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 تأثیر مواعید الزراعة وتسقیط األوراق في نمو وحاصل زھرة الشمس
  أیاد طلعت شاكر

  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة 
  
  الخالصة

في حقل الرشیدیة بمحافظة نینوى باسhتخدام تصhمیم القطhع المنشhقة  ٢٠٠٦أجري البحث في سنة 
مhایس  ١٠و ) S2(نیسhان  ٢٠و) S1(آذار  ٢٧: دراسhة ثالثhة مواعیhد للزراعhة تم  إذ .وبثالث مكررات

)S3(.  اتhhي النبhhقیط األوراق فhhامالت لتسhhة معhhفر : وثالثhhص)ألوراقhhقیط لhhدون تسhhب) (D1 ( قیطhh٤وتس 
وذلhhك فhhي مرحلhhة اصhhفرار ظھhhر القhhرص الزھhhري ) D3(نبhhات /أوراق ٨وتسhhقیط ) D2(نبhhات /أوراق

: تفhhوق معنhhوي فhhي الصhhفات  إلhhىأشhhارت نتhhائج البحhhث . زھhhرة الشhhمس  وتhhأثیر ذلhhك فhhي نمhhو وحاصhhل
حاصل البذور وحاصل الزیت عنhد التبكیhر و بذرة ١٠٠٠القرص ووزن /المساحة الورقیة و عدد البذور

سhلبیاً ) D3و  D2(نبhات /أوراق ٨و  ٤كhان تhأثیر تسhقیط  في حhین .)S1) (آذار ٢٧(في موعد الزراعة 
بلغ أعلى معدل معنhوي . إذ ازدادت بزیادة شدة التسقیط صفة المساحة الورقیة  ءباستثنافي تلك الصفات 

أظھhر تحلیhل االنحhدار عالقhة . S2D1و  S1D1لحاصل البذور وحاصhل الزیhت عنhد معhامالت التhداخل 
حاصhل البhذور، نسhبة الزیhت وحاصhل : وراق في النبات ونسبة الفقد لكل من خطیة بین شدة التسقیط لأل

  .الزیت 
  

  المقدمة
فقhد  .یسبب التبكیر أو التأخیر في موعد الزراعة إلى زیادة أو نقصان في حاصل البhذور والزیhت

المساحة الورقیة وعدد األقراص وقطhر القhرص : إلى تفوق معنوي في الصفات ) ٢٠٠٥(أشار الدلیمي 
مhایس مقارنhة  ٢٠قرص والنسبة المئویة للزیت وحاصل الزیت عند الزراعة فhي الموعhد /وعدد البذور 

) ٢٠٠٢(بینمhا اسhتنتج الجبhوري وعبhد هللا . حزیران  ١٩حزیران و  ٩مایس و  ٣١: بمواعید الزراعة 
بذرة فقhط  ١٠٠٠أعطى تفوقاً معنویاً في وزن ) آذار ١٠(إلى أن التبكیر في زراعة بذور زھرة الشمس 

الhhى انخفhhاض فhhي قطhhر أن التhhأخیر فhhي موعhhد الزراعhhة یhhودي ) ١٩٩٦(والحhhظ السhhاھوكي وآخhhرون . 
إلhhى أن حاصhhل الزیhhت عنhhد ) ١٩٩٥(وآخhhرون  Andriaبینمhhا أشhhار . قhhرص /القhhرص وعhhدد البhhذور

یحhدث تسhقیط ألوراق نبhات زھhرة الشhمس إمhا . الزراعة الربیعیة كان أفضل مقارنة بالزراعة الصیفیة 
hhات نفسhhرات للنبhhة الحشhhاف ومھاجمhhاد والجفhhاح واالنجمhhة كالریhhل مناخیhhل عوامhhائن بفعhhرور المكhhھ وم

قhhد یhhتم إجhhراء عملیhhة تسhhقیط األوراق . واآلالت فhhي الحقhhل أو نتیجhhة لالسhhتخدام غیhhر الصhhحیح للمبیhhدات 
وذلhك ) ٢٠٠٧( Baydarو  Erbapففhي تجربhة قhام بھhا كhل مhن  .اصطناعیاً حسب مرحلة نمhو النبhات

