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سالنباتیة في نمو وحاصل ونوعیة بعض التراكیب الوراثیة لمحصول زھرة الشمةالكثافتأثیر 
(Helianthus annuus L.)

سعد أحمد محمدأیاد طلعت شاكر
العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة 

الخالصة
في٢٠٠٥

لف نبات ٨٣.٣و ٥٥.٦و ٤١.٧و ٣٣.٣:  / أ
 : .

. طاعات العشوائیة الكاملة وبثالثة مكرراتالتجربة العاملیة وفق تصمیم الق
بة حامض قرص ووزن ألف بذرة/ وعدد البذور قطر القرص الزھري: في الصفات  اإلخصاب ونس ة  نسب و

لف نبات ٥٥.٦/ ألف نبات ٣٣.٣اللینولیك عند الكثافة النباتیة  تار ھك/ أ
 .

 .
لف نبات ٥٥.٦النباتیة  /طن ١.٤٩و٣.٢٥/ أ

.ھكتار في موقع القبة على التوالي/ طن١.٥و ٣.٢١موقع الحمدانیة، 

المقدمة
 )Helianthus

annuus L. ( .)لقرص ) ٢٠٠١
لف نبات ١٠٠إلى ٤٩.٨٤٠سم ووزن ألف بذرة إلى ١٣الزھري إلى  / أ

٨٦٥.٣قرص إلى / ) ٢٠٠٥(. 
أعطت ھكتار/ ألف نبات ٨٠النباتیة ھكتار مقارنة بالكثافة / ألف نبات ٥٣.٤ تي  . قرص/ بذرة ٧١٧.٤وال

توصل  / ٤.٧) ٢٠٠٤(Fatihkilliو
لف نبات ٧١.٤إلى ٢٣.٨/ طن ١.٤وحاصل الزیت ٪٢٨.٩ / أ
اع . ھكتار Panتفوق الھجین ) ٢٠٠٢(وأوضح الشمّ – ٢٤.٣قطر القرص في صفة7392

اسة . / طن ١.٩٦بذرة وحاصل الزیت ٤,١٤٦٣قرص/  در في  و
Triumph) ٢٠٠٣(Bartaو Conlegالحظ ، – 636

Triumph٪١٥.٨اللینولیك وأقل نسبة من حامض ٪٧٦.٩نسبة من حامض االولیك 
– . ٪٤٠.٤وأعلى نسبة من حامض اللینولیك ٪٥١.٥أل نسبة من حامض االولیك 667

.معرفة أنسب كثافة نباتیة وأفضل تركیب وراثي لمحصول زھرة الشمس تحت ظروف محافظة نینوى

مواد البحث و طرائقھ
كم شرق مدینة الموصل ٣٠في موقعي الحمدانیة والذي یبعد حوالي ٢٠٠٥ة أجریت التجربة في سن

كم شمال غرب مدینة الموصل ذات التربة المزیجیة ٨حوالي ذات التربة المزیجیة الغرینیة، والقبة الذي یبعد
لف نبات ٣٣.٣: . الرملیة و ) خر٥٠(/ أ
٣٠(ھـ / ألف نبات  ٥٥.٦و )سم المسافة بین نبات وآخر٤٠( ھـ / ألف نبات ٤١.٧
سم ٦٠، )سم المسافة بین نبات وآخر٢٠(ھـ / ألف نبات٨٣.٣و )وآخر

لص. وزھرة العراقكوبان و بیریدوفیك: وثالثة تراكیب وراثیة وھيلكل كثافة نباتیة، رت ا د فات ـق
Blackیمیائیة وفق طریقة كل من ـوالك) ١٩٨٦(Kluteوفق طریقة 

٤/ ٥و ٣/ ٢٧تمـت الزراعة فـي المـوسم الربیعي بتأریخ ). ١٩٨٢(وآخـرون Pageو ) ١٩٦٥(
________________________________

.٢٠٠٧حمد مستل من اطروحة الدكتوراة للسید سعد احمد م
٤/٦/٢٠٠٩وقبولھ  ١/١/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

