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  2007،) 1(العدد 5: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  L.indicumSesamumتأثیر موعد الزراعة في صفات النمو لعدة أصناف من السمسم 

  

  ***عقیل نجم عبودو**خضیر عباس جدوع،*بشیر حمد عبد اهللا الصوالغ

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة * 
  دادجامعة بغ/كلیة الزراعة ** 
  جامعة تكریت/كلیة الزراعة *** 

  

  الخالصة

محافظـة االنبـار فـي / ناحیـة الخالدیـة / نفذت تجربة حقلیة في تربة ذات نسجه مزیجه طینیة في منطقـة الجزیـرة 

فــي ) حزیــران 15, حزیــران 1, أیــار 15, أیــار 1( ة ـلدراســة تــأثیر مواعیــد الزراعــم2000الموســم الصــیفي لعــام 

وتحدیـــد أفضـــل صـــنف و موعـــد ) رافـــدین , بابـــل , عشـــتار , المحلـــي ( أصـــناف مـــن السمســـم ألربعـــةصـــفات النمـــو

یم اسـتخدمت تجربـة عاملیـة وفقـا لتصـم. االنبـارلمحافظةةیبیئالللزراعة یعطیان أفضل نمو للسمسم تحت الظروف 

  :و تلخصت النتائج فیما یلي , في تنفیذ التجربة بواقع ثالث مكررات ) .R.C.B.D(القطاعات العشوائیة الكاملة 

إذ بكـرت األصـناف المسـتنبطة و خصوصـا الصـنف عشـتار فــي , اختلفـت األصـناف معنویـا فـي صـفات النمـو -1

و ) ســم 1.36( یومــا عــن الصــنف المحلــي الــذي تفــوق علیهمــا فــي قطــر الســاق 15.64مــدة نضــجها و بمعــدل 

انفـــي حـــین تفـــوق الصـــنف) نبـــات / غـــم 16.83(و وزن النبـــات الجـــاف) فـــرع 4.10( نبـــات / عــدد التفرعـــات 

كمـا تفـوق الصـنف علـى التـواليسـم) 13.12, 12.54( األرض عشتار و بابل بقرب منطقة التفرع من سطح

  .األخرى باألصنافمقارنة ) سم 149.13( األخیر بأعلى معدل الرتفاع النبات 

أیــار أعلــى ) 1( ســجلت النباتــات المزروعــة فــي إذ , غلــب صــفات النمــو افــي معنویــًا أثــرت مواعیــد الزراعــة-2

) یومـا 150.82( ج ـوعـدد األیـام مـن الزراعـة إلـى النضـ) نبـات / غـم 15( معدل لكل من وزن النبات الجـاف 

( و تفوقـت فـي معـدل قطـر السـاق ) یـوم 110( حزیـران التـي بكـرت فـي نضـجها ) 15( مقارنة بالمزروعة في 

ولـم ) سم 153.35( ات ـللنبـاً ى ارتفاعـران أعلـحزی) 1( ي ـلنباتات المزروعة ففي حین سجلت ا, ) سم 1.27

. نبات / یؤثر موعد الزراعة في طول الساق لبدایة التفرع و عدد التفرعات 

.نبــات/ اثــر التــداخل بــین موعــد الزراعــة و األصــناف معنویــا فــي جمیــع صــفات النمــو باســتثناء عــدد األفــرع -3

قطـر , ) سـم 182.15( حزیران أعلى معدل لكل مـن ارتفـاع النبـات ) 1( لي المزروع في أعطى الصنف المح

كما سجل الصنف عشتار المزروع في نفس , ) نبات / غم 27.75( ووزن النبات الجاف ) سم 1.58( الساق 

104.66( ن راـحزیــ) 15( و بكـر فـي النضــج عنـد زراعتـه فـي ) سـم 9.83( اقـل مسـافة لبدایـة التفــرع الموعـد 

.) یوما 164.66( ار ـأی) 1( ي ـفزروع ـا الصنف المحلي المـمقارنة بالمعامالت األخرى وخصوص) یوما 
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Effect of sowing date in growth characteristics for several cultivars of 
sesame (Sesamum indicum L.)
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Abstract
A field experiment has been fulfilled in sandy - clay texture soil in Al-Jazira region 

in Al-Khalidia town in Al-Anbar province during summer season of 2000 ac. To study 
the effect of sowing dates (1st may, 15th may, 1st June and 15th June) in growth 
characteristics of four cultivars from sesame (Al-Mahali, Ishtar, Babel and Rafadeen) 
and determine the best cultivar and date of sowing given the best growth for sesame 
under the climate of Al-Anbar governorate. The factorial experiment has been used 
according to random complete block design (R.C.B.D.) with three replicate. The 
following were obtained results:

The cultivars different significantly in growth characters, the derivative cultivars 
especially Ishtar are earlier in duration (period) of maturity (ripening) and mean 15.64 
day compared with Al-mahali cultivar whose overcame on them in stem diameter (1.36 
cm), number of branches per plant (4.10 branch) dry weight of plant (16.83 g / plant). 
while Ishtar and Babel are overcame in shortest of stem height from ground (earth) until 
the beginning of branching (12.54 , 13.12) cm. The last cultivar also overcame in high 
mean of plant height (149.13 cm) as compared with other varieties.

There was a significant effect for sowing dates in most growth characters. The plants
which are planted at 1st may recorded a high mean for dry weight of plant (15 g / plant) 
and number of day from sowing to ripening (150.82 day) compared which are planted in 
15th June which earlier in ripening (110 day) and overcame in stem diameter (1.27 cm),
while the plants are sowing in 1st June recorded a high mean of plant height (153.35 
cm). the dates of sowing not effect significantly in the stem long from earth surface 
until beginning of branching and number of branches / plant.

