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  الملخص

 فـي   310تخدام صنفي القطن آشور وكـوكر        بأس 2000نفذت الدراسة خالل الموسم الصيفي لعام       

بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث مكررات، أشتمل العامـل األول علـى            ) 4×2(تجربة عاملية   

لقـد أظهـرت    ).  كيلوراد 40و  20،  10،  0(ى أربعة مستويات من أشعة كاما       الصنفين والعامل الثاني عل   

 في وزن الجوزة ودليل البـذور فيمـا تفـوق           310كوكرالنتائج تفوق الصنف آشور معنوياً على الصنف        

لم تكن الفروقات بين الصنفين     .  بشكل معنوي في صفة الفترة الالزمة لتفتح أول جوزة         310الصنف كوكر 

معنوية في كل من عدد الفروع الخضرية والثمرية، عدد العقد لغاية أول فرع ثمري، عدد األيام الالزمـة                  

. نبات وتـصافي الحلـيج    /جوزة، حاصل القطن الزهر   /نبات، عدد البذور  /تلتفتح أول زهرة، عدد الجوزا    

نبات، عقـدة أول    /عدد الفروع الثمرية  : أظهرت الجرعات المختلفة من أشعة كاما تأثيرات معنوية لصفات        

جوزة، دليل البـذور،    /فرع ثمري، الفترة الالزمة لتفتح أول زهرة وأول جوزة، وزن الجوزة، عدد البذور            

  .وتبين وجود تداخالت معنوية بين العاملين في بعض الصفات. نبات/طن الزهروحاصل الق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Mohammad Ali M. Sadik Abdul-kadir Iskander 
Department of Biology 
College of Education 

Mosul University 
 

ABSTRACT 
The study was carried out during the summer of 2000, as (2×4) factorial 

experiment according to randomize complete block design, with three replicates, using 
two cotton varieties. The first factor consists of two varieties, Ashor and coker 310, while 
the second factor consists of four levels of gamma radiation (0 , 10 , 20 and 40 Krad). 
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Ashore cultivar was significantly superior than coker 310 in: boll weight and seeds 
index, while coker 310 cultivar was significantly superior in: No. of days to first boll 
opening. No significant difference between the two cultivars were appeared in: no. of 
vegetative and fruiting branches, no. of nodes following first fruiting branches, no. of 
days to first flower opening, no. of bolls/plant, no. of seeds/boll, seed cotton yield/plant 
and ginning out-turn. 

Different doses of gamma ray showed significant difference in: no. of fruit 
branches/plant, the nodes following first flower and boll opening, bolls weight, no. of 
seeds/boll, seed index, and seed cotton yield/plant. The two factors showed some 
significant interactions in some traits. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ي بعض الصفات الحقلية وصفات الحاصل ومكوناتـه        إن اصناف القطن المختلفة تتباين فيما بينها ف       

إلـى  ) Ware et al, 1994(نتيجة الختالف البيئات النامية فيها وتداخالتها مع العوامل الوراثية، فقد أشار 

 El-Mazar and Abd(اختالف النسبة المئوية للشعر ودليل البذور في خمسة أصناف من القطن، وأشار 

El-Latif, 1970 (فيمـا ذكـر   . ف صنفين من القطن في كمية الزغب ولونهإلى اختال) ،أن ) 1980داؤد

.  في درجة نقاوة بذوره وتصافي الحليج وصفات أخرى        100 يتميز على الصنف كوكر    310الصنف كوكر 

خمسة أصناف من القطن وأشار إلى وجود اختالفات معنوية لصفات عدد األفرع            ) 1980أحمد،(كما درس   

نبـات  /اية أول فرع ثمري وعدد األيام الالزمة لتفتح أول زهرة وحاصـل القطـن             الثمرية وعدد العقد لغ   

وقد تأكدت هذه النتائج في أصناف أخرى مـن         . ومعامل التبكير ووزن الجوزة ونسبة الشعر ودليل البذور       

إلى اختالف ثالثة أصناف من القطن في كميـة         ) 1981الليلة،  (فيما أشار   ). 1980داؤد،  (القطن من قبل    

إلى اختالف العديد من    ) 1982البياتي،  (وأشار  . زيع الزغب وقد تبع ذلك اختالفات أخرى في اإلنتاج        وتو

 صنف من القطن قام بدراستها ووصلت االختالفات حد المعنويـة فيمـا عـدا               12الصفات اإلنتاجية في    

ي فقط حيـث لـم      الصفات ارتفاع النبات وعدد األفرع الثمرية والخضرية وعدد العقد لغاية أول فرع ثمر            

لم يالحظوا وجود فروقات ) Abd-El-Gawad et al., 1988(ورغم ذلك فأن . تكن االختالفات فيها معنوية

معنوية في صفات النسبة المئوية للشعر ودليل البذور عند زراعة ثالثة أصناف مختلفة من القطـن فـي                  

أصناف من القطن بضمنها الصنفين     إلى اختالفات عشرة    ) 2000محمد،  (لقد أشار   . ثالث مواعيد للزراعة  