المسافة بین جورة متر، وتغیرت ٣تضمنت الوحدة التجریبیة أربعة مروز بطول . لكال الموقعین على التوالي
فيوزعت الوحدات التجریبیة. وأخرى تبعاً لمستویات عامل الكثافة النباتیة

٪٥و ١العام
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). ١٩٨٠،الراوي وخلف هللا(للمقارنة بین المتوسطات 
)٤٦٪N ( كغم٢٠وبمعدل/ ،

) P2O5٪٤٨(/كغم٤٠
٥٠/

)٤٨٪K2O (٦تم إجراء الري حسب حاج. دفعة واحدة عند الزراعة
. لكل من موقعي القبة والحمدانیة على التوالي٨/ ١٠و 

نسبة ) غم(/ وعدد البذور ) سم(: ودرست الصفات التالیة و
ور الممتلئة عدد البذ:اإلخصاب وھي 

عدد البذور الكلي 
) ھكتار/ طن (،وحاصل الزیت )١٩٨٠(AOACونسبة الزیت وحسب طریقة ) ھكتار/طن(وحاصل البذور 

حسب طر(في الزیت اللینولیكواالولیك،ونسبة حامض )ھكتار/طن (حاصل البذور ×للزیت ٪= وھو 
آخرون Eganووفقاً لما أورده ) IUPACاالتحاد الدولي للكیمیاء الصرفة التطبیقیة  ). ١٩٨١(و

:جدول تحلیل التربة لموقعي التجربة

.بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة في موقعي الحمدانیة والقبة): ١(الجدول 

الصفات
موقع القبةموقع الحمدانیة

)سم(عمق التربة 
٦٠- ٣٠٣٠- صفر ٦٠- ٣٠٣٠- صفر 

الفیزیائیة

الرمل

)كغم تربة/غم(

٤٤٠٣٩٠٥٧٠٥٥٠
٣٦٠٣٣٠٢٤٠٢١٠الغرین
٢٠٠٢٨٠١٩٠٢٤٠الطین

مزیجیة رملیةمزیجیة رملیةمزیجیة غرینیةمزیجیة غرینیةنسجة التربة

الكیمیائیة

١١.٤٩.٢١٦.٥١٠.٣)تربةكغم/غم(المادة العضویة 
النتروجین الجاھز

)كغم تربة/ملغم(

٤٨.٣٣٣.٩٣٩.٣٢٤.٧
١٣.٤٩.٦١٢.٩٨.٧الفسفور الجاھز

١٨٤١٦٧١٣٧١٢٢البوتاسیوم الجاھز
٣.٢٢.٤٣.٧٣.١البورون الجاھز

٢٧٧٢٥٤١٧٩١٥٣)كغم تربة/غم(بونات الكالسیوم ركا
PH٧.٩٧.٨٧.٣٧.٢تفاعل التربة 
٠.٦٠٦١.٨١.٥)م/ دیسیمینز(التوصیل الكھربائي 

:) حسب ماأوردتھ دائرة األنواء الجویة في الموصل(ویمثل الجدول التالي البیانات المناخیة لموقعي التجربة

*البیانات المناخیة لموقعي الزراعة الحمدانیة والقبة): ٢(الجدول 

األشھر

قع القبةموموقع الحمدانیة
المعدل )هم(درجات الحرارة 

الشھري 
لألمطار 

)ملم(

الرطوبة 
النسبیة 

)٪(

المعدل )هم(درجات الحرارة 
الشھري 
لألمطار 

)ملم(

الرطوبة 
النسبیة 

)٪( المعدلالصغرىالعظمىالمعدلالصغرىالعظمى

٢٠.٤٩٥.٤٠١٢.٩٤٢٧.٤٠٦١٢١.٥٥.٧١٣.٦٠٢٠.٥٥٨آذار
٢٥.٤٢١٣.٢٠١٩.٣١١٩.٢٠٥٧٢٦.٨١٢.٣١٩.٥٥١٧.٤٦٨نیسان
٣٠.٨٦١٢.٨٠٢١.٨٣٥.٨٠٤٤٣٤.٢١٧.٠٢٥.٦٠٣.٧٤٠مایس

