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2008،) 1(العدد 6:مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد
  

  استجابة نمو وحاصل ثالثة تراكیب وراثیة من زهرة الشمس

)Helianthus annuus L. ( ألسلوب توزیع النباتات في الحقل  

  

  بشیر حمد عبد اهللا 

  جامعة االنبار/  كلیة الزراعة 
  

  الخالصة

  .R.C.B.Dبتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة     Factorial  experimentنفذت تجربة عاملیة  

جامعــة االنبــار  خــالل الموســمین الــربیعین  –فــي تربــة ذات نســجة طینیــة مزیجــه فــي حقــل تجــارب كلیــة الزراعــة 

م  بهــدف معرفــة اســتجابة النمــو والحاصــل ونوعیتــه لثالثــة تراكیــب وراثیــة مــن زهــرة الشــمس  2004و2002لعــامي 

) 2,1(سم وعدد النباتات فـي الجـورة )40,30,20( روفلور  وفالمي واقمار لمسافات الزراعة بین الجور هي  یو 

  :نبات وتلخصت أهم النتائج  بما یأتي 

تفوق التركیب الوراثي فالمي معنویا فـي اغلـب صـفات النمـو والحاصـل ودلیـل الحصـاد وأعطـى حاصـال 

) هـــ/ طــن6.12(امي التجربــة مقارنــة بــالتركیبین الــوراثیین أقمــار  هـــ  كمعــدل لعــ/ طــن10.19عالیــا للبــذور قــدره 

هــ  وللتراكیــب / طـن2.41و 2.31, 3.82وكـذا الحـال لحاصـل الزیـت الـذي بلـغ  ) هــ / طـن6.46(ویوروفلـور 

  .الوراثیة على التوالي  

دلیــل المســاحة , أدى تقلیــل المســافة الزراعیــة بــین الجــور الــى زیــادة معنویــة فــي كــل مــن ارتفــاع النبــات

نسبة الزیت وحاصله  وصوال الى أعلى القیم عند المسافة , دلیل الحصاد , حاصل المادة الجافة والبذور , الورقیة

للصـــفة االولـــى كمعـــدل للموســـمین % 54و09و38و33ســـم التـــي تفوقـــت فـــي حاصـــل البـــذور والزیـــت بنســـبة 20

ســم وعلــى التــوالي فــي حــین حصــل 40و30المســافتین للصــفة الثانیــة مقارنــة ب% 62و 56و 43و 02وبنســبة 

  .بذرة  1000اتجاه معاكس  للمساحة الورقیة وقطر القرص وعدد بذور القرص ووزن  

كمعـدل لعـامي التجربـة و حاصـل الزیـت % 70عند زراعـة نبـاتین فـي الجـورة ازداد حاصـل البـذور بنسـبة

ازدادت فقــد نســبة الزیــت دلیــل الحصــاد أمــا ر معنویــا لــم یتــأثو مقارنــة بزراعــة نبــات واحــد فــي الجــورة % 54بنســبة 

  .معنویا بزراعة نبات واحد في الجورة  

اثـر التــداخل الثالثــي معنویــا فــي جمیــع الصــفات المدروســة وقــد اعطــى التركیــب الــوراثي فالمــي المــزروع 

ل البــذور بلــغ أعلــى معــدل لحاصــ) هـــ/ نبــات200000(ســم  بــین الجــور وبمعــدل نبــاتین فــي الجــورة 20بالمســافة 

هــــ للتـــركیبین أقمـــار ویوروفلـــور / طـــن10.21و 10.33هــــ كمعـــدل لعـــامي التجربـــة فـــي حـــین بلـــغ /طـــن 15.69

هــ / طـن 3.64و3.99,5.96الحال لحاصل الزیت الـذي بلـغ لك المزروعین تحت نفس التأثیر وعلى التوالي وكذ

  .وللتراكیب الثالثة على التوالي

هنــاك اســتجابة واضــحة لزیــادة حاصــل البــذور والزیــت بتقلیــل المســافة بــین نســتنتج مــن هــذه الدراســة أن 

ولجمیــع التراكیــب الوراثیــة وكــان التركیــب الــوراثي ) زیــادة الكثافــة النباتیــة ( الجـور وزیــادة عــدد النباتــات فــي الجــورة 

عالیا لحاصل البـذور فالمي األكثر كفاءة في استغالل قدراته الفسلجیة و الوراثیة تحت هذه الظروف فحقق معدال 

    .سم بین جورة واخرى وبمعدل نباتین في الجورة20والزیت عند زراعته بالمسافة  
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Response  of  growth  and  yields  of  three sunflower genotypes 
(Helianthus annuus L .) to arrangement  system of plants in farm 

B.  H.  Abduallah
College of Agriculture / Al-Anbar University

Abstract
A factorial  experiment  was conducted  in  R.C.B.D. in a clay-loam  texure  

soil  at the experimental  farm, college of  agriculture, university of  AL –anbar, Iraq  
in spring seasons of  2002 and 2004. In order to study the growth response and seed 
yields and quality  of the three sunflower genotypes (Euroflower,Flamme and Akmar) 
to the planting  distances  between  hills were (20 , 30 and 40 )cm   and the number of 
plants per  hill was (1, 2plants ). The results  of both  years  could  be summarized  as  
follows .

Flamme  genotype  was significantly  superior (P < 0.05 ) in most characters  
of growth , yields and  harvest  index  in both  years, and gave  high yield of seeds 
(10.19 ton /ha) as an average for the two years compared to Akmar  genotype      
(6.12 ton / ha ) and  Euro flower (6.46 ton / ha ). Oil  yields were (3.82, 2.31 and    
2.41 )ton /ha  for the three genotypes  respectively  .

Decreasing  distance between  hills caused significant  increase in the plant           
height, leaf area  index ,dry matter yield , seed yield and harvest  index in both years,
Oil percentage and oil yields in the first year , and the value of the above              
characters  reached  the highest at  20 cm distance between hills . This distance was 
superior in seed and oil  yields with the percent  38.33 and 54.09 %  for the first 
character  as an average for both  seasons,  For the second  character  the average  was  
43.02 and 62.56 % as  compared  with  30 and 40 cm distance  among hills 
respectively, while  a reverse  results was  obtained for leaf  area , head diameter , 
number of seeds per head and weight of 1000 seeds for both years of study .

when planting two plants in a hill; the yields of seed increased about  70% as 
an average for both years and oil yields to about 54% as compared  with  planting one  
plant per hill, the harvest  index  which  had no  effect, while oil  percent  had  
increased  significantly  with  planting  one  plant  in the  hill  .  

The interaction  among  genotypes , hill space and number of plants  in a hill  
had  significantly  effected (P<0.05 ) in  all  characters. Flamme  genotype  when  
planted  in  20 cm distance between  hills  and  two plants  per  hill  (200 000 plant 
/ha) gave  ahighest mean for seed yield (15.69 ton / ha ) as an  average for the two  
years, while the genotypes Akmar  and  Eurofllower  which  were  planted  under  the  
same  conditions  gave  10.33  and  10.21  ton seeds / ha  and oil  yield  (5.96 ,3.99 
,3.64 ) ton / ha  respectively .  

It  was  concluded  that there was  a positive  increase  in  seed  and oil  yield  
by  reducing the distance of planting  and increasing the plants per a hill (increasing
the plant density) for all  genotypes. Flamme  genotype  was  the  most  efficient  in 
using  its physiological and  genotypical  ability  under the conditions of study ; it 
gave higher seed and oil  yields  when planted in a distance of 20 cm between each 
two hills with of two plants per hill (200000 plant/hac.). 
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المقدمة

Helianthus annuus.زهــرة الشــمس  L مــن المحاصــیل الصــناعیة الزیتیــه المهمــة عالمیــا آلحتــواء

، ویعــد مــن الزیــوت العالیــة النوعیــة التــي تســتخدم فــي غــذاء %55بــذورها علــى نســبة عالیــة مــن الزیــت تصــل الــى 

والــدواجن ألرتفـــاع محتواهـــا مـــن البـــروتین االنســان فضـــال عـــن كســـبةالبذورالتي تعــد علفـــا جیـــدا لحیوانـــات المزرعـــة

ورغـــم األهمیـــة الكبیـــرة ). 1(والعناصـــر الغذائیـــة األخـــرى %) 6(والزیـــت %) 22-20(والكربوهیـــدرات %) 36(

إن رفع انتاجیـة أي محصـول . للمحصول نجد إن انتاجیته بوحدة المساحة ال تزال متدنیة مقارنة باألنتاج العالمي 

الـذي یعـد الحقـلل عدیدة یأتي في مقدمتها العملیات الزراعیة كأسلوب توزیـع النباتـات فـي یعتمد اساسا على عوام

و االسـتفادة منهـا) التسـمید وغیرهـا , التربـة, المـاء, الضـوء(ة ألسـتغالل عوامـل البیئـة المختلفـة هامـمن األسالیب ال

ي نســبة وكفائــة اعتــراض االشــعة لزیــادة كمیــة ونوعیــة الحاصــل بوحــدة المســاحة كمــا یعــد افضــل طریقــة للــتحكم فــ

الفعالة بعملیة التمثیل الضوئي وذلك بزیادة المسـاحة الخضـراء المعترضـة ألشـعة الشـمس والمقترنـة بزیـادة حاصـل 

ان اســتخدام مثــل هــذه األســالیب ال بــد وان یترافــق معــه اختبــار ). 2(المــادة الجافــة ومــن ثــم زیــادة حاصــل البــذور

دیثا فـي الزراعـة العراقیـة والتـي قـد تختلـف فـي درجـة اسـتجابتها لهـذا األسـلوب أو لألصناف المدخلة والمستنبطة ح

وألجــل مــا تقــدم طبقــت دراســة حقلیــة تضــمنت زراعــة ثالثــة . الــنمط الزراعــي الــذي یــنعكس بالتــالي علــى أنتاجیتهــا

ة مـرة اخــرىالجـور ونبـاتین فـي مـرةتراكیـب وراثیـة بتـأثیر ثـالث مسـافات للزراعـة بـین الجـور مـع زراعـة نبـات واحـد

بهدف تحدید أفضل تركیب وراثي وانسب أسلوب زراعي لتوزیع النباتات في الحقل یعطیان أفضل إنتاجیـة ونوعیـة 

لم تدرس لحد اآلن فـي القطـر غیـر ة لهذا المحصولبوحدة المساحة علما أن تحدید انسب عدد للنباتات في الجور 

، 20، 15(ان زیـادة المسـافة بـین الجـور ) 3(لموضـوع حیـث بـین إن هناك دراسات عالمیة قلیلة أشارت إلى هذا ا

بــذرة وحاصــل البــذور والــى 100وزن , قطــر القــرص, ســم قــد أدى إلــى زیــادة معنویــة فــي ارتفــاع النبــات) 30، 25

نبـات فقـد أدى الـى انخفـاض ) 4، 3، 2، 1(امـا زیـادة عـدد النباتـات فـي الجـورة , انخفاض معنوي في نسبة الزیت

وهناك اتجاه في , الصفات انفة الذكر بأستثناء نسبة الزیت وحاصل البذور اللذان ازدادا معنویا بزیادتهامعنوي في

وفـي دراسـة . زیادة حاصل البـذور بوحـدة المسـاحة مـع زیـادة عـدد النباتـات فـي الجـورة وتوسـیع المسـافة بـین الجـور

اربعــة تراكیـب وراثیـة لزهــرة الشـمس وجــد سـم مـع ) 40، 30، 20، 10(تضـمنت اربـع مســافات زراعیـة بـین الجــور 

سم قد اعطت اقل معدل لحاصل البذور مقارنة بالمسافات االخرى التي لم تختلف فیمـا بینهـا 10فیها إن المسافة 

قطـر ,المسـاحة الورقیـة, معنویا في هذه الصفة اما التراكیـب الوراثیـة فقـد اختلفـت معنویـا فـي كـل مـن ارتفـاع النبـات

وفـي هـذا االتجـاه ایضـا تمـت دراسـة لتـركیبین ) 4(نسـبة الزیـت وحاصـله , حاصـل البـذور, بـذرة200وزن , القرص

سـم فوجـد إن ارتفـاع النبـات ومحتـوى ) 40، 30، 22.5، 15(وراثیین لزهـرة الشـمس مـع اربـع مسـافات بـین الجـور 

ة ولــم تالحــظ اختالفــات الزیــت فــي البــذرة قــد ازدادا مــع تقلیــل المســافة بــین الجــور بینمــا حصــل العكــس لــوزن البــذر 

كمــا لــوحظ إن ,معنویــة بــین التــركیبین فــي حاصــل البــذور غیــر انهمــا اختلفــا فــي وزن البــذرة ومحتواهــا مــن الزیــت

  ).5(حاصل البذور في كال التركیبین قد ازداد بتقلیل المسافة بین النباتات 

  

  

  

  

  

  المواد وطریقة العمل
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م فـي تربـة ذات نسـجة مزیجـة 2004و 2002مـن عـامي نفذت تجربة حقلیة في االموسمین الربیعیین

تضمنت التجربة ثالثة تراكیب وراثیة لمحصول زهرة الشـمس هـي  . جامعة االنبار-طینیة في حقول كلیة الزراعة 

خیر مستنبط حـدیثًا فـي الزراعـة العراقیـة ومصـدر جمیـع التراكیـب مركـز ابـاء التركیب األ(فالمي وأقمار , یوروفلور

مـــرةســـم مـــع زراعـــة نبـــات واحـــد40و 30, 20وثالثـــة مســـافات للزراعـــة بـــین الجـــور هـــي  ) الزراعیـــةلالبحـــاث

وضـعت المتغیـرات . سـم50في الجورة وكانت المسافة ثابتـة بـین خطـوط  الزراعـة والتـي بلغـت مرة اخرىونباتین

