
 ـــــــــــــــ 2020 (1العدد ) (11لد )المج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

 

86 
 

 (.Linum usitatissmum L) في نمو وحاصل الكتان معدالت البذارتأثير الزنك و

 أياد طلعت شاكرا. 

 العراق. –جامعة الموصل  –كلية الزراعة والغابات  –قسم المحاصيل الحقلية 

 ayadalmeran@gmail.comالبريد االلكتروني: 

  13/5/2019وقبوله  19/2/2019استالم البحث تاريخ 

 الخالصة

- 2010جامعة الموصل في تربة طينية وللموسمين الزراعيين  –أجريت التجربة في حقل كلية الزراعة والغابات 

-.هـO2.H4ZnSoكغم  4و  2و  0مستويات من التسميد بالزنك: ، حيث شملت عوامل الدراسة ثالثة 2012- 2011 و 2011

نفذت ، وتأثير ذلك في نمو وحاصل الكتان. 1-كغم.هـ 50و  40و  30: البذار تإضافتها إلى التربة، وثالثة معدال، تم 1

كغم  2مستوى التسميد م القطاعات العشوائية الكاملة وبثالث مكررات. أشارت النتائج إلى تفوق يتصمب التجربة العاملية

ZnSo4.H2Oبذرة وحاصل  1000ووزن  1-وعدد الكبسوالت. نبات 1-ت.نباتفي الصفات: عدد التفرعامعنوياً  1-.هـ

إلى تفوق معنوي في الصفات 1-كغم. هـ 30 بذاراستخدام معدل ال. أدى ولكال الموسمين البذور ونسبة الزيت في البذور

صفة ارتفاع  لم يكن التداخل بين مستويات التسميد بالزنك ومعدالت البذار معنوياً لجميع الصفات المدروسة عدا. أعاله

أعلى ارتفاع للنبات للموسمين الزراعيين  1-كغم بذور.هـ 50مع  1-كغم كبريتات الزنك.هـ 4و  2النبات فقد أعطى التداخل 

 األول والثاني على التوالي.

 ، الكتان، الحاصل ومكوناته.معدالت البذارالكلمات الدالة: الزنك، 
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ABSTRACT 

The experiment conducted out at the farm of the college of agriculture and forestry – Mosul 

University in clay soil during the seasons 2010 – 2011 and 2011 – 2012. The objective of this 

experiment were to study the effect of zinc fertilizer and seeding rate on growth and yield of 

flax. The experiment included two factors, the first were three levels of zinc fertilizer (0, 2 

and 4 kg ZnSo4.H2O. ha-1) added to the soil, and the second, three levels of seeding rate (30, 

40 and 50 kg.ha-1). Using Randomized Complete Block Design (R. C. B. D.) to conduct this 

experiment with three replicates. The results showed that the adding 2 kg ZnSo4.H2O. ha-1 led 

to a significant increasing in no. of branches. plant-1, no. of capsules. plant-1, weight of 1000 

seed, seed yield and seed oil percentage for both seasons. Using seeding rate with 30 kg. ha-1 

gave a significant superiority in the previous characters. The interaction between zinc fertilizer 

and seeding rate did not affect significantly in all studied characters except plant height.  The 

estimated correlation (r) were positively and highly significant correlated between no. of 

capsules. plant-1 with each: weight of 1000 seed, seed yield and seed oil percentage. 
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 المقدمة

يعتبر الكتان أحد المحاصيل الصناعية المهمة وهو يزرع إما للحصول على األلياف من السيقان والتي تدخل في 

% وهو  45 – 30صناعة المنسوجات الكتانية أو للحصول على الزيت من البذور، وتتراوح نسبة الزيت في البذور ما بين 

الغسيل وحبر الطباعة ولألغراض من الزيوت الجافة، حيث يستخدم الزيت في صناعة األصباغ والورنيش ومساحيق 

الطبية. يحتاج محصول الكتان أثناء نموه إلى جانب العناصر الغذائية الرئيسية عناصر ثانوية ومنها الزنك وخصوصا في 

، يساهم الزنك في تكوين الهرمونات والتي لها دور في (1989وآخرون،  )رمضانترب المناطق الشمالية من العراق 

