Diala, Jour, Volume, 37, 2009
ي الزراعة في حاصل البذور والزيت لثالثة تراكيب
تأثير مواع د
وراثية من زهرة الشمس

رعد هاشم بكر

ليث محمد جواد الشماع

كمية الزراعة/جامعة بغداد

عموم الحياة /كمية العموم/جامعة بغداد
الخالصة

نفذت تجربة حقمية في محطة ابحاث ابي غريب التابعة لمييئة العامة لمبحكث
الزراعية  2001بيدؼ معرفة مدل تأثير بعض العكامؿ المناخية في حاصؿ البذكر
كالزيت لمحصكؿ زىرة الشمس كالكيفية التي تستجيب ليا عدة تراكيب كراثية مف ىذا
المحصكؿ ليذه التغيرات مف خالؿ زراعة المحصكؿ في مكاعيد زراعة مختمفة.
استخدـ ترتيب األلكاح المنشقة بتصميـ  RCBDبثالثة مكررات  ،احتمت فيو مكاعيد
الزراعة (  16كانكف الثاني ك  4ك  14ك  26شباط ك  15اذار ) المعامالت الرئيسية
بينما احتمت التراكيب الكراثية (  Manonك  Pan 7392ك  ) Euroflorالمعامالت
الثانكية .أدل أتخير مكعد الزراعة عف  16كانكف الثاني ( المكعد األكؿ ) إلى تسارع
تثير العكامؿ المناخية كارتفاع درجات الح اررة كزيادة طكؿ
النبات نحك النضج بسبب أ
الفترة الضكئية كانخفاض الرطكبة النسبية فقصرت جميع مراحؿ نمك المحصكؿ تبعان

لذلؾ أعطت نباتات المكعد األكؿ (  16كانكف الثاني) أعمى حاصؿ لمبذكر 4556
كغـ/قكتار كأعمى حاصؿ لمزيت  2127.2كغـ/قكتار  .تميز المكعد األخير ( 15
 3/اذار) إبعطائو أعمى نسبة مئكية لمزيت مقارنة بالمكاعيد المبكرة  .أف زيادة حاصؿ
اؿبذكر اؿكمي  4130,7كغـ /قكتار ك حاصؿ اؿزيت  1962.3كغـ  /قكتار أعطى
التركيب الكراثي  Pan 7392تمي انز كاضحان عف التركيبيف الكراثييف

Euroflor ,

 Manonحقػؽ التػركيب الكراثي  Euroflorأعمػى نسبو لمزيت بمغت  % 48.9مقارنة
بالتركيب الكراثي

 % 47.6 Pan 7392ك التركيب الكراثي % 45.5 Manon

ظير تداخؿ بيف مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية إذ أعطى التركيب الكراثي
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قكتار كأعمى حاصؿ/ كغـ5001.8  في المكعد األكؿ أعمى حاصؿ بذكر كمي7392
. قكتار/  كغـ2359 زيت
Effect of sowing date in yield seed and oil of three
sunflower genotypes
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ABSTRACT
A field experiment was conducted at Abu-Ghraib research
station , Baghdad, Iraq during 2001 season The objectives were
to study the effect of sowing dates on the performance of three
sunflower genotypes . A split-plot lay in a randomized complete
block design with three replications were used . Five sowing
dates ( 16th Jan , 4th , 14th and 26th of Feb. and the 15th of March )
were assigned to main plots , where as genotypes
(Manon,Pan7392,Euroflor) were assigned to sub-plots .Any delay
in sowing dates after the 16th Jan . Hastened the physiological
processes of the developmental stages of the crop . and reflect ,
the effects of environmental factors such as ( higher temperature ,
longer photoperiod and lower relative humidity ) , consequently
the optimum periods of the life cycle of the crop was shortened .
Sowing as early as mid of January maximized seed yield to 4556
Kg/ha , oil yield 2127.2 Kg/ha , at this planting date . Oil
concentration , however , was the highest 50% at the last planting
date ( march the 15th) . gave the genotype Pan 7392 the
superiority of producing higher seed yield 4130.7 , and oil
yielded 1962.3 Kg/ha , the other two genotypes . Euroflor ,
however , produce more oil content 48.9 % compared with Pan
7392 47.6% and Manon 45.5% genotypes .Interactions between
genotypes and sowing dates were also detected . genotypes Pan
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7392 gave the highest seed yield 5001.75 Kg/ha and contain
more oil 2359.01 Kg/ha when sowing at the 16th of January .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزء مف رسالة ماجستير لمباحث األكؿ
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المقـدمة

