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 القطن طويل التيلةصفات نمو محصول بعض على  (NP)تأثير التسميد المعدني 
  (Gossypium barbadense L.) 

 2و محمد سالم الخاشعة رويس  1خالد عثمان دولة  

  
 صنعاء.جامعة  –كلية الزراعة  –المحاصيل والمراعي  قسم 1

 /أبينشاد الزراعيالهيئة العامة للبحوث واإلر  -ث الزراعية و لبحالكود لمحطة  2 
 

  Abstractمستخلص  
م 2002/2010نفذت تجربة حقلية في المزرعة البحثية لمحطة البحوث الزراعية /الكود محافظة أبين خالل موسمي الزراعـة       

معامالت  10نت التجربة تضم .(،2000طويل التيلة )صنف  معلم  التسميد النتوجيني واالفسفوري علي القطن  دف دراسة تأثير ـم، به2010/2011و
خامس أكسيد فسفور   مكج 00و  54و  30معدالت هي  3هي : معاملة بدون تسميد وتسعة هي التوافقات المختلفة لتسميد فسفاتي علي 

5O2PفسفورPكج نتروجين 20و  00و  30معدالت تسميد نتروجيني هي  3/هـ  وN  م سماد نتروجين / كججم  050يوريا  .)السماد النتروجيني/ هـ
،  0P0N  ،15P30N  ،30P30N  ،45P30N  ،15P60Nكالتالي   معامالتجم فسفور / كجم سماد وكانت ا 210سوبرفسفات ثالثي وري السماد الفسفو 
30P60N  ،45P60N  ،15P90N  ،30P90N 45وP90N قطاعات كاملة عشوائية (ونفذت التجربة فيRandomized Complete Block (RCB)  في
زيادة التسميد ب لكن التسميد المعدني بصفتي تفتح أول زهرة وأول لوزة  معنويًا لم تتأثر  (. 3×  5) لقطعة التجريبية ل 2م 12ومساحة مكررات  5

 م(س141.3)لنباتاتل على إرتفاعأوبينت متوسطات نتائج الموسمين أن  .النبات وارتفاع أول فرع ثمري  إرتفاعلكٍل من  حدثت زيتداد معنويةالمعدني 
 عند معاملة سم( 32.3)ول فرع ثمري وألسم( 120.2) النباتات ارتفاعًا  لأق و، سم(  45P90Nعند المعاملة سم( 52.0)ول فرع ثمري الأعلى ارتفاع و 

المعاملة  هاقتحقفرع/نبات(  5.3أعلى قيمة )على عـدد الفروع الخضرية / نبات و تباين التأثير  التسميد المعدني  لختالف معدإ ومع . عدم التسميد
15P90N   زاد  عدد الفروع الثمرية بالتسميد   كذلك بينت النتائج زيادة في الفروع الثمرية . التي لم تسمد.معاملة  فرع / نبات( كان في  2.2) أقلها و

 .في الموسم الثاني   %24.2في الموسم األول و  % 42.1وذلك بنسبة  45P90Nنتيجة التسميد بمعاملة ها وكانت اعال
 : التسميد بالنتروجين و الفوسفور ــ القطن ـ السهل الساحلي الجنوبي.كلمات مفتاحيه

 
 المقدمة:

في ( من أهم محاصيل األلياف (Malvaceaeالـذي ينتمي إلى العائلة الخبازية  (.Gossypium spp L)القطن       
تبرو العالم وأكثرها ربحًا  ه يـدخل في العـديـد من زرع فيها على نطاق واسع لكونعماد االقتصاد الزراعي للـدول التي ي   يعـ

، كما يمكن استخراج النباتية  فر في األنواع األخرى من األلياف، حيث تمتاز أليافه بخواص نسيجية ممتازة ال تتو الصناعات
ر من عشرة آالف استعمال أكثويدخل في ، (5991)العيبان وثريا ،  الزيت من بـذوره وكـذلك الكسب المستخـدم كعليقة للحيوانات

ذية والتسميـد ) حسب بلغت المساحة المحصودة منه عالميًا   .(5991غزال ، تتبع ثالثة نواحي رئيسة وهي المالبس والتغـ
)  المجاجرام = طن     Mg megagram(Mg)مليون مجا جرام  73هـكتارًا أنتجت حوالي مليون  33حوالي    م0151إحصاءات 
المزروعـة منه في الوطن العربي  أما إجمالي المساحة(، FAO, 2014مجاجرام /هـ  )  1.978متوسط إنتاجية بلغـت قطن زهـر بمتري(  

