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Response of Four Sunflower Genotype (Helianthus Annuus L.) to Different Planting Dates
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Abstract: Field experiment was carried out at Sora-Imdaina during the seasons of 2017 to study the response of
four Sunflower genotypes (Shomos, Aqmar, Tarsan 1018 and Lilo) to different planting dates (1th, 15th and 30th
of March 2017) included growth, yield, yield components and quality. Results showed that genotypes were
significantly different in growth, yield and quality characters. The genotype of Shomos was superior in all the
growth characters. Furthermore, head diameter, number of seeds in disc (1225 seed disc -1), 1000 seeds weight
63.01 g, yield of seeds (3766 Kg h-1), and harvest index. The first planting date has been exceeding in most
growth characters while, Furthermore, first date was outstanding in number of seeds disc-1 (1106 seed disc-1),
weight of 1000 seeds (54.24g), seed yield (3260 Kg h-1), and, harvest index % Interaction between genotype and
planting dates affected significantly all growth characters. Genotypes Shomos in first planting dates gave the
highest rate of plant height and the number of seeds disc-1(1342 seed disc-1). Shomos genotype showed
superiority in second plant date in leaf area and leaf area index, as well as, this genotype also exceeded in first
and second dates in total yield (4191 and 4231 Kg h-1) respectively. It also revealed superiority in the second
planting date in weight of 1000 seeds (71.43 g).
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 لمواعيد زراعة مختلفةHelianthus annuus L. أستجابة اربعة تراكيب وراثية من زهرة الشمس
ٍٍ يؾًذ يؾغٚعغٗ ػذَبٌ ػجذ ٔكفبػ ػجذ انشظب عبعى ٔثٓبء انذ
 عبيؼخ انجصشح-خ انضساػخٛكه
: المستخلض

خ يٍ صْشح انشًظٛت ٔساصٛ نذساعخ أعزغبثخ أسثؼخ رشاك2017  ػبوٙ ف،ُخٚ انًذ، يُطمخ انغٕسحٍٙ فٛ أؽذ ؽمٕل انًضاسػٙخ فَٛفزد رغشثخ ؽمه
شُٛٓب ؽًٛب ثٛخ فُٕٚخ أخزالفبد يؼٛت انٕساصٛ أظٓشد انزشاك.)أراس30ٔ 15ٔ 1( ذ صساػخٛهٕ) ٔصالصخ يٕاػٛ ٔنTarsan1018ٔ (شًٕط ٔألًبس
ذٛٔأظٓشد يٕاػ.1-ْ ) كغى3766( ٙ ٔؽبصم انجزٔس انكه1-) ثزسح لشص1225(  انمشصٙ ػذد انجزٔس فٙ شًٕط فٙت انٕساصٛرفٕق انزشك
ٙ) غى ٔػذد انجزٔس ف54.24(  ٔٔصٌ انف ثزسح1-ْ ) كغى3260( ٙ ؽبصم انجزٔس انكهٙش رفٕق انًٕػذ االٔل فٛخ ؽُٕٚشاد يؼٛانضساػخ رأص
ٗش أػطٛغ صفبد انًُٕ ؽًٛ عٙبً فُٕٚشاً يؼٛذ انضساػخ رأصٛخ ٔيٕاػٛت انٕساصٛأظٓش رذاخم انزشاك. م انؾصبدٛ ٔدن1-) ثزسح لشص1106( انمشص
تٍٛ رفٕق انزشكٛ ؽٙف.1-) ثزسح لشص1342(  انمشصٙ انًٕػذ االٔل أػهٗ يؼذل نصفخ اسرفبع انُجبد ٔ ػذد انجزٔس فٙ شًٕط فٙت انٕساصٛانزشك
ٍَٙ االٔل ٔانضبٚ انًٕػذٙ شًٕط فٙت انٕساصٛخ كًب رفٕق انزشكٛم انًغبؽخ انٕسلٛخ ٔدنٛ انًغبؽخ انٕسلٙ نصفزَٙ انًٕػذ انضبٙ شًٕط فٙانٕساص
 صفخ ٔصٌ انف ثزسحٙ فَٙ انًٕػذ انضبٙ شًٕط فٙت انٕساصٛ ػهٗ انززبثغ ٔرفٕق انزشك1-ْ ) كغى4231ٔ 4191( ٙ صفخ ؽبصم انجزٔس انكهٙف
. ) غى71.43(
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انًالئى نهضساػخ ٚغجت خغبسح ف ٙانؾبصم رمذس ثـ .%53أكذ ػجذ

المقذمت
ٚؼذ يؾصٕل صْشح انشًظ  Helianthus annuus Lيٍ

انًغٛذ ٔأخشٌٔ ( )2011رفٕق انًٕػذ االٔل ثأَزبط أػهٗ يزٕعػ

انًؾبصٛم انًًٓخ ف ٙانؼبنى انز ٙرضسع يٍ أعم صٚزٓب انصبنؼ

ؽبصم نهجزٔس ثهغ 2.718غٍ ْ 1-ثبنًمبسَخ يغ أدَٗ أَزـبط رؾمك
يٍ صساػخ انًٕػذ انشاثغ أر ثهغ  0.976غٍ ْ

نهزغزٚخ انجششٚخ فٕٓ ٚشكم  % 93يٍ إَٔاع انضٕٚد انًصُؼخ

1-

ٔ .أشبس

يؾهٛبً نزنك ٚؼذ ْزا انًؾصٕل يٍ انًؾبصٛم األعزشارٛغٛخ انزٙ

 ) 2012( Ibrahimانٗ ٔعٕد أخزالفبد يؼُٕٚخ ف ٙصفخ دنٛم

رؾمك األيٍ انغزائ ٙيغزمجالً ٔخبصخ أرا يب رى انزٕعغ انؼًٕد٘

انًغبؽخ انٕسلٛخ إر أػطٗ انٓغ Mala ٍٛأػهٗ يؼذل نٓز ِِ انصفخ
ثهغ ( )4.658يمبسَخً يغ ثمٛخ انزشاكٛت انٕساصٛخ (Galla

