتاج  المادة الجافة واآلزوتونظامتأثير الكثافات النباتية . ١٢جدول 

 .٢٠٠٥السماد اآلزوتي  إضافة
     المؤشرات

 

 المعامالت

إنتاج المادة 

 الجافة
t/ha 

محتوى 

 من ةاألنسج

 اآلزوت

% 

اآلزوت الكلي 

 الممتص
kg N/ha 

مستجر اآلزوت ال

 من السماد

% 

معدل االستفادة 

من السماد 

 اآلزوتي

% 

 خط/                                  خط 
D1 11.5  b 1.8 b 202 bc 4 a 6 ab 
D2 ١٤,٠  a 1.9 ab  262 a 4 a 10 a 

D3 10.7  b 1.8 b 187 bc 4 a 6 ab 
D4 10.7  b 2.06 a 220 b 5 a 9 ab 
D5 9.6  b 1.7 b 165 c 4 a 5 b 

 خط/ خطين              
D1 23.1 a 1.7 ab 393 a 3 a 9 a 
D2 20.5 a 1.7 ab 345 a 4 a 12 a 
D3 16.4 a 1.9 a 301 a 3 a 8 a 
D4 17.0 a 1.6 b 264 a 4 a 8 a 
D5 14.3 a 1.7 ab 240 a 3 a 7 a 

ت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار دنكن  معنوية بين متوسطات المعامالت فرو قادضمن كل نظام ري على حدة ال يوج

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة دمتعد

 أعلـى  سجل مع انخفاض الكثافة النباتية حيث       خط/المادة الجافة عند نظام ري خط     إلى انخفاض   ئج  نتاالتشير  و

هـا  / طـن ٩,٦ حين انخفض إلـى   في،D1ها للمعاملة  / طن ١١,٥و    D2 للمعاملة   )ها/ طن ١٤,٠( لها إنتاج

كـان إنتـاج    و .بقية المعامالت األخرى   و D2 ما بين المعاملة     ة مع مالحظة وجود فروقات معنوي     D5للمعامله  

هذا الموسم أكثر تجانساً ضمن معامالت الكثافات النباتية بالمقارنة مع موسـم            في  خط  /نظام خط المادة الجافة ل  

٢٠٠٤. 
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 ها للمعاملة / طن ٢٣,١بين تراوح فقد ، يالحظ أيضاً منحى مشابه إلى حد ما       خط/نظام ري خطين   بالمقارنة مع و

D1   ها للمعاملة   / طن ١٤,٣ وD5، بين المعامالت    إحصائيةذات داللة   وفروقات معنوية   ال وكانت D1   من جهة 

 وكانـت نتـائج المـادة    .D5 والمعاملة D2 وكذلك بين المعاملة ، من جهة أخرىD3, D4, D5والمعامالت 

 وهذا بالطبع عائد لكميات المياه      ،٢٠٠٤ لموسم نمو  هاخط أفضل من  / لنظام الري خطين   ٢٠٠٥ في موسم    فةالجا

 .  في الوقت المناسب) سم٦٠(المضافة وتعديل موعد االنتقال للعمق الفعال للجذور

 ضـمن نظـام ري   )% N content(كذلك سجلت فروقات معنوية بين محتوى األنسجة النباتية مـن اآلزوت  

معامالت الكثافة النباتيـة    أما بالنسبة ل  . D5للمعاملة  % ١,٧و D4للمعاملة  % ٢,٠٦بين حيث تراوحت    خط/خط

 وكان  %١,٩بلغت  نسبة آزوت في األنسجة النباتية و      أعلى   D3املة  عخط فقد سجلت الم   /ضمن نظام ري خطين   

 . فروقات معنوية مابين هاتين المعاملتيند مع وجو%١,٦ D4أخفضها للمعاملة 

 التقارب الكبير في محتوى األنسجة النباتية من اآلزوت على الرغم من وجود بعض الفروقـات المعنويـة                  إن

بالتـالي عـدم    ض النباتات ألية إجهادات مائيـة، و      عدم تعر  و ولكال نظامي الري يشير إلى مثالية جدولة الري       

 ةروعة ضمن كثافات نباتي   مالت المز  سريع لآلزوت من األوراق القديمة إلى األوراق الحديثه للمعا         انتقالحدوث  

هذا الموسم المنحى   في  لذلك لم نالحظ    . التي من المفروض أن يكون تأثرها باإلجهادات المائيه أكبر        منخفضة و 

 .موسم الماضيللالذي لوحظ 

ذلك  و D5ها للمعاملة   /N كغ   ١٦٥ و   D2ها للمعاملة   /N كغ   ٢٦٢تراوحت كمية اآلزوت الكلي الممتص بين       

 وبقية معامالت الكثافات النباتيـة      D2 المعاملة    وجود فروق معنوية بين    تقد سجل و. خط/ري خط ضمن نظام   

 أن المعاملـة    إلـى نتائج  هذه ال وتشير  . D5 و   D4 تينكما لوحظ وجود فروقات معنوية مابين المعامل      . األخرى

سلكت معـامالت   لقد  . تربةإلى جانب اآلزوت المتاح أساساً في ال      ة  ها كانت كافي  /N كغ   ١٢٠ المعتمدة   السمادية

خط حيث بلغـت كميـة      /لمعامالت المروية بنظام خط   لخط سلوكاً مغايراً    /المروية بنظام خطين  الكثافة النباتية   

 فروق معنوية بين    ودون D5للمعاملة  ها  /N كغ   ٢٤٠ و   D1ها للمعاملة   /N كغ   ٣٩٣اآلزوت الكلي الممتص    

