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استجابة محصول زىرة الشمس Helianthus annuus L.لمادة البرولين تحت فترات
ري مختمفة*
ىاشم رشـــيد مجـــــيد

شاكر اسماعيــــــــل البيادلــــي

جامعة البصرة/كمية الزراعة

جامعة البصرة/كمية الزراعة
المستخمص

اجري ػػت تجربػ ػػل ة خيػ ػػل س ػػلؿ افيك ػ ػػـ افسري ػ ػ  4102فػ ػ أة ػ ػ افة ػ ػػكؿ افزراعي ػػل ف ػ ػ ينط ػ ػػل افعكفي ػػل جنػ ػػكب ػ ػػرب
يةافظػل يي ػاف تبعػ  02كػـ عػف يركػز افيةافظػل نن ػجو افتربػل يزيجيػو طينيػو افيػ ؼ يػف اف ار ػل تة يػ ا ػتجابل يةصػكؿ
زىػرة اف شػيس ن Helianthus annuus L.صػنؼ  Flameايريكػ فيػا ة افبػركفيف فت خيػؿ اف شػ افرطػكب

ن ػتت افتجربػل

بأ ػخكب اف طػا افين ش ػ ل با ػتس اـ ت صػػييـ ن R.C.B.Dبػاللث يكػػررات ا شػتيخت اف طػا افر ي ػػيل فتػرات افػػرم نافػرم كػػؿ 01
يكـ ك افرم كؿ  01يكـ افػرم كػؿ 41يػكـ ايػا اف طػا افالانكيػل شػيخت تراكيػز افبػركفيف نرش افبػركفيف بتركيػز 11يخغػـ فتػر  0-ك
رش افبػركفيف بتركيػز  011يخغػـ فتػػر

0-

إ ضػافل افػم يعايخػػل افي ارنػل افػرش بيػػا ي طػر تػـ تةخيػػؿ افنتػا ح اة صػا يا كقكرنػػت

افيتك طات با تعياؿ استبار اقؿ فرؽ يعنكم
اظيرت افنتا ح اف ىناؾ ت اسؿ يعنكم فتراكيز افبركفيف كفترات افرم ف ا خب افص ات افي رك ل كايكانيل ت خيؿ
ع

افريات نافرم كؿ  01يكـ عن رش افنبات بيا ة افبركفيف تركيز011يخغـ فتر

0-

افتم ال يستخؼ يعنكيا ف افنتا ح

عف افرم كؿ 01يكـ كب كف إضافل افبركفيف كافتم أعطت ةاصؿ ق ره ن 9013ك 9093طف ق  0-عخم افترتيب كىتا يكفر
فنا ت ريبا  ٪22يف يياه افرم تةت ظركؼ ينط ل افعكفيل -يي اف كيا بينت افنتا ح ت كؽ رش افبركفيف 011يخغـ فتر
ي ارنل يا يعايخل افي ارنل ف

ص ات افنيك كاعطت اعخم يع الت فع

ن43081كرقل ك 04023ـ ك 4043عخم افترتيب كف

االكراؽ كقطر اف رص ك فيؿ افي اةل افكرقيل

يع الت ي ر ات افةاصؿ ايضا ع

011بترة كافت ب كرىا أ ت افم زيا ة افةاصؿ افكخ ن9023طف ق

0-

0-

افبتكر باف رص ككزف

كاكضةت افنتا ح ايضا ت كؽ افرم االعتيا م نكؿ

01يكـ ف جييا ص ات افنيك كي ر ات افةاصؿ ي ارنل يا فترات رم يتباع ة نرم كؿ 41يكـ كافت اعطت ب كرىا اقؿ
افنتا ح
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*افبةث ي تؿ يف ر افل ياج تير فخباةث افالان
المقدمة
يةصكؿ زىرة اف شػيس  Helianthus annuus L.يػف افيةا صػيؿ افزيتيػل افيييػل فػ افعػافـ كافػتم ينتيػ افػم افعا خػل
افيركبػػل  Asteraceaeكافيك ػػيؾ ى ػػك افيػػكطف اال صػػخ في ػػتا افية صػػكؿ نرزؽ كعخ ػ

 0330فػ ػ اةكنػػل االسي ػرة ت ازيػ ػ ت

أىييػػل ىػػتا افية صػػكؿ افزيت ػ نتيجػػل افػػن ص افةا صػػؿ ف ػ افكييػػل افينتجػػل يػػف افزيػػكت ف ػ افعػػافـ إت يةتػػؿ افيرتبػػل افالانيػػل ي ػػف
ةيػث اننتػاج بعػ ية صػكؿ فػكؿ اف صػكيا كيعػ افية صػكؿ افزيتػ ا كؿ عخػم نطػاؽ افعػراؽ نافػراكم  0333كتػأت أىييػػل
ية صػػكؿ زىػ ػرة اف ش ػػيس يػػف اةتػ ػكا ب ػػتكره عخ ػػم ن ػػبل عافي ػػل ي ػػف افزيػػت ت ص ػػؿ إف ػػم  ٪11ت ريب ػػا ف ػ ب ػػتكر بع ػػض أص ػػنافو
افية ػػنل بجانػػب اف ص ػ ات افتكقيػػل افعافي ػل فخزيػػت ن  Assadكاسػػركف 4119

كيع ػ اة ػ اف ضػػؿ افزيػػكت افنباتيػػل الرت ػػاع

ن ػبل االةيػػاض اف ىنيػل افغيػػر ي شػػبعل كافتػ ت صػػؿ ن ػػبتيا إفػم اكالػػر يػف  ٪31يػػف زيػػت زىػرة اف شػػيس ناالكفيػػؾ  %4100ك
افخينكفيػػؾ  1 0330 Lide ) ٪8804كي ػػتس ـ ف ػ تغتي ػػل انن ػػاف كي ػ سؿ فػ ػ ينتجػػات صػػناعيل ع يػ ػ ة ىػػتا يػػف جي ػػل 0
ل عػف اةتػكا بػػتكره عخػم ن ػبل عافيػل يػػف افبػركتيف ن  ٪ 91- 41يػف جيػػل اسػرل ييػا جعخيػا ت ػػتس ـ فػ تغتيػل اف ػ كاجف
ف ضػ ن
ن0332 Murphy

ت شػير افت ػارير اف نيػل افػم اف انتاجيػػل ية صػكؿ زىػرة اف شػيس ي ػ  % 2018يػف افةاجػل افيةخيػل فخزيػػكت

