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  نمو وحاصل زهرة الشمستأثیر مستویات الكبریت والسماد الفوسفاتي في 

(Helianthus annuus L.)
  

  **وجیه مزعل الراويو *غازي مجید الكواز، *نجاة حسین زبون

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة *
  وزارة الزراعة–الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة **

  

  خالصةال

بحاث االسحاقي التابعة للشركة العامة في محطة أ2004الربیعي الموسم نفذت تجربة حقلیة خالل 

صفات بعض الفوسفاتي في السماد و إضافة الكبریت الزراعيلمعرفة تأثیر وزارة الزراعة / للمحاصیل الصناعیة 

  بعةبأر المنشقة األلواحستخدم تصمیم أ) .هجین زهرة العراق ( النمو وحاصل البذور لمحصول زهرة الشمس 

المعامالت ا-هـ.P2O5كغم) 240، 180، 120، 60،  0( احتلت مستویات السماد الفوسفاتي مكررات ،

المعامالت الثانویة ا-هـ.كغم كبریت) 3000، 2400، 1800، 1200، 600( الكبریتالرئیسیة ومستویات 

 .  

إلىوقد تم التوصل والنضجمؤشرات نمو المحصول والحاصل خالل مرحلة التزهیرتم تقدیر بعض

في حین كان تأثیر السماد , تأثیرًا معنویًا في صفات النبات المظهریة الكبریتأثرت إضافة :اآلتیةالنتائج 

كان .) قطر القرص النبات وسمك الساق و ارتفاع( في بعض الصفات المظهریة اً معنویاً الفوسفاتي تأثیر 

إلى زیادة الكبریتأدت إضافة .قرص قطر الفي الوزن الجاف لألوراق و معنوي تأثیربین العاملین للتداخل 

أعطى فقد. الحاصل الكلي وحاصل النبات الواحد و بذرة 1000وزن یة في صفة عدد البذور في القرص و معنو 

سلك السماد الفوسفاتي سلوكًا .ا-هـ.طن5.390أعلى حاصل كلي بلغ ا-هـ.كغم كبریت1800المستوى 

ا-هـ.P2O5كغم 120أعطى المستوى إذعدم تأثیره في عدد البذور بالقرص باستثناءالكبریتلتأثیر مشابهًا 

اخل معنویًا في صفة عدد البذور وحاصل أثر التد.ا-هـ.طن6.92أعلى معدل للحاصل الكلي من البذور بلغ 

ا-هـ.P2O5كغم 120+ ا- هـ.كغم كبریت1200أعطت المعاملة المسمدة بـ و . النبات الواحد والحاصل الكلي 

  .ا-هـ.طن6.974أعلى حاصل بلغ 
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Abstract
A field experiment was carried out during Spring season (2004) in Ishaqi 

Research Station Company For Industrial Products Ministry of Agricultural to study 
the effect of sulphur and phosphorus fertilizer applications on some growth properties 
and seed yield of sunflower hybrid Iraq flower Split plot design with four replications 
was used . Phosphorus levels were (0, 60, 120, 180, 240 kg P2O5/ h) as main plots 
whereas the sub plots were sulphur levels (600, 1200, 1800, 2400, 3000 kg S/ h).

مستل من رسالة ماجستیر للباحث األولالبحث 
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During the flowering and maturity stage , some of crop growth index and 
parameters yield components were estimated . The result were : Sulphur application 
influenced the plant morphological characters significantly but the phosphorus 
application was significant of some the plant morphological characters ( plant high , 
stem thickness and sunflower disk diameter ) . The interaction between the two 
factors influenced the dry matter of leaves and disc diameter significantly . Sulphur 
application increased the seed number per disc , weight of 1000 seed , plant yield and 
total yield characters . The sulphur level 1800 kg S / h gave the highest yield , 5.390 t 
/ h . The behavior of phosphorus fertilizer in its effects was similar to that of sulphur 
except in seed number per disc , as the level 120 kg P2O5 / h gave the highest total 
seed yield , 6.92 t / h . The interaction significantly influenced seed number , plant 
yield and total yield characters . the interaction of 1200 kg S / h + 120 kg P2O5 / h 
gave the highest yield , 6.974 t / h . 

  

المقدمة

احد أهم المحاصیل الزیتیة في العالم وهو في   annuus    Helianthusیعد محصول زهرة الشمس 

) . 1% (50مقدمة هذه المحاصیل على مستوى القطر ، تحتوي بذوره على نسبة عالیة من الزیت قد تتجاوز 

إنتاجیته الزالت منخفضة ویعود السبب في وتعتبر البیئة العراقیة من البیئات المناسبة إلنتاج زهرة الشمس إال إن 

لذلك فأن دراسة تأثیر ) 2( ذلك إلى ضعف تطبیق العملیات الزراعیة ومنها عامل التسمید وبالكمیات المناسبة 

إذ تؤدي , التسمید لرفع اإلنتاجیة یعد أساسًا مهمًا من بین عوامل النمو األخرى المرتبطة بحاصل المحصول 

إذ یؤدي الكبریت دورًا مهمًا من خالل تأكسده كیمیائیًا .ورًا بارزًا في زیادة إنتاجیة المحصول العناصر الغذائیة د

الذي یعمل على خفض درجة تفاعل التربة فإذابة بعض ) 4( و ) 3( أو بیولوجیًا لیكّون حامض الكبریتیك 

لنبات من خالل تكوین البروتینات فضًال عن دور الكبریت المهم في ا) . 5( المركبات الحاویة على الفسفور 

. وفي فعالیة عدد من الفیتامینات واألنزیمات Cystineو Cysteineحیث یدخل في تكوین األحماض األمینیة 

أما بالنسبة للفسفور فهو یدخل في تكوین الفوسفولبیدات واألسترات مع مجامیع الهیدروكسیل العائدة للسكریات 