  . في تسع عشرة صفة درسها تتعلق بحاصل القطن الزهر وخواص األلياف310آشور وكوكر

 Younis and(نبـات  /لقد لوحظ أن أشعة كاما قد قللت من حاصـل القطـن وعـدد الجـوزات    

Hammoud, 1961) (Constantin, 1964(ثاني بعـد  ، فيما زادت عدد الجوزات في الجيل االشعاعي ال

أن . هـذه النتيجـة  ) Kuliev and Kuliev, 1978(وأكـد ). Narimov, 1971(تعريض بذور القطن لها 

تعريض بذور القطن الناتجة من تهجين صنفين منه ألشعة كاما أدت إلى تحسين اإلنتاج متمثالً فـي وزن                  

حـصول تـأخير   ) Selim et al., 1985(والحـظ  ). El-Gharbawi et al., 1984(الجوزة ونسبة الشعر 
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ووزن , نبات ووزن الجـوزة الواحـدة     /طفيف في ميعاد ظهور أول زهرة في حين انخفض عدد الجوزات          

فيما . نبات بشكل واضح بعد تعريض بذور صنفين من القطن المصري ألشعة كاما           /محصول القطن الزهر  

 كاما لم تـؤد      لجرعات واطئة من أشعة    310إلى أن تعريض بذور الصنف كوكر     ) 1988حمودي،  (أشار  

إلى حصول تأخير ) Ozbek et al., 1990(بينما أشار . إلى تغيرات معنوية في صفات الحاصل ومكوناته

-Abo(أما  . في موعد ظهور أول زهرة وفي موعد ظهور الجوزات بعد تعريض بذور القطن ألشعة كاما              

Hegazi et al., 1990 (ي صفات حاصل القطـن  فقد استنتج حدوث نقصان يتناسب مع جرعة األشعاع ف

الزهر وعدد الجوزات ونسبة الشعر بعد تعريض بذور أصناف من القطن المصري لجرعات مختلفة مـن                

على أعلى حاصل من القطـن  ) Elias et al, 1991(لقد حصل . أشعة كاما وتربيتها لخمسة أجيال متعاقبة

، لكن  100امس في صنف القطن كوكر    الزهر وأعلى قيمة لدليل البذور في الجيلين األشعاعين الرابع والخ         

) Al-Oudat and Khalifa, 1993(وقد الحـظ  . التعرض لألشعة لم يظهر تأثير في النسبة المئوية للشعر

 ,.Al-Ashwat et al(وجود تأثيرات ايجابية في الحاصل للجرعات الواطئه من أشعة كاما، بينما اشـار  

يج ودليل البذور بعد تعريض ثالثـة أصـناف مـن           إلى تأثر محصول القطن الزهر وتصافي الحل      ) 1995

القطن المصري لجرعات مختلفة من أشعة كاما وقد توصل الباحثون إلى وجود عالقة بين جرعة اإلشعاع                

وجود تـأثير  ) Al-Oudat and Khalifa, 1996(لقد بين . والنقص الحاصل في أغلب الصفات المدروسة

 حاصل القطن بعد تعريض البذور لجرعات واطئة من أشعة          تحفيزي ملحوظ ألشعة كاما إنعكس في زيادة      

إلى انخفاض وزن الجوزة وتصافي الحلج لصنفين من القطـن  ) Sayed et al., 1998b(كاما، فيما أشار 

.  كيلوراد أدت إلى زيادة حاصل القطن الزهر       10المصري بعد تعريض بذورهما ألشعة كاما لكن الجرعة         

وا زيادة في عدد األيام الالزمة لتفتح أول زهرة وتفتح أول جوزة في نباتـات               إال أن الباحثين أنفسهم الحظ    

 ,.Sayed et al(الجيل األول لصنفين من القطن المصري وحصول العكس في نباتـات الجيـل الثـاني    

1998a.(  

آشـور  (إن الهدف من الدراسة الحالية التعرف على تأثير تعريض بـذور صـنفين مـن القطـن                  

  .ت مختلفة من أشعة كاما في صفات الحاصل ومكوناتهلجرعا) 310وكوكر

  

  مواد وطرائق البحث

 همـا آشـور   .Gossypium hirsutum Lاستخدمت في هذه الدراسة بذور صنفين مـن القطـن   

وقد .  وقد تم الحصول على بذورهما من فرع الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور في نينوى              310وكوكر

على حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث مكـررات         ) 4×2(صممت التجربة كتجربة عاملية     

 وتمثل العامل الثاني بأربعة مستويات من أشعة        310حيث تمثل العامل األول بصنفي القطن آشور وكوكر       

نفذت التجربة في الحقل التابع لكلية التربية بجامعة الموصـل          .  كيلوراد 40 و   20 و   10كاما هي صفر و     

شععت البذور في منتصف نيسان في المختبرات البحثية التابعة لقـسم           . 2000الصيفي للعام   خالل الموسم   
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 الموجود داخل جهاز    60 جامعة الموصل باشعة كاما المنبعثة من مصدر كوبلت          ،الكيمياء في كلية العلوم   

