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  2006،) 2(العدد 4: للعلوم الزراعیة ، المجلد األنبارمجلة 
  

هالحاصل وحاصل البذور ونوعیتمكوناتتأثیر موعد الزراعة والمسافة بین الجور في 

  L.indicumSesamumلمحصول السمسم 

  

  الصوالغعبد اهللا بشیر حمد 

  نبارجامعة األ / كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

األنبـارناحیـة الخالدیـة بمحافظـة   -بة ذات نسجه مزیجه طینیة في منطقة الجزیرة تجربة حقلیة في تر تنفذ

م  بهدف معرفة 1999و 1998خالل الموسمین الصیفیین لعامي ° 33وخط عرض ° 43الواقعة على خط طول 

ســـم )30, 20, 10( والمســـافة بـــین الجـــور )  مـــایس 20, نیســـان 30, نیســـان 10( تـــأثیر مواعیـــد الزراعـــة 

استخدمت تجربـة . ي ـصنف المحلال/ ه لمحصول السمسم تت الحاصل وحاصل البذور ونوعیمكوناوتداخلهما في 

  :مكررات في تنفیذ التجربة وتلخصت النتائج بما یأتيةعبواقع أربعاملیة بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

نبـات فـي الموســم / ریـة مة وعـدد العلـب الثمـایس فـي حاصـل المــادة الجافـ20تفوقـت النباتـات المزروعـة فـي 

كغـم ) 2187.5, 2140.08, 1856.23( حاصـل البـذور , الثاني ومتوسط الموسمین ووزن البـذور فـي العلبـة 

هـــ فــي موســمي التجربــة و / كغــم ) 1233.70, 1215.26, 1025.12( نســبة الزیــت وحاصــل الزیــت , هـــ /

التــي أعطــت اقــل معــدل لجمیــع الصــفات )  نیســان 10( ت الموعــد األول ا علــى التــوالي مقارنــة بنباتــاممتوســطه

  .المدروسة 

ت الحاصــل وحاصــل البــذور ونوعیتــه حتــى بلــغ مكونــاأدى زیــادة المســافة بــین الجــور إلــى الزیــادة فــي اغلــب 

.ا مسم بین جوره وأخرى و لموسمي الدراسة ومتوسطه30أعلى معدل معنوي لها في المسافة 

سم بین جـوره وأخـرى إلـى أعطـاء أعلـى معـدل 30و المسافة ) مایس 20( الزراعة عدبین مو أدى التداخل 

, 2272.24(ذور ـل البـــن وحاصـــط الموسمیـــتوســمفــي ) هـــ / كغــم 6597.71( ة ـمعنــوي لحاصــل المــادة الجافــ

فــــي هـــــ/ كغــــم ) 1523.40, 1519.13, 1273.60( هـــــ وحاصــــل الزیــــت / كغــــم ) 2661.49, 2633.78

  .ا على التوالي مالتجربة ومتوسطهيموسم

الصــنف / نسـتنتج مــن هـذا البحــث بـان أعلــى حاصـل للبــذور والزیـت قــد تحقـق مــن زراعـة محصــول السمسـم 

ســم بـین الجــور تحـت ظــروف المنطقـة الغربیــة مــن 30المحلـي فــي النصـف الثــاني مـن شــهر مـایس وعلــى مسـافة 

  ) .محافظة األنبار ( العراق 
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Effect of sowing date and distance between hills on yield components, 
seed yield and its quality of sesame crop

(Sesamum indicum L.) 

B. H. A. Al–Solagh 
College of Agriculture / University of Al–Anbar

Abstract
A field experiment had been performed in clay–loam texture soil in Al–Jazira 

region of Al–Khalidia district - Al–Anbar government (latitude 33° and alatitude 43° 

northly) during the two summer seasones 1998 and 1999 to study the influence of 
sowing dates 10 April , 30 April , 20 May and the distance among the hills (10 , 20 , 
30) cm and its interaction in yield components, seed yield and its quality of sesame 
crop (var. Al–MAHALI). Factorial experiment with R.C.B.D. of four replicates was 
used, the results were.

The plants sowing in 20 may gave ahighest means for dry matter yield and
number of capsules per plant in second season and its mean of two seasons also 
superior in seed weight/capsule, seed yields (1856.23 , 2140.08 , 2187.51) kg/ha, oil 
percentage and oil yield (1025.12 , 1215.26 , 1233.70) kg/ha in two seasons and its 
mean respectively. Compared with plants sowing in 10 April which gave a lowest 
means for all characters study.

Increasing the space between hills caused to increased in most characteristics of 
yield, seed yield and its quality until reached a higher mean significantly (P < 0.05) in 
the wide space (30 cm) in both season and its mean.

The interaction between sowing date (20 may) and space between hills (30 cm) 
caused to gave a highest mean significantly (P < 0.05) for dry matter yields (6597.71 
kg/ha) in mean of two seasons, seed yields (2272.24 , 2633.78 , 2661.49) kg/ha and 
oil yields (1273.60 , 1519.13 , 523.40) kg/ha in two seasons and its mean respectively.

It can be concluded that local Sesame can be planted on the second half of may at 
30 cm between hills in the western region of Iraq (Al-Anbar province) due to its high 
seed yield and oil content.

  المقدمة

من المحاصیل الزیتیة والغذائیـة المهمـة عالمیـا بسـبب احتـواء اً واحدL.indicumSesamumیعد السمسم 

) %15( درات ـوالكاربوهیــــ%)25–20( والبــــروتین % )60–45( بـــذوره علــــى نســــبة عالیــــة مـــن الزیــــت 

مورغ. )1(ا بالصنف والبیئة المزروع فیهافضال عن الفیتامینات وعناصر الفسفور والكالسیوم والتي تتأثر جمیعه

عـن زروعـة منـه وعـزوف المـزارع العراقـيالمحصول نجد انحسـار المسـاحات المااألهمیة التغذویة والتصنیعیة لهذ

إذ أن , المشاكل التي تصاحب إنتاجه نتیجة عدم ضبط موعـد الزراعـة ةكثر زراعته لقلة إنتاجیته بوحدة المساحة و 

ألهم  تحدید اغیر أن , األول من تموز النصفحتى نهایةو مسم طویلة في العراق تبدأ من نیسان فترة زراعة الس

موعــد الزراعــة المناســب ضــمن الفتــرة الواقعــة بــین بدایــة نیســان ونهایــة مــایس بالشــكل الــذي یعطــي النبــات الفرصــة 

مـن الحاصـل وكـذلك أعطـاء فرصـة لنمو والنضج قبل موعد سقوط األمطار التي تسبب فقدان نسـبة كبیـرة لالكافیة 

موعــد الزراعــة فــأن إلــىإضــافة ،كافیــة ألعــداد األرض وتهیئتهــا بعــد حصــاد السمســم لزراعــة المحصــول الشــتوي

تحــدد كمیــة الضــوء إذ, اإلنتــاجفــي النمــو و ومــؤثرعامــل مهــماألخــرىالزراعیــة بــین النباتــات تعــد هــي اتالمســاف

التالي التأثیر فـي كفـاءة التمثیـل الضـوئي الـذي یـؤثر بـدوره فـي نمـو وٕانتاجیـة وبالمعترض والنافذة من قبل النباتات 
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علــى مــا اً وفــي هـذا المجــال ال توجــد دراسـات علمیــة فــي القطـر تتحــدث عــن هـذا العامــل المهــم وبنـاء, المحاصـیل 

ددة فـي ومحـأساسـیةذكره وضعت المسافة الزراعیـة بـین الجـور إلـى جانـب موعـد الزراعـة بوصـفهما عناصـر تقدم 

أجریــتوبهــذا الخصــوص .مــن حیــث اإلنتــاج والنوعیــة األفضــلإنتاجیــة السمســم بهــدف معرفــة الموعــد والمســافة 

العدید من البحوث العلمیة فـي بلـدان العـالم المختلفـة لتحدیـد الموعـد المناسـب لزراعـة السمسـم ولكـن نتیجـة التبـاین 

