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قسم المحاصيل الحقمية – كمية الزراعة – جامعة بغداد
المستخمص

 أبو غريب بهدف دراسة تحسس زهرة الشمس, جامعة بغداد, في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقمية – كمية الزراعة7133 نفذت تجربة حقمية خالل الموسم الربيعي
 طبقت.لالجهاد المائي بحسب مراحل نموها والتوازن السمادي والتداخل بينهما في صفات الحاصل ومكوناته وكفاءة استهالك الماء لنبات زهرة الشمس صنف فالمي

 معاممة:) وهيF(  مثمت األلواح الرئيسة معامالت التوازن السمادي. بثالثة مكرراتRCBD التجربة بترتيب األلواح المنشقة عمى وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة
 بالتتابع واضافة نصف الكمية الموصىNPK لعناصر

3-

 هK2O  كغم311و

3-

 هP2O5  كغم331و

3-

 هN  كغم331 ) (اضافة التوصية السمادية كاممةF1( المقارنة

 فتضاف بحسب التوصية السماديةK وN  أما, فقطP ) ومضاعفة كميةF3(  فتضاف حسب التوصية السماديةK وP  أما, فقطN ) ومضاعفة كميةF2) NPK بها من

:) وهيS(  بينما مثمت األلواح الثانوية معامالت االجهاد المائي,)F6( NPK ) ومضاعفةF5(  تضاف بحسب التوصية السماديةP وN وK ) ومضاعفة كميةF4(
.)S4( ) وامتالء البذورS3( ) والتزهيرS2(  من الماء الجاهز في مراحل النمو الخضري%80  من الماء الجاهز (معاممة المقارنة) والري بعد استنزاف%01 استنزاف
اظهرت نتائج الدراسة تفوق النباتات غير المعرضة لالجهاد المائي بأعمى المتوسطات لصفات نسبة االخصاب وقطر القرص وعدد البذور في القرص وحاصل البذور

 ) في الصفات المذكورة جميعها كما لم تختمف معنويا عنS4( ) ولم تختمف معنويا عن النباتات المعرضة لالجهاد المائي في مرحمة امتالء البذور3- طن ه38032(
 أعمى النتائج لصفات وزنS2  في حين حققت نباتات المعاممة,) في صفتي قطر القرص وحاصل البذورS2( النباتات المعرضة لالجهاد المائي في مرحمة النمو الخضري

 كما اعطت.3-)1 كغم بذور (م38341  وكانت النباتات المعرضة لالجهاد المائي في مرحمة امتالء البذور أكثر كفاءة في استعمال الماء بمغت, بذرة ودليل الحصاد3111

) أعمى المتوسطات لصفات نسبة االخصاب وقطر القرص وعددF4( النباتات المسمدة بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بها من النايتروجين والبوتاسيوم
 في حين حققت النباتات المسمدة,)3-)1 كغم بذور (م38120( ) وكانت أكثر كفاءة في استعمال الماء3- طن ه38377( البذور في القرص من ثم زيادة حاصل البذور
 أما التداخل ف بين عاممي الدراسة قد كان معنويا. بذرة3111 ) أعمى متوسط لوزنF5( بضعف الكمية من البوتاسيوم والكميات الموصى بها من النايتروجين والفسفور
.في أغمب الصفات المدروسة

. كفاءة استعمال الماء, حاصل البذور, المغذيات الكبرى, الجفاف, زهرة الشمس:الكممات المفتاحية
*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني
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ABSTRACT
A field experiment was conducted during spring season of 2014 at the experimental station of field crops department, College
of Agriculture, University of Baghdad, Abu Ghraib to study the sensitivity of sunflower growth stages to water stress,
fertilizers balance and interaction between them, and their effect on growth, yield, yield components and quality
characteristics of sunflower Flamy cultivar. A randomized complete plot design (RCBD) was used with split-plot
arrangement by three replicates. Fertilizers levels (F) ]F1: recommended (180 kg N ha-1, 110 kg P2O5 ha-1 and 100kg K2O ka1
), F2:
(NPK), F3: 2NPK, F4: N2PK, F5: NP2K and F6: 2(NPK)[ were represent the main plots while stress treatment (S)
represent the sub plots ]S1 50% water depletion (control) S2 80% water depletion at vegetative growth stage, S3: 80% water
depletion at flowering and at seed filling stage[. Results showed that the existence of a significant effects of water stress
treatment levels on most of the investigated traits, unstressed plants had the superiority over stressed once, by having more
fertility, higher head diameter, higher number of seeds per head which all, resulted in improving sunflower seed yield (4.59
ton ha-1). There is no significantly different under stress plants in vegetative growth stage (S2) in both head diameter and seed
yield, while the plant at S2 showed higher values in weight 1000 seeds and harvest index. Plants at S 4 showed higher water use
efficiency. Fertilizers combinations have a significant effect on most of the traits under investigation. Plants under F4
treatment have higher means of fertility percentage, head diameter and head seed number which caused an improvement in
seed yield (4.422 ton ha-1), while F5 showed higher 1000 seeds weight. The interaction between two factors was significantly
difference in most of the studied traits.
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في المناطق الديمية لتجنيب تعرض المحصول لالجياد

المقدمة

المائي فييا ,وتحديد أفضل توليفة سمادية من العناصر

لقد غدت شحة المياه الواردة إلى بالد الرافدين ىاجساً كبي اًر

األساسية

ألىل االىتمام من زراعيين واقتصاديين وساسة ,فمن جية

لتحسين اإلنتاج والنوعية والتقميل من حساسية

أثرىا في إنتاجية المحاصيل الزراعية ومن جية أخرى دورىا

المحصول لنقص الماء.

األساسي في بيئة اإلنسان والحيوان فضال عن اسياميا في

المواد والطرائق

الوثيق بينيا ,ولعل أبرز أسباب شحة المياه في العراق ىي

تجارب قسم المحاصيل الحقمية – كمية الزراعة  -جامعة

تدىور المستوى االقتصادي والسياسي في البمد لالرتباط

اجريت تجربة حقمية خالل الموسم الربيعي  2014في حقل

قمة األمطار وعدم انتظام توزيعيا فضال عن انخفاض واردات

بغداد  -أبو غريب في تربة مزيجة غرينية طينية موضحة

نيري دجمة والفرات نتيجة السياسات المائية لدول المنبع .لقد

بعض صفاتيا الفيزيائية والكيميائية في جدول  ,1بيدف

انخفضت كمية المياه الواردة في نير دجمة بنسبة  %74إذ

دراسة تحسس زىرة الشمس لالجياد المائي بحسب مراحل

بمغت  7.4مميار م 3بعد أن كانت  39.73مميار م 3سنويا فما

نموىا والتوازن السمادي في صفات الحاصل ومكوناتو.