خزن في البذور على هیئة فایتین المهم في عملیة اإلنبات فضًال على الوظائف وفي بناء األغشیة الخلویة وی

الدراسات المتعلقة بتأثیر الكبریت والفسفور والتداخل بینهما في إنتاجیة زهرة الشمس هدفت قلةول. األخرى 

  .زهرة العراقنالدراسة إلى الحصول على أفضل تولیفة من العنصرین لتحقیق أعلى حاصل بذور هجی

  

المواد وطرائق العمل

في محطة أبحاث اإلسحاقي التابعة للشركة العامة 2004/ نفذت تجربة حقلیة خالل الموسم الربیعي 

وزارة الزراعة بهدف دراسة تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في نمو / للمحاصیل الصناعیة 

بترتیب القطاعات Split plot designمیم القطع المنشقة أستخدم لتنفیذ التجربة تص.وحاصل زهرة الشمس 

كغم 240, 180, 120, 60, 0( احتلت مستویات السمـاد الفوسـفاتي , الكاملة المعشـاة بأربعة مكررات 

P2O5.كغم 104, 78, 52, 26, 0) ( ا - هـP.المعامـالت الرئیسیة ورمز لها بالرمـوز ) ا -هـp1 ,p2 ,

p3 ,p4 ,p5   كغم 3000, 2400, 1800, 1200, 600( واحتلت مستویات الكبریت , على التوالي

على التوالي واستخدم الكبریت S1 ,S2 ,S3 ,S4 ,S5المعامالت الثانویة ورمز لها بالرموز ) ا - هـ.كبریت

) . P2O5 ) (20 %P% 46( والسماد الفوسفاتي السوبر فوسفات الثالثي ) كبریت % 95( الزراعي 

لتقدیر بعض الصفات الفیزیائیة ) سم30(أخذت عینات عشوائیة من تربة حقل التجربة قبل الزراعة وعلى عمق 
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بعد تهیئة األرض للزراعة تمت إضافة مستویات الكبریت دفعة واحدة , ) 1( والكیمیائیة لها والمبینة في الجــدول 

أما السماد الفوسفاتي فقد , بتربة الحقل باستخدام الخرماشة الیدویة وقبل الزراعة بشهر واحد حیث خلط الكبریت 

تم إكمال متطلبات المعامالت بإضـافة , أضیف أثناء الزراعة دفعة واحدة أیضًا وتمت إضافته تحت خط الزراعة 

140لى الدفعة األو , ا وعلى دفعتین -هـN.كـغم280نایتروجین بمعدل % 46) یوریا ( السماد النایتروجیني 

ا عند بدایة تكوین البراعم - هـ.كغم140ا بعد أسبوعین إلى ثالثة أسابیع من اإلنبات والدفعة الثانیة - هـ.كغم

سم للحصول 25سم وبین نبات وآخر 75المسافة بین مرز وآخر , تمت الزراعة على مروز ) . 6( الزهریة 

. زرعت خمسة مروز لكل وحـدة تجریبیة . م6بلغ طول المرز , هـ / نبات 53333.33على كثافة نباتیة 

2وتم ترك مسافة 2م) 6× 3.75( تركت المروز الطرفیة خطوط حارسة وبذلك كانت مساحة الوحدة التجریبیة 

دونم  زرعت بذور هجین زهرة 1.1752بلغت مساحة التجربة . م بین الوحدات التجریبیة وكذلك بین المكررات 

سم ) 5–4( بذور في الجورة الواحدة وعلى عمق 3یدویًا بوضع 2004ذار  العراق في األول من شهر آ

تمت عملیات , ) 7( أجري الخف إلى نبات واحد بعـد ظهور البادرات وتكوین الزوج األول من األوراق الحقیقیــة 

ت بصورة تم اختیار خمسة عشر نبافي مرحلة التزهیر . وري المحصول حسب الحاجة ) یدویًا ( التعشیب 

عشوائیة من المروز الوسطیة الثالث لغرض إجراء الدراسة علیها وتم اختیار خمسة نباتات منها ومن الخطین 

تم احتسابه من معدل وزن األوراق المأخوذة المحیطین بالخط الوسطي لغرض قیاس الوزن الجاف لألوراق حیث 

  ) 8( ساعة   48ویة ولمدة درجة مئ70بعد تجفیفها في الفرن الكهربائي في درجة حرارة 

:أما النباتات العشر المتبقیة أجریت علیها القیاسات اآلتیة 

درست صفات النمو االتیه معدًال لعشر نباتات : )إكتمال التزهیر ( صفات النمو عند مرحلة التزهیر : أوًال 

  :محروسة وهي 

  ) .2( لقرص قیس من سطح التربة لغایة قاعدة ا) : سم ( النبات ارتفاعمعدل .1

:  تم قیاس محیط الساق وذلك من منطقة منتصف الساق ثم استخرج السمك من المعادلة  . سمك الساق .2

النسبة الثابتة / محیط الساق = قطر الساق 

أحتسبت المساحة الورقیة للنبات بقیاس  أقصى عرض إلوراقه وأستخدمت المعادلة ) 2سم( المساحة الورقیة .3

:األتیة 

LA = 0.65       W2 )9(

  المساحة الورقیة=   LAإذ إن 

W2 =مربع عرض الورقة  

  ) .10( تم إحتسابه عن طریق الجزء الذي یشمل األزهار القرصیة ) : سم ( معدل قطر القرص .4

  : الحاصل ومكوناته : ثانیًا 

ون األصفر تحول الجهه الخلفیة لألقراص إلى الل( قطعت أقراص النباتات العشر عند النضج التام 

ثم فرطت بالید وجففت بالهواء ومن ثم تم قیاس نسبة , ) 11) ( وبدایـة تلون القنابات الخارجیــة باللون البنــي 

