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 زهرة الشمس من محصول صنافلعدة أتأثير الكثافات النباتية في صفات النمو والحاصل 
 Helianthus annuus L. 

 رافع محسن إبراهيم الحساوي
 هيئة التعليم التقني ، المعهد التقني/ الموصل

 
 الخالصة

ثوووووة ثاللسوووووم  40 و 32 و 30 و 22بوووووين النباتوووووات   اتبمسووووواف زرع محصوووووول زهووووور  ال وووووم          

، آزور ولووووو  نفوووووبت فووووي تتربوووووة اامليووووة بتصوووووميم الق ااووووات الع ووووووائية الكاملوووووة  منكووووورينأصوووونا  
RCBD  ودرسووووت 2011فوووي حقوووول الكليووووة التقنيوووة الزراايووووة الموصوووول فووووي الر ووويدية للموسووووم ال ريفووووي 

 صووووفاتفووووي صووووفات النمووووو والحاصوووول ، أ هوووورت النتووووائأ أن الصوووون  آزور كووووان أدائوووو  تيوووودا ومتميووووزا 
سوووم بوووين نباتوووات 22وأن الزرااوووة بمسوووافة  حاصووول النبوووات الفوووردي وحاصووول البوووبور الكلوووي وووول النبوووات و

 النبوووات  وووولزهووور  ال وووم  كانوووت أفاووول المسوووافات المسوووت دمة فوووي الدراسوووة حيووو  حققوووت زيووواد  فوووي 
كمووووا لوووووح  ان فووووا  فووووي متوسوووو ات الصووووفات انوووود زيوووواد  ،  الكلووووي وحاصوووول البووووبور وق وووور السووووا 

سوووم بوووين النباتوووات أالووو  حاصووول 22التووودا ل بوووين الصووون  لوووو  والمسوووافة وأا ووو   المسوووافة بوووين النباتوووات

 .  من الببور
 كثافات النباتية ، ال زهر  ال م الكلمات المفتاحية: 

 
 2012/  1/  10وقبول      2012/ 3/  12تاريخ تسلم البح   

 
 المقدمة

محاصويل الزيتيوة من ال Asteraceae نتميةالبي ينتمي ال  العائلة ال عد محصول زهر  ال م ي

المهموة فوي العووالم، وتزايودت هووبة ايهميوة فووي اةونوة اي يور  نتيتووة الونقم الحاصوول فوي الكميووة المنتتوة موون 
يورتب  التوسوع فوي إنتوا  و ،  الزيوت ن را الست دام  في تغبية اإلنسان ود ول  فوي منتتوات صونااية اديود 

علوو  بالصوون  المووزروع وموود  أقلمتوو  لل وورو  محصووول زهوور  ال ووم  بالعديوود موون العواموول منهووا وراثيووة تت
البيئية السائد  ، كبلك فان تحديد الكثافوة النباتيوة المثاليوة والتوزيوع التيود للنباتوات فوي الحقول تلعود مون العمليوات 

، فالكثافة النباتية لهوا توأثير كبيور فوي تنواف  النباتوات المبا ر في نمو وإنتاتية المحصولالزرااية بات التأثير 
، إاوافة الو  العوامول البيئيوة التوي قود يكوون نزا  العناصور الغبائيوة مون التربوةقة بلك بنمو النبوات واسوتواال

محوودود فوي نمووو المحاصوويل وإنتاتيتهوا ومنهووا محصووول زهور  ال ووم  كالاوووي الوالزم إلتمووام امليووة تأثيرهوا 
توصلل  فقوود   كثافووات النباتيووةحووول تووأثير ال إتووراي الدراسوواتالتركيووا الاوووئي . لووبا فقوود اتتوو  البوواحثين الوو  

Malik ( ان زراعة زهرة الشمس بمسافة 2001وآخرون )سم بلنن البااتلاأ ىدا اللي زيلادة  اصل  الال ور 20

( عللي ىعللي  اصل  للال ور فلث ال اافلة البااتنلة 2004وآخلرون ) Barrosو صل  ه .  كغلم  2250 نث بلل  

نااأ م 3.2المتوسطة 
2
أدت ال  زيواد  معنويوة فوي متوسو  وزن  2نبات/م 1.1ضة ، وإن ال اافة البااتنة المبخف 
الوو  ان تقليوول المسووافة بووين   ووو  الزرااووة كووان لوو  تووأثير ( 2004)وآ وورون  Calvinoالبووبور. كمووا توصوول 

