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  ملخص

ي            أجريت تجربة حقلية لدراسة تأثير إض       سماد اآلزوت ة من ال  100 و   50 و   0(افة معدالت مختلف

ا من الزيت                      )هـ /N آغ   150و ذور ومحتواه اج الب ي وإنت ة واآلزوت الكل ادة الجاف اج الم ى إنت  عل

ى   شمس       إضافة إل اد ال ات عب  باستعمال  Helianthus annuus  بعض مواصفات الزيت في نب
15N .       و، حيث           ضافة  إلاستجابت نباتات عباد الشمس بشكل واضح ي من حيث النم السماد اآلزوت

ي  سماد اآلزوت دل إضافة ال ادة مع ع زي ي م ة واآلزوت الكل ادة الجاف اج الم ز الجزء . ازداد إنت تمي

ه             سبة توزعه في وزع اآلزوت حيث بلغت ن رئيس لت من اآلزوت  % 60الثمري بكونه الموضع ال

راآم   ه األوراق     ،الكلي المت سوق     % 30 تلت م ال ك بغض ال     %10ث سميد        ، وذل نظر عن معدالت الت

د    ، غير أن محتوى ار معنويًا نتيجة التسميد اآلزوتيازداد إنتاج البذو  .اآلزوتي لبذور من الزيت ق

ي            انخفض سميد      . ، مما أدى إلى عدم تأثر آمية الزيت المنتجة معنويًا بالتسميد اآلزوت أثير الت ان ت آ

اض طفيف    ود انخف ع وج يًال م ودي قل رقم الي ى ال ي عل ة اآلزوت ي المعامل م يالN100ف حظ ، ول

ات اآلزوت الممتصة     . الزيت األخرى المدروسة     مواصفاتوجود تأثير على      ازدادت نسب وآمي

من السماد مع زيادة معدالت إضافة السماد اآلزوتي، وبلغت نسبة آفاءة استعمال السماد في آامل              

اء               %64النبات   ي، وآانت الكف سميد اآلزوت سوق       ، بغض النظر عن معدالت الت ة منخفضة في ال

  .واألوراق مقارنة بالجزء الثمري الذي تميز بكفاءة مرتفعة الستعمال السماد

  

  .15Nعباد الشمس، سماد آزوتي، زيت، : الكلمات المفتاح



Seed yield, N- uptake and oil quality in Helianthus annuus as affected by N- 
fertilizer 
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Abstract 

A field experiment was conducted to study the impact of different nitrogen fertilizer rates (0, 50, 100 

and 150 kg N/ha as urea) on dry matter yield, N uptake, seed yield, grain oil content and properties of 

sunflower Helianthus annuus using the 15N labeling technique. Sunflower plants responded strongly to 

increasing N supply with respect to growth performance. Dry matter yield and total N uptake were 

significantly increased with increasing N-supply. Partitioning of N yield in different plant parts showed 

that capitulum was the principle sink of N (60%) followed by leaves (30%) and stem (10%) regardless 

of N-fertilizer rates. Seed yield of sunflower was significantly increased at higher N-supply. However, 

oil concentration was significantly reduced in the N-fertilized treatments. Decreasing of grain oil 

content due to N addition was overcompensated by the seed yield increase. Consequently, no 

significant effect of N supply on oil yield was observed. The effect of N supply on iodine number was 

small, and only a small trend towards lower iodine value in the N100 was observed. No clear trend of 

the effect of N supply on other oil quality parameters was observed. Nitrogen derived from fertilizer 

(Ndff) was significantly increased with increasing N-supply. Recovery of fertilizer 15N was of 64% 

regardless of N-rates. This efficiency was less pronounced in stem and leaves than that in capitulum 

which had a greater value at higher N-supply. 

 
Key words: Sunflower, N-fertilizer, Oil, 15N. 



  ةممقد

شمس      اد ال ات عب د نب شار نظرًا        Helianthus annuusيع ة الواسعة االنت من المحاصيل الزيتي

ه ا تعألهميت صادية واس ددةالقت الم. ماالته المتع ة في الع ة محاصيل زيتي م أربع د من أه  وهو واح

)Demir et al., 2006 .( ام ي ع صول ف ذا المح ن ه المي م اج الع غ اإلنت والي2006 بل   ح

ة  31332359 ساحة المزروع ن والم ار 23700249 ط ساحة )FAO 2007( هكت ت الم ، بلغ

ار و   3327 حوالي    2000المزروعة في سورية في عام       ى      هكت ام       9122ارتفعت إل ار في ع  هكت

امين  2006 ذين الع ي ه اج ف غ اإلنت ات  18647 و 8631 ،وبل ذه الكمي شكل ه ث ت ن، بحي  ط

والي   2006 و 2000من اإلنتاج العالمي، في العامين % 0.059و % 0.027 ى الت  ,FAO( ،عل

2007.(  

ة من عنصر اآل                ات آافي ذي    يتطلب هذا المحصول، آغيره من المحاصيل األخرى، آمي زوت وال

