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

  تأثیر موعد الزراعة في الحاصل ونوعیته لعدة أصناف من السمسم

L.indicumumSesam  
  

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

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة *
  جامعة بغداد/ ة كلیة الزراع**
  جامعة تكریت/  كلیة الزراعة ***

  

  الخالصة

محافظــة / ناحیــة الخالدیــة / طینیــة فــي منطقــة الجزیــرة ةنفــذت تجربــة حقلیــة فــي تربــة ذات نســجه مزیجــ

1,مـایس 15, مـایس1( لزراعـة لم بهـدف معرفـة تـأثیر أربعـة مواعیـد 2000االنبار في الموسم الصیفي لعـام 

)رافـدین , بابـل , عشـتار , المحلـي ( مـن السمسـمربعـة أصـنافألفـي الحاصـل ونوعیتـه)حزیـران 15, حزیران 

وتلخصـــت فـــي تصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة وبـــثالث مكـــررات ) 4× 4( وضـــعت المعـــامالت العاملیـــة 

  :النتائج بما یلي 

حاصـل , بـذرة1000وزن , معنویا على جمیع األصناف في طول العلبة الثمریـةالصنف عشتارتفوق

/ كغـم ) 2119.99، 2300.31( وتفوق في إعطاء أعلى معـدل لحاصـل البـذور نسبة الزیت وكذلك فيالبذور 

  .مایس على التوالـي 15و 1هـ عند زراعته في / كغم ) 1221.86، 1283.68( هـ وحاصل الزیت 

مواعیـدوالنوعیة مقارنـة بالالحاصلاتأعلى معدل ألغلب صفمایس15أعطت النباتات المزروعة في 

  .ة ـحزیران أدنى قیمة لها باستثناء طول العلبة الثمری15األخرى التي أعطت فیها النباتات المزروعة في 

نستنتج من هذه الدراسة بان زراعـة الصـنف عشـتار فـي النصـف األول مـن مـایس كفیـل بإعطـاء أفضـل 

.إنتاجیة للبذور والزیت في وحدة المساحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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Effect of sowing dates in yield and its quality for several cultivars of 
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Abstract
A field experiment has been conducted in silty clay loam in Al-Jazira region in 

Al-Khalidia town - Al-Anbar province during summer season of 2000. to study the 
effect of four dates of sowing (1 may, 15 may, 1 June, 15 June) on yield and its 
quality of four cultivars of sesame (Al-Mahali, Ishtar, Babel, Rafadeen) and determine 
the best cultivar and date of sowing under the climate of Al-Anbar province. These 
factors (4×4) input with completely Randomize Block design with three replicates.
The results summarized:

Ishtar cultivar are superior significantly than others cultivars in capsule length, 
weight of 1000 seeds, seeds yield and also oil percentage and gave ahighest mean of 
seed yield (2300.31 , 2119.99) Kg/Ha and oil yield (1283.68 , 1221.86) Kg/Ha when 
that sowing in I and 15 may respectively.

The plants sown in the 15 may gave a highest mean for the most yield 
characteristics and quality as compared with others sowing dates, while the plants 
sowing in 15 June gave a less mean for above except capsule length.

We concluded from this study that Ishtar cultivar when sowing in the first half of 
may gave abest yield for seeds and oil in area unit.

  

  المقدمة

( الــذي تقــدر نسبتــه بالدرجـة الرئیسـیة للحصـول علـى الزیـتL.indicumSesamumیـزرع السمسـم 

15(درات ـوالكاربوهیــ)% 25–20( ن ـالبروتیــعــنالــذي یعــد مــن أجــود أنــواع الزیــوت فضــال )60%–45

إضـافة لحلویات والمعجنات والراشـي والفیتامینات وعناصر الفسفور والكالسیوم ولهذا تدخل بذوره في صناعة ا)% 

ورغـم أهمیـة المحصـول التصـنیعیة و التغذویـة أال أن زراعتـه فـي ) . 1(كسبته في عالئق الحیوانات إلى استخدام 

متعــددة تحــد مــن التوســع فــي زراعتــه مــن أبرزهــا عــدم وجــود األصــناف الجیــدة ذات مشــاكلالعــراق مازالــت تواجــه

یستخدم الصنف المحلي المزروع منذ فترة طویلة في القطر الذي یتصـف زارع العراقي اإلنتاجیة العالیة فال زال الم

الــذي یعطــي المالئــمزراعــةالعــدم ضــبط موعــد عــن ذلــكة لكــن یتســم بعــدم النقــاوة فضــال قــبالتــأقلم لظــروف المنط

ة إذا زرع متـأخرًا المبكـر األمطـارسـقوطواإلنتـاج والـذي یبعـد المحصـول عـن النبات الفرصة الكافیة للنمـو والنضـج 

وان التبكیـر فـي الزراعـة قـد یسـبب تفـتح العلـب الثمریـة ا أنبات البذور داخل الثمار هوالتي تسبب مشاكل كثیرة أهم

الدراسـة بهـدف التوصـل هـذه نفـذت ذلـك على وبناءاً .ها وبالتالي فقدان نسبة كبیرة من الحاصلمنوسقوط البذور 

وفي مواعیـد زراعـة یمكـن مـن خاللهـا منها الصنف المحلي ضأصناف بأربعة زراعةإلى أفضل صنف من خالل 

وبحكم التباین الوراثي بین أصناف . معرفة الموعد المالئم لإلنتاج تحت ظروف البیئة التي زرعت فیها األصناف 

صـل السمسم فان هذا سینعكس في اختالف استجاباتها لظروف البیئة المحیطة وبالتالي اختالفها في مكونات الحا

وحاصــل البــذور ونوعیتــه ، وتاكیــدًا علــى ذلــك وجــدت عــدة دراســات أجریــت لتقیــیم عــدة أصــناف مــن السمســم وفــي 

