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Abstract 

 

A field experiment was carried out during winter season of 2017-2018 at at the 

research station of college of agricultural engineering sciences - university of Baghdad 

to evaluate the growth and yield of two flax cultivars. Randomized complete block 

design (RCBD) at three replicates. The experiment included planting the seeds of two 

cultivars of flax (Syrian and Egyptian). The results showed that the Syrian cv. gave the 

highest means of plant height (68.77 cm), stem diameter (2.61 mm), number of main 

branch per plant (4.85 branch . plant-1), number of capsules per plant (105.56 capsule 

. plant-1), number of seeds per capsule (7.93 seed . capsule-1), seed yield (1.13 ton . 

ha-1), biological yield (4.31 ton . ha-1) and harvest index (26.21%). Also, the results 

showed that there was non-significant difference between two cultivars in weight of 

1000 seeds. 
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ن من   الكتانتقييم نمو وحاصل بذور صنفي 
 

 هناء خضي  محمد علي الحيدري

 آمنة فرحات عبد القادر 
 بارق عبد الحق سعدي
 باسم حامد جاسم 

 
 الملخص

ي المحطة البحثية  2018-2017نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي لعام 
ف 

التابعة لكلية علوم الهندسة الزراعية بهدف تقييم نمو وحاصل صنفي   من الكتان. 
بتصميم القطاعات الكاملة المعشاة وبثالثة مكررات، وتضمنت زراعة  طبقت التجربة

بذور صنفي   من الكتان )السوري والمرصي(.اظهرت نتائج البحث تفوق نباتات 
ي أغلب الصفات المدروسة، واعطت أعىل النتائج لصفات ارتفاع 

الصنف السوري ف 
ي النبات )ملم( وعدد األفرع الرئ 2.61سم( وقطر الساق ) 68.77النبات )

 4.85يسة ف 
ي النبات )1-فرع . نبات

( وعدد البذور 1-كبسولة . نبات  105.56( وعدد الكبسوالت ف 
ي الكبسولة )

طن  1.13( مما انعكس عىل زيادة حاصل البذور )1-بذرة . كبسولة 7.93ف 
ي )1-. ه %( قياسا 26.21( ودليل الحصاد )1-طن . ه 4.31( والحاصل البيولوج 

لمرصي الذي حقق أقل النتائج للصفات المذكورة بالتتابع، ولم بنباتات الصنف ا
ي وزن 

بذرة وعىل الرغم من عدم اختالفهما المعنوي  1000يختلف الصنفان معنويا ف 
غم قياسا بالصنف  6.57إال أن الصنف المرصي اعىط أعىل متوسط للصفة بلغ 

 .غم 6.34السوري الذي اعىط 

ي، حاصل البذورالكتان، األصن: الكلمات المفتاحية  .اف، النمو الخرص 

 

 المقدمة

المهمة  المحاصيلمن  Linaceae( الذي يعود إىل العائلة الكتانية  (.Linum usitatissimum Lالكتان يعد 

ي أنحاء مختلفة من العالم )
ة زراعته ف  (، والذي يزرع أما للحصول عىل أليافه Genser and Morris، 2003والمنتشر

ي 
ي تدخل ف 

ها أو للحصول عىل بذوره ذات المحتوى المرتفع من االت  الثابتة  لزيوتمجاالت صناعة المالبس وغي 

ي المجاالت الصناعية المختلفة كالورنيش والدهانات فضال عن فائدتها الطبية لما تحويه من 40%)
ي تدخل ف 

( والت 

ي الغرض Matheson، 1976) 9واألوميغا  6واألوميغا  3أحماض دهنية غي  المشبعة كاألوميغا 
( أو كمحصول ثنائ 

مليون طن سنويا، وتحتل كندا موقع الصدارة  2.5 للحصول عىل كليهما. يبلغ اإلنتاج العالمي من بذور الكتان حواىلي 

بالتتابع  2.2و 3.5و 8و 9و 25.5و 34 من االنتاج العالمي تليها الصي   والهند وأمريكا وأثيوبيا ومرص بنسب تبلغ تقريبا

ي العراق فقد أصبحت المساحات المزروعة بهذا المحصول شبه معدومة ، (FAO، 2009ج العالمي )من اإلنتا 
أما ف 

كي   عىل إنتاج المحاصيل الشتوية األخرى فضال 
وبطبيعة الحال فإن هذا األمر يعود إىل عدد من األسباب أهمها الي 

طلب توجيه البحث العلمي باتجاه اجراء عن عدم اهتمام المختصي   بزراعة وإنتاج هذا المحصول األمر الذي يت

