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          القطن األبلند الحاصل ومكوناته في صفات دام الرش باليوريا فيتأثير استخ
Gossypium hirsutum 

 
 نايف سلطان صالح    فاضل رشيد الكنة          أرشد ذنون النعيمي 

 وحدة بحوث القطن المعهد التقني/الموصل

 2/20/1002تاريخ القبول:  ،12/3/1002تاريخ االستالم:

 
 الخالصة

 
لدراسة تأثير مستويات من الرش  نفذت تجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بأربعة مكررات

للموسم الصيفي  000القطن كوكر  صفات فيغم/لتر مل00،  00، 00، 0بتراكيز  (اليوريا)بالسماد النيتروجيني 
تابعة العمليات الزراعية لنهاية وتم م في محطة التجارب لوحدة بحوث القطن في المعهد التقني بالموصل 0002

الموسم حيث تم دراسة ارتفاع النبات وعدد العقد لغاية أول فرع ثمري وعدد األفرع الخضرية وعدد األفرع 
 ونسبة الشعر وحاصل القطن الزهر رة ودليل التيلةالثمرية وعدد الجوز بالنبات ومتوسط وزن الجوزة ودليل البذ

عن  غم/لتر أدى الى زيادة معنويةمل00بتركيز بسماد اليوريا ان الرش  لبحثوجد من نتائج ا . )كغم/هكتار(
ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرية وعدد الجوز بالنبات ووزن الجوزة وحاصل القطن معاملة المقارنة في 

نويًا دليل البذرة فقد اختلف مع أما ، على التوالي ٪40.94و  8.40،  40.40،  04.44،  30.20بنسب  الزهر
يعكس عالقة  بالتراكيز المطبقةبسماد اليوريا ان الرش عن معاملة المقارنة عند بقية التراكيز المستخدمة . 

نحو زيادة دليل البذرة وخفض نسبة الشعر باإلضافة الى ارتباط معنوي موجب لحاصل انحدار خطية معنوية 
فرع الثمرية وعدد الجوز بالنبات ووزن الجوزة القطن الزهر مع ارتفاع النبات وعدد األفرع الخضرية وعدد األ

 البذرة  ودليل
 

 المقدمة
 أليافهاستعمال زرع لغرضين رئيسيين هما التي تالقطن من المحاصيل االقتصادية المهمة 

ويعد عنصر النيتروجين من العوامل  النسيج واستخراج الزيت من بذوره.الغزل و في صناعات
تجنب اإلضافات الزائدة مع أن تضبط كمية التسميد النيتروجيني  المحددة لزراعة القطن لذا يجب

الطرق الصحيحة  إتباع معجيد كمًا ونوعًا  إنتاجالمسببة لتأخير نضج الحاصل للحصول على 
المحاصيل وتحسين نوعيتها  إنتاجمن العوامل المهمة التي تزيد  إن .إلضافة مثل هذه األسمدة

 Kross قد ذكرف ن العناصر الغذائية الضرورية لنمو النباتهو حصول النباتات على كفايتها م
التي تمتص النباتات المتعمقة الجذور  الدورات الزراعية الخالية منن أ  (1993)وآخرون
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تجعل النيتروجين يتحرك خالل التربة الى أن  بصورة نترات النيتروجين المضاف والمتبقي
ريقة التسميد بالرش لمعالجة نقص العناصر استعملت ط .يصل الماء األرضي مما يسبب تلوثه

الغذائية وحتى تجهيز النباتات بكامل احتياجاتها عن طريق إجراء أكثر من رشة بمحاليل على 
الجزء الخضري للنباتات ويمكن معالجة النقص الخفيف بشكل سريع بالرش ، إن اإلضافة 

وجد كثير من الباحثين ان  كما ،( Bremner, 1995الورقية تكون أكثر كفاءة وأسرع تأثيرًا )
المركبات  أوعند رش محاليل األمالح والنباتات تمتص العناصر الغذائية عن طريق األوراق 