Gamma cell- 220 – Na 187 .  ـ ة اختيرت البذور المحلوقة المتجانسة من كل صنف وقسمت الـى ثالث

 بذرة وعرضت لالشعة لفترات زمنية مختلفة بحيث تتعرض الى الجرعات           100مجموعات تضم كل منها     

لقـد  .  كيلوراد من اشعة كاما في حين استخدمت البذور غير المعرضة لالشعة للمقارنـة             40 و   20 و   10

لـى   ع 310للصنفين آشور وكـوكر     % 10.40و% 9.60كانت نسبة رطوبة البذور خالل عملية التشعيع        

بعد ان تمت عملية اعداد الحقل للزراعة قسم الى القطاعات المطلوبة وتمت عملية فتح المـروز                . التوالي

 سم ثم وزعـت المعـامالت العامليـة         80خر  آالممتدة من الشرق الى الغرب وكانت المسافة بين مرز و         

املة التي تعود لها    زرعت البذور كل حسب المع    . عشوائيا داخل كل قطاع ووضعت العالمات المميزة لها       

 سـم بـين     40 سم وبمـسافة     5-4 وذلك بفتح جور في الجهة المقابلة للشمس بعمق          20/4/2000بتاريخ  

بعد . سقي الحقل وترك لحين االنبات    . جورة واخرى ووضعت بذرتان في كل جورة وغطيت بتربة ناعمة         

قيع والخف بحيث ترك نبات واحد في       تمت عملية التر  ) اسبوعان الى ثالثة اسابيع   (ثبات عدد البذور النابتة     

استمرت عملية رعاية النباتات من ري وعزق وتعشيب وتسميد على حسب مـاهو موصـى               . كل جورة 

  ).1996الجنابي ويونس، (بزراعة القطن 

من الجوزات تمت المباشرة بعملية الجنـي بتـاريخ         % 80بعد نضج الحاصل وتفتح ما يقرب من        

ركت الجوزات غير الناضجة الكمال نضجها حيث جنيت ثانيـة بتـاريخ             للجنية االولى ثم ت    4/10/2000

عدد الفروع الخـضرية،    : اخذت القياسات التالية لعشرة نباتات من كل معاملة لكل صنف         . 20/11/2000

عدد الفروع الثمرية، عدد األيام الالزمة لتفتح أول زهرة، عدد األيام الالزمة لتفـتح أول جـوزة، عـدد                   

نبـات، وتـصافي    /جوزة، دليل البذور، حاصل القطن الزهـر      /وزن الجوزة، عدد البذور   نبات،  /الجوزات

  )تمت عملية الحلج في محلج الموصل: (الحليج بأستخدام المعادلة التالية
     وزن القطن الشعر      

 x 100  - ------ -------- % = تصافي الحليج

     وزن القطن الزهر     

لتصميم المستخدم، واستخدم اختبار دنكن متعدد المدى للمقارنة        حللت البيانات احصائياً وفق طريقة ا     

  ).Duncan, 1955 (0.05بين متوسطات مستويات العوامل والتداخل بينهما عند مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

 نتائج تحليل التباين للصفات المدروسة حيث يبدو من الجـدول أن متوسـطات              )1(يوضح الجدول   

 كانت ذات فروقات معنوية في كل من عدد األيام الالزمة لتفـتح أول              310 آشور وكوكر    التباين للصنفين 

جوزة، وزن الجوزة ودليل البذور بينما اختلفت متوسطات التباين للجرعات معنوياً فـي عـدد الفـروع                 

  زن نبات، عدد العقد لغاية أول فرع ثمري، عدد األيام الالزمة لتفتح أول زهرة وأول جوزة، و/الثمرية
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أما التداخل بين العاملين المدروسين     . نبات/جوزة، دليل البذور وحاصل القطن الزهر     /الجوزة، عدد البذور  

 إلـى   )2(جدول  الوتشير النتائج الموضحة في     . فقد اختلفت متوسطات التباين في جميع الصفات المدروسة       

نبـات  /نبات وعدد الفروع الثمرية   /في عدد الفروع الخضرية    310تفوق الصنف آشور على الصنف كوكر     

إال أن نتائج التحليل اإلحصائي تشير الى أن الفروقات بين الصنفين لم تكن معنوية وعلى هذا فـال                  . ايضا

 310حيث أشار الى تفوق الصنف كـوكر        ) 2000 محمد،(وهذه النتيجة التتفق مع ما الحظه       . اهمية لها 

اعـة لكـال الـصنفين بـين        عل سبب هذا االختالف يعود الى اختالف ظروف الزر        في هاتين الصفتين ول   

  .الدراستين

  

الخضرية والثمريـة     تأثير صنف البذور وجرعات اإلشعاع والتداخل بينهما في عدد الفـروع          :2 جدولال

  .الالزمة لتفتح أول زهرة وأول جوزة وعدد العقد لغاية أول فرع ثمري وعدد األيام
  تأثير الصنف  )كيلوراد(جرعة اإلشعاع 