 .وت الممتص أكبـر بشـكل واضـح        كمية اآلز  فقد كانت  خط/ري خط ال نظام   أما في حالة تطبيق    .معامالتال

بكثيـر مـن    هي أكبـر     خط/خط الري في حالة نظام ري خطين      المسافة بين النباتات و    يمكن تفسير ذلك بأن   و

 وهذا يعني أنه يتوجب على النبات تشكيل مجموع         ،خط/خط الري في حالة نظام ري خط      المسافة بين النباتات و   

حجم التربة التي يسبرها هذا المجموع الجذري       بالتالي فإن    و ، إلى المنطقة الرطبة   اً لكي يصل  جذري كبير نسبي  

 وخاصة أن كمية مياه الري المضافة لمحصول القطن ضمن هـذا النظـام              خط/كبير نسبياً مقارنة مع حالة خط     

ت التربـة،   لنباتية النشطة وغرويـا    مما ساعد في زيادة مساحة سطوح التماس بين الجذور ا          كانت كبيرة نسبياً  

  كانـت   أن كمية اآلزوت المتاح في التربة       إضافة إلى  ،التربة كمية اآلزوت الممتص من السماد و      بالتالي زيادة و

خاصة أن النباتات لم تتعرض ألية إجهادات مائيـه بـل           مية اآلزوت الممتصة ستكون أكبر و      نسبياً فإن ك   ةعالي

 .زوت الممتصاآلمية هذا هو السبب في زيادة ك و،احة الماء مثاليةتكانت إ

لكال نظامي الـري    سماد اآلزوتي المضاف بشكل كبير و      أيضاً انخفاض معدل االستفادة من ال      )١٢(يبين الجدول 

 لنفس المعاملة عنـد     %١٠خط و / عند نظام ري خطين    D2 للمعاملة   %١٢حيث لم يتجاوز في أفضل الحاالت       

 )عض الحـاالت في ب (معنوياً D2 المعاملة   فوقنخفاض فقد لوحظ ت   الاهذا  وعلى الرغم من    . خط/نظام ري خط  

هذا التفوق في الحقيقه اليعنـي شـيئاً كـون معـدل     إال أن .  نظامي الريولكال) في معظم الحاالت (ظاهرياً  و

وتـم  . ة نسبياً من اآلزوت المتاح في التربـة يذلك بسبب وجود تراكيز عال    فادة منخفض كما ذكرنا سابقاً و     االست
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زءاً من المعامالت   اعتباره ج الالحقة و إجراء تحديد كمي لآلزوت المتاح للتجارب       ب ما بعد فيهذه المشكلة   معالجة  

 ة الحل األمثل حالياً كون جميع محطات البحوث الزراعية تعاني من نفـس المشـكل              ونرى أن هذا هو   السمادية  

 . طويلةةلفترات سابقة و لألسمدةبسبب اإلضافات المتكرر

معـدل  افـة و  وجود عالقة ارتباط معنوية مابين إنتاج المادة الج       ) R2(االنحدار  لوحظ من خالل دراسة معامل      

خـط و   / لمحصول القطن المروي بنظام خطين     )R2 = ٠,٤٣(االستفادة من السماد اآلزوتي حيث بلغت العالقة        

)٠,٥٦ = R2(  لـم   وهنا يظهر جلياً تأثير اإلجهاد المائي على هذه المؤشرات حيث          .خط/ بنظام خط  عند الري 

 أيضاً لوحظ منحى مشابه عند دراسة معامـل االنحـدار   .بالموسم السابق الجافة كثيراً مقارنة     المادةتأثر إنتاج   ي

 = ٠,٩٤(ة الجافة حيث بلغت قيمة العالقة بين هـذين المؤشـرين            إنتاج الماد بين معامالت الكثافات النباتية و    ما

R2(خط و / للمعامالت المروية بنظام خطين)٠,٣٦ = R2( خط/ خطفي حالة. 

اآلزوت الكلـي   ية ما بين إنتاج المـادة الجافـة و        معنو و كبيرةانحدار  نتائج أيضاً وجود عالقة ارتباط و      بينت ال 

ظـام   للمعـامالت المرويـة بن  R2 = ٠,٩٣نحـدار المعامل ا و=6٠,٩rت قيمة معامل االرتباط     غبلوالممتص  

هذه النتائج تؤكد مـن جديـد مـدى         .خط/ام خط للمعامالت المروية بنظ   R2 =٠,٨٥ و =r ٠,٩٢وخط  /خطين

اآلزوت الكلي الممتص وتأثرها ببعضها الـبعض ومـدى         لنباتية ومؤشرات المادة الجافة و    العالقة بين الكثافة ا   

 . انعكاس ذلك على معدل االستفادة من السماد اآلزوتي

 

  أللياف القطنالتكنولوجيةالمواصفات 

 ٢٠٠٤موسم نمو 

 
نظام الري في المواصفات التكنولوجية لأللياف الناجمة عن        ير الكثافات النباتية المختلفة و    ثتأ) ١٣(يبين الجدول   

 بالنسبة لنظام   وتظهر النتائج . ٢٠٠٤ من كل معاملة على حدة لموسم نمو         عشوائية  نفشه ٢٠ لـ   القطفه األولى 

 باستثناء مؤشر   ،مدروسةمعامالت الكثافة لجميع المؤشرات ال     خط عدم وجود أي فروق معنوية مابين      /ري خط 

