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  2005، ) 1(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

الشمعیة والبوتاسیوم في صفات النمو لصنفین من السمسمالرش بالمادةرتأثی

LSndicum  Sesamum  
  

  محمد حمدان عیدان العیساوياهللا حمد الصوالغ ، رسمي محمد حمد الدلیمي وبشیر عبد

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

محافظــة . ة التابعــة لناحیــة الصــقالویه ر نفــذت تجربــة حقلیــة فــي تربــة نســجتها رملیــة طینیــة فــي منطقــة أبــو ســدی

والمــادة K% )0.20، 0.10، 0(بهــدف معرفــة تــأثیر الــرش بالبوتاســیوم 2002األنبــار خــالل الموســم الزراعــي 

وقـد تـم الحصـول ) المحلـي ، عشـتار ( مـن السمسـم فـي صـفات النمـو لصـنفین% )0.50، 0.25، 0(الشمعیة 

  -:على النتائج التالیة 

(وزن النبـات الجـاف ، ) 2م(نبـات ، المسـاحة الورقیـة / تمیز الصنف المحلي معنویًا في كل مـن عـدد األفـرع 

K%0.20أدى الرش بالبوتاسـیوم بتركیـز . بمرض التورق أقل من الصنف عشتار إصابةهر نسبة ظ، كما أ) غم

بمـرض اإلصـابةزیـادة معنویـة فـي كـل مـن المسـاحة الورقیـة ، وزن النبـات الجـاف ، كمـا قلـل هـذا التركیـز نسـبة إلـى

إلـى%0.50التركیـز اسـتخدامأمـا الشـمع فقـد أدى . مقارنـة بعـدم الـرش بالبوتاسـیوم % 89.57تورق األزهار بنسبة 

لتــداخل بــین الصــنف والبوتاســیوم معنویــًا فــي كــل مــن المســاحة أثــراً . بمــرض تــورق األزهــار اإلصــابةزیــادة فــي نســبة 

× الصـــنف ( والثالثـــي ) الشـــمع × البوتاســـیوم ( أمـــا التـــداخالن الثنـــائي . بمـــرض التـــورق اإلصـــابةالورقیـــة ، لنســـبة 

نســتنتج مــن هــذا أن الصــنف المحلــي قــد. بمــرض التــورق اإلصــابةفقــد أثــر معنویــًا فــي نســبة )الشــمع × البوتاســیوم 

أكبــر لهــذه المــواد وكــذلك حجمــًا أكبــر ممــا جعــل تعرضــه المتالكــهواضــحة ومعنویــة للمــواد المرشوشــة اســتجابةأبــدى 

  ) . عشتار ( لتأقلمه لظروف المنطقة مقارنة بالصنف المستنبط 

The effect of spraying with pinolene and potassium in characteris of 
growth of  two varieties of sesame ( Sesamum indicum L.)

B. H. Abduallah Al- solagh , R. M. Hamd Al-duliamy and M. H. Iedan Al-issawi
College of  Agriculture / university of Al-Anbar

Abstract
Afield experiment had been per formed in sandy – Clay texture soil in Abu–sdera. 

area – Al–saqlawiyaa district – falluja – Al–Anbar Government during the summer 
season 2002 to know in fluence of spraying with pinolene (0 , 0.25 , 0.50) % and 
potassium (0 , 0.10 , 0.20) % K on the eharacteristics of  growth of two varieties of 
sesame (Al–mahelli and Ishtar). The resuites were: super macy of Al–mahelli variety 
significantly to Ishterr one in number of  branches, leaves area (m2) and dry weight 
(gm). Also the probabilith of injuring with phyllody less than in Al-mahelli one. the 
spraying with potassium (0.20 %K) had led to significaut increase in leaves area (m2) 
and dry weight of plant (gm). So this percentage of concentration wouid decrease the 
probability of injuring with phyllody (89.57 %) basing of control (without spraying). 

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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The concentration (0.50%) of pinolene had led to increase probability of injuring 
with phyllody. The interaction between the variety and potassium was significant in 
leaves area (m2) and the probability of injuring with phyllody. The interactions 

(potassium × pinolene) and (variety × potassium × pinolene) had displayed significant in 

fluence in the probability of injuring with phyllouy.
  