40  20  10  0  
  الصفة  الصنف

2.29 
2.22 

3.70 a 
2.86 ab 

2.21 ab 
1.95 ab 

1.83 ab 
1.85 ab 

1.43 b 
2.23 ab 

  آشور

  310كوكر

عدد الفروع 

  نبات/الخضرية

  تأثير األشعة  ـ 1.83 1.84 2.08 3.28  ـ

16.67 
15.52 

12.50 b 
12.36 b 

17.26 ab 
13.88 ab 

18.25 ab 
18.90 a 

18.66 ab 
16.95 ab 

  آشور

  310كوكر

عدد الفروع 

  نبات/الثمرية

  تأثير األشعة  ـ b 15.57 ab 18.57 a 17.80 a 12.43  ـ

5.48 
5.34 

5.50 ab 
5.33 ab 

5.76 a 
5.80 a 

5.31 ab 
5.10 b 

5.35 ab 
5.11 b 

  آشور

  310كوكر

عدد العقد لغاية 

  أول فرع ثمري

  تأثير األشعة  ـ ab 5.78 a 5.20 b 5.23 b 5.41 ـ

61.75 
60.50 

69.00 a 
70.00 a 

61.00 b 
59.00 b 

57.00 b 
57.00 b 

60.00 b 
56.00 b 

  آشور

  310كوكر

  عدد األيام

الالزمة لتفتح أول 

  زهرة

  تأثير األشعة  ـ a 60.00 b 57.00 b 58.00 b 69.50  ـ

101.50 a 
98.50 b 

111.00 a 
105.00 a 

100.00 b 
94.00 bc 

97.00 c 
94.00 bc 

98.00 bc 
95.00 bc 

  آشور

  310كوكر

  عدد األيام

الالزمة لتفتح أول 

 جوزة

  تأثير األشعة  ـ a 97.00 b 95.50 b 96.50 b 108.50  ـ

 حسب اختبـار    0.05المتوسطات التي تحمل حروف متشابهة تدل على عدم وجود اختالفات معنوية عند احتمال              : مالحظة

  .دنكن متعدد المدى
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 تشير الى عدم االختالف المعنوي بين نباتات الصنفين المدروسين فيما يخـص             -2–لجدول  كما أن نتائج ا   

إن نتائج الجـدول نفـسه      ). 2000 محمد،(العقدة التي بدأ عندها أول فرع ثمري وهذا يتفق مع ما الحظه           

مـا  نبات للنباتات الناتجة من بذور معرضة الشعة كا       /تشير الى حصول زيادة في عدد الفروع الخضرية         

بالمقارنة مع عدد تلك الفروع في نباتات المقارنة، لكن التحليل االحصائي أوضـح عـدم معنويـة هـذا                   

نبات تتفق مـع مـا      /إن الزيادة المالحظة في عدد الفروع الخضرية        . 0.05االرتفاع عند مستوى إحتمال     

زيادة عدد الفروع   ي  حيث أشار الى أن للجرعات الواطئة من أشعة كاما أثرا ف          ) 1988 حمودي،(الحظه  

 Kuliev(وكـذلك  ) Sayed et al., 1998a(لكن هذه الزيادة ال تتفق مع ماذكره كل من . نبات/الخضرية

and Kuliev, 1978 (نبات بعـد تعـريض   /ول إنخفاض في عدد الفروع الخضريةحيث أشاروا الى حص

الى الجرع المستخدمة فضال    البذور الجافة لجرعات واطئة من االشعاع، وربما يرجع سبب هذا االختالف            

تشعيع البذور الى إرتفاع طفيف في متوسط عدد         وفي الوقت نفسه فقد أدت عملية     . عن إختالف االصناف  

 20 كيلوراد من أشعة كاما إال أن التعرض للجرعـات           10نبات بعد تعريض البذور إلى      /الفروع الثمرية   

 بالمقارنة مع البذور غير المشععة وال شـك إن          نبات/ الى إنخفاض عدد الفروع الثمرية      كيلوراد أدت  40و

 التغيرات فـي عـدد الفـروع        إن التحليل اإلحصائي أوضح أن    . ذلك سوف ينعكس مستقبال على اإلنتاج     

 10وتتفق الزيادة في عدد الفروع الثمريـة فـي الجرعـة            . 0.05نبات كان معنويا عند إحتمال      /الثمرية

من أن الجرعات الواطئة من االشـعة  ) 1988 حمودي،(و) Sayed et al., 1998a( كيلوراد مع ما الحظه

تحفز تكوين عدد أكبر من الفروع الثمرية، لكن اإلنخفاض المالحظ في عدد الفروع الثمرية في الجرعات                

إن نتائج الجدول نفسه تـشير الـى        . االخرى يأتي بسبب إرتفاع الجرعات المستخدمة في الدراسة الحالية        

 يميل نحو اإلرتفاع بشكل عام في متوسط عقـدة أول فـرع             0.05وي عند إحتمال    تغيير طفيف لكنه معن   

حيـث  ) Sayed et al., 1998a(إن اإلرتفاع المالحظ في عقدة أول فرع ثمري تتفق مع ماالحظه . ثمري