بال الفرات .لقد اثرت قمة المياه في اختزال المساحات القابمة

جدول  .3بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة

لمزراعة بنسبة  %53في العراق ( .)32حتم ذلك عمى

قبل الزراعة

المختصين استخدام أساليب وتقنيات متعددة الدارة ممف المياه

العناصز
نسجت التزبت

كاستعمال المياه المالحة والثقيمة واستعمال الري الجزئي

الزهل
هفصىالث
الغزين
التزبت
الطين
درجت التفاعل ()pH
اإليصاليت الكهزبائيت ()EC
النتزوجين الجاهش
الفسفىر الجاهش
البىتاسيىم الجاهش
الكالسيىم
األيىناث
الوغنسيىم
الوىجبت
الذائبت
الصىديىم
الكاربىناث
األيىناث
البيكزبىناث
السالبت
الكبزيتاث
الذائبت
الكلىريداث

والناقص وكذلك الري الممغنط .تتباين مراحل نمو المحاصيل
في احتياجاتيا المائية وحساسيتيا لنقص الماء ,وأن معرفة

المرحمة األكثر حساسية يفيد في تجنيب المحصول العطش
فييا فضال عن امكانية تقنين استعمال الماء في المراجل
األخرى األقل حساسية .تيدف ادارة المحصول إلى تجنيبو
االجيادات التي قد يتعرض ليا خالل مراحل نموه ,إذ تبرز

أىمية معرفة الحاجات المائية الفعمية لممحاصيل الزراعية
ووقت حاجتيا وتحديد المرحمة األكثر حساسية لنقص المياه
من أجل تجنب اليدر فييا وزيادة كفاءة استعماليا وتقميل

القيوت
هشيجت طينيت
غزينيت
17.20
56.56
26.24
283
383
28.0
63.0
266.0
29.5
17.5
12.8
Nil
2.4
42.0
13.5

الىحدة
----غن كغن 3-تزبت
----3ديسيسونش م
هلغن8كغن 3-تزبت
هليوكافئ لتز

هليوكافئ لتز

3-

3-

طبقت التجربة بترتيب األلواح المنشقة عمى وفق تصميم

تكاليف اإلنتاج ( .)19إن اضافة األسمدة بصورة متوازنة من

القطاعات الكاممة المعشاة وبثالثة مكررات .مثمت األلواح

شأنو أن يزيد من تحمل النباتات لمشدود الالحيوية كاالضافة

الرئيسة معامالت التوازن السمادي ( )Fوىي :معاممة المقارنة

المتوازنة لألسمدة الضرورية لنمو وتطور النبات كالنايتروجين

(( )F1اضافة التوصية السمادية كاممة  189كغم  Nه

والفسفور والبوتاسيوم لما ليا من دور أساسي في الحد من

و 119كغم  P2O5ه

أـضرار الشد الرطوبي وتأثيره في كمية العناصر الغذائية

1-

و 199كغم  K2Oه

1-

1-

لعناصر

 NPKبالتتابع ( )7واضافة نصف الكمية الموصى بيا من

الممتصة من النبات باالنتشار والجريان الكتمي ( ,)8األمر

 )F2) NPKومضاعفة كمية  Nفقط أما  Pو Kفتضاف

الذي يجنب النبات التعرض ألي اجياد غذائي من شأنو أن

حسب التوصية السمادية ( )F3ومضاعفة كمية  Pفقط أما N

يحد من تطور النمو الخضري والتكاثري ومن ثم الحاصل

و Kفتضاف بحسب التوصية السمادية ( )F4ومضاعفة كمية

النيائي ( .)32نفذت ىذه التجربة بيدف تحديد حساسية

 Kأما  Nو Pفتضاف بحسب التوصية السمادية ()F5

مراحل نمو زىرة الشمس لنقص الماء وتجنب تعطيش

ومضاعفة  ,)F6( NPKبينما مثمت األلواح الثانوية

المحصول فييا ,والنظر في امكانية تقميل كمية الماء

معامالت االجياد المائي ( )Sوىي :استنزاف  %29من الماء

المضاف في المراحل األخرى ,فضال عن تجييز بدائل لمري
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الجاىز (معاممة المقارنة) والري بعد استنزاف  %89من الماء

( .)33جرت عممية تقييم المحتوى الرطوبي لمتربة بأخذ

الجاىز في مراحل النمو الخضري ( )S2والتزىير ()S3

عينات عشوائية من الوحدات التجريبية بشكل مستمر طول

وامتالء البذور ( .)S4اجريت عمميات خدمة التربة وذلك

مدة التجربة ,وعند استنفاد  %29و %89من الماء الجاىز

بحراثة موقع التجربة حراثتين متعامدتين بالمحراث المطرحي

لمعاممة المقارنة وبقية معامالت االجياد المائي بالتتابع,

والسواقي .كانت مساحة الوحدة التجريبية  9م 3التي احتوت

الرطوبي عند السعة الحقمية لتربة الحقل ,إذ قدر المحتوى

عمى أربعة مروز مع ترك فواصل  3م بين المكررات و 1م

الرطوبي عمى وفق المعادلة التي ذكرىا .)18( Hillel

وجرى الري باضافة عمق الماء الالزم لموصول الى المحتوى

القالب ثم اجريت عمميات التعديل والتسوية وفتح المروز

بين المعامالت لمنع تسريب الماء بين الوحدات التجريبية.

)

( =

pw

زرعت بذور زىرة الشمس  Helianthus annuus Lصنف

إذ أن:

بمسافة  20سم بين الجور  75سم بين المروز بوضع ثالث

 = Mswكتمة التربة الرطبة (غم).

وصول النباتات إلى مرحمة ظيور االوراق الحقيقية لتصبح

وكذلك تم حساب الرطوبة الحجمية التي يكون عندىا الري

فالمي بتاريخ  2014/3/15عمى جانب واحد من المرز

 = Pwالنسبة المئوية الوزنية لمرطوبة.

إلى أربع بذور في الجورة الواحدة ثم خفت إلى نبات واحد عند

 = Msكتمة التربة الجافة (غم).

الكثافة النباتية  66666نبات ىـ .1-اجريت عمميات خدمة

عمى وفق المعادلة االتية:

كمما دعت الحاجة إلى ذلك وحصدت النباتات بتاريخ

إذ أن:

المحصول من تسميد وري بحسب المعامالت وعزق وتعشيب

Qv  Qw  b

 .2014/6/27تم قياس العالقة بين الشد الييكمي ()ψ

 = Qvالمحتوى الرطوبي عمى أساس الحجم.

والمحتوى المائي الحجمي ( )θلعينات التربة إذ قدر المحتوى

 = Qwالمحتوى الرطوبي عمى أساس الوزن.

 = bالكثافة الظاىرية لمتربة (ميكاغرام(.م.)1-)3

الرطوبي لتقدير سعة احتفاظ التربة بالماء وتم تمثيميا بيانيا
بمنحنى الشد الرطوبي الذي تم استخدامو في ىذه الدراسة

طريقة الري

(شكل  )1اذ بمغت الرطوبة الحجمية عند السعة الحقمية
 0.34سم 3سم

3-

وعند نقطة الذبول الدائم  0.14سم 3سم

تم الري باستخدام مضخة مثبتة عمى بئر ومزودة بانابيب

3-

بالستيكية ذات قطر  1.5أنج مربوط إلييا عداد الكتروني

ومن ىذين النقطتين تم تحديد الماء الجاىز بطرح الثانية من

لقياس كميات المياه المضافة لكل وحدة تجريبية .روي الحقل

االولى.