و  ٢٠و  ١٠و  ٥وإزالhة  .)بhدون إزالhة األوراق(صhفر : باستخدامھم ستة مستویات من تسقیط األوراق 
أدى إزالhة األوراق جزئیhاً أو كلیhاً إلhى نقhص ،  وذلك في مرحلة ماقبل تزھیر النبhات ، نبات/ ورقة  ٢٥

وآخhرون  Muroبینمhا أسhتنتج . في حاصل البذور ونسبة الزیت مقارنة بالمعاملة بدون تسقیط لhألوراق 
٪ ١٠٠اسیة لعملیة تسقیط األوراق وان تسhقیط ھي األكثر حسللنبات أن مرحلة ماقبل التزھیر ) ٢٠٠١(

قhرص /٪ مhن حاصhل البhذور ونقhص فhي عhدد البhذور٩٢من األوراق في ھذه المرحلة یؤدي إلى نقhص 
٪ من األوراق فhي مرحلhة اصhفرار ظھhر القhرص الزھhري إلhى ١٠٠وأدى تسقیط  .بذرة ١٠٠٠ووزن 
لتسhقیط فhي حاصhل البhذور عنhد مرحلhة بینمhا لhم تhؤثر تلhك النسhبة مhن ا، ٪ من حاصل البذور ٥٠نقص 

أن إزالhhhة ) ١٩٩٤( Johnsonو  Schneiterواسhhhتنتج ) . نضhhhج البhhhذور(النضhhhج الفسhhhیولوجي للنبhhhات 
الثلث العلوي من األوراق لمحصول زھhرة الشhمس فhي مرحلhة التزھیhر یعطhي أقhل حاصhل مhن البhذور 

شhدة تسhقیط األوراق وذلhك فhي  یھدف البحhث إلhى معرفhة أفضhل موعhد للزراعhة ومhدى تhأثیر. والزیت 
  . مرحلة اصفرار ظھر القرص الزھري لنبات زھرة الشمس 

  
  مواد البحث وطرائقھ

hي حقhة فhي لوأجریت ھذه الدراسhزارعین فhام  المhوى عhة نینhیدیة بمحافظhة  ٢٠٠٦الرشhي تربhف
عhhة فhhي ثالثhhة مواعیhhد للزرا) صhhنف فرنسhhي مسhhتورد( Manonالصhhنف  إذ تhhم زراعhhة .مزیجیhhة رملیhhة

وأجhhhري تسhhhقیط لhhhألوراق عنhhhد مرحلhhhة  .)S3(مhhhایس  ١٠و ) S2(نیسhhhان  ٢٠و ) S1(آذار  ٢٧: وھhhي 
ابتدا من اسفل النبhات وذلك بازالة جزء من االوراق  .اصفرار ظھر القرص الزھري للنبات ولكل موعد

 ١٦/١/٢٠٠٨وقبولھ   ٢١/١٠/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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 ٤ وتسhhhقیط) D1) (بhhhدون تسhhhقیط للhhhوراق(صhhhفر : حیhhhث شhhhملت معhhhامالت التسhhhقیط ، وحتhhhى أعhhhاله 
٪ مhhن ٤٠و  ٢٠ وصhhفر: وبمhhا یعhhادل نسhhبة تسhhقیط  .)D3(نبhhات /أوراق ٨وتسhhقیط  )D2(نبhhات /قأورا

. ورقhة  ٢٠معhدل عhدد األوراق فhي النبhات الواحhد ھhو  االعتبhارنبات على التوالي وأخذ بنظر /األوراق
زیhع تhم تو إذ .تمت الزراعة في ثالثة مكررات في قطاعات عشوائیة كاملة ووفق تصمیم القطع المنشhقة

 اإلحصhائياجhري التحلیhل . فhي قطhع ثانویhة  وشhدة تسhقیط األوراق ،مواعید الزراعhة فhي قطhع رئیسhیة
كمhا اجhري تحلیhل االنحhدار بhین شhدة التسhقیط لhألوراق ونسhبة  .٪٥واختبار دنكن عنhد مسhتوى احتمhال 