The interaction between sowing dates and cultivars had significant effect in all 
growth characters except number of branch / plant. The local cultivar that sowing in 1st

June gave a highest mean of plant height (182.15 cm), stem diameter (1.58 cm) and 
plant dry weight (27.75 g / plant). The Ishtar cultivar that sowing in the same date also 
recorded a less distance to beginning of branches (9.83 cm) and earlier in ripening when 
sowing in 15st June (104.66 day) as compared with other treatments especially with 
local cultivar that planting in 1st may (164.66 day).
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  المقدمة

الـذي یعـد )% 60–45( بالدرجـة الرئیسـیة للحصـول علـى الزیـت L.indicumSesamumیـزرع السمسـم 

والفیتامینـــات وعناصـــر )% 15(و الكاربوهیـــدرات )% 25–20( مـــن أجـــود أنـــواع الزیـــوت فضـــال الـــى البـــروتین 

) . 1(الراشي وكسبته فـي عالئـق الحیوانـات الفسفور والكالسیوم ولهذا تدخل بذوره في صناعة الحلویات والمعجنات و 

متعددة تحد من التوسـع مشاكلورغم أهمیة المحصول التصنیعیة و التغذویة أال أن زراعته في العراق مازالت تواجه

فـي زراعتـه مـن أبرزهـا عـدم وجـود األصـناف الجیــدة ذات اإلنتاجیـة العالیـة فـال زال المـزارع العراقـي یسـتخدم الصــنف 

زروع منذ فترة طویلة في القطر الـذي یتصـف بالتـأقلم لظـروف المنطقـة لكـن یتسـم بعـدم النقـاوة فضـال إلـى المحلي الم

والتـي األمطـارزراعة بالشكل الذي یعطي النبات الفرصة الكافیة للنمو والنضج قبل موعـد سـقوطالعدم ضبط موعد 

.هـا وبالتـالي فقـدان نسـبة كبیـرة مـن الحاصـلنما أنبات البذور داخل الثمار وسـقوط البـذور هتسبب مشاكل كثیرة أهم

على ما تقدم ذكره فقد نفذت الدراسة الحالیة بهدف التوصـل إلـى أفضـل صـنف مـن خـالل أداء أربعـة أصـناف وبناءاً 

  .فضل نمو لنبات السمسممنها الصنف المحلي وربط هذا األداء بأنسب موعد زراعة لیعطي أضب

ط الحیـوي للنبـات فهـو محصـلة تفاعـل عوامـل البیئیـة و التركیـب الـوراثي ومنـه یعتبر النمو من أهـم قیاسـات النشـا

وان اختیــار الصــنف المتــأقلم أو المناســـب , یمكــن االســتدالل علــى ســلوك النبــات الحقلــي وبالتـــالي التنبــؤ بالحاصــل 

اف السمسـم وتختلـف أصـن, من أولى الخطوات األساسیة لضمان الحصول علـى النمـو والحاصـل الجیـد یعدللمنطقة

حیـث هنـاك بعـض األصـناف قلیلـة التفـرع وأخـرى كثیـرة التفـرع فـي حـین هنـاك أصـناف , فیما بینها في صفات النمـو 

( سمسـم لم خمسـة أصـناف مسـتنبطة مـن الصـنف المحلـي لیوفي هذا السیاق أجریـت دراسـة لتقیـ) .2(أحادیة الساق 

أنهـــا أظهـــرت تفوقـــا فـــي معظـــم الصـــفات المظهریـــة و فوجـــد) 21-طاقـــة , 20-طاقـــة , بابـــل , عشـــتار , رافـــدین 

إذ أعطـــى الصـــنف بابــل أعلـــى معـــدل الرتفــاع النبـــات بینمـــا لــم یتفـــوق أي مـــن هـــذه , الحقلیــة عـــن الصـــنف المحلــي 

وفــي الهنــد كانــت هنــاك دراســة ألربعــة أصــناف مــن ) . 3(نبــات علــى الصــنف المحلــي / األصــناف بعــدد التفرعــات 

- G-Til -1 ,Tmv-3 ,E( السمســم  8 ,Local ( إذ تفــوق , فوجــد أنهــا تختلــف معنویــا فــي صــفات النمــو

5, 4.9( نبـات / سم في حین تفوق الصنف الثـاني بعـدد الفـروع ) 80, 94.7( الصنف األول في ارتفاع النبات 

ة ـلت خمســوان هــذه النتیجــة كانــت متماشــیة مــع دراســة أخــرى فــي الــیمن شــم) 4(ولموســمي التجربــة علــى التــوالي ) 

الصــنف الثــاني قــد تفــوق بــأعلى أنوالتــي وجــد فیهــا ) كنانــة , مــأرب , تهامــة , ئون یســ, لحجــي ( ة ـاف محلیـــأصنــ

( نبــات / ســم فــي حــین تفــوق الصــنف الثالــث بــأعلى معــدل لعــدد التفرعــات ) 153, 149( معــدل الرتفــاع النبــات 

كل منها صـنفین تضمنتا تبین من خالل عدة تجاربكم) . 5(ولموسمي الدراسة و على التوالي ) 8.56, 9.50

نبـات وبعـد منطقـة التفـرع عـن سـطح / عـدد الفـروع , الصـنفین قـد اختلفـا معنویـا فـي ارتفـاع النبـات إن, من السمسـم 

كمــا حصــل الباحــث األول و األخیــر علــى اخــتالف معنــوي بــین الصــنفین فــي وزن ) 10, 9, 8, 7, 6(األرض 

فـي دراسـتین تضـمنت كـل وجـدأیضـاً . اطرهما في النتیجة الباحث الرابع فضـال إلـى قطـر السـاق النبات الجاف و ش

وعــدد , قطــر الســاق , األصــناف اختلفــت فیمــا بینهــا معنویــا فــي ارتفــاع النبــات إن, منهـا ثالثــة أصــناف مــن السمســم 

ن النبـات الجـاف وبعـد منطقـة كما حصل الباحـث الثـاني علـى هـذا االخـتالف فـي وز ،) 12, 11(نبات / التفرعات 

وفیمــا یخــص عالقــة بعــض صــفات النمــو مثــل ارتفــاع النبــات و عــدد التفرعــات بمواعیــد . التفــرع عــن ســطح األرض 