)المنظمة  /هـمجاجرام 2.364متوسط إنتاجية ألف مجاجرام ب 932هـكتاًر أنتجت حوالي ألف  397فقـد بلغت خالل نفس العام حوالي 
 (.0152العربية للتنمية الزراعية ،

قـطن طويل صادرات ال محصول األلياف الوحيد حيث يعتمـد عليه كمصـدر للنقـد األجنبي منهو  في اليمن القطنو      
التيلة، وكمصـدر خام لمصنعي الغزل والنسيج من القـطن متوسط التيلة.  وتتركز زراعته في المناطق الساحلية وخاصة سهل 

تعتمـد زراعته أساسًا في  إذعة بالقطن سنويًا تبعًا لكمية مياه السيول المتـدفقة بين، وتتفاوت المساحة المزرو و ا تبن تتهامة ودلت
هـكتارًا أعـطت إنتاجًا 14025م بحوالي 0151اليمن على الري بمياه السيول، وتقـدر المساحة المزروعة منه حسب إحصاءات 

 (0152، رة العامة لإلحصاء والمعلومات الزراعية اإلدا)/هـ مجاجرام 1.200بمتوسط إنتاجية بلغـت   مجاجرامً  12120وصل إلى 
ذه اإلنتاجية متـدنية مقارنة باإلنتاجية العالمية والعربية.   وتعتبر هـ

المعدني التسميد منها و  الكيماوي ة أسباب من بينها عدم االهتمام بعمليات التسميدإنتاجية المحصول محليًا لعـدعزى تدني ي
،  خليل) إسحاق و مجهد للتربة صول لمحه نخاصة وأللقطن لرفع اإلنتاجية ميد واحًد من أهم العوامل المساعدة التس و .النترزجيني والفسفوري
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 4026(  1)  52مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

إلنتاج ، وله تأثير كبير على زيادة اتاجه النبات بكميات كبيرة نسبياً ويح ر الغذائية األساسية لنمو النباتوالنتروجين من أهم العناص، (5991
، وأيضا الفوسفور له أهمية كبيرة حيث يطلق عليه مفتاح الحياة وذلك لكونه من أهم مكونات الخلية النباتية ولدوره لمختلف المحاصيل الزراعية

إلى انخفاض معدل نمو الجذور وصغر حجمها وبذلك نقصه يؤدي ، و يقوم بها النبات الكثير من العمليات الحيوية والفسيولوجية التي المباشر في
 . (5991) الكاف ، صاص يقل السطح الكلي لالمت

كج  202( من استخدام معدالت تسميد نتروجيني وصلت الى  1997) ewolde and Fernandez)تولد و فرناندز أوضحـت نتائج        
رت م، كما أظه1222و 1221موسمي سم للنبات متوسط  122وصل حتى ن ارتفاع النبات ازداد معنويا بزيادة معدل التسميد النتروجيني /هـ  أ

 متوسط موسمي للنبات سم  124وصلت الى  فوسفور/هـ أدى إلى زيادة ملحوظة في ارتفاع النبات   كج  55حتى  النتائج أن التسميد الفوسفاتي 
و معاملة    Pكج  N  +12كج  43.4 معاملة  معاملتين هما ( Akram et al 2003)  الباحث أكرم و مشاركوه  قارن و  م.1222و 1221
 . 144و 154فكان  في ارتفاع النبات  وتحصل على زيادة معنوية  للهكتار PكجN + 25كج  114

سم  130سم للنبات للمعاملتين على الترتيب مقارنة بـوترجع الزيادة  طنا متريا روث بقر/هـ.20والتسميد العضوي   (N0P0P)الورقة مقارنة بالشاهد
 لمعاملة الغير مسمدة . 23.1لمعاملتي التسميد مقارنة ب   22.2و  23.2للغير مسمدة  وزاد عدد األفرع الثمرية  فكان 

/هـ لم تؤثر معنويًا على عدد األفرع N:P( كجم00:30و 40:24،  50:20أن معدالت التسميد ) Ram and Giri (2006)وبين الباحثان 
عبد العزيز  كما ذكر (فرع/نبات على الترتيب.14.02و 15.34،  12.42الخضرية، بينما أدت إلى زيادة عدد األفرع الثمرية للنبات إذ بلغت )

