
 

 الملخص العربى
استجابة بعض التراكيب الوراثية للكتان 

 للتسميد اآلزوتي المعدني والحيوى
 

مبافظتتتتث  –أجريتتتتر تجربتتتتتان بمليتتتتتان بمباتتتتث التجتتتتارا جالببتتتتج  ال را يتتتتث بتتتتالجمي   
،  2002/2003التابعتتتتتتتث لمروتتتتتتت  الببتتتتتتتج  ال را يتتتتتتتث أ  تتتتتتتا  مج تتتتتتتمى ال را تتتتتتتث  –الغربيتتتتتتتث 

 1الالر المبشتتتر  ج بعتتت  االتتت اق التجاريتتتث   تتتخا بهتتتتق تميتتتيا بعتتت  ال تتت 2003/2004
  تتتتتالالر  يتيتتتتتث  ، بل وتتتتتا  جأربعتتتتتث  2419/1، ال تتتتتاللث  2467/1  تتتتتاغى الغتتتتترق ، ال تتتتتاللث 

وجتتتتا   جر لل تتتتتان  ،  75،  50،  25م تتتتتجيار متتتتن الت تتتتميت اال جتتتتتى المعتتتتت ى  لتتتت ر ، 
لمتتتغ ج يتتتر ملمتتتغ   لتتتى جمعتتتاملتين متتتن الت تتتميت البيتتتجا بالبوتريتتتا الم بتتتتث لتتت  جر الجتتتجا  م

يتتتجا متتتن ال را تتتث جلتتت ار المبلتتتجن لل بتتتار جال تتتتان   تتتت  90لتتت ار ال متتتج الخدتتترا   تتتت 
 خلاغص التو جلججيث ل بار الوتان.الالبلات جبع  

% جرقتا بمجدتث 2.1وا ر التربث اي يتث لت را  جبلتح مبتجامتا متن المتات  العدتجيث  
جم تتابث ، اميث فتتى وتتال المج تتمين ، جوتتان المبلتتجن ال تتابل مبلتتجن التت ر  الشتت 7.75بلتتح 

 فتان . 1/700متر مربع         6الماعث التجريبيث 

         15.5وجا/فتتتتتتان   100جقتتتتتت أدتتتتتيق  تتتتتمات ال تتتتتجبر فج تتتتت ار الوال تتتتتيجا بمعتتتتتتن 
  أ  تتتتتا    تتتتتتات اار  لل را تتتتتث ، أمتتتتتا  تتتتتمات ال يتتتتتترججين فوتتتتتان  تتتتتترار اامج يتتتتتجا     5أ 2فتتتتتج 
جقتتتت قبتتتن الريتتتث ااجلتتتى ، جقبتتتن الريتتتث ال ا يتتتث ، ت تتتاجيتين %  أدتتتيق  لتتتى تفعتتتتين م33.5 

 أجرير العمليار ال را يث العاتيث أ  ا   مج مبلجن الوتان.

   ر التجربث بتلميا الماع الم شمث مرتين فى أربع موتررار بيت  ج  تر التراويتا  
المعتتتتت ى بي متتتتا ج  تتتتر م تتتتتجيار الت تتتتميت ا  جتتتتتى ، الجرا يتتتتث  شتتتتجاغياط فتتتتى الماتتتتع الرغي تتتتيث 

 شتجاغياط  لتتى الماتتع الشتتميث ااجلتتى ، بي متتا خللتر الماتتع الشتتميث ال ا يتتث لمعتتاملتى الت تتميت 
 البيجا 



متتن   تتتات جبتتت  ببتتج     جتتتينجقتتت تتتا الت تتميت البيتتجا با تتتختاا المروتتا المعملتتى 
ج مرو  الببج  ال را يتث ، جمت –معهت ببج  البيغث جاارادى جالميا   –ميورجبيجلججيا التربث 

 –أ ج تبيريلليجا  –أ جتجبتاوتر خلتيا متن أربتع ميورجبتار م بتتث لت  جر الجتجا متن ااج تا  
جتتتا   تترى  لتتى  تتاغ التربتتث قبتتن ريتتث ال را تتث ، أدتتيق وخلتتيا متتع الرمتتن  ولب تتيال  –با تتل  
 مباشر .