  المقدمة

فـي العـالم التـي نالـت مـن المحاصـیل الزیتیـة والغذائیـة المهمـةL.indicmSesamumیعـد محصـول السمسـم 

دیــد مــن الصــناعات الغذائیــة نظــرًا وفــي العلإلنســانمنــذ القــدم ، وتســتعمل بــذوره فــي التغذیــة المباشــرة اإلنســاناهتمــام

% 25والبــروتین % 60-45یبلــغ محتــوى البــذور مــن الزیــت إذ، الضــروریةمحتواهــا مــن المــادة الغذائیــة الرتفــاع

وعنصـــري الفســـفور والكالســـیوم كمـــا یـــدخل زیــــت B12الفیتامینـــات مثـــل فیتـــامین فضـــًال عـــن % 15والكاربوهیـــدرات 

فــي صــناعات الصــابون وكمثبــت فــي صــناعة العطــور وبعــض المستحضــرات الطبیــة كــالمراهم ، وتســتعمل السمســم 

التـــي تزیـــد التـــأثیر القاتـــل Sesamineالـــدرجات المنخفضـــة منـــه فـــي تزییـــت المكـــائن وكـــذلك تســـتخرج منـــه مـــادة الــــ 

بــالرغم مــن األهمیــة الكبیــرة التــي یحتلهــا هــذا ) 1(لحشــرات ، كمــا تســتخدم الكســب كعلیقــة مركــزة لتغذیــة الحیوانــات ل

اآلونـةالمحصول نتیجة الطلب المتزاید على الزیوت النباتیة عمومًا نجد أن المساحات المزروعة به قـد تناقصـت فـي 

إلـىالعلـب الثمریـة أثنـاء الحصـاد والتـي تـؤدي انفـالقشـكلة األخیرة بسبب كثرة المشاكل التي تصاحب أنتاجه منهـا م

جانـب الصـنف المحلـي قـد إلـىوهذا یلزم التفكیر في زراعة أصـناف أخـرى ) 2% (25-15خفض الحاصل بنحو 

قاألخیــرة یلحــباآلونــةالــذي أصــبح   Phyllodyوكــذلك مقاومــة لمــرض تــورق األزهــار لالنفــالقتكــون أكثــر مقاومــة 

أن البوتاسـیوم یلعـب ) 3(أشـر الـدبابي . تعتبر المقاومة الوراثیة من أهم طـرق المكافحـةإذبالحاصل ، خسائر كبیرة 

كمــا یســاعد علــى دورًا مهمــًا فــي العملیــات الحیویــة بالنبــات لضــرورته فــي تكــوین البروتینــات والمــواد الكاربوهیدراتیــة 

ونــة بالنبــات  ، كمــا أنــه هــام فــي عملیــة التكــوین زیــادة الزیــوت المتكإلــىزیــت وهــو بهــذا یــؤدي إلــىتحویــل الســكر 

النتـرات بالمحاصـیل قبـل لالختزالأن البوتاسیوم ضروري ) . 4(ینشأ عن نقصه بطء سرعة هذه العملیة إذالضوئي 

زیت ومن هنـا تنشـأ أهمیتـه إلىالنتروجین بالسكر لتكوین البروتینات كما یساعد البوتاسیوم على تحویل السكر اتحاد

عن فتح المسئولیعتبر إذوللبوتاسیوم دور مهم في حفظ الضغط األزموزي للخالیا ، ) 1(بة للمحاصیل الزیتیة بالنس

البنائیـة فـي تنشـیط وترسـیب بكتـات الكالسـیوم فـي زوایـا وغلق الثغور ، كما له دور فعال وتنشیطي لفاعلیة الكالسـیوم 

الفتح مقلالت استخدامذلك فأن إلىإضافةمهاجمة اآلفات لها ، وبالتالي قلة ) 5(من صالبتها جدران الخالیا فیزید 

النباتات یجعلها تجف مكونة أغشیة تعوق فقدان الرطوبة الطبیعي بدون أن یتأثر نمو النبـات أو تبـادل الغـازات ىعل

ه وضـعت هــذه بنـاء علـى مـا تقـدم ذكـر . العلـب الثمریـة انفـالقممـا قـد یحـد مـن لالنثنـاء، كمـا أنهـا تكـون لینـة وقابلـة 

بهـدف معرفـة الصـنف األفضـل مـن . محصـول السمسـم وٕانتاجیـةالعوامل بوصفها عناصر أساسـیة ومحـددة فـي نمـو 

  . والنوعیةاإلنتاجحیث 
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  المواد وطرق العمل

–قضاء الفلوجة . في قریة أبو سدیدة التابعة لناحیة الصقالویة 20/5/2005تم تنفیذ تجربة حقلیة بتاریخ 

، 0.10، 0(لدراســة تــأثیر رش ثالثــة تراكیــز مــن البوتاســیوم *حافظــة األنبــار فــي تربــة ذات نســجة رملیــة طینیــةم