يٍ أفعم انضٕٚد انًالئًخ نهغزاء الؽزٕائخ ػهٗ انؾبيط انذُْٙ

ٔٔ )Romsonٔ Hyrizonٔ Recordأػطٗ انٓغRomson ٍٛ

أٔيٛغب _،3فعآل ػٍ االؽًبض انذُْٛخ غٛش انًشجؼخ يضم ؽبيط

ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ ( .)4.600ركش انؾغبٔ٘ ( )2014ػُذ

نُٕٛنٛك ٔؽبيط أالٔنٛك ٔؽبيط انجبنًزٛك ثبالظبفخ انٗ رنك

دساعخ صالصخ أصُبف يٍ صْشح انشًظ (Azurٔ Mangarin

فأَّ ٚؾزٕ٘ ػهٗ انفٛزبيُٛبد يضم َ( A. B. Eصشهلل ٔاخشٌٔ

ٔ )Loccػذو ٔعٕد أخزالفبد يؼُٕٚخ ثْ ٍٛز ِِ االصُبف نصفخ

ٔ ،)2014،را اًْٛخ ف ٙانمطبػ ٍٛانضساػٔ ٙانصُبػ ،ٙإر ٚؼزًذ

ٔصٌ  100ثزسح (غى) ٔ .عذ  )2015( Darbyاٌ انًٕاػٛذ

انمطبع انصُبػ ٙػهٗ اعزؼًبل ْزح انضٕٚد كًبدح أنٛخ نكضٛش يٍ

انًجكشح نضْشح انشًظ أػطذ أػهٗ انًؼذالد ف ٙصفخ دنٛم

انصُبػبد انكًٛٛبٔٚخ ٔانغزائٛخ ٔٚؼذ صبنش افعم انضٕٚد انُجبرٛخ

انؾصبد يمبسَخً يغ انًٕػذ االخٛش انز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ

انغزائٛخ اعزٓالكب ً ػهٗ انًغزٕٖ انؼبنً ٙثؼذ فٕل انصٕٚب ٔفغزك

انصفخ ٔ .أشبس عالة ٔفُفٌٕ (ّ )2016
أٌ انزشكٛت انٕساصٙ

انؼشاق

 Tarsan 1018أػطٗ أػهٗ يؼذل ػذد انجزٔس ف ٙانمشص ثهغ

(َبع )2016،ٙاالعضاء انخعشٚخ رغزخذو كؼهف اخعش ٔفٙ

) )858.2ثزسح يزفٕلب ػهٗ انصُف  Flammeانز٘ أػطٗ يؼذل

صُبػخ انغبٚهظ ٔكغجزخ رغزخذو ف ٙرغزٚخ ؽٕٛاَبد انًبشٛخ

ػذد ثزٔس ثهغ ( )816.6ثزسح يزفٕلب ف ٙرنك ػهٗ انزشكٛت

ٔرغزؼًم ثزٔس ْزا انًؾصٕل ف ٙرغزٚخ انطٕٛس (انؼٕدح

انٕساص Cartago ٙانز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓزِ انصفخ ثهغ