 وفيما يمى أىم النتائج المتحصل عمييا :
يوم من الزراعة: 90عند صفات النمو الخضرى -أولا   

 ارتفاع النبات )سم( :-1

أظهرر ال تاغج فرجل مع جيتث بتين االت اق للت ث اتجن ال بتار ختالن مت ى المربلتث  
 لتى بتاقى التراويتا الجرا يتث فتى المج تا ااجن فمتا ، أمتا المج تا  1بي  ت جل الل ق  تخا 

متتن  90. جتتتر ر ارت تتان ال بتتار   تتت 1ال تتا ى فت تتجل اللتت ق اللي تتى بل وتتا يليهتتا اللتت ق  تتخا
يجابيتتاط ب يتتات  الت تتميت ال يترججي تتى بتتتى ا وجتتا ن / فتتتان فتتى وتتال  75ل را تتث تتتر يراط مع جيتتا ط جاا

وجتا  75،  50المج مين ، جلا توتن م تاف فرجقتا مط مع جيتث بتين م تتجيى الت تميت ال يترججي تى 
 لتتى  يتتات  اتتجن    جتتتينن / فتتتان فتتى المج تتا ااجن فمتتا ، ومتتا أتر  دتتافث ال تتمات البيتتجا 

 الترا ث. ىمع جياط خالن م ى المربلث خالن مج م ال بار

يتتتجا متتتن ال را تتتث بالت ا تتتن بتتتين التراويتتتا  90لتتتا يتتتتر ر مع جيتتتاط ارت تتتان ال بتتتار   تتتت  
 الجرا يث للوتان جمعتالر ال مات ا  جتى المعت ى جالبيجا فى وال المج مين.

 

 

 الوزن الغض الكمى لمنبات )جم( :-2

مروتتت  ااجن بال  تتتبث للتتتج ن الغتتت  لل بتتتار جبمتتتيا ال 1ابتتتتن اللتتت ق التجتتتارا  تتتخا 
جتتا فتتى المج تتا ااجن جال تتا ى  لتتى  لتتى التتتجالى ، جابتتتن اللتت ق  2.29،  2.13متج تتاار 



جا فتى المج تا ااجن جال تا ى  لتى  1.37،  1.34اللي ى بل وا أقن ااج ان لل بار بمتج اار 
تجيار ال تتمات ا  جتتتى المعتتت ى بتتتى التتتجالى. ومتتا  ات التتج ن الغتت  لل بتتار مع جيتتاط ب يتتات  م تت

وجتتا ن / فتتتان فتتى وتتال المج تتمين ، وتت لف وتتان تتتر ير الت تتميت البيتتجا  يجابيتتاط جمع جيتتاط  75
% فتتى 11.11،  12.99 لتتى التتج ن الغتت  لل بتتار ختتالن متت ى المربلتتث بيتت  ت تتجل بممتتتار 
 المج ا ااجن جال ا ى  لى التجالى بالممار ث بعتا الت ميت البيجا.

الت ا ن بين جميع العجامن  ير مع جياط فى وال المج مين فيما  تا الت ا تن بتين وان 
 التراويا الجرا يث جالت ميت ا  جتى المعت ى ، أظهر  لف تر يراط مع جياط فى المج ا ال ا ى فما.

 الوزن الجاف الكمى لمنبات )جم( :-3

 لتتى اللتت ق   لتتى بتتاقى ال تتالالر المبشتتر  جوتت لف 1ت تتجل اللتت ق التجتتارا  تتخا 
بل وتتا فتتى وميتتث المتتات  الجافتتث المتراومتتث بال بتتار ختتالن متت ى المربلتتث فتتى وتتال المج تتمين. ومتتا 

وجتتا ن / فتتتان  لتتى  يتتات  مع جيتتث فتتى التتج ن الجتتاق            75،  50،  25أتر  دتتافث 
% فتتتى 45.48،  36.45،  10.32لل بتتتار ختتتالن متتت ى المربلتتتث ممار تتتث بعتتتتا الت تتتميت قتتتترما 

 49.33،  34.90،  19.13ااجن  لتتى الترتيتتا ، جفتتى المج تتا ال تتا ى بلغتتر ال يتتات  المج تتا 
لتتت    الم تتتتجيار ال تتتابمث.  ات مع جيتتتاط التتتج ن الجتتتاق الولتتتى لل بتتتار ب دتتتافث ا  جتتتتين ج لتتتف 

% فتتتى وتتتال متتتن المج تتتا ااجن جال تتتا ى  لتتتى الترتيتتتا ممار تتتث بعتتتتا  18.66،  17.78ب  تتتبث 
 الت ميت البيجا.

 ير بين جميع الت ا الر  يتر مع تجع  لتى التج ن الجتاق الولتى لل بتار   تت وان التر
يجا ، با ت  ا  الت ا ن بين التراويتا الجرا يتث جالت تميت ا  جتتى المعتت ى فتى المج تا  90 مر 

 ال ا ى فما.