يعد محصكؿ زىرة الشمس ( L.

annuus

 )Helianthusمف المحاصيؿ

الميمة في العالـ التي تزرع مف اجؿ زيتيا كالذم يعد مف الزيكت الصالحة لتغذية
البشرية(  )1997،Puttكيستخدـ أيضان في صناعة الصابكف كاالصباغ كما يستخرج

مف سيقانو مكاد كيمياكية أكلية تدخؿ في تحضير األسمدة الكيمياكية ككذلؾ في عمؿ
الزجاج  .يعد مكعد الزراعة في العراؽ ككما ىك الحاؿ في العديد مف دكؿ العالـ احد
العكامؿ المؤثرة في انتاجية زىرة الشمس ( Tabrachك )1974 Grewalكاف الظركؼ
البيئية لزراعة ىذا المحصكؿ في العراؽ تعد مالئمة كتكعد بأمكانية كبيرة في التكسع
بزراعتو  ،سيما إذ تـ اختيار الصنؼ المناسب كالمكعد االمثؿ لمزراعة .
الزراعة كاف ت

أثيره في حاصؿ زىرة الشمس اكبر مف ت

أف مكعد

أثير مستكيات

التسميد( .)1982،Elsawabiيعد حاصؿ البذكر المحصمة النيائية لمككنيف اساسييف
ىما عدد البذكر في القرص الكاحد كمعدؿ كزف البذرة كىك الذم يعطي التقييـ النيائي
لكؿ الفعاليات الحيكية التي تجرم في النبات كالتي تت أثر سمبيا كايجابيا بالظركؼ
البيئية المحيطة( عيسى 1990،ك.)1990،Rawsonأف معدؿ الح اررة اليكمي األمثؿ
لنمك زىرة الشمس يقع بيف ْ 25-18ـ كاف زيادة درجة الح اررة فكؽ ىذا المعدؿ سيؤثر
سمبيا في نمك المحصكؿ مف خالؿ ت أثيره في الصفات اؿخضرية كمككنات الحاصؿ
كبالتالي في حاصؿ البذكر الكمي(

MaedaكDoorebos،1985 Ungaroك

Sys، 1986Kassamكاخركف Hall،1993ك )2000 Lopezجاءت ىذه النتيجة
مؤيدة ؿلدراسة التي أجريت في العراؽ مف قبؿ ( )1982 Rajanعند تحديده ألفضؿ
مكعد لزراعة ىذا المحصكؿ في المكسـ الربيعي لممنطقتيف الكسطى كالشمالية( المركية
ك الديمية ) كالتي اشارت إلى أف جميع مكاعيد الزراعة المبكرة ( 1شباط لممنطقة
الكسطى ك 15شباط الثاني في المنطقة الشمالية) قد أعطت أعمى حاصؿ مف البذكر
مقارنة بالمكاعيد المتاخرة.
اكضحت نتائج العديد مف الدراسات
كBeardك)1980(IngebretsenكAzpirozكاخركف
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()1982ك)1986()1980(Ungerك )1987(Hadjichristتفكؽ المكاعيد المبكرة في
الحاصؿ عف المكاعيد المتاخرة كعزكا ذلؾ إلى اعتداؿ درجات الح اررة أثناء مراحؿ نمك
المحصكؿ كمدة امتالء البذرة  .ككجد كا اف استمرار درجات الح اررة بمعدؿ ْ 38ـ لمدة
ثالثة أياـ متتالية أثناء مدة التزىير كبداية امتالء البذرة ادت إلى قمة تراكـ الماد ة
الجافة كبالتالي قمة الحاصؿ (Keeferكاخركف . )1976اختمفت التراكيب الكراثية فيما
بينيا ايضان مف حيث

أنتاجيا لمبذكر (Sangoiك Ado، 1993 Kruseكاخركف

 .)1996فقد اشار الساىككي كاخركف(  )1996الى أف اليجيف(  )PRأعطى أعمى
معدؿ لحاصؿ البذكر مف الصنؼ(  )RSمرجعيف سبب ذلؾ إلى طكؿ مكسـ نمك ىذه
التراكيب كزيادة المساحة الكرقية كالمادة الجافة كالذم انعكس ذلؾ ايجابيا في حاصؿ
البذكر إذ تعد المادة الجافة احدل العكامؿ المحددة ألنتاج البذكر .تعد نسبة الزيت مف
الصفات النكعية الميمة التي يزرع مف اجميا محصكؿ زىرة الشمس .تختمؼ النسبة
المئكية لمزيت باختالؼ التراكيب الكراثية كالظركؼ البيئ مة كخصكصا درجة الح اررة
التي تعد العامؿ الرئيسي المؤثر في نسبة الزيت في مرحمة امتالء البذكر (Harris
كاخركف  .)1978فقد أشارت بعض الدراسات إلى اف احد مسببات اختالؼ نسبة
الزيت في بذكر زىرة الشمس ىي التغيرات الحاصمة في درجات الح اررة خالؿ مدة
امتالء البذكر،

