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  :لمستخلصا
  

ف		ي تجرب		ة حقلي		ة كمع		ام�ت رئيس		ية ف		ي الموس		م )  F5 يورفل		ور، زھ		رة الع		راق،(ي		ة م		ن محص		ول زھ		رة الش		مسزرع		ت ث�ث		ة تراكي		ب وراث      
،  ٠(مس	تويات م	ن الس	ماد البوتاس	ي ھ	ي  أربع	ةواس	تخدمت ) مزيج	ة طيني	ة (جامعة ا>نبار في ترب	ة  –في حقول كلية الزراعة  ٢٠٠٤الربيعي عام 

  .�ت ثانوية ، لمعرفة استجابة المحصول للتسميد البوتاسي كمعام ١-ھـ .  kكغم )  ٧٤.٧، ٤٩.٨، ٢٤.٩
زرع	ت الب	ذور .وبتص	ميم القطاع	ات الكامل	ة المعش	اة وبث�ث	ة مك	ررات   Split plot designالمنشقة  اQلواحبترتيب ) ٣x٤( وضعت العوامل      

اختلفت التراكي	ب الوراثي	ة . وبمعدل نبات واحد في الجورة سم ) ٧٠x٢٠(وبمسافة زراعية  ألواحفي النصف الثاني من شھر شباط في خطوط داخل 
 إعط	اءف	ي ) يورفل	ور(و)  F5( ب	ذرة ونس	بة الزي	ت ، تمي	ز الص	نفان الھجين	ان  ١٠٠٠معنويا في معظم صفات النمو والحاصل م	ا ع	دا ص	فتي وزن 

مع		دل لنس		بة الخص		ب ف		ي الب		ذور  أعل		ى) يورفل		ور(الص		نف  وأعط		ىعل		ى الت		والي ،   ١-ھ		ـ .ط		ن ) ٥.٢و  ٥.٣(مع		دل لحاص		ل الب		ذور مق		داره  أعل		ى
 أعط		ى المس		توى الس		مادي. البوتاس		يوم معنوي		ا ف		ي جمي		ع ص		فات النم		و والحاص		ل ومكونات		ه ونس		بة الزي		ت ف		ي الب		ذور  إض		افة أث		رت%) .٩٤.٢(بل		غ

، %) ٩٥.٨(غ	م، نس	بة الخص		ب ) ٧٧.٦(ب	ذرة  ١٠٠٠، وزن    ١-ھ	ـ . ط	ن ) ٦.١(حاص	ل الب	ذور : مع	دل لك	ل م		ن  أعل	ى  ١-ھ	ـ .  kكغ	م ) ٧٤.٧(
ايجابي	ا ف	ي ص	فات النم	و والحاص	ل لمحص	ول  أث	رتالسماد البوتاس	ي  إضافة إننستنتج %) ٣٩.١(، نسبة الزيت %) ٠.٥٦( اQوراقالبوتاسيوم في 
  .زھرة الشمس 
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Abstract 
 

      Three genetic of sunflower (Euroflor,Iraqi flower , F5) were planted in Experiment (main plot) at spring 
season 2004 at farming of Agriculture college , AL-Anbar university .It was done on aclay loam soil . four level 
of  Potassium fertilizers (0, 24.9 , 49.8 , 74.7 ) kg k/ha were used  at sub plots to determine  response growth and 
seeds yield of sunflower . 
      These factors (3x4) were input with split plot design at three replicates . seeds were planted in the second 
Middle of February , planting using 70 cm interrow , and 20 cm between hills , The genotype were significantly 
different in most of growth and seeds yield except weight of 1000 seed and oil content . 
      These two genetic (F5) , (Euroflor) gave high rate of yield about (5.3 , 5.2) t/ha respectively . Euroflor  
cultivar gave high rate of fertility percentage in seeds (94.2%) , but (Iraqi flower ) cultivar was absorption 
highest average of Potassium in leaves reached about (0.50%) . Application of Potassium significantly effected 
in all characteristics , addition (74.7 kg) k/ha gave high rates . It for all (6.1) t/ha seed yield , (77.6 gm) weight of 
1000 seeds , 95.8 % fertility percentage , 0.56% Potassium in Leaves , (134.9) cm plant high , (32.5) Leaf /plant , 
(21.9) cm disc diameter and 39.1 % oil percentage , it can be concluded from this study that the addition of k  
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fertilizer  gave the best results  concerning the characters quality and yield of sunflower genotypes under the 
condition of this experiment.  

  
  

  المقدمة
  

المحاص		يل  أھ		ميع		د محص		ول زھ		رة الش		مس م		ن       
تعطي بذوره كمية كبي	رة م	ن الزي	ت  إذ، الزيتية في العالم

انخف			اض  أس			باب أھ			موان م			ن % . ٥٠ ىإل			ق			د تص			ل 
المحص				ول ھ				ي قل				ة تجھي				زه م				ن المغ				ذيات  إنتاجي				ة

الض		رورية لك		ون الزي		ت المتك		ون ف		ي ب		ذوره م		ن الم		واد 
العضوية  التي تستنزف العناصر الجاھزة في الترب	ة ، > 

ينم	و ويتط	ور  أنسيما البوتاسيوم الذي > يستطيع النب	ات 
  .بصورة طبيعية بدونه 

م		ن خ		�ل ال		دور الفع		ال ف		ي عملي		ة  أھميت		هم		ن وتك      
التركي			ب الض			وئي وتك			وين البروتين			ات وانتق			ال الم			اء 
والعناص		ر الغذائي		ة ، ل		ذا ف		ان وفرت		ه ف		ي الت		رب بص		ورة 