ـ  ضـمن نظـام      سجلت نتـائج مشـابهة    كما   .T2 على المعاملة    T4معدل الحليج حيث تفوقت المعاملة       ري ال

 باستثناء مؤشر   ،ميع المؤشرات جلعامالت الكثافة و   عدم وجود أي فروق معنوية بين م        إذ تبين أيضاً   خط/خطين

 ألنـه لـم     ةيعتقد أن هذا الفرق ناجم عن الصدف       و ،T4 على المعاملة    T3نسبة االستطالة حيث تفوقت المعاملة      

 . مخبرياًة أو قد يكون ناجماً عن خطأ في تحديد هذه المواصف،يالحظ نفس المنحى بالنسبة لبقية المؤشرات

 لأللياف ضمن نظامي الري سلوكاً مشابهاً وقريبـاً جـداً مـن             التكنولوجيةوبشكل عام فقد سلكت المواصفات      

 كما حددها مخبر اختبارات التيلة في إدارة بحوث القطن ولم تالحظ أيـة              ١١٨ للصنف حلب    المواصفة القياسية 

 تالفـرو قـا   تأثيرات سلبية لمعامالت الكثافة النباتية أو نظام الري على هذه المواصفات رغم وجود بعـض                

 .الطفيفة والتي بقيت ضمن الحدود المسموح بها

 

     

 

 



 ٣٤

 .٢٠٠٤ تل حديا -حلب. ة أللياف القطنالمواصفات التكنولوجي. ١٣جدول   

 
T1 T2 T3 T4 T5 المعامالت                   

خط/خط المؤشرات    

 ab  ٣٩٫٥ b 39.5 ab 39.8 a ٣٨٫٩ ٣٩٫٥ab %معدل الحليج 

 Digital Fib)( 1177 a 1185 a 1171 a 1178 a 1168 aالطول 

 a 49.7 a 49.6 a 49.5 a 49.0 a 50.0 %االنتظام 

 a 9.0 a 9.6 a 9.2 a 9.2 a 9.1 )برسلي(لمتانة ا

 gm/tex)( 24.1 a 22.7 a 23.9 a 24.0 a 23.4 aستيلوميتر -المتانة 

 a 4.7 a 4.7 a 4.9 a 4.7 a 4.8 %االستطالة 

 a 4.85 a 4.92 a 4.93 a 4.95 a 4.92 )ميكرونير(النعومة 

 a 75.7 a 77.2 a 75.7 a 74.1 a 76.6 %النضج 

 خط/خطين                                  

 a 40.5 a 39.3 a 38.9 a 40.7 a 40.1 %معدل الحليج 

 Digital Fib)( 1172 a 1157 a 1172 a 1198 a 1157 aالطول 

 a 49.3 a 50.2 a 49.3 a 49.0 a 49.3 %االنتظام 

 a 8.8 a 8.9 a 9.0 a 9.0 a 9.1 )برسلي(المتانة 

 gm/tex)( 23.3 a 22.2 a 23.2 a 23.1 a 22.7 aر ستيلوميت-المتانة 

 ab 4.63 ab 4.85 a 3.6 b 4.8 ab 4.8 %االستطالة 

 a 5.0 a 5.1 a 5.1 a 5.0 a 5.1 )ميكرونير(النعومة 

 a 75.0 a 75.0 a 75.4 a 77.3 a 77.0 %النضج 
 عامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار    معنوية بين متوسطات المت فرو قاد      ضمن كل نظام ري على حدة ال يوج

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة د      دنكن متعد

 

 ٢٠٠٥موسم نمو 

 
. اصـفات التكنولوجيـة لألليـاف     وتأثير معامالت الكثافه النباتية ونظام الري في الم        أيضاً) ١٤(يبين الجدول   

 معنويـة مـا بـين       قوخط عدم وجود فر   /الموسم ضمن نظام الري خط    أظهرت نتائج اختبار المواصفات لهذا      

كما كانت نتائج اختبار هذه المواصـفات      .  المدروسة ةلجميع مؤشرات المواصفات التكنولوجي   معامالت الكثافة و  

 .ر مع المواصفات القياسية لهذا الصنفيمتقاربة بشكل كب

 تقـا عض الفرو ب خط باستثناء /عند نظام ري خطين   ولوجية لأللياف   كذلك لوحظ نفس المنحى للمواصفات التكن     

). سـتيلومتر (ذلك لمؤشر المتانة     و  من جهة أخرى   T5  ،T3المعامالت   من جهة و   T4المعنوية مابين المعاملة    

  عدا ذلك كانت جميع المؤشرات ضمن الحدود الطبيعية

 تأللياف هذا الصـنف بفروقـا  والقياسية لهذا الصنف مما يعني عدم التخوف من تأثر المواصفات التكنولوجية   

.  وكذلك نظم الري المدروسة وبقاء قيمها ضمن حدود المواصفة القياسية لهذا الصنف            المختلفةالكثافات النباتية   

إن كون هذين   . ولوحظ أيضا أن مؤشري معدل الحليج والطول كانا أفضل من المواصفات القياسية لهذا الصنف             
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عار القطن المحبحب أو المحلوج فإن نتائج هذه الدراسة تعتبر ايجابية من            المؤشرين يعتبران األهم في تحديد أس     

 . فان جدولة الري لعبت دوراً هاماً في تحسينهما مقارنة بموسم النمو السابقدهذه الناحية، وعلى ما نعتق