 النسبة المئوية لمنيتروجين:-أ-4

يتتجا  90 تتت  متتر فتتى ال  تتبث المغجيتتث لل يتتترججين   2467/1ت جقتتر ال تتاللث ال يتيتتث  
 لى باقى التراويا الجرا يث فى وال المج تمين. ومتا أتر  يتات  م تتجا الت تميت ا  جتتى بتتى 

وجتتا ن / فتتتان  لتتى  يتتات  مع جيتتث فتتى ال  تتبث المغجيتتث لل يتتترججين تاختتن ال بتتار فتتى وتتال  75



 المج تتتتتمين.  اتر مع جيتتتتتاط ال  تتتتتبث المغجيتتتتتث لل يتتتتتترججين با تتتتتتختاا ال تتتتتمات البيتتتتتجا فتتتتتى وتتتتتال
المج تتتمين. ومتتتا أظهتتترر الت تتتا الر بتتتين التراويتتتا الجرا يتتتث جال تتتمات ا  جتتتتى المعتتتت ى فتتترجل 

 مع جيث ، جوان  لف جادباط خالن مج مى الترا ث.

 النسبة المئوية لمفوسفور :-ب-4
أظهرر ال تاغج جججت اختالفار مع جيتث بتين وتن التراويتا الجرا يتث فتى ال  تبث المغجيتث 

أ لتتتتى   تتتتبث مغجيتتتتث  2467/1فتتتتى المج تتتتا ااجن ، جوا تتتتر ال تتتتاللث  لل ج تتتت جر تاختتتتن ال بتتتتار
% فتتتتى المج تتتتا ااجن جال تتتتا ى  لتتتتى التتتتتجالى. ومتتتتا أتر 0.358،  0.383لل ج تتتت جر بممتتتتتار 

وجتتتتا ن / فتتتتتان  لتتتتى  يتتتتات  مع جيتتتتث بممتتتتتار  75 دتتتتافث ال تتتتمات ا  جتتتتتى المعتتتتت ى بمعتتتتتن 
أتر  دتتافث اا جتتتين  لتتى  يتتات   % فتتى ال  تتبث المغجيتتث لل ج تت جر فتتى أا مج تتا. ومتتا0.073

مع جيتتتث فتتتى ال  تتتبث المغجيتتتث لل ج تتت جر فتتتى المج تتتا ااجن فمتتتا. ومتتتا وتتتان الت ا تتتن فمتتتا بتتتين 
 التراويا الجرا يث جال مات ا  جتى المعت ى مع جياط خالن مج مى الترا ث.

 النسبة المئوية لمبوتاسيوم :-جـ-4
ويتا الجرا يتتث فتى ال  تتبث المغجيتث للبجتا تتيجا أجدتبر ال تتاغج ججتتجت اختالفتار مع جيتتث بتين الترا

فتتى المج تتا ااجن فمتتا. ومتتا أتا الت تتميت ال يترججي تتى المعتتت ى  لتتى  يتتات  مع جيتتث فتتى ال  تتبث 
المغجيتتتث للبجتا تتتيجا. جوتتت لف الت تتتميت البيتتتجا أتا  لتتتى  يتتتات  فتتتى ال  تتتبث المغجيتتتث للبجتا تتتيجا 

 لتى التتجالى. جوا تر جميتع الت تا الر % فى المج ا ااجن جال تا ى 0.146،  0.186بممتار 
  ير مع جيث  لى م ى الل ث فى وال المج مين.

 % :50عدد أيام التزىير حتى -ثانياا 

أظيرت النتائج وجود فروق معنوية بين التراكيب الوراثية األربعة فى ىذه الصفة 
الميفى  يوم ، أما الصنف 98.72أكثرىم تبكيراا فى اإلزىار بعد  2419/1وكانت الساللة 

كجم  75يوم كما أدى زيادة مستوى النيتروجين حتى  105.84بمنكا جاء فى المؤخرة بعد 
 1.55،  1.42ن / فدان ، وكذلك إضافة السماد الحيوى إلى تأخير موعد التزىير بمقدار 

يوم فى الموسم األول والثانى عمى التوالى. تأثر التفاعل بين التراكيب الوراثية والتسميد 



 2419/1نباتات الكتان ، وكانت الساللة الزيتية  ى المعدنى معنوياا فى وقت تزىيراآلزوت
 أكثرىم تبكيراا فى اإلزىار مع عدم التسميد اآلزوتى.