, وبثالثــة مكــررات.R.C.B.Dبترتیــب التجــارب العاملیــة فــي تصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة ) 2× 3× 3(

ثافـــة كتراوحـــت ال. م للخـــط الواحـــد 4تضـــمنت ســـتة خطـــوط بطـــول 2م) 3× 4(وكانـــت مســـاحة الوحـــدة التجریبیـــة 

وعــدد النباتــات فــي الجــورة هكتــار حســب المســافة الزراعیــة  بــین الجــور/ نبــات200000-50000النباتیــة بــین 

  ).1الجدول (

  

وحسب المسافة الزراعیة بین الجور وعدد ) هـ/ نبات(نباتیة یبین مستوى الكثافة ال) 1(جدول 

  النباتات في الجورة 

المسافة بین خطوط 

)سم(الزراعة 

المسافة بین 

)سم(الجور 

عدد النباتات في 

الجورة

عدد النباتات في 

الخط الواحد

عدد النباتات في 

الوحدة التجریبیة

الكثافة النباتیة 

)هـ/ نبات(

50

20
120120100000
240240200000

30
1137865000
226156130000

40
1106050000
220120100000

  

هـــ مـــن /P2O5كغــم 180ســمدت التجربـــة بالمســتوى وعنــدهاو لكـــال العــامین3/ 5الزراعــة فــي تمــت

معهمـا كما اضیف %) K2O50(بوتاسیوم بشكل كبریتات الهـ /K2Oكغم 120سماد السوبر فوسفات والمستوى

و عنـد ظهـور البـراعم كدفعـة اولـى ) N% 46(من سماد الیوریـا ) هـ/Nكغم 120(نصف كمیة السماد النتروجیني 

اجریت عملیـات ). 6()هـ/Nكغم 120(للسماد النتروجیني و بنفس الكمیة ألزهریة للنباتات أضیفت الدفعة الثانیة 

ذلــك، غلفـت االقـراص لحمایتهــا مـن الطیـور بواســطة اكیـاس مشـبكة بعــد العـزق والتعشـیب كلمـا دعــت الحاجـة الـى

نباتـــات بصـــورة عشـــوائیة مـــن 10عنـــد نضـــج المحصـــول اخـــذت . اتمـــام تلقـــیح القـــرص وذبـــول االوراق التویجیـــة

  :الخطوط الوسطیة لكل وحدة تجریبیة لدراسة الصفات التالیة

  .القرص وكمعدل لعشرة نباتات حسب من سطح التربة الى قاعدة-):سم(ارتفاع النبات -

             L.A=0.65∑W2حسبت وفق المعادلة التالیة -):نبات /2سم(المساحة الورقیة -

L.A       = المساحة الورقیة,W2  = 7(مربع عرض الورقة(  

  .حسب بقسمة المساحة الورقیة للنبات على مساحة االرض التي یشغلها -:دلیل المساحة الورقیة -

للنباتـــات ) غـــم(حســـب مـــن حاصـــل ضـــرب معـــدل وزن النبـــات الجـــاف -) :هــــ / طـــن (حاصـــل المـــادة الجافـــة -

  .هـ/طنإلىعدد النباتات في الهكتار ثم حول الناتج × ) القرص الفارغ+ األوراق+ السیقان (المحصودة 

  .تم قیاسه من منتصف القرص الزهري -) :سم(قطر القرص -

  .المحصودة العشرةاألقراصتم حسابها كمعدل لعدد لبذور الموجودة في -:عدد بذور القرص -

  .اخذت عینة عشوائیة من حاصل بذور األقراص التي حصدت ثم وزنت -) :غم(بذرة 1000وزن -
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مـــا تبقــى مــن نباتــات الخطــین الوســـطین أقــراصتــم حســـابه عــن طریــق حصــاد -) :هـــ/ طــن (حاصــل البــذور -

  .هـ / طن إلىص العشرة انفة الذكر ثم حول الناتج مضافا لها حاصل األقرا

  :حسب وفق المعادلة التالیة - (%):دلیل الحصاد -

=دلیل الحصاد 
حاصل البذور

×100
الحاصل البایلوجي

  .وللعام األول للتجربة فقط) A.O.A.C.)8قدرت وفق ما ورد في - (%):نسبة الزیت 

  .النسبة المئویة للزیت في البذور ×حاصل البذور ضرب بوذلك -) :هـ/طن(حاصل الزیت 

حللــت البیانــات احصــائیا وفــق التصــمیم المســتخدم فــي التجربــة وقورنــت متوســطات المعــامالت باســتخدام 

كمـــا جـــرى تحلیـــل االرتبـــاط  البســـیط بـــین ) .9% (5عنـــد مســـتوى احتمـــال ) .L.S.D(اختبـــار اقـــل فـــرق معنـــوي 

.الصفات 

  

  النتائج والمناقشة

  :ثیر التركیب الوراثي والمسافة بین الجور وعدد النباتات في الجورة في صفات النمو تأ

إن عوامــل الدراســة الثالثــة اثــرت معنویــا فــي ارتفــاع النبــات والمســاحة الورقیــة ودلیلهــا ) 2(یبــین الجــدول 

  . وحاصل المادة الجافة وقطر القرص في عامي التجربة 

بـأعلىإن التركیـب الـوراثي اقمـار قـد تفـوق فـي صـفة ارتفـاع النبـاتحظفبالنسبة لتأثیر العامل األول یال

للتجربـة الذي لم یختلـف عنـه معنویـا فـي العـام الثـاني یلیه التركیب الوراثي فالمي للصفة في عامي التجربةمعدل 

قیـة ودلیلهـا فقـد لمسـاحة الور أأمـا.یوروفلور و فـي كـال العـامینغیر ان كالهما اختلفا معنویا عن التركیب الوراثي 

تفوق فیها التركیب الوراثي فالمي في عامي التجربة وبزیـادة معنویـة عـن التركیـب الـوراثي اقمـار الـذي اعطـى اقـل 

و2002للصــفة الثانیــة وللعــامین % 29.94، 27.37للصــفة االولــى و% 31.69، 31.23معــدل بلغــت نســبها 

وروفلــور واقمــار لــم یختلفــا معنویــا فــي الصــفتین فــي العــام علــى التــوالي ویتضــح مــن النتــائج إن التــركیبین ی2004

  .االول للتجربة

1.60تفوق التركیب الوراثي فالمي في حاصل المادة الجافـة فـي كـال العـامین وبلـغ مقـدار التفـوق أیضا

مقارنـة بـالتركیبین) 2004(م الثـاني عـاهـ في ال/ طن1.73و 1.43و ) 2002(م االول عاهـ في ال/ طن1.46و 

فــي دلیـل المســاحة الورقیــة وبالتــالي اعتــراض اكبــر تفوقــهإن هــذا التفـوق یــاتي مــن . علــى التــواليوأقمــاریوروفلـور 

كمیــة مــن الضــوء واســتغاللها لصــالح عملیــة التمثیــل الضــوئي وزیــادة منتجاتــه التــي تمثلــت فــي زیــادة حاصــله مــن 

تیجــة عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین ویؤكــد هــذه الن, تمیــزه بارتفــاع النبــاتفضــال عــن المــادة الجافــة 

  ).1الملحق(في كال الموسمین و ارتفاع النباتحاصل المادة الجافة ودلیل المساحة الورقیة 

التركیـب الـوراثي فالمـي أعطـىإذسلكت التراكیب الوراثیـة فـي صـفة قطـر القـرص نفـس سـلوكها السـابق 

عــن التركیــب الــوراثي % 22.65و 16.85معنویــة بلغــت نســبتها ســم وبزیــادة19.17، 17.82اعلــى معــدل بلــغ 

اقمار الذي اعطى اقل معدل للصفة في الموسمین على التوالي كما اختلف التركیب االخیر معنویا عـن یوروفلـور 

فالمي في قطر القرص یرجع الى تفوقه فـي المسـاحة الورقیـة التـي الوراثيإن تفوق التركیب. في موسمي التجربة

رت ایجابا في تجهیز الخالیا النامیة بمتطلباتهـا مـن الغـذاء المصـنع الـالزم النقسـامها واسـتطالتها والتـي انعكسـت اث

عالقة االرتباط الموجبة عالیة المعنویة بـین قطـر القـرص والمسـاحة ذلكأكدتلقد ,بالتالي في زیادة قطر القرص 

ه اشـار عـدد مـن البـاحثین الـى إن التراكیـب الوراثیـة لزهـرة وفـي هـذا االتجـا). 1الملحـق (الورقیة في كال الموسمین 
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الشــمس قــد تباینــت فیمــا بینهــا معنویــا فــي صــفات النمــو كارتفــاع النبــات والمســاحة الورقیــة ودلیلهــا وحاصــل المــادة 

  ).15, 14, 13, 12, 11, 10, 4(الجافة وكذلك قطر القرص 

) 2(صـــفات أنفـــة الـــذكر و المؤشـــرة فـــي الجـــدول فـــي ال)المســـافة بـــین الجـــور(تـــأثیر العامـــل الثـــاني أمـــا

فیتضــح إن ارتفــاع النبــات ودلیــل المســاحة الورقیــة وحاصــل المــادة الجافــة قــد ازدادا مــع تقلیــل المســافة بــین الجــور 

سـم التـي اعطـت 40سـم وبفـرق معنـوي عـن المسـافة الواسـعة 20حتى بلغا أعلى المعدالت عند المسافة الضـیقة 

لـدلیل المسـاحة % 49.15و 56.57الرتفـاع النبـات و % 14.62و 16.40ات بلغـت نسـبها اقل القیم لتلك الصف

علــى التــوالي فــي حــین 2004و 2002لحاصــل المــادة الجافــة ولعــامي التجربــة % 53.71و 59.29الورقیــة و 

سـم 20حصل العكس لصفتي المساحة الورقیة وقطـر القـرص اللـذان  بلغـا ادنـى معـدالتهما عنـد المسـافة الضـیقة 

% 26.51و 20.67سـم التـي اعطـت قیمـا عالیـة لهمـا بلغـت نسـبها 40وبانخفاض معنـوي عـن المسـافة الواسـعة 

إن زیــادة ارتفــاع النبــات مــع تقلیــل . لقطــر القــرص وللعــامین علــى التــوالي % 11.78و 9.32للمســاحة الورقیــة و 

بالتالي اتیح لالوكسین الفرصة للعمل مع الجبـرلین المسافة بین الجور جاء نتیجة الى زیادة التظلیل بین النباتات و 

علــى اســتطالة الســالمیات وبالنتیجــة یــزداد ارتفــاع النبــات  وعلــى العكــس مــن ذلــك فــأن زیــادة المســافة بــین الجــور 

تسمح لنفوذ كمیة اكبر من الضوء الى داخل الكساء الخضري مما یسبب التحطم الضوئي لألوكسـین فیقـل ارتفـاع 

امــا زیــادة دلیــل المســاحة الورقیــة بتــأثیر المســافة الضــیقة فیرجــع الــى صــغر مســاحة االرض التـــي ). 16(النبــات 

یشــغلها النبــات الواحــد فــي هــذه المســافة ممــا یعمــل علــى رفــع قیمــة الــدلیل علــى الــرغم مــن التنــاقص الحاصــل فــي 

یادة حاصل المادة الجافـة فـي وترجع ز , المساحة الورقیة بسبب التنافس بین النباتات على عناصر النمو المختلفة 

وبالتـالي زیـادة نسـبة الضـوء رتفاعاتهـاالمسافات المتقاربة الى زیادة عدد النباتات في وحدة المساحة وكـذلك زیـادة ا

مما انعكس ایجابا في ) زیادة دلیل المساحة الورقیة(المعترض من قبل السطح الخضري للنباتات ولوحدة المساحة 

ؤكــد النتیجــة عالقــة األرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین حاصــل المــادة الجافــة و دلیــل ی, حاصــل المــادة الجافــة

إن انخفـــاض قطـــر القـــرص بتقلیـــل ). 1الملحـــق (المســـاحة الورقیـــة وكـــذلك مـــع ارتفـــاع النبـــات فـــي عـــامي التجربـــة 

نخفاض كفاءة عملیة البناء المسافة بین النباتات یرجع الى انخفاض المساحة الورقیة  بتأثیر هذا العامل وبالتالي ا

الضوئي  التي اثرت سلبا فـي قطـر القـرص ویؤكـد ذلـك إن قطـر القـرص یـرتبط ارتباطـا موجبـا عـالي المعنویـة مـع 

لقــد اكــدت بحــوث عدیــدة علــى إن تقلیــل المســافة الزراعیــة بــین ). 1الملحــق (المســاحة الورقیــة فــي كــال الموســمین 

حصول زهرة الشمس تؤدي الى زیادة في ارتفـاع النبـات ودلیـل المسـاحة الورقیـة النباتات او زیادة الكثافة النباتیة لم

  ) .17, 12, 11, 10، 5, 2(وحاصل المادة الجافة ویحصل العكس للمساحة الورقیة وقطر القرص 

  

  

  

تأثیر التركیب الوراثي والمسافة بین الجور وعدد نباتات الجورة في صفات النمو ولعامي التجربة ) 2(جدول 

    2004و2002

المعامالت
)سم(قطر القرص)هـ/طن(حاصل المادة الجافةدلیل المساحة الورقیة)نبات/2سم(المساحة الورقیة  )سم(ارتفاع النبات

2002200420022004200220042002  200420022004

التراكیب الوراثیة

  یوروفلور

  اقمار

فالمي

115.27122.334721.105338.304.875.4013.2814.6516.6417.46

135.33142.164512.304923.204.755.1113.4214.3515.2515.63

132.28141.055921.606483.606.056.6414.8816.0817.8219.17
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عند مستوى  L.S.Dقیم

%5احتمال 
2.9312.94281.01232.820.310.240.600.490.451.82

)سم(بین الجور المسافة

20  
30  
40

138.03145.884518.004741.506.607.0417.4918.6615.7616.40

126.27132.384942.105551.904.855.3913.1014.2816.5717.27
118.58127.275694.906451.604.214.7210.9812.1417.3818.59

