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تأثٌر مواعٌد الزراعة فً حاصل ونوعٌة عدة تراكٌب وراثٌة من زهرة الشمس
Helianthus annuus L.
*الخنساء حسٌن فنفون

ٌحٌى كرٌدي جالب

قسم المحاصٌل الحقلٌة – كلٌة الزراعة – جامعة المثنى
المثنى -العراق
المستخلص
أجرٌت الدراسة خالل الموسم الربٌعً  2014فً حقول المزرعة اإلرشادٌة فً ناحٌة النجمً والتً
تبعد  43كم شمال شرقً مدٌنة السماوة مركز محافظة المثنى  ،بهدؾ دراسة تأثٌر التراكٌب الوراثٌة
ومواعٌد الزراعة على الحاصل ومكوناته ونسبة الزٌت لمحصول زهرة الشمس .
تضمنت الدراسة  45وحدة تجرٌبٌة شملت عاملٌن هما ثالثة تراكٌب وراثٌة (  Flameو Tarsan
 1018و ) Cartagoولخمسة مواعٌد زراعٌة هً (  1شباط و 15شباط و 1آذار و 15آذار
و  1نٌسان)  ،استخدم تصمٌم القطع المنشقة  Split Plot Designبثالثة مكررات  .واظهرت النتائج
تفوق التركٌب الوراثً  Tarsan 1018فً كل من ( عدد البذور فً القرص ودلٌل الحصاد ) بمعدالت
بلؽت  858.20بذرة  % 40.31 ،على التوالً  ،وتفوق الصنؾ  Flameفً كل من (وزن 100
بذرة و حاصل النبات الفردي والحاصل الكلً ونسبة الزٌت ) فقد بلؽت معدالتها(  3.96ؼم 34.58 ،
ؼم  2.29 ،طن.هـˉ .) % 41.26 ،0أما بالنسبة لمواعٌد الزراعة فقد تفوق الموعد الثانً  15شباط فً
عدد البذور فً القرص بمعدل بلػ  907.40بذرة ومن دون فارق معنوي عن الموعد الثالث  1آذار
الذي بلػ  903.00بذرة  ،وتفوق الموعد الثالث  1آذار فً كل من ( وزن  100بذرة ،حاصل النبات
الفردي والحاصل الكلً  ،دلٌل الحصاد ونسبة الزٌت ) بمعدالت بلؽت( 4.63ؼم و 42.05ؼم و2.79
طن.هـˉ0و %43.34و  )% 41.99على التوالً .

*بحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً
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المقدمة
ٌعد محصول زهرة الشمس  Helianthus annuus L.من المحاصٌل الزٌتٌة المهمة فً
العالم والتً تزرع من أجل زٌتها  ،الذي ٌعد من الزٌوت الصالحة للتعذٌة البشرٌة  .وٌحتل
المرتبة الثالثة بعد فول الصوٌا  ،والسلجم فً كمٌة الزٌت على المستوى العالمً ( عزٌز ،
 2002و  . ) Meric et al. ،2003تحتوي بذوره على نسبة عالٌة من الزٌوت تصل الى
 )Syed et al ،2000( % 50الذي ٌمتاز الزٌت بانخفاض سٌولته إلى جانب انخفاض نسبة
االحماض الدهنٌة المشبعة فٌه وارتفاع نسبة حامضً األولٌك واللٌنولٌك وهذان الحامضان
ٌشكالن نسبة  % 95 – 85من النسبة الكلٌة للحوامض الدهنٌة  ،فً بذوره وهذه النسبة تختلؾ
بحسب التركٌب الوراثً لزهرة الشمس البٌئٌة المختلفة (  Katerji at el، 2000و
.)Adbel- motagally and Osman ،2010
ٌعتبر محصول زهرة الشمس ذا أهمٌة