 إنتاجيةجاھزة ل�متصاص من قبل النبات يسھم في زيادة 
  ) . Datta ، 1992(المحصول 

اد الس			م إض			افة إن) ٢٠٠٠(نت			ائج حس			ين  أظھ			رت      
معنوي		ا ف		ي ص		فة ارتف		اع النب		ات وقط		ر  أث		رتالبوتاس		ي 

في الموسم ) يورفلور(القرص والمساحة الورقية للصنف 
  .الخريفي 

 أھمي			ة إل			ى) ٢٠٠٠،وآخ			رونالخف			اجي (  أش			ار        
عنصر البوتاسيوم في عملي	ة الن	تح وزي	ادة ت	ثخن ج	دران 

 وا£ص				ابةخ�ي				ا النب				ات مم				ا يقل				ل م				ن ا>ض				طجاع 
عل		ى  زي			ادة ) ٢٠٠٢، ا>لوس		ي( حص		ل، و ب		اQمراض

معنوي			ة ف			ي قط			ر الق			رص وال			وزن الج			اف للمحص			ول 
كغ	م  ٩٩.٦، وتاسيوم المضاف لح	د المس	توىــة البزيادــب
k   . ور(للصنف   ١-ھـ	ظ ) يورفل	راوي(و>ح	٢٠٠٣، ال 
  ١-ھ			ـ .   kكغ			م ١٤٩.٤البوتاس			يوم بمع			دل  إض			افة إن) 

س		مك الس		يقان  معنوي		ا ف		ي أث		رتق		د ) يورفل		ور(للص		نف 
ف	ي  اQوراقص	فة ع	دد  تت	أثرومساحة القرص ، بينما ل	م 

  .النبات
 ا£نتاجي		ةاعتم		اد التراكي		ب الوراثي		ة ذات الطاق		ة  إن      

العالية والتي تكون لھا الق	درة عل	ى امتص	اص  المغ	ذيات 
نخف			اض ف			ي اس			تنزافھا م			ع ا إل			ىم			ن الترب			ة ، ي			ؤدي 

 إض		افةتطل		ب ال		ذي ي اQم		ر، المحت		وى الخص		وبي للترب		ة
                                                               . الكيميائي		ة بالنس			ب الم�ئم		ة لموازن		ة المفق			ود  اQس		مدة

الت		رب ونظ		را لوج		ود الفرض		ية الس		ائدة ب		ان معظ		م       
 أو أس	سلم تستند على  إنھا إ>، العراقية غنية بالبوتاسيوم

العنصر يع	اني  إنوبية ، كما تحاليل دقيقة وتقويمات خص
م				ن مش				اكل متع				ددة كالترس				يب والتثبي				ت والتع				رض 

ا>س	تنزاف المس	تمر  إلىلعمليات الفقد والغسل مما يؤدي 
ع	�وة عل	ى ذل	ك . > سيما تحت ظروف الزراعة الكثيفة 

فان البوتاسيوم الجاھز الذي يمتصه النبات مباش	رة يوج	د 
زءا ص		غيرا م		ن بمق		ادير متغي		رة وبنس		ب قليل		ة ويش		كل ج		

كمية البوتاسيوم الكلي في الترب	ة وھ	ي > تس	د احتياج	ات 
ھ		ذه الدراس		ة لمعرف		ة ت		اثير التس		ميد  أجري		تل		ذا . النب		ات 

البوتاس			ي ف			ي نم			و وحاص			ل بع			ض التراكي			ب الوراثي			ة 
  .لمحصول زھرة الشمس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المواد وطرائق العمل
 

م الربيع			ي لع			ام نف			ذت تجرب			ة حقلي			ه خ			�ل الموس			      
جامعة ا>نبار في ترب	ه  –في حقول كلية الزراعه  ٢٠٠٤

  ٤.٧ = ECe،  ٧.٨=  PHمزيج		ه  طيني		ه ذات ص		فات 
ds.m-1 ، ويه				اده العض				م  ١٢.٠الم				م . غ				ه  ١-كغ				ترب

  .تربه ١-كغم .ملغم  ٢٤٦والبوتاسيوم  الجاھز 
تض		منت الدراس		ه ث�ث		ة تراكي		ب وراثي		ة لمحص		ول         

كعوام		ل )  F5، زھ		رة الع		راق،يورفل		ور( زھ		رة الش		مس
ات م						ن التس						ميد ــــــــ						ـمستوي افةـوإض						، رئيس						يه
 ١- ھ			ـ . kكغ			م  )  ٧٤.٧،  ٤٩.٨،  ٢٤.٩، ٠(البوتاس			ي

% ٥٠،K2SO4(  اسيومـ			ـلى ھيئ			ة كبريت			ات البوتـ			ـع
K2O  ( ل		عت العوام		ه، وض		ام�ت ثانوي		كمع )٤× ٣  (

ص	ميم بت design  split plotوفق نظ	ام القط	ع المنش	قه 
وبث�ث			ة )  R.C.B.D( ةالقطاع			ات العش			وائيه الك			ا مل			

  . مكررات 
م )  ٥× ٣.٥(كان			ت أبع			اد الوح			ده التجريبــــــ			ـية       

ب	ين خ	ط  والمس	افةوتضمنت  خمسة خطوط داخل الل	وح 
س	م )  ٢٠(بين جوره وأخ	رى  والمسافةسم )  ٧٠( وآخر