 40 و 20أشاروا الى حصول زيادة في متوسط إرتفاع عقدة أول فرع ثمري بعـد التعـرض للجرعـات                  

كما إن اإلنخفاض الطفيف المالحظ في عقدة أول فرع ثمري بعد التعرض لجرعة             . اماكيلوراد من أشعة ك   

من حصول إنخفاض في عقدة أول فرع ثمـري بعـد           ) 1988حمودي،  ( كيلوراد يتفق مع ما الحظه       10

  .التعرض لجرعات واطئة من أشعة كاما

ـ    / تشير الى إرتفاع عدد الفروع الخضرية        )2(إن نتائج الجدول     صنف آشـور بعـد     نبات فـي ال

نبـات فـي البـذور غيـر        /المقارنة مع عدد الفروع الخضرية    التعرض للجرعات المختلفة من اإلشعاع ب     

 للجـرعتين   310نبات بعد تعريض بذور الصنف كوكر     /في حين إنخفض عدد الفروع الخضرية     المشععة  

أن النتـاج   . لوراد كي 40نبات بعد التعرض لجرعة     / كيلوراد بينما إرتفع عدد الفروع الخضرية        20 و 10

وفي الوقت نفـسه فقـد      .  بين العاملين المدروسين   0.05أعاله تشير إلى وجود تداخل معنوي عند احتمال         

نبات بزيادة جرع األشعاع في الصنفين المدروسين بالمقارنة مـع   /حصل انخفاض في عدد الفروع الثمرية     

 بين  0.05ود تداخل معنوي عند احتمال      لقد دلت نتائج التحليل اإلحصائي على وج      . بذورهما غير المشعة  



78 محمد علي محمد صادق و عبد القادر اسكندر

 حصول تذبذب في العقدة التي بدأ عنـدها  )2(كما أوضحت نتائج الجدول     . صنف البذور وجرعة اإلشعاع   

أول فرع ثمري في نباتات الصنفين بعد تعريض بذورهما إلى الجرعـات المختلفـة مـن أشـعة كامـا                    

 بـين العـاملين المدروسـين       0.05د احتمال   وأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تداخل معنوي عن       

  ).الصنف واإلشعاع(

 تشير إلى عدم وجود اختالفات معنوية في متوسط عدد األيام الالزمة لتفـتح              )2(إن نتائج الجدول    

حيث أشار إلـى    ) 2000محمد،  (وهذا ال يتفق مع ما الحظه       . أول زهرة بين نباتات الصنفين المدروسين     

. 310تاجت إلى عدد أقل من األيام لتفتح أول زهرة بالمقارنة مع صنف كوكر            أن نباتات الصنف آشور اح    

 تشير إلى أن الصنف آشور قد احتاج إلى فترة أطول بشكل ملحوظ لتفـتح أول                )2(كما أن نتائج الجدول     

وقد دلت نتائج التحليل اإلحصائي على معنويـة الفروقـات بـين    . 310جوزة بالمقارنة مع الصنف كوكر 

أن االختالف في الفترة الالزمة لتفتح أول جوزة يمكن أن يطور فيما بعد في              . 0.05ند احتمال   الصنفين ع 

أجيال الحقة للحصول على نباتات ذات نضج مبكر لالستفادة مما يعنيه النضج المبكـر للمحـصول مـن                  

  .مزايا

ي عدد األيام    ف 0.05احتمال  فسه إلى زيادة معنوية عند مستوى        في الوقت ن   )2(تشير نتائج الجدول    

الالزمة لتفتح أول زهرة بعد تعريض البذور للجرعات المختلفة من أشعة كاما وتزداد هذه الفترة بـشكل                 

أن تأخر تفتح أول زهرة السيما في الجرعات العاليـة مـن            .  كيلوراد من األشعة   40ملحوظ في الجرعة    

 Sayed(وكذلك مع ) Ozbek et al., 1990(و ) Selim et al., 1985(اإلشعاع يتفق مع ما ذكره كل من 

et al., 1998a .( كما تشير نتائج الجدول)لمختلفة من اإلشـعاع   إلى تسبب عملية التعرض للجرعات ا)2

في زيادة عدد األيام الالزمة لتفتح أول زهرة وأول جوزة في نباتات الصنفين خصوصاً فـي الجرعـات                  

العالية من اإلشعاع وقد دلت نتائج التحليالت اإلحصائية على معنوية هذا االرتفاع مما يعني وجود تداخل                

الناتجة من بذور غير مشععة أو المعرضة لجرعات        معنوي بين العاملين المدروسين بالمقارنة مع النباتات        

  ). كيلوراد10(واطئه من اإلشعاع 

نبـات  / في عدد الجـوزات    310 تشير إلى تفوق الصنف كوكر     )3(جدول  الإن النتائج الموضحة في     

على الصنف أشور، وقد دلت التحليالت االحصائية على عدم معنوية هذا التفوق وهذا يتفق مع ما الحظه                 

 على الصنف أشور في عدد      310أن تفوق الصنف كوكر   . الذي أشار إلى نفس المالحظة    ) 2000 محمد،(