عدد العلب الثمریـة لكـل نبـات ، عـدد ( مناطق مختلفة من العالم أن األصناف تختلف كثیرًا في مكونات الحاصل 
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، 4، 3، 2(ها في حاصل البـذور ونوعیتـه فانعكس هذا في اختالف) بـذرة 1000ووزن البذور في العلبة ، وزن 

أن الصـــنف عشـــتار قـــد تفـــوق معنویـــًا علـــى الصـــنف ) 10(وفـــي العـــراق الحـــظ الجبـــوري ) . 9، 8، 7، 6، 5

بـذرة ، حاصـل البـذور والزیـت وكـذلك 1000العلبـة ، وزن / نبات ، عدد البذور / المحلي في عدد العلب الثمریة 

ذا التفوق إلـى طبیعـة الصـنف الوراثیـة واسـتجابته للظـروف البیئیـة بشـكل أفضـل مـن نسبة الزیت ، وعلل الباحث ه

إذ الحــظ أیضــا تفــوق الصــنف عشــتار فــي ) 11(وكــان هــذا االتجــاه نفســه فــي دراســة الجنــابي . الصــنف المحلــي 

الزیـت اغلب مكونات الحاصـل وحاصـل البـذور والزیـت مقارنـة بالصـنفین رافـدین وبابـل ، وتفـوق االخیـر فـي نسـبة 

فوجـد أن ) 12(بـذرة فـي موسـمي الدراسـة ومتوسـطهما ، أمـا العیسـاوي 1000بینما تفوق الصنف رافدین فـي وزن 

العلبة مقارنـة بالصـنف المحلـي الـذي تفـوق / الصنف عشتار قد تفوق معنویًا في طول العلبة الثمریة وعدد البذور 

البـذور ولـم تكـن االختالفـات معنویـة بـین الصـنفین فـي معنویًا في عدد العلـب الثمریـة لكـل نبـات ونسـبة الزیـت فـي

  .الصفات األخرى 

أن إنتاجیة السمسم تتوقف على العوامل البیئیة منها دوائر العرض وخطـوط ىتؤكد الدراسات العلمیة عل

الموعـد ونتیجة لذلك وبحكم التباین البیئي بین مناطق العالم المختلفة فقد اختلف البـاحثین فـي تحدیـد ) 13(الطول 

–نیسـان 15( الزراعة المبكر موعد أن ىً المثالي لزراعة السمسم ، وعلى العموم فقد اجمع عدد من الباحثین عل

) 20، 19، 18، 17، 16، 10،14،15(هو األفضل مالئمة لزیادة اإلنتاج وتحسین النوعیـة ) مایس 7

الضـــوئیة ومالئمـــة العوامـــل المناخیـــة لنمـــو المحصــــول وعـــزى اغلـــبهم هـــذه الزیـــادة لتلـــك الفتـــرة إلـــى طــــول الفتـــرة 

وخصوصــًا أثنــاء تكــوین البــذور ونضــجها مقارنــة بالمواعیــد األخــرى ، فــي حــین أشــار الــبعض اآلخــر مــن البــاحثین 

حزیـران مقارنـة بالمواعیـد 15وفي بلدان أخرى من العالم علـى أن موعـد الزراعـة المناسـب لمحصـول السمسـم هـو 

  ) .23، 22، 21، 2(عنه المبكرة والمتأخرة

  

  المواد وطرائق العمل

م فــي تربــة ذات نســجه مزیجــه طینیــة فــي منطقــة 2000لعــام يموســم الصــیفالنفــذت تجربــة حقلیــة فــي 

وذلـك لدراسـة تـأثیر °م33م ودائـرة عـرض °43محافظة االنبار الواقعـة علـى خـط طـول / ناحیة الخالدیة / الجزیرة 

ونوعیتـه في صفات الحاصل وحاصل البذور ) حزیران 15, حزیران 1, مایس15,مایس1( مواعید الزراعة

مركـــز البحـــوث الزراعیـــة األصـــنافمصـــدرو ) رافـــدین , بابـــل , عشـــتار , المحلـــي ( مـــن السمســـم أصـــنافلعـــدة 

المركـز فـيتـم اسـتنباطهااألخیـرةالـثالثواألصـناف, قسـم النبـات / في منظمة الطاقة الذریة العراقیة البیولوجیةو 

األصـــنافاداعتمـــالفیزیائیـــة وتـــم تســـجیلها واعتمادهـــا فـــي اللجنـــة الوطنیـــة لتســـجیل و طفـــراتمالباســـتخدام أعـــاله

× 4( إبعادهــاوحــدات تجریبیــة إلــىارض التجربــة ثــم نعمــت وســویت وبعــد ذلــك قســمت حرثــت.)24(الزراعیــة 

ســم 40وأخــرم والمســافة بــین خــط 4بطــول خطــوط 6احتــوت علــى أذا، 2م9.60م لتصــبح مســاحتها ) 2.40

ملیـة االعةالتجربـاسـتخدمت. لـنفس الخـط وأخـرىجـورهسـم بـین 25تمت الزراعة في جور وعلـى مسـافة ) . 22(

سـمدت , قطاعـات ةفـي تنفیـذ التجربـة وبواقـع ثالثـ) .R . C. B. D(قطاعـات العشـوائیة الكاملـة وفقـا لتصـمیم ال

كغـم 40هكتـار قبـل الزراعـة مـع / Pكغـم 60بمسـتوى ) P2O5% 45( الثالثي التجربة بسماد السوبر فوسفات

N / إلــىبعــد وصــول النبــات أضــیفنصــفها عنــد الزراعــة و النصــف الثــاني أضــیفتهـــ علــى هیئــة ســماد الیوریــا

, لنبـات رطوبـة التربـة وحاجـة ااسـتمر اإلرواء حسـببة بعد الزراعة مباشرة ثم جر الترویت) . 20(سم 25ارتفاع 

مــرتین عملیــة التعشــیب أجریــتكمــا ألجــورهیــوم مــن الزراعــة بتــرك نبــات واحــد فــي 21خفــت النباتــات بعــد مــرور 
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مــن الخطــوط نباتــات بصــورة عشــوائیة 10أخــذتمرحلــة النضــج إلــىاتوبعــد وصــول النباتــ. خــالل موســم النمــو