ي وحدة المساحة وهذا يتحقق 
العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بزراعة هذا المحصول وتحسي   إنتاجيته ف 

من خالل استخدام التطبيقات الزراعية المختلفة كالزراعة بمواعيد مختلفة أو اضافة األسمدة بمختلف أنواعها أو 

ها فضال عن العمل عىل ادخال أصناف تمتاز بإنتاجيتها العالية أو تحسي   حاصل األصناف الكثافة النباتية وغ ي 

ي من شأنها أن تجعل النبات قادرا عىل استغالل مقدرته الوراثية 
المتوفرة من خالل استعمال العمليات الزراعية الت 

اكيب والفسلجية الكامنة ألعىل مستوى مطلوب، فقد اشارت نتائج العديد من الدرا سات إىل أن األصناف والي 

الوراثية للكتان تبدي اختالفا وراثيا ومورفولوجيا واسعا فيما بينها ألغلب صفات النمو ومكونات الحاصل األمر الذي 

 Leilah et al.، 2003، Khan et al.، 2005، Abd-Elhamid andسينعكس وبشكل مؤكد عىل الحاصل البذور )



19 | Hanaa Khudhaier Mohammed Ali AL-HAIDARY  , A.F.Abed AL-KHADER , 

B.A.SAADY  & B.H.JASEM   
 
 

 
 

December 2021, Volume 3, Issue 4 
 p. 17-22 

 

Sadak، 2012، Shakya and Barwa، 2017 بينت نتائج دراسة .)Kumer ( وجود فروق معنوية 2016وآخرون )

ي الكتان 
ي صفات النمو والحاصل ومكوناته، إذ حقق الصنف  Swetaو Shubhraبي   صنف 

أعىل النتائج  Swetaف 

ي النبات ) 70.90الرتفاع النبات )
ي النبات )1-فرع . نبات 4.64سم( وعدد األفرع ف 

  40.70( وعدد للكبسوالت ف 

ي الكبسولة )1-كبسولة . نبات
غم( وحاصل البذور  7.40بذرة ) 1000( ووزن 1-بذرة . كبسولة 9.40( وعدد البذور ف 

 Guptaالذي حقق أقل النتائج للصفات المذكورة بالتتابع، ووجد  Shubhra( قياسا بالصنف 1-طن . ه 1.19)

ي صفات Localو LC-54و LC-2063و LC-2023ن )( اختالفا معنويا بي   أصناف مختلفة من الكتا2017وآخرون )
( ف 

 70.63بأعىل متوسط الرتفاع النبات ) LC-2063النمو والحاصل ومكوناته للكتان، فقد تفوقت نباتات الصنف 

ي النبات ) 77.62و
طن .  0.59و 0.49( وحاصل البذور )1-كبسولة . نبات  45.66و 42.20سم( وعدد الكبسوالت ف 

ي النبات بلغ 1-ه
ي الموسم األول فقط قياسا بنباتات  1-فرع نبات 9.38( لموسمي الدراسة بالتتابع وعدد األفرع ف 

ف 

ي متوسط عدد الذي حق Localالصنف 
ق أقل النتائج للصفات المذكورة، ولم تكن الفروق معنوية بي   األصناف ف 

ي الكبسولة ووزن 
ي من الدراسة وعدد البذور ف 

ي النبات خالل الموسم الثائ 
بذرة لكال موسمي الدراسة  1000األفرع ف 

ي تحديد طبيعة نمو الكتان وسل
وك نباتاته فقد نفذ هذا البحث بالتتابع. هذا ونتيجة لقلة الدراسات المتعلقة ف 

ي وحدة تحت ظروف المنطقة الوسىط من العراق. 
 بهدف تقييم نمو ومكونات حاصل وحاصل الكتان من البذور ف 

 

 المواد وطرائق العمل

ي المحطة البحثية التابعة لكلية علوم الهندسة  2018-2017نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي لعام 
ف 

ي تربة
طينية غرينية بهدف تقييم نمو وحاصل صنفي   من الكتان. طبقت التجربة بتصميم القطاعات  الزراعية ف 

وبثالثة مكررات، وتضمنت زراعة بذور صنفي   من الكتان )السوري والمرصي(. اجريت  RCBDالكاملة المعشاة 

بة من حراثة وتنعيم وتسوية ثم قسمت أرض التجربة إىل وحدات تجريبية  وحدات  6بلغ عددها عمليات خدمة الي 

ي احتوت عىل  2× م طول  1) 2م 2تجريبية، وكانت مساحة الوحدة التجريبية الواحدة 
خطوط  10م عرض( والت 

