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تحليل االنحدار لبعض صفات النمو ومكونات الحاصل تحت مستويات مختلفة من البوتاسيوم والزنك في

زهرة الشمس ()Helainthuns annuus L.
أٌاد طلعت شاكر
قسم المحاصٌل الحقلٌة  /كلٌة الزراعة والؽابات  /جامعة الموصل  /العراق .
الخالصة
أجري البحث فً منطقة القبة غ رب مدٌنة الموصل خالل الموسمٌن الربٌعً والصٌفً لسنة 2008
فً تربة طٌنٌة لدراسة تأثٌر ثالثة مستوٌات من البوتاسٌوم ( معاملة المقارنة و  40و  60كؽم بوتاسٌوم  .هـ
 )1وثالثة مستوٌات من الزنك رشا ً على األوراق ( الرش بالماء المقطر فقط (معاملة المقارنة ) و  10و 20م لؽم زنك  .لتر  1-ماء مقطر ) فً الحاصل ومكوناته لمحصول زهرة الشمس .أجري تحلٌل االنحدار البسٌط
وكمعدل لموسمً الزراعة حٌث تم التوصل إلى النتائج التالٌة  :كانت العالقة خطٌة بٌن مستوٌات البوتاسٌوم
1وكل من الصفات  :قطر القرص الزهري (سم ) ووزن ألؾ بذرة (ؼم ) وحاصل البذور (طن .هـ )،
وتربٌعٌة مع كل من  :عدد البذور  .قرص  1-ونسبة ا لزٌت وحاصل الزٌت (طن .هـ  )1-و نسبة البروتٌن
وحاصل البروتٌن (طن.هـ ،)1-حٌث أمكن التنبؤ بان المستوى  60كؽم بوتاسٌوم .هـ  1-اعطى اعلى قٌمة لكل
من حاصل البذور والزٌت  .ووصفت العالقة بٌن تركٌز الزنك وكل من  :قطر القرص الزهري وعدد
البذور .قرص  1-ووزن ألؾ بذرة وحاصل البذور ونسبة الزٌت وحاصل الزٌت ونسبة ا لبروتٌن وحاصل
البروتٌن بالعالقة التربٌعٌة  ،حٌث امكن التنبؤ بالمستوٌٌن  16.9و 18.3ملؽم زنك .لتر  1-ماء مقطر إلعطاء
أعلى قٌمة لحاصل البذور والزٌت على التوالً .
المقدمة
ٌعتبر محصول زهرة الشمس من المحاصٌل المجهدة للتربة لذا فهنالك حاجة إلضافة األسمدة
ً
إضافة إلى العناصر األخرى
الكٌمٌاوٌة المحتوٌة على العناصر الؽذائٌة ومنها البوتاسٌوم والزنك
كالنٌتروجٌن والفسفور والبورون  .وتأتً أهمٌة تلك العناصر عن طرٌق مساهمتها فً بعض العملٌات الحٌوٌة
التً تتم داخل النبات حٌث ٌنعكس ذلك التأثٌر على النمو والحاصل  ،اذ ان البوتاسٌوم ٌساهم فً نقل نواتج
Oxidase :
التمثٌل الضوئً من األوراق إلى البذور وتنظٌم عملٌة التنفس وتنشٌط بعض األنزٌمات مثل
 Ruizu ( Starch Synthetase , Dehydrogenase , Peroxidaseوآخرون 2006 ،و محب)2007 ،
(
بسبب زٌادة نسبة اللب وتجمٌع الزٌت فً البذور
 ،كما للبوتاسٌوم دور كبٌر فً زٌادة إمتالء البذور
 Chinnauuthuو  .)2005 ، Sivamuruganوقد حصل  Amanuullahو  )1999( Mushtaqعلى
1زٌادة معنوٌة فً قطر القرص الزهري وعد د البذور .قرص  1-وحاصل البذور عند إضافة  75كؽم .هـ
حٌث كانت مساوٌة إلى  18.2سم و  863.5بذرة و  2.53طن .هـ  1-على التوالً ،بٌنما لم تتأثر نسبة
وحاصل الزٌت  ،ولكن نسبة البروتٌن بلؽت أعلى مقدار لها ( )%24.7عند إضافة  50كؽم بوتاسٌوم .هـ .1-
والحظ  Mohammadو  )1999( Jamilأن أعلى زٌادة معنوٌة فً وزن ألؾ بذرة وحاصل البذور بلؽت
 53ؼم و  4.1طن .هـ  1-على التوالً عند التسمٌد بالبوتاسٌوم وبمقدار  150كؽم .هـ ٌ .1-ساهم الزنك فً
,Peptidase, Proteinase
تكوٌن األحماض األمٌنٌة والفٌتامٌنات واألنزٌمات وخصوصا ً أنزٌمات
 Carbonic anhydraseكما ٌسرع الزنك من نضج البذور وأن نقصه ٌؤدي إلى زٌادة نسبة العقم فً
(  Bronو  Martin ،1993،Zhanوآخرون  .)2007،وتوصل
األزهار وانخفاض نسبة اإلخصاب
 Kathirresanوآخرون ( )2001إلى زٌادة معنوٌة فً قطر القرص الزهري و وزن ألؾ بذرة ونسبة
اإلخصاب وحاصل البذور عند رش أوراق زهرة الشمس بالزنك وبتركٌز  .%0.5بٌنما حصل  Prakshو
 20سم ووزن ألؾ بذرة  62.5ؼم
 )2004( Halaswamyعلى أعلى معدل لقطر القرص الزهري
وحاصل البذور  1.6طن .هـ  1-عند رش أوراق زهرة الشمس بتركٌز  %0.3زنك  .ووجد Sankaran
وآخرون ( )2001أن أعلى نسبة من الز ٌت وحاصله ولنسبة البروتٌن وحاصله بلؽت عند رش أوراق زهرة
الشمس بتركٌز  %0.5وكانت مساوٌة إلى  %36و  616كؽم .هـ  1-و  % 16.6و  284.8كؽم .هـ  1-على
التوالً.
ٌهدؾ البحث إلى تحدٌد أفضل مستوى من البوتاسٌوم و أفضل تركٌز من الزنك وتأثٌر ذلك فً الحاصل
ومكوناته لمحصول زهرة الشمس.
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مواد البحث وطرائقه
أجري البحث فً منطقة القبة ( 10كم) شمال ؼرب مدٌنة الموصل فً تربة طٌنٌة ،تضمنت التجربة
()K2O %48
ثالثة مستوٌات من البوتاسٌوم والمضافة إلى التربة على شكل كبرٌتات البوتاسٌوم
وبالمستوٌات التالٌة  :صفر (معاملة المقارنة ) و  40كؽم بوتاسٌوم .هـ  1-و  60كؽم بوتاسٌوم .هـ  ،1-حٌث
ت نصؾ الكمٌة من كل مستوى عند الزراعة والنصؾ اآلخر بعد شهر ونصؾ من الزراعة ،وثالثة
أضٌؾ
ً
مستوٌات من الزنك رشا على األوراق على شكل كبرٌتات الزنك ( )ZnSo4.H2Oوالتً تحتوي على زنك
بنسبة  %35وبالمستوٌات  :صفر (الرش بالماء المقطر فقط ) و  10ملؽم و  20ملؽم زنك .لتر  1-ماء مقطر،
.
وتم الرش على دفعتٌن األولى بعد شهر ونصؾ من الزراعة والثانٌة بعد شهرٌن ونصؾ من الزراعة
سمدت التجربة بالسماد النتروجٌنً على هٌئة ٌورٌا (  )N %46وبمعدل  80كؽم . Nهـ  1-أضٌفت نصؾ
 80كؽم
الكمٌة عند الز راعة والثانٌة بعد شهر ونصؾ من الزراعة ،وأضٌؾ السماد الفوسفاتً بمعدل
فسفور.هـ  1-على شكل سوبر الفوسفات الثالثً ( )P2O5 %48دفعة واحدة عند الحراثة  .نفذت التجربة لكال
الموسمٌن باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة وبنظام القطع المنشقة وبثالثة مكررات حٌث شملت
القطع الرئٌسٌة التسمٌد بالبوتاسٌوم والثانوٌة التسمٌد بالزنك  .أجر ي تحلٌل االنحدار البسٌط الخطً والؽٌر
للخٌبؤ ببفضل هسخوى للبوحبسيوم وللشًك ( X
خطً بٌن الصفات المدروسة ومستوٌات البوتاسٌوم والزنك
 )maximumالعطبء اعلي قيوت لخلك الصفبث :
حيث اى :هعاهل B1 = -X
هعبهل  ( B2 = X2الزاوً )1987 ،