الحاملة لتلك العناصر على الجزء الخضري من النبات وأن هناك استجابة واضحة لكثير من 
   (.Bi etal., 2001ها الخضرية بمحاليل تلك العناصر )المحاصيل عند رش أجزائ

/هكتار أدى الى زيادة حاصل القطن وخفض النسبة المئوية Nكغم  30أن التسميد بمعدل  
استخدام معدالت التسميد النيتروجيني في زراعة القطن في  إن ،( Junior etal., 2003) للشعر

الى  0420كغم/هكتار في نهاية 000بعض دول العالم ومنها كاليفورنيا ازداد من 
 (2007) وآخرونAli  قد أشارو (،Fritschi etal. ,  2003) 0440تصف كغم/هكتار من000
 3.00كغم يوريا /ايكر أعطى زيادة في حاصل القطن الزهر بنسبة  29و  90أن استخدام  إلى
تراكيز مختلفة من تهدف هذه الدراسة الى معرفة تأثير استخدام  ٪ على التوالي.00.00و 

  في القطن .اليوريا على صفات الحاصل ومكوناته 
  

 المواد وطرائق البحث
صفات القطن  في النيتروجيني من مصدر اليوريا رشًا على األوراق دراسة تأثير التسميدل

 0،00،00،00فقد تم تحضير محاليل من اليوريا بتراكيز  000األبلند باستخدام الصنف كوكر 
 ة بتصميم القطاعاتتجرب في نفذتوغم يوريا/دونم 000، 000، 0،000ما يعادل غم/لتر مل

في محطة التجارب لوحدة بحوث  0002للموسم الصيفي مكررات  أربعةب العشوائية الكاملة
سم 40على أربعة مروز بمسافة القطن في المعهد التقني بالموصل واشتملت الوحدة التجريبية 

ماوية قبل أخذت نماذج التربة لتقدير صفاتها الفيزيائية والكي .سم بين الجور09فيما بينها و 
 ثالثيأضيف السماد الفوسفاتي على هيئة سوبر فوسفات ( ثم 0الزراعة والمبينة في جدول )

 اإلنباتوبعد اكتمال  نيسان 00عند إعداد األرض للزراعة وتمت الزراعة في  هكغم/30بمعدل 
تنفيذ  تم ، عملية العزق اليدوي ثم خفت النباتات بترك نباتين في الجورة مع متابعة الري أجريت

بعد معامالت الرش بسماد اليوريا على المجموع الخضري للنبات على ثالث دفعات األولى 
يوم من  20ظهور البراعم الزهرية بعد مرور والثانية في مرحلة  يوم من الزراعة 49مرور 
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. في نهاية الموسم تم  يوم من الزراعة 000بعد مرور  في مرحلة تكون الجوزالزراعة والثالثة 
 سة الصفات التالية :درا
طول النبات عند مرحلة النضج مقاسًا بـ )سم( من سطح  ممثاًل بمتوسطالنبات  ارتفاع -0

 .التربة حتى نهاية القمة النامية
 .عدد العقد لغاية أول فرع ثمري -0
 .عدد األفرع الخضرية للنبات-3 
 .عدد األفرع الثمرية للنبات -4
 .الجوز المتفتح لكل نبات : متوسط عددالمتفتح عدد الجوز -9
 .وزن الجوزة: وزن القطن الزهر لكل جوزة بالغرام -3
 .بذرة )غم( 000دليل البذرة: وزن  -2
وقدر بموجب المعادلة التالية :  بذرة 000وزن الشعر بالغرام الموجود على  دليل التيلة : -8

 .في العينةوزن الشعر في العينة(/وزن البذور × دليل التيلة = )دليل البذرة 
النسبة المئوية للشعر الناتج من حلج عينة القطن الشعر وحسبت من المعادلة  الشعر:نسبة  -4

 .000( × وزن عينة القطن الزهر /وزن الشعر الناتج من حلج العينة= ) نسبة الشعر  اآلتية:
بعد  تم جني الحاصل من المرزين الوسطيينحاصل القطن الزهر بالكيلوغرام/هكتار حيث  -00