معنوي في زياد  حاصل الببور لبع  ايصنا  من زهر  ال م  ، وإن هبة الزياد  كانت بسوبا زيواد  اودد 
بوين النباتوات  سم30،  22،  20من  الل است دامهم المسافات   (2005)رون وآ  Jahangirالببور. توصل 
مون  والل زرااتو   AL-Thabet (2005)سوم أا وت أالو  حاصول مون البوبور. توصول 22ال  أن المسافة 

فووي السووعودية ودراسووة صووفات  سللم32 و 30 و 22 و 20نباتووات زهوور  ال ووم  بووأربع مسووافات بووين النباتووات 

السا  وق ر القرم وادد الببور بالقرم وزن مئوة بوبر  وحاصول البوبور للهكتوار الو   ارتفاع النبات وق ر
أن زيادتهوا ايفاول حيو  سوم 22ان المسافة بين النباتات أثورت معنويوا الو  تميوع الصوفات وكانوت المسوافة 

ثافوة الو  الك (2001وآخلرون ) Michaudأوتقليلها كوان لو  توأثير سولبي الو  حاصول البوبور بالهكتوار. أ وار 
الوو  ان  (2001وآخللرون ) Ishfaqتوصوول العاليووة لنباتووات زهوور  ال ووم  أدت الوو   فوو  حاصوول البووبور.  و

سم بوين ال  وو  أد  الو  زيواد  ارتفواع النبوات واودد البوبور  50زرااة بع  هتن زهر  ال م  بمسافات 
وان تقليوول /ه كغوم 3033فوي القورم وحاصوول البوبور حيوو  بلوح حاصوول أحود الهتون المسووت دمة فوي الدراسووة 

سووم أي زيواد  الكثافووة النباتيوة سووتل حاصول بووبور اقول يحوود الهتون قيوود 42الزرااووة الو   المسوافة بووين   وو 
 42. ان تقليل الكثافة النباتية بزياد  المسوافة بوين   وو  الزرااوة مون  هكغم/ 2173الدراسة حي  وصل ال  

أل  ببر  ولكون الزيواد  فوي حاصول البوبور  سم أد  ال  زياد  ق ر القرم وادد الببور للقرم ووزن12 –
ال  ان فوا  فوي حاصول زهور   (2011وآخرون ) Cerrudobحصل  زياد  ادد الببور للقرم.تعز  ال  
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الو  ان  (2011وآخلرون ) Aliال م  اند زيواد  الكثافوة النباتيوة بتقليول المسوافة بوين   وو  الزرااوة. أ وار 

ي ارتفواع النبوات وق ور القورم واودد البوبور للقورم ووزن مئوة بوبر  الكثافة النباتية كان لها تأثير معنوي ف
كغوم للهكتوار 1120سلم  نلث بلل   22.2وحاصل الببور للهكتار وقد تحق  أالو  حاصول للبوبور انود المسوافة 

وتهد  هبة الدراسة ال  تحديود أفاول كثافوة نباتيوة وقد ا تلفت الهتن في استتابتها للتباين في الكثافة النباتية. 
 ي زرااة أكثر التراكيا الوراثية مالئمة من محصول زهر  ال م .ف

 
 وطرائقه مواد البحث

لدراسة تأثير الكثافات النباتيوة  RCBDنفبت تتربة ااملية بتصميم الق ااات الع وائية الكاملة 
زور و ، آ منكورينثالثة أصنا  مون زهور  ال وم   في سم(40، 32، 30، 22)المتمثلة بالمسافة بين النباتات 

. وبعود حراثوة (تمووز 20) 2011في حقل الكلية التقنية الزرااية الموصل في الر يدية للموسم ال ريفوي  لو 
بمعودل  كغوم100انود تحاوير اير   توم إاوافة الفسوفوروتنعويم التربوة قرصوي القوالا بالمحرا  ال اير 

45 % P2O5  تامنت الوحود  التتريبيوة ثالثوة سم فيما بينها و10/هكتار ، وتمت الزرااة ال  مروز بمسافة
 نبواتينوتورك  اإلنبواتيووم مون 12النباتوات مورتين : ايولو  بعود  تم    اإلنباتم وبعد اكتمال 4مروز ب ول 