 المحصول ومكوناتو :-ثالثاا 
 ارتفاع النبات عند الحصاد )سم( :-1

جن أظهتترر ال تتتاغج ججتتجت اختالفتتار مع جيتتث بتتين وتتن التراويتتا الجرا يتتث ااربعتتث ج تت
 لتتى فتتى المج تتا ااجن جال تتا ى  1 تتا  اللتت ق  تتخا  124.48،  128.64أاتتجن ال باتتتار  

 تتتا فتتتى  114.72،  114.59ج تتتجلر  2419/1، جوتتتان أقلتتتر ال باتتتتار ال تتتاللث الترتيتتتا 
المج تتا ااجن جال تتا ى  لتتى التتتجالى ، ج لتتف ختتالن مج تتمى الترا تتث. ب يتتات  م تتتجيار ال تتمات 

تان  ات ارت تتتان ال بتتتار   تتتت البلتتتات جلتتتا تلتتتن ال يتتتات  بتتتين وجتتتا ن / فتتت 75ا  جتتتتى بتتتتى 
وجتتتا ن / فتتتتان  لتتتى م تتتتجا المع جيتتتث ختتتالن مج تتتمى الترا تتتث.  ات ارت تتتان  75،  50معتتتتلى 

ججميتتع الت تتا الر وا تتر  يتتر  ال بتتار مع جيتتاط ب دتتافث ال تتمات البيتتجا ختتالن مج تتمى الترا تتث.
 مع جيث فى وال المج مين.

 

 

 

 بات )سم( :الطول الفعال لمن-2

أشارر ال تاغج  لى جججت فرجل مع جيث بين التراويا الجرا يتث ، بيت  أ اتى اللت ق 
أقلتتر اتتجن فعتتان.  2419/1اللي تتى الم تتتجرت بل وتتا أ لتتى اتتجن فعتتان بي متتا أ اتتر ال تتاللث 

وجتا ن / فتتان ،  75أتر  يات  الت ميت ا  جتى  لى  يات  الاجن ال عان لل بار مع جيتاط بتتى 
وجتتا ن / فتتتان.  ات الاتتجن  75،  50م تتاف فتترجل مع جيتتث بتتين م تتتجيى الت تتميت  جلتتا يوتتن 

جوا ر جميتع الت تا الر  يتر  ال عان مع جياط با تختاا الت ميت البيجا خالن مج مى الترا ث.
 مع جيث فى المج مين.



 سمك الساق الرئيسى لمنبات )مم(-3

 2467/1ال تتتاللث أقتتن متتن  1وتتان قاتتر ال تتال فتتى وتتن متتتن اللتت  ين بل وتتا ج تتخا 
ختتالن مج تتمى الترا تتث.  ات  تتمف ال تتال الرغي تتى لل بتتار ب يتتات  م تتتجيار  2419/1جال تاللث 

الت ميت أ  جتى فى وتال المج تمين.  ات مع جيتاط  تمف ال تال الرغي تى ب دتافث ال تمات البيتجا 
ا يتتتث جوا تتتر الت تتتا الر  يتتتر مع جيتتتث متتتا  تتتتا الت ا تتتن بتتتين التراويتتتا الجر  فتتتى المج تتتا ال تتتا ى.

 فما. 2003/2004جم تجيار ال مات ا  جتى المعت ى فى مج ا 

 عدد األفرع الثمرية لمنبات :-4

 2467/1اختل تتتر التراويتتتا الجرا يتتتث مع جيتتتاط فتتتى متتت ى اللتتت ث بيتتت   تتتجلر ال تتتاللث 
أوبر  تت أفرن  مريث  لى ال بار بي ما  جن الل ق بل وتا أقتن  تتت أفترن لل بتار.  اتر  تتت 

وجتتا ن / فتتتان. جأتا  دتتافث ا  جتتتين  لتتى  75ث ب يتتات  الت تتميت ا  جتتتى بتتتى اافتترن ال مريتت
لتتا يتتتر ر  تتتت   يتتات   تتتت اافتترن ال مريتتث  لتتى ال بتتار  يتتات   يتتر مع جيتتث فتتى وتتال المج تتمين.