نبات تفوق ال أهمية له بسبب عدم معنويته أوال وبسبب تفوق الصنف أشـور علـى الـصنف                  /الجوزات

 0.05 تشير إلى وجود انخفاض معنوي عند احتمال         )3( في معدل وزن الجوزة، فنتائج الجدول        310كوكر

 بالمقارنة مع الصنف أشور وهذا ما يعطي للصنف أشور تفوق على            310 الجوزة للصنف كوكر   في وزن 

وهذه النتيجة تتفـق    .  في هذه الصفة بسبب معنوية الفروقات بينهما بالنسبة لهذه الصفة          310الصنف كوكر 

  .310كوكربالمقارنة مع الصنف من ارتفاع وزن جوزة الصنف أشور ) 2000 محمد،(مع ما أشار اليه 
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ووزن الجـوزة   نبات/ تأثير صنف البذور وجرعات اإلشعاع والتداخل بينهما في عدد الجوزات :3جدول  ال

  .نبات وتصافي الحليج/جوزة، دليل البذور، القطن الزهر/عدد البذور) غرام(الواحدة 
  تأثير الصنف  )كيلوراد(جرعة اإلشعاع 

40  20  10  0  
  الصفة  الصنف

10.46 
12.84 

6.33 b 
11.75 ab 

11.85 ab 
12.94 ab 

11.27 ab 
15.68 a 

12.37 ab 
10.99 ab 

  آشور

  310كوكر
  نبات/عدد الجوزات

  تأثير األشعة  ـ 10.68 13.48 12.40 9.04  ـ

3.16 a 
2.11 b 

3.30 ab 
1.54 c 

2.76 c 
2.20 d 

2.85 bc 
2.23 d 

3.74 a 
2.48 cd 

  آشور

  310كوكر

وزن الجوزة الواحدة 

  )غرام(

  تأثير األشعة  ـ b 2.48 b 2.54 b 3.11 a 2.42  ـ

16.22 
16.03 

11.42 e 
12.49 de 

15.94 cd 
14.85 cde 

16.82 bc 
16.47 cd 

20.73 a 
20.30 ab 

  آشور

  310كوكر
  جوزة/عدد البذور

  تأثير األشعة  ـ c 15.40 b 16.65 b 20.52 a 11.96  ـ

13.85 a 
9.58 b 

16.29 a 
9.92 c 

13.10 b 
9.99 c 

13.23 b 
9.54 c 

12.79 b 
8.85 c 

  آشور

  310كوكر
  )غرام(دليل البذور 

  تأثير األشعة  ـ a 11.54 b 11.38 b 10.82 b 13.10  ـ

38.82 
32.16 

48.46 a 
22.44 c 

23.70 bc 
27.23 bc 

36.21 abc 
38.72 abc 

46.90 a 
40.24 ab 

  آشور

  310كوكر

حاصل القطن 

  نبات/الزهر

  ثير األشعةتأ  ـ a 25.47 b 37.47 a 43.57 a 35.45  ـ

31.50 
30.00 

31.00 ab 
29.00 b 

32.00 a 
29.00 b 

32.00 a 
31.00 ab 

31.00 ab 
31.00 ab 

  آشور

  310كوكر
  تصافي الحليج

  تأثير األشعة  ـ 31.00 31.50 30.50 30.00  ـ

ختبـار   حسب ا  0.05المتوسطات التي تحمل حروف متشابهة تدل على عدم وجود اختالفات معنوية عند احتمال              : مالحظة

  .دنكن متعدد المدى

  

نبـات إذ أدت    /أثرا سلبيا في عدد الجـوزات     )  كيلوراد 40(لقد كان للجرعات العالية من أشعة كاما        

أدت إلى ارتفاع في عدد     )  كيلوراد 20 و   10(إلى انخفاض هذا العدد إال أن الجرعات األخرى األقل منها           

أن االرتفـاع المالحـظ فـي عـدد         . دم معنويتها نبات لكن هذه التغيرات ال أهمية لها بسبب ع        /الجوزات

   كيلوراد من أشعة كامـا يتفـق مـع مـا أشـار اليـه        20 و   10نبات بعد التعرض للجرعتين     /الجوزات

)Kuliev and kuliev, 1978 ( وكذلك)Narimov, 1971 (  حيث ذكروا أن الجرعات الواطئة من أشـعة

 ,.Abo-Hegazi et al(وكذلك أشار ) Selim et al., 1985(نبات لكن /كاما أدت إلى زيادة عدد الجوزات

نبات بعد استخدام جرعات مختلفة من أشعة كاما ويبدو أن السبب           /الى انخفاض في عدد الجوزات    ) 1990

مع ذلـك فلـم     . في هذا يعود إلى اختالف األصناف فضال عن اختالف الجرعات المستخدمة من األشعة            
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نبات بعد تعريض البذور لجرعات واطئة مـن أشـعة          /وزاتزيادة في عدد الج   ) 1988 حمودي،(يالحظ  

نبات بعـد   /أما النقصان الحاصل في عدد الجوزات     ). أقل بكثير مما هو مستخدم في الدراسة الحالية       (كاما  