وبمقhدار  )N٪ ٤٦(أضیف السhماد النتروجینhي علhى شhكل یوریhا ) . ١٩٨٧ .الراوي(الفقد في الحاصل 
نصhhف الكمیhhة عنhhد الزراعhhة والنصhhف اآلخhhر بعhhد شhhھر مhhن  .وعلhhى دفعتhhین كتhhارھ/كغhhم نتhhروجین ٨٠

) P2O5٪ ٤٨(وأضhhیف السhhماد الفوسhhفاتي علhhhى شhhكل سhhوبر فوسhhفات الكالسhhیوم الثالثhhhي  ، الزراعhhة
 ةزرعhت بhذور زھhرة الشhمس بكثافhة نباتیh. وذلhك عنhد إعhداد األرض  كتارھ/كغم فسفور ١٠٠وبمقدار 

اجhري ). سhم٦٠سhم وبhین مhرز وآخhر  ٢٥المسافة بین نبات وآخhر بعhد الخhف ( كتارھ/ألف نبات ٦٦.٧
كما تم التخلص من األدغhال وذلhك  ، عدد من الریات خالل مدة نمو المحصول وذلك حسب حاجتھ للماء

الزراعhة  آب لمواعید ١٢أجري الحصاد بتاریخ . بواسطة العزق الیدوي ولمرتین خالل مدة نمو النبات 
بعhد وأخذت عشرة نباتات من كhل وحhدة تجریبیhة  .٢م٤×٣مساحة الوحدة التجریبیة لكل معاملة . الثالثة 

وذلhك حسhب المعادلhة التالیhة ) نبhات/٢م(المسhاحة الورقیhة : وتم دراسhة الصhفات التالیhة ،تسقیط االوراق 
 .Eldabasو  Elsahookie(نبhhhhhات )/م(مربhhhhhع مجمhhhhhو熬 أطhhhhhوال األوراق ×  ٠.٦٥=          وھhhhhي
والنسhبة المئویhة للزیhت فhي البhذور ) غhم(بhذرة  ١٠٠٠وزن  .قhرص/كما تم دراسة عدد البhذور) ١٩٨٢

تhم حسhاب حاصhل البhذور الفعلhي لجمیhhع ) . كتhارھ/كغhم(وحاصhل الزیhت) كتhارھ/كغhم(وحاصhل البhذور 
یت في البذور بواسطة جھhاز تم تقدیر نسبة الز.  كتارھ/النباتات في كل وحدة تجریبیة وتحویلھا إلى كغم

فقhhد تhhم ) كتhhارھ/كغhhم(أمhhا حاصhhل الزیhhت ) . ١٩٨٠ ، AOAC(السكسhhولیت وحسhhب الطhhرق القیاسhhیة 
  حسابھ وفق المعادلة التالیة وھي 

  فھو أما نسبة الفقد في الحاصل) كتارھ/كغم(حاصل البذور × النسبة المئویة للزیت في البذور = 
  معاملة التسقیط – معاملة المقارنة              

  ) .٢٠٠١ ، وآخرون Muro( ١٠٠ ×ـــــــــــــــــــــ  =   
  معاملة المقارنة                      

  
  النتائج والمناقشة

وجود زیادة معنویة في ھhذه الصhفة عنhد التبكیhر فhي موعhد  إلى) ١(الجدول  یوضح :المساحة الورقیة 
مكhث المحصhول بالتربhة ومالئمhة الظhروف المناخیhة عنhد طhول فتhرة  إلhى، وقد یعزى ذلك S1الزراعة 

) ٢٠٠٥(الhدلیمي و )١٩٩٦(السhاھوكي  وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصhل إلیhھ .ذلك الموعد من الزراعة
وقد تعhزى ھhذه  ، D3كما ازدادت المساحة الورقیة وبلغت أعلى مقدار لھا عند معاملة تسقیط األوراق . 