 استبعاد النباتات الطرفية.
بالطريقة  RCBDتم تحليل البيانات إحصائيًا وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

الرش لمستويات ( ومن أجل تحديد اتجاه االستجابة 0480، الراوي وخلف اهلل)التي أوضحها 
لطريقة التي أوضحها با Trend Analysisاجري تحليل االتجاه  )اليوريا( بالسماد النيتروجيني

 بسماد اليورياالرش رسم االنتشار لتأثير مستويات و تحليل االنحدار وتم ،(0440)داؤد والياس 
 لتحديد شكل االستجابة . Minitabباستخدام برنامج  للصفات التي أظهرت معنوية

 (: صفات التربة الفيزيائية والكيماوية2جدول )
 الصفات الكيماوية

CaCo3 
 غم.كغم

ادة الم
 العضوية

السعة 
 التبادلية

 تفاعل درجة
 التربة

 النيتروجين الجاهز
 )ملغم .كغم(

 الجاهز الفوسفور
 )ملغم .كغم(

البوتاسيوم 
 الجاهز

 التوصيل الكهربائي
 )دسيسيمنز(

)استخلص بـ  08.0 2.00 00.9 0.0 008
2Kcl) 9.3 000 0.0 

 الصفات الفيزيائية

 نسجة التربة
 الطين الغرين الرمل

 
02.32 08.40 00.4 
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 النتائج والمناقشة
كانت  )اليوريا( النيتروجيني سمادتشير نتائج التحليل للتباين الى أن مستويات الرش بال

وإن تحليل  ، ٪ لصفتي ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرية للنبات0معنوية عند مستوى احتمال 
 Quadratic نيةمعنوية من الدرجة الثا ارانحد ارتفاع النبات يعكس عالقة أناالتجاه يشير الى 

مستويات الرش عند  ٪0عند مستوى احتمال  Cubicمن الدرجة الثالثة ولعدد األفرع الثمرية 
 .(0)جدول  المستخدمة في الدراسة يورياالسماد ب

 
 تحليل التباين للتسميد النيتروجيني على الصفات الخضرية للقطن :(1جدول )

درجات  مصادر التباين
 لحريةا

 .M.Sمتوسطات المربعات 

ارتفاع النبات 
 )سم(

عدد العقد لغاية 
 أول فرع ثمري

عدد األفرع 
 الخضرية للنبات

عدد األفرع 
الثمرية 
 للنبات

 0.900 *0.204  0.090 40.004 0 المكررات

 **00.032 0.004 0.402 **0404.004 0 التسميد النيتروجيني

Linear 0 0838.000** 0.490 0.300 04.000** 

Quadratic 0 0440.030** 0.000 0.030 0.090 

Cubic 0 3.300 0.800 0.000 3.090** 

 0.993 0.024 0.290 00.840 4 الخطأ التجريبي

 على التوالي ٪0و  9* ، ** معنوي عند مستوى   

غم/لتر أدى الى زيادة مل00بتركيز  يورياالسماد بتشير متوسطات الصفات الى أن الرش 
نوية الرتفاع النبات حيث أختلف عن معاملة المقارنة وبقية المستويات ، وان مستويات الرش مع
وعدد األفرع الخضرية فرع ثمري  أوللعدد العقد لغاية تعكس زيادة غير معنوية  يورياالسماد ب

ربما  يورياالسماد بمما يشير الى أن الرش  معاملة المقارنة عنجميعها  ازدادتحيث  للنبات
، وقد حصلت زيادة معنوية لعدد األفرع الثمرية ( 0)الجدول  دي الى تأخير التبكير في القطنيؤ

مما يعطي غم/لتر مل00غم/لتر حيث اختلفا عن معاملة المقارنة ومل 00و  00عند المستويين 
وهذا يتفق مع ما  مؤشرًا على زيادة متوقعة في حاصل القطن لكونه يعد من مكونات الحاصل

 .(1984) واخرونBelow  و2000  واخرونCoker  هتوصل الي

 