  . الحد الذي أدى إلى هذه النتيجة كيلوراد فيبدو أن هذه الجرعة عالية إلى40التعرض لـ 

 كاما بالجرعات المختلفة إلى انخفاض معنوي عنـد احتمـال           لقد أدت عملية تعريض البذور ألشعة     

 في وزن الجوزة الواحدة بالمقارنة مع وزنها في البذور غير المشععة ويزداد هذا االنخفاض بزيادة                0.05

 Aabo-Hegazi(و ) Selim et al., 1985(النخفاض يتفق مع ما الحظه هذا او) 3جدول (جرعة االشعاع 

et al., 1990 ( أشاروا إلى أن الجرعات الواطئة من أشعة كاما تفتقر إلى التأثير في متوسـط وزن  الذين

 )3(ن نتـائج الجـدول      ا. الجوزة ويبدو أن السبب في هذا يعود إلى قلة الجرعات المستخدمة بشكل كبير            

نبات في الصنف أشور بعد تعريض بذوره لألشعة خصوصا للجرعات          /تشير إلى انخفاض عدد الجوزات    

تعريض بذوره للجرعات المختلفـة      رتفع بعد  قد ا  310نبات في الصنف كوكر   / إال أن عدد الجوزات    العالية

نبات معنويـة   /زات كيلوراد وقد كانت التغيرات في عدد الجو       10من األشعة وكان أقصى ارتفاع للجرعة       

ما يدل علـى    ، ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى االختالفات بين استجابة الصنفين لألشعة م            0.05عند احتمال   

 إلـى حـصول     )3(كما تشير نتـائج الجـدول       . جرعة األشعاع ود تداخل معنوي بين صنف البذور و      وج

انخفاض معنوي في وزن الجوزة لكال الصنفين بعد تعريض بذورهما للجرعات المختلفة من أشعة كامـا                

جرعة األشـعاع   وور  هذا يشير إلى وجود تداخل معنوي بين البذ       رنة مع وزن البذور غير المشععة و      بالمقا

  .لصفة وزن الجوزة

غيـر مهـم فـي عـدد         تشير إلى وجود اخـتالف بـسيط و        )3(ان النتائج الموضحة في الجدول      

، اذ أوضح التحليل    310جوزة في الصنف كوكر   /دد البذور جوزة في الصنف أشور بالمقارنة مع ع      /البذور

شور أرتفع بشكل كبير بالمقارنة مع دليل       إال أن دليل البذور للصنف أ     . االحصائي عدم معنوية االختالفات   

 كمـا أوضـحت نتـائج التحليـل         0.05 وكان االرتفاع معنوي عند احتمـال        310البذور للصنف كوكر  

 محمـد، ( في دليل البذور يتفق مع ما الحظه         310أن تفوق الصنف أشور على الصنف كوكر      . االحصائي

-Abd-El( إال أن) Ware et al., 1944(و ) 1980 أحمـد، ( )1982 البيـاتي، ( )1986 داؤد،( )2000

Gawad et al., 1988 (لم يالحظوا وجود اختالفات بين األصناف التي درسوها في دليل البذور.  

 في عـدد    0.05 توضح حصول انخفاض معنوي عند احتمال        )3(إن النتائج الموضحة في الجدول      

ـ  . جوزة مع زيادة جرعة االشعاع/البذور ) Constantin, 1964(ا الحظـه  وهذا االنخفاض يتفق مـع م

)Abo-hegazi et al., 1990(  ورغم ذلك فان نتائج الجدول نفسه تشير إلى حصول ارتفاع في دليل البذور

ية هذا االرتفاع عند    وتشير نتائج التحليل االحصائي إلى معنو     . و يزداد هذا االرتفاع بزيادة جرعة االشعاع      

د التعرض لجرعات مختلفة من أشـعة كامـا يتفـق مـع مـا               ان ارتفاع دليل البذور بع    . 0.05احتمال  

الذي أشار إلـى  ) Al-Ashwat et al., 1995( إال أنه ال يتفق مع ما الحظه) Eilas et al., 1991(الحظه
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عدم حصول أي تغير معنوي في دليل البذور بعد التعرض لجرعات مختلفة من أشعة كاما ويبدو أن هـذه       

  .األصناف و الجرعات و البيئات وغيرهااالختالفات تعود إلى اختالف 

بعـد  ) 310أشور وكوكر (جوزة في الصنفين    / تشير إلى انخفاض عدد البذور     )3(ان نتائج الجدول    

جوزة في النباتات الناتجة من     /تعريض بذورهما للجرعات المختلفة من أشعة كاما بالمقارنة مع عدد البذور          

 بين هذين العاملين في التأثير      0.05ل معنوي عند احتمال     بذور غير مشععة وهذا ما يشير الى وجود تداخ        

ومن جهة اخرى فان نتائج الجدول توضح ارتفاع دليل البذور في الصنفين بشكل عـام               . على هذه الصفة  

نتيجة لتعرض بذورهما لالشعاع و زراعتها بالمقارنة مع البذور غير المعرضة وأن االرتفاع في الصنف               