إذ تزداد نسبة الزيت بارتفاع درجات الح اررة خالؿ ىذه

المدة (BeaedكUnger،1980 Ingebretsenك .)1982 Thompsonتتأ ثر نسبة
الزيت في زىرة الشمس كثي ار بالعكامؿ الكراثية

فضالنعف العكامؿ البيئية إذ كجدت

اختالفات كاسعة بيف التراكيب الكراثية تراكحت ما بيف

،1983 Owen( %51-30

 Kamel،1983 Pruntyكاخركف  .)1985يػرتبط حاصؿ الزيت طرديا مع حاصؿ
البذكر(  Dealmeidaك )1993 Dasilvaكاف حاصؿ الزيت يعد التعكيض المكافئ
بيف حاصؿ البذكر مف جية كالنسبة المئكية لمزيت مف جية

أخرل .أمكف الحصكؿ

عمى أعمى حاصؿ زيت في المكاعيد المبكرة بسبب زيادة حاصؿ البذكر

(Majid

ٍوك . )1987 Schneiterكبينت دراسة عند زراعة اليجيف  846في مكاعيد زراعة مف
أكاخر شير اذار حتى بداية اب انخفاض حاصؿ الزيت بعد
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الالحقة بسبب انخفاض حاصؿ البذكر كنسبة الزيت معان

( )1980 ،Ungerكفي

الدراسة التي أقاـ بيا الساىككي كاخركف ( )1996كجد اف أعمى حاصؿ زيت تـ
الحصكؿ عميو في مكعد زراعة الشير الثاني نتيجة لزيادة حاصؿ البذكر مقارنة ببقية
المكاعيد المتاخرة.يتػ أثر حاصؿ الزيت بالتراكيب الكراثية ايضان .

أذ تفكؽ التركيب

الكراثي Contissol711في حاصؿق مف الزيت على التركيب الكراثي  DK180بسبب
اختالفيما في حاصؿ البذكر (Sangoiك .)1993 Kruseأف زراعة بذكر أصناؼ
مختمفة مف زىرة الشمس في عدة مكاعيد الزراعة ىك بيدؼ تحديد المكعد المناسب
الذم يحقؽ أعمى حاصؿ مف البذكر كالزيت معان .
المواد وطرائق العمل

نفذت تجربة حقمية في محطة إبحاث ابي غريب التابعة لمييئة العامة لمبحكث
الزراعية بيدؼ دراسة تأثيرمكاعيد الزراعة في حاصؿ البذكر كالزيت ؿثالثة تراكيب
كراثية مف زىرة الشمس .استخدـ تصميـ األلكاح المنشقة بترتيب

 RCBDبثالثة

مكررات .احتمت مكاعيد الزراعة  16كانكف الثاني ك  4ك 14ك 26شباط ك  15أذار
م كاحتمت التراكيب الكراثية Manon
لممكسـ الربيعي  2001المعامالت الرئمس ة

،

 Euroflor ،Pan7392المعامالت الثانكية .قسمت األرض بعد تييئتيا كفؽ التصميـ
المتبػع ككانت مساحة الكحدة التجريبية الثانكية ( ) 5.5 × 4.5ـ 2احتكت عمى ستة
خطكط بمسافة  75سـ كالمسافة بيف نبات ك أخر  20سـ لمحصكؿ أم بكثافة نباتية
 66666.667نبات /قكتار  ،استخدـ سماد الداب الذم يحتكم عمى نسبة (