.  
شھر  زرعت بذور اQصناف  في النصف الثاني من      

 العام		ة الش		ركةش		باط والت		ي  ت		م الحص		ول عليھ		ا  م		ن 
وبمع	دل ث	�ث ب	ذرات ف	ي الج	وره  ، الصناعيةللمحاصيل 

     .  ا£نباتنبات واحد بعد أسبوعين من  إلىوخفت  الواحدة
، س	ماد ال	داب( أضيف جميع الس	ماد الفوسفـــــــ	ـاتي      
٢١  %P  (اء					داد أثن					رض   إعQةا					ع  للزراع					ولجمي
 ١-ھ		ـ .  Pكغ		م )  ١٠٣.٢(ع		ام�ت بالتس		اوي وبمع		دل الم

س		ماد ( ـي وأض		يف الس		ماد النايتروجي		، وبطريق		ة النث		ر
اQول	ى بع	د ش	ھر م	ن ، ف	ي دفعت	ين )  N%  ٤٦، اليوريا

 الزھري		ةعن		د مرحل		ة تك		وين الب		راعم  والثاني		ة الزراع		ة
  . للدفعتين  ١-ھـ .  Nكغم   ٢٤٠وبمعدل  

وال	ذي يع	د العام	ل المتغي	ر فق	د الس	ماد البوتاس	ي  أما      
أض		يف دفع		ه واح		ده  تلقيم		ا لك		ي يك		ون الس		ماد قريب		ا م		ن 

ف				ي بداي				ة مرحل				ة التفرع				ات ج				ذور النبات				ات وذل				ك 
  .الخضريه

ووص	ل ع	دد  الحاج	ةكلم	ا دع	ت  التجربة  إرواءتم        
وأزيل	ت اQدغ	ال   ،ريه خ�ل موسم النم	و)  ١٦(لريات ا

خ			�ل موس			م ) ي			دويا (م			ع المحص			ول م			رتين  النامي			ة
غلفت اQق	راص بع	د اكتم	ال التلق	يح بالقم	اش  ، زراعةـــال
أو أكياس النايلون المشبكه لك	ي يس	مح للض	وء ) الململ ( 

وحفاظ		ا عليھ		ا  م		ن الطي		ور أختي		رت   إليھ		ام		ن النف		وذ 
 الھام		ةعش		رة نبات		ات عش		وائيا لدراس		ة  بع		ض الص		فات  
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قط			ر ، ب			اتف			ي الن اQوراقع			دد ، تأرتف			اع النب			ا( مث			ل
حاص			ل ، ب			ذره ١٠٠٠وزن ، نس			بة الخص			ب، الق			رص

   ) . نسبة الزيت ، نسبة البوتاسيوم في اQوراق ، البذور
حلل				ت البيان				ات احص				ائيا بطريق				ة تحلي				ل التب				اين      

وقورن			ت متوس				طات المع			ام�ت بأس				تخدام أق			ل ف				رق 
  )  .   L.S.D(معنوي 

  
  
  

  : النتائج والمناقشه 
  

  : ا�وراق في النبات  ارتفاع النبات وعدد -١
  

وجود ف	روق  إلى  ا£حصائيأشارت نتائج  التحليل        
ول زھ	رة الش	مس لمحص	  الوراثي	ةمعنوية بين التراكي	ب 

أن نبات	ات ) ١-ج	دول( ي�ح	ظ م	ن إذ، في ھاتين الصفتين
أعل		ى ارتف		اع ف		ي  أعط		تق		د  ) زھ		رة الع		راق(الص		نف 
ال			وراثيين مقارن			ة ب			التركيبين )  س			م  ١٢٤.٨(مع			د>تھا 

مع			د>ت  اق			ل   أعطي			االل			ذين )  F5( و ) ي			ور فل			ور (
س		م  )  ١٢١.٦(س		م و ) ١٢٢.٧(النب		ات بلغ		ت   >رتف		اع

  .على التوالي
في أظھ	ار مع	د ) زھرة العراق (لقد حافظ الصنف         

 إذ)  F5(>ت عاليه في صفة ع	دد اQوراق  م	ع الص	نف 
و  ٣٠.٣ بل		غ  اQوراقع		دد ف		ي  أعل		ىتفوق		ا ف		ي تك		وين  

نب				ات عل				ى الت				والي مقارن				ة بالص				نف / ورق				ه  ٣١.٦
 ٢٨.٧بل	غ   اQوراقالذي كون اق	ل  ع	دد م	ن ) يورفلور(

وتعود الفروقات بين اQصناف  في ھاتين ، نبات  / ورقه 
ومدى   الوراثيةللتراكيب   الوراثية الطبيعة إلىالصفتين  

ف اس	تجابتھا وقابلي		ة  اس	تفادتھا بالش		كل اQمث	ل م		ن ظ		رو
 ةواQدار الخدم				ةوالمن				اخ  وع�قتھ				ا بعوام				ل   الترب				ة

 ب				اخت�فوان التغي				ر ف				ي ارتف				اع النب				ات ، الزراعي				ة
لمحص		ول زھ		رة الش		مس  ق		د ج		اءت  الوراثي		ةالتراكي		ب 
  ) .١٩٩٦ ،وآخرونالساھوكي ( متفقه مع 

 أيض		ا) ١-ج		دول( ف		ي  ال		واردةأظھ		رت النت		ائج          
ين مس		تويات التس		ميد ب		 المعنوي		ةبوج		ود فروق		ات عالي		ة 

