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  2007،) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

لصنفین منوالبوتاسیوم في الحاصل ونوعیته Vapor Gardالرش بالمادة الشمعیة تأثیر

Sesamum indicumالسمسم  L.  
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  الخالصة

محافظـة االنبــار –لقضـاء الفلوجـةسـدیره التابعــة أبـوقـةنفـذت تجربـة حقلیـة فــي تربـة رملیـة طینیـة فــي منط

بتراكیـز Vapor Gardر ـللتبخـة ـالمانعـة ـــادة الشمعیـالمـبالـرش تـأثیرم بهـدف معرفـة 2002خالل الموسم الصـیفي 

ــــالتراكیز م ع والبوتاســــیو ـشمــــ% 0.50و0.25، 0 مكونــــات فــــي K2SO4مــــن ســــماد K% 0.20و0.10، 0ب

اســـتخدم نظـــام االلـــواح . عشـــتار و لصـــنفي السمســـم المحلـــي األخـــرىنوعیتـــه وبعـــض الصـــفات الحاصـــل و الحاصـــل و 

  :وتلخصت النتائج بما یلي . تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالث مكررات بالمنشقة –المنشقة 

( ونسبة الزیت فـي البـذور) علبة 133.28( نبات / ي معنویا في عدد العلب الثمریة تفوق الصنف المحل

بعــدد البــذور فــي األخیــرفیمــا تفــوق الصــنف % ) 49.60علبــة ، 73.75( مقارنــة بالصــنف عشــتار % ) 51.27

  . معنوي في بقیة الصفات رغم تمیز الصنف المحلي في اغلبها تأثیرالعلبة ولم یكن للصنف 

زیــادة معنویــة فــي نســبة الرطوبــة فــي العلــب إلــى) K% 0.2( التغذیــة بــالتركیز العــالي للبوتاســیوم  أدت 

نسـبة أعلـىإعطـاءإلـى) K% 0.1( التغذیـة بـالتركیز المتوسـط أدتفیما ةبذر 1000العلبة ووزن / وعدد البذور 

مقارنـــة بعـــدم إضــــافة وعلــــى التـــوالي 1-هــــ.كغـــم ) 996.29، 1941.25( ت ـذور والزیــــل للبـــــحاصـــأعلـــىو زیـــت 

  . البوتاسیوم 

3.9وصـل إلـى أثنـاء الحصـاد ةلمنفلقـابخفض معنوي لنسبة العلإلى% 0.5الشمع بتركیز إضافةأدت 

ــٕالــىو %  بــذرة وحاصــل البــذور 1000نبــات ، وزن / ، عــدد العلــب الثمریــة بزیــادة كــل مــن نســبة الرطوبــة فــي العل

اضــافة الشــمع الــذي أعطــى أقــل المعــدالت علــى التــوالي مقارنــة بعــدم 1-هـــ.كغــم ) 1034.4، 2071.7( والزیــت 

  .ع ـالشمبإضافةسلبیا تأثرتأما نسبة الزیت فقد ، % ) 11.27( باستثناء الصفة األولى للصفات أعاله 

صل حاالصنف المحلي في انخفاض نسبة العلب الثمریة المنفلقة وفي إعطاء تمیز نستنتج من هذا البحث 

نســبة زیــت فــي أعلــىوبتداخلــه مــع المــادة الشــمعیة المضــافة والتغذیــة البوتاســیة أعطــى أفضــل حاصــل و بــذور عــال

  .البذور مقارنة بالصنف عشتار 

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثالث
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Effect of spraying with pinolene and potassium on seed yield and its 
quality of two sesame varieties (Sesamum indicum L.)

B. H. Abduallah Al-Solag , R. M. Hamad Al-Duliamy and M. H. Edan Al-Issawi
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
Field trial was carried out in sandy – clay soil in Abu-Sdera region –

Alsaqlawiyaa district – falluja – Al-Anbar Province, during the Summer season of 2002. 
To investigate the effect of application the anti – vapor (Vapor gard) at 0 , 0.25 and 50% 
wax and potassium at 0 , 0.10 and 0.20 % K from K2So4 fertilizer on yield, yield 
components and seed quality and another characters of two sesame cultivars (Local and
Ishtar). A split-split plots in randomized complete block design was used with three 
replication. Results revealed that:

The local variety was significantly superior (P < 0.05) in No. of capsule per 

plant (133.28 capsule) and seeds oil content (51.27%) compared with Ishtar variety 
(73.75 capsule, 49.60%) while the Ishtar had higher number of seeds per capsule. The 
variety did not effect significantly on the other traits.

The nutrition  with high conc. of potassium (0.20% K) increased Percent of 
moisture in the capsules, number of seeds/capsule and weight of 1000 seeds, while 
nutrition with 0.10% K gave ahigh percent of oil and total yield of seeds and oil 
(1941.25 , 996.29) kg. ha-1 respectively, compared with the untreated.

Spraying 0.50% of Vapor Gard significantly decreased percent of shattered 
capsules at harvest to only 3.9% and increased their moisture content in Capsules, 
number of capsules per plant, weight of 1000 seeds and seeds and oil yields (2071.79 , 
1034.42) kg. ha-1 respectively compared to the untreated. However spraying pinolene 
caused areduction in seeds oil content.

It can be concluded from this study that the local cultivar was superior to Ishtar 
cultivar in lower shattered capsules and high seed yield and its interaction with the anti 
– Vapor and potassium nutrients resulted in better yield and higher oil content compared
to Ishtar cultivar.

  المقدمة

. واسـتخرج زیتهــا اإلنسـانالمحاصـیل الزیتیـة التـي دجنهـا أقـدممــن   LindicumSesamum.السمسـم 

، وفــي ملیـون طـن 2.84كلـي بلـغ وبإنتـاجملیــون هكتـار 7.40العـالم بحـدود فـي تقـدر المسـاحة المزروعـة بالسمسـم 

بالدرجــة یــزرع السمســم ) . 1(طــن ألــف16.36كلــي بلــغ وبإنتــاجهكتــار ألــف24العــراق بلغــت المســاحة المزروعــة 

أنــواع الزیــوت ، كــذلك تــدخل أجــودوالــذي یعــد مــن % 60–50تتــراوح نســبته إذ،الرئیســیة للحصــول علــى الزیــت 

وبــالرغم مـــن ) . 2(البــذور فــي صــناعة الحلویـــات والمعجنــات والراشــي وتـــدخل كســبة البــذور فــي عالئـــق الحیوانــات 

ومنهــا إلنتاجــهعــن زراعتــه بســبب كثــرة المشــاكل المالزمــة العراقــي عــزوف الفــالح األهمیــة الكبیــرة للمحصــول نجــد

لظـروف المنطقـة لكـن یتسـم بعــدم بالتـأقلمویتصـف هـو الشـائع فـي الزراعــة المحلـي الصـنف الزالحیـث ، األصـناف 

) 3% (25–15ود انخفاض الحاصل بحدإلىأثناء الحصاد والتي تؤدي النقاوة وزیادة عدد العلب الثمریة المنفلقة 

مقاومــة ألنفــالق أكثــرجانــب الصــنف المحلــي قــد یكــون إلــىجــادا فــي زراعــة صــنف بــاألمرالتفكیــر أصــبح، ولهــذا 
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تعتبـر المقاومـة إذاألخیـرة یلحـق خسـائر كبیـرة بالحاصـل اآلونةفي أصبحألزهار الذي االعلب الثمریة ومرض تورق 

  . الوراثیة أهم طرق المكافحة 

األسـمدة المعدنیـة وعلـى وجـه الخصـوص البوتاســیوم تعـد مـن العوامـل المهمـة فـي تحســین أداء اسـتخدام إن

یعتبر األیون الموجب األكثـر أهمیـة فـي فسـلجة النبـات لوظائفـه الفسـلجیة والكیموحیویـة إذاألصناف أو المحصول ، 