%18

 Nك  )P205 %46قبؿ الزراعة بمعدؿ  240كغـ/قكتار تمت الزراعة يدكيا بكضع
ثالثة بذكر في الجكرقثـ خفت إلى نبات كاحد عند كصكؿ النباتات إلى مرحمة ( B3-
 )B4أم ظيكر أربع أكراؽ حقيقية يبمغ طكؿ الكرقة 4سـ عمػى األقؿ  .تمت إضافة
سماد اليكريا ( )N %46بمعدؿ  280كغـ/ىكتار عمى دفعتيف األكلى في مرحمة( B3-
 ،)B4كأضيفت الدفعة الثانية عند كصكؿ النباتات مرحمة  E1أم عند ظيكر البرعـ
الزىرم كسط األكراؽ الفتية  .اجريت عمميات التعشمب كالرم حسب الحاجة .أخذت
عينة عشكائية مف خمسة نباتات محركسة مف نباتات الخطيف الكسطييف كأجريت
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عمييا الدراسات التالية ،حاصؿ القرص الكاحد غـ  /نبات ( البذكر الفارغة +
الممتمئة) ،النسبة المئكية لمزيت ،عيرت البذكر عمى رطكبة %8كتـ حساب الحاصؿ
الكمي لمبذكر كغـ/ىكتار ،كذلؾ قدرت نسبة الزيت باستخداـ جياز( )Soxhletكحسبت
نسبة الزيت عمى أساس الكزف الجاؼ لمبذكر كتـ حساب حاصؿ الزيت
كغـ/ىكتار .اجرم تحميؿ البيانات بطريقة تحميؿ التبايف كتمت مقارنة المتكسطات
الحسابية لممعامالت باستعماؿ اقؿ فرؽ معنكم ( )L.S.D.عمى مستكل .%5
النتائج والمناقشة

يالحظ مف بيانات الجدكؿ (  )1كجكد انخفاض في حاصؿ النبات الكاحد مف
البذكر خطيان مع كؿ تأخير في مكعد الزراعة فالنباتات المزركعة في المكعد األكؿ (

 16كانكف الثاني ) أعطت أعمى حاصؿ مف البذكر بمغ  135.18غـ كبنسبة زيادة
قدرىا ( )51.2%عف المكعد الخامس (  15اذار ) الذم أعطى اقؿ معدؿ لمبذكر بمغ
 89.14غـ  .يعزل انخفاض حاصؿ البذكر ؿلنبات في المكعد المتأخر إلى ارتفاع
درجات الح اررة كطكؿ النيار كانخفاض الرطكبة النسبية (

جدكؿ  )5الذم سرع مف

العمميات الفسمجية الجارية داخؿ النباتات كنجـ عف ذلؾ قصر مدة بقاء المحصكؿ في
الحقؿ مما اثر سمبيا في بعض الصفات النباتية.جاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما
كجده (الساىككي كاخركف  )1996 ،الذيف أكضحكا أف حاصؿ النبات الكاحد ينخفض
في المكاعيد المتأخرة عف الشير الثاني شباط بسبب ارتفاع درجات الح اررة كطكؿ
الفترة الضكئية كقمة الرطكبة النسبية كالتي اختزلت مكسـ نمك المحصكؿ فاثر ذلؾ
سمبيا في حاصؿ النبات الكاحد .اختمفت التراكيب الكراثية فيما بينيا معنكيا في ىذه
الصفة .إذ تفكؽ التركيب الكراثي  pan 7392عف باقي التراكيب كبمغ حاصؿ النبات
لو  120.88غـ في حيف أعطى التركيب  Euroflorاقؿ حاصؿ بمغ  107.1غـ اف
تفكؽ التركيب الكراثي  pan 7392يعكد الى ادائق العالي في بعض الصفات النباتية
كتتفؽ مع دراسة التي أجراىا ( Esechieكاخركف  )1996عند تقكيميـ لثالثة أصناؼ
مف زىرة الشمس اذ كجدكا تفكؽ الصنؼ

 Isostarعف بقية االصناؼ في ىذه

الصفو .ظير تداخال معنكيا بيف مكاعيد زراعة كالتراكيب الكراثية في ىذه الصفة ايضا
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إذ اعطى التركيب الكراثي

 Pan7392في المكعد األكؿ 16كانكف الثاني أعمى

حاصؿ بذكر لمنبات الكاحد في حيف أعطى التركيب الكراثي  Euroflorفي المكعد
الخامس 15أذار اقؿ حاصؿ بذكر في ىذه الصفة .أف تفكؽ التركيب الكراثي pan
 7392جاء نتيجة لتراكـ مجمكعة معطيات ميمة ؿ بعض مككنات الحاصؿ التي
ساعدت عمى أف يظير النبات أقصى قدر مف قابمياتو التكيفية التي يممكيا

إال انو

م مع
تث ار باختالؼ الظركؼ البيئ ة
يالحظ في نفس الكقت اف ىذا التركيب كاف األكثر أ
أتخير مكعد الزراعة إذ بمغت نسبة االنخفاض في حاصؿ النبات الكاحد ليذا التركيب
الكراثي (  )43%في المكعد األخير مقارنة بالمكعد األكؿ في حيف بمغت
ك24%لكؿ مف التركيبيف الكراثيف