- B1
= X max.
 )1965( Blackو Page
2B2طرٌقة
قدرت الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للتربة قبل الزراعة وذلك حسب

(:)1982

الجدول ( :)1بعض الصفات الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة للتربة خالل موسمً الزراعة .
الموسم الصٌفً
الموسم الربٌعً
عمق التربة (سم)
الصفات
60 – 30
صفر – 30
60 – 30
صفر – 30
طٌنٌة
طٌنٌة
طٌنٌة
طٌنٌة
نسجة التربة
12.9
3.5
2.8
3.1
المادة العضوٌة (ؼم .كؽم )
64
60.8
39.6
35.1
النتروجٌن الجاهز (ملؽم.كؽم )1-
12.3
13.5
20.2
21.9
الفسفور الجاهز (ملؽم.كؽم )1-
143
141.5
132
153.6
البوتاسٌوم الجاهز (ملؽم.كؽم )1-
0.15
0.16
0.1
0.14
الزنك الجاهز (ملؽم.كؽم )1-
19.5
20
20.3
20.8
كاربونات الكالٌسٌوم (ؼم.كؽم)1-
7.7
7.8
7.9
7.7
تفاعل التربة
2.2
2.3
2.0
2.1
التوصٌل الكهربائً (دٌسٌمنز .م )
حرثت األرض بمحراث مطرحً قالّب حراثتٌن متعامدٌن ثم نعمت بالعازقة المسننة النابضٌة وعدلت
2008
األرض .تمت زراعة بذور زهرة الشمس صنؾ منكرٌن فً الموسمٌن الربٌعً والصٌفً لسنة
وبالمواعٌد  5/1و  7/1على التوالً  .تضمنت الوحدة التجرٌبٌة  4مروز ،طول المرز الواحد 3م والمسافة
بٌن مرز وآخر 60سم وبٌن نبا ت وآخر 30سم ومساحة الوحدة التجرٌبٌة  9م 2مع عمل ساقٌة بعرض 60
سم بٌن مكرر وآخر  .تم مكافحة األدؼال بالعزق الٌدوي ،وأعطً ا لنبات عدد من الرٌات حسب حاجته،
حصدت تجربة الموسم الربٌعً بتأرٌخ  8/20والموسم الصٌفً  .11/10درست مكونات الحاصل وذلك بأخذ
عشرة نباتات من ا لمرزٌن الوسطٌٌن وحسب حاصل البذور لجمٌع المروز ولكل وحدة تجرٌبٌة ،وتم قٌاس
الصفات :قطر القرص الزهري (سم) ،عدد البذور .قرص ،1-وزن ألؾ بذرة (ؼم ) ،حاصل البذور (طن  .هـ
 ،)1نسبة الزٌت ( قدرت بواسطة جهاز  Soxhletوحسب طرٌقة  ،)1980 ، Anonymousحاصل الزٌت(طن  .هـ  % = )1-للزٌت × حاصل البذور (طن .هـ  ،)1-نسبة البر وتٌن=  %للنتروجٌن × ( 6.25قدر
174

