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  الملخص
نفذت هذه الدراسة في مزرعة أبي جرش في كلية الزراعة بجامعة دمشق خالل الموسم الزراعي 

بهدف تقييم تأثير معامالت سمادية مختلفة في نمو وإنتاجية طرازين وراثيين من نبات زهرة  2013
 ة مختلفةديسماوتضمنت الدراسة تأثير ستة معامالت . الشمس الزيتي هما تركيبي القنيطرة و كوبان

 Nكغ 120سماد آزوتي بمعدل  ،1-هكتار.N كغ 80سماد آزوتي بمعدل  ،الشاهد بدون تسميد(
 كغ 40+ سماد الكمبوست  ،1-هكتار.طن7.7بمعدل) الكمبوست(ر سماد عضوي متخم ،1-هكتار.

N.كغ 60+ سماد الكمبوست  ،1-هكتار N.1-هكتار.(  
 :عاملة ودرست المؤشرات التالية الثة مكررات لكل منفذت التجربة وفق تصميم القطع المنشقة وبث

، متوسط )غ( متوسط الوزن الجاف للقرص الزهري ،)سم(، قطر القرص الزهري )سم(ارتفاع النبات 
، )غ( متوسط وزن المئة بذرة ،)بذرة(وسط عدد البذور في القرص ، مت)غ(ت وزن البذور في النبا

 ، معامل الحصاد)1-هكتار.كغ( الغلة من البذور، )1-هكتار.غك( ، الغلة البيولوجية)%( نسبة القشور
ة الرئيسية غير اض الدهني، نسبة األحم)1-هكتار.كغ(، غلة الزيت )%( ، نسبة الزيت في البذور)%(

 Palmitic  المشبعةة الرئيسية اض الدهنينسبة األحمو  (Linoleic acid, Oleic acid) المشبعة
Acid, Stearic acid) ( الزيتفي.(%)  

في معظم المؤشرات  )1-هكتار. Nكغ 120(أظهرت النتائج تفوقاً معنوياً لمعاملة التسميد المعدني 
ة، حيث تفوقت معنوياً في كل من قطر القرص الزهري المدروسة على بقية المعامالت السمادي

وزن  ،)غ49.77(ووزن البذور في النبات ،)غ102.14( والوزن الجاف للقرص الزهري ،)سم13.77(
-هكتار. كغ 3982( والغلة البذرية  ،)1- هكتار. كغ 33301(والغلة البيولوجية  ،)غ 4.74( بذرة 100

1.(  
معنوياً مع  )1-هكتار. Nكغ 120(معاملة التسميد المعدني  أما بالنسبة لصفة ارتفاع النبات فقد تفوقت 

الحصاد األعلى  دليلوكان  ،)سم على التوالي160.8سم و 173.3(معاملة التسميد بالكومبوست 
معاملة التسميد تلتها وبدون فروق معنوية  1-هكتار.Nكغ 80 معنوية عند معاملة التسميد المعدني

ت المعاملة سجلكما  .)على التوالي% 16.75و%  19.19( 1-هكتار.N كغ 60+الخليط الكمبوست
بة الزيت في البذور فقد أما بالنسبة لنس. %)23.46(أقل نسبة قشور 1- هكتار.N كغ 60+كومبوست

 و سماد الكمبوست 1-هكتار. Nكغ 60+ الكمبوست :كانت األعلى معنوياً عند معدلي التسميد الخليط 
ت الغلة من الزيت األعلى ، وقد كان)على التوالي% 55.74 و  % 57.37( 1-هكتار. Nكغ 40+ 
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 60+ ليط الكمبوستوالخ 1-هكتار.Nكغ 120عند كل من معاملتي التسميد اآلزوتي  معنوياً
، وبالتالي يمكن استخدام الخليط )على التوالي1-هكتار. كغ 1369.47و 1482.33( 1-هكتار.Nكغ

   .السمادي األخير للحصول على غلة عالية من الزيت
حمض للنسبة باة غير المشبعة فقد تفوقت معاملة الشاهد بدون تسميد معنوياً بالنسبة لألحماض الدهني أما

فكانت أعلى نسبة معنوية له عند زراعته في معاملة التسميد  األوليكأما حمض  %)70.6( يكلاللينو
ة المشبعة فقد كانت حماض الدهنيلأل بالنسبة أما %).31.28( )1-هكتار.Nكغ 60+ الكمبوست(الخليط 

أما %) 2.76( 1-هكتار.كغ120أعلى نسبة معنوية لحمض الستياريك عند معاملة التسميد المعدني 
  .%)8.23( 1-هكتار.كغ 80معاملة الجلت أعلى نسبة له عند البالمتيك فقد س حمض

بالنسبة للطرز الوراثية المدروسة، فلم تكن الفروقات معنوية بين الطرازين المدروسين في معظم 
 طرة معنوياً على الطراز كوبان فيالمؤشرات المدروسة، ولكن تفوق الطراز الوراثي تركيبي القني

على  %25.12و 29.31(نسبة القشورو ،)غ على التوالي 3.88و 4.42(بذرة  100صفة وزن 
و  1043(الغلة من الزيت و، )على التوالي% 48.77و 55.08(نسبة الزيت في البذور و ،)التوالي
نسبة و، )على التوالي% 62.51و 62.74(نسبة حمض اللينوليك و، )على التوالي1-هكتار. كغ 923

على % 6.63و  7.19(نسبة حمض البالمتيك ، و)على التوالي%  2.16 و 2.47(حمض الستياريك 
في صفة نسبة حمض  مقارنة مع الطراز تركيبي القنيطرة لكن تفوق الطراز الوراثي كوبان .)التوالي
  ).على التوالي% 27.34و  28.58( األوليك

سة مع معامالت وجود فروقات معنوية في تفاعل الطرز المدرو اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل 
ارتفاع النبات، قطر القرص الزهري، متوسط الوزن الجاف للقرص الزهري، ( التسميد في صفات

بذرة، متوسط عدد البذور في القرص، الغلة  100متوسط وزن البذور في النبات، متوسط وزن 
 غلة من الزيت،ال نسبة القشور، دليل الحصاد، نسبة الزيت في البذور، البيولوجية، الغلة من البذور،

  .يكلبالمتحمض انسبة ، يكستيارحمض ال، نسبة األوليكحمض نسبة  ،يكلحمض اللينونسبة 
 14.77(و قطر قرص زهري ) سم 182.3(حيث حقق الطراز تركيبي القنيطرة أعلى ارتفاع نبات 

متوسط وزن البذور في النبات  و) غ126.22( و متوسط الوزن الجاف للقرص الزهري )سم
 و) بذرة 927(متوسط عدد البذور في القرص  و) غ5.713(بذرة  100متوسط وزن  و) غ58.09(

الغلة من الزيت  و) 1- هكتار.كغ 4647(الغلة من البذور  و) 1-هكتار.كغ 39061(الغلة البيولوجية 
  ).1- هكتار.Nكغ 120(تحت ظروف معاملة التسميد المعدني  )1-هكتار.كغ 1740.45(
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  : Introduction المقدمة
من المحاصيل القديمة جداً في  (.Sunflower Helianthus annus L)الشمس  زهرة يعد نبات
 ، صيغته الصبغية األساسية "compositae"المركبةلعائلة ل األنواع التابعةأحد وهو العالم، 

)2n=34( ،ةوعرف كمحصول زيتي فقط خالل القرن الثامن عشر في جمهورية روسيا االتحادي، 
  ).2008العودة وآخرون، (عن 

تحرك مع حركة الشمس حتى مرحلة ما قبل تشكل البذور، ت يالت بأقراصه الزهرية يتميز
غ،  60 – 40يتراوح وزن األلف بذرة بين كما  ً،يوما 120 -  90بين  وتتراوح طول فترة نموه

  ).Ogunremi, 1986( % 50 – 40ونسبة الزيت بين 
من متطلبات % 50 تؤمن أن ويمكن غنية بالبروتين الزيت استخراج بعد روتعد كسبة البذو

 .(Smith, 1965)البروتين للدجاج البياض بدون خفض إنتاج البيض بشكل كبير

 ىعلزيت زهرة الشمس يحتوي و، بالبروتين والدهون النافعة للقلب غنية  تعد بذور زهرة الشمس
 فض، ما يسهم في خ)من مجمل األحماض الدهنية% 90بنسبة (ة مشبعالغير دهنية الاألحماض 

  .مالكولسترول بالد نسبة
وتتركز زراعة هذا المحصول في روسيا االتحادية، أوكرانيا، األرجنتين، أوروبا، الصين، 

  .) FAO, 2012( الواليات المتحدة األمريكية، والهند
هكتار، كما بلغت الغلة من مليون  25.59هرة الشمس بلغت المساحة المزروعة عالمياً من نبات ز

، أما كمية اإلنتاج العالمي من بذور زهرة الشمس بلغت  هكتار/كغ 174.89زهرة الشمس بذور 
  ).3FAO, 201( اًطن مليون 44.75

مباشر أو غير مباشر من خالل  مهمة في غذاء اإلنسان سواء بشكل تحتل الزيوت النباتية مكانةً
في تغذية لغذائية وغير الغذائية المختلفة، كما تستعمل مخلفات البذور الزيتية الصناعات ا

أن اإلنتاج المحلي ال يغطي  إذ لحيوانات، وتعد سورية من الدول المستوردة للزيوت النباتية،ا
 .)2010نعمة، محمد زين الدين، ( االستهالك

يمن الزيت رابع أكبر مصدر  2012تبعاً إلحصائيات الفاو  محصول زهرة الشمس الزيتي عد 

الصويا، واللفت الزيتي كما هو موضح في  وفول، زيت النخيل بعد العالم على مستوى النباتي
  .)1(الجدول 
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 )Faostat, 2012( 2201كمية اإلنتاج من الزيت ألهم المحاصيل الزيتية في العالم للعام ) 1(الجدول

  )طن(اإلنتاج   نوع الزيت

 53269743  زيت النخيل

 41537509  زيت فول الصويا

 23570320  زيت اللفت الزيتي

 14946906  زيت زهرة الشمس

 6045006  زيت بذرة النخيل

 5300708  زيت بذور القطن

 3320023  زيت الزيتون

 2350511  زيت الذرة

 543977  زيت بذور الكتان

األولى : لى مجموعتينتقسم المساحة المزروعة بنبات زهرة الشمس في القطر العربي السوري إو

مساحة خاصة بنبات زهرة الشمس العادي المستخدم بشكل رئيسي في مجال إنتاج بذور التسلية، 

وبلغ ،  1- هكتار.كغ 1656بمردود غلة وسطي قدره  هكتاراً 6071حيث بلغت هذه المساحة قرابة 

 ت القطر، تتوزع هذه المساحة في معظم محافظا2013خالل العام  اًطن 10.054اإلنتاج 

مساحة مزروعة بمحصول زهرة الشمس الزيتي، الثانية و. )2013اإلحصاءات الزراعية السنوية (

وهي محدودة نوعاً ما وتتناقص عاماً بعد آخر ألسباب كثيرة تتركز حول غياب األصناف المحلية 

مثالي لوعدم تحديد المتطلبات الزراعية بشكلها ا المناسبة، واالعتماد على الهجن المستوردة

فقط في  اترهكتا 5ة حيث بلغت المساحة المزروع ،اًللحصول على منتج اقتصادي جيد نوعاً وكم

 طن 10وإنتاج قدره  ،1- هكتار.كغ 2000بمردود غلة وسطي قدره ) زراعة مروية( منطقة الغاب

  ).2( جدول )2013اإلحصاءات الزراعية السنوية (
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  )2013اإلحصاءات الزراعية السنوية ( سوريا في الزیتي لمردود من وحدة المساحة واالنتاج والغلة من محصول زھرة الشمسا )1( الشكل

  
 والمردود من وحدة المساحة واإلنتاج العربي السوري المساحة المزروعة بزهرة الشمس الزيتي في القطر )2(جدول

  )2013اإلحصاءات الزراعية السنوية (
  1-كتارهـ .كغ: الغـلـة      طـن:  اإلنتــاج     هكتار: المساحة 

  المجموع   Total  بعل  Non- Irrigated سقي   Irrigated  البیان

 

  مساحة

Area 

  إنتاج

Production  

  غلة

Yield 

  مساحة

Area 

  إنتاج

Production 

  غلة

Yield 

  مساحة

Area 

  إنتاج

Production 

  غلة

Yield 

2004 514 863 1681 - - - 514 863 1681 

2005 494 1188 2405 20 34 1700 514 1222 2377 

2006 316 639 2020 17 22 1287 333 661 1983 

2007 369 830 2249 - - - 369 830 2249 

2008 188 432 2298 - - - 188 432 2298 

2009 113 220 1947 - - - 113 220 1947 

2010 338 833 2464 - - - 338 833 2464 

2011 546 840 1538 - - - 546 840 1538 

2012 120 258 2150 - - - 120 258 2150 

2013 5 10 2000 - - - 5 10 2000 
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 :Research Justificationمبررات البحث 

الزيت  أوالزيت الخام ليتم تكريره  سواء عن طريق(الزيت يستورد القطر كميات كبيرة من 
،  لذا فإنه من الضروري االهتمام بشكل أكبر بزراعة المحاصيل الزيتية في القطر لتوفير )المكرر

ويعد محصول زهرة الشمس الزيتي من المحاصيل . مدفوع ثمن المواد السابقةالقطع األجنبي ال
ويمكن زراعته في القطر بشكل تكثيفي دون أن يتعارض ذلك مع زراعة ، في العالم المهمة الزيتية

  .المحاصيل الرئيسية اإلستراتيجية
زهرة الشمس إلى زيادة كمية بذور في الواقع أدى تراجع المساحة المزروعة بهذا المحصول 

لذلك فإنه من الضروري إيالء المزيد من االهتمام باألبحاث المتعلقة بزراعة هذا . المستوردة
المحصول كاختيار الطرز الوراثية األكثر مالئمة للظروف البيئية المحلية، وتحديد الممارسات 

واإلمكانات  الزراعية المناسبة للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من هذا المحصول ضمن الظروف
  . المتاحة

ة المناسبة وخاصة اآلزوتية من أكثر المعامالت الزراعية تأثيراً ويعد تحديد المعامالت السمادي
  .في غلة المحصول من البذور والزيت

وبما أن التوجه الحالي في نظم الزراعة المستدامة يهدف لتقليل استخدام األسمدة المعدنية التي 
إلى تدهور خصوبة التربة وتلويث البيئة بشكل كبير فقد ازداد االهتمام  يؤدي استمرار استخدامها

باستخدام  األسمدة العضوية التي تحسن من محتوى التربة من المادة العضوية وتزيد من وفرة 
فإنه من الضروري أيضاً إيالء المزيد من االهتمام للدراسات ، العناصر المغذية المتاحة للنبات 

  .النمو و اإلنتاجية م هذه األسمدة وتقييم تأثيرها فياستخدا التي تهتم بموضوع
ختلفة تتضمن أسمدة معدنية ة مدراسة تأثير معامالت سماديعلى هذا البحث  تم التركيز فيلذلك  

  .الغلة من البذور والزيت لطرز وراثية مختلفة من محصول زهرة الشمس الزيتي في وعضوية

  :Research Objectivesأهداف البحث 
 .ة دمشقمحافظفي ظروف  الزيتي أداء بعض الطرز الوراثية لنبات زهرة الشمس تقييم .1

2. ة مختلفة في بعض الصفات الشكلية واإلنتاجية لمحصول دراسة تأثير معامالت سمادي
  .زهرة الشمس الزيتي
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  : Literature Review  الدراسة المرجعية
 

الخصائص الوراثية للصنف أو الهجين تتأثر إنتاجية نبات زهرة الشمس بعدة عوامل منها 
خصائص التربة والعوامل البيئية السائدة في منطقة الزراعة باإلضافة للمارسات المزروع، 

يرادات قليلة جداً نظراً لحقيقة أن األسمدة مكلفة جداً وهوامش اإل ، ومنها التسميد الزراعية المتبعة
لهذا  ةلضبط التوصيات السماديذلك القيام بشكل مستمر باألبحاث تطلب فقد في إنتاج زهرة الشمس، 

 . )Ritchi and Ne Smith, 1991( المحصول
العائد الكمي والنوعي من محصول زهرة الشمس وفي وقتنا الحاضر ي في زوتالتسميد اآليؤثر 

مقارنة مع األصناف  اآلزوتغلة المرتفعة إلى مزيد من اإلمداد بتحتاج هجن زهرة الشمس ذات ال
نقص  يسببحيث . )2005 وزمالؤهSingh  و 2001 وزمالؤه Nawaz( القديمة مفتوحة التلقيح

 Toth(للنبات وقدرة األوراق على استقبال األشعة الشمسية  ةيمساحة الورقال في اًانخفاض اآلزوت
 اآلزوتأنه عند توفر كمية كافية من ) 1993(وزمالؤه  Connor وقد أشار .)2002 وزمالؤه

الموجودة في  اآلزوتيرتفع محتوى الورقة منه وتظهر عالقة قوية بين التمثيل الضوئي وكمية 
إلى أن محتوى ) (Browne 1977و  1982)( Mengel أشارأوراق العديد من أنواع النباتات، و 

وتستخدم واجد في الصانعات الخضراء للورقة ويت% 75يصل حتى  اآلزوتاألوراق الكلي من 
  .)Rubisco( الحصة العظمى منه في تصنيع األنزيم روبيسكو

نوبي Fredeen  1991(وزمالؤه (و Toth وزمالؤه)تؤدي  اآلزوتأن ظروف نقص  )2002
إلى انخفاض معدالت التمثيل الضوئي والتي تعزى غالباً لتراجع معدل األصبغة الخضراء واألنزيم 

 اآلزوتأنه بوجود كميات كافية من  (2004) وزمالؤه Ozer وبالمقابل بين. وبيسكور
يتعزز محتوى نبات زهرة الشمس من الكلوروفيل وتنشط عملية التمثيل )  1-هكتار.كغ160(

 Mengel and أشار .اآلزوتالضوئي وتزداد مساحة الورقة مقارنة مع معاملة عدم إضافة 
Kirkby (1982)  من حيث تأثيرها في نمو النبات  هو أكثر المغذيات المعدنية أهمية اآلزوتأن
من محتوى المركبات اآلزوتية في النبات لكن تختلف هذه  اآلزوت، حيث يزيد استخدام وتركيبه

محتوى المركبات  اددويز .الزيادة بين األحماض األمينية الحرة، األميدات، األمينات والبروتينات
 1986)بان بسرعة أكبر من البروتينات مع تزايد معدالت التسميد اآلزوتياألمينية القابلة للذو

,Marschner).  
حيث أن زهرة الشمس،  نبات على للتسميد اآلزوتي تأثير الكبيرإلى ال العديد من األبحاثأشارت 

بشكل  تتأثر) البذوروزهار األ( ريةثاكتو ال )أوراق( الخضرية ألجهزة النمو معدل النمو والتطور
 في اًانخفاض المبكرة النمو خالل فترة اآلزوتسبب نقص ، حيث يمن عنصر اآلزوت التغذيةب بيرك
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 )LAI(األوراق وتأخير نموها وبالتالي ينتج عنه انخفاض في دليل المساحة الورقية  تشكيل نسبة
ادة الجافة معدل التمثيل الضوئي وكمية المبالتالي و ،األشعة الشمسية ستقبالوبالتالي انخفاض معدل ا

   و) 2005( وزمالؤه Ahmad(البذور ما يؤدي إلى تراجع في غلة، في األوراق المصنعة
Lawlor )2002 (و Jat and Giri )2000 ((2000)و Poonia و Andrade )1995(.  