یتوقــف هــذا علــى الظــروف المناخیــة ودوائــر العــرض آذعــد البیئــي بینهمــا فقــد اختلــف البــاحثین فــي تحدیــد هــذا المو 

فـــي الهنـــد التـــي تعـــد مـــن البلـــدان المشـــهورة بإنتـــاج السمســـم وجـــد أن أفضـــل موعـــد لزراعـــة .)2(وخطـــوط الطـــول 

كمـا وجـد , ) 6, 5, 4, 3( حزیـران مقارنـة بموعـدي الزراعـة فـي منتصـف نیسـان ومنتصـف أیـار 15السمسـم 

حزیـران قـد تفـوق فـي حاصـل البـذور علـى المواعیـد التـي أجریـت بعـد 15ن موعـد الزراعـة فـي الباحثان األخیران أ

السـودانوفـي. نمـو المحصـول لأسباب التفوق إلـى مالئمـة الظـروف البیئیـة ایوم من هذا الموعد وفسر 30و 15

مقارنة بزراعته فـي )هـ/ بذوركغم356(موعد لزراعة السمسم هو منتصف حزیرانأفضلأن )7(وجدأیضاً 

في العراق وبالتحدید المنطقة الشـمالیةأما . )هـ / كغم 292(ومنتصف أیار)هـ/ كغم 346(منتصف تموز

فـي عـدد العلـب أیـار10نیسـان و 10نیسـان قـد تفـوق معنویـا علـى الموعـدین 20موعد الزراعة في أنوجد منه

التجربــة يكمیـة الحاصـل وحاصـل الزیـت فـي موسـم, بـذرة 1000ن وز , وزن البـذور فـي العلبـة , نبـات / الثمریـة 

1, مایـــس15, مــایس1( لزراعــة لربعــة مواعیــد وألمنــه دراســة فــي المنطقــة الوســطى أجریــتفــي حــین ) .8(

قد تفوق بأعلى معدل لكل من عدد البـذور فـي مایس15فیها أن موعد الزراعة في فوجد) حزیران 15, حزیران 

وحاصــــل الزیــــت مقارنــــة , نســــبة الزیــــت , حاصــــل البــــذور , بــــذرة 1000وزن , ر فــــي العلبــــة و وزن البــــذ, العلبــــة 

زیـادة وعلـى العمـوم الحـظ عـدد مـن البـاحثین.) 9(بالمواعید األخرى التي أعطى فیها الموعـد األخیـر أدنـى قیمـه 

المحصـول وذلـك لطـول المـدة عنـد التبكیـر فـي زراعـةفي حاصـل بـذور السمسـم ومكوناتـه ونسـبة الزیـت فـي بـذوره

أمــا.)15, 14, 13, 12, 11, 10(ا ـتكــوین البــذور ونضجهــأثنــاءالضــوئیة ومالئمــة الظــروف البیئیــة فــي 

زیـادة معنویـة إلـىأدىسـم قـد ) 30, 20, 10(تهـازیادأن) Serry)16فقـد الحـظالمسـافة بـین الجـور بشأن

ن زراعــة السمســم فــي أأیضــا وجــد , حاصــل البــذور لــم یتــأثر بــذلك نإفــي عــدد العلــب الثمریــة فــي النبــات غیــر 

قد أدى إلى زیادة معنویة فـي عـدد العلـب الثمریـة وحاصـل البـذور للنبـات اتسم بین النبات30و22.5المسافتین 

نفـة أنولم تختلف هذه النتائج مع بحوث أخـرى وجـدت أن ألصـفتی) . 17(التي اقل منها اتالواحد مقارنة بالمساف

ســــم مقارنــــة 25و15المســــافتین بالــــذكر فضــــال إلــــى عــــدد البــــذور فــــي العلبــــة قــــد ازدادت عنــــد زراعــــة السمســــم 

الضـیقة بـین بالمسـافةزراعـة السمسـم أناألخـرالـبعض أشـارفیمـا ،) 20, 19, 18(التي اقل منها اتبالمساف

, 21, 3(ســم ) 20, 15( ت الواســعة أعلــى للبــذور مقارنــة بالمســافاقــد أعطــى حاصــالً )ســم10(النباتــات

)ســم 10( هـــ عنــد الزراعــة بالمســافة األولــى/ كغــم 356قــدره حصــل الباحــث األول علــى حاصــالً ثحیــ) 22

اً غیـر أن دراسـات أخـرى لـم تجـد تـأثیر , هــ / كغـم 276الـذي بلـغ ) سـم 15( مقارنة بحاصله في المسـافة الثانیـة 

وفي مجال الكثافة النباتیـة ) . 23(سم في حاصل بذور السمسم ) 20, 15, 10(اتمعنویا للمسافة بین النبات

، تهـاهـ لوحظ هناك زیادة تدریجیة في حاصل المـادة الجافـة بزیاد/ نبات ) 500000, 375000, 250000( 

وسـم الثـاني انخفـض للتجربـة لكـن فـي الماألولمعنویـا بالكثافـة النباتیـة خـالل الموسـم یتـأثرحاصل البذور فلم أما

انخفـاض معنـوي إلىأدتلمحصول السمسم قد زیادة الكثافة النباتیة أنوجد أیضا) .24(بشكل معنوي بزیادتها

بینمـا ازداد حاصـل بـذرة 1000لـم تـؤثر معنویـا فـي وزن و وعـدد البـذور فـي العلبـةنبـات/ في عدد العلـب الثمریـة 

ازدادت بتقلیـل الكثافـة أنهـاإلـىعـدد مـن البـاحثین أشـارنسبة الزیت فقد اأم.) 26، 25(ا ـالبذور معنویًا بزیادته

  .ویة لكن الزیادة التي حصل علیها الباحثان األخیران لم تكن معن) 28, 27, 26(النباتیة 



71

  

  المواد وطرائق العمل

ة الخالدیـة ناحیـ–في منطقة الجزیرة 1999و 1998طبقت تجربة حقلیة خالل الموسمین الصیفیین لعامي 

10( وذلــك لدراســة تــأثیر مواعیــد الزراعــة °33ودائــرة عــرض °43محافظــة األنبــار الواقعــة علــى خــط طــول / 

صفات الحاصـل سم في) 30، 20، 10( والمسافة بین الجور لنفس الخط ) مایس 20نیسان ، 30نیسان ، 

صــــمیم القطاعــــات العشــــوائیة الكاملــــة الصــــنف المحلــــي ، وفــــق ت/ السمســــم وحاصــــل البــــذور ونوعیتــــه لمحصــــول

)R.C.B.D.(  أخــذت عینــات عشــوائیة مــن أرض التجربــة قبــل الزراعــة وعلــى . مكــررات ةبتجربــة عاملیــة بأربعــ

تم أعداد األرض بعملیة الحراثة والتنعـیم ) . 1الجدول ( سم لتقدیر بعض صفاتها الكیمیائیة والفیزیائیة 50عمق 

م والمسـافة 5م أحتـوت علـى أربـع خطـوط بطـول ) 2.40× 5( تجریبیة أبعادها والتسویة ثم قسمت الى وحدات

سـمدت التجربـة بسـماد السـوبر . سم وكانت المسافة بین جورة وأخرى حسب المسافة الزراعیة المستخدمة 60بینها 

ئــة هـــ علــى هی/ Nكغــم 40الزراعــة مــع هكتــار قبــل/ Pكغــم 80بمســتوى ) P2O5% 46( فوســفات الثالثــي 

تـم ري . سـم 25سماد الیوریا أضیف نصفها عند الزراعة والنصف الثاني أضیف بعد وصـول النبـات الـى أرتفـاع 

  .التجربة بعد الزراعة مباشرًة ثم كرر الري بعد ذلك أعتمادًا على رطوبة التربة وحالة النبات 

  

  ة ولموسمي التجربةبعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة لحقل التجربة قبل الزراع) 1(جدول 

  الخصائص

  

  المواسم

pH
EC

ds/m

  مفصوالت التربة

  النسجة  كغم تربة/غم

N الكلي

  كغم/ملغم

  تربة

P2O5  

  كغم/ملغم

K

  كغم/ملغم

O.M.