ٔأخشٌٔٔ )2009،اٌ يؾصٕل صْشح انشًظ يٍ انًؾبصٛم انزٙ

) (710.0ثزسح ٔٔ .عذ ٔ Erdoganأخشٌٔ ( )2017أٚعبً ثأٌ

رُغؼ صساػزُّ ف ٙظشٔف ثٛئٛخ ٔيُبخٛخ يزجبُٚخ إر ٚؾزبط إنٗ

انصُف انًزأخش ف ٙانضساػخ  Teknosolلذ أػطٗ أػهٗ يؼذل

دسعبد ؽشاسٚخ يزجبُٚخ ،خالل يشاؽم انًُٕ فٕٓ ال ًُٕٚػُذ

نصفخ اسرفبع انُجبد ثهغ  148.6عى يمبسَخً يغ انصُف انًجكش فٙ

ٔاألفم ٙف ٙصساػز ِّ (ؽًبد٘ ٚ )2012ؼزجش صٚذ صْشح انشًظ

انؾمم

ٔانًؾصٕل

انضٚزٙ

االٔل

اَخفبض دسعخ انؾشاسح إنٗ يب دٌٔ

ػهٗ

َطبق

انضساػخ ٔ Sirenaانز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ

( 7ؤ )ºػظًٗ (35و)º

ٔانذسعخ انؾشاسٚخ انًضهٗ نهًُٕ رزشأػ ث25-30(ٍٛؤ )ºرجذأ

.141.6

ؽبعخ انًؾصٕل نذسعبد انؾشاسح ثؼذ يشؽهخ اإلَجبد ٔؽزٗ

المواد وطزائق العمل

(ؽًبد٘. )2012 ،أٌ يؾصٕل صْشح انشًظ

َفزد انزغشثخ انؾمهٛخ ف ٙأؽذ ؽمٕل لعبء انًذُٚخ ٔٚجؼذ ( 105كى

يشؽهخ انُعظ

ًٚكٍ صساػزخ ثًذٖ ٔاعغ يٍ يٕاػٛذ انضساػخ َظشاً نزؾًهخ

شًبل غشة يذُٚخ انجصشح) ،خالل انًٕعى انشثٛؼ 2017 ٙفٙ

انظشٔف انجٛئٛخ انًخزهفخ ٔيٍ يُطمخ انٗ أخشٖ (عالة

رشثخ راد َغغّ يضٚغّ غش ُّٛٚنذساعخ أعزغبثخ أسثؼخ رشاكٛت

ٔفُفٌٕ )2016،اال اٌ انًالؽع اٌ انًضاسػ ٍٛف ٙانًُطمخ

ٔساصٛخ يٍ صْشح انشًظ نًٕاػٛذ صساػخ يخزهفخ .صسػذ ثزٔس

انغُٕثٛخ ٚضسػَٕخ ف ٙانؼشٔح انخشٚفٛخ فمػ ٔانغجت ٚؼٕد انٗ ربصٛش

صْشح انشًظ ثضالس يٕاػٛذ صساػخ ْٔ1( ٙأراس 15أراس

دسعبد انؾشاسح انًشرفؼخ ف ٙانًٕعى انشثٛؼٔ ٙانز ٙرؤصش عهجب ً

30أراس)ٔ .أعزؼًهذ أسثؼخ أصُبف يٍ صْشح انشًظ (شًٕط

ػهٗ ػًهٛبد انزهمٛؼ ٔاألخصبة،يًب ٚؤد٘ انٗ ركٕ ٍٚثزٔس فبسغخ

ٔألًبس ٔٔ Tarsan 1018نٛهٕ) ْٔ ٙيٍ االصُبف انًؼزًذح نذٖ

رؼًم ػهٗ رمهٛم انؾبصمٔ ،عذ كضٛش يٍ انجبؽض ٍٛاٌ رأصٛش يٕػذ

ٔصاسح انضساػخ  .غجمذ انزغشثخ انؾمهٛخ ثبعزخذاو رصًٛى

انضساػخ ٚكٌٕ ف ٙؽبصم انجزٔس أكضش يًب ْٕ ف ٙانصفبد

انمطبػبد انؼشٕائٛخ انكبيهخ ثزشرٛت االنٕاػ انًُشمخ RCBD

االخشٖ (ٔ Ahmadأخشٌٔ، )2005،إر اٌ ػذو اخزٛبس انًٕػذ

ثضالس يكشساد إر أؽزهذ يٕاػٛذ انضساػخ االنٕاػ انشئٛغٛخ ايب
88

انزشاكٛت انٕساصٛخ اؽزهذ االنٕاػ انضبَٕٚخ ثهغ يغًٕع انٕؽذاد

اسرفبع انغبق (عى) :رى ؽغبثّ يٍ عطؼ انزشثخ ٔؽزٗ لبػذح

انزغشٚجٛخ ٔ 36ؽذح رغشٚجٛخ لغًذ االسض ثؼذ رٓٛئزٓب ٔفك

انمشص ٔ .دنٛم انًغبؽخ انٕسلٛخٔ :رًضم َغجخ يغًٕع انًغبؽخ

انزصًٛى انًزجغ انٗ انٕاػ غٕنٓب (3و) ٔػشظٓب ( 2.25و )2إر

انٕسلٛخ إنٗ يغبؽخ األسض انزٚ ٙشغهٓب انُجبد كًب ف ٙانًؼبدنخ:

كبَذ يغبؽخ انٕؽذح انزغشٚجٛخ انشئٛغٛخ (6.75و )2أؽزٕد ػهٗ

دنٛم انًغبؽخ انٕسلٛخ = يغًٕع انًغبؽخ انٕسلٛخ÷ انًغبؽخ انزٙ

أسثؼخ يشٔص ثًغبفخ 75عى ث ٍٛيشص ٔأخش ٔ25عى ث ٍٛانغٕس

ٚشغهٓب انُجبد

أعزخذو انغًبد انُبٚزشٔع( ُٙٛانٕٛسٚب َٛ %46زشٔع ) ٍٛثًؼذل
160كغى ْ 1-ػهٗ دفؼز ٍٛاألٔنٗ ػُذ انضساػخ ٔانضبَٛخ ػُذ ركٍٕٚ

ٔػذد انجزٔس ثبنمشص :رى ؽغبة ػذد انجزٔس نكم لشص ٚذٔٚبً .

انجشاػى انضْشٚخ ٔأٚعب ً عًبد انغٕثش فٕعفبد انضالصP2O5 47 ( ٙ

ٔيؼذل ٔصٌ انف ثزسح :رى ٔصٌ (20غى) يٍ ػُٛخ يشزشكخ نكم

 )%ثًؼذل 100كغى ْ 1-لجم انضساػخ (غٛفٕس ٔ سشٛذ .)1990،

يكشس صى ػذد انجزٔس ٔأعشٚذ ػًهٛخ رُغٛت نًؼشفخ يؼذل ٔصٌ

رًذ صساػزٓب ٚذٔٚب ثٕظغ ( )4-3ثزسح ف ٙانغٕسح صى خفذ انٗ

انف ثزسح.

َجبد ٔاؽذ ػُذ ٔصٕل انُجبد يٍ ( )5-4أساق ؽمٛمٛخ نكم

ٔؽبصم انجزٔس انكه ٙكغى ْ :1-ؽغت كبنزبنٙ

يٕػذٔ ،رى اعشاء ػًهٛبد انؼضق ٔانزؼشٛت ٔانش٘ ؽغت

2

ٔصٌ ثزٔس انخط ٍٛانٕعط(ٍٛٛكغى) ×انًغبؽخ (و ) /يغبؽخ

انؾبعخ.أخزد ػُٛخ ػشٕائٛخ يٍ خًغخ َجبربد يؾشٔعخ يٍ َجبربد

2

انخط ٍٛانٕعط( ٍٛٛو ).