فيي ذات أهمية خاصة ألن العديد من العوامل البيئية واإلنتاجية تؤثر اآلزوتإدارة التسميد  تعد 
حيث يتناقص النمو الخضري والزهري للنباتات بتناقص ، اآلزوتزهرة الشمس من متطلبات 

وزمالؤه  Tomar( والذي تسببه أيضاً الشيخوخة المبكرة وبالتالي خفض العائد من الغلة اآلزوت
 Narwal and Malik و )1993(وزمالؤه Khokani و )1999(Legha and Giri  و) 1999(
)1985.((  

أكثر  يعتبر اآلزوتأن  (2008) وزمالؤه Biscaro و) 1999( وزمالؤه Prasadوقد بين  
سة الوظائف المهمة في االستقالب من خالل كونه العنصر رلمما تاتالعناصر المغذّية المطلوبة للنبا
بشكل كبير إلى زيادة نسبة الرقاد و  تؤدي زيادة التسميد اآلزوتي. المغذّي األكثر تحديداً  للغلة

ويترتب على ذلك انخفاض في محتوى الزيت  شرات مما ينعكس سلباً على اإلنتاجاإلصابة بالح
وزمالؤه Ahmad و) 2003(وزمالؤه  Abdin وربما تفاقم تلوث المياه الجوفية والسطحية

  ).1980(وزمالؤه  Hussein و) 2001(
قبل على المحصول ومكوناته والصفات الزراعية لزهرة الشمس من  اآلزوتتمت دراسة تأثير 

غلة البذور، نمو المحصول، ارتفاع النبات، قطر الرأس، (العديد من الباحثين في جميع أنحاء العالم 
وتم ) بذرة، عدد األوراق، ودليل مساحة األوراق 100قطر الساق، عدد البذور في القرص، وزن 

رة الشمس مع أنه تم الحصول على الحد األقصى لغلة زه باحثينوذكر العديد من ال. توثيقها جيداً
 Nazir( 1-هكتار.كغ 120والتي تقل عن  اآلزوتمن 1-هكتار.كغ 100-75تطبيق حوالي 

 و) 1980(Andhale and Kelbhor و) 1982(Mathers and Stewart و ) 1987(وزمالؤه 
Bhosal  )1979.(  

 عنإلى تناقص الغلة عند زيادة كمية اآلزوت المضافة ) Singh)2007  أشار، وفي المقابل
هي الكمية 1-هكتار.كغ 85- 80 أن) 2005( ،وزمالؤه  Smiderleوبين. 1-هكتار.Nكغ 120

أن زيادة كمية السماد  )Ogunremi)1986  كذلك استنتج .المثلى للحصول على اإلنتاج األعظمي
وعزى ذلك ، أدت إلى تناقص كبير في غلة البذور والغلة من الزيت 1-هكتار.Nكغ 90اآلزوتي عن 
 Giorgio and Montemurro كما أظهرت نتائج .سبة كبيرة من البذور غير الممتلئةإلى تشكل ن

وجود فروقات معنوية في الغلة  على محصول زهرة الشمس حول تأثير التسميد اآلزوتي) 2005(
من بذور زهرة الشمس، والنسبة المئوية لمحتواها من الزيت، وكمية اآلزوت الممتصة، التي 

للظروف البيئية السائدة في سنتي التجربة، أما فيما يتعلق بمعدل اآلزوت فقد اختلفت قيمها تبعاً 
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أفضل نتيجة مقارنة مع ) NH4NO3(على شكل نترات األمونيوم 1-هكتار.Nكغ 50أعطى معدل 
  . 1-هكتار.Nكغ 100معدل 

من اآلزوت يعد مناسباً لنبات  1-هكتار.كغ 120أن معدل  (2004) وزمالؤه Ozerوبينت نتائج 
 (2008) وزمالؤهBiscaro  ووجد. التركية Erzurumزهرة الشمس المزروع مروياً في منطقة 

 أدت إلى زيادة قيم كافة الصفات المدروسة 1-هكتار.كغ 80أن زيادة كمية اآلزوت من صفر حتى 
تأثير ) 2008(وزمالؤه Abbadi  أوضح .في محصول زهرة الشمس المزروع تحت ظروف الري

النمو والغلة ومكونات المحصول في نبات زهرة الشمس والقرطم  فيمن اآلزوت مستويات مختلفة 
تحوي كميات  Mitscherlichحيث تمت زراعة زهرة الشمس والقرطم في أوعية  ،والمقارنة بينهما

متساوية من الرمل والبراليت و تربة لومية فقيرة بالعناصر الغذائية، وقد زاد النمو والغلة في زهرة 
إلى زيادة   اآلزوتكما أدى تطبيق مستويات أعلى من   1- وعاء.غ2 اآلزوت إضافة الشمس عند

  .جميع مؤشرات الغلة في زهرة الشمس
أثر مستوى التزويد بمصادر ) 2008(وزمالؤه  Shekhawat  وضحأوفي دراسة أخرى،  

    على امتصاص العناصر الغذائية وإنتاجية محصول زهرة الشمس الربيعي اآلزوت
(Helianthus annus L.)  كغ100 بمعدل اآلزوت إضافةحيث أدىN.للحصول على  1-هكتار

 ،أثناء موسمي الزراعة ةبذر 100أعلى عدد للبذور في القرص، وأعلى وزن وحجم أقراص أكبر، 
على  2006و  2005في  1-هكتار.كغ 2001.9 ، 2011.9(كانت غلة البذور األعلى  حيث

 2006و 2005في  1-هكتار.كغ 4177.4 ، 4207.1(لبيولوجية إجمالي الغلة ا و كان) التوالي
 ).على التوالي

لشمس النمو والتركيب الضوئي لنبات زهرة ا فيفي تجربة لدراسة تأثير السماد اآلزوتي لوحظ و
أعلى على لحصول لاألعلى أدى  اآلزوتتركيز  تطبيق لوحظ أنالمزروع في بيوت زجاجية، ف

نسب االختالف في حيث  ،بعد البذر 29، وظهر التأثير في اليوم الواحد نباتلللمادة الجافة ل إنتاج
إنتاج األوراق وعلى محتوى الورقة الفردية  في اآلزوتإنتاج المادة الجافة بشكل رئيسي إلى تأثير 

بعملية  CO2كما ازداد امتصاص  ،ياآلزوتبينما لم يتأثّر وزن الورقة بالتسميد  ،من المادة الجافّة
 Cechin ةة المرتفعياآلزوتالضوئي في األوراق المدروسة بشكل ملحوظ عند التغذية التركيب 

and De F tima Fumis (2004).  
استجابة هجن زهرة الشمس المروي للتسميد اآلزوتي من حيث  (2004) وزمالؤه Ozer درس

الية من النمو والغلة ومكوناتها ، ومن المعروف أن متطلبات هجن زهرة الشمس ذات الغلة الع
وجد من خالل دراسة هجينين من زهرة  ، حيثالقديمة المفتوحة التلقيح األصناف من أكثر اآلزوت

المروية أن كّل صفات النبات الزراعة  ظروفتحت  AS-508) وSuper 25 ( الشمس الزيتي
 حيث. السماد اآلزوتي بشكل ملحوظمن  نسب مختلفة تطبيقارتبطت ايجابياً ومعنوياً بالمدروسة 
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. أعلى مؤشرات للنمو والغلة وجميع مكونات المحصول 1-هكتار.كغ 120 اآلزوت  أعطت نسبة
وكفاءة استعمال  البذرية على النسبة المئوية للزيت والغلة اآلزوت لدراسة تأثير الري و وفي تجربة

 ، فقد دلت النتائج أن المحصول أعطى استجابة معنوية عند معاملة' Arun' الماء على الهجين
عند هذا  أعلىكما كانت عائدات الزيت والغلة بشكل عام  اآلزوتمن  1-هكتار.كغ 40إضافة  
  . ) (2001و زمالؤه  Prasad المستوى

في تجربة لدراسة غلة البذور وكفاءة استخدام المياه لهجينين ) 2000(وزمالؤه  Singhأشار  
أعطى أعلى  'MSFH 8'الهجين  ي، إلى أناآلزوتمن التسميد  نسب مختلفةمن زهرة الشمس تحت 

كما . ' EC 68415C'بذور وأعلى كفاءة الستخدام الماء مقارنة مع التركيب الوراثي من الغلة 
من حيث غلة  اآلزوتمن 1- هكتار.كغ 160تطبيق   عم 1-هكتار.كغ 120تشابهت نتائج تطبيق 

 .عامالت األخرى وكفاءة استخدام الماء وتفوقت على كافة الم) 1-هكتار.كغ 1861(البذور 
غلة بذور زهرة  في ة التسميد اآلزوتي وتوقيت إضافتهتأثير كمي) 2000(وزمالؤه  Nel درس

ية على غلة المحصول أو اآلزوتالشمس ونوعيتها، حيث لم يالحظ أي تأثير لتوقيت إضافة األسمدة 
المضاف  زوتاآلكغ من  50لكل %  22على جودة صفات هذه الغلة بينما زادت نسبة غلة البذور 

كما  .المضافة للنبات اآلزوتحظ انخفاض محتوى الزيت في البذور بزيادة كميات بينما ال ،للهكتار
الزهري  تأثر قطر الساق والقرص Thavaprakash and Senthilkuma (2003) درس

بالتسميد اآلزوتي والفوسفاتي وعالقته بالغلة في نبات زهرة الشمس، حيث تأثرت الصفات 
أفضل  1-هكتار.كغ 120 أعطت معاملة ، حيثالمضاف بشكل ملحوظ اآلزوتة بنسب المدروس

  .النتائج
حيث أوضحت  ،عند تسميد زهرة الشمس اآلزوتيأثر التوازن  )2003(وزمالؤه  Ruffo وبين 

ة استجابة محصول زهرة الشمس ومكونات الغلة للتسميد اآلزوتي، حيث تم تطبيق دراسالنتائج 
السماد استخدام وقد زاد ) 1-هكتار.كغ 200، و100، 50، 25، 0( تسميد اآلزوتيلل معدالتخمسة 

الزيت في  نسبةزهرة الشمس، لكن لم يكن له تأثير على  والزيت لنبات بذورالاآلزوتي من غلة 
امتصاص المحصول مع عدد الحبوب والغلة الحبية ين إيجابي ب وجود ارتباط واكما الحظ ،البذور

تطلب الحصول على أقصى غلة من محصول زهرة الشمس و ،طور اإلزهار في نهاية لآلزوت
  .من اآلزوت 1- هكتار.كغ 200 إضافة
نبي  Massignam درجةالمحصول ترتبط بشكل كبير ب إنتاجيةأن زيادة ) 2009(وزمالؤه 

 555- 106(حيث تراوحت الغلة الحبية في محصول زهرة الشمس  ،المضاف اآلزوتاستخدام 
االختالفات  تتعلقو) 2-م.غ 20- 3(الممتص  اآلزوتاستخدام مجال واسع من إجمالي عند ) 2-م.غ
 ،الحصاد دليلالكتلة الحيوية و بتباين في كل من اآلزوتإضافة لمستويات تبعاً الغلة الحبية  في

 ستقبالا في كل من انخفاض مع اآلزوت إضافة بتناقص إنتاج الكتلة الحيوية انخفاض وارتبط
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 .بسبب انخفاض المساحة الورقية المعرضة للشمس  (RUE)هاكفاءة استخدامية واألشعة الشمس
) Helianthus annuus(في تجربة لدراسة استجابة نبات زهرة الشمس  )(Singh 2007أوضح 

تحت  اآلزوتمن مستويات تطبيق عدة و األبعاد الفاصولياء الفرنسية للزراعة في صفوف مختلفة و
الفاصولياء الفرنسية في الزراعة  استجابة  كل من زهرة الشمس و أن ظروف الزراعة المطرية

وذلك لمؤشرات مساحة الورقة،  1-هكتار.Nكغ  80المفردة والمختلطة كانت إيجابية عند المستوى 
  .والناتج الصافي، Nومجموع المادة الجافة، وغلة البذور، وامتصاص 

ية أدى لزيادة معنوية اآلزوتة أن تطبيق األسمد Shekhawat and Shivay  (2008)أظهر
لغلة والزيت لنبات زهرة املحوظة في صفات جودة المحصول المدروسة من حيث معايير جودة 

حماض كمية األ فيالمطبق تغيرات ملحوظة  اآلزوتظهر مستويات بينما لم تُ ،الشمس الربيعي
عن طريق التغذية  اآلزوتمن 1-هكتار.كغ 80في زيت زهرة الشمس، حيث كان تطبيق  ةالدهني

بأمونيات الكالسيوم كافياً للحفاظ على اإلنتاجية والنوعية لنبات زهرة الشمس الربيعي تحت 
  .شمال الهندالمناخية لظروف ال

تأثير السماد الفوسفوري واآلزوتي على امتصاص  )2002(وزمالؤه Zubillaga  أوضح
-92- 46- 0( اآلزوتستويات من والغلة في نبات زهرة الشمس، حيث تم تطبيق أربع م اآلزوت

 اآلزوتامتصاص  معدل ، وتم قياسمن نبات زهرة الشمس على هجينين) 1-هكتار.كغ 138
وخلص البحث إلى أنه للوصول إلى أعلى حد للغلة تمت ، ومحتواه في التربة في مراحل النمو

 Legha and درس .فوسفورمن  ال 1-هكتار.كغ 40 + 1-هكتار.كغ 181بمعدل  اآلزوتإضافة 
Giri 1999) ( النمو والغلة ومحتوى الزيت لنبات زهرة الشمس  فيوالكبريت  اآلزوتتأثير

(Helianthus annuus.L) لآلزوتالجرعات القصوى  وكانت الربيع، موسمفي  لمزروعا 
 80بحدود  اآلزوتإضافة  أدتحيث  ،على التوالي 1- هكتار.كغ 53.6و  112والكبريت 

. النمو وصفات الغلة وغلة الزيت والبذور لزهرة الشمس بشكل ملحوظلتحسين معدل  1-هكتار.كغ
  ).1993(Schnug و ) Haneklaus)2003  وهذا يتفق مع نتائج

على  اآلزوتإلى جودة وكفاءة استخدام De Giorgio and Montemurro  (2005) وأشار
ألبيض في ظروف البحر ا اآلزوتتحت مستويات مختلفة من  مزروعنبات زهرة الشمس ال

أفضل استخدام ) 1-هكتار.Nكغ  50( بمعدلي اآلزوتالتسميد  ةالمتوسط، حيث أظهرت معامل
أن  )1999و 1998( خالل سنتي التجربةتبين و ،التلوث حدوث احتماليةمن لآلزوت مما يخفّض 

ياً بمعاملتي التسميد معنولم تتأثر اآلزوت كفاءة استعمال والممتص،  Nمجموع والغلة، كل من 
لوحظت االختالفات بين هجيني زهرة  و ).من نترات االمونيوم 1-هكتار.كغ 100، و 50(ي زوتاآل

على النقيض من ذلك و ،1999في موسم  اآلزوتالشمس في أداء المحصول و كفاءة استعمال 
على الغلة  اآلزوتاستجابة معنوية لمعامالت التسميد ب 1998ي خالل اآلزوتأظهرت نسب التسميد 
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وكفاءة استعماله  اآلزوتيشير االرتباط المعنوي بين امتصاص  و ،الصفات المدروسة غلبوعلى أ
ظروف ال ضمن لمزروعمحصول زهرة الشمس ا علىإلى أهمية التغذية اآلزوتية  نباتفي ال

أن  غلة البذريةلبحر األبيض المتوسط، بينما يؤكّد االرتباط السلبي بين محتوى الزيت والالمناخية ل
 . لزيتمنخفض لبذور يرتبط بمحتوى لل أعلى إنتاج

 ,40 ,80 , 0(بتجربة لدراسة تأثير عدة مستويات من اآلزوت ) (M.Sc ISHFAQ 2010 قام
في نمو وإنتاجية ) 1-هكتار.كغ120 ,40 ,80 , 0(و أربع مستويات من الكبريت ) 1-هكتار.كغ120

  Hysun-33،)لنضجمتوسط ا(SF187 ،)مبكر النضج( FH-331 ثالثة هجن من زهرة الشمس
من   1-هكتار.كغ 140و  80وتبين أن الغلة البذرية األعلى سجلت عند تطبيق ، )متأخر النضج(

حيث تم الحصول على أفضل  ،على التوالي  )1-هكتار.كغ 3000 - 3167(الكبريت و اآلزوت 
لضوء، أفضل امتصاص ل أعلى نسبة نمو للمحصول، أعلى مساحة ورقية،(النتائج للصفات التالية 

 ،1090(أقصى غلة من الزيت  سجلتكما ) أعلى وزن لأللف بذرة حجم رأس القرص،أعلى 
في جميع الصفات ) متأخر النضج( Hysun-33كما لوحظ تفوق الهجين ، )  1-هكتار.كغ 1121

 .المدروسة
وعادة ما تكون ، تتأثر نسبة الزيت ومكوناته من األحماض الدهنية بكمية اآلزوت المضافة

وأشارت العديد من األبحاث إلى انخفاض ، اآلزوت المضافة سلبية قة بين محتوى الزيت وكميةالعال
وزمالؤه  Ali و) 2006(وزمالؤه Al-Thabet  نسبة الزيت مع زيادة كمية السماد اآلزوتي

  .)2002( Scheiner و) 2004(
ذلك يمكن أن يعزى  إلى أن )2005(وزمالؤه Kutcher فقد أشار،  ولتفسير تلك العالقة السلبية 

الذي ينتج عن ازدياد وزن البذور ) diluting effect( تأثير التمديد أو التخفيف إلى ما يسمى
حيث بين البعض أنه  ،والعالقة السلبية بين المحتوى من البروتين والزيت، بازدياد التسميد اآلزوتي

واتج التمثيل الضوئي في تصنيع فإنه هناك ميل كبير الستخدام ن، عند وجود اآلزوت بكميات وفيرة
 Holmes أكد ذلك وقد ،)Fat synthesis(البروتينات وكميات أقل تستخدم لتصنيع المواد الدهنية

ز بادئات البروتين المتوافرة ية تحفّاآلزوتحيث أشار إلى أن وفرة اإلمدادات باألسمدة  ،(1980)
الضوئي في تكوين البروتين مما يبقي  وهناك ميل قوي الستخدام نواتج التركيب اآلزوتبكثرة في 