تف			وق  إذ، عل			ى ھ			اتين الص			فتين تأثيرھ			االبوتاس			ي ف			ي 
 إعط		اءف		ي  ١-ھ		ـ .  Kكغ		م  ٧٤.٧المس		توى  الس		مادي  

 ١٣٤.٩(بل	غ  اQوراقأعلى معدل  Qرتفاع النب	ات وع	دد 
نب			ات ، مقارن			ة بالمس			تويات / ورق			ة )   ٣٢.٥(س			م و ) 

ق		ل  الس		ماد ا  إض		افةالواطئ		ة  وال		ذي  أعط		ى فيھ		ا  ع		دم 
/ ورق	ة   ٢٧.٦سم و  ١١١.٢معدل لھاتين  الصفتين  بلغ 

الس				ماد   £ض				افةنتيج				ة   المعنوي				ة الزي				ادة إن. نب				ات 
أھمية دور البوتاسيوم  في تحفي	ز  إلىالبوتاسي  قد يعزى 

لخ�ي	ا الحي	ة وتش	جيع  عملية التركي	ب الض	وئي وانقس	ام ا
 اQنظم				ةالمرس				تيمية للنب				ات وتنش				يط  ةنم				و ا>نس				ج

تحس			ين  النم			و الخض			ري   إل			ىمم			ا ي			ؤدي   زيمي			ةاQن
في		نعكس ايجابي		ا عل		ى ارتف		اع النب		ات  ال		ذي يعط		ي أيض		ا 

  .من اQوراق  أكثرفرصه أفضل في تكوين عدد 
  يب ــعدم معنوية التداخل بين التراك  ىـــإلالنتائج  أشارت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

عل		ى  تأثيرھ		اومس		تويات  الس		ماد البوتاس		ي ف		ي  الوراثي		ة
بينما ك	ان الت	داخل معنوي	ا ف	ي ص	فة ع	دد ، النبات  ارتفاع

) زھ			رة الع			راق(أعط			ى الص			نف  إذ، اQوراق بالنب			ات 
أعلى معدل ل¹وراق في النبات  عن	د المس	توى  الس	مادي 

نب		ات بالمق		ا / ورق		ة  ٣٣.٣بل		غ  ١-ھ		ـ .  Kكغ		م )  ٧٤.٧(
الس		ماد  إض		افةعن		د ع		دم ) يورفل		ور (م		ع الص		نف  رن		ة
/ ورق		ة  ٢٥.٤م		ن اQوراق بل		غ  لذي ك		ون أق		ل ع		دد ـوا		

ف	ي ) زھ	رة الع	راق  (يبدو  طبيعيا تفوق الص	نف ، نبات 
 العالي				ةص				فة ع				د اQوراق بتداخل				ه م				ع المس				تويات  

للبوتاسيوم المضاف Qنه تميز  في تكوينه عدد  اكب	ر م	ن 
ف			ي ع			دد اQوراق   الزي			ادةاQوراق ع			�وة عل			ى  ثب			ات 

مم	ا ،  الوراثي	ةتراكي	ب البوتاس	يوم بأتج	اه ال إضافةبتزايد 
الس			ماد البوتاس			ي  أدى  دورا ھام			ا ف			ي زي			ادة  أنيؤك			د 

   .منه العاليةمعدل ھذه الصفة في المستويات 
  

  : (٪)و�����א�����)��מ�(��ذ	���١٠٠٠وزن��−٢

 معنوي	ةعدم وجود فروق   إلى) ٢-جدول( تشير نتائج 
ب	ذره وت	راوح  ١٠٠٠في وزن  بتأثيرھابين اQصناف 

غ				م ) ٧١.٥ -٧٠.٨(م				ن  الص				فةھ				ذه  مع				دل وزن
بينما اختلفت ھذه التراكي	ب معنوي	ا  ، الوراثيةللتراكيب 

تف					وق الص					نف  إذ(% ) ي نس					بة  الخص					ب  ــ					ـف
غ ـبل	  الص	فةمع	دل  لھ	ذه  أعلى إعطاءفي ) يورفلور (
%  ٢.٨٦  ةبنسب الحاصلة الزيادةوكانت %)  ٩٤.٢( 
و ) زھ			رة الع			راق (ارنة بالص			نفين ـمق			%  ٢.٤٤و 
)F5   ( بة   أعطيااللذان	ا لنس	ل تقريب	ل ومتماث	دل أق	مع

  .على التوالي %  ٩١.٩و %  ٩١.٥الخصب بلغ 
ف		ي  الوراثي		ةتتب		اين التراكي		ب   أنم		ن الطبيع		ي        

تبع				ا لن				وع التركي				ب ال				وراثي   الب				ذرةمع				دل وزن 
 إذ، الحقلي		ة  دارةوعملي		ات ا£ المتاح		ة البيئ		ةوعوام		ل 

ج					دعان ( و) ١٩٨٧،schneiterو  majid ( أش					ار
  الوراثي						ةالتراكي						ب  أن إل						ى) ١٩٩٩، وآخ						رون

 أوزانلمحص		ول زھ		رة الش		مس  تتب		اين طبيعي		ا   ف		ي 
  .بذورھا

 المحس	نة الھجين	ة  اQصنافيعزى ا>خت�ف بين       
 الطبيعةتباين   إلى العالية الذاتية  بالخصوبة والمتميزة
  المتاح	ةو ل¹صناف وتداخلھا مع عوام	ل النم	 الوراثية