عند مستوى  L.S.Dقیم

%5احتمال 
2.9312.94281.01232.820.310.240.600.490.451.82

عدد النباتات في الجورة

1  
2

121.07126.875342.205956.893.774.1310.1311.0717.1718.26

134.19143.494761.205206.456.677.3017.5818.9815.9716.59

عند مستوى  L.S.Dقیم

%5احتمال  
2.3910.56229.44190.090.260.200.490.400.371.49

  

سلكت نباتات زهرة الشمس تحت تأثیر عدد النباتات في الجورة نفـس سـلوكها بتـاثیر المسـافة بـین الجـور 

اذ ازداد ارتفاع النبات ودلیل المساحة الورقیة وحاصل المادة الجافة بشكل معنوي عند زراعة نباتین ). 2الجدول (

امــي التجربــة بزراعــة نبــات واحــد فــي حــین حصــل العكــس للمســاحة الورقیــة وقطــر القــرص فــيفــي الجــورة مقارنــة 

ــــدلیل المســــاحة الورقیــــة و % 76.76و76.92ألرتفــــاع النبــــات و % 13.10و 10.84وبلغــــت نســــب الزیــــادة  ل

% 12.60و 10.88لحاصــل المــادة الجافــة بینمــا كانــت نســب االنخفــاض للمســاحة الورقیــة % 71.45و 73.54

إن اخــتالف اســتجابة هــذه . وعلــى التــوالي2004و 2002فــي عــامي التجربــة % 9.15و 6.99ولقطــر القــرص 

وفـي هـذا . الصفات تحت تـأثیر هـذا العامـل یرجـع الـى نفـس االسـباب التـي وردت تحـت تـأثیر المسـافة بـین الجـور

أدى الـى انخفـاض معنـوي فـي قـد) 4، 3، 2، 1(إن زیادة عـدد النباتـات فـي الجـورة ) Karami  )3  أكدالمجال 

  .قطر القرص لمحصول زهرة الشمس

المســافة بـــین , التراكیــب الوراثیـــة(تـــأثیر التــداخالت الثنائیـــة بــین العوامــل  المدروســـة  ) 3(یبــین الجــدول 

التداخل بین التركیب الـوراثي تأثیر ویتضح إن, في الصفات المؤشرة في الجدول) عدد النباتات في الجورة, الجور

هنـاك زیـادة فـي ارتفـاع النبـات ودلیـل المسـاحة الورقیــة نجــدإذ,مسـافة بـین الجـور كـان معنویـا لجمیـع الصـفات وال

وضـوحا فـي أكثـروكانت االسـتجابة , وحاصل المادة الجافة مع تقلیل المسافة بین الجور ولجمیع التراكیب الوراثیة

سـم 20أعلـى معـدل عنـد زراعتـه بالمسـافة الضـیقة عطـىأإذ, بالنسبة لصفة ارتفاع النباتأقمارالتركیب الوراثي 

التركیــب الــوراثي یوروفلــور المــزروع أعطــىســم فــي عــامي التجربــة علــى التــوالي فــي حــین ) 156.99، 148.03(

ســم وللعــامین علــى 115.71و 106.68ســم بــین الجــور ادنــى معــدل ألرتفــاع النبــات بلــغ  40بالمســافة الواســعة 

لــم تكــن واحــدة تحــت تــأثیر مســافات الثالثــةتــداخل تشــیر الــى إن اســتجابة التراكیــب الوراثیــةإن معنویــة ال. التــوالي

اما بالنسبة لدلیل المسـاحة الورقیـة فقـد سـجل فیهـا التركیـب . الزراعة بین الجور فأختلفت نتیجة ذلك في ارتفاعاتها

ســـم بــین جـــورة 20ه بالمســافة عنـــد زراعتــ) 8.00و 7.22(الــوراثي فالمــي فـــي كــال العــامین أعلـــى معــدل للصــفة 

واخــرى بالمقارنــة مــع جمیــع المعــامالت االخــرى التــي اعطــى فیهــا التــركیبین الــوراثیین یوروفلــور المــزروع بالمســافة 

اقــل معــدل فــي عــامي التجربــة )4.23,3.60(واقمــار المــزروع بــنفس المســافة ) 3.62,4.12(ســم 40الواســعة 

حاصــل المــادة الجافــة اذ ســجل ایضــا التركیــب الــوراثي فالمــي المــزروع وحصــل االتجــاه نفســه فــي. علــى التــوالي 

هـ  في عامي التجربة وبفارق معنوي قدره /طن 19.22و18.11سم أعلى قیمة للصفة بلغت 20بالمسافة الضیقة 

ســم الــذي اعطــى اقــل قیمــة 40هـــ عــن التركیــب الــوراثي یوروفلــور المــزروع بالمســافة الواســعة /طــن 8.06و8.17
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امـا بالنسـبة للمسـاحة الورقیـة وقطـر القـرص فیتضـح . هـ فـي العـامین علـى التـوالي /طن)11.16, 9.94(فة للص

من نتائج الجدول إن هناك زیادة فـي هـاتین الصـفتین مـع زیـادة المسـافة بـین الجـور ولجمیـع التراكیـب الوراثیـة وقـد 

نبــات /2ســم7879.40و7291.70بلــغ همــالســم أعلــى معــدل40فالمــي المــزروع بالمســافة الواســعة تركیــبحقــق ال

ســـم لقطـــر القـــرص فـــي  عـــامي التجربـــة علـــى التـــوالي وبزیـــادة معنویـــة عـــن  20.48و17.58للمســـاحة الورقیـــة و

ســــم الــــذي اعطــــى اقــــل معــــدل لهــــاتین الصــــفتین بلغــــت 20التركیــــب الــــوراثي اقمــــار المــــزروع بالمســــافة الضــــیقة 

إن . للصفة الثانیة ولعامي التجربة علـى التـوالي% 38.47و28.58للصفة االولى و% 93.09و 79.04نسبها

فـــي اخـــتالف فانعكســـتمعنویـــة التـــداخل لهـــذه الصـــفات ترجـــع الـــى اختالفـــات وراثیـــة بـــین التراكیـــب المســـتخدمة 

فـي الظـروف البیئیـة داخـل الكسـاء النبـاتي تغیـراتاستجابتها للمسـافات الزراعیـة بـین النباتـات ومـا یـنجم عنهـا مـن 

فالمـي اكثـر جعل التركیب الوراثي هذابین النباتات و ربماه كالضوء والرطوبة وغیرها فضال عن التنافس ومحیط

  .الصفات المدروسة  ألغلبأعلى القیم إعطاءفتمیز في مواءمة مع هذه المتغیرات

جورة في جمیع التأثیر المعنوي للتداخل بین التراكیب الوراثیة وعدد النباتات في الإلى)3(یشیر الجدول 

ویتبــین مــن النتــائج هنــاك زیــادة فــي معــدل ارتفــاع النبــات ودلیــل المســاحة الورقیــة , الصــفات المؤشــره فــي الجــدول 

ة في حین عر نز وحاصل المادة الجافة عند زراعة نباتین في الجورة مقارنة بزراعة نبات واحد ولجمیع  التراكیب الم

ارتفاع النبات حقق التركیب الوراثي فالمي المزروع بالنسبة لصفة, حصل العكس للمساحة الورقیة وقطر القرص 

سـم ولـم یختلـف معنویـا عـن التركیـب الـوراثي  )150.38و141.96(بمعدل نباتین في الجورة أعلى معدل للصفة 

وعلى العموم اختلف معنویا , سم في عامي التجربة على التوالي )149.73, 139.55(اقمار تحت نفس التأثیر 

عـن التركیـب الـوراثي یوروفلـور المـزروع % 31.55و29.67عن جمیع المعامالت االخرى وبزیادة بلغـت نسـبتها 

ســم وللعــامین علــى )114.31,109.48(بمعـدل نبــات واحــد فــي الجــورة الــذي اعطــى اقــل معــدل الرتفــاع النبــات 

  . التوالي 

قـد أعطـى ع  بمعـدل نبـات واحـد فـي الجـورة التركیـب الـوراثي فالمـي المـزرو انالمساحة الورقیة نـرى اما 

نبــات ولــم یختلــف معنویــا عنــه عنــد زراعتــه بمعــدل نبــاتین فــي /2ســم)6747.30, 6151.10(هــا أعلــى معــدل  ل

الجــورة فــي عــامي التجربــة وعــن یوروفلــور المــزروع بمعــدل نبــات واحــد فــي العــام الثــاني للتجربــة فــي حــین اختلــف 

المــزروع بمعــدل التركیــب االخیــرعــن % 47.79و46.73ى وبزیــادة نســبتها معنویــا عــن جمیــع المعــامالت االخــر 

  . نباتین في الجورة والذي اعطى ادنى قیمة لهذه الصفة في عامي التجربة على التوالي  

اعطى التركیب الوراثي فالمي المـزروع بواقـع نبـاتین فـي الجـورة أعلـى معـدل لـدلیل المسـاحة الورقیـة فـي 

عـــن التركیـــب نفســـه عنـــد %86.83و38.37علـــى التـــوالي وازداد معنویـــا بنســـبة ) 8.65,7.83(عـــامي التجربـــة 

الزیـــادة اكثـــر مـــن الضـــعف مقارنـــة بـــالتركیبین یوروفلـــور واقمـــار فیمـــا بلغـــتزراعتـــه بواقـــع نبـــات واحـــد فـــي الجـــورة 

أعلـى فـي اعتـراض مـن هـذه النتـائج یتضـح هنـاك كفـاءة.المزروعین بواقع نبات واحد في الجورة ولعامي التجربة 

وكانـــت الكفـــاءة اكثـــر ) زیـــادة دلیـــل المســـاحة (لوراثیـــةالضـــوء بزیـــادة عـــدد النباتـــات فـــي الجـــورة ولجمیـــع التراكیـــب

الوراثیة في تكوین مساحة ورقیة كبیرة حتى عند زراعته بمعدل نباتین لطبیعتهوضوحا في التركیب الوراثي فالمي 

فالمي بأعلى معـدل لـدلیل المسـاحة الورقیـة عنـد زراعتـه بمعـدل نبـاتین فـي تفوق التركیب الوراثي دىا.في الجورة

هـــ وازداد بشــكل /طــن 20.75و19.54بــأعلى معــدل لحاصــل المــادة الجافــة الــذي بلــغأیضــاتفوقــه الــىالجــورة 

ر الزیـادة وقـد تـراوح مقـدا, معنوي عن المعامالت المزروعة بواقع نبات واحد في الجورة  ولجمیع التراكیب الوراثیـة 

ایضــا تمیــز , هـــ فــي العــام الثــاني للتجربــة/طــن9.34–10.05هـــ فــي العــام االول وبــین /طــن 9.33ـــ9.50بــین 
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التركیبین الـــوراثیین یوروفلـــور و اقمـــار المـــزروعین بـــنفس بـــتـــهالتركیـــب الـــوراثي اعـــاله فـــي هـــذه الصـــفة عنـــد مقارن

  .المعدل

وراثي فالمــي عنــد زراعتــه بمعــدل نبــات واحــد فــي التركیــب الــفیهــاتفــوقأیضــافــي صــفة قطــر القــرص 

سم ولم یختلـف معنویـا عـن نفسـه عنـد زراعتـه بمعـدل نبـاتین فـي الجـورة وكـذلك الحـال )19.44, 17.99(الجورة 

بأسـتثناء التركیـب اقمـار فـي الموسـم ) نبـات واحـد فـي الجـورة ( مع التـركیبین االخـریین  المـزروعین بـنفس المعـدل 

المــزروع بواقــع نبــاتین فــي الجــورة الــذي اعطــى اقــل األخیــرألــوراثيد بشــكل معنــوي عــن التركیــباالول لكنــه ازدا

إن معنویـة التـداخل للصـفات أنفـة الـذكر .سـم )13.93, 14.16(معدل للصـفة فـي عـامي التجربـة علـى التـوالي 

تین فــي الجــورة لــم یكــن واحــدا تشــیر الــى إن اســتجابة التراكیــب الوراثیــة تحــت تــأثیر الزراعــة بواقــع نبــات واحــد ونبــا

مـع بسبب تباینها الوراثي ولهذا نجد إن التركیب الوراثي فالمي قد استغل قدراته الفسلجیة و الوراثیة بكفاءة عالیـة  

السـتغالل عوامـل البیئـة المحیطـة لخدمـة عملیـة التمثیـل الضـوئي ومـن ثـم تحویـل منتجـات و الـنمط  الزراعـيتغییر 

الــى مــادة جافــة التــي انعكســت ایجابــا فــي اعطــاءه اعلــى المعــدالت لمعظــم صــفات النمــو عملیــة التمثیــل الضــوئي 

المدروســة وهــذا ربمــا نــاجم عــن طریــق قدرتــه فــي التحــویر بزاویــة اوراقــه لتــؤمن لــه الحصــول علــى التهویــة الجیــدة 

  .ووصول الضوء بشكل مناسب الى معظم اوراق النبات

مســافات الزراعــة بــین الجــور وعــدد النباتــات فــي الجـــورة معنویــة التــداخل بــین ) 3(یتضــح مــن الجــدول 

ولجمیــع الصــفات المؤشــرة فــي الجــدول ویتبــین مــن النتــائج هنــاك زیــادة فــي ارتفــاع النبــات ودلیــل المســاحة الورقیــة 

وعلـى , وحاصل المادة الجافة بتقلیل المسافة بین الجور وتحت تأثیر الزراعة بواقع نبات واحد ونباتین فـي الجـورة 

عمــوم كانــت الزیــادة اكثــر وضــوحا تحــت تــأثیر الزراعــة بواقــع نبــاتین فــي الجــورة وحصــل العكــس تمامــا لصــفتي ال