انخط ٍٛانٕعطٔ ٍٛٛعغهذ يؼذالد دسعبد انؾشاسح انؼظًٗ
ٔانصغشٖ ٔانشغٕثخ انُغجٛخ خالل يٕعى اعشاء انزغشثخ ٔلذ رى

ٔدنٛم انؾصبد :رى ؽغبثّ يٍ انًؼبدنخ

انؾصٕل ػهٓٛب يٍ دائشح األَٕاء انغٕٚخ /يطبس انجصشح انذٔن.ٙ

دنٛم انؾصبد =انؾبصم االلزصبد٘ (ؽبصم انجزٔس) /انؾبصم

الظفاث المذروست

انؾ.100× ٕ٘ٛ

جدول ( .)0بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة قبل الزراعة
الصفات الفيزيائية
الصفة
طين % Clay
نسجة التربة
رمل % Sand
غرين % Silt
الصفات الكيميائية
درجة تفاعل التربة ()PH

القيمة
%10
%06
%51
6,4
 1,81غم كغم 1-تربة
0 2,3ديسيسمنز.م
0 46ملغم كغم
003ملغم كغم
0 041ملغم كغم

المادة العضوية ()OM
اإليصالية الكهربائية ()EC
النتروجين الجاهز (% )N
الفسفور الجاهز (% )P
البوتاسيوم الجاهز (% )K

عذٔل ( .)2انًؼذالد انشٓشٚخ نذسعبد انؾشاسح ٔانشغٕثخ انُغجٛخ نهًٕعى2017
دسعخ انؾشاسح انؼظًٗ دسعخ انؾشاسح
يؼذل دسعبد
األشٓش
انصغشٖ ( ْو)
( ْو)
انؾشاسح ( ْو)
739
2034
1335
كبٌَٕ انضبَٙ
734
2037
1335
شجبغ
1530
2735
2130
أراس
2138
3439
2130
َٛغبٌ
2735
4139
3436
يبٚظ
2937
4632
3834
ؽضٚشاٌ
011

انشغٕثخ انُغجٛخ%
55
48
52
36
26
18

يؼبيم انعٕء
انؾشاس٘
/
76
68
62
52
56

رًٕص
أة
أٚهٕل
رشش ٍٚاألٔل
رشش ٍٚانضبَٙ
كبٌَٕ األٔل

4132
4033
3633
2935
2038
1536

3238
3231
2737
2234
1532
934

4936
4932
4539
3831
2834
2335

20
26
27
33
54
54

/
/
/
/
/
/

النتائج والمناقشت

ثهغ ( )149.9عى.سثًب ٚؼٕد عجت رنك انٗ انظشٔف انجٛئٛخ

أرتفاع النباث (سم)

انًُبعجخ انز ٙسافمذ االَجبد ٔانًُٕ انخعش٘ ٔخبصخ دسعبد

أظٓش عذٔل سلى (ٔ )1عٕد أخزالفبد يؼُٕٚخ ث ٍٛانزشاكٛت

انؾشاسح ٔغٕل يذح االظبءح خالل انًشؽهخ يٍ ظٕٓس انجشػى

انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔانزذاخم ثًُٓٛب نصفخ أسرفبع انُجبد ار

انضْش٘ انٗ ثذاٚخ انزضْٛش ٔيُّ انٗ اكزًبل انزضْٛش ٔانز ٙثهغ

ؽمك انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط أػهٗ أسرفبع نّ ثهغ ( )192.3عى

يؼذل دسعخ انؾشاسح نًٓب (ْ 27.5و) ٔ(ْ 28.3و) ٔيؼذل غٕل فزشح

يمبسَخ يغ ثمٛخ انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔرفٕق ػٍ ألصش انزشاكٛت ْٕٔ

ظٕئٛخ ( )11.6(ٔ )10.9ػهٗ انززبثغ ٔيٍ انغذٚش ثبنزكش اٌ

انزشكٛت انٕساص Tarsan1018 ٙانز٘ أػطٗ ألم يؼذل ثهغ

دسعخ انؾشاسح انًضهٗ ػهٗ أػهٗ صبف ٙرًضٛم ظٕئٚ ٙمغ ثٍٛ

( )122.9عى ثُغجخ صٚبدح . %60لذ ٚؼٕد عجت رنك انٗ االخزالف

(ْ 26-28و) فأَؼكظ رنك ف ٙصٚبدح ًَٕ انُجبدٔ ،ارفمذ ْز ِِ انُزٛغخ

ف ٙغجٛؼخ ٔيذٖ لبثهٛخ االصُبف انًذسٔعخ نالعزغبثخ نظشٔف

يغ َزبئظ ثبؽض ٍٛأخش( ٍٚانشًبعٔ 2002،انشًبع ٔثكش)2009،

(ػهك ٔؽًذ هللا Erdogan ٔ 2010

أيب ثبنُغجخ نزأصٛش انزذاخم ث ٍٛانزشاكٛت انٕساصٛخ ٔانًٕاػٛذ فٛشٛش

ٔأخشٌٔ )2017،أيب ثبنُغجخ نزأصٛش انًٕاػٛذ فمذ ٔصهذ انُجبربد

انغذٔل انٗ أٌ انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط ف ٙانًٕػذ االٔل 1أراس

انًضسٔػخ ف ٙانًٕػذ االٔل (1أراس) انٗ ألصٗ يؼذل أسرفبع نٓب

لذ أػطٗ أػهٗ يؼذل نصفخ أسرفبع انُجبد ثهغ ( )202.7عى

ثهغ ( ) 159.4عى ثبنًمبسَخ يغ انُجبربد انًضسٔػخ ف ٙانًٕػذ

يمبسَخ يغ انزشكٛت انٕساص Tarsan1018 ٙف ٙانًٕػذ 30أراس

انضبنش (30أراس) ٔانزٔ ٙصهذ انُجبربد فٓٛب انٗ ألم يؼذل أسرفبع

ٔانز٘ أػطٗ ألم يؼذل أسرفبع نهُجبد ثهغ ( )121.0عى.