 تأثير مستويات الرش بالسماد النيتروجيني على الصفات الخضرية للقطن :(3جدول )
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مستويات الرش بالسماد 
 النيتروجيني )ملغم/لتر(

ارتفاع النبات 
 )سم(

عدد العقد لغاية 
 أول فرع ثمري

عدد األفرع 
 الخضرية للنبات

عدد األفرع  
 للنباتالثمرية 

 ب 00.09   0.90 0.90 ج 24.090  صفر

 ب 00.90  0.29 0.29  ب 004.900  00

 أ 09.09  4.00 0.90  أ 004.290 00

 أ 09.00  4.00 0.29  ب 009.290  00

 ٪ .1مختلفة في العمود الواحد تختلف عن بعضها معنوياً عند مستوى  بأحرفالمتوسطات المتبوعة          

 أدى الى زيادة معنوية عند بالسماد النيتروجيني )اليوريا(( أن الرش 4جدول )يبين ال      
٪ لعدد الجوز للنبات ووزن الجوزة و دليل البذرة و حاصل القطن الشعر ، 0مستوى احتمال 

االتجاه يشير الى أن الرش بسماد اليوريا يعكس عالقة انحدار معنوية لعدد الجوز وإن تحليل 
٪ ولدليل التيلة 0عند مستوى احتمال  Cubicن الزهر من الدرجة الثالثة بالنبات وحاصل القط
لوزن الجوزة ونسبة الشعر عند مستوى  Linear٪ ، ومن الدرجة األولى 9عند مستوى احتمال 

لدليل البذرة عند مستوى احتمال  Quadratic٪ على التوالي ومن الدرجة الثانية 9و0احتمال 
9. ٪ 

 ين للتسميد النيتروجيني على صفات حاصل القطن ومكوناتهتحليل التبا :(2جدول )

مصادر 

 التباين

درجات 

 الحرية

 .M.Sمتوسطات المربعات 

 عدد الجوز

 للنبات

وزن الجوزة 

 )غم(

دليل البذرة 

 )غم(

دليل 

التيلة 

 )غم(

نسبة 

الشعر 

٪ 

 حاصل القطن الزهر

 ه()كغم/ 

114.21 3 المكررات
*

 941.2
**

 4489.
**

 94189  
1.44.

1
**

 
1483944111

**
 

التسميد 

 النيتروجيني
3 844181

**
 9414.

**
 14.44

**
 9441.  

19418

4  
1148.444131

**
 

Linear 1 1144.81
** 

94411
**

 4488.
** 

9491. 
14428

1
* 14.111948.1

** 

Quadratic 1 824393
** 

94919 14941
*

 94934 94139 193119.4184
** 

Cubic 1 4944.1
** 

94991 94.34 14.22
*

 14..9 29191.4.19
** 

الخطأ 

 التجريبي
2 143.4  9491. 94119 941.4 .44.1  383484431  

 على التوالي . ٪1و  4* ، ** معنوي عند مستوى 

بتركيز  بسماد اليورياتشير متوسطات صفات حاصل القطن ومكوناته الى أن الرش 
تبار دنكن الى اختالفه عن حيث يشير اخ غم/لتر أعطى زيادة معنوية لعدد الجوز للنباتمل00

بتركيز بسماد اليوريا وأن الرش ، الى معاملة المقارنة  باإلضافةالتراكيز المستخدمة بقية 
ويشير اختبار دنكن الى أنه اختلف معنويًا عن غم/لتر أدى الى زيادة معنوية لوزن الجوزة مل00

فقد أشار اختبار دنكن الى البذرة ، أما دليل غم/لتر مل00معاملة المقارنة ولم يختلف عن التركيز 
غم/لتر مل00اختلف معنويًا عن معاملة المقارنة وإن الرش بتركيز بسماد اليوريا أن رش النباتات 
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ي حاصل القطن الزهر وربما يعود السبب في ذلك الى الزيادة المتحصل معنوية ف أدى الى زيادة
ا تعتبر من أهم مكونات كونهعليها لعدد األفرع الخضرية وعدد الجوز للنبات ووزن الجوزة 

 ( و0000)صالح وجاسم  ا كل منتوصل اليهالنتائج التي ( وهذا يتفق مع 9)جدول  الحاصل
يتضح مما تقدم أن الرش بالسماد  .(2007) واخرونAli و (0484)مبارك وآخرون

النيتروجيني )اليوريا( بالتراكيز المستخدمة عمومًا كان ذو فعالية جيدة في زيادة الصفات 
أن ( الى 3تشير نتائج االرتباط المبينة في الجدول ) الخضرية والحاصل ومكوناته في القطن.