نهكمية أقل منه متاحة لتصنيع الدهون، واألمر نفسه بي Rathke  و )2005(وزمالؤهHao 
   ).2000( Malhi and Leachو) 2003(Poonia و) 2004(وزمالؤه 

نبي Poorter and Lambers (1992)  أنه ربما يكون السبب الفيزيولوجي لالرتباط السلبي أن
إلى أن زيادة  Jackson (2000) وأوضح .وى الكربوهيدرات في البروتين أقل منه في الزيتمحت

كمية السماد اآلزوتي أدت إلى تأخير الوصول للنضج، األمر الذي أدى إلى ضعف امتالء البذور 
دراسة أجريت في األرجنتين . والحصول على نسبة كبيرة من البذور الخضراء غير مكتملة النضج
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تمت إضافة و ،).Helianthus annus L(على نبات زهرة الشمس ) Balcarce(ة منطقفي 
، 0(األسمدة اآلزوتية لهذا النبات بمرحلة تشكل الزوج الثالث من األوراق الحقيقية بمعدالت مختلفة 

لوحظ أن التسميد اآلزوتي زاد الغلة من البذور  حيث ،)1-هكتار.كغ 200، 100، 50، 25
  ).2003( وزمالؤه Ruffo لم يكن له تأثيراً في نسبة الزيت في البذور والزيت، في حين أنه

تأثير معدل السماد اآلزوتي وموعد إضافته في الغلة من بذور  )2000(وزمالؤه  Nel كما درس
 1-هكتار.كغ 120، 70، 20نبات زهرة الشمس ونوعيتها من خالل استخدام ثالثة معدالت آزوت 

يفت كاملة عند الزراعة، أو نصف الكمية عند الزراعة ونصف على شكل نترات األمونيوم أض
الكمية عند بداية اإلزهار، أو ثلث عند الزراعة وثلثين في بداية اإلزهار وتم الحصول على زيادة 

كما  1-هكتار.كغ 50في الغلة من بذور زهرة الشمس مع كل زيادة في معدل السماد اآلزوتي قدرها 
أن  (2004) وزمالؤهAli  الحظ .تين وانخفضت نسبة الزيت فيهازاد محتوى البذور من البرو

 100-0 يآزوت معدل تسميدتطبيق عند كانت %) 39(االستجابة اإليجابية لمحتوى الزيت 
العالي أدت  اآلزوتأن الجرعات الزائدة من  (2004) وزمالؤه Ozerكما أوضح  .1 -هكتار.كغ

 1-هكتار.كغ 120- 0من  اآلزوتأدت زيادة نسب  لتأثير سلبي على تركيز الزيت في البذور حيث
  .1-كغ. غ 395إلى  417.9الزيت لنبات زهرة الشمس من  مردودإلى انخفاض 

 Geletaو ) 2002(وزمالؤه  Scheiner كما سجلت نفس االستجابة في دراسات أخرى
 ىمستو أن الزيادة في Al-Thabet (2006) بين ).1986(وزمالؤه Stear و) 1997(وزمالؤه 
، في البذور مع انخفاض النسبة المئوية للزيت كانت مرتبطة 1-هكتار.كغ 50إلى أكثر من  اآلزوت
في  اًانخفاض) 1-هكتار.كغ 200 ,150 ,100( اآلزوتنتج عن المستويات المرتفعة من حيث 

إلى %  40.7ارتفعت نسبة الزيت في البذور من  في حين ،محتويات الزيت مقارنة مع الشاهد
  .1- هكتار.كغ 50-0من  اآلزوتع زيادة مستوى م% 41.1
أنه يمكن أن يساهم الخلل  )1980(وزمالؤهHussein و) 1986(وزمالؤه Steer  أوضح قدو  

 .في نسبة الزيت في البذور هذا االنخفاض حدوث في تبادل األنزيمات في
محاصيل  فيالزيت  ونسبة اآلزوتزيادة مستويات السلبية بين  العلماء االستجابة كما درس
في نسبة الزيت في  اآلزوتتأثير  )2007(وزمالؤهAhmad حيث درس. األخرى البذور الزيتية

) 1-هكتار.كغ 80( لآلزوتوالحظ أنه نتج عن أعلى مستوى  Canola اللفت الزيتي محصول بذور
نسبة أعلى للزيت  1-هكتار.كغ 40وأنه نتج عن تطبيق %  41.6 في البذور أقل محتوى زيت

43.2 .%  
التسميد زيادة عن الناتج الزيتي الزيت في بذور الخردل واللفت  ةكان االنخفاض في نسب

اللفت  تسجيل تأثيرات مماثلة على محصول كما تم. (Ozer, 2003)غير مستغرب  اآلزوتي
 و) 2005(وزمالؤه  Rathkeو) 2005(وزمالؤه Kutcher  آخرين من قبلالزيتي 
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Cheema 2001(وزمالؤه (و Jackson)2000.( أشار Xie and Zhou (2003)  إلى أنه عادة
يؤثر كما  .عكسيةالمطبقة ومحتوى البذور من الزيت  اآلزوتالعالقة بين مستويات  تكونما 

 Momoh و) 2009( وزمالؤه Zheljazkov التسميد اآلزوتي على تركيب الزيت، حيث أوضح
ركيب أحماض البالمتيك واللينوليك حفزت ت اآلزوتأن الزيادة في مستويات  )2004(وزمالؤه 

وكان االختالف غير ملحوظ بمحتويات الحموض الدسمة األخرى ، على التوالي) 5.5%و  9.0(%
  .اآلزوتعند مستويات مختلفة من 

 نكما بي Sadras and Connor (1992)  تركيب  فيأن األصناف والشروط البيئية تؤثر
يوجد عالقة ارتباط سلبية قوية بين حمض اللينوليك  عالوة على ذلك ،الحموض الدسمة لحد كبير

بنسبة  األوليك حمض روهظفإن لذا  نتيجة التنافس بينهما كأحماض غير مشبعة األوليكوحمض 
بينما  (2000).وزمالؤه  Demurin ةمرتفعنسبة ب اللينوليك حمض روهظبالتأكيد  قابلهسي ةقليل

واللينوليك تتأثر  األوليكلنسبية بين أحماض أن العالقة ا Seiler and Steer (1990) أوضح
 ضئيالً اآلزوتبالطرز الوراثية وأنظمة درجات الحرارة خالل فترة تشكيل الزيت بينما كان تأثير 

  .اآلزوت إضافةعتمد على وقت او
بينما ارتفع تركيز  ،األوليكعلى حمض  لآلزوتالتأثير السلبي  Khaliq (2004) بين كما

 ) 2000( وزمالؤهGhani  ل، وسجاآلزوتلبالمتيك تدريجياً بزيادة مستويات حمض اللينوليك وا
إلى العالقات الكمية بين محتوى المواد ) (Karacal and Bozkurt 2001 أشاربينما  ،نتائج مماثلة

المغذية المضافة لنبات زهرة الشمس ونوعية الزيت الناتجة من البذور، وأشار التحليل  أنه كان 
ولوحظ االرتباط االيجابي  .على تركيز زيت البذور) 0.6151-( اً سلبياًتأثير زوتاآللمحتوى 

 اآلزوتو) 0.3289(والفسفور ) 0.4441(المنغنيز  مع نسب األوليك حمض المعنوي بين
، والبوتاسيوم اآلزوتبالمحتوى من  معنوياً وسلبياً اللينوليك تركيز حمضارتبط كما  ،)0.2853(

  ). على التوالي 0.2767- ،0.2245-  ،0.3559- (والفسفور 
زيادة معدل السماد اآلزوتي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج من جهة، وإلى تلويث التربة والبيئة  ؤديت

عتبر من أهم الملوثات ة ييجوفإلى المياه ال NO3-Nالنترات حيث أن تسرب ، من جهة أخرى
 و) 1996(وزمالؤه  Moreno  اآلزوتيةالناتجة عن االستخدام المكثف لألسمدة المعدنية وبخاصة 

 Bacon)1995(تقليل استخدام األسمدة المعدنية واستبدالها باألسمدة العضوية ضرورة  ، ما فرض
التي تعتبر مخزناً للعناصر المغذية للنبات ومصدراً غذائياً ألحياء التربة الدقيقة التي تعمل على 

 De و) 2007(وزمالؤه Fagundes  منها تحلل المادة العضوية وتحرير العناصر المعدنية
Caram  على االحتفاظ بالماء قدرة التربة  وتعمل المادة العضوية على تحسين ).2007(وزمالؤه

لتربة ما يزيد من تغلغل الجذور في االتبادل الغازي مما يؤدي لتحسين وتحسين نفاذيتها ومساميتها 
 Cation exchange(ة السعة التبادلية الكاتيونية كما تعمل المادة العضوية على زياد، وانتشارها
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capacity (CEC) ( كمادة مخلبية تحد من فقد العناصر الغذائية للتربة في منطقة الجذور وعملها
التربة من خالل إطالقها أليونات الهيدروجين والحموض العضوية  pHالنباتية فضالً عن خفضها 

  خواص التربةمن تحسن المادة العضوية  عاموبشكل  .CO2 Brady (1990)وغاز  المختلفة
Conrad وفي الوقت نفسه تعمل المادة العضوية على تحسين كفاءة امتصاص ) 1983(وزمالؤه

وبالتالي أصبح استعمال  )Jackson)2001 النبات للعناصر المغذية من األسمدة المعدنية المضافة
ة راً ضرورياً في نظم الزراعصيل أماألسمدة العضوية بمختلف أشكالها لمختلف المحا

سنوات  9على سبيل المثال في تجربة استمرت لمدة ، (2008) وزمالؤه  Sarwarالمستدامة
تمت إضافة كل من ، قمح ، خضار، لدراسة تأثير التسميد في دورة زراعية ذرة) 1993-2001(

ناعي معدني وسماد ص، )fresh dairy manure( ةطازجومخلفات األبقار الحلوب ال، الكمبوست
، أظهرت هذه الدراسة تفوق معاملة الكمبوست على كل من السماد المعدني ،إلضافة اآلزوت

، في التربةالمخزنة وعزي ذلك إلى زيادة كمية العناصر المعدنية ، ومخلفات الحيوانات الحلوب
بينما بقي تركيز ، وتقليل كمية العناصر المعدنية المفقودة أو المتسربة إلى المياه العميقة والسطحية

في ، الكربون و اآلزوت في التربة ثابتاً أو تناقص بعض الشيء بتأثير استخدام األسمدة المعدنية
 %16-13بمقدار اآلزوت  و،  %27حين أدى استعمال الكمبوست إلى زيادة الكربون بمقدار 

and Hepperly 2009) Scialabba.(  
كمبوست في تحسين خواص التربة والغلة تجربة أخرى لدراسة تأثير إضافة ال تبين في

أدى  1-كتاره.طن 10تبين أن إضافة الكمبوست بمعدل ، إفريقياالمحصولية في مناطق في غرب 
أدى  1-كتاره.طن 5وأن إضافته بمعدل  ،إلى الحصول على ثالثة أضعاف الغلة من الذرة البيضاء

كما أن إضافة الكمبوست أدت ، وستبالمقارنة مع عدم إضافة الكمب% 45إلى زيادة الغلة بمعدل 
درجة و إلى رفع قيمة  1-كغ.ميكرو مول 6إلى  4إلى زيادة السعة التبادلية الكاتيونية للتربة من 

   ).2001(وزمالؤه  Ouédraogoالحموضة 
تجربة على زهرة الشمس الزيتي أن إضافة  في) 2005( وزمالؤهMontemurro  بين

لفوسفور المتاح في التربة والحفاظ على مستويات البوتاسيوم الكمبوست أدت إلى زيادة كمية ا
كما لم يغير ، ورفع محتوى التربة من المادة العضوية وكمية الكربون بشكل معنوي، المتبادلة

ولم يكن هناك فروق معنوية في ، الكمبوست من كمية اآلزوت الممتصة أو في كفاءة امتصاصه
 Jabeen and ركما أشا .لسماد المعدني وإضافة الكمبوستالغلة من الزيت بين معاملتي إضافة ا

Ahmad )2009(  يم نمو وإنتاجية محصول زهرة الشمس باستخدام أسمدة عضويةفي دراستهم لتقي
 وسماد مخلفات تصنيع الغاز الحيويvermicompost ر من السماد العضوي المتخم مختلفة

biogas slurry  إلى أن استخدام كل من تحت مستويات مختلفة من الملوحةVermicompost 
أدى إلى تحسين مؤشرات النمو واإلنتاجية ولكن تم الحصول على أعلى إنتاجية  Biogas slurryو
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واستنتج العالمان أن استخدام األسمدة العضوية يمكن أن يحل ، عند استخدام خليط من السمادين
  .بشكل نظيف مس عضوياًمكان استخدام األسمدة المعدنية لزراعة محصول زهرة الش

في إيران على مدى موسمين  Miandoabفي تجربة أخرى أجريت في محطة أبحاث تبين و 
وخليط ) FYM مخلفات المزرعة(لدراسة تأثير كل من السماد المعدني والعضوي  1998و 1997

على أربع هجن من زهرة  الشمس integrated fertilizers من السماد العضوي والمعدني 
، الزهري ووزن القرص، أنه كان هناك زيادة في كل من الغلة البيولوجية والغلة من البذور، يتيالز

بذرة بازدياد كمية السماد سواء اآلزوتي المعدني أو  100ووزن ، الزهري وعدد البذور في القرص
دل العضوي وتم الحصول على أعلى إنتاجية من البذور والزيت عند استخدام السماد المعدني بمع

وأدى استخدام خليط من  1-هكتار.طن 30وعند استخدام السماد العضوي بمعدل  1-هكتار.كغ 200
السماد العضوي والمعدني إلى الحصول على أفضل النتائج في كافة المؤشرات السابقة بالمقارنة مع 

خدام ونتج عن استخدام الخليط رفع كفاءة است ،استخدام السماد المعدني أو العضوي كل على حدة
 وزمالؤه Gorttappeh السماد المعدني األمر الذي أدى لتقليل معدل استخدام األسمدة المعدنية

)2000(. 
وتراكيبها  (ON)العضوي  اآلزوتتأثير مصادر  and Helmy  (2009) Ramadanدرس

و كمخصب تقليدي أضيف بشكل منفرد أ  (AS)وكبريتات األمونيوم ONباإلضافة إلى مقارنة تأثير 
زهرة  نبات امتصاصدرجة  لزيت ولنسبة المئوية الومكونات الغلة، وي مجموعة على النمو، ف

سماد استخدام تفوقت معاملة  حيث ،تربة رملية لبعض المواد المغذية الدقيقة في مزروعالشمس ال
على المعامالت األخرى وأعطت أعلى  (FYM) المزرعة مخلفات وسماد (CM)الدجاج مخلفات 

بالنباتات في كل مراحل النمو على حدة مع  NPKامتصاص وغلة المادة الجافة، و، غلة محصول
أي  األحماض الدهنية الفردية و نسب الزيت في حين لم تعطي نسبةغلة البذور في مرحلة النضج، 
زيادة لأدى تطبيق المخصبات العضوية  وبشكل عام ،للسماد اآلزوتي فروق معنوية استجابة إلضافة

 .ة غير المشبعة مقارنة مع الشاهدميع األحماض الدهنيفي نسب ج
Loš (2008)أوضح k and Škarpa   تكوين األحماض و مؤشرات اإلنتاج التغيرات في

التسميد حيث تم تقييم تأثير ،والفوسفور اآلزوتاستجابة لتطبيق  نبات زهرة الشمس من ةالدهني 
، الفوسفور ،اآلزوت( العناصر الغذائيةتركيز و ،المادة الجافة محتوى الفوسفوري على و ياآلزوت

 مثل اإلنتاج مؤشراتباإلضافة لالنبات،  من قبلاستهالكهم و )الكالسيوم والمغنيسيوم ،البوتاسيوم
 ومحتوى إنتاج الزيتو محتوى الزيتو، بذرة 1000وزن و، قطر الرأسو، البذرية الغلة(

 للتسميد اآلزوتي وكان ،))اللينولينيكو اللينوليك ،ألوليكا، البالميتيوليك ،البالمتيك( ةالدهني األحماض
 في وقت مبكر من الممتص في النباتات اآلزوت كمية وزيادة المادة الجافة إنتاج في اًإيجابي اًتأثير
 واضحاً المادة الجافة إنتاج في الفوسفور تأثيرلم يكن  بينما ،)أوراق حقيقية 4(األوراق تشكل  بداية
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 النباتات النمو الخضري زاد وزن فترة وفي نهاية ،)أوراق حقيقية 10(األخيرة  مومراحل الن حتى
قرص ال رقطو، البذرية الغلة تارتفعكما . مقارنة مع بقية المعامالتي اآلزوتالمطبق عليها التسميد 

زيادة  أما .اآلزوت إضافة بعد بشكل ملحوظ محتوياتهو الزيت نسبةو، بذرة 1000وزن و ،الزهري
 .بذرة فقط من بين جميع المتغيرات المدروسة 1000الفوسفور في التربة أثرت على وزن  نسبة
 ة فيمعنوي اً إلى فروقالعنصرين السماديين المغذيين سوي معاملة إضافة تطبيق يؤدي لم كما

 .ة في الزيتالدهني األحماض محتوى
للمصادر  في دراسة الستجابة محصول زهرة الشمس) 2008(وزمالؤه Sharma  بين

الخليطة من السماد  التربة، أن المعاملة في صفاتوتأثيرها  لآلزوتالعضوية والالعضوية 
السماد المعدني+رالعضوي المتخم )vermicompost +(chemical fertilizer   25+25بنسبة 

على  الزراعة خالل موسمي) 1-هكتار.كغ 2160 و 1878(أعطت أعلى غلة حبية  1-هكتار.كغ
 .عن القطع الشاهدة لكل منهما على التوالي )%85.1و  43.9(زيادة تقدر بـ  ب التوالي،

نتاج المستدام اإلتأثير اإلدارة المتكاملة للمغذيات على  )2007( وزمالؤهThind  أوضح
لمحاصيل في دورة زراعية لمحصولي البطاطا وزهرة الشمس، حيث كان لألسمدة العضوية تأثير ل

 االستجابةوكانت  ،والصفات الفينولوجية لزهرة الشمس ،النمومعدل و معنوي على غلة البذور،
أكبر من األسمدة الخضراء كما أعطى تطبيق التسميد اآلزوتي  العضوي سماد المزرعةتطبيق ل

 .حبوبالتحسناً في غلة البذور ونمو النبات وزيادة مدة امتالء  1- هكتار.كغ 60بنسبة أكبر من 
على النمو  اآلزوت محصول وتطبيقلل تكاملالتسميد المتأثير  )2007(وزمالؤه Munir  بينكما 

تم الحصول  حيث ،( .Helianthus Annuus L) شمس الربيعي المزروعالوالغلة ونوعية زهرة 
معاملة تطبيق ب 1-هكتار.كغ 2792و 1- هكتار.كغ 2895(على الغلة القصوى من البذور 

أثناء سنتي الزراعة على  PM)( اد دواجنسم 1-هكتار.طن 8+ 1-هكتار.NPKكغ  50:75:50
 غلة 1-هكتار.NPKكغ  100:75:50الالعضوية  المعدنية استعمال المخصبات عطىأو ،)التوالي