ف ػ ػ افعػ ػ ػراؽ ف ػ ػػتفؾ يةت ػ ػػاج افعػ ػ ػراؽ اف ػ ػػم ز ارع ػ ػػل اكال ػ ػػر ي ػ ػػف يخي ػ ػػكف كن ػ ػػـ ػ ػػنكيا ف ػ ػ ػ ةاجت ػ ػػو ي ػ ػػف زي ػ ػػت افطع ػ ػػاـ نعبػ ػ ػ اف تاح
كافراكم 0333
ت نعػ ػ ظ ػػاىرة تجي ػػا افة ػػايض االيين نافب ػػركفيف فػ ػ افنبات ػػات يعي ػػا ار ا ا ػػيا ف ػ ػ رة افنبات ػػات عخ ػػم تةي ػػؿ افج ػػاؼ ات
اكض ػ  Quirkن 0343اف تجيػػا افب ػػركفيف ال يع ػ كا ػػتجابل فبجي ػػا فة ػػب ب ػػؿ ييكػػف اف يكػػكف ي يا ػػا فتةيػػؿ افج ػػاؼ
كتراكيػو يعػ يظي ػ ار تكي يػا فػ ةػػاالت االجيػا افيػا

كك ػػيخل فختنظػيـ االكزيػكزم كتفػػؾ يػف سػلؿ س ػػض قييػل افجيػ افيػػا

فسلي ػػا افكرق ػػل ي ػػببل س ػػكؿ افي ػػا افيي ػػا) Tylerكاس ػػركف  0333اف افنب ػػات يػ ػ افا فػ ػ ةاف ػػل تعرض ػػو اف ػػم جيػ ػ تأك ػ ػ م
نب ػبب اف شػ افرطػكب

عػف طريػؽ ا ازفػل افتػأالير اف ػخب فخجػتكر افةػرة افي ك ػ ة (R.O.S) Reactive oxygen species

باف رج ػ ػػل ا كفػ ػ ػػم  H2O2الػ ػ ػػـ  O-2كافيةافظػ ػ ػػل عخ ػ ػػم ي ػ ػ ػػتكل عػ ػ ػػاؿ يػ ػ ػػف افيركب ػ ػػات افي ضػ ػ ػػا ة ف ك ػ ػ ػ ة كةػ ػ ػػايض افبػ ػ ػػركفيف
ن Cushmanك 4111 Bohnertاف فةػايض افبػركفيف ك ار يييػا فػ ت خيػؿ افجيػ االكزيػكزم ات يعيػؿ ينظيػا فلكزيكزيػل
كسػازف فخيػكا افغتا يػل ضػيف افسخيػل افنباتيػل كيةػافظ عخػم الباتيػو اال شػيل فككنػو ي تن صػا فيػته افجػتكر افةػرة ن Tanكاسػػركف
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1 4113اكضػ

Fattahiكاسػركف ن 4113فػ

ار ػػتيـ عخػم افػترة اف صػ ار اف افجيػ االكزيػكزم افنػاتح عػف افج ػػاؼ ا ل

افم زيا ة افجتكر افةرة افي ك ة ية الا جي ا تأك ػ يا فػ افنبػات كاف ةػايض افبػركفيف يزيػ يػف تةيػؿ افنبػات فككنػو ينظيػا
ازيكزيا كي تنص فخجتكر افةرة
يتعػرض افعػراؽ فػ اف ػنكات افي بخػل إفػػم شػ َّةل فػ افييػاه ب ػبب افتغي ػرات افيناسيػل افعافييػل ك ػك ان ارة فخيػكار افيا يػػل
كانشا اف ك عخم نيرم جخػل كاف ػرات سػارج افةػ ك افعراقيػل ك ػتبخ ىػته افنػ رة فػ افييػاه رجتيػا اف صػكل يػف عػاـ 4101
افػم  Al-Ansari) 4141كاسػػركف  4109ي ػػتيخؾ قطػػاع افز ارعػػل  %81يػػف افييػػا ه افيتػػكفرة نافسراب شػػل ك نػػيـ  4113إ َّف
افشةل ف افيياه تتطخػب افتةػرؾ اف ػريا ككضػا افسطػط كايجػا افةخػكؿ اف معافػل كينيػا اعتيػا طػرؽ عخييػل فختعايػؿ يعيػا
ىته َّ
كبي ػػا اف افيي ػػاه ت عػ ػ افيةػ ػ ا

ا ػ ػ فختنيي ػػل افزراعي ػػل ك ف افعػ ػراؽ ي ػػا فػ ػ ينط ػػل تع ػػان ي ػػف ش ػػةل فػ ػ افيػ ػكار افيا ي ػػل

ن 0 0334 FAOفػػاف كػػؿ افجيػػك تن ص ػػب فخعيػػؿ عخػػم ترش ػػي ا ػػتس اـ ييػػاه اف ػػرم يػػف سػػلؿ إتب ػػاع أ ػػافيب ة يالػػل فخز ارع ػػل
كافرم تعيؿ عخم ا تغلؿ كييات قخيخػل يػف افييػاه كػ تعػك بيػر ك عػ اؿن أك بعبػارة أسػرل ي ضػاع ل افعا ػ يػف افكةػ ة افيا ي ػػل
افزراعي ػ ػػل ن ك ازرة افيػ ػكار افيا ي ػػل افعراقي ػػل 41000

كنظػ ػ ار فعػ ػ ـ كج ػػك ار ػػات ة ػػكؿ اىيي ػػل افب ػػركفيف كافتركي ػػز افيػ ػ الر فػ ػ

تة يػػز افنيػػك كت خيػػؿ ع ػ افريػػات كاالقت صػػا ف ػ كييػػات ييػػاه افػػرم افيسص صػػل ننتػػاج جي ػ يػػف ية صػػكؿ زى ػرة افشػػيس فػ ػ
افجنكب اجرم ىتا افبةث
المواد وطرائق العمل
اجري ػػت افتجرب ػػل ضػ ػػيف ي اطع ػػل افعكفي ػػل افكاقعػ ػػل عنػ ػ سط ػ ػ ط ػػكؿ كع ػػرض ن 90080شػ ػػرؽ ك 49049ش ػػياؿ سػ ػػلؿ
افيك ػـ افسري ػ  4102ف ػ أةػ ة ػػكؿ افي ػزارعيف فيعرفػل ا ػػتجابل ية صػػكؿ زىػرة اف شػػيس فيػػا ة افبػركفيف عن ػ افػػرم افطبيع ػ
اك ت خيػػؿ ع ػ افريػػات كزيػػا ة اف ت ػرة افزينيػػل بػػيف ريػػل كأسػػرل كي ػ ل تػػأالير تفػػؾ ف ػ ص ػ ات نيػػك كي ػػر ات افةاصػػؿ صػػييت
افتجربػػل بترتي ػػب االف ػكاح افين شػ ػ ل  Split-plotكفػػؽ ت ص ػػييـ اف طاعػػات افكايخ ػػل افيع شػػاة كب ػػاللث يكػػررات سصص ػػت االفػ ػكاح
افر ي ػيل  Main-plotف ت ػرات افػرم كى ػ نافػرم كػػؿ 01يػكـ كافػػرم كػؿ 01يػػكـ كافػرم كػػؿ 41يػكـ بةيػػث ي صػؿ يػػا افػرم ف ػ
كػؿ ريػػل افػػم ي ػػتكل الابػػت كية ػ ف ػ كتػػؼ كػػؿ فػػكح نكييػػات افػػرم يت ػػاكيل فخكة ػ ات افتجريبيػػل كافػػل بينيػػا يالخػػت االف ػكاح
افالانكيػل  Sup-plotتراكيػػز افبػػركفيف ن 11ك 011يخغػػـ فتػػر 0-ا ضػافل افػػم يعايخػػل افي ارنػػل افػػرش بافيػػا افي طػػر بصػػكرة
بػػركفيف ي ػػتاب بافيػػا ي ػػرش عخ ػػم افنباتػػات بتج ػػانس ةتػػم افبخ ػػؿ افت ػػاـ اسػػتت عين ػػات ع ش ػكا يل ي ػػف ترب ػػل افة ػػؿ قب ػػؿ افز ارع ػػل
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كج ػػت كيػػررت يػػف ينس ػػؿ 4يخػػـ كق ػ رت بعػػض اف صػ ػ ات افكيييا يػػل كاف يزيا يػػل فتربػػل اف ار ػػل نج ػ كؿ رقػػـ  0صػػن ت افترب ػػل
بانيػا تات ن ػػجو يزيجيػل طينيػػل ككػػاف اركا افة ػؿ يػػف نيػر افطبػػر افػػتم يأسػت افيػػا يػف اف ض ػ ل افغربيػػل فنيػر جخػػل ككانػػت
يجيؿ ع