ولجمیع % 7والتي كانت Digital moisture computerالرطوبة باستخدام جهاز كهربائي من نوع 

ضمن المدى العالمي الذي یتم خزن البذور المعامالت ولم یجر تصحیح الحاصل على أساس الرطوبة لكونها

  :واجریت علیها دراسات الحاصل وصفاته إذ شملت ) 12% ( 8–6فیه والذي یبلـغ 

  .معدل عدد البذور بالقرص .1

.أخذت بصورة عشوائیة من حاصل بذور األقراص العشرة ولثالث مرات ثم وزنت . بذرة 1000معدل وزن .2



68

غم بذور من كل وحدة تجریبیة وحسبت البذور الفارغة 50وائیة بمعدل أخذت عینة عش% . نسبة الخصب .3

) .13( , والممتلئة ثم قسم عدد البذور الممتلئة على المجموع الكلي للبذور 

.حسب من معدل حاصل بذور النباتات العشرة المحصودة ) . نبات / غم ( حاصل النبات من البذور .4

:حسب وفق األتي ) . ا - هـ.طن( مؤشر حاصل البذور الكلي .5

.  ا-هـ.هكتار ثم یحول إلى طن/ الكثافة النباتیة × النبات / معدل حاصل البذور = 

  *بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لتربة الدراسة قبل الزراعة ) 1(جدول 

وحدة القیاسالقیمةالصفة

تربة1- كغم.غم437الرمل

تربة1- كغم.غم242الغرین

تربة1- كغم.غم321الطین

مزیجیة طینیةالنسجة

تربة1-كغم.غم14.3المادة العضویة

PH**7.81

EC**4.431-م. دسي سیمنز

تربة1- كغم.غم207الكلس

1- كغم تربة. ملغم12الفسفور الجاهز

1- كغم تربة. ملغم34النایتروجین الجاهز

1-لتر.ملي مول12.1الكالسیوم

1-لتر.ملي مول4.5الكاربونات

تربة1-كغم.سنتیمول1.2الكبریتات

  جامعة بغداد–كلیة الزراعة –تم تحلیل التربة في مختبرات الدراسات العلیا *  

  تم تقدیرها في عجینة التربة المشبعة** 

  

  بعض الصفات للكبریت الزراعي المستخدم في الدراسة) 2(جدول 

وحدة القیاسالقیمةالصفة

PH3.7

EC4.41-م. دسي سیمنز

%95الكبریت

64ppmالكالسیوم

%ـالكلس

%0.12الكاربون

%1.5الطین

325Meshالقطر

  .تم الحصول على هذه القیاسات من الهیئة العامة لكبریت المشراق 

م القطع حللت البیانات إحصائیًا لتقدیر تأثیر المعامالت المختلفة والتداخل بینها باستخدام تصمی

على مستوى LSDوقورنت المتوسطات الحسابیة باستعمال أقل فرق معنوي Split Plot Desigenالمنشقة 

حسب معامل اإلرتباط البسیط واإلنحدار بین الصفات المختلفة وذلك حسب برنامج تحلیل ) . 0.05( معنویة 
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  ) .14( والواردة في ) SAS( التباین 

  

النتائج والمناقشة

الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في الصفات المظهریة والوزن الجاف لمحصول زهرة تأثیر 

  .الشمس 

  ) . سم ( ارتفاع النبات : 1

إذ , وجود تأثیر معنوي إلضافة الكبریت في صفة ارتفاع النبات أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي

ا بإعطائها أعلى معدل لهذه -هـ.كغم كبریت2400ستوى تفوق المعاملة المسمدة بالم) 3( یتضح من الجدول 

ا -هـ.كغم كبریت600مقارنًة بالمعاملة المسمدة بالمستوى % 8.15سم وبنسبة زیادة قدرها 189.18الصفة بلغ 

معنویًا ) ا -هـ.كغم كبریت2400( ولم تختلف هذه المعاملة . سم174.92والتي أعطت أقل معدل للصفة بلغ 

ا ولكنها اختلفت عن المعاملة المسمدة -هـ.كغم كبریت1800و 3000المسمدة بالمستویات عن المعاملة

كذلك لم تختلف المعامالت . ا -هـ.كغم كبریت600ا فضًال عن معاملة -هـ.كغم كبریت1200بالمستوى 

معاملة ا فیما بینها باستثناء اختالفها عن -هـ.كغم كبریت3000و 1800و 1200المسمدة بالمستویات 

اللذین حصلوا على زیادة ) 19( و ) 18( و ) 17( و ) 16( و ) 15( وهذا یتفق مع ما وجـده . المقارنة 

وقد یعزى سبب هذه الزیادة في معدل ارتفاع النبات بزیادة . معنویة في ارتفاع النبات بزیادة إضافة الكبریت 

ویة التي تحدث داخل النبات مسببًا زیادة في انقسام إضافة الكبریت لدور الكبریت المهم في العملیات الحی

أما بشأن تأثیر السماد الفوسفاتي فقد أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود . واستطالة الخالیا وارتفاع النبات 

ا أعلى معدل لهذه -هـ.P2O5كغم 240فروق معنویة في هذه الصفة إذ أعطت المعاملة المسمدة بالمستوى 

) 3( سم والتي بدورها لم تختلف عن جمیع مستویات الفسفور المضاف األخرى جدول 187.85الصفة بلغ 

سم 175.08التي كانت ارتفاع نباتاتها ) 0( مقارنًة بالمعاملة بدون تسمید بالفسفور % 7.3وبنسبة زیادة قدرها 

استثناء اختالفها مع معاملة ا فیما بینها ب- هـ.P2O5كغم 180, 120, 60كذلك لم تختلف مستویات اإلضافة 

إذ وجدوا أن للفسفور تأثیرًا معنویًا , ) 24(و ) 23(و ) 22(و ) 21(و ) 20(ویتفق هذا مع ما وجده . المقارنة 