0.20 % (K** وثالثـة تراكیـز مـن مـادة الشـمع)vapor gard(*** )0 ،0.25 ،0.50 % ( فـي صـفات النمـو

اما في مركز البحوث الزراعیة والبایلوجیة وألخیر مستنبط بواسطة أشعة ك) المحلي ، عشتار ( لصنفین من السمسم 

أجریت عملیات أعداد حقل التجربة من حراثة وتنعـیم وتسـویة لتهیئـة ،)6(الطاقة الذریة العراقیة السابقة في منظمة

م ، تمـت الزراعـة یـدویًا فـي خطـوط المسـافة 3×2وحـدات تجریبیـة بأبعـاد إلـىمرقد مناسب للبذور وبعـد ذلـك ٌقسـم 

سـم ثـم 3-2وضعت البـذور فـي الجـوره بعمـق ) 7(سم 25سم والمسافة بین نبات وأخر على نفس الخط 40بینها 

أجریــت عملیــة الترقیــع للجــور الغائبــة بعــد ذلــك أجریــت اإلنبــاتالبــذور ، وبعــد النجــرافرویــت التجربــة بهــدوء تجنبــًا 

أمـا عملیـة التعشـیب فقـد . بـات واحـد فـي الجـور مـرتین فـي األولـى تـرك نبـاتین وفـي الثانیـة تـرك نرید النبات فعملیة ت

وعلـى دفعتـین الدفعـة 1-هــ.Nكغـم 80أضیف السماد النیتروجیني بمعدل . أجریت ثالث مرات خالل موسم النمو 

والدفعة الثانیة بعد شهر 1-هـ. P2O5كغم 40األولى عند الزراعة مع جمیع السماد الفوسفاتي الذي أستخدم بمعدل 

مرشه باستخدامرشت المحالیل للسماد البوتاسي والشمع على النبات حتى البلل التام قبل الغروب ) . 8(اإلنباتمن 

وكانت مواعید الرش ) 9% (0.01كماده ناشره للمحالیل بتركیز Tween 20لتر وأضیفت مادة الـ /5سعة یدویة

  -:كاألتي 

.دایة التزهیر بالنسبة للبوتاسیوم فقط أي عند باإلنباتیوم من 30بعد مرور : الرشة األولى .1

.یوم من الرشة األولى وعند تكوین أول علبة ثمریة للمحصول وللبوتاسیوم فقط15بعد مرور : الرشة الثانیة .2

% 75للشـمع والتـي تزامنـت مـع یوم من الرشة الثانیة للبوتاسیوم مـع الرشـة األولـى 15بعد مرور : الرشة الثالثة .3

.أزهار 

) . 10(بع أكمال األثمار تقریبًا وللشمع فقط : لرابعة الرشة ا.4

، معاملة ناتجة من التوافیق بین األصناف ومستویات البوتاسـیوم ومسـتویات الشـمع) 18( كان عدد المعامالن 

 Split –Split Withالمنشـــقة وفقـــًا لتصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة –أســـتخدم نظـــام األلـــواح المنشـــقة 

R.C.B.D. األلـــواح الرئیســـیة وتراكیـــز ) المحلـــي ، عشــتار ( أحتـــل الصـــنفین . فــي تنفیـــذ التجربـــة وبـــثالث مكــررات

) % 0.50، 0.25، 0( تراكیــز الشــمع احتلــتاأللــواح الثانویــة ، فیمــا K) % 0.20، 0.10، 0( البوتاســیوم 

یومـًا مـن 154نمـو المحصـول بحـدود أسـتغرقإذ24/10/2002تـم حصـاد التجربـة فـي . األلواح تحـت الثانویـة

  -:اآلتیةتاریخ الزراعة ، أخذت عشرة نباتات من الخطوط الوسطیة لكل وحدة تجریبیة لدراسة الصفا 

.نبات / عدد األفرع .1

  : اآلتیةمن المعادلة احتسابهاتم ) : 2م(المساحة الورقیة للنبات .2

عدد × )****ثابت المحصول× معدل طولها × للورقة معدل أقصى عرض) = ( 2م( المساحة الورقیة للنبات 

  )11(أوراق النبات
  

  .جامعة األنبار /كلیة الزراعة –قدرت نسجة التربة في مختبرات قسم التربة *
- % 50( سماد استخدام** 48K2O – K2SO4 ( كمصدر للبوتاسیوم.