        
 .٢٠٠٥ تل حديا - حلب.المواصفات التكنولوجية أللياف القطن ) ١٤(جدول  

 
T1 T2 T3 T4 T5 لمعامالت             ا 

خط/خطالمؤشرات                           

 a 40.3 a 41.1 a 41.3 a 40.5 a 40.9 %معدل الحليج 

 Digital Fib)( 1196 a 1198 a 1190 a 1195 a 1204 aالطول 

 a 8.4a 9.1 a 8.9 a 9.2 a 8.9 )برسلي(المتانة 

 gm/tex)( 23.7 a 23.9 a 23.4 a 23.0 a 23.5 aستيلوميتر -المتانة 

 a 4.6 a 5.3 a 4.5 a 4.6 a 4.4 %االستطالة 

 a 4.9 a 4.9 a 4.9 a 4.8 a 4.8 )ميكرونير(النعومة 

 a 67 a 69 a 68 a 68 a 69 %النضج 

 خط/                            خطين

 a 41.1 a 41.3 a 41.2 a 41.8 a 40.6 %معدل الحليج 

 Digital Fib)( 1196 a 1209 a 1188 a 1201 a 1193 aالطول 

 ab 9.1 a 9.2 a 8.8 b  9.2 a 9.0 )برسلي(المتانة 

 gm/tex)( 23.0 ab 23.6 ab 23.8 a 22.6 b 24.0 aستيلوميتر -المتانة 

 a 5.0 a 5.2 a 4.9 a 4.9 a 5.1 %االستطالة 

 a 4.8 a 4.7 a 4.7 a 4.9 a 4.8 )ميكرونير(النعومة 

 a 67.0 a 67.0 a 68.0 a 68.0 a 68.0 %النضج 
  معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن العمود الواحد وفقا الختبار   ت فرو قاد             ضمن كل نظام ري على حدة ال يوج

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة د             دنكن متعد

 

 

 اق من الكلوروفيل والمساحة الورقية محتوى األور

 ٢٠٠٤موسم نمو 

 
 علـى محتـوى األوراق مـن         المدروسـة  نظم الري أثير معامالت الكثافة النباتية و    ت) ١٥و١٦( ولابين الجد ت

 . لمحصول القطن وفقاً لمواعيد اعتيان مختلفة) ورقة/mm2 (ةالمساحة الورقيمتوسط و) SPAD(الكلوروفيل 

 التي تمثل طور تشكل البراعم الزهرية وجود فروقات معنويـة         خط و /ألولى لنظام ري خط   نتائج العينة ا  تظهر  

 T4 من جهة أخرى حيث تفوقت المعاملة        T4 المعاملة من جهة و   T3  ،T2 نالمعاملتي بين   ةرقيفي المساحة الو  

 T5  ،T1ت  المعـامال  و T3  ،T2الحظ أي فروق معنوية بين المعاملتين       ت معنوياً ولم    T3  ،T2على المعاملتين   

 وذلك  T5  ،T4  ،T1نسبة للمعامالت   بال ٣T  ،T2 للمعاملتين   ة الورقي ةظاهري في المساح   ولكن لوحظ انخفاض  

مـا  علـى    و .قي مع انخفاض الكثافة النباتية     مساحة المسطح الور   ة زياد المفروضعلى غير المتوقع إذ أنه من       
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 بسبب صغر المساحة التـي  ة متباعد لال تزا اتات  النبافات بين الخطوط و   سكون الم  و ، في بداية موسم النمو    ويبد

 باالنتقال و ،ة تأثير انخفاض الكثافة النباتية على المساحة الورقي        في هذه المرحلة   يحتلها النبات فإنه قد ال يالحظ     

رغم من  ل فعلى ا  .الذي يتوافق مع بداية اإلزهار نالحظ منحى مغايراً للمنحى السابق         إلى موعد االعتيان الثاني و    

 إالَ أن زيادة ظاهرية بدت واضحة باتجـاه         T5  ،T4  ،T3  ،T2  ،T1ود فروق معنوية بين المعامالت      جم و عد

 T2   ، T1 مع انخفاض الكثافة النباتية حيث بلغ متوسط مسـاحة الورقـة للمعـاملتين               ةزيادة المساحة الورقي  

ا  وقـد تـأرجح هـذ      .T5 للمعاملة   ةورق/٢ مم ١٩٣٩٥ بـورقة على التتالي مقارنة     /٢ مم ١٧٥٤٣ ،   ١٧٤٣٩

 حيث لوحظ   8/23٢٠٠٤٢/ مرحلة النضج الفيزيولوجي بتاريخ      التي انتهت عند  المؤشر لبقية فترات اإلعتيان و    

 .T3و  T4 كانت للمعاملتين ةأن أعلى مساحة ورقي

 أعلى مساحة   T5  ،T4خط فقد لوحظ نفس المنحى تقريباً حيث سجلت المعاملتين          /أَما في حالة نظام ري خطين     

وعلى ما يبدو أن زيادة وضوح تأثير الكثافـة النباتيـة           .  مقارنة ببقية معامالت الكثافة النباتية المدروسة      ورقية

على المساحة الورقية ناجم عن التأثير اإلضافي لنظام الري ومشكلة تعرض النبات لإلجهاد المائي عند مرحلة                

هذا النظام أعطت إنتاجاً أكبر من المـادة الجافـة          إذ يالحظ أن معامالت     .  سابقاً أشرنا إليها قمة اإلزهار والتي    

 يعني تغير المساحة الورقية حسب كمية المادة الجافة المنتجة إذ كانت أقل في حالة               ، مما خط/نظام خط بمقارنة  