افرياتن 09ريل فيعايخل افرم كؿ 01يكـ ك3ريل فيعايخل افرم كؿ 01يكـ ك 1ريات فيعايخل افرم كؿ 41يكـ
جدول( ) 1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة حقل التجربة
الصفة

القيمة

الوحدة

404

pH
EC

ي

االيونات الذائبة السالبة

0−

Ca++

0−

300

K+

0−

101

Na+

0−

4009

Mg++

0−

101

NH4+

0−

102

¯HCO3

0−

401

¯CL

0−

4809

˭SO4

0−

804

¯NO3

0−

100

0−

1003

نت يكؿ كغـ
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر
يخ يكافئ فتر

الفسفور الجاىز
دقائق التربة
(مزيجية طينية)

ينز ـ

3008

السعة التبادلية لأليونات الموجبة CEC

االيونات الموجبة الذائبة

0−

904

يخ يكافئ فتر

411

الرمل
0−

الغرين

241

ـ كغـ

941

الطين

اجري ػػت عيخي ػػات س ي ػػل افترب ػػل ي ػػف ةػ ػراالتيف يتعايػ ػ تيف تنع ػػيـ ال ػػـ ت ػػكيل كتعػ ػ يؿ كبعػ ػ ىا ق ػػـ افة ػػؿ اف ػػم  44كةػ ػ ة
تجريبيػل ي ػاةل افكةػ ة افتجريبيػػل ن 9ـ× 9ـ ا شػتيخت افكةػ ة افتجريبيػػل عخػم  2اربعػل سطػكط بطػػكؿ 9ـ كبي ػافل  81ػـ بػػيف
افسػػط كاالسػػر ك 91ػػـ بػػيف افنباتػػاتن افكالافػػل افنباتيػػل  11111نب ػػات ىكتػػار
افيكررات 001ـ فينا انت ػاؿ ييػاه افػرم اك افبػركفيف افيرشػكش

0-

كانػػت افي ػػافل بػػيف االف ػكاح يتػػر كاة ػ كب ػػيف

ػي ت افتجربػل ب 31كغػـ ىكتػار

0-

ػيا فك ػ ات عخػم ىي ػل
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ػػكبر فك ػ ػ ات اللالػ ػ ن46%

 P2O5فع ػػل كاة ػ ػ ة عنػ ػ افز ارع ػػل ك ػػتفؾ ا ػػتس ـ اف ػ ػػيا افنيتركجينػ ػ عخ ػػم ىي ػػل يكريػ ػػا

ن N46%عخػم فعتػيف ا كفػم يػا اف ػيا اف ك ػ ات عنػ افز ارعػل كاف فعػل افالانيػل عنػ افي ارةػؿ ا كفػم فخطػكر افاليػرم كبافتة يػ
 R5ن Schneiterك 0330 Millerكبكييػػل ػػيا 011كغػػـ ىكت ػػار

0-

فكػػؿ فع ػػل ن 0331 Majidزرعػػت افب ػػتكر بت ػػاري

 4102\01\02ناف صػػاف  4111بع ػ فةػػص االنبػػات يستبريانن ػػبل االنب ػػات ٪011بكاقػػا  9بػػترة فكػػؿ جػػكرة بع ػ ىا ت ػػـ رم
افة ؿ افريل االكفم ف يكـ افزراعل ن ون يكع زراعل ق يراه افػبعض يتػأسر كفكػف فػيس كػتفؾ كػكف افية صػكؿ يتييػز بافتبػايف
افػكراال كيػػف افنباتػػات افةكفيػل افت ػ تتييػػز بيػ ل كا ػػا يػػف يكاعيػ افز ارعػػل إ ضػػافل افػم تفػػؾ فػػأف افبػركفيف ي ػػاكـ افش ػ افبي ػ
كأي ضػا كانػت يعػ ؿ رجػل افةػ اررة عنػ افز ارعػل كف شػير ت شػريف اكؿ بػيف  4004افػم  º 9204ـ كتيػت افريػل افالانيػل بعػ ا ػبكع
فت شػجيا االنبػات بعػ ىا اجريػت عيخيػل افترقيػا فخجػكر اف ا شػخل اف خيخػل جػ ا عنػ ظيػكر افػزكج ا كؿ يػف ا كراؽ افة ي يػل كاجريػت
عيخيػػل افسػػؼ عخ ػػم يػػرةختيف بت ػػرؾ نبػػات فكػػؿ ج ػػكرة ك كػػاف افتك ػػكيف افة خ ػ عن ػ ط ػػكر ) V3-V4ة ػكاف  ٪33ا ػػتس يت
يص ات كش باؾ صي كاشرطل فيػ يك فينػا افطيػكر بعػ كصػكؿ افنبػات افػم يرةخػل ن V6بتػاري  4102\00\4اجريػت افرشػل
االكفػم فخبػركفيف بتجػانس كةتػم افبخػػؿ افتػاـ ناف ػاع م كاسػركف  4104كة ػب افتراكيػػز افيػتككرة كفخكةػ ات افيشػيكفل بػػافرش
بع ػ ىا ت ػػـ تطبي ػػؽ نظػػاـ اف ػػرم افيطخ ػػكب فكػػؿ كةػ ػ ة تجريبي ػػل اجػػرم افتع ش ػػيب افيػ ػ كم ع ػ ة يػ ػرات س ػػلؿ يك ػػـ افني ػػك كة ػػب
افةاجل افرشل افالانيل فخبركفيف كانت عن ب ايل افتزىيرن R5ف  4102 \00\44ف فكاح افيشيكفل بافرش
الصفات المدروسة
فػ نيايػل افيك ػػـ ككصػكؿ افنبػػات افػم يرةخػل افن ضػػح اف ػخج اسػػتت قيا ػات صػ ات افنيػػك كبعػ ا ػػبكع يػف افنضػػح
اف خج ةص ت كؿ كة ة تجريبيل ف كقتيا كاستت قيا ات ي ر ات افةاصؿ ككافتاف :
- 0يع ؿ ع االكراؽ- :ة بت بأست يع ؿ ع االكراؽ فعشرة نباتات يف كؿ كة ة تجريبيل
- 4يعػ ؿ قطػر اف رصن ػـ  :قيػاس قطػر اف ػرص فخجػز افػػتم يةتػكم بػتكر ناف ػاىكك كاسػركف  0333فيعػ ؿ عشػرة نباتػػات
يف كؿ كة ة تجريبيل
- 9يع ؿ فيؿ افي اةل افكرقيل :ة ب افيعا فل افتافيل كفسي ل نباتات يف كؿ كة ة تجريب يل بع ة اب افي اةل افكرقيل
فخنبات ة ب افيعا فل افت كر ت ف ن Raphaelكاسركف 4114
) LA (sunflower) = ƩW2