مجلة زراعة الرافدٌن

)ISSN: 2224-9796 (Online
)ISSN: 1815 – 316 X (Print

المجلد ( )40العدد (2012 )4

النتروجٌن بواسطة جهاز  Microkieldalوحسب طرٌقة  Agrawalوآخرون ،)1980 ،حاصل البروتٌن
(طن.هـ % = )1-للبروتٌن × حاصل البذور(طن.هـ.)1-
النتائج والمناقشة
ٌبٌن جدول تحلٌل التباٌن ( الجدول  ) 2إلى أن تأثٌر كل من البوتاسٌوم والزنك والمواسم كان معنوٌا
فً الصفات  :قطر القرص الزهري وعدد البذور .قرص 1 -ووزن الؾ بذرة وحاصل البذور ونسبه الزٌت
وحاصل الزٌت ونسبة البروتٌن وحاصل البروتٌن  .وٌشٌر الجدول ( )1إلى أن كمٌة البوتاسٌوم الجاهز فً
التربة قبل الزراعة لموسمً التجربة قد تراوحت ما بٌن  153.6 – 132ملؽم بوتاسٌوم  .كؽم 1 -تربة وهذا
ٌعنً على أنه بالرؼم من توفر البوتاسٌوم فً التربة فإن نباتات زهرة الشمس تحتاج إلى كمٌات إضافٌة من
البوتاسٌوم بسبب إحتواء التربة على نسبة عالٌة من كاربونات الكالسٌوم والذي ٌؤثر سلبٌا ً فً جاهزٌة التربة
من البوتاسٌوم (  .) 1995 ،Marshnerأما بالنسبة للزنك فإن الجدول (ٌ )1شٌر إلى نقص فً محتوى
 0.16 – 0.1ملؽم زنك  .كؽم  1 -تربة ،بٌنما وجد
التربة من هذا العنصر حٌث تراوحت كمٌته مابٌن
عمادي ( )1991أن احتواء التربة من الزنك وبتركٌز  1.5جزء بالملٌون ٌعتبر مناسبا ً لنمو النبات.
قطر القرص الزهري ٌ :بٌن الجدول ( )3تفوق هذه الصفة معنوٌا عند المستوى  60كم بوتاسٌوم .ه وبزٌادة
 %157مقارنه بالمستوى صفة كؽم بوتاسٌوم .ه ـ ( 1-معاملة المقارنه ) وٌالحظ اٌضا ازدٌاد قطر القرص
الزهري معنوٌا عند المستوٌٌن  10و  20ملؽم زنك  .لتر ماء مقطر وبزٌاده  8,5و  % 10.6على التوالً
%15,1
مقارنه بمعاملة الرش بالماء المقطر .كما تفوقت هذه الصفه معنوٌا فً الموسم الربٌعً وبزٌادة
مقارنه بالموسم الصٌفً  .وٌوضح الشكل ( )1العالقة بٌن مستوٌات البوتاسٌوم وقطر القرص الزهري وهً
عالقة خطٌة ،حٌث بلػ أعلى مقدار لهذه الصفة عند المستوى  60كؽم بوتاسٌوم  .هـ  1 -وكان مساوٌا ً إلى
21.4سم ،بمعامل تحدٌد  ، %9.7أي أن  %90.7من التؽٌرات فً هذه الصفة ٌعزى إلى تأثٌر البوتاسٌوم
وٌمكن وصؾ تلك العالقة بالمعادلة التالٌة:
Y = 18.4455 + 0.0476719 X
وٌبٌن الشكل ( )2العالقة بٌن مستوٌات الزنك وقطر القرص الزهري وهً عالقة تربٌعٌة ،حٌث ازداد قطر
القرص الزهري بزٌادة تراكٌز الزنك وبلػ أعلى مقدار لهذه الصفة عند التركٌز  17.1ملؽم زنك  .لتر ماء
مقطر وكان مساوٌا ً إلى  20.8سم ثم انخفض قطر القرص الزهري بعد ذلك  .إن  %91.3من التؽٌرات فً
قطر القرص الزهري ٌرجع إلى تأثٌر الزنك فً هذه الصفة وكما هو موضح بالمعادلة التالٌة:
Y = 18.8537 + 0.230283 X – 0.0067317 X2
ٌعزى سبب الزٌادة فً قطر القرص الزهري إلى دور البوتاسٌوم والزنك فً زٌادة حجم وانقسام خالٌا
 Kathirresanوآخرون ( ،)2001و  Prakshو
ما توصل إلٌه
القرص ،وتتفق هذه النتٌجة مع
.)2004( Halaswamy
عدد البذور .قرصٌ :1 -شٌر الجدول ( )3الى ازدٌاد هذه الصفه بزٌادة مستوٌات البوتاسٌوم وبلؽت اعلى
مقدار لها عند المستوى  60كؽم بوتاسٌوم .ه ـ  1-وكانت مساوة الى  1286.9بذرة وبنسبة زٌاده % 22.6
م قارنه بمعاملة المقارنه كما تفوق المستوٌٌن  10و  20ملؽم زنك  .لتر  1-ماء مقطر فً هذه الصفه
وبزٌاده  12,0و  % 14.1على التوالً مقارنه بمعاملة الرش بالماء المقطر كما تفوق الموسم الربٌعً فً
صفه عدد البذور  .قرص وبزٌاده  % 13.2مقارنه بالموسم الصٌفً  .وٌبٌن الشك ل ( )3العالقة التربٌعٌة
 60كؽم
بٌن مستوٌات البوتاسٌوم وعدد البذور .قرص ،1 -وبلػ أعلى مقدار لهذه الصفة عند المستوى
بوتاسٌوم  .هـ  1-وكان مساوٌا ً إلى  1286.9بذرة ،وبمعامل تحدٌد  ، %96.2اي ان  %96.2من التؽٌرات
فً البذور لكل قرص ٌرجع إلى تأثٌر البوتاسٌوم والمعادلة التالٌة توضح العالقة :
Y = 1049.31 + 2.9032 X + 0.0176050 X2
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الجدول ( :)2مصادر التباٌن ومجموع مربعات االنحرافات للتحلٌل التجمٌعً للموسمٌن الربٌعً والخرٌفً# .
درجات
الحرٌة

قطر القطن
الزهري (سم)

عدد البذور.قرص

المواسم

1

**319.8

**864495.6

** 37.27

الخطاء التجرٌبً أ (قطاعات /مواسم)

4

4.05

15181.3

23.6

0.7

معامالت عاملٌة .مواسم

16

0.86

1932.5

5.03

0.0657

0.42

البوتاسٌوم

2

**116.08

**773650.4

**1583.1

**9.005

**86.4

**1.26

العالقة الخطٌة

1

**230.86

**1523871.3

**3164.4

**18.01

**18.83

**2.359

**148.64

العالقة التربٌعٌة

1

1.30

**23429.4

1.81

0.0015

**153.9

**0.163

**42.18

**0.048

الزنك

2

**57.56

**367423.7

**874.53

**4.9

**81.52

**1.286

**16.31

**0.066

العالقة الخطٌة

1

**98.8

**630819.6

**1353.3

**8.33

**159.14

**2.294

**32.01

**0.09

العالقة التربٌعٌة

1

**16.31

**104027.8

**1353.3

**1.47

**3.89

**0.277

*0.60

**0.042

البوتاسٌوم×الزنك

4

0.99

1680.6

1.45

0.11

0.26

0.009

0.47

0.00016

معامالت عاملٌة×الموسم

8

1.65

3253.6

3.61

0.08

0.36

0.0062

0.23

0.00094

32

0.83

2744.7

2.87

0.03

0.25

0.0053

0.15

0.00098

مصادر التباٌن

الخطأ التجرٌبً ب(معامالت×قطاعات .مواسم)

1-

وزن ألؾ بذرة
(ؼم)

حاصل البذور
1(طن.هـ )

الزٌت ()%

حاصل الزٌت
1(طن.هـ )

البروتٌن ()%

حاصل البروتٌن
1(طن.هـ )

**37.27

**425.35

**9.293

**73.21

**0.544

0.32

0115.