 .)١٥( جدول خط/ والعكس صحيح بالنسبة لنظام ري خطين، مساحة ورقية أكبرمعخط /خط

إلى عدم وجود أي فروق معنوية مابين معامالت الكثافة فـي حالـة             ) ١٥ (كما تشير النتائج المبينة في الجدول     

 . خط وعند جميع مواعيد االعتيان/تطبيق نظام ري خط

تالحظ هناك فروقات ظاهرية واضحة تجلت في ازدياد قيمة الـ ) ١٦جدول (وعند التدقيق في قيم المتوسطات 

SPADت  مع انخفاض الكثافة النباتية حيث سجلت المعامالT5 ،T4 أعلى قيم لتقدير محتوى األوراق من 

 وهذا يعني زيادة عملية التمثيل الضوئي في نباتات معامالت الكثافة النباتية T1الكلوروفيل مقارنة بالمعاملة 

 .T5 ،T4المنخفضة وخاصة 

 

 حسب ٢٠٠٤و نم  لموسمةرقيالوالمساحة على افة النباتية المختلفة ونظم الري تأثير معامالت الكث. ١٥جدول 

 .مواعيد االعتيان المختلفة
T1 T2 T3 T4 T5           المعاملة 

 خط/ خط تاريخ االعتيان
29-6 12821 ab 12115 b 12535 b 13982 a 13182 ab 
14-7 17545 a 17439 a 18410 a 18286 a 19395 a 
26-7 20022a 20291 a 20416 a 19953 a 20248 a 
2-8 19259 a 20142 a 19337 a 18737 a 19101 a 

12-8 15101 a 15321 a 15071 a 15479 a 14868 a 
٨-٢٣ 13520 a 13668 a 14350 a 14512 a 14124 a 

خط/ خطين                         
29-6 ١٣٦٩٩ a 14031 a 14264 a 14591 a 14194 a 
14-7 19423 a 17771 b 17947 b 20232 a 19358 a 
26-7 20902 a 20759 a 20931 a 21391 a 21953 a 
2-8 18705 a 18050 a 17981 a 18288 a 19132 a 

12-8 15764 a 15639 a 15749 a 15622 a 15235 a 
١٥٨٨٨ ٨-٢٣ a ١٥٤٠٦ a ١٥٥٣٦ a ١٦٤٣٩ a ١٦٥٠٣ a 

    دنكن  الواحد وفقا الختبار  السطر ضمن  معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرفت فرو قاد ضمن كل نظام ري على حدة ال يوج

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة دمتعد 
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وعند األخذ بعين االعتبار المتوسط العام خالل موسم النمو نالحظ زيادة في قيم نسبة الكلوروفيل مع انخفـاض                  

 ٤٣,٩المعامالت مابين    في حين تراوحت لبقية      ٤٣,٧ T1الكثافة النباتية حيث بلغت نسبة الكلوروفيل للمعاملة        

 .خط/ لنظام ري خطT5 للمعاملة ٤٤,٢ و T3للمعاملة 

وسلكت هذه القيم منحى مشابهاً وواضحاً نحو زيادة نسبة الكلوروفيل في أوراق النبات مع انخفـاض الكثافـة                  

ما بـين    وتراوح   ٤٣,٥ T1خط حيث بلغ المتوسط العام للمعاملة ذات الكثافة األعلى          /النباتية لنظام ري خطين   

 .T3 للمعاملة ٤٣,٩ و T4 للمعاملة ٤٣,٦

 

الكلوروفيل لموسم نمو  تأثير معامالت الكثافة النباتية المختلفة ونظم الري على محتوى األوراق من. ١٦جدول 

 . حسب مواعيد االعتيان المختلفة٢٠٠٤

 

T1 T2 T3 T4 T5       المعاملة 

 خط/ خط تاريخ االعتيان
29-6 42.8 a 42.3 a 42.5 a 44 a 43.5 a 
14-7 37.5 a 38.8 a 38.5 a 38 a 38.8 a 
26-7 43.8 a 43.8 a 43.8 a 43.5 a 43.8  a 
2-8 46.8 a 46.8 a 46.5a 47.3 a 46.5 a 
12-8 46.5 a 47 a 47 a 47 a 46.8 a 
٨-٢٣ 44.8 a 45.5 a 45.3 a 44.5 a 46 a 

 خط/ خطين                               
29-6 42.8 b 42.8 b 43.3 ab ٤٢٫8 b 44.5 a 
14-7 38.5 bc 38.8 abc 40 a ٣٩٫8 ab 38 c 
26-7 44 a 45 a 44.5 a 44.3 a ٤٤٫3 a 
2-8 46.3 a 46.3 a 46.3 a 45.8 a 46.3 a 
12-8 45.5 a 45.3 a 46 a 46 a 45.3 a 
٨-٢٣ 4٣.8 a ٤٤ a ٤٣.3 a 43.3 a 43.8 a 

  الواحد وفقا الختبار   السطر معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن ت فرو قادعلى حدة ال يوج      ضمن كل نظام ري 

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة د      دنكن متعد

 

 ٢٠٠٥موسم نمو 
 

لوروفيـل  ى محتـوى األوراق مـن الك      نظم الري عل   الكثافة النباتية و    نتائج تأثير معامالت   )١٧(يبين الجدول   

لمحصول القطن وفقاً لمواعيد إعتيان     ) ورقة/mm2(ومتوسط المساحة الورقية    ) SPAD(لـ  االمقدرة بطريقة   و

التي تمثل أيضاً طور تشكل البراعم الزهرية عدم وجود         خط و /نتائج العينة األولى لنظام ري خط     تظهر  . ةمختلف