ه     ى أدائ دوره عل ؤثر ب ات       Baldini et al., 1996أشار  . ي شمس تمتص آمي اد ال ات عب أن نبات

ر أن                        آلزوت، غي ة ل اءة استعمال مرتفع الي تتصف بكف ة وبالت وفيرة من اآلزوت المتاح في الترب

ؤثر في أدا                  د ي ات ق و النبات ى من نم ذا  اإلفراط في التسميد اآلزوتي وخاصة في المراحل األول ء ه

ة،     زاء التكاثري ى األج زاء الخضرية إل ن األج ال اآلزوت م ق بانتق ا يتعل المحصول وخاصة فيم

)(Escalante et al. 1998.    ي يمكن أن تلعب دورًا  لذلك فإن اإلضافة المثلى من السماد اآلزوت

  . في اإلنتاج وفي استعمال اآلزوتًاهام

ين الت        أشارت   ة ب ا من      عديد من الدراسات إلى وجود عالق ذور ومحتواه اج الب ي وإنت سميد اآلزوت

شمس          اد ال ة آعب د من المحاصيل الزيتي ك في العدي  Montemurro and Giorgio الزيت وذل

(2005)، Legha and Giri (1999) Scheiner et al., (2002),   والقطنSawan et al., 

  .Cheema et al., (2001) ،Sharma et al., (1997) واللفت الزيتي ،(2001)

ي مع وجود     Scheiner et al., 2002بين  سميد اآلزوت  ازدياد إنتاج بذور عباد الشمس نتيجة الت

ذور    انخفاض ذلك األمر   .  في محتوى الزيت الذي ترافق مع ارتفاع في محتوى البروتين في الب وآ

 وجود Balandini et al., 1996آما بين .  على نتائج متشابهةAbbadi et al., 2008 حصل 

ي        عال سميد اآلزوت ين آل من       . قة عكسية بين اإلنتاج ومحتوى الزيت نتيجة الت ك، ب ى ذل إضافة إل

Haby et al., 1982ٍو  Sharma and Verma, 1982     د شمس ق اد ال  أن ترآيز الزيت في عب

 زيادة إنتاج Sawan (2001)بين  وفي القطن. أنخفض معنويًا بوجد معدالت مرتفعة من اآلزوت

اال ذور ومحتواه ة الزيت ب روتين وآمي ن الب ار( م شبعة ) هكت ر الم ة غي ة الكلي واألحماض الدهني

ك ( ك ولينولي افة      )أولي ة إلض شبعة نتيج ة الم اض الدهني ة واألحم ة الحموض ض قيم  161، وخف

 .sharma et al وبين. وأن زيادة التسميد اآلزوتي ينقص من محتوى البذور من الزيت. هـ/Nآغ



ة لألحماض                 وجود عالقة بين ال    ،(1997) سبة المئوي ة الزيت من حيث الن ي ونوعي تسميد اآلزوت

  . في نبات اللفت الزيتيالدهنية الحرة والرقم اليودي

ذا           إن ه ونظرًا لعدم توفر معلومات عن عالقة التسميد اآلزوتي وأداء هذا المحصول في سورية ف

ات    إنت السماد اآلزوتي في    هدف إلى دراسة تأثير معدالت مختلفة من      البحث   ة وآمي ادة الجاف اج الم

شمس      اآلزوت في  ا من                    نبات عباد ال ذور ومحتواه اج الب ي في إنت سماد اآلزوت ى دور ال إضافة إل

  . آفاءة استعمال السماد اآلزوتيالزيت وبعض المواصفات النوعية للزيت المنتج فضًال عن تحديد

  المواد والطرائق

  :وصف موقع الدراسة ومواصفات التربة

وب شرق        2006 عام صيف خالل فترةة أجريت التجرب ة جن ر الحجر الواقع في حقول محطة دي

ة دمشق    اع  )  '28 °36 ,'21 °33(مدين ة    م عن سطح البحر،    617وبارتف ك في ترب  ة رملي وذل

 الحرارة شتاًء   ةدرجل معدل أدنى   يبلغ). غضار% 36.5سلت، و % 13.1رمل و   % 50.4 (ةطيني

1.3C  ك اني، و وذل انون الث هر آ ي ش ى  ف يفًا إل ع ص هر آبCْ36ترتف ي ش دل   ف غ مع ا يبل ، آم

نوياً 112الهطول المطري  ع    . مم س ة الموق  U.S.D.A. Soilحسب نظام التصنيف    تصنف ترب

Taxonomy  ة ن .Aridisolsضمن رتب سطحية م ة ال صفت الترب م بالمواصفات  25 ـ    0 ات س

ة وزECe 0.16: التالي م/ ميلم ادة العضوية pH 8.6 ،س اح ، ا%0.82، الم سفور المت  10-8لف

رام رام، /ميكروغ NH4غ
رام8.3 + رام، / ميكروغ NO3غ

رام4.6 - رام واآلزوت / ميكروغ غ

  %. 0.07الكلي 

  :الحقلية العمليات

 :الزراعة

دوًيا  Helianthus annuus بذور زراعة بعد تجهيز أرض الموقع جرت  سم  3 حوالي  بعمق  ي