اافتتترن ال مريتتتث / ال بتتتار بالت ا تتتن بتتتين ااربعتتتث تراويتتتا الجرا يتتتث جم تتتتجيار الت تتتميت ا  جتتتتى 
 ى وال المج مين.المعت ى جالبيجا ف

 عدد الكبسولت / النبات :-5

أظهتتترر ال تتتتاغج ججتتتجت فتتترجل مع جيتتتث بتتتين التراويتتتا الجرا يتتتث بيتتت  أ اتتتر ال تتتاللث 
بي متتتا  تتتجن اللتتت ق بل وتتتا أقتتتن  تتتتت وب تتتجالر / ، أوبتتتر  تتتتت وب تتتجالر/ ال بتتتار  2419/1

 فتتى المج تتمين.ال بتتار جأتا  دتتافث ا  جتتتين  لتتى  يتتات   تتتت وب تتجالر ال بتتار  يتتات  مع جيتتث 
ومتتا وتتان للت ا تتن بتتين التراويتتا الجرا يتتث جالت تتميت ا  جتتتى المعتتت ى تتتر يراط مع جيتتاط  لتتى  تتتت 

 الوب جالر / ال بار فى وال المج مين.

 عدد بذور الكبسولة :-6

 2419/1أجدبر ال تاغج فرجل مع جيث بين التراويا الجرا يتث بيت  أ اتر ال تاللث 
ث فتى بتين أ اتى ، جاللت ق بل وتا أقتن  تتت متن البت جر.  اتر أوبر  تت متن البت جر للوب تجل

أ تتتتات بتتت جر الوب تتتجلث مع جيتتتاط ب يتتتات  م تتتتجا الت تتتميت ا  جتتتتى ختتتالن مج تتتمى ال متتتج. جأتا 



وتان الت ا تن   دافث ا  جتين  لى  يات   تت ب جر الوب جلث  يتات  مع جيتث فتى وتال المج تمين.
 المعت ى مع جياطم  خالن المج ا ااجن فما. بين التراويا الجرا يث جالت ميت ا  جتى

 محصول بذرة النبات )جم( :-7

 2419/1أظهترر ال تتتاغج فترجل مع جيتتث بتتين التراويتا الجرا يتتث بيت  أ اتتر ال تتاللث 
وجتتا  75،  50،  25أ لتى مبلتتجن لل بتتار بالممار تث باللتت ق بل وتتا. أتا  دتافث بمعتتتالر 

،  23.55،  10.42ار تتث بعتتتا اةدتتافث ب  تتبث ن / فتتتان  لتتى  يتتات  مبتتتجا بتت جر ال بتتار مم
% فتتتى المج تتتا ال تتتا ى  لتتتى 28.02،  23.74،  14.01% فتتتى المج تتتا ااجن ، ج  32.43

 التتتجالى وتتان تتتر ير الت تتميت البيتتجا  يتتر مع تتجا فتتى مبلتتجن البتت ر  ختتالن مج تتمى الترا تتث.
ا يتث جالت تميت ا  جتتى وا ر جميع الت ا الر  ير مع جيث فيما  تا الت ا تن بتين التراويتا الجر 

 2419/1جتتا متتن ال تتاللث  0.415،  0.421المعتتت ى ، فوتتان أقلتتى مبلتتجن لبتت ر  ال بتتار 
 وجا ن / فتان ج لف فى المج ا ااجن جال ا ى  لى التجالى. 75 75مع 

 البذرة )جم( : 1000وزن الـ -8

  أوبتتر أظهتترر ال تتتاغج فتترجل ججمريتتث بتتين التراويتتا الجرا يتتث بيتت  وتتان معامتتن البتت ر 
بل وتتا أقتتن ااج ان. أتر  يتتات  م تتتجيار ال تتمات ا  جتتتى متتن  تتجلر بي متتا  2419/1لل تتاللث 

وجا ن / فتان  لتى  يتات  ج ن االتق بت ر  فتى وتال المج تمين.  دتافث ال تمات  75ل ر بتى 
وتتان ةدتتافث ال تتمات ا  جتتتى المعتتت ى  البيتتجا وتتان  يتتر مع تتجا فتتى المج تتا ال تتا ى للترا تتث.

تتتر يراط مع جيتتاط  يجابيتتاط فتتى الت ا تتن بي همتتا  لتتى ج ن االتتق بتت ر  ختتالن  2419/1لث  لتتى ال تتال
 المج ا ااجن ، جوا ر باقى الت ا الر  ير مع جيث خالن مج مى الترا ث.