ثة لالثا و الثانيةعينة  لل بالنسبة وكذلك األمر    ،فة النباتية  بين معامالت الكثا   ةأية فروقات معنوية في المساحة الورقي     

 أما عند مرحلة النضج الفيزيولوجي فقد لـوحظ وجـود زيـادة             . تمثالن طور قمة اإلزهار وبداية العقد      ينلتلاو

 ولم تسجل أية فروقات معنوية      T2 ، T1 على المعاملتين    T3 حيث تفوقت المعاملة     ةمعنوية في المساحة الورقي   

 .T5 ، T4المعامالت و T2، T1 المعامالت  بين أوT5، T4 و T3المعاملة بين 

 لـوحظ و  تقريبـاً  خط نفس السـلوك   /عامالت الكثافة عند نظام ري خطين      لم ةوقد سلك مؤشر المساحة الورقي    

 .خط/ري خطال نظام في  هذه الزيادةتالحظلم  و مع انخفاض الكثافة النباتيةتها ظاهرياًزياد
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 حسب ٢٠٠٥  لموسم نموةرقيالوالمساحة  معامالت الكثافة النباتية المختلفة ونظم الري على تأثير. ١٧جدول 

 .مواعيد االعتيان المختلفة

T1 T2 T3 T4 T5 المعاملة 
 

 خط/ خط تاريخ االعتيان 
5-7 12678 a 13049 a 12374 a 12396 a 12602 a 

19-7 12199 a 11746 a 12517 a 12471 a 11798 a 
8-8 15178 a 14262 a 16125 a 14767 a 15229 a 

23-8 16088 b 16455 b 18121 a 17497 ab 16977 ab 
                                خط/ خطين

5-7 14230 a 13018 a 14953 a 14485 a 15011 a 
19-7 11800 a 12835 a 12572 a 11564 a 10970 a 
8-8 13043 a 13900 a 13903 a 14330 a 13651 a 

23-8 17484 a 16940 a 18745 a 18049 a 19095 a 
  الواحد وفقا الختبار   السطر معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن ت فرو قاد      ضمن كل نظام ري على حدة ال يوج

 .٩٥%  المجاالت عند مستوى ثقة د      دنكن متعد

 
د نظام ري   عنأيضاً عدم وجود أي فروق معنوية في قيم الكلوروفيل           )١٨(ي الجدول  النتائج المدونة ف   كما تظهر 

 مـع مالحظـة تفـوق       ،لجميع مراحل النمو التي تم إعتيانهـا      ت النباتية المختبرة و   ا الكثاف بالعالقة مع خط  /خط

 نفس  تقد لوحظ و. رنية والتي تمثل مرحلة اإلزها    الثا ظاهرياً على بقية المعامالت باستثناء العينة        T3المعاملة  

 .خط/النتيجة بالنسبة لنظام الري خطين

 في   ظاهرية  زيادة تحين لوحظ   في ،خط/د نظام ري خط   حى ثابت للمتوسطات عن   من أيالحظ  لم ي عام  وبشكل  

 إذ بلغـت   خط/في حالة نظام ري خطين    متوسط قيم محتوى النبات من الكلوروفيل مع انخفاض الكثافة النباتية           

 .T5 للمعاملة ٤٤,٨ و T3 للمعاملة ٤٢,٣بينما تراوحت هذه القيمة مابين  )٤٢( T1للمعاملة 

 

الكلوروفيل لموسم نمو  تأثير معامالت الكثافة النباتية المختلفة ونظم الري على محتوى األوراق من. ١٨جدول 

 . حسب مواعيد االعتيان المختلفة٢٠٠٥

 

T1 T2 T3 T4 T5         المعاملة 
 خط/ خط تاريخ االعتيان

5-7 ٣٥  a ٣٦   a 36.3  a 35 a 35 a 
19-7 ٤٢ a ٤٠ a ٤١٫3 a ٤٠٫3 a ٤٠٫٥ a 
8-8 ٤١٫3 a ٤١.8 a ٤٢٫3 a ٤١٫3 a ٤١٫3  a 
23-8 ٤٤٫3 a ٤٤٫٥ a 44.8 a 44.3 a 43.3 a 

 خط/ خطين                             
5-7 40 a 40 a 41.25 a  41 a 41 a 
19-7 41.5 a 40 a 40.8 a 40 a  40 a 
8-8 41.8 a 42.8 a 42.3 a 42.5 a 41.3 a 
23-8 44.5 a 45.3 a 44.8 a 46 a 44.8 a 

 د الواحد وفقا الختبار   السطر معنوية بين متوسطات المعامالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن ت فرو قاد      ضمن كل نظام ري على حدة ال يوج

 .٩٥%  ثقة  المجاالت عند مستوىد      دنكن متعد
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 اآلزوتن محتوى األوراق من الكلوروفيل والعالقة ما بي

 ٢٠٠٤موسم نمو 

 
لكال نظـامي الـري      و ةمختلفالنمو  الاآلزوت عند مراحل    ويانات محتوى األوراق من الكلوروفيل      بتم معالجة   

روفيل عامالً  حيث اعتمد مؤشر الكلوLinear regression analysis الخطي االنحدار معامل اختباربواسطة 

الـذي اعتبـر عـامالً متغيـراً مسـتقالً          لمؤشر محتوى اآلزوت فـي األوراق و      ) dependent(متغيراً تابعاً   

)independent .(      ٢٠٠٤وقد بينت نتائج موسم نمو)   تين كـان   لخط وجود حا  /عند نظام ري خط   ) ١٩جدول