اقتصادٌة كبٌرة فً مجالً القطاع الزراعً

والصناعً إذ ٌعتمد القطاع الصناعً على استخدام الزٌوت النباتٌة بوصفه مادة أولٌة ألؼلب
الصناعات ،كصناعة الصابون واألصباغ  ،واألدوٌة ،والورق ،والبالستك ،ومستحضرات
التجمٌل ،وفً صناعة الزبدة النباتٌة ،وفً منتجات الخبز والبسكوٌت  ،وتستخدم كسبة بذوره
علفا ً جٌداً لحٌوانات المزرعة الحتوائها على نسبة  % 42-28بروتٌن و % 22– 20
كاربوهٌدرات وبحدود  % 6دهن  ،أما األجزاء الخضرٌة فستخدم علفأ ً أخضر وفً صناعة
الساٌلج  ،كما تستخدم بذور هذا المحصول فً تؽذٌة الطٌور واإلنسان  ( ،طٌفور ورشٌد،
( ) 1990العودة وآخرون .) 2009 ،
نجحت زراعته فً ظروؾ بٌئة ومناخٌة متباٌنة وتعتبر البٌئة العراقٌة مالئمة لزراعته  ،أن
من أسباب تدنً إنتاج محصول زهرة الشمس فً العراق مرتبط بعوامل عده منها وراثٌة ومنها
زراعٌة كمواعٌد الزراعة وعملٌات خدمة التربة والمحصول  ،للتقلبات المناخٌة نتٌجة لظاهرة
االحتباس الحراري وما رافقها من تأثٌرات كبٌرة اصبحت الحاجة لدراسة تأثٌر اختالؾ موعد
الزراعة لتراكٌب الوراثٌة مختلفة من زهرة الشمس فً الحاصل ونسبة الزٌت فٌها .
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المواد وطرائق العمل
أجرٌت التجربة خالل الموسم الربٌعً  2014فً حقول المزرعة اإلرشادٌة فً ناحٌة النجمً
والتً تعبد  43كم شمال شرقً مدٌنة السماوة مركز محافظة المثنى فً تربة طٌنٌة  .وقد تم
تحلٌل التربة قٌل الزراعة بأخذ عٌنات عشوائٌة من أماكن مختلفة من الحقل وبعمق ٌتراوح
مابٌن  30-0سم ومزجت جٌداً وجففت هوائٌا ً وبعدها نخلت بمنخل ذو فتحات سعة  2ملم ،
وٌوضح الجدول رقم ( )1الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة التجربة .
تضمنت التجربة  45وحدة تجرٌبه شمّلت جمٌع التوافٌق مابٌن العوامل المدروسة وتكراراتها بٌن
التركٌبٌن الوراثٌٌن وهما  Tarsan 1018و  Cartagoوالصنؾ  Flameولخمسة مواعٌد زراعٌة هً
( الموعد األول ( 1شباط) والموعد الثانً ( 15شباط )والموعد الثالث ( 1آذار) والموعد الرابع )15
آذار) والموعد الخامس ( 1نٌسان) )  .وأستخدم تصمٌم األلواح المنشقة  Split Plot Desingوبثالث
مكررات العامل االول المواعٌد والعامل الثانوي التراكٌب الوراثٌة .وتم حرث أرض التجربة حراثتٌن
متعامدتٌن قبل الزراعة باستخدام المحراث القالب وتم تنعٌمها وتقسٌمها تبعا ً للتصمٌم المستخدم .
واحتوت الوحدة التجربة الواحدة على  3مروز وبطول 3م ,والمسافة بٌن مرز واخر هً  75سم ،
والمسافة بٌن جورة واخرى هً  20سم وتم وضع البذور بواقع ثالث بذرات بكل جورة على عمق
( )5-3سم ( الساهوكً وآخرون  . ) 1994 ،وبعد الرٌة التعٌرٌة زرعت البذور تحت مستوى خط الماء
لضمان الرطوبة وتقلٌل ضرر األمالح وفصلت الوحدات التجرٌبٌة بمسافة  50سم وبٌن القطاعات
بمسافة  1م سمدت التجربة بالسماد الفوسفاتً بمعدل  80كؽم.هـˉ 0على هئٌة دفعة واحدة قبل الزراعة
وسمدت بالٌورٌا  N 46وأضٌفت على دفعتٌن األولى عند الزراعة  ،والثانٌة فً مرحلة تكوٌن البراعم
الزهرٌة ( ) Schneiter and Miller ، 1981وبواقع  200كؽم.هـˉ 0بطرٌقة النثر ( الراوي ،
 . ) 1998وتم اجراء خؾ النباتات بعد البزوغ النباتات وعند مرحلة  3-2أوراق حقٌقة بترك نبات واحد
فً الجورة  ،وتم الري حسب حاجة النبات وبعد التأكد من حصول التلقٌح تم تؽطٌة األقراص بأكٌاس
الكالٌٌس المثقبة لؽرض حماٌتها من أضرار الطٌور .
تم قٌاس صفات الحاصل ومكوناته ونسبة الزٌت لعشرة نباتات عشوائٌه لكل وحدة تجرٌبه وشملت
( عدد البذور فً القرص عن طرٌق تفرٌط القرص وعد كل البذور التً ٌحتوٌها التً شملت البذور
الممتلئة والفارؼة .ووزن  100بذرة حسبت لعشرة أقراص من كل معاملة .والحاصل الفردي للنبات
ؼم.نباتˉ  0تم حسابه بعد تفرٌط القرص الزهري وفصلت بذورها ووزنها  .والحاصل الكلً للبذور
(طن .هـˉ =) 0معدل حاصل البذور .نباتˉ  × 0الكثافة النباتٌة .هـ ˉ 0وثم حول إلى طن .هـ ˉ .0ودلٌل
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الحصاد =%دلٌل الحصاد = %