األصــناف القصــیرة الســاق وقلیلــة التفــرع تكــون مبكــرة فــي النضــج فــي حــین تكــون أنالنضــج لنبــات السمســم لــوحظ 

األصناف المبكرة في النضج تكون إنكما لوحظ ) . 14, 13(النضج األصناف طویلة الساق وكثیرة التفرع متأخرة 

مــــدة بقــــاء إننغــــال لــــوحظ بوفــــي شــــرق ال) . 15(اقــــل حساســــیة لطــــول النهــــار قیاســــا باألصــــناف المتــــأخرة النضــــج 

األصـناف المحلیـة تنضـج بمـدة أنیوما اعتمادا على الصنف و موعد الزراعة و 126-80المحصول تراوحت بین 



100

- Bیومــا قبــل نضــج الصــنف المســتورد 16-8بــین تتــراوح  كمــا امتــازت األصــناف المحلیــة بزیــادة عــدد , 67

وبــنفس االتجــاه أیضــا قورنــت عــدة أصــناف مــن السمســم فوجــد أنهــا تختلــف فــي مواعیــد ) 16(التفرعــات فــي النبــات 

- Tcاف ـا باألصنــقیاســSananیومـا فـي الصـنف 90فبلغـت , نضـجها  25 ,RoletوMohe التـي بلغـت مــدة

  ) .17(یوما على التوالي 80و70, 60نضجها 

البـذرة دهـموتعـد االحتیاجـات الحراریـة ل. إما بالنسبة لموعد الزراعة فأنه یؤثر بشكل كبیـر فـي تحدیـد شـكل النمـو 

لحـرارة وان درجـة ا, لموعد زراعة السمسم للحصول على أفضل معدل إنبات في وحدة المساحة ةمن العوامل المحدد

م فـي الفتـرة °20وٕاذا انخفضـت إلـى , م تشجع على سرعة اإلنبات والنمو وتكوین األزهـار °27-25التي تقع بین 

كمـا یتـأثر طـول السـاق وعـدد التفرعـات بشـكل ) . 1(فـي اإلنبـات وتـأخیره من الزراعة وحتى اإلنبات فأنها تؤثر سلباً 

إذ أدى تــأخیر موعــد , بوحــدة المســاحة اتعیــد الزراعــة وعــدد النباتــكبیــر فــي الظــروف البیئیــة الســائدة ومنــاطق وموا

سـم 120-60تموز إلى زیادة عدد التفرعات إما طول الساق فقد تراوح بـین ) 15( أیار إلى ) 15( الزراعة من 

باحـث كما الحـظ ال) . 18(ة السائدة یظروف البیئالسم أحیانا حسب 300في ظروف النمو االعتیادیة و وصل إلى 

األصناف الربیعیة فـي أنإذ , ) 2(تباین عدد التفرعات في نبات السمسم بتأثیر موعد الزراعة 1983نفسه في عام 

لطول المدة الضوئیة تأثیر على تكوین األزهار في أنكما بین , الهند عند زراعتها في الخریف تعطي تفرعات أكثر 

یـــوم أدت إلـــى تشـــجیع / ســاعة 13.5-12.5ة تتـــراوح بـــین فعنـــد تعــریض النبـــات إلـــى مـــدة ضــوئی, نبــات السمســـم 

. ســاعات یومیــا 10یومــا عنــد تقلیــل المــدة الضــوئیة إلــى 43الفتــرة تصــل إلــى أنیومــا فــي حــین 92األزهــار خــالل 

طـول السـاق حتـى , قطر السـاق , تأثیرا معنویا في ارتفاع النبات لهامواعید الزراعة كانإن) 19(وفي العراق وجد 

أیـــار فـــي 10نیســـان و 1نیســـان علـــى الموعـــدین 20وقـــد تفـــوق الموعـــد , ایـــة التفـــرع وعـــدد التفرعـــات فـــي النبـــات بد

درجة المثلى لنشاط العملیـات الموسمي التجربة ومتوسطها وعزى ذلك إلى وصول درجة الحرارة في التربة والجو إلى 

أیضــا . امتصــاص النبــات للمــاء والعناصــر الغذائیــة فــي كفــاءة الحیویــة فــي النبــات لــذلك الموعــد ممــا أنعكــس إیجابــاً 

نبــات وارتفــاع / معنویــا لمواعیــد الزراعــة فــي بعــد أول فــرع وثمــره عــن ســطح األرض وعــدد الفــروع اً تــأثیر ) 7(الحــظ 

السمســم المـــزروع فــي الموعـــد أنوفـــي الهنــد وجـــد . النبــات خــالل الموســـمین الربیعــي والخریفـــي فــي عـــامي الدراســة 

لكــن حصــل ) ســم 105.50( مــن زراعتــه فــي الصــیف ) ســم 112.00( ا ـر ارتفاعـــعطــى نباتــات أكثــالخریفــي قــد أ

  ) .20(هـ على التوالي / كغم ) 5449.0, 3390.6( العكس لحاصل المادة الجافة 

  

  المواد وطرائق العمل

/ طقــة الجزیــرة م فــي تربــة ذات نســجه مزیجــه طینیــة فــي من2000لعــام يموســم الصــیفالنفــذت تجربــة حقلیــة فــي 

م وذلــك لدراســة تــأثیر مواعیــد °33م ودائــرة عــرض °43محافظــة االنبــار الواقعــة علــى خــط طــول / ناحیــة الخالدیــة 

, المحلــي ( لعــدة أصــناف مــن السمســم نمــوفــي صــفات ال) حزیــران 15, حزیــران 1, أیــار15, أیــار1( الزراعــة 

/ بحوث الزراعیة والبیولوجیة فـي منظمـة الطاقـة الذریـة العراقیـة األصناف مركز المصدرو ) رافدین , بابل , عشتار 

طفـرات الفیزیائیـة وتـم تسـجیلها مالمركـز أعـاله باسـتخدام الفـيواألصـناف الـثالث األخیـرة تـم اسـتنباطها , قسم النبات 