.pinoleneبینولین  ) vapor gard(الكیمیاوي للـ االسم***
  0.63وللصنف عشتار 0.53للصنف المحلي : ثابت المحصول ****
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حســبت مــن خــالل أجــراء مســح للنباتــات المصــابة أعتمــادًا علــى ( % ) : بمــرض تــورق األزهــار اإلصــابةنســبة .3

-:األعراض الظاهریة ومن ثم حساب عدد النباتات الكلي في الوحدة التجریبیة وتطبیق المعادلة األتیة  

  100× عدد النباتات الكلیة = عدد النباتات المصابة = لإلصابة% 

° م75ر التي جففت على درجة حـرارة تالعاتحسبت من معدل وزن النبات) : نبات / غم ( الوزن الجاف للنبات .4

) .12(ساعة 48ولمدة 

  

  

  

  النتائج والمناقشة

  نبات / عدد األفرع 

البیئیــة والظــروفلتــي تتــأثر بالعملیــات الزراعیــة المختلفــة یعــد التفــرع فــي نبــات السمســم مــن الصــفات الوراثیــة ا

  ) .13(فهنالك أصناف قلیلة التفرع وأصناف أخرى كثیرة التفرع وأصناف أحادیة الساق 

نبات / وجود تأثیر معنوي لألصناف فقط في صفة عدد الفروع إلى) 1(الجدول اإلحصائيتشیر نتائج التحلیل 

نبـات مقارنـة بالصـنف عشـتار الـذي أعطـى / فـرع 9.37قد أعطى أعلى معدل بلغ المحلي یالحظ أن الصنف إذ، 

یمتلك الصنف المحلي مساحة ورقیة أكبر إذالطبیعة الوراثیة للصنفین ، إلىوتعزى هذه الزیادة . نبات /فرع3.89

االیجـابيتـالي التـأثیر وبال) 4الجـدول ( مـادة جافـة إلـىالضـوء وتحویلـه اعتـراضممـا زاد فـي كفـاءة ) 2الجـدول (

الموجبـة عالیـة المعنویـة بـین عـدد االرتبـاطهـذا مـا عبـرت خنـه عالقـة . في زیادة النمو ومن ثم عدد الفروع بالنبات  

نتیجــة مشــابهة بــاحثین إلــى، وتوصــل ) 0.48( والــوزن الجــاف للنبــات ) 0.55( األفــرع وكــل مــن المســاحة الورقیــة 

كــل مــن البوتاســیوم والشــمع وكــذلك التــداخالن الثنائیـــة بإضــافةنبــات / دد الفــروع لــم یتــأثر عــ) . 15، 14(آخــرین

  .والتداخل الثالثي بین العوامل المدروسة 
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نبات لمحصول السمسم / تأثر الصف وتأثیر الرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في عدد الفروع ) 1(جدول 

  م2002للموسم الزراعي 

  الصنف

×  

  لبوتاسیوما

  تراكیز  %تراكیز الشمع

  البوتاسیوم

%  

  

  األصناف  

  كیزاتر 

  الشمع

%  

  الصنف  %تراكیز البوتاسیوم

×  

  الشمع

  

  0  0.0  0.25  0.50  المتوسط
K  

0.10  
K  

0.20
K  

9.32  8.95  9.35  9.39  0.0    

  المحلي

0  9.39  10.62  9.10  9.70    

9.37  9.94  8.91  10.28  10.62  0.10  0.25  9.35  10.28  8.50  9.38  

8.93  9.18  8.50  9.10  0.20  0.50  8.95  8.91  9.18  9.01  
3.81  4.22  3.12  4.10  0    

  عشتار

0  4.10  3.88  4.57  4.19    

3.89  3.77  3.57  3.85  3.88  0.10  0.25  3.12  3.85  3.78  3.58  
4.10  3.94  3.78  4.57  0.20  0.50  4.22  3.57  3.94  3.91  

    6.51  6.85  6.52  لمتوسطا  6.94  6.48  6.46  المتوسط

0.0  0.10  0.20  

%0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  

6.75  6.24  6.59  7.25  7.07  6.24  6.48  6.14  6.56  

  %5احتمالعلى مستوى L.S.Dقیمة أقل فرق معنوي 

  

    المعامالت

  1.15  الصنف 

n.s  البوتاسیوم

n.s  الشمع

n.s  البوتاسیوم× الصنف 

n.s  الشمع× نف الص

n.s  الشمع× البوتاسیوم 

n.s  الشمع×البوتاسیوم× الصنف

  

  -) :2م( المساحة الورقیة للنبات 

تعبـر عـن القـدرة ألنهـا، والمسـاحة الورقیـةللنبـات) الكاربوهیـدرات ( ق مصدر تصنیع الطاقـة الغذائیـة اور الاتعد 