حاصل البذور) ؼم نبات(
الحاصل الحٌوي)ؼم نبات (

× 100

ونسبة الزٌت %

أخذت

عٌنة عشوائٌة من كل معاملة لتقدٌر محتوى الزٌت فً البذور باستخدام جهاز  Soxhletوعلى أساس
الوزن الجاؾ للبذور وفقا ً للطرٌقة المذكورة فً (  ) 1980 ، A . O . A .Cباستخدام المذٌب العضوي (
الهكسان ) وعلى درجة حرارة ( . )°C 69
جدول رقم (ٌ ) 1بٌن الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لتربة الحقل قبل الزراعة*.
التحالٌل

النسب

 PHالتربة

7.8
1

 ECالتربة دٌسً سٌمنز  .مˉ
المفصوالت %

4.7

الطٌن

48.17

الرمل

21.80

الؽرٌن

30.1
طٌنٌة

نسجه التربة
1

النتروجٌن الجاهز ملؽم  .كؽم ˉ
1

الفسفور الجاهز ملؽم  .كؽم ˉ

26.22
12.17

1

البوتاسٌوم الجاهز ملؽم  .كؽم ˉ

26.65

*أجرٌت التحالٌل فً مختبر خصوبة التربة /كلٌة الزراعة/جامعة المثنى

النتائج والمناقشة
 -1عدد البذور فً القرص
ٌالحظ من جدول رقم ( )2أنّ التركٌب الوراثً  Tarsan 1018باعطاء أعلى معدل عدد البذور فً
القرص بلػ  858.20بذرة متفوقا ً على الصنؾ  Flameالذي أعطى معدل عدد بذور بلػ  816.60بذرة
متفوقا ً فً ذلك على التركٌب الوراثً  Cartagoالذي أعطى أقل معدل لهذه الصفة بلػ  710.00بذرة .
وٌعود سبب ذلك إلى االختالؾ فً طبٌعة التركٌب الوراثً ومدى قابلٌه األصناؾ المدروسة .وتتفق هذه
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النتٌجة مع ما وجده العبٌدي (  . ) 2000أما مواعٌد الزراعة فقد تفوق الموعد الثانً  15شباط فقد
أعطى أعلى معدل بلػ  907.40بذرة وهو بذلك لم ٌختلؾ معنوٌا ً عن الموعد الثالث  1آذار والذي بلػ
معدله  903.00بذرة متفوقا ً على باقً المواعٌد المدروسة  .وٌعود السبب فً ذلك إلى التباٌن فً
متؽٌرات الظروؾ البٌئٌة السائدة لكل موعد مثل الضوء والرطوبة النسبٌة وبشكل خاص تأثٌر درجات
الحرارة  .أما عن تأثٌر التداخل بٌن التراكٌب الوراثٌة ومواعٌد الزراعة فقد اعطت التولٌفة المتكونة من
الصنؾ Flame