موجــب أن یحــل محلــه بــذلك ولــه المهمــة ودوره المهــم فــي حفــظ وتنظــیم الجهــد األزمــوزي للخالیــا وال یمكــن ألي أیــون

مــن نــواتج كمــا لــه دور مهــم فـي زیــادة المســاحة الســطحیة لـألوراق ممــا یزیــد ) 4(فــي فــتح وغلــق الثغـور يدور تنظیمـ

كبیـــرة فـــي عملیتـــي انقســـام واســـتطالة الخالیـــا لتنشـــیطه هأهمیـــرش البوتاســـیوم لـــأنوقـــد وجـــد ) 5(التركیـــب الضـــوئي 

أكثــربمســتوى مناســب تكــون جــدرانها وان الخالیــا المتكونــة بوجــود البوتاســیوم ) 6(الخاصــة بــذلك اإلنزیمیــةاألنظمــة

سـیوم البنائیـة فـي تنشـیط ترسـیب بكتـات الكالسـیوم فـي كالبسبب دوره الفعـال والتنشـیطي لفاعلیـة ال) 7(سمكا وصالبة 

  . لها اآلفاتوبالتالي قلة مهاجمة ) 5(زوایا جدران الخالیا 

النبـات قـوة تحمـل للجفـاف بتحسـین النظـام الجـذري حقـد یمـنحاستخدام مقلالت النتما تقدم فانإلىإضافة

رش هذه المواد على إن.)8(النتح فقدان الماء عن طریق للشیخوختها ویقوتأخیروزیادة السطح التمثیلي لألوراق 

و النبـات وتبـادل الغـازات كمـا نمـیتـأثرأنبـدون للرطوبـة فقـدان الطبیعـي التعیـق أغشـیةكونه مالنباتات یجعلها تجف 

كطبقــة واقیــة تحمــي األغشــیةالق العلــب الثمریــة كمــا تعمــل هــذه فــممــا قــد تحــد مــن انلالنثنــاءتكــون لینــه وقابلــة إنهــا

وفــي . ) 9(التــي تــرش علــى المجمــوع الخضــري مــالحاألالنباتــات مــن مهاجمــة الحشــرات والفطریــات ومــن التلــوث و 

ة هـذه المـواد مـن خـالل اضـافة المبیـدات الفطریـة والمـواد المنظمـة للنمـو والتـي تعطـي تـم تحسـین فعالیـاألخیرةاآلونة

الدراسـات المتـوفرة عنهـا فـي أنإالیجابیـات الكثیـرة لهـذه المـادة ورغـم المحاسـن واال. األمـراضالمقاومـة ضـد النبات 

أي دراســات علمیــة فــي هــذا السمســم وال توجــد فــي العــراق فــي المحاصــیل الحقلیــة قلیلــة جــدا وعلــى وجــه الخصــوص 

الصنف ، البوتاسیوم ، الشـمع كمقلـل ( تقدم ذكره وضعت هذه العوامل بناءا على ماو . الموضوع ولكافة المحاصیل 

محصـــول السمســـم بهـــدف معرفـــة الصـــنف إنتاجیـــةومحـــددة فـــي أساســـیةجنـــب بوصـــفها عناصـــر إلـــىجنبـــا ) حللنـــت

  .تاسیوم والشمع البو تأثیربوالنوعیة اإلنتاجمن حیث األفضل

  

  المواد وطرق العمل 

–لناحیــة الصــقالویة التابعــة ســدیره أبــورملیــة طینیــة فــي منطقــة نســجهحقلیــة فــي تربــة ذات ةطبقــت تجربــ

كتغذیــة ورقیــة علــى شــكل كبریتــات أضــیفالســماد البوتاســي الــذي تــأثیرمحافظــة االنبــار لدراســة –قضــاء الفلوجــة 

K0 ،K1ا ـهلزـورمK% 0.20، 0.10، 0ز هي ـوبثالث تراكی%) K2SO4–48K2O–50( البوتاسیوم 

 di %96)تحوهي مركـز مقلـل للنـ) GardVapor(المعروفة تجاریًا باالسم على التوالي ، والمادة الشمعیة K2و

-p- menthene, 4% inert Ingredient) Anti - transpirant concentrateیانتخمصـنع بشـركة منیـر سـ

علـــى W0،W1،W2شـــمع ورمـــز لهـــا % 0.25،0.50، 0القســـم الزراعـــي وبـــثالث تراكیـــز هـــي –نیـــةاألرد

في مركز بالتشعیع بط ستنموالصنف عشتار ) المحلي ، عشتار ( التوالي في الحاصل ونوعیته لصنفین من السمسم 

جــة عــن تمعاملــة نا) 18(المعــامالت بلــغ عــدد) . 10(البحــوث الزراعیــة والبایلوجیــة بمنظمــة الطاقــة الذریــة العراقیــة 

وفقــــا لتصــــمیم المنشــــقة–المنشــــقةاأللــــواحنظــــام التوافــــق بــــین عوامــــل الدراســــة الــــثالث ، نفــــذت التجربــــة باســــتخدام 

الثانویــة األلــواحالرئیســة وتراكیــز البوتاســیوم األلــواحاحتــل الصــنفین . القطاعــات العشــوائیة الكاملــة وبــثالث مكــررات 

  . تحت الثانویة األلواحز الشمع فیما احتلت تراكی
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م ، احتـوت 3×2أبعادهـاوحـدات تجریبیـة إلـىوتنعـیم وتسـویه ثـم قسـم ةحقـل التجربـة مـن حراثـإعدادتم 

25علـى نفـس الخـط وأخرىسم والمسافة بین جوره 40وآخرخطوط المسافة بین خط ) 5( الوحدة التجریبیة على 

سم ثم رویـت 3-2وعلى عمق ةوذلك بوضع عدة بذور في الجور 20/5/2002زرعت التجربة في ) . 11(سم 

أجریـت. ات ـراف البذور مع تیار الماء ثم كرر الـري بعـد ذلـك اعتمـادا علـى رطوبـة التربـة وحالـة النبـجبهدوء لمنع ان

لیـة التعشـیب فقـد عمأماألجورهعملیة الخف بترك نبات واحد في أجریتكما اإلنباتبعد الغائبة عملیة ترقیع الجور 

بمسـتوى ) P2O5% 46( ي ـسـمدت التجربـة بسـماد السـوبر فوسـفات الثالثـ. ثالث مرات خـالل موسـم النمـو أجریت

من سـماد الیوریـا وعلـى 1-هـ.Nكغم 80بمستوى يالسماد النتروجینأضیفعند الزراعة ، كما 1-هـ. pكغم 40

رشـــت المحالیـــل ) . 2(اإلنبـــاتتي والثانیـــة أضـــیفت بعـــد شـــهر مـــن دفعتـــین متســـاویتین ، األولـــى مـــع الســـماد الفوســـفا

لتـــر 15النبـــات حتــى البلـــل التـــام قبــل غـــروب الشــمس باســـتخدام مرشـــة یدویــة ســـعة للســماد البوتاســـي والشــمع علـــى 

بعـد تـم رش البوتاسـیوم ثـالث مـرات ، . ) 12% (0.01مادة ناشـرة للمحالیـل بتركیـز كTween 20ـوأضیفت مادة ال

اإلثمـاریـوم مـن اإلنبـات وبعـد اكتمـال 60یوم مـن اإلنبـات فـي حـین تـم رش المـادة الشـمعیة بعـد 60، و 45، 30

.) 13(تقریبًا 

نباتـــات محروســـة مـــن الخطـــوط الوســـطیة لكـــل وحـــدة تجریبیـــة لدراســـة 10عشـــوائیًا عنـــد الحصـــاد أخـــذت 

  :الصفات التالیة 

:اآلتیةحسبت باستخدام المعادلة % ) : (أثناء الحصاد المنفلقةنسبة العلب الثمریة -1

  =لقة في النبات أثناء الحصاد فللعلب المن% 
  نبات  / لقة فعدد العلب المن

 ×100  
  نبات/ الكلي علبعدد ال

  