  كغم/غم

الكثافة 

  الظاهریة
  الطین  الغرین  الرمل

الموسم االول 

)1998(  
7.7  3.2  309  327  364  

مزیجة 

  طینیة
970  22  1.21  19.60  1.34  

الموسم الثاني 

)1999(  
7.6  3.0  321  344  340  

مزیجة 

  طینیة
986  24  1.12  18.20  1.34  

  

وبعد تكامل االنبات خفت الى نبات واحد في الجورة ، كما اجریـت عملیـة التعشـیب مـرتین خـالل موسـم النمـو 

وحــدة تجریبیــة لكــل الخطــوط الوســطیة نباتــات عشــوائیًا مــن 10أخــذت وعنــد وصــول النباتــات الــى مرحلــة النضــج 

  -:صفات التالیة اللدراسة 

  .نبات / عدد العلب الثمریة -2  ) .هـ / كغم ( )االوراق + السیقان ( حاصل المادة الجافة-1

  ) .غم ( بذرة 1000وزن -4  ) .غم ( وزن البذور في العلبة -3

باتــات فــي الوحــدة التجریبیــة مضــافًا تــم حســابه مــن خــالل اخــذ حاصــل بقیــة الن) : هـــ / كغــم ( حاصــل البــذور -5

  .هـ / الیها حاصل النباتات العشر ومن ثم تحویل الناتج إلى كغم 

قـــــدرت حســـــب مـــــا جـــــاء بالطریقـــــة الرســـــمیة لجمعیـــــة الزیـــــوت االمریكیـــــة ( % ) : نســـــبة الزیـــــت فـــــي البـــــذور -6

A.O.A.C. باستخدام جهاز 1980لسنةSoxhlet)29. (  

  

/ كغـم ( ا ـل بذورهــحاصـ× ة ـتم حسابه بضرب نسـبة الزیـت المئویـة لكـل معاملـ) : هـ/ كغم ( حاصل الزیت -7

  ) .هـ 
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حللت البیانات للموسمین ومتوسطهما احصائیًا وفقـًا للتصـمیم المسـتخدم فـي التجربـة وتمـت المقارنـة بـین 

تحلیـل االرتبـاط ، كمـا تـم ) 30% (5عنـد مسـتوى احتمـال ) .L.S.D(المتوسطات باستخدام قیمة اقل فرق معنوي 

  .البسیط لهذه الصفات 

  

  النتائج والمناقشة

  ) :هـ / كغم ( حاصل المادة الجافة 

ومتوســط ) 1999(معنویــا بهــذه الصــفة فــي الموســم الثــاني أثــرتمواعیــد الزراعــة أن) 2( یبــین الجــدول 

معـدل معنـوي أعلـىفبلغـت ) نیسـان 10( األولموعد الزراعـة عـن الموعـد تأخیرازدادت مع إذ.فقطالموسمین 

هـــــ للموســــم الثــــاني / كغــــم ) 4882.08, 4965.74) ( مــــایس 20( بالموعــــد الثالــــث المزروعــــة فــــي النباتــــات 

الموعـد أعطـىنیسـان حیـث 30و10ومتوسط الموسـمین علـى التـوالي مقارنـة بالنباتـات المزروعـة فـي الموعـدین 

زیــادة الصــفة بتــأخیر   إن) . 1الشــكل (وعلــى التــواليهـــ/ كغــم 3590.07و3521.93اقــل معــدل بلــغ األول

أكثـركانـت اإلنبـاتمن مرحلة وابتداءً المتأخرةالظروف البیئیة التي سادة في المواعید إلىموعد الزراعة قد یعود 

ین فــي حــفــي حاصــل المــادة الجافــةایجابــاً فانعكســتمالئمــة لنمــو النبــات و بالتــالي زیــادة كفــاءة التمثیــل الضــوئي 

والـذي یـنعكس ایضـًا علـى درجـة حـرارة ) 1الملحـق ( األولهناك انخفـاض فـي درجـة الحـرارة عنـد زراعـة الموعـد 

أخـرىهذه النتائج جاءت متماشـیة مـع بحـوث . التربة مما أثرا سلبًا على العملیات الفسلجیة إلنبات البذور ونموها

  .)15, 9, 8(ة ـالزراعوجدت اختالفا معنویا في وزن النبات الجاف بتأثیر موعد

معــدل فــي النباتــات أعلــىالزیــادة فــي حاصــل المــادة الجافــة حتــى ســجل إلــىزیــادة المســافة بــین الجــور أدى

هــــ ولموســـمي التجربـــة ومتوســـطها / كغـــم ) 4950.60, 5004.48, 4742.03( ســـم 30المزروعـــة بالمســـافة 

اختلفـت عـن أنهـاسـم غیـر 20ا عـن المزروعـة بالمسـافة ولـم تختلـف معنویـ) 2والشكل 2الجدول (على التوالي

هــــ علـــى / كغـــم ) 2881.00, 3176.68, 2630.33( التـــي ســـجلت اقـــل معـــدل ســـم 10المزروعـــة بالمســـافة 

الواسعة بین الجور یرجع إلى زیادة كمیـة الضـوء المعترضـة و النافـذة إلـى فاتإن زیادة الصفة في المسا. التوالي 

كمـــا أن وبالتـــالي قیـــام معظـــم أوراق النبـــات أن لـــم یكـــن جمیعهـــا بعملیـــة التمثیـــل الضـــوئيلنبـــاتلاألوراق الســـفلى 

ن منتشــرة علــى مســاحة اكبــر مــن األرض وهــذا یســاهم فــي زیــادة كفاءتهــا فــي امتصــاص المــاء و و الجــذور قــد تكــ

ادة منتجـات عملیـة التمثیـل وبالتالي زیـ)سم10(العناصر المغذیة مقارنة بالنباتات المزروعة بالمسافات الضیقة

هـذه النتیجـة وجـود عالقـة ارتبـاط موجبـة وأكـد.فـي زیـادة حاصـل المـادة الجافـة الضـوئي لهـا الـذي یـنعكس ایجابـاً 

وعــدد ) **0.458،**0.395، **0.515( عالیــة المعنویــة بــین حاصــل المــادة الجافــة وكــل مــن طــول الجــذر 

،**0.425، **0.706( اف ـووزن الجــــــــــــذر الجــــــــــــ) **0.549،**0.508، **0.595( تفرعــــــــــــات الجــــــــــــذر 

زیادة المسافة بین السـطور أنوفي هذا المجال وجد .في موسمي الدراسة ومتوسطهما وعلى التوالي ) **0.566

وجـد أیضـاأخـرىوفـي محاصـیل زیتیـة ) 8،25(زیـادة فـي نسـبة تـراكم المـادة الجافـة لنبـات السمسـم إلىتأدقد 

  .)31(سم 25–10ظم باتساع المسافة بین الجور من تلنبات وعلى نحو منلزن الجاف تزاید في الو 

معنویة التداخل بـین العـاملین ولمتوسـط الموسـمین فقـط ، وبتفـوق النباتـات المزروعـة فـي ) 2( یبین الجدول 

عـن المزروعـة ولـم تختلـف معنویـا ) هــ / كغـم 6597.71( سم بـین الجـور بـأعلى معـدل 30مایس بالمسافة 20

لكنها اختلفت معنویا عن جمیـع المعـامالت األخـرى التـي ) هـ / كغم 5551.85( سم 20بالموعد نفسه بالمسافة 
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) . هــ / كغـم 2496.68( سـم اقـل معـدل للصفـــة 10أعطت فیها نباتات الموعد انف الـذكر المزروعـة بالمسـافة 

  .ور في هذه الصفة أكثر من تأثیر موعد الزراعة إن معنویة التداخل تبین أن تأثیر المسافة بین الج