  .ولم یكن للتداخل بین العاملین تأثیر معنوي في هذه الصفة . في صفة ارتفاع النبات 

  )سم(خل بینهما في إرتفاع النبات تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتدا) 3(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P1165.375176.875173.650177.000182.500175.080

P2176.875184.375187.875190.125197.500187.350
P3182.000175.750195.625192.375189.375187.025
P4173.125181.250188.625194.875189.250185.425
P5177.250196.375191.950191.525182.150187.850

174.925182.925187.545189.180188.155المعدل

  م. غ =    S*    =5.532     P*    =5.231      P × S      0.05أقل فرق معنوي  

.سم ) السمك ( قطر الساق : 2

لبذور من خالل زیادة الحزم الوعائیة واألوعیة الناقلة لسمك الساق دور مؤثر في حاصل النبات من ا

للعناصر الغذائیة والمتأتیة من زیادة سمك طبقتي اللحاء والخشب فضًال على اللب مما یؤدي إلى زیادة االستفادة 

وٕاعطاء  Source)یزید كفاءة المصدر ( من العناصر الغذائیة التي یمتصها الجذر أي انه توسیع للمصدر 
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كثر للبذور التي تمثل المصب للنمو وتجمیع المواد الغذائیة ویؤكد ذلك عالقة االرتباط الموجب بین سمك فرصة أ

أوضحت النتائج إلى وجود تأثیر معنوي إلضافة الكبریت ) . 25( و ) 12( الساق وحاصل البذور كما وجده 

معنویًا بإعطائها أعلى معدل لهذه ) 4( ا جــدول - هـ.كغم كبریت2400في صفة قطر الساق إذ تفوقت المعاملة 

ا -هـ.كغم كبریت600سم عند المعاملة المسمدة بـ 2.03مقارنة بـ % 20سم وبنسبة زیادة 62.44الصفة بلغ 

أما . ا -هـ.كغم كبریت3000و1800و1200ولم تختلف المعاملة المتفوقة معنویا عن المعامالت المسمدة بـ 

ا أعلى - هـ.P2O5كغم  60اتي فقد كان التأثیر معنویًا للصفة إذ أعطى المستوىبالنسبة لتأثیر السماد الفوسف

سم وال یوجد فرق معنوي بین المعاملة 22.14سم مقارنة بالمعاملة بدون تسمید إذ أعطت 52.59معدل بلغ 

عن ا ولكن اختلفت هاتان المعاملتان معنویا- هـ.P2O5كغم 120المتفوقة والمعاملة المسمدة بالمستوى 

وهذا . ا  والتي بدورها لم تختلف معنویا فیما بینها -هـ.P2O5كغم 240و180المعامالت المسمدة بالمستوى 

لم . ا اثرت معنویًا واعطت سیقان سـمیكة -هـ.P2O5كغم 180،  120الذي وجد ان اضافة ) 26( یتفق مع 

  .یكن للتداخل بین العاملین تاثیرا معنویا في صفة سمك الساق 

  

  )سم(تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في سمك الساق ) 4(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P12.0032.0932.0502.5132.0532.142

P22.1052.5652.7702.6602.8752.595
P32.3302.3782.2832.4802.3882.357
P42.0232.6582.2132.2232.2632.276
P51.7152.2932.2832.4252.1602.175

2.0352.3972.3202.4462.348المعدل

  م. غ =    S*    =0.266    P*    =0.275    P × S    0.05أقل فرق معنوي  

) . سم ( المساحة الورقیة : 3

یادة المساحة الورقیة مع ز . تعد االورق العضو الرئیسي العتراض الضوء والقیام یالتمثیل الضوئي 

یزداد التمثیل الضوئي حتى یعترض معظم االشعاع الشمسي الساقط ویصل معدل النمو الى اقصاه ، وقد 

تشیر نتائج ) . 27( استعملت الكثیر من العملیات الزراعیة لزیادة اعتراض ضوء الشمس ومنها إضافة األسمدة 

الكبریت في زیادة المساحة الورقیة حیث حقق المستوى التحلیل اإلحصائي إلى وجود تأثیر معنوي إلضافة 

600عن المستوى % 83.7نبات وبنسبة زیادة قدرها / 2سم6753ا أعلى معدل بلغ -هـ.كغم كبریت3000

واختلفت المعاملة المتفوقة معنویا ) 5(نبات جـدول / 2سم3674.3ا الذي أعطى أقل معـدل بلغ -هـ.كغم كبریت

ا والتي لم تختلف فیما بینها ، -هـ.كغم كبریت2400و1800و1200سمدة بالمستویات عن المعامالت الم

وهذا . ا -هـ.كغم كبریت1800واختلفت هذه المعامالت معنویا عن معاملة المقارنة باستثناء المعاملة المسمدة بـ 

ا أثرت معنویًا في -ـه.كغم كبریت3000الذي وجد إن إضافة الكبریت ولحد المستوى ) 19(یتفق مع ما وجده 

یالحظ من نتائج التحلیل عدم وجود تأثیر معنوي للسماد الفوسفاتي في المساحة . صفة المساحة الورقیة للنبات 

لم یكن للتداخل بین ) . 24( و ) 23(و ) 31( و ) 30(و ) 29( و ) 28(الورقیة وهذا یتفق مع نتائج 

  . العاملین تأثیر معنـوي في هذه الصفة 

  

  )نبات/ 2سم (تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في المساحة الورقیة للنبات ) 5(ول جد
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S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P13092.8635256.9204273.4885715.1635958.2804859.343
P23342.9125724.0235019.7135616.6227877.0405516.062
P34509.0504345.3034548.8605781.0556660.7785169.009
P43559.6784912.6784070.1103801.3237851.0374838.9665
P53867.3254328.7354390.7855801.4335417.9104761.237

