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 تأثير مواعيد ومسافات الزراعة في بعض الصفات الحقلية والنوعية لثالثة تراكيب وراثية

  (.Helianthus annuus L) من زهرة الشمس

 مٌسر محمد عزٌز محمد ٌوسف حمٌد الفهادي

 جامعة الموصل –كلٌة الزراعة والغابات  -قسم المحاصٌل الحقلٌة 
 

 
 الخالصة

بات بجامعة الموصل افً حقل كلٌة الزراعة والغالمحاصٌل الحقلٌة  نفذت تجربة حقلٌة فً حقل قسم
سطور ( ومسافتً زراعة بٌن ال07/6و 7و 34/5و24( لدراسة تأثٌر أربعة مواعٌد زراعة )2444لعام )ل

 من زهرة الشمس تراكٌب وراثٌةفات النوعٌة لثالثة صبعض الو صفات التزهٌر والنضج فً سم 55و 54
واعٌد الزراعة تأثٌرات أظهرت م ٌورفلور فضالً عن الصنف المحلً المخطط(. ٌنالهجفالمً و صنف)ال

وتفوق الموعد  ( تأخٌراً فً التزهٌر والنضج07/6)ابع ر. حٌث أظهر الموعد الالمدروسةصفات ال معنوٌة فً
رابع أعلى أما النسبة المئوٌة للبروتٌن فقد أظهر الموعد ال لنسبة المئوٌة للزٌت وحاصل الزٌت.األول فً ا

 التراكٌب الوراثٌةأظهرت  .سم بٌن السطور 54تفوقت صفة النسبة المئوٌة للبروتٌن عند المسافة نسبة. 
 لهجٌنفً حاصل الزٌت.وتفوق ا حٌث تفوق الصنف المحلًالصفات النوعٌة  اختالفات معنوٌة فٌما بٌنها فً

بة المئوٌة للبروتٌن. كان تأثٌر تداخل فالمً فً النس صنفلنسبة المئوٌة للزٌت .وتفوق الار فً ٌورفلو
، باستثناء صفة النسبة المئوٌة للزٌت الصفات المدروسة جمٌع معنوٌاً فً التراكٌب الوراثٌةمواعٌد الزراعة و 

ٌورفلور أعلى  هجٌنأعطى ال تزهٌر و النضج عند الموعد الرابع.حٌث كان الصنف المحلً متأخراً فً ال
ل و الثانً. تفوق الصنف فالمً عند زراعته فً الموعد الرابع فً النسبة حاصل زٌت فً الموعدٌن األو

 سم فً الموعد الرابع.54مسافة ب لبروتٌن فً النباتات المزروعةكانت أعلى نسبة مئوٌة ل المئوٌة للبروتٌن.
ً سم. بٌنما أعطى الصنف فالم55مسافة فً الصنف ٌورفلور عند زراعته ب وكانت أعلى نسبة مئوٌة للزٌت

عند زراعته  لصنف ٌورفلورل كانت أعلى نسبة مئوٌة للزٌت الزراعة.وٌة للبروتٌن عند مسافتً أعلى نسبة مئ
 سم.54مسافة السم، بٌنما أعطى الصنف فالمً أعلى نسبة مئوٌة للبروتٌن عند 55مسافة فً الموعد األول ب

 

 المقدمة
حاصٌل المهمةة فةً العةالم التةً تةزر  من الم   .Helianthus annuus Lمحصول زهرة الشمس  د  ع  ٌ  

اسةةتخدام  إضةةافة إالةةى .(Putt ،0775)والةةذي ٌعةةد مةةن الزٌةةوت الصةةالحة للتغذٌةةة البشةةرٌة ، مةةن اجةةل زٌتهةةا

الجنةابً و و 0774،و رشةٌد  طٌفةور ) الغذائٌةةالزٌوت النباتٌة كمادة أولٌة لكثٌةر مةن الصةناعات الكٌماوٌةة و 
( عند دراسة تأثٌر مواعٌد الزراعةة الربٌعٌةة و الخرٌفٌةة فةً 2442 )وجد الجبوري و عبد هللا .(0776،علً 

محصول زهرة الشمس اختالفات معنوٌة فً تأثٌر مواعٌد الزراعة على فترة التزهٌر حٌث كان هناك تنةاق  
/نٌسةان 04/آذار و 34،24،04( لمواعٌةد الزراعةة الربٌعٌةة)47و 55، 62، 66تدرٌجً لعدد األٌام الالزمةة )

تمةوز( فٌمةا بٌنهةا فةً عةدد  34، 24، 04التوالً . و فً الزراعة الخرٌفٌة لم تختلف المواعٌد الثالثة )( على 
أظهةرت عةدة دراسةات  آب( أكثر تبكٌراً من بقٌة المواعٌد. 7االٌام الالزمة للتزهٌر بٌنما كان الموعد األخٌر )

و آخةرون  Andriaفقد اسةتنتج  ةموعد الزراع تأخٌرعند  محصول زهرة الشمس ٌنخفض لحاصل الزٌت  أن

إن مالئمة درجات الحرارة وزٌةادة عةدد البةذور تعمةل علةى زٌةادة حاصةل الزٌةت وهةذا مةا نةرا  فةً  (0775)
فةً الحاصةل و  تةثثر تبةاٌن التراكٌةب الوراثٌةة المختلفةة إن .الزراعة الربٌعٌةة وال نةرا  فةً الزراعةة الربٌعٌةة

( فةً دراسةته أن األصةةناف قةد اختلفةت عةةن بعضةها فةً هةةذ  2442)فقةد أكةد الشةةما   مكوناتةه  ونسةبة الزٌةةت.
فةً   Euroflor, Manon  نتفوقةاً عةن التةركٌبٌن الةوراثٌٌ Pan7392 ًالصفة حٌث أعطى التركٌةب الةوراث

 تعلى نسةبة مئوٌةة للزٌةأ( الى تمٌةز الهجةٌن ٌورفلةور بة2440عدد األٌام للتزهٌر والنضج. وٌشٌر الجبوري )
و  Smithوجةد وٌشةٌر  .مةانون الهجةٌنثةم  على حاصل زٌت ٌلٌه الهجٌن ٌورفلورأعطى أالهجٌن فالمً  وأن

Print ( ،0760)  نبات/هكتةار أدت   024444إلةى 44444فةً شةمال فلورٌةدا ان زٌةادة الكثافةة النباتٌةة مةن

 ( أنه زٌادة الكثافة 0763ووجد الراوي )إلى تأخٌر التزهٌر. 
 