سافة  آانت  حين  في  سم،  40 البعض بعضها عن تبعد سطور في وذلك ات   الم ين النبات سم،   40 ب

  . م5×5قطعة  آل أبعاد بلغت قطع تجريبية بحيث ، ضمن)2م/ نبات6.3(

  :الري

ات  حددت  حيث  ،الزراعة  من  بدًءا النباتات سقاية في السطحي الري طريقة اتبعت د  آمي  ومواعي

ري  اًدا  ال ى  اعتم وى  قياسات  عل ة  محت ة  رطوب از  باستعمال  الترب شتت  جه  طراز  ني النترو الت

[Campbell Pacific Nuclear- (CPN) Model 503] ، ك د  وذل  من  أنابيب  غرس  بع

  حيث  سم، 105 ولعمق مكررات وبأربعة بمعدل أنبوب في منتصف آل قطعة تجريبية األلمنيوم

  . التربة عمق من سم 15 آل ضمن التربة رطوبة مستوى تعيين جرى



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أنابيب لقياس الرطوبة

15Nالمنطقة المعلمة

 الري

 منظر عام للتجربة



  :تصميم التجربة والمعامالت

شوائية  عاتالقطا تصميم اتبع ة   الع ة  )CRBD(الكامل امالت المدروسة      بأربع ا المع مكررات، أم

الي  شكل الت ى ال ت عل غ 150 و100، 50، 0: فكان ـ/N آ ي  .ه سماد اآلزوت يف ال شكل  أض ب

د ظهور                  (على دفعتين   يوريا اني عن ة، والنصف الث ة الثالث ة الحقيقي نصف الكمية عند ظهور الورق

ة عشر ة والثاني ة الحادي ماد . Montemurro and Giorgio (2005)) الورق تعمل س ا اس آم

  . السماد اآلزوتيليصار إلى قياس آفاءة استعمال) 15N a.e %1(اليوريا المعلم 

  :النباتات والتحاليل اعتيان 

ان  جرى ات  اعتي د     في  النبات وجي، بع ة النضج الفيزيول وم  85 مرحل حصد   حيث ، الزراعة  من  ي

ات ل المجموع الخضري   ى  إ  وفصل لنبات ة    ل سوق واألجزاء الثمري ل  ألجراء األوراق وال  التحالي

م  72 ولمدة C70حرارة  بدرجة النباتية العينات  ثم جففت،حدة على جزء الالزمة لكل   ساعة، ث

ة الهضم الرطب     .وطحنت وزنت ي بطريق ا  )Kjeldahl( قدر اآلزوت الكل يم  عينت ، آم  15N ق

ط از ةبواس سبت نEmission spectrometry جه سماد  ، وح ن ال تص م سبة اآلزوت المم

)Ndff (من خالل المعادلة التالية:  

 %Ndff) =% 15N  ة ة النباتي ي العين ة ف سوية الطبيعي وق ال ي  15N/  ف ة ف سوية الطبيعي وق ال  ف

  X 100 )السماد

  :، من خالل المعادلة التالية)Ndfs%(نسبة اآلزوت الممتص من التربة وحسبت 

%Ndfs=100-  %Ndff  

  : من خالل العالقة التالية)NFUE%( استعمال السماد اآلزوتي قدرت آفاءةو

NFUE) = % آميةNdff /معدل السماد المضاف (X 100   

ام،   عند مرحلة البذري اإلنتاج حسب د  النضج الت وم 115 بع ين  الزراعة،   من   ي سبة  وجرى تعي  ن

شمس باستعمال    از الزيت في بذور عباد ال ة    )Soxhelt (جه ة معياري  ,A.O.A.C(، وفق طريق

1990.(  

 :التحليل اإلحصائي

اتخضعت  اين البيان ل التب ار تحلي ى اختب امالت ANOVA إل ة متوسطات المع ، وجرت مقارن

  .0.05 بمستوى ثقة LSDالمدروسة بحساب قيم أقل فرق معنوي 

  

  

  



  النتائج والمناقشة

  :تأثير التسميد اآلزوتي على إنتاج المادة الجافة وآميات اآلزوت

ة في               1يبين الجدول    ات اآلزوت المتراآم ز اآلزوت وآمي شمس     إنتاج المادة الجافة وترآي اد ال عب

سمدة  دالتالم ي   بمع سماد اآلزوت ن ال ة م زاء      . مختلف ف أج ي مختل ة ف ادة الجاف اج الم  ازداد إنت

ة  . المجموع الخضري مع زيادة التسميد اآلزوتي    بلغت النسب المئوية للزيادة في إنتاج المادة الجاف

شاه  ى ال ي األوراق و % 81 و70 و 30د عل ساق و  % 38 و 20 و 32ف ي ال % 44 و 18 و9ف