سجل أية عالقـة ارتبـاط      ت في حين لم     ،ارقمة اإلزه البراعم الزهرية و   مرحلة   في معنوياً وذلك     فيهما االرتباط

ملي اإلنحدار الخطي المذكورين عالياً حيث بلغ في        ا كان معامل االرتباط لمع    كما . بقية مراحل النمو   في أخرى

 ).r = 0.53(وعند مرحلة قمة اإلزهار ) r=0.77(مرحلة البراعم الزهرية 

باتـات  متوسط محتوى األوراق من الكلوروفيـل لن       يالحظ من الجدول أيضاً أنه باستثناء مرحلة اإلزهار فإن          

عن معامالت الكثافة النباتية قد انخفض عند مرحلة اإلزهـار          النظر  خط وبغض   /القطن المروية بنظام ري خط    

التي عادت لالنخفاض فـي     والقصوى   تهثم بدأ بالزيادة بشكل مستمر حتى مرحلة تفتح الجوزات حيث بلغ قيم           

أي أن نباتات القطن    ،  نباتاتالستقالب الحيوي عند    اإليعني بدء توقف عمليات     مما   ،ولوجييمرحلة النضج الفيز  

عـن   سـابقاً    ه وارد بسبب مـا ذكرنـا      االعتقاد وهذا   .ولوجييكانت أقرب إلى النضج النهائي من النضج الفيز       

ـ  مرح فـي  العالية لإلجهادات المائية     تهحساسي المائي لهذا الصنف و    االحتياجموضوع   بالتـالي   و ،ة اإلزهـار  ل

حلة  مر النباتاتدخول  العمق الفعال في الموعد المحدد و      إلى   االنتقالتعرضه لبعض اإلجهادات نتيجة التأخر في       

أتت نتائج  كما   .هذا ما الحظناه على أرض الواقع      و ، النضج قبل الموعد المحدد    من ثم اإلزهار قبل حينها بقليل و    

ن الممكن استخدام هذا المؤشر للمساعدة في تحديـد موعـد       وبالتالي يمكن القول أنه م     ، لتؤكد ذلك  SPADالـ  

 .النضج

خط نفس السلوك من حيث انخفاض متوسط محتوى األوراق من /كما سلكت نباتات نظام الري خطين

الكلوروفيل عند مرحلة اإلزهار ثم ارتفاعها لتصل إلى الذروة في مرحلة تفتح الجوزات وتعود لالنخفاض عند 

وكما أشرنا سابقاً فقد كان السبب في ذلك هو أن النباتات كانت أقرب إلى مرحلة . ولوجيمرحلة النضج الفيزي

 ذلك وبالتالي يمكن القول ثانية أنه من الممكن SPADالحصاد من النضج الفيزيولوجي وقد أكدت نتائج الـ 

الة واحدة كان عندها وقد أظهرت النتائج أيضاً وجود ح .استخدام هذا المؤشر للمساعدة في تحديد موعد النضج

 ومحتوى األوراق من اآلزوت وهذا مايشير إليه معامل اإلنحدار SPADمابين قيم ) r=0.73(االرتباط معنوياً 

 ).19الجدول (في حين لم يالحظ أي ارتباط بين هذين المؤشرين عند بقية مراحل النمو ) R2 = 0.53(الخطي
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) (SPADمن الكلوروفيل المقدر بواسطة مقياس الكلوروفيل العالقة مابين محتوى األوراق . ١٩جدول 

 .٢٠٠٤. ومحتوى األوراق من اآلزوت عند مراحل نمو ونظم ري مختلفة
 

 نظام الري

 خط/خطين خط/خط
موعد 

 االعتيان

        المؤشرات

 مرحلة النمو 
SPAD N % R2 SPAD N % R2 

 ns ٤,١٧ ٤٣,٢ ***0.60 ٤,١٥ ٤٣ البراعم الزهرية ٦-٢٩

 ***0.53 ٣,٨٥ ٣٩ ns ٣,٨٣ ٣٨,٣ اإلزهار ٧-١٤

 ns ٤ ٤٤,٤ *0.28 ٤,٠٣ ٤٣,٧ قمة اإلزهار ٧-٢٦

 ns ٣,٦٢ ٤٦,٣ ns ٣,٤٢ ٤٦,٨ العقد ٨-٢

 ns ٣,٢٢ ٤٥,٦ ns ٣,١٩ ٤٦,٩ تفتح الجوزات ٨-١٢

 ns ٢,٦٥ ٤٣,٦ ns ٢,٨٢ ٤٥,٥ النضج الفيزيولوجي ٨-٢٣
 %١ معنوي عند مستوى ثقة***                                                 %      ٥ معنوي عند مستوى ثقة *

 

 ٢٠٠٥موسم نمو 
 من  األوراقلجميع مراحل النمو ما بين محتوى       عدم وجود أي ارتباط و    ) ٢٠(بينت النتائج المدونة في الجدول      

مل االنحدار بين هـذين      معا خط حيث لم تسجل أية فروقات في      /الكلوروفيل واآلزوت الكلي عند نظام ري خط      

 مع مالحظة زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل بشكل مستمر حتى مرحلة            ،لجميع مراحل النمو  المؤشرين و 

 وأن موعد جمع العينـات      موسم السابق حول تحديد هذه المرحلة     الولوجي مما يؤكد المالحظة في      يالنضج الفيز 

 ).20جدول  (لوجي وليس قبل الحصاد عند موعد النضج الفيزيو كان فعالًةالنباتي

 ) (SPADالعالقة مابين محتوى األوراق من الكلوروفيل المقدر بواسطة مقياس الكلوروفيل . ٢٠جدول