  :الوسطیة لكل وحدة تجریبیة لدراسة الصفات التالیة

) غـم(، طول العلبة الثمریة ، عدد البذور لكل علبة ، وزن البذور فـي العلبـة نبات/ ثمریة الألعلبعدد

الذي تم حسابه بحصاد نباتات الخطوط الوسـطیة األربعـة ) هـ / كغم ( وحاصل البذور )  غم(بذرة 1000، وزن 

كمــا تــم تقــدیر . هـــ / ى كغــم مـن كــل وحــدة تجریبیــة مضــافًا إلیهــا حاصــل البــذور للعشــرة نباتــات ومــن ثــم تحویلــه إلــ

) 25(1980لســنة .A.O.A.Cاألمیركیــةوفــق الطریقــة الرســمیة لجمعیــة الزیــوت (%) نســبة الزیــت فــي البــذور 

تـم حسـابه بضـرب نسـبة الزیـت المئویـة لكـل الـذي ) هــ / كغـم ( وحاصل الزیت .SOXHELTباستخدام جهاز 

  .حاصل بذورها × معاملة 

) L.S.D(وفقــًا للتصــمیم المســتخدم فــي التجربــة وتــم اســتعمال اقــل فــرق معنــوي إحصــائیًا حللــت البیانــات 

قــیم معــامالت االرتبــاط إیجــادتــم كمــا .)26(0.05المتوســطات المختلفــة إحصــائیا عنــد مســتوى احتمــال الختبــار 

  .البسیط بین جمیع الصفات المدروسة

  

  النتائج والمناقشة

  :نبات / عدد العلب الثمریة 

الصنف المحلي الرغم من أن على ,الصفةلم تختلف معنویا في األصنافن أ) 1( جدول یبدو من ال

أعطـىعـن الصـنف رافـدین الـذي % 38نبـات وبزیـادة بلغـت نسـبتها / علبـة 116.02معـدل بلـغ أعلـىقد أعطـى 

عشـتار فـي على الصـنف لصنف المحليلتفوقاً ) 12(وجد العیساوي أیضاً . )نبات/ علبة 84.03(اقل معدل

الموعــد األول وبتفــوق النباتـات المزروعــة فــي فــي هـذه الصــفة معنویــاً فقــد أثـرت مواعیـد الزراعــة أمــا.هـذه الصــفة 

النباتـات علـى التـوالي مقارنـة مـع نبـات / علبـة ) 114.97، 118.55( معدل مایس بأعلى ) 15، 1( والثاني 

ویتضــح مــن النتــائج . علبــة 73.55بلــغاقــل معــدلطــتأعالتــي )حزیــران15(األخیــرالمزروعــة فــي الموعــد 

النباتـــاتتفـــوق أن. والثـــاني األولموعـــد الزراعـــة عـــن الموعـــد بتـــأخیرهنـــاك انخفـــاض فـــي عـــدد العلـــب الثمریـــة 

درجة الحرارة ، الرطوبة النسـبیة ( الظروف البیئیة مالئمة یرجع إلىالصفةهذه الموعدین في هذین المزروعة في 

فـي ممـا انعكـس ایجابـاً ) 1الملحق (ذورـب والبـن العلـلنمو النبات وخصوصا خالل فترة تكوی) ضوئیة ، الفترة ال

بمتطلباتها من الغذاء المصنع الـالزم لـدیمومتها ) العلب ( ةكفاءة التمثیل الضوئي في تجهیز مواقع النشوء الجدید

) . **0.336(الجــافنبــات وزن الالمعنویــة مــع أن هــذه الصــفة قــد ارتبطــت ارتباطــًا موجبــًا عــالي ویؤكــد ذلــك . 

2(لمواعید الزراعة في عدد العلب الثمریـة لنبـات السمسـم اً معنویاً تأثیر اتفقت النتیجة مع عدد من الباحثین وجدوا 

 ،10 ،15 ،17(.  

كل عـام وبشـ.)1الجـدول (فـي الصـفةمعنویـاً اً تـأثیر لم یكن للتداخل بین األصناف و مواعید الزراعـة 

علبـة 156.27بلـغ متسـاوي تقریبـًا معـدل أعلىمایس1نباتات الصنفین المحلي وعشتار المزروعتین في أعطت

اقل أعطتحزیران التي 15علبة عن نباتات الصنف رافدین المزروعة في 94.47وبزیادة بلغ معدلها نبات لكل 

  .علبة61.80معدل بلغ 
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د الزراعة والتداخل بینهما في عدد العلب الثمریة في النباتتأثیر األصناف ومواعی) 1(جدول 

  مواعید الزراعة

  

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

156.53109.80109.4688.26116.02محلي

156.00120.5088.9373.93109.84عشتار

85.13111.80105.3368.0092.56بابل

76.53117.8080.0061.8084.03رافدین

118.55114.9795.9373.55المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

م. غ 

  المواعید

27.65

  المواعید× األصناف 

م. غ 

  

  -) :سم ( طول العلبة الثمریة 

)مسـ2.80(معـدل لطـول العلبـةبـأعلىالصنف عشتار قد تفـوق معنویـا أن) 2الجدول (یتضح من

ولـم یكـن االخـتالف معنـوي )سـم2.19(فیها الصنف المحلي اقل معدل أعطىالذي األخرىباألصنافمقارنة 

فـــي طـــول العلـــب زیـــادة أن. ســـم علـــى التـــوالي )2.59،2.50(فـــي هـــذه الصـــفة بـــین الصـــنفین بابـــل ورافـــدین

توفیر قدر اكبر إلىهذاأدىمما , )الجزء األول من البحث ( قلة عدد فروع الصنفإلىیعزى عشتارالصنف 

العلب الثمریة الناشئة لتساهم بشكل فعال في زیادة انقسام واستطالة خالیاهـا إلىلتنتقل الحقا المصنعةمن المواد 

بین طول العلبة الثمریة وعـدد الفـروع فـي ) 0.436-( ذلك وجود عالقة ارتباط عكسیة عالیة المعنویة أكدوقد . 