ارتفاع النبات ٪ مع 0مستوى احتمال حاصل القطن الشعر أظهر ارتباطًا موجبًا ومعنويًا عند 
الجوزة ودليل البذرة ومعنويًا سالبًا مع نسبة وعدد األفرع الثمرية وعدد الجوز للنبات ووزن 

. أبدت ٪9اطًا موجبًا عند مستوى احتمال الشعر أما عدد األفرع الخضرية للنبات فقد أبدت ارتب
. ووزن الجوزة ودليل البذرةدد األفرع الثمرية النسبة المئوية للشعر ارتباطًا معنويًا سالبًا مع ع

ارتبط دليل البذرة ارتباطًا موجبًا ومعنويًا مع عدد الجوز للنبات ووزن الجوزة عند مستوى 
أظهر  .٪9ضرية للنبات عند مستوى احتمال ٪ ومع ارتفاع النبات وعدد األفرع الخ0احتمال 

النبات وعدد األفرع الخضرية وعدد الجوز وزن الجوزة ارتباطًا موجبًا ومعنويًا مع ارتفاع 
٪، كما ارتبط عدد الجوز للنبات مع ارتفاع النبات وعدد األفرع 0للنبات عند مستوى احتمال 

الثمرية للنبات ارتباطًا موجبًا ومعنويًا في حين ارتبط كل من عدد األفرع الثمرية للنبات و عدد 
٪. 9رتباطًا موجبًا ومعنويًا عند مستوى احتمال العقد لغاية أول فرع ثمري مع ارتفاع النبات ا

مما تقدم يتضح أهمية ارتفاع النبات و عدد األفرع الخضرية والثمرية وعدد الجوز للنبات 
ووزن الجوزة ودليل البذرة في تأثيرها على حاصل القطن الزهر عند مستويات الرش بالسماد 

 النيتروجيني المستخدمة في الدراسة .
 ثير مستويات الرش بالسماد النيتروجيني على صفات حاصل القطن ومكوناتهتأ :(5جدول )

 مستويات الرش بالسماد
 النيتروجيني)ملغم/لتر(

 عدد الجوز
 للنبات

وزن الجوزة 
 )غم(

دليل البذرة 
 )غم(

دليل التيلة 
 )غم(

نسبة الشعر 
٪ 

حاصل القطن 
 (هالزهر )كغم/

 ج 0449.008 00.209 4.009 ب 8.090 ج 4.000 ج 09.009 صفر
 ب 0093.080 00.408 4.249 أ 4.900 ب 4.400 ب 04.029 00
 أ 4020.300 00.020 0.842 أ 4.300 أ ب 4.929 أ 03.490 00
 ب 0309.800 00.900 4.009 أ 4.409 أ 4.329 ب 00.490 00

 ٪ .1مختلفة في العمود الواحد تختلف عن بعضها معنوياً عند مستوى  بأحرفالمتوسطات المتبوعة 
 
 

 معامالت االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة :(6جدول )
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 على التوالي ٪1و  4* ، ** معنوي عند مستوى       

معنوية لمستويات الرش بالسماد  استجابة الى الصفات التي أظهرت (8-0تشير األشكال )
 عدد األفرع الثمريةلو نباتالرتفاع ال ةنيمن الدرجة الثا هاوفيها نالحظ أن )اليوريا( النيتروجيني

Rوبمعامل تحديد ) من الدرجة الثالثة ودليل التيلة وحاصل القطن الزهر وعدد الجوز بالنبات
2)  