 احث الثانًالبحث مستل من رسالة ماجستٌر للب
      2/2400/ 0قبوله فً  و  2400/ 2 / 0تارٌخ تسلم البحث 

( أن زٌةادة الكثافةة النباتٌةة لهةا تةأثٌر 0755وآخةرون )  Alessiالحةظ  النباتٌة تعمل على التبكٌةر فةً النضةج.

ة نسةبة الزٌةت ٌعةود الةى اختالفةات درجةة الحةرار فةً ختالفةاتاال% من 64قلٌل على نسبة الزٌت والحظ أن 
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( ان نسةةةبة الزٌةةةت لةةةم تتةةةأثر معنوٌةةةا 0774) Gubbelsو  Dedioجةةةد ووكمٌةةةة الرطوبةةةة المتةةةوفرة .  بٌنمةةةا 

( إلةةى أن زٌةةادة الكثافةةة النباتٌةةة مةةن 0776) ونأشةةار السةةاهوكً و آخةةر وباسةةتخدامهم لكثافةةات نباتٌةةة مختلفةةة .
 إلةةىف الدراسةةة الحالٌةةة تهةةد  نبات/هكتةةار لةةم تةةثثر معنوٌةةا فةةً نسةةبة وحاصةةل الزٌةةت. 56430إلةةى  37205
مدخلٌن )فالمً و ٌورفلةور( فضةالً عةن  صنفٌنو 07/6و 7/6و  34/5و 24/5تأثٌر مواعٌد الزراعة  معرفة

بعةض الصةفات علةى صةفات التزهٌةر و النضةج و  سةم(55و  54الصنف المحلً المخطط ومسةافتً زراعةة )
االنحدار بٌن مواعٌةد  اتو كذلك تحدٌد عالق (لبروتٌنل النسبة المئوٌةنسبة وحاصل الزٌت و) حاصلالنوعٌة لل

 الصفات المدروسة فً البحث. بعضالزراعة )كعامل كمً( و
 

 البحث وطرائقهمواد 
كلٌة فً فً محطة أبحاث قسم المحاصٌل الحقلٌة  2444تم تنفٌذ هذ  الدراسة فً الموسم الخرٌفً لعام

بهدف دراسة تأثٌر أربعة مواعٌد زراعة للموسم  .فً تربٍة طٌنٌة مزٌجٌةجامعة الموصل، بالزراعة والغابات 
تمثل الموعد األول والثانً والثالث والرابع من  (07/6و 7/6 و 34/5و  24/5) 2444الخرٌفً لعام 

من  هجٌن بلجٌكً، ٌورفلور وهو أصلمن  صنف هو)فالمً و تراكٌب وراثٌةثالثة . والزراعة على التوالً
بقت بٌن السطور،  (سم55و  54)مسافتً زراعة  عند (المخطط سً فضالً عن الصنف المحلًفرن أصل ط 

بثالث   Split-split plotالقطع المنشقة المنشقة  لقطاعات العشوائٌة الكاملة بنظامالتجربة باستخدام تصمٌم ا
 Subو التراكٌب الوراثٌة القطع الثانوٌة  Main plotحٌث احتلت مواعٌد الزراعة القطع الرئٌسٌة  مكررات.

plot  و المسافة بٌن السطور القطع تحت الثانوٌةSub-sub plot  معاملة عاملٌه  24بلغ مجمو  المعامالت

ثم أ عٌدت  اسطة المحراث القرصًتم حراثة األرض بو   تمثل جمٌع التوافٌق الممكنة ضمن القطا  الواحد.
تربة بواسطة الخرماشة و ق سمت . ثم ن عمت ال(حراثة متعامدة)الحراثة بواسطة المحراث المطرحً الق الب 
ٌحتوي اللوح الواحد على أربعة خطوط، طول الخط  2م3×3أرض التجربة إلى ألواح مساحة كل لوح

بذور فً الجورة الواحدة  3ووضع سم بٌن جور  و أ خرى 25. تمت الزراعة فً جور و بمسافة م3الواحد
فٌز البذور على اإلنبات ثم بعد ذلك أ عطً لضمان اإلنبات. تم إعطاء رٌه بعد كل موعد زراعة لغرض تح

كغم /دونم على  054بمعدل نٌتروجٌن ( %46)الٌورٌا النتروجٌنًالري حسب حاجة النبات أ ضٌف السماد 

( و أ ضٌف 0774)طٌفور و رشٌد ،دفعتٌن األولى عند الزراعة و الدفعة الثانٌة عند تكوٌن البراعم الزهرٌة
 دونم قبل الزراعة كغم / 25بمعدل   %(P2O5 46) تسوبر فوسفاكل لفوسفاتً على شسماد االأٌضاً 

 .(0774طٌفور و رشٌد ،)
ٌوماً من 25ٌوماً من الزراعة إلى نباتٌن و الثانٌة بعد 05أ جري الخف على مرحلتٌن ، األولى بعد 

مل 544ركٌز بتFocus ultra   كٌمٌائٌاً بمبٌد فوكس ألتراإلى نبات واحد. وتم مكافحة األدغال الزراعة 

ل درجات الحرارة الصغرى و 0)جدول وٌوضح ./دونم إضافة إلى مكافحة األدغال بالتعشٌب الٌدوي ( معد 
 (.2444العظمى و الرطوبة النسبٌة خالل موسم الدراسة )

 
درجات الحرارة الصغرى و العظمى و المعدل و الرطوبة النسبٌة خالل موسم التجربة : (0جدول )ال
 لموصل )دائرة األنواء الجوٌة لمدٌنة الموصل(.( لمدٌنة ا2444)

 %الرطوبة النسبٌة المعدل °مدرجة الحرارة  األشهر

 العظمى الصغرى

 32 24.27 32.5 06.47 أٌار

 24 34.5 37.4 20.6 حزٌران

 07 34.35 43.5 25.6 تموز

 23 33.5 42.3 24.5 آب

 33 27.30 37.6 07.42 أٌلول

 37 25.65 34.2 05.5 تشرٌن األول

   -:دراسة الصفات التالٌة تم

 من النباتات فً اللوح.%55عدد األٌام من الزراعة و حتى تزهٌر : وتمثلتزهيرللعدد األيام  -
من خالل متابعةة العالمةات الخاصةة  األٌام من الزراعة و حتى نضج النباتات : وتمثل عددنضجللعدد األيام  -