بتفوق الصنف عشـتار فـي هـذه الصـفة ) 12(العیساوي إلیهتماشت النتیجة مع ما توصل . ) 2حق المل(النبات

  .ین ترتباط نفسها بین الصفاالعلى الصنف المحلي وكذلك حصوله على عالقة 

هنــاك زیــادة فـي طــول العلبــة مــع ) 2الجــدول (ویتضــح مـن, مواعیــد الزراعــة معنویـا فــي الصــفة أثـرت

ولــم )ســم2.67(حزیــران15معــدل لهــا فــي النباتــات المزروعــة بالموعــد أعلــىعــة حتــى بلــغ موعــد الزراتــأخیر

(مــایس15و 1لكــن االخـتالف كـان معنویــا مـع الموعـدین )سـم2.59(حزیـران 1یختلـف معنویـا عـن الموعــد 

( ب ـنمـــو العلـــمرحلـــة أنإلـــىیعـــزى األخیـــرزیـــادة الصـــفة فـــي الموعـــد أن. ســـم وعلـــى التـــوالي ) 2.48, 2.32

األخـرىقد حصل في ظروف بیئیة ذات درجات حرارة منخفضة نوعا ما عن المواعیـد ) النصف الثاني من أیلول 

فـي تنشـیط عملیـة انقسـام واسـتطالة فـي العلبـة لیسـاهم أكثـررطـوبي تـوفیر محتـوىفانعكس هذا في ) 1الملحق (

العلب لنباتات هذا الموعد وهذا یـنعكس فـي تـوفیر قـدر اكبـر قلة عدد الفروع و إلىباإلضافةخالیا العلب الثمریة 

واســتطالةوبالنتیجـة زیـادة انقسـام إلـى العلبــة الثمریـة والمخزونــة فـي السـاق لتنتقـل األوراقمـن المـواد المصـنعة فـي 

دد ـوعـــة ـبـــین طــول العلبـــة الثمریـــ) **0.436-( الســـالبة عالیــة المعنویـــة ویؤكـــد ذلـــك عالقــة االرتبـــاط . ا ـخالیاهــ

  ) .2قحالمل(اتـنب/ روع ألفـ

عشتار و , المستنبطة  رافدین األصنافمعنوي في الصفة وبتفوق تأثیرإلىلین مالتداخل بین العاأدى

سم وعلى التوالي مقارنة ببقیة المعامالت ) 2.87, 2.87, 2.90(معدلبأعلىحزیران 15بابل المزروعة في 

أن) . 2الجــدول ( ســم2.00اقــل معــدل بلــغ مــایس1ف المحلــي المــزروع فــي فیهــا الصــنأعطــىالتــي األخــرى



106

االختالفـات فـي طـول العلبـة الثمریـة الناشـئة عـن اختالفـات مواعیـد الزراعـة لـم تكـن أنتشیر الـى معنویة التداخل 

  .السمسم المختلفة أصنافنفس الشئ في 

  

  )سم ( هما في طول العلبة الثمریة تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بین) 2(جدول 

  مواعید الزراعة

  

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

2.002.332.382.042.19محلي

2.662.832.832.872.80عشتار

2.402.412.542.872.59بابل

2.192.432.582.902.50رافدین

2.322.482.592.67المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

0.17

  المواعید

0.17

  المواعید× األصناف 

0.35
  

  :ثمریة العلبة الفيعدد البذور 

األصـنافأعطـتبشـكل عـام الصـفة ولكـنلم تختلف معنویا فـي هـذه األصنافأن) 3( الجدول یبین

علبـة ال/ بـذرة 4.49و4.79, 5.79لعلبـة مقـدارها عدد البذور بافيزیادة)رافدین , بابل , عشتار ( المستنبطة 

وقــد , معنویــا فــي عــدد البــذور بالعلبــة تــأثیرامواعیــد الزراعــة أثــرتبینمــا . ى التــوالي الصــنف المحلــي وعلــبمقارنــة 

علبـة / بـذرة 9.12و9.29, 9.52زیـادة معنویـة مقـدارها األولـىالنباتات المزروعة في المواعید الثالث أظهرت

قـد یعـزى األخیـرفـي العلبـة فـي الموعـد البـذورقلـة عـدد أن. وعلـى التـوالياألخیـرالموعـد فـي رنة بالمزروعـة مقا

انخفـــاض والـــى یــوم 138مقارنـــة بالمواعیــد األخـــرى التــي بلـــغ معــدل نموهـــا ) یــوم 110( قصـــر فتــرة نموهـــا إلــى

ممـا اثـر هـذا ) 1الملحـق ( ) یـة تشریــن األول نهایـة أیلـول وبدا( في وقت تكوین البذور وامتالئها درجات الحرارة 

عـدد ضـمورفي عملیـة التمثیـل الضـوئي وكفاءتهـا فـي تجهیـز البـذور الناشـئة بمتطلباتهـا مـن النمـو و بالتـالي سلباً 

) 15(وآخرونleeالنتیجة جاءت متفقة مع ههذأن. الصفة ههذقیمةكبیر من البذور مما اثر سلبیا في حساب

(مقارنـة بالموعـد المبكـر) علبـة / بـذرة 40(المتـأخرفـي عـدد البـذور بالعلبـة فـي الموعـد اً انخفاضـااللذین وجدو 

نیســان قــد تفــوق معنویــا فــي هــذه الصــفة 20بــان الزراعــة فــي )17(كمــا الحــظ ذلــك البــرنس . )علبــة/ بــذرة 54

التــداخل بــین العــاملین لــم یكــن أن.فــي الموســم األول للتجربــة ومتوســط الموســمین مــایس10علــى الزراعــة فــي 