التركیـب الـوراثي للمسـاحة الورقیـة فـي أنتـاج اسـتغاللها بمدى كفـاءة المادة الجافة ، أو یعبر عننللنبات ماإلنتاجیة

.   حاصـلةالتركیـب الـوراثي وتقویمـه وتحدیـد كفـاءة انتقـاء، لذا فأن قیـاس هـذه الصـفة مهـم فـي االقتصاديالحاصل 

أكبـر تـأثیر معنـوي للصـنف فـي المسـاحة الورقیـة فقـد أعطـت نباتـات الصـنف المحلـي وجود) 2( یالحظ من جدول 

، ویعـود هـذا 2م0.36مقارنة مع نباتات الصنف عشتار التي أعطت مسـاحة ورقیـة 2م0.79مساحة ورقیة مقدارها 

تمیــز نباتــات الصــنف المحلــي فــي أعطائهــا أعلـى عــدد مــن األوراق األمــر الــذي أدى الــى زیــادة المســاحة إلــىالتفـوق 

حة الورقیـــة للنبـــات حیـــث كــان أعلـــى معـــدل لهـــا فـــي النبـــات زیــادة المســـاإلـــىیوم أدت زیـــادة تركیـــز البوتاســـ. الورقیــة 

لـدور الحیـوي الـذي یلعبـه البوتاسـیوم فـي التمثیـل ل، وهـذا قـد یعـزى 2م0.46بلغـت إذK%0.10المرشوشـه بتركیـز 

یـا وعـدد الخالانقسـامالضوئي عن طریق الزیادة المباشرة للنمو ودلیل المساحة الورقیة وكـذلك لـدوره التنشـیطي لزیـادة 

)16. (  

  

لمحصول السمسم ) 2م(تأثر الصنف وتأثیر الرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في المساحة الورقیة ) 2(جدول 

  م2002للموسم الزراعي 
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  الصنف

×  

  البوتاسیوم

  تراكیز  تراكیز الشمع

  البوتاسیوم

  كیزاتر   األصناف

  الشمع

  الصنف  تراكیز البوتاسیوم

×  

  الشمع

  المتوسط

%

0.50  

%

0.25  

%0  0  

K%  

0.10  

K%  

0.20

K%  

0.75  0.75  0.73  0.76  K%0  0.79  0.78  1.09  0.49  0.76  0%  المحلي  

0.56  0.58  0.62  0.49  K%0.10  %0.25  0.73  0.62  1.04  0.80  

1.06  1.05  1.04  1.09  K%0.20  %0.50  0.76  0.58  1.05  0.80  

0.28  0.28  0.29  0.27  K%0  0.36  0.37  0.47  0.36  0.27  0%  المتوسط  

0.35  0.30  0.40  0.36  K%0.10  %0.25  0.29  0.40  0.44  0.38  

0.45  0.46  0.44  0.47  K%0.20  %0.50  0.28  0.30  0.46  0.34  

    0.76  0.46  0.52  المتوسط  0.57  0.59  0.57  المتوسط

K%0  K%0.10  K%0.20  

%0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  

0.52  0.51  0.52  0.42  0.51  0.44  0.78  0.74  0.76  

  %5احتمالعلى مستوى L.S.Dقیمة أقل فرق معنوي 

  

    المعامالت

  0.14  الصنف 

  0.05  البوتاسیوم

n.s  الشمع

0.08  البوتاسیوم× الصنف 

n.s  الشمع× الصنف 

n.s  الشمع× البوتاسیوم 

n.s  الشمع×البوتاسیوم× الصنف

  

أما الـرش بالمـادة الشـمعیة فلـم یكـن لهـا تـأثیر معنـوي علـى هـذه الصـفة ، بینمـا كـان لتـداخل الصـنف والبوتاسـیوم 

كانــت أكبــر مســاحة ورقیــة فــي نباتــات الصــنف إذالتركیــز ، بازدیــادتــأثیر معنــوي فــي زیــادة المســاحة الورقیــة للنبــات 

هــا فـــي نباتــات الصــنف عشـــتار غیــر المرشوشـــة وأقل2م1.06بلغـــت إذ، K%0.20المحلــي التــي رشـــت بتركیــز 

أنه یمتاز بكثرة التفرع واألوراق والمساحة الورقیة فضًال إذطبیعة نمو الصنف المحلي إلىوهذا قد یعزى ) 2م0.28(

ر اعشـتعن كون أوراقه رمحیة الشكل مما یجعل تعرض نباتات الصنف المحلي البوتاسیوم أكثر من نباتات الصنف 

  .ة لبقیة التداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي فلم یصل تأثیرها حد المعنویة  أما بالنسب. 

