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 بعض أصناف الكتان للكثافة النباتية والتسميد استجابة

  الرمليةاألراضي في الحيوي

 

أجريت تجربتان حقميتان في محطة تجارب االسماعيمية التابعو لمركز          
 لدراسة تاثير 2003/2004 ،2002/2003البحوث الزراعيو خالل موسى 
 ( جم نتروبين لمفدان750-500-250-صفر)التسميد الحيوى بأربعة معدالت 
عمى   (2م/ بذرة 2250 ، 2000 ، 1750)وثالثة معدالت لمكثافو النباتيو 

.   ، بمينكا2، سخا 1محصول ونوعية ثالثة أصناف من الكتان ىما سخا 

. وقد تم تمقيح التربو بالنتروبين عقب الزراعو وقبل الرى مباشرة
         والنتروبين عباره عن خميط بكتيري لثالثة أنواع من البكتريا ىى

Azospirillum brasiliense Azotobacter chrococcum, 

Azospirillum liboferum   ومن انتاج قسم ميكروبيولوجيا التربو بمركز
.  البحوث  الزراعيو

 من االصناف ثنائية الغرض 2 و سخا 1وصنفا الكتان سخا 
. المستنبطو محميا وصنف بمينكا مستورد من ىولندا من طرز كتان االلياف

وكان  .وأرض التجربو رمميو فقيره في االزوت والماده العضويو 
وكان التصميم التجريبي .المحصول السابق فول سوداني في الموسمين

المستخدم ىو تصميم القطع المنشقو مرتين حيث خصصت  القطع الرئسية  
لالصناف وخصصت القطع الشقيو االولى لمعامالت التسميد الميكروبي بينما 

    الملخص العربي
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وكانت مساحة . خصصت القطع الشقيو الثانيو لمعامالت  الكثافة النباتية
المستويات وكان  ووزعت المعامالت عشوائيا لكل،  2م/6القطعو الشقيو الثانيو 
. عدد المكررات ثالثو

وكان .  سم20م وعمي مسافة 3وتم تسطير البذور في صفوف بطول 
.  نوفمبر لمموسم الثانى18 نوفمبر في الموسم االول و8ميعاد الزراعو 

 كجم أزوت لمفدان عمي دفعات 50وقد أضيف السماد االزوتي بمعدل 
.  يوما من الزراعو45و30و15متساويو بعد 

: وأىم نتائج الدراسو يمكن إيجازىا عمي النحو التالى 
 

     :االختالفات الصنفيه: اوال
 في طول النبات عمي الصنفين االخرين في الموسمين 1تفوق صنف سخا  -1

. بينما تفوق صنف بمنيكا في الطول الفعال لمنبات معنويا فى الموسمين
. وكان سمك الساق في صنف بمينكا أقل من مثيمو فى الصنفين المحميين

 وبمينكا معنويا في محصول القش 2 عمي صنفي سخا 1تفوق صنف سخا  -2
.  لمنبات في الموسمين وكذالك فى محصول القش لمفدان

 2 في محصول القش لمفدان عمي كل من سخا 1وبمغ تفوق صنف سخا 
. لمتوسط الموسمين عمي الترتيب% 14,33و % 7,27 وبمينكا نسبة  

 صنفي في عن مثيمو 1تفوق محصول االلياف الكمى لمفدان لصنف سخا  -3
 و بمينكا كما زاد محصول االلياف الكمى لمفدان لصنف بمينكا عن مثميو 2سخا 

 . 2 سخا في
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 مقارنة بصنفي 1وقد بمغ تقوق المحصول الكمى لاللياف لمفدان لصنف سخا 
عمى الترتيب لمتوسط  % 7,12و % 10,68 و بمينكا نسبة 2سخا 

. الموسمين
 مقارنة بصنفى سخا 1تفوق محصول االلياف الطويمو لمفدان لصنف سخا  -4
. عمى الترتيب لمتوسط الموسمين % 9,27و% 4,5 و بمينكا معنويا بنسبة 2

 عن مثيمو لصنفي سخا 1كذالك ازداد المحصول البيولوجي لمفدان لصنف سخا 
. عمى الترتيب لمتوسط الموسمين %2,24و % 2,46 وبمينكا بنسبة2