0.49

0.021

0.012

0.13

0.0022

**95.41

**0.563
**1.078

 ** ، * #معنوٌة عند مستوى احتمال  %5و  %1على التوالً.
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الجدول ( :)3تأثٌر البوتاسٌوم والزنك والمواسم فً متوسط صفات الحاصل ومكوناته لمحصول زهره الشمس وكمعدل للموسمٌن الربٌعً والصٌفً
قطر القرص
الزهري (سم)

عدد البذور .قرص

صفر

 18.5ج

 1049.3ج

 57.6ج

40

 20.1ب

1193.6ب

 63.3ب

 2.75ب

60

 21.4أ

 1286.9أ

 67.3أ

 3.15أ

 38.7ج

رشا بالماء المقطر

 18.8ب

 1082.2ب

 57.3ب

 2.40ب

 38.4ب

 0.95ج

10

 20.4أ

 1212.4أ

 65.4أ

 2.95أ

 40.7أ

 1.10ب

16.2

20

 20.8أ

 1235.1أ

 65.6أ

 3.0أ

 41.6أ

 1.25أ

 15.9ب

 0.45أ

ربٌعً

 21.4أ

1249.6

 67.1أ

 3.25أ

 41.6أ

 1.32أ

 15.4ب

 0.47أ

صٌفً

 18.6ب

 1103.5ب

 58.3ب

 2.28ب

 38.8ب

 0.87ب

 17.0أ

 0.38ب

عوامل الدراسة

مستوٌات
البوتاسٌوم
1(كؽم.هـ )

مستوٌات الزنك
(ملؽم.لتر 1-ماء
مقطر)

1-

وزن ألؾ بذرة (ؼم)

حاصل البذور (طن
1.هـ )

الزٌت ()%

حاصل الزٌت

البروتٌن ()%

حاصل البروتٌن
1(طن.هـ )