طنا متريا/هـ لكل 20والتسميد العضوي )روث بقر وزرق دواجن بمعدل   (N225P15,  N0P0P)التسميد المعدني  (أن معدالت0112وآخران )
إلى دة معنوية في ارتفاع أول فرع ثمري ومساحة نوع( لم يكن له تأثيٌر معنوٌي على موعد تفتح أول زهرة وأول لوزة، بينما حقق التسميد المعدني زيا

كما أن توفر (، a2008)حميد رجاء ،  لما ذكره دور الفوسفور في تكوين األفرع الثمرية المزهرة وبالتالي زيادة عدد اللوز المتفتح/نبات وفقا
)حميد ر يسبب زيــــادة عـــدد اللوز المتفتح بحــسب ما ذكــره النتروجين بكميات كافية ومتوازنة وقت زيادة الطلب عليه خالل فترة تكون األفرع واألزها

 (.b2008رجاء، 
والفسفوري  يلنتروجينا التسميدب زاد أن ارتفاع النبات Kumbhar et al. (2008))  كمبار ومشاركيه  بينت نتائج

بالتسميد  %140الى  والثمرية وصلتضرية زيادة طفيفة في عدد األفرع الخ   (Ghongane et al. 2009جنجان و مشاركوه ) الحظ كما
كجم  20 بمعدالت حتى  أن إضافة السماد النتروجيني  .Muhamman et al)  0119)محمان و مشاركوه وبًين نبات للالنتروجيني الفسفوري 

Nكج  12فسفور بمعدالت الى  و   /هـP / فروق معنوية في عدد األيام من تزهير، ولم تكن هناك  % 40عدد األيام من الزراعة حتى رفع قد   هـ
 / هـ  Pكج  N  +10كج  34بـ  أن معاملة التسميد  (Bhalerao et al. 2010) باهليرا و مشاركوه اوضحو الزراعة حتى النضج  .

فرع 1.12معاملة االلغير مسمدة فرع ثمري/نبات ، بينما حققت  10.5فرع/نبات و1.30حققت أكبر عدد لألفرع الخضرية بلغ 
أن معدالت  (Sridevi and Ramakrishnan  2010)سرديف و رمكرشنان    وبّين الباحثان .فرع ثمري/نبات13.3نبات وخضري/
يوما  120أدت إلى زيادة مستمرة في عدد األفرع الثمرية إذ بلغ عدد األفرع بعد  بمعدالت متزايدة بالنتروجين و الفسفور و البوتاسيوم معا  التسميد 

  عند أعلى معاملة تسميدية  25.1في أقل معاملة تسميدية  و ارتفع الى    12.5 من الزراعة 
على بعض صفات نمو القطن طويل التيلة )معلم   وجيني الفسفوريتر الن (NP)إلى دراسة تأثير التسميد المعدني الحالي  يهدف البحث       
 .باليمن دلتا أبين –( تحت ظروف منطقة الكود2000

 
 مواد وطرق البحث:

م 2011م و2010أجريت تجربة حقلية في مزرعة محطة البحوث الزراعية بالكود محافظة أبين خالل موسمي الزراعة      
وهذا الصنف هو المعمم زراعته حاليا في  (2000القطن طويل التيلة )صنف معلم  على نمو محصوللدراسة تأثير التسميد المعدني 

الذي زرع بدال عنه، وهو عبارة عن  5عن الصنف كود %34في اإلنتاجية قدرها  م وقد حقق زيادة2000دلتا أبين منذ عام 
( في محطة البحوث الزراعية بالكود وهو من 02الصنف جيزة×5ساللة استنبطت بطريقة النسب بالتهجين بين )الصنف كود

 10وتضمنت التجربة  .تور المعلموسمي بذلك تكريما لمستنبطه الدك (.G.barbadense, L) األصناف طويلة التيلة يتبع النوع 
معبرا عنها في شكل )والفسفور (   kg N /haللهكتار N عنصر نتروجين )معبرا عنها في شكل كجم   Nللنتروجين معامالت 