ةيث اف =Wاقصم عرض فخكرقل

AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 3 / No : 2 / 2015

5

 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 3 :العدد2105 / 2 :

افي اةل افكرقيل فخنباتات نـ 4نبات

0-

فيؿ افي اةل افكرقيل = ————————————— ——-------
افي اةل افت يشغخيا افنباتات يف االرض نـ 4نبات

0-

- 2يع ؿ ع افبتكر باف رص- :ع افبتكر باف رص كيع ؿ فسي ل نباتات
- 1يع ؿ كزف 011بترةن ـ - :كزف  011بترة بييزاف ة اس فيع ؿ سي ل نباتات
- 8يعػ ػ ؿ افةا صػ ػػؿ افكخػ ػ نطػ ػػف ىػ ػ ػ

0-

- :ت ػػـ ة ػ ػػابو عػ ػػف طري ػػؽ ة صػ ػػا نبات ػػات افسطػ ػػيف افك ػ ػػطيف كبط ػػكؿ 4ـ فكػ ػػؿ سػ ػػط

كتةكيخيػ ػػا اف ػ ػػم طػ ػػف ىكت ػ ػػار  0-بعػ ػ ػ تع ػ ػ يؿ افرطكب ػ ػػل افػ ػػم  ٪00ةخخ ػ ػػت افنت ػ ػػا ح اة صػ ػػا يا ة ػ ػػب افت صػ ػػييـ افيتب ػ ػػا كقكرن ػ ػػت
افيتك طات باستبار اقؿ فرؽ يعنكم

النتائج والمناقشة
عدد االوراق لكل نبات.
تشير نتا ح افج كؿن 4افم كجك تأالي ار عاف افيعنكيل بزيػا ة تركيػز افبػركفيف افيرشػكش عخػم افنبػات بت ػكؽ يعايخػل رش
افنبات ػػات  011يخغ ػػـ فتػ ػػر

0-

ب ػػركفيف ف ػ ػ صػ ػ ل يع ػ ػ ؿ عػ ػ االكراؽ فخنب ػػات كاعطػ ػػت  43081كرق ػػل ي ارنػ ػػل بيعايخ ػػل ع ػ ػ ـ رش

افبػركفيف نرش افيػػا افي طػػر افت ػ اعطػػت اقػػؿ يع ػ ؿ  48022كرقػل ك بن ػبل زيػػا ة ي ػ ارىا ٪3004كق ػ يعػػك اف ػػبب افػػم
اف ا ض ػػافل افب ػػركفيف عخػ ػػم افنب ػػات ين شػ ػػط كالي ػػر ي ػػف افيريكنػ ػػات افييي ػػل ف ػ ػ افني ػػك افس ض ػػرم يالػ ػػؿ االكك ػػيف كاف ػ ػػايتككاينيف
ن Pinheiroكاس ػػركف  4100كىري ػػكف  ABAن Nanكاسػ ػػركف  4114كات ػػت ىػ ػػته افنت ػػا ح يػ ػػا ي ػػا كصػ ػػؿ افي ػػل اف ػ ػػاع م
ن 4110عخم افطياطـ
كيػا اظيػػرت اف نتػػا ح افتػػأالير افيعنػكم ف ت ػرات افػػرم عخػػم يعػ ؿ ع ػ االكراؽ فخنبػػات ات اعطػػت يعايخػل افػػرم كػػؿ 01يػػكـ
اعخػم يع ػ ؿ فع ػ االكراؽ فكػػؿ نبػػات ن 43029كرقػػل يت كقػػل عخػػم يعػػايخت افػػرم كػػؿ 01يػػكـ ككػػؿ 41يػػكـ بن ػػبل  ٪01031ك
 ٪00023عخ ػػم افترتي ػػب افت ػ ػ اعط ػػت يع ػ ػ ؿ ن 48018كرق ػػل ك ن 48021كرقػ ػػل كقػ ػ يعػ ػػزل ػػبب است ػ ػزاؿ عػ ػ االكراؽ افػ ػػم
اسػتلؼ طػكؿ فتػرة افنيػك افس ضػرم افيتػػأالرة بػن ص افرطكبػل ييػا إالػر فػ قخػػل يػ ة تكػكيف كنيػك االكراؽ نة ػف كاةي ػ 4102
ا ضػافل افػم تفػؾ فػأف انس ػاض ع ػ االكراؽ ب ػبب االجيػا افيػا

نتيجػل تػأالير اف ش ػ افرطػكب فػ افيريكنػات افنباتيػل كساصػػل
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ىريػكف  ABAكانس ػاض يةتػكل االن ػػجل يػف افبػركتيف ن Mizrahiكاسػػركف  0334ات ػت ىػته افنتػا ح يػػا يػا تكصػؿ افيػػو
اف ره ا

ن 0331عن

ار ل تأالير افرم كافت يي عخم يةصكؿ زىرة افشيس

جدول ( )2تأثير تراكيز البرولين وفترات الري عمى معدل عدد االوراق في النبات

فترات افرمنيكـ

تراكيز افبركفيف نيخغـ فتر

0-

افيع ؿ

1

11

011

01

44034

43049

90081

43029

01

41041

48049

44049

48018

41

41084

48014

48034

48021

افيع ؿ

48022

44092

43081

فترات افرم

تراكيز افبركفيف

افت اسؿ

*00340

**00420

غـ

قييل اقؿ فرؽ يعنكم

**يعنكم عن ي تكل اةتياؿ  1 10ك*يعنكم عن ي تكل اةتياؿ  1 11كغ ـ ير يعنكم
معدل قطر القرص(سم).
اظيػرت افنتػػا ح افيبينػػل فػ ج ػ كؿ 9اف ا ضػػافل افبػركفيف افيرشػػكش عخػػم افنبػات بتراكيػػز عافيػػل االػر بيعنكيػػل عافيػػل ف ػ
قطػر اف ػرص بن ػبل زيػا ة  ٪4038بػيف افيعػايختيف عػ ـ رش افبػركفيف كرشػل بتركيػز 011يخغػـ فتػر  4-افتػ اعطػت يعػ ؿ ف طػر
اف ػػرص 08003ك 04023