 محصول القش لمنبات )جم( :-9

أظهتتترر ال تتتتاغج ججتتتجت تتتتر ير مع تتتجا  لتتتى مبلتتتجن المتتت  لل بتتتار  تيجتتتث الختتتتالق 
.  ات مبلتتتتجن قتتتت   بتتتتار الوتتتتتان  يتتتتات  مع جيتتتتث ب يتتتتات  م تتتتتجيار ال تتتتمات التراويتتتتا الجرا يتتتتث

ا  جتتتى ختتالن مج تتمى الترا تتث. ب دتتافث ا  جتتتين  ات مبلتتجن المتت   يتتات  مع جيتتث فتتى وتتال 



وا تتر جميتتع الت تتا الر  يتتر مع جيتتث فتتى وتتال المج تتمين فيمتتا  تتتا الت ا تتن بتتين  المج تتمين.
  جتى المعت ى خالن مج مى الترا ثالتراويا الجرا يث جم تجيار ال مات ا 

 محصول ألياف النبات )جم( :-10

 لتتى بتتاقى التراويتتا الجرا يتتث فتتى متت ى اللتت ث.  ات مبلتتتجن  1ت تتجل اللتت ق  تتخا 
ب دتتافث . وجتتا ن / فتتتان 75بتتتى ب يتتات  م تتتجيار ال تتمات ا  جتتتى المعتتت ى مع جيتتاط االيتتاق 

أظهتتترر الت تتتا الر تتتتر يراط مع جيتتتاط بتتتين  ال تتتمات البيتتتجا  ات مبلتتتجن أليتتتاق ال بتتتار مع جيتتتاط.
فمتتتا ، جوا تتتر بتتتاقى  ا2003/2004التراويتتتا الجرا يتتتث جال تتتمات ا  جتتتتى المعتتتت ى فتتتى مج تتتا 

 الت ا الر  ير مع جيث خالن مج مى الترا ث.

 محصول الفدان وصفات جودة الكتان :-رابعاا 

 محصول القش لمفدان )طن( :-1

ث بتتين التراويتتا الجرا يتتث فتتى مبلتتجن المتت  أظهتترر ال تتتاغج ججتتجت اختالفتتار مع جيتت
اتتتن /  4.439،  4.444أ لتتتى مبلتتتجن بمتج تتتا  2467/1لل تتتتان بيتتت   تتتجلر ال تتتاللث 

اتن / فتتان فتى  2.480،  2.521فتان بي ما  جن الل ق بل وا أقن مبلجن بمتج ا قتترى 
 المج ا ااجن جال ا ى  لى التجالى.

 ات مبلتتتتجن المتتتت  / ال تتتتتان مع جيتتتتاط ب يتتتتات  م تتتتتجيار ال تتتتمات ا  جتتتتتى جالمعتتتتت ى. 
مبلتتجن مع جيتتاط وجتتا / فتتتان. ب دتتافث ال تتمات البيتتجا  ات  75ختتالن مج تتمى الترا تتث بتتتى 

المتت  لل تتتان ختتالن مج تتمى الترا تتث. وتتان الت ا تتن بتتين التراويتتا الجرا يتتث جالت تتميت ا  جتتتى 
،  .4.58المعتتتتت ى مع جيتتتتاط ختتتتالن المج تتتتمين ، جوتتتتان أقلتتتتى مبلتتتتجن متتتتن المتتتت  لل تتتتتان 

 وجا ن / فتان. 75مع  دافث  2467/1ان من ال اللث  4.847

 محصول األلياف لمفدان )كجم( :-2



أشتارر ال تتتاغج  لتى ججتتجت فترجل مع جيتتث بتين التراويتتا الجرا يتث بيتت  أ اتى اللتت ق 
أ لتتتى مبلتتتجن بي متتتا أ اتتتى اللتتت ق بل وتتتا أقتتتن مبلتتتجن ل ليتتتاق / ال تتتتان ختتتالن  1 تتتخا 

 مج مى الترا ث.

ال تتتاغج  يتتات  مع جيتتث فتتى مبلتتجن أليتتاق ال تتتان ب يتتات  م تتتجيار الت تتميت ا  جتتتى أجدتتبر 
% فتتتتتى المج تتتتتا 37.54،  32.07،  16.57وجتتتتتا ن / فتتتتتتان ببتتتتتجالى  75،  50،  25متتتتتن 

% فتتتتتى المج تتتتتا ال تتتتتا ى  لتتتتتى التتتتتتجالى ممار تتتتتث  21.76،  17.83،  8.09ااجن ، جببتتتتتجالى 
،  8.44جا  ات مع جياط مبلتجن أليتاق ال تتان ب  تبث بمعاملث الو ترجن ، جب دافث ال مات البي

 1% فتتتتى المج تتتتا ااجن جال تتتتا ى  لتتتتى التتتتتجالى. وتتتتان للت ا تتتتن بتتتتين االتتتت اق  تتتتخا  5.32
وجتتا / فتتتان فتتى  535.59،  629.54وجتتا ن / فتتتان أ لتتى مبلتتجن ل ليتتاق  75جم تتتجا 

 يتتتر مع جيتتتث ختتتالن المج تتتا ااجن جال تتتا ى  لتتتى التتتتجالى ، جبتتتاقى الت تتتا الر ااختتترا وا تتتر 
 مج مى الترا ث.

