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تاثير المسافات النباتية في بعض الصفات النوعية ودليل الحصاد لصنفين من زهرة الشمس
)(Helianthus annuus L.
علي صالح مهدي *
جامعة كربالء  /كلية الزراعة
الخالصة
أجريت تجربة حقلية في محطة أبحاث كلية الزراعة /جامعة البصرة خالل الموسم الربيعي  1001لدراسةة تةارير رةالث
مسافات للزراعة ( 12× 21,12 ×51و 12 × 11سم ) اي بكثافات نباتات ( ) 01258, 11165 ,60814نبات/هـ فةي بعة
الصفات النوعيه ودليل الحصاد لصنفين من زهرة الشمس (أقمار بيرودوفيك ) .أوضحت النتةاج ازديةاد عةدد البةاور الممتل ةه و
دليل الحصاد والنسبة الم وية لكال من االخصاب معنويا مع زيادة مسافة الزراعة بينمةا ازدادت النسةبة الم ويةة للةل والزيةت مةع
تقليل مسافات الزراعة  .لقد اظهر التداخل بين الكثافة النباتيه والصنف تةارير معنةوي فةي عةدد البةاور الممتل ةه و النسةبة الم ويةة
للزيت واللل واالخصاب في حين لم يكةن معنويةا فةي دليةل الحصةاد .تفةوا الصةنف اقمةار معنويةا علةف الصةنف بيرودوفيةك فةي
النسبة الم وية للزيةت واللةل بينمةا تفةوا الصةنف بيرودوفيةك معنويةا علةف نعيةرا فةي عةدد البةاور الممتل ةه والنسةبة الم يةة للةل
والزيت و انعدمت الفروفات المعنويه بين الصنفين في النسبه الم ويه لالخصاب .
ABSTRACT
An experiment was carried out at agricultural research station/university of Basrarh during
growing
season of 1997 to investigate the effects of three plant
spacing(35x70,25x70and15x70cm)on quality and harvest of two sunflower varieties.(Peredovick
&Akmar). Results showed that number of filling seeds/head , fertility percentage increased
significantly with increased plant spacing, while the percentage of pith and oil increased with
narrow plant spacing. The effect of interaction between variety and plant spacing had a
significant effect on all characteristics expect harvest index . Variety Peredovick gave a higher
filling seeds , harvest index .oil and pith percentage than Akmar while Akmar gave a higher pith
ana oil percentage whereas there was no significant differences between them in fertility
percentage.
المــقدمــة
إن محصول زهرة الشمس هو واحد من المحاصيل الزيتيةة المهمةة فةي العةالم  ,ولزيةادة انتاجيةة المحصةول مةن الزيةت البةد مةن
دراسة العوامل المرتبطة بعمليات خدمة المحصول مثل مقارنة الهجةن واالصةناا الملتلفةة وعالقتهةا بمسةتويات الكثافةة النباتيةة
وقد وجد العديد من الباحثين اختالا الهجن واالصناا فيمةا بينهةا فةي نسةبة الزيةت فقةد وجةد Troianiوجماعتةه ( )1084فةي
استراليا عند مقارنتهم الرنين من الهجن وجود فروا معنويه بينهما في حاصةل الزيةت  .كمةا وجةد Majidو)1081(Schnrtier
انه بزيادة الكثافة النباتية من 121511-52125نبات/هكتار ازدادت النسبة الم وية للزيت وتناقص دليل الحصاد وعند مقارنتهما
الربعة من من الهجةن فةي الواليةات المتحةدا وجةدا ان هنةا فةروا معنويةه بةين هةاا الهجةن فةي النسةبه الم ويةه للزيةت  .والحة
المعموري( )1088عند مقارنته ( )26من الطرز المحليه مع الصنف بيرودوفيك تفوا هاا الصنف علف هاا الطرز جميعها فةي
النسبه الم ويه للزيت .كمةا توصةل Feoliوآخةرون ( )1005إن زيةادة الكثافةة النباتيةة مةن 121222-61222نبات/هكتةار زادت
من النسبة الم وية للزيت بينما استنت الساهوكي واخةرون()1004ان زيةادة المسةافة النباتيةة مةن 52-11سةم لةم تة رر فةي نسةبتي
اللل والزيت .كالك وجد  )1011( Karamiفي الهند ان زيادة الكثافه النباتيه من( )11111-11111نبات /هـ ادى الةف خفة
نسبة االخصاب  .كما وجد مجيةد وفةال( ( )1006ان زيةادة الكثافةه النباتيةه مةن ( )122222-42222نبةات /هةـ ادى الةف زيةادة
نسبة الزيت
* جزء من رسالة ماجستير للباحث
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المواد وطرق العمل
اجريت هاا الدراسة في محطة االبحاث والتجارب الزراعية في الهررة/البصرة خالل الموسم الربعي  1001في تربةة ملوحتهةا
1.4ديسيسةةمنز/و وحموضةةتها 1.8ومحتواهةةا مةةن النتةةروجين الكلةةي والفسةةفور الجةةاهز 2.86غم/كغمةةو2.58ملةةي مةةول/كغم علةةف
التوالي.حررت األرض حرارتين متعامدتين ونعمت و مرزت علف مسافات سبعين بين مةرز واخةر و اسةتلدو صةنفان همةا اقمةار
المنت في مركزا باء و بيرودوفيك من منعمة الطاقة الارية وتمت الزراعة في منتصف شةبا واسةتلدمت فةي التجربةة تصةميم
القطع المنشقة وبثألث مكررات حيث وزعت األصناا علف القطع الرجيسية اضيفت السماد الفوسفاتي دفعة واحدة قبل الزراعةة
بمقدار 142كغم  P2O5كما اضبف السماد النتروجينةي بمعةدل 212كغةم /Nهكتةار علةف دفعتةين االولةف بعةد البةزوص والنصةف