وهذا یعني أن العوامل المدروسة قد سـلكت سـلوكا منفـردا فـي تأثیرهـا علـى , ) 3الجدول ( معنویا في هذه الصفة 

  .هذه الصفة 
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  تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في عدد البذور في العلبة الثمریة) 3(جدول 

  مواعید الزراعة

  

نافاألص

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

38.2642.0045.8022.4637.13محلي

46.8645.4640.1339.2042.92عشتار

41.9342.2045.4038.1341.92بابل

45.0644.0641.4635.8641.62رافدین

43.0343.4343.2033.91المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

م. غ 

  المواعید

6.45

  المواعید× األصناف 

م. غ 

  

  ) :غم ( وزن البذور في العلبة الثمریة 
وعلـــى العمـــوم أعطـــت ) . 4الجـــدول(لـــم یتـــأثر وزن البـــذور فـــي العلبـــة معنویـــا بـــاختالف األصـــناف

علبـة مقارنـة بالصـنف ال/ غـم 0.14أعلـى معـدل فبلـغ لكـل منهـا ) رافـدین , بابل , عشتار ( األصناف المستنبطة 

أن الزیــادة الطفیفــة لهــذه الصــفة فــي األصــناف المســتنبطة وخصوصــا الصــنف . )العلبــة/ غــم 0.12(يـالمحلــ

( ةـي المعنویــب عالــاط الموجــهـذا االرتبـویؤكـد ،)3الجـدول (علبـةال/ عشتار یرجع إلى تفوقه في عدد البـذور 

)12(والعیسـاوي)11(توصـل الجنـابيأیضـا. ) 2الملحـق ( في العلبة بین هذه الصفة وعدد البذور )**0.59

علبـــة فـــي الصـــنف عشـــتار مقارنـــة بالصـــنفین بابـــل ال/ نفـــس النتیجـــة بحصـــولهما علـــى زیـــادة فـــي وزن البـــذور إلـــى

والصــنف المحلــي للباحــث الثــاني ولــم تكــن الزیــادة معنویــة فــي نتــائج الباحــث الثــاني الــذياألولورافــدین للباحــث 

  .)** 0.56(ینتحصل على عالقة االرتباط نفسها بین الصف

ىـاألولـالـثالث النباتـات المزروعـة فـي المواعیـد فأعطـتمعنویا في الصفة أثرتمواعید الزراعة فقد أما

, 0.147, 0.152معـدل بلـغ أعلـىوالتـي لـم تختلـف عـن بعضـها معنویـا ) حزیـران 1, مـایس15, مایس1( 

اقـل أعطـتالتـي )حزیـران15(الموعـد الرابـعفـي علبة وعلى التوالي مقارنة بالنباتـات المزروعـة ال/ غم 0.140

زیادة وزن البذور في العلبة فـي المواعیـد المبكـرة یعـزى أن) . 4الجدول (غم0.103وزن للبذور في العلبة بلغ 

یــوم 126.49, 137.41, 150.82التــي بلغــت وعلــى التــواليالنضــج و إلــىطــول فتــرة النمــو مــن الزراعــة إلــى

مما انعكـس هـذا فـي زیـادة مـدة التمثیـل الضـوئي )الجزء األول من البحث ( )یوم110(األخیرمقارنة بالموعد 

تماشـت النتیجـة . البـذور النامیـة فـازداد حجمهـا ووزنهـا إلـىنقولـة موالالمصـنعة ایجابیا في زیـادة المـواد أثرتيالت

لـم .)27، 17(اختالفا معنویا  بـین مواعیـد الزراعـة فـي وزن البـذور فـي العلبـة الثمریـة وجدت أخرىمع بحوث 

  ) .4الجدول ( یكن التداخل بین العاملین معنویًا في هذه الصفة 
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)غم ( تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في وزن البذور في العلبة الثمریة ) 4(جدول 

  ةمواعید الزراع

  

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

0.1440.1300.1200.0830.122محلي

0.1530.1590.1380.1170.142عشتار

0.1340.1480.1660.1100.141بابل

0.1570.1720.1270.1030.140رافدین

0.1470.1520.1400.103المعدل

L.S.D. ى عند مستو

0.05

  األصناف

م. غ 

  المواعید

0.025

  المواعید× األصناف 

م. غ 

  

  ) :غم ( بذرة 1000وزن 

معــدل بــأعلى) رافــدین , بابــل , عشــتار ( المســتنبطة األصــنافتفــوق إلــى) 5( الجــدول تشــیر نتــائج

% 21.43, 22.47, 23.43وبزیـادة بلغـت نسـبتها التواليغم على 3.39و3.42, 3.45للصفة بلغ معنوي

ولـم تكــن االختالفـات معنویـة بــین )غـم2.79(بــذرة 1000وزن دل لــل معــاقــأعطـىعـن الصـنف المحلــي الـذي 

التــيالوراثیــة األصــنافالمســتنبطة فــي الصــفة قــد یعــزى الــى طبیعــة األصــنافتفــوق أن.المســتنبطة األصــناف

الصــنف المحلــي و بالتــالي زیــادة كفاءتهــا فــي أفضــل مــن للظــروف البیئیــة المتاحــة بشــكل اســتجابتهافــي تانعكســ

فضـال إلـى قلـة عـدد العلـب الثمریـة ،زن البـذرة و معدل امتالء البذرة وخصوصا الصنف عشـتار فـانعكس ذلـك فـي 

ویؤكــد ذلــك , فــي الصــفة انعكــس ذلــك إیجابــاً ممــا )4، 1الجــدولین ( وزن بــذور العلبــة فیهــاوزیــادةلألصــناف 

بذرة وعـدد العلـب الثمریـة و الموجبـة عالیـة المعنویـة1000بین وزن ) 0.029–(معنویةالالعالقة السالبة غیر 

لصـنف لتفوقـاً )12(والعیسـاوي) 10(وجـد الجبـوري لقـد.)2الملحق (مع وزن البذور في العلبة) ** 0.602(