بكميات متساوية من ماء الري عند الزراعة إلى السعة الحقمية

قياس المحتوى الرطوبي لمتربة

لضمان حدوث االنبات ونشوء المحصول ,ثم رويت النباتات

تم تقدير المحتوى الرطوبي لمتربة باستعمال الطريقة الوزنية

عند استنزاف  %50و %80من الماء الجاىز وبحسب مراحل

لقياس رطوبة التربة ولمتابعة التغيرات الرطوبية في التربة

النمو لمنبات وتم حساب كمية الماء المضاف عمى وفق

وتحديد وقت االرواء ,ولتحديد عمق الماء المضاف اخذت

المعادلة التي ذكرىا .)21( Kohnke

النماذج من التربة بوساطة البريمة ( )Augerمن بطن المرز

إذ أن = W :حجم الماء الواجب إضافتو خالل رية ( .) m
3

الثاني ,تم تقدير رطوبة التربة عمى عمق  39-9سم خالل

 = aالمساحة المروية ( .) m
2

مرحمة النمو الخضري ,ثم قدرت رطوبة التربة عمى عمق 50

 =Asالكثافة الظاىرية (ميكاغرام (م.)1-)3

سم خالل مرحمتي التزىير وامتالء البذور .قدر المحتوى

Fc

الرطوبي في نماذج التربة بتجفيف النماذج في فرن

 = Pwالنس ــبة المئوي ــة لرطوب ــة الترب ــة عم ــى أس ــاس ال ــوزن

عند السعة الحقمية (بعد الري).

المايكروويف ( )Microwave Ovenولمدة خمس وعشرين

w

دقيقة بعد أن تم تعيير مدة التجفيف لفرن المايكروويف مع

 = Pwالنسبة المئوية لرطوبة التربة قبل موعد الري.

 = Dعمق التربة (سم).

الفرن الكيربائي عمى وفق الطريقة المقترحة من قبل Zein
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إذ أن:

الصفات المدروسة

 = HIدليل الحصاد (.)%

أوال -الحاصل ومكوناته

1-

 = SYحاصل البذور (طن ىـ ).

 .1نسببببة االخصببباب ( :)%حســبت بأخــذ عينــة عش ـوائية مــن

1-

 =BYالحاصل البايولوجي (طن ىـ ).

البذور بمعـدل  50غـم لكـل وحـدة تجريبيـة وحسـب عـدد البـذور

ثانيببا -كفبباءة اسببتعمال المبباء لحاصببل البببذور ( كغببم م:)3-

الممتمئــة والفارغــة ,وتــم تقســيم عــدد البــذور الممتمئــة عمــى عــدد

قيست حسب المعادلة (:)14

البذور الكمية ثم ضرب الناتج × .)23( 100
 .2قطببببر القبببببرص (سببببم) :حسـ ــب باسـ ــتخدام ش ـ ـريط القيـ ــاس

GY
WA

كمتوســط لعش ـرة نباتــات مــأخوذة مــن المــرزين الوســطيين لكــل

WUE 

إذ أن:

وحدة تجريبية.

1- 3

 = WUEكفاءة استعمال الماء (كغم( .م ) ).

 .3عدد البذور في القرص :حسب كمتوسط لعدد البذور في

1-

 = GYحاصل البذور (طن ىـ ).

عشرة أقراص.

1-

 = WAمياه الري المضافة (م ىـ ).
3

 .4وزن  1000بذرة (غم) :حسب بأخذ عينة عشوائية من

ثالثا -االستهالك المائي (ممم) :حسبت كميـة المـاء المضـاف

حاصل عشرة نباتات ثم عدل الوزن عمى أساس %11

خــالل موســم النمــو فضــال عــن كميــات األمطــار خــالل موســم

رطوبة.

الز ارع ــة .حمم ــت البيانـــات احص ــائيا حس ــب تص ــميم RCBD

 .5حاصل البذور الكمي (طن هب :)3-حسب من ضرب

بترتيـ ـ ـ ـ ــب األل ـ ـ ـ ـ ـواح المنشـ ـ ـ ـ ــقة باسـ ـ ـ ـ ــتخدام برنـ ـ ـ ـ ــامج Genstat

حاصل البذور لكل وحدة تجريبية × الكثافة النباتية.

 Discovery Edition 4وقورنــت المتوســطات الحســابية

 .6دليل الحصاد :حسب عمى وفق المعادلة اآلتية (:)5
HI= (SY / BY) ×100

عم ــى وف ــق اختب ــار أق ــل ف ــرق معن ــوي ( )LSDوعن ــد مس ــتوى
احتمالي ـ ــة ( )0.05كمـ ـ ــا وقــ ــدرت قـ ـ ــيم معامــ ــل االرتبـ ـ ــاط بـ ـ ــين
الصفات المدروسة واختبرت عند مستوى المعنوية نفسو.
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المعاممة  F4في نسبة االخصاب إلى دور الفسفور في زيادة

النتائج والمناقشة

قابمية النبات عمى امتصاص عنصري النايتروجين والبوتاسيوم

نسبة االخصاب :توضح نتائج الجدول  2وجود تأثير معنوي

( 34و ,)31وما يرافق ذلك من زيادة في كفاءة عممية التمثيل

لمعامالت االجياد المائي والمعامالت السمادية والتداخل

الكربوني ومن ثم زيادة المواد المتمثمة وىذا بالنتيجة سيؤدي

بينيما في نسبة االخصاب لبذور زىرة الشمس .تبين نتائج

إلى زيادة عدد البويضات الفعالة والقابمة لمتمقيح واالخصاب

الجدول  2الفرق المعنوي بين معامالت االجياد المائي خالل

في القرص ( .)38أما سبب انخفاض نسبة االخصاب

مراحل مختمفة من نمو زىرة الشمس في نسبة االخصاب ,فقد

لنباتات المعاممة  F6فقد يعود إلى زيادة سمية العناصر

تفوقت النباتات غير المعرضة لالجياد (المقارنة  )S1بأعمى

الغذائية المضافة لمتربة وانعكاسيا السمبي عمى انخفاض

نسبة اخصاب بمغت  %71.24إال أنيا لم تختمف معنويا عن

معدالت نمو النبات ومن ثم انخفاض نسبة االخصاب .كان

النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة امتالء البذور ()S4

التداخل معنويا بين معامالت االجياد والمعامالت السمادية

التي اعطت  %71.37في حين اعطت النباتات المعرضة

(جدول  ,)2فقد تميزت النباتات غير المعرضة لالجياد ()S1

لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3أقل نسبة اخصاب بمغت

والمسمدة بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا

 .%89.82يعود سبب انخفاض نسبة االخصاب لبذور

من النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4أعمى قيمة لنسبة االخصاب

نباتات زىرة الشمس المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير

بمغت  %71.87ولم تختمف معنويا عن النباتات المعرضة

( )S3إلى التأثير السمبي لقمة الماء في النمو الخضري لمنبات

لالجياد في مرحمة امتالء البذور ( )S4والمسمدة بضعف

وما يرافقو من انخفاض في تراكم نواتج التمثيل الكربوني

الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا من النايتروجين

وانتقاليا عبر األنابيب المنخمية إلى مواقع النشوء الجديدة في

والبوتاسيوم ( )F4التي اعطت  %71.43في حين اعطت

المرحمة التكاثرية ( ,)1فضال عن تأثير االجياد المائي في

النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3والمسمدة

حيوية حبوب المقاح وجفاف المياسم ( .)10تتفق ىذه النتيجة

بضعف الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ()F6

مع نتائج  Mehrpouyanوآخرون ( )24بوجود تأثير معنوي

أقل قيمة لنسبة االخصاب بمغت  .%89.92من جية أخرى,

لالجياد المائي في نسبة االخصاب لبذور زىرة الشمس.