مــت وســویت حرثــت ارض التجربــة ثــم نع.)21(األصــناف الزراعیــة ادواعتمادهــا فــي اللجنــة الوطنیــة لتســجیل واعتمــ

6أذ احتـــوت علـــى ، 2م9.60م لتصـــبح مســـاحتها ) 2.40× 4( وبعـــد ذلـــك قســـمت إلـــى وحـــدات تجریبیـــة إبعادهـــا 

سـم بـین جـوره 25تمـت الزراعـة فـي جـور وعلـى مسـافة ) . 19(سـم 40م والمسافة بین خط وأخر 4خطوط بطول 

فـي تنفیـذ ) .R.C.B.D(ات العشـوائیة الكاملـة العاملیـة وفقـا لتصـمیم القطاعـةاسـتخدمت التجربـ. وأخرى لنفس الخط 

كغـم 60بمسـتوى ) P2O5% 46( ي ـات الثالثــر فوسفـاد السوبـة بسمـسمدت التجرب, التجربة وبواقع ثالث قطاعات 



101

P / كغـم 40هكتار قبل الزراعة معN / هــ علـى هیئـة سـماد الیوریـا أضـیفت نصـفها عنـد الزراعـة والنصـف الثـاني

بـة بعـد الزراعـة مباشـرة ثـم كـررت عملیـة الـري جر تـم سـقي الت) . 22(سـم 25ل النبـات إلـى ارتفـاع أضیف بعد وصـو 

یوم من الزراعة بترك نبات واحد في ألجوره 21خفت النباتات بعد مرور , اعتمادا على رطوبة التربة وحاجة النبات 

نباتــات 10إلـى مرحلـة النضـج أخـذت تاوبعـد وصـول النباتــ. اـً مـا كــان ذلـك ضروریـلكمـا أجریـت عملیـة التعشـیب ك

  :بصورة عشوائیة من الخطوط الوسطیة لكل وحدة تجریبیة لدراسة الصفات التالیة

  ) .سم ( ارتفاع النبات -2  .عدد األیام من الزراعة وحتى النضج -1

  ) .سم ( طول الساق حتى ابتداء التفرع -4  ) .سم ( قطر الساق -3

  ) .نبات / غم ( اف وزن النبات الج-6  .نبات / عدد الفروع -5

الموضـــوع SASباســـتخدام برنـــامج للتصـــمیم المســـتخدم فـــي التجربـــةحللـــت البیانـــات للصـــفات المدروســـة وفقـــا 

ز المتوســـطات المختلفـــة إحصـــائیا عنـــد یـــلتمی) .L.S.D(كمـــا تـــم اســـتعمال اقـــل فـــرق معنـــوي , االلكترونیـــةةبالحاســـب

  .البسیط لهذه الصفات كما تم تحلیل االرتباط.)23(0.05مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

  :عدد األیام من الزراعة وحتى النضج 

قد بكـرت فـي مـدة نضـجها بمعـدل ) رافدین , بابل , عشتار ( األصناف المستنبطة أن) 1( یتضح من الجدول 

النتیجــة إن) . یومــا 142.91( یومــا عــن الصــنف المحلــي الــذي أســتغرق أطــول مــدة للوصــول إلــى النضــج 15.64

األصــــناف غیـــر المتفرعـــة أو قلیلـــة التفــــرع و التـــي تمثلـــت باألصــــناف أنتماشـــت مـــع نتـــائج بحــــوث أخـــرى وجـــدت 

) الصـنف المحلـي ( ة ـاف المتفرعــة باألصنــج مقارنــقد أظهرت تبكیر في النض) 5الجدول ( المستنبطة في تجربتنا 

, 16, 14(زمـة لنضـجها الم فیما بینهـا فـي المـدة الكما أشارت دراسات أخرى إلى اختالف أصناف السمس) . 13(

17. (  

أیـار ) 1(النباتـات المزروعـة فـي الموعـد المبكـر أنو یالحـظ , أیضا أثرت مواعید الزراعـة معنویـا فـي الصـفة 

أنإلـى بتـأخیر موعـد الزراعـةللوصـول إلـى النضـج وتناقصـت هـذه المـدة ) یوما 150.82( مدةقد استغرقت أطول

(معنـوي قـدرهبفـارقأي) حزیـران 15( في النباتات المزروعة فـي الموعـد األخیـر ) یوم 110.00( أدناها وصلت

ســبب قصــر مــدة النضــج فــي المواعیــد المتــأخرة یعــزى إلــى قصــر إن) . 1الجــدول ( یومــا عــن الموعــد األول ) 41

إلیهإذ یعد السمسم وكما أشار ،زهار والنضجالتي شجعت النبات على التبكیر في اإل) 1الملحق ( الفترة الضوئیة 

تعــریض نباتـات السمسـم إلـى فتــرة إن) 2(وفــي هـذا المجـال الحـظ . العدیـد مـن البـاحثین مــن نباتـات النهـار القصـیر 

الفتـرة أنیومـا فـي حـین الحـظ 92یوم أدى إلى تشجیع اإلزهـار خـالل / ساعة 13.5-12.5ضوئیة تراوحت بین 

  .ساعات یومیا 10رة الضوئیة إلى عند تقلیل الفتیوما43تصل إلى 

( ج ـأدى التــداخل بــین األصــناف و مواعیــد الزراعــة إلــى تــأثیر معنــوي فــي عــدد األیــام مــن الزراعــة و حتــى النضــ

یومـا 104.66حزیـران فـي مـدة نضـجها فبلغـت ) 15( بكـرت نباتـات الصـنف عشـتار المزروعـة فـي ) . 1الجدول 

أیار ) 1( یوما عن نباتات الصنف المحلي المزروعة في 60مالت األخرى وبفارق معنوي قدره مقارنة بجمیع المعا

فتـرة النضـج أنمعنویـة التـداخل تشـیر إلـى إن. للوصـول إلـى النضـج ) یومـا 164.66( التي اسـتغرقت أطـول مـدة 

  .ة صناف لم تكن نفس الشئ في مواعید الزراعة المختلفلأل

  