ك    ري وذل زء الثم ي الج ي  لف سميد اآلزوت امالت الت والي N150 وN100 و N50مع ى الت ا . ، عل أم

شاهد                  ى ال ادة عل د آانت معدالت الزي راآم فق في األوراق،   % 126 و 90 و 45اآلزوت الكلي المت

ساق و  % 130 و 62 و 56 ي ال ري  % 79 و 38 و 10ف زء الثم ي الج ورات (ف ي  )الن ك ف  وذل

  .المعامالت السمادية المذآورة أعاله، على التوالي

شاهد                ة في ال ادة الجاف اج الم ى     / طن  9.7في آامل النبات، بلغ إنت ًا إل ـ، وارتفعت معنوي  و 11.8ه

ن14.5 و 12.5 امالت/ ط ي المع ـ ف واليN150 و N100 و N50  ه ى الت شكل  ( عل ي ، أ)1ال

درها   ادة ق دالت زي والي % 49 و 29 و 22بمع ى الت ذآر، عل سابقة ال سمادية ال دالت ال ا  .للمع أم

ى      / آغ 137اآلزوت الكلي فقد بلغ في الشاهد        ـ ،   / آغ  269 و   212 و   170هـ وارتفعت معنويًا إل ه

امالت % 96 و55 و 24أي بزيادة على الشاهد بمعدل  والي   N150 و N100 و N50  للمع ى الت ، عل

  ).1لشكل ا(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دول  ات  : 1الج ز اآلزوت وآمي ة وترآي ادة الجاف اج الم إنت
اآلزوت المتراآمة في مختلف أجزاء المجموع الخضري          
سماد              ة من ال سويات مختلف لنباتات عباد الشمس  المسمدة ب

  اآلزوتي
اآلزوت 
الكلي 

)هـ/آغ(  

ترآيز 
اآلزوت 

)غ/مغ(  

المادة 
  الجافة

  )هـ/طن (
 المعاملة

 األوراق
35.4c 18.6b 1.91c N0 
51.5b 20.7ab 2.49b N50 
67.3a 20.8ab 3.24a N100 
80.0a 23.1a 3.46a N150 
12.8 2.7 0.44 LSD0.05 

 السوق
12.4c 3.4c 3.64c N0 
19.5b 4.1bc 4.79a N50 
20.1b 4.7b 4.36b N100 
28.6a 5.7a 5.04a N150 
3.39 0.8 0.42 LSD0.05 

 الجزء الثمري
89.6c 21.6b 4.14c N0 
99.0 c 22.4ab 4.51bc N50 
124.0b 25.6ab 4.87b N100 
160.0a 26.9a 5.95a N150 
17.9 5.2 0.56 LSD0.05 
طات  ود (المتوس من العم شابهة ال   ) ض أحرف مت ا ب شار إليه الم

ة   ستوى ثق ًا بم ف معنوي ى  0.05تختل اتي عل زء نب ل ج ك لك  وذل
  .حدة

المتراآمة في آامل نباتات عباد )  هـ/آغ (إنتاج المادة الجافة  وآميات اآلزوت : 1الشكل 
  .الشمس المسمدة بسويات مختلفة من السماد اآلزوتي
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مع دراسات   ه النتائج إلى أهمية التسميد اآلزوتي في نمو نباتات عباد الشمس بحيث تتفق         تشير هذ 

 Hocking and Steer, 1982, Hocking et al., 1987, Montemurro and De) :أخرى جرت في مناطق مختلفة

Giorgio, 2005;  Abbadi et al., 2008)  .  

ا      2ويشير الشكل    سمادية             إلى النسب المئوية لتوزع الم امالت ال ي في المع ة واآلزوت الكل دة الجاف

ساق واألجزاء                         ل من ال ة في األوراق آانت أق ادة الجاف وزع الم المختلفة، حيث يتضح أن معدل ت

ة، وآانت النسب            ساق   في   % 37و  األوراق  في   % 23الثمرية اللذين أبديا نسبًا متقارب % 40و  ال

ادة الجا  ل الم ن أصل آام ة م زاء الثمري ي األج دالت  ف ن مع ك بغض النظر ع ة وذل ة المتراآم ف

ي  سميد اآلزوت ي      . الت ًا ف د ازداد معنوي ي فق سماد اآلزوت أثير ال ق بت ا يتعل ا فيم ات أوراقأم  النبات

   .N50 وN0 مقارنة بالمعاملتين N150 و N100للمعاملتين 

ة          : 2الشكل ادة الجاف اج الم وزع إنت ة لت ي   )A (النسب المئوي  في أجزاء     )B ( واآلزوت الكل
  .المسمد بسويات مختلفة من السماد اآلزوتينبات عباد الشمس 

أحر       يهن ب شار إل ى حدة            المتوسطات الم اتي عل شابهة، لكل جزء نب ًا      ف مت ، ال تختلف معنوي
 .0.05بمستوى ثقة 

(A) 

(B) 



0

1

2

3

4

5

6

N0 N50 N100 N150

N-fertilizer levels

S
ee

d 
yi

el
d 

(M
g/

ha
)