والموعد الزراعً الثالث  1آذار اعلى معدل فً عدد البذور بلؽت قٌمته 991.00

بذرة  ،فً حٌن اعطت التولٌفة المتكونة من التركٌب الوراثً  Cartagoوالموعد الزراعً الخامس 1
نٌسان اقل معدل بلػ  606.80بذرة.
جدول رقم( )2تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخمهما في عدد البذور في القرص لزهرة
الشمس

موعذ الزراعت

التراكيب الوراثية

Flame

Cartago

Tarsan 1018

2/1

806.8

732.1

723.7

متوسط
المواعيذ
754.2

2/15

910.3

821.6

990.3

907.4

3/1

991.0

738.6

979.4

903.0

3/15

650.9

650.9

876.0

725.9

4/1

724.1

606.8

721.8

684.2

متوسط االصناف

816.60

710.00

858.20

قيمت
L.s.d

المواعيذ

التراكيب الوراثيت

( المواعيذ Xاالصناف )

24.44

18.93

42.33

))0.05

 -2وزن  100بذرة (غم)
ٌبٌن جدول ( ) 3تفوق الصنؾ  Flameفي هذه الصفة بإعطاء أعلى معدل بلػ  3.96ؼم ومن دون
فارق معنوي عن التركٌب الوراثً  Tarsan 1018الذي أعطى معدل بلػ  3.65ؼم فً حٌن سجل
التركٌب الوراثً  Cartagoأقل معدل لوزن  100بذرة بلػ  3.31ؼم والسبب فً ذلك ٌعود إلى
االختالؾ التراكٌب الوراثٌة فٌما بٌنها فً مّدة تراكم المواد الؽذائٌة وكذلك اختالؾ قابلٌتها التحوٌلٌة
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للمواد الؽذائٌة نتٌجة اختالؾ تراكٌبها الوراثٌة  ،وتتفق هذه النتائج مع ما وجده عبد المجٌد وآخرون
(  . ) 2011أما عن تأثٌر المواعٌد الزراعٌة فقد تفوق موعد الزراعة الثالث  1آذار معطٌا ً أعلى معدل
لهذه الصفة بلػ  4.63ؼم فً حٌن لم ٌختلؾ معنوٌا ً كل من الموعد األول 1شباط والثانً 15شباط
والرابع  15آذار فقد أعطت معدالت لكل منهم بلؽت  3.39و 3.56و 3.90ؼم على التوالً  .وٌعود
السبب فً ذلك إلى باختالؾ موعد الزراعة وتأثٌرها فً معظم العملٌات الفسلجٌة بانعكاس ذلك فً
تراكم المادة الجافة وانتقالها إلى المصب ( البذرة ) .اما عن تأثٌر التداخل بٌن التراكٌب الوراثٌة ومواعٌد
الزراعة فقد تفوق الصنؾ  Flameفً الموعد الثالث المزروع فً  1آذار معطٌا ً اعلى معدل بلػ 5.30
ؼم  ،فً حٌن سجل التركٌب الوراثً  Cartagoفً الموعد االول المزروع فً  1شباط اقل معدل لهذه
الصفة بلػ  2.81ؼم .
جدول رقم ( ) 3تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخمهما فً وزن (  ) 100بذرة لزهرة
الشمس

موعذ الزراعت

التراكيب الوراثية

متوسط
المواعيذ
3.39
3.56
4.63
3.90
2.88

Flame

Cartago

Tarsan 1018

2/1
2/15
3/1
3/15
4/1
متوسط االصناف

3.76
3.69
5.30
3.96
2.82
3.96

2.81
3.50
4.16
3.19
2.89
3.31

3.16
3.22
4.43
4.53
2.94
3.65

قيمت
L.s.d

المواعيذ

التراكيب الوراثيت

( المواعيذ Xاالصناف )