فإن المعاممة السمادية  F4حققت أعمى نسبة اخصاب لبذور

يالحظ من نتائج الجدول  2وجود فرق معنوي بين المعامالت

زىرة الشمس المعرضة لالجياد المائي في مرحمة التزىير بمغ

السمادية في نسبة االخصاب ,إذ سجمت النباتات المسمدة

 %81.79قياسا بالمعامالت السمادية األخرى ضمن معاممة

بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا من

االجياد المائي في مرحمة التزىير ( )S3وىذا يوضح الدور

النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4أعمى نسبة اخصاب بمغت

اإليجابي ليذه المعاممة في تقميل األثر الضار لالجياد المائي

 %73.21قياسا بالنباتات المسمدة بضعف الكمية من

في مرحمة التزىير وزيادة نسبة االخصاب لمبذور.

النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( )F6التي سجمت أقل نسبة

اخصاب بمغت  ,%87.94وقد يعود سبب تفوق نباتات
جدول  .2تأثير التوازن السمادي واالجهاد المائي في مراحل نمو مختمفة في نسبة االخصاب ( )%لنبات زهرة الشمس
المعامالت السمادية
)F1( NPK
))F2(½(NPK
)F3( 2NPK
)F4( N2PK
)F5( NP2K
))F6( 2(NPK
أ.ف.م 1810
المتوسط
أ.ف.م 1810

مراحل النمو
S1
95.39
88.28
89.71
96.84
93.04
86.17

S2
93.30
86.17
87.64
94.79
90.89
84.09

91.57

89.48

S3
81.44
80.21
80.82
81.90
80.67
80.05

S4
95.25
88.10
89.55
96.72
92.74
85.95

0.89
80.85
0.31
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المتوسط
91.35
85.69
86.93
92.56
89.34
84.07
0.65

عبد الزساق و هحوىد

هجلت العلىم الشراعيت العزاقيت – 7132/ 48)6(: 1446-3311

في زيادة قطر القرص لنباتات المعاممة  F4إلى زيادة الوزن

قطر القرص

توضح نتائج الجدول  3وجود تأثير معنوي لمعامالت االجياد

الجاف لممجموع الجذري (لم تعرض البيانات) وىذا بالمحصمة
ٍ
كاف إلى األجزاء
ادى إلى انتقال العناصر الغذائية بشكل

القرص لزىرة الشمس .يتبين من الجدول  3تفوق نباتات

العميا لمنبات مؤديا إلى زيادة مؤشرات النمو الخضري األمر

المائي والمعامالت السمادية والتداخل بينيما في متوسط قطر

الذي انعكس وبشكل إيجابي عمى زيادة الوزن الجاف الكمي

معاممة المقارنة ( )S1إذ اعطت أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ

(لم تعرض البيانات) ومن ثم زيادة قطر القرص .تتفق ىذه

 24.30سم والتي لم تختمف معنويا عن  S2و S4المتان

اعطتا  37.33و 37.34سم بالتتابع بينما اعطت النباتات

النتيجة مع نتائج باحثون آخرون ( 20و )22بوجود تأثير

المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3أقل متوسط لمصفة

معنوي لمعامالت التوازن السمادي في متوسط قطر القرص

بمغ  18.73سم .قد يعود سبب انخفاض قطر القرص لنباتات

لزىرة الشمس .كان التداخل معنويا بين معامالت االجياد
والمعامالت السمادية (جدول  ,)3إذ تفوقت النباتات غير

زىرة الشمس المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3إلى

المعرضة لالجياد ( )S1والمسمدة بضعف الكمية من الفسفور

أن مدة التزىير تستغرق مدة  32-39يوما فضال عن

والكميات الموصى بيا من النايتروجين والبوتاسيوم ()F4

استنزاف طاقة النبات في تطور األجزاء التكاثرية واتمام عممية

بأعمى متوسط لقطر القرص بمغ  32.49سم إال أنيا لم

وتكون البذرة وما يرافق ىذه المرحمة من استيالك
االخصاب ً
بعض العناصر المغذية من أجزاء النبات المختمفة إلى مناطق

تختمف معنويا عن النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة
النمو الخضري ( )S2والنباتات المعرضة لالجياد في مرحمة

التكاثر ,وىذا ما يوضح انخفاض مؤشرات النمو في ىذه

امتالء البذور ( )S4والمسمدة بضعف الكمية من الفسفور

المرحمة لمنبات من وزن الجذور ووزن النبات وكفاءة عممية

والكميات الموصى بيا من النايتروجين والبوتاسيوم ()F4

التمثيل الكربوني (لم تعرض البيانات) .تتفق ىذه النتيجة مع

المتان اعطتا  32.14و 32.17سم بالتتابع بينما اعطت

نتائج باحثون آخرون ( 9و 31و 31و 31و )24بوجود تأثير

النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3والمسمدة

معنوي لالجياد المائي في متوسط قطر القرص لزىرة

بضعف الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ()F6

الشمس .يالحظ من نتائج الجدول  3وجود فرق معنوي بين

أقل متوسط لقطر القرص بمغ  14.12سم .كما يوضح جدول

المعامالت السمادية في متوسط قطر القرص ,فقد سجمت

 3أن المعاممة السمادية  F4تفوقت معنويا بأعمى متوسط

النباتات المسمدة بضعف الكمية من الفسفور والكميات

لقطر القرص ( 17.77سم) قياسا بمعامالت التوازن السمادي

الموصى بيا من النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4أعمى متوسط

األخرى ضمن معاممة االجياد المائي في مرحمة التزىير ()S3

ليذه الصفة بمغ  37.17سم قياسا بالنباتات المسمدة بضعف

وىذا يوضح الدور اإليجابي ليذه المعاممة في زيادة قطر

الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( )F6التي

القرص في ظروف العجز المائي في مرحمة التزىير.

سجمت أقل متوسط ليذه الصفة بمغ  31.71سم ويعود السبب

جدول  .3تأثير التوازن السمادي واالجهاد المائي في مراحل نمو مختمفة في قطر القرص (سم) لنبات زهرة الشمس
المعامالت السمادية
)F1( NPK
))F2( ½(NPK
)F3( 2NPK
)F4( N2PK
)F5( NP2K
))F6( 2(NPK
أ.ف.م 1810
المتوسط

أ.ف.م 1810

مراحل النمو
S1
25.31
23.43
23.81
25.70
24.69
22.87

S2
25.21
23.36
23.75
25.67
24.62
22.78

24.30

24.23

S3
19.08
17.84
18.26
19.49
18.75
17.15

S4
25.26
23.40
23.79
25.69
24.67
22.83

0.24
18.43
0.08
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24.27

المتوسط
23.72
22.01
22.40
24.14
23.18
21.41
0.17
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بضعف الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ()F6

عدد البذور في القرص

1-

التي سجمت أقل متوسط لمصفة ( 1121.3بذرة قرص ).