3674.3664913.5324460.5915343.1196753.009المعدل

  م. غ =   P × Sم      . غ =   S*    =985.086     P    0.05أقل فرق معنوي  

  

) . غم ( الوزن الجاف لألوراق : 4

یعبر الوزن الجاف عن محصلة تراكم نواتج التمثیل الضوئي في النبات ویعتمد على التوازن بین التنفس 

والتمثیل الضوئي ، حیث تتحكم في هاتین العملیتین عوامل عدیدة منها التركیب الوراثي والمناخ الذي له دور 

مهم من حیث الضوء وشدته ودرجة الحرارة والریاح والرطوبة وكذلك التغذیة وغیرها من العوامل ویعد التسمید من 

أوضحت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود تأثیر معنوي إلضافة الكبریت . اهم العوامل التي تؤثر في المادة الجافة 

ا -هـ.كغم كبریت1800تفوق المعاملة المسمدة بـ ) 6(في الوزن الجاف ألوراق نباتات زهرة الشمس ویبین جدول 

كغم  600نبات مقارنة بالمعاملة المسمدة بـ / غم 28.26معنویا إذ أعطت أعلى معدل للوزن الجاف بلغت 

وهذه النتائج مشابهة % . 30.5نبات وبنسبة زیادة قدرها / غم 21.65ا التي اعطت اقل معدل بلغ - هـ.كبریت

اللذان وجدا زیادة في الوزن الجاف لنبات زهرة الشمس بزیادة إضافة ) 19( و ) 15(  من لما توصل الیه كل

. أما بالنسبة لتأثیر السمـاد الفوسفاتي فقد أوضحت نتائج التحلیل عدم معنویة التأثیر في هذه الصفة . الكبریت 

ل بین الكبریت والسماد الفوسفاتي كان للتداخ) . 32( و ) 23( وهذه النتائج تختلف عما توصل إلیه كل من 

ا أعلى معدل للصفة -هـ.P2O5كغم 120ا و -هـ.كغم كبریت1200تاثیر معنوي في الصفة إذ أعطت المعاملة 

ا -هـ.P2O5كغم 180ا و- هـ.كغم كبریت600نبات ، في حین اعطت المعاملة المسمدة بـ / غم 36.31بلغ 

  . نبات / غم 15.20أقل معدل بلغ 

  

  )نبات/ غم(تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في الوزن الجاف ) 6(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P126.32517.01224.89821.89027.39023.503

P217.98318.07034.86022.47522.71523.221
P321.71336.31028.39327.35331.32029.018
P415.20021.13022.94020.53022.08520.377
P527.04330.24030.24820.42530.50327.692

21.65324.55228.26822.53526.803المعدل

  P × S     =9.43م       . غ =   S*    =4.217     P     0.05أقل فرق معنوي  

) .سم ( قطر القرص : 5

رة بالعوامل البیئیة وعوامل النمو المختلفة والى حد اقل تتأثر مساحة قرص زهرة الشمس بدرجة كبی

بالعامل الوراثي وهي تعكس تراكم المواد الغذائیة في البذور وترتبط ایجابیا مع عدد بذور القرص أي انه من 

إلى وجود تأثیر معنوي إلضافة تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي المبینة. خاللها یمكن تقویم حاصل النبات 
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وجود زیادة في معدالت أقطار األقراص بزیادة مستویات اإلضافة ) 7( ت في هذه الصفة إذ یبین الجدول الكبری

سم وبنسبة زیادة قدرها  20.49ا وأعطى أعلى معدل لهذه الصفة بلغ -هـ.كغم كبریت2400ولحد المستوى 

، ولم تختلف المعاملة سم 18.43ا والذي أعطى اقل معدل بلغ -هـ.كغم كبریت600مقارنة بـ % 11.91

ا ولكنهما اختلفتا عن المعاملتین المسمدة -هـ.كغم كبریت1800المتفوقة معنویا عن المعاملة المسمدة بالمستوى 

ا - هـ.كغم كبریت1200و 600ولم تختلف المعاملتان المسمدتان بـ . ا -هـ.كغم كبریت1200و 3000بـ 

أما ) . 19( و ) 34) ( 15( و ) 33( مطابقة لما توصل إلیه وهذه النتائج جاءت . معنویًا فیما بینهما 

بالنسبة لتأثیر السماد الفوسفاتي ، فقد أوضحت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود تأثیر معنوي إلضافة السماد 

ا-هـ.P2O5كغم 120تفوق المعاملة المسمـــدة بالمستوى ) 7( الفوسفاتي في صفـة قطر القرص ویبین الجدول 

بالمقارنة بالمعاملة بدون %  18.2سم وبنسبة زیادة قدرها 21.09معنویا باعطائها اعلى معدل لهذه الصفة بلغ 

180و240سم ولم تختلف المعاملة المتفوقة عن المعاملة المسمدة بـ 17.48تسمید والتي اعطت اقل معدل بلغ

وهذه بدورها لم . ا -هـ.P2O5كغم 60المسمدة بـ ا ولكن اختلفت المعامالت الثالثة عن المعاملة -هـ.P2O5كغم 

( و ) 35( و ) 21( وهذه النتائج جاءت مشابـهة لما توصل الیه . تختلف معنویًا عن المعاملة بدون تسمید 

  ). 32( و ) 23(و ) 22

  كغم240+ ا -هـ.كغم كبریت1800(وكان تأثیر التداخل بین العاملین معنویا فقد أعطت المعاملة 

P2O5.سم وبنسبة زیادة 23.19والمعبرة عن تاثیر التداخل بین العاملین أعلى معدل لهذه الصفة بلغ ) ا - هـ

والتي اعطت اقل معدل لهذه الصفة ) ا - هـ.كغم كبریت600+ 0( مقارنة بالمعاملة المسمدة بـ % 37.3قدرها 