فض� ع	ن تب	اين  قابلي	ة ، البيئيةوتفاعلھا مع الظروف 
ن		وع م		ن النش		اط الحش		ري  إيج		اداQص		ناف ربم		ا  ف		ي 

  .                                     أقراصهعقد البذور في  £تمام
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البوتاس		يوم  وبمع		د>ت عالي		ه  معنوي		ا ف		ي  إض		افة أث		رت
) ٢-ج	دول( ويتض	ح م	ن ، ھ	اتين الص	فتينن مع	دل تحسي

 ١-ھ			ـ .  kكغ			م  ٧٤.٧تف			وق مس			توى الس			ماد   الع			الي 
ب	ذره ونس	بة الخص	ب  ١٠٠٠أعلى معدل  ل	وزن  بإعطاء
عل					ى الت					والي مقارن					ة %  ٩٥.٨غ					م و  ٧٧.٦بل					غ  

فيھ		ا  ع		دم  أعط		ىوال		ذي  اQخ		رى ا£ض		افةبمس		تويات 
و  غ		م ٦٥.١التس		ميد اق		ل مع		دل لھ		اتين الص		فتين   بل		غ 

تحس			ن وزن الب			ذرة بتزاي			د  إن. عل			ى الت			والي%  ٨٩.٣
دور البوتاس		يوم  إل		ىالس		ماد البوتاس		ي المض		اف يع		زى 

المھ		م ف		ي تحس		ين قابلي		ة المص		در ف		ي تجھي		ز  المص		ب 
 اQوراقوالتي أثرت ايجابيا في نمو النباتات وزيادة ع	دد 

 >نس		ياب م�ئم		ةت		وفير بيئ		ة  إل		ىمم		ا أدى ) ١-الج		دول (
الخ	زن  أعض	اء إل	ىخ	�ل النب	ات  المصنعة أفضل للمواد

  ) . البذور (
زي			ادة الب			ذور المخص			بة ل¹ص			ناف بزي			ادة  إنكم			ا       

أھمي		ة  إل		ىكمي		ة التس		ميد البوتاس		ي  المض		اف ق		د يع		ود 
البوتاسيوم في  زيادة كفاءة النبات في أداء عملية  التمثي	ل 

من			اطق يستفــــــ			ـاد منھ			ا  إل			ىالض			وئي ونق			ل نواتجھ			ا 
ض			احي  أب			و ( المحص			ول وھ			ذا يتف			ق  م			ع م			ا >حظ			ه

 EL-Midaowi ( و) ١٩٨٨،سواليون																																									ـ
  . )١٩٩٩،وآخرون

وان توفر المغذيات خ�ل مراح	ل نم	و النب	ات ي	ؤدي       
الزھي		رات   إنت		اجف		ي  الم		ؤثرةالھورمون		ات    انتظ		ام إل		ى

  ) . ١٩٩٢،وآخرون  Malik( اQزھار وإخصابونموھا 
ف			ي نس			بة الخص			ب ج			اءت  مص			احبه   الزي			ادة إن      

ف		ي مع		د>ت النم		و ومكون		ات الحاص		ل  الحاص		لة للزي		ادة
وقط			ر الق			رص ) لج			دول نفس			ه ا(ومنھ			ا وزن الب			ذور 

الموج				ب ع				الي   ا>رتب				اطويؤك				د ذل				ك )  ٣-الج				دول(
بين نس	بة الخص	ب وھ	اتين الص	فتين وال	ذي بل	غ  المعنوية

  .والي على الت)  ٠.٩١،  ٠.٨٦(
  

  ):  ١-ھـ . طن (وحاصل البذور ) سم (قطر القرص -٣
وجود ف	روق  إلى) ٣-جدول( في  الواردةتشير النتائج 

  إذ، د>ت اQصناف  لھاتين الصفتينـــــمع بين معنوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دل لقطر القرصـمع أعلى) يورفلور(الصنف  أعطى 

اقل  أعطىالذي )  F5(سم مقارنة بالصنف  ١٩.٤بلغ 
تف		وق ص		نف   إن  س		م ١٨.٥مع		دل لھ		ذه الص		فة بل		غ 

  على 
 وراثي	ةعوام	ل  إل	ىفي صفة  قطر القرص يع	ود  آخر

 البيئي			ةبالعوام			ل  وتت			أثرت			تحكم بالتركي			ب ال			وراثي 
  .المنطقةفي   السائدة

  

ف		ي ) يورفل		ور(و )   F5(كم		ا تف		وق الص		نفان        
 ) ٥.٢و  ٥.٣( أعطاء أعلى معدل لحاصل البذور بل	غ

زھ		رة (عل		ى الت		والي مقارن		ة بالص		نف  ١ –ھ		ـ . ط		ن 
 ٤.٩بل	غ  الص	فةاقل معدل لھذه   أعطىالذي ) العراق 

تمي		ز الص		نفين ف		ي تك		وين حاص		ل  إن،  ١-ھ		ـ . ط		ن 
 الص	فةخت�ف بين اQصناف في ھذه ا£و عالي للبذور
>س	يما وان  وا£خص	ابعملي	ة التلق	يح  إل	ىربما يعود 
أعطي			ا أعل			ى مع			دل )  F5(و ) يورفل			ور (الص			نفين  