وھذه النتیجhة تتفhق مhع مhا توصhل  ، حاصل في عدد األوراق للنبات الواحدالزیادة إلى تعویض النقص ال
وكhhان  S1D3أعلhhى زیhhادة للمسhhاحة الورقیhhة كhhان عنhhد التhhداخل  ان ) .٢٠٠٧( Baydarو  Erbabإلیhhھ 

  .نبات /٢م٠.٣٧ مساویاً إلى 
وتتفhق ھhذه  S1إلى تفوق ھذه الصفة معنویاً عند موعhد الزراعhة ) ١(یشیر الجدول  :قرص /عدد البذور

من أن التبكیhر فhي زراعhة زھhرة الشhمس یhؤدي ) ٢٠٠٥(وآخرون  Ahmadالنتیجة مع ما توصل إلیھ 
 .البذور وحجhم القhرص عدد كما توصل نفس الباحث إلى وجود عالقة بین .قرص/زیادة عدد البذور إلى

عنhد  قhرص/إلhى أن سhبب انخفhاض عhدد البhذور) ٢٠٠٢( Hallو  De La Vegaبینمhا أشhار كhل مhن 
األجنhة الموجhhودة فhhي مركhhز القhhرص ) مhhوت(التhأخیر فhhي موعhhد الزراعhhة یعhزى إلhhى  حhhدوث إجھhhاض 

قhرص كhان /كما یوضح الجدول نفسھ إلى أن تأثیر شدة التسقیط لألوراق في صفة عدد البذور. الزھري 
ھhذه النتیجhة مhع  وتتفhق) بدون تسقیط لhألوراق( D1عند المعاملة  بینما بلغ أعلى مقدار لھذه الصفةسلبیاً 

. من أن عدد البhذور یقhل كلمhا ازدادت شhدة التسhقیط لhألوراق ) ٢٠٠١(وآخرون  Muroما توصل إلیھ 
وزن ص قhر/بhذرة ١١٠١.٧وكhان مسhاویاً إلhى  S1D1وبلغ أعلى معدل معنوي لھذه الصفة عند التداخل 

وآخhرون ،  Ahmad(اعتبر بعhض البhاحثین أن ھhذه الصhفة ھhي مقیhاس لحاصhل البhذور :بذرة  ١٠٠٠
وقد یعزى سبب التفوق إلhى زیhادة امhتالء . S1، إذ تفوقت ھذه الصفة معنویاً عند موعد الزراعة )٢٠٠٥
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وتتفق ھhذه النتیجhة مhع مhا توصhل إلیhھ الجبhوري . البذرة وبالتالي زیادة وزنھا بطول مدة نمو المحصول
  ) .٢٠٠٢(وعبد هللا 
  
 قhhرص/األوراق فhي المسhاحة الورقیhة وعhدد البhذورتسhقیط  تhأثیر مواعیhد الزراعhة وشhدة) : ١(الجhدول 

  . *لمحصول زھرة الشمس

  شدة التسقیط

  قرص/عدد البذور   )نبات / ٢م( المساحة الورقیة 
 معدل  مواعید الزراعة

شدة 
  التسقیط

معدل   مواعید الزراعة
شدة 

  التسقیط
٣/ ٢٧ 
)S1(  

٢٠/٤ 
)S2 (  

٥/ ١٠ 
)S3 (  

٣/ ٢٧ 
)S1(  

٢٠/٤ 
)S2(  

٥/ ١٠ 
)S3(  

  أ ٩٧٣.٣٩٤٩.٠١٠٠٨  أ١١٠١.٧  ج٠.١٩  ز ٠.١٤  و ٠.١٨  ھـ٠.٢٥  D1 بدون تسقیط االوراق
  ب٩٤٠.٧  ج٩٥١.٠٨٩٠.٧  ب٩٨٠.٣  ب٠.٢٦  ھـ٠.٢٤  ھـ٠.٢٤  ج ٠.٣١  D2 أوراق ٤تسقیط 
  ج٨١٢.٨  د ٧٥٠.٣  ج٨٤١.٠  ج٨٤٧.٠  أ  ٠.٣٣  د ٠.٢٨  ب ٠.٣٣  أ ٠.٣٧  D3أوراق ٨تسقیط 