كغم/هكتوار الو  ثوال   120بمعلد   N٪ 45، وتم إاافة اليوريوا اإلنباتيوم من  22في التور ، والثانية بعد 
يووم  40يوم من الزرااوة والثالثوة فوي مرحلوة التزهيور   12انية بعد دفعات ، ايول  اند تحاير اير  والث

فووي نهايووة الموسووم تووم قيووا  الصووفات التاليووة ل مسووة نباتووات  .  وبكميووات متسوواوية فووي كوول دفعووةاإلنبوواتبعوود 
بوبر   100، اودد البوبور/قرم ، وزن   سوم ، ق ر القرم   ملم ، ق ر السا    سم ا وائية:  ول النبات 

دليوول و  كغم/هكتوار ، حاصوول البوبور   غوم ، حاصوول البوبور/نبات   غوم اصول البووايولوتي/ نبوات ، الح  غوم 
واتووري  .( 100× الووبي تووم احتسوواب  بموتووا المعادلووة:  حاصوول البووبور/ الحاصوول البووايولوتي    الحصوواد 

 SASأ اسووت دام برنووامو (1170)بال ريقووة التووي أواووحها الوورواي و لوو     للبيانوواتالتحليوول اإلحصووائي 

(Anonymous  ،2004)  0.02واتري ا تبار دنكن المتعدد المد  للمتوس ات اند مستو  احتمال. 
 

 النتائج والمناقشة
الوو  تحليوول التبوواين لتووأثير ايصوونا  ومسووافات الزرااووة فووي صووفات النمووو ( 1)ي ووير التوودول 

 المسوت دمة فوي هوبة الدراسوةالثالثوة  ايصونا  بوين تبواينالوالحاصل لمحصول زهر  ال م  وفي  يالح  ان 
وانود ه  حاصول البوبور  كغوم/حاصول البوبور للنبوات  غوم  و لصوفتي 0.01انود مسوتو  احتموال  ا  كان معنوي

 أموا المسوافة بوين النباتوات فقود كانوت بات توأثير معنووي انود مسوتو  ل ول النبات  سوم  ،٪ 2مستو  احتمال 
وكوان للتودا ل بوين ايصونا  والمسوافة بوين ه  كغوم/حاصول البوبور   ول النبوات  سوم  و   لصفتي1احتمال 

 ل ول النبات  سم  . 0.01النباتات تأثير معنوي اند مستو  احتمال 
ال  متوس ات تأثير ايصنا  والمسوافة بوين النباتوات والتودا ل بينهموا الو  ( 2)وي ير التدول 

وأفاول مون معنويوا و اليوا  ا كوان متوسو  أدائو  الصون  آزور صفات محصول زهر  ال وم  وفيو  يالحو  ان
غوم  52.07الصن  منكرين ل ول النبات وكان متوس   االيا لصفة حاصل الببور للنبات وللهكتار حي  بلوح 

ال  التوالي اون الصونفين منكورين ولوو  ولوم ي تلو  معنويوا  اون الصون  منكورين حيو  ه كغم/ 2140.3و 

بووبر    وور السووا  وق وور القوورم ووزن مئووةي ووير الوو  بلووك ا تبووار دنكوون ولووم يصوول حوود المعنويووة لصووفات ق
 731.73والحاصل البايولوتي ودليل الحصاد. وأ هر الصن  منكرين تفوقا  لعودد البوبور بوالقرم حيو  بلوح 

ببر / قرم ولكن  لم يصل حد المعنوية اإلحصائية. كما يتاح من التدول أياوا  أن زرااوة محصوول زهور  
زيواد  معنويوة لحاصول البوبور للهكتوار وربموا تعوود الزيواد  الو   سوم بوين النباتوات أد  الو 22ال م  بمسوافة 

الكثافة النباتية العالية ان بقية الكثافات المست دمة في الدراسة ، ويالح  زياد  في ق ر القرم واودد البوبور 
للقرم وحاصل الببور لم تصول حود المعنويوة االحصوائية ، وإن زيواد  المسوافة بوين النباتوات أدت الو   فو  