عل				ى %  ٩١.٩و % ٩٤.٢لنس				بة الخص				ب بلغ				ت 
  ) . ٢-جدول( التوالي 
البوتاس		يوم معنوي		ا ف		ي  إض		افةمع		ام�ت  أث		رت      

ي�ح	ظ م	ن  إذ، رص وحاص	ل الب	ذورزيادة  قط	ر الق	
  ١-ھ			ـ .  kكغ			م  ٧٤.٧تف			وق المس			توى ) ٣-ج			دول(

س	م  ٢١.٩معدل للصفتين بلغ  أعلى إعطاءمعنويا في 
عل			ى الت			والي مقارن			ة بجمي			ع    ١-ھ			ـ . ط			ن  ٦.١و 

فيھ		ا  أعط		توالت		ي  اQخ		رى ا£ض		افةمستويـــــ		ـات 

  وعدد ا�وراق في النبات) سم(رتفاع النبات االتسميد البوتاسي في صفتي 

 ١-ھـ .  kمستويات البوتاسيوم كغم 
٧٤.٧  

  المعدل
٧٤.٧  ٤٩.٨  ٢٤.٩  ٠  

  المعدل
  عدد اKوراق في النبات

  ٢٨.٧  ٣١.٤  ٣٠.٣  ٢٧.٨  ٢٥.٤  ١٢٢.٧  ١٣٥.٢  
  ٣٠.٣  ٣٣.٣  ٣١.٥  ٢٩.٢  ٢٧.٢  ١٢٤.٨  ١٣٥.٦  
  ٣١.٦  ٣٢.٩  ٣٢.٠  ٣١.٣  ٣٠.٢  ١٢١.٦  ١٣٤.١  

  1.53(AB) 
  

  ٣٢.٥  ٣١.٢  ٢٩.٤  ٢٧.٦    ١٣٤.٩  
1.60*(A) 0.88**(B)  1.54**(A) 

  والنسبة المئوية ل�خصاب) غم(بذرة ١٠٠٠في صفتي وزن  و تأثير التسميد البوتاسي ا�صنافتأثير  -٢جدول 
  

�صنافا  
 ١-ھـ .  kمستويات البوتاسيوم كغم 

  المعدل  ٧٤.٧  ٤٩.٨  ٢٤.٩  ٠  المعدل  ٧٤.٧  ٤٩.٨  ٢٤.٩  ٠
  )البذور الممتلئة(نسبة ا�خصاب   )غم(بذرة ١٠٠٠وزن 

  ٩٤.٢  ٩٦.٤  ٩٥.٠  ٩٣.٥  ٩١.٩  ٧١.٥  ٧٩.٠  ٧٣.٣  ٦٩.٢  ٦٤.٦  يورفلور
  ٩١.٥  ٩٤.٤  ٩٢.٧  ٩٠.٤  ٨٨.٧  ٧١.٠  ٧٦.٤  ٧٣.٣  ٦٩.٢  ٦٥.٤  زھرة العراق

F5 ٩١.٩  ٩٦.٧  ٩٣.٠  ٩٠.٧  ٨٧.٣  ٧٠.٨  ٧٧.٥  ٧٢.٢  ٦٨.٠  ٦٥.٥  
L.S.D N.S (AB)   N.S(AB)   
  ٩٥.٨  ٩٣.٥  ٩١.٥  ٨٩.٣   ٧٧.٦  ٧٢.٩  ٦٨.٨  ٦٥.١  المعدل
L.S.D 3.41**(B) N.S(A) 1.62**(B) 1.59*(A) 
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س	م و  ١٥.٨معاملة المقارنة اق	ل مع	دل للص	فتين بل	غ 
  .على التوالي   ١-ھـ . طن  ٤.٣
اغن				اء الترب				ة بالعناص				ر الغذائي				ة >س				يما  إن       

البوتاس		يوم ال		ذي يك		ون ج		اھزا ل�متص		اص م		ن قب		ل 
زي		ادة المس		احة الورقي		ة ون		واتج  إل		ىنب		ات ، ي		ؤدي ال

انعكس ايجابيا على قطر الق	رص  إذالتمثيل الضوئي، 
 إن، فض	� ع	ن زي	ادة الحاص	ل أس	بابالذي كان احد 

خش		بية منتظم		ة  أوعي		ةالبوتاس		يوم يس		اعد ف		ي تك		وين 
للم		واد الغذائي		ة الخ		ام  أفض		لتك		ون س		ببا ف		ي جري		ان 

، عيس				ى(ورالنب				ات خصوص				ا باتج				اه الب				ذخ				�ل 
١٩٨٤.(  

  
  

  
  
   ونس������بة (%) نس������بة البوتاس������يوم ف������ي اKوراق  -٤

  (%): الزيت
  

) زھ	رة الع	راق(تف	وق الص	نف ) ٤-جدول( يظھر من 
اكبر من البوتاس	يوم وبنس	بة زي	ادة  في امتصاص كمية

) يورفل				ور(مقارن				ة بالص				نفين ) % ٢٤و٢٢(ق				درھا
 ٠.٣٩(ھم	ا الذين بلغ تركيز العنصر ف	ي اوراق) F5(و
تب			اين  إل			ى، ويع			ود ذل			ك عل			ى الت			والي) % ٠.٣٨و 

الوراثية م	ن الناحي	ة الفس	لجية وم	دى  اQصنافطبيعة 
قابليتھ			ا عل			ى امتص			اص المغ			ذي ورف			ع نس			بته ف			ي 