٣٢.١٤١٨.٨٠٢٥.٤٧٥.٢٠٤١٣٩.٥٢١.٤٣٠.٤٥٣.٢٣١حزیران
٣٠صفر٣٨٤٦.١٢٨.٨٣٧.٤٤صفر٣٨.٦٦٢٥.٦٠٣٢.١٣تموز
٣١صفر٣٢٤٥.٢٢٧.٧٣٦.٤٥صفر٤١.٤٦٢٤.٢٠٣٢.٨٣آب

والمناقشةالنتائج 
٣ :

فتي عدد البذور  ء ص نا باستث قبة،  / وال
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٥و ٤. 
.ونوعیة محصول زھرة الشمس في موقعي الحمدانیة والقبة

٥و ٤: قطر القرص الزھري
و ٧.٢/ألف نبات٨٣.٣

ھـ/ ألف نبات ٣٣.٣مقارنة بالكثافة النباتیة ٪٩.٢
إلى زیادة التنافس بین النباتات سبب االنخفاض

Johnson
العبدهللا ) ١٩٩٨( . ) ٢٠٠١(و

و ٩.٩الجدولین إلى أن أعل
٪٤.٣و ١٣في موقع الحمدانیة و مقارنة بالھجین زھرة العراق والصنف كوبان٪٤.٢

تعلقة . الوراثیة في موقع القبة وعلى التوالي
ألف ٣٣.٣. 

على ٢٢.٦و ٢٣.٣مع الصنف بیریدوفیك وكانت مساویة إلى ھـ /نبات
التوالي، ویعزى سبب التفوق إلى قابلیة الصنف بیریدوفیك في نقل المادة ا

Goksay( أفضل 
).٢٠٠١العامري ،(و ) ١٩٩٧،

لف نبات٣٣.٣ى معدل لھا عندلازدادت معنویاً ھذه الصفة لیصل اع:قرص/ عدد البذور /أ
/ بذرة ١٠٩٦.٣و ١١٢٧.٩ویة إلى وكانت مسا

Rizzardi وKuffel
/ تفوق). ٢٠٠٥(والدلیمي ) ١٩٩٣(

جدول (. والذي وجد اختالفاً في ھذه الصفة باختالف التراكیب الوراثیة) ٢٠٠٥(الدلیمي 
٤ (

لف نبات ٣٣.٣وبلغت أعلى معدل معنوي لھا عند الكثافة )٥جدول (معنویة في موقع القبة /أ
.قرص/بذرة ١١٤٨.٢بیریدوفیك وكانت مساویة إلى 

لكثافة ٪١٩.٢و١٩.١: وزن ألف بذرة عند ا
/ ألف نبات ٣٣.٣ھـ مقارنة بالكثافة النباتیة / ألف نبات ٨٣.٣النباتیة 

إن سبب ھذا االنخفاض یعود إلى قلة ما یصنعھ النبات الواحد أثناء التمثیل الضوئي بسبب زیادة . على التوالي
.ة النباتیة العالیةالمنافسة بین النباتات عند الكثاف

٪١٠و ١٥.٥٪٩.٤و ١٣.٣
فة . 

٨٠.٧و ٨٢.١/ ألف نبات ٣٣.٣النباتیة 
الشمّاع ) ٢٠٠١( من أن ) ٢٠٠٢(و

.نواتجھا إلى البذور مما یؤثر في عدد البذور ودرجة امتالئھا
لف نبات ٣٣.٣:نسبة اإلخصاب و ٩٤.٩/ أ

٩٥.٩٪Singh وKaushal
)١٩٧٥ ( .