األیام من الزراعة وحتى النضجاف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في عدد تأثیر األصن) 1(جدول 



102

  مواعید الزراعة

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(أیار) 15(أیار) 1(

164.66150.66135.33121.00142.91محلي

144.66130.33121.00104.66125.16عشتار

146.66134.00125.33110.33128.33بابل

147.33134.66124.33107.00128.33رافدین

150.82137.41126.49110.00المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

0.58

  المواعید

0.58

  المواعید× األصناف 

1.17

  

  :)سم ( ارتفاع النبات

مقارنـة بالصـنفین عشـتار ) سـم 149.14( الصنف بابل قـد تفـوق معنویـا بارتفـاع النبـات إن) 2( ن الجدول ییب

139.65( سم وعلى التوالي ولم یصل التفوق حدود المعنویة مع الصنف المحلي ) 132.52, 119.97( ورافدین 

الوراثیـــة واســـتجابته ربمـــا بشـــكل أفضـــل مـــن األصـــناف األخـــرى هـــذا التفـــوق یعـــود إلـــى طبیعـــة الصـــنفإن) . ســـم 

لنتیجة مع بحـوث أخـرى وجـدت تفوقـا معنویـا للصـنف بابـل فـي هـذه الصـفة مقارنـة اتفقت ا. للظروف البیئیة المتاحة 

كمـــا توصـــل عـــدد مـــن البـــاحثین إلـــى اختالفـــات معنویـــة بـــین األصـــناف المدروســـة ) . 12, 3(باألصـــناف األخـــرى 

  ) .10, 9, 8, 7, 6, 5, 4(للسمسم في هذه الصفة 

حزیـران ) 1( عكـس هـذا التـأثیر فـي تفـوق النباتـات المزروعـة فـي و ان, أثرت مواعید الزراعـة فـي ارتفـاع النبـات 

1( سم عن النباتات المزروعـة فـي الموعـدین 31.06و26.7وبزیادة معنویة قدرها ) سم 153.35( بأعلى معدل 

) 15( معنویـة مـع النباتـات المزروعـة فـي ) سـم 14.44( حزیران وعلى التـوالي ولـم تكـن الزیـادة ) 15( أیار و ) 

) حزیـران 1( الظـروف البیئیـة التـي سـادت خـالل هـذا الموعـد أنإلى هذا التفوق قد یعزى إن) . 2الجدول ( أیار 

فضـال عـن قلــة عـدد الفــروع لنباتـات هــذا الموعـد وزیــادة ) 1الملحــق ( كانـت مالئمـة النقســام واسـتطالة خالیــا السـاق 

لینتقـلم أیضا في توفیر قدر اكبر من الغذاء المصنع والمخـزونمما ساه) 6, 5الجدولین ( وزنها الجاف نوعا ما 

. لیحفز انقسامها واستطالتها وبالتالي زیادة ارتفاع النبات ) میة یرستمخالیا الال( إلى مناطق النمو الفعالة في النبات 

وموجـب غیـر ) **0.462( ویؤكد ذلك وجود ارتباط موجـب عـالي المعنویـة بـین ارتفـاع النبـات ووزن النبـات الجـاف 

النتیجـــة تماشـــت مـــع بحـــوث أخـــرى وجـــدت إن.)2الملحـــق ( ) 0.084( معنـــوي مـــع عـــدد التفرعـــات فـــي النبـــات 

وعزوا هذا االختالف إلى تباین ،) 20, 19, 18, 7, 2(اختالفا معنویا في ارتفاع النبات بتأثیر مواعید الزراعة 

  .الظروف البیئیة بین مواعید الزراعة 

) 1( ي ـة فــي المزروعــوبتفوق نباتات الصنف المحلـ) 2الجدول ( لتداخل بین العاملین معنویا في الصفة اثر ا

عــن % 66.42ا ـمقارنــة بالمعــامالت األخــرى و بزیــادة معنویــة بلغــت نسبتهــ) ســم 182.15( حزیــران بــأعلى معــدل 

إن) . ســم 109.45( ات ـاع النبـــدل الرتفـــل معـــاقــتـأیــار التــي أعطــ) 1( نباتــات الصــنف رافــدین المزروعــة فــي 

مـن اقـد سـاهم) 6, 3الجـدولین ( امتالك المعاملة األولى ألعلى معـدل لكـل مـن قطـر السـاق ووزن النبـات الجـاف 

ا وكمـا أســلفنا فـي تحفیـز انقســام واسـتطالة خالیــا السـاق و بالتــالي زیـادة ارتفــاع مــخـالل المـواد المصــنعة والمخزنـة فیه

فضــال ) **0.369( عالیــة المعنویــة بــین ارتفــاع النبــات وقطــر الســاق ةیؤكــد ذلــك عالقــة االرتبــاط الموجبــو . النبــات 

  ) .2الملحق ( أنفاً تالتي ذكر النبات الجافإلى عالقة االرتباط مع وزن
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)سم(نباتارتفاع التأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في ) 2(جدول 

  مواعید الزراعة

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(أیار) 15(أیار) 1(

136.53126.10182.15113.80139.65محلي

116.28130.84116.97115.52119.97عشتار

126.92149.22160.28160.12149.14بابل

109.45149.46154.01117.14132.52رافدین

122.29138.91153.35126.65المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

15.73

  المواعید

15.73

  المواعید× األصناف 

31.46
  

  ) :سم ( قطر الساق 

إن زیــادة قطــر الســاق قــد تعطــي مؤشــرًا فــي منــع حـــدوث ظــاهرة االضــطجاع التــي قــد تســبب خســائر كبیــرة فـــي 

وبزیـادة معنویـة بلغـت ) سـم 1.36( إلى تفوق الصنف المحلي بقطـر السـاق ) 3( تشیر نتائج الجدول و . الحاصل 

زیـادة عـدد إن. وعلـى التـوالي) رافدین , بابل , عشتار ( منه عن األصناف المستنبطة % 28و14, 26نسبتها 