تشتمل عمى عدد البذور الكمي الممتمئة والفارغة في القرص.

توضح نتائج الجدول  4وجود تأثير معنوي لمعامالت االجياد

يعود السبب في زيادة عدد البذور في القرص لنباتات المعاممة

المائي والمعامالت السمادية والتداخل بينيما في متوسط عدد

 F4إلى زيادة نسبة االخصاب (جدول  )2وقطر القرص

(جدول  )3األمر الذي انعكس وبشكل إيجابي عمى زيادة عدد

البذور في قرص زىرة الشمس .تبين نتائج الجدول  4وجود

البذور في القرص .تتفق ىذه النتيجة مع نتائج باحثون

اختالف معنوي بين معامالت االجياد المائي خالل مراحل

آخرون ( 6و )20بوجود تأثير معنوي لمعامالت التوازن

مختمفة من نمو زىرة الشمس في متوسط عدد البذور في

السمادي في متوسط عدد البذور في القرص لنبات زىرة

القرص ,فقد تميزت نباتات المقارنة ( )S1بأعمى متوسط ليذه
الصفة ( 1382.8بذرة قرص )1-ولم تختمف معنويا عن

الشمس .كان التداخل معنويا بين معامالت االجياد

نباتات  1381.7( S4بذرة قرص )1-في حين اعطت النباتات

والمعامالت السمادية (جدول  ,)7فقد حققت النباتات غير

المعرضة لالجياد ( )S1والمسمدة بضعف الكمية من الفسفور

المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3أقل متوسط لمصفة

( 829.7بذرة قرص .)1-يعود سبب انخفاض عدد البذور في

والكميات الموصى بيا من النايتروجين والبوتاسيوم ()F4
أعمى متوسط لعدد البذور في القرص بمغ  1712.2بذرة

أقراص نباتات زىرة الشمس المعرضة لالجياد في مرحمة

قرص

التزىير ( )S3إلى انخفاض نسبة االخصاب (جدول  )2نتيجة

1-

لكنيا لم تختمف معنويا عن النباتات المعرضة

لالجياد في مرحمة امتالء البذور ( )S4والمسمدة بضعف

التأثير العكسي لالجياد المائي الذي سبب اجياض البذور

الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا من النايتروجين

وعدم عقدىا واسيم في اختزال الممتمئ منيا ,فضال عن

والبوتاسيوم ( )F4التي اعطت  1711.7بذرة قرص

انخفاض مؤشرات النمو الخضري والوزن الجاف لممجموع

1-

بينما

حققت النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ()S3

الخضري األمر الذي اثر وبشكل سمبي في قطر القرص

والمسمدة بضعف الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم

(جدول  )3من جية وتراكم المواد المتمثمة في مواقع نشوء

( )F6أقل متوسط لعدد البذور في القرص بمغ  448.1بذرة

الزىيرات من جية أخرى مما انعكس يشكل سمبي عمى عدد

البذور في القرص .تتفق ىذه النتيجة مع نتائج باحثون

قرص .1-كما يوضح جدول  7أن المعاممة السمادية F4

آخرون ( 9و 31و )21بوجود تأثير معنوي لالجياد المائي

تفوقت معنويا بأعمى متوسط لعدد البور بالقرص (711.2

بذرة قرص )1-قياسا بمعامالت التوازن السمادي األخرى

في متوسط عدد البذور في القرص لنبات زىرة الشمس.

ضمن معاممة االجياد المائي في مرحمة التزىير ( )S3مما

يالحظ من نتائج الجدول  4وجود تأثير معنوي لممعامالت

السمادية في متوسط عدد البذور في القرص ,إذ تفوقت

يشير إلى التأثير اإليجابي ليذه المعاممة في زيادة عدد البذور

النباتات المسمدة بضعف الكمية من الفسفور والكميات

في القرص عمى الرغم من تعرض النباتات لالجياد المائي

في مرحمة التزىير.

الموصى بيا من النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4بأعمى متوسط

ليذه الصفة ( 1318.4بذرة قرص )1-قياسا بالنباتات المسمدة

جدول  .4تأثير التوازن السمادي واالجهاد المائي في مراحل نمو مختمفة في عدد البذور في القرص لنبات زهرة الشمس
المعامالت السمادية
)F1( NPK
))F2( ½(NPK
)F3( 2NPK
)F4( N2PK
)F5( NP2K
))F6( 2(NPK
أ.ف.م 1810
المتوسط
أ.ف.م 1810

مراحل النمو
S1
1443.6
1336.1
1357.7
1465.5
1408.0
1304.0

S2
1412.7
1292.5
1317.4
1436.0
1371.7
1241.7

1385.8

1345.3

S3
888.1
817.0
841.4
911.5
869.5
778.1

S4
1439.4
1332.7
1354.0
1461.9
1399.1
1301.3

13.5
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1217.6
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9.8

850.9
4.8
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من النايتروجين والفسفور ( )F5أعمى متوسط ليذه الصفة بمغ

وزن  3111بذرة

 23.79غم قياسا بالنباتات المسمدة بضعف الكمية من

تبين نتائج الجدول  5وجود تأثير معنوي لمعامالت االجياد

النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( )F6التي سجمت أقل

المائي والمعامالت السمادية والتداخل بينيما في متوسط وزن

متوسط ليذه الصفة بمغ  72.81غم .إن زيادة وزن البذرة

 1999بذرة لزىرة الشمس .يالحظ من نتائج الجدول  5وجود

لنباتات زىرة الشمس المسمدة بضعف كمية البوتاسيوم

فروق معنوية بين معامالت االجياد المائي خالل مراحل

والكميات الموصى بيا من النايتروجين والفسفور قد يعود إلى

مختمفة من نمو زىرة الشمس في متوسط وزن  1999بذرة ,إذ

توفر البوتاسيوم داخل األنسجة النباتية في التراكيز المالئمة

تفوقت النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة النمو الخضري
( )S2بأعمى متوسط ليذه الصفة بمغ  54.89غم واختمفت