: قدرت وفق المعادلة التالیة ( % ) : نسبة الرطوبة في العلب -2

  =للرطوبة في العلب % 
  ف لهاالوزن الجا–طب للعلب ر الوزن ال

 ×100  
  الوزن الرطب للعلب

  . ة دحسبت كمعدل لعدد العلب في النباتات العشرة المحصو -:نبات / عدد العلب الثمریة -3

  .العلبة الثمریة / عدد البذور -4

  ) . غم ( بذرة1000معدل وزن -5

باتــات فــي الوحــدة التجریبیــة حاصــل بقیــة النذتــم حســابه مــن خــالل اخــ-) :1-هـــ. كغــم ( حاصــل البــذور الكلــي -6

  . 1-هـ. كغم إلىحاصل النباتات العشرة ومن ثم تحویل الحاصل إلیهمضافا 

األمریكیـــــةقـــــدرت حســـــب مـــــا جـــــاء بالطریقـــــة الرســـــمیة لجمعیـــــة الزیـــــوت -( % ) :نســـــبة الزیـــــت فـــــي البـــــذور -7

A.O.A.C. باستخدام جهاز 1980لسنةSoxhelt  )14 . (  

. كغـم ( ا ـل بذورهــحاصـ× ة ـلكـل معاملـالمئویـةبضـرب نسـبة الزیـت هتم حساب) : 1-هـ. م كغ( حاصل الزیت -8

  ) .1-هـ

أقــل فــرق معنــوي اختبــاروفــق التصــمیم المســتخدم فــي التجربــة ، كمــا تــم اســتعمال إحصــائیاالبیانــات حللــت 

)L.S.D. ( 5عنـد مسـتوى احتمـال إحصـائیالتمییز المتوسطات المختلفـة) %قـیم معـامالت إیجـادتـم یضـاأ) . 15

  . االرتباط البسیط بین جمیع الصفات المدروسة 

  

  

  .Pinoleneبینولین  Vapor gardـالكیمیاوي للاالسم
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  ةالنتائج والمناقش

  ( % ) : لقة أثناء الحصاد فنسبة العلب المن

م فــأن هــذه النســبة أن الصــنفین لــم یختلفــا معنویــا فــي هــذه الصــفة ، وعلــى العمــو ) 1( یتضــح مــن الجــدول 

هـذه النسـبة انخفـاضأن % ) . 9.09( مقارنـة بالصـنف عشـتار % ) 6.3( كانت منخفضـة فـي الصـنف المحلـي 

البیئـةلظـروف تأقلمـهإلـىیرجـع قـد ) علبـة 133.28( في الصنف االول رغم امتالكه عدد اكبر من العلب الثمریـة 

جة الحرارة المرتفعة مقارنة بالصـنف الثـاني الـذي امتلـك عـدد اقـل النفالق العلب الثمریة وخاصة در ةالمحیطة المسبب

  ) .علبة 73.75( من العلب الثمریة 

فیهـــا بزیـــادة تركیـــز االنخفــاض الواضـــح رغـــم المنفلقـــةلــم تـــؤثر اضـــافة البوتاســـیوم معنویـــا فــي نســـبة العلـــب 

عنـد عـدم اضـافة الشـمع أقصـاهابخصوص الشمع فقد اثر بشكل معنوي فیها حیـث بلغـت أما. البوتاسیوم المضاف 

و 0.25عنـــد التركیـــزین% 3.90و7.09هــذه النســـبة بزیـــادة مســتویاته حتـــى بلغــت ثــم انخفضـــت % ) 11.27( 

أغشـیةإنإلـىاالیجابي للشمع في هـذه الصـفة ربمـا یرجـع تأثیرأن ال) . 1الجدول ( شمع وعلى التوالي % 0.50

تجعـل القشـرة لینـه وقابلـة لالنثنـاء أنهـالضـوء وسـتعمل علـى تقلیـل النـتح ، كمـا الشمع سـتكون منفـذا معقـوال للغـازات وا

المـواد أنإلـىقـد یكـون السـبب أو ) . 16، 9، 8(وم الضغط المسلط علیها مـن الـداخل استقفإنهاوالتمدد وبالتالي 

عــدم تفــتح العلــب إلــىیــؤدي زیــادة االنقســام فــي الجــدار الوســطي للعلبــة ، الن االنقســام المــذكور إلــىالشــمعیة تــؤدي 

  . لم تؤثر التداخالت الثنائیة والثالثیة بین العوامل المدروسة معنویا في الصفة .) 17(

  

  (%)الصنف والرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في نسبة العلب المنفلقة أثناء الحصادتأثیر) 1(جدول 

(V×K)

  )W(تراكیز الشمع 
تراكیز 

  البوتاسیوم

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 

(V×W)المتوسط  W2

0.50%  

W1

0.25%  

W0

0%  

K0

0%  

K1

0.10%  

K2

0.20%  

7.54  4.06  7.64  10.93  K0V1

  المحلي

W010.93  6.92  10.94  9.60  
6.30  5.52  2.47  7.19  6.92  K1W17.65  7.19  4.41  6.41  

5.82  2.09  7.41  10.94  K2W24.06  2.47  2.09  2.88  
9.77  3.60  10.23  15.48  K0V2

  عشتار

W015.48  11.34  12.03  12.95  
9.09  9.62  7.75  8.70  11.34  K1W110.23  8.70  9.22  9.40  

8.23  3.46  9.22  12.03  K2W23.60  7.75  3.46  4.93  

    7.03  7.39  8.66  المتوسط  11.27  7.09  3.90  المتوسط

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2

13.20  8.93  3.83  9.13  7.94  5.11  11.49  6.81  2.78  

  % 5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم 

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× الصنف 

  البوتاسیوم
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

  م. غ   م. غ   م. غ   م. غ   1.85  م. غ   م. غ 

  

  

  ( % )في العلب ةلرطوبلةالمئویةالنسب
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ازدادت بنسبة نهاإ، رغم الصفةمعنوي للصنف في هذه تأثیرعدم وجود إلى) 2( أشارت نتائج الجدول 

  . الصنف عشتار نفي علب الصنف المحلي ع% 15.72

فــي % 35.24فــي العلــب بزیــادة مســتویاته ، حیــث كانــت الرطوبــةللبوتاســیوم فقــد زادت نســبة بالنســبةأمــا

ثـــم K% 0.10التـــي رشـــت بتركیـــز المعاملـــةفـــي % 37.61إلـــىالتـــي لـــم تـــرش بالبوتاســـیوم ثـــم ازدادت عاملـــةالم

) K% 0.20( التــي رشــت بــالتركیز العــالي للبوتاســیوم المعاملــةفــي % ) 41.20( نســبه لهــا أعلــىإلــىوصــلت 

البوتاســیوم أنإلــىفــي العلــب یعــزى الرطوبــةادة زیــإن) . K0(المقارنــةوالتــي اختلفــت بشــكل معنــوي عــن معاملــة 

بصـــورة جیـــده المجهـــزةاتیلعـــب دورا كبیـــرا فـــي حالـــة المـــاء فـــي النبـــات ، حیـــث هنـــاك فقـــدان قلیـــل للمـــاء مـــن النباتـــ

انخفاض معدل النتح الذي ال یعتمد فقط على الجهد االزموزي لخالیا النسیج المتوسط بـل إلىبالبوتاسیوم وهذا یعود 

فــي الضــوء بســبب ATPمــن وفیــرةتنــتج كمیــات إذرجــة كبیــرة بواســطة فــتح وغلــق الثغــور ، ولدأیضــایســیطر علیــه 

فان البوتاسیوم اوبهذ. لالمتصاص المناسبةبالطاقةهعملیة التركیب الضوئي وهذا یدعم االمتصاص الحیوي ویجهز 

ســبب فــتح الثغــور وفــي یالخالیــا الحارســه بتراكیــز ملحوضــه والضــغط االنتفــاخي العــالي النــاتج عــن ذلــكفــيجمــع تی