0

1

2

3

N0 N50 N100 N150

N-fertilizer levels

O
il 

yi
el

d 
(M

g/
ha

)

  

ساق و    % 10وفيما يتعلق بتوزع اآلزوت، فقد آانت النسب         في  % 60و  في األوراق    % 30في ال

ذي  . بغض النظر عن معدالت التسميد اآلزوتياألجزاء الثمرية    أي أن الجزء الثمري هو الجزء ال

وزع اآلزوت          .يؤول إليه معظم اآلزوت    سوق وانخفاض ت ة في ال ادة الجاف وزع الم اع ت يعود ارتف

حت   في حين تراو  غ /N مغ  5.7 و  3.4فيها إلى انخفاض محتواها من اآلزوت الذي تراوح بين          

ين  يم ب غ 23.1 و 18.6الق ين  /N م ي األوراق ، وب غ 26.9 و 21.6غ ف زء  /N م ي الج غ ف

  ).1الجدول (الثمري 

  :تأثير التسميد اآلزوتي على اإلنتاج البذري ومحتوى الزيت وآمياته

شمس                      3يالحظ من الشكل     اد ال ات عب ذور نبات اج ب ى إنت ي عل سميد اآلزوت وي للت أثير معن وجود ت

شاهد و       هـ  /طن 2.8تراوح إنتاج البذور بين     . الزيت فيها وعلى محتوى    ة ال ـ  / طن 3.4في معامل ه

شاهد  . %21 ، وذلك بزيادة قدرها  N150 في المعاملة    غ / مغ 536أما محتوى الزيت فقد بلغ في ال

ى   ًا إل غ476 و 461 و 493وانخفض معنوي ي  / م سميد اآلزوت امالت الت ي مع  N100 و N50غ ف

ات الزيت المنتجة،          .وجود فروق معنوية بينها   مع عدم    ،، على التوالي  N150و ق بكمي   أما فيما يتعل

د تراو ين حفق ن1.63 و 1.43ت ب ـ / ط أثير  ه ود ت وي دون وج ي معن سميد اآلزوت ا أن  .للت آم

ات من اآلزوت                 وى أجزاء النب ادة في محت د ترافق مع زي ذور ق وى الزيت في الب . انخفاض محت

تن      ك يمكن االس ة        وبناًء على ذل ة في األجزاء الثمري ادة الجاف اج الم اع إنت ) 1الجدول  (تاج أن ارتف

 نتيجة التسميد اآلزوتي    )3الجدول   (وارتفاع اإلنتاج البذري المترافق مع انخفاض في نسبة الزيت        

  . المنتجة بين المعامالت المختلفةأدى إلى عدم وجود فروق معنوية في آمية الزيت

 في  نباتات عباد الشمس  المسمدة )C ()هـ/طن(وآمياته ) B() غ/مغ(نسبة الزيت ، و)A ()هـ/طن(ا إلنتاج البذري : 3الشكل 
  بسويات مختلفة من السماد اآلزوتي

b      b      ab       a a a a a
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ين      تتفق هذه النتيجة    ذور    Scheiner et al., 2002مع دراسات أخرى، حيث ب اج ب اد إنت  ازدي

دل      ي مع وجود انخفاض           % 17عباد الشمس بمع سميد اآلزوت ذي         نتيجة الت وى الزيت ال  في محت

ذور        روتين في الب وى الب اع في محت ين   . ترافق مع ارتف ا ب  وجود  Balandini et al., 1996آم

ي   عالقة عكسية بين اإلنتاج ومحتوى ال      سميد اآلزوت ين آل من        .زيت نتيجة الت ك، ب ى ذل إضافة إل

Haby et al., 1982ٍو  Sharma and Verma, 1982     د شمس ق اد ال  أن ترآيز الزيت في عب

ًا بوجد     ة من اآلزوت  معدالت أنخفض معنوي ذلك األمر حصل    .  مرتفع  ,.Abbadi et al وآ

د          واوأشار على نتائج متشابهة     2008 اجم عن تمدي ر           أن ذلك ن الزيت ضمن الجزء الثمري األآب

ًا تح  سميد         وزن ة الت ت نتيج وى الزي اض محت ة، وأن انخف ة المرتفع ة اآلزوتي روف التغذي ت ظ

وى اآلزوت       ي محت ادة ف ع زي ق م د تراف ي ق روتين(اآلزوت ة  ) الب زاء الثمري ي األج ا . ف أم

Montemurro and De Giorgio, 2005 م وى    فل ي محت ة ف ادة معنوي ود زي ظ وج يالح

سمدة          و شمس الم اد ال وم رغم الحصول             بمعدالت آميات الزيت في عب رات األموني ة من نت  مختلف

ة الخصوبة  عل ة مرتفع ي ترب ة ف راء التجرب رًا إلج ذري نظ اج الب ي اإلنت ة ف ادة طفيف ا . ى زي  آم