0.67

0.52

1.16

))0.05

-3حاصل النبات (غم.نباتˉ)1
أظهرت بٌانات جدول رقم ( )4تفوق الصنؾ  Flameعلى باقً التراكٌب الوراثٌة المدروسة حٌث
سجل أعلى معدل بلػ  34.58ؼم متفوقا ً على التركٌب  Tarsan 1018الذي أعطى معدل بلػ 30.09
ؼم فً حٌن سجل التراكٌب الوراثً  Cartagoأقل معدل لهذه الصفة بلػ قٌمته 23.62ؼم  .وٌعود
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السبب إلى طبٌعة التركٌب الوراثً للصنؾ  Flameوكذلك تفوقه فً صفة وزن  100بذرة مّما أدى إلى
زٌادة حاصل النبات  .أما عن تأثٌر مواعٌد الزراعة فقد تفوق موعد الزراعة الثالث 1آذار معنوٌا ً على
باقً المواعٌد الزراعٌة مسجل معدل بلػ  42.05ؼم متفوقا ً على باقً المواعٌد  .واعطى الموعد
الخامس  4/1أقل معدل لهذه الصفة بلػ  19.16ؼم  .وٌعزى السبب فً ذلك إلى تفوق الموعد الثالث
1آذار فً صفة وزن  100بذرة الذي أدى بدوره إلى زٌادة الحاصل  .اما عن تأثٌر التداخل بٌن
التراكٌب الوراثٌة ومواعٌد الزراعة فقد اعطى الصنؾ  Flameوفً الموعد الثالث المزروع 1آذار
اعلى معدل حاصل نبات بلػ  51.99ؼم  ،فً حٌن سجل التركٌب الوراثً  Cartagoفً الموعد
الخامس المزروع  1نٌسان أقل معدل لهذه الصفة بلػ  17.63ؼم .
جدول رقم ( )4تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخمهما في حاصل البذور لمنبات الفردي
(غم) لزهرة الشمس

موعذ الزراعت

التراكيب الوراثية

Flame

Cartago

2/1
2/15
3/1
3/15
4/1
متوسط االصناف

27.28
38.51
51.99
34.80
20.30
34.58

20.59
28.73
30.28
20.86
17.63
23.62

قيمت
L.s.d

المواعيذ

))0.05

5.36

التراكيب
الوراثيت
4.15

متوسط
المواعيذ

Tarsan
1018
29.24
28.73
43.87
29.38
19.54
30.09

25.70
31.90
42.05
28.34
19.16

( المواعيذ Xاالصناف )
9.28

-4حاصل البذور الكمي (طن.هـˉ)1
1

ٌشٌر جدول رقم ( )5إلى تفوق الصنؾ  Flameفً صفة حاصل البذور بلػ معدله  2.29طن.هـˉ

متفوقا ً على التركٌبٌن الوراثٌٌن  Tarsan 1018و Cartagoاللذٌن اعطٌا معدالت بلؽت  2.01و
 1.58طن .هـˉ 1على التوالً  .وٌعود السبب فً تفوق الصنؾ  Flameفً هذه الصفة إلى تفوقه فً
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وزن 100بذرة وحاصل النبات الفردي  ،وتتفق هذه النتٌجة مع ما ذكره رشٌد ومحمد (  . ) 1994أما
عن مواعٌد الزراعة فقد تفوق موعد الزراعة الثالث  1آذار معنوٌا ً على باقً المواعٌد الزراعٌة
المدروسة حٌث سجل معدل بلػ  2.79طن.هـˉ 1فً حٌن سجل الموعد الخامس أقل معدل لهذه الصفة
بلؽت قٌمته  1.30طن .هـˉ . 1وٌعزى سبب انخفاض الحاصل فً الموعد الخامس  1نٌسان إلى
انخفاض مكونات الحاصل ( عدد البذور فً القرص ووزن  100بذرة والحاصل للنبات ) فً
المواعٌد المتأخرة  ,وتتفق هذه النتٌجة مع ما وجده الجبوري (  .)1988اما عن تأثٌر التداخل فقد اعطى
الصنؾ  Flameمع الموعد الثالث المزروع فً 1آذار اعلى معدل لصفة الحاصل الكلً بمعدل بلػ
 3.46طن .هـˉ  ، 1فً حٌن اعطى التركٌب الوراثً  Cartagoوالموعد الخامس المزروع فً  1نٌسان
اقل معدل لهذه الصفة بلػ  1.18طن .هـˉ.1
جدول رقم ( )5تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخمهما في الحاصل الكمي لمبذور لزهرة
الشمس