اودد  النباتوات فوي وحود  المسواحة  والحاصل وربما يعود السبا في بلوك الو  ان فوا  بي في صفات النمونس
سم كان متفوقا في  ول النبوات 22في الكثافات النباتية الوا ئة. ونالح  ان الصن  لو  اند زراات  بمسافة 

فوي بيئوات نباتيوة كثيفوة وإا واي  يعود السبا في بلك الو  قابليوة الصون  للتوأقلمبما روه  وحاصل الببور كغم/
وآ ورون  Calvino( و 2001)وآ ورون  Malikحاصل، وتتف  هبة النتائأ مع ما توصل الي  كل من   أال 

 Ali( و 2001)وآ رون  Michaud( و 2005) AL-Thabet( و2005)وآ رون  Jahangir( و 2004)
 لنباتووات هووي ايفاوول لمع ووم الصووفاتسووم بووين ا22. ممووا تقوودم يتاووح ان الزرااووة بمسووافة (2011) وآ وورون

 يداي ايصنا  المست دمة في الدراسة.كمتوس  
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 .تحليل التباين لتأثير ايصنا  ومسافات الزرااة في صفات النمو والحاصل لمحصول زهر  ال م  : 1التدول  

Table (1):Analysis of variance for variety and distance between plants and their interaction effect in sunflower characters. 

    Means Squares  متوس ات المربعات 

 مصادر التباين
Source of Variance 

 المكررات
Replicates 

 ايصنا 
Variety 

 مسافات الزرااة
Planting distant 

× ايصنا  
 مسافات الزرااة

Variety × 

Planting 

distant 

 ال  أ التتريبي
Error 

 ليالك
Total 

  degree of freedomدرتات الحرية  

 Characters الصفات
2 2 3 6 22 33 

  Plant length (Cm)  224.23 2.4848* 624626** 116426.** 224233  ول النبات سم

  Stem diameter (mm)  64486* .4631 44.86 24823 24626 ق ر السا  ملم

  Disc diameter (mm) 384228** 34228 .4.3. 84413 34826  ق ر القرم سم

  No. seeds/ Disc      .63424261 2..24261 63324333 123464823 123264261 ادد الببور/ قرم

  غم ببر   188وزن 

Weight of 100 seed (g) 
8466. 114111 84626 3448. 34664  

  غم الحاصل البيولوتي/ نبات 
Biological yield/ plant (g) 

663664332 363.84622 32.284368 21683482. .26864662  

  غم حاصل الببور/نبات 
Seed yield/ plant (g) 

326466.** 6134322** 26432. 2864134 111466.  

  كغم/هكتار حاصل الببور 
Seed yield (Kg/h) 

18443324643** 18611314232** 31146634131** .162824242 22832846.3  

  Harvest index % 84113 84423 3433. 1418. 246.3          دليل الحصاد

 Significant at 0.05 , 0.01 level respectively ** , *       . التوالي ال  0.01 و  0.02 احتمال مستو  اند معنوي**  و*    
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 .زهر  ال م  اصل ومكونات  لمحصولالح صفات فيمتوس ات تأثير ايصنا  والمسافة بين النباتات والتدا ل بينهما  : 2التدول  

Table (2): Mean variety and distance between plants and their interaction effect on yield and it's components  of sunflower.  

 

 الصفات
Characters 

 

 

  ول النبات سم
Plant length 

(Cm) 

 ق ر السا  ملم
Stem 

diameter 

(mm) 

ق ر القرم 
 سم

Disc 

diameter 

(mm) 

ادد الببور/ 
 قرم
No. 

seeds/ 

Disc 

 188وزن 

 ببر  غم
Weight 

of 100 

seed 

(grm) 

الحاصل 
البيولوتي/ 
 نبات غم

Biological 

yield/ plant 

(grm) 

حاصل 
الببور/نبات 

 غم
Seed yield/ 

plant (grm) 

حاصل الببور 
 كغم/هكتار

Seed yield 

(Kg/h) 

 دليل الحصاد
  

Harvest 

index % 

 
 ايصنا 

Varieties 

 مب رين

Mangarin 
 b123.120  14.142  14.172  731.730  1.151  133.000  ab21.000   ab2551.700   7.340  

  Azur   a127.700  12.720  12.573  713.120  1.151  111.370  a52.073    a2140.300  7.417 آزور

  Locc  ab124.100  14.133  14.273  111.270  1.200 515.270  b20.733    b2337.100  1.127 لوس

distance 

between 

plants (cm) 