ين  19بتاري    خ  1-كغم . ه  50سم، وبعدها زرعت بذور أصناف الكتان رسبا بكمية بذار بلغت  20المسافة بينها  تشر

ي 
كغم   90( وبمتوسط Khajani et al.، 2012الكميات الموصي بها ) . اضيفت األسمدة الكيميائية بحسب2017الثائ 

N كغم   120و 1-. هP كغم   80و 1-. هK دفعة واحدة قبل الزراعة، وجرت عمليات خدمة المحصول من  1-. ه

نيسان للصنفي   السوري والمرصي  26و 15ري وعزق وتعشيب كلما دعت الحاجة لذلك، وحصدت النباتات بتاري    خ 

عد ظهور عالمات النضج عىل النباتات والمتضمنة سقوط األوراق جميعها واصفرار النبات بالكامل وجفاف بالتتابع ب

 الكبسوالت. 

 

 الصفات المدروسة

ي -أوال  صفات النمو الخضن

بة إىل قمة النبات عند مرحلة الحصاد  ارتفاع النبات )سم(: . 1 تم قياس متوسط ارتفاع الساق الرئيس من سطح الي 

 ولخمسة نباتات اخذت عشوائيا من الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية. 

باستخدام الرئيس عند مرحلة الحصاد منتصف الساق متوسط قطر الساق من  تم قياس . قطر الساق )ملم(: 2

 حدة تجريبية. و ة لكل الوسطي الخطوطمن  اخذت عشوائيا تات نباخمسة لVernierازهج

ي  (:1-. عدد األفرع الرئيسة )فرع . نبات3
ي النبات ف 

تم حساب متوسط عدد األفرع الجانبية الرئيسة الموجودة ف 

 خذت عشوائيا من الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية. أمرحلة الحصاد ولخمسة نباتات 
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 ومكوناتهصفات الحاصل -ثانيا

ي النباتات الخمسة المأخوذة عشوائيا من 1
ي النبات: تم حساب متوسط عدد الكبسوالت ف 

. عدد الكبسوالت ف 

 الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية. 

ي 2
ي كبسوالت النباتات عىل عدد الكبسوالت ف 

ي الكبسولة: تم حسابها من قسمة عدد البذور ف 
. عدد البذور ف 

 وذة عشوائيا من الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية. النباتات الخمسة المأخ

بذرة بشكل  1000بذرة )غم(: بعد خلط بذور النباتات المحصودة من كل وحدة تجريبية اخذ منها  1000. وزن 3

ي ثم وزنت واستخرج متوسطها. 
 عشوائ 

وبعد عزل القش ريبية من كل وحدة تجمي  لمرب  ع لية دراس يدوي لجريت عم(: ا1-. حاصل البذور الكىلي )طن . ه4

 .1-ه.  إىل طن 2-م.  حولت من غمالبذور عن 

ي )طن . ه5 ، إذ وزنت البذور الكىلي من النباتات المحصودة لتقدير حاصل ه تم حساب(: 1-. الحاصل البيولوج 

 .1-ه.  إىل طن 2-م.  حولت من غم( + قشلها )بذور النباتات بأكم

ي ). دليل الحصاد )%(: تم حسابه كنسبة 6 ، Donaldمئوية من قسمة حاصل البذور الكىلي عىل الحاصل البيولوج 

1962.) 

ي التجربة 
تيب والتصميم المستخدم ف  حللت البيانات احصائيا للصفات المدروسة جميعها لموسم واحد حسب الي 

بية عند ( للمقارنة بي   المتوسطات الحساL.S.D، واستخدم اختبار أقل فرق معنوي )Gnestatباستعمال برنامج 

 (.Steel and Torrie، 1960) 0.05درجة احتمال 

 

 النتائج والمناقشة

ي -1  صفات النمو الخضن

ي صفات النمو  1يظهر من نتائج الجدول 
ي الكتان )السوري والمرصي( ف 

وجود اختالف معنوي بي   صنف 

ي، فقد تفوقت نباتات الصنف السوري بأعىل متوسط الرتفاع النبات  ملم  2.61ر الساق سم وقط 68.77الخرص 

ي النبات 
قياسا بنباتات الصنف المرصي الذي حقق أقل النتائج للصفات 1-فرع نبات 4.85وعدد األفرع الرئيسة ف 

( بالتتابع، وقد يعود سبب هذا االختالف بي   الصنفي   إىل 1-فرع . نبات 3.98ملم و 2.03سم و 60.57المذكورة )