فضال عن دوره في زيادة كفاءة انتقال المواد األيضية إلى

معنويا عن معامالت االجياد المائي األخرى والسيما النباتات

البذور ( )17ورفع القيمة الغذائية لممحاصيل عن طريق زيادة

حجم ووزن البذور ( .)30تتفق ىذه النتيجة مع نتائج باحثون

المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3التي اعطت أقل

آخرون ( 1و 20و )22بوجود تأثير معنوي لمعامالت التوازن

متوسط لمصفة بمغ  38.17غم .يعود سبب انخفاض وزن

البذرة لنباتات المعاممة  S3إلى التأثير السمبي لالجياد المائي

السمادي في متوسط وزن البذرة لنبات زىرة الشمس .كان

في تقميل التفاعالت الحيوية داخل األنسجة النباتية مما ادى

التداخل معنوي بين معامالت االجياد والمعامالت السمادية

(جدول  ,)2إذ اعطت النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة

إلى انخفاض مؤشرات النمو الخضري جميعيا والسيما

النمو الخضري ( )S2والمسمدة بضعف الكمية من البوتاسيوم

المساحة الورقية لمنبات وتقميل كفاءتيا في اعتراض الضوء

وانخفاض محتوى األوراق من الكموروفيل ومن ثم انخفاض

والكميات الموصى بيا من النايتروجين والفسفور ( )F5أعمى

إنتاج المادة الجافة ((لم تعرض البيانات) وانتقاليا من

قيمة لوزن  1999بذرة بمغت  28.81غم في حين اعطت

النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3والمسمدة

المصدر (األوراق) وتراكميا في المصب (البذور) ,وفي ىذا

بضعف الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ()F6

المجال اشارت الدراسات إلى أن الوزن النيائي لمبذرة يتحدد

أقل متوسط لوزن  1999بذرة بمغ  37.21غم .كما يوضح

من خالل حجم المصب ومقدرتو عمى سحب أكبر قدر من

المواد األيضية من المصدر والمرتبطة بمدى فعالية مساحة

جدول  2أن المعاممة السمادية  F5تفوقت معنويا بأعمى

األوراق لمقيام بالتمثيل الكربوني ( .)10تتفق ىذه النتيجة مع

متوسط لوزن  1999بذرة ( 71.31غم) قياسا بالمعامالت
السمادية األخرى ضمن معاممة االجياد المائي في مرحمة

نتائج باحثون آخرون ( 9و 31و )21بوجود تأثير معنوي

التزىير ( )S3مما يشير إلى كفاءة ىذه المعاممة في زيادة وزن

لالجياد المائي في متوسط وزن البذرة لنبات زىرة الشمس.

تشير نتائج الجدول  2إلى وجود فرق معنوي بين المعامالت

البذور عمى الرغم من التعرض لمعجز المائي في مرحمة

السمادية في متوسط وزن  1999بذرة ,إذ سجمت النباتات

التزىير.

المسمدة بضعف الكمية من البوتاسيوم والكميات الموصى بيا
جدول  .0تأثير التوازن السمادي واالجهاد المائي في مراحل نمو مختمفة في وزن  3111بذرة (غم) لنبات زهرة الشمس
المعامالت السمادية
)F1( NPK
))F2( ½(NPK
)F3( 2NPK
)F4( N2PK
)F5( NP2K
))F6( 2(NPK
أ.ف.م 1810
المتوسط
أ.ف.م 1810

مراحل النمو
S1

S2

S3

S4

54.19
50.24
56.23
51.48
57.39
47.70

56.00
52.41
57.77
53.49
58.86
50.81

39.12
36.50
40.04
37.72
41.21
34.56

55.36
51.79
57.46
52.76
58.14
49.38

52.87

54.89

0.67
38.19
0.24

3331

54.15

المتوسط
51.16
47.73
52.88
48.86
53.90
45.86
0.49
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السمادي في متوسط حاصل البذور لزىرة الشمس .أما سبب

حاصل البذور

انخفاض حاصل البذور لنباتات المعاممة  F6فقد يعود إلى

توضح نتائج الجدول  1وجود تأثير معنوي لمعامالت االجياد

التأثير السمي لمضاعفة كمية األسمدة المضافة لمتربة والسيما

المائي والمعامالت السمادية والتداخل بينيما في متوسط

النايتروجين في نمو النبات وانعكاسو السمبي عمى مكونات

حاصل البذور لزىرة الشمس .يبين الجدول  1تفوق النباتات

الحاصل جميعيا وبالمحصمة انخفاض حاصل البذور الذي

غير المعرضة لالجياد (المقارنة  )S1بأعمى متوسط لحاصل
البذور بمغ  7.274طن ه

1-

يمثل خالصة العمميات األيضية والتفاعالت الكيميائية التي

إال أنيا لم تختمف معنويا عن

تجري داخل األنسجة النباتية ,وفي ىذا الصدد الحظ Block

النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة النمو الخضري ()S2

والنباتات المعرضة لالجياد في مرحمة امتالء البذور ()S4

و )7( Calveyأن المركبات النايتروجينية تصبح سامة

بالتتابع وبنسبة زيادة

كما ذكر Ali

المتان اعطتا  7.284و 7.271طن ه

1-

لمنبات إذا تجاوز تركيزىا  29ممغم  Nكغم

1-

( )3أن األمونيوم يصبح ساما لمنبات إذا تحول إلى أمونيا

بمغت  %28.3و %24.3و %28.9لممعامالت الثالث

والسيما في مرحمة االنبات ونمو البادرات .كان التداخل

بالتتابع عن حاصل البذور لمنباتات المعرضة لالجياد في

معنويا بين معامالت االجياد والمعامالت السمادية (جدول

مرحمة التزىير ( )S3التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ

 3.791طن ه .1-يعود سبب زيادة حاصل البذور في

 ,)1إذ تفوقت النباتات غير المعرضة لالجياد ( )S1والمسمدة
بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا من

معاممتي المقارنة ( )S1وتعرض النباتات لالجياد المائي في

النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4بأعمى متوسط لمحاصل بمغ

مرحمة امتالء البذور ( )S4إلى تفوقيما في مكونين من

 7.813طن ه

مكونات الحاصل لزىرة الشمس ىما قطر القرص (جدول )3

وعدد البذور في القرص (جدول  )7فضال عن تفوقيما في

1-

إال أنيا لم تختمف معنويا عن النباتات

المعرضة لالجياد في مرحمة النمو الخضري ( )S2والنباتات

المعرضة لالجياد في مرحمة امتالء البذور ( )S4والمسمدة

نسبة االخصاب (جدول  ,)3أما سبب عدم اختالف حاصل

بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا من

البذور لمنباتات المعرضة لالجياد في مرحمة النمو الخضري

النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4المتان اعطتا  7.822و7.828

( )S2فقد يعود إلى عدم اختالف نباتات ىذه المعاممة في

طن ه

قطر القرص عن نباتات المعاممتين  S1و( S4جدول )3

وتفوقيا في وزن  1999بذرة (جدول  .)2تتفق ىذه النتيجة

1-

بالتتابع بينما اعطت النباتات المعرضة لالجياد في

مرحمة التزىير ( )S3والمسمدة بضعف الكمية من النايتروجين

والفسفور والبوتاسيوم ( )F6أقل متوسط لمحاصل بمغ 3.171

مع نتائج باحثون آخرون ( 9و 31و )21بوجود تأثير معنوي

طن ه .1-يعزى سبب انخفاض حاصل البذور لمنباتات

لالجياد المائي في متوسط حاصل البذور لزىرة الشمس.