الجزء الخلفةً للقةر  وتغٌر لون  ق وجفاف األوراق السفلٌة وسقوطهاالسٌقان واألورا بالنضج وهً اصفرار
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األزهار الشعاعٌة الموجودة فً حواف  إلى اللون األصفر المائل للسمرة وانحناء االقرا  نحو االسفل وذبول
 (.0774األقرا ، )طٌفور و رشٌد، 

عةد انتهةاء دراسةة الحاصةل و كما تم دراسةة بعةض الصةفات النوعٌةة و ذلةك بأخةذ بةذور السةطرٌن الوسةطٌٌن ب
 مكوناته و تم تقدٌر:

 Ruskovskisاعتمةةاداً علةةى  Soxhlet : تةةم تقةةدٌرها باسةةتخدام جهةةاز السكسةةولٌت النسبببة المئويببة للزيببت -
لةةة مةةن قبةةل و (0755)  Petroleumبواسةةطة المةةذٌب حٌةةث تةةم اسةةتخال  الزٌةةت Bedov (0754)المعد 

Ether   م74النماذج فً درجة حرارة  ثم ٌتم تجفٌف°م  64-64درجة غلٌانهº. 
المئوٌةةة النسةةبة  ×حاصةةل ضةةرب حاصةةل البةةذور )طن/هكتةةار(  وهةةو ٌسةةاوي :حاصببا الزيببت هطن/هكتببار  -

 .للزٌت
 Black) حسةب طرٌقةة كلةدال حسةبت هةذ  النسةبة بتقةدٌر نسةبة النٌتةروجٌن الكلةً :النسبة المئوية للبروتين -

وهةو  ثم حسبت النسبة المئوٌة للبروتٌن من ،المطحونةالبذور فً عٌنات حٌث تم تقدٌرها  (0765 ،وآخرون
 .6.25 × حاصل ضرب النٌتروجٌن الكلً ٌساوي
 –القطةةع المنشةةقة  بنظةةام R.C.B.Dوفةةق تصةةمٌم القطاعةةات العشةةوائٌة الكاملةةة إحصةةائٌا البٌانةةات  حللةةت
ن ذا المدى المتعدد عنةد كما تم استخدام اختبار دنك .(2444الراوي وخلف هللا )  Split – split plotالمنشقة 

كما  االختالفات المعنوٌة بٌن متوسطات المعامالت لكل مصدر من مصادر التباٌن. الختبار% 0و  5مستوى 
هو ٌمثل متغٌراً كمٌاً لتحدٌد معادلة االنحةدار المناسةبة و (ا  للعامل األول )مواعٌد الزراعةأ جري تحلٌل االتجو

   .زراعة و الصفات المدروسة و رسم هذ  العالقة على أساس درجتهاو التً تمثل العالقة بٌن مواعٌد ال
 النتائج و المناقشة

( متوسط مربعات االنحرافةات للصةفات المدروسةة لمحصةول زهةرة الشةمس، أظهةرت 2جدول )الٌبٌن  
وتحةت مسةةتوى مواعٌةد الزراعةةة الزٌةت عنةةد  عةدد األٌةةام للتزهٌةر و النضةةج و حاصةل فروقةاً معنوٌةة لصةةفات

مما ٌدل علةى أن هنالةك  البروتٌنلنسبة المئوٌة للزٌت وصفتً ا%( ل5) احتمال توىمس تحتو%( 0ل )احتما
. تاثٌرا  لمواعٌد الزراعة فً الصفات المدروسة هذا وأن المعادلةة الخطٌةة هةً التةً تمثةل البٌانةات خٌةر تمثٌةل

 وهذا ٌعنً أن  ة( لجمٌع الصفات المدروس%0عند مستوى ) اختلفت التراكٌب الوراثٌة معنوٌاً 
 

 للصفات المدروسة.M.S.(: متوسط مربعات االنحرافات 2الجدول )
 درجات مصادر التباٌن

 الحرٌة
 .M.Sمتوسط مربعات االنحرافات 

 عدد األٌام 
 للتزهٌر

 عدد األٌام
 للنضج 

% 
 للزٌت

 حاصل الزٌت
 طن/هـ

 %
 للبروتٌن

 6.25 32432.2 32.5 4.5 4.2 4 المكررات

 *65.26 **728432.6 *525.2 **2342.2 **43522.24 5 راعةمواعٌد الز

 **62.2 **744482.2 **424.27 **5522.6 **42562.3 3 معادلة خطٌة

 3.27 36426.7 32.2 **3823.2 2.44 3 معادلة تربٌعٌة

 3.22 52862.4 3.24 **4262.2 **282.6 3 معادلة تكعٌبٌة

 4.5 2576.3 32.2 3.54 32.4 8 الخطأ أ

 **55.8 **54886.3 **783.5 **5225.2 **4732.6 4 تراكٌب الوراثٌةال

 **86.2 **66526.5 32.3 **426.6 **52.5 8 التركٌب×المواعٌد  

 4.27 5882.4 2.64 4.4 8.2 38 الخطأ ب

 **62.5 4633.2 2.4 6.23 34.7 3 المسافات بٌن السطور

 **52.2 5342.8 32.23 3.52 7.4 5 المسافات×المواعٌد 

 **36.6 32823.2 **52.4 3.27 7.2 4 المسافات×التراكٌب 

 **38.2 8522.2 **42.2 4.2 2.3 8 المسافات×التراكٌب ×المواعٌد 

 3.72 6258.2 7.2 4.2 2.3 46 الخطأ جـ

 %. 0و  5فرق معنوي عند مستوى احتمال   **، * 
هةةر تةةداخل مواعٌةةد الزراعةةة والتراكٌةةب ظ. وأاألصةةناف قةةد أختلفةةت فٌمةةا بٌنهةةا فةةً نتةةائج الصةةفات المدروسةةة