استطالة خاليا النبات، وفي تنشيط عمل األنزيمات وكعامل مساعد في عمليات األكسدة واالختزال، ويشترك في تخليق 

إلى  2COقوم بتحويل الكلوروفيل، ويدخل في تركيب الليبيدات والكليسيرول وله دور في تكوين النشأ في البذور، كما ي

3HCO ه في التربة إلى تقزم دة الجافة في النبات، ويؤدي نقصأثناء عملية التركيب الضوئي، ويعمل على زيادة تراكم الما

( أن 2006) Khoshgoftarو  Mirzapour(. وجد  Brain،2007صفرار االوراق وتحولها إلى اللون البني )وإالنبات 

لتربة أدى إلى زيادة في قطر القرص الزهري ووزن ألف بذرة ونسبة االخصاب وحاصل إلى ا 1-كغم زنك.هـ 10إضافة 

سم( ولقطر القرص  167( إلى أن أعلى ارتفاع للنبات )2009وآخرون ) Khanالبذور لمحصول زهرة الشمس. وتوصل 

%( 39.7ي البذور )( ونسبة الزيت ف1-كغم. هـ 2743غم( وحاصل البذور ) 59.7سم( ووزن الف بذرة ) 17.6الزهري )

الكتان ألنه يعتمد  بذورإلى التربة. البد من تحديد المعدل االمثل ل 1-كغم زنك. هـ 10لمحصول زهرة الشمس بلغ عند اضافة 

على عوامل عديدة منها الظروف المناخية وخصوبة التربة وموعد الزراعة وطريقة الزراعة والتسميد ونسبة انتشار االدغال 

قد أدى  1-كغم.فدان 70إلى  40زيادة معدل البذار من ( أن 1994) Fattah-Abdelلحشرات، فقد وجد وكذلك االمراض وا

-ونسبة الزيت في البذور وحاصل البذور.فدان 1-إلى زيادة الطول الفعال لساق الكتان ولكن قطر الساق وعدد البذور.كبسولة

ووزن ألف بذرة وحاصل  1-( إلى أن عدد االفرع القاعدية وعدد الكبسوالت. نبات1999) Bashaتوصل .إنخفضقد  1

-(2م)بذرة. 2000إلى  1000من  البذارمعنوياً عند زيادة معدل  إنخفضتلمحصول الكتان قد  1-البذور واأللياف وال. نبات

وتأثير ذلك في حاصل الكتان  بذارعدل للمن الزنك المضافة إلى التربة وأفضل م مستوىيهدف البحث إلى معرفة أنسب .1

 ومكوناته.

 مواد البحث وطرائقه

 2010جامعة الموصل، في تربة طينية وللموسمين الزراعيين  –اجريت التجربة في حقل كلية الزراعة والغابات 

والتي تحتوي على  1-.هـ O2.H4ZnSoكغم  4و 2و 0ثالثة مستويات من الزنك: تأثير لدراسة  2012- 2011و 2011-

(Zn 35 وبمعدل )%ملغم  400و 200و 0O2.H4ZnSoعلى التوالي تم اضافتها إلى التربة بعد  1-ماء مقطر.خط 1-.لتر

 1-(2م)بذرة. 2000و 1600و 1200وبمعدل  1-كغم.هـ 50و 40و 30: ان مباشرة، وثالثة معدالت للبذارزراعة بذور الكت

في الموسم الزراعي األول  23/12/2010في  Linettaوتأثير ذلك في نمو وحاصل الكتان. زرع الصنف  ،على التوالي

عيين األول للموسمين الزرا 26/5/2012 و 20/5/2011في الموسم الزراعي الثاني، وتم الحصاد في  22/11/2011 وفي

)طيفور  1-كغم يوريا.هـ 160%( وبمقدار N 46) أضيف السماد النتروجيني للتجربة على شكل يوريا والثاني على التوالي.