ػػـ عخػػم افترتيػػب كفت ػػير ى ػػته افنتيجػػل ييكػػف اف ػػكؿ اف رش افنباتػػات با ةيػػاض االييني ػػل ا ت

افػػم زيػػا ة عػ ػ االكراؽنج ػ كؿ  4ك في ػػؿ افي ػػاةل افكرقيلنج ػ كؿ 2يي ػػا از يػػف افي صػ ػ ر  Sourceكانتػػاج افكاربكىيػ ػ رات
كبافتػاف زيػا ة فػ افنيػك افس ضػػرم كافاليػرم كيػف ضػينيا قطػػر اف ػرص بان ضػافل افػم اف افبػػركفيف ىػك ةػايض ايينػ فػػو كر
إيجاب ف تجييز افنيتركجيف افييـ فخنباتن Aminiك 4111 Ehsanpour
كي ػػف نت ػػا ح افجػ ػ كؿ  9كجػ ػ اف ت خي ػػؿ فتػ ػرات اف ػػرم يزيػ ػ ي ػػف يعػ ػ ؿ قط ػػر اف ػػرص ةي ػػث اعط ػػت يعايخ ػػل اف ػػرم كػ ػػؿ
01يػكـ يعػ ؿ قطػر قػرص بخػ  03044ػـ ي ارنػل يػا يعايخػل افػرم كػؿ 41يػكـ افتػ اعطػت يعػ ؿ قطػر قػرص ي ػ اره 01048
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ػـ بزيػا ة ي ػ ارىا  ٪03093ف تػرات افػػرم اف ريبػلنكؿ 01يػػكـ قيا ػا ب ت ػرات افػرم افبعي ػ ةنكؿ 41يػكـ
افػم كر افيػػا ف ػ افعيخيػػات افةيكيػػل سا صػػل افبنػػا اف ضػػك
االالر افكبير ف زيا ة افنيك افسضرم كبنا ضك

ك ق ػ يعػك اف ػػبب

كيػػا ك فزيػػا ة ع ػ ا كراؽ ك فيخيػػا نج ػ كؿ 4ك 2عخػػم افترتيػػب

اكالػر كانتػاج فخكربكىيػ رات كبافتػاف زيػا ة افاليػرم كتػراكـ افيػا ة افجافػل ييػا

ين ػةب عخػػم زيػػا ة قطػػر اف ػػرص كىػػتا ي ت ػػؽ يػػا نتػػا ح بعػػض اف ار ػػات افت ػ ا شػػارت افػػم انس ػػاض قطػػر اف ػػرص بتػػأالير
فزىرة افشيس ن I rajك اسركف 4100

االجيا افيا

ايػا افتػ اسؿ بػيف تراكيػػز افبػركفيف كفتػرات افػػرم فكػاف يعنكيػا بت ػكؽ تكفي ػػل افػرم كػؿ01يػػكـ كافػرش بػافبركفيف 011يخغػػـ
فتػر

0-

كاعطػػت اعخػم يع ػ ؿ ف طػر اف ػػرص  03001ػـ بينيػػا اعطػت تكفي ػػل افػرم كػػؿ 41يػكـ كافػػرش بافيػا افي طػػر اقػؿ يع ػ ؿ

ف طػػر اف ػػرص ي ػ ػ اره  02044ػػـ كيع ػػزل تف ػػؾ اف ػػم كر افبػػركفيف انيج ػػاب كك ػػتفؾ ت ػػكفر افرطكبػػل افلزي ػػل أ ت اف ػػم نت ػػا ح
إيجابيل فص ل قطر اف رص
جدول ( )3تأثير تراكيز برولين وفترات ري مختمفة عمى معدل قطر القرص(سم)

فترات افرمنيكـ

تراكيز افبركفيف نيخغـ فتر

0-

افيع ؿ

1

11

011

01يكـ

04024

03001

03001

03044

01يكـ

08039

08049

04039

08034

41يكـ

02044

08011

01011

01048

افيع ؿ

08003

08043

04023

فترات افرم

تراكيز افبركفيف

افت اسؿ

**0013

**1081

*0012

قييل اقؿ فرؽ يعنكم

معدل دليل المساحة الورقية.
يػػف يلةظػػل ج ػ كؿ  2نج ػ افتػػأالير افعػػاف افيعنكيػػل فتراكيػػز افبػػركفيف افيرشكشػػل عخػػم افنبػػات كت ػػكؽ يعايخػػل رش افبػػركفيف
بتركيػز011يخغػـ فتػر

0-

افت ػ اعطػت اعخػم يعػ ؿ فيػػؿ فخي ػاةل افكرقيػل ي ػ اره  4043ي ارنػل يػا اقػؿ يع ػ ؿ فػ فيؿ افي ػاةل افكرقيػػل
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ي ػ اره  0042افتػ اعطتػو افيعايخػػل رش افنباتػات بافيػا افي طػػر بن ػبل زيػا ة ي ػ ارىا ٪90كربيػا يكػكف اف ػػبب فػ تفػؾ ىػػك كر
افبػركفيف كية ػز فخنيػك ك تػأاليره االيجػاب كزيػا ة يخةكظػل ف ػ عػ االكراؽ نافجػ كؿ 4ا ت بافنتيجػل افػم زيػا ة فػ
افكرقيػل عنػ ا ػتس اـ تركيػز بػركفيف 011يخغػـ فتػر

0-

فيػؿ افي ػػاةل

كػتفؾ فػأف ا ضػافل االةيػاض االيينيػل كيػف ضػينيا افبػركفيف يكػكف يص ػ ار

أ ا ػيا فخنيتػػركجيف افييػػـ فػ بنػػا افبركتينػػات كاالنزييػػات كتجييػز افطاقػػل افت ػ ت شػجا افنيػػك افس ضػػرم كافجػػترمن Mohamedك
0334 Khalil

نتا ح يت شابيل كج تيا اف اع من 4110عن

ار تيا عخم افطياطـ

كػتفؾ نلةػظ يػػف افجػ كؿ افيػتككر اعػػله افتػأالير افعػاف افيعنكيػػل فيعػايلت افػرم عخػػم صػ ل فيػؿ افي ػػاةل افكرقيػل كت ػػكؽ
يعايخػل افػرم كػػؿ  01يػكـ بػػأعخم يعػ ؿ فػ فيؿ افي ػػاةل افكرقيػل ي ػ اره  4043ي ارنػل يػا أكطػػئ يعػ ؿ فيػػؿ فخي ػاةل افكرقيػػل 0009
اعطتػو يعايخػػل افػػرم كػؿ  41يػػكـ كيعػػك