أظهةرت  .لزٌةتات المدروسةة عةدا النسةبة المئوٌةة للجمٌع الصف%( 0) اختالفات معنوٌة عند مستوى الوراثٌة
% للنسةبة المئوٌةة للبةروتٌن فقط.أظهةر 0معنوٌةة عنةد مسةتوى  فروقةاً المسةافات  ×المسافات وتداخل المواعٌد 
معنوٌةة عنةد مسةتوى  فروقةاً المسافات × التراكٌب الوراثٌة × فات والمواعٌد المسا× تداخل التراكٌب الوراثٌة 

 % للنسبة المئوٌة للزٌت والبروتٌن.0
( أنسةةب عالقةةة انحةةدار بةةٌن مواعٌةةد الزراعةةة و عةةدد األٌةةام للتزهٌةةر وهةةً المعادلةةة 0شةةكل )الٌوضةةح و

األٌةةام للتزهٌةةر مةةع تقةةدم مواعٌةةد  % وٌالحةةظ ازدٌةةاد عةةدد57التكعٌبٌةةة )مةةن الدرجةةة الثالثةةة( وبمعامةةل تحدٌةةد 
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الزراعة إلى ما قبةل الموعةد األخٌةر حٌةث ٌبةدأ باالنخفةاض وهةذا ٌوضةح أن مواعٌةد الزراعةة المبكةرة أعطةت 

الجبةوري و   وهذا ٌتفق مع ما ذكر تبكٌراً فً التزهٌر و المواعٌد المتأخرة أعطت نباتات متأخرة فً التزهٌر.

موعةد الزراعةة المتةأخرة فةً الزراعةة الربٌعٌةة قةد أعطةى عةدد أٌةام أقةل  ( حٌث أشةار إلةى أن2442عبد هللا )

للتزهٌةةر وأن وموعةةد الزراعةةة المتةةأخرة فةةً الزراعةةة الخرٌفٌةةة قةةد أعطةةى عةةدد أٌةةام أقةةل بالمقارنةةة مةةع بقٌةةة 

   المواعٌد.
 

 

عٌبٌةةة و وعنةةد إجةةراء تحلٌةةل االتجةةا  لعةةدد األٌةةام للنضةةج وجةةد أن أفضةةل عالقةةة تمثةةل البٌانةةات هةةً التك

( انخفاض عدد األٌام للنضج عند الوصول إلى الموعةد الثةانً 2شكل )ال% حٌث ٌالحظ من 43بمعامل تحدٌد 

أي وبشكل ٌشابه عالقة مواعٌد الزراعة مةع عةدد  ثم زٌادة فً عدد األٌام للنضج فً مواعٌد الزراعة المتأخرة

 .األٌام للتزهٌر

  

   
 

 03(، وكان معامل التحدٌةد 3شكل ال)زراعة و النسبة المئوٌة للزٌت كانت العالقة خطٌة بٌن مواعٌد ال 
% 27.5الموعد األول معنوٌاً علةى بقٌةة المواعٌةد فةً النسةبة المئوٌةة للزٌةت حٌةث بلغةت النسةبة إذ تفوق  .%

وٌالحةظ  %. 5.4وٌالحظ أن مدى االختالف كان ( 07/6فً الموعد األخٌر ) %24.0بٌنما كانت أقل نسبة  
 المواعٌد إلى أن تصل إلى أدنى قٌمة لهةا عنةد موعةد الزراعةة المتةأخر. النسبة المئوٌة للزٌت مع تأخراق  تن

وقد ٌعود السبب فً ذلةك إلةى أن الظةروف البٌئٌةة والمتمثلةة بةدرجات الحةرارة فةً الموعةد األول كةان مناسةبة 
 .  ((0للعملٌات الحٌوٌة فً النبات مقارنة بالمواعٌد األخرى.) راجع جدول )

ر
هٌ
ز
للت
م 
ألٌا
 ا
دد
ع

 

 مواعٌد الزراعة
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معامةل  (، وكةان4شةكل ال)وسلكت صفة حاصةل الزٌةت نفةس االتجةا  لنسةبة الزٌةت حٌةث كانةت العالقةة خطٌةة
 / طةةن 4.576 و 4.704تفةةوق الموعةةدان األول والثةةانً فةةً حاصةةل الزٌةةت حٌةةث أعطٌةةا  إذ %.42التحدٌةةد 

ن الموعةد الثةانً كةان أكثةر السبب فً ذلك هو أ قدهكتار وكان الموعد الثانً أكثر حاصالً من الموعد األول و
. وكةةان ((0وهةةذا عائةةداً للظةةروف البٌئٌةةة عنةةد المواعٌةةد المبكةةرة ) راجةةع جةةدول ) حاصةةالً مةةن الموعةةد األول

هةذا ٌتفةق حاصل البذور فٌه و النسبة المئوٌةة للزٌةت. و طن/هكتار. 4.506الموعد األخٌر أقل حاصالً للزٌت 
 .عة الصٌفٌة أعطت حاصل زٌت أقل من الزراعة الربٌعٌة( أن الزرا0775وآخرون ) Andriaأشار  مع ما

 

 
( معنوٌةاً علةى المواعٌةد األخةرى حٌةث 07/6الموعةد األخٌةر )فةً  تأما النسبة المئوٌة للبروتٌن فقةد تفوقة

عةود السةبب % وقةد 05.3ٌ% بٌنما أعطةى الموعةد األول أقةل نسةبة بةروتٌن بلغةت 05.6بلغت نسبة البروتٌن 
وكانةت العالقةة نسبة الزٌت فٌه حٌث أن العالقة عكسةٌة،  ارتفا نسبة البروتٌن للموعد األول إلى  انخفاضفً 
 .(5شكل ال )قة انحدار خطٌة عال مع مواعٌد الزراعة النسبة المئوٌة للبروتٌن بٌن

        

 ( يوضح العالقة الخطية بين مواعيد الزراعة و حاصل الزيت4الشكل )
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الصةةفات فةةً ات بةةٌن السةةطور كةةذلك المسةةاف  تراكٌةةب الوراثٌةةةال كةةل مةةن ( تةةأثٌر3جةةدول )الٌوضةةح  

 006.5و  72.5عةةدد األٌةةام  فةةً التزهٌةةر و النضةةج حٌةةث بلةةغ ً، وٌالحةةظ تةةأخر الصةةنف المحلةةالمدروسةةة

التراكٌةب على التوالً وكان الصنف فالمً أبكر فً التزهٌةر و النضةج وٌرجةع هةذا إلةى التبةاٌن بةٌن  للصفتٌن

ا  Hindmarsh ، 0763 و Rawson ؛ Lawn،0760المستخدمة وهذا مشابهاً لما ذكر  )  الوراثٌة و الشةم 

،2442.) 