الثاني عند ظهور البراعم الزهريةة واسةتناداا الةف مجيةد()1001,aامةا مسةافات الزراعةة فقةد وزعةت علةف القطةع تحةت الثانويةة
وهةةةةةي (12× 21,12 ×51و ) 12 × 11سةةةةةةم أي بكثافةةةةةات نباتيةةةةةةة ( )01258 ,11165, 62814نبات/هكتةةةةةار وسةةةةةةيرمز
لهابـم 1و 2و 5علف التوالي  .تم ترقيع التجربة ببةاور منقوعةة واجةري اللةف علةف مةرحلتين لتةر نبةات واحةد /جةورة واجةري
التعشيل يةدويا ورويةت النباتةات عنةد الحاجةة وبعةد التاكةد مةن نرة البةاور تةم حصةاد المةروز الوسةطية مةن كةل وحةدة تجريبةة
وقطعت االقراص وتركت لتجف بعدها فر ت الباور يدويا وتم حساب عدد الباور الممتل ة وعدد الباور الكلي وتم حسةاب دليةل
الحصةةاد بقسةةمة حاصةةل البةةاور علةةف الحاصةةل البةةايولوجي اسةةتنادا الةةف Troianiو جماعتةةه ( . )1084بعةةدها تةةم حسةةاب نسةةبة
االخصاب وذلك بقسمة عدد الباور الممت ل ة في القرص علف عةدد البةاور الكلةي مرةروبا فةي ماجةة والنسةبة الم ويةة للةل وذلةك
باخا عينة بةوزن  21غةم مةن كةل وحةدة تجريبيةا وقشةرت البةاور ووزن اللةل رةم قسةم وزن اللةل علةف العينةة مرةروبا فةي ماجةة
(الساهوكي واخرون )1004,وقةدرت النسةبة الم ويةة للزيةت وفةق ريقةة Lambertو .)1016(Dehnilوقورنةت المتوسةطات
باستلداو اقل فرا معنوي بمستوى  2.21استنادا الف الراوي وخلف هللا (.)1082
النتائج والمناقشة
اشارت النتاج في جدول ( ) 1الف وجود تأرير معنوي للكثافة النباتية والصنف فةي معةدل عةدد البةاور الممتل ةة /قةرص
حيث ان زيادة الكثافة النباتية ارر بشكل سلبي علف عدد الباور الممتل ه فاعطت الكثافةة النباتيةة االو ةا اعلةف معةدل لعةدد البةاور
الممتل ه وهاا يعود إلف التأرير السلبي للكثافات العالية علف نسبة البويرات الملصبة نتيجة التنةافس بةين النباتةات ومةا يتبعةه مةن
ضعف في نمةو النبةات وانتةاب حبةوب لقةاف ضةعيفة .لقةد تفةوا الصةنف بيرودوفيةك علةف الصةنف اقمةار معنويةا فةي عةدد البةاور
الممتل ةةة وأعطةةت الكثافةةة االو ةةا مةةع الصةةنف بيرودوفيةةك أعلةةف معةةدل لعةةدد البةةاور الممتل ةةه وهةةاا يعنةةي أن اسةةتجابة الصةةنف
بيرودوفيك لمستويات الكثافة كانت أفرل من الصنف أقمار.كما أوضحت النتاج أن دليل الحصاد اظهر عالقه رديه مع زيةادة
مستويات الكثافه النباتيه فاعطت الكثافه العاليه اعلف معدل لدليل الحصاد بلغ  %51.10كما مبةين فةي جةدول ( )2ويعةود السةبل
الف زيادة الحاصل البايولوجي نتيجة زيادة الكثافه النباتيه مما تسبل عنه زيادا في رد المواد الممثله الف الباور وبالتالي زيةادة
دليل الحصاد  ,ولم تتفق هاا النتيجه مع Troianiو جماعته ( )1084حيث اشاروا ان زيادة الكثافه النباتيه ادت الف تناقص دليل
الحصاد لقد تفوا الصنف بيرودوفيك معنويا علف الصنف اقمار فاعطيا معدل لدليل الحصاد بلغ  %58.52و  %55.61ويعزى
السبل الف تفوا الصنف بيرودوفيك علف نعيرا في حاصل الباور( ن/هـ) وانعداو الفروقات المعنويه بينهما فةي حاصةل المةادا
الجافه الكليه ,اما التةداخل بةين عةاملي الدراسةه فكةان غيةر معنويةا فةي هةاا الصةفه  .كمةا بينةت النتةاج ان الكثافةه النباتيةه االو ةأ
اعطت اعلف نسةبة م ويةة لصخصةاب والمبينةه فةي جةدول ( )5واتفقةت هةاا النتيجةة مةع  )1011( Karamiوالةراوي ()1085
والاين اشاروا الف ان السبل يعود إلف التنةافس بةين النباتةات وقةت تكةوين منشة ت أصةل األزهةار عنةد الكثافةات العاليةة وبالتةالي
ضعف نمو النبات وتطورا ومما ي يد هاا قلةة المسةاحة الةو رقيةة عنةد الكثافةات العاليةة ممةا ية دي إلةف انلفةاض نشةا العمليةات
الحيوية للنبات .لقد انعدمت الفروقات المعنوية بين الصنفين في نسل اإلخصاب ,فةي حةين ان التةداخل بةين عةاملي الدراسةه كةان
الكثافةه العاليةه مةع الصةنف اقمةار اعلةف معةدل لنسةبة االخصةاب بلةغ  .%81.18واظهةرت النتةاج ايرةا ان
معنويا فاعطةت
الكثافةةه اال علةةف (المسةةافات الرةةيقة) اعطةةت اعلةةف نسةةبه للةةل كمةةا مبةةين فةةي جةةدول ( , )6حيةةث تفةةوا الصةةنف بيرودوفيةةك علةةف
الصنف أقمار معنويا في هاا الصفه وهاا يعود الف االختالا في التراكيل الوراريه بينهما .لقد كان للتداخل بين عاملي الدراسه
تارير معنوي علف النسبه الم ويه للل .كما سلكت النسبة الم وية للزيت سلوكا مشابها للنسبة الم ويه للل ,فاعطت الكثافةه االعلةف
(المسافات الريقه ) اعلف معدل لنسبة الزيت ,جدول( )1حيث بلغت  %12.11واعطت الكثافه االو أ اقل معدل لهاا النسبه بلغ
 %62.61وهاا يتفق مع ما ذكرا Majedو )1081(Schneiterومجيةد وفةال( ( )1006حيةث اشةاروا ان زيةادة الكثافةه النباتيةه
ادت الف زيادة النسبه الم ويه للزيت حيةث ان التوليفةات التةي اعطةت نسةل عاليةه فةي اللةل تفوقةت فةي نسةبة الزيةت .كمةا لةوح
وجود تداخل معنوي بين الصنف والكثافه النباتيه في النسبه الم ويه للزيت فاعطت الكثافه االعلف (المسافه الريقه) اعلف معدل
114
ISSN 2072-3875