ػبب است ػزاؿ فيػػؿ ي ػاةل االكراؽ بتنػػاقص كييػػات ييػاه افػػرم افػػم استػزاؿ يتك ػػط نيػػك

االكراؽ كاعػ ا ىا نج ػ كؿ  4كانس ػػاض يتك ػػط ان ػػاـ افسليػػا كا ػػتطافتيا نتيجػل زيػػا ة افجي ػ افيػػا
افيا افن ب فييا كىت ه تت ؽ يا نتا ح اف ره ا

ف ػ كراؽ كانس ػػاض يةتػػكل

ن 0331عخم زىرة افشيس

ا ل افتػ اسؿ بػيف تراكيػز افبػركفيف كفتػرات افػرم افيستخ ػل تػأالي ار عػاف افيعنكيػل عخػم صػ ل يعػ ؿ فيػؿ افي ػاةل افكرقيػل ةيػػث
ت كقػػت تكفي ػػل اف ػػرم ك ػػؿ  01ي ػػكـ يػػا رش افب ػػركفيف بتركي ػػز 011يخغ ػػـ فت ػػر  0-كاعط ػػت  9012كايػػا افتكفي ػػل افتػ ػ اعط ػػت اق ػػؿ في ػػؿ
فخي ػػاةل افكرقيػػل كانػػت افػػرم كػػؿ  41يػػكـ يػػا ع ػ ـ رش افبػػركفيف ةيػػث اعطػػت  0010كق ػ يعػػك اف ػػبب افػػم اف اضػػافل ة ػػايض
افبػػركفيف رش ػػا عخػػم افنب ػػات كسا ص ػػل افتراكيػػز افعافي ػػل ين ػػو ا ل افػػم ت خي ػػؿ افت ػػأاليرات اف ضػػارة فبجي ػػا افي ػػا

عػػف طري ػػؽ فعافيتي ػػا

اف ػخجيل افيستخ ػػل كتفػؾ بتغييػػر افجيػ االكزيػػكزم فخن ػيح افنبػػات ييػا از يػػف افةا صػؿ افس ضػػرم ن Tanكاسػركف  4113كىػػته
يطاب ل فيا كج ه اف اع م كاسركف ) 4104عخم نبات افياش
جدول ( )4تأثير العوامل المدروسة عمى دليل المساحة الورقية لمحصول زىرة الشمس

فترات افرمنيكـ

تراكيز افبركفيف نيخغـ فتر

0-

افيع ؿ

0

50

100

10

2228

2256

3254

2279

15

1292

1276

2223

1297

20

1201

1.32

1206

1213
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افيع ؿ
قيمة اقل فرق معنوي

2228

1274

1288

فترات الري

تراكيز البرولين

التداخل

**0247

**0219

**0233

عدد البذور بالقرص.
تبػػيف ي ػػف ج ػ كؿ  1اف افتراكي ػػز افعافي ػػل يػػف افب ػػركفيف افيرش ػػكش فيػػا افت ػػأالير افيعنػػكم عخ ػػم عػ ػ افبػػتكر ب ػػاف رص يعايخ ػػل
افػػرش 011يخغػػـ فتػػر

0-

بػػركفيف اعط ػػت يع ػ ال أكالػػر فع ػ افبػػتكر ب ػػاف رص ن 0119021بػػترة بن ػػبل زيػػا ة ي ػ ارىا  ٪ 3094ع ػػف

يعايخػػل ع ػ ـ افػػرش افتػ ػ اعطػػت ع ػ بػػتكر اق ػػؿ ن 341039بػػترة كق ػ يع ػػزل اف ػػبب ف ػ تفػػؾ اف ػػم اف رش افبػػركفيف عخػػم افنب ػػات
أ ل اف ػػم زي ػػا ة قابخي ػػل افسلي ػػا افةي ػػل فخنبػ ػػات عخ ػػم ا ػػتلـ افيغ ػػتيات افتػ ػ يةتاجي ػػا فخنيػ ػػك افس ض ػػرم كافالي ػػرم كيني ػػا عػ ػ افبػ ػػتكر
ن Arantzaك4113 Preston

يا زيا ة ف صنا افكربكىي رات نتيجل فزيا ة فيؿ افي اةل افكرقيل نج كؿ 2

يتبػيف يػػف افج ػ كؿ  1اف ت خيػؿ اف ت ػرة بػػيف ريػل كاسػػرل فيػػا تػأالي ار عػػاف افيعنكيػػل عخػم ع ػ افبػػتكر فػ اف ػػرص ةيػػث اعطػػت
يعايخل افرم كػؿ01يػكـ عػ بػتكر اعخػم 0114بػترة بػاف رص بزيػا ة قػ رىا  ٪ 04عػف أكطػئ افيعػايلت كىػ افػرم كػؿ41يػكـ افتػ
اعطػػت  333013ب ػػترة بػػاف رص كقػ ػ يع ػػك اف ػػبب اف ػػم اف ت ػػكفر افرطكبػػل افلزي ػػل فخني ػػك بت خيػػؿ فتػ ػرات اف ػػرم كافت ػ اعط ػػت عػ ػ
اكراؽ اكالػر نافج ػ كؿ رقػػـ  4كقطػػر قػػرص اكبػػر ك فيػػؿ ي ػػاةل كرقيػل عافيػػل نافج ػ كفيف رقػػـ  9ك  2عخػػم افترتيػػب ا ت افػػم زيػػا ة
فػ عيخيػل افبنػػا اف ضػك

ف ػ افي صػ رن Sourceكصػػنا افكربكىيػ رات كبافتػػاف زيػا ة ف ػ تػراكـ افيػػا ة افجافػل كع ػ افبػتكر كىػػك

افي صػبن Sinkكىنػػاؾ كاليػػر يػػف اف ار ػػات ت شػػير افػػم اف ش ػ ة االجيػا افيػػا

ا ت افػػم انس ػػاض ع ػ افبػػتكر بػػاف رص ناف ػػع

كافعبي م  4104ك كاظـ كىك اف 4109
جدول ( )5تأثير تراكيز البرولين وفترات الري المختمفة عمى عدد البذور بالقرص

فترات افرمنيكـ

تراكيز افبركفيف نيخغـ فتر

0-

افيع ؿ

0

50

100

10

941210

1038240

1176250

1052200

15

935217

954270

930293

940227
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20

901253

892297

902277

افيع ؿ

925293

962202

1003240

فترات الري

تراكيز البرولين

التداخل

**16226

*56293

*98261

قيمة اقل فرق معنوي

899209

معدل وزن  100بذرة(غم).
نلةظ يف ج كؿ  8افزيا ة ف تراكيز افبركفيف افيرشكشل عخم افنبات فيا افتأالير افعاف افيعنكيل عخم كزف  011بترة
ةيث اعطت يعايخل ع ـ رش افبركفيف اقؿ كزف ي اره  2030ـ ي ارنل يا افتركيز افعاف فخبركفيف افيرشكش 011يخغـ فتر