يالحظ من نتائج الجدول  1وجود فرق معنوي بين المعامالت

المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3والمسمدة بضعف

السمادية في متوسط حاصل البذور ,إذ سجمت النباتات

الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( )F6إلى تأثر

نمو وتطور المحصول وانعكاس ذلك عمى الفعاليات االيضية

المسمدة بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا

والشكل المورفولوجي لمنبات وضعف القابمية اإلنتاجية نتيجة

من النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4أعمى متوسط ليذه الصفة

بمغ  7.733طن ه

1-

قياسا بالنباتات المسمدة بضعف الكمية

النخفاض قطر القرص (جدول  )1وعدد البذور في القرص

من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( )F6التي سجمت أقل

(جدول  )4ووزن  3000بذرة (جدول  )1مما أثر ذلك سمباً

الزيادة في حاصل البذور إلى تفوقيا في صفات نسبة

المترافق مع مضاعفة كمية  NPKالمضافة ,فضالً عن

في القرص (جدول  )7مما انعكس وبشكل إيجابي عمى زيادة

قابمية النبات عمى امتصاص الماء والعناصر الغذائية الميمة

متوسط ليذه الصفة بمغ  3.797طن ه ,1-وقد يعود سبب

في نقصان حاصل البذور تحت ظروف االجياد المائي

اختزال نمو الجذور فقل وزنيا (لم تعرض البيانات) وانخفضت

االخصاب (جدول  )3وقطر القرص (جدول  )3وعدد البذور

لنمو وتطور النبات مما ادى إلى انخفاض الفعاليات الحيوية

حاصل البذور .تتفق ىذه النتيجة مع نتائج باحثون آخرون

في المجموع الخضري أي تقمصت سعة التمثيل الكربوني

( 1و 20و )22بوجود تأثير معنوي لمعامالت التوازن
3333
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نتيجة الختزال عدد األوراق والمساحة الورقية ومحتوى األوراق

يالحظ من النتائج أن النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة

من الكموروفيل (لم تعرض البيانات) .كما يوضح جدول  1أن

النمو الخضري ( )S2اعطت أعمى دليل حصاد وىذا يشير

المعاممة السمادية  F4تفوقت معنويا بأعمى متوسط لحاصل

إلى أن نباتات ىذه المعاممة كانت أكثر كفاءة في اعادة توزيع

البذور ( 3.111طن ه )1-وبزيادة معنوية بمغت %3.1

المواد الغذائية من المصدر (الجزء الخضري لمنبات) إلى

و %11.3و %8.1و %7.4عن حاصل بذور نباتات

المصب (البذور) بمعنى أن ىذه النباتات كان نموىا أفضل

المعاممة  F1و F2و F3و F5بالتتابع و %14.1عن حاصل

من خالل كفاءتيا في تحفيز المصادر عمى إنتاج المواد

بذور نباتات المعاممة  F6التي حققت أقل متوسط لمصفة

المتمثمة وزيادة قدرة المصبات (البذور) عمى استيعاب الزيادة

( 3.171طن ه )1-ضمن معاممة االجياد المائي في مرحمة

الحاصمة في المادة الجافة مما ادى إلى زيادة وزن 1999

التزىير ( )S3وىذا يؤكد الدور اإليجابي لممعاممة  F4في تقميل

بذرة (جدول  )2األمر الذي انعكس إيجابيا عمى زيادة حاصل

الرغم من التعرض لمعجز المائي في مرحمة التزىير.

توفر العوامل التي تزيد من حجم المصبات إلى زيادة حاصل

دليل الحصاد

البذور ومن ثم زيادة دليل الحصاد ( .)12تتفق ىذه النتيجة

البذور (جدول  )1وبالمحصمة زيادة دليل الحصاد ,إذ يؤدي

ضرر التعرض لمجفاف وكفائتيا في زيادة حاصل البذور عمى

مع نتائج باحثون آخرون ( 33و )31بوجود تأثير معنوي

توضح نتائج الجدول  4وجود تأثير معنوي لمعامالت االجياد

لالجياد المائي في دليل الحصاد لزىرة الشمس .يالحظ من

المائي في دليل الحصاد لزىرة الشمس ,في حين لم يكن تأثير

نتائج الجدول  4عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت

المعامالت السمادية والتداخل بين عاممي الدراسة معنويا.

السمادية في دليل الحصاد ,وعمى الرغم من عدم المعنوية إال

تبين نتائج الجدول  4الفرق المعنوي بين معامالت االجياد

أن النباتات المسمدة بضعف الكمية من الفسفور والكميات

المائي خالل مراحل مختمفة من نمو زىرة الشمس في دليل

الموصى بيا من النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4حققت أعمى

الحصاد ,إذ اعطت النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة

متوسط ليذه الصفة ( )%37.83قياسا بالنباتات المسمدة

النمو الخضري ( )S2أعمى دليل حصاد ( )%73.77قياسا

بضعف الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ()F6

بالنباتات المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3التي

اعطت أقل دليل لمحصاد ( .)%33.91يعود السبب في

التي سجمت أقل متوسط ليذه الصفة ( .)%37.37تتفق ىذه

انخفاض دليل الحصاد لمنباتات المعرضة لالجياد في مرحمة

النتيجة مع نتائج  Khakwaniوآخرون ( )39من عدم وجود
تأثير معنوي لمعامالت التوازن السمادي في دليل الحصاد

التزىير ( )S3إلى انخفاض مؤشرات النمو الخضري جميعيا

لزىرة الشمس .كما تشير نتائج جدول  4إلى عدم وجود

وبالنتيجة انخفاض نواتج التمثيل الكربوني وانعكاسيا السمبي

تداخل معنوي بين معامالت االجياد المائي والمعامالت

عمى وزن المادة الجافة الكمي لمنبات (لم تعرض البيانات)

السمادية في دليل الحصاد لزىرة الشمس.

فضال عن انخفاض حاصل البذور لنباتات ىذه المعاممة
(جدول  )1ومن ثم انخفاض دليل الحصاد ,ومن جية أخرى,

3-

جدول  .1تأثير التوازن السمادي واالجهاد المائي في مراحل نمو مختمفة في حاصل البذور (طن ه ) لزهرة الشمس
المعامالت السمادية
)F1( NPK
))F2( ½(NPK
)F3( 2NPK
)F4( N2PK
)F5( NP2K
))F6( 2(NPK
أ.ف.م 1810
المتوسط
أ.ف.م 1810

مراحل النمو
S1

S2

S3

S4

4.810
4.425
4.493
4.863
4.662
4.329

4.797
4.342
4.479
4.855
4.656
4.306

3.033
2.796
2.878
3.111
2.971
2.646

4.800
4.420
4.485
4.858
4.659
4.325

4.597

4.587

18130

3331

4.360
4.014
4.084
4.422
4.237
3.904
18111

2.906
18131

المتوسط

4.591
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جدول  .2تأثير التوازن السمادي واالجهاد المائي في مراحل نمو مختمفة في دليل الحصاد ( )%لزهرة الشمس
المعامالت السمادية
)F1( NPK
))F2( ½(NPK
)F3( 2NPK
)F4( N2PK
)F5( NP2K
))F6( 2(NPK
أ.ف.م 1810
المتوسط