 Euroftorك

32%

 Manonعمى التكالي  .أنتجت

نباتات المكعد األكؿ (  16كانكف الثاني ) أعمى حاصؿ لمبذكر في كحدة المساحة
 4555.89كغـ  /ىكتار بينما أعطت نباتات المكعد الخامس

 3/15اقؿ حاصؿ

لمبذكر بمغ  3386.191كغـ /ىكتار (جدكؿ  )2كبفارؽ قدره  1169.699كغـ /
قكتار أف ارتفاع درجة الح اررة كطكؿ الفترة الضكئية كشدة األشعاع الشمسي
كانخفاض الرطكبة النسبية جدكؿ ( )5التي تزامنت مع المكعد الخامس(  15اذار )
أدت إلى تسارع العمميات األيضية في النبات فقصرت فترات نمكه فقمت المساحة
الكرقية لمنباتات ؼأ صبحت نكاتج التمثيؿ غير كافية لتمبية متطمبات نمك النباتات
بشكميا األمثؿ فقمت المادة الجافة تبعا لذلؾ فضال عف ذلؾ فاف مدة التزىير لممكعد
الخامس قد صاحبتيا ح اررة عالية كطكؿ فترة ضكئية كرطكبة منخفضة جدكؿ ( )5مما
أدل إلى فشؿ التمقيح فقمت نسبة األخصاب مما

انعكس ذلؾ سمبيا في مككنات

الحاصؿ كبالتالي في الحاصؿ الكمي أكقد يعكد تفكؽ الحاصؿ في مكاعيد الزراعة
المبكرة مقارنة بالمكاعيد المتاخرة الى تكافؽ مراحؿ نمك المحصكؿ مع درجات ح اررة
معتدلة نسبيا (1980 Ungerك1995 AndradeكUngerك1982 Thompsonك
ك1987 Hadjichristكالساىككي كاخركف .)1996اختمفت التراكيب الكراثية أيضان

فيما بينيا معنكيا في ىذ قالصفة إذ تفكؽ التركيب الكراثي  pan7392ك Manon

كأعطيا أعمى حاصؿ بذكر كمي بينما أعطى التركيب الكراثي  Euroflorاقؿ حاصؿ
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في كحدة المساحة يعكد سبب االنخفاض الى قمة مككنات الحاصؿ فضال عف كفاءتو
الكاطئة في تحكيؿ نتاجات البناء الضكئي مف المصدر الى المصب  .ظير تداخؿ
معنكم بيف مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية إذ أعطى التركيب الكراثي pan 7392
في اؿـ كعد االكؿ  16كانكف الثاني أ عمى حاصؿ لمبذكر بمغ  5001.75كغـ  /ىكتار
بينما أعطى التركيب الكراثي

 Euroflorفي المكعد الخامس  15أذار اقؿ حاصؿ

بذكر 3229.77كغـ/قكتار .أف تفكؽ التركيب الكراثي  pan 7392كاف نتيجة أدائو
العالي في مككنات الحاصؿ بسبب مالئمة الظركؼ البيئية لمنمك

التي ربما ساعدت

عمى اظيار ىذا التركيب أقصى قدر مف القابمية الكراثية التي يممكيا .
جدول( )1أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في حاصل لمنبات ( غم )
الموسم

التراكيب الوراثية

المتوسط

المواعيد الزراعية

الحسابي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

الموسم

Manon

127.880

130.050

110.110

107.077

96.097

114.243

الربيعي
2001

Pan 7392

151.197

124.643

121.707

120.427

86.303

120.855

Euroflor

126.477

121.293

106.087

95.813

85.833

107.101

135.184

125.329

112.634

107.772

89.411

المتوسط الحسابي

قيمة اقؿ فرؽ معنكم عمى مستكل معنكية ،% 5المكاعيد الزراعية ، 5.976التراكيب الكراثية

 ، 3.264المكاعيد  Xالتراكيب الكراثية C.V.=0.167.298

جدول( )2أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في الحاصل الكمي لمبذور كغم /
هكتار
الموسم

التراكيب الوراثية

المواعيد الزراعية
االول

1 / 16

الثاني

2/4

الثالث

2 / 14
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الرابع

2 / 26

الخامس
3 / 15

الحسابي
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الموسم

Manon

4619.660

4891.270

3775.830

3645.420

3501.650

4086.650

الربيعي
2001

Pan 7392

5001.750

4399.307

3978.783

3840.550

3433.150

4130.708

Euroflor

4046.260

3720.340

3626.637

3523.723

3229.773

3629.347

4555.890

4336.972

3793.750

3669.898

3388.191

المتوسط الحسابي

قيمة اقؿ فرؽ معنكم عمى مستكل معنكية ،% 5المكاعيد الزراعية 173.634
،التراكيب الكراثية  ، 172.316المكاعيد  Xالتراكيب الكراثية C.V.=0.14385.311
أثرت مكاعيد الزراعة معنكيان في النسبة المئكية لمزيت في البذكر