  -( % ) :بالتورق اإلصابةنسبة 

تراكیـب ورقیـة إلـىتتمیز أعراض مرض تورق األزهار بنمو غیـر طبیعـي للنباتـات المصـابة بتحـول األزهـار فیهـا 

تراكیــب شــبیه بــالبراعم تنمــو الحقــًا إلــىویضــات ذات لــون أخضــر وتشــوه المبــیض نتیجــة لتــثخن العــروق وتحــول الب

ممـا تفقـد النباتـات السـاحرةلتخترق جدار المبیض ، وتكون فروعًا صغیره تستمر في التفرع وظهـور أعـراض ومكنسـة 

  ) .17(اإلنتاجالمصابة قدرتها على 

  

مرض تورق األزهار باإلصابةتأثر الصنف وتأثیر الرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في نسبة ) 3(جدول 

  م2002لمحصول السمسم للموسم الزراعي 
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  الصنف

×  

  البوتاسیوم

  تراكیز  تراكیز الشمع

  البوتاسیوم

  تركیز  األصناف

  الشمع

  الصنف  تراكیز البوتاسیوم

×  

  الشمع

  المتوسط

%0.50  %

0.25  

%0  0  

K%  

0.10  

K%  

0.20

K%  

11.47  11.15  10.90  12.36  K%0  10.09  10.07  9.70  8.05  12.36  0%  المحلي  

9.91  11.47  10.22  8.05  K%0.10  %0.25  10.90  10.22  8.26  9.79  

8.85  8.49  8.26  9.79  K%0.20  %0.50  11.15  11.47  8.49  10.37  

19.05  19.52  19.52  18.11  K%0  12.77  11.88  7.00  10.52  18.11  0%  المتوسط  

11.99  13.04  12.41  10.52  K%0.10  %0.25  19.52  12.41  7.47  13.14  

7.26  7.30  7.47  7.00  K%0.20  %0.50  19.52  13.04  7.30  13.29  

    8.05  10.95  15.26  المتوسط  10.97  11.47  11.83  المتوسط

K%0  K%0.10  K%0.20  

%0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  

15.23  15.21  15.34  9.29  11.32  12.25  8.40  7.87  7.90  

  %5احتمالعلى مستوى L.S.Dمعنوي قیمة أقل فرق

  

    المعامالت

0.50  الصنف 

  0.58  البوتاسیوم

0.14  الشمع

0.82  البوتاسیوم× الصنف 

0.59  الشمع× الصنف 

0.72  الشمع× البوتاسیوم 

1.02  الشمع×البوتاسیوم× الصنف

  

نباتــات یالحــظ أن إذهــذه الصــفة وجــود تــأثیر معنــوي للصــنف فــيإلــى) 3(تعتبــر البیانــات الــواردة فــي جــدول 

فـــي اإلصــابةالصــنف المحلـــي أكثــر مقاومـــة لمــرض تـــورق األزهــار مـــن نباتــات الصـــنف عشــتار حیـــث كانــت نســـبة 

بـالمرض لكونـه صـنف یـزرع لإلصـابةفي نباتـات الصـنف عشـتار % 12.77بینما كانت % 10.09الصنف المحلي 

الــذین ) 18(وآخــرونبهــذا المــرض ، وهــذا أیــده العــاني إلصــابةلمنــذ فتــرة طویلــة فــي القطــر ممــا جعلــه أكثــر مقاومــة 

فـــي األصـــناف المســـتوردة بینمـــا لـــم تظهـــر فـــي األصـــناف % 5بهـــذا المـــرض بلغـــت اإلصـــابةأن نســـبة إلـــىاأشـــارو 

(بلغـــت أقـــل نســـبة أصـــابه إذبهـــذا المـــرض ، اإلصـــابةخفـــض نســـبة إلـــىأدت زیـــادة تركیـــز البوتاســـیوم . المحلیـــة 

إلـىعند عدم الرش بالبوتاسیوم وهذا قـد یرجـع % ) 15.26( في حین كانت أعالها 0.20التركیز عند ) 8.05%

تجــدر ) 19(للنبــات أن البوتاســیوم یحفــز علــى تكــوین جــدران ســمیكة فــي خالیــا البشــرة ممــا یمنــع مهاجمــة األمــراض 

أمـــا . لمقاومــة لألمــراض  صــفة اإكســابأن عنصــر البوتاســیوم ذو أهمیــة لمحصــول السمســم فــي إلــىهنــا اإلشــارة

بلغـت إذبزیادة تراكیز المادة الشـمعیة ، اإلصابةنسبة تازداد، حیث اإلصابةالشمع فكان له تأثیر سلبي في نسبة 