معامالت تسع و  ( 0P0Nمنها معاملة بدون تسميد بأي من المغذيين )  ha 5O2P(kg/للهكتار  5O2Pكجم خامس أكسيد فسفور 
ثالثة و  kg N /haنتروجين للهكتار  مكج  20و  00 و 30  عنصر نتروجين هي   معدالتالمختلف لثالثة   فقاتهي التوا
) وهي تساوي  ha5O2kg P/كجم خامس أكسيد فسفور  للهكتار  54و  30و  14خامس أكسيد فسفور للهكتار هي 14معدالت 
  ) (kg P/haكجم  عنصر فسفور للهكتار  12.3و   13.1و  0.0معدالت 



 582                على  بعض صفات نمو محصول القطن طويل التيلة (NP)تأثير التسميد المعدني 
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/ كجم Pفسفور 210والسماد الفسفوري هو سوبرفسفات ثالثي ) جم نتروجين / كجم سماد( 500كان السماد النتروجيني يوريا )
 / هـ  Nتعني المعدل النتروجيني كجم    Nحرف  أسفل) مع مالحظة أن األرقام  المعامالت المختلفة 1جدول . ويبين  سماد

كجم نتروجين   30هي معاملة    15P30Nما يلي كمثال : /هـ :  P2O5سيد الفسفور تعني معدل خامس أك Pوالتي أسفل حرف 
 : للهكتار ( ركجم خامس أكسيد فسفو  14+ 
 

تعبر عن   Pأو  N)مع مالحظة أن األرقام المبينة تحت حرف  NP معدالت التسميد المعدني:  المعامالت العشرة ل 5جدول 
 للهكتار    5O2P كجم خامس أكسيد فسفور /هـ  للنتروجين و Nمعدل التسميد :كجم 

1 2 3 5 4 0 3 2 2 10 

0P0N 15P30N 30P30N 45P30N 15P60N 30P60N 45P60N 15P90N 30P90N 45P90N 
 

تم    (. 2م 12=  3×  5) مكررات وكانت مساحة القطعة التجريبية  5في  القطاعات الكاملة العشوائية استعمل في التجربة تصميم     
( على دفعتين بالتساوي P  %21نسبة الفوسفور " أي  5O2P 46%به نسبة خامس اكسيد فسفور التسميد الفوسفاتي )السوبر فوسفات  إضافة

( أيضا على دفعتين  N %46   بها نسبة نتروجين  يومًا من الزراعة، وأضيف السماد النتروجيني )اليوريا 50األولى عند الزراعة والثانية بعد 
 سم 40×سم100اتبعت طريقة الزراعة الرطبة  في صفوف أبعادها  يومًا من الزراعة.   30يومًا من الزراعة والثانية بعد  50ألولى بعد بالتساوي  ا

ثالث ريات قبل أغسطس تحت نظام الري شبه السيلي فقد أضيفت مياه الري إلى حقل التجربة بمعدل  24حيث زرعت التجربة في كال الموسمين بتاريخ 
يوما من الزراعة، وكان السمسم المحصول السابق في  110و 70، 40 اعة، وبعد الزراعة أضيفت ثالث ريات تكميلية أثناء نمو المحصول بعد الزر 

ين األولى ى مرحلتالموسم األول والذرة الشامية في الموسم الثاني. أجريت عملية الترقيع للجور الغائبة بعد أسبوع من الزراعة، كما أجريت عملية الخف عل
نبات في الجورة( والثانية بعد خمسة عشر يومًا من الخفة األولى إلبقاء نبات واحد في الجورة مع ضبط المسافة  2-3بعد ثالثة أسابيع من الزراعـة )إبقاء

بداًء من األسبوع األول أجري العزيق للتخلص من الحشائش بشكل مستمر خالل الموسم األول و  بين كل نبات وآخر في الصف حسب التوصية الفنية.
، أما خالل الموسم الثاني (.Solanum dubium L) حتى نهاية الشهر الرابع من الزراعة بسبب تميز الموقع بكثافة الحشائش وخاصة حشيشة القمقام

الموقع الثاني بانخفاض كثافة  م وتميز13/10/2010م واألخيرة بتاريخ 22/2/2010م، الثانية بتاريخ 14/2/2010فأجريت ثالث عزقات األولى بتاريخ 
سيلزيوس في الموسم الثاني)كما هو مبين  32الى  24سيلزيوس في الموسم األول و من   30الى  13وتراوحت متوسطات درجات الحرارة من الحشائش.