وعلــى ضــوء مــا تقــدم حققــت النباتــات المزروعــة بالمســافة الضــیقة بــین الجــور . المســاحة الورقیــة وقطــر القــرص 

ات ودلیـل المسـاحة الورقیـة وحاصـل والمزروعة بواقـع نبـاتین فـي الجـورة أعلـى معـدل لكـل مـن ارتفـاع النبـ) سم20(

للصــفة % 164.84و179.87للصــفة االولــى و% 31.21و28.94المــادة الجافــة وبزیــادة معنویــة بلغــت نســبها 

)ســـم40(للصـــفة الثالثـــة مقارنـــة بالنباتـــات النامیــة بالمســـافة الواســـعة بـــین الجـــور % 161.06و173.46الثانیــة و

فــي الجــورة والتــي اعطــت اقــل القــیم لتلــك الصــفات ولعــامي التجربــة علــى وتحــت تــأثیر الزراعــة بواقــع نبــات واحــد

وكما اسلفنا فقـد حصـل العكـس التجـاه هـذه النتـائج فـي صـفتي المسـاحة الورقیـة وقطـر القـرص اذ حققـت . التوالي 

و42.60النباتــات المزروعــة بالمعاملــة االخیــرة اعــاله أعلــى قیمــة لهــاتین الصــفتین وبزیــادة معنویــة بلغــت نســبتها 

ســم20فــي المســافةلقطــر القــرص مقارنــة بالنباتــات المزروعــة % 24.17و19.33للمســاحة الورقیــة و% 50.82

ان معنویـة . التـي اعطـت اقـل قیمـة للصـفتین ولعـامي التجربـة علـى التـوالي بین الجور و بواقـع نبـاتین فـي الجـورة

لثالثة لم تكن متماثلة تحـت تـاثیر الزراعـة بواقـع نبـات التداخل تشیرالى ان استجابة النباتات المزروعة بالمسافات ا

  .واحد و نباتین في الجورة فاختلف نتیجة ذلك في قیم صفاتها و في اتجاه نتائجها

) 4(ســلك التــداخل الثالثــي نفــس ســلوك التــداخالت الثنائیــة بمعنویتــه فــي الصــفات المؤشــرة فــي الجــدول 

ارتفاع النبات ودلیل المساحة الورقیة وحاصل المادة الجافـة لجمیـع اذ حصلت زیادة في, وكذلك في اتجاه النتائج 

التراكیــب الوراثیــة بتقلیــل المســافة الزراعیــة بــین الجــور وتحــت تــأثیر الزراعــة بواقــع نبــات واحــد ونبــاتین فــي الجــورة 

ا للمسـاحة وكانت الزیادة اكثر وضوحا تحت تأثیر الزراعـة بواقـع  نبـاتین فـي الجـورة فـي حـین حصـل العكـس تمامـ

  .                                                         الورقیة وقطر القرص 

تحـــت تـــأثیر ) ســـم20(اعطـــت نباتـــات التركیـــب الـــوراثي اقمـــار المزروعـــة بالمســـافة الضـــیقة بـــین الجـــور 

نباتــات التركیـــب ســم تلیهــا)170.63, 156.47(الزراعــة بواقــع نبــاتین فــي الجـــورة أعلــى معــدل الرتفــاع النبـــات 
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الــوراثيالـوراثي فالمـي النامیــة تحـت نفـس التــأثیر والتـي لـم تختلــف عنهـا معنویـا فــي حـین اعطـت نباتــات التركیـب

تحــت تــأثیر الزراعــة بواقــع نبــات واحــد فــي الجــورة اقــل ) ســم40(یوروفلــور المزروعــة بالمســافة الواســعة بــین الجــور 

58.37ا یتضــــح إن المعاملــــة االولــــى قــــد ازدادت بنســــبة ومــــن هــــذ,ســــم104.37و98.80معــــدل للصــــفة بلــــغ

إن تضــییق المســافة بــین الجــور وخصوصــا . عــن المعاملــة االخیــرة فــي عــامي التجربــة علــى التــوالي % 63.49و

نبـات 200000(سم مع زراعة نباتین في الجورة قد أدى الى زیادة الكثافة النباتیـة فـي وحـدة المسـاحة 20المسافة 

ذلك في زیادة مستوى االوكسین في قواعد السیقان مما سـاهم مـع فانعكسزیادة التظلیل في النباتات وبالتالي ) هـ/

الجبرلین فـي زیـادة اسـتطالة الخالیـا ومـن ثـم زیـادة ارتفـاع النبـات فضـال عـن الطبیعـة الوراثیـة للتركیـب اقمـار التـي 

وفیمــا یتعلــق . األخــرىالتراكیــب نمتمیــز عــبشــكل )النباتیــةزیــادة الكثافــة(ربمــا ادت الــى اســتجابته للبیئــة الجدیــدة 

بصــفتي دلیــل المســاحة الورقیــة وحاصــل المــادة الجافــة فقــد تفــوق فیهــا التركیــب الــوراثي فالمــي المــزروع بالمســافة 

10.71و9.18تحـت تــأثیر الزراعـة بواقـع نبــاتین فـي الجـورة بــأعلى معـدل لهمـا بلــغ ) سـم20(الضـیقة بـین الجــور

هـ للصفة الثانیة ولعامي الدراسـة علـى التـوالي واختلفـا بشـكل معنـوي عـن /طن 24.81و23.63للصفة االولى و

بـنفس جمیع المعامالت االخرى في كال العامین بأستثناء حاصل المادة الجافة للتركیب الوراثي یوروفلـور المـزروع 

ادة بلغـت بمـا یقـارب اربعـة اضـعاف وبزیـ) هــ/طـن مـادة جافـة 24.26(في العام الثاني للتجربة األسلوب الزراعي

للصفة االولى وثالثة اضعاف للصفة الثانیة مقارنة بالتركیب الوراثي اقمـار المـزروع بالمسـافة الواسـعة بـین الجـور 

ومقارنــــة )2.85, 2.42(تحـــت تـــأثیر الزراعـــة بواقـــع نبـــات واحــــد فـــي الجـــورة لـــدلیل المســـاحة الورقیـــة ) ســـم40(

هـــ واللــذان اعطیــا اقــل /طــن) 8.79,7.65(تحــت نفــس التــأثیر لحاصــل المــادة الجافــة یوروفلــوربالتركیــب الــوراثي 

  .معدل لهاتین الصفتین في عامي التجربة

اما صفتي المساحة الورقیة وقطر القرص فأن نتائجهما وكما اسلفنا اخذت اتجاها مغـایرا للصـفات انفـة 

أذ أعطى التركیب الوراثي فالمي المزروع بالمسافة ,جورةالذكر فیما یخص المسافة بین الجور وعدد النباتات في ال

7540.30وتحــت تــأثیر الزراعــة بواقــع نبــات واحــد فــي الجــورة أعلــى معــدل لهمــا بلــغ) ســم40(الواســعة بــین الجــور 

ســم للصــفة الثانیــة ولــم تختلــف هــذه المعاملــة فــي كــال 20.48و18.77واألولــىنبــات للصــفة /2ســم8301.30و

عن مثیلتها المزروعة بواقع نباتین في الجورة بأستثناء الصفة االولى فـي العـام االول للتجربـة وقـد الصفتین معنویا 

للمســاحة الورقیــة عنــد مقارنتهــا بالتركیــب الــوراثي اقمــار الــذي اعطــى % 107.32و92.18تحققــت زیــادة نســبتها 

عــة بواقــع نبــاتین فــي الجــورة للموســم اقــل معــدل للصــفة عنــد زراعتــه بالمســافة الضــیقة بــین الجــور تحــت تــأثیر الزرا

2سـم4003.70(وتحت تأثیر الزراعة بواقع نبات واحد في الجورة للموسم الثاني ) نبات/ 2سم3923.50(االول 

لقطـر القـرص مقارنـة بالتركیـب الـوراثي االخیـر % 47.87و34.55وعلى التوالي في حین بلغت الزیـادة ) نبات/

سـم ولكـال العـامین علـى )13.85, 13.95(تأثیر الزراعـة بواقـع نبـاتین فـي الجـورة المزروع بالمسافة نفسها تحت

إن معنویة هـذه التـداخالت تشـیر الـى إن اسـتجابة التراكیـب الوراثیـة الثالثـة كمتوسـط عـام لتـأثیر المسـافة . التوالي 

ولهـذا , لجمیع الصـفات المدروسـةبین الجور كان متغایرا تحت تأثیر الزراعة بواقع نبات واحد ونباتین في الجورة و 

سم بین جورة واخرى وبمعـدل نبـاتین فـي الجـورة قـد تفـوق فـي 20نجد إن التركیب الوراثي فالمي المزروع بالمسافة 

هـــ  كمعــدل للموســمین مقارنــة بــالتركیبین الــوراثیین یوروفلـــور / طــن 2.40و1.30حاصــل المــادة الجافــة بمقــدار 

ذو كفــاءةإن هــذا التفــوق یشــیر الــى إن التركیــب الــوراثي فالمــي , بــنفس المعاملــةواقمــار علــى التــوالي المــزروعین

سـتغالل عوامـل البیئـة تحـت هـذا الـنمط الزراعـي فتمیـز فـي اعطـاء أعلـى المعـدالت ولمعظـم اللمنافسـة أفـي عالیة 

  .صفات النمو والتي انعكست ایجابا في زیادة حاصله من المادة الجافة 
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أثیر التركیــب الــوراثي والمســافة بــین الجــور وعــدد النباتــات فــي الجــورة فــي مكونــات الحاصــل وحاصــل البــذور تــ

  : ونوعیته 

وزن , الــــى وجــــود اخــــتالف معنــــوي بــــین التراكیــــب الوراثیــــة فــــي عــــدد بــــذورالقرص ) 5(یشــــیر الجــــدول 

ازداد عـدد بـذور . نسـبة الزیـت دلیـل الحصـاد وحاصـل الزیـت ولـم یختلفـا معنویـا فـي,حاصـل البـذور,بـذرة 1000

القــرص مقارنــة بــالتركیبین یوروفلــور /بــذرة )1241.15, 1143.79(القــرص معنویــا فــي التركیــب الــوراثي فالمــي 

)729.90, 703.02(ن اختلفـا عــن بعضــهما معنویـا وقــد اعطـى التركیــب االخیــر اقـل معــدل للصــفة یواقمـار اللــذ

. ولعــامي التجربــة علــى التــوالي %41.19و38.54ب االول بلغــت القــرص وبنســبة انخفــاض عــن التركیــ/بــذرة 

بذرة  یلیه التركیب الـوراثي اقمـار الـذي لـم یختلـف عنـه معنویـا 1000ایضا تفوق التركیب الوراثي فالمي في وزن 

لتركیـب في الموسم الثاني للتجربة لكن كالهما اختلفا معنویا عن یوروفلور في عامي التجربة وبلغت نسبة التفوق ل

اتفقــت هــذه النتیجــة .  عــامي التجربــة علــى التــوالي  لاألخیــرمقارنــة بالتركیــب الــوراثي % 10.79و13.43األول

بـــذرة  وعـــدد البـــذور بـــالقرص مقارنـــة 100الـــذي بـــین تفـــوق التركیـــب الـــوراثي فالمـــي فـــي وزن ) 17(مـــع العـــامري 

ن تفوق التركیب الـوراثي فالمـي فـي الصـفتین انفـة الـذكر إ. بالتركیب الوراثي یوروفلور في العروة الخریفیة للبحث 

مرحلــة وبالتــالي تجهیـز مواقــع النشـوء الجدیــدة وخصوصـا فــي ال) 2الجـدول (ةتفوقـه فــي المسـاحة الورقیــإلــىیرجـع 

بمتطلباتهــا مــن الغــذاء المصــنع بعملیــة البنــاء الضــوئي والتــي اثــرت ایجابــا فــي ) البــذور,األزهــار(التكاثریــة للنبــات 

علــى إن ) 16(وفــي هــذا المجـال اكــد كــاردینیر , یـادة نســبة الخصــب وعقــد البـذور وامتالئهــا ومــن ثــم زیـادة وزنهــا ز 

إن عــدد بــذور ) 1(وزن البــذور عبــارة عــن دالــة لمعــدل التمثیــل الضــوئي وتجهیــز نــواتج التمثیــل كمــا اكــد الملحــق 

نویــة مــع المســاحة الورقیــة فــي عــامي التجربــة بــذرة ترتبطــان بعالقــة ارتبــاط موجبــة عالیــة المع1000القـرص ووزن 

ین باسـتثناء الصـفة فتبـنفس العالقـة مـع تلـك الصـالـذي یـرتبط ) 2الجـدول (كما تفوق هذا التركیب في قطر القـرص

مـع نتـائج الكثیـر نسـجمإن النتـائج التـي توصـلنا الیهـا ت. اذ كان موجبا غیر معنویا للتجربةفي العام الثانيالثانیة 

ــــة لزهــــرة الشــــمس فــــي وزن البــــذرة وعــــدد بــــذور القــــرص مــــن البــــاحث ین الــــذین اشــــاروا الــــى تبــــاین التراكیــــب الوراثی

)18,15,14,13,12,11,10.5. (  

( لمساحة الورقیة وزیادة حاصـلة مـن المـادة الجافـة ألدلیلمعدلبأعلىإن تفوق التركیب الوراثي فالمي 

من                                                           انعكس كل هذا في زیادة حاصلةلحاصلومكونات اإضافة الى تفوقه بدلیل الحصاد) 2الجدول 

4.41و3.73هـــ فــي عـامي التجربــة علــى التـوالي وازداد معنویــا بمقــدار  /طـن 10.95و9.42البـذور الــذي بلــغ

هـــ عــن یوروفلــور ولعــامي التجربــة /طــن بــذور3.98و3.47  هـــ عــن التركیــب الــوراثي اقمــار وبمقــدار/طــن بــذور