 8 بمعدل PM و 1- هكتار.طن 20 بمعدل  FYM(األسمدة العضوية  تطبيق نسبياً  من برأك
مختلفة من  نسب عند تطبيقفروق معنوية النوعية المحصول كّل صفات  بينما أبدت) 1- هكتار.طن

  .المخصبات العضوية والالعضوية
 اآلزوتتأثير مصادر التسميد العضوية والالعضوية من ) Rao and Sumath )2007 بين

حيث أعطى  (Helianthus annuus.L)مع برامج ري مختلفة على نمو وغلة زهرة الشمس 
 الصفات المدروسة وذلك عند المعاملةي أعلى قيم معنوية لجميع اآلزوتالتزويد بجرعات السماد 

سماد المزرعة خالل من  اآلزوتمن % 25+السماد المعدني  خالل من اآلزوتمن % 75
  .عموماً المضاف والتي نتج عنها غلة ونمو أفضل للمحصول
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 فيأثر مستويات التسميد المضاف  Singa Rao and Praveen Kumar (2006)بين و 
زهرة الشمس عند  على محصول حت ظروف الزراعة المطريةتمكونات الزيت وغلة الزيت 

 .تطبيق دورة زراعية لألرز وزهرة الشمس حيث زاد استخدام األسمدة من نسبة الزيت ومحتوياته
تحسن خصائص التربة وزيادة كفاءة استخدام ل )2005( وزمالؤهMontemurro  رشاوقد أ
النفايات الصلبة، وتمت  الناتج عن تخمرالبلدي  سمادالفي نبات زهرة الشمس بإضافة  اآلزوت
 عن طريق 1- هكتار. Nكغ100نسبة المسمد ب زهرة الشمس غير المسمد معغلة محصول مقارنة 
نترات  إضافة النفايات الصلبة، سماد معدني عن طريق الناتج عن تخمر سماد البلديال إضافة

، وقد )معدني آزوت 1-هكتار.كغ 50 +سماد بلدي  1-هكتار.كغ 50(األمونيوم ، تسميد مختلط 
 ت٪، في حين بلغ60.9خالل مرحلة النمو الخضري اآلزوت كانت القيمة المتوسطة لالمتصاص 

، وتبين أن الناتجة٪ فيما بعد وكان االمتصاص مرتبطاً ايجابياً ومعنوياً مع الغلة 39.1فقط 
مزروع في ظروف يمكن أن يؤثر على أداء محصول زهرة الشمس ال لآلزوتاالمتصاص المتأخر 

وعالوة على ذلك أعطى السماد العضوي وحده أو باالشتراك مع األسمدة . البحر األبيض المتوسط
 1.58و  1.48، 1.51(مقارنة مع التخصيب باألسمدة المعدنية  من غلة الزيت المعدنية نفس العائد

 ).، للمعامالت الثالثة على التوالي1- هكتار.طن
في  العضوي اآلزوت لدراسة تأثير الحراثة و )2003( زمالؤهوLopez-Bellido  وفي دراسة

في زهرة الشمس، فقد  اآلزوتالتربة في دورة زراعية لزهرة الشمس مع القمح على امتصاص 
 اآلزوتتبين أن الحراثة لم تؤثر على كمية الغلة من محصول نبات زهرة الشمس بينما َأثّرت بقايا 

ة الشمس و محتوى الحبوب اللذان أعطيا زيادة معنوية بزيادة زهر بذور في التربة على تراكمه في
في التربة  العضوي اآلزوتلم تؤثّر بقايا بينما . ة إلى محصول القمح السابقضافالم اآلزوت نسب

 اآلزوتحصاد بزيادة نسبة الو دليل  اآلزوتوفقاً لذلك انخفضت كفاءة استخدام . على الغلة الحبية
 .ة للقمحمضافال

في دراسة ألثر إدارة التغذية المتكاملة في مراحل النمو  )2002(وزمالؤهDeshmukh  أوضح
الحرجة على الغلة ونوعية بذور نبات زهرة الشمس، أن محتوى الزيت وغلة المحصول الناتجة من 

كانت مشابهة لغلة المحصول والزيت الناتجة عن  اآلزوتمن  1- هكتار.كغ 83معاملة تطبيق 
ساعد استعمال األسمدة العضوية سواء منفردة أو  كما، اآلزوتمن  1-ارهكت.كغ 163معاملة 

محتوى التربة من العناصر على على الحفاظ  اآلزوتمن  1-هكتار.كغ 83مجتمعة مع معاملة 
  .اآلزوتمن  1-هكتار.كغ 163مقارنة مع الشاهد ومع معاملة  تهالمغذية وزياد
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  : Materials and Methods  مواد البحث وطرائقه
 : Plant materialالمادة النباتية  -1

 و )COBAN )V1: هما الزيتي الدراسة طرازين وراثيين من نبات زهرة الشمس استخدم في
حوث العلمية ، تم الحصول على بذورها من البنك الوراثي للهيئة العامة للب)V2( تركيبي القنيطرة

  .يوضح بعض خصائص الطرازين المدروسين) 3(والجدول .الزراعية
  .بعض الخصائص المورفولوجية واإلنتاجية للطرازين الوراثيين المستخدمين: 3 الجدول

متوسط   
ارتفاع 

  )سم(النبات

متوسط 
 100وزن 
  )غ(بذرة

متوسط 
اإلنتاجیة 

  )ھكتار/كغ(

وزن البذور 
في 
  )غ(النبات

متوسط عدد 
یام حتى األ

  )یوم(اإلزھار

متوسط عدد 
األیام حتى 

  )یوم(النضج 
  100  68  31.6  2138  5.5  141  كوبان

  107  74  32.2  2560  5.6  143  تركیبي القنیطرة

 :Experimental siteموقع تنفيذ التجربة   -2

متراً عن  743 جرش التي تقع على ارتفاع يمزرعة أب -في حقول كلية الزراعة نفذت التجربة
وذلك خالل الموسم  ،اًشرق )˚36.319(شماالً، وخط طول  )˚33.537(بحر، وعلى خط عرضسطح ال

  .2013الزراعي 
تتميز التربة في موقع تنفيذ التجربة بأنها تربة لومية عالية المحتوى من اآلزوت و الفوسفور و  

لتربة طبيعية البوتاسيوم والمادة العضوية والوسط قلوي ضعيف و الناقلية الكهربائية أو ملوحة ا
لموقع تنفيذ التجربة ارتفاع درجات الحرارة خالل ) 5(وتشير المعطيات المناخية الجدول ).4(الجدول

موسم النمو لكنها لم تكن مجهدة للنبات و كانت درجة الحرارة معتدلة خالل فترة النضج، وكانت 
مم، وكانت هناك  91 بين الهطوالت المطرية قبل زراعة المحصول في شهر حزيران جيدة وتراوحت

وتم أخذ القراءات في مخابر قسم المحاصيل ) مم 3.6(هطوالت مطرية بعد موسم النمو في شهر أيلول 
الحقلية، في حين تم تحديد نسبة الزيت وتحليله في مخابر الجودة الفنية التابعة لوزارة التجارة الداخلية 

  ).GC)Gas Chromatography ل الغازيالفص وحماية المستهلك وباستخدام جهاز سكسوليت وجهاز
  خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية في موقع تنفيذ التجربة: 4الجدول 

  المؤشر
  الخصائص الكیمیائیة  الخصائص الفیزیائیة

  رمل
(%)  

  سلت
(%)  

  طین
(%)  

N  
)%(  

P2O5  
) (ppm 

K2O  
(ppm) 

PH E.C 
)ds.m-1(  

المادة العضویة 
(%) 

  2.03  0.28  8.6  315  28.6  0.13  23.62  32.5  43.28  القیمة
  عالیة  طبیعیة  قلوي  عالي  عالي  عالي  تربة لومیة  الوصف

  .جامعة دمشق –كلية الزراعة - قسم علوم التربة: المصدر
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  )2013( خالل موسم زراعة محصول زهرة الشمس المعطيات المناخية في مكان تنفيذ البحث: 5 الجدول
  )ْم(درجة حرارة الھواء الدنیا   )ْم( درجة حرارة الھواء العظمى  الشھر
 16.00 34.53  حزیران
 17.66 36.65  تموز
 18.07 36.67  آب

 12.97 29.03  أیلول
 11.50 26.94  المتوسط
  أبي جرش –معطيات محطة أرصاد كلية الزراعة : المصدر

 :studied nutrient treatment ة المدروسةالسمادي المعامالت-3

 :باإلضافة إلى الشاهد ةالت سماديخمسة معامتم دراسة 

 )F0(الشاهد بدون تسميد  -

 ) F1(يوريا  1-هكتار.كغ  171.6 = 1-هكتار.Nكغ  80معدني بمعدل  آزوتيسماد  -

تم حساب هذه (يوريا  1-هكتار.كغ  257.5 = 1-هكتار.Nكغ  120معدني بمعدل  آزوتيسماد  -
 )F2() % 46.6 الكمية بناء على نسبة اآلزوت في اليوريا

 100تعادل ) (F3( 1- هكتار.طن7.7بمعدل) مصدر حيواني الكمبوست(سماد عضوي متخمر  -
 ) 1.3%تم حساب هذه الكمية بناء على نسبة اآلزوت في الكمبوست ( )آزوت 1-هكتار.كغ

 ).F4( )يوريا 1- هكتار.كغ 85.8(1-هكتار.N كغ 40+  1-هكتار.طن7.7بمعدل سماد الكمبوست -

 )يوريا 1-هكتار.كغ 128.7( 1-هكتار.Nكغ 60+ 1- هكتار.طن7.7بمعدل سماد الكمبوست -
)F5.( 

 :Cultivation methodالزراعة طريقة  -4

تم تحضير األرض للزراعة من خالل تنفيذ عدة فالحات بهدف تنعيم التربة والتخلص من 
ط خسم بين ال 50وبفاصل  م5خطوط بطول األعشاب الموجودة في الحقل ثم زرعت البذور في 

حيث كانت مساحة القطعة التجريبية سم،  25في حين أن المسافات بين النباتات كانت  ،واآلخر
وتم تسجيل كافة القراءات ، سم 3 -2وضعت البذور على عمق خطوط،  خمستحوي ) 2م12.5(

  .كل قطعةمن ن الداخليين خطيالمطلوبة على النباتات الموجودة ضمن ال
بتاريخ  الدفعة األولى عند الزراعة، ى ثالث دفعات متساويةعل )يوريا( تم إضافة السماد المعدني

والدفعة الثالثة عند تشكل ، )10/7/2013(بتاريخ  الدفعة الثانية بعد التفريد، )25/6/2013(
% 1.3(ذو المصدر الحيواني  أما بالنسبة لسماد الكمبوست، )27/7/2013( األقراص الزهرية

N-0.54%P - 3.2%K ( بتاريخ بل الزراعة بأسبوعين تمت إضافته ققد ف)إلتاحة ) 10/6/2013
حيث أن جميع اإلضافات السمادية السابقة تمت حسب . الوقت الالزم لتحلل المادة العضوية
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 2013حزيران من الموسم الزراعي  25الزراعة في  تمت .التوصية السمادية لوزارة الزراعة
  .أسبوعياًوتم ري المحصول 

  :الزراعة التوصية السمادية لوزارة
  هكتار/ كغ  260 -220نضيف %   46عيار ) p(فوسفوري  - 1
  هكتار/كغ  200 - 120نضيف % 50 عيار (k) البوتاسي  - 2

 :Investigated Traits ةمدروسال صفاتال - 5

ة على خمسة نباتات من كل قطعة تجريبية منشقة وبمعدل ثالثة مدروسال اتمؤشرالتمت دراسة  
  .مكررات

 وحتى بداية  قاعدة الساقمن طول النبات الكلي  )سم(النبات ارتفاعويمثل  ):مس(ارتفاع النبات
 .تم تسجيله بعد اكتمال تكوين األقراصالقرص الزهري و

  تم قياسه بواسطة المتر: )سم(قطر القرص الزهري. 

  تم قياسه بواسطة الميزان :)غ(متوسط الوزن الجاف للقرص الزهري. 

  تم قياسه بواسطة الميزان :)غ(متوسط وزن البذور في النبات. 

 ها يدوياً: )بذرة( متوسط عدد البذور في القرصلكل قرص على حدة وتسجيلها تم عد. 

 بواسطة الميزان بذرة 100تم قياس وزن  : )غ( متوسط وزن المئة بذرة. 

  حيث تم حساب وزن القشور للمئة  100×)غ(وزن البذور)/ غ(وزن القشور (%):نسبة القشور
 .تقشيرها بذرة بعد

  الموجودة في الكاملة مع البذور تم قياس الوزن الجاف للنباتات :)1-هكتار.كغ( الغلة البيولوجية 
 .1-هكتار.ثم حولت حسابياً إلى كغ 2م1

  وحولت حسابياً  2م1تم وزن البذور في النباتات الموجودة في  :)1-هكتار.كغ( الغلة من البذور
 .1-هكتار.إلى كغ

  100× الغلة البيولوجية/الغلة من البذور % = ل الحصاددليLopez-Bellido . وزمالؤه 
)2003(. 

 السوكسليت استخالص الزيت بجهازحيث تم  :(%) المقشورة نسبة الزيت في البذور    
(Soxhlet Fat Extraction method) . غرامات من البذور المقشورة بواسطة  5حيث تم طحن

ووضعت داخل كشتبان قماشي ذو  المطحونة بورق الترشيح المطحنة الكهربائية ثم لفت العينة
مغناطيس ثم ركب الكشتبان على ذراع الجهاز الذي يحوي ستة أذرع يركب على كل واحدة منها 

المستخدم  الطيار مذيبال(يتر في دورق معدني يحوي اإل يغطسو كشتبان يحوي عينة استخالص
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ويشغل الجهاز بعد وصله  ثم يركب المكثف .حجرة جهاز سكسوليت داخل) االستخالصفي عملية 
 .بالكهرباء

يسافر بخار  ثم .في الدورق المعدني الحاوي على عينة االستخالص حتى يتبخريسخن المذيب 
المادة الصلبة  حكم اإلغالق الذي يحويمال دورقال داخل يفيضل ويعودالمذيب في ذراع تقطير، 
داخل الدورق الحاوي لمذيب حيث يقطر ا بخاريضمن المكثف تبريد . المراد اإلستخالص منها
 .على عينة االستخالص

وذلك سوف يجعل المادة . تمتلئ الغرفة المحتوية على المادة الصلبة ببطء بالمذيب الدافئ
تترك هذه الدورة . يب يرجع مرة أخرى لدورق التقطيروالمذ. المرغوبة تذوب في المذيب الدافئ

خالل كل دورة فأن جزء من المركب  .تركت لمدة ساعتين ربةفي هذه التجوعدة مرات،  لتتكرر
 بعد عدة دورات فأن المركب.  يعاد تدويرهالطيار الذي  غير الطيار يذوب في المذيب

وزن بعد ذلك تم  .والمذيب الطيار يكون تبخر كلياً في دورق التقطير يكون تركز )الزيت(الثابت
البذور وتم طرح القيمة  غرامات مطحون 5ص من الدورق المعدني الحاوي على الزيت المستخل

حسبت نسبة ثم غرامات  5من من وزن الدورق الفارغ لنحصل على وزن الزيت المستخلص 
 AOAC) Association of Official Analytical لكل عينة على حدة الزيت كنسبة مئوية

Chemists ،1990(.  
  مع نسبة الزيت في ) ةقشورمال(ة من البذورحسبت من جداء الغل) 1-هكتار.كغ( الغلة من الزيت

 .)2005(وزمالؤه Montemurro .البذور

  ة الرئيسية غير المشبعة نسبة األحماض الدهني(Linoleic acid, Oleic acid) والمشبعة 

Palmitic Acid, Stearic acid) ( الفصل  تم تقدير ذلك باستخدام جهاز(%): في الزيت
بتحليل نوعي وكمي لمزيج من المركبات  الذي يقوم Gas Chromatograph (GC) الغازي

  .في البداية بفصل المركبات ثم تقديرها كمياً قومي ذالكيميائية إ
تصلح طريقة الفصل الكروماتوجرافي للغازات بواسطة هذا الجهاز لفصل مخاليط تصل 

عمود فصل يحتوي كمياتها إلى عدة ميكروجرامات وذلك بتمرير العينة في الحالة البخارية عبر 
على وسط ساكن سائل أو مادة صلبة ، فتتحرك مكوناتها بسرعات متفاوتة تبعاً لدرجة غليانها أو 

ويستخدم في هذا النمط الكروماتوجرافي وسط متحرك غازي وتدخل . ذوبانيتها أو إدمصاصها
كروماتوجرافيا العينة عمود الفصل في الحالة الغازية أيضاً ومن هنا جاءت تسمية هذه الطريقة ب

ف الضغط ودرجة وبصفة عامة يجب أن تكون العينة المراد فصلها ثابتة تحت ظرو تالغازا
العينة عادة بواسطة حقنها مباشرة عند قمة عمود الفصل من  حيث يتم إدخال .الحرارة المستخدمة

خالل سدادة مطاطية خاصة حيث يحملها الوسط المتحرك الغازي لتفصل على العمود وتصل 
  .مكوناتها المفصولة عند نهايتها ليكشف عنها بالكشاف المناسب
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حقن كمية صغيرة من العينة السائلة مباشرة إلى عمود الفصل خالل سدادة رقيقة في التجربة  مت
، ثم تم الحصول على بإستخدام حقنة تنتهي بإبرة مدببةمن مطاط السيليكون الذي يلتئم تلقائياً وذلك 

كل عينة محقونة في الجهاز، حيث يحتوي كل مخطط على نسبة جميع ل مطبوع مخطط بياني
  .األحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة التي قام الجهاز بفصلها من العينة المحقونة

  :Experimental design  تصميم التجربة - 6
الرئيسية حيث تمثل الطرز القطع   (Split plot design)القطع المنشقةتم تنفيذ التجربة وفق تصميم 

مخطط التجربة المستخدم )2(الشكل ويمثل وبثالثة مكررات ة القطع المنشقةوتمثل المعامالت السمادي.  
  V2 V1 

 
 

R1  

F1  F0 
F0  F1 
F5  F2 
F4  F3 
F2  F4  
F3  F5  

R2  

F3  F4  
F2  F5  
F1  F0  
F0  F1  
F5  F3  
F4  F2  

R3 

F2  F5  
F3  F4  
F5  F3  
F4 F2  
F0  F1  
F1  F0  

  مخطط التجربة في الحقل) 2(الشكل 

  :Statistical Analysisالتحليل اإلحصائي  - 7
عند ) L.S.D(قيم أقل فرق معنوي  لحساب Genstat12تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

لكل صفة من الصفات  بين المتغيرات المدروسة، وحساب معامل التباين% 5مستوى معنوية 
ب قيم عالقات االرتباط البسيط بين الصفات المدروسة باستخدام كما تم حسا، C.V ة المدروس

  SPSS.برنامج التحليل اإلحصائي 
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1  