فیقــل الضــغط االنتفــاخي وتغلــق الحارســةیخــرج البوتاســیوم مــن الخالیــا PEPـالظــالم عنــد حصــول عملیــة الكربنــه لــ

  ) .4( الثغور 

  

  (%) الصنف والرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في نسبة الرطوبة في العلب تأثیر) 2(جدول 

(V×K)

  )W(تراكیز الشمع 
تراكیز 

  اسیومالبوت

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 

(V×W)المتوسط  W2

0.50%  

W1

0.25%  

W0

0%  

K0

0%  

K1

0.10%  

K2

0.20%  

39.34  42.60  39.20  36.22  K0
V1

  المحلي

W036.22  37.77  38.04  37.34  

40.79  40.73  42.46  41.95  37.77  K1W139.20  41.95  44.04  41.73  

42.29  44.79  44.04  38.04  K2W242.60  42.46  44.79  43.28  
31.14  34.77  31.09  27.57  K0

V2

  عشتار

W027.57  32.22  38.30  32.70  

35.25  34.50  39.49  31.79  32.22  K1W131.09  31.79  40.99  34.62  

40.10  41.01  40.99  38.30  K2W234.77  39.49  41.01  38.42  

    41.20  37.61  35.24  المتوسط  35.02  38.18  40.85  المتوسط

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2

31.89  35.15  38.69  34.99  36.87  40.97  38.17  42.52  42.90  

  % 5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم 

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× الصنف 

  البوتاسیوم
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

× البوتاسیوم 

  لشمعا

  م. غ   م. غ   م. غ   م. غ   3.74  4.29  م. غ 

  

  

  

أعلـى% ) 0.50( التركیز العالي للشـمع أعطىإذا، الصفةمعنویا في تأثیرهكان اآلخرالشمع فهو أما

% 35.02( للرطوبــةـةنسبـأدنـىفي حین كانت % ) 38.18% ( 0.25یلیه التركیز % ) 40.85( للرطوبةنسبه 
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المـــادةدور إلـــىفـــي العلـــب تعـــزى الرطوبـــةبنســـبة الحاصـــلةالزیـــادةإن) . 2الجـــدول ( بالشـــمع عنـــد عـــدم الـــرش ) 

ةالثمریـالعلبـةتقلیـل الفقـد الرطـوبي مـن إلـىممـا یـؤدي العلبـةفي تكوین طبقـه رقیقـه مـن الشـمع فـوق سـطح الشمعیة

في قشور ثمار الرمان الرطوبةن نسبة قد زاد مالشمعیةاستخدام المادة أنوجد ةوفي مجال الحاصالت البستنی) 8(

  .الصفةمعنویا في تأثیراداخالت لم یكن لجمیع الت. ) 16(عند الحصاد 

  نبات/ ةعدد العلب ألثمری

) نبــات / علبــة133.28( معــدل أعلىبــنباتــات الصــنف المحلــي قــد تفوقــت إن) 3( یتبــین مــن الجــدول 

إلــىجــاءت نتیجــة الزیــادةهــذه إن) . علبــة73.75( عشــتار عــن الصــنف% 80.72بلغــت نســبتها معنویــةوبزیــادة

األزهاربمرض تورق إصابتهنبات فضال عن انخفاض نسبة / تفوق الصنف المحلي في ارتفاع النبات وعدد الفروع 

phyllody . 0.34-، **0.74، **0.69( مـــع تلـــك الصـــفات المعنـــوي الصـــفةهـــذا عالقـــة ارتبـــاط أكـــدوقـــد* (

  .)من البحث األولالجزء ( الي وعلى التو 

  

  نبات  / الصنف والرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في عدد العلب الثمریة تأثیر) 3(جدول 

(V×K)

  )W(تراكیز الشمع 
تراكیز 

  البوتاسیوم

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 

(V×W)المتوسط  W2

0.50%  

W1

0.25%  

W0

0%  

K0

0%  

K1

0.10%  

K2

0.20%  

118.29  129.13  112.22  113.52  K0
V1

  المحلي

W0113.52  148.32  120.05  127.30  

133.28  139.87  153.00  118.29  148.32  K1W1112.22  118.29  140.42  123.64  

141.66  164.53  140.42  120.05  K2W2129.13  153.00  164.53  148.89  
72.23  95.83  59.26  61.61  K0

V2

  عشتار

W061.61  70.23  87.69  73.18  

73.75  72.86  73.25  75.11  70.23  K1W159.26  75.11  51.33  61.90  

76.16  89.47  51.33  87.69  K2W295.83  73.25  89.47  86.18  

    108.91  106.37  95.26  المتوسط  100.24  92.77  117.53  المتوسط

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2

87.57  85.74  112.48  109.28  96.70  113.13  103.87  95.87  126.99  

  % 5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× الصنف 

  البوتاسیوم
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

  27.78  م. غ   م. غ   م. غ   11.34  م. غ   23.59

  

  

  

  

  

فیهـــا بزیـــادة تدریجیـــةزیــادةرغـــم وجـــود الصــفةمعنـــوي فـــي تــأثیرإحـــداثإلـــىبوتاســیوم لــم تـــودي اضـــافة ال

وان النباتــات نبــات/ زیــادة معنویــة فــي عــدد العلــب إلــىأدىالــرش بالمــادة الشــمعیة فقــد أمــامســتویات البوتاســیوم ، 

و100.24عـددها نبـات فـي حـین كـان/ ةعلبـ117.53معدل بلـغأعلىأعطتشمع قد % 0.50بتركیز المعاملة
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فــي زیــادةوفــي هــذا المجــال وجــد ) . 3جــدول ال( شــمع وعلــى التــوالي % 0.25و 0ینعنــد التركیــز ةعلبــ92.77

وعلــل , ) 18، 8(تحللنــالمقللــةات لنبــات القطــن باســتعمال المــواد ز تق الحقــل وعــدد الجــو ســحاصــل العلــب لنبــات ف

وكبـر السـطح التمثیلـي لهـا األوراقشـیخوخة تـأخیرإلـىمـواد تـؤدي الـرش بهـذه الأنإلـىالزیـادةهـذه األخیـرالباحث 

  . في حاصل النبات إیجاباوقوة في نمو الجذور فانعكس ذلك 

التــداخل الثالثــي أمــا، الصــفةمعنــوي فــي هــذه تــأثیرالمدروســةبــین العوامــل الثنائیــةلــم تظهــر التــداخالت 

معـــدل بلـــغ بـــأعلىشـــمع % 0.50و K% 0.20بتركیـــز المعاملـــةفكـــان معنـــوي وبتفـــوق نباتـــات الصـــنف المحلـــي 

بتركیـــز المعاملـــةنبـــات عـــن نباتـــات الصـــنف عشـــتار / علبـــة113.20نبـــات وبفـــارق معنـــوي قـــدره / علبـــة164.53

0.20 %K معنویــــة إن) . 3الجــــدول ( نبــــات / علبــــة51.33اقــــل معــــدل بلــــغ أعطــــتشــــمع التــــي % 0.25و

ثي للصــنف والــدور االیجــابي للبوتاســیوم فــي تحفیــز عملیــة التمثیــل الضــوئي وانتقــال التركیــب الــوراإلــىالتــداخل تعــزى 

  .األوراقوخة شیختأخیردور الشمع في إلىالمصبات الجدیدة فضال إلىنواتجها 

  :ةالعلب/ عدد البذور 

نـوي وبفـارق مع) ةعلبـ/ ةبـذر 65.82( معدل أعلىتفوق الصنف عشتار بإلى) 4( تشیر نتائج الجدول 

تفـوق الصـنف إن.ة لبـع/ ةبذر 56.65معدال اقل بلغ أعطىمقارنه بالصنف المحلي الذي % 16.18بلغت نسبته 

الموجبـةعالقـة االرتبـاط النتیجـة، ویؤكـد هـذه بالعلبـةتفوقـه فـي عـدد البـذور إلـىأدىةالثمریـالعلبـةاالول في طـول 

  . ین تبین هاتین الصف) **0.60( المعنویةعالیة 

64.44( دل ـمعـىـأعلـغ ـى بلــحتـةـعلبـفي عدد البـذور بالمعنویةزیادة إلىمستویات البوتاسیوم ةزیاددتأ

بـذرة57.08( دل ـبینمـا كـان اقـل معـ)K% 0.20( یز العالي للبوتاسـیوم بالتركالمعاملةفي النباتات ) علبة/ بذرة

هتـأثیر زیـادة جاهزیـة البوتاسـیوم و إلىترجع الزیادةسبب إن. )K0(في النباتات الغیر معامله بالبوتاسیوم ) علبة/ 

) 19(بذور إلىفي زیادة نشاط العملیات الحیویة للنباتات والتي تساعد في زیادة عدد الزهیرات الخصبه التي تتحول 

عـدد البـذور فـي زیـادةإلـىأدتزیـادة مسـتویات التسـمید البوتاسـي قـد أنوجـدوا نو آخـر هنتائج مشابهإلىوتوصل . 