 2.35ج

40.2ب

 0.90ب

 15.5ب

 0.35ب

 41.9أ

 1.15أ

 15.6ب

 0.38ب

 1.20أ

 17.5أ

 0.55أ

 16.6أ

 0.35ب
 0.45أ

مواسم الزراعة

 #معنوٌة عند مستوى احتمال %1
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وٌوضح الشكل ( )4العالقة التربٌعٌة بٌن تراكٌز الزنك وعدد البذور  .قرص وبلػ أعلى مقدار لهذه الصفة
عند التركٌز  17.1ملؽم زنك  .لتر ماء مقطر (  1235.1بذرة ) ،ثم انخفض عدد البذور بعد ذلك بزٌادة
تراكٌز الزنك ،وأن  %94.3من التؽٌرات ٌرجع إلى تأثٌر الزنك فً هذه الصفة ووفقا ً للمعادلة التالٌة:
Y = 1082.26 + 18.3937 X – 0.537555 X2
إن سبب الزٌادة فً عدد البذور  .قرص ٌعزى إلى دور البوتاسٌوم والزنك فً زٌادة نسبة اإلخصاب فً
 Pervaizوآخرون ( Neena ،)1999و
النورة الزهرٌة ،وهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه
 Yoozbashi ،)2001( Chatterjeaوآخرون (.)2006
وزن ألؾ بذرة ٌ :الحظ من الجدول (  ) 3ان هذه الصفه تزداد بزٌاده مستوٌات البوتاسٌوم وبلؽت على مقدار
لها عند المسنوى  60كؽم بوتاسٌوم .ه وكانت مساوٌة الى  67.3ؼم وبزٌاده  % 16.8مقارنه بمعاملة
 10و 20ملؽم زنك  .لتر ماء مقطر
المقارنه  .اما بالنسبه للزنك فقد تفوقت هذه الصفه عند المستوٌٌن
وبزٌاده  14,1و  % 14.5على التوالً مقارنه بمعاملة الرش ٌالماء المقطر  .كما ازداد وزن الؾ بذره فً
الموسم الربٌعً وبنسبة  % 15.1مقارنة بالموسم الصٌفً  .وٌشٌر الشكل ( )5إلى وجود عالقة خطٌة بٌن
مستوٌات البوتاسٌوم ووزن ألؾ بذرة ،حٌث بلػ أعلى مقدار لهذ ه الصفة عند المستوى  60كؽم بوتاسٌوم  .هـ
 1وكان مساوٌا ً إلى  67.3ؼم وأن  %95.6من التؽٌرات فً هذه الصفة ٌرجع إلى تأثٌر البوتاسٌوموالمعادلة الخطٌة التالٌة هً المناسبة للتنبؤ بوزن  1000بذرة من خالل البوتاسٌوم :
Y = 57.3299 + 0.174788 X
أما العالقة بٌن تراكًز الزنك ووزن ألؾ بذرة فقد كانت من الدرجة الثانٌة (الشكل  )6وبلؽت أعلى قٌمة لهذه
الصفة عند التركٌز  15.3ملؽم زنك  .لتر ماء مقطر وكانت مساوٌة إلى  65.6ؼم ،وأن  %96.6من
التؽٌرات فً هذه الصفة ٌعزى إلى تأثٌر الزنك والمعادلة التنبؤٌة المناسبة فً هذه الحالة هً :
Y = 58.511 + 1.01715 X – 0.0331583 X2
إن سبب الزٌادة فً وزن ألؾ بذرة ٌرجع إلى دور البوتاسٌوم والزنك فً نقل نواتج عملٌة ال تمثٌل الضوئً
من األوراق وتراكمها فً أنسجة البذور (  Yoozbashiوآخرون.)2006 ،
حاصل البذور :ازدادت هذه الصفه معنوٌا عند المستوى  60كؽم بوتاسٌوم .ه (الجدول  ) 3وكان مساوٌا الى
 3,15طن .ه وبزٌادة  % 34.0مقارنه بمعاملة المقارنه  .كما تفوق حاصل البذور معنوٌا عند المستوٌٌن
 10و 20ملؽم زنك .ه وكانا مساوٌا الى  2.95و  3.0طن .ه على التوالً وبزٌاده  22.9و  % 25.0على
التوالً اٌضا مقارنه بمعاملة الر ش بالماء المقطر  .وتفوقت هذه الصفه معنوٌا فً الموسم الربٌعً وكانت
مساوٌه الى  3.25طن .ه ـ  1-وبزٌاده  %42.5مقارنه بالموسم الصٌفً  .وٌبٌن الشكل ( )7وجود عالقة
 60كؽم
خطٌة بٌن مستوٌات البوتاسٌوم وحاصل البذور ،حٌث بلػ أعلى مقدار لهذه الصفة عند المستوى
بوتاسٌوم  .هـ  3.2( 1-طن  .هـ  )1-وأن  %84من التؽٌرات فً حاصل البذور ٌعزى إلى تأثٌر البوتاسٌوم
فً هذه الصفة وكانت المعادلة االنحدارٌة المناسبة للعالقة بٌن هذٌن المتؽٌرٌن هً :
Y = 2.37871 + 0.0131019 X