 محصول البذرة لمفدان )كجم( :-3

  فتتى مبلتتجن البتت ر  ، ج لتتف فتتى وتتال 2467/1،  2419/1ت جقتتر ال تتاللث ال يتيتتث  
.  يتتتتات  ت تتتتميت الوتتتتتان بتتتت ر  فتتتتتانفتتتتى المج تتتتمين بي متتتتا  تتتتجن اللتتتت ق بل وتتتتا أقتتتتن مبلتتتتجن 

 27.81،  12.88 ر  ال تتان بتت وجا ن / فتان  ات مبلجن بت 75،  50،  25ال يترججين من 
% فتتتى المج تتتا ال تتتا ى  لتتتى  40.14،  31.67،  14.31% فتتتى المج تتتا ااجن ،  30.27، 

% فتتتى المج تتتا  8.83،  8.36التتتتجالى ب دتتتافث ال تتتمات البيتتتجا  ات مبلتتتجن بتتت ر  ال تتتتان بتتتت 
الجرا يتتث  ااجن جال تتا ى  لتتى التتتجالى ممار تتث بمعاملتتث بتتتجن ت تتميت. وتتان للت ا تتن بتتين التراويتتا

تتتر يراط مع جيتتاط فتتى مبلتتجن البتت ر  لل تتتان ختتالن المج تتا  جم تتتجيار ال تتمات ا  جتتتى المعتتت ى
 ااجن جال ا ى ، جوا ر باقى الت ا الر  ير مع جيث خالن مج مى الترا ث.

 محصول زيت الفدان )كجم( :-4

 بي متتا 2467/1 تتجلر أ لتتى مبلتتجن  يتتر لل تتتان يليهتتا ال تتاللث  2419/1ال تتاللث 
 تجن اللت ق بل وتا أقتن مبلتجن  يتر لل تتان.  ات مبلتجن  يتر فتتان الوتتان  يتات  مع جيتتث 



وجتا ن / فتتان. تتر ر  يتر ال تتان مع جيتاط ب دتافث ال تمات البيتجا ،  75بتى م تتجا الت تميت 
وتتان  % فتتى المج تتا ااجن جال تتا ى  لتتى التتتجالى.8.59،  9.23جوا تتر ال  تتبث المغجيتتث لل يتتات  

مع جياط بتين التراويتا الجرا يتث جمعتتالر ال تمات ا  جتتى المعتت ى ختالن مج تمى  تر ير الت ا ن
متع  2419/1وجا متن ال تاللث  561.18،  505.40الترا ث فوان أ لى مبلجن من ال ير 

 وجا ن / فتان ، جوا ر باقى الت ا الر  ير مع جيث خالن مج مى الترا ث. 75 دافث 

 : النسبة المئوية لزيت بذرة الفدان-5

فتتتى ال  تتتبث المغجيتتتث ل يتتتر ال تتتتان بممتتتتار  2419/1أجدتتتبر ال تتتتاغج ت تتتجل ال تتتاللث 
. بي متا  تجن 2467/1فى المج ا ااجن جال ا ى  لى التجالى يليها ال تاللث  40.33،  40.48

وجتا ن /  75للل ق بل وا أقن   تبث مغجيتث لل يتر. ب يتات  م تتجا الت تميت ال يترججي تى بتتى 
المغجيتتث لل يتتر مع جيتتاط فتتتى وتتال مج تتمى الترا تتث. ال  تتبث المغجيتتث ل يتتتر  فتتتان ارت عتتر ال  تتبث
با تتتتتختاا فتتتتى المج تتتتا ااجن جال تتتتا ى  لتتتتى التتتتتجالى %  1.54،  1.48ال تتتتتان  اتر بممتتتتتار 

ا  جتين و مات بيجا. وان الت ا ن مع جيتاط بتين التراويتا الجرا يتث جم تتجيار ال تمات ا  جتتى 
 لت ا الر  ير مع جيث خالن مج مى الترا ث.المعت ى فما ، جوا ر باقى ا

 النسبة المئوية لأللياف:-6

أجدتتتبر ال تتتتاغج ت تتتجل اللتتت ق اللي تتتى الم تتتتجرت بل وتتتا فتتتى ال  تتتبث المغجيتتتث اليتتتاق 
% فتتى المج تتا ااجن جال تتا ى  لتتى التتتجالى ، ج لتتى الجا تتا 14.91،  14.95جبلغتتر ال يتتات  