مراحل النمو
S1
41.95
41.86
41.84
42.02
41.89
41.93

S2
42.72
42.16
42.70
42.56
42.67
42.13

41.92

42.49

S3
32.47
31.81
32.05
32.67
32.21
31.17

المتوسط

S4
42.04
41.94
41.96
42.05
42.00
41.91

39.80
39.44
39.64
39.83
39.69
39.29
N.S

N.S

أ.ف.م 1810

32.06

41.98

0.46

( 1.942كغم بذور (م )1-)3قياسا بالنباتات المسمدة بضعف

كفاءة استعمال الماء

الكمية من النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( )F6التي

توضح نتائج الجدول  8وجود تأثير معنوي لمعامالت االجياد

اعطت أقل متوسط ليذه الصفة ( 9.774كغم بذور (م,)1-)3

المائي والمعامالت السمادية والتداخل بينيما في متوسط كفاءة

وىذه النتيجة تؤكد الدور اإليجابي لألسمدة الكيميائية عند

استعمال الماء .تبين نتائج الجدول  8االختالف المعنوي بين

إضافتيا بالكميات المالئمة في تقميل التأثير السمبي االجياد

معامالت االجياد المائي خالل مراحل مختمفة من نمو زىرة

الرطوبي في النبات ورفع كفاءة استخدام الماء (,)29

الشمس في متوسط كفاءة استعمال الماء ,فقد حققت النباتات

فالتسميد بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا

المعرضة لالجياد في مرحمة امتالء البذور ( )S4أعمى
1- 3

من النايتروجين والبوتاسيوم (المعاممة  )F4كان ليا دور

متوسط لكفاءة استعمال الماء بمغ  1.173كغم بذور (م )

ايجابي في مضاعفة اإلنتاج لوحدة المساحة (جدول  )1وذلك

في حين حققت النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة التزىير

( )S3أقل متوسط لمصفة بمغ  9.819كغم بذور (م .1-)3تعود

من خالل زيادة جاىزية العناصر في محمول التربة مما زاد

زيادة كفاءة استعمال الماء لمنباتات المعرضة لالجياد في

من مقدرة التربة عمى امداد النبات بيذه العناصر بما يتالءم

وحاجة النبات إلييا .كان التداخل معنويا بين معامالت

مرحمة امتالء البذور ( )S4إلى زيادة إنتاج حاصل البذور

االجياد والمعامالت السمادية (جدول  ,)8إذ سجمت النباتات

(جدول  )1مقارنة مع كمية الماء المستخدم لنباتات المعاممة

المعرضة لالجياد في مرحمة امتالء البذور ( )S4والمسمدة

نفسيا ,وقمة التبخر من سطح التربة نتيجة انخفاض السطح

بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا من

المعرض لمترطيب من النبات ومن ثم قمة االستيالك المائي,

النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4أعمى قيمة لمصفة بمغت

وربما لقمة حاجة المحصول إلى الماء النخفاض الفعاليات

1- 3

 1.313كغم بذور (م )

الحيوية في ىذه المرحمة ( )31أما سبب انخفاض كفاءة

استعمال الماء في النباتات المعرضة لالجياد في مرحمة

بينما سجمت النباتات المعرضة

لالجياد في مرحمة التزىير ( )S3والمسمدة بضعف الكمية من
النايتروجين والفسفور والبوتاسيوم ( )F6أقل قيمة لمصفة بمغت

التزىير ( )S3فيعود إلى قمة حاصل البذور (جدول  )1وزيادة

1- 3

 9.434كغم بذور (م )  .كما يوضح جدول  8أن المعاممة

حاجتو لمماء ( .)31تتفق ىذه النتيجة مع نتائج باحثون

السمادية  F4تفوقت معنويا بأعمى متوسط كفاءة استعمال

آخرون ( 2و )31بوجود تأثير معنوي لالجياد المائي في

1- 3

الماء بمغ  9.814كغم بذور (م ) ) قياسا بالمعامالت

متوسط كفاءة استعمال الماء لنبات زىرة الشمس .يالحظ من

نتائج الجدول  8وجود فرق معنوي بين المعامالت السمادية

السمادية األخرى ضمن معاممة االجياد المائي في مرحمة

في متوسط كفاءة استعمال الماء ,إذ اعطت النباتات المسمدة

التزىير ( )S3مما يوضح الدور اإليجابي ليذه المعاممة في

زيادة كفاءة استعمال الماء في ظروف العجز المائي في

بضعف الكمية من الفسفور والكميات الموصى بيا من

مرحمة التزىير.

النايتروجين والبوتاسيوم ( )F4أعمى متوسط ليذه الصفة
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الخضري و %14من كمية الماء المستيمك في مرحمة امتالء

االستهالك المائي

البذور التي يمكن االستفادة منيا في في زيادة الرقعة الزراعية

يبين الجدول  7عدد الريات وكميات الماء المضافة خالل

موسم الزراعة إذ بمغت كميات الماء المستيمك (الماء

ليذا المحصول أو لمحاصيل أخرى ,ولكن انخفاض نسبة

المضاف  +األمطار)  713.2و 733.2و 328.2و387.2

االستيالك المائي في مرحمة التزىير ( )%37تسبب في

ممم موسم

1-

نقص حاصل البذور بنسبة  %77وىذا يدل عمى ضرورة عدم

لمعامالت المقارنة ( )S1ومرحمة النمو الخضري

تعطيش المحصول في وقت التزىير لكونيا اكثر المراحل

( )S2ومرحمة التزىير ( )S3ومرحمة االمتالء ( )S4بالتتابع.

يالحظ أن ىناك تفاوت في قيم االستيالك المائي وىذا يعود

حساسية لنقص الماء .كما يالحظ من الجدول نفسو أن

إلى عدم تساوي مراحل النمو في مدة النمو ( 197يوم).

االستيالك المائي لمعاممة القياس كان أعمى ما يمكن وىذا

يالحظ أن الحاصل في مرحمة النمو الخضري ومرحمة امتالء

أمر طبيعي لكون نسبة الرطوبة فييا عالية مما ادى إلى زيادة
في الصفات الكمية كحاصل البذور وعدد البذور في القرص

البذرة لم ينخفض معنوياً عمى الرغم من انخفاض االستيالك

وقطر القرص ونسبة االخصاب.

المائي لياتين المرحمتين (جدول  )1مما يدل عمى امكانية

توفير  %1.1من كمية الماء المستيمك في مرحمة النمو

3- 1

جدول  .8تأثير التوازن السمادي واالجهاد المائي في مراحل نمو مختمفة في كفاءة استعمال الماء كغم بذور (م )
المعامالت السمادية
)F1( NPK
))F2( ½(NPK
)F3( 2NPK
)F4( N2PK
)F5( NP2K
))F6( 2(NPK
أ.ف.م 1810
المتوسط

مراحل النمو
S1
1.037
0.954
0.968
1.048
1.005
0.933

S2
1.108
1.003
1.034
1.121
1.075
0.994

0.991

1.056

S3
0.845
0.779
0.802
0.867
0.828
0.737

S4
1.247
1.148
1.165
1.262
1.210
1.123

0.015

1.059
0.971
0.992
1.075
1.030
0.947
0.009

0.810

أ.ف.م 1810

المتوسط

1.193

0.006

جدول  .4كمية الماء المضاف وعدد الريات واالستهالك المائي خالل مراحل النمو لزهرة الشمس
المعامالت

عدد

كمية الماء

عمق الماء

عمق ماء

الريات

المضاف لتر

المضاف mm

المطر
)(mm

عمق الماء
المستهمك
)(mm

كمية الماء

المستهمك م 1هب

المقارنة

12

3920.0

436

27.5

463.5

4640

النمو الخضري

12

3641.6

405

27.5

432.5

4330

التزهير

12

742181

113

27.5

10380

1041

االمتالء

12

3212.0

357

27.5

384.5

3850

3333
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