 1شكل  في 
 

 : تي تم دراستها الصفات ال
ين الداخليين من كل قطعة تجريب ت آية )أثناء النمو وعند الجنية األخيرة( ألخذ القراءأخذت عشرة نباتات عشوائيا من الخّط

 التالية: 
 -3..طول النبات -3.. تفتح أول لوزةعدد األيام من الزراعة حتي  -2... تفتح أول زهرة عدد األيام من الزراعة حتي -1

لت النتائج إحصائيا وتمت المقارنة لوقد حعدد الفروع الثمرية  /نبات  -4. ..عدد الفروع الخضرية /نبات-5.ارتفاع أول فرع ثمري 
 .%4عند مستوى  .L.S.D)بين  المعامالت باستخدام اختبار أقل فرق معنوي )
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 م0151/0155و  0111/0151الخواص الكيماوية والفيزيائية ألرض التجربة خالل موسمي
 2011-2010موسم - 2010-2002موسم  الخواص 

 PH 2.0 2.2ضة رقم الحمو 
 1.04 0.24 (ديسيسيمنز/ م الكهربائي )التوصيل 

 120 120 )جم/كجم( كربونات الكالسيوم
 0.033 1.002 )جم/كجم(المادة العضوية 

 0.00 0.52 )جم/كجم( النتروجين
 2.24 0.34 )مجم / كجم(الفوسفور الميسر

 
 النتائج والمناقشة

 يوم(: تفـتح أول زهـرة و أول لوزة ) : موعد5
على مـوعـد تفـتح أول زهـرة )يوم( للقطن طـويل التيلة صنف )معلم ( NPتأثير مستويات التسميد المعدني ) 1تبين النتائج في جـدول      

ي الحـظ أن موعـد تفـتح أول زهـرة لم يختلف معنويًا باختالف مستويات التسميد المعدني م.2011م و2010( خالل الموسمين الزراعيين 2000
(NP ) ويطابق يوما كـمتوسط لموسمي الزراعـة 31.30 -30.20تراوحـت قيم متوسطات هذه الصفة للمعامالت المختلفة بين في كال الموسمين و ،

توضح            كما  على تلك الصفة. (NP)من حيث عدم وجود فروق معنوية للتسميد المعدني (0112عبد العزيز وآخران )ذلك ما ذكره 
لم تؤثر معنويًا على عـدد األيام من الزراعـة حتى للمعامالت التي تلقت تسميدا بالنتروجين و الفسفور ( NPمستويات التسميد المعدني )أن  النتائج 

 ما ذكره يوما كمتوسط لموسمي الزراعة، ويتفق ذلك مع130.52 -123.22تفـتح أول لـوزة في كال الموسمين وتراوحت قيم كل المعامالت بين 
(0119 )Muhamman et al .. .وقد يرجع ذلك إلى أن تأثير التركيب الوراثي لصنف القطن تحت الدراسة كان أقوى من التأثير البيئي 
 
 طول النبات وارتفاع أول فرع ثمري )سم(:  -0

 ، وأن المعاملة (NPدني )بمستويات التسميد المعبأن صفـة طول النبات قـد تأثرت معنويًا  1توضح النتائج الواردة في جـدول         
45P90N موسمي الزراعة على التوالي متفوقة بذلك معنويًا على كل من خالل   سم134.3و 103.2 التي بلغت سجلـت أعلى القيم لهذه الصفة

 ,et alAkram (2003 ,.  أكرم و مشاركوه   وتتفق هـذه النتيجة مع ما وجده كٌل من.   30P90N و 30P60Nجميع المعامالت عدا المعاملتين 
وقد تعزى زيادة طول بزيادة مستويات النتروجين والفسفور.  يرتفع ً أن طول النبات ب (Kumbhar et al.,2008)  (  وكمبهار و مشاركوه 

كيب البروتين حيث النبات بزيادة إضافة التسميد النيتروجين والفوسفاتي إلى دور النيتروجين في تشجيع زيادة عدد الخاليا باإلضافة إلى دوره في تر 
لىيعتبر المركب األساس للبروتوبالزم واألوكسينات التي تعمـل على زيـادة استطالة الخاليـا،  زيادة نمو الجذور وتمددها،   دور الفسفور في  . وا 
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 تولدي وفرنانديز زيادة نمو النبات ويتفق ذلك مع ما ذكره المغذيات وامتصاص لها مما يرفع من معدل السطح الكلي  التالى زيادةوب
((Tewoldea and Fernandez ,1997.   