  .سم 16.88بلغ 
  

  )سم(والتداخل بینهما في قطر القرص تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي ) 7(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P116.88817.17518.20018.97517.99317.486

P218.22518.41318.75019.56319.33318.857
P320.07520.31821.52522.91320.64321.095
P419.28819.18820.33821.21319.20019.845
P517.70019.45023.19319.82519.60019.954

18.43518.90920.40120.49819.354المعدل

  S*    =0.734      P*    =1.473      P × S*    =1.642      0.05أقل فرق معنوي  

  

.وبعض الصفات األخرىتأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في الحاصل ومكوناته

  % .خصاب  نسبة اإل: 1

ان نسبة االخصاب على الرغم من انها لیست من مكونات الحاصل اال انها تؤثر بدرجة كبیرة في 

  ) 25( حاصل البذور النها الوجه االخر لعدد البذور في وحـدة المساحة من القرص 

وقد إلى عدم وجود فروق معنویة بین معدالت المعامالت نتیجة إضافة الكبریت ، ) 8(یشیر الجدول 

مقارنة بـ % 96.04ا أعلى معدل لهذه الصفة بلغ -هـ.P2O5كغم 240حققت المعاملة المسمدة بالمستوى 

وربما یعود السبب في ذلك الى ان هذه . ا إال انها لم تكن معنویة - هـ.P2O5كغم 180عند المستوى % 93.57

إذ إن البذور المزروعة هي بذور , الحشرات الصفة یؤثر فیها الكثیر من العوامل منها الوراثیة والبیئیة ووجود

هجین حیث تمتاز الهجن في محصول زهرة الشمس بارتفاع نسبة االخصاب والتجانس بالتزهیر في وقت متقارب 
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فضًال عن إن التزهیر قد تم في وقت مالئم في درجة حرارة معتدلة لضمان حیویة حبوب اللقاح ووجود . 

) 8(خصاب كون المحصول مزروع في موعد واحد ، و نالحظ من الجدول الحشرات بأعداد كافیة وحصول اإل

ان نسبة اإلخصاب كانت عالیة نسبیًا ولكل المعامالت وان اقل نسبة اخصاب في جمیع المعامالت لم تقل عن 

لم یكن . من عدم معنویة تأثیر الفسفور في هذه الصفة ) 31(وتتفق هذه النتائج مع ما توصل الیه % . 91.5

  . للتداخل تأثیر معنوي في هذه الصفة 
  

  (%)تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهمـا في نسبة اإلخصـاب ) 8(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P195.73096.83394.77593.77393.56594.935

P294.21890.69093.14395.47396.95594.696
P395.21395.16592.78094.80096.15894.823
P494.02893.88291.54095.12893.30893.577
P596.67596.52596.90097.07793.02296.040

95.17294.61994.42795.25094.601المعدل

  م. غ =   P × Sم     . غ =   Pم     . غ =   S      0.05قل فرق معنوي  أ

  

  .عدد البذور بالقرص : 2

تعد صفة عدد البذور بالقرص احد مكونات الحاصل الرئیسیة وتؤدي دورًا مهمًا في تحدید كمیة 

ویبین , ذه الصفة تشیر نتائج التحلیل إلى وجود تأثیر معنوي إلضافة الكبریت في ه. الحاصل من البذور 

بذرة 910.89ا معنویًا بإعطائها أعلى معدل لهذه الصفة بلغ -هـ.كغم كبریت1200تفوق المعاملة ) 9(الجدول 

ا والتي أعطت أقل معدل -هـ.كغم كبریت600مقارنًة بالمعاملة المسمدة بالمستوى % 11.2وبنسبة زیادة قدرها 

1800ك فروق معنویة بین معدالت المعامالت المسمدة بالمستوى ولم تكن هنا, بذرة 818.51لهذه الصفة بلغ 

وسبب زیادة عدد البذور . ا -هـ.كغم كبریت1200ا وبین المعاملة المسمدة بـ -هـ.كغم كبریت3000و 2400و 

ة في بالقرص بزیادة إضافة الكبریت ربما یعزى إلى تأثیر الكبریت اإلیجابي في زیادة المساحة الورقیة ومن ثم زیاد

من وجود ) 36(الذي إنعكس على زیادة قطر القرص وزیادة عدد البذور فیه وهذا ما أكده ) الوزن الجاف(النمـو 

جاءت هذه النتائج منسجمة مع ما توصل إلیه , عالقة ارتباط موجبة معنویة بین قطر القرص وعدد البذور فیه 

. في عدد البذور بالقرص لنبات زهرة الشمس من أن إضافة الكبریت تؤدي إلى زیادة ) 34(و) 37(و ) 33(

تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي إلى عدم معنویة تأثیر السماد الفوسفاتي , وفیما یتعلق بتأثیر التسمید الفوسفاتي 

وجود زیادة ظاهریة في معدالت المعامالت بزیادة مستویات اإلضافة ولحد ) 9(یبین الجدول , في هذه الصفة 

من ) 31(ا إال أن هذه الزیادة غیر معنویة وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إلیه - هـ.P2O5م كغ180المستوى 

وكان تأثیر التداخل بین العاملین معنویًا إذ أعطت المعاملة المسمدة . عدم معنویة تأثر الفسفور في هذه الصفة 

البذور في القرص بلغ أعلى معدل لعدد ) ا - هـ.P2O5كغم 180+ ا -هـ.كغم كبریت1200( بالمستوى 

كغم 600( مقارنًة بالمعاملة المسمدة بالمستوى % 43.4وبنسبة زیادة قدرها ) 21(بذرة جدول 1014.51

  .بذرة 707.33والتي أعطت أقل معدل للصفة بلغ ) ا -هـ.P2O5كغم 60+ ا - هـ.كبریت
  

  لبذور في القرصتأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في عدد ا) 9(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل
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P1753.808744.123880.628781.513816.402795.295