         

22  a130.133   a12.744  12.225 740.250 7.333  130.100 50.000    a3427.500    ab7.424  

30  b123.225   ab14.711  14.011 715.110 7.771  521.100  25.117   b2103.100    a1.135  

32  b124.311   b13.125  14.125 111.110 7.771  115.100  21.225    bc2430.700    ab7.014  

40  b124.551   a12.722  12.233 111.170 7.333  700.500  25.771    c2031.100    b1.210  
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  2يتبع التدول  
Continue table (2) 

V
ar

ie
ti

es
 d

is
ta

n
ce

 

b
et

w
ee

n
 p

la
n

ts
 

 طو  البااأ سم

Plant length 

(Cm) 

 قطر الساق ملم

Stem 

diameter 

(mm) 

قطر القرص 

 سم

Disc 

diameter 

(mm) 

عدد الا ور  

 قرص

No. 

seeds/ 

Disc 

 100وزن 

 ب رة غم

Weight 

of 100 

seed 

(grm) 

الحاص  

الانولوجث  

 نااأ غم

Biological 

yield/ plant 

(grm) 

 اص  

 اأ غمالا ور نا

Seed yield/ 

plant (grm) 

 اص  الا ور 

 كغم ه تار

Seed yield 

(Kg/h) 

دلن  الحصاد 

٪ 

Harvest 

index % 

ن
ري
ب 
م

 

M
an

g
ar

in
 

22  ab130.251    ab12.500   12.133 145.551 7.333 117.551  a-c21.333   ab3310.411  7.741 

30  bc122.500      b13.300  14.001 713.333 10.000 525.000  a-c24.000   b-e2211.430  1.003 

32  c114.233    ab14.451  12.333 172.333 10.000 111.333   ab54.333      b-d2522.720  7.410 

40  ab121.500    ab12.500  12.451 102.000 7.333 710.000  a-c27.333   c-e2073.333  1.100 

ر 
زو
آ

A
zu

r
 

22  ab127.051    ab15.000  15.251 112.000 7.333 514.000   a-c27.55    ab3322.373   7.523 

30  ab125.233    ab15.133  12.251 117.333 10.000 122.000     a10.333    ab3341.201  1.333 

32  ab130.333    ab14.400  14.751 705.551 10.000 721.751     a12.333   a-c2122.373  7.121 

40  ab130.251      a15.751  15.333 712.000 7.333 101.551  a-c21.000   c-e2101.141  5.121 

س
لو

 

 
L

o
cc

 

22    a133.751    ab12.133  12.251 700.000 7.333 111.551  a-c52.000     a 3242.721  1.753 

30  bc121.233    ab12.000  13.000 125.551 5.551 202.551   bc45.000   c-e2110.411  1.010 

32  ab127.051      b13.000  14.051 707.333 5.551 121.000     c42.000   e   1114.273      1.021 

40    c115.133     ab12.000  14.700 123.333 7.333 572.000  a-c23.333    d-e1104.150  1.743 

 . 0.02 معنويا  اند مستو  احتمال ن بعاهاا مت ابهة ال ت تل المتوس ات المتبواة بأحر  
                                  Within columns, means having the same letters don't differ significantly at 0.05 probability level. 
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EFFECT OF BOTANICAL DENSITIES IN YIELD AND GROWTH 

CHARACTERS FOR  SOME SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) CULTIVERS 

Al-Hasawe R. M. I.  

Foundation of Technical Education , Technical Institute / Mosul ,Iraq.       

 

ABSTRACT 

Sunflower crop sowed with densities of distance between plants 

(25,30, 35,40 cm) for three varieties Mangarin, Azur and Locc carried out with the 

factorial experiment in Randomized Complete Block Design (RCBD) in the field of 

Agricultural Technical College Alrashidia - Mosul at autumn season  2011 to study it's 

effect on growth and yield. The results showed that the variety Azur had a 

good performance for plant height, individual plant seeds yield and total seeds yield 

characters, the distance 25cm between plants were which achieved an increase in plant 

height, stem diameter and total seeds yield, a decrease in the average of 

characteristics when increasing the distance between the plants was shown, The 

interaction between Locc variety and distance 25cm between plants was higher in total 

seeds yield . 

Key words: sunflower, Plant densities  
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