وعلى دفعتين، نصف الكمية عند الزراعة والنصف اآلخر بعد شهر من الزراعة، كما أضيف سماد السوبر ( 1990ورشيد 

دفعة واحدة عند الحراثة. نفذت التجربة العاملية باستخدام  1-كغم.هـ 120%( وبمقدار 5O2P 48فوسفات الكالسيوم الثالثي )

الوحدة التجريبية  تكونت(، 1980( وبثالثة مكررات )الراوي وخلف هللا، R.C.B.Dتصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

. تم مكافحة وآخر مكررم بين  0.5سم، وتركت مسافة  30م والمسافة بين خط وآخر 2ن أربعة خطوط، طول الخط الواحد م

اختيرت عشرة محصول، تم إجراء الري التكميلي حسب حاجة النبات، االدغال بالعزق اليدوي ولمرتين خالل موسم نمو ال

، 1-نباتات عشوائياً من الخطين الوسطيين من كل معاملة ودرست الصفات التالية: ارتفاع النبات )سم(، عدد التفرعات.نبات

( والنسبة المئوية للزيت في البذور )تم تقديرها باستخدام 1-بذرة، حاصل البذور )كغم.هـ 0010، وزن 1-عدد الكبسوالت.نبات

سم  30-0(. قدرت الصفات الفيزياوية والكيمياوية للتربة وعند عمق A.O.A.C. ،1980وحسب طريقة  Soxhletجهاز 

(. تم إجراء تحليل 1لموسمين وكما مبين في الجدول )( ولكال ا1982وآخرون ) Page ( و1965)  Black حسب طريقة

( كما أجري اختبار دنكن للمتوسطات 2001، )SASالتباين للصفات المدروسة حسب التصميم المستخدم وبإستخدام برنامج 

وحسب هذا االختبار فإن المتوسطات المتبوعة بالحروف المتشابهة ال تختلف عن  0.05و 0.01وتحت مستوى احتمال 
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(: الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة 1الجدول ) ها معنوياً وقدر معامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة.بعض

 .2012 – 2011و  2011 - 2010التجربة وللموسمين الزراعيين 

 موسم الزراعة الصفات

2010 - 2011 2011 – 2012 

   الفيزيائية

 16.2 19.3 رمل مفصوالت التربة )%(

 39.0 38.7 غرين

 44.8 42.0 طين

 طينية طينية نسجة التربة

  الكيميائية

 41.6 39.0 النتروجين المحتوى الجاهز )جزء بالمليون(

 7.5 6.1 الفسفور

 165.0 150.2 البوتاسيوم

 0.91 0.86 الزنك

 3.2 2.8 (1-المادة العضوية )غم.كغم

 240 269 (1-كاربونات الكالسيوم )غم.كغم

 pH 7.4 7.0تفاعل التربة 

 0.60 0.54 ( d.s.m-1التوصيل الكهربائي )

 .2201 – 1201و  1201 – 0201(: البيانات المناخية للموسمين الزراعيين  2الجدول )

 البيانات المناخية الموسم الزراعي
 أشهر السنة

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

كانون 
 الثاني

 مايس نيسان آذار شباط

2010 - 2011 
درجات 
 (الحرارة)م

 21.0 12.3 6.8 4.2 3.1 4.1 6.84 الصغرى

 31.8 25.6 20.3 14.7 13.2 18.5 25.88 العظمى
 1.5 105.5 1.0 69.0 57.5 63.0 1.1 كمية االمطار )ملم(

2011 – 2012 
درجات 
 (الحرارة)م

 5.72 1.6 1.9 3.1 4.8 13.2 32.3 

 17.48 15.7 12.1 14.2 16.9 37.0 17.9 
 2.8 7.4 57.9 64.4 49.3 18.2 7.5 كمية االمطار )ملم(

 

 النتائج والمناقشة

  تأثير مستويات الزنك: -1

عات )باستثناء صفات: ارتفاع النبات وعدد التفرمعنوي لمستويات الزنك في تأثير  ( وجود3تحليل التباين )الجدول  يبين

ي البذور ولكال فبذرة وحاصل البذور ونسبة الزيت  1000الكبسوالت ووزن ( وعدد 2012 – 2011الموسم الزراعي 

 0.86إلى  الموسمين. يعزى سبب استجابة الكتان للزنك إلى نقص محتوى التربة من الزنك الجاهز واللذي كان مساوياً 

. (1لتوالي )الجدول ( على ا2012 – 2011( والثاني )2011 – 2010جزء بالمليون للموسمين الزراعيين األول ) 0.91و