أقتتن   تتبث أليتتاق. ب يتتات  الت تتميت  2467/1،  2419/1ا ختتر فمتتت  تتجلر ال تتالالر ال يتيتتث 
وجا ن / فتان جوا ر ال رجل مع جيتث بتين  75ال يترججي ى  اتر ال  بث المغجيث ل لياق بتى 

وتتن الم تتتجيار ج لتتف ختتالن مج تتمى الترا تتث. ب دتتافث ال تتمات البيتتجا  اتر ال  تتبث المغجيتتث 
أظهتترر ال تتتاغج  تتتا  التتتجالى. % فتتى المج تتمين ااجن جال تتا ى  لتتى0.57،  1.65ل ليتتاق بتتت 

 جججت ت ا ن مع جا بين أا من العجامن مبن الترا ث فى وال المج مين.

 ( :N.mنعومة ألياف الكتان )-7



 269.84،  267.60أجدبر ال تاغج ت جل الل ق بل وا فى ممتار ال عجمتث جبلغتر 
أخشتتتتن  2419/1فتتتتى المج تتتتا ااجن جال تتتتا ى  لتتتتى التتتتتجالى. بي متتتتا  تتتتجلر ال تتتتاللث  تتتتا جميتر 

ومتتا فتتى المج تتا ااجن جال تتا ى  لتتى التتتجالى.  تتا جميتر  107.90،  109.44االيتاق ج تتجلر 
وجتا ن /  75 لى قلث ال عجمتث مع جيتاط بتتى المعت ى أتر  يات  م تجيار الت ميت ال يترججي ى 

فتتتى المج تتتا ااجن ، جبلغتتتر %  12.33،  10.29،  30.50فتتتتان جبلغتتتر   تتتبث اة خ تتتا  
 لتتى التتتجالى متتع م تتتجيار % فتتى المج تتا ال تتا ى  10.17،  8.76،  2.86ة خ تتا    تتبث ا

وجتتتا ن / فتتتتان. ب دتتافث ا  جتتتتين قلتتتر  عجمتتتث أليتتتاق  75،  50،  25الت تتميت ال يترججي تتتى 
وتتان  % فتتى المج تتا ااجن جال تتا ى  لتتى التتتجالى. 2.57،  1.86 بتتار الوتتتان مع جيتتاط بممتتتار 

ويا الجرا يتث جال تمات ا  جتتى المعتت ى بيت   تجن اللت ق بل وتا متع الت ا ن مع جياط بين الترا
 تتا جميتر  277.21،  277.89 تتتا  دتتافث ال تتمات ا  جتتتى أقلتتى  عجمتتث ل ليتتاق ممتتتارما 

ختتتتالن المج تتتتا ااجن جال تتتتا ى  لتتتتى التتتتتجالى ، جوا تتتتر بتتتتاقى الت تتتتا الر  يتتتتر مع جيتتتتث ختتتتالن 
 مج مى الترا ث.

 ين:الكفاءة لستخدام النيتروج-د
أجدتبر ال تتاغج بشتون  تاا ا خ تا  الو تا   ال تتختاا ال يتترججين ب يتات  م تتتجيار  

وجتا ن / فتتان قتت  75ث الم تتجا فال مات ا  جتى ، جمن ال ابيث اةقتلتاتيث يتدتغ أن  دتا
وجتتتا  1أ اتتتى أفدتتتن ال تتتتاغج لمبلتتتجن المتتت  جااليتتتاق جالبتتت جر جال يتتتر ، ومتتتا أن  دتتتافث 

 0.004وجتتتا أليتتتاق ،  1.536وجتتتا قتتت  ،  0.013يتتت  قتتتت أ اتتتى ج  1.33 يتتتترججين قيمتتتت  
 وجا  ير. 1.645وجا ب ر  ، 

 الستنتاج :
كجم ن /  75وتسميذه بـ 1تىصً الذساست بضساعت الصنف ثنائً الغشض سخا 

فذان ، وإضافت السماد الحيىي )آصوتيه( للحصىل علً أعلً محصىل مه األلياف ، 

كجم ن / فذان مع  75وتسميذها بـ  2419/1الضيتيت وصساعت التشكيب الىساثً للساللت 

إضافت اآلصوتيه للحصىل علً أعلً محصىل مه البزسة والضيت ورلك تحت ظشوف 

 المنطقت التً أجشيت بها الذساست.

 



 