  

  )هـ / كغم ( تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في حاصل المادة الجافة ) 2(جدول 

  لموسمي التجربة ومتوسطهما

  مواعید الزراعة  الموسم
المتوسط   )سم ( المسافة بین الجور 

  30  20  10  الحسابي

  الموسم األول

)1998(

  4063.13  4932.80  3900.20  3356.40  نیسان10

  3604.77  4101.83  3812.90  2899.58  نیسان30

  3868.53  5191.45  4779.13  1635.00  مایس20

    4742.03  4164.08  2630.33  المتوسط الحسابي

  10  20  30  

  الموسم الثاني

 )1999(

  3521.93  4281.00  3191.03  3093.75  نیسان10

  4019.44  4013.35  4578.33  3466.65نیسان30

  4965.74  6719.10  5208.53  2969.60  مایس20

    5004.48  4325.96  3176.68  المتوسط الحسابي

  10  20  30  

  متوسط

  الموسمین

  3590.07  4492.11  3399.68  2878.41نیسان10

  3890.19  3761.96  4640.71  3267.90  نیسان30

  4882.08  6597.71  5551.85  2496.68  مایس20

    4950.60  4530.75  2881.00  المتوسط الحسابي

  %5احتمالعند مستوى L . S . Dقیم 

  متوسط الموسمین 19981999  

  775.37  979.99  م. غ   المواعید

  775.37  979.99  1073.41  المسافة بین الجور

  1342.98  م. غ   م. غ   المسافات× المواعید 

  

  :نبات / یة عدد العلب الثمر 

المـادةفـي حاصـل تـأثیرهموعد الزراعة فـي هـذه الصـفة كـان متماشـیا مـع تأثیرإن) 3( یتضح من الجدول 

122.54و 108.17إلـى نیسـان لتصـل 10عند الموعـد علبة93.87ازدادت في الموسم الثاني من آذ, الجافة 

102.57ا ازدادت فـي متوسـط الموسـمین مـن مـایس علـى التـوالي كمـ20نیسـان و30نبات في الموعدین / علبة 

أن زیـادة عـدد ) . 3ل ـالشكـ(يـعلـى التوالـأعـالهدعیـانبات وللمو / علبة 128.69و 113.64إلىعلبة لتصل 

فــي الـذي انعكـس ایجابیـاً ) 2الجـدول (تفوقهـا فـي حاصـل المـادة الجافــةإلــىیرجـع العلـب بتـأخیر موعـد الزراعـة 

ویؤكـد ذلـك عالقـة االرتبـاط , بمتطلبات النمو فیقلل إجهاضها و بالتـالي زیـادة عقـدها لجدیدةاقع النشوء اتجهیز مو 

بین عدد العلب الثمریـة وحاصـل المـادة الجافـة وللموسـم الثـاني) ** 0.574و ** 0.597( عالیة المعنویة ةالموجب

وجــدت أخــرىمــع نتــائج بحــوث هــذه النتیجــة جــاءت متماشــیة .)2الملحــق (وعلــى التــوالي ومتوســط الموســمین
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الثـــانيكمـــا وجـــد الباحـــث )15، 14، 9، 8(نبـــات / معنـــوي لمواعیـــد الزراعـــة فـــي عـــدد العلـــب الثمریـــة تـــأثیر

وعلى التـوالي ) ** 0.38, ** 0.336( الذكر بین هاتین الصفتین أنفةعالقة االرتباط ) 32(العیساويإلىإضافة

  .قطفي دراستهما التي كانت لموسم واحد ف

  

  نبات/ تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في عدد العلب الثمریة ) 3(جدول 

  لموسمي التجربة ومتوسطهما

  الموسم
  مواعید

  الزراعة

المتوسط   )سم ( المسافة بین الجور 

  30  20  10  الحسابي

  الموسم األول

)1998(  

  128.48  216.13  108.96  60.36  نیسان10

  123.52  207.78  118.55  44.23  نیسان30

  130.84  228.97  127.70  35.85  مایس20

    217.62  118.40  46.81  المتوسط الحسابي

  10  20  30    

  الموسم الثاني

 )1999(  

  93.87  140.28  98.70  42.63  نیسان10

  108.17  178.90  102.87  42.73  نیسان30

  122.54  189.25  134.90  43.46  مایس20

    169.48  112.16  42.94  متوسط الحسابيال

  10  20  30    

  متوسط

  الموسمین

  102.57  162.70  97.25  47.96  نیسان10

  113.64  189.48  109.70  41.75  نیسان30

  128.69  203.90  138.21  43.96  مایس20

    185.36  115.05  44.49  المتوسط الحسابي

  %5احتمالعند مستوى L . S . Dقیم 

  متوسط الموسمین   1999  1998  

  19.78  22.29  م. غ   المواعید

  19.78  22.29  16.95  المسافة بین الجور

  م. غ   م. غ   م. غ   المسافات× المواعید 

  

, 217.62( ســم 30معــدل عنــد المســافة أعلــىعــدد العلــب معنویــا باتســاع المســافة بــین الجــور فبلــغ اددأز 

) 4والشــــكل3الجــــدول (دراســــة ومتوســــطهما علــــى التــــوالينبــــات ولموســــمي ال/ علبــــة ) 185.36, 169.48

وبمقـدار األولعلبـة فـي الموسـم 99.22و 170.81بمقدار ازدادتسم فأنها 20و 10وبالمقارنة مع المسافتین 

70.31و 140.87علبــة فــي الموســم الثــاني وكــذا الحــال لمتوســط الموســمین فالزیــادة كانــت 57.32و 126.54

الصـنف المحلـي المسـتخدم فـي الدراسـة تبـین أن لـه القابلیـة علـى مـد تفرعاتـه وسـد الفـراغ أن.اليالتـو علبة وعلى 

أوراقوانتشـاره علـى معظـم وبالتالي كفاءة اعتراض الضوء) سم 30( بین النباتات عند زراعته بالمسافة الواسعة 

عـــدد األوراق نتیجـــة إلـــى قلـــة) .N.A.R(ممـــا یـــؤدي هـــذا إلـــى زیـــادة فـــي معـــدل صـــافي التمثیـــل الضـــوئي النبـــات

فــي تغذیــة مواقــع النشــوء الجدیــدة بمتطلبــات ذلــك ایجابــاً فــانعكس)2الجــدول ) (parasitic(المظللــة والمتطفلــة 
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ویؤكد ذلك عالقة االرتبـاط ،ى مسافات ضیقةلالنمو المالئمة فیزداد عددها و وزنها مقارنة بالنباتات المزروعة ع

، **0.797، **0.867( إلــى ارتباطهــا وبــنفس المعنویــة مــع عــدد التفرعــات فــي النبـــات فضــًال أنفــاً التــي ذكــرت 

أكـــدت دراســـات ســــابقة أن األصـــناف المحلیــــة ال .علـــى التــــواليفـــي موســـمي الدراســــة ومتوســـطهما) **0.832

النتیجـة مـع عـدد اتفقـت.)2(كمـا هـو الحـال فـي األصـناف قلیلـة التفریـع تستجیب إلى الزیادة في الكثافـة النباتیـة 

بوجـــود زیـــادة فـــي عـــدد العلـــب الثمریـــة للنبـــات باتســـاع ) 25،26، 20، 19، 18، 17، 16(مـــن البـــاحثین 

خل العــاملین تــأثیر معنــوي فــي الصــفة خــالل موســمي اولــم یكــن لتــد. المســافة بــین الجــور أو تقلیــل الكثافــة النباتیــة 

  ) .3الجدول (الدراسة ومتوسطهما

  ) :غم ( في العلبة الثمریةوزن البذور 

الموعـدینمایس أعلى معدل معنوي للصفة مقارنة بالنباتات المزروعة في20سجلت النباتات المزروعة في 