انًُطمخ ْٔزا أرفك يغ

عذٔل ( .)3رأصٛش انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔرذاخهًٓب ف ٙصفخ أسرفبع انُجبد (عى)
يزٕعػ انًٕاػٛذ
انزشاكٛت انٕساصٛخ
انًٕاػٛذ
نٛهٕ
Tarsan1018
ألًبس
شًٕط
159.4
128.8
124.4
181.8
202.7
1أراس
155.3
125.8
123.2
179.0
193.0
15أراس
149.9
123.5
121.0
174.0
181.2
30أراس
126.0
122.9
178.3
192.3
يزٕعػ انزشاكٛت
انًٕاػٛذ ×انزشاكٛت انٕساصٛخ
انزشاكٛت
انًٕاػٛذ
الم فشق يؼُٕ٘
3.77
2.18
0.75
(P)0.05
يؼذل ثهغ ( ٔ )2.200أٌ انًٕػذ األخٛش 30أراس لذ أػطٗ ألم
يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ (ٔ )2.040لذ ٚؼٕد انغجت انٗ أَخفبض
دسعبد انؾشاسح ف ٙانًٕػذ االٔل ٔانز ٙأدد أنٗ صٚبدح ػذد
االٔساق َزٛغخ نطٕل فزشح انًُٕ انخعش٘ يًب أدٖ انٗ صٚبدح
انًغبؽخ انٕسلٛخ ف ٙانًٕػذ االٔل يمبسَخً ثبنًٕػذ ٍٚانضبَٙ
ٔانضبنش أيب ثبنُغجخ نزأصٛش انزذاخم فٛشٛش انغذٔل ثأٌ انزشكٛت
انٕساص ٙشًٕط ف ٙانًٕػذ انضبَ 15 ٙأراس لذ أػطٗ أػهٗ يؼذل
دنٛم يغبؽخ ٔسلٛخ ثهغ ( )4.240يمبسَخً يغ انزشكٛت انٕساص ٙنٛهٕ
ف ٙانًٕػذ االخٛش 30أراس انز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ
(.)1.160

دليل المساحت الورقيت
ٚشٛش عذٔل ( )2انٗ ٔعٕد أخزالفبد يؼُٕٚخ ث ٍٛانزشاكٛت
انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ف ٙصفخ دنٛم انًغبؽخ انٕسلٛخ إر
أػطٗ انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط أػهٗ يؼذل نصفخ دنٛم انًغبؽخ
انٕسلٛخ ثهغ ( )4.170يمبسَخً يغ ثمٛخ انزشاكٛت انٕساصٛخ،ػهًب ً ثبٌ
انزشكٛت انٕساص ٙنٛهٕ لذ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ
(ٔ )1.230سثًب ٚشعغ عجت رفٕق انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط فٙ
دنٛم انًغبؽخ انٕسلٛخ انٗ رفٕلخ ف ٙانًغبؽخ انٕسلٛخ ٔانٗ أيزالكّ
أسرفبػب ً عٛذاً أيب ثبنُغجخ نزأصٛش انًٕاػٛذ فٕٛظؼ انغذٔل ثبٌ
انًٕػذ االٔل 1أراس لذ رفٕق ػهٗ ثمٛخ انًٕاػٛذ إر أػطٗ أػهٗ
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عذٔل ( .)4رأصٛش انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔرذاخهًٓب ف ٙصفخ دنٛم انًغبؽخ انٕسلٛخ
يزٕعػ انًٕاػٛذ
انزشاكٛت انٕساصٛخ
انًٕاػٛذ
نٛهٕ
Tarsan1018
ألًبس
شًٕط
2.200
1.280
1.420
1.900
4.180
1أراس
2.150
1.250
1.400
1.720
4.240
15أراس
2.040
1.160
1.310
1.570
4.100
30أراس
1.230
1.380
1.730
4.170
يزٕعػ انزشاكٛت
انًٕاػٛذ ×انزشاكٛت انٕساصٛخ
انزشاكٛت انٕساصٛخ
انًٕاػٛذ
الم فشق يؼُٕ٘
0.120
0.070
0.080
(P)0.05
أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ ( )1012ثزسح لشصٔ 1-سثًب

عذد البذور بالقزص
أظٓش انُزبئظ يٍ عذٔل (ٔ )3عٕد أخزالفبد يؼُٕٚخ ث ٍٛانزشاكٛت

ٚؼٕد عجت األخزالفبد ث ٍٛانًٕاػٛذ انٗ انزجب ٍٚف ٙيزغٛشاد

انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔانزذاخم ثًُٓٛب فجبنُغجخ نزأصٛش

انظشٔف انًُبخٛخ انغبئذح نكم يٕػذ أر سافمذ انًٕػذ أالٔل

انزشاكٛت انٕساصٛخ فمذ أػطٗ انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط أػهٗ يؼذل

ظشٔف يُبخٛخ يالئًخ يزًضهخ ثذسعبد انؾشاسح انًُبعجخ انزٙ

نصفخ ػذد انجزٔس ف ٙانمشص ثهغ ( )1225ثزسح لشص 1-يمبسَخً

عبػذد ػهٗ صٚبدح َغجخ األخصبة ٔثزبن ٙصٚبدح ػذد انجزٔس

يغ ثمٛخ انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔأػطٗ انزشكٛت انٕساص ٙنٛهٕ ألم يؼذل
نٓز ِِ انصفخ ثهغ ( )943.3ثزسح لشص