لتمثیل الضوئي فضال إلـى طـول لعرض ربما أدت إلى زیادة السطح الم) 5الجدول ( التفرعات في الصنف المحلي 

فانعكس هذا ایجابیا فـي زیـادة منتجـات عملیـة التمثیـل الضـوئي ) 1الجدول ( فترة النمو من الزراعة و حتى النضج 

نبـــات الر موازیــة لمحــیط دوبجــو التــي ســاهمت هــي األخـــرى فــي تحفیــز انقســام الخالیــا المرســـتیمیة ) 6الجــدول  ( 

ویؤكد هذه النتیجة عالقة االرتباط الموجبـة عالیـة المعنویـة بـین قطـر .)24(تي في السمك مسببة زیادة العضو النبا

الملحـق ) ( 0.087( ات ـنبـ/ ات ـدد التفرعــع عــة مـمعنویالوالموجبة غیر ) **0.655( الساق ووزن النبات الجاف 

ل معنـوي بـین األصـناف المدروسـة و في هذا المجال أكد عدد من الباحثین على ان قطـر السـاق اختلـف بشـك. )2

  ) .18, 12, 11, 9(لسمسم ل

حزیــران بــأعلى ) 15( وبتفــوق النباتــات المزروعــة فــي , كمــا اختلفــت مواعیــد الزراعــة معنویــا فــي قطــر الســاق 

و لـم یكـن ) سـم 1.01( أیـار ) 15( ووصـل التفـوق حـد المعنویـة مـع النباتـات المزروعـة فـي ) سـم 1.27( معدل 

انخفــاض إن. ســم وعلــى التــوالي ) 1.17, 1.24( حزیــران ) 1( أیــار و ) 1( مــع النباتــات المزروعــة فــي كــذلك 

تنظـیم ربمـا سـاهما فـي) 1الملحـق ( درجة الحـرارة وارتفـاع الرطوبـة النسـبیة نوعـا مـا فـي المراحـل األخیـرة مـن النمـو 

والذي ساهم هو اآلخر ) 5الجدول ( في الموعد االخیر العملیات الفسیولوجیة في النبات فضًال إلى قلة عدد الفروع 

والتي أثرت إیجابًا في هذه في الساق أدى إلى تحفیز عملیة االنقسام الخلوي التي ذكرت أنفاً توفیر خزین غذائي في

یتـأثر قطـر السـاق إن) 18( وفي هذا السیاق الحـظ .ذكرت سلفاً ویؤكد هذه النتائج عالقة االرتباط التي . الصفة

, تزیـد مـن سـمك السـاق ) 1الجـدول ( رة ـو القصیــرة النمــوان فتـ, بالظروف المحیطـة كطـول النهـار و درجـة الحـرارة 

فـان طـول النهـار یـؤثر الطویلـةأمـا فـي فتـرة النمـو , حیث تؤثر درجات الحرارة بشكل اكبر في ذلك من طـول النهـار 

اختالفا معنویا ) 19(أیضا الحظ . هذا یتماشى مع نتائج دراستنا و , اق ـبشكل اكبر من درجات الحرارة في سمك الس

  .في قطر الساق بتأثیر مواعید الزراعة 

فـأعطى ،)3الجـدول ( فـي هـذه الصـفة المختلفةاختلفت استجابة األصناف معنویا تحت تأثیر مواعید الزراعة

ســم وعلــى ) 1.55, 1.58( قطــر الســاق أیــار أعلــى معــدل ل) 1( حزیــران و ) 1( الصــنف المحلــي المــزروع فــي 
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0.90أیار أدنـى معـدل بلـغ ) 15( التوالي مقارنة بالمعامالت األخرى التي أعطى فیها الصنف رافدین المزروع في 

  .سم

  

)سم ( تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في قطر الساق ) 3(جدول 

  مواعید الزراعة

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(یارأ) 15(أیار) 1(

1.550.961.581.341.36محلي

1.221.020.931.121.08عشتار

1.051.151.111.411.19بابل

1.090.901.061.191.06رافدین

1.241.011.171.27المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

0.14

  المواعید

0.14

  یدالمواع× األصناف 

0.29
  

  ) :سم ( طول الساق حتى ابتداء التفرع 

عن سطح األرضالصنفین عشتار و بابل قد تمیزا بقصر المسافة لبدایة التفرعإن) 4( أظهرت نتائج الجدول 

عــن بعضــهما معنویــا غیــر أنهمـــا اختلفــا عــن الصــنفین رافـــدین اوعلــى التــوالي ولــم یختلفـــســم ) 13.12, 12.54( 

قـــرب منطقـــة التفـــرع عـــن ســـطح إن. ســـم علـــى التـــوالي ) 20.30, 23.06( ســـجال أطـــول مســـافة والمحلـــي اللـــذان

األرض التي تمیز بها الصنفان عشتار وبابل تعـد احـد الصـفات المهمـة التـي یتمیـز بهـا الصـنف الجیـد كونهـا تعطـي 

لرئیسي والفـروع فیـنعكس ذلـك مؤشرا في تبكیر النبات في تكوین التفرعات وبالتالي تجانس نضج الثمار على الساق ا

على الحاصل اإلجمالي في حین تمیز الصنف المحلي ورافدین بارتفاع منطقة التفـرع عـن سـطح األرض وهـذا یعنـي 

إلــى النتیجــة ) 7(وتوصــل . الــرئیس والفــروع الســاقظهــور فــروع متــأخرة تــؤدي إلــى عــدم تجــانس نضــج الثمــار علــى

أیضــا الحــظ . التفــرع مــن ســطح األرض مقارنــة بالصــنف المحلــي ذاتهــا وهــي تمیــز الصــنف عشــتار بقــرب منطقــة

  ) .12, 8, 6(األرض بین أصناف السمسم المدروسة في بعد أول فرع عنآخرین وجود اختالفات كبیرة

و علـــى العمـــوم أعطـــت النباتـــات , مواعیـــد الزراعـــة لـــم تـــؤثر معنویـــا فـــي الصـــفة إن) 4( یتضـــح مـــن الجـــدول 