4الجـــدول (األولم ـللموســـيـنیســـان فـــي موســـمي الدراســـة ومتوســـطهما باســـتثناء نباتـــات الموعـــد الثانـــ30و 10

وفـي الموسـم الثـاني كانـت الزیـادة % 17.03و 106.80بنسـبة نهمـاعازدادتاألولففـي الموسـم ) . 5الشكلو 

قیاســـــا % 19.27و 106.31متوســـــط الموســـــمین هـــــذه الزیـــــادة فبلغـــــت نتـــــائجوأكـــــدت% 15.08و 102.65

تفـــوق وزن البـــذور فـــي العلبـــة فـــي النباتـــات المزروعـــة إن. وعلـــى التـــوالي أعـــالهالنباتـــات المزروعـــة بالموعـــدین ب

أكثــرالظــروف البیئیــة التــي ســادت فــي فتــرة تكــوین البــذور وامتالئهــا كانــت أنإلــىایس قــد یرجــع مــ20بالموعــد 

التـي انعكسـت ایجابیـا فـي زیـادة حجـم البـذور و )1الملحـق ( نواتجـهوانتقـالمالئمة لزیادة كفـاءة التمثیـل الضـوئي 

بـین هـذه ومعنویـةقة ارتبـاط موجبـةوجدت عال, ) 2الجدول ( تفوقها في حاصل المادة الجافة إلىووزنها فضال 

بعــضوقــد أكــد هــذه النتیجــة ، ) 2الملحــق (و للموســم الثــاني فقــط) * 0.337( الصــفة وحاصــل المــادة الجافــة 

  .بوجود اختالف معنوي بین مواعید الزراعة في وزن البذور بالعلبة الثمریة ) 9، 8(الباحثین 

وعلــى العمــوم ) 4الجــدول( ه الصــفة وللموســم الثــاني فقــطفــي هــذأیضــا أثــرت المســافة بــین الجــور معنویــا

في موسمي الدراسة ومتوسطهما أعلى معدل لوزن البـذور )سم10(أعطت النباتات المزروعة بالمسافة الضیقة

سـم اقـل معـدل 20غـم وعلـى التـوالي فـي حـین أعطـت المزروعـة بالمسـافة0.19و0.19, 0.20في العلبة بلغ 

أن زیادة وزن البذور في العلبة بالمسافة الضیقة .)6الشكل (غم وعلى التوالي)0.16, 0.15,0.16(لها

وقــد وجـدت عالقـة ارتبــاط سـالبة غیــر معنویـة بــین ) . 3الجـدول (یرجـع إلـى قلــة عـدد العلــب الثمریـة فـي النبــات

كانــت أنهــاعلــى التــوالي غیــر ) 0.165-, 0.301-( ومتوســط الموســمین األولفــي الموســم هــاتین الصــفتین

فـي هـذاقلة عـدد الفـروع بالنبـات فـانعكسإلىكما یرجع ذلك , ) 0.078( في الموسم الثاني موجبة غیر معنویة 

التــي ویؤكــد ذلــك عالقــة االرتبــاط ،البــذور المتالئهــا وزیــادة وزنهــا إلــىلتنتقــلتــوفیر قــدر اكبــر مــن المــواد الممثلــة 

ولموسـمي الدراسـة ) **0.313-, 0.182-, * 0.412-( وزن البذور في العلبـةو بین الصفة األخیرةوجدت 

التــي كانــت لموســم واحــد فقــط عالقــة ارتبــاط تهفــي دراســ)32(وجــد العیســاوي أیضــا. ومتوســطهما علــى التــوالي 

, ** 0.41-( بـات ن/ سالبة عالیة المعنویة بین وزن البذور في العلبة وكل من عـدد الفـروع وعـدد العلـب الثمریـة 

(لم یؤثر التداخل بین العـاملین معنویـا فـي الصـفة فـي موسـمي الدراسـة ومتوسـطهما.وعلى التوالي) ** 0.38-

  ) .4الجدول 

  

  )غم ( تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في وزن البذور في العلبة الثمریة ) 4(جدول 

  لموسمي التجربة ومتوسطهما

المتوسط   )سم ( المسافة بین الجور   مواعید  موسمال
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  الحسابي  30  20  10  الزراعة

  الموسم األول

)1998(  

  0.10  0.10  0.09  0.12  نیسان10

  0.18  0.17  0.18  0.20  نیسان30

  0.21  0.18  0.18  0.28  مایس20

    0.15  0.15  0.20  المتوسط الحسابي

  10  20  30    

  الموسم الثاني

 )1999(  

  0.11  0.10  0.10  0.14  نیسان10

  0.20  0.21  0.18  0.21  نیسان30

  0.23  0.26  0.21  0.22  مایس20

    0.19  0.16  0.19  المتوسط الحسابي

  10  20  30    

  متوسط

  الموسمین

  0.11  0.10  0.10  0.13  نیسان10

  0.19  0.21  0.18  0.19  نیسان30

  0.23  0.25  0.20  0.24  مایس20

    0.18  0.16  0.19  المتوسط الحسابي

  %5احتمالعند مستوى L . S . Dقیم 

  متوسط الموسمین 1999  1998  

  0.03  0.03  0.05  المواعید

  م. غ   0.03  م. غ   المسافة بین الجور

  م. غ   م. غ   م. غ   المسافات× المواعید 

  

  ) :غم ( بذرة 1000وزن 

30ي هذه الصفة وبتفوق النباتات المزروعة في معنویا فأثرتمواعید الزراعة أن) 5( یتضح من الجدول 

بـذرة فـي موسـمي الدراسـة ومتوسـطهما علـى التـوالي 1000/ غم 3.44و3.37, 3.64معدل بلغ بأعلىنیسان 

, 2.91اقــل معــدل بلــغ األولالموعــد أعطــىمــایس حیـث 20نیســان و10مقارنـة بالنباتــات المزروعــة بالموعــدین 

وجود اختالفات معنویة في وزن إلىأخرىتوصلت بحوث أیضا.)7الشكل (واليغم وعلى الت2.96, 2.98

  .)8،9،10،14،15(بذرة بتأثیر موعد الزراعة 1000

  

  

  

  

  )غم ( بذرة 1000تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في وزن ) 5(جدول 

  لموسمي التجربة ومتوسطهما

  الموسم
  مواعید

  راعةالز 

المتوسط   )سم ( المسافة بین الجور 

  30  20  10  الحسابي

  الموسم األول

)1998(  

  2.91  3.17  2.94  2.64  نیسان10

  3.64  3.80  3.61  3.52  نیسان30
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  3.36  3.52  3.19  3.38  مایس20

    3.49  3.24  3.18  المتوسط الحسابي

  102030  

  الموسم الثاني

 )1999(  

  2.98  3.13  2.92  2.90  نیسان10

  3.37  3.76  3.23  3.11  نیسان30

  3.16  3.34  3.05  3.09  مایس20

    3.41  3.07  3.03  المتوسط الحسابي 

  10  20  30    

  متوسط 

  الموسمین

  2.96  3.12  2.94  2.83  نیسان10

  3.44  3.78  3.34  3.20  نیسان30

  3.20  3.39  3.08  3.13  مایس 20

    3.43  3.12  3.05  المتوسط الحسابي

  %5احتمالعند مستوى L . S . Dقیم 

  متوسط الموسمین   1999  1998  

  0.07  0.07  0.06  المواعید

  0.07  0.07  0.06  المسافة بین الجور

0.13  0.12  0.10  المسافات× المواعید 

  

معــدل أعلــىبــذرة مــع اتســاعها حتــى بلــغ 1000وفیمــا یخــص المســافات الزراعیــة فقــد وجــد زیــادة فــي وزن 

( سم فـي الموسـم الثـاني فقـط 20و 10سم وكانت الزیادة غیر معنویة بین المسافتین 30في المسافة انوي لهمع

غــم وفــي الموســم 3.49إلــىثــم 3.24إلــى3.18مــن األولوزنهــا فــي الموســم ازدادذإ،) 8والشــكل 5الجــدول 