    ج٩٢١.٨٨٦٣.٣  أ ٩٧٦.٣    ج ٠.٢٢  ب ٠.٢٥  أ ٠.٣١  معدل مواعید الزراعة
  . ٪٥یوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال  األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد ال*
  

أن سhبب االخhتالف فhي وزن ألhف بhذرة یرجhع ) ٢٠٠٢( Hallو  De La Veagaبینما عزى كل مhن 
بhhدون تسhhقیط ( D1كمhhا تفوقhhت المعاملhhة . للنبhhات  إلhhى تفاعhhل موعhhد الزراعhhة مhhع التراكیhhب الوراثیhhة

وھذا یعني أن تسقیط الhوراق قhد أثhر سhلبیاً علhى  .في ھذه الصفة على بقیة المعامالت األخرى) لألوراق
ى قلة نواتجھhا عنhد انتقالھhا إلhى البhذور وبالتhالي تسhبب فhي انخفhاض عملیة التركیب الضوئي مما أدى إل

بلغ أعلى معدل معنhوي لھhذه الصhفة عنhد معhامالت التhداخل .  D3و  D2في وزن البذور عند المعاملتین 
S1D1  وS2D1  غم على التوالي  ٥٦.٣و  ٥٨.١وكان مساویاً إلى.  

ویرجhع سhبب  .S1ة معنویhاً عنhد موعhد الزراعhة إلى تفhوق ھhذه الصhف) ٢(الجدول  یبین:حاصل البذور 
یسhتنتج مhن الجhدول . التفوق إلى الزیادة في عدد البذور ووزن ألف بذرة عند ذلك الموعhد مhن الزراعhة 

نفسhhھ أنhhھ كلمhhا تأخرنhhا فhhي موعhhد الزراعhhة فhhان حاصhhل البhhذور یقhhل وھhhذا یتفhhق مhhع مhhا توصhhل إلیhhھ 
Andrade )ي حا) ١٩٩٥hhhاض فhhhبب االنخفhhhزى سhhhرارة إذ عhhhات الحhhhدرج 熬اhhhى ارتفhhhذور إلhhhل البhhhص

معنویاً فhي ھhذه  D1كما تفوقت المعاملة . خصوصاً في مرحلة التزھیر مما أدى إلى موت حبوب اللقاح 
مhن ) ١٩٨٨(وآخhرون  Steerإلیhھ  وھذه النتیجة تتفق مع مhا توصhل .D3و  D2الصفة على المعاملتین 

. ھیر النبات یؤدي إلhى نقhص فhي حاصhل البhذور والزیhت أن تسقیط الوراق جزئیاً أو كلیاً في مرحلة تز
و  ٢٧١٧وكhhان مسhhاویاً إلhhى  S2D1و  S1D1أعلhhى معنhhوي لحاصhhل البhhذور بلhhغ عنhhد معhhامالت التhhداخل 

ونسبة الفقhد فhي ) X(إلى أن العالقة بین شدة التسقیط ) ١(ویشیر الشكل . على التوالي ھ /كغم ٢٥٨١.٣
و  ١١.٧ و صhhفر: یhhث كانhhت نسhhبة الفقhhد فhhي حاصhhل البhhذور ح .ھhhي عالقhhة خطیhhة )Y(حاصhhل البhhذور

  :وكانت معادلة االنحدار كاآلتي  .على التوالي D3و  D2 وD1 ٪ للمعامالت ١٨.٧
Y = 0.783333 + 2.3375X  وكان معامل التحدید)R2 ( ٩٧.٩عالي المعنویة ومساویاً إلى ٪

.  
  