وكــذا الحــال فــي التــداخل الثنــائي بــین الصــنف وكــل مــن الصــفةلــم یــؤثر الشــمع معنویــا فــي هــذه ) . 20، 7(علبــةبال

النباتـات إن) 4( ویتضـح مـن الجـدول . معنویـا هتـأثیر التـداخل بـین البوتاسـیوم والشـمع فكـان أمـاالبوتاسـیوم والشـمع 

قــد ) K% 0.20( المســتوى العــالي للــرش بالبوتاســیوم تــأثیرحــت ت% 0.50و 0.25الشــمع يبتركیــز المرشوشــة

المقارنـــةنباتـــات أعطـــتوعلـــى التـــوالي فـــي حـــین علبـــة/ بـــذرة65.10و 66.59بلـــغ للصـــفةمعـــدل أعلـــىأعطـــت

و 57.13، 57.13اقل معدل بلـغ ) % 0.50، 0.25، 0( الثالثةبتراكیز الشمع المرشوشة) K0( للبوتاسیوم 

الرطوبــةالــرش بالمســتویات العالیــة للبوتاســیوم والشــمع یســاهمان فــي حفــظ إن. وعلــى التــوالي علبــة/ ذرةبــ56.98

فــي هــذه إیجابــاانعكســت فــي النبــات وبالتــالي زیــادة انقســام الخالیــا وتوســعها والتــي الحیویــةالكافیــة لحــدوث العملیــات 

  .الصفة

  

  

  

  

  

  العلبة/ ذور ادة الشمعیة في عدد البالصنف والرش بالبوتاسیوم والمتأثیر) 4(جدول 

(V×K)

تراكیز   )W(تراكیز الشمع 

  البوتاسیوم

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 
(V×W)المتوسط  

W2W1W0K0K1K2
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0.50%  0.25%  0%  0%  0.10%  0.20%  

52.6  52.70  53.97  51.13  K0V1

  المحلي

W051.13  57.80  57.00  55.31  
56.65  57.6  58.51  56.50  57.80  K1W153.97  56.50  61.60  57.36  

59.76  60.67  61.60  57.00  K2W252.70  85.51  60.67  57.29  
61.57  61.27  60.30  63.13  K0V2

  عشتار

W063.13  69.07  66.27  66.16  
65.82  66.76  63.00  68.20  69.07  K1W160.30  68.22  71.58  66.69  

69.13  69.53  71.58  66.27  K2W261.27  63.00  69.53  64.60  

    64.44  62.18  57.08  المتوسط  60.73  62.03  60.95  المتوسط

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2

57.13  57.13  56.98  63.43  62.35  60.76  61.63  66.59  65.10  

  % 5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم 

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× نف الص

  البوتاسیوم
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

  م. غ   2.76  م. غ   م. غ   م. غ   1.87  4.09

  

  :) غم ( بذرة 1000وزن 

أعلـىالصـنف عشـتار أعطـى، وعلـى العمـوم )5الجـدول (الصـفةمعنوي في هذه تأثیرلم یكن للصنف 

علـى تفـوق آخـرینبـاحثین أكـدوقـد ) . غـم 3.96( عن الصـنف المحلـي % 8تها نسبوبزیادة) غم 4.26( معدل 

  ) .22، 21(مقارنه باألصناف األخرى ومنها الصنف المحلي بذرة1000الصنف عشتار في وزن 

K% 0.20و 0.10البوتاســیوم يوبتفــوق تركیــز الصــفةالبوتاســیوم فقــد اثــر معنویــا فــي تحســین هــذه أمــا

ولـم ) غـم K0 )3.83مقارنـه بعـدم الـرش بـذرة1000/ غـم4.34و 4.23دل بلغ وعلـى التـوالي معأعلىمعنویا ب

للبوتاسـیوم دورا فـاعال فـي درجـة امـتالء إنیتضح مـن هـذه النتیجـة . عن بعضهما معنویا األولیینیختلف التركیزین 

انتقالـه إلـى، فضـال ) 23(رج مناطق التمثیل خاالمصنعةعن طریق الزیادة المباشرة للنمو وزیادة انتقال المواد بذرةال

نتــائج مماثلــه إلــى) 24، 20، 7(توصــل عــدد مــن البــاحثین . الحدیثــة التكــوین األجــزاءإلــىالقدیمــةاألجــزاءمــن 

  .بزیادة مستویات البوتاسیوم بذرة1000في وزن زیادةبوجود 

غم فـي النباتـات غیـر 3.80زدادت من ، حیث ابذرة1000زیادة معنویة في وزن إلىأدت اضافة الشمع 

شـمع % 0.50و 0.25غـم فـي النباتـات المعاملـة بـالتركیزین 4.56و 4.05إلـىلتصل ) W0( المعاملة بالشمع 

األوكسـجینبحدود معینـه داخـل الثمـار مـع قلـة تركیـز CO2  الشمع ربما یعمل على زیادة تركیز إن. وعلى التوالي 

مما ینعكس ذلك ) Self modified atomospher( تهیئة ما یسمى بجو المحور الذاتي وبالتالي فانه یعمل على 

قلـة إلـىتقلیـل الفقـد فـي الـوزن نتیجـة إلىوخصوصا التنفس فیؤدي ذلك الثمرةفي الحیویةفي تقلیل معظم الفعالیات 

/ ات ووزن البـذور ز ، وفـي هـذا االتجـاه وجـد زیـادة فـي كـل مـن وزن الجـو ) 25(الثمـرةداخـل المخزونـةاحتراق المـواد 

نبات في محصول القطن ووزن اللـب لقرنـات محصـول فسـتق الحقـل ووزن الحبـوب فـي الحنطـة عنـدما رشـت بـالمواد 

  .الي و وعلى الت) 26، 17، 8(حللنتالمقللة

% 0.20بتركیــز المرشوشــةوق النباتــات وبتفــصــفةالاثــر التــداخل بــین البوتاســیوم والشــمع معنویــا فــي هــذه 

وبفــارق األخــرىمقارنــه بجمیــع المعــامالت ) بــذرة1000/ غــم 5.00( معــدل أعلىشــمع بــ% 0.50مــع بوتاســیوم 

  ) . غم 3.64( معدل أدنىأعطتالتي ) K0W0( لها المقارنةعن نباتات % 37معنوي بلغت نسبته 



75

ممــا یــدعو بــذرة1000معــدالت وزن ةزیــادإلـىأدىللنــتحالمقللــةبالمــادة المعاملــةالبوتاســیوم و بالتغذیـةإن

مـع حاصـل معنویـةو عالیـةاستخدام هذه المواد كمحسنات لصفات السمسم وخاصـة التـي لهـا عالقـة ارتبـاط إلىذلك 

  . في نوعیة بذور المحصول أهمیهالبذور ولها 

  

  )غم(بذرة 1000وزن الشمعیة فيالصنف والرش بالبوتاسیوم والمادة تأثیر) 5(جدول 

(V×K)