أثير إلضاف  Lewis et al., 1991أوضح  اد       ة عدم وجود ت ذور عب اج ب ى إنت ي عل سماد اآلزوت  ال

ابقًا بمحاصيل                الشمس وعلى م   ة زرعت س ة في ترب حتواها من الزيت وذلك نتيجة إجراء التجرب

  . بقولية علفية لسنوات عديدة

  

  :تأثير التسميد اآلزوتي على بعض المواصفات النوعية للزيت

ي،       بمعدالت بعض مواصفات زيت عباد الشمس المسمد        2يبين الجدول    سماد اآلزوت  مختلفة من ال

م    حيث يالحظ عدم وجود تأ  م التصبن ورق ثير للتسميد األزوتي على آل من الحموضة الكلية و رق

سيد سار البروآ ة االنك ر         .  وقرين ة غي اض الدهني شكيل األحم رتبط بت ذي ي ودي ال رقم الي ا ال أم

ة                       م يكن واضحًا رغم انخفاضه في المعامل ي ل سميد اآلزوت ، )N100) 101المشبعة، فإن تأثير الت

أثير  أيضا Abbadi et al., 2008الجدير بالذآر، بين  ومن ).110(مقارنة بالشاهد   عدم وجود ت

ة   دالت مختلف افة مع ي واضح إلض سماد اآلزوت ن ال ت م ى مواصفات الزي ي نبا  عل اف اد ت ت عب

يم المتحصل                    الشمس ل من الق  النامية في أصص، غير أن القيم التي حصلوا عليها آانت أعلى بقلي

يم ا        ه عليه من  ًا أن ق اء النضج           ذه التجربة، علم سائدة أثن ة ال الظروف المناخي ق ب ودي يتعل رقم الي ل

)Abbadi et al., 2008 Harris et al., 1978; .(  

  

  

  



  بعض مواصفات زيت نبات عباد الشمس  المسمد بسويات مختلفة من السماد اآلزوتي: 2الجدول 

 قرينة االنكسار
الحموضة الكلية 

(%) 
 رقم التصبن

(mg KOH/g oil) 
 الرقم اليودي

(mg I/100g oil) 
 رقم البيروآسيد

(meq O2/kg oil) 
 المعاملة

1.47a 0.87a 191a 110a 16.6a N0 
1.47a 0.68a 192a 110a 18.8a N50 
1.47a 0.85a 195a 101b 17.5a N100 
1.47a 0.79a 193a 107ab 15.0a N150 
N.S N.S N.S 8.7 N.S LSD0.05 
  . وذلك لكل جزء نباتي على حدا0.05المشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنويًا بمستوى ثقة ) ضمن العمود(المتوسطات 

  

  :تأثير التسميد اآلزوتي على نسب وآميات اآلزوت الممتصة من السماد ومن التربة

ة    (15N%تزايد قيم  3يبين الجدول    سوية الطبيعي وق ال شمس مع        )ف اد ال ات عب ة أجزاء نب  في آاف

ي المضاف                 زيادة مع  سماد اآلزوت ات من ال . دل إضافة السماد اآلزوتي مما يشير إلى استفادة النبات

سماد      ال وبناًء على ذلك تراوحت نسب اآلزوت        ا ً   ممتصة من ال ين     Ndff% عموم % 39 و   17 ب

  ).4 والشكل 3الجدول (

ة          ين       ) Ndfs%( أما بالنسبة لمعدالت اآلزوت الممتصة من الترب د تراوحت ب مع  % 82 و   61فق

ي المضاف             سماد اآلزوت ات اآلزوت       . وجود تناقص فيها نتيجة زيادة معدالت ال ق بكمي ا يتعل وفيم

ات                 الم متصة من السماد فقد لوحظ أزياد معنوي فيها مع زيادة التسميد اآلزوتي في آافة أجزاء النب

ات       ). 3الجدول  ( امالت     /N آغ    104 و   64 و   Ndff 30وفي آامل النبات بلغت آمي ـ للمع  N50ه

والي N150 و N100و  ى الت ة .، عل صة من الترب ات اآلزوت الممت يم آمي  Ndfs  في حين بلغت ق

  ).4الشكل (، على التواليN150 و N100 و N50هـ للمعامالت /Nآغ  165 و 148 و 140

ممتصة من السماد ونسب وآميات اآلزوت ال) فوق السوية الطبيعية( 15Nالنسب المئوية للنظير: 3الجدول 
Ndff   ة اد           Ndfs ومن الترب ات عب سماد في مختلف أجزاء المجموع الخضري لنبات تعمال ال اءة اس  وآف

  الشمس  المسمدة بسويات مختلفة من السماد اآلزوتي
Ndfs Ndff (%) N 

recovery  هـ/آغ هـ/آغ %   % 
%15N a.e المعاملة 

 األوراق
18.9a 42.1a 81.8a 9.5c 18.2c 0.1824c N50 
21.6a 45.7a 67.9b 21.6b 32.1b 0.3209b N100 
20.7a 49.1a 61.3c 31.0a 38.7a 0.3873a N150 
N.S N.S 2.7 4.7 2.7 0.027 LSD0.05 