1-

أظبفخ انٗ انًغبؽخ انٕسلٛخ انكجٛشح ثبنزبن ٙرخض ٍٚيبدح عبفخ أكضش

ف ٙؽ ٍٛأٌ انزشكٛجٍٛ

أ٘ ركٕ ٍٚيصذس كفٕء نغذ يزطهجبد انًصت ٔانز ٙأعًٓذ فٙ

انٕساص ٍٛٛألًبس ٔ Tarsan1018نى ٚخزهفب يؼُٕٚب ً فْ ٙز ِِ انصفخ

صٚبدح يكَٕبد انؾبصم أيب ثبنُغجخ نزأصٛش انزذاخم فٛشٛش انغذٔل

ٔلذ ٚؼٕد عجت رفٕق انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط فْ ٙز ِِ انصفخ انٗ

انٗ اٌ انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط ف ٙانًٕػذ االٔل (1أراس) لذ

غجٛؼخ انزشكٛت انٕساص ٙأيب ثبنُغجخ نزأصٛش انًٕاػٛذ فج ٍٛانغذٔل

أػطٗ أػهٗ يؼذل ثهغ ( )1342ثزسح لشص 1-يمبسَخً يغ انزشكٛت

أٌ انًٕػذ أألٔل لذ أػطٗ أػهٗ يؼذل نصفخ ػذد انجزٔس فٙ

انٕساص ٙنٛهٕ ف ٙانًٕػذ انضبَ15( ٙأراس) انز٘ أػطٗ ألم يؼذل

انمشص ثهغ ( )1106ثزسح لشص 1-يزفٕلب ً ثزنك ػهٗ ثمٛخ انًٕاػٛذ

نٓز ِِ انصفخ ثهغ ( )899.2ثزسح لشص.1-

ٔنى ٚخزهف انًٕػذاٌ انضبَٔ ٙانضبنش يؼُٕٚب ً ٔأٌ انًٕػذ انضبنش

عذٔل ( .)5رأصٛش انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔرذاخهًٓب ف ٙصفخ ػذد انجزٔس ثبنمشص
يزٕعػ انًٕاػٛذ
انزشاكٛت انٕساصٛخ
انًٕاػٛذ
نٛهٕ
Tarsan1018
ألًبس
شًٕط
1106
1017
1027
1038
1342
1أراس
1022
899.2
967.5
1045
1178
15أراس
1012
913.5
991.2
991.9
1154
30أراس
943.3
995.3
1025
1225
يزٕعػ انزشاكٛت
انًٕاػٛذ ×انزشاكٛت انٕساصٛخ
انزشاكٛت
انًٕاػٛذ
الم فشق يؼُٕ٘
82.31
47.52
26.27
(P)0.05
وسن الف بذرة (غم)

فًٛب ثُٓٛب ف ٙفزشح رشاكى انًٕاد انغزائٛخ ٔكزنك انٗ أخزالف لبثهٛزٓب

أظٓشد انجٛبَبد ف ٙعذٔل (ٔ )4عٕد اخزالفبد يؼُٕٚخ ثٍٛ

انزؾٕٚهٛخ نهًٕاد انغزائٛخ َزٛغخ أخزالف رشكٛجٓب انٕساص،ٙأرفمذ ْز ِِ

انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔانزذاخم ثٓب ،فجبنُغجخ نزأصٛش

انُزٛغخ يغ يبركشح انؼجٛذ٘ (ٔ )2000ػجذ انًغٛذ ٔأخشٌٔ

انزشاكٛت انٕساصٛخ ٕٚظؼ انغذٔل ثأٌ انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط لذ

( )2011انز ٍٚأكذٔا ػهٗ أخزالف انٓغٍ يؼُٕٚبً فٔ ٙصٌ أنف

أػطٗ أػهٗ يؼذل نصفخ ٔصٌ انف ثزسح ثهغ ( )63.01غى يمبسَخً

ثزسح ،أيب ػٍ رأصٛش انًٕاػٛذ انضساػٛخ فمذ رفٕق انًٕػذ االٔل

يغ انزشكٛت انٕساص Tarsan1018 ٙانز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ

1أراس ٔأػطٗ أػهٗ يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ ( )54.24غى يمبسَخً

انصفخ ثهغ ( )42.65غى ف ٙؽ ٍٛنى ٚخزهف انزشكٛجبٌ انٕساصٛبٌ

يغ انًٕػذ انضساػ ٙانضبنش 30أراس ٔانز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ

الًبس ٔنٛهٕ ػٍ ثؼعًٓب يؼُٕٚب ً ،سثًب ٚشعغ عجت أخزالف

انصفخ ثهغ ( )41.21غى ٔنى ٚخزهف انًٕػذ االٔل ػٍ انًٕػذ
انضبَ ٙيؼُٕٚبً فْ ٙز ِِ انصفخ ،سثًب ٚؼٕد انغجت ف ٙرنك انٗ أٌ

انزشاكٛت انٕساصٛخ ػٍ ثؼعٓب انجؼط انٗ أخزالف رهك انزشاكٛت
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اخزالف انًٕاػٛذ فٔ ٙصٌ انجزٔس عبء َزٛغخ االخزالفبد فٙ