)  %0.25(للشــمع الــواطئوالتــي لــم تختلــف معنویــًا التركیــز ) %0.50(عنــد التركیــز العــالي للشــمع % 11.83

ربما یكون سبب زیادة نسـبة % . 10.97عند عدم الرش اإلصابةي حین كانت ف11.47إصابةالذي أعطى نسبة 

الرطوبة العالیة في هذه النباتات ، والتـي إلىفي النباتات بزیادة تركیز المادة الشمعیة المقللة للفقد الرطوبي اإلصابة

ثــر رقــة وأشــد عرضــه للتمــزق ممــا تجعــل جــدار الخلیــة أكإذاألمــراض النباتیــة  ، لالنتشــارتعــد مــن العوامــل الرئیســیة 
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بمــرض اإلصــابةأظهــر التــداخل بــین الصــنف والبوتاســیوم تــأثیر معنــوي فــي تقلیــل نســبة . یســهل أصــابتها بــاألمراض

فــي حــین % 7.26بلغــت K%0.20فــي الصــنف عشــتار عنــد رشــه بتركیــز إصــابةالتــورق حیــث كانــت أقــل نســبة 

القدرة الوراثیة للصنف إلىوهذا یعزى % )  . 19.05( تاسیوم بلغت أقصاها في نفس الصنف غیر المرشوش بالبو 

سـجلت إذمـن التغذیـة البوتاسـیة  ، كمـا كـان التـداخل بـین الصـنف والشـمع معنویـًا فـي هـذه الصـفة الستفادتهعشتار 

فـــي حـــین ســـجلت % 9.79بلغــت إصـــابةشـــمع أقــل نســـبة % 0.25نباتــات الصـــنف المحلـــي التــي رشـــت بـــالتركیز 

و 13.14بلغــتلإلصــابةأعلــى معــدل ) % 0.50، 0.25( لصــنف عشــتار التــي رشــت بتركیــزي الشــمع نباتــات ا

أدى التــداخل الثنــائي بــین . تــأثیر العوامــل بمفردهــا فــي هــذه الصــفة إلــىوهــذا ربمــا یفســر . علــى التــوالي 13.29%

فـي النباتـات المرشوشـة إصـابةبة أحداث تأثیر معنوي في هذه الصـفة  ، حیـث كانـت أقـل نسـإلىالبوتاسیوم والشمع 

، 8.40بلغــــت إذ)% 0،0.25،0.50( مــــع جمیــــع تراكیــــز الشــــمع ) K%0.20( بـــأعلى تركیــــز للبوتاســــیوم 

في النباتات غیر المرشوشة بالبوتاسیوم مـع جمیـع إصابةعلى التوالي في حین بلغت أعلى نسبة % 7.90، 7.87

للتراكیـــز الشـــمعیة أعـــاله علـــى التـــوالي ویتضـــح مـــن هـــذه ) % 15.23،15.2115.34( تراكیـــز الشـــمع أذ بلغـــت 

النتیجة أن للبوتاسیوم تأثیر أكبر من الشمع في خفض نسبة األصابة ألن البوتاسیوم جعل النباتات أكثـر مقـدرة علـى 

علـــى یوجـــد فـــي الخالیـــا أالف مـــن األنزیمـــات التـــي تعتمـــد فـــي عملهـــاإذالمرضـــیة  ، اإلصـــاباتحمایـــة نفســـها مـــن 

) 20( فـي الـدفاع عـن النبـات المسـئولةالعناصر الغذائیة وتؤدي هذه األنزیمات دورًا مهمًا في میكانیكیة التفاعالت 

0.20سـجل الصـنف عشـتار المرشـوش بالبوتاسـیوم بتركیـز إذاإلصابةأما التداخل الثالثي فهو األخر أثر في نسبة 

%K فــي حــین ســجلت نباتــات نفــس الصــنف غیــر العاملــة % 7بلغــتإصــابةوغیــر المرشــوش بالشــمع أقــل نســبة

علــى التـــوالي 19.52، 19.52بلغـــت إصــابةأعلــى نســـبة % ) 0.50، 0.25( بالبوتاســیوم وعنـــد تركیــزي الشـــمع 

بمــرض ةاإلصــاباألكثــر تــأثیرًا فــي خفــض نســبة أن التغذیــة البوتاســیة وبــالتركیز العالیــة كانــت إلــىهنــا اإلشــارةتجــدر 

وتتضــح قــدرة الصــنف المحلــي أحیانــًا .بــهاإلصــابةزیــادة إلــىنمــا أدت التراكیــز العالیــة للمــادة الشــمعیة بی. التــورق 