 تأثٌر التراكٌب الوراثٌة والمسافات بٌن السطور فً الصفات المدروسة. :( 3جدول ) ال

 
معنوٌةةاً فةةً نسةةبة الزٌةةت فقةةد أعطةةى الصةةنف ٌورفلةةور أعلةةى نسةةبة بلغةةت  التراكٌةةب الوراثٌةةةاختلفةةت 

( إلةى نتٌجةة مماثلةة 2440وقد أشةار الجبةوري ) ،% 22.4الصنف المحلً أقل نسبة زٌت  أحتوىو 30.6%

فالمةً  حٌث تفوق الصنف ٌورفلور على الصنف فالمً. كةذلك تفةوق الصةنف ٌورفلةور معنوٌةاً علةى الصةنف

فً حاصل الزٌت إال أنه لم ٌختلف معنوٌاً عن الصنف المحلً وٌرجع السةبب إلةى أن الصةنف المحلةً متفةوق 

 عدد األٌام للتزهٌر التراكٌب الوراثٌة
عدد األٌام 
 للنضج

% 
 للزٌت

 حاصل الزٌت
 ـطن/ه

 % للبروتٌن

 فالمً
53.2 
 جـ

76.0 
 جـ

25.4 
 ب

 ب 4.63
05.6 
 أ

 ٌورفلور
56.5 
 ب

75.2 
 ب

30.6 
 أ

4.64 
 أ

05.5 
 ب

 محلً
72.5 
 أ

006.5 
 أ

22.4 
 جـ

 أ  4.66
06.2 
 ب

 المسافات
 بٌن السطور

 عدد األٌام للتزهٌر
عدد األٌام 
 للنضج

% 
 للزٌت

 حاصل الزٌت
 ـطن/ه

 % للبروتٌن

سم 54  64.4 043.5 26.4 4.52 
05.3 
 أ

سم 55  60.2 044.3 26.4 4.66 
05.5 
 ب

 طية بين مواعيد الزراعة والنسبة المئوية لمبروتين.( العالقة الخ5الشكل )
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فةةً حاصةةل البةةذور وهةةذا إنعكةةس علةةى حاصةةل الزٌةةت فةةً هةةذا الصةةنف.وهذا ٌتفةةق مةةع مةةا ذكةةر  السةةاهوكً 

فً حاصل الزٌةت ٌرجةع إلةى زٌةادة فةً حاصةل  التراكٌب الوراثٌةأحد  زٌادة  ( حٌث ذكر أن0776واخرون)

. أمةا النسةبة المئوٌةة للبةروتٌن فقةد تفةوق الصةنف مئوٌة للزٌت بالمقارنة مع األصناف األخرىبذور  والنسبة ال

وهةذا ٌعةود إلةى العالقةة العكسةٌة بةٌن البةروتٌن و % 05.6اً و أعطةى أعلةى نسةبة بةروتٌن بلغةت فالمً معنوٌ

 .% 06.2ي أعطى أقل نسبة زٌت، ٌلٌه الصنف المحلً الذ الزٌت حٌث أعطى هذا الصنف

تكةن هنالةك فروقةاً معنوٌةًة  ،حٌةث لةم المدروسةةصةفات ال تأثٌر المسافات بٌن السطور فً نفسهجدول الٌوضح 

لةةم  .سةةم بةةٌن السةةطور 55و  54فةةً الصةةفات جمٌعهةةا باسةةتثناء صةةفة النسةةبة المئوٌةةة للبةةروتٌن عنةةد المسةةافتٌن 

كمةةا لةةم تةةثثر مسةةافات  للمعةةاملتٌن %26لتةةأثٌر علةةى نسةةبة الزٌةةت حٌةةث بلغةةت معنوٌةةاً فةةً اتختلةةف المسةةافتان 

لمسةافة عنةد ا طن/هكتةار4.52 حٌث بلغ أعلى معةدل لحاصةل الزٌةت ،حاصل الزٌتالزراعة معنوٌاً فً صفة 

ة ( نتٌجة0755واخةرون ) Alessiوهذا ٌرجع إلى زٌادة حاصل البذور فً نفةس المعاملةة . وقةد وجةد  سم.54

% مةن االختالفةات فةً 64مماثلة حٌث أشار إلةى أن الكثافةات النباتٌةة لهةا تةأثٌر قلٌةل علةى نسةبة الزٌةت و أن 

سةم فةً 54(. تفوقةت المسةافة 0نسبة الزٌت ٌعود إلى تباٌن درجات الحرارة وكمٌة الرطوبة المتةوفرة )جةدول 

ود السةبب فةً ذلةك إلةى أن النباتةات وقد ٌعة %05.3سم حٌث أعطت 55النسبة المئوٌة للبروتٌن على المسافة 

سم قد عملت على التقلٌل من عملٌة التبخر و التً عملت بالنهاٌة على تقلٌل تطاٌر األمونٌا مةن 54فً المسافة 

 التربة.