موعذ الزراعت

التراكيب الوراثية

متوسط
المواعيذ

Flame

Cartago

2/1

1.81

1.45

Tarsan
1018
1.94

1.73

2/15

2.56

1.91

1.89

2.12

3/1

3.46

2.01

2.91

2.79

3/15

2.31

1.38

1.95

1.88

4/1

1.34

1.18

1.38

1.30

متوسط االصناف

2.29

1.58

2.01

قيمت
L.s.d

المواعيذ

))0.05

0.34

التراكيب
الوراثيت
0.26

( المواعيذ Xاالصناف )
0.60

-5دلٌل الحصاد %
أوضح جدول ( )6تفوق التركٌب الوراثً  Tarsan 1018معنوٌا ً فً صفة دلٌل الحصاد فقد أعطى
أعلى معدل بلػ مقداره  % 40.31متفوقا ً على كل من التركٌبٌن الوراثٌٌن  Flameو Cartagoاللذٌن
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اعطٌا معدالت بلؽت  30.75و  % 29.19على التوالً واللذٌن لم ٌختلفا معنوٌا ً عن بعضها  .وٌعود
السبب فً ذلك إلى اختالؾ طبٌعة التراكٌب الوراثٌة .اما مواعٌد الزراعة فقد تفوق موعد الزراعة
الثالث  1آذار على باقً المواعٌد حٌث أعطى معدل بلػ  .% 43.34فً حٌن لم ٌختلؾ معنوٌا ً عن
بعضهم البعض كل من الموعد األول1شباط والموعد الثانً 15شباط والرابع 15آذار والخامس 1نٌسان
بمعدالت  30.53و 31.68و 31.78و % 29.77على التوالً  .اما عن تأثيز التداخل بين التزاكيب
الىراثية مىاعيد الزراعة فقد أعطى التزكيب الىراثي  Tarsan 1018مع المىعد الزراعي الثالث أعلى
معدل بلغ قيمته  . 53.25في حين سجل التزكيب الىراثي  Cartagoمع المىعد األول أقل معدل لهذه
الصفة بلغ . 25.36

جذول ( ) 6تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخمهما في دليل الحصاد(  % ) HIلزهرة
الشمس
موعذ الزراعت

التراكيب الوراثية

متوسط
المواعيذ

Flame

Cartago

االول 2/1

28.26

25.36

Tarsan
1018
37.98

30.53

الثاني 2/15

29.35

25.42

40.27

31.68

الثالث 3/1

40.84

35.91

53.25

43.34

الرابع 3/15

27.30

29.02

39.02

31.78

الخامس 4/1

28.01

30.26

31.05

29.77

متوسط االصناف

30.75

29.19

40.31

قيمت
L.s.d

المواعيذ

التراكيب الوراثيت

( المواعيذ Xاالصناف )

4.25

3.29

7.36

))0.05

-6نسبت الزيت %
ٌبٌن جدول رقم ( )7تفوق الصنؾ  Flameفً صفة نسبة الزٌت الذي أعطى معدل بلػ 41.26
 %فً حٌن أعطى التركٌب الوراثً  Tarsan 1018الذي أعطى معدل بلػ  %40.74و
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أعطى التركٌب الوراثً  Cartagoأقل معدل لهذه الصفة بلػ  . %39.09وٌعزى السبب
فً ذلك إلى اختالؾ طبٌعة التراكٌب الوراثٌة  ،واتفقت هذه النتٌجة مع ما وجده جدعان