  . اQوراق
نس	بة الزي	ت معنوي	ا ب	اخت�ف ھ		ذه  تت	أثربينم	ا ل	م       

 ٣٨.٥- ٣٧.٥تباين		ت نس		بة الزي		ت م		ن  إذ اQص		ناف
.%  

دول نفس		ه حص		ول زي		ادة معنوي		ة بين		ت نت		ائج الج		      
ونس		بة الزي		ت ف		ي  اQوراقف		ي تركي		ز البوتاس		يوم ف		ي 

تفوق		ت  إذ، بزي		ادة مس		تويات الس		ماد البوتاس		ي الب		ذور
كغ	م  ٧٤.٧ افةـا£ض	امية عن	د مس	توى ــــــالنباتات الن

k . ـ		اص   ١-ھ		ي امتص		ىف		ي  أعل		يوم ف		دل للبوتاس		مع
ذي مقارن				ة بع				دم التس				ميد ال				% ٠.٥٦بل				غ  اQوراق

ه اق			ل مع			دل للبوتاس			يوم بل			غ نباتات			 أوراقامتص			ت 
 أعل	ى أيضاالمستوى العالي للسماد  وأعطى، %٠.٢٦

% ٣٩.١معدل لنسبة الزيت المتكونة في البذور بلغ	ت 
مقارنة بعدم التسميد الذي كون اقل معدل لنسبة الزي	ت 

  % . ٣٧.٤بلغت 
إن التغي			ر ف			ي النس			بة المئوي			ة للبوتاس			يوم ف			ي       
اق بزي		ادة كمي		ة البوتاس		يوم المض		افة إل		ى الترب		ة اQور

التي تعمل على توفره وزي	ادة الج	اھز من	ه ، يزي	د م	ن 
  ادة تركيزه في ــــدرة النباتات على امتصاصه وزيــــق
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن النبات		ات ) ١٩٧٥، Smith(، أك		د النباتي		ة اQنس		جة
ك > تتوق		ف ع		ن امتص		اص البوتاس		يوم م		ا زال		ت ھن		ا

، وع				زى ذل				ك إل				ى ال				دور من				ه إض				افات متزاي				دة
 Fernandez ( الفس								يولوجي ل								¹وراق، وذك								ر

إن إض					افة البوتاس					يوم أث					رت ) ١٩٧٩، وآخ					رون
بص		ورة معنوي		ة عل		ى النس		بة المئوي		ة للبوتاس		يوم ف		ي 

  .محصول زھرة الشمس أوراق
إن نسبة البوتاس	يوم ف	ي ) ٤-لجدول( وي�حظ من       

ع		ام ع		ن الح		دود الطبيعي		ة  اQوراق منخفض		ة بش		كل
للمم		تص م		ن قب		ل اQوراق ويع		ود ذل		ك إل		ى ا>رتف		اع 

   ds.m-1 ٤.٧النس			بي ف			ي ملوح			ة الترب			ة وال			ذي بل			غ 
إن أي  ،وھ			و مع			دل ح			رج لنم			و بع			ض المحاص			يل

إضافة للسماد البوتاسي قد حس	نت م	ن محت	وى الزي	ت 
ف	ي البذوربش	كل ت	دريجي ، مم		ا يش	ير إل	ى أن عنص		ر 

لتخ		زين وعملي		ة اث		ر فاع		ل ف		ي عملي		ة االبوتاس		يوم ذو 
تف			وق ) ١٩٨٨، الن		واس( ، وأك			د التمثي		ل ف			ي النب		ات

جمي			ع المع			ام�ت المس			مدة بالبوتاس			يوم معنوي			ا ع			ن 
المعامل		ة غي		ر المس		مدة ب		ه والت		ي أعط		ت نس		بة زي		ت 

 إل			ى) ١٩٩٩، وآخ			رون Ayub ( وأش			ارمنخفض			ة، 
البوتاس			يوم  إض			افةنس			بة الزي			ت معنوي			ا عن			د  ت			أثر

ت مختلف		ة ، ع		�وة عل		ى ذل		ك توص		ل حس		ين بمع		د>
البوتاسيوم ق	د اث	ر بش	كل ايج	ابي ف	ي  أن إلى) ٢٠٠٠(

تس	ميد زھ	رة الش	مس  إنلذا يمك	ن الق	ول . نسبة الزيت
بعنصر البوتاس	يوم وزي	ادة فرص	ة تجھي	زه ف	ي الترب	ة 
يكون ذو اثر فاع	ل ف	ي تحس	ين نم	و المحص	ول فض	� 

للم			واد ف			ي تحوي			ل ونق			ل ن			واتج التمثي			ل  ت			أثيرهع			ن 
مص		باتھا وخاص		ة ال		دھون والنش		ويات  إل		ىالمص		نعة 

  .والبروتينات 
  

  
  
  

  ١-.ھـ .حاصل البذور طن و) سم(في صفتي قطر القرص  تأثير التسميد البوتاسي تأثير ا�صناف و -٣جدول 
  

  
  ا�صناف

  ١-ھـ .  kمستويات البوتاسيوم كغم  
٧٤.٧  ٤٩.٨  ٢٤.٩  ٠  

  المعدل
٧٤.٧  ٤٩.٨  ٢٤.٩  ٠  

  المعدل
  )  ١-ھـ . طن(حاصل البذور  )سم(قطر القرص 

  ٥.٢  ٦.٤  ٥.٦  ٤.٨  ٤.٢  ١٩.٤  ٢٢.٤  ٢٠.٨  ١٨.٦  ١٦.٠  يورفلور
  ٤.٩  ٥.٧  ٥.٢  ٤.٧  ٤.٣  ١٨.٩  ٢١.٥  ١٩.٦  ١٨.١  ١٦.٤  زھرة العراق