3.05لموسمین هذا االتجاه فازدادت مـن نتائج متوسط  اأكدتغم ثم 3.41و 3.07إلى3.03الثاني ازداد من 

مرحلـــة نشـــوء إن.ســـم علـــى التـــوالي30و20, 10بـــذرة ولمســـافات الجـــور 1000/ غـــم 3.43و 3.12إلـــى

النبــات لهــذا فــأن أنســجةاســتهالكي للمــواد الغذائیــة المصــنعة والمخزونــة فــي بمصــالبــذور وتطورهــا تعتبــر اكبــر

(لضـــوء وزیـــادة المـــواد المصـــنعةلبحكـــم كفـــاءة اعتراضـــها )ســـم30(اســـعةالو ةالنباتـــات المزروعـــة فـــي المســـاف

كانـت قـادرة علـى تـوفیر متطلبـات نمـو وامـتالء البـذور مـن فإنهـاورغـم زیـادة عـدد العلـب الثمریـة فیهـا ) 2الجدول 

موجبــة وجـدت عالقــة ارتبـاط. بــذرة 1000والــذي انعكـس فـي وزن النبـات أنســجةالمـواد المصـنعة والمخزونــة فـي 

بــین هـذه الصــفة وعـدد العلــب الثمریـة فــي النبـات خــالل الموسـم الثــاني للتجربـة لكــن ) ** 0.598( عالیـة المعنویـة 

ومتوسـط الموسـمین ونفـس العالقـة األولفي الموسـم ) 0.182, 0.034( هذه العالقة كانت موجبة غیر معنویة 

زیــادة فــي )26(وآخــرونMandalاالتجــاه الحــظوفــي هــذا.) 2الملحــق (ظهــرت مــع وزن البــذور فــي العلبــة

  .ة ـلم تصل حدود المعنویأنهاأالبذرة مع تقلیل الكثافة النباتیة 1000وزن 

النباتـات فأعطـت. معنوي فـي الصـفة تأثیرأحداثإلىالتداخل بین موعد الزراعة والمسافة بین الجور أدى

غـم مقارنـة 3.78و3.76, 3.80معـدل بلـغ أعلـىوأخرىةسم بین جور 30بالمسافة و نیسان 30المزروعة في 

/ غـم 2.83و2.90, 2.64اقـل معـدل بلـغ أعطـتسـم التـي 10المسافة تأثیرنیسان تحت 10بالمزروعة في 

االختالفـات أنیتضـح مـن هـذا التـداخل .)5الجـدول (بذرة ولموسمي الدراسة ومتوسطهما علـى التـوالي1000

  .مواعید الزراعة تأثیرتحت يءالناتجة عن اختالفات مسافات الزراعة لم تكن نفس الشبذرة1000في وزن 
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  ) :هـ / كغم ( حاصل البذور 

زیـادة معنویـة فـي إلـىأدىنیسـان 10األولموعـد الزراعـة عـن الموعـد تـأخیرأن) 6( یتضح من الجدول 

(مــایس فــي موســمي الدراســة ومتوســطهما20معــدل فــي النباتــات المزروعــة بالموعــد أعلــىحاصــل البــذور فبلــغ 

و 10هـــ عــن نباتــات الموعــدین / كغــم 182.24و 834.84بمقــدار األولفــي الموســم تتفوقــفقــد،)9الشــكل 

وفـــي الموســـم الثـــاني بلـــغ التفـــوق ،نیســـان30نیســـان علـــى التـــوالي وكـــان التفـــوق غیـــر معنویـــا مـــع الموعـــد 30

هـــ / كغــم 539.30و 1303.00بلــغ فمتوســط الموســمین هــذا التفــوق دأكــهـــ  ثــم / كغــم 490.15و 1299.80

نبــات / بحاصــل المــادة الجافــة وعــدد العلــب الثمریــة مــایس 20تفــوق النباتــات المزروعــة فــي إن. علــى التــوالي 

ك فـي زیـادة الحاصـل ویؤكـد ذلـك ایجابـاً ن ینعكس ذلوأالبد ) 4, 3, 2ول االجد(وكذلك وزن البذور في العلبة

فـــي موســـمي الدراســـة ومتوســـطهما صـــفاتلیـــة المعنویـــة بـــین حاصـــل البـــذور وتلـــك الاعةعالقـــة االرتبـــاط الموجبـــ

)9(المحمــدياوجــد) . 2الملحــق (حیــث كانــت موجبــة غیــر معنویــةاألولالموســمفــي األولــىباســتثناء الصــفة 

)32(أمـا العیسـاويوزن النبـات الجـاف لكنها كانت موجبة غیر معنویة مـعاألخیرتینالعالقة نفسها مع الصفتین 

موجبــة عالیــة المعنویــة لحاصــل البــذور مــع عــدد العلــب الثمریــة وموجبــة معنویــة مــع وزن النبــات فقــد وجــد عالقــة 

لمواعید الزراعة اً معنویاً تأثیر وجدوا )6،7،9،11،14،15، 4(النتیجة مع عدة باحثین اتفقت. الجاف 

الظروف البیئیة وخصوصا درجة الحرارة و المدة الضوئیة تؤثر بشكل كبیر فـي إنعلى دواوأكفي حاصل البذور 

  .نبات السمسم حاصلو نمو 

حاصل للبذور قد حصل في النباتات المزروعة بالمسافة أعلىأن) 10(والشكل ) 6( یتضح من الجدول 

هـــ عـن النباتـات المزروعـة بالمســافتین /كغـم 318.14و 500.28بمقـدار األولسـم وقـد تفوقـت فــي الموسـم 30

هـــ وكــان االتجــاه / كغــم 303.93و 480.37ســم وعلــى التــوالي كمــا تفوقــت فــي الموســم الثــاني بمقــدار 20و10

هـ وعلـى التـوالي وكانـت الزیـادة غیـر معنویـة / كغم 330.15و 582.67نفسه في متوسط الموسمین فبلغ التفوق 

حاصــل البــذور هــو إن.موســمي التجربــة لكنهــا معنویــة فــي متوســط الموســمینســم فــي20و 10بــین المســافتین 

الصفات األخرى لذلك فأن زیادته بتوسیع المسافة الزراعیة وخصوصـا المسـافة المحصلة النهائیة لمكوناته وبعض

ذلك وزن نبــات وكــ/ فــي حاصــل المــادة الجافــة وعــدد العلــب الثمریــة بهــذه المســافةهإلــى تفوقــجــاء نتیجــةســم 30

ویؤكد هذه النتیجة . في زیادة حاصل البذور ایجاباً تنعكساعلى التوالي مما )5, 3, 2ول االجد(بذرة1000

باسـتثناء حاصـل المـادة الجافـة و وزن أعـالهالصـفاتعالیة المعنویـة لحاصـل البـذور مـعةموجبالرتباط االعالقة 

النتیجة مع نتـائج عـدد مـن تتماش.)2الملحق (معنویةحیث كانت موجبة غیراألولبذرة في الموسم 1000

تقلیـل الكثافـة النباتیـة یـؤثر بشـكل معنـوي فـي زیـادة حاصـل البـذور أوزیادة المسافة بین الجور أنالباحثین وجدوا 

)17،18،19،20،24(.  