و٪٩١.٦و ٩٠.٤لإلخصاب بلغت 
لكثافة . العراق ولكال الموقعین أیضاً، ویعزى سبب التفوق إلى  طت ا أع

ھـ عند تداخلھا مع الصنف بیریدوفیك أعلى نسبة لإلخصاب وكانت مساویة إلى/ ألف نبات ٣٣.٣النباتیة 
.لكل من موقعي الحمدانیة والقبة على التوالي٪٩٧.٨و ٩٦
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.صول زھرة الشمس في موقعي الحمدانیة والقبةمصادر التباین لصفات النمو والحاصل والنوعیة لمح) : ٣(ول الجد

مصادر 
االختالف

درجات 
الحریة

متوسطات مربعات االنحرافات

فطر القرص 
)سم(الزھري 

عدد 
قرص/البذور

وزن ألف بذرة 
)غم(

اإلخصاب 
)٪(

حاصل البذور 
)ھـ/طن(

الزیت 
)٪(

حاصل الزیت 
)ھـ/طن(

حامض 
األولیك

حامض 
اللینولیك

)٪(الزیت في 
موقع الحمدانیة

٢٠.٠٤٧٣٦.٤٨٠.٦٩٤٠.٠١١٠.٠٠٠٩١٠.٢١٣٠.٠٠٠٤٢.٣١٠.٦٥٣القطاعات

**٢٣٤.٧٤**٢٢٦.٧٧**١.٠٢٦**٣٢.٤٤**٤.٣٩**٦٧٠.٠٤**١٠٩٨.٩٧**١٩٠٤٩٧.٤**٣١٢.٢٩الكثافة النباتیة

التراكیب 
**١٠٢٢.٨٢**١٠١٥.٧٤**٠.٩٨٨**٧٦.١٣**٢.٩٥**١٣٢.٣٤**٧٥٩.١١**٩٠٧٦٨.٣**٢٣٧.٦٧الوراثیة

×الكثافة 
التراكیب 
الوراثیة

١.٤٤١.٧٣**٠.١٠٤**١.٩١٤**٠.٣٦١**٣.٩٦**٩٠٤.٥٥٦.١٤**٦٠.٩٢٩**

٧٠٠.١٢١٧٤٢٩.١٢١.٤٥٦٠.٢٤٥٠.٠٠٠٤٨٠.١٢٣٠.٠٠٠٧٦١.٧١٤٨٠.٤٧٩٦الخطأ التجریبي
موقع القبة

٢٠.٠٣٨٠.٤٩٦.١٢٠.٢٤٤٠.٠٠٠٥٦٠.٥٧٠.٠٠٣٦٠.٥١٤٠.٤٧٤القطاعات

**٢١٢.٥**٢٦٨.٩**٠.٩٥١**٣٦.٩٥**٤.١٠**٥٩١.٥١**١٠٠٦.٤٥**١٧٣٢٤١.١**٣١٧.٠٩الكثافة النباتیة

التراكیب 
**١٠٤٣.٨٤**١٢٤٠.٣٨**١.١٠٦**٩٠.١٢**٣.٢٥**١٠٠.٧١**٩٤٥.٩٥**٩٢١٧٢.٩٥**٢٥٨.٢٦الوراثیة

×الكثافة 
التراكیب 

وراثیةال
١.٣٣*٠.٥٦٨**٠.٠٩٠**٢.٦٨**٠.٢٩٣**٢.٢٦**٨.٤٣**١٤٩٣.٦٤**٦١.٤١**

٧٠٠.٠٩٣٣٣٢٩.٦٣٢.٠٨٢٠.١٦١٧٠.٠٠٢٣٠.٢٢٢٩٠.٠٠٢٠.٢٠٨١٠.١٦١٣الخطأ التجریبي
 على التوالي٠.٠١و ٠.٠٥معنویة عند مستوى احتمال ** و.