(الشكل  ،)8حٌث ازداد حاصل البذور بزٌادة
وكانت العالقة بٌن تراكٌز الزنك وحاصل البذور تربٌعٌة
ً
تراكٌز الزنك وبلػ أعلى مقدار عند التركٌز  16.9ملؽم زنك  .لتر ماء مقطر وكان مساوٌا إلى  3.0طن .
هـ  ،1-وأن  %78.8من التؽٌرات فً هذه الصفة ٌعزى إلى تأثٌر الزنك وان المعادلة االنحدارٌة المناسبة:
Y = 2.47 + 0.0682 X – 0.00202 X2
إن سبب الزٌادة فً حاصل البذور عند تلك المستوٌات من التسمٌد بالبوتاسٌوم والزنك ٌرجع إلى الزٌادة فً
مكونات الحاصل عند نفس المستوٌات والتً تشمل  :قطر القرص الزهري و عدد البذور  .قرص ووزن ألؾ
 Neenaو  Sankaran ،)2001( Chatterjeaوآخرون
بذرة ،وهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه
( Praksh ،)2001و .)2004( Halaswamy
نسبة الزٌت ٌ :شٌر الجدول ( )3الى ان هذه الصفه تفوقت معنوٌا عند المستوى  40كؽم بوتاسٌوم .ه ـ 1-
وكانت مساوٌة الى  % 41.9بٌنما اعطى المستوى  60كؽم بوتاسٌوم .ه ـ  1-اقل نسبه (  ) % 38.7اما
بالنسبه للزنك فقد كانت المعاملتٌن  10و 20ملغم زنك  .لتر ماء المقطر وكانتا مساوٌتٌن الى  40.7و 41.6
( )%41.6واقل نسبه فً الموسم الصٌفً
 %على التوالً وبلؽت اعلى نسبة للزٌت فً الموسم الربٌعً
( . )%38.8وتتأثر هذه الصفة بالتسمٌد خصوصا ُ السماد البوتاسً ،حٌث كانت العالقة تربٌعٌة بٌن
مستو ٌات البوتاسٌوم ونسبة الزٌت فً البذور (الشكل  )9وبلػ أعلى مقدار له ذه عند المستوى  27.5كؽم
 60كؽم بوتاسٌوم  .هـ  1 -وكانت
بوتاسٌوم  .هـ  )%42.3( 1 -ثم انخفضت هذه النسبة عند المستوى
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مساوٌة إلى  .%38.7أن  %99.2من هذه التؽٌرات تنسب إلى تأثٌر البوتاسٌوم فً هذه الصؾ ة وبالمعادلة
االنحدارٌة التالٌة هً :
Y = 40.2315 + 0.151591 X – 0.0027585 X2
وكانت العالقة بٌن تراكٌز الزنك ونسبة الزٌت عالقة تربٌعٌة أٌضا ً (الشكل  )10وأعطى التركٌز  20ملؽم
زنك  .لتر ماء مقطر أعلى مقدار لهذه الصفة بلػ  ،%41.6وان  %98.5من هذه التؽٌرات فً نسب ة الزٌت
ٌعزى إلى تأثٌر الزنك وكما هو موضح بالمعادلة التالٌة:
Y = 39.1797 + 0.187083 X – 0.003285 X2
ٌستنتج من ذلك بأن للبوتاسٌوم دور كبٌر فً زٌادة وتجمٌع الزٌت فً البذور عن طرٌق أكسدة السكرٌات إلى
الزٌت من األحماض الدهنٌة الؽٌر
أحماض دهنٌة وكلٌسرول ،كما أن للزنك دور كبٌر فً زٌادة مكونات
مشبعة وخاصة حامض األولٌك (  Sankaranوآخرون )2001 ،و (  Martinوآخرون.)2007 ،
حاصل الزٌت :تفوقت هذه الصفه معنوٌا عند المستوٌن  40و  60كؽم البوتاسٌوم .هـ  1 -وبزٌادة  27.8و
 % 33,3على التوالً مقارنه بمعامله المقارنه .كما ازداد ح صل الزٌت بزٌادة مستوٌات الزنك وبلػ اعلى
مقدار عند المستوى  20كؽم زنك  .لتر  1-ماء مقطر وكان مساوٌا الى  1.25طن  .ه وبزٌادة % 31.6
مقارنه بمعاملة الرش بالماء المقطر وتفوق الموسم الربٌعً فً هذه الصفه وبزٌاده  % 51.7مقارنه بالموسم
الصٌفً  .وٌبٌن الشكل ( )11العالقة التربٌعٌة بٌن مستوٌات البوتاسٌوم وحاصل الزٌت ،وبلػ أعلى مقدار
لهذه الصفة عند المستوى  60كؽم بوتاسٌوم  .هـ  1 -وكان مساوٌا ً إلى  1.2طن  .هـ  1 -وأن  %85.2من
التؽٌرات ٌرجع إلى تأثٌر البوتاسٌوم فً هذه الصفة وكما هو مبٌن فً الم عادلة التالٌة:
Y = 0.976467 + 0.0062753 X – 0.0000225 X2
(الشكل  )12وبلػ أعلى معدل لهذه