  )W(تراكیز الشمع 
تراكیز 

  البوتاسیوم

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 

(V×W)المتوسط  W2

0.50%  

W1

0.25%  

W0

0%  

K0

0%  

K1

0.10%  

K2

0.20%  

3.75  4.02  3.77  3.74  K0V1

  المحلي

W03.47  3.70  3.93  3.70  
3.96  3.99  4.22  4.07  3.70  K1W13.77  4.07  4.16  3.99  

4.24  4.63  4.16  3.93  K2W24.02  4.22  4.63  4.29  
3.92  4.01  3.92  3.81  K0V2

  عشتار

W03.81  3.96  3.90  3.90  
4.26  4.47  5.08  4.36  3.96  K1W13.92  4.36  4.04  4.10  

4.44  5.38  4.04  3.90  K2W24.01  5.08  5.38  4.83  

    4.34  4.23  3.83  المتوسط  3.80  4.05  4.56  توسطالم

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2
3.64  3.85  4.01  3.83  4.21  4.65  3.92  4.10  5.00  

  % 5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× الصنف 

  البوتاسیوم
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

×البوتاسیوم 

  الشمع

  م. غ   0.35  م. غ   م. غ   0.20  0.37  م. غ 

  

  ) :1-هـ.كغم ( حاصل البذور 

أعطـــىمعنــوي للصـــنف فــي حاصـــل البــذور ، وعلـــى العمــوم تـــأثیرعـــدم وجــود ) 6( تبــین نتـــائج الجــدول 

عـــن الصـــنف عشـــتار الـــذي بلـــغ % 31وبزیـــادة نســـبتها ) 1-هــــ. كغـــم 2015.71( أعلـــىالصـــنف المحلـــي معـــدال 

الجـدول ( ـةب الثمریــدد العلــبعـاألولف ـتفـوق الصنـإلـىجـاءت نتیجـة الزیادةهذه . 1-هـ. كغم 1542.77صله حا

معنویـةویؤكـد ذلـك االرتبـاط الموجـب عـالي ال) . 1الجـدول ( الحصاد أثناءالمنفلقةانخفاض نسبة العلب ٕالىو ) 3

الملحق ) ( **0.58-( ـةنیالثاةـالصفع ـمةـمعنوینفس الوالسالب وب) **0.51( األولىالصفةبین حاصل البذور و 

1. (  

معـــدل لحاصـــل البـــذور بلـــغ أعلـــىإعطـــاءإلـــىK% 0.20و 0.10البوتاســـیوم بـــالتركیزین إضـــافةأدت

إنهمـــاعلـــى التـــوالي ولـــم یختلـــف هـــذین التركیـــزین عـــن بعضـــهما معنویـــا غیـــر 1-هــــ. كغـــم 1895.75و 1941.25

وبفـارق معنـوي بلغـت نسـبته ) 1-هــ. كغـم 1500.72( اقـل معـدل أعطـتالتي ) K0( المقارنةاختلفا عن معاملة 

تـــأثیرإلـــىزیـــادة الحاصـــل بفعـــل الـــرش بالبوتاســـیوم یرجـــع إن) . 6الجـــدول ( الي و علـــى التـــ% 26.32و 29.35

غیر المعنوي في هتأثیر ٕالىو )5و 4الجدولین ( بذرة1000ووزن علبةال/ العنصر االیجابي في زیادة عدد البذور 

ویؤكــد هـــذه .)3و 1الجـــدولین ( الحصــاد أثنــاءالمنفلقـــةنبــات وخفـــض نســبة العلــب / ةزیــادة عــدد العلـــب الثمریــ

( بـذرة1000نبـات ووزن / ةبـین حاصـل البـذور وعـدد العلـب الثمریـمعنویـةعالیـة الموجبـةالنتائج عالقة االرتباط ال

) ( **0.58-. ( ةـب المنفلقـــنســبة العلــمــع معنویــةوبــنفس الالعكســیةوالعالقــةلتــوالي علــى ا) **0.40، **0.51
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فـــي حاصـــل بـــذور السمســـم بزیـــادة معنویـــةزیـــادةوجـــدت أخـــرىه بحـــوث هنتـــائج مشـــابإلـــىتوصـــلت . ) 1الملحـــق 

  ) .28، 27، 24، 20، 7(مستویات البوتاسیوم المضاف 

  

  )1- هـ.كغم (تاسیوم والمادة الشمعیة في حاصل البذور الكلي الصنف والرش بالبو تأثیر) 6(جدول 

(V×K)

  )W(تراكیز الشمع 
تراكیز 

  البوتاسیوم

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 

(V×W)المتوسط  W2

0.50%  

W1

0.25%  
W00%  K00%  

K1

0.10%  

K2

0.20%  

1909.31  2237.17  1803.98  1686.79  K0
V1

  المحلي

W01686.79  1739.62  1714.00  1713.47  

2015.71  2058.82  2499.04  1937.80  1739.62  K1W11803.98  1973.80  2060.10  1933.96  

2079.01  2462.93  2060.10  1714.00  K2W22237.17  2499.04  2462.93  2399.71  

1092.12  1202.73  1111.75  961.89  K0
V2

  عشتار

W0961.89  1647.93  1175.67  1274.50  

1542.77  1823.68  1945.34  1920.76  1604.93  K1W11111.75  1920.76  1878.31  1636.94  

1712.50  2083.51  1878.31  1175.67  K2W21202.73  1945.34  2083.51  1743.86  

    1895.75  1941.25  1500.72  المتوسط  1480.48  1785.45  2071.79  المتوسط

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2

1324.34  1672.28  1444.84  1457.86  1929.28  1969.20  1719.95  2222.19  2273.22  

  % 5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم 

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× الصنف 

  البوتاسیوم
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

  م. غ   م. غ   182.90  م. ع   129.33  238.49  م. غ 

  

( ذور ـل البــــلحاصـــويـأعلـــى معـــدل معنـــ% ) 0.50( بـــالتركیز العـــالي للشـــمع المعاملـــةالنباتـــات أعطـــت

ومعاملـــة ) 1-هــــ.كغـــم 1785.45( شـــمع % 0.25بـــالتركیز المعاملـــةمقارنـــه بالنباتـــات ) 1-هــــ.كغـــم 2071.79

عن بعضهما األخیرتینكما اختلفت المعاملتین ) 1-هـ.كغم1480.48( اقل معدل أعطتالتي ) W0( المقارنة

االیجــابي فــي تقلیــل نســبة العلـــب تـــأثیرهإلــىبالشــمع یعــود المعاملــةزیــادة حاصــل البــذور فــي النباتـــات إن. معنویــا 

( آنفـا ویؤكـد هـذه النتیجـة عالقـة االرتبـاط التـي ذكـرت . بذرة1000نبات ووزن / وزیادة عدد العلب الثمریة المنفلقة

وفي هـذا المجـال وعلـى محاصـیل حقلیـه اخـرى وجـد زیـادة معنویـة ألغلـب مكونـات الحاصـل وحاصـل ) . 1الملحق 

  ) . 26، 8(للنتحستعمال المواد المقللة الالبذور نتیجة 

هنــاك زیــادة فــي ح تضــویالــرش بالشــمع ، تــأثیرتحــت الصــفةالصــنفین معنویــا فــي هــذه اســتجابةختلفــت ا

في الصـنف المحلـي حیـث بلـغ اً حو ضو أكثرمستویات الشمع ولكال الصنفین وكانت االستجابة زیادة بحاصل البذور 

مقارنـــه بحاصـــل ) V1W2% ) (0.50( عنـــد المســـتوى العـــالي للشـــمع ) 1-هــــ.كغـــم 2399.71( معـــدل أعلـــى

( ي ـللصـنف المحلــالـذي ماثـل حاصــل نباتـات المقارنـة ) 1-هــ.كغــم 1743.86( الصـنف عشـتار ولـنفس المسـتوى 

) 1-هــ.كغـم 1274.50( اقل معـدل فقـد حصـل فـي نباتـات المقارنـة للصـنف عشـتار أما) 1-هـ.كغم 1713.47