عدم وجود فروقات معنوية في صفة ارتفاع ) 6(في الجدولبينت نتائج التحليل اإلحصائي 
أما  .)سم على التوالي 149و 148.9(ت بين طرازي زهرة الشمس كوبان وتركيبي القنيطرة النبا

في ارتفاع  1-هكتار.N كغ 120التسميد المعدني  فيما يتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق معاملة
 لوحده compostمعاملة إضافة الكمبوست تلتها وبدون فروق معنويةً ) سم 173.3(النبات 

 ارتفاع النبات صفةفي هذه  ةًمعنوي القيم أقلسجل ن الشاهد بدون تسميد أ، في حين )سم160.8(
ة سواء كانت معدنية أو عضوية أدت إلى زيادة في وهذا يعني أن اإلضافة السمادي) سم124.2(

، حيث يؤثر التسميد اآلزوتي إيجاباً بشكل رئيسي على النمو النبات مقارنة مع الشاهد ارتفاع
وبالتالي على كمية المادة الجافة المصنعة والمستخدمة لنبات عدد األوراق في ايادة الخضري وز

 Rao and  وهذا ما يتفق مع ما ذكرهمما ينتج عنه زيادة في ارتفاع النبات، في زيادة معدل النمو 

Sumathi )2007( نالحظ تفوق الطراز التفاعل بين المعامالت المدروسة،أما فيما يتعلق ب 
 )سم 182.3(معنوياً  1-هكتار. Nكغ 120 القنيطرة عند استخدام معدل التسميد اآلزوتي تركيبي 

لنبات عند زراعة كال الطرازين لأدنى ارتفاع سجل على بقية التفاعالت في هذه الصفة،  في حين 
 جدولال، )سم على التوالي124.4 و 124(الوراثيين كوبان وتركيبي القنيطرة في معاملة الشاهد 

  .)3(والشكل )6(

 المدروسة نبات زھرة الشمسطرز ل )سم( تأثیر معامالت التسمید في صفة ارتفاع النبات) 6( جدول

  المعاملة
 الطرز الوراثیة

  كوبان  تركیبي القنیطرة  المتوسط
  e  124 e   d124.2 124.4  بدون تسمید شاھد

  bcd  153.3 bcd  bc 151.7 150.1 1-ھكتار.N كغ 80
  a ab 164.3  a 173.3 182.3 1-ھكتار.N كغ 120

  bc  163.1ab  ab160.8 158.6  الكومبوست
  de  139.9 cde   c138.3 136.7 1- ھكتار.N كغ 40+  الكومبوست
  cde  149.2 bcd  c 145.5 141.8 1-ھكتار.Nكغ 60+ الكومبوست

 a149     a148.9 148.9   المتوسط

LSD (0.05) 
  لتفاعلا  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا

7.66 13.26  18.75 
C.V(%) 7.5  
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المدروسة الشمس زھرة نبات طرزفي  )مس(ارتفاع النبات  صفة في التسمید معامالت تأثیر) 3( شكل 
 
2  

 
يعد قطر القرص الزهري من المؤشرات الهامة في تحديد الغلة البذرية، حيث ترتبط كمية أو 

 Ozerو )2002( وزمالؤهZubillaga  قطر القرص الزهري عدد البذور بشكل إيجابي مع
  .)2004( وزمالؤه

ينت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية في صفة قطر القرص الزهري بين ب
 ).7(جدول ال )سم على التوالي 10.87 و 11.31(طرازي زهرة الشمس كوبان وتركيبي القنيطرة 

معنوياً  1-هكتار. Nكغ120 معدنيالتسميد ال يد نالحظ تفوق معاملةأما فيما يتعلق بمعامالت التسم
سجلت ، في حين )سم 13.77(  في قطر القرص الزهري على بقية معامالت التسميد المدروسة

أن اإلضافات  ويالحظ )سم 9.65(في هذه الصفة  ةًمعنويالقيم الشاهد بدون تسميد أقل  معاملة
مقارنة مع  لمدروسة أدت إلى زيادة في قطر القرص الزهريا المعدنية أو العضوية ةالسمادي
حيث أن توفر  ،Lošák and Škarpa (2008) وهذا يتطابق مع النتائج التي توصل لها الشاهد

يعزز محتوى الكلوروفيل في األوراق وتنشط عملية التمثيل الضوئي وتزداد اآلزوت بشكل أساسي 
شعة الشمسية ما يزيد من معدل النمو وكمية المادة مساحة الورقة وبالتالي مساحة اعتراض األ

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات  .اآلزوتالجافة المصنعة، مقارنة مع معاملة عدم إضافة 
 وزمالؤه Shekhawat و) 2004(وزمالؤه Ozer و )2002( وزمالؤه Zubillagaأخرى 

)2008(.  

182.3
149 148.9

124.2

151.7
173.3 160.8

138.3
145.5

0

40

80

120

160

200

تسمیدبدونشاھد -1ھكتارN.كغ 80 كغ 120
.N1ھكتار-

الكومبوست  40 +الكومبوست
-1ھكتارN.كغ

 60+الكومبوست
.N1ھكتار-

الطرزمتوسط
الوراثیة

القنیطرةتركیبي كوبان السمادیةالمعامالتمتوسط
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نبا
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اع
رتف

ا
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نالحظ ) معامالت تسميد× طرز وراثية (سة أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدرو 
 120تفوق الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة عند زراعته باستخدام معدل التسميد اآلزوتي 

تاله مباشرة و بدون فروق  )سم14.77(معنوياً على معظم المعامالت في هذه الصفة 1-هكتار.Nكغ
التسميد معاملة و1- هكتار.N كغ120زوتي التسميد اآل معنوية الطراز كوبان عند زراعته في معاملة

أدنى  الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة سجل، في حين 1- هكتار.Nكغ 60+الكومبوست الخليط 
   ).4(شكلوال) 7(الجدول، )مس 8.57( ي معاملة الشاهدف تهقطر القرص الزهري عند زراعل قيمة

  المدروسة نبات زھرة الشمسطرز ل )سم(تأثیر معامالت التسمید في صفة قطر القرص الزھري )7( جدول

  المعاملة
  الطرز الوراثیة

  المتوسط
  كوبان  تركیبي القنیطرة

 d 10.73 bcd 9.65 b 8.57  شاھد بدون تسمید
 bcd 10.96 bcd 11.12 b 11.29 1-ھكتار.N كغ 80
 a 12.77 ab 13.77 a  14.77 1-ھكتار.N كغ 120

 cd 10.77 bcd 10.23 b 9.69  الكومبوست
 bcd 10  bcd 10.23 b 10.47 1- ھكتار.N كغ 40+ الكومبوست 
 bcd 12.63 abc 11.53 b 10.43 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

 a 11.31 a 11.09 10.87  المتوسط

LSD (0.05) 
  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا

1.076  1.864  2.636  
C.V(%) 14.1  

  

 

  المدروسة طرز نبات زھرة الشمسفي  )سم(سمید في صفة قطر القرص الزھري تأثیر معامالت الت) 4(شكل 
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-1ھكتارN.كغ

 60+الكومبوست
-1ھكتارN.كغ

الطرزمتوسط
الوراثیة

القنیطرةتركیبي كوبان السمادیةالمعامالتمتوسط

طر
ق

 
ص

قر
ال

 
ي 

ھر
لز

ا
)

)سم



31 
 

3  

 
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية في صفة متوسط الوزن الجاف  

ى عل)غ 54.2 و 55.5(للقرص الزهري بين طرازي زهرة الشمس كوبان وتركيبي القنيطرة 
 كغ120ي معدنالتسميد ال أما فيما يتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق معاملة ).8(جدولالتوالي 

N.في متوسط الوزن الجاف للقرص الزهري معنوياً على بقية معامالت التسميد المدروسة 1-هكتار 
 39.7( 1- هكتار.N كغ 40+ الكومبوست  معاملة إضافةسجلت أقل قيمة عند ، في حين )غ102.1(
  ).غ 45.47(تاله بدون فروق معنوية معاملة الكمبوست  )غ 39.81(ومعاملة الشاهد  )غ
متوسط تحسن ملحوظ في  إلى تؤدي المعدني المتاح للنبات بصورة ميسرة ن زيادة نسبة اآلزوتإ 

  ).2004(وزمالؤه  Ozerو ) 2000(وزمالؤه Gorttappeh  الوزن الجاف للقرص الزهري
نالحظ تفوق ) معامالت تسميد× طرز وراثية (لتفاعل بين المعامالت المدروسة أما فيما يتعلق با

 كغ120عند زراعته باستخدام معدل التسميد اآلزوتي  معنوياً الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة

N.الطراز الوراثي  سجل، في حين )غ126.22( في متوسط الوزن الجاف للقرص الزهري 1-هكتار
 23.41( في معاملة الشاهد عتهلوزن الجاف للقرص الزهري عند زراى قيمة لأدنتركيبي القنيطرة 

  ).5(شكل رقم وال) 8(الجدول ،) غ
  المدروسة زھرة الشمسنبات طرز ل )غ(تأثیر معامالت التسمید في صفة الوزن الجاف للقرص الزھري ) 8( جدول

  المعاملة
  الطرز الوراثیة

  المتوسط
  كوبان  تركیبي القنیطرة

 g 56.21 cd 39.81 d 23.41  د بدون تسمیدشاھ
 c  44.18 def  51.95 b 59.72 1-ھكتار.N كغ 80
 a 78.06 b  102.14 a 126.22 1-ھكتار.N كغ 120

 fg  55.21 cde  45.47 bcd 35.72  الكومبوست
 f  40.13 f  39.74 cd 39.35 1- ھكتار.N كغ 40+ الكومبوست 
 ef  59.41 c  50.24 bc 41.07 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

 a 55.53 a 54.89 54.25  المتوسط

LSD (0.05) 
  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا

5.67  9.81  13.88  
C.V(%) 15  
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 في طرز نبات زھرة الشمس المدروسة )غ(تأثیر معامالت التسمید في صفة الوزن الجاف للقرص الزھري) 5(شكل 

4  

 
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية في صفة متوسط وزن البذور في 

جدول على التوالي ) غ 32.2 و 31.6(النبات بين طرازي زهرة الشمس كوبان وتركيبي القنيطرة 
 1-تارهك.N كغ120 معدنيأما فيما يتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق معاملة التسميد ال) .9(

تالها ) غ49.77( في متوسط وزن البذور في النبات معنوياً على بقية معامالت التسميد المدروسة
الشاهد ، في حين كانت معاملة )غ 38.67( 1-هكتار.N كغ 60+الكومبوست التسميد الخليط معاملة 

كمية  زيادة ن اإلضافات السمادية أدت إلىإ .)غ 18.02(في هذه الصفة  ةًاألقل معنويبدون تسميد 
على  للتسميد اآلزوتي تأثير الكبيرعديدة إلى ال وقد أشارت أبحاثالمادة الجافة المصنعة في النبات، 

زهار األ( و التكاثرية )أوراق( الخضرية النموات معدل نمو وتطورحيث أن نبات زهرة الشمس، 
 المبكرة النمو ةخالل فتر اآلزوتبنقص اآلزوت، حيث يسبب نقص  بشكل كبير تتأثر) البذورو

 LAIاألوراق وتأخير نموها وبالتالي ينتج عنه انخفاض في دليل المساحة الورقية نسبة  انخفاض في
، وبالتالي كمية المادة الجافة المصنعة والمسخرة األشعة الشمسية ستقبالوبالتالي انخفاض معدل ا

  Hocking Steer and(صل إليها ، وهذا يتوافق مع النتائج التي توللبذور في مرحلة امتالء البذور
، وعلى العكس من ذلك، إن ))2002( Lawlor ؛1987) (وزمالؤه  Blanchet؛  (1983,1995)

وهذا يتوافق مع  ،متوسط وزن البذور في النبات مقارنة مع الشاهد ينعكس إيجاباً على اآلزوتتوفر 
ويكون اآلزوت  .(2008)) وزمالؤه Shekhawat؛ Sing) )(2007 النتائج التي توصل إليها

126.22

54.25
55.53

39.81
51.95

102.14

45.47
39.74

50.24

0

30

60

90

120

150

تسمیدبدونشاھد -1ھكتارN.كغ 80 -1ھكتارN.كغ 120 الكومبوست  40 +الكومبوست
-1ھكتارN.كغ

 60+الكومبوست
-1ھكتارN.كغ

الطرزمتوسط
الوراثیة

القنیطرةتركیبي كوبان السمادیةالمعامالتمتوسط

ي 
ھر

الز
ص 

قر
 لل

ف
جا

 ال
زن

لو
ا

)غ(



33 
 

الموجود في السماد المعدني متاح بصورة ميسرة أكثر من ذلك في السماد العضوي الذي قد يكون 
  ).   1-هكتار.N كغ120(ة أكبر في معاملة السماد المعدني غير مختمر تماماً، لذلك كان مدى االستفاد

نالحظ تفوق ) معامالت تسميد×  طرز وراثية(أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة  
كغ 120المعدني الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة عند زراعته باستخدام معدل التسميد اآلزوتي 

N.في حين )غ 58.09(في هذه الصفة  السمادية المدروسة المعامالتجميع معنوياً على  1-هكتار ،
زراعة الطراز الوراثي تركيبي متوسط وزن البذور في النبات عند القيم معنوية ل سجلت أدنى

  ).6(شكل رقم وال) 9(الجدول ،)غ 13.27(القنيطرة في معاملة الشاهد

  لطرز نبات زھرة الشمس المدروسة )غ(تأثیر معامالت التسمید في صفة متوسط وزن البذور في النبات) 9(جدول

 

 

  س المدروسةالشم زھرة نبات لطرز )غ(النبات في البذور وزن متوسط صفة في التسمید معامالت تأثیر) 6( شكل
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  الطرز الوراثیة  المعاملة
  المتوسط

  كوبان  تركیبي القنیطرة
 f 23.14 e 18.02 d 13.27  سمیدشاھد بدون ت

 cd 29.61 de 32.4 c 35.2 1-ھكتار.N كغ 80
 a 41.45 bc 49.77 a  58.09 1-ھكتار.N كغ 120

 e 28.77 de 24.94 d 21.1  الكومبوست
 e 33.22 cd 27.52 d 21.83 1- ھكتار.N كغ 40+ الكومبوست 
 b 33.47 cd 38.67 b 43.86 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

 a 31.61 a 31.92 32.23  المتوسط

LSD (0.05) التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا  
3.182  5.512  7.795  

C.V(%) 14.5  
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5  

 
على الطراز كوبان في  ياًتحليل اإلحصائي تفوق الطراز تركيبي القنيطرة معنوبينت نتائج ال

أما فيما يتعلق بمعامالت التسميد ) .10(جدول  )غ على التوالي 3.88و 4.42(وزن المئة بذرة  
معنوياً على بقية معامالت التسميد  1-هكتار. Nكغ120التسميد المعدني  نالحظ تفوق معاملة

 60+الكومبوست  التسميد الخليط، تالها معاملة ) غ 4.74(ط وزن المئة بذرة في متوسالمدروسة 
 معاملة الشاهدبذرة عند  100في حين سجلت أقل قيمة لمتوسط وزن  ،)غ4.45( 1-هكتار.N كغ
أن اإلضافة السمادية سواء كانت معدنية أو عضوية أدت إلى زيادة أيضاً يعني  مما  ).غ 3.44(

تيجة التأثير اإليجابي للتسميد اآلزوتي على المجموع الخضري للنبات وزن المئة بذرة ن في
 وهذا يتفق مع ما ذكره وبالتالي على كمية المادة الجافة المصنعة في األوراق والمنقولة إلى البذور

ISHFAQ )2010(.   
 يطرةفقد تفوق الطراز الوراثي تركيبي القن أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة،

 5.71(في هذه الصفة  1-هكتار.N كغ 120 عند زراعته باستخدام معدل التسميد اآلزوتي معنوياً
بذرة عند زراعة الطراز الوراثي كوبان في معاملة  100وزن قيمة ل أدنى جلتس، في حين )غ

  .)7(والشكل )10(جدولال، )غ 3.23( الشاهد

  المدروسة لطرز نبات زھرة الشمس )غ(بذرة 100ن تأثیر معامالت التسمید في صفة متوسط وز)10(جدول

  المتوسط  الطرز الوراثیة  المعاملة
  كوبان  تركیبي القنیطرة

 g 3.243 i 3.44 f 3.653  شاھد بدون تسمید
 d 3.94 e 4.45 b 4.723 1-ھكتار.N كغ 80
  a 3.767 f a 4.74 5.713 1-ھكتار.N كغ 120

  h 3.75 f e 3.59 3.437  الكومبوست
 b 3.653 g 4.34 c 5.047 1- ھكتار.N كغ 40+ لكومبوست ا

  e 4.947 c  b4.455 3.963 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 
  a 3.883 b 4.15 4.423  المتوسط

LSD (0.05) التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا  
 0.022  0.039  0.054  

C.V(%) 0.8  
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  لطرز نبات زھرة الشمس المدروسة) غ( بذرة 100توسط وزن في صفة متأثیر معامالت التسمید ) 7(شكل 
  

6  

أشارت نتائج التحليل صفة عدد البذور في القرص من مكونات الغلة الهامة، وقد  دعتُ
عدم وجود فروقات معنوية في صفة متوسط عدد البذور في القرص بين طرازي زهرة لاإلحصائي 

وبالنسبة ). 11(جدول) بذرة على التوالي 648.22و 690.91(مس كوبان وتركيبي القنيطرة الش
 80و 1-هكتار.Nكغ120 المعدني التسميد اآلزوتي تيلمعامالت التسميد، فنالحظ تفوق معامل

في متوسط عدد البذور في القرص معنوياً على بقية معامالت التسميد المدروسة  1-هكتار.Nكغ
 ةًاألقل معنوية الشاهد معامل ت، في حين كان) قرص على التوالي/ بذرة  743.8و 831(الزهري 

حيث يكون اآلزوت للتسميد المعدني  األثر األكبر كان أي أن) قرص/ بذرة 486.5 (في هذه الصفة
سهل االمتصاص، األمر الذي انعكس إيجاباً على نمو النبات خاصةً في المراحل األولى ومرحلة 

وهذا يتفق مع ما والعقد،  األمر الذي انعكس إيجاباً على عدد البذور في القرص، تشكل األزهار 
  . (2008) وزمالؤهShekhawat  ذكره

أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة نالحظ تفوق الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة 
، تاله )القرص/ بذرة 927( 1-هكتار.Nكغ120 عند زراعته باستخدام معدل التسميد اآلزوتي

 1-هكتار.Nكغ 40+الكومبوستالخليط  السماد وبدون فروقات معنوية الطراز كوبان في معاملة
 1-هكتار.Nكغ 80والطراز تركيبي القنيطرة عند معاملة التسميد المعدني ) القرص/ بذرة 874.3(
زراعة الطراز عدد البذور في القرص عند لمتوسط  أدنى سجل، في حين )القرص/ بذرة 786.3(
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 )11( جدولال، )القرص/ بذرة 435.5(الوراثي تركيبي القنيطرة في معاملة الشاهد بدون تسميد 
  ).8(والشكل