ة العضوية في الكالسيوم وانخفاض كمية المادإن سبب نقص جاهزية التربة من الزنك قد يعزى إلى ارتفاع كمية كاربونات 

 (.1989التربة، ويتفق هذا مع ما توصل إليه رمضان وآخرون )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  هو  2012 – 2011ملم( وللموسم  297.5) 2011 – 2010محطة االنواء الجوية في الرشيدية. )مجموع كمية االمطار الساقطة للموسم
 ملم(( 200.0)
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 2011 – 2010للموسمين الزراعيين  متمثلةً بمتوسطات المربعات (: تحليل التباين للصفات المدروسة3الجدول )

 .2012 – 2011و

 مصادر التباين
درجات 

 الحرية

 الصفات

 متوسط المربعات

 ارتفاع النبات 

 )سم(

عدد 

 1-التفرعات.نبات

عدد 

الكبسوالت.نبات
-1 

 1000وزن 

 بذرة

 )غم(

 حاصل البذور

 (1-)كغم.هـ

 الزيت

)%( 

 2011 – 2010 الموسم الزراعي 

 0.789 1511.32 0.001 0.284 0.004 0.096 2 القطاعات

 3.67** 67134.9** 2.56** 9.12** 0.14* 65.76** 2 الزنك

 8.45** 133450.1** 8.81** 53.14** 16.82** 190.04** 2 معدالت البذار

 n.s0.04 .n.s0.19 .n.s0.06 .n.s1956.5 .n.s0.23. 5.89** 4 معدالت البذار×الزنك

 0.235 1902.3 0.045 0.219 0.036 0.801 16 الخطأ التجريبي

 2012 – 2011الموسم الزراعي  

 0.463 65.19 0.005 0.280 0.036 0.650 2 القطاعات

 n.s 0.08 **10.32 **3.44 **38028.6 **5.20. 56.29** 2 الزنك

 12.48** 144800.5** 10.57** 67.15** 19.82** 243.26** 2 معدالت البذار

 n.s0.01 .n.s0.25 .n.s0.09 .n.s1490.6 .n.s0.11. 5.64** 4 معدالت البذار×الزنك

 0.137 1890.7 0.074 0.155 0.060 0.565 16 الخطأ التجريبي

 غير معنوي. – .n.sعلى التوالي،  0.05و   0.01** ، * معنوية عند مستوى احتمال 

 1-: ارتفاع وعدد التفرعات.نباتمعنوياً في صفات 1-كغم.هـ  2مستوى التسميد تفوق  إلى 5و 4يبين الجدولين 

بذرة وحاصل البذور ونسبة الزيت في البذور معنوياً  1000ووزن  1-)للموسم الزراعي األول فقط( وعدد الكبسوالت. نبات

للموسم الزراعي  %1.3و 16.9و 20.7و 17.2و 5.5و 8.4 بلغت وبنسبة زيادة 1-كغم.هـ 2عند التسميد بالزنك وبمقدار 

للموسم الزراعي الثاني على التوالي مقارنة بعدم إضافة الزنك إلى التربة  %1.5و 12.0و 23.0و 18.8و 6.3و األول

والذي  Tryptophane)معاملة المقارنة(. يعزى سبب الزيادة في ارتفاع النبات إلى دور الزنك في تكوين الحامض االميني 

(. تتفق هذه Coleman  ،1992)أندول حامض الخليك( والمسؤول عن استطالة خاليا النبات ) IAAيتكون منه الهرمون 

 1-(. أما الزيادة في عدد التفرعات. نبات2009وآخرون ) Khanو Azooz (2005)و  Ismailالنتيجة مع ما توصل إليه 

وآخرون  Khalifaينين في النبات وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده فيعزى إلى دور الزنك في تنشيط هرمون السايتوكا

إلى مساهمة الزنك في نضج متوك األزهار وضمان حدوث  1-(. يعزى سبب الزيادة في عدد الكبسوالت. نبات2011)

 (2001وآخرون ) Kathirresanاالخصاب وبالتالي زيادة عدد الكبسوالت. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

عند بذرة  1000(. إن سبب الزيادة في وزن 2011وآخرون ) Khalifaو Khoshgoftar (2006)و Mirzapourو