معنویـة فـي نتـائج الباحـث الثـاني الـذي العشتار فـي هـذه الصـفة مقارنـة بالصـنف المحلـي ولـم یصـل التفـوق حـدود 

9، 8، 6، 4، 3، 2(كما الحظ عدد آخر مـن البـاحثین .أعالهاالرتباط في على نفس عالقةأیضاحصل 

  .بذرة بین أصناف السمسم المدروسة 1000وجود اختالفات معنویة في وزن ) 11، 

النباتــــات أن) 5( الجــــدولویبــــدو مــــن,بــــذرة 1000فــــي وزن معنویــــاً تــــأثیراً الزراعــــة مواعیــــدأثــــرت 

عـــن % 34.38و15.30, 13.93زیـــادة معنویـــة للصـــفة وبنســـبة قـــدرها أظهـــرتقـــد مـــایس15المزروعـــة فـــي 

حزیــران 1و مــایس1لــم یختلــف الموعــدین و , حزیــران وعلــى التــوالي 15, 1و مــایس1النباتــات المزروعــة فــي 

تفـوق النباتـات المزروعـة فـي أن) . حزیـران 15(األخیـرعـن الموعـد عن بعضهما معنویـا لكنهمـا اختلفـا معنویـا

مالئمــــة للعملیــــات أكثــــرت نموهــــا كانــــت قــــفاالظــــروف البیئیــــة التــــي ر إلــــىیعــــزى ربمــــاولهــــذه الصــــفةمــــایس15

فتـرة نمـو طـول إلـىإضـافة،) 1الملحـق (وامتالئهـاالعلـب مرحلـة نشـوء فـي فـي النبـات وخصوصـاً الفسیولوجیة

نعكس ایجابـاً فـاالبـذور النامیـة إلـىالموعد مما ساهم هذا في زیادة المواد الممثلة والمنقولة لب وتكوینها في هذا الع

1000معنویـا فـي وزن تـأثیرالمواعیـد الزراعـة أنوفي هـذا السـیاق وجـد عـدد مـن البـاحثین .في زیادة وزن البذرة 

  .)25، 18، 17، 16، 10، 2(بذرة 
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أن جمیـع األصـناف ) 5الجـدول(معنویا في الصفة ولكن یبدو منتأثیرااخل بین العاملین لتدللم یكن 

كما أعطت نفس األصناف عند زراعتهـا فـي مایس15بذرة عند زراعتها في 1000قد أعطت أعلى معدل لوزن 

  .حزیران اقل معدل لها15

  

  )غم ( بذرة 1000ي وزن تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما ف) 5(جدول 

  مواعید الزراعة

  

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

3.0753.0792.7952.2342.795محلي

3.3114.4233.5402.5283.450عشتار

3.2643.4693.6543.3073.423بابل

3.4944.0073.0023.0753.394رافدین

3.2863.7443.2472.786المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

0.378

  المواعید

0.378

  المواعید× األصناف 

م. غ 

  

  ) :هـ / كغم ( حاصل البذور 

1556.79عــدل لحاصــل البــذور فبلــغ مأن الصــنف عشــتار قــد تفــوق بــأعلى ) 6( یتضــح مــن الجــدول 

, بابــل , هـــ مقارنــة باألصــناف المحلــي / كغــم 292.18,433.95, 427.52هـــ وبزیــادة معنویــة مقــدارها /كغــم 

بتفـوق لـنفس الصــنف ) 28، 11، 10(آخـرین أیضـا حصـل علـى نتیجـة مشـابهة بـاحثین. رافـدین وعلـى التـوالي 

أن حاصــل البــذور یعــد . فــي حاصــل البــذور علــى الصــنف المحلــي وأصــناف أخــرى مــن ضــمنها بابــل والرافــدین 

إن سبب تفوق الصنف عشتار في هذه الصفة یعود إلى تفوقه في اغلـب فذلك لكوناته و المحصلة النهائیة ودالة لم

وٕاعطائــه أعلــى معــدل , ) 5, 2الجــدولین ( بــذرة 1000وزن , العلبــة الثمریــة وخاصــة طــول مكونــات الحاصــل 

عالیة المعنویة بین ةویؤكد هذه النتیجة عالقة االرتباط الموجب. ) 4, 3الجدولین ( البذور في العلبة لعدد ووزن 

أن النتیجة هـذه تواصـلت مـع نتـائج . ) 2الملحق ( طول العلبة الثمریة حاصل البذور و الصفات أعاله باستثناء 

) 8، 7، 6، 5، 3(في حاصل البذور بوحدة المساحة بین األصناف المدروسـة اً عدد من الباحثین وجدوا تباین

  .فیم مكونات الحاصل وعزوا هذا التباین إلى اختالفها في.

15( ي ـة فــفأعطـت النباتـات المزروعـ) 6الجـدول ( اختلفت مواعید الزراعة معنویا في حاصل البـذور 

و 522.88هــــ وبفـــارق معنـــوي یـــزداد بتـــأخیر موعـــد الزراعـــة فبلـــغ / كغـــم 1723.07أعلـــى معـــدل بلـــغ مـــایس)  

حزیــران علــى التــوالي فــي حــین بلــغ الفــرق 15, 1ین هـــ مقارنــة بالنباتــات المزروعــة فــي الموعــد/ كغـم 1090.24

تفوق یعود إلى تفوقها فـي عـدد ووزن الأن سبب . مایس) 1( هـ عند المقارنة مع الموعد األول / كغم 195.67

( ة ـب الثمریــدد العلـى عـوعلى التوالي فضال إل) 5, 4, 3اول الجد( بذرة 1000وزن و البذور في العلبة الثمریة 

الموجبـة عالیـة المعنویـة االرتبـاط قـیم ویؤكـد هـذه النتـائج . فانعكست جمیعها في زیادة حاصل البذور ) 1دول الج

( وعلـــى التـــوالي ) ** 0.593، **0.532، **0.522، **0.422( أنفـــة الذكــــر بـــین حاصـــل البـــذور والصـــفات 