أما العالقة بٌن تراكٌز الزنك وحاصل الزٌت فقد كانت عالقة تربٌعٌة
الصفة عند التركٌز  18.3ملؽم زنك  .لتر 1-ماء مقطر ( 1.25طن  .هـ  ،)1 -وأن  %85من التؽٌرات فً
هذه الصفة ٌنسب إلى تأثٌر الزنك زكما هو موضح فً المعادلة التالٌة:
Y = 0.971667 + 0.0321 X – 0.0008767 X2
إن سبب التفوق فً حاصل الزٌت عند تلك المستوٌات من البوتاسٌوم والزنك ٌعزى إلى زٌادة فً حاصل
 Sankaranوآخرون
البذور ونسبة الزٌت عند نفس المستوٌات ،وهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه
(.)2001
نسبة وحا صل البروتٌن  :بلػ اعلى معدل لنسبة وحاصل البروتٌن عند المستوى  60كؽم بوتاسٌوم .هـ 1 -
وكان مساوٌا الى  % 5. 17و  0.55طن .ه على التوالً اما بالنسبه لتاثٌر الزنك فً هاتٌن الصفٌتٌن فقد
(  ) %16.6ولحاصل البروتٌن عند
بلػ اعلى معدل لنسبه الب روتٌن عند معامله الرش بالماء المقطر
المعاملتٌن  10و  20مؽلم زنك  .لتر 1-ماء مقطر ( 0.45طن  .ه كامل معامله ) وتفوق الموسم الصٌفً فً
( 0.47طن  .ه ) .وكانت
نسبة البروتٌن (  )%17بٌنما تفوق الموسم الربٌعً فً صفه حاصل البروتٌن
العالقة بٌن مستوٌات البوتاسٌوم وكل من نسبة وحاصل البروتٌن ع القة تربٌعٌة (الشكلٌن  13و  )15حٌث
انخفض مقدار هاتٌن الصفتٌن عند المستوٌات القلٌلة من البوتاسٌوم ثم ازدادت كل من نسبة وحاصل البروتٌن
ووصل أعلى مقدار لهما عند المستوى  60كؽم بوتاسٌوم  .هـ  1 -وكان مساوٌا ً إلى  %17.5و  0.55طن .
هـ  1-على التوالً .وكان معامل التحدٌد لنسبة وحاصل البروتٌن مساوٌا ً إلى  98.9و  %93.5على التوالً
وكما هو مبٌن بالمعادلتٌن التالٌتٌن:
Y = 15.5611 – 0.0714061 X + 0.0018419 X2
(نسبة البروتٌن )
Y = 0.366667 – 0.0019111 X + 0.0000874 X2
(حاصل البروتٌن )
كما كانت العالقة تربٌعٌة بٌن تر كٌز الزنك وكل من نسبة وحاصل البروتٌن (الشكلٌن  14و  )16حٌث بلؽت
نسبة البروتٌن فً البذور عند المعاملة (صفر ) (معاملة المقارنة )  %16.6ثم انخفضت هذه النسبة بزٌادة
تركٌز الزنك وٌعزى ذلك إلى وجود عالقة عكسً ة بٌن نسبة الزٌت ونسبة البروتٌن فً البذور عند زٌادة
تراكٌز الزنك ،وبلؽت  %15.9عند التركٌز  20ملؽم زنك  .لتر 1 -ماء مقطر وأن  %94.2من التؽٌرات
فً نسبة البروتٌن ٌعزى إلى تأثٌر الزنك وكما موضح بالمعادلة التالٌة:
Y = 16.961 + 0.0803667 X + 0.0012967 X2
 14.2ملؽم زنك  .لتر  1 -ماء
أما بالنسبة لصفة حاصل البروتٌن فقد بلؽت أعلى مقدار لها عند المستوى
مقطر وكانت مساوٌة إلى  0.45طن  .هـ  1-ثم بدأت باالنخفاض بعد ذلك وأن  %62من التؽٌرات فً هذه
الصفة ٌعزى إلى تأثٌر الزنك وكما هو مبٌن بالمعادلة التالٌة:
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Y = 0.414333 + 0.0097333 X – 0.0003433 X2
إن سبب تفوق صفة نسبة البروتٌن عند المستوٌات العالٌة من البوتاسٌوم ٌعزى إلى زٌادة فعالٌة أنزٌم النترات
المختزلة  Nitrate reductaseوالذي ٌساهم فً تكوٌن األحماض األمٌنٌة المكونة للبروتٌن (أبو ضاحً
والٌونس ،)1988 ،وهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه  Amanuullahو ٌ .)1999( Mushtaqستنتج
من البٌانات لصفتً نسبة الزٌت ونسبة البروتٌن فً بذور زهرة الشمس أن العالقة بٌن هاتٌن الصفتٌن كانت
عالقة عكسٌة وهذه النتٌجة تتفق مع ما توصل إلٌه  Sankaranوآخرون (.)2001
Y = 18.8537 + 0.230283 X – 0.0067317 X2
R-Sq = 91.3 %