ي ومقدرتها عىل الت
ات طبيعة تركيبها الورائ  ي العديد من مؤرسر

عبي  عن نفسها إذ تختلف أصناف الكتان فيما بينها ف 

ي )  (.Verma and Pathak، 1993النمو الخرص 

ي1جدول  ي صفات النمو الخرص 
 . اختالف األصناف ف 

ي النبات قطر الساق )ملم( ارتفاع النبات )سم( األصناف
 عدد األفرع الرئيسة ف 

 4.85 2.61 68.77 السوري

 3.98 2.03 60.57 المرصي
L.S.D 0.05 5.24 0.32 0.25 

 مكونات الحاصل والحاصل ودليل الحصاد -2

ي  2تشي  نتائج الجدول 
ي عدد الكبسوالت ف 

ي الكتان )السوري والمرصي( ف 
إىل وجود فروق معنوية بي   صنف 

ي وزن 
ي الكبسولة إال أنها لم تختلف معنويا ف 

تمي   الصنف السوري بأعىل بذرة، إذ  1000النبات وعدد البذور ف 

ي النبات 
ي الكبسولة  1-كبسولة . نبات  105.56متوسط لعدد الكبسوالت ف 

 1-بذرة . كبسولة 7.93وعدد البذور ف 

( 1-بذرة . كبسولة 5.33و 1-كبسولة . نبات  76.02قياسا بالصنف المرصي الذي اعىط أقل النتائج للصفتي   )

مرتبطا بالطبيعة الوراثية لكل صنف، أو يعود سبب تفوق الصنف السوري  بالتتابع، وأن سبب هذا التغاير قد يكون

ي )الجدول  ي صفات النمو الخرص 
ي هاتي   الصفتي   إىل تفوقه ف 

 (.1ف 

ي مكونات الحاصل2جدول 
 . اختالف األصناف ف 
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ي النبات األصناف
ي الكبسولة عدد الكبسوالت ف 

 عدد البذور ف 
 بذرة 1000وزن 
 )غم(

 6.34 7.93 105.56 السوري

 6.57 5.33 76.02 المرصي

L.S.D 0.05 2.90 0.38 غ.م 

،  3كما تبي   نتائج الجدول  ي ي حاصل البذور والحاصل البيولوج 
( اختلفا معنويا ف  ي الكتان )السوري والمحىلي

أن صنف 

ي  1-طن . ه 1.13إذحققت نباتات الصنف السوري أعىل متوسط لحاصل البذور  طن .  4.31والحاصل البيولوج 

( بالتتابع. 1-طن . ه 3.83 1-طن . ه 0.75قياسا بنباتات الصنف المرصي الذي حقق أقل النتائج للصفتي   ) 1-ه

ي الكبسولة ووزن البذرة، وهذه 
ي النبات وعدد البذور ف 

يمثل حاصل البذور نتاج مكونات عدة هي عدد الكبسوالت ف 

ي يق
ي تتأثر بالعوامل المكونات هي المحصلة النهائية للفعاليات الحيوية الت 

وم بها النبات خالل دورة حياته والت 

ي حاصل البذور نتيجة لزيادة مكوني   
الوراثية والبيئية المختلفة، ويظهر من نتائج البحث أن الصنف السوري تفوق ف 

ي الكبسولة )الجدول 
ي النبات وعدد البذور ف 

ي 2من مكونات الحاصل هما عدد الكبسوالت ف 
(، كما أن تفوقه ف 

ي )الجدول صفا . 1ت النمو الخرص  ي  ( وحاصل البذور انعكس إيجابيا عىل زيادة الحاصل البيولوج 

% قياسا 26.21أن نباتات الصنف السوري تفوقت معنويا بأعىل دليل حصاد بلغ  3كما يالحظ من نتائج الجدول 

فاءة تحويل نواتج %. يشي  دليل الحصاد إىل ك19.75بنباتات الصنف المرصي الذي حقق أقل دليل حصاد بلغ 

ي إىل حاصل اقتصادي، ويمثل نسبة حاصل البذور إىل المجموع الكىلي للمادة الجافة للنبات 
التمثيل الكربوئ 

ي حاصل البذور 
ي دليل الحصاد يعود إىل تفوقه ف 

( لذا فإن سبب تفوق الصنف السوري ف  ي )الحاصل البيولوج 

 . ي  والحاصل البيولوج 

ي حاص3جدول 
ي ودليل الحصاد. اختالف األصناف ف   ل البذور الكىلي والحاصل البيولوج 

 حاصل البذور  األصناف
 (1-)طن ه

ي   الحاصل البيولوج 
 (1-)طن ه

 دليل الحصاد
 )%( 

 26.21 4.31 1.13 السوري

 19.75 3.83 0.75 المرصي
L.S.D 0.05 0.03 0.42 3.72 
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