أظهار مقاومة للمرض مقارنة بالصنف عشتار الذي ال یظهر مقاومة لهـذا المـرض أال يالمنطقة فوالمتأقلم لظروف 

  .عند تغذیته بالتراكیز البوتاسیة العالیة  

  -) :نبات / غم (وزن النبات الجاف 

یعبــر الــوزن الجــاف عــن محصــلة تــراكم نــواتج التركیــب الضــوئي فــي النبــات  ، ویعتمــد علــى التــوازن بــین التــنفس 

أشــارت نتــائج . والتركیـب الضــوئي ، حیــث تـتحكم فــي هــاتین العملیتــین عوامـل عدیــدة منهــا التغذیــة والتركیـب الــوراثي 

علـــى الصـــنف عشـــتار ) نبـــات / غـــم 48.29( الـــوزن الجـــاف تفـــوق الصـــنف المحلـــي فـــيإلـــىاإلحصـــائيالتحلیـــل 

التركیــب الـــوراثي إلـــىویرجــع ســـبب هــذا التفــوق ) 4الجـــدول ( نبــات /غــم11.48بمقـــدار ) نبــات / غــم 37.81(

إیجابیـاوالـذي أنعكـس ) 2الجـدول ( وكبـر المسـاحة الورقیـة ) 1الجـدول ( أمتاز بكثرة التفرعات إذللصنف المحلي 

الموجبـة عالیـة المعنویـة االرتباطة نواتج التمثیل الضوئي وبالتالي زیادة الوزن الجاف ، وهذا ما أكدته عالقة في زیاد

  .للوزن ) 0.50، 0.48(

  

  

  

  

) نبات / غم (تأثر الصنف وتأثیر الرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في الوزن الجاف للنبات) 4(جدول 

  م2002لمحصول السمسم للموسم الزراعي 
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  الصنف

×  

  البوتاسیوم

  تراكیز  تراكیز الشمع

  البوتاسیوم

  تركیز  األصناف

  الشمع

  الصنف  تراكیز البوتاسیوم

×  

  الشمع

  المتوسط

%

0.50  

%

0.25  

%0  0  

K%  

0.10  

K%  

0.20

K%  

41.87  41.90  39.96  43.76  K%0  48.29  50.12  61.85  44.74  43.76  0%  المحلي  

49.67  48.52  55.74  44.74  K%0.10  %0.25  39.96  55.74  50.29  48.66  

53.33  47.84  50.29  61.85  K%0.20  %0.50  41.90  48.52  47.84  46.09  

29.61  31.06  29.67  28.09  K%0  37.81  36.54  45.45  36.07  28.09  0%  المتوسط  

37.91  39.10  38.61  36.07  K%0.10  %0.25  29.67  38.61  46.95  38.41  

45.90  45.29  46.95  45.45  K%0.20  %0.50  31.60  39.10  45.29  38.48  

    49.61  43.80  35.74  المتوسط  43.33  43.54  42.54  المتوسط

K%0  K%0.10  K%0.20  

%0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  %0  %0.25  %0.50  

35.93  34.82  36.48  40.41  47.18  43.81  53.65  48.62  46.57  

  %5حتمالاعلى مستوى L.S.Dقیمة أقل فرق معنوي 

  

    المعامالت

  10.11  الصنف 

  5.25  البوتاسیوم

n.s  الشمع

n.s  البوتاسیوم× الصنف 

n.s  الشمع× الصنف 

n.s  الشمع× البوتاسیوم 

n.s  الشمع×البوتاسیوم× الصنف

  

معنویـة مـن أثر الرش بالبوتاسیوم معنویًا في وزن النبـات الجـاف زیـادة . الجاف مع الصفتین أعاله على التوالي 

غم للنبات فـي النباتـات التـي رشـت بتركیـز 43.80نبات في النباتات غیر المعاملة بالبوتاسیوم لیصل /غم35.70

0.10K 0.20(غم للنبات فـي النباتـات التـي رشـت بـالتركیز العـالي للبوتاسـیوم 49.61إلىثم أزداد%K ( وقـد ،

العناصـر الغذائیـة الجـاهزة وتصـنیع نـواتج امتصـاصلنبـات علـى دور عنصر البوتاسیوم في تحضیر اإلىیعزى هذا 

زیــادة ســرعة تكــوین البروتینــات والكلــوروفیالت والكاربوهیــدرات ممــا أنعكــس علــى إلیهــاالتمثیــل الضــوئي والتــي تــؤدي 

  ) .19(زیادة الوزن الجاف للنبات 

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر
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