P2707.333847.935890.340948.370908.358860.467
P3968.435945.760882.433877.200865.453907.856
P4790.5001014.510856.463967.625911.713908.222
P5872.4831002.153940.265840.678877.755906.667

818.512910.896890.026883.137875.936المعدل

  P × S*    =126.177م     . غ = S* =56.428     P      0.05أقل فرق معنوي  

  

  ) .غم ( بذرة 1000وزن: 3

بذرة إذ 1000لكبریت في صفة وزن تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي الى وجود تاثیر معنوي الضافة ا

ا معنویًا بإعطائها أعلى معدل لهذه الصفة -هـ.كغم كبریت1800تفوق المعاملة المسمدة بـ ) 10(یبین الجدول 

ا ، في حین أعطت -هـ.كغم كبریت2400غم ولم تختلف معنویا عن بذور النباتات المسمدة بـ 109.35بلغ 

غم والتي لم تختلف معنویًا عن أوزان 102.6ا أقل وزن بذور بلغ - هـ.تكغم كبری3000النباتات المسمدة بـ 

بذرة 1000إن هذه الزیادة في معدل وزن . ا -هـ.كغم كبریت1200و 600بذور النباتات المسمدة بالمستویات 

زیادة قد تعزى الى زیادة الوزن الجاف وهذا یعني كفاءة المصدر في تجهیز المصب والذي انعكس ایجابیًا على 

34(و ) 15(و ) 33(واتفقت هذه النتائج مع ما وجده. بذرة 1000قطر القرص وعدد البذور ومن ثم وزن 

الى ) 10( سلك السماد الفوسفاتي سلوكًا مشابهًا للسماد الكبریتي من حیث معنویة التاثیر  ویشیر الجدول ) . 

ا معنویًا والتي -هـ.P2O5كغم 180تفوقت المعاملة وجود تأثیر معنوي للسماد الفوسفاتي في هذه الصفة إذ

بذرة للنباتات المسمدة بجمیع المستویات وأعطت أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 1000اختلفت عن معدل 

غم 97.125مقارنة بالمعاملة بدون تسمید والتي أعطت أقل معدل بلغ % 21غم وبنسبة زیادة قدرها 117.65

.  

لم یكن للتداخل بین ) . 24(و )  23( و ) 38( و ) 38(هة لما توصل الیـه هذه النتائج جاءت مشاب

  .العاملین تاثیر معنوي في هذه الصفة 
  

  )غم(بذرة 1000تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في وزن ) 10(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P193.70096.85098.85098.12598.10097.125

P2106.625101.850107.050104.350101.225104.220
P3107.500111.425110.700114.675111.325111.125
P4120.300116.650124.150120.650106.525117.655
P5100.575100.050106.000105.00095.850101.495

105.740105.365109.350108.560102.605المعدل

  م. غ =  S*  =3.371     P*  =4.570     P × S     0.05أقل فرق معنوي  

  

) .نبات / غم ( حاصل النبات الواحد : 4

وهو ) بذرة 1000عدد البذور في القرص ووزن ( یعد حاصل البذور المحصلة النهائیة ودالة مكوناته 

ري في النبات والتي تتأثر سلبیًا وٕایجابیًا بالظروف الذي یعطي التقییم النهائي لكل الفعالیات الحیویة التي تج

تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي إلى وجود فروق معنویة إلضافة الكبریت في صفة ) . 27( البیئیة المحیطة 

ا معنویًا بإعطائها أعلى - هـ.كغم كبریت1800تفوق المعاملة ) 11( ویبین الجدول , حاصل النبات الواحد 
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غم عند مستوى 96.07مقارنة بـ 14.5 %غم وبنسبة زیادة قدرها 110.049ل النبات بلغ معدل لصفة حاص

3000و 1200ا عن المعاملتین -هـ.كغم كبریت1800ا ولم تختلف المعاملة -هـ.كغم كبریت600اإلضافة 

یعزى سبب زیادة ا وقد -هـ.كغم كبریت2400ا واللتین بدورهما لم یختلفا معنویًا عن المعاملة - هـ.كغم كبریت

ا في صفة وزن - هـ.كغم كبریت1800الحاصل بزیادة إضافة الكبریت بسبب تفوق هذه المعاملة المسمدة بـ 

بذرة والحاصل كما إن هذا 1000بذرة حیث هناك عالقة ارتباط عالیة المعنویة وموجبة بین وزن 1000

ا -هـ.كغم كبریت1200صفة عدد البذور وهي لم یختلف معنویًا عن المعاملة المتفوقة في) 1800( المستوى 

بذرة هي من مكونات الحاصل وطبیعي بزیادتها یؤدي إلى زیادة 1000وتعد صفة عدد البذور بالقرص ووزن 

الذین وجدوا زیادة في ) 41(و) 34(و ) 40(و ) 15(و ) 39(و ) 33(وتتفق هذه النتائج مع ما و . الحاصل 

سلك السماد الفوسفاتي سلوكًا مشابهًا من ناحیة . یادة مستویات إضافة الكبریت بز ) نبات / غم ( حاصل البذور 

معنویة التأثیر في هذه الصفة إذ یشیر التحلیل اإلحصائي إلى وجود فروق معنویة نتیجة إضافة السماد 

كغم 120تفوق المعاملة المسمدة بالمستوى ) 11( الفوسفاتي في حاصل النبات من البذور ویبین الجدول 

P2O5.مقارنًة بـ % 47.8غم وبنسبة زیادة قدرها 125.49ا معنویًا بإعطائها أعلى معدل لهذه الصفة بلغ - هـ

180و 60ا معنویًا عن المعامالت بـ - هـ.P2O5كغم 120كما إختلفت المعاملة , غم من دون تسمید 84.87