  المدروسة لطرز زھرة الشمس )القرص/بذرة (تأثیر معامالت التسمید في صفة متوسط عدد البذور في القرص) 11(جدول

  الطرز الوراثیة  المعاملة
  المتوسط

  كوبان  یطرةتركیبي القن
  f  537.5 def  486.5 d 435.5  شاھد بدون تسمید

  abc  701.5 bcd  ab 743.9 786.3 1-ھكتار.Nكغ  80
  a  735.6 bc  a831.3 927 1-ھكتار.Nكغ  120

  ef  621.5 cde  cd559.1 496.7  الكومبوست
  ef  874.3 ab  689.3 bc 504.3 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
  bc  675.1 cd   b707.3 739.5 1-تارھك.Nكغ 60+الكومبوست 

 a648  a691  669.5   المتوسط
LSD (0.05) 

 
  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا

63.8 110.6 156.3  
C.V(%) 13.9  

  

 

  المدروسة لطرز زھرة الشمس) القرص/بذرة (صفة متوسط عدد البذور في القرصفي  التسمید معامالت تأثیر) 8( شكل
  
7 1 

بينت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية في صفة الغلة البيولوجية بين 
على 1- هكتار.كغ 19254و 19670( تركيبي القنيطرة وكوبانالمدروسين طرازي زهرة الشمس 

يد اآلزوتي التسم أما فيما يتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق معاملة ).12(جدول )التوالي
حيث أن ، )1-هكتار.كغ 33301(معنوياً على بقية معامالت التسميد المدروسة  1-هكتار.Nكغ120
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للنبات الكامل  المجموع الخضريأدى لزيادة ملحوظة في كتلة  وفرة اآلزوت المعدني بكمية كبيرة
 ).2000(ه وزمالؤ Gorttappehوهذا يتفق مع ما توصل إليه 

 ).1- هكتار.كغ 11949(شاهد بدون تسميد األقل معنوياً في هذه الصفة في حين كانت معاملة ال
أما فيما يتعلق بالتفاعل بين معامالت التسميد المدروسة والطرز الوراثية نالحظ تفوق الطراز 

عند زراعته باستخدام معدل التسميد  معنوياً في الغلة البيولوجية الوراثي تركيبي القنيطرة
، في )1-هكتار.كغ  39061( مقارنة مع باقي المعامالت المدروسة 1-هكتار.Nكغ 120اآلزوتي

عند زراعة الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة في معاملة معنوياً حين كانت الغلة البيولوجية األدنى 
  .)9(والشكل )12( جدولال، ) 1-هكتار.كغ 11088(الشاهد بدون تسميد 

  المدروسة لطرز زھرة الشمس )1-ھكتار.كغ( لبیولوجیةتأثیر معامالت التسمید في الغلة ا) 12( جدول

  الطرز الوراثیة  المعاملة
 المتوسط

  كوبان  تركیبي القنیطرة
 e  12811 de  11949 c 11088  شاھد بدون تسمید

 de  13621 de  14053  bc 14485 1-ھكتار.Nكغ  80
 a 27541 b  33301 a   39061 1-ھكتار.Nكغ  120

 cde  23243 bc  19469 b 15696  الكومبوست
 cd  18784 cde  19157 b 19531 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
 cde  19525 cd  18843 b 18160 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

 a 19254 a 19463.6 19670  المتوسط
LSD (0.05) 

 
 التفاعل  معامالت السماد  لطرز الوراثیةا

2917  5052.3  7145  
C.V(%) 21.8  

  

 

  المدروسة لطرز زھرة الشمس) 1-ھكتار.كغ( في الغلة البیولوجیة التسمید معامالت تأثیر) 9( شكل
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8 1 

ن طرازيالبينت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية في صفة الغلة من البذور بين  
على  1-هكتار.كغ 2529 و 2578(ان زهرة الشمس تركيبي القنيطرة وكوبلنبات  الوراثيين المدروسين

 120ي معدنالتسميد ال أما فيما يتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق معاملة ).13(جدول )التوالي
 طتها مباشرة معاملة التسميد الخليتلمعنوياً على بقية معامالت التسميد المدروسة  1-هكتار.Nكغ

أدت إضافة اآلزوت من . )على التوالي 1-هكتار.كغ 3093و  3982( 1- هكتار.Nكغ 60+الكومبوست 
خالل السماد المعدني إلى وفرة هذا العنصر للنبات منذ المراحل األولى للنمو مما أدى لتشكيل مجموع 
خضري جيد ومساحة ورقية فعالة في عملية التمثيل الضوئي و بالتالي تراكم المادة الجافة ونقلها إلى 

بذرة مما انعكس  100يم الريات وهذا زاد في عدد البذور ووزن البذور مع وفرة المياه من خالل تقد
الخليط أعطى نتيجة جيدة نوعاً ما، حيث أن وجود السماد أن التسميد كما  .على زيادة غلة البذور

العضوي يؤدي لتحرير العناصر المغذية بشكل بطيء ويحسن من كفاءة استخدام السماد المعدني األمر 
) 2004(وزمالؤه  Özerما توصل إليهوهذا يتفق مع لى الغلة ومكوناتها الذي انعكس إيجاباً ع

وقد سجلت أقل قيمة للغلة البذرية  .Sing (2007) ذكره ما مع ناقضتوي )2008(وزمالؤه Biscaroو
  ).1- هكتار.كغ 1456.5(بدون تسميد  معاملة الشاهدفي 

المعامالت المدروسة نالحظ تفوق الطراز الوراثي و الطرز الوراثية أما فيما يتعلق بالتفاعل بين 
كغ  120 المعدني اآلزوتي عند زراعته باستخدام التسميد معنوياً في الغلة من البذورتركيبي القنيطرة 

N.في حين  )1- هكتار.كغ 4647( 1-هكتارعند زراعة الطراز الوراثي البذرية لغلة ل جلت أدنى قيمةس
  ).10(والشكل  )13( جدولال ،)1- هكتار.كغ 1062(لشاهد بدون تسميد تركيبي القنيطرة في معاملة ا

  المدروسة لطرز زھرة الشمس )1-ھكتار.كغ( تأثیر معامالت التسمید في صفة الغلة من البذور) 13( جدول

  الطرز الوراثیة  المعاملة
  المتوسط

  كوبان  تركیبي القنیطرة
 f 1851 e 1456.5 e 1062  شاھد بدون تسمید

 cd 2369 de 2592 c 2816 1-ھكتار.Nغ ك 80
 a 3316 bc 3982 a 4647 1-ھكتار.Nكغ  120

 e 2302 de 1995 d 1688  الكومبوست
 e 2658 cd 2202 d 1746 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
 b 2678 cd 3093 b 3509 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

 a 2529 a 2553.5 2578  المتوسط
LSD (0.05) 

 
الوراثیة لطرزا  التفاعل معامالت التسمید 

254.6 441 623.6 
C.V(%) 14.5  
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المدروسة الشمس زھرة لطرز )1-ھكتار.كغ(البذور من الغلة صفة في التسمید معامالت تأثیر) 10( شكل 

  
9 % 

رة بين طرازي زه نسبة القشوربينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية في صفة 
أما فيما يتعلق ) .14(جدول على التوالي %) 25.13 و 29.314(الشمس تركيبي القنيطرة وكوبان 

 الكومبوستإضافة  معاملةأن أعلى نسبة للقشور وبشكل معنوي كانت في بمعامالت التسميد نالحظ 
ست الكومبو معاملة إضافة سجلت، في حين %)30.74(على بقية معامالت التسميد المدروسة  لوحده

ولكن بدون فروق معنوية مع كل من معاملة  %) 23.46( نسبة قشورأقل  1- هكتار.Nكغ 60+
  ).على التوالي% 27.98، 25.91، 25.58(، والشاهد 1- هكتار.Nكغ 80، و120التسميد المعدني 

يالحظ أن معاملة التسميد الخليط أعطت أقل نسبة من القشور وبالتالي أعلى نسبة من لب للبذور 
   .ة إنتاجية هامة جداً من صفات الغلةوهي صف

أن نالحظ ) معامالت تسميد× طرز وراثية (أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة 
الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة عند زراعته بإضافة أعلى نسبة معنوية للقشور كانت لدى 

%)  34.74( 1-هكتار.Nكغ 40+ستولدى الطراز نفسه في معاملة الكمبو ،%)34.89( الكومبوست
 عند زراعة الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة في معاملة إضافة قشورللنسبة  جلت أدنىسفي حين 

التفاعالت  باقيمع مقارنة ولكن بشكل غير معنوي  ،%)  22.26( 1- هكتار.Nكغ 60+الكومبوست 
  ).11(شكل وال  )14(الجدول . األخرى
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  المدروسة لطرز زھرة الشمس % نسبة القشور فيالتسمید  تأثیر معامالت) 14( جدول

  المعاملة
  الطرز الوراثیة

  المتوسط
  كوبان  تركیبي القنیطرة

 ab 25.91 bc 27.98 abc 30.05  شاھد بدون تسمید
 bc 26.14 bc 25.91 abc 25.69 1-ھكتار.Nكغ  80
 bc 25.31 bc 25.58 bc 25.85 1-ھكتار.Nكغ  120

 a 26.59 bc 30.74 a 34.89  الكومبوست
 a 24.51 bc 29.63 ab 34.74 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
 bc 22.27 c 23.46 c 24.64 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

 a 25.12 b 27.22 29.31  المتوسط

LSD (0.05)  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا  
2.613  4.527  6.402  

C.V(%)  14  
  

  
  لطرز زھرة الشمس المدروسة% تأثیر معامالت التسمید في نسبة القشور ) 11(شكل 

10 % 

بين  ل الحصاددليوجود فروقات معنوية في صفة  عدم) 15(الجدول  نتائج التحليل اإلحصائي منلوحظ 
أما فيما يتعلق  .على التوالي %) 13.78 و 14.14(تركيبي القنيطرة  و طرازي زهرة الشمس كوبان

 في دليل الحصاد من اآلزوت المعدني 1-هكتار.Nكغ 80 إضافة بمعامالت التسميد نالحظ تفوق معاملة
على  %16.75و 19.19( 1- هكتار.Nكغ 60+الكومبوست  تالها وبدون فروق معنوية معاملة إضافة

ة معاملة إضاف تفي حين كان بقية معامالت التسميد المدروسة وكانت الفروق معنوية مع) التوالي
إضافة اآلزوت من خالل السماد  ؤديتلم . %)10.48(في هذه الصفة  ةًاألقل معنوي لوحده الكومبوست

إلى الحصول على أعلى قيم لمعامل الحصاد رغم أنه أعطى أعلى قيم للغلة البذرية والغلة  المعدني
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الخضري ووزن  البيولوجية، وهذا يدل على أن التسميد اآلزوتي المرتفع أدى إلى زيادة معدل النمو
 Massignam وهذا يتفق مع ما توصل إليه. لنبات بدرجة أكبر من وزن البذورالمجموع الخضري ل

  . (2009) وزمالؤه
نالحظ تفوق الطراز ) معامالت تسميد× طرز وراثية (أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة  

 صفةالمعامالت في  أغلب معنوياً على 1-هكتار.Nكغ 80الوراثي تركيبي القنيطرة عند زراعته بإضافة 
ل الحصاد األدنى معنوياً عند زراعة الطراز الوراثي دلي، في حين كان %)20.99( دليل الحصاد

. ولكن بشكل غير معنوي مع معظم التفاعالت المتبقية%)  9.66( الشاهدتركيبي القنيطرة في معاملة 
  ).12(شكل رقم ال و) 15(الجدول 

  المدروسة لطرز زھرة الشمس % ل الحصاددلی فيتأثیر معامالت التسمید ) 15( جدول

  الطرز الوراثیة  المعاملة
  كوبان  تركیبي القنیطرة  المتوسط

  c 14.45 a 12.05 c 9.66  شاھد بدون تسمید
  a 17.40 ab 19.19 a 20.99 1-ھكتار.Nكغ  80
  c 12.08 c 11.99 c 11.90 1-ھكتار.Nكغ  120

  c 10.20 c 10.48 c 10.77  ستالكومبو
  c 15.01 c 12.49 c 9.97 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
 a 14.11 c 16.75 ab 19.40 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

  a 14.14 a 13.96 13.78  المتوسط

LSD (0.05)  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا  
1.995  3.455  4.887  

C.V(%)  20.8  
  

  
  

  المدروسة الشمس زھرة طرزل % الحصاد لدلی في التسمید معامالت تأثیر) 12( شكل
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11 %)  

 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تفوقاً معنوياً  للطراز تركيبي القنيطرة  على الطراز كوبان  
بمعامالت فيما يتعلق  أما) .16(جدول  )على التوالي%  48.77و 55.08(في صفة نسبة الزيت 
بالمقارنة مع  نسبة الزيت مع إضافة السماد سواء المعدني أو العضوي في التسميد نالحظ زيادة

  .)and Montemurro  Giorgio)2005 وهذا يتوافق مع ما توصل إليه كل من الشاهد
الخليط التسميد المتكامل  ةولكن لوحظ  تسجيل نسب عالية  جداً من الزيت في معامل

تلتها وبدون فروق معنوية معاملة التسميد الخليط %) 57.37( 1-هكتار.Nكغ 60+الكومبوست 
وربما يفسر عدم تفوق معاملة التسميد اآلزوتي . %)55.74( 1-هكتار.Nكغ 40+الكومبوست 

نسبة الزيت إلى تشجيع المستويات العالية من اآلزوت  مؤشر في 1- هكتار N. كغ 120المعدني 
حيث أن وفرة ، والحموض الدسمة عادة على حساب تصنيع الزيت تصنيع البروتينات الذي يكون

وهناك ميل قوي  اآلزوتز بادئات البروتين المتوافرة بكثرة في ية تحفّاآلزوتاإلمدادات باألسمدة 
الستخدام نواتج التركيب الضوئي في تكوين البروتين مما يبقي كمية أقل منه متاحة لتصنيع 

، كما )2005(وزمالؤه  Rathkeو (2005)وزمالؤه  Kutcher  وهذا ما توصل إليه الدهون
الذي ينتج عن ازدياد وزن البذور ) diluting effect( تأثير التمديد نتيجة ما يسمىيمكن أن يكون 

  .(2005)وزمالؤه Kutcher بازدياد التسميد اآلزوتي 
ا يشير إلى أهمية ، م%) 43.59(نسبة زيت في البذور أقل ت معاملة الشاهد بدون تسميد سجلوقد 

سواء العضوي أو المعدني في زيادة نسبة الزيت في البذور، نتيجة ) المعتدل(التسميد اآلزوتي 
لزيادة معدل النمو وتصنيع المادة الجافة المستخدمة في تصنيع الزيت، ويتوافق ذلك مع دراسات 

  ).Ali et al,2004(أخرى 
ة والطرز المدروسة، نالحظ تفوق الطراز الوراثي اديأما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت السم 

 65.03(  1-هكتار.Nكغ 60+الكومبوست  الخليطالسماد في معاملة تركيبي القنيطرة عند زراعته 
 40+الكومبوست لطراز تركيبي القنيطرة عند زراعته في معاملة السماد الخليط تاله ا %)
نسبة زيت في  سجلت أدنى، في حين نهماوبدون فروق معنوية بي %) 62.24( 1-هكتار.Nكغ

في معاملة الشاهد بدون تسميد و كوبان تركيبي القنيطرة  ينالوراثي ينعند زراعة الطراز البذور
   .)13(والشكل )16(جدول ال، على التوالي %) 43.98- 43.21(
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  دروسةالم لطرز زھرة الشمس (%)نسبة الزیت في البذور فيتأثیر معامالت التسمید ) 16( جدول

  المتوسط  الطرز الوراثیة  المعاملة
  كوبان  تركیبي القنیطرة

  d  43.98 d  43.59 e 43.21  شاھد بدون تسمید
  b 48.51 c  53.36 bc 58.21 1-ھكتار.Nكغ  80
  c  49.42 c  49.97 d 50.52 1-ھكتار.Nكغ  120

  c  51.79 c  51.55 cd 51.30  الكومبوست
 ab  49.23 c  55.74 ab 62.24 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
 a  49.71 c  57.37 a 65.03 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

  a 48.77 b  51.93 55.08  المتوسط

LSD (0.05)  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا  
1.754  3.037  4.295  

C.V(%) 4.9  
    

  
 

 المدروسة زھرة الشمس لطرز (%)نسبة الزیت في البذور في التسمید معامالت تأثیر) 13( شكل

12 1 

 ت نتائج التحليل اإلحصائي تفوقاً معنوياً  للطراز تركيبي القنيطرة على الطراز كوبان  في صفةنيب
، أما بالنسبة )17( جدولال) على التوالي 1-هكتار.كغ 922.53و  1042.92(الغلة من الزيت 
120لحصول على أعلى غلة من الزيت عند استخدام التسميد المعدني ة، فيالحظ  اللمعامالت السمادي 

اله وبدون فروق معنوية ت، نتيجة الغلة البذرية العالية ،)1-هكتار.كغ 1482.33 ( 1- هكتار N. كغ
نتيجة لنسبة الزيت  )1-هكتار.كغ 1369.47(1-هكتار.Nكغ 60+الكومبوست الخليط السماد معاملة 

ولهذه النتيجة أهمية ة، معنوية بين المعاملتين السابقتين وبقية المعامالت السماديكانت الفروق العالية، و
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 )الهدف األساسي لزراعة هذا المحصول( الحصول على غلة عالية من الزيتتطبيقية كبيرة من حيث 
تقليل كمية اآلزوت المعدني المضاف للتربة، وبالتالي تقليل األثر البيئي الضار له، وبنفس الوقت 

يحسن  كما ووزيادة استخدام السماد العضوي الذي يمثل مخزناً للعناصر المغذية الالزمة لنمو النبات، 
 كفاءة استخدام السماد المعدنيويزيد  بشكل كبير من خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية

Gorttappeh   و) 2000(وزمالؤه Praveen Kumar and Singa Rao (2006).  
يزيد كمية غلة الزيت في البذور عادةً ويقلل ابل هناك دراسات أشارت إلى أن التسميد المعدني بالمق

أن ذلك يعود النخفاض ) Khaliq )2004وأثبت . (1984) وزمالؤه Steer تركيز الزيت في البذور
ز ، ولذلك فإن التركياآلزوتتشكيل الزيت في البذور الممتلئة المنتجة تحت مستويات مرتفعة من 

 .على عدد البذور ووزنها اآلزوتال يعادل الفائدة التي تعطيها كمية أكبر من  اآلزوتالمنخفض من 
ل وفي نفس السياق سجPoonia )2003 ( من  1- هكتار.كغ 80زيادة في غلة الزيت عند حدود