  .سم مقارنة بالمواعید األخرى 14.33ت غیار اقل مسافة البتداء التفرع بلأ) 1( المزروعة في 

اقـل مسـافة بلغـت بتسـجیلحزیـران ) 1( الصـنف عشـتار المـزروع فـي وبتفـوق،كان التداخل معنویا في الصفة 

( ي نف رافــدین المــزروع فــصــســم عـن ال21.74سـم مقارنــة بالمعــامالت األخــرى و بفـارق معنــوي بلغــت قیمتــه 9.83

اســتجابة األصــناف أنمعنویــة التــداخل تشــیر إلــى إن. ســم 31.57حزیــران الــذي ســجل أطــول مســافة بلغــت ) 15

  .تحت تأثیر مواعید الزراعة المختلفة لم تكن واحدة في هذه الصفة 

  

)سم(طول الساق حتى ابتداء التفرع تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في ) 4(جدول 

  ید الزراعةمواع

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(أیار) 15(أیار) 1(

14.7025.8326.6314.0220.30محلي

13.2513.179.8313.9012.54عشتار
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14.499.9812.4115.5713.12بابل

14.8829.2316.5531.5723.06رافدین

14.3319.5616.3518.76المعدل

L.S.D.د مستوى عن

0.05

  األصناف

4.52

  المواعید

م. غ 

  المواعید× األصناف 

9.04

  

  :نبات / عدد الفروع 

النبات وبالنتیجة زیـادة الحاصـل / تعد هذه الصفة مؤشرًا لزیادة عدد األزهار التي تمهد لزیادة عدد العلب الثمریة 

قـد أعطـى الصنف المحلي إن) 5( جدول ویتضح من ال. معنویا في عدد التفرعات المدروسةاختلفت األصناف. 

ــــادة معنویــــة بلغــــت نســــبتها / فــــرع 4.10أعلــــى معــــدل فبلــــغ  ــــة باألصــــناف % 57و108, 127نبــــات وبزی مقارن

طول فترة إن. ولم تختلف األصناف األخیرة فیما بینها معنویا , وعلى التوالي ) رافدین , بابل , عشتار ( المستنبطة 

أعطــت الصــنف فرصــة أطــول لنشــوء الفــروع فضــال إلــى زیــادة منتجــات عملیــة ) 1الجــدول ( لصــنف المحلــي لالنمــو 

ومــن , التــي عــززت مواقــع النشــوء بمتطلباتهــا للنمــو وكــذلك دیمومتهــا ) 6الجــدول ( التمثیــل الضــوئي فــي الصــنف 

. ات الجــاف بــین عــدد الفــروع ووزن النبــ) 0.283( معنــوي غیــریتبــین وجــود ارتبــاط موجــب) 2الملحــق ( خــالل 

اللذان حصال على زیادة معنویـة فـي عـدد الفـروع فـي الصـنف المحلـي مقارنـة بالصـنف ) 10، 7(اتفقت النتیجة مع 

4(كما تماشت النتیجة مع نتائج بحوث أخرى وجدت اختالفا معنویا بین أصناف السمسـم فـي هـذه الصـفة . عشتار 

 ,5 ,6 ,8 ,9 ,11 ,12 ,16. (  

باتـات نو لكـن بشـكل عـام أعطـت ال, تأثیرا معنویا لمواعید الزراعة في عدد فروع النبات ) 5( لم یظهر الجدول

وهـذا یعـزى إلـى الظـروف البیئیـة . المزروعة في شهر أیار معـدال أعلـى للصـفة مقارنـة بالمزروعـة فـي شـهر حزیـران 

فضـال إلـى طـول فتـرة النمـو التـي )1الملحـق ( النبـات التي سادت خالل هـذا الشـهر ربمـا كانـت أكثـر مالئمـة لنمـو 

النتیجــة هــذه كانــت مخالفــة لمــا توصــل إلیــه آخــرون بوجــود تــأثیر إن, أعطــت النبــات فرصــة اكبــر لتكــوین التفرعــات 

  .)19, 18, 7, 2(معنوي لمواعید الزراعة في عدد تفرعات النبات 

الصنف المحلي المزروع أنفي الصفة ویبدو أیضا لم یكن للتداخل بین األصناف ومواعید الزراعة تأثیرا معنویا 

مقارنــة بجمیــع المعــامالت األخــرى وبزیــادة بلغــت)نبــات / فــرع 4.97( خــالل شــهر أیــار قــد أعطــى أعلــى معــدل 

/ فـرع 1.49معـدل للصـفة بلـغ اقـلحزیـران الـذي أعطـى) 15( عن الصنف عشتار المـزروع فـي % 233نسبتها

فـردا فـي تأثیرهـا العوامـل المدروسـة قـد سـلكت سـلوكا منأننویـة التـداخل تشـیر إلـى عدم معإن) . 5الجدول ( نبات 

  .على هذه الصفة 

  

فروع في النباتتأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في عدد ال) 5(جدول 

  مواعید الزراعة

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(أیار) 15(أیار) 1(

5.004.934.002.464.10محلي

2.161.831.731.491.81عشتار

1.942.131.911.901.97بابل

3.062.752.332.282.61رافدین

3.042.912.502.04المعدل
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L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

0.85

  المواعید

م. غ 

  المواعید× األصناف 

م. غ 

  

  ) :نبات / غم ( وزن النبات الجاف 

ر الــوزن الجــاف عــن محصــلة تــراكم نــواتج التمثیــل الضــوئي فــي النبــات ، ویعتمــد علــى التــوازن بــین التــنفس یعبــ

الجـدول وأكـد ذلـك.والتمثیل الضوئي ، حیث تتحكم في هاتین العملیتین عوامل عدیدة منها التركیب الوراثي والمناخ

( فــوق الصــنف المحلــي معنویــا بــأعلى معــدل تإذن. فــي هــذه الصــفة وجــود فروقــات معنویــة بــین األصــناف ب) 6( 