إن االرتبــاط الموجــب عــالي المعنویــة لحاصــل البــذور مــع دلیــل المســاحة الورقیــة وحاصــل المــادة .  علــى التــوالي 

یؤكــد هــذه الموجــب المعنــوي مــع عــدد بــذور القــرص فــي عــامي التجربــةو كــذلك ارتباطــهالجافــة ودلیــل الحصــاد

في حاصـل  البـذور بـین وجود اختالف معنوينتائج بحوث اخرى و في هذا المجال أشارت ). 1حق المل(النتیجة

  ) .17,15,14,12,11,4(التراكیب الوراثیة لمحصول زهرة الشمس 

اذ اعطــى التركیــب , دلیــل الحصــاد تحــت تــأثیر التراكیــب الوراثیــة نفــس ســلوك الصــفات آنفــة الــذكرســلك

على التوالي  واختلف معنویا % 68.59و64.92ذه الصفة في عامي التجربة بلغت الوراثي فالمي قیما عالیة له

حیـث اعطـى التركیـب االخیـر ادنـى قیمـة للصـفة , ن اختلفا فیما بینهما معنویـا یعن التركیبین یوروفلور واقمار اللذ

فـي % 34.09و35.40في عامي التجربة وبنسبة انخفاض عـن التركیـب االول بلغـت % 45.21و41.94بلغت 

یؤكـدإن زیادة قیمة دلیل الحصاد في التركیب االول تعـزى الـى زیـادة حاصـلة مـن البـذور و . ین على التوالي العام

  ) . 1الملحق (ذلك عالقة االرتباط الموجبة عالیة المعنویة بین هاتین الصفتین 
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بلـغ اعلـى الـذي هي حاصـللم تظهر التراكیب الوراثیة اختالفا معنویا في نسبة الزیت غیر انها اختلفـت فـ

وبزیــادة معنویــة عــن التــركیبین الــوراثیین یوروفلــور واقمــار )هـــ/طــن زیــت3.82(التركیــب الــوراثي فالمــي عنــدمعــدل 

إن زیـادة حاصـل الزیـت . هــ  علـى التـوالي /طـن زیـت1.51و1.41اللذان لم یختلفـا عـن بعضـهما معنویـا مقـدارها 

إن هـاتین الصـفتین تـرتبط فیمـا بینهـا  ) 1(وقد اكد الملحق , اصل البذور في التركیب االول یرجع الى تفوقه في ح

اللــذین بینــوا إن ) 12(واخــرون Goksayاتفقــت النتیجــة مــع  ) . 0.99**(بعالقــة ارتبــاط موجبــة عالیــة المعنویــة 

  .  التراكیب الوراثیة لمحصول زهرة الشمس قد اختلفت في حاصل الزیت ولم تختلف معنویا في نسبة الزیت

معنویـــا فـــي جمیـــع الصـــفات بأســـتثناء دلیـــل اثـــرقـــدالمســـافة بـــین الجـــوراخـــتالفإن ) 5(یبـــین الجـــدول 

بـذرة بزیـادة 1000ایضـا یتبـین  هنـاك زیـادة معنویـة فـي عـدد بـذورالقرص ووزن , الحصـاد فـي العـام االول للتجربـة

معنویـا بتقلیـل ت قـیمهماللـذان ازدادحصل العكس لحاصل البذور ونسبة الزیت وحاصـلهبینماالمسافة بین الجور 

ســـــم بلـــــغ وكمعـــــدل 40ففـــــي الصـــــفة االولـــــى نجـــــد ان أعلـــــى معـــــدل لهـــــا عنـــــد المســـــافة . المســـــافة بـــــین الجـــــور  

171.25سـم وكمعـدل للعـامین ایضـا بلـغ30و20بذرة لكل قرص وبفارق معنوي عـن المسـافتین 1007.68للعامین

بـذرة  التـي ازدادت معنویـا عنـد 1000االتجاه ایضا حصل لـوزن وهذا . القرص وعلى التوالي / بذرة 105.37و

الــذكر علــى التــوالي وكمعــدل لعــامي التجربــة أنفــةعــن المســافتین % 5.66و10.13ســم وبنســبة بلغــت 40المسـافة 

ساهمت بشكل فعال في زیادة ) 2الجدول (سم بین جورة واخرى 40إن زیادة المساحة الورقیة تحت تأثیر المسافة .

وكـذلك فـي تجهیـز البـذور ) 2الجـدول (ت عملیة التمثیـل الضـوئي التـي اثـرت ایجابـا فـي زیـادة قطـر القـرص منتجا

الناشئة بمتطلباتها من الغذاء المصنع الالزم لدیمومتها وامتالئها والذي انعكس ایجابا في زیـادة عـدد بـذور القـرص 

طیع عقــد ونضــج البــذور التــي یمكــن إن یجهزهــا إن النبــات یســت) 16(وفــي هــذا المجــال بــین كــاردینیر, ووزن البــذرة

وجود ارتباط موجب عالي المعنویة بین المساحة الورقیة وكل من قطـر ) 1(كما بین الملحق . بنواتج التمثیل فقط 

بذرة فـي عـامي التجربـة كمـا ارتبطـت الصـفتین االخیـرتین بـنفس المعنویـة 1000القرص وعدد بذور القرص ووزن 

هــذا الســیاق بــین عــدد مــن البــاحثین وجــود زیــادة فــي مكونــات الحاصــل لمحصــول زهــرة وفــي. مــع قطــر القــرص 

  ) .20.19.17.11.10.5.3.2(الشمس بأتساع المسافة بین الجور او تقلیل الكثافة النباتیة 

هـــ /طــن 9.60امــا حاصــل البــذور فقــد ازداد معنویــا كمــا اســلفنا بتقلیــل المســافة بــین الجــور فبلــغ اقصــاه 

هـــ /طــن بــذور 3.38و2.66ســم  وبزیــادة بلــغ معــدلها للعــامین 20ي التجربــة  عنــد المســافة الضــیقة كمعــدل لعــام

سم یعزى الى زیادة عدد النباتات فـي 20إن زیادة الحاصل عند المسافة .سم على التوالي 40و30عن المسافتین 

ل فــــي مكونــــات عــــن الــــنقص الحاصـــالتــــي تعـــوض) 1الجــــدول(هــــ /نبــــات) 200000-100000(وحـــدة المســــاحة

كمــا انهــا ســجلت قیمــا عالیــه لــدلیل 40و 30الحاصــل لهــذه النباتــات بالمقارنــة مــع النباتــات المزروعــة بالمســافتین 

فضــال عــن كفاءتهــا العالیــة فــي اعــادة توزیــع منتجــات عملیــة ) 2الجــدول(صــل المــادة الجافــة االمســاحة الورقیــة وح

و بالتــالي فــان % 55.23اذ بلــغ دلیــل حصــادها ) زیــت,ذوربــ(التمثیــل الضــوئي و تحویلهــا الــى حاصــل اقتصــادي 

وقــد اكــد ذلــك عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین . هــذه العوامــل جمیعهــا ســاهمت فــي زیــادة الحاصــل 

حاصـــل المـــادة الجافـــة و دلیـــل الحصـــاد فـــي عـــامي التجربـــة , حاصـــل البـــذور و كـــل مـــن دلیـــل المســـاحة الورقیـــة 

  ) . 1المحق(

وبنسـبة بلغـت ) سـم20( ازدادت نسبة الزیت معنویا في بذور النباتات المزروعـة بالمسـافة الضـیقة كذلك

ولــم یختلــف ,التــي اعطــت اقــل معــدل لهــذه الصــفة) ســم40(عــن النباتــات المزروعــة بالمســافة الواســعة % 3.08

هــ  مقارنـة /طـن زیـت 1.42و1.11عنهما حاصل الزیت في هذا االتجاه الذي تفوق عند المسافة الضـیقة بمقـدار 

إن زیادة حاصل الزیت جاء انعكاسا لزیادة . فقط 2002سم على التوالي وللعام 40و30بحاصله عند المسافتین 
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و یؤكـد هـذه النتیجـة إن , فضال عن تفوقها في دلیل الحصـاد ,الضیقة نسبة الزیت و حاصل البذور في المسافة 

وفــي هــذا ) . 1الملحــق (ویــة مــع حاصــل البــذور و دلیــل الحصــاد حاصــل الزیــت یــرتبط بشــكل موجــب عــالي المعن

سم بین جورة واخـرى  20بالمسافة   Peredovikإن زراعة الصنف بیرودوفیك  ) 20(و شایضا وجد سوریاالتجاه

كمـا وجـد ,سم40و30قد حقق أعلى معدل لحاصل البذور والزیت ونسبته في عامي التجربة مقارنة بالمسافتین 

  ) .5و3(نفس االتجاه زیادة في نسبة الزیت في البذرة مع تقلیل المسافة بین الجورآخرون في

فـي العـام الثـاني للتجربـة و سـجل أیضـا أعلـى قیمـة معنویـاالـذي تـأثردلیل الحصاد لوكذا الحال حصل 

المزروعـة ولـم تختلـف معنویـا عـن مثیلتهـا )%55.23(سـم بـین جـورة واخـرى 20النباتات المزروعـة بالمسـافة في

سـم وكـان هـذا 30المزروعـة بالمسـافة النباتـاتغیر إن كالهما اختلفا معنویا عـن%) 54.93(سم 40بالمسافة 

  .ةتعام االول للتجربة رغم عدم معنویاالتجاه نفسه في ال

الــى انهــا اثــرت معنویــا  فــي الصــفات ) 5(امــا بالنســبة لتــأثیر عــدد النباتــات فــي الجــورة فیشــیر الجــدول 

ومن خالل نتائج الجدول یتضح إن التأثیر قد تبـاین . شرة في الجدول بأستثناء دلیل الحصاد في كال العامین المؤ 

بـــذرة ونســبة الزیــت نجــد انهـــا انخفضــت معنویــا بزراعـــة 1000ففــي عـــدد البــذور بــالقرص ووزن , بــین الصــفات  

1000لــوزن %  6.43و 7.94لعــدد البــذور فــي القــرص و% 9.82و8.00نبــاتین فــي الجــورة وبنســب بلغــت  

امــا حاصــل . لنســبة الزیــت مقارنــة بزراعــة نبــات واحــد فــي الجــورة % 9.44بــذرة ولعــامي التجربــة علــى التــوالي و 

هــ  فـي عـامي /طن بـذور 4.24و3.62البذور والزیت فقد ازدادا معنویا بزراعة نباتین في الجورة وبلغت الزیادة  

إن . هــ فـي العـام االول للتجربـة مقارنـة بزراعـة نبـات واحـد فـي الجــورة /زیـت طـن1.21التجربـة علـى التـوالي  و 

التنـافس بـین النباتـات علـى عوامـل النمـو زیـادةانخفاض قیم الصـفات االولـى بزراعـة نبـاتین فـي الجـورة یعـزى الـى 

بذور في القرص ومن ثم على عدد ال)2الجدول (المختلفة فأنعكس ذلك سلبا على المساحة الورقیة وحجم القرص

وتؤكد هذه النتائج إن هذه الصـفات ارتبطـت بشـكل موجـب عـالي المعنویـة مـع . ووزن البذرة ومحتواها من الزیت  

كمــا ) 1الملحــق (نســبة الزیــت الــذي كــان موجبــا غیــر معنویــا        المســاحة الورقیــة فــي عــامي التجربــة بأســتثناء 

بـذرة فـي العـام الثـاني 1000ص ولعامي التجربـة بأسـتثناء وزن ارتبطت تلك الصفات بنفس المعنویة مع قطر القر 

اما زیادة حاصل البذور فحصل نتیجة الى زیـادة عـدد النباتـات فـي وحـدة المسـاحة والتـي عوضـت وكمـا .للتجربة 

اسلفنا عن النقص الحاصـل فـي مكونـات الحاصـل لهـذه النباتـات مقارنـة بالنباتـات المزروعـة بواقـع نبـات واحـد فـي 

حیــث إن زیــادة عــدد النباتــات یعنــي زیــادة عــدد االقــراص المحصــودة وزیــادة عــدد البــذور لوحــدة المســاحة , ورةالجــ

وبالتــالي زیــادة الحاصــل فضــال عــن ذلــك فــأن النباتــات المزروعــة بواقــع نبــاتین فــي الجــورة قــد تمیــزت بــاعلى معــدل 

ارتبطـــا بشـــكل موجـــب عـــالي المعنویـــة مـــع ن یو اللـــذ) 2الجـــدول (لـــدلیل المســـاحة الورقیـــة وحاصـــل المـــادة الجافـــة 

الملحـق (كما ارتـبط مـع عـدد بـذور القـرص فـي العـامین ارتباطـا موجبـا و معنویـا حاصل البذور في عامي التجربة 

وهذا ما اكدته عالقة االرتباط , اما زیادة حاصل الزیت فجاء نتیجة الى زیادة حاصل البذور بوحدة المساحة , ) 1

ان زیـادة عـدد ) 3(و فـي هـذا المجـال ایضـا بـین .و الموضـحة فـي الملحـق اعـالهیة بینهما الموجبة عالیة المعنو 

بــذرة بینمــا ازداد حاصــل البــذور 100النباتــات فــي الجــورة قــد ادى الــى انخفــاض معنــوي فــي قطــر القــرص ووزن 

  .بوحدة المساحة 

ونــات الحاصــل وحاصــل البــذور تــأثیر التــداخالت الثنائیــة بــین عوامــل الدراســة فــي مك)  6(یبــین الجــدول 

باســتثناءویتضــح إن التــداخل بــین التراكیــب الوراثیــة والمســافة بــین الجــور كــان معنویــا ولجمیــع الصــفات , ونوعیتــه 

فــي صــفة عــدد البــذور بــالقرص نجــد انهــا ازدادت بأتســاع المســافة بــین الجــور ولجمیــع . نســبة الزیــت فــي البــذور 