 

 .٢٠٠٥ومحتوى األوراق من اآلزوت عند مراحل نمو ونظم ري مختلفة

 
 نظام الري

 خط/خطين خط/خط
موعد 

 االعتيان

        المؤشرات

 مرحلة النمو 
SPAD N % R2 SPAD N % R2 

 *0.31 ٣,٥٦ ٤٠,٧ ns ٣,١ ٣٥,٥ اإلزهار 5-7

 ***0.5٦ ٣,٥٤ ٤٠,٥ ns ٣,٥٦ 40.8 قمة اإلزهار 19-7

 **0.41 ٣,٥٥ ٤٢,١ ns ٣,٥٥ ٤١,٦ العقد وتفتح الجوزات 8-8

 ns ٣,٣٤ ٤٥,١ ns ٣,٢٠ ٤٤,٢ النضج الفيزيولوجي 22-8
 %٠,١ معنوي عند مستوى ثقة***                           %١ معنوي عند مستوى ثقة**                           %٥ معنوي عند مستوى ثقة *

 إذ لوحظ   ن،يمؤشرالخط فقد لوحظ منحى مغاير من حيث عالقة االرتباط ما بين            /أما بالنسبة لنظام ري خطين    

تفتح الجوزات  العقد و قمة اإلزهار و   و وذلك عند مرحلة اإلزهار     ثالثة حاالت كان عندها االرتباط معنوياً      وجود

متوافقـة مـع      النتائج  وقد أتت هذه   .على التتالي  ٠,٥٥و ٠,٦٤،٠,٧٥لهذه المراحل   ) r( بلغ معامل اإلرتباط     إذ

 محتوى األوراق مـن اآلزوت     و لنتائج سابقة إذ لوحظ وجود معامل ارتباط قوي مابين قراءة مقياس الكلوروفي           

 .Bronson et al., (2001) وفق ما أشار إليه
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 األخضـر لـألوراق     ن السلبي كما هو الحال بالنسبة لمرحلة بداية تفتح الجوزات انخفاض اللو           ويعني االرتباط 

لكـن   و ،ساس عـوز اآلزوت   أتفسير ذلك على    يمكن   و .أن لون هذه األوراق كان باهتاً     بمعنى آخر    و ة،المختبر

 .هذا هو التفسير األرجحوراق إلى الجوزات و من األ اآلزوتانتقال أو بداية ،النتائج تبين عكس ذلك

الشئ المهم أنه تم الحصول على بعض المعلومات القيمة فيما يخص استخدام تقنية مقياس الكلوروفيل وربطهـا              

لـذلك تـم   . مع محتوى األوراق من اآلزوت على الرغم من استخدام معدل سماد آزوتي واحد في هذه الدراسة   

البطاطا ليصار إلى االستفادة من تحديد احتياجـات هـذه           و قنية على محصول القطن   التخطيط الستخدام هذه الت   

إلـى عمليـة اعتيـان       المحاصيل من السماد اآلزوتي خالل موسم النمو بشكل سريع أو عالجي دون اللجـوء             

ـ   ن الكلوروفيـل و   من خالل قراءات محتوى األوراق م     حقلياً  يتم ذلك   إنما  و ،ألوراق أو النبات  ا ع مقارنتهـا م

 ٢٠٠٤  إليه رما أشا  وفق   المختبرةمن اآلزوت لتحديد الوضع الخصوبي لعنصر اآلزوت على النباتات          اها  محتو

Wang et al.,. 

 االستنتاجات
 
مائيـة   من األصناف المبكرة ولكنه شديد الحساسية لإلجهـادات ال         ١١٨ بينت النتائج أن صنف القطن حلب        -١

 .خاصة في مرحلة اإلزهارو

لتجنب تعـريض    و خط لهذا الصنف بسبب الوفر الكبير نسبياً في مياه الري المضافة          /م ري خط   اعتماد نظا  -٢

 .هذا الصنف لإلجهادات المائية

هذا يعني إمكانية االستفادة من زراعـة       جة الكثافات النباتية المختلفة و     في معظم الحاالت لم يتأثر اإلنتاج نتي       -٣

 مما يساعد في خفض كميـة البـذار وكـذلك سـهولة             T3  أو T4القطن ضمن نظام كثافة نباتيه منخفضة       

 .القطاف وفي بعض الحاالت تحسن مواصفات األليافالعمليات الزراعية و

ال بنظم الري و بقيـت قـيم        الت الكثافة النباتية المختبرة و     لم تتأثر المواصفات التكنولوجية لأللياف بمعام      -٤

 في بعض الحاالت تحسناً لهذه القـيم نتيجـة الكثافـة            لوحظية التيلة ضمن الحدود القياسية و     مؤشرات نوع 

 .النباتية المنخفضة

ال نظم الري وقـد      و محتوى األوراق من الكلوروفيل بتباين الكثافة النباتية       الكلية و  ةرقي لم تتأثر المساحة الو    -٥

النباتيـة  زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل عنـد الكثافـات           و ةرقيلوحظ منحى نحو زيادة المساحة الو     

 .المنخفضة

 مع مراعاة االحتياجـات  T4 أو T3 نباتية منخفضة تفا ضمن كثا  ١١٨زراعة صنف القطن حلب      ينصح ب  -٦

 .بداية العقد في مرحلة اإلزهار و خاصةجهادات مائيةعدم تعريضه ألية إسبياً والمائية العالية ن
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