.*زھرة الشمس في موقع الحمدانیةمحصول الوراثیة وتداخالتھا في نمو وحاصل ونوعیة تأثیر الكثافة النباتیة والتراكیب ):٤(الجدول 
الصفاتالمعامالت
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قطر القرص 
)سم(الزھري

/ عدد البذور 
قرص

وزن ألف 
)غم(بذرة

اإلخصاب 
)٪(

حاصل 
البذور 

)ھـ/طن(
)٪(الزیت

حاصل 
الزیت 

)ھـ/طن(

حامض 
االولیك

حامض 
اللینولیك

)٪(في الزیت

الكثافات النباتیة 
)ھـ/ألف نبات(

أ٦١.٧د٢٩.٢د٠.٨٠د٤١.٨د١.٩٢أ٩٤.٩أ٧٧.١أ١١٢٧.٩٠أ٣٣.٣٢٢.٣
ب٥٩.٨ج٣٢.٥ج٠.٩٧ج٤٢.٧ج٢.٢٦ب٨٩.٤ب٧٣.٩ج٩٧١.٥ب٤١.٧٢١.١
ج٥٨.٧ب٣٣.٥أ١.٢٦ب٤٣.٩أ٢.٨٨ج٨٥.٥ج٦٩.٦ب١٠٣٤.٧ب٥٥.٦٢١.٢
د٥٤.٧أ٣٦.٣ب١.١٠أ٤٤.١ب٢.٤٩د٨٣.٦د٦٢.٤د٩٣٦.٥ج٨٣.٣٢٠.٧

التراكیب الوراثیة
ب٥٧.٦ب٣٢.٥ب٠.٩٦ب٤٢.٥ب٢.٢٧ب٨٨.١ب٦٩.٤ب١٠١٩.٨ب٢١.٤كوبان

ج٥٤.٠أ٣٨.٤أ١.٢٢أ٤٤.٨أ٢.٧٢أ٩٠.٤أ٧٥.٩أ١٠٦٦.٧أ٢٢.٣بیریدوفیك
أ٦٤.٥ج٢٧.٨ج٠.٩٢ج٤٢.١ج٢.١٨ج٨٦.٦ج٦٧.٠ج٩٦٦.٤ج٢٠.٣زھرة العراق

التراكیب الوراثیة×الكثافات النباتیة 

٣٣.٣
د٢٩.١٦٠.٧ي٠.٧٨و٤١.١ك١.٩٠ب٩٤.٨ج١١٣٨.٨٧٦.٨ب٢٢.٦كوبان

و٣٤.٩٥٦.٨ح ط٠.٨٨ج٤٣.٢ي٢.٠٣أ٩٦.٩أ١١٨١.٣٨٢.١أ٢٣.٣بیریدوفیك
أ٢٣.٧٦٧.٥ك٠.٧٥و٤٠.٩ل١.٨٤ج٩٣.٨ھـ١٠٦٣.٦٧٢.٤ھـ٢١.١زھرة العراق

٤١.٧
ھـ٣٢.٣٥٩.١ز٠.٩٢ھـ٤٢.٢ز٢.١٩ھـ٨٨.٧ھـ٩٧٣.٨٧٢.١ھـ٢١.٠كوبان

ز٣٨.٠٥٥.٢ھـ١.٠٨ب٤٣.٨ھـ٢.٤٧د٩١.٨ب١٠١٥.٤٧٨.٨ج٢٢.٠بیریدوفیك
ب٢٧.٣٦٥.٣ز ح٠.٩٠ھـ٤٢.٢ح٢.١٣و٨٧.٧و٩٢٥.٢٧٠.٩و٢٠.٤زھرة العراق

٥٥.٦
و٣٣.٠٥٦.٩ج١.١٨ج٤٣.٢ج٢.٧٤ز٨٥.٧ز١٠٣٧.٨٦٧.٤د٢١.٤كوبان

ح٣٩.٢٥٤.٤أ١.٤٩أ٤٦.٠أ٣.٢٥و٨٧.٩د١٠٨٧.٣٧٥.٤ب٢٢.٤بیریدوفیك
ج٢٨.٤٦٤.٦د١.١٢ھـ٤٢.٤د٢.٦٦ح٨٢.٩ح٩٧٩.٢٦٥.٩ز١٩.٧زھرة العراق