بتـأثیر تالفـا معنویـا فـي حاصـل البـذور بحـوث أخـرى وجـدت اخنتـائج مع لم تختلف أن النتیجة هذه ) . 2الملحق 
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التـي سـادت وخصوصـا درجـة الحـرارة والمـدة الضـوئیة المالئمـة الظـروف البیئیـة أنأكدت علـىو , الزراعة مواعید

  .) 27، 21، 17، 10(في نمو وحاصل السمسم في هذه المواعید أثرت 

عـــدل فـــي نباتـــات الصـــنف عشـــتار فـــي حاصـــل البـــذور فبلـــغ أعلـــى ماً التـــداخل بـــین العـــاملین معنویـــاثـــر 

هـــ وعلــى التــوالي مقارنــة بجمیــع / كغــم ) 2119.99, 2300.31( مــایس) 15, 1( المزروعــة فــي الموعــدین 

هـ عن نباتات الصنف المحلي المزروعة / كغم 1736.28و1916.60ارق معنوي قدره المعامالت األخرى و بف

  ) .6الجدول ( ي ـى التوالـهـ وعل/ كغم 383.71غـحزیران التي أعطت أدنى حاصل بل) 15( في 

  

  )هكتار/ كغم (تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في حاصل البذور) 6(جدول 

  مواعید الزراعة

  

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

1608.611315.371209.37383.711129.27محلي

2300.312119.991159.37687.501556.79ارعشت

1103.431561.561587.49805.931264.61بابل

1097.241895.35844.55654.191122.84رافدین

1527.401723.071200.19632.83المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

123.91

  المواعید

123.91

  المواعید× األصناف 

247.81
  

  ( % ) :سبة الزیت ن

یلیــه الصــنف % ) 55.52( تفــوق الصــنف عشــتار بــأعلى نســبة زیــت فــي البــذور ) 7( یبــین الجــدول 

أن .% )51.73( الذي لم یختلف معنویا عن الصنف المحلـي % ) 51.84( ثم رافدین % ) 53.73( ل ـباب

إلـــى الظـــروف البیئیـــة المحیطـــة تجاباتها وتبـــاین اســـتبـــاین األصـــناف فـــي هـــذه الصـــفة یعـــود إلـــى اختالفـــات وراثیـــة 

فــي دراســتهما التــي شــملت عــدة تراكیــب ) 14(وآخــرون Yermanoseلقــد الحــظ . فــانعكس هــذا فــي نســبة الزیــت 

وراثیــة للسمســم ، أن األصـــناف المبكــرة فــي النضـــج تكــون ذات محتـــوى زیتــي عــالي بینمـــا األصــناف المتـــأخرة أو 

وهـذا یتماشـى مـع نتـائج دراسـتنا ، حیـث أن األصـناف الثالثـة األولـى قـد المتوسطة تكون ذات محتوى زیتي اقل ،

( یــوم علــى التــوالي مقارنــة بالصــنف المحلــي الــذي تــاخر فــي نضــجه ) 128، 128، 125( بكــرة فــي نضــجها 

اخــتالف معنــوي بــین أصــناف السمســم فــي نســبة كــذلك توصــل عــدد آخــر مــن البــاحثین إلــى وجــود ) . یــوم 143

وفـــي العـــراق تبـــین مـــن نتـــائج ) 29، 14، 13، 4(بـــذور وعـــزوا ذلـــك إلـــى التغـــایر الـــوراثي بینهمـــا الزیـــت فـــي ال

أن ارتبـاط نسـبة الزیـت ) .24، 10(حلـي في نسبة الزیت علـى الصـنف المقد تفوق الصنف عشتار دراستین أن 

إلــى كفــاءة هــذایشــیر) 2حــق المل( بــذرة 1000وزن و مــع وزن البــذور فــي العلبــة عــالي المعنویــة موجبــاً ارتباطــاً 

ك الزیت ولـذلالسیما في تحویل منتجات عملیة التمثیل الضوئي إلى حاصل اقتصادي )عشتار ( الصنف العالیة

  .الصنف في هذه الصفة تفوق

مــایس) 15( يفأعطــت النباتــات المزروعــة فــ،أثــرت مواعیــد الزراعــة معنویــا فــي نســبة الزیــت كــذلك 

عــن معنویــاً اواختلفــ)%53.66(مــایس) 1( تلتهــا المزروعــة فــي % 54.87بلغــت أعلــى نســبة فــي بــذورها 

تباین مواعید الزراعة في نسـبة إن. وعلى التوالي ) % 51.47, 52.82( حزیران ) 15, 1( المزروعتین في 
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) 1الملحــق ( ا ــــالزیــت یعــود إلــى تباینهــا فــي درجــة الحــرارة والفتــرة الضــوئیة خــالل مرحلــة تكــوین البــذور ونضجه

ویؤكد ذلك ارتبـاط نسـبة الزیـت . الذي سینعكس في اختالف محتواها من الزیت ةإضافة إلى تباینها في وزن البذر 

تماشــت النتیجــة مــع .)2ق ـالملحــ( ذرة ـبــ1000وزن و مــع وزن البــذور فــي العلبــة عــالي المعنویــة موجبــاً ارتباطــاً 

لزراعــة یـؤدي إلـى زیـادة نســبة الزیـت فـي البــذور فـي حـین أدى تــأخیره بحـوث أخـرى وجـدت أن التبكیــر فـي موعـد ا

إلــى خفــض هــذه النســبة وعــزوا ذلــك إلــى التبــاین فــي الفتــرة الضــوئیة و درجــة الحــرارة خــالل مرحلــة تكــوین ونضــج 

  .)20، 14، 13، 10(البذور 

مـایس) 15( مزروع فـي و قد تبین أن الصنف عشتار ال, اثر التداخل بین العاملین معنویا في الصفة 

) 15( في حین أعطى الصنفین رافدین و المحلي عند زراعتهمـا فـي % ) 57.62( قد أعطى أعلى نسبة زیت 