المكعد الخامس (  15اذار ) أعمى نسبة لمزيت بينما

إذ أعطى

أعطى مكعد الزراعة األكؿ

كالثاني (  16كانكف الثاني  4 ،شباط ) عمى التكالي اقؿ نسبة ليذه الصفة ( جدكؿ
 )3يعزل ارتفاع النسبة المئكية مف الزيت في بذكر النباتات المزركعة في المكاعيد
المتخرة الرتفاع درجات الح اررة ككمية األشعاع الشمسي خالؿ مرحمة امتالء البذكر (
أ
جدكؿ  )5المتاف ادتا إلى زيادة معدؿ حركة العناصر الغذائية مف

أجزاء النبات إلى

البذكر مما ادل تحكؿ ىذه المنتجات إلى زيت فزادت نسبتو  ،فضال ع ف زيادة معدؿ
كزف البذرة في المكاعيد المبكرة سببت نقصانا في النسبة المئكية لمزيت

 .فقد اشارت

العديد مف الدراسات إلى أف احد مسببات اختالؼ نسبة الزيت ىي التغيرات التي
تحدث في درجات الح اررة خالؿ عممية امتالء البذكر ،

إذ تنخفض نسبة الزيت عند

انخفاض درجات الح اررة ،فضال عف ذلؾ فاف زيادة األشعاع الشمسي تزيد مف النسبة
المئكية لمزيت

(1976 Keeferك Harrisكاخركف

1978ك كBeardك

1980Ingebretsenك1983 Owenك Dosioكاخركف . )2000تأثرت التراكيب
الكراثية في ىذه الصفة ايضان إذ تفكؽ التركيب الكراثي  Euroflorفي ىذه الصفة عف

بقية التراكيب الكراثية األخرل بينما كانت اقؿ نسبة زيت لمتركيب الكراثي
تتفؽ ىذه النتيجة مع

Manon

( )1978 Carterالذم أشار إلى أف نسبة الزيت في زىرة

الشمس تتأثر بالظركؼ الكراثية كالبيئ مة كاف االختالفات بيف التراكيب الكراثية قد
تصؿ ما بيف  .%51-30نالحظ مف البيانات جدكؿ(  )3كجكد تداخؿ معنكم بيف
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مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية اذ تفكؽ التركيب الكراثي
الخامس  15أذار كالذم أعطى أعمى نسبة زيت بينما

 Euroflorفي المكعد
أعطى التركيب الكراثي

 Manonفي المكعد الثاني اقؿ نسبة زيت .ربما يعكد ذلؾ إلى اختالؼ استجابة
التراكيب الكراثية لدرجات الح اررة كشدة األشعاع الشمسي كانعكاسيا عمى النسبة
المئكية لمزيت .تفكقت النباتات المزركعة في المكعد األكؿ (  16كانكف الثاني) عف
باقي المكاعيد في حاصؿ الزيت إذ بمغ فييا حاصؿ الزيت (

 2127.146كغـ /

قكتار ) (جدكؿ  )4في حيف أعطت المكاعيد المتأخرة خاصة المكعد الخامس ( 15
اذار ) اقؿ حاصؿ زيت ( 692.045كغـ /قكتار ) يعكد سبب تفكؽ المكعد األكؿ إلى
يتتى حاصؿ الزيت مف
زيادة الحاصؿ الكمي لمبذكر مقارنة بالمكاعيد المت أخرة  ،أ
حاصؿ ضرب كزف البذكر في النسبة المئكية لمزيت  .اتفؽ ىذا مع كؿ مف (Unger
1980كMajid

ٍوك1987 Schneiterك Dealmeidaك1993 DasilvaكBhatti

كاخركف  )1999الذيف بينكا أف حاصؿ الزيت لو عالقة طردية مع حاصؿ البذكر
الكمي كعكسية مع النسبة المئكية لمزيت .اختمفت التراكيب الكراثية فيما بينيا معنكيا في
ىذه الصفة إذ تفكؽ التركيب الكراثي