وآخرون

(  ) 1990و العبٌدي (  . )2000أما عن تأثٌر مواعٌد الزراعة فقد أعطى الموعد الثالث 1آذار أعلى
معدل بلػ  %41.99متفوقا َ على المواعٌد االخرى المدروسة فً حٌن سجل الموعد الخامس  1نٌسان
أقل معدل لهذه الصفة بلػ  . %39.30وٌعود سبب االختالؾ إلى التؽٌرات فً درجات الحرارة أثناء
نضج وتكوٌن البذور  ،إذ كلما نضجت البذور فً درجات الحرارة مرتفعة تقل المواد الكربوهٌدراتٌة
المتراكمة فً البذور مما ٌؤدي وزٌادة نسبة الزٌت فً البذور ( الجبوري  .)1988 ،بوجود الضوء
والحرارة المعتدلتٌن فً الموعد الثالث اللذان ٌع ّدان عنصران اساسٌان فً المساعدة فً تركٌب
االحماض الدهنٌة  .كما تؤدي إلى تجمع الزٌت فً البذور (كفاءة المصب) بسبب الطاقة التً توفرها
عملٌة التمثٌل

الضوئً  ،فضال عن ان صفة الزٌت عامل وراثً مرتبط بالصنؾ اوالً مما ٌؤثر

اٌجابٌا ً فً نسبة

الزٌت  .اما عن تأثٌر التداخل فقد أعطت التولٌفة المتكونة من التركٌب الوراثً

 Flameوالمواعد الثالث 1آذار أعلى معدل بلػ  % 43.72لنسبة الزٌت  ،فً حٌن أعطت التولٌفة
المتكونة من التركٌب الوراثً  Cartagoوالموعد األول 1شباط أقل معدل لهذه الصفة بلػ .% 38.13
جدول رقم ( )7تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية وتداخمهما في النسبة المئوية لمزيت %لزهرة
الشمس

موعذ الزراعت

التراكيب الوراثية

متوسط
المواعيذ

Flame

Cartago

2/1

40.59

38.13

Tarsan
1018
40.03

39.58

2/15

39.88

39.08

40.16

39.70

3/1

43.72

40.12

42.14

41.99

3/15

42.31

39.46

41.91

41.23

4/1

39.78

38.67

39.45

39.30

متوسط االصناف

41.26

39.09

40.74

قيمت
L.s.d

المواعيذ

التراكيب الوراثيت

( المواعيذ Xاالصناف )

0.46

0.35

0.80

))0.05
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االستنتاجات
من النتائج المتحصل علٌها تبٌن ما ٌأتً -:
 - 1ان زراعة محصول زهرة الشمس من االفضل زراعتها فً االول من آذار وذلك للزٌادة المتحققة
فً حاصل الحبوب تحت ظروؾ محافظة المثنى وان تأخٌر الزراعة حتى منتصؾ آذار ادى إلى تقلٌل
الحاصل الكلً للزٌت .
– 2الصنؾ  Flameفقد كان االفضل فً صفات الحاصل ومكوناته ونسبت الزٌت.
 – 3اعطت التولٌفة المتكونة من الصنؾ  × Flameالموعد الثالث المزروع فً  1آذار أفضل تداخل
لحاصل البذور للنبات والحاصل الكلً ونسبة الزٌت .
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Plant Date Hold in quality Several genotypes from the sun flower

Helianthus annuus L.
Yahyaa Kuraidy Chillab
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ABSTRACT
The study was achieved during the spring season of 2014 in fields of the
guiding farm of Al nejmy village which is located 43 kilometer north east of Al
Samawa town in Al Muthanna county .
The target of the study was the effect of genetic components and dates of
spring planting on the yield , its components and the oil ratio of sunflower .
The study included 45 experimental units working on two factors of three
genotypes ( Flame , Tarsan 1018 and Gartago ) and five planting dates
( 1February , 15 February ,1March ,15 March , 1 April) . split plot desing was
used three replicates . The results with showed supenonig of the genotype
Tarsan 1018 in each of number of the seeds in the disk and harvest index at rate
of 858.20 seeds and 40.31% . and the superiority of Flame in each of the 100
seed weight, yield plant , the percentage total yield and the oil at rates of 3.96
gram , 34.58 gram ,2.29 ton per hectare and 41.26 %.
In planting dates , the second planting date is greater in the seed number in the
disc average of 907.40 seeds without significant value than the 1/3date . which
was 903.00 seeds. Superiority or the 1/3 date in weight of 100 seeds, yield of
plant , total yield , harvest index and oil percentye in average as followed
4.63gram , 42.05gram, 2.79ton per hectare,43.34% and 41.99%.
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