فــي التركیــب الــوراثي فالمــي الــذي اعطــى أعلــى معــدل للصــفة عنــد زراعتــه التراكیــب وكانــت الزیــادة اكثــر وضــوحا
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% 108و 93و76بـذرة لكـل قـرص و بزیادةمعنویـة بلغـت نسـبتها ) 1443.88, 1295.83(سـم 40بالمسافة 

)694.14, 668.76(ســــم 20عــــن اقمــــار الــــذي اعطــــى اقــــل قیمــــة للصــــفة عنــــد زراعتــــه بالمســــافة الضــــیقة 

بذرة مع اتساع المسافة بـین الجـور وقـد سـجل 1000ایضا ازداد وزن.  ي التجربة على التوالي القرص ولعام/بذرة

غــم فــي العــام االول للتجربــة كمــا 83.02بلــغللصــفةعــالســم ایضــا معــدل40التركیــب فالمــي المــزروع بالمســافة 

فــي حــین ) غــم86.80(بــة ســجل التركیــب اقمــار المــزروع بالمســافة نفســها أعلــى معــدل لهــا فــي العــام الثــاني للتجر 

غـم 72.00و 65.55التجربـة بلـغ عـاميسم اقل معدل للصـفة فـي20سجل یوروفلور المزروع بالمسافة الضیقة 

  .على التوالي  

اذ  ازداد معنویـا مـع تقلیـل المسـافة بـین الجـور , سلك حاصل البذور سـلوكا مغـایرا للصـفتین انفـة الـذكر 

ســــم أعلــــى معــــدل بلــــغ 20ة وقــــد اعطــــى التركیــــب فالمــــي المــــزروع بالمســــافة ولجمیــــع التراكیــــب الوراثیــــة المدروســــ

هــــ  عـــن التركیـــب اقمـــار المـــزروع بالمســـافة /طـــن 8.40و7.32هــــ وبزیـــادة مقـــدارها /طـــن بـــذور 13.44و11.59

وفي هذا المجـال .هـ الذي اعطى ادنى قیمة للصفة في عامي التجربة على التوالي/طن) 5.04, 4.27(سم 40

تقلیــــل المســــافة بــــین الجــــور و لكــــال التــــركیبین الــــوراثیین بحاصــــل البــــذور قــــد ازداد معنویــــا إن) 5(حــــظ ایضــــا ال

إن اتجــاه النتــائج فــي حاصــل البــذور كــان نفســه فــي حاصــل الزیــت اذ اعطــت المعاملــة .المســتخدمین فــي التجربــة

ة بلغت بما یقارب الضعفین هـ  وبزیاد/طن 4.88االولى في حاصل البذور أعلى معدل لحاصل الزیت الذي بلغ 

عــن المعاملـة االخیــرة لحاصـل البــذور التــي اعطـت ایضــا  اقـل معــدل لحاصـل الزیــت وبمــا ) هــ/طـن زیــت 3.15(

) سـم40(عن التركیب الوراثي یوروفلور المـزروع بالمسـافة نفسـها ) هـ/طن زیت 2.90(یقارب الضعف والنصف 

.  

إن نتائج الصفة لم تأخـذ اتجاهـا واضـحا تحـت تـأثیر ) 6(وفیما یخص دلیل الحصاد نالحظ من الجدول 

سـم أعلـى 40فالمـي المـزروع بالمسـافة الـوراثيوقد اعطى التركیب, المسافة بین الجور ولجمیع التراكیب الوراثیة 

تختلــف قیمــة الصــفة معنویــا عنــد زراعــة فــي عــامي التجربــة علــى التــوالي ولــم % 72.42و67.47قیمــة بلغــت 

سم في العام االول للتجربة وكذلك في العام الثاني عند زراعتـه بالمسـافة 20و30بالمسافتین ثي نفسهالتركیب الورا

39.31   تســـم اقـــل قیمـــة لـــدلیل الحصـــاد بلغـــ40ســـم فـــي حـــین اعطـــى التركیـــب اقمـــار المـــزروع بالمســـافة 20

لـى اختالفـات وراثیـة  بـین إن معنویـة التـداخالت للصـفات انفـة الـذكر ترجـع ا.وللعامین علـى التـوالي % 42.18و

  .االتراكیب فأنعكست في اختالف استجابتها لمسافات الزراعة المختلفة

إن تـأثیر التـداخل بـین التراكیـب الوراثیـة وعـدد النباتـات فـي الجـورة كـان معنویـا لجمیـع ) 6(یبـین الجـدول 

انخفـاض فـي عـدد بـذور القـرص ویتضح إن زراعة نباتین في الجورة قد أدى الـى , الصفات المؤشرة في الجدول  

بــذرة ونســبة الزیــت فــي البــذور مقارنــة بزراعــة نبــات واحــد فــي الجــورة ولجمیــع التراكیــب بینمــا حصــل 1000ووزن 

العكس لحاصل البذور والزیت اما دلیل الحصاد فكان یتراوح بین الزیادة والنقصان بتأثیر عدد النباتات فـي الجـورة 

فالمي المزروع بواقع نبات واحد فـي الجـورة الوراثيولى والثانیة نجد إن التركیبفي الصفة اال. ولكافة التراكیب  

للصــفة االولــى مقارنــة بالتركیــب الــوراثي % 94.17و78.17قــد اعطــى أعلــى معــدل لهمــا وبزیــادة بلغــت نســبها 

تركیـــب الـــوراثي للصـــفة الثانیـــة مقارنـــة بال% 21.69و24.70اقمـــار المـــزروع بواقـــع نبـــاتین فـــي الجـــورة وبنســـبة 

واللـذان اعطیـا اقـل معـدل لتلـك الصـفتین فـي عـامي التجربـة علـى بواقع نباتین في الجـورة ایضـایوروفلور المزروع 

وكما اسلفنا فأن االتجاه السابق قـد سـرى فـي نسـبة الزیـت اذ اعطـت التراكیـب الوراثیـة الثالثـة المزروعـة , التوالي  

تختلـــف معنویـــا فیمـــا بینهـــا أعلـــى نســـبة معنویـــة للزیـــت فـــي بـــذورها مقارنـــة بواقـــع نبـــات واحـــد فـــي الجـــورة والتـــي لـــم 

  .بزراعتها بواقع نباتین في الجورة والتي اعطت اوطأ القیم لهذه الصفة كما انها لم تختلف معنویا عن بعضها 
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وجود زیادة معنویة في حاصل بذور كـل تركیـب ) 6(اما حاصل البذور بوحدة المساحة فیوضح الجدول 

وقـد , ي عند زراعته بمعدل نباتین في الجـورة مقارنـة مـع زراعتـه بمعـدل نبـات واحـد فـي الجـورة ولكـال العـامین وراث

طـــن )13.94, 11.79(تفـــوق التركیـــب الـــوراثي فالمـــي  المـــزروع بواقـــع نبـــاتین فـــي الجـــورة بـــأعلى قیمـــة للصـــفة 

هـــ  عــن /طــن بــذور9.07و7.63ره هـــ  واختلــف معنویــا عــن جمیــع المعــامالت االخــرى وبفــارق معنــوي قــد/بــذور

هـ والذي اعطى ادنى قیمة /بذورطن)4.16,4.87(التركیب الوراثي اقمار المزروع بواقع نبات واحد في الجورة 

عنـد زراعتـه ایضا تفوق التركیب الوراثي فالمـي . لحاصل البذور بوحدة المساحة في عامي التجربة وعلى التوالي 

األخـرىهــ  وبزیـادة معنویـة عـن جمیـع المعـامالت /طـن4.62ي حاصل الزیت الذي بلـغ فبواقع نباتین في الجورة

هـــ  عنــد المقارنــة بــالتركیبین الــوراثیین اقمــار ویوروفلــور المــزروعین بمعــدل /طــن زیــت2.69و2.85التــي بلغــت و 

  . نبات واحد في الجورة وعلى التوالي 

نبـــاتین فـــي الجـــورة للتـــركیبین الـــوراثیین یوروفلـــور ازداد  دلیـــل الحصـــاد فـــي المعـــامالت المزروعـــة بواقـــع

واقمــار مقارنــة بزراعتهمــا بمعــدل نبــات واحــد فــي الجــورة  فــي حــین حصــل العكــس للتركیــب الــوراثي فالمــي الــذي 

فـي عـامي التجربـة % 69.76و69.40اعطى أعلى معدل للصفة عند زراعته بواقع نبات واحـد فـي الجـورة فبلـغ 

یعـود الـى اختالفـات وراثیـة ر عدد النباتات في الجـورةیتأثبتالف دلیل الحصاد بین التراكیبإن اخ. وعلى التوالي

وتحویلها الـى حاصـل اقتصـادي )3الجدول (بینهما والتي انعكست في اختالف قدرتهما على تجمیع المادة الجافة

  . تحت تأثیر الزراعة بواقع نبات واحد و نباتین في ألجورة في عامي التجربة 

معنویــة التــداخل بــین مســافات الجــور وعــدد نباتــات الجــورة فــي عــدد بــذور القــرص ) 6(یوضــح الجــدول 

. فـي دلیـل الحصـاد فـي عـامي التجربـة بذرة وحاصل البذور ونسبة الزیت وحاصلة ولم یكن معنویـا  1000ووزن 

نبــات واحــد ونبــاتین فــي ویتضــح مــن نتــائج الجــدول وجــود زیــادة فــي عــدد بــذور القــرص للنباتــات المزروعــة بواقــع 

الجور مع زیادة المسافة بین الجور كما ازدادت قیم هذه الصفة في النباتات المزروعة بواقع نبات واحد في الجورة 

فقد تفوقت ذلكوبناءا على , على مثیالتها المزروعة بواقع نباتین في الجورة وتحت تأثیر جمیع مسافات الزراعة  

بـأعلى ) سـم40(ات واحد في الجورة تحت تأثیر الزراعة بالمسـافة الواسـعة بـین الجـور النباتات المزروعة بمعدل نب

القــرص واختلفــت معنویــا عــن النباتــات المزروعــة بواقــع نبــاتین فــي الجــورة /بــذرة) 1106.70, 1015.02(معــدل 

لقـرص  فـي ا/بـذرة) 808.60, 772.75(التي اعطت اقل معدل ) سم20(تحت تأثیر المسافة الضیقة بین الجور 

بذرة التي اعطت فیها المعاملتین االولى 1000ایضا حصل االتجاه نفسه في وزن . عامي التجربة على  التوالي 

غـم للمعاملـة االولـى فـي حـین بلـغ 85.53و81.47بـذرة بلـغ 1000والثانیة  آنفة الذكر أعلى وادنى معدل لوزن 

هــذا االتجــاه قــد تغیــر فــي حاصــل البــذور .  علــى التــوالي غــم للمعاملــة الثانیــة ولعــامي التجربــة 73.23و67.88

أعلـى  ) سـم20(حیث اعطت النباتات المزروعة بواقـع نبـاتین فـي الجـورة تحـت تـأثیر المسـافة الضـیقة بـین الجـور 

هــ  فــي /طــن بـذور 8.00و6.91هــ وازدادت بمقـدار /طــن 12.98و11.17  معـدل معنـوي لحاصــل البـذور بلـغ 

التوالي   عن النباتات المزروعة بواقع نبات واحد في الجورة تحت تأثیر المسـافة الواسـعة بـین عامي التجربة على

  .هـ  وللعامین على التوالي  /طن ) 4.98,4.26(التي اعطت اقل قیمة للصفة  ) سم40( الجور

اعة ولكـن ازدادت نسبة الزیت في البذور بتقلیل عدد النباتات في الجورة وتحت تأثیر جمیع مسافات الزر 

أعلــى نســبة زیــت بلغــت أعطــتســم بــین جــورة واخــرى والتــي 30الزیــادة كانــت اكثــر وضــوحا تحــت تــأثیر المســافة 

واختلفت معنویا عن المعامالت االخرى التي اعطـت فیهـا النباتـات المزروعـة بمعـدل نبـاتین فـي الجـورة % 44.94

امــا حاصــل الزیــت فكــان متماشــیا مــع % .37.26تحــت تــأثیر المســافة اعــاله اقــل نســبة زیــت فــي بــذورها بلغــت 

االتجاه الذي ساد في حاصل البـذور ومعاكسـا التجـاه نسـبة الزیـت حیـث اعطـت النباتـات المزروعـة بمعـدل نبـاتین 
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هـــ /طــن 4.53ســم بــین جــورة واخــرى أعلــى معــدل معنــوي لحاصــل الزیــت بلــغ 20فــي الجــورة تحــت تــأثیر المســافة 

هـ عن النباتات المزروعة بمعدل نبات واحد في الجورة /طن زیت 2.77ة بلغت مقارنة بالمعامالت االخرى وبزیاد

و یتبـین ). هــ /طـن زیـت 1.76(التي اعطـت اقـل قیمـة للصـفة  ) سم40(تحت تأثیر المسافة الواسعة بین الجور 

الزراعــة بواقــع مــن هــذه التــداخالت إن النباتــات المزروعــة بالمســافات الثالثــة لــم تكــن اســتجابتها واحــدة تحــت تــأثیر 

  . نبات واحد و نباتین في الجورة فانعكس هذا ایضا في اختالف استجابة الصفات المدروسة لهذا النمط الزراعي 

معنویـــا فـــي التـــداخل الثالثـــي و لجمیـــع أظهـــرت تـــأثیراإن عوامـــل الدراســـة الثالثـــة ) 7(یوضـــح الجـــدول 

فـــي هــذا التـــداخل كـــان متماشــیا مـــع اتجاههـــا فـــي كمـــا یتوضـــح إن اتجــاه النتـــائج, الصــفات المؤشـــرة فـــي الجــدول 