٨٣.٣
ط٣٥.٨٥٣.٧و٠.٩٩ج٤٣.٤و٢.٢٧ح٨٣.٢ط٩٢٨.٩٦١.٣ھـ٢٠.٨كوبان

ي٤١.٣٤٩.٧ب١.٤٣أ٤٦.١ب٣.١٢ز٨٥.٨ز٩٨٣.٠٦٧.١د٢١.٥بیریدوفیك
د٣١.٧٦٠.٧ط٠.٨٦د٤٢.٩ط٢.٠٨ط٨١.٩ي٨٩٧.٦٥٨.٧ز٢٠.٠زھرة العراق

٠.٠١وتحت مستوى احتمال د الیوجد بینھا فروقات معنویةاألحرف المتشابھة ضمن العمود الواح.
.*تأثیر الكثافة النباتیة والتراكیب الوراثیة وتداخالتھا في نمو وحاصل ونوعیة محصول زھرة الشمس في موقع القبة): ٥(الجدول 

المعامالت
الصفات

قطر القرص 
)سم(الزھري

/ عدد البذور 
قرص

وزن ألف 
)غم(بذرة

اإلخصاب 
)٪(

حاصل 
حاصل )٪(الزیتالبذور 

الزیت 
حامض 
االولیك

حامض 
اللینولیك
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)٪(في الزیت )ھـ/طن()ھـ/طن(

الكثافات النباتیة 
)ھـ/ألف نبات(

أ٥٩.٨ج٣١.١د٠.٨١د٤٢.٣د١.٩١أ٩٥.٩أ٧٥.٤أ١٠٩٦.٣أ٣٣.٣٢١.٧
ب٥٨.٧ب٣٤.٠ج٠.٩٧ج٤٣.٢ج٢.٢٤ب٩١.١ب٧١.٠ج٩٤٣.٤ب٤١.٧٢٠.٧
ج٥٧.٧ب٣٣.٨أ١.٢٦ب٤٤.٥أ٢.٨٤ج٨٧.٠ج٦٨.٣ب٩٩٩.٩ب٥٥.٦٢٠.٦
د٥٣.٣أ٣٨.٧ب١.٠٩أ٤٤.٨ب٢.٤٤د٨٥.٥د٦٠.٩د٩١٤.٦ج٨٣.٣١٩.٧

التراكیب الوراثیة
ب٥٦.١ب٣٤.١ب٠.٩٦ب٤٣.٠ب٢.٢٣ب٨٩.٨ب٦٧.٧ب٩٩٤.٥ب٢٠.٩كوبان
ج٥٢.٧أ٤٠.٤أ١.٢٣أ٤٥.٥أ٢.٧٠أ٩١.٦أ٧٤.٥أ١٠٣٥.٩أ٢١.٨فیكبیریدو

أ٦٣.٣ج٢٨.٧ج٠.٩١ج٤٢.٦ج٢.١٤ج٨٨.٣ج٦٤.٥ج٩٣٥.٢ج١٩.٣زھرة العراق
التراكیب الوراثیة×الكثافات النباتیة 

٣٣.٣
ھـ٥٨.٦ز٣٠.٨و٠.٧٧و٤١.٧ي١.٨٥ب٩٥.٧ب ج٧٥.٣ب١١٠٤.٥ب٢٢.٢كوبان

ح٥٥.١د٣٧.١ھـ٠.٩٠ج د٤٣.٦ح ط٢.٠٦أ٩٧.٨أ٨٠.٧أ١١٤٨.٢أ٢٢.٦بیریدوفیك
أ٦٥.٦ط٢٥.٣و٠.٧٥و٤١.٦ك١.٨٠ج٩٤.٤د٧٠.٣د١٠٣٦.٢و٢٠.٢زھرة العراق

٤١.٧
و٥٧.٦ھـ٣٣.٩ھـ٠.٩٢ھـ٤٢.٧ز٢.١٦ھـ٩٠.٦د٦٩.٦ز٩٤٥.١ھـ٢٠.٦كوبان

ط٥٣.٨ب٤٠.٠ج١.١ب٤٤.٥ھـ٢.٤٧د٩٢.٧ب٧٦.٣و٩٩٣.٠ج٢١.٦ریدوفیكبی
ب٦٤.٥ح٢٨.١ھـ٠.٨٩ھـ٤٢.٥ح٢.١١و٨٩.٩ھـ٦٧.١ط٨٩٢.٢ز١٩.٨زھرة العراق