0-

افتم اعطم كزف اعخم كاف ي اره  8012ـ بن بل زيا ة  ٪4108كتفؾ كاف فتركيز افبركفيف افيرشكش ف يعايخل 11يخغـ فتر
0

تأالي ار كاض كاعطم ن1028

-

ـ كق يعك اف بب افم اف رش افبركفيف أ ل افم زيا ة ع ا كراؽنج كؿ 4كبافتاف زيا ة

فيؿ افي اةل افكرقيل نج كؿ  2كبافتاف زيا ة ي ر ات افةاصؿ كىته افنتا ح يتكاف ل يا نتا ح ن Kavi-Kishorكاسركف
0331
يف يلةظل ج كؿ  8نج اف ف ترات افرم افتأالير افعاف افيعنكيل عخم يع ؿ كزف  011بترة كاف اطافل فترة افرم افم
 41يكـ اعطت اقؿ يع ؿ كزف 011بترة ق ره  9033ـ بن بل انس اض ي ارىا  ٪22033ي ارنل يا فترات افرم اف صيرة نافرم
كؿ 01يكـ افت

اعطت اعخم يع ؿ ي اره 4012ـ كتفؾ كانت ف ترات افرم افيتك طلنافرم كؿ 01يكـ

ت كقا يعنكيا

تعرض افنبات ف ترات رم طكيخل ي م افم ت خيؿ ك ا ة افبنا افضك

كتككيف ازىار

كاعطت  1093ـ كيعزل تفؾ افم
ضعي ل كبافتاف

بتكر ضايرة قخيخل افكزف ن Muttكاسركف 4101

كتفؾ اف تباع فترات افرم االرت عخم قخل ع

ا كراؽنج كؿ 4ك فيؿ افي اةل افكرقيلنج كؿ 2ييا ا ل افم ت خيؿ كزف  011بترة كىته افنتيجل يطاب ل فيا كج ه اةي
ن 4104عخم يةصكؿ زىرة افشيس
جدول ( )6تأثير تراكيز البرولين وفترات الري المختمفة عمى وزن 100بذرة(غم)
فترات افرمنيكـ

تراكيز افبركفيف نيخغـ فتر

0-

افيع ؿ
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0

50

100

10

6234

7217

7262

7204

15

4282

5245

5288

5239

20

3227

3276

4261

3288

افيع ؿ

4281

5246

6204

فترات الري

تراكيز البرولين

التداخل

**0235

**0239

غم

قيمة اقل فرق معنوي

معدل الحاصل الكمي طن ىكتار .1-
ت شػير افنتػا ح افيكضػػةل فػ ج ػ كؿ  4افػم كجػػك تػأالي ار عػاف افيعنكيػػل فتراكيػز افبػػركفيف كف تػرات افػػرم كيعنػكم فخت ػ اسؿ
بػيف افعػايخيف افي رك ػػيف فػ افةا صػػؿ افكخػ طػف ىكتػػار

0-

ةيػث أالػػرت ا ضػافل افبػركفيف تػػأالي ار عػاف افيعنكيػػل فػ افةاصػػؿ

افكخػ كاعطػػت يعايخػػل إ ضػافل افبػػركفيف بتركيػػز 011يخغػػـ فتػر
ك ٪94عػػف افيعػػايختيف نإ ضػػافل بػػركفيف 11يخغػػـ فتػػر
ىكتار

0-

0-

0-

اعخػػم انتػػاج ن 9023طػف ىكتػػار

0-

يت كقػػل بن ػػبل ٪02024

كعػ ػ ـ ا ضػػافتو افت ػ اعطػػت يع ػ ؿ ةا صػػؿ كخ ػ  9012ك 4012ط ػػف

عخم افترتيب كيعػزل اف ػبب فػ تفػؾ اف رش افبػركفيف عخػم افنبػات أالػر ايجابيػا فػ صػ ات افنيػك افسضػرم نجػ كؿ

4ك9ك 2كبافتػاف زيػا ة فػ افةا صػؿ يػف سػلؿ زيػا ة يككناتػو كىػ كعػ افبػتكر بػاف رص كيعػ ؿ كزف 011بػترة نجػ كؿ رقػـ
1ك8
اعطػت يعايخػل افػرم افطبيع ػ كػؿ 01يػكـ ) W1اعخػم يتك ػػط فةا صػؿ افبػتكر افكخػ بخ ػ  2003طػف ىكتػار
زيػػا ة كص ػػخت اف ػػم  ٪00008عػػف يعايخ ػػل اف ػػرم اف خيػػؿ ك ػػؿ 41ي ػػكـ ن W3افت ػ اعط ػػت  0033ط ػػف ىكتػػار
افالانيل ن W2اعطت ةاصؿ قػ ره  4033طػف ىكتػار

0-

0-

0-

بن ػػبل

بيني ػػا افيعايخ ػػل

يعػزل انس ػاض ةا صػؿ افبػتكر تةػت ظػركؼ ن ػص افرطكبػل نفتػرات

افرم افطكيخل افم االنس ػاض افيعنػكم فػ صػ ات افنيػك كيككنػات افةا صػؿ ا سػرل افتػ

ػبؽ تكرىػا كاف تباعػ فتػرات افػرم

AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 3 / No : 2 / 2015

02

 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعية  /المجلة  / 3 :العدد2105 / 2 :

فػو االالػر افكبيػػر فػ انس ػاض افةا صػػؿ يػف سػلؿ افتػػأالير افيبا شػر عخػم يككناتػػو نافجػ كؿ رقػـ  1ك 8تت ػػؽ ىػته افنتيجػل يػػا
نتػا ح اف ػػع كافعبي ػ م ن 4104افػتيف بين ػكا اف افػػرم افكايػؿ اعطػػم اعخػػم ةا صػؿ فخبػػتكر عن ػ ار ػتيـ افي ننػػات افيا يػػل عخػػم
زىرة افشيس
كيػف نتػا ح افتػ اسؿ كجػ اف إ ضػافل بػركفيف بتركيػز 011يخغػـ فتػر
0

0-

يػا افػرم كػؿ 01يػكـ اعطػم ةا صػؿ قػ ره ن1طػػف ق

-

بزيػا ة ق ػ رىا  ٪23ي ارنػل يػػا عػ ـ إ ضػػافل افبػركفيف افت ػ أعطػػت  9093طػف ق  0-كف ػ ن ػس افكقػػت نجػ اف افػػرم كػػؿ 01

يػكـ يػػا إ ضػػافل افبػػركفيف بتركيػػز عػػاف اعطػػم نتػػا ح ت ريبػػا ي شػػابيل فيعايخػػل افػػرم كػػؿ  01يػػكـ ب ػ كف إ ضػػافل بػػركفيف ن9013
ك 9093طػف ق

0-

عخػم افترتيػػب أم فػ ىػته افةافػػل ييكػف كتةػت اف شػػةل فػ افييػاه ييكػػف تباعػ فتػرات افػػرم يػف  01افػػم 01