 2 و سخا 1 ولم يكن الفرق في المحصول البيولوجي لمفدان بين صنفي سخا 
.  معنويا

 عمى الصنفين االخرين في صفة طول المنطقو 1تفوق صنف سخا  -5
. الثمرية 

 عمى صنف بمينكا في صفة عدد كبسوالت 2 و سخا 1كما تفوق صنفا سخا 
كن ىناك فروق معنويو بين االصناف الثالثو في صفة عدد تولم .النبات 

. البذور بالكبسولو 
 عمى صنف بمينكا معنويا في صفة دليل 2 وسخا 1تفوق صنفا سخا  -6

. 1 زيادة طفيفو مقارنة بسخا 2وقد ازداد دليل البذرة لصنف سخا . البذرة 
وبالنسبو لمحصول البذرة لمنبات فقد تفوق الصنفان المحميان معنويا مقارنة 

. بصنف بمينكا
 عن مثميو لصنفى 2ازداد محصول البذرة لمفدان الناتج من صنف سخا  -7

 عن المحصول الناتج من 1كذالك تفوق محصول صنف سخا .  وبمينكا1سخا 
.  صنف بمينكا الذي كان أقل االصناف الثالثو في محصول البذور لمفدان 

 معنويا عن المحصول الناتج 2تفوق محصول الزيت لمفدان لصنف سخا - 8
وقد بمغت النسبة المئوية لزيادة محصول الزيت لمفدان . وبمينكا1لصنفي سخا 
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مقارنة بصنف بمينكا  %  195,60 و1مقارنة بصنف سخا  % 13,07
. كمتوسط لمموسمين 

تفوق صنف بمينكا في النسبو المئويو لاللياف الطويمو مقارنة بالصنفين - 9
كما تفوق صنف بمينكا في النسبو المئويو لاللياف الكميو وذالك في . المحميين 
. الموسمين 

نفوق بمينكا عمى الصنفين المحميين بفروق معنويو  وبالنسبو لنعومة االلياف فقد
  .

وقد تفوق الصنفان المحميان عمى صنف بمينكا في النسبو المئويو لمزيت في 
 ىو أعمى االصناف في محتوي 2البذور في الموسمين وكان صنف سخا 

ثم % 39,89 بنسبة 1يميو صنف سخا % 4.47الزيت في البذور بنسبة 
. لمتوسط الموسمين % 37,04بمينكا بنسبو لمزيت قدرىا 

:  تأثير التسميد الحيوى : ثانيا 
لم تتأثر صفات طول النبات والطول الفعال وطول المنطقة الثمرية وعدد  -1

البذور بالكبسولو ودليل البذرة ومحصول البذور لمنبات والنسبو المئويو لاللياف 
 في تربةالطويمو والنسبو المئويو لاللياف الكميو معنويا بالتمقيح الميكروبى لل

. الموسمين 

ومن ناحية أخرى تأثرت صفات سمك الساق ومحصول القش لمنبات وعدد  -2
كبسوالت النبات معنويا بالتسميد الحيوى حيث زادت القيم المسجمو في موسم 

. واحد فقط 

استجابت صفات محصول القش لمفدان والمحصول الكمى لاللياف  -3
والمحصول الكمى لاللياف الطويمو والمحصول البيولوجي ومحصول البذور 



الملخص العربى 
 5 

تسميد بالومحصول الزيت ونعومة االلياف والنسبو المئويو لمزيت بالبذور معنويا 
. الحيوى خالل الموسمين حيث تفوقت معامالت التمقيح الميكروبى 

جم نتروبين لمفدان الي زيادة معنويو 750أدت معاممة تمقيح التربو بمعدل  -4
% 19,57)والمحصول الكمى لاللياف  % (19,93)في محصول القش لمفدان 

والمحصول البيولوجى  (% 16,67)ومحصول الفدان من االلياف الطويمو  (
% ( 31,31 ) ومحصول الزيت (% 26,39) ومحصول البذور (% 18,70)

%( 1,48)    والنسبو المئويو لمزيت بالبذور (%3,14)ونعومة االلياف  
 .وذالك لمتوسط الموسمين مقارنة بمعاممة الكنترول 

 : تأثير الكثافة النباتية  : ثالثا

أثرت الكثافو النباتيو معنويا عمى كل من طول النبات والطول الفعال ونسبة -1
ونعومة االلياف حيث زادت المتوسطات المسجمو عند زيادة %  االلياف الطويمة