ازداد عدد بذور القرص في النباتات المزروعة بواقع نبات واحـد ونبـاتین فـي الجـورة مـع زیـادة . التداخالت الثنائیة 

المســافة بــین الجــور ولجمیــع التراكیــب الوراثیــة وكانــت الزیــادة اكثــر وضــوحا فــي التركیــب فالمــي الــذي حقــق أعلــى 

تحــت تــأثیر الزراعــة  بمعــدل نبــات واحــد فــي ) ســم40(ة عنــد زراعتــه بالمســافة الواســعة بــین الجــور معــدل للصــف

القـــرص  فــي حـــین ســـجل التركیــب اقمـــار المـــزروع بالمســافة الضـــیقة بـــین /بـــذرة )1511.50, 1374.97(الجــورة 

) 655.90,649.83(تحـــــت تـــــأثیر الزراعـــــة بمعـــــدل نبـــــاتین فـــــي الجـــــورة اقـــــل معـــــدل للصـــــفة ) ســـــم20(الجـــــور 

تحــت نفـس التــأثیر للمسـافة بــین فالمـيایضــا حقـق التركیــب الـوراثي .القـرص فــي عـامي التجربــة علـى التـوالي/بـذرة

غم بینما سجل التركیب الوراثي یوروفلور ) 87.70,86.57(بذرة 1000الجور ومعدل الزراعة أعلى معدل لوزن 

غـم ومـن هـذه القـیم یتبـین إن )66.13,60.77(للصـفة ادنـى معـدل نفس المعاملة للتركیـب اقمـاربایضا المزروع 

, التجربـة علـى التـوالي      المعاملة االخیرة في عـامي عن% 32.62و42.46قد تفوقت بنسبة األولىالمعاملة 

  . كما یتبین إن اتجاه النتائج في هذه الصفة كان متماشیا مع اتجاه نتائج صفة عدد البذور بالقرص 

هنــاك انخفــاض فــي الصــفة فــي النباتــات المزروعــة الحــظالبــذور بوحــدة المســاحة نحاصــللامــا بالنســبة

بواقــع نبــات واحــد ونبــاتین فــي الجــورة بزیــادة المســافة بــین الجــور ولجمیــع التراكیــب الوراثیــة كمــا نجــد تفــوق حاصــل 

نبــات واحــد فــي البــذور فــي النباتــات المزروعــة بمعــدل نبــاتین فــي الجــورة علــى حاصــل النباتــات المزروعــة بمعــدل 

إن التركیـب الـوراثي ) 7(ویتضـح مـن الجـدول , الجورة تحت تأثیر جمیع مسافات الزراعة ولكافة التراكیب الوراثیة 

و بواقــع نبــاتین فــي الجــورة قــد تفــوق معنویــا بــأعلى معــدل بــین جــورة و اخــرىســم20فالمــي المــزروع بالمســافة 

التجربــة علــى التــوالي مقارنــة بجمیــع المعــامالت االخــرى هـــ  فــي عــامي /طــن) 16.94, 14.44(لحاصــل البــذور 

) سـم40(وبزیادة بلغت اكثر من اربعة اضعاف عن التركیب الوراثي اقمار المزروع بالمسافة الواسـعة بـین الجـور 

هـ  والذي اعطـى اقـل معـدل للصـفة فـي كـال العـامین /طن بذور ) 3.87, 3.30(و بمعدل نبات واحد في الجوره 

  .لي  على التوا

في صفة دلیل الحصاد یتضح إن التركیب الوراثي فالمي المزروع بمعدل نبات واحد ونباتین فـي الجـورة 

وتحت تـأثیر جمیـع مسـافات الزراعـة قـد سـجل قـیم عالیـة للصـفة وقـد تمیـزت فیهمـا المعـاملتین المـزروعتین بمعـدل 

ن لـم یختلفـا یالقـیم فـي عـامي التجربـة واللـذسـم بـین الجـور بهـذه 40و20تحت تـأثیر المسـافة في الجورةنبات واحد

عــن بعضــهما معنویــا فــي حــین ســجل التركیــب الــوراثي اقمــار المــزروع بواقــع نبــات واحــد ونبــاتین فــي الجــورة تحــت 

إن كفــاءة التركیــب الــوراثي فالمــي العالیــة فــي . اقــل معــدل فــي عــامي التجربــة  بــین الجــور ســم 40تــأثیر المســافة 

و تحـــت تـــأثیر جمیـــع ) البـــذور(الـــى حاصـــل اقتصـــادي ) المـــادة الجافـــة(تمثیـــل الضـــوئي تحویـــل منتجـــات عملیـــة ال

مسافات الزراعة و عدد النباتات في الجور هي التي جعلتـه یتمیـز بقیمـة عالیـة لـدلیل الحصـاد فـي عـامي التجربـة 

ة المعنویة مـع حاصـل ویؤكد ذلك إن دلیل الحصاد قد ارتبط بعالقة ارتباط موجبة عالی. مقارنة بالتراكیب االخرى 

  ).1الملحق (البذور في كال العامین 
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1000اما نتائج نسـبة الزیـت فـي البـذرة فقـد اخـذت اتجاهـا مشـابها لنتـائج عـدد البـذور فـي القـرص ووزن 

بزراعــة نبــاتین فــي الجــورة ور اذ انخفضــت نســبة الزیــت فــي البــذ, بــذرة و معاكســا لحاصــل البــذور بوحــدة المســاحة 

وقــد تمیــز ) 7الجــدول (نبــات واحــد وتحــت تــأثیر جمیــع مســافات الزراعــة ولكافــة التراكیــب الوراثیــة مقارنــة بزراعــة 

بــأعلىبــین الجــورســم30التركیــب الــوراثي یوروفلــور المــزروع بمعــدل نبــات واحــد فــي الجــورة تحــت تــأثیر المســافة 

ع بمعـدل نبـاتین فـي الجـورة نفـس التركیـب الـوراثي المـزرو وأعطـى% 46.30نسبة معنویـة للزیـت فـي بـذوره بلغـت 

% . 21.04بتأثیر المسافة نفسها اقل نسبة زیت في البذور وبانخفاض معنوي عن المعاملة االولـى بلغـت نسـبته 

و مـن هـذا التـداخل یتبـین إن تـأثیر عـدد النباتـات فـي الجـورة كـان اكثـر مـن تـأثیر التركیـب الـوراثي و المسـافة بـین 

  .الجور في هذه الصفة 

اذ اعطــى ) 7الجــدول(حاصــل الزیــت ســلوكا مغــایرا لنســبة الزیــت ومشــابها لحاصــل البــذور ســلكت صــفة

سـم بـین جـورة واخـرى أعلـى معـدل 20التركیب الوراثي فالمي المزروع بواقع نباتین في الجورة تحت تأثیر المسـافة 

اقمــار المــزروع هـــ  عــن التركیــب الــوراثي/طــن زیــت4.57طــن  وبزیــادة قــدرها 5.96معنــوي لحاصــل الزیــت بلــغ 

1.39(عطـى اقـل معـدل للصـفة سم بین جورة واخرى والذي ا40بمعدل نبات واحد في الجورة تحت تأثیر المسافة 

إن معنویة التداخالت الثالثیة تشیر الى إن استجابة التراكیب الوراثیة كمتوسط عام لتأثیر المسافة بین . )هـ/طن 

ولهـذا ,اقـع نبـات واحـد ونبـاتین فـي الجـورة ولجمیـع الصـفات المدروسـة الجور لم یكن نفسه تحـت تـأثیر الزراعـة بو 

البیئــة المحیطــة و التكیــف مــع      عالیــة فــي االســتفادة مــن عوامــل ذو كفــاءةنجــد إن التركیــب الــوراثي فالمــي  

تغییـــر أســـلوب توزیـــع النباتـــات فـــي الحقـــل فتمیـــز فـــي اعطـــاءه أعلـــى المعـــدالت وألغلـــب صـــفات النمـــو والحاصـــل 

.مدروسة و دلیل الحصاد في عامي التجربة والتي انعكست ایجابا في زیادة حاصلة من البذور والزیت ال

سم و زراعـة نبـاتین فیهـا قـد أعطـى أعلـى 20من خالل ما تقدم یتبین إن تقلیل المسافة بین الجور إلى 

دلیــل , ارتفــاع النبــات (فضــال عــن الزیــادات الحاصــلة فــي الصــفات االخــرى حاصـل بــذور و زیــت بوحــدة المســاحة

و هــذا یشــجع علــى زیــادة مســتوى الكثافــة النباتیــة إلــى أعلــى مــن هــذا )حاصــل المــادة الجافــة, المســاحة الورقیــة 

سـم و خصوصـا عنـد تـوفر التركیـب 50سم بدال مـن 30أو 40المستوى كان تكون المسافة بین خطوط الزراعة 

التربـة , المـاء , الضـوء(الوراثیة لالستفادة من عوامل البیئة المحیطـة ألفسلجیة و الوراثي الكفوء في استغالل قدراته

الــى أعلــى مــا یمكــن تحــت هــذا األســلوب الزراعــي و قــد حصــل هــذا فــي تجربتنــا مــع التركیــب ) التســمید و غیرهــا, 

ة و بـین جـور سـم20(الوراثي فالمي الـذي اعطـى حاصـال عالیـا للبـذور و الزیـت عنـد زراعتـه فـي المعاملـة اعـاله 

ناهیك عن توفر الفترة الضوئیة المالئمة لنمو المحصول في القطر و التي تصل الى ) نبات في الجورة2× اخرى

ساعة في اغلب مراحل نموه و المقترنـة ایضـا بزیـادة الشـدة الضـوئیة إضـافة الـى درجـة الحـرارة التـي 12اكثر من 

المتـاخرة منهـا فربمـا تصـبح اكثـر مالئمـة للنمـو و تكون مرتفعة خالل فترة حیاتـه فـي الموسـم الربیعـي و خصوصـا

ال تتـوفر بشـكل كـافي فـي بلـدان البیئیـةتحت هذا النمط الزراعي في حـین هـذه المتطلبـاتاإلخصاب وعقد البذور

  . اخرى من العالم فتصبح عوامل محددة و بشكل كبیر لمستوى الكثافة النباتیة ونمو النبات فیها
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في صفات النمو )عدد نباتت الجورة, المسافة بین الجور,الصنف (تأثیر التداخالت الثنائیة بین ) 3(جدول 

  ولعامي التجربة

  المعامالت
قطر القرص  )هـ/طن(حاصل المادة الجافة   دلیل المساحة الورقیة  )نبات/2سم(المساحة الورقیة   )سم(ارتفاع النبات

2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  

  المسافة بین الجور×التراكیب الوراثیة 

20  123.37  129.68  4554.70  4818.00  6.55  6.95  17.44  19.16  15.64  
30  115.77  121.59  4618.60  5376.70  4.44  5.11  12.45  13.64  16.83  

40  106.68  115.71  4990.10  5820.00  3.62  4.12  9.94  11.16  17.44  

20  148.03  156.99  4072.60  4080.60  6.03  6.16  16.92  17.62  14.45  
30  131.68  137.73  4661.40  5033.60  4.61  4.94  12.48  13.43  15.19  
40  126.28  131.76  4803.00  5655.40  3.60  4.23  10.85  12.01  16.10  
20  142.71  150.97  4926.80  5326.00  7.22  8.00  18.11  19.22  17.18  
30  131.36  137.83  5546.20  6245.30  5.51  6.11  14.37  15.78  17.68  
40  122.78  134.33  7291.70  7879.40  5.41  5.81  12.15  13.25  18.58  

L.S.D  1.25  5.38  5.14  2.22  2.01  751.54  622.90  22.99  10.81  %5عند مستوى احقال  

  عدد نباتات الجورة× التراكیب الوراثیة 

1  109.48  114.31  5250.20  6111.20  3.76  4.29  10.14  11.11  17.16  
2  121.06  130.34  4192.10  4565.40  5.98  6.50  16.42  18.19  16.12  

1  131.11  134.58  4625.30  5012.20  3.28  3.47  10.04  10.70  16.34  

2  139.55  149.73  4399.40  4834.20  6.21  6.75  16.79  18.00  14.16  

1  122.61  131.71  6151.10  6747.30  4.27  4.63  10.21  11.41  17.99  
2  141.96  150.38  5692.00  6219.90  7.83  8.65  19.54  20.75  17.63  

  0.95  3.03  3.01  1.14  1.15  844.24  721.57  18.03  9.57  %5ل عند مستوى احتما

  عدد نباتات الجورة× المسافة بین الجور 

1  131.06  135.74  4863.80  4887.90  4.86  4.89  12.72  13.60  16.36  
2  145.01  156.02  4172.20  4595.20  8.34  9.19  22.26  23.73  15.16  
1  119.68  125.95  5213.30  6052.20  3.48  4.04  9.52  10.52  17.04  
2  132.86  138.81  4670.90  5051.60  6.23  6.74  16.68  18.04  16.09  
1  112.46  118.91  5949.50  6930.50  2.98  3.47  8.14  9.09  18.09  
2  124.70  135.63  5440.40  5972.60  5.44  5.97  13.81  15.18  16.66  

  1.32  1.24  1.29  0.86  0.80  847.67  841.85  18.59  10.57  %5عند مستوى احتمال 

  

  

  

تأثیر التركیب الوراثي والمسافة بین الجور وعدد نباتات الجورة في مكونات الحاصل وحاصل البذور ) 5(جدول 

  2004و 2002ونوعیته في عامي التجربة 

  المعامالت
  عدد البذور في القرص

  بذرة1000وزن 

  )غم(

  حاصل البذور

  )هـ/طن (

  دلیل الحصاد

(%)  

  نسبة الزیت

(%)  