سجلت المعاملة  وفي كال الموسمين، ( NPأول فرع ثمري قـد تأثرمعنويًا بمستويات التسميد المعدني ) ارتفاعظهـر النتائج  بأن وت         
15P90N  راعـة على الترتيب. في حين انخفض ارتفاع أول موسمي الز  في كل منسم 51.52 و  53.34والذي بلغ أعلى ارتفاع ألول فرع ثمري

تفوقـت و موسمي الزراعة على الترتيب،  كل من في   سم34.4 و  55.53 إلى  التي لم تسمد     0P0N فرع ثمري ليصل عند معاملة المقارنة 
تفق تو  الموسمين على الترتيبكل من  في  %12.2و  %3.2في هـذه الصفة بمعـدل زيادة بلـغ  30P30Nمعنويًا على المعاملة  15P90Nالمعاملة 

من شأنه زيادة من أن المعدل المرتفع من النتروجين مع معدل منخفض من الفسفور ( 0112) مشاركوه عبد العزيز و ما ذكره  هذه النتائج  ذلك 
 0نتروجين :  1فسفو لهذه المعاملة وهي  النتروجين الى خامس أكسيد ال  نسبةويمكن تفسير هذه النتيجة من أن لمحصول  ارتفاع أول فرع ثمري ل
 .استطالة السالميات وزيادة المسافة بين سطح التربة وأول فرع ثمرييرفع من التمثيل البنائي للنبات مما رفعت من معدل  خامس أكسيد فسفور 

معاملة  دث  فيوهو ما لم يح أول فرع ثمري، التمثيل البنائي للنبات مما أدى إلى زيادة في ارتفاع رفعت   30P60N لمعاملةن التسميد عليه فإ
 .30P15Nأو معاملة   0P0Nالمقارنة 

 
 : عـدد الفروع الخضرية والثمرية)فرع/نبات(: 1

في للمعامالت المختلفة أدت إلى زيادة عـدد الفروع الخضرية في كال الموسمين ف (NPتظهـر النتائج بأن زيادة مستويات التسميد المعدني )
أما في في   ( %105)بزيادة  فرع/نبات 4.25 و التي بلغت  أعلى زيادة في عـدد الفروع الخضرية   54P90N معاملة   حققت  ل الموسم األو 

 .  (%153)بزيادة فرع/نبات  4.33وقدرها  /نبات خضرية  عو فر أعلى عدد  15P90N حققت  معاملة  الموسم الثاني فقد 
  :  ما يليك 45P90Nمعاملة لالتفوق ( %المئوية ) نسبالت كانالموسم األول  ففي

و   14N30Pو   0P 0N   من معامالت على كل % 20.2و  5.2و  32.0و  32.2و  13.3و  33.0و  23.0و  03.4و  105
30N30P  45 وP 30N  15 وP 60N 30 وP 60N   45 وP 60N  15 وP 90N  30 وP 90N    90 على الترتيب. علما بأن الفرق مع معاملةN
51P  . لم يكن معنويا 

  -على باقي المعامالت كالتالي :  15P 90Nلمعاملة  لأما في الموسم الثاني  فكانت نسب التفوق 
و  15P30Nو  0P0N على  معامالت  % 0.0و  10.5و  10.5و  12.5و  23.0و  20.0و  44.2و   52.2و    42.3

30P30N  45 وP30N  15وP60N  30وP60N  45وP60N  30وP90N  45وP90N    45. علما بأن الفرق مع معاملة  و على الترتيبP90N    لم
 يكن معنويا.

ويتـــفق ذلك  ،يؤدي إلى زيادة عمليات التمثيل البنائي وزيــادة القـدرة على التفـرعالنتروجيني الفسفوري التسميد المعدني أن بائج ويمكن تفسير هذه النتي
 .Bhalerao et al بهالراو و آخرون و  Ram and Giri (2006)و رام و جيري ، Akram, et al. (2003)، أكرم و آخرون  دراساتمــع 

 .نبات القطن و ارتفاع النبات فرع أأدى إلى زيادة في عدد التسميد المعدني  من أن  (2010)
من  في قيم صفات كلٍ إلى زيادة معنوية الزيادة في التسميد النتروجيني والفوسفاتي أدت من هذه الدراسة بأن يستنتج 