ُٚؼكظ ػهٗ ٔصٌ انجزٔس ْزا فعالً ػٍ أٌ ٔصٌ انجزسح ٚزأصش

ظشٔف كم يٕػذ ٔانز ٙرُؼكظ ػهٗ ْز ِِ انصفخ عهجبً أٔ اٚغبثب ً

َزٛغخ أخزالف يذح أيزالء انجزسح فطٕس فزشح أيزالء انجزسح ٚضٚذ يٍ

ثؤلظبفخ انٗ اٌ انًٕػذ انًالئى (االٔل ٔانضبَ )ٙلذ أصش اٚغبثأ ػهٗ

لبثهٛخ انُجبد ػهٗ رصُٛغ َٔمم انًٕاد انغزائٛخ انٗ انًصت فزُؼكظ

صٚبدح انًُٕ انخعش٘ انًزًضم ثؼذد االٔساق ٔانز ٙأسرجطذ أٚغبثب ً

أٚغبثٛب ً ف ٙيؼذل ٔصٌ انجزسح ٔ ،ارفمذ ْز ِِ انُزٛغخ يغ ثكزبػ

يغ انًغبؽخ انٕسلٛخ ٔانز ٙثضٚبدرٓب رُؼكظ ػهٗ رٓٛئخ يصذس عٛذ

ٔأخشٌٔ (ٔ )2000انؼجٛذ٘ (ٔ )2000ػجذ انًغٛذ ٔأخشٌٔ

ٚغذ يزطهجبد يصت كجٛش (لطش انمشص) ٔانز ٙاَؼكغذ ػهٗ ػذد

( )2011أيب ثبنُغجخ نزأصٛش انزذاخم فٕٛظؼ انغذٔل ثأٌ انزشكٛت

انجزٔس ف ٙانمشص كًب ٔأٌ يٕػذ انضساػخ ٚؤصش ػهٗ غٕل انفزشح

انٕساص ٙشًٕط ف ٙانًٕػذ انضبَ15 ٙأراس لذ أػطٗ أػهٗ يؼذل

يٍ يشؽهخ انزضْٛش انٗ انُعظ انفغهغٔ ٙانز ٙرؼزًذ ػهٗ دسعبد

نٓز ِِ انصفخ ثهغ ( )71.43غى يمبسَخً يغ انزشكٛت انٕساص ٙنٛهٕ فٙ

انؾشاسح ػُذ يشؽهخ أيزالء انجزسح فبنؾشاسح انًؼزذنخ َغجٛب ً ػُذ ْز ِِ

انًٕػذ األخٛش 30أراس ٔانز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ

انًشؽهخ رؼًم ػهٗ صٚبدح يذح أيزالء انجزسح ٔصٚبدح انزًضٛم

( )37.22غى.

انكبسثَٕٔ ٙثغجت لهخ انزُفظ رضداد يذح ثمبء انٕسلخ خعشاء يًب
عذٔل ( .)6رأصٛش انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔرذاخهًٓب ف ٙصفخ ٔصٌ انف ثزسح (غى)
انزشاكٛت انٕساصٛخ
انًٕاػٛذ
نٛهٕ
Tarsan1018
ألًبس
شًٕط
50.67
46.59
50.40
69.30
1أراس
47.91
43.70
47.21
71.43
15أراس
37.22
37.65
40.70
48.27
30أراس
45.60
42.65
46.11
63.01
يزٕعػ انزشاكٛت
انًٕاػٛذ ×انزشاكٛت انٕساصٛخ
انزشاكٛت
انًٕاػٛذ
الم فشق يؼُٕ٘
1.700
0.980
1.210
(P)0.05

يزٕعػ انًٕاػٛذ
54.24
52.56
41.21

الحاطل الكلي (كغم ھ)1-

يغ أسرفبع دسعبد انؾشاسح انز ٙرؤد٘ انٗ رغبسع انؼًهٛبد

أظٓشد انُزبئظ ف ٙعذٔل (ٔ )5عٕد أخزالفبد يؼُٕٚخ ثٍٛ

األٚعٛخ نهُجبد ٔانز ٙرؤد٘ انٗ أخزضال يذح انًُٕ ٔانز ٙرؤصش فٙ

انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔانزذاخم ثًُٓٛب ،إر رفٕق

ػذد االٔساق ٔرمهٛم انًغبؽخ انٕسلٛخ فأصجؾذ َٕارظ انزًضٛم

انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط ف ٙصفخ انؾبصم انكه ٙنهجزٔس ثهغ يؼذنخ

انكبسثَٕ ٙغٛش كبفٛخ نزهجٛخ يزطهجبد انًُٕ فعالً انٗ أسرفبع

ػهٗ ثمٛخ انزشاكٛت انٕساصٛخ ف ٙؽ ٍٛأػطٗ

دسعبد انؾشاسح انؼظًٗ نهًٕػذ األخٛش كبٌ عججبً ف ٙاَخفبض

انزشكٛت انٕساص Tarsan1018 ٙألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ

َغجخ األخصبة يًب أصش ػهٗ ػذد انجزٔس ف ٙانمشص ٔأرفمذ ْز ِِ

( )2556كغى ْٔ ،1-لذ ٚؼٕد انغجت ف ٙرفٕق انزشكٛت انٕساصٙ

انُزٛغخ

انًغٛذ

شًٕط فْ ٙز ِِ انصفخ انٗ رفٕلخ فٔ ٙصٌ أنف ثزسح ،أيب ػٍ رأصٛش

ٔأخشٌٔ( .)2011أيب ثبنُغجخ نزأصٛش انزذاخم فٛشٛش انغذٔل انٗ اٌ

يٕاػٛذ انضساػخ فمذ رفٕق يٕػذ انضساػخ االٔل إر اػطذ َجبربرُّ

انزشكٛت انٕساص ٙشًٕط ف ٙانًٕػذ ٍٚاالٔل ٔانضبَ ٙلذ رفٕق

( )3766كغى ْ

1-

يبركشِ

يغ

انذنًٙٛ

()2005

ٔػجذ

1-

أػهٗ يؼذل ثهغ ( )3260كغى ْ 1-يمبسَخً يغ َجبربد انًٕػذ انضبنش

ٔأػطٗ أػهٗ يؼذن ٍٛنٓز ِِ نصفخ ثهغ ( )4231ٔ 4191كغى ْ
نهًٕػذ ٍٚػهٗ انززبثغ يمبسَخً يغ انزشكٛت انٕساصTarsan1018 ٙ

عجت انزجب ٍٚف ٙيؼذالد ْز ِِ انصفخ نهًٕػذ االٔل انًزفٕق انٗ

ف ٙانًٕػذ انضبنش 30أراس ٔانز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ

(30أراس) ٔانز٘ أػطذ ألم يؼذل ثهغ ( )2491كغى ْٔ 1-لذ ٚؼٕد

1-

()2238كغى ْ .