يكـ بيف ريل كأسرل ب كف افت خيؿ افكبير ف افةاصؿ

جدول ( )7تأثير تراكيز البرولين وفترات الري عمى حاصل البذور الكمي طن ىكتار

فترات الري(يوم)

1-

لمحصول زىرة الشمس

تراكيز البرولين (ممغم لتر )1-

المعدل

0

50

100

10

3238

4218

5200

4219

15

2256

3203

3209

2289

20

1269

1290

2235

1298

المعدل

2254

3204

3248

فترات الري

تراكيز البرولين

التداخل
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المصادر


أحمد ،شذى عبـد الحسـين .2012.تػأالير االجيػا افيػا

كي ػافات افز ارعػل بػيف افنباتػات فػ نيػك

كةاصؿ زى ةر افشيس يجخل افعخكـ افزراعيل 29ن44- 02: 2


ألخرابشـة ،عــاط

عمـي حامــد وعثمــان محمـد غنــيم.2008 .افةصػا افيػػا

كشبو افجافل ف افكطف افعرب


فػ االقػافيـ افجافػػل

ار ص ا فخنشر كافتكزيا عياف االر ف

ألراوي ،وجيو مزعل  .1998.افع ـ افػتكرم اف ػايتكبلزي كانتػاج ا صػناؼ افتركيبيػل كافيجػف فػ
زىرة افشيس أطركةل كتكراه – جايعل بغ ا



ألراوي ،وجيو مزعل حسن.2001.ارشا ات ف زراعل زى ةر افشيس نشرة ارشا يل رقػـن 3افيي ػل
افعايل فبرشا كافتعاكف افزراع



عص3

ألساعدي ،عباس جاسم وعبد عون ىاشم عموان ورشا حميد حسـن .4104.تػأالير فتػ ةر افتعطػيش
كةػايض افبػركفيف فػ تركيػز بعػض افيغػتيات افكبػرل فنبػات افيػاش  vigna radiate L.يجخػل
افككفل فخعخكـ افزراعيل 2ن912- 928: 4



ألساىوكي ،مدحت مجيـد وفرنسـيس اوراىـا وعبـد محمـود واحمـد شـيا  .1999 .افت ػ ير يػر
افيباشر فةاصؿ افنبات كن بل زيت زى ةر افشيس يجخل افعخكـ افزراعيل افعراقيػل افيجخػ  91ن: 4
904- 913



ألساعدي ،ميسون موسى كاظم  .2001.ا تجابل نباتات افطياطـ فيخكةل يا افرم كافبركفيف .
ر افل ياج تير كخيل افزراعل جايعل افبصرة افعراؽ
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ألسـعد ،طالـ محمـد حسـين ودريـد كامـل عبـد الجميـل العبيـدي .2012 .تػأالير افي ننػات افيا يػػل
كافكالافل افنباتيل فيةصكؿ زى ةر افشيس يجخل اف ا يل فخعخكـ افزراعيل 4ن13- 24 : 0



ألصافي ،مؤيد شاكر 4111.تأالير افي افات افيت اكيل كيكاعي افزراعل افسري يل ف نيك كةاصؿ
زىرة افشيس ن Heliantus annuus L.ر افل ياج تير كخيل افزراعل -جايعل افبصرة



ألقره داغي ،حكمت نوري محمود .1985 .تأالير بعض يعايلت افرم كاف ػيا افنتركجينػ عخػم
ةاصػؿ عبػا افشػػيس ن  Heliantus annuus L.فػ شػػياؿ افعػراؽ ر ػػافل ياج ػتير كخيػػل
افزراعل – جايعل صلح اف يف



حسن ،عمى عبد اليادي وشذى عبد الحسن احمد .2014.كر اضافل  ABAفػ تة ػيف بعػض
افص ػ ػ ػ ات افيظيريػ ػ ػػل فزىػ ػ ػ ػ ةر افشػ ػ ػػيس تة ػ ػ ػػت االجيػ ػ ػػا افي ػ ػ ػػا

يجخػ ػ ػػل افعخ ػ ػ ػػكـ افزراعيػ ػ ػػل جييكري ػ ػ ػػل

افعراؽ 21ن024- 099: 4


رزق ،توكل يونس وحكمت عبد عمي .1981 .افيةاصيؿ افزيتيل كاف كريل ار افكتػب فخطباعػل
كافنشر – جايعل افيكصؿ



عبد الفتاح ،عبد العزيز ووجيو مزعل الراوي  .1998.كاقػا ز ارعػل كانتػاج يةصػكؿ زىػرة افشػيس
كاةفاؽ افي ت بخيل ت رير فن



كــاظم ،صــبيحة حســون ورشــا رحــيم ىــودان.2013.ا ػػتجابل زى ػ ةر افشػيس ن

Helianthus

 annuus Lصػػنؼ زى ػ ةر افع ػراؽ فخػػرم افيتنػػاكب كعيػػؽ افز ارعػػل يجخػػل اف ػرات فخعخػػكـ افزراعيػػل
1ن009- 011: 9


وزارة المــــوارد المائيــــة العراقيــــة .2011 .يجخ ػػل عطػ ػػا اف ارف ػ ػ يف جييكري ػػل افع ػ ػراؽ -ك ازرة افي ػ ػكار
افيا يل افع  23كانكف افالان

4100
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THE RESPONSE OF SUNFLOWER CROP (Helianthus annuus.L) TO PROLINE
UNDER DIFFERENT IRRIGATION INTERVALS
Hashim R.Majid

Shaker E. Al-Bahadly

Field crop department

Field crop department

University of Basra

University of Basra
ABSTRACT

Field experiment was conducted during the fall season of 2014-2015 year in Auffia
district southwest of Missan provenance. In order to study the response of sunflower
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(Helianthus annuus.L) var- flame to Proline amino acid and could elevate shortage of water.
The experiment design was R.C.B.D with three replicate, where the treatments arrangement
were in split plot design; the whole plots were irrigation intervals (W1=every 10 day;
W2=every 15 day and W3=every 20 day), while the subplots were Proline treatment
(P0=without spray; P1=50 mg L-1 and P2=100mg L-1 ). The outcome of results were analysis
and the means were separated using L.S.D. The results showed that the interaction between
Proline concentration treatment and irrigation treatment were significant in such that when
applying 100 mg L1 (P2) and (W2) which applying irrigation every 15 days
significantly

did not sign

from control irrigation which is every(10) days irrigation . This finding would

save approximately 44% from irrigation water under the current environmental condition of
Auffia-Missan. Also the result showed that the spray Proline 100mg L-1 gave higher number
of leave ,head diameter and LAI ;28.6 , 17.48 and 2.28 respectively .Also the same treatment
(100mg L

-1

Proline) gave the highest seed number per head , 100 seeds weight and grain

yield (1003.40 seed , 6.04 g and 3.48 ton h-1 ) respectively . The result showed applying
irrigation every

10

days

gave

the highest

result in

all traits under
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study.