Y = 18.4455 + 0.0476719 X
R-Sq = 90.7 %

S = 0.318132

S = 0.432696
22

21

قطز القزص الشهزً (سن)

19

20

Y

19

قظر القزص الشهزً (سن)

Y 20

21

18

20

X10

60

0

الشكل( :)2هٌحٌى العالقت الخزبٍعٍت بٍي حزاكٍش الشًك
(هلغن.لخز 1-هبء هقطز) ) (Xوقطز القزص الشهزي ) (Yلٌببث
سهزة الشوس لووسوً الذراست.

50

الشكل( :)1هٌحٌى العالقت الخطٍت بٍي حزاكٍش الشًك (هلغم.لخز
هبء هقطز ) ) (Xوقطز القزص الشهزي ) (Yلٌببث سهزة
الشوس لووسوً الذراست.

Y = 1082.26 + 18.3937 X – 0.537555 X2
R-Sq = 94.3 %

40

30

X

20

10

0

0.0176050 X
Y = 1049.31 + 2.90321 X1X +– 0.0176050
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REGRESSION ANALYSES FOR SOME GROWTH CHARACTERS AND
YIELD COMPONENTS UNDER DIFFERENT LEVELS OF POTASSIUM
)AND ZINC FERTILIZERS IN SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.
A. T. Shaker
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ABSTRACT
A field experiment was carried out at AL-Kuba region, west north (10 Km) of
Mosul city in spring and summer seasons of 2009 to study the effect of potassium
and zinc on production yield and components of sunflower. Two factors were
selected for this study, potassium at three levels ( zero , 40 and 60 kg K . ha-1), and
zinc at the levels ( dist. water as control , 10 and 20 mg Zn L-1 dist. water ). Simple
regression was used to analyses the data for the studied characters. The results
showed that there was a Linear relationship between potassium levels and the
following parameters : head diameter (cm), 1000 seeds wt (g) and seed yield
(Ton.ha-1), where as a quadratic relationship was found between potassium levels
and the quality characters i.e. No. of seeds/head, oil percentage, oil yield(Ton.ha-1),
protein percentage and protein yield(Ton.ha-1), it could be estimated that the levels
of 60 kg potassium .ha-1 gave a highest value among the yields of seeds and oil . On
the other hand , for zinc factor, the quadratic relationships were obtained with the
zinc levels and head diameter, no. of seeds/head, 1000 seeds wt. , seed yield, oil
percentage, oil yield, protein percentage and protein yield characteristics. Also it
was found that the levels of 16.9 and 18.3 mg zinc L -1 dist.water gave a highest
value among for the yields seeds and oil.
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