 وسجلت أعلى القيم لهذه الصفات عند٪ على التوالي 29.3و  09.8 و 80.0و  80.4و  44.2
قيم االنحراف  وكانت ياتكان أفضل المستو حيث غم/لتر00الرش بسماد اليوريا بتركيز 

دالة على أن انحراف على التوالي  009.94و  0.42و  0.00و  0.20و  4.44واطئة القياسي 
 (.8و3و0و0و0)األشكال قيم هذه الصفات عن المتوسط العام قليل 
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غم/لتر(مستويات النيتروجين )مل  مستويات النيتروجين )ملغم/لتر( 

 
 مستويات النيتروجين )ملغم/لتر(

ت عند منحنى االستجابة الرتاع النبا :(2شكل )
 مستويات الرش بسماد اليوريا

حنى االستجابة لعدد األفرع الثمرية من :(1شكل )
 للنبات عند مستويات الرش بسماد اليوريا

منحنى االستجابة لعدد الجوز  :(3شكل )
 بالنبات عند مستويات الرش بسماد اليوريا

منحنى االستجابة لوزن الجوزة عند  :(2شكل )
يات الرش بسماد اليوريامستو  

ع 
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رت

ا
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غ
(

 

 

 

 

 

 

 

مستويات 
        النيتروجين )ملغم/لتر(
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Fruit.Branch = 20 - 13.5833 X1 + 6.75 X2 - 0.916667 X3

S = 0.735980      R-Sq = 82.4 % 

3020100
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S = 4.99124      R-Sq = 94.7 %

plant.hiegh = 13.3125 + 79.7875 X1 - 13.5625 X2

3020100

40
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20

S = 2.21312      R-Sq = 81.3 %

boll No. = 40.5 - 30.0375 X1 + 17.5125 X2 - 2.65 X3
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4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

boll weight = 4.0625 + 0.16 X1

S = 0.214726      R-Sq = 44.2 % 

 مستويات النيتروجين )ملغم/لتر(
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 مستويات النيتروجين )ملغم/لتر(
0 10 20 30
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seed Index = 6.65625 + 1.82375 X1 - 0.25625 X2

S = 1.20360      R-Sq = 26.9 %

 مستويات النيتروجين )ملغم/لتر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األولى و الثانية ونسبة الشعر فقد كانت االستجابة معنوية من الدرجةدليل البذور أما صفتي  

Rوبمعامل تحديد ) على التوالي
على  0.44و  0.00٪ وانحراف قياسي 08.0و  03.4( 2

التوالي ، حيث ازداد دليل البذور بزيادة مستويات الرش بسماد اليوريا في حين سجل انخفاضًا 
بة الشعر بزيادة مستويات الرش بالسماد حيث ان المعادلة االنحدارية لهذه الصفة معنويًا لنس

الصفة الى أن تشير الى أن معامل االنحدار سالبًا وربما يعود السبب في انخفاض قيم هذه 
النيتروجين كان ذو تأثير كبير نحو زيادة المواد الكربوهيدراتية المكونة للبذور وبالتالي زيادة 

وزن صفة أما  ، (2و 9ذور )غم( على حساب نسبة الشعر )صافي الحليج( )الشكل دليل الب

منحنى االستجابة لدليل البذور  :(5شكل )
رياعند مستويات الرش بسماد اليو  
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37
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28

S = 2.99406      R-Sq = 18.2 % 

Lint percent = 35.1538 - 1.18225 X1
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 مستويات النيتروجين )ملغم/لتر(

منحنى االستجابة لنسبة الشعر  :(7شكل )
 عند مستويات الرش بسماد اليوريا

3020100
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S = 305.549      R-Sq = 75.6 % 

Yield = 5309.62 - 4360.01 X1 + 2399.15 X2 - 353.752 X3
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 مستويات النيتروجين )ملغم/لتر(

منحنى االستجابة لحاصل القطن الزهر  :(8شكل )
 )كغم/هكتار( عند مستويات الرش بسماد اليوريا