انظشٔف انجٛئٛخ انًُبعجخ أر َغذ اٌ انًٕػذ انضبنش األخٛش ٚزضايٍ

عذٔل ( .)7رأصٛش انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔرذاخهًٓب ف ٙصفخ انؾبصم انكه ٙكغى ْ
انزشاكٛت انٕساصٛخ
انًٕاػٛذ
Tarsan1018
ألًبس
شًٕط
2764
2987
4191
1أراس
2665
2774
4231
15أراس
012

1-

يزٕعػ انًٕاػٛذ
نٛهٕ
3100
2811

3260
3120

30أراس
يزٕعػ انزشاكٛت
الم فشق يؼُٕ٘
(P)0.05

2877
3766
انًٕاػٛذ
28.18

2238
2556

2452
2737
انزشاكٛت انٕساصٛخ
28.99

2399
2770
انًٕاػٛذ ×انزشاكٛت انٕساصٛخ
50.21

2491

دليل الحظاد()%

انًٕاػٛذ فٛج ٍٛانغذٔل اٌ انًٕػذ االٔل 1أراس لذ أػطٗ أػهٗ

أظٓش انجٛبَبد ف ٙعذٔل (ٔ )6عٕد أخزالفبد يؼُٕٚخ ثٍٛ

يؼذل نصفخ دنٛم انؾصبد ثهغ ( % )20.02يمبسَخً يغ انًٕػذ

انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔانزذاخم ثًُٓٛب إر ثُٛذ

انضبنش 30أراس انز٘ أػطٗ ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ (% )18.98

انُزبئظ ٔعٕد رأصٛش يؼُٕ٘ نهزشاكٛت انٕساصٛخ فمذ رفٕق انزشكٛجبٌ

ٔ،سثًب ٚؼٕد انغجت انٗ اَخفبض انكفبءح انزؾٕٚهٛخ يغ رأخش يٕػذ

انٕساصٛبٌ شًٕط ٔنٛهٕ ٔانهزاٌ نى ٚخزهفب يؼُٕٚب ً فًٛب ثًُٓٛب ثٓز ِِ

انضساػخ ثفؼم لصش يذح انًُٕ انخعش٘ ٔانًُٕ  ،أيب ثبنُغجخ نزأصٛش

( % )19.68ٔ 19.76فٙ

انزذاخم ث ٍٛانزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ فٛشٛش انغذٔل

ؽ ٍٛأػطٗ انزشكٛت انٕساص ٙألًبس ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ

انٗ ػذو ظٕٓس أخزالفبد يؼُٕٚخ ث ٍٛانزشاكٛت انٕساصٛخ ف ٙانًٕػذ

( % )18.46سثًب ٚؼٕد انغجت ف ٙرنك انٗ أخزالف غجٛؼخ

االٔل إر أػطذ يؼذالد ()20.00ٔ 20.00ٔ 20.09ٔ 19.99

انزشاكٛت انٕساصٛخ يٍ ؽٛش لبثهٛزٓب انزؾٕٚهٛخ أيب ثبنُغجخ نزأصٛش

 %ػهٗ انززبثغ ف ٙؽ ٍٛأػطٗ انزشكٛت انٕساص ٙألًبس ف ٙانًٕػذ

انصفخ إر أػطٛب أػهٗ يؼذل ثهغ

انضبَ15 ٙأراس ألم يؼذل نٓز ِِ انصفخ ثهغ (،% )17.10لذ ٚؼٕد
انغجت ف ٙرنك انٗ اَخفبض يؼذل ٔصٌ انجزٔس فْ ٙز ِِ انًؼبيهخ .
عذٔل ( .)8رأصٛش انزشاكٛت انٕساصٛخ ٔيٕاػٛذ انضساػخ ٔرذاخهًٓب ف ٙصفخ دنٛم انؾصبد
انزشاكٛت انٕساصٛخ
انًٕاػٛذ
نٛهٕ
Tarsan1018
ألًبس
شًٕط
20.00
20.00
20.09
19.99
1أراس
19.03
20.00
17.10
19.90
15أراس
20.00
18.30
18.20
19.40
30أراس
19.68
19.43
18.46
19.76
يزٕعػ انزشاكٛت
انًٕاػٛذ ×انزشاكٛت انٕساصٛخ
انزشاكٛت
انًٕاػٛذ
الم فشق يؼُٕ٘
1.120
0.640
0.480
(P)0.05

يزٕعػ انًٕاػٛذ
20.02
19.01
18.98

االستنتاجاث
أراس ٔ،اٌ أفعم رٕنٛفخ ْ ٙانزشكٛت انٕساص ٙشًٕط ف ٙانًٕػذ
.
ٔانضبَٙ
االٔل

يٍ خالل انُزبئظ أػالِ ٚزعؼ اٌ افعم رشكٛت ٔساص ٙأػطٗ
أػهٗ يؼذالد ف ٙصفبد انًُٕ ٔانؾبصم ٔيكَٕبر ِّ ْٕ انزشكٛت
انٕساص ٙشًٕط ٔأفعم يٕػذ نهضساػخ ْٕ يٍ ثذاٚخ انٗ يُزصف
انًصبدس
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