حاصل الزیت

طن (

2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  

  التراكیب الوراثیة

  41.13  47.92  45.01  6.97  5.95  74.68  69.17  863.43  811.55  یوروفلور

  41.00  45.21  41.94  6.54  5.69  82.67  75.78  729.90  703.02  اقمار

  40.81  68.59  64.92  10.95  9.42  82.74  78.46  1241.15  1143.79  فالمي

عند مستوى احتمال 

5%  
  م. غ   2.40  2.78  0.36  0.36  3.55  2.01  94.73  31.09
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  )سم (المسافة بین الجور 

20  814.47  858.39  71.16  76.28  8.91  10.29  51.21  55.23  41.54  
30  878.48  926.14  73.31  80.36  6.45  7.42  48.94  51.56  41.10  
40  965.40  1049.96  78.94  83.44  5.70  6.75  51.71  54.93  40.30  

5عند مستوى احتمال 

%  
  0.43  2.40  م. غ   0.36  0.36  3.55  2.01  94.73  31.09

  عدد النباتات في الجورة

1  923.02  993.60  77.55  82.69  5.21  6.03  51.45  54.21  43.01  
2  849.22  896.06  71.39  77.37  8.83  10.27  49.80  53.60  38.95  

عند مستوى احتمال 

5%  
  0.35  م. غ   م. غ   0.29  0.29  2.90  1.64  77.35  25.38

  

  

  

  

  

  

تأثیر التداخل الثالثي بین التركیب الوراثي والمسافة بین الجور وعدد نباتات الجورة في صفات )4(جدول 

  2004و2002النمو ولعامي التجربة  

عدد ×المسافة بین الجور×التراكیب الوراثیة

  نباتات الجورة

  )سم (ارتفاع النبات 
المساحة الورقیة 

  )نبات/2سم(
  ةدلیل المساحة الورقی

حاصل المادة الجافة 

  )هـ/طن(
قطر القرص 

2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  

20  
1  122.23  124.46  5108.30  5363.50  5.11  5.36  13.28  14.06  16.67  
2  124.50  134.89  4001.10  4272.50  8.00  8.54  21.59  24.26  14.62  

30  
1  107.40  114.10  5168.80  6182.80  3.45  4.12  9.48  10.48  17.13  

2  124.13  129.08  4068.50  4570.60  5.42  6.10  15.42  16.79  16.53  

40  
1  98.80  104.37  5473.60  6787.10  2.74  3.39  7.65  8.79  17.68  

2  114.55  127.05  4506.60  4853.00  4.51  4.85  12.23  13.53  17.20  

20  
1  139.59  143.34  4221.70  4003.70  4.22  4.00  12.29  13.13  14.95  
2  156.47  170.63  3923.50  4157.40  7.85  8.32  21.55  22.10  13.95  

30  
1  131.18  135.73  4819.50  5329.80  3.21  3.55  9.31  9.98  16.23  
2  132.18  139.72  4503.30  4737.50  6.00  6.32  15.60  16.87  14.15  

40  
1  122.57  124.67  4834.70  5703.20  2.42  2.85  8.52  8.99  17.83  
2  130.00  138.85  4771.40  5607.50  4.77  5.61  13.18  15.02  14.37  

20  
1  131.35  139.41  5261.60  5296.40  5.26  5.30  12.60  13.62  17.47  

2  154.07  162.54  4592.10  5355.50  9.18  10.71  23.63  24.81  16.90  

30  
1  120.47  128.03  5651.50  6644.10  3.77  4.43  9.77  11.11  17.75  
2  142.25  147.63  5441.00  5846.60  7.26  7.79  18.97  20.45  17.60  

40  
1  116.00  127.68  7540.30  8301.30  3.77  4.15  8.26  9.50  18.77  
2  129.55  140.98  7043.10  7457.40  7.04  7.46  16.03  16.99  18.40  

L.S.D. 1.11  1.21  1.46  0.59  0.77  570.28  688.33  31.69  7.17  %5عند مستوى احتمال  
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في مكونات ) عدد نباتات الجورة, المسافة بین الجور,التركیب الوراثي(تأثیر التداخالت الثنائیة بین ) 6(جدول 

  2004و 2002الحاصل وحاصل البذور ونوعیته في عامي التجربة 

  تالمعامال
حاصل الزیت   (%)نسبة الزیت  ( % )دلیل الحصاد   )هـ/طن(حاصل البذور  )غم(بذرة 1000وزن   عدد البذور في القرص

2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  2002

  المسافة بین الجور× التراكیب الوراثیة 

20  752.49  784.59  65.55  72.00  7.57  8.93  43.56  46.99  41.21  3.09
30  820.17  861.85  66.88  74.57  5.39  6.33  43.09  46.57  41.43  2.17
40  862.00  943.86  75.07  77.47  4.90  5.66  48.37  50.19  40.75  1.98
20  668.76  694.14  73.42  77.73  7.58  8.49  44.77  48.00  41.06  3.10

30  701.92  733.43  75.17  83.47  5.22  6.08  41.75  45.47  41.15  2.10

40  738.39  762.15  78.73  86.80  4.27  5.04  39.31  42.18  40.80  1.73
20  1022.18  1096.44  74.50  79.12  11.59  13.44  65.30  70.69  42.36  4.88
30  1113.36  1183.13  77.87  83.05  8.75  9.85  61.99  62.64  40.72  3.47
40  1295.82  1443.88  83.02  86.07  7.93  9.56  67.47  72.42  39.35  3.10

0.87  م. غ   4.13  5.85  2.98  2.53  6.15  3.48  161.18  73.82  %5عند مستوى احتمال 

  عدد نباتات الجورة× التراكیب الوراثیة 

1  840.06  892.26  72.33  80.07  4.41  5.26  43.55  47.50  43.78  1.93

2  783.05  834.61  66.00  69.29  7.49  8.68  46.47  48.34  38.48  2.89

1  737.06  792.20  78.01  83.68  4.16  4.87  41.40  45.37  42.56.  1.77

2  668.98  667.61  73.54  81.66  7.21  8.20  42.49  45.06  39.45  2.85

1  1191.93  1296.33  82.30  84.32  7.05  7.96  69.40  69.76  42.70  3.02

2  1095.64  1185.97  74.62  81.17  11.79  13.94  60.44  67.41  38.91.  4.62

0.69  1.64  4.40  4.35  1.70  1.54  5.02  2.84  151.13  86.22  %5عند مستوى احتمال 

  عدد نباتات الجورة×المسافة بین الجور

1  856.20  908.20  74.47  79.33  6.65  7.60  52.58  56.02  42.64  2.85
2  772.75  808.60  67.88  73.23  11.17  12.98  49.84  54.43  40.45  4.53
1  897.83  966.00  76.71  83.20  4.72  5.52  49.42  52.17  44.94  2.11
2  859.14  886.30  69.90  77.52  8.19  9.31  48.46  50.95  37.26  3.04
1  1015.02  1106.70  81.47  85.53  4.26  4.98  52.34  54.42  41.46  1.76
2  915.78  993.30  76.41  81.36  7.14  8.53  51.09  55.43  39.13  2.78

0.76  0.96  م. غ   م. غ   2.19  1.87  5.02  2.84  256.72  201.13  %5عند مستوى احتمال 

  

  

  

تأثیر التداخل الثالثي بین التركیب الوراثي والمسافة بین الجور وعدد نباتات الجورة في مكونات ) 7(جدول 

  2004و 2002حاصل البذور ونوعیته في عامي التجربة الحاصل و 

× التراكیب الوراثیة

المسافة بین الجور 

  عدد نباتات الجورة×

  عدد البذور في القرص
بذرة 1000وزن 

  )غم ( 

حاصل البذور 

  )هـ /طن (

دلیل الحصاد 

(%)  

نسبة 

الزیت 

(%)  

حاصل 

الزیت 

هـ/طن(

(  

2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  2004  2002  2002  

یوروفلو 

  ر

2
0  

1  800.41  817.70  
70.3

3  
77.8

7  
5.87  6.70  

44.3
2  

48.0
1  

43.0
6  

2.54  

2  704.56  751.50  
60.7

7  
66.1

3  
9.26  

11.1
5  

42.8
1  

45.9
7  

39.3
6  

3.64  

3
0  

1  842.30  898.20  
70.6

3  
80.4

7  
3.97  4.95  

41.9
8  

47.2
6  

46.3
0  

1.84  
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2  794.04  825.50  
63.1

3  
68.6

7  
6.81  7.71  

44.2
0  

45.8
9  

36.5
6  

2.49  

4
0  

1  877.46  960.90  
76.0

3  
81.8

7  
3.39  4.14  

44.3
5  

47.2
2  

41.9
7  

1.42  

2  846.54  926.90  
74.1

0  
73.0

7  
6.41  7.19  

52.3
9  

53.1
6  

39.5
2  

2.53  

  اقمار

2
0  

1  687.69  732.40  
74.9

0  
79.5

7  
5.34  6.15  

44.0
5  

46.9
9  

41.3
8  

2.21  

2  649.83  655.90  
71.9

7  
75.9

0  
9.81  

10.8
4  

45.4
9  

49.0
0  

40.7
3  

3.99  

3
0  

1  730.85  796.60  77.3  
84.4

3  
3.85  4.59  

41.3
7  

46.0
7  

44.2
1  

1.70  

2  672.99  670.20  
73.0

0  
82.5

0  
6.59  7.56  

42.1
3  

44.8
7  

38.0
9  

2.49  

4
0  

1  792.63  847.60  
81.8

0  
87.0

3  
3.30  3.87  

38.7
8  

43.0
4  

42.0
7  

1.39  

2  684.14  676.70  
75.6

7  
86.5

7  
5.24  6.21  

39.8
4  

41.3
1  

39.5
2  

2.07  

  فالمي

2
0  

1  
1080.5

1  
1174.4

0  
78.1

7  
80.5

7  
8.74  9.94  

69.3
7  

73.0
7  

43.4
7  

3.80  

2  963.86  
1018.5

0  
70.8

3  
77.6

7  
14.4

4  
16.9

4  
61.2

3  
68.3

2  
41.2

5  
5.96  

3
0  

1  
1120.3

3  
1203.1

0  
82.1

7  
84.7

0  
6.33  7.02  

64.9
3  

63.1
9  

44.3
2  

2.80  

2  
1106.4

0  

1163.2
0  

73.5
7  

81.4
0  

11.1
6  

12.6
7  

59.0
4  

62.0
9  

37.1
2  

4.14  

4
0  

1  
1374.9

7  
1511.5

0  
86.5

7  
87.7

0  
6.09  6.92  

73.9
0  

73.0
1  

40.3
3  

2.45  

2  
1216.6

7  
1376.3

0  
79.4

7  
84.4

3  
9.77  

12.2
0  

61.0
4  

71.8
3  

38.3
6  

3.75  

عند .L.S.Dقیم 

  مستوى احتمال

5%  

76.14  232.05  4.91  8.70  4.91  0.87  6.82  5.89  1.05  0.32  

  

  

  

  

  

2002قیم معامل االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة لمحصول زهرة الشمس ولعامي التجربة  ) 1(ملحق 

  2004و 

الصفات 

المدرو 

  سة

  

بة
جر

لت
 ا
ي
ام

ع
  

ت
زی

 ال
صل

حا
  

ت
زی

 ال
بة

س
ن

اد  
ص

ح
 ال

یل
دل

ور  
بذ
 ال

صل
حا

  

ن 
وز

10
00

رة
بذ

ص  
قر

 ال
ور

بذ
د 

عد
  

ص
قر

 ال
طر

ق
  

اد
لم

 ا
صل

حا
ة 

فة
جا

ال
  

ة 
ح
سا

لم
 ا
یل

دل

یة
رق
لو

ا
  

یة
رق
لو

 ا
حة

سا
لم

ا
  

ت
نبا

 ال
ع
فا
رت
ا

  

ارتفاع 

  النبات

200
2  

0.68*

*
-

0.26*0.07
0.68*

*-0.15  -0.17
-

0.39*

*

0.73*

*
0.67*

*

-
0.32

*

1.0
0

200
4  

------  ------0.15
0.49*

*-0.16-0.14
-

0.31*
0.51*

*
0.48*

*

-
0.33

*

1.0
0

المساحة 
200
2  

-0.040.05
0.58*

*-0.04
0.61*

*
0.81*

*
0.64*

*
-

0.37*-0.141.00
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  الورقیة
*

200
4  

------------
0.52*

*-0.10
0.33*

*
0.72*

*
0.49*

*

-
0.44*

*
-0.231.00

دلیل 

المساحة 

  الورقیة

200
2  

0.87*

*

-
0.48*

*
0.18

0.90*

*

-
0.47*

*  

-
0.002

-
0.31*

0.95*

*1.00

200
4  

------  ------0.28*0.92*

*

0.26

-
-

0.010
-0.18

0.95*

*1.00

حاصل 

المادة 

  الجافة

200
2  

0.83*

*

-
0.50*

*
0.01

0.86*

*

-
0.56*

*
-0.17

-
0.40*

*
1.00

200
4  

------  ------0.09
0.86*

*
-

0.30*-0.14-0.261.00

قطر 

  القرص

200
2  

-
0.03

0.17
0.52*

*-0.05
0.44*

*
0.75*

*1.00

200
4  

------  ------
0.46*

*0.050.11
0.82*

*1.00

عدد 

بذور 

  القرص

200
2  

0.28*-0.03
0.88*

*0.28*0.54*

*1.00

200
4  

------------
0.81*

*0.27*0.161.00

وزن 

1000

  بذرة

200
2  

-0.230.23
0.44*

*-0.261.00

200
4  

------------0.13-0.151.00  

حاصل 

  البذور

200
2  

0.99*

*

-
0.40*

*

0.49*

*1.00  

200
4  

------  ------
0.57*

*1.00

دلیل 

  الحصاد

200
2  

0.51*

*-0.011.00

200
4  

------------1.00

نسبة 

  الزیت

200
2  

-
0.27*1.00

حاصل 

  الزیت

200
2  

1.00

معنوي عند مستوى **, * 

على التوالي%.1و% 5احتمال 