بابل ورافدین وعلى التوالي وكانت , عن األصناف عشتار % 51و 41،35وبزیادة نسبتها) نبات / غم 16.83

طــول فتــرة النمــو للصــنف إن. الصــنفین بابــل ورافــدین ولــم تكــن كــذلك مــع الصــنف عشــتار االختالفــات معنویــة بــین 

فــي تفوقــه فــي قطــر إیجابــاً فــأثرتإلــى زیــادة فتــرة التمثیــل الضــوئي وانتقــال وتجمــع نواتجــه أدت ) 1الجــدول ( األول 

فـي إیجابـاً فانعكس كل هـذا ) 2الجدول ( فضال عن ارتفاع النبات ) 5, 3الجدولین ( نبات / الساق وعدد الفروع 

یــة المعنویــة بــین وزن النبــات الجــاف عالةج عالقــة االرتبــاط الموجبــائؤكــد هــذه النتــیو . بــات نزیــادة الــوزن الجــاف لل

0.283( والموجبة غیـر المعنویـة مـع عـدد الفـروع بالنبـات ) **0.655( وقطر الساق ) ** 0.462( وارتفاع النبات 

الذي حصل على زیادة في وزن النبات الجاف للصنف المحلي مقارنـة ) 10( اتفقت النتیجة مع ) . 2الملحق ) ( 

أیضا تماشت النتیجة مـع بحـوث أخـرى . ذاتها مع ارتفاع النبات رتباط االل على عالقة كما حص, بالصنف عشتار 

  ) .12, 9, 6( ة ـلسمسم المدروسوجدت اختالفا معنویا في وزن النبات الجاف بین أصناف ا

أعطـاء أیـار إلـى) 1( إذ أدت زراعـة النباتـات فـي , اختلفت مواعید الزراعة معنویا في وزن النبات الجـاف كما 

غیـر إن )نبـات/ غـم 14.80(حزیـران ) 1( نبات ولم یختلـف معنویـا عـن الموعـد / غم 15.00أعلى معدل بلغ 

علـى التـوالي نبـات/ غـم ) 11.53، 11.03( حزیـران ) 15( أیار و ) 15( كالهما اختلفا معنویًا عن الموعدین 

زیادة عدد التفرعات في النباتات المزروعـة فـي الموعـد األول إن) . 6الجدول ( عن بعضهما معنویا واللذان یختلفا

للتمثیــل الضــوئي ربمــا أدى إلــى زیــادة الســطح المعــرض ) 1الجــدول ( إضــافة إلــى طــول فتــرة النمــو ) 5الجــدول ( 

حصـل وقـد . وٕاطالة فترته و بالتالي زیادة المواد المصنعة بهذه العملیة التي انعكسـت ایجابـا فـي وزن النبـات الجـاف 

20, 19( آخرین على نتائج مشابهة وذلك بوجود اختالفات معنویة فـي وزن النبـات الجـاف بتـأثیر مواعیـد الزراعـة 

. (  

حزیران قد ) 1( نباتات الصنف المحلي المزروعة في إنتبین ) 6( معنویة التداخل التي یوضحها الجدول إن

مقارنـة بالمعـامالت األخـرى وبزیـادة معنویـة مقـدراها ) نبـات / غـم 27.75( لوزن النبات الجاف عالیاً أعطت معدال 

) . نبـات / غـم 5.19( دل ـى معــى أدنــذي أعطــأیـار الـ) 15( نبات عن الصنف نفسه المزروع في / غم 22.56

األصـناف لـم تكـن واحـدة تحـت تـأثیر مواعیـد الزراعـة المختلفـة فـانعكس هـذا فـياسـتجابة إنیتضح من هذا التداخل 

  .ختالفها في وزن النبات الجاف ا

  

)غم(وزن النبات الجافتأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في ) 6(جدول 

  مواعید الزراعة

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(أیار) 15(أیار) 1(

24.115.1927.7510.2616.83محلي

15.4613.998.629.7211.95عشتار
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9.2712.0911.5116.8312.43بابل

11.1612.8611.309.3011.16رافدین

15.0011.0314.8011.53المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

0.84

  المواعید

0.84

  المواعید× األصناف 

1.68
  

  

  

  

  

  ة األمطارمعدالت الرطوبة النسبیة ، درجات الحرارة ، عدد ساعات السطوع ، كمی) 1(ملحق 

  في الرمادي2000للعام ) 2سم/ ملي واط ( واإلشعاع الشمسي 

  المعدالت

  

الشهر

معدل الرطوبة 

  النسبیة

( % )

معدل درجات 

  الحرارة العظمى

 )º م(

معدل درجات 

( الحرارة الصغرى 
º م(

معدل عدد 

ساعات السطوع

  كمیات األمطار

)ملم ( 

  اإلشعاع الشمسي

)2سم/ ملي واط (

4922.87.78.73.5406.0آذار

4731.117.56.18.3389.1نیسان

3935.419.89.90.2490.3مایس

3339.723.511.50.0538.8حزیران

2844.228.010.40.0479.2تموز

3642.925.911.10.0475.8آب

3838.621.510.90.1408.0أیلول

-5830.115.67.926.8تشرین األول

-7122.79.77.17.8تشرین الثاني

  بغداد-قسم المناخ / دائرة األنواء الجویة العراقیة * 

  

  

  

  قیم االرتباط البسیط بین صفات النمو المدروسة لنبات السمسم) 2( الملحق 

وزن النبات 

الجاف

/ عدد األفرع 

نبات

طول الساق 

لبدایة التفرع

تارتفاع النباقطر الساق

  **ارتفاع النبات

0.462

  

0.084

  

0.139

**  

0.369

  

1.00

  **قطر الساق

0.655
  

0.087
  

0.017
  

1.00

طول الساق 

لبدایة التفرع

  

0.024

**  

0.391

  

1.00
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/ عدد األفرع 

نبات

  

0.283

  

1.00

وزن النبات 

الجاف

  

1.00

  .وعلى التوالي % 1،% 5االرتباط معنوي عند مستوى احتمال** ، * 
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