 ارتفاع النبات، ارتفاع أول فرع ثمري عن سطح التربة، عدد األفرع الخضرية والثمرية.
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م 0155و 0151لموسمي الزراعة  على صفات نمو محصول القطن طويل التيلة  (NP)النتروجيني الفسفوري تأثير التسميد ا:   0  جدول
كجم  5علما بأن ..للهكتار  5O2Pيد فسفور سللهكتار و كجم خامس أك Nوجين ر كجم نت(سميد تبين معدالت الت Pو  Nحرفي )األرقام اسفل 

 5O2P  كجم فسفور  1.210تعادلP  ) للهكتار  

الموسم  الصفة
 الزراعي

أقل  )كجم/هـ( وري مستويات التسميد النتروجيني والفوسف
فرق 
معنوي 
عند 
5% 

0P0N 15P30N 30P30N 45P30N 15P60N 30P60N 45P60N 15P90N 30P90N 45P90N 

تفتح أول 
 زهرة )يوم(

* غ.م 71.81 71.91 71.50 71.41 71.99 71.91 71.58 71.90 71.78 71.81 2010  

 غ.م 71.58 70.75 70.42 70.75 71.33 71.25 70.83 71.08 70.67 70.50 2011

تفتح أول 
 لوزة )يوم(

 غ.م 129.33 129.33 129.33 129.47 130.91 129.79 129.32 129.25 129.26 128.41 2010

 غ.م 128.00 128.17 129.00 128.17 129.92 127.67 128.25 127.83 127.92 127.42 2011

طول النبات 
 )سم(

2010 121.5 130.3 133.4 133.2 154.4 100.2 152.0 152.3 144.2 103.2 13.14 

2011 118.9 118.8 112.1 109.9 118.1 127.3 116.7 121.5 129.0 135.3 13.30 

ارتفاع أول 
فرع ثمري 
 )سم(

2010 44.43 44.92 44.25 42.22 44.66 45.86 44.50 47.75 44.12 46.29 2.76 

2011 35.0 36.67 36.92 39.33 39.75 41.42 40.58 41.42 38.75 39.0 2.92 

عدد األفرع 
الخضرية 
 )فرع/نبات(

2010 2.08 2.60 3.33 3.18 3.75 3.20 3.08 4.08 3.50 4.25 0.49 

2011 3.50 3.58 3.42 4.42 4.33 4.50 4.58 5.33 4.58 5.00 0.41 

عدد األفرع 
 الثمرية

 فرع/نبات()

2010 12.40 13.60 14.33 17.38 16.33 16.70 16.91 17.08 17.23 18.86 1.75 

2011 11.92 12.58 11.83 12.25 13.17 14.00 12.67 12.42 12.75 14.92 1.22 

*غ.م=غيرمعنوي
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Abstract 

 

        Field experiments were carried out at the experimental farm of El-kod Agricultural Research Station , 

Abyan Governorate during 2009/2010 and 2010/2011seasons. The study aimed to determine the  effect  on cotton 

(Gossypium barbadense L.) of ten treatments of N  and P2O5  i.e. N0P0, N30P15, N30P30, N30P45, N60P15, N60P30, 

N60P45, N90P15, N90P30 and N90P45 (subscript values represent rates of N and P2O5 in terms of kg/ha  in the form of 

urea (460 g N//kg fertilizer) and treble superphosphate (210 g P/kg fertilizer ). Growth traits of of the long-staple 

cotton cultivar (Muallem 2000) were recorded. The plot area was 12 m2.  Opening of  first flower and the first of 

boll were not affected significantly .Increasing NP rates increased  plant height and  raised the height of the first 

sympodia. The longest plant (151.3 cm) and the highest for first sympodia (42.6 cm) occurred by N90P45 . The 

shortest plants (120.2 cm) and the lowest of the first sympodia (39.7 cm) were obtained by the  none fertilized 

treatment (averages of the two seasons). The number of  monopodia / plant was highest by  N90P15 highest (4.7 

branch / plant); the lowest (2.8 branch / plant) was given by the none fertilized (average of the two  seasons. The 

number of sympodia / plant  with increased rates of fertilization. The percentage increase was 52.1% and in the 

first season and 25.2% in the second season .  

Keywords: nitrogen, phosphorus, Cotton , Southern Coastal Plain. 
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