معنویـة التــداخل إن) . V1W2(األولــىلـة معـن المعا% ) 88.29( 1-هـــ.كغـم 1125.21وبفـارق معنـوي قــدره 

في اختالفهامع المختلفة لم تكن نفس الشيء فانعكس هذا في تراكیز الشتأثیراستجابة الصنفین تحت أنإلىتشیر 

الق العلـب الثمریـة فـالشـمع فـي تقلیـل نسـبة انتـأثیرفعل تضافرإنحاصل البذور بوحدة المساحة ، كما یمكن القول 
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ایجابیـا فـانعكس هـذامع تأثیر الصـنف وخصوصـًا الصـنف المحلـي فـي إعطـاء أعلـى عـدد للتفرعـات والعلـب الثمریـة 

  .ي زیادة حاصل البذور ف

  ( % ) :نسبة الزیت في البذور 

الصــنف المحلــي أعطــىمعنویــا بــاختالف الصــنف ، وقــد تــأثرتالصــفة قــد إن) 7( تشــیر نتــائج الجــدول 

فـي هـذه اخـتالف الصـنفین إن% ) . 49.60( مقارنـه بالصـنف عشـتار % 51.27بلغـتهر و بذنسبة زیت في أعلى

قلــة إلــىبیعــة الوراثیــة لهمــا واخــتالف اســتجابتهما للظــروف البیئیــة المحیطــة ، اضــافة اخــتالف الطإلــىالصــفة یرجــع 

مقارنــة ةفـي البـذر أعلــىزیـادة تركیــز الزیـت بنسـبة إلـىفــي الصـنف المحلـي ربمــا أدى الثمریـةعـدد البـذور فــي العلبـة 

ود عالقــة ارتبــاط عكســیة ، ویؤكــد ذلــك وجــ) 4الجــدول ( بالصــنف عشــتار الــذي ســجل عــدد أكثــر للبــذور فــي العلبــة 

النتیجة مـع عـدة بـاحثین حصـلوا تماشت ) . 1الملحق ( بین نسبة الزیت وعدد البذور بالعلبة ) *0.32-( ومعنویة 

  ) .31، 30، 29(السمسم المدروسة أصنافعلى اختالف معنوي في نسبة الزیت بین 

مقارنـــه % ) 51.23( ي نســـبة الزیـــت زیـــادة معنویـــة فـــإلـــىK% 0.10البوتاســـیوم بـــالتركیز إضـــافةأدت 

هـــذه إن% ) . 50.26( K%0.20والمعاملـــة بـــالتركیز % ) K0 )49.83ته فـــي بـــذور نباتـــات المقارنـــه ســـببن

البـذور( دة ـات الجدیــالمصبـإلــىدور البوتاسیوم في حركة وانتقال منتجات عملیة التمثیـل الضـوئي إلىالزیادة ترجع 

تماشــت النتیجــة مــع آخــرین وجــدوا أن ) . 32(زیــت إلــى) اتالســكری( یــل هــذه المنتجــات دوره فــي تحو إلــىفضــال ) 

  .)24، 20، 7(نسبة الزیت تزداد في بذور السمسم بزیادة مستویات البوتاسیوم المضاف 

إذمغایرا ، حیث هناك انخفاض في نسبة الزیت بزیادة مسـتویات الشـمع المضـاف ، هتأثیر أما الشمع فكان 

عنــد المســتویین % 49.77و 50.18إلــىثــم تناقصــت معنویــا ) W0(فــي بــذور نباتــات المقارنــة % 51.37بلغــت 

إن) . 7الجــدول ( عــن بعضــهما معنویــا األخیــرینشــمع وعلــى التــوالي ولــم یختلــف المســتویین % 0.50و 0.25

( الخالیـا وحفـظ الرطوبـة فیهـا یلعبـه الشـمع فـي اتسـاعالدور الذي إلىالشمع قد یرجع بإضافةانخفاض نسبة الزیت 

  ) .16(ةوبالتالي ینتج عنه تخفیف للمركبات الدهنی) 2الجدول 

، وبشـكل عـام یالحـظ الصـفةمعنویـة التـداخل بـین الصـنف والبوتاسـیوم فـي هـذه ) 7( یتضح من الجـدول 

فــي ) % 51.99، 53.08، 48.74( هنــاك زیــادة فــي نســبة الزیــت للصــنف المحلــي بزیــادة مســتویات البوتاســیوم 

K% 0.10، 0ولمســتویات البوتاســیوم ) % 48.52، 49.38، 50.92( حــین حصــل العكــس للصــنف عشــتار 

اســـتجابة الصـــنفین تحـــت مســـتویات البوتاســـیوم أنإلـــىتشـــیر معنویـــة التـــداخل إن. وعلـــى التـــوالي K% 0.20و 

انعكســت فــي ف الطبیعــة الوراثیــة لهمــا التــي اخــتالإلــىوهــذا یرجــع الصــفةالمختلفــة لــم تكــن نفــس الشــيء فــي هــذه 

  .المحیطةتجابتهما لظروف البیئة اختالف اس

انخفاض معنوي في نسبة الزیت بزیادة مستویات الشـمع إلىأدى التداخل بین الصنف والشمع وبشكل عام 

مقارنة ) V1W0(ي ـفي بذور نباتات المقارنة للصنف المحل% ) 52.76( معدل أعلىولكال الصنفین ، حیث بلغ 

% 0.25عـن نباتـات الصـنف عشـتار المرشوشـة بـالتركیز % 7.34وبزیادة معنویـة نسـبتها األخرىبجمیع المعامالت 

معــامالت التــداخل هــذه أخــذت نفــس إن) . 7الجــدول % ( 49.15معــدل بلــغ اقــل التــي أعطــت ) V2W1(شــمع 

  .الصفةي هذه ات االنفرادیة لعوامل الدراسة فتأثیر االتجاه الذي سلكته ال

كــذلك اثــر التــداخل الثنــائي بــین البوتاســیوم والشــمع معنویــا فــي نســبة الزیــت فــي البــذور وقــد أعطــت بــذور 

فـي حـین %52.30نسـبه بلغـت أعلـى) K1W0(غیر المعاملة بالشمع K% 0.10النباتات المرشوشة بالتركیز 

وبفـــارق ) K2W1(شـــمع % 0.25و K% 0.20عنـــد النباتـــات المعاملـــة بتركیـــز % ) 48.49( كانـــت اقـــل نســـبة
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إلــىربمــا یرجــع األخیــرةانخفــاض نســبة الزیــت فــي المعاملــة إن% . 7.86األولــىت نســبته عــن المعاملــة معنــوي بلغــ

  . دور العاملین معا في زیادة الرطوبة وتخفیف المركبات الدهنیه في الخالیا 

  

  عیة في نسبة الزیت في البذورالصنف والرش بالبوتاسیوم والمادة الشمتأثیر) 7(جدول 

(V×K)

  )W(تراكیز الشمع 
تراكیز 

  البوتاسیوم

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 

(V×W)المتوسط  W2

0.50%  

W1

0.25%  

W0

0%  

K0

0%  

K1

0.10%  

K2

0.20%  

48.74  48.73  48.92  48.58  K0V1

  المحلي

W048.58  55.00  54.69  52.76  
51.27  53.08  49.75  54.49  55.00  K1W148.92  54.49  50.19  51.20  

51.99  51.09  50.19  54.69  K2W248.73  49.75  51.09  49.86  
50.92  49.89  51.30  51.47  K0V2

  عشتار

W051.47  49.59  48.89  49.98  
49.60  49.38  49.18  49.35  49.59  K1W151.30  49.35  46.79  49.15  

48.52  49.89  46.79  48.89  K2W249.98  49.18  49.89  49.69  

    50.26  51.23  49.83  المتوسط  51.37  50.18  49.77  المتوسط

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2

50.03  50.11  49.36  52.30  51.92  49.47  51.79  48.49  50.49  

  % 5عند مستوى احتمال .L.S.Dقیم 

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× الصنف 

  بوتاسیومال
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

1.27  0.45  0.50  0.64  0.71  0.87  1.24  

  