أن معنویة التداخل تشـیر إلـى أن ) . 7الجدول ( و على التوالي % 50.54و50.50حزیران أدنى نسبة بلغت 

  .ثیر مواعید الزراعة المختلفة نفس الشئ تحت تأاالختالف في نسبة الزیت بتأثیر األصناف لم تكن 

  

  )%( تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في نسبة الزیت ) 7(جدول 

  مواعید الزراعة

  

األصناف

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

52.0053.0751.3050.5451.73محلي

55.8157.6255.4953.1455.52عشتار

54.4455.4453.3551.6753.73بابل

52.3953.3551.1350.5051.84رافدین

53.6654.8752.8251.47المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

0.41

  المواعید

0.41

  المواعید× األصناف 

0.81
  

  ) :هـ / كغم ( حاصل الزیت 

مقارنة ) هـ / كغم زیت 878.29( معنویًا بأعلى معدل شتار تفوق الصنف ع) 8( تبین نتائج الجدول 

587.27و682.35،586.99غ اقــل بلــالتــي أعطــت معــدالً ) المحلــي , رافــدین , بابــل ( األصــناف األخــرى ب

أدى ) 7, 6الجـدولین (في حاصل البذور ونسـبة الزیـتعشتارأن تفوق الصنف . على التوالي هـ / كغم زیت 

ویؤكــد ذلــك عالقــة االرتبــاط الموجبــة عالیــة المعنویــة بــین . ألنــه تحصــیل حاصــلهما ي حاصــل الزیــت إلــى تفوقــه فــ

تماشـــت النتیجـــة مـــع . )2الملحـــق ( وعلـــى التـــوالي) ** 0.715, ** 0.972( حاصـــل الزیـــت والصـــفتین أعـــاله 

ومنهــا الصــنف لصــنف عشــتار مقارنــة باألصــناف األخــرى لبحــوث أخــرى وجــدت تفوقــا معنویــا فــي حاصــل الزیــت 

  ) .24، 11، 10(المحلي 

( دل ـى معــبأعلـمـایس) 15( اختلفت مواعید الزراعة معنویا في الصفة وبتفوق النباتات المزروعة فـي 

هــ عـن النباتـات / كغـم زیـت 623.10و313.68, 129.59ها وبزیادة معنویـة مقـدار ) هـ / كغم زیت 949.32

أن هـذه الزیـادة تعـزى إلـى نفـس .)8الجـدول ( حزیران وعلى التـوالي ) 15, 1( و مایس) 1( المزروعة في 

جاءت النتیجة متفقة مع آخرین وجدوا اختالفا معنویا في حاصـل الزیـت ,السبب الذي ذكر تحت تأثیر األصناف

  ) .17، 10(بتأثیر موعد الزراعة 
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د أعطــى الصــنف عشــتار أعلــى وقــ, أن التــداخل قــد اثــر معنویــا فــي الصــفة ) 8( یتضــح مــن الجــدول 

هـ وعلـى / كغم 1221.86و1283.68فبلغ مایس) 15, 1( معدل لحاصل الزیت عند زراعته في الموعدین 

هـــ / كغــم زیــت 1027.87و 1089.69مقــدارها معنویــة التــوالي بالمقارنــة مــع جمیــع المعــامالت األخــرى وبزیــادة 

أن ) .هـــ / كغــم زیــت 193.99( لــذي أعطــى أدنــى معــدل حزیــران ا) 15( عــن الصــنف المحلــي المــزروع فــي 

15و 1تــأثیر التــداخل البیئــي الــوراثي اثــر بشــكل معنــوي فــي زیــادة حاصــل الزیــت للصــنف عشــتار فــي الموعــدین 

  .مایس

  

  )هكتار/ كغم (تأثیر األصناف ومواعید الزراعة والتداخل بینهما في حاصل الزیت) 8(جدول 

  مواعید الزراعة

  

نافاألص

المعدلحزیران) 15(حزیران) 1(مایس) 15(مایس) 1(

835.43698.97620.68193.99587.27محلي

1283.681221.86643.51364.10878.29عشتار

600.86865.41846.60416.51682.35بابل

574.931011.02431.75330.25586.99رافدین

823.73949.32635.64326.22المعدل

L.S.D. عند مستوى

0.05

  األصناف

66.33

  المواعید

66.33

  المواعید× األصناف 

132.66
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  في الرمادي2000للعام ) 2سم/ ملي واط ( واإلشعاع الشمسي 

  المعدالت

  

الشهر

الرطوبة معدل

  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 (
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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-المناخ قسم / دائرة األنواء الجویة العراقیة * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قیم االرتباط البسیط بین صفات الحاصل المدروسة لنبات السمسم) 2(ملحق 

حاصل 

الزیت
نسبة الزیت

حاصل 

البذور

عدد األفرع 

نبات/ 

وزن 

بذرة1000

وزن 

البذور في 

العلبة

عدد البذور 

في العلبة

طول العلبة 

الثمریة

عدد العلب 

الثمریة

العلب عدد 
**  

0.575
0.252

**  

0.593
0.045-0.0290.214

*  

0.325
-0.1961.00
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الثمریة

طول العلبة 

الثمریة
-0.0120.233-0.057

**  

-0.436
0.067-0.0550.1171.00

عدد البذور 

في العلبة

**  

0.372
0.265

**  

0.422
-0.1200.212

**  

0.590
1.00

وزن 

البذور في 

العلبة

**  

0.473

**  

0.404

**  

0.522
0.106

**  

0.602
1.00

وزن 

بذرة1000

**  

0.521

**  

0.559

**  

0.532
0.0511.00

عدد األفرع 

نبات/ 
0.032-0.2480.0681.00

حاصل 

البذور

**  

0.972
**  

0.688
1.00

نسبة الزیت
**  

0.715

  

1.00
وعلى التوالي% 1و % 5االرتباط معنوي عند مستوى احتمال ** ، * 

حاصل 

الزیت

  

1.00
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