7392

1962.265كغـ  /قكتار مقارنة بالتركيب الكراثي

 Panفي حاصؿ الزيت كحقؽ
 Euroftor ، Manonبسبب

تفكؽق بحاصؿ البذكر على التركيب  Euroflorكبنسبة الزيت على التركيب Manon
 .جاءت ىذه النتيجة مختمفة عف ماكجده (الساىككي كاخركف  ) 1996الذيف أكضحكا
في دراستيـ عدـ كجكد فركؽ معنكية في حاصؿ الزيت بيف الصنفيف (

)RS(،)PR

بسبب تفكؽ األكؿ في حاصؿ البذكر كتفكؽ الثاني في نسبة الزيت .حصؿ تداخؿ
معنكم بيف مكاعيد الزراعة كالتراكيب الكراثية .أعطى التركيب الكراثي  Pan 7392في
المكعد األكؿ  16كانكف الثاني أعمى حاصؿ لمزيت بمغ 2359.019كغـ  /قكتار في
حيف أعطى التركيب الكراثي

 Manonفي المكعد الخامس /15أذار اقؿ قيمة

لحاصؿ الزيت 1680.215كغـ  /قكتار يعكد تميز التركيب  Pan 7392في المكعد
األكؿ في ىذه الصفة لتفكؽق بحاصؿ البذكر .
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جدول( )3تأثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في نسبة المئوية لمزيت
الموسم

التراكيب الوراثية

الموسم

الربيعي
2001

المتوسط

المواعيد الزراعية

الحسابي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

Manon

45.233

42.800

44.667

46.833

47.967

45.500

Pan 7392

47.167

48.133

45.933

47.133

49.467

47.567

Euroflor

47.800

46.733

48.167

49.200

52.600

48.900

46.733

45.889

46.256

47.722

50.011

المتوسط الحسابي

قيمة اقؿ فرؽ معنكم عمى مستكل معنكية ،% 5المكاعيد الزراعية ، 0.393التراكيب
الكراثية  ، 0.384المكاعيد  Xالتراكيب الكراثية C.V.=0.05،0.858
جدول( )4أتثير مواعيد الزراعة والتراكيب الوراثية في حاصل الزيت كغم/هكتار
الموسم

التراكيب الوراثية

المتوسط

المواعيد الزراعية

الحسابي

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

1 / 16

2/4

2 / 14

2 / 26

3 / 15

الموسم

Manon

2088.552

2093.162

1686.103

1707.520

1680.215

1851.111

الربيعي
2001

Pan 7392

2359.019

2116.516

1827.733

1809.905

1698.151

1962.265

Euroflor

1933.866

1737.894

1746.271

1733.414

1697.769

1769.843

2127.146

1982.524

1753.369

1750.280

1692.045

المتوسط الحسابي

قيمة اقؿ فرؽ معنكم عمى مستكل معنكية ،% 5المكاعيد الزراعية ، 77.802التراكيب الكراثية
، 72.613المكاعيد  Xالتراكيب الكراثية C.V.=0.12،162.368
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)5(جدول

193

Diala, Jour, Volume, 37, 2009
المصادر
 تغيرات نمك كحاصؿ زىرة الشمس بتاثير. 1996

 مدحت كفرنسيس اكراىا كاحمد شياب، الساىككي-

)2(  عدد27  مجمة العمكـ الزراعية العراقية المجمد. الصنؼ كمكعد الزراعة
) فيسكلكجيا نبات المحاصيؿ – مطبعة جامعة المكصؿ – العراؽ (مترجـ. 1990  طالب احمد، عيسى-Ado , S.G. , BK.Kalgama, and B. Tanimu . 1996 . Effect of location and
population density on the preformance of two sunflower (Helianthus .
annus L.) varities . J. of Agriculture Technology (JAT). 4(1) :65-69
-Andrade , F.H. 1995. Analysis of growth and yield of maize, sunflower
and soybean grown at Balcarce , Argentina Field crops Research 41:1-12
.
-Azpiroz ,H.S. , A. Ortegon, A. Iruegas, and E. Vazquez. 1982 . Effect of
the planting date of sunflowers on sunflowers on the agronomic
characteristics and the quantity and quality of oil . 10the Int. Sunflower
Conf. , Australia , P. 65-59 .
-Beard, B.H. , and K.H. Ingebretsen . 1980. Spring planting is best for oil
seed sunflower . Colifornia Agriculture 5- 7 .
-Bhatti , M.H., L. A. Nelson , D.D. Baltensperger, D.J.Lyson , S.D.
kachman and G.E.Frickel .1999. Influnce of planting dates and
populations on seed yield and plant charecteristics of sunflower in the
High plains . J.prod. Agric . 12:38-42.
-Carter , J.F. 1978. Sunflower Science and Technology 2 nd . ed ASA ,
Mad . wisconsin USA.pp.:505 .
-Dealmeida and Dasilva . 1993. Effect of plant density , sowing date and
fertilization on the sunflower pesquisa agropecaria Brasileira 28(7):833841 .
-Dosio , G. A.A., V. R.Peryra , F.H. Andrade, and L. A.N. Aguirrezable
.2000. Effect of intercepted solar radiation during the fruit filling period on
sunflower oil yeild . Actes , proceedings tome I. D:7-12 .
194