أن التحليل االحصائي أوضح أن هـذا االرتفـاع كـان      و 310ي الصنف كوكر  ر و ضوحا منه ف    أشور أكث 

  . مما يدل على وجود تداخل معنوي بين العاملين المدروسين0.05معنويا عند احتمال 

ورغـم  ) 3 جدولال(نبات  / في حاصل القطن الزهر    310لقد تفوق الصنف أشور على الصنف كوكر      

هذا ال يتفـق    يل االحصائي أوضحت عدم معنويته و      نتائج التحل  أن الفارق بين الصنفين كان ملحوظا إال أن       

 على الصنف أشور    310في نفس الصنفين إذ أشار إلى تفوق الصنف كوكر        ) 2000 محمد،(مع ما الحظه    

ورغم ذلك فان العديد من الباحثين أشاروا إلـى وجـود           . في حاصل القطن الزهر الكلي وليس لكل نبات       

 أحمـد، ) (1982 البيـاتي، ) (1986 داؤد،(ي حاصل القطن الزهر مـنهم       اختالفات بين أصناف القطن ف    

كما تشير نتائج الجدول إلى عدم وجود فروقات واضحة في تصافي الحليج بين الصنفين و رغم                ). 1980

 وهذا يتفق   310ذلك فهنالك زيادة طفيفة غير معنوية لتصافي الحليج في الصنف أشور على الصنف كوكر             

على نفس الصنفين لكنه أشار إلى معنوية الفروقات بين الـصنفين وربمـا             ) 2000 ،محمد(مع ما الحظه    

ان .  زراعة كال الـصنفين فـي الدراسـتين        يعود سبب االختالف في المعنوية إلى االختالف في ظروف        

بعد التعرض للجرعات المختلفـة     ) 3 جدولال(جوزة  /االنخفاض المالحظ في وزن الجوزات وعدد البذور      

 توضح انخفاض معنوي عند احتمال      )3( قد انعكس على حاصل القطن الزهر، فنتائج الجدول          من االشعاع 

أن االنخفاض المالحظ في حاصل القطن      .  في حاصل القطن الزهر بعد تعريض البذور ألشعة كاما         0.05

  مـن لكـن كـل  ). Younis and Hammud, 1961) (Slime et al., 1985(الزهر يتفق مع ما الحظه 

)Sayed et al., 1998b ( و)Al-Oudat and Kalifa, 1993, 1996 (  وكــذلك)Elias et al., 1991 (

لم ) 1988 حمودي،(أشاروا إلى حصول زيادة في حاصل القطن الزهر بعد التعرض ألشعة كاما، كما أن               

إن سبب التناقض في    . يالحظ تغيرات في حاصل القطن الزهر بعد التعرض للجرعات الواطئة من األشعة           

ان نتائج نفـس    . نتائج البحوث يعود على ما يبدو إلى اختالف األصناف و الظروف و الجرع المستخدمة             

الجدول تشير إلى عدم اختالف تصافي الحليج بشكل واضح بين النباتات الناتجة من الجرعات المختلفة من                

  مـا أشـار اليـه     أشعة كاما، وقد أوضح التحليل االحصائي عدم معنوية االختالفات وهـذا يتفـق مـع                

)Elias et al., 1991 ( و) ،(فـي حـين ال يتفـق مـع     ) 1988 حمـوديAl-Ashwat et al., 1995(  

 حيث أشاروا إلى حصول زيادة في تصافي الحليج ألصناف مختلفة مـن  )Al-Garbawi et al., 1984( و



82 محمد علي محمد صادق و عبد القادر اسكندر

 ,.Sayed et al(كما ال يتفق أيضا مـع مـا ذكـره    . القطن بعد تعريض بذورها لجرعات من أشعة كاما

1998b ( و)Abo-Hegazi, et al., 1990 (  أن هـذا  . الذين أفادوا بحصول نقصان في تـصافي الحلـيج

طرئـق التربيـة و الجرعـات       وث قد يرجع إلى اختالف األصـناف والبيئـات و         التناقض في نتائج البح   

  .المستخدمة من األشعة

 كيلوراد من أشعة 20 و 10ات  توضح أن تعريض بذور الصنف أشور للجرع )3(إن نتائج الجدول    

 كيلوراد أدت إلى ارتفاع طفيف في       40نبات لكن الجرعة    /كاما أدت إلى انخفاض في حاصل القطن الزهر       

 إلى الجرعات المختلفة من أشعة كاما أدت إلى انخفاض          310الحاصل إال أن تعريض بذور الصنف كوكر      

ن الزهر للصنفين تغيـرات معنويـة عنـد         لقد كانت التغيرات في حاصل القط     . في حاصل القطن الزهر   

وفي الوقت نفسه فـان نتـائج       .  مما يدل على وجود تداخل معنوي بين العاملين المدروسين         0.05احتمال  

 مما يدل   0.05نفس الجدول تشير إلى تغير تصافي الحليج للصنفين بحدود ضيقة لكنها معنوية عند احتمال               

  .روسينل معنوي بين العاملين المدعلى وجود تداخ
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