٥٥.٦
ز٥٥.٩و٣٣.٤ج١.١٢ج د٤٣.٧ج٢.٦٩ج٨٧.٧و٦٥.٧ھـ١٠١٢.٧د٢١.٢كوبان

ط٥٣.٥ب٣٩.٩أ١.٥أ٤٦.٩أ٣.٢١ز٨٨.٨ج٧٤.٩ج١٠٥٤.٨ج٢١.٩بیریدوفیك
ج٦٣.٦ح٢٨.٠ج١.١٢ھـ٤٢.٨د٢.٦٢ك٨٤.٧ز٦٤.٢ج٩٣٢.٣ح١٨.٩زھرة العراق

٨٣.٣
ي٥٢.٤ج٣٨.١د٠.٩٨ب ج٤٤.١و٢.٢٣ي٨٥.١ح٦٠.١ح٩١٥.٩ز١٩.٧كوبان

ك٤٨.٣أ٤٤.٥ب١.٤٣أ٤٧.١ب٣.٠٦ط٨٧.٢ھـ و٦٦.٢ز٩٤٧.٦د٢١.١بیریدوفیك
د٥٩.٣و٣٣.٤ھـ٠.٨٨د٤٣.٣ط٢.٠٣ل٨٤.١ط٥٦.٣ط٨٨٠.٣ط١٨.٣زھرة العراق

 ٠.٠١و ٠.٠٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد الیوجد بینھا فروقات معنویة وتحت مستوى احتمال.
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/ ألف نبات ٥٥.٦كثافة النباتیة بلغ أعلى معدل معنوي لھذه الصفة عند ال:حاصل البذور
/ ٢.٨٤و ٢.٨٨

النباتات في وحدة المساحة ووصول الكثافة النباتیة إلى الحد األمثل
٪١٩.٨و ٢٤.٨). ٢٠٠١(هللا 

٪٢١.١و ٢٦.٢
الوراثیة في موقع القبة وعلى التوالي

قرص ووزن ألف بذرة ونسبة اإلخصاب، وتتفق ھذه النتیجة مع ما / قطر القرص و عدد البذور :في الصفات
).٢٠٠٣(وآخرون Ozerو ) ٢٠٠١(توصل إلیھ العامري 

/ طن ٣.٢١و ٣.٢٥/ ألف نبات ٥٥.٦النباتیة 
.الحمدانیة والقبة على التوالي

٨٣.٣ازدادت :نسبة الزیت
.٪٤٤.٨و ٤٤.١/ 

أبو ( النافذضوءال
٪٤٥.٥و ٤٤.٨حقق الصنف بیریدوفیك أعلى نسبة من الزیت بلغت ). ١٩٨٨ضاحي ، 

٪٤٢.٦و ٤٢.١
٪٤٣و ٤٢.٥.

.Carter)١٩٧٨ (
لى معدل ٥و ٤.٪٥١–٣٠ أن أع

/ ٨٣.٣و ٥٥.٦معنوي لنسبة الزیت بلغت عند تداخل الصنف بیریدوفیك مع الكثافتین 
.في موقع القبة على التوالي٪٤٧.١و ٤٦.٩في موقع الحمدانیة، و ٪٤٦.١و ٤٦مساویةً إلى 

/ طن ١.٢٦/ ألف نبات ٥٥.٦نویاً عند الكثافة ازدادت ھذه الصفة مع:حاصل الزیت
تفوق الصنف بیریدوفیك في . ھـ، حیث یعزى سبب ذلك إلى الزیادة في حاصل البذور عند نفس الكثافة النباتیة

ة، مقارنة بالھجین زھرة العراق والصنف كوبان في موقع الحمدانی٪٢٧.١و ٣٢.٦ھذه الصفة وبنسبة زیادة 
.مقارنة بنفس التراكیب الوراثیة في موقع القبة وعلى التوالي٪٢٨.١و ٣٥.٢و 