 ق في وزن ألف بذرة وحاصل البذورتأثیر مواعید الزراعة وشدة تسقیط األورا) : ٢(الجدول 
    لمحصول 

   .زھرة الشمس              

  شدة التسقیط

  )ھـ /كغم( حاصل البذور   )غم ( بذرة  ١٠٠٠وزن 

معدل   مواعید الزراعة
شدة 

  التسقیط

معدل شدة   مواعید الزراعة
 ٣/ ٢٧  التسقیط

)S1(  
٢٠/٤ 

)S2(  
٥/ ١٠  

)S3 (  
٣/ ٢٧)S1(  ٢٠/٤    

)S2(  
٥/ ١٠    

)S3 (  
  أ٢٦١٦.١  ب ج٢٥٥٠.٠  أ ب٢٥٨١.٣  أ ٢٧١٧.٠  أ ٥٦.١  ب ج٥٤.٠  أ٥٦.٣  أ٥٨.١ D1بدون تسقیط االوراق 

  ب٢٣١١.٣  و ز٢٢٤٠.٠  و٢٢٦٩.٣  ج د٢٤٢٤.٧  ب ٥٢.٦  د ھـ٥١.٠  ج د٥٢.٨  ب ج٥٤.٠ D2أوراق  ٤تسقیط 

  ج٢١٢٦.٩  ر١٩٨٠.٠  زر ٢١١٠.٧  و ھـ٢٢٩٠.٠  ج ٤٨.٦  و ٤٦.٢  ھـ٤٩.١  دھـ٥٠.٦  D3أوراق ٨تسقیط 

    ب٢٢٥٦.٧  ب٢٣٢٠.٤  أ٢٤٧٧.٢    ج٥٠.٤  ب٥٢.٧  أ ٥٤.٢  معدل مواعید الزراعة
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Regression Plot

  
   بین شدة التسقیط ونسبة الفقد في حاصل البذور  الخطیة  خط ومعادلة االنحدار للعالقة) : ١(الشكل 

  . لمحصول  زھرة الشمس              
  

وقhد  .S2و  S1إلى تفhوق معنhوي لھhذه الصhفة عنhد موعhدي الزراعhة ) ٣(یوضح الجدول :ت نسبة الزی
زیhادة امhتالء البhذرة عنhد یعزى سبب ھذا التفhوق إلhى زیhادة نسhبة اللhب إلhى القشhرة أو بمعنhى آخhر إلhى 

كما یالحhظ مhن الجhدول نفسhھ انخفhاض نسhبة الزیhت فhي البhذور بزیhادة شhدة . نمو المحصول  طول مدة
وھhذا  .)بhدون تسhقیط لhألوراق( D1بلغت ھذه النسبة أعلى مقhدار لھhا عنhد المعاملhة  إذ ، قیط األوراقتس

بینمhhا كانhhت أعلhhى نسhhبة مئویhhة للزیhhت عنhhد  ، )٢٠٠٧( Baydarو  Erbapیتفhhق مhhع مhhا توصhhل إلیhhھ 
 ویوضhح الشhكل. ٪ علhى التhوالي ٤٤.٨و  ٤٣.٧وكانت مساویة إلhى  S2D1و  S1D1معامالت التداخل 

: إذ كانت نسhبة الفقhد فhي الزیhت ، )Y(ونسبة الفقد في الزیت ) X(العالقة الخطیة بین شدة التسقیط ) ٢(
 = Y: وكانت معادلة االنحدار كاآلتي .على التوالي D3و  D2 و D1٪ للمعامالت ١٢.٤و  ٥.٧صفر و 

0.166667 + 1.55X  وكان معامل التحدید)R2 ( ٩٩.٨عالي المعنویة ومساویاً إلى٪.  
  

تأثیر مواعید الزراعة وشدة تسhقیط األوراق فhي نسhبة الزیhت وحاصhل الزیhت لمحصhول ) : ٣(الجدول 
  زھرة