 . في وحدة  المساحة و ربما نسبت تلك الزيادة للزيادة في غلة البذور اآلزوت

للتفاعل ما بين الطرز المدروسة ومعامالت التسميد فقد تفوق الطراز تركيبي القنيطرة أما بالنسبة  
الكومبوست  والتسميد الخليط 1- هكتار N.كغ 120عند زراعته تحت معاملتي التسميد المعدني معنوياً 

بقية التفاعالت مقارنة مع  )على التوالي 1- هكتار.كغ 1706.22و 1740.45( 1- هكتار.Nكغ 60+
بدون  في معاملة الشاهد لغلة الزيت معنوياً ةأدنى قيم الطراز تركيبي القنيطرةسجل روسة، بينما المد

  .)14(والشكل) 17(الجدول )1-هكتار.كغ 323.66( تسميد
  المدروسة لطرز زھرة الشمس )1-ھكتار.كغ(الغلة من الزیت  فيتأثیر معامالت التسمید ) 17(جدول

  المعاملة
  كوبان  تركیبي القنیطرة  طالمتوس  الطرز الوراثیة

 f 602.81 de 463.24 c 323.66  شاھد بدون تسمید
  b 848.47 cd b 1033.1 1217.68 1-ھكتار.Nكغ  80
 a 1224.2 b 1482.33 a 1740.45 1-ھكتار.Nكغ  120

 e 878.18 cd  722.33 c 566.49  الكومبوست
 de cd 987.16 845.08 c 703.01 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
  a 1032.72 bc a 1369.47 1706.22 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

  a  922.53 b  983 1042.92  المتوسط

LSD (0.05)  
  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا

96.4  166.9  236.1  
C.V(%) 14.3  
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  المدروسةلطرز زھرة الشمس ) 1-ھكتار.كغ(الزیت  في غلةتأثیر معامالت التسمید ) 14(شكل 

 

13  : (%)  

بين طرازي  حمض اللينوليكوجود فروقات معنوية في نسبة  بينت نتائج التحليل اإلحصائي
أما فيما ) .18(جدول  )على التوالي% 62.51 و 62.74(زهرة الشمس تركيبي القنيطرة وكوبان 

معنوياً على بقية معامالت التسميد تسميد  الشاهد بدون يتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق معاملة
على نسبة حمض اللينوليك،  اًسلبي اًأي أنه كان إلضافة السماد اآلزوتي تأثير%)  70.6(المدروسة 

غير  حمض اللينوليكة لمعنوي نسبة أقل 1- هكتار.Nكغ 60+الكومبوست معاملة إضافة  تسجل وقد
وزمالؤه  Momoh الدراسة مع ما توصل إليه في الواقع تتناقض نتائج هذه %).58.98(المشبع 

حفزت  اآلزوتالزيادة في مستويات حيث أشاروا إلى أن  )2004(وزمالؤه Khaliq و ) 2004(
  Karacal and Bozkurt تتوافق مع نتائج بالمقابلو. البالمتيك واللينوليك يضتركيب حم

  .ع محتوى اآلزوت في النباتالذين أشارا إلى انخفاض نسبة حمض اللينوليك مع ارتفا )(2001
، وقد أدى التسميد اآلزوتي األوليكعادة ما تكون العالقة سلبية بين نسبة حمضي اللينوليك و

، ولذلك انخفضت )19(الجدول  األوليكفي التجربة الحالية إلى زيادة معنوية في نسبة حمض 
  .)2000( وزمالؤه Demurin وهذا يتوافق مع دراسات أخرى. بالمقابل نسبة حمض اللينوليك

نالحظ ) معامالت تسميد× طرز وراثية (أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة 
تفوق الطراز الوراثي كوبان عند زراعته في معاملة الشاهد بدون تسميد معنوياً على كل 

نى ، في حين كانت نسبة حمض اللينوليك األد%)75.58( حمض اللينوليكنسبة المعامالت في 
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، %) 55.71( 1- هكتار.Nكغ 80معنوياً عند زراعة الطراز الوراثي كوبان في معاملة إضافة 
  . )2004( Khaliqو  )(Karacal and Bozkurt 2001وهذا يتفق مع ما ذكره ). 15(شكل ال

 المدروسة طرز زھرة الشمسفي  )%( نسبة حمض اللینولیك فيتأثیر معامالت التسمید ) 18( جدول

  المعاملة
  الطرز الوراثیة

  المتوسط
  كوبان  تركیبي القنیطرة

  c 75.58 a 70.60 a 65.63  شاھد بدون تسمید
  d 55.7 l 60.26 e 64.83 1-ھكتار.Nكغ  80
  i 61.79 f 60.75 d 59.71 1-ھكتار.Nكغ  120

  b 61.54 g 63.65 b 65.76  الكومبوست
  j 63.77 e 61.53 c 59.29 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
  h 56.72 k 58.98 f 61.24 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

 a  62.51 b  62.63 62.74  المتوسط

LSD (0.05)  
  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا

0.01611  0.02791  0.03947  
C.V(%) 0.1  

  

  
  

  مدروسةال طرز زھرة الشمسفي  (%) نسبة حمض اللینولیك في التسمید معامالت تأثیر) 15( شكل
  

14  : (%)  

 على الطراز األوليكنسبة حمض في صفة تفوق الطراز كوبان  بينت نتائج التحليل اإلحصائي
أما فيما يتعلق بمعامالت التسميد ) .19(جدول  )على التوالي%27.34 و 28.58(تركيبي القنيطرة 

معنوياً على بقية معامالت التسميد  1-هكتار.Nكغ 60+الكومبوست إضافة نالحظ تفوق معاملة 
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أقل  الشاهد بدون تسميدمعاملة  حققت، في حين %)  31.27(في نسبة حمض األوليك المدروسة 
 لآلزوتالتأثير السلبي ) 2004(  Khaliqلسج %).19.51(نسبة لحمض األوليك غير المشبع 

دريجياً بزيادة مستويات البالمتيك ت بينما ارتفع تركيز حمض اللينوليك و األوليكعلى حمض 
 بينما على العكس من ذلك أوضح  .نتائج مماثلة) 2000(وزمالؤه  Ghani،  كما سجل اآلزوت

Steer  وSeiler )1990 ( اللينوليك تتأثر بالطرز  و األوليك يضحمأن العالقة النسبية بين
ويعتمد  ضئيالً آلزوتاالوراثية وأنظمة درجات الحرارة خالل فترة تشكيل الزيت بينما كان تأثير 

  . اآلزوتعلى وقت إضافة 
نالحظ تفوق ) معامالت تسميد× طرز وراثية (أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة 

معنوياً  1-هكتار.Nكغ 60+الكومبوست الطراز الوراثي كوبان عند زراعته في معاملة إضافة 
 األوليك، في حين كانت نسبة حمض )%34.76(نسبة حمض األوليك على كل المعامالت في 

، %)16.93(املة الشاهد بدون تسميد األدنى معنوياً عند زراعة الطراز الوراثي كوبان في مع
  .Karacal and Bozkurt (2001)  وهذا يتفق مع ما ذكره). 16(شكل رقم 
نكما بي Sadras and Connor (1992) تركيب  أن األصناف والشروط البيئية تؤثر في

لحموض الدسمة لحد كبير عالوة على ذلك يوجد عالقة ارتباط سلبية قوية بين حمض اللينوليك ا
سيكون بالتأكيد مرتفع في اللينوليك  األوليكلذا النمط الظاهري القليل في  األوليكوحمض 

Demurin 2000( وزمالؤه(.  
  المدروسة ة الشمسطرز زھرفي ) %( األولیكنسبة حمض  فيتأثیر معامالت التسمید ) 19(جدول  

  المعاملة
  الطرز الوراثیة

  كوبان  تركیبي القنیطرة  المتوسط
  k 16.93 l 19.51 f 22.09  شاھد بدون تسمید

  i 33.22 b 29.69 c 26.16 1-ھكتار.Nكغ  80
  d 28.49 f 29.81 b 31.13 1-ھكتار.Nكغ  120

  j 30.85 e 28.07 e 25.29  الكومبوست
  c 27.27 h 29.42 d 31.57 1- تارھك.Nكغ  40+ الكومبوست 
  g 34.76 a 31.28 a 27.79 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

  b  28.58 a  28.18 27.34  المتوسط

LSD (0.05)  
  التفاعل  معامالت التسمید  للطرز الوراثیة

0.0105  0.0182  0.0257  

C.V(%) 0.1  
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  المدروسة طرز زھرة الشمسفي ) (% األولیكنسبة حمض  في التسمید معامالت تأثیر) 16( شكل
  

15  :(%)  

 

بين طرازي  نسبة حمض الستياريكوجود فروقات معنوية في  بينت نتائج التحليل اإلحصائي
  ) .20(جدول  )على التوالي % 2.16 و 2.47(زهرة الشمس تركيبي القنيطرة وكوبان 

معنوياً على بقية  1- هكتار.Nكغ 120إضافة  املةأما فيما يتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق مع
أدنى  1- هكتار.Nكغ 80معاملة إضافة  سجلت، في حين %) 2.76(معامالت التسميد المدروسة 

   %).1.57( نسبة لحمض الستياريك المشبع معنوياً
نالحظ تفوق ) معامالت تسميد× طرز وراثية (أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة 

 40+الكومبوست عند زراعته في معاملة إضافة معنوياًالطراز الوراثي تركيبي القنيطرة 
نسبة حمض ، في حين كانت %)2.92( مقارنة مع باقي التفاعالت المدروسة 1-هكتار.Nكغ

 80األدنى معنوياً عند زراعة الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة في معاملة إضافة  الستياريك
  ).17(شكل ال، %) 0.73( 1-هكتار.Nكغ

 Lošak and (2008)و Shekhawat and Shivay  (2008)وهذا يتوافق مع نتائج 
Škarpa    كمية األ فيالمطبق تغيرات ملحوظة  اآلزوتظهر مستويات لم تُحيثةحماض الدهني 

  .في زيت زهرة الشمس
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  المدروسة الشمس طرز زھرةل )%( نسبة حمض الستیاریك فيتأثیر معامالت التسمید ) 20( جدول

  كوبان  تركیبي القنیطرة  المتوسط  الطرز الوراثیة  المعاملة
 b 0.744 j 1.822 e 2.899  شاھد بدون تسمید

  j 2.409 g 1.571 f 0.733 1-ھكتار.Nكغ  80
  c 2.699 e 2.766 a 2.834 1-ھكتار.Nكغ  120

  f 2.687 ef 2.686 b 2.684  الكومبوست
  a 2.335 h 2.631 c 2.927 1- تارھك.Nكغ  40+ الكومبوست 
  d 2.137 i 2.446 d 2.755 1-ھكتار.Nكغ 60+الكومبوست 

  a  2.168 b  2.32 2.472  المتوسط

LSD (0.05)  
  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا

0.00503 0.00872 0.01233 
C.V(%) 0.3  

  

  
  المدروسة طرز زھرة الشمسل) %( نسبة حمض الستیاریك في التسمید معامالت تأثیر) 17( شكل

  
16   :%  

بين طرازي  حمض البالمتيكوجود فروقات معنوية في نسبة  بينت نتائج التحليل اإلحصائي 
أما فيما ) .21(جدول  )على التوالي% 6.62 9و 7.192(زهرة الشمس تركيبي القنيطرة وكوبان 
معنوياً على بقية معامالت  1- هكتار.Nكغ 80إضافة  عاملةيتعلق بمعامالت التسميد نالحظ تفوق م

دنى نسبة في أالكومبوست لوحده  معاملة إضافة سجلت، في حين %) 8.232(التسميد المدروسة 
  %).5.55( ةًمعنوي حمض البالمتيك المشبع
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فوق نالحظ ت) معامالت تسميد× طرز وراثية (أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المعامالت المدروسة  
معنوياً على  1-هكتار.Nكغ 80الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة عند زراعته في معاملة إضافة 

، في حين كانت نسبة حمض البالمتيك %) 8.23(المشبع  حمض البالمتيكنسبة كل المعامالت في 
الكومبوست لوحده األدنى معنوياً عند زراعة الطراز الوراثي كوبان في معاملة إضافة 

  ).18(، شكل%) 4.93(
الزيادة في  أنKhaliq  (2004) و (2004) وزمالؤه Momoh وهذا يتفق مع ما ذكره 

  .واللينوليك البالمتيك يحفزت تركيب حمض المضاف للنبات مستويات اآلزوت

  المدروسة لطرز زھرة الشمس(%)  نسبة حمض البالمتیك فيتأثیر معامالت التسمید ) 21( جدول

  المعاملة
  وراثیةالطرز ال

  المتوسط
  كوبان  تركیبي القنیطرة

 b 6.658 d 7.398 b 8.137  شاھد بدون تسمید
 a 8.229 a 8.232 a 8.234 1-ھكتار.Nكغ  80

 g 6.993 c 6.591 d 6.19 1-ھكتار.Nكغ  120
 g 4.931 h 5.55 f 6.168  الكومبوست

 g 6.581 e 6.399 e 6.217 1- ھكتار.Nكغ  40+ الكومبوست 
 a 6.386 f 7.296 c 8.207 1-ھكتار.Nكغ 60+بوست الكوم

 a 6.629 b 6.91 7.192  المتوسط

LSD (0.05)  التفاعل  معامالت التسمید  لطرز الوراثیةا  
0.01932  0.03347  0.04733  

C.V(%) 0.4  
  

 

  المدروسة لطرز زھرة الشمس(%)  نسبة حمض البالمتیك في التسمید معامالت تأثیر) 18( شكل
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  :عالقات االرتباط البسيط بين الصفات المدروسةدراسة 
  :الصفات المدروسة، وفيما يلي دراسة ألهم العالقاتبين العالقة ) 22(يبين الجدول 

   :العالقة بين ارتفاع النبات والصفات المدروسة األخرى )1
بين ارتفاع % 1وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى ) 22(يالحظ من الجدول 

، وقطر )=0r**697.(وزن القرص الزهري و ، )=0r**704.(وكل من الغلة البيولوجية  النبات
، والغلة البذرية )=0r**589.(، ووزن البذور في النبات ) =0r*663.(القرص الزهري 

).589**0r=( والغلة من الزيت ،).0**525r=( وكانت عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند ،
بذرة  100ووزن ) =0r*397.(وكل من عدد البذور في القرص  بين ارتفاع النبات% 5مستوى 

)r=0.350*.(  
يمكن أن تفسر عالقة االرتباط الموجبة والمعنوية مع الغلة ومكوناتها، أنه كلما ازداد ارتفاع 
النبات، ازداد معه عدد األوراق على النبات وبالتالي مساحة األوراق المعترضة لألشعة الشمسية، 

ة الممتصة والمحولة عبر عملية التمثيل الضوئي إلى كربوهيدرات تستخدم في نمو وبالتالي األشع
 Khalifa األجزاء النباتية الخضرية والثمرية على السواء، ويتوافق ذلك مع دراسات سابقة

  ). 2000( وزمالؤه 
مع نسبة حمض اللينوليك في % 1بينما كانت عالقة االرتباط سلبية ومعنوية عند مستوى 

وربما تفسر تلك العالقة، أن زيادة ارتفاع النبات بشكل أساسي كانت ، )(**r=-0.430 ر البذو
نتيجة ارتفاع نسبة اآلزوت المضافة، والتي كما تمت اإلشارة إليه سابقاً كان لها تأثير سلبي على 

كانت بقية عالقات االرتباط غير معنوية، وكانت سالبة وغير  .محتوى البذور من هذا الحمض
  .ل الحصاد دلي وية مع كل من نسبة القشور، ومعن

  :العالقة بين قطر القرص الزهري والصفات المدروسة األخرى )2
مع وزن القرص %  1وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى  )22( يالحظ من الجدول

، )=0r**727.(، والغلة البذرية )=0r**727.(، ووزن البذور في النبات )=0r**801.(الزهري 
، والغلة من الزيت )=0r**650.(، والغلة البيولوجية )=0r**667.(وعدد البذور في القرص 

).628**0r=( قطر القرص الزهريبين % 5،  وكانت عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى 
  ).=0r*350.(بذرة  100ووزن  ،)=0r*365.( األوليكوكل من نسبة حمض 
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الموجبة والمعنوية مع الغلة ومكوناتها العددية إلى أن زيادة قطر يمكن أن تفسر عالقة االرتباط 
القرص تعني تواجد عدد أكبر من البذور في القرص، وبالتالي سيزداد وزن البذور في القرص أو 
النبات، و تزداد نتيجة لذلك الغلة البذرية، والتي تؤدي بالتالي إلى زيادة الغلة من الزيت، ويتوافق 

كما يمكن ). 2000(وزمالؤه  Khalifa؛ 2008)( وزمالؤه Shekhawat أخرىذلك مع دراسات 
مع زيادة قطر القرص الزهري إلى أن ازدياد قطر القرص  األوليكتفسير ازدياد نسبة حمض 

الزهري يكون عادة نتيجة ارتفاع محتوى اآلزوت والذي تبين أنه له تأثير إيجابي على نسبة 
بقية عالقات االرتباط غير معنوية، وكانت سالبة وغير معنوية كانت و .في البذور األوليكحمض 

  .مع كل من نسبة القشور، ونسبة الزيت 

  :العالقة بين وزن القرص الزهري والصفات المدروسة األخرى )3
بين وزن % 1وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى  )22( يالحظ من الجدول

، والغلة )=0r**831.(، والغلة البذرية )=0r**831.(القرص الزهري ووزن البذور في النبات 
، وغلة الزيت )=0r**709.(، وعدد البذور في القرص )=0r**807.(البيولوجية 

).694**0r=( بذرة  100، ووزن).0**612r= .(  
و حمض  بينما كانت عالقة االرتباط سالبة وغير معنوية مع كل من نسبة القشور، ونسبة الزيت،

  .ل الحصاددليوغير معنوية موجبة مع  مض الستياريك، وحمض البالمتيكاللينوليك، وح

  :العالقة بين وزن البذور في النبات والصفات المدروسة األخرى )4
بين وزن %  1وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى  )22( يالحظ من الجدول

، والغلة البيولوجية )=0r**952.(، غلة الزيت )**r=0.951(البذور في النبات  والغلة البذرية 
).705**0r=( وعدد البذور في القرص ،)..0**752r=( بذرة  100، ، ووزن
).521**0r= .( من الطبيعي أن يؤدي زيادة وزن البذور في النبات إلى زيادة الغلة في وحدة

  ؛ISHFAQ )(2010 المساحة، والغلة من الزيت بالتالي، ويتوافق ذلك مع دراسات أخرى
Khalifa  بينما كانت العالقة سالبة ومعنوية بين وزن البذور ونسبة القشور، )2000(وزمالؤه.  

  :بذرة والصفات المدروسة األخرى 100العالقة بين وزن  )5
 100بين وزن %  1وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى ) 22( يالحظ من الجدول

والغلة من الزيت  ،)=0r**501.(جية والغلة البيولو ،)=0r**521.(بذرة والغلة البذرية 
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).509**0r=( مع عدد البذور في القرص % 5، وكانت موجبة ومعنوية عند مستوى
).380*0r=(وكانت بقية عالقات االرتباط غير معنوية ، .  