بلغ .
ك / ٥٥.٦

. ھـ / طن ١.٥و ١.٤٩وكان مساویاً إلى 
) ١٩٨٣(توصل إلیھ الراوي 

.في نسبة الزیت
:و

٥و ٤ویشیر الجدولین . بزیوت بذور المحاصیل األخرى
. ٪٣٨.٧و ٣٦.٣/ ألف نبات ٨٣.٣

) / ٣٣.٣(سلك حامض اللین
نوتتفق ھذه ال. في موقعي الحمدانیة والقبة على التوالي٪٥٩.٨و ٦١.٧وكان مساویاً إلى 

) ١٩٦٥(Canvinإلیھ 

Desaturate
نسبة حامض االاللینولیك واللینولینك مما ینتج عن ذلك ارتفاع

في ٪٤٠.٤و ٣٨.٤.القلیلة

.ف٪٦٣.٣و ٦٤.٥مساویةً إلى 
ویبین ).٢٠٠٣، Bartaو Conley(الدھنیة الغیر مشبعة في زیت زھرة الشمس باختالف التراكیب الوراثیة 

٥و٤
ال

نسبة . ٪٨٣.٣/٤٤.٥ أما بال
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٪٦٥.٦و٣٣.٣/٦٧.٥
٥و ٤یستنتج من الجدولین . الحمدانیة والقبة على التوالي

لف بذرة قرص و/ (  )وزن أ
 )

.كان أفضل مقارنة بموقع القبة، مما أدى إلى زیادة قلیلة في حاصل البذور) ١الجدول 
أما بالنسبة للصفات النوعیة و

لجدول ( ذي كان ) ١ا ل وا
.لھ دور كبیر في عملیة تجمیع الزیت في البذور وتحدید مكوناتھ من األحماض الدھنیة الغیر مشبعة

EFFECT OF PLANT POPULATION ON GROWTH, YIELD AND
QUALITY OF SOME SUNFLOWER CULTIVARS (Helianthus annuus L.)

Saad A. MohammedAyad T. Shaker
Field Crop Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq.

ABSTBACT
Field experiment was conducted during spring season in 2005 at two

locations: AL-Hamdania and AL-Quba to study the effect of four plant population
(33333 , 41700 , 55600 and 83333 plants ha-1),on growth, yield and quality of three
sunflower cultivars (Coban , Peredovik and Iraqi flower), using randomized
complete block design with three replication. The results showed that superiority of
head diameter, no. of seeds / head, wt. of 1000 seeds, fertility percentage and
linoleic acid percentage with 33333 plants ha-1, while plant population 55600 plants
ha-1 was superior in seed and oil yield for both locations. Peredovik variety was
significant for most studied characters except linolenic acid percentage. The
interaction of 55600 plants ha-1 with Peredovik cultivar gave a higher value on seed
and oil yield, which increased up to 3.25 and 1.49 ton ha-1 in AL-Hamdania and up
to 3.21and 1.5 ton ha-1 in AL-Quba location respectively.

المصادر
بحثوا. ). ١٩٨٨( ل

.صفحة٤١١امعة بغداد، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر،العلمي،  ج
ثالثة صلتأثیر مواعید ومسافات الزراعة في الحا). ٢٠٠٥(الدلیمي ، میسر محمد عزیز میكائیل  ل

 )Helianthus annuus L. (
.الموصلوالغابات، جامعة
)١٩٨٣ .(

 )Helianthus annuus L. (
.بغدادالزراعة،جامعة 

).١٩٨٠(ال
.الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

بغداد، ،مركز إباء .). ١٩٩٤(الساھوكي ، مدحت مجید 
.جمھوریة العراق

). ٢٠٠٢(ماع
)Helianthus annuus L. (بتأثیر موعد الزراعة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة جامعة بغداد.

تغایرات النمو والحاصل للذرة الصفراء وزھرة الشمس بتأثیر التركیب ). ٢٠٠١(العامري، ھیثم محسن علي 
.والكثافة النباتیة، رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغدادثيالورا
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 )Helianthus annuus L. (
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