الضوئي من االوراق إلى البذور مما يؤدي إلى زيادة  الزنك في نقل نواتج عملية التمثيلالتسميد بالزنك يعزى إلى دور 

(، وتتفق هذه النتائج مع ما Brain  ،2007تالي زيادة وزنها )وتراكم المادة الجافة في البذور ومنها النشأ والبروتين وبال

 (.2009وآخرون ) Khanو Khoshgoftar (2006)و  Chatterjee (2001 ،)Mirzapourو  Khuranaتوصل إليه 

كغم  2بذرة عند المستوى  1000ووزن  1-ونتيجة للزيادة في مكونات الحاصل ومنها عدد الكبسوالت.نبات

O2.H4ZnSoوهذا يتفق مع ما ذكره فقد ازداد حاصل البذور عند نفس المعاملة،  1-.هـKhan ( 2009وآخرون) 

(. يعزى سبب الزيادة في نسبة الزيت في بذور الكتان عند التسميد بالزنك إلى دوره في 2009وآخرون ) Siddiquiو

تحسين وزيادة نواتج عملية التمثيل الضوئي وانتقالها من االوراق إلى البذور إضافة إلى دوره االنزيمي في تكوين الزيت 

Chatterjee (2001 ،)و  Khuranaع ما توصل إليه وتتفق هذه النتيجة م(. 2007وآخرون،  Martinفي البذور )

Sawan ( 2001وآخرون ،)Khan  انخفاض قيم الصفات: ارتفاع النبات وعدد  5و  4وآخرون. يالحظ من الجدولين

بذرة وحاصل البذور ونسبة الزيت في البذور معنوياً عند التسميد  1000ووزن  1-وعدد الكبسوالت.نبات 1-التفرعات.نبات

، وقد يعزى سبب االنخفاض إلى التأثير السلبي 1-كغم.هـ 2مقارنة بالمستوى  1-.هـO2.H4ZnSoكغم  4بمقدار بالزنك و

 للزنك في نمو النبات عند زيادته في التربة عن الكمية المناسبة )سمية(.
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 : معدالت البذارتأثير  -1

 %14.4و 13.1 وبنسبة زيادة 1-كغم.هـ 50 البذارإلى تفوق معنوي في صفة ارتفاع النبات عند معدل  5و 4يشير الجدولين 

في ارتفاع النبات  وللموسمين الزراعيين األول والثاني على التوالي. يعزى سبب الزيادة 1-كغم.هـ 30 البذارمقارنة بمعدل 

تتفق مع ما يجة إلى المنافسة ما بين نباتات الكتان للحصول على الضوء، وهذه النت البذارعند المستوى العالي من معدل 

 30عدل البذار ما يوضح الجدول أيضاً إلى تفوق معنوي لم(. ك2006وآخرون ) Deeb-Elو Ebaid (1990)وجده 

ونسبة الزيت  بذرة وحاصل البذور 1000ووزن  1-وعدد الكبسوالت. .نبات 1-: عدد التفرعات. .نباتفي الصفات 1-كغم.هـ

و  43.6و  51.4و  76.9للموسم الزراعي األول و  %1.9و 24.4و  42.0و  44.8و  62.8وبنسبة زيادة  في البذور

ي تلك الصفات ف . إن سبب اإلنخفاض1-كغم.هـ 50 البذارللموسم الزراعي الثاني على التوالي مقارنة بمعدل  %2.4و  25.0

متطلبات على  يعزى إلى زيادة المنافسة ما بين نباتات الكتان للحصول 1-كغم.هـ 50إلى  30من  البذارعند زيادة معدل 

 Basha( و1993) EL-Sweifyالماء والعناصر الغذائية والضوء، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه النمو مثل 

(1999.) 