بذرة من مكونات الغلة الهامة، والتي تؤثر بشكل كبير وإيجابي في الغلة  100وزن  ديع
يضاً بشكل إيجابي على الغلة المستخلصة من الزيت، ويؤكد ذلك العديد من البذرية، والذي ينعكس أ

وزمالؤه Nazir ؛ Kelbhor and Andhale (1980)؛ )2000( وزمالؤه Khalifaالدراسات 
  . )1979(وزمالؤه  Bhosal ؛)1987(

ين ، ولكن كانت عالقة االرتباط بروبذال عالقة سلبية بين عدد البذور ووزنبشكل عام تكون ال
بأن كمية المادة الجافة بذرة وعدد البذور في القرص موجبة ومعنوية، ويفسر ذلك  100وزن 

كانت كافية المتالء كافة البذور، ويمكن أن تكون كذلك األمر قوة ) األوراق( المصدرفي المصنعة 
تهدف عدد البذور، وهذا أمر مرغوب جداً و بازدياد زاد وزن البذرة الواحدة المصب كبيرة، لذلك

  .إليه كل عمليات التربية والتحسين الوراثي كافة

  :العالقة بين عدد البذور في القرص والصفات المدروسة األخرى )6
بين عدد البذور  %1وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى ) 22( يالحظ من الجدول
صاد ل الحدلي، و)=0r**704.(، والغلة من الزيت )=0r**752.(والغلة البذرية 

).503**0r=( بذرة 100وزن الـ مع %5، وكانت موجبة ومعنوية عند مستوى ).0*380r=( ،
  . ، وكانت بقية عالقات االرتباط غير معنوية في معظمها)=0r*375.(والغلة البيولوجية 
عدد البذور في القرص من أهم المكونات المحددة للغلة ، وكلما زاد عدد البذور  دكذلك األمر يع

وبزيادة الغلة البذرية تزداد غلة الزيت . ل الحصاد نتيجة لذلكدليد دات الغلة البذرية، ويزازداد
  .)2000( وزمالؤه Khalifa؛ 2010)( ISHFAQ  ويتوافق ذلك مع دراسات سابقة. المستخلصة

              مع نسبة القشور في النبات% 5وكانت عالقة االرتباط سالبة ومعنوية عند مستوى 
)r=-0.413*(  ومع حمض الستياريك)(r=-0.429**.  

  :العالقة بين الغلة البيولوجية والصفات المدروسة األخرى )7
بين الغلة % 1وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية عند مستوى  )22( يالحظ من الجدول

  ).=0r**598.(، والغلة من الزيت )=0r**705.(ولوجية  والغلة البذرية يالب
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ري كبير يؤدي بالضرورة إلى توفير كمية أكبر من المادة الجافة للبذور إن تشكيل مجموع خض
  . الناتجة، وذلك يؤدي بالضرورة إلى زيادة غلة الزيت

ل دلي) **r=-0.429(حمض البالمتيك صفة كل من االرتباط سالبة ومعنوية مع  كانت عالقة
ن وزن بيالمئوية سبة ل الحصاد يمثل الندليوهو أمر طبيعي، حيث أن ) *r=-0.410(الحصاد 

  .للدلي، وبالتالي كلما ازدادت الغلة البيولوجية كلما انخفضت قيمة هذا اةالبذور و الغلة البيولوجي

  :العالقة بين الغلة البذرية والصفات المدروسة األخرى )8
 )22( الجدول مع مكونات الغلة%) 1عند مستوى (ارتبطت الغلة البذرية بشكل موجب ومعنوي 

وقطر ووزن القرص الزهري، وكان وزن البذور في  ،ر مع صفات ارتفاع النباتوكذلك األم
و عدد البذور في القرص،  النبات األكثر تأثيراً في الغلة البذرية، تاله وزن القرص الزهري، و

  .بذرة 100وزن  ارتفاع النبات، وو الغلة البيولوجية، و قطر القرص الزهري، 
  ،)**r=0.952(مع الغلة من الزيت % 1ومعنوية عند مستوى  كما كانت عالقة االرتباط موجبة

  ).-=0.405r*( القشورمع نسبة % 5بينما كانت سالبة ومعنوية عند مستوى 
ويمكن تفسير تلك العالقات تبعاً لمحتوى اآلزوت، حيث أن ازدياد الغلة يرتبط عادة مع زيادة 

  .لزيتوزيادة الغلة البذرية تؤدي لزيادة غلة ا محتوى اآلزوت
ل الحصاد ونسبة الزيت في البذور ارتبطت بشكل إيجابي دليا يالحظ من الجدول أن كل من مك

  .)على التوالي =0.418r*و  =r 0*381.(الزيت مع غلة % 5ومعنوي عند مستوى 

  :عالقات االرتباط بين األحماض الدهنية المدروسة )9
جداً بين حمض اللينوليك غير المشبع وجود عالقة ارتباط سالبة ومعنوية  )22( يالحظ من الجدول

، حيث يتنافس هذين الحمضين على نفس )**r=-0.963(غير المشبع أيضاً  األوليكوحمض 
 Ghaniالمواد األولية المشكلة للحمضين، ويؤكد تلك العالقة السلبية العديد من الدراسات المرجعية 

قة سلبية بين نسبة حمض كما كانت العال. )2000(وزمالؤه  Demurin ؛ )2000(وزمالؤه
، بينما كانت موجبة ومعنوية جداً بين حمض )**r=-0.571(اللينوليك وحمض الستياريك 

  ).=0r**473.(وحمض الستياريك  األوليك
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  % 5معامل االرتباط معنوي عند مستوى : *
  .% 1معامل االرتباط معنوي عند مستوى ** : 

عالقات االرتباط البسیطة بین جمیع الصفات المدروسة) 22( جدول  

 
ارتفاع  

 النبات
قطر 

 القرص
وزن 
 القرص

وزن البذور 
 بالنبات

 100وزن 
 بذرة

عدد البذور 
 بالقرص

الغلة 
 البیولوجیة

الغلة من 
 البذور

نسبة 
 القشور

ل دلی
حمض  غلة الزیت نسبة الزیت الحصاد

 اللینولیك
حمض 
 األولیك

حمض 
 الستیاریك

حمض 
 البالمتیك

                1 ارتفاع  النبات
               1 **0.663 قطر القرص
              1 **0.801 **0.697 وزن القرص

             1 **0.831 **0.727 **0.589 وزن البذور بالنبات
            1 **0.521 **0.612 **0.541 *0.350  بذرة  100وزن 

           1 *0.380 **0.752 **0.709 **0.667 *0.397 عدد البذور بالقرص
          1 *0.375 **0.501 **705. **0.807 **0.650 **0.704 الغلة البیولوجیة
         1 **0.705 **0.752 **0.521 ** 0.951 **0.831 **0.727 **0.589 الغلة من البذور
        1 *0.405- 0.050- *0.413- 0.047- *0.405- 0.265- 0.299- 0.111- نسبة القشور

ل الحصاددلی  -0.163 0.085 0.038 0.318 0.050 0.503** -0.410* 0.318 -0.422* 1       
      1 0.151 0.111 0.173 0.058 0.072 0.327 0.173 0.056- 0.009- 0.095 نسبة الزیت
     1 *0.418 *0.381 **0.441- **0.952 **0.598 **0.704 **0.509 **0.952 **0.694 **0.628 **0.525 غلة الزیت

    1 0.248- 0.323- 0.241 0.104 0.182- 0.329- 0.097 **0.450- 0.182- 0.160- 0.284- **0.430- حمض اللینولیك
   1 **0.963- 0.278 *0.331 0.241- 0.131- 0.235 *0.407 0.025- **0.503 0.235 0.254 *0.365 **0.501 حمض األولیك

  1 **0.473 **0.571- 0.042- 0.127 **0.659- 0.264 0.071- *0.353 **0.429- 0.019 0.071- 0.029- 0.015- 0.270 حمض الستیاریك
 1 0.217- 0.203- 0.012- 0.105 0.105 **0.485 0.138- 0.008- **0.429- 0.074 0.092- 0.008- 0.268- 0.187- 0.316- حمض البالمتیك
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 :  implementation االستنتاجات

ة معنوياً على بقية المعامالت السمادي 1-هكتار. Nكغ 120ملة التسميد المعدني تفوقت معا -1
في معظم المؤشرات المدروسة، وتم الحصول على أعلى قيم للغلة البذرية ومكوناتها تحت هذه 

 .المعاملة
إلى  1-هكتار. Nكغ  40و 60أدت إضافة الخليط السمادي العضوي والمعدني بمستوييه  -2

 ). على التوالي% 55.74 و  % 57.37(عالية لمحتوى البذور من الزيت  الحصول على قيم
تم الحصول على أعلى غلة من الزيت في وحدة المساحة عند معاملتي التسميد المعدني  -3
 52والتسميد الخليط، 1- هكتار. Nكغ  120
، وبالتالي يمكن استخدام السماد الخليط عوضاً عن )1-هكتار. Nكغ  60+ كمبوست (  -4
اد المعدني منفرداً للحصول على غلة عالية من الزيت، وهذا من شأنه أن يقلل من استخدام السم

 . السماد المعدني، وبالتالي تقليل األثر البيئي الضار له
أدى استخدام السماد الخليط إلى رفع كفاءة استخدام السماد المعدني األمر الذي يؤدي لتقليل  -5

 .معدل استخدام األسمدة المعدنية
وق الطراز تركيبي القنيطرة معنوياً على الطراز كوبان في كل من وزن المئة بذرة، تف -6

 .ونسبة الزيت والغلة من الزيت ولم تكن الفروق معنوية في بقية الصفات المدروسة
أدت إضافة السماد اآلزوتي سواء العضوي والمعدني إلى خفض نسبة حمض اللينوليك  -7

أعلى نسبة لحمض ) 1-هكتار. Nكغ  60+ كمبوست (خليط غير المشبع بينما أعطى التسميد ال
 . األوليك غير المشبع، وكانت العالقة سلبية بين هذين الحمضين

أدت زيادة التسميد اآلزوتي المعدني إلى زيادة محتوى البذور من حمضي الستياريك والبالمتيك  -8
 . المشبعين

ذرية، تاله وزن القرص الزهري، كان وزن البذور في النبات األكثر تأثيراً في الغلة الب -9
وعدد البذور في القرص، و قطر القرص الزهري، و الغلة البيولوجية، و ارتفاع النبات، و وزن 

  .بذرة 100
كانت عالقة االرتباط سالبة ومعنوية جداً بين حمضي اللينوليك و األوليك غير المشبعين ،  - 10

  .مشكلة للحمضينحيث يتنافس هذين الحمضين على نفس المواد األولية ال
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  :Recommendations التوصيات والمقترحات

ينصح بزراعة الطراز الوراثي تركيبي القنيطرة ضمن الظروف المناخية لمحافظة دمشق،  -1
 .وما يشابهها

2- كغ 120ة أعطت المعاملة السماديN.أعلى قيم لمعظم المؤشرات المدروسة، لكن  1-هكتار
تربة والبيئة إضافة لغالء سعره ينصح باالستعاضة عنه نظراً لألثر الملوث للسماد المعدني لل

 60+ من الكمبوست  1- هكتار. طن 7.7(بتطبيق المعاملة الخليطة من السماد العضوي والمعدني 
 .للحصول على غلة عالية من الزيت) من السماد المعدني 1-هكتار.كغ

فيزيائية والكيميائية ينصح بدراسة تأثير األسمدة العضوية والمعدنية في خواص التربة ال -3
 .والحيوية

 .دراسة الجدوى االقتصادية من استخدام األسمدة الكيميائية والعضوية  -4
ينصح بدراسة تأثير األسمدة العضوية والمعدنية على طرز وراثية معتمدة أخرى من نبات  -5

 .زهرة الشمس الزيتي 
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Abstract 
 

This study was carried out in Abi Garash farm, Faculty of  Agriculture 
Damascus University, during the growing season 2013, to evaluate different 
fertilization treatments effects on the growth and productivity of two 
sunflower genotypes Tarkebi-Alqunitra and Coban. The study included the 
effect of six fertilization treatments (control without fertilization, 80 kg N. 
ha-1 , 120 kg N. ha-1, compost at 7.7 ton. ha-1, compost + 40 kg N. ha-1, 
compost + 60 kg N. ha-1) . 
The experiment was laid out in Split Plot Design, with three replicates for 
each treatment. The following traits were investigated: plant height (cm), 
head diameter (cm), dry head weight (g), seed weight per head (g), number 
of seeds per head, 100- seed weight (g), peel percentage (%), biological yield 
(kg.ha-1), seed yield (kg.ha-1), Harvest index (%),  seed oil percentage (%), 
and oil yield (kg.ha-1), percentage of unsaturated fatty acids (Linoleic acid, 
Oleic acid) (%), percentage of saturated fatty acids (Palmitic Acid, Stearic 
acid) (%) . 
The results indicated that the fertilization treatment 120 kg N.ha-1 was 
significantly superior in the most investigated traits compared to the other 
fertilization treatments, and recorded the highest values for: head diameter 
(13.77 cm), dry head weight (102.14 g), seed weight per head (49.77 g), 100 
seed weight (4.74 g), biological yield (33301 kg.ha-1) and seed yield (3982 
kg.h-1). With respect to for plant height, the fertilization treatments 120 kg 
N.ha-1 and compost were both significantly superior (173.3cm and 160.8cm), 
and for the harvest index, the fertilization treatments 80 kg N.ha-1 was 
significantly superior and comes after it without Significant differences the 
fertilization treatments (compost + 60 kg N. ha-1) (19.19 % and 16.75 %). 
However, for the peel percentage, the fertilization treatment (compost + 60 
kg N. ha-1) record the least value (23.46 %). For oil percentage, it was 
significantly higher under the two fertilizer treatments (compost + 60 kg N. 
ha-1 and compost + 40 kg N. ha-1) and it was (57.37 % and 55.74 
respectively), and the oil yield was significantly higher under 120 kg N. ha-1, 
and compost + 60 kg N. ha-1 treatments which recorded (1482.33 and 
1369.47 kg. ha-1 respectively), therefore, the second treatment could be used 
to achieve high oil yield. 
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For the unsaturated fatty acids, the control from sunflower treatment without 
fertilization was significantly superior for the Linoleic acid (70.6 %), and for 
the Oleic acid, the treatment compost + 60 kg N. ha-1 was significantly 
superior (31.28 %). While for the saturated fatty acids the highest 
significantly value of the Stearic acid was in the treatment 120 kg N. ha-1 
(2.76 %), and for the Palmitic Acid, the treatment 80 kg N. ha-1 record the 
highest value (8.23 %). 
Regarding to the two genotypes in this study, the differences were not 
significant for the most investigated traits, but Tarkebi-Alqunitra genotype 
recorded the highest values compared to Coban genotype in 100- seed weight 
(4.42 and 3.88 g respectively), peel percentage (29.31 and 25.12 % 
respectively), seed oil percentage (55.08 and 48.77 % respectively), and oil 
yield (1043 and 923 kg. ha-1  respectively), Linoleic acid percentage (62.74 
and 62.51 % respectively), Stearic acid percentage (2.47 and 2.16 % 
respectively), Palmitic Acid percentage (7.19 and 6.63 % respectively). But 
the Coban genotype recorded the highest values compared to Tarkebi-
Alqunitra genotype in Oleic acid percentage (28.58 and 27.34 % 
respectively). 
With respect to interaction among genotypes and fertilization treatments, the 
result of statistical analysis indicated significantly differences for: plant 
height (cm), head diameter (cm), dry head weight (g), seed weight per head 
(g), 100- seed weight (g), number of seeds per head, biological yield (kg.ha-

1), seed yield (kg.ha-1), peel percentage %, Harvest index %,  seed oil 
percentage %, and oil yield (kg.ha-1), unsaturated fatty acids (Linoleic acid, 
Oleic acid) percentage %, saturated fatty acids (Palmitic Acid, Stearic acid) 
percentage %. 
The results indicate that genotype Tarkebi-Alqunitra recorded highest values 
for: plant height (182.3 cm), head diameter (14.77 cm), dry head weight 
(126.22 g), seed weight per head (58.09 g), 100- seed weight (5.713 g), 
number of seeds per head (927 seeds), biological yield (39061 kg.ha-1), seed 
yield (4647 kg.ha-1) and oil yield (1740.45 kg.ha-1) under the fertilization 
treatment 120 kg N.h-1 conditions. 
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في عینة الزیت المستخلص من ) المشبعة وغیر المشبعة( تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 

  )GC(طراز تركیبي القنیطرة في معاملة الشاھد بدون تسمید باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة 
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عینة الزیت المستخلص من في ) المشبعة وغیر المشبعة( تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 

  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة  1- ھكتار. Nكغ  80طراز تركیبي القنیطرة في معاملة 
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في عینة الزیت المستخلص من ) المشبعة وغیر المشبعة( تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة  1- ھكتار. Nكغ  120طراز تركیبي القنیطرة في معاملة 
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في عینة الزیت المستخلص من ) المشبعة وغیر المشبعة( تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(طراز تركیبي القنیطرة في معاملة الكومبوست باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة 
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في عینة الزیت المستخلص من طراز ) المشبعة وغیر المشبعة(حماض الدھنّیة تحلیل لكمیة ونوعیة األمخطط 
  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة  1- ھكتار. Nكغ  40+تركیبي القنیطرة في معاملة الكومبوست 
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من طراز  في عینة الزیت المستخلص) المشبعة وغیر المشبعة(تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة  1- ھكتار. Nكغ  60+تركیبي القنیطرة في معاملة الكومبوست 
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في عینة الزیت المستخلص من طراز ) المشبعة وغیر المشبعة(تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(كروماتوغرافیا الغازیة كوبان في معاملة الشاھد بدون تسمید باستخدام جھاز ال
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في عینة الزیت المستخلص من طراز ) المشبعة وغیر المشبعة(تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة  1-ھكتار. Nكغ  80كوبان في معاملة 
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في عینة الزیت المستخلص من طراز ) وغیر المشبعة المشبعة(تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة  1-ھكتار. Nكغ  120كوبان في معاملة 
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في عینة الزیت المستخلص من طراز ) المشبعة وغیر المشبعة(تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(م جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة باستخدا كوبان في معاملة الكومبوست
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في عینة الزیت المستخلص من طراز ) المشبعة وغیر المشبعة(تحلیل لكمیة ونوعیة األحماض الدھنّیة مخطط 
  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة   1- ھكتار. Nكغ  40+كوبان في معاملة الكومبوست 
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في عینة الزیت المستخلص من طراز ) المشبعة وغیر المشبعة(ماض الدھنّیة تحلیل لكمیة ونوعیة األحمخطط 
  )GC(باستخدام جھاز الكروماتوغرافیا الغازیة   1- ھكتار. Nكغ  60+كوبان في معاملة الكومبوست 

  

 
 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	Vessey, J. K. 2003. Plant growth promoting Rhizobacteria as biofertil, Plant and soil, 255, 571-586