Diala, Jour, Volume, 37, 2009
-Doorebos , J. and A.H. Kassam . 1986. Yield response to water : FAO
Irrigation and Drange paoer part B. Crop and water .
-Elsawabi, M.S. 1982. Salinity and sunflower agronomy in Egypt . 10th Int.
, sunflower conf, Australia . P.70
-Esechie ; Elias ; Rodviguez and Al. Asmi . 1996.
Response of of sunflower (Helianthus annuns L.) to planting pattern and
population density in desert climate . J.of ,Agric . Sci. comb. 121:455-461.
-Hadjichrist, O.A. 1987. Trials with winter sown sunflower . Helia 10:57-61
-Hall, A. J., and M. S. Lopez .2000. Respuestas del numero de granos
ala temperatura durante La diferenciacion floral . Actes , proceeding .
Tome I D 25- 26 .
-Harris , C.J., R. M. william , and W.K. mason. 1978. Influence of
temperature on oil content and composition of sunflower seed. Aust. J.
Agric . Res. 29:1203-1212 .
-Kamel , M.S., A.A. Kandil , B.EL-Ahmer and salwa I. El-Mohand 1985.
Effect of nlevels and plant population on sunflower . 3- correlation and
path – cofficient analysis Annals of Agric . Sc. Moshtohor 23(3) : 967-974
-Keefer , G.D.J, E.Mc Allister , E.S. Uridge and B.W.Simpson .1976. Time
of planting effects on development yeild and oil quality of irrigated
sunflower . Aust . J.EXP. Agric Anim. Husb. 16:417-422.
-Maeda , J.A. and M.R. J. Ungaro .1985. Study of sunflower seed
domancy .In proc. 11th Int. sunflower cont ., Mar del plata , Argentina . 13
March Int. sunflower Assoc. , Toowoomba , Australia P:73-79 .
-Majid , H.R. , and A.A. schneiter . 1987 . Yeild and gulity of semid warf
and standard height sunflower hybrids grown at five plant populations .
Agron. J.79:681-684.
-Owen , D.F. 1983. Differential response of sunflower hybrids to planting
date . Agron . J. 75:259-262 .
-Prunty , 1983 a. Soil water and population in fluence on hybrid sunflower
195

Diala, Jour, Volume, 37, 2009
yield and unifomity of stand . Agron J. 75:745-749 .
-Putt, E.D. 1997. History and present world statd P.1-19 IN. A.A. Schneiter
(ed.) sunflower technology and production . Agron . Monoger . 35, ASA ,
CSSA , and SSSA , Madison , WI.
-Rajan , S.S. 1982. Effect of early spring planting of sunflower on yield in
Iraq . 10th international sunflower conference sunfers paradise . Australia ,
march 14-18 1982. 52-59 .
-Rawson H.M. 1990. Can productivity in sunflower be increased by
changed plant development . proceedings of the InT. cong. Of plant
physiol. Vol. 2:361-372 New Delhi, India .
-Sangoi. L. and ND kruse .1993. Behavior of sunflower cultivars at
different planting dates in the uplands pesquisa Agropecuria Brasileira .
28(1):81-91 .
Rollier, M. , D. come , and E.E. Simond – cote . (1977) . Etude de la
germination des semences de tournesol. Inform. Tech . 54. Cetiom, paris.
-Sys C. , E. Van Rans , J. oebaveye , and f. beer naert . 1993. land
Evluation part III crop Requirements . Agricultural publication – N7
Brussels - Belgium .
-Tabrach , T.A.J., and G.S. Grewal . 1974. Sunflower cultivation in Iraq.
P.85-89. In proc. 6th Int. Sunflower conf. , Buncharest , Romania .
-Unger , P.W . 1986 . Growth and development of irrigated sunflower in
Texas Highplains . Agron . J. 78:507-515 .

-Unger and Thompson . 1982. Planting date effects on sunflower head
and seed development Agron . J.74:389-395.
-Unger P.W.

.1980. planting date effects on growth yield and oil of
irrigated sunflower Agrono . J.72:914-916 .

196

Diala, Jour, Volume, 37, 2009

197