، فقةد  الصةفات المدروسةةفةً  تراكٌةب الوراثٌةة( تةأثٌر تةداخل مواعٌةد الزراعةة و ال4جةدول )الٌوضح    

فةً التزهٌةر حٌةث بلةغ عةدد األٌةام  ( تةأخراً معنوٌةاً 07/6عةد الزراعةة الرابةع )أعطى الصةنف المحلةً عنةد مو

وكةان  ٌةوم،046.6وأعطى نفس الصنف عند الموعد الثالث المرتبة الثانٌة فً تأخر التزهٌةر بلةغ  ٌوم 004.6

دد ( حٌةث أعطةى أقةل عة24/5عند موعةد الزراعةة األول ) التراكٌب الوراثٌةالصنفان فالمً و ٌورفلور أبكر 

ٌوم( على التةوالً . وتةأخر الصةنف المحلةً فةً النضةج عنةد موعةد الزراعةة 53.3و  52.6أٌام للتزهٌر بلغ )

( وبشكٍل عام ٌالحةظ أن الصةنف المحلةً كةان متةأخراً فةً النضةج اً ٌوم025األخٌر حٌث أعطى عدد أٌام بلغ )

النضج مةن الصةنف ٌورفلةور وعنةد وكمعدل لجمٌع  المواعٌد وكما ذكر سابقاً . وكان الصنف فالمً أبكر فً 

ولةةم  ٌةةوم( للمواعٌةةد األربعةةة علةةى التةةوالً. 004 و 044.3،  56.5،  73.6) ث أعطةةى ٌةةجمٌةةع المواعٌةةد ح

 اً تصل جمٌع التداخالت فً صفة النسبة المئوٌة للزٌت حد المعنوٌة وكةان الصةنف ٌورفلةور مسةجالً أعلةى قٌمة

 علةى التةوالً. % 26.5و  34.4و  32.6و  35.2التوالً فبلغتللنسبة المئوٌة للزٌت للمواعٌد األربعة على 

 طن/هكتةار 0.45حٌةث أعطةى (24/5الصةنف ٌورفلةور فةً الموعةد األول ) وفً صةفة حاصةل الزٌةت تفةوق

طن/هكتةار وقةد ٌعةود سةبب ذلةك إلةى ارتفةا  حاصةل  4.60( 07/6وأعطى نفس الصنف فً الموعد الرابةع )

( 07/6ه فةً التةداخل األخٌةر. وتفةوق الصةنف فالمةً فةً الموعةد الرابةع )البذور فً التداخل األول و انخفاض

أقةل نسةبة  الصةنف فالمةً فةً الموعةد الثةانً بٌنمةا أعطةى %20.5نسبة المئوٌةة للبةروتٌن حٌةث أعطةى فً ال

 .التراكٌب الوراثٌةوقد ٌعود سبب ذلك إلى التباٌن الوراثً الموجود بٌن  %03.0كانت

 

 .مدروسةصفات الال فً تراكٌب الوراثٌةال ومواعٌد الزراعة  تأثٌر تداخل :(4جدول )ال

مواعٌد 
 الزراعة

التراكٌب 
 الوراثٌة

 عدد األٌام للتزهٌر
عدد األٌام 
 للنضج

% 
 للزٌت

 حاصل الزٌت
 طن/هـ

% 
 للبروتٌن

24/5 

 و  02.3 ب جـ 4.64 26.0 و73.6 ك52.6 فالمً

 جـ د 06.3 أ 0.45 35.2 و73.6 ك53.3 ٌورفلور

 جـ د 06.6 ب جـ 4.67 25.4 ب006.6 ح53.6 لًمح

34/5 
 أ ب  07.5 جـ 4.55 25.4 ز56.5 ي60.3 فالمً

 هـ و ز03.0 ب 4.74 32.6 ز56.4 ط64.5 ٌورفلور
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 د هـ  05.0 جـ د 4.65 24.4 جـ002.3 ز57.2 محلً

7/6 

 ب جـ  06.0 هـ و 4.56 24.4 هـ044.3 و63.3 فالمً

 د هـ  05.2 جـ 4.55 34.4 هـ045.4 هـ74.2 ٌورفلور

 ب جـ  05.5 هـ و 4.57 20.4 ب006.6 ب046.6 محلً

07/6 

 أ  20.5 و 4.44 24.6 ب004.4 د75.5 فالمً

 ب جـ 05.5 جـد  4.60 26.5 جـ002.4 جـ77.4 ٌورفلور

 هـ و  03.5 و 4.54 22.6 أ025.4 أ004.6 محلً

 

(. لةم 5)جةدول موضح فً الصفات المدروسةسطور فً أثٌر تداخل مواعٌد الزراعة و المسافات بٌن الت

مةةع ذلةةك فقةةد النسةةبة المئوٌةةة للزٌةةت عةةدد األٌةةام للتزهٌةةر و النضةةج و اتصةةفالتظهةةر أي تةةداخالت معنوٌةةة فةةً 

و  042.0تةةأخر التزهٌةةر بمقةةدار  مرتفعةةة بالمقارنةةة مةةع تةةداخالت أخةةرى فقةةد اً أعطةةت بعةةض التةةداخالت قٌمةة

( كةذلك تةأخر عةدد األٌةام للنضةج بمقةدار 07/6ى التوالً وللموعد الرابع )سم عل 55و  54للمسافتٌن  040.4

 ٌةوم 57.7. وكانةت أبكةر النباتةات تزهٌةراً لنفس مسةافات الزراعةة ولةنفس موعةد الزراعةة 006.0و  005.5

 سم فً الموعد الثانً.54عند مسافة  ٌوم66.0وعد الزراعة األول، وأبكر نضجاً سم فً م54عند مسافة 
 

 .مدروسةصفات الالالمسافات بٌن السطور على  وتأثٌر تداخل مواعٌد الزراعة  :(5)جدول ال

 مواعٌد الزراعة
المسافات 
 بٌن السطور

عدد األٌام 
 للتزهٌر
 

عدد األٌام 
 للنضج
 

% 
 للزٌت

حاصل 
 الزٌت
 ـطن/ه

% 
 للبروتٌن

24/5 
 4.73 27.6 042.4 57.7 سم 54

04.6 
 ب

 4.67 27.5 042.0 66.6 سم 55
06.6 
 ب

34/5 
 4.66 26.0 66.0 65.5 سم 54

06.6 
 ب

 4.55 26.5 67.4 66.6 سم 55
04.6 
 ب

7/6 
 4.66 25.7 047.4 72.6 سم 54

05.5 
 أ

 4.63 25.6 047.3 73.6 سم 55
05.4 
 ب

07/6 
 4.54 22.2 005.5 042.0 سم 54

24.3 
 أ

 4.52 25.6 006.0 040.4 سم 55
05.3 
 ب

      

فروقاً معنوٌة فً صفة النسبة المئوٌة للزٌت وحاصل الزٌةت عنةد تةداخل مواعٌةد  بالرغم من عدم وجود

الزراعةةة مةةع مسةةافات الزراعةةة إال أنةةه بلةةغ أعلةةى معةةدل لهةةاتٌن الصةةفتٌن عنةةد التةةداخل موعةةد الزراعةةة األول 