( وهذه النتائج جاءت مشابهه لما توصل إلیه , نها ا والتي بدورها لم تختلف معنویًا فیما بی- هـ.P2O5كغم 240و 

26( و ) 32( و ) 24( و ) 48( و ) 47( و ) 46( و ) 45( و ) 44( و ) 35( و ) 43( و ) 42

أعطت المعاملة المسمدة .  الذین وجدوا أن للفسفور تأثیرًا معنویًا في زیادة حاصل البذور لنبات زهرة الشمس, ) 

ا  والمعبرة عن تأثیر التداخل بین العاملین أعلى - هـ.P2O5كغم 120+ ا -هـ.كغم كبریت1200بالمستوى 

غم عند المعـاملة 76.50غم مقارنة بـ 70.9غم وبنسبة زیادة قدرها 130.775معدل لهذه الصفة معنویًا بلغ 

قطر القرص وعدد البذور في وربما یعزى سبب زیادة الحاصل الى زیادة ) .   0+ ا -هـ.كغم600(  المسمدة بـ 

( بذرة وهي مكونات الحاصل وطبیعي بزیادتها یزداد الحاصل كما اكدت ذلك نتائـج كل من 1000القرص ووزن 

  ) .36( و ) 51( و ) 50( و ) 49
  

  )نبات/ غم(تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في حاصل النبات الواحد ) 11(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P176.50081.45086.56388.06391.81384.878

P2100.75098.875100.42598.537120.063103.730
P3123.763130.775124.963125.863122.088125.490
P482.000108.550112.863100.07595.60699.819
P597.344102.325125.43189.62595.325102.010

96.071104.395110.049100.433104.979المعدل

  S*  =6.965      P*  =8.931     P × S*  =15.574      0.05أقل فرق معنوي  

) .ا- هـ.طن( الحاصل الكلي : 5

یعد الحاصل الكلي دالة لكل من حاصل النبات الواحد وعدد النباتات في وحدة المساحة وهو أهم 

  .یعطي التقییم النهائي للعملیات الزراعیة للخروج بتوصیات عن اإلنتاج مقیاس حقلي 

تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي الى وجود فروق معنویة إلضافة الكبریت في الحاصل الكلي لنبات زهرة 

لفت ا معنویًا والتي اخت- هـ.كغم كبریت1800تفوق المعاملة المسمدة بالمستوى ) 12( ویـبین الجـدول , الشمس 

9.5ا وبنسبة زیادة قدرها - هـ.طن5.870عن جمیع المعامالت األخرى بإعطائها أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 
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ولم تختلف . طن 5.356ا والتي أعطت أقل معدل بلغ -هـ.كغم كبریت2400مقارنًة بالمعاملة المسمدة بـ % 

هما إختلفتا معنویًا عن المعاملتان المسمدتان بـ معنویًا فیما بینهما ولكن1200و 3000المعاملتان المسمدتان بـ 

قد یعزى سبب زیادة الحاصل . ا واللتان بدورهما لم تختلفان معنویًا فیما بینهمـا -هـ.كغم كبریت2400و 600

الكلي الى أن هذه المعاملة كانت متفوقة في حاصل النبات الواحد وٕالى اإلرتباط المعنوي والموجب لهذه الصفة 

وتتفق هذه النتائج مع ما . بذرة 1000حاصل النبات الواحد وصفة عدد البذور وقطر القرص ووزن مع صفة 

وكان . من معنویة تأثیر إضافة الكبریت في الحاصل الكلي لنبات زهرة الشمس ) 19( و ) 34( توصل إلیه 

دة بالحاصل الكلي بزیادة حصول زیا) 12( للفسفور تأثیر معنوي أیضًا في الحاصل الكلي حیث یبین الجدول 

ا حیث تفوقت هذه المعاملة بإعطائها - هـ.P2O5كغم 120مستویات إضافة السماد الفوسفاتي ولحد المستوى 

ا والتي بدورها إختلفت عن الحاصل الكلي للمعامالت األخرى - هـ.طن6.692أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 

و 60ولم تختلف المعامالت المسمدة بـ , ا بدون تسمید -هـ.طن4.526مقارنًة بـ % 47.8وبنسبة زیادة قدرها 

ولربما یعزى سبب هذه الزیادة إلى كون . ا معنویًا فیما بینهما في الحاصل الكلي -هـ.P2O5كغم 240و 180

هذه المعاملة كانت متفوقة في صفة حاصل النبات وقطر القرص كذلك لم یكن هناك فرق بینها وبین المعاملة 

( و ) 54( و ) 53( و ) 52( و ) 23( في صفة عدد البذور وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إلیه المتفوقة

+ ا - هـ.كغم كبریت1200( وكان تأثیر التداخـل بین العاملین معنویًا إذ أعطت المعاملـة ) . 26( و ) 24

ا وبنسبة زیادة - هـ.طن6.974بلغ والمعبرة عن تأثیر التداخل أعلى معدل لهذه الصفة) ا -هـ.P2O5كغم 120

  . ا -هـ.طن4.079والتي أعطـت أقل معدلـ بلغ ) 0+ ا - هـ.كغم كبریت600( مقارنًة بـ % 70.9قدرها 

  

  )ا-هـ.طن(تأثیر الكبریت والسماد الفوسفاتي والتداخل بینهما في الحاصل الكلي ) 12(جدول 

S
P

S1S2S3S4S5المعدل

P14.0794.3434.6164.6964.8964.526

P25.3735.2735.3555.2556.4035.532
P36.6006.9746.6646.7106.5116.692
P45.7065.7896.0195.3365.0985.590
P55.1915.4576.6964.7845.0845.442

5.3905.5675.8705.3565.598المعدل

  S*  =0.186     P*  =0.360      P × S*  =0.417      0.05أقل فرق معنوي  
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