 السوق
6.8a 16.1ab 82.6a 3.4c 17.4c 0.1743c N50 
6.0a 14.2b 70.4b 6.0b 29.6b 0.2963b N100 
7.2a 17.8a 62.2 c 10.8a 37.8a 0.3782a N150 
N.S 2.7 3.9 1.26 3.9 0.039 LSD0.05 

 الجزء الثمري
34.5b 81.8b 82.4a 17.2c 17.6c 0.1761c N50 
36.ab 88.0ab 70.9b 36.1b 29.1b 0.2912b N100 
41.3a 98.0a 61.9c 62.0a 38.7a 0.3874a N150 
5.4 15.7 4.07 5.1 4.07 0.041 LSD0.05 

اتي        0.05لمشار إليها بأحرف متشابهة ال تختلف معنويًا بمستوى ثقة          ا) ضمن العمود (المتوسطات    وذلك لكل جزء نب
  .ةعلى حد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

% 6.7في األوراق و     % 20  فقد بلغت  NUE% آفاءة استعمال السماد   بمتوسطات قيم    فيما يتعلق 

. )2الجدول    (عن آمية السماد المضاف   ي الجزء الثمري، وذلك بغض النظر     ف% 37في السوق و    

م يال تعمال ل اءة اس يم آف ى ق ي عل سماد األزوت ة من ال دالت المختلف وي للمع أثير معن حظ وجود ت

في حين ازدادت آفاءة استعمال السماد في الجزء الثمري مع  . السماد في آل من األوراق والسوق  

يم              امالت     % 41 و 36 و   35زيادة معدل السماد اآلزوتي المضاف حيث بلغت الق  و  N50في المع

N100 و N150، والي ى الت ى أن الجزء   .  عل ات إل ذه البيان شير ه د   ت ستعمل ق سماد الم ر من ال األآب

د        . ترآز في الجزء الثمري، تلته األوراق ثم السوق     ق بكامل المجموع الخضري، فق ا يتعل ا فيم أم

سماد  تعمال ال اءة اس ة آف امالت % 69.2 و63.6 و 60بلغت قيم ي المع ، N150 و N100 و N50ف

سماد المضاف           % 64غت القيمة بالمتوسط    وبل. على التوالي  ة ال شكل  (بغض النظر عن آمي ). 5ال
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الممتصة من السماد )  هـ/Nآغ (وآميات اآلزوت (%) نسب : 4الشكل 
ومن التربة في آامل نباتات عباد الشمس المسمدة بسويات مختلفة من 

  .السماد اآلزوتي
 .0.05ف معنويًا بمستوى ثقة لار إليها بأحرف متشابهة ال تختاألعمدة المش
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ار               ين االعتب دم أخذ المجموع الجذري بع د    . وهذه القيمة هي أدنى من الواقع نظرًا لع ًا تع وعموم

ا     ي حصل عليه القيم الت ة ب ة مقارن يم مرتفع ذه الق ا %). Scheiner et al., 2002) 51ه أم

Montemurro and De Giorgio, 2005    يم د تراوحت الق ا     فق ين  التي حصلوا عليه  35ب

ى فرضية          . باستعمال طريقة الفرق  % 44و تنادها عل إّال أن هذه الطريقة ال تعتبر مجدية نظرًا الس

سمادية            امالت ال ين المع ذه   . تساوي قيم اآلزوت الممتصة من التربة ب ى       وه ق عل الفرضية ال تنطب

ات ا أثر الكمي رًا لت ذه نظ تنا ه سماد  دراس ن ال ضافة م ة الم دالت المختلف ة بالمع ن الترب صة م لممت

  .)4الشكل  (اآلزوتي

  

  

  

  

  

  

  

  

ات تشير  شكل    البيان واردة في ال ة  5 ال اح   A، أن القيم ة المت  آانت بحدود   A value آلزوت الترب

ة         / آغ 236 ذه النتيجة عدم        . هـ، وال توجد فروق معنوية بين معامالت التسميد المتبع د ه حيث تؤآ

ة    ر القيم اح   Aتغي ة المت سم   "A value" آلزوت الترب ة ال ر آمي ا     بتغي ي المضاف، وإنم اد اآلزوت

  ).IAEA, 1983(ختالف نوع السماد والمعامالت الزراعية األخرى تتغير تبعًا ال

  

  :االستنتاجات

  :أشارت بيانات هذه التجربة إلى مايلي

                ا اج الم ة في إنت ادة معنوي ى زي ي إل ات      أدى التسميد اآلزوت ي لنبات ة واآلزوت الكل دة الجاف

 .عباد الشمس

a a a
a a a

شكل  سماد : 5ال اءة استعمال ال ة  )N-recovery%(آف  آلزوت A والقيم
ة         ل ) هـ/آغ(التربة المتاح    كامل نباتات عباد الشمس المسمدة بسويات مختلف