  

  )هـ / كغم ( ذور تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في حاصل الب) 6(جدول 

  لموسمي التجربة ومتوسطهما

  الموسم
  مواعید

  الزراعة

المتوسط   )سم ( المسافة بین الجور 

  30  20  10  الحسابي

  الموسم األول

)1998(  

  1021.39  1125.84  822.08  1116.25  نیسان10

  1673.99  1971.96  1697.49  1352.50  نیسان30

  1856.23  2272.24  1896.03  1400.42  مایس20



79

    1790.01  1471.87  1289.73  المتوسط الحسابي

  102030  

  الموسم الثاني

 )1999(  

  840.19  776.40  765.00  979.18  نیسان10

  1649.93  2004.33  1475.00  1470.45  نیسان30

  2140.08  2633.78  2262.70  1523.75  مایس20

    1804.83  1500.90  1324.46  المتوسط الحسابي 

  10  20  30    

  متوسط 

  الموسمین

  884.51  877.37  772.40  1003.76  نیسان10

  1648.21  2094.19  1569.17  1281.28  نیسان30

  2187.51  2661.49  2301.03  1600.00  مایس 20

    1877.68  1547.53  1295.01  المتوسط الحسابي

  %5احتمالعند مستوى  L . S . Dقیم 

  متوسط الموسمین   1999  1998  

  227.58  281.48  248.56  المواعید

  227.58  281.48  284.56  المسافة بین الجور

394.18  487.53  430.51  المسافات× المواعید 

  

تـأثیرسـم تحـت 30وبتفـوق النباتـات المزروعـة بالمسـافة العاملینالتداخل بین معنویة) 6( یوضح الجدول 

هــــ ولموســـمي التجربـــة / بـــذوركغـــم2661.49و2633.78, 2272.24معـــدل بلـــغ بـــأعلىمـــایس 20الموعـــد 

نیســان اقــل 10الموعــد تــأثیرســم تحــت 20النباتــات المزروعــة بالمســافة أعطیــتا علــى التــوالي فیمــا مومتوســطه

ســـم 30النباتـــات المزروعـــة بالمســـافة إن. هــــ علـــى التـــوالي / كغـــم )772.40, 765.00, 822.08(معـــدل

أكثـرمـایس كـان 20الموعـد أنإلـىفضـال األخـرىاقل تنافس علـى عناصـر النمـو و لإلضاءةتعرضا أكثرتكون 

البــذور ممــا انعكــس كــل هــذا فــي زیــادة ءفــي مرحلــة تكــوین العلــب الثمریــة وامــتالوصــاً مالئمــة لنمــو النبــات وخص

  .الحاصل 

  

  

  ( % ) :نسبة الزیت في البذور 

(اـمــنیســان فــي موســمي التجربــة ومتوسطه10الزراعــة عــنموعــدبتــأخیرنســبة الزیــت فــي البــذور ازدادت

30عنــد الموعــد % 54.18إلــىلتصــل أعــالهللموعــد % 51.95مــن ازدادتاألولفــي الموســم ) .7الجــدول 

56.74و 56.22إلـى% 53.00مایس كما ازدادت في الموسم الثاني من 20للموعد % 55.04إلىنیسان ثم 

أعاله دیاعللمو و % 56.35إلىثم 55.79إلى52.66سمین فازدادت من وكان االتجاه نفسه في متوسط المو % 

مـــایس فــي الموســـم 20نیســان و 30ولــم تكـــن االختالفــات معنویـــة بــین الموعـــدین ) 11الشـــكل (وعلــى التــوالي

تبــاین فــي درجــة الإلــىأن االخــتالف فــي نســبة الزیــت بــین مواعیــد الزراعــة قــد یعــزى . الثــاني ومتوســط الموســمین 

هــذه النتیجــة بحــوث تأكــدوقــد .)1الملحــق (حــرارة و المــدة الضــوئیة خــالل مرحلــة تكــوین البــذور ونضــجهاال

نفس السـبب إلىموعد الزراعة وعزوا ذلك بتأثیروجدت اختالفا في نسبة الزیت ) 2،8،9،12،14(أخرى

  .أعالهالذي ذكر في 
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  ( % )الجور وتداخلهما في نسبة الزیت بالبذور تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین ) 7(جدول 

  لموسمي التجربة ومتوسطهما

  الموسم
  مواعید

  الزراعة

المتوسط   )سم ( المسافة بین الجور 

  30  20  10  الحسابي

  الموسم األول

)1998(  

  51.95  52.84  51.37  51.64  نیسان10

  54.18  55.37  54.59  52.59  نیسان30

  55.04  56.11  55.15  53.87  مایس20

    54.77  53.71  52.70  المتوسط الحسابي

  10  20  30    

  الموسم الثاني

 )1999(  

  53.00  53.38  53.20  52.43  نیسان10

  56.22  57.66  56.14  54.85  نیسان30

  56.74  57.67  56.51  56.03  مایس20

    56.24  55.28  54.44  المتوسط الحسابي 

  10  20  30    

  متوسط 

  الموسمین

  52.66  53.35  52.70  51.94  نیسان10

  55.79  57.10  55.91  54.37  نیسان30

  56.35  57.21  56.16  55.67  مایس 20

    55.89  54.92  53.99  المتوسط الحسابي

  %5احتمالعند مستوى L . S . Dقیم 

  متوسط الموسمین 1999  1998  

  0.61  0.58  0.82  المواعید

  0.61  0.58  0.82  المسافة بین الجور

  م. غ   م. غ   م. غ   المسافات× المواعید 

  

  

أدى اتساع المسافة بین الجور إلى زیادة معنویـة فـي نسـبة الزیـت حتـى بلغـت أعلـى نسـبة فـي بـذور النباتـات 

ا علــــى التــــوالي مولموســــمي التجربــــة ومتوســــطه% )55.89, 56.24, 54.77(ســــم30المزروعــــة بالمســــافة 

% 53.99و52.70,54.44م حیــث أعطــت المســافة األولــى اقــل نســبة بلغــت ســ20و 10مقارنــة بالمســافتین 

والشـكل 7الجـدول (أعـالهنسبة زیت كانت وسطا تقریبا بین المسافتین أعطت المسافة الثانیةبینماوعلى التوالي 

أو ) 27(بزیــادة المســافة بــین الســطورزادمحتــوى بــذور السمســم مــن الزیــت قــد إنوجــدالســیاقوفــي هــذا.)12

  ) .28، 26(الكثافة النباتیةتقلیل

  .لهذه الصفة تأثیرهالتداخل بین موعد الزراعة و المسافة بین الجور لم یكن معنویا في إن

  ) :هـ / كغم ( حاصل الزیت 

الــذي سـلكه فــي حاصــل التـأثیرفــي حاصــل الزیـت بــنفس أثـرموعــد الزراعـة قــد أن)8( یتبـین مــن الجـدول 

هـــ عــن / كغــم زیــت 114.26و 493.82مــایس بمقــدار 20ث تفوقــت النباتــات المزروعــة بالموعــد حیــ, البــذور 
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مع نباتات الموعـد الثـاني ولم یكن التفوق معنویا األولنیسان في الموسم 30و 10النباتات المزروعة بالموعدین 

وعلــى هـــ/ كغــم زیــت285.37و 770.09فــي الموســم الثــاني فكــان معنویــا بــین جمیــع مواعیــد الزراعــة فبلــغ أمــا

علـى التـواليزیـت كغـم 310.84و 768.15التوالي وجاءت نتائج متوسط الموسمین لتؤكد هـذا التفـوق الـذي بلـغ 

مـایس بحاصـل الزیـت یعـزى إلـى تفوقهـا فـي حاصـل البـذور 20تفوق النباتات المزروعة فـي إن) . 13الشكل (

ویؤكــد ذلــك االرتبــاط الموجــب . ه تــعــامالن أساســیان فــي حســاب قیمذ یعــدانإ) 7, 6ینالجــدول(ونســبة الزیــت

عــالي المعنویــة بــین حاصــل الزیــت وهــاتین الصــفتین فــي الموســم األول ومتوســط الموســمین والموجــب المعنــوي فــي 

بـاحثین وجـدوا اختالفـا فـي حاصـل الزیـت بتـأثیر عـدةوتوصـل إلـى نتـائج متشـابهة) . 2الملحـق (الموسم الثـاني

العیســاويأیضــاً وأكــدهاالــذكر أنفــةنفــس عالقــة االرتبــاط ثــانيالكمــا وجــد الباحــث )8،9،15(الزراعــة موعــد

  .كانت موجبة غیر معنویة مع نسبة الزیت في البذور هامع حاصل البذور لكن)32(

وعنــد ) . 14الشــكل (ســم30عنــد المســافة أقصــاهأزداد حاصــل الزیــت باتســاع المســافة بــین الجــور فبلــغ 