 وقةد ٌعةود السةبب فةً ذلةك كةون الظةروف البٌئٌةة المناسةبة وكةذلك سةم بةٌن السةطور 54( مةع المسةافة 24/5)

 .تشابك الجذور فً المسافة الضٌقة والتً تعمل على تقلٌل فقد العناصر الغذائٌة بطرٌق الغسل

عةدم  مسافات بٌن السطور فً صفات النمو حٌثوال تراكٌب الوراثٌة( تأثٌر تداخل ال6جدول )الٌوضح  

معنوٌةاً عنةد ٌةة للزٌةت النسةبة المئو بٌنما تفوقةت صةفةعدد األٌام للتزهٌر والنضج. ًتوجود فروقاً معنوٌة لصف

فةً  %22.7حٌن كانت أقل نسبة مئوٌة للزٌت  فً %32.7بلغت وسم 55مسافة  مع الصنف ٌورفلور تداخل

وكةذلك  التراكٌب الوراثٌة فةً النسةبة المئوٌةة للزٌةتسم وهذا ٌعود إلى تباٌن 54مسافة العند والصنف المحلً 

ولةم تصةل االختالفةات حةد المعنوٌةة فةً حاصةل  .سةم 54كون النبات ال ٌعانً التنافس الموجةود عنةد المسةافة 

وهةذا ٌرجةع إلةى ارتفةا   سةم54عنةد مسةافة  طن/هكتةار4.65أن الصنف ٌورفلةور كةان أعلةى قٌمةة الزٌت إال 
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النسةبة المئوٌةة صةفة  معنوٌةاً  تفوقةت .الصةنفٌن فالمةً و المحلةًبارنًة النسبة المئوٌة للزٌت فً هذا الصنف مق

وللصةةنف فالمةةً، بٌنمةةا  علةةى التةةوالًسةةم  55و  54عنةةد المسةةافتٌن % 06.5و  07.5 بلغةةت للبةةروتٌن حٌةةث

 أعطى الصنف ٌورفلور نسبة بروتٌن أقل.

 

 .دروسةصفات المال فً المسافات بٌن السطور و التراكٌب الوراثٌةتأثٌر تداخل  :(6)جدول ال

 التراكٌب الوراثٌة
المسافات بٌن 

 السطور
عدد األٌام 
 للتزهٌر

 عدد األٌام
 للنضج

% 
 للزٌت

 حاصل الزٌت
 ـطن/ه

% 
 للبروتٌن

 فالمً
 أ 07.5 4.65 جـ 25.7 75.6 52.7 سم 54

 أ 06.5 4.56 د 23.7 76.3 53.5 سم 55

 ٌورفلور
 جـ د 05.4 4.65 ب 34.5 76.6 56.5 سم 54

 جـ د 05.5 4.63 أ 32.7 75.6 56.5 سم 55

 محلً
 ب 05.2 4.65 هـ 22.7 006.7 70.5 سم 54

 د 04.5 4.67 د 24.2 006.5 73.4 سم 55

    

فةةً  و المسةةافات بةةٌن السةةطور لتراكٌةةب الوراثٌةةة( تةةأثٌر تةةداخل مواعٌةةد الزراعةةة و ا5جةةدول )الٌوضةةح 

صةفات عةدد األٌةام للتزهٌةر  فةًلم تظهر أي تأثٌرات معنوٌة للتداخل بٌن العوامةل الثالثةة  ،الصفات المدروسة

النسةةبة المئوٌةةة للزٌةةت ،فقةةد تفةةوق تأثٌرهةةا فةةً ت التةةداخالت معنوٌةةاً فةةً تباٌنةة، كمةةا ووحاصةةل الزٌةةت والنضةةج

خالت و أعطةةى نسةةبة سةةم علةةى بقٌةةة التةةدا55المسةافة  وعنةةدالصةنف ٌورفلةةور عنةةد زراعتةةه فةةً الموعةةد األول 

إضةةافة إلةةى ذلةةك فةة ن وقةةد ٌرجةةع السةةبب فةةً أن هةةذا الصةةنف متفةةوق أساسةةاً علةةى التةةركٌبٌن ا خةةرٌن  36%

لى تقلٌل التنافس الحاصةل بةٌن النباتةات وبالتةالً زٌةادة أدى إبٌن السطور  سم( 55ات متباعدة )الزراعة بمساف

. إضافة إلى زٌةادة كفةاءة عملٌةة التركٌةب الضةوئً وزٌةادة نواتجهةا العناصر الغذائٌة من ِقبل النبات امتصا 

نسةبة المئوٌةة وٌةاً فةً ال( معن07/6سةم فةً الموعةد األخٌةر )54عنةد مسةافة  و ٌورفلةور فالمةً ٌنتفوق الصةنف

. وكانةةت أقةةل نسةةبة بةةروتٌن فةةً الصةةنف فالمةةً عنةةد علةةى التةةوالً %20.2و  22.7 للبةةروتٌن حٌةةث بلغةةت

 سم.55زراعته فً الموعد األول على مسافة 
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 .لمدروسةصفات االالمسافات بٌن السطور على  و التراكٌب الوراثٌةو تداخل مواعٌد الزراعة :(5جدول )ال

مواعيد 
 لزراعةا

التراكيب 
 الوراثية

عدد 
 األيام

 للتزهير 

 عدد األيام 
 للنضج

 
 %للزيت

 حاصا الزيت
 طن/هكتار

%للبروتي
 ن

 التراكيب
 الوراثية

 عدد األيام
 للتزهير

 عدد األيام
 للنضج

 %للزيت
 حاصا الزيت
 طن/هكتار

 %للبروتين

 سم 27المسافة  سم72المسافة 

42/7 

 ي  32.2 2.26 ح -هـ 48.7 25.5 76.2 فالمي ح ط  35.2 2.28 هـ –ب 52.4 26.2 73.5 فالمي

 ـج ب32.5 3.33 أ  52.2 25.8 76.2 يورفلور ح ط  35.5 2.22 ب جـ 54.7 26.2 74.8 يورفلور

 ب جـ 32.2 2.25 ط –و  46.6 332.5 26.8 محلي د هـ و  32.6 2.25 ز –د  48.5 332.2 25.2 محلي