  .من السماد اآلزوتي
  

 .0.05ال تختلف معنويًا بمستوى ثقة إليها بأحرف متشابهة المشار األعمدة



  ت سب آان ات    ن زاء النب ي أج راآم ف وزع اآلزوت المت ساق و % 10 ت ي ال ي % 30ف ف

ي              % 60األوراق و    سميد اآلزوت  حيث   في األجزاء الثمرية بغض النظر عن معدالت الت

  . أن الجزء الثمري هو الجزء الذي يؤول إليه معظم اآلزوتإلى يشير ذلك

   ة    / طن3.4 في معاملة الشاهد و      2.8إنتاج البذور بين    تراوح ك  N150هـ في المعامل ، وذل

شاهد           %. 21بزيادة قدرها    غ في ال ًا     / مغ  536أما محتوى الزيت فقد بل  غ وانخفض معنوي

  . بغض النظر عن المعدل المضاففي معامالت التسميد اآلزوتيغ /مغ 477إلى 

          ين وي           / طن  1.63و   1.43تراوحت آميات الزيت المنتجة، ب أثير  معن ـ  دون وجود ت ه

  .N150، رغم ارتفاعه في معاملة اإلضافة المرتفعة للتسميد اآلزوتي

    ى ي عل سماد اآلزوت ن ال ة م دالت مختلف افة مع وي إلض أثير معن ود ت ظ وج م يالح ل

سيد           (مواصفات الزيت    م البروآ م التصبن ورق ة و رق ة االنكسار    الحموضة الكلي ، ) وقرين

شكل طفيف               أما الرقم الي   ودي، فإن تأثير التسميد اآلزوتي لم يكن واضحًا رغم انخفاضه ب

  .N100في المعاملة 

           سماد افة ال دل إض ادة مع ع زي سماد م ن ال صة م ات اآلزوت الممت سب وآمي ازدادت ن

سماد بحدود           اءة استعمال ال سماد     % 64اآلزوتي، وبلغ متوسط قيمة آف ة ال من أصل آمي

وحظ     ا ل ر   المضاف، آم ة  عدم تغي اح   Aالقيم ة المت ة   A value آلزوت الترب ر آمي  بتغي

 .السماد اآلزوتي المضاف

    آغ   150تعتبر إضافة N/                 اج ى إنت ة مناسبة للحصول عل شمس آمي اد ال سميد عب ـ في ت ه

مرتفع من المادة الجافة واآلزوت الكلي واإلنتاج البذري وآمية الزيت فضًال عن تحقيق                 

سماد         %). 69بحدود   (آفاءة مرتفعة في استعمال السماد       دل إضافة ال ذ تجاوز مع وال يحب

ات      ي النبات جعان ف دوث ض ًا لح ك تجنب ن ذل ي ع اج   اآلزوت ي اإلنت اض ف الي انخف  وبالت

)Hussein et al., 1981(، ة ى إمكاني وث إضافة إل ةتل اه الجوفي ذي  المي النترات ال  ب

ن جراء اإلضافة المفرطة  نجم م ةليمكن أن ي مدة اآلزوتي ن ناحي .ألس ة أخرى، يجب م

مدة            ة األس وق تكلف اج يف ادة اإلنت ن زي ادي م د الم ون العائ ار أن يك ين االعتب ذ بع األخ

 .  المضافة
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Seed yield, N- uptake and oil quality in Helianthus annuus as affected by N- 
fertilizer 
 
 

F. Kurdali, F. Al-Ain & J. Attar 
Atomic Energy Commission, Agriculture Department P.O. Box 6091, Damascus, Syria, 

 E-mail scientific@aec.org.sy 

Abstract 

A field experiment was conducted to study the impact of different 
nitrogen fertilizer rates (0, 50, 100 and 150 kg N/ha as urea) on dry matter 
yield, N uptake, seed yield, grain oil content and properties of sunflower 
Helianthus annuus using the 15N labeling technique. Sunflower plants 
responded strongly to increasing N supply with respect to growth 
performance. Dry matter yield and total N uptake were significantly 
increased with increasing N-supply. Partitioning of N yield in different 
plant parts showed that capitulum was the principle sink of N (60%) 
followed by leaves (30%) and stem (10%) regardless of N-fertilizer rates.     
Seed yield of sunflower was significantly increased at higher N-supply. 
However, oil concentration was significantly reduced in the N-fertilized 
treatments. Decreasing of grain oil content due to N addition was 
overcompensated by the seed yield increase. Consequently, no significant 
effect of N supply on oil yield was observed. The effect of N supply on 
iodine number was small, and only a small trend towards lower iodine 
value in the N100 was observed. No clear trend of the effect of N supply 
on other oil quality parameters was observed. Nitrogen derived from 
fertilizer (Ndff) was significantly increased with increasing N-supply. 
Recovery of fertilizer 15N was of 64% regardless of N-rates. This 
efficiency was less pronounced in stem and leaves than that in capitulum 
which had a greater value at higher N-supply. 
 
Key words: Sunflower, N-fertilizer, Oil, 15N. 
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