علـى % 23.47و 44.62بنسـبة األولا في الموسـم مازدادت عنهأنهاسم نجد 20و 10تینمقارنتها مع المساف

51.22الزیـادةوكذلك الحال في متوسط الموسـمین فكانـت% 23.08و 42.26التوالي وبلغت في الموسم الثاني 

یـــرتین عـــن بعضـــهما معنویـــا فـــي موســـمي ولـــم تختلـــف المســـافتین األخ) 8الجـــدول (وعلـــى التـــوالي% 23.83و 

)ســم30(زیــادة حاصــل الزیــت فــي المســافة الزراعیــة الواســعةأن. الدراســة لكنهــا اختلفــت فــي متوســط الموســمین 

(بینهمـاالموجـودةیؤكـد ذلـك عالقـة االرتبـاط أسـلفناكمـا و , موعـد الزراعـة ذكـر عنـدنفس السـبب الـذي إلىیرجع 

إلــىأدىر الكثافــة النباتیــة لمحصــول السمســم قــد یــتغیأنالبــاحثینبعــضل الحــظ وفــي هــذا المجــا) . 2الملحــق 

  ) .2،8(اختالف في حاصل الزیت بوحدة المساحة 

تــأثیرمــایس تحــت 20النباتــات المزروعــة فــي أنو معنویــة التــداخل بــین العــاملین)8(الجــدولیتضــح مــن

مقارنـــة فـــي موســـمي الدراســـة ومتوســـطهمال الزیـــتمعـــدل لحاصـــبـــأعلىســـم بـــین الجـــور قـــد تفوقـــت 30المســـافة 

اقـل معـدل وبفـارق معنـوي بینهمـا بلـغ أعطـتسـم التـي 20المسـافة تأثیرنیسان تحت 10المزروعة في بالنباتات

االختالفـات أنإلـىمعنویـة التـداخل تشـیر أن. علـى التـوالي هـ/ زیتكغم1115.94و1111.83, 850.30

  .في مواعید الزراعة المختلفة يء الشمسافات الزراعة لم یكن نفس بتأثیرفي حاصل الزیت 

  

  

  )هـ / كغم ( تأثیر مواعید الزراعة والمسافة بین الجور وتداخلهما في حاصل الزیت ) 8(جدول 

  لموسمي التجربة ومتوسطهما

  الموسم
  مواعید

  الزراعة

المتوسط   )سم ( المسافة بین الجور 

  30  20  10  الحسابي

  م األولالموس

)1998(  

  531.29  593.34  423.32  577.22  نیسان10

  910.86  1092.16  927.45  712.98  نیسان30

  1025.12  1273.60  1045.82  755.94  مایس20

    986.37  798.86  682.05  المتوسط الحسابي

  10  20  30    

  الموسم الثاني

 )1999(  

  445.17  415.00  407.30  513.20  نیسان10

  929.89  1155.25  828.35  806.08  نیسان30
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  1215.26  1519.13  1274.33  852.33  مایس20

    1029.79  836.66  723.87  المتوسط الحسابي

  10  20  30    

  متوسط

  الموسمین

  465.55  468.10  407.46  521.08  نیسان10

  922.86  1194.73  876.53  697.32  نیسان30

  1233.70  1523.40  1289.07  888.63  مایس20

    1062.08  857.68  702.35  المتوسط الحسابي

  %5احتمالعند مستوى L . S . Dقیم 

  متوسط الموسمین 1999  1998  

  123.69  152.31  138.04  المواعید

  123.69  152.31  138.04  المسافة بین الجور

  214.23  263.81  239.10  المسافات× المواعید 

  

) هــ / كغـم 1523.40( والزیـت ) هــ / كغـم 2661.49( ور نستنتج من هذا البحث بان أعلـى حاصـل للبـذ

سـم بـین 30مـایس وعلـى مسـافة 20الصنف المحلي في / كمعدل للموسمین قد تحقق من زراعة نباتات السمسم 

  .الجور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معدالت درجات الحرارة االعتیادیة ، الرطوبة النسبیة ، ساعات السطوع ، كمیة األمطار) 1(ملحق 

  عة الریاح خالل موسمي التجربةوسر 

سم
وا
لم

ا
  

  المعدالت

  

  الشهر

معدل درجات 

الحرارة 

  )مº(االعتیادیة 

معدل الرطوبة 

  (%)النسبیة 

معدل ساعات 

  السطوع

كمیة األمطار 

  )ملم ( 

سرعة الریاح 

  )ثا / م ( 

ل 
ألو

 ا
سم

مو
ال

)
19

98
(  

  2.6  9.5  7.6  63  15.1  آذار

  2.1  2.0  9.8  52  22.1  نیسان

  2.1  10.1  10.6  47  27.4  مایس

  2.5  0.0  12.6  39  32.9  حزیران
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  2.5  0.1  12.2  35  34.6  تموز

  1.7  0.0  11.3  37  34.3  آب

  1.9  0.0  10.6  43  29.8  أیلول

  2.0  0.0  10.0  47  23.5  تشرین أول

  1.1  0.1  6.4  64  17.9  تشرین ثاني

ي 
ثان

 ال
سم

مو
ال

)
19

99
(  

  3.0  0.7  8.7  49  16.7  آذار

  2.8  0.4  10.1  45  22.6  نیسان

  3.2  0.2  10.1  35  28.5  مایس

  2.4  0.0  11.5  36  31.6  حزیران

  2.8  0.0  12.2  34  33.7  تموز

  2.1  0.0  11.1  35  33.9  آب

  1.5  0.0  10.9  42  29.1  أیلول

  1.7  0.1  7.9  51  24.3  تشرین أول

  T. R.1.8  7.1  60  15.2  تشرین ثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االرتباط البسیط بین الصفات المدروسة لمحصول السمسم في موسمي الدراسة ومتوسطهمامعامل ) 2(ملحق 

  حاصل البذور  نسبة الزیت  حاصل الزیت  الصفات  المواسم
1000وزن 

  بذرة

وزن البذور 

  في العلبة

عدد العلب 

  الثمریة

حاصل المادة 

  الجافة

الموسم 

  األول

 )1998(  

  1.00  0.614**  0.280-  0.213-  0.311  0.199  0.311  حاصل المادة الجافة

    1.00  0.301-  0.034  0.478**  0.428**  0.488**  عدد العلب الثمریة

      1.00  0.204  0.487**  0.423*  0.482**  وزن البذور في العلبة

        1.00  0.252  0.338*  0.257  بذرة1000وزن 

          1.00  0.791**  0.999**  حاصل البذور

            1.00  0.819**  نسبة الزیت
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              1.00  حاصل الزیت

الموسم 

  الثاني

 )1999(  

  1.00  0.597**  0.337*  0.218  0.580**  0.384*  0.508**  حاصل المادة الجافة

    1.00  0.078  0.598**  0.560**  0.505**  0.210  عدد العلب الثمریة

      1.00  0.436**  0.744**  0.656**  0.423*  وزن البذور في العلبة

        1.00  0.504**  0.698**  0.205  بذرة1000وزن 

          1.00  0.734**  0.362*  حاصل البذور

            1.00  0.347*  نسبة الزیت

              1.00  حاصل الزیت

متوسط 

  الموسمین

  1.00  0.574**  0.001  0.125-  0.451**  0.317**  0.385**  حاصل المادة الجافة

    1.00  0.165-  0.182  0.495**  0.362**  0.163  عدد العلب الثمریة

      1.00  0.206  0.602**  0.526**  0.329**  وزن البذور في العلبة

        1.00  0.265*  0.252*  0.069  بذرة1000وزن 

          1.00  0.702**  0.373**  حاصل البذور

            1.00  0.352**  نسبة الزیت

              1.00  حاصل الزیت

  على التوالي% 1و % 5احتمال مستوىمعنوي عند** ، * 
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