مجلة الفرات للعلوم الزراعية )2220( , 158-155 :)2( 1 -

مهدي

لنسبة الزيت بلغ  % 12.82مما يشير الةف ان اسةتجابة الصةنف اقمةار لمسةتويات الكثافةه النباتيةه كانةت افرةل مةن الصةنف بيةرو
دوفيك.
جدول ( )1تأثير المسافة النباتية والصنف في عدد البذور الممتلئة
المســــــافة
م1

النبـــاتية
الصنــــــف
أقمار
بيرودفيك
المعدل
0.05 L.S.D

243392
1115392
1..9392
للصنف 22314

م2

م3

221342
771317
72.342
419342
241392
2933.5
للمسافة النباتية 22314

المعدل
722317
43.392
للتداخل 3 423.2

جدول ( )2تأثير المسافة النباتية والصنف في دليل الحصاد
المســــــافة
النبـــاتية
الصنــــــف
أقمار
بيرودفيك
المعدل
0.05 L.S.D

م1

م2

م3

31332
32392

33373
32322

للصنف 3312

للمسافة النباتية 1372

المعدل
33397
3233.

35.37
3432.

للتداخل غ3م3

جدول ( )3تأثير المسافة النباتية والصنف في النسبة المئوية لإلخصاب
ا لمســــــافة
النبـــاتية
الصنــــــف
أقمار
بيرودفيك
المعدل
0.05 L.S.D

م1
21312
2.354
2.322
للصنف غ3م3

م2

م3

7.3.5
72334
7.395
77323
7.325
72372
للمسافة النباتية 13..9

المعدل
75327
723.2
للتداخل 3 1311

جدول ( )9تأثير المسافة النباتية والصنف في النسبة المئوية للب في البذور 3
المســــــافة
النبـــاتية
الصنــــــف
أقمار
بيرودفيك
المعدل
0.05 L.S.D

م1
7239.
22394
27395
للصنف .352

م2

المعدل

م3

73342
25353

75393
793.9
22392
25322
71345
24325
للتداخل 3 .324
للمسافة النباتية .395
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جدول ( )5تأثير المسافة النباتية والصنف في النسبة المئوية للزيت 3
المســــــافة
النبـــاتية
الصنــــــف
أقمار
بيرودفيك
المعدل
0.05 L.S.D

م1
99353
9.332
92395
للصنف 133.

م2

المعدل

م3

97322
95312

5.322
9737.
5.32.
99347
5.351
92339
للتداخل 3 1322
للمسافة النباتية 13..
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