منحنى االستجابة لدليل التيلة عند  :(6شكل )
 مستويات الرش بسماد اليوريا

3020100

5.5

4.5

3.5

S = 0.479703      R-Sq = 35.8 %

Lint Index = -0.665 + 7.80583 X1 - 3.46125 X2 + 0.455417 X3
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Rالجوزة فقد كانت االستجابة معنوية من الدرجة األولى )خطية( وبمعامل تحديد )
2 )44.0 

حيث ازداد وزن الجوزة بزيادة مستويات الرش بسماد اليوريا )الشكل  0.00وانحراف قياسي 
. مما تقدم يتضح أهمية تحليل االتجاه (2003)واخرون Junior اليهوهذا يتفق مع ما توصل  (4

 اإلحصائيةاتجاه االستجابة ومعنويتها  إيضاحالستجابة صفات القطن والحاصل ومكوناتة في 
الى المعادالت االنحدارية التي تكمن فائدتها في التنبؤ للصفات قيد الدراسة حيث كانت  باإلضافة

 .تائج هذه الدراسةر ندلياًل واضحًا في تفسي
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  المصادر

 تصميم وتحليل التجارب  :(0480)، خاشع محمود وعبد العزيز محمد خلف اهلل ،الراوي
 .482عدد الصفحات  ،جامعة الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ،الزراعية

 دار  ،الزراعية لألبحاث صائيةاإلحالطرق  :(0440)، زكي عبد الياس خالد محمد و ،داؤد
 . 949عدد الصفحات  ، جامعة الموصل ،الكتب للطباعة والنشر 

 تأثير التسميد الورقي في الحاصل وبعض : (0000) ،، حمد محمد وكريمة كريم جاسمصالح
 08، 0، عدد 2مجلد مجلة الزراعة العراقية )عدد خاص(،  ،مكوناته لصنفين من القطن

 . ص 43_

 تأثير  :(0484) ،محمد مصطفى الفولي وعادل عبد الخالق السيد ،محمود مبارك، زينب
الرش بأسمدة العناصر الصغرى على استفادة بعض النباتات النجيلية والبقولية من العناصر 

وقائع ندوة العناصر المغذية الصغرى الخامسة : العناصر المغذية ، في التربة الكبرى
 –القاهرة ، / ديسمبر 00 – 03نطقة العربية ، الصغرى واستخدامات األسمدة في الم

 اإلسماعيلية، جمهورية مصر العربية.
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Effect of Spraying Urea in Yield and Components 

Properties in Upland Cotton Gossypium Hirsutum 
 
 

Arshad  Th. AL-Niaumi      Fathel  R. AL-Kana      Naif  S.  Saleh 

Cotton Research Unit - Technical Institute of Mosul 

4/00/0004تاريخ القبول: ،04/0/0004تاريخ االستالم:  

 
Abstract 

 
An experiment was conducted in randomized complete block design with four 

replicates to study the effect of spraying nitrogen fertilizer as a urea with concentration 

0 , 10 , 20 , 30 mg/liter on the characters of cotton Koker 310 at summer season 2007 in 

experiment station of cotton research unit in mosul technical institute , all the 

agricultural practices were done for the end of season where study the plant height , 

number of nodes to the first fruit branch , number of vegetative branches , number of 

fruiting branches , number of bolls /plant , boll weight , seed index , lint index , lint 

percentage and seed cotton yield kg/h . Spraying urea fertilizer in concentration 20 

mg/liter significantly exceeded from control in plant height , number of fruiting 

branches , number of bolls/plant , boll weight and seed cotton yield kg/h in percent 

63.72 , 24.49 , 43.92 , 8.92 , 42.59% respectively while seed index significantly differed 

from control treatment in other used concentrations . Spraying urea fertilizer reflected 

significantly linear regression correlation to increase seed index and degrease lint 

percentage in addition to positive significant correlation for seed cotton yield with plant 

height , number of vegetative branches , number of fruiting branches , number of bolls 

/plant , boll weight and seed index . 

 