   .الشمس               
  

  شدة التسقیط

  )ھـ / كغم ( حاصل الزیت   %الزیت 
معدل   مواعید الزراعة

شدة 
  التسقیط

معدل   مواعید الزراعة
شدة 

  التسقیط
٣/ ٢٧ 
)S1(  

٢٠/٤ 
)S2(  

٥/ ١٠ 
)S3 (  

٣/ ٢٧   
)S1(  

٢٠/٤    
)S2(  

٥/ ١٠   
)S3 (  

 بدون تسقیط االوراق
D1 

أ  ٤٣.٧
  ب

 ٤٢.٠  أ ٤٤.٨
  ب

 ١١٥٦.٤  أ ١١٨٧.٣  أ ٤٣.٥
  أ

١٠٧١.٠ 
  ب

١١٣٨.٢ 
 ٤٢.٣  ب ٤٢.١ D2أوراق  ٤تسقیط   أ

  ب
 ٤١.٠  ج ٣٨.٥

  ب
١٠٢٠.٨ 

  ب
 ٩٤٧.٧  د ٨٦٢.٤  ج ٩٥٩.٩

  ج ٨١٠.٠  ھـ ٧٣٦.٦  د ٨٢٣.٢  د ٨٧٠.٢  ج ٣٨.١  ج ٣٧.٢  ج ٣٩.٠  ج ٣٨.٠  D3أوراق ٨تسقیط   ب

 ٣٩.٢  أ ٤٢.٠  أ ٤١.٣  معدل مواعید الزراعة
  ب

 ٩٧٩.٨  أ ١٠٢٦.١  
  ب

    ج ٨٩٠.٠

  
، وذلhك  S1إلى تفوق ھhذه الصhفة معنویhاً عنhد موعhد الزراعhة ) ٣(یشیر الجدول : حاصل الزیت 

وقhد سhلكت . نhة بنسhبة الزیhت بسبب تفوق ذلك الموعد من الزراعة في حاصل البذور بدرجة اكبhر مقار
معامالت تسقیط األوراق لحاصل الزیت نفhس سhلوكھا فhي صhفة نسhبة الزیhت ، إذ تفhوق حاصhل الزیhت 

وآخرون  Steerوجاءت ھذه النتیجة مشابھة لما حصل علیھ ) . بدون تسقیط لألوراق( D1عند المعاملة 
 ١١٨٧.٣وكhان مسhاویاً إلhى  S2D1و  S1D1أعلى حاصل للزیت بلغ عند معامالت التداخل ) . ١٩٨٨(

ونسhبة الفقhد ) X(إلى عالقة خطیة بین شدة التسقیط ) ٣(ویبین الشكل . على التوالي ھ /كغم ١١٥٦.٤و 
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وكhان معامhل  Y = 0.76667 + 3.6X: ، إذ كانhت معادلhة االنحhدار كhاآلتي ) Y(فhي حاصhل الزیhت 
  . ٪٩٩,٢عالي المعنویة ومساویاًإلى ) R2(التحدید 
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Regression Plot

  
بhhین شhhدة التسhhقیط ونسhhبة الفقhhد فhhي نسhhبة الزیhhت الخطیhhة خhhط ومعادلhhة االنحhhدار للعالقhhة : ) ٢(الشhhكل 

  .لمحصول زھرة الشمس 
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Regression Plot

  
  ي حاصل الزیت بین شدة التسقیط ونسبة الفقد ف الخطیة خط ومعادلة االنحدار للعالقة : )٣(الشكل 

  .الشمس  زھرة لمحصول             
EFFECT  OF  SOWING  DATE  AND  DEFOLIATION  ON  GROWTH  AND 

YIELD  OF  SUNFLOWER (Helianthus annum L.) 
Ayad T. Shaker 

Field Crop Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
Field experiment on sunflower was conducted during the season 2006 at 

Al Rashidia field-Mosul city to determine the effect of sowing dates{ 27 
March(S1), 20 April (S2) and 10 May (S3) } with leaves defoliation { non-
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defoliation(Dl),defoliated 4 (D2) and 8 (D3) leaves / plant } at stage pale yellow 
of back head. It used randomized complete block design as split-plot with three 
replications. The result showed that 27 March of date sowing had a significant 
superiority on leaf area, no. of seeds / head, wt. of 1000 seeds and oil yield, 
while defoliation of 4 or 8 leaves had exactly opposed effect except the leaf 
area. Higher oil and seed yield had reached at(S1), (S2) with (D1) interaction. 
However, linear relationship was seen between defoliation levels and yield 
reduction percentage. 
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