52/7 

 جـ د هـ  32.6 2.84 ز ح ط 45.6 22.5 83.5 فالمي ب جـ  42.7 2.28 د ب جـ52.2 27.2 83.5 فالمي

 ط ي  34.5 2.25 ب 55.8 22.8 87.2 يورفلور ح ط  35.2 2.27 ب جـ 54.4 22.5 86.2 يورفلور

 ح ط  35.2 2.25 ز ح ط 45.4 334.5 22.5 محلي هـ و ز  38.5 2.72 ي 32.7 334.5 22.2 محلي

2/8 

 هـ و  38.2 2.78 ط –و  46.2 326.2 24.5 فالمي ب جـ  32.7 2.75 ز ح ط 44.5 326.8 26.5 فالمي

 هـ و  38.2 2.82 و –جـ  42.8 327.2 22.5 يورفلور ح  35.6 2.27 ب جـ 54.4 327.2 22.2 يورفلور

 ح ط  37.3 2.72 ي –ز  43.2 332.2 322.5 محلي د ب جـ32.8 2.82 ط ي 43.3 332.8 325.8 محلي

32/8 

 ب جـ  32.2 2.64 ح ط ي 43.6 332.8 28.5 فالمي أ  44.2 2.67 ط ي 42.6 322.5 26.8 فالمي

 ز ح ط  36.4 2.85 ب جـ 53.5 335.5 22.8 يورفلور أ ب 43.4 2.72 ز –د  48.4 332.8 322.5 يورفلور

 ط  33.2 2.73 ط -و  46.2 346.5 332.5 محلي و ز 37.8 2.62 ط ي 42.4 348.8 333.5 محلي
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 Influence of Row Spacing and Planting Dates on some characters (field 

and quality) of Sunflower cultivars (Helianthus  annuus L.). 

Moyassar Mohammed Aziz.  Mohammed Yosif H. Al-Fahaadi. 
Field Crops Dept./ Collage of Agric. And Forestry / Univ. of Mosul, Iraq 

 

Abstract 

Field experiment was conducted  at the collage farm of Agriculture and 

forestry – Mosul Univ. during 2004 season to study the effect of four Planting dates 

(20 and  30 May , 9 and 19 June) and two row spacing between lines (50 and 75  

cm) on growth , yield and quality of three sunflower genotypes (cultivar Flammi , 

hybrid Euroflor and Local cultivar). The Planting dates showed significant effects 

on the studied traits, Delaying of sowing date (19 / 6) Showed delaying in flowering 

and maturity but first sowing date was superiority in oil percentage and oil yield. 

The fourth sowing date showed highest rate in  protein percentage. Row  spacing ( 

50 cm ) had gave a high value of protein percentage. Genotypes showed significant 

differences among them in terms of quality traits where the local cultivar in the oil 

yield. The results showed delaying in flowering and maturity for the local cultivar 

but surpassed in oil yield. The impact of planting dates and genotypes was 

significantly in the studied traits, where the local cultivar was late in flowering and 

maturity at the time of the fourth planting date. The hybrid Euroflor gave the 

highest  value of oil yield in the first and second planting dates. The cultivar  

Flammi was superior when planted in the fourth date in the percentage of protein. 

The highest percentage of protein  was in plants that planted at a distance of 50 cm 

at the time the fourth date. The highest percentage of oil was in Euroflor when 

planted at a distance of 75 cm. Flammi cultivar gave the highest percentage of 

protein when grown in the last date at a distance of 50 cm.  

 
 المصادر

(. تةةأثٌر مسةةتوٌات السةةماد النٌتروجٌنةةً علةةى نمةةو و حاصةةل و نوعٌةةة 2440الجبةةوري، علةةً حمةةزة محمةةد )
فةً محافظةة صةالح  .Helianthus annuus L البذور لثالثة أصناف من محصول زهةرة الشةمس

 جامعة تكرٌت.–كلٌة الزراعة  –ماجستٌر   رسالة الدٌن.
دار –(. المةدخل إلةى إنتةاج المحاصةٌل الحقلٌةة 0776)علةً  الجنابً، محسن علً أحمد، و ٌةونس عبةد القةادر

 جامعة الموصل.-الكتب للطباعة و النشر 
محمةةد  ن سةةٌد وحجةةازي عبةةد العزٌةةز ٌةةونس وخضةةر،محمد عثمةةان و البٌلةةً، كمةةال الةةدٌن أحمةةد وأحمةةد سةةلٌما

(. دراسةةة المخطةةط الرئٌسةةً لتنمٌةةة قطةةا  إنتةةاج وتصةةنٌع البةةذور الزٌتٌةةة فةةً الةةوطن 0775)خزفةةة 
 .243العربً. المنظمة العربٌة للتنمٌة، الخرطوم  . .

دار  –(. تصةمٌم و تحلٌةل التجةارب الزراعٌةة 2444الراوي، خاشع محمود، و عبةد العزٌةز محمةد خلةف هللا )
 جامعة الموصل.–الكتب للطباعة و النشر 

(. تأثٌر مسةتوٌات النٌتةروجٌن والكثافةة النباتٌةة علةى الصةفات الحقلٌةة والنوعٌةة 0763الراوي، وجٌه مزعل )
كلٌةةة -جامعةةة بغةةداد  L. annuus Helianthusوالحاصةةل و مكوناتةةه لمحصةةول عبةةاد الشةةمس 

 .ٌررسالة ماجست -المحاصٌل الحقلٌةقسم –الزراعة 
(. تغٌةةرات نمةةو وحاصةةل زهةةرة الشةةمس بتةةأثٌر 0776السةةاهوكً، مةةدحت وفرنسةةٌس اوراهةةا واحمةةد شةةهاب)

 .27-22(:2) 25الزراعة. مجلة العلوم الزراعٌة  الصنف وموعد
ا ، لٌث محمد جواد )  Helianthus (. مراحل نمو و حاصل تراكٌةب وراثٌةة مةن زهةرة الشةمس2442الشم 

annuus L. جامعة بغداد.–كلٌة الزراعة -اعة، رسالة ماجستٌر بتأثٌر موعد الزر 
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جامعةة -دار الكتب للطباعة و النشر -(.المحاصٌل الزٌتٌة0774طٌفور، حسٌن عونً، و رزگار حمدي رشٌد)
 الموصل.
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