F5 ٥.٣  ٦.٣  ٥.٧  ٥.٠  ٤.٤  ١٨.٥  ٢١.٩  ١٩.٧  ١٧.٣  ١٥.٢  
L.S.D N.S(AB)   N.S(AB) 

  
  ٦.١  ٥.٥  ٤.٨  ٤.٣    ٢١.٩  ٢٠.٠  ١٨.٠  ١٥.٨  المعدل
L.S.D 0.81**(B) 0.63*(A) 0.27**(B) 0.24**(A) 
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  المصادر 
  

دلي		ل  .١٩٨٨.يوس		ف محم		د ومؤي		د احم		د الي		ونس،ي ض		اح أب		و -١
جامع	ة  ،التعليم الع	الي والبح	ث العلم	يوزارة  .النباتتغذية 

جامع					ة  ،والنش					ر غ					داد، مديري					ة دار الكت					ب للطباع					ةب
  .صلالمو

 إض	افةالتداخل ب	ين  تأثير. ٢٠٠٢. اQلوسي، يوسف احمد محمود-٢
لفسفوري ف	ي نم	و السماد البوتاسي والسماد النايتروجيني وا

 –مجل	ة العل	وم الزراعي	ة العراقي	ة . وحاصل زھرة الش	مس
  .٤٧-٤٣) : ٣(العدد – ٣٣-المجلد

ي الخفاجي ،عادل عبد هللا واحمد حيدر الزبيدي واحمد عبد الھ	اد -٣
د حمادي وحمد محمد صالح وعب	د المجي	لد بدر الراوي وخا

اث		ر البوتاس		يوم . ٢٠٠٠ترك		ي المعين		ي ون		ور ال		دين ش		وقي 
  ) .١١١(ندوة علوم العدد. الزراعي  ا£نتاجفي 

اس			تجابة حاص			ل ومكون			ات .  2003.ال			راوي ، وجي			ه مزع			ل -٤
. لمستويات من الفسفور والبوتاس	يومزھرة الشمس  حاصل 

  . ٨٧-٨٠) :٤(العدد -٨المجلد .عة العراقية مجلة الزرا
.  ١٩٩٦. الس		اھوكي ، م		دحت وفرنس		يس اوراھ		ا واحم		د ش		ھاب -٥

زھرة الشمس بت	اثير الص	نف وموع	د نمو وحاصل تغيرات 
 – ٢٧المجل	د . مجل	ة العل	وم الزراعي	ة العراقي	ة  . الزراعة 

  . ٨٨-٧٧) : ٢(العدد
اثير مس		تويات ت		.  ١٩٨٨. الن		واس، حم		ودي عب		د الحس		ين عل		ي -٦

البوتاس	ي عل	ى الحاص	ل ومكونات	ه لنب	ات  متباينة من السماد
 – ٢٠المجل			د . مجل			ة زراع			ة الراف			دين . زھ			رة الش			مس 

  . ٣١٨ -٣٠٩) : ٣(العدد
ت		اثير مس		تويات الس		ماد .  ٢٠٠٠. حس		ين ، ج		�ل حمي		د حم		زة  -٧

( زھ				رة الش				مس اس				ي عل				ى حاص				ل الفوس				فاتي والبوت
Helianthus annuus L.   ( وبعض الصفات ا>خرى– 

كلي	ة الزراع	ة  –قسم المحاص	يل الحقلي	ة  –رسالة ماجستير 
  .جامعة بغداد –

. ١٩٩٩.جدعان ، حامد وفائق حنا مرجانه وھناء ش	اكر الف�ح	ي -8
تحلي		ل الص		فات النوعي		ة لتراكي		ب مختلف		ة م		ن ب		ذور زھ		رة 

 -٣٠المجل		د  –مجل		ة العل		وم الزراعي		ة العراقي		ة . الش		مس 
  . ١٧٢ – ١٦٥) : ملحق(لالعدد ا>و

كت	اب  –زراعة ونمو المحاص	يل .  ١٩٨٤. عيسى ، طالب احمد -9
جامع		ة  –وزارة التعل		يم الع		الي والبح		ث العلم		ي  –مت		رجم 

  .بغداد 
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  %تاسيوم في ا�وراق ونسبة الزيت في النسبة المئوية للبو تأثير التسميد البوتاسي
  ١-ھـ .  kمستويات البوتاسيوم كغم 

٧٤.٧  
  المعدل

٧٤.٧  ٤٩.٨  ٢٤.٩  ٠  
  المعدل

  %نسبة الزيت   % ا�وراق
٣٨.١  ٣٩.١  ٣٧.٩  ٣٧.٨  ٣٧.٧  ٠.٣٩  ٠.٥٥  
٣٨.٥  ٣٩.٨  ٣٩.٩  ٣٧.٣  ٣٧.٣  ٠.٥٠  ٠.٦٤  
٣٧.٥  ٣٨.٥  ٣٧.٤  ٣٧.١  ٣٧.٢  ٠.٣٨  ٠.٥٠  

  N.S(AB) 
  

٣٩.١  ٣٨.٤  ٣٧.٤  ٣٧.٤    ٠.٥٦  

0.01**(A) 1.33*(B) N.S(A)  
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