 (: معدالت البذار× تأثير التداخل )مستويات الزنك  -2

فقد اع النبات صفة ارتف المدروسة عدا الصفاتتداخل معنوي لجميع تبين بعدم وجود ( ي3من نتائج تحليل التباين )الجدول 

كغم  2لمستوى اتداخل معنوي ل( إلى تفوق 6ولكال الموسمين. حيث يشير الجدول ) اً معنويكان التداخل بين عاملي الدراسة 

O2.H4ZnSoكغم  0مقارنة بالتداخل  %22.1وبنسبة زيادة  1-كغم.هـ 50 البذارمعدل ×  1-.هـO2.H4ZnSoمعدل ×  1-.هـ

معدل ×  1-.هـO2.H4ZnSo كغم 4معنوياً تداخل المستوى  لموسم الزراعي األول، بينما تفوقفي ا 1-كغم.هـ 30 البذار

للموسم  1-هـكغم. 30 البذارمعدل ×  1-.هـO2.H4ZnSoكغم  0مقارنة بالتداخل  %23.0وبنسبة زيادة  1-كغم.هـ 50 البذار

تفاع نبات الكتان، إلى زيادة معنوية في ارقد أدى  بذارالزنك عند أعلى معدل لل إضافةالزراعي الثاني. يستنتج من ذلك أن 

 (.2011وآخرون ) Kalifaو EL-Deeb (2003)و  Abdel-Fattah (1994 ،)Mostafaوهذه النتائج تتفق مع كل من 

  معامل االرتباط البسيط: -3

وعدد  1-إلى وجود عالقة ارتباط سالبة ومعنوية بين ارتفاع النبات وكل من عدد التفرعات.نبات (7يبين الجدول )

بذرة وحاصل البذور ونسبة الزيت في البذور ولكال الموسمين الزراعيين األول والثاني.  1000ووزن  1-الكبسوالت.نبات

حيث  1-وعدد الكبسوالت.نبات 1-ن عدد التفرعات.نباتبيالمعنوية كما يشير الجدول إلى وجود عالقة ارتباط موجبة وعالية 

للموسمين الزراعيين األول والثاني على التوالي، كما  0.920و 0.904مساوية إلى  (rقيمة معامل االرتباط البسيط ) كانت

الزيت في البذور  بذرة وحاصل البذور ونسبة 1000ووزن  1-كانت عالقة االرتباط موجبة ومعنوية بين عدد التفرعات.نبات

في ارتفاع النبات وعدد التفرعات وعدد الكبسوالت  معدالت البذار(: تأثير التسميد بالزنك و4الجدول ) ولكال الموسمين

 .2012- 2011و 2011- 0201لمحصول الكتان وللموسمين الزراعيين 

 المعامالت
 1-عدد الكبسوالت.نبات 1-عدد التفرعات.نبات ارتفاع النبات )سم(

 الموسم الثاني الموسم األول الموسم الثاني الموسم األول الموسم الثاني الموسم األول
 (:1-مستويات كبريتات الزنك )كغم.هـ

0 71.7 c 74.6 c 5.5 b 5.3 a 11.6 c 11.7 c 
2 77.1 a 79.3 a 5.8 a 5.5 a 13.6 a 13.9 a 
4 74.6 b 78.4 b 5.6 ab 5.4 a 12.4 b 13.1 b 
 (:1-)كغم.هـ البذارمعدالت 

30 69.7 c 72.1 c 7.0 a 6.9 a 15.2 a 15.9 a 
40 74.8 b 77.7 b 5.6 b 5.5 b 12.0 b 12.3 b 
50 78.8 a 82.5 a 4.3 c 3.9 c 10.5 c 10.5 c 

ي البذور بذرة وحاصل البذور ونسبة الزيت ف 1000في وزن  معدالت البذار(: تأثير التسميد بالزنك و5الجدول )

 .2012- 2011و 2011- 2010لمحصول الكتان وللموسمين الزراعيين 

 

 

 

                                           
  0.05و 0.01األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات وتحت مستوى احتمال. 
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 المعامالت
 الزيت )%( (1-حاصل البذور )كغم.هـ بذرة )غم( 1000وزن 

 الموسم الثاني الموسم األول الموسم الثاني الموسم األول الموسم الثاني الموسم األول

 (:1-كبريتات الزنك )كغم.هـمستويات 

0 5.16 c 5.34 c 1017.9 c 1072.4 c 31.9 c 32.6 c 

2 6.23 a 6.57 a 1190.1 a 1201.0 a 33.2 a 34.1 a 

4 5.76 b 5.88 b 1115.3 b 1153.2 b 32.4 b 33.1 b 

 (:1-)كغم.هـ معدالت البذار

30 6.69 a 7.08 a 1235.4 a 1269.9 a 33.5 a 34.5 a 

40 5.75 b 5.77 b 1094.8 b 1140.5 b 32.4 b 33.3 b 

50 4.71 c 4.93 c 992.9 c 1016.3 c 31.6 c 32.1 c 

 