.  بذرة بالمتر المربع فى كال الموسمين 2250 و2000 إلى1750الكثافو من 

% 3,41وزاد الطول الفعال بنسبة % 2,21وقد ازداد طول النبات بنسبة 
ونعومة االلياف % 3,29والنسبو المئويو لاللياف الطويمو بمقدار 

. وكانت الزيادة معنويو وذالك لمتوسط الموسمين % 4,75بمقدار

تأثرت صفات محصول االلياف لمنبات والمحصول الكمى لاللياف لمفدان  -2
ومحصول الفدان من االلياف الطويمو والمحصول البيولوجى ومحصول البذور 

. ومحصول الزيت لمفدان معنويا بالكثافة النباتية في موسم واحد فقط 

لم تتأثر صفات محصول القش لمفدان وطول المنطقة الثمرية وعدد  -3
كبسوالت النبات وعدد البذور بالكبسولو ودليل البذور والنسبة المئوية لاللياف 
الكمية والنسبة المئوية لمزيت بالبذور بمعامالت الكثافو النباتية معنويا خالل 

. الموسمين 
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: تأثيرات التفاعل  : رابعا  
كان تأثير التفاعل بين االصناف والتسميد الحيوي معنويا عمي صفات  -1

محصول البذور لمفدان ومحصول الزيت والنسبة المئوية لاللياف الطويمو 
. ودرجة النعومو معنويا خالل الموسمين التجريبيين 

وكذلك كان تأثير التفاعل بين االصناف والتسميد الحيوى معنويا عمي صفات 
محصول القش لمنبات ومحصول القش لمفدان والمحصول الكمى لاللياف 
ومحصول االلياف الطويمو والمحصول البيولوجي وعدد كبسوالت النبات 

. ومحصول البذرة لمنبات والنسبة المئويو لمزيت بالبذور في موسم واحد فقط 

وكان تأثير التفاعل بين االصناف والكثافو النباتيو معنويا خالل الموسمين  -2
  .عمى صفات محصول البذور لمفدان ومحصول الزيت لمفدان ونعومة االلياف

بينما كان تأثير ىذا التفاعل معنويا لموسم واحد فقط لصفات الطول الفعال 
. لمساق ومحصول االلياف الكمى لمفدان والنسبة المئوية لاللياف الكمية 

كان تأثير التفاعل بين التسميد الميكروبي والكثافة النباتية معنويا عمى  -3
صفات محصول القش لمفدان والمحصول الكمى لاللياف ومحصول البذور 
ومحصول الزيت والنسبة المئوية لاللياف الطويمة ونعومة االلياف والنسبة 

. المئوية لمزيت في البذور لموسم واحد فقط 

كان تأثير التفاعل بين االصناف والتسميد الحيوي والكثافة النباتية معنويا  -4
لمموسمين لصفات المحصول الكمى لاللياف لمفدان وعدد كبسوالت النبات 

بينما كان تأثير ىذا التفاعل معنويا .  ومحصول البذور لمفدان ومحصول الزيت
لموسم واحد فقط عمى صفات محصول القش لمنبات ومحصول القش لمفدان 

ومحصول االلياف الطويمة والمحصول البيولوجى والنسبة المئوية لمزيت بالبذور 
 .
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 طن لمفدان وأعمى 4,15وقد أوضحت النتائج أن أعمى محصول لمقش بمغ  -
 كجم لمفدان تم الحصول عمييا من صنف سخا 873محصول لاللياف بمغ 

/  بذرة 2000 جم نتروبين لمفدان والزراعو بمعدل 250 بعد أضافة 1
. بالمتر المربع وذالك لمتوسط الموسمين 

وكان أفضل المعامالت لمحصول عمى أعمى محصول لمبذور لمفدان    -
 جم نتروبين 250 مع معاممة التربة بمقدار 2ناتجة من زراعة  صنف سخا 

بالمتر المربع حيث بمغ محصول البذور /  بذرة 2250وكان معدل التقاوي 
.  كجم لمتوسط الموسمين 513لمفدان 

لمتوسط الموسمين  ( Nm 270)وتم الحصول عمى أعمى درجة لمنعومة   -
 جم نتروبين 250من زراعة الصنف المستورد بميكا بعد معاممة التربة بمعدل 

. بالمتر المربع  / بذرة 2250لمفدان والزراعة بأعمى كثافة نباتية وىي 