 – 2011للموسمين وفي ارتفاع النبات لمحصول الكتان  معدالت البذار(: تأثير التداخل بين التسميد بالزنك و6الجدول )

 .2011 – 2012و  2010

 (1-)كغم.هـ معدالت البذار (1-مستويات كبريتات الزنك )كغم.هـ

30 40 50 

 الموسم األول

0 65.7 f 71.5 e 77.8 b 

2 73.1 d 78.0 b 80.2 a 

4 70.3 e 75.0 c 78.5 b 

 الموسم الثاني

0 69.1 g 74.9 e 79.7 c 

2 75.0 e 80.1 c 82.8 b 

4 72.2 f 78.0 d 85.0 a 

بذرة وحاصل  1000ووزن  1-وعالية المعنوية بين عدد الكبسوالت.نباتويوضح الجدول أيضاً وجود عالقة ارتباط موجبة 

على التوالي  0.869و  0.920و 0.932مساوية إلى معامل اإلرتباط البسيط البذور ونسبة الزيت في البذور حيث كانت 

هنالك عالقة ارتباط على التوالي للموسم الزراعي الثاني. كما كانت  0.884و  0.909و 0.964و للموسم الزراعي األول

قيمة معامل اإلرتباط  بذرة وحاصل البذور ونسبة الزيت في البذور حيث كانت 1000موجبة وعالية المعنوية بين وزن 

على التوالي للموسم  0.937و 0.918و على التوالي في الموسم الزراعي األول 0.874و 0.909مساوية إلى  البسيط

 إلى عالقة ارتباط موجبة وعالية المعنوية بين حاصل البذور ونسبة الزيت في البذور. الزراعي الثاني. ويشير الجدول أيضاً 

( 7يتبين من الجدول ) Moawed (2001.)و  Zahana (1999 ،)AL-Kaddoussiهذه النتائج تتفق مع ما توصل إليه 

الزيت في البذور تقل بزيادة  بذرة وحاصل البذور ونسبة 1000ووزن  1-وعدد الكبسوالت.نبات 1-أن عدد التفرعات.نبات

 1-وعدد الكبسوالت.نبات 1-ارتفاع النبات، بينما يزداد حاصل البذور ونسبة الزيت في البذور بزيادة عدد التفرعات.نبات

(: معامل االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة وللموسمين الزراعيين 7الجدول )بذرة ولكال الموسمين. 1000ووزن 

 .2011 – 2012و  2010 – 2011

 1000وزن  1-عدد الكبسوالت.نبات 1-عدد التفرعات.نبات الصفات

 بذرة )غم(

حاصل البذور 

 (1-)كغم.هـ
 % للزيت

 ارتفاع النبات )سم(
-0.778** -0.553** -0.491** -0.395* -0.389* 

-0.782** -0.583** -0.453* -0.477* -0.413* 

 1-عدد التفرعات.نبات

 

0.904** 0.894** 0.791** 0.775** 

0.920** 0.868** 0.866** 0.840** 

 1-عدد الكبسوالت.نبات

 

0.932** 0.920** 0.869** 

0.964** 0.909** 0.884** 

 بذرة )غم( 1000وزن 

 

0.909** 0.874** 

0.918** 0.937** 

  (1-حاصل البذور )كغم.هـ
0.853** 

0.879** 
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نستنتج من هذه الدراسة أن إضافة الكمية المناسبة من الزنك إلى التربة واإلستخدام األمثل لمعدل البذار له دوراً كبيراً في 

أعطى أعلى  1-كغم.هـ 30وإستخدام معدل البذار  1-.هـO2.H4ZnSo كغم من  2تحسين نمو وحاصل الكتان. إن إضافة 

لرقم إلى االعلى للصفة يمثل معامل االرتباط البسيط للموسم ا Linetta. حاصل من البذور ونسبة الزيت لمحصول الكتان صنف 

 الزراعي األول وإلى االسفل للموسم الزراعي الثاني

 على التوالي. 0.05و  0.01** ، * معنوي عند مستوى احتمال 
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