صـنف المحلـي المعاملـة بتركیـز بـذور نباتـات الأعطـتوقـد . الصـفةا معنویا فـي تأثیر كان للتداخل الثالثي 

( فـي حـین كانـت اقـل نسـبة % 55ة زیت بلغت نسبأعلى) V1K1W0(بوتاسیوم وغیر المعاملة بالشمع % 0.10

شـــــمع % 0.25بوتاســـــیوم والمعاملــــة بتركیـــــز % 0.20فــــي بـــــذور الصــــنف عشـــــتار المرشوشـــــة بتركیــــز % ) 46.79

)V2K2W1 ( هذه الزیادة راجعة للدور االیجابي للبوتاسیوم إن. األولىلصالح المعاملة % 17.55وبزیادة نسبتها

  .للشمع على هذا الصنف ولیس

  ) :1-هـ.كغم ( اصل الزیت ح

الصــنف المحلــي قــد تمیــز إنلكــن یتضــح ) . 8الجــدول ( الصــفة هــذه معنــوي فــي تــأثیرلــم یكــن للصــنف 

عـــن % ) 34.84( 1-هــــ.زیـــت كغـــم 226.40وبزیـــادة مقـــدارها 1-هــــ.زیـــت كغـــم 1031.02معـــدل بلـــغ أعلىبـــ

تفـوق الصـنف االول فـي حاصـل إلـىدة جـاءت نتیجـة هذه الزیـاإن) . 1-هـ.زیت كغم 764.62( الصنف عشتار 

المعنویـة بـین حاصـل الزیـت عالیـةموجبةویؤكد ذلك وجود عالقة ارتباط ) . 7و 6الجدولین ( ونسبة الزیت البذور 

  .0.94وحاصل البذور 

  

  )1-هـ. كغم (الصنف والرش بالبوتاسیوم والمادة الشمعیة في حاصل الزیت تأثیر) 8(جدول 

(V×K)

  )W(تراكیز الشمع 
تراكیز 

  البوتاسیوم

  األصناف

)V(  

تراكیز 

  الشمع

  )K(تراكیز البوتاسیوم 

(V×W)المتوسط  W2

0.50%  

W1

0.25%  

W0

0%  
K00%  

K1

0.10%  

K2

0.20%  
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931.00  1088.37  883.85  822.67  K0
V1

  المحلي

W0822.67  956.94  937.44  905.68  

1031.02  1085.90  1242.63  1058.14  956.94  K1W1883.85  1058.14  1030.54  990.84  

1075.53  1258.61  1030.54  937.44  K2W21088.37  1242.63  1258.61  1196.53  
555.53  601.37  570.10  495.12  K0

V2

  عشتار

W0495.12  795.93  574.75  621.93  

764.62  906.67  975.82  948.27  795.93  K1W1570.10  948.27  880.62  799.66  

831.70  1039.72  880.62  574.75  K2W2601.37  975.82  1039.72  872.30  

    953.61  996.29  743.56  المتوسط  763.81  895.20  1034.42  المتوسط

K0K1K2
W0W1W2W0W1W2W0W1W2

655.56  876.44  754.43  726.98  1003.21  955.58  844.80  1109.23  1149.17  

  % 5د مستوى احتمال عن.L.S.Dقیم 

  الشمع  البوتاسیوم  الصنف
× الصنف 

  البوتاسیوم
  الشمع× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

× الصنف 

× البوتاسیوم 

  الشمع

  م. غ   م. غ   م. غ   168.61  69.03  119.22  م. غ 

  

.زیـــتكغــم 210.05و   252.73البوتاســیوم وكــان مقــدار الزیــادة   بإضــافةازداد حاصــل الزیــت معنویــا 

بوتاســیوم مقارنـة بعـدم الـرش وعلــى التـوالي ولـم یكـن االخــتالف % 0.20و 0.10للنباتـات المعاملـة بـالتركیزین 1-هــ

حاصــل للزیــت أعلــىعلــى ) 7(وآخــرون Mondalأیضــا حصــل ) . 8الجــدول ( األولیتــینمعنــوي بــین المعــاملتین 

ویاته زیـادة معنویـة سـتافـق زیـادة مر إذا فـي هـذه الصـفة ، ا ایجابیـتـأثیر كان للشمع .البوتاسیوم مع النتروجین بإضافة

( في النباتات المرشوشة بالتركیز العالي للشمع ) 1-هـ.كغم1034.42( معدل أقصىفي حاصل الزیت حتى بلغ 

) W0( عـــن نباتـــات المقارنـــة للشـــمع 1-هــــ.زیـــت كغـــم 139.22و 270.61زیـــادة معنویـــة مقـــدارها بو % ) 0.50

إلـىالعـاملین أعـاله تأثیریرجع سبب زیادة حاصل الزیت ب. شمع وعلى التوالي % 0.25المعاملة بالتركیز والنباتات

ویؤكــد هــذه النتیجــة عالقــة االرتبــاط التــي ذكــرت آنفــا بــین ) 6الجــدول ( كــل منهمــا فــي زیــادة حاصــل البــذور تــأثیر

تماشت النتیجة مـع ) . 7الجدول ( دة نسبة الزیت البوتاسیوم في زیاتأثیرإلىفضال ) 1الملحق ( هاتین الصفتین 

بحصول زیادة معنویة في حاصل الزیت لمحصول فستق الحقل برش المادة الشمعیة ) 18(وآخرون Joshiما وجده 

Koalin معنویــة التــداخل بــین الصــنف والبوتاســیوم التــي یوضــحها إن.علــى أوراق المحصــول مقارنــة بعــدم الــرش

( K% 0.10حاصــل للزیــت قــد حصــل فــي نباتــات الصــنف المحلــي المعاملــة بتركیــز أعلــىتبــین ان) 8(الجــدول 

عـن نباتـات الصـنف % ) 30.56) ( 1-هــ.زیـت كغـم 254.20وبفـرق معنـوي قـدره ) 1-هــ.زیـت كغم 1085.90

اك هنــإنویتضــح مــن هــذا التــداخل . صــل الزیــت االتــي أعطــت اقــل معــدل لحK% 0.20عشــتار المعاملــة بتركیــز 

زیــادة فــي حاصــل الزیــت ولكــال الصــنفین بزیــادة مســتویات البوتاســیوم ولكــن الزیــادة كانــت أكثــر وضــوحا عنــد التركیــز 

جمیــــع تــــأثیرحاصــــل الزیــــت للصــــنف المحلــــي تحــــت إناالول للبوتاســــیوم مقارنــــه بمعاملــــة المقارنــــة ، كمــــا یالحــــظ 

كــل مــن الصــنف وتركیــز تــأثیرإلــىتفــوق یعــود ان ســبب ال. مســتویات البوتاســیوم كــان متمیــزا علــى الصــنف عشــتار 

تأثیرأي لم یكن لبقیة التداخالت الثنائیة والثالثیة ) .7و 6الجدولین ( نسبة الزیت البوتاسیوم في حاصل البذور و 

  .ة معنوي في هذه الصف

  

  قیم معامل االرتباط البسیط للصفات المدروسة) 1(ملحق 
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حاصل 

الزیت

نسبة الزیت 

في البذور

اصل ح

البذور

1000وزن 

بذرة

عدد البذور 

العلبة/ 

عدد العلب 

/ الثمریة 

نبات

نسبة 

الرطوبة في 

العلب

نسبة العلب 

المنفلقة

نسبة العلب 

المنفلقة

**  

-0.54
0.003

**  

-0.58

*  

-0.29
0.18

**  

-0.62

**  

-0.51
1.00

نسبة 

الرطوبة في 

العلب

**  

0.45
-0.04

**  

0.47
0.21-0.17

**  

0.41
1.00

عدد العلب 

/ الثمریة 

نبات

**  

0.56

**  

0.34

**  

0.51
-0.08

**  

-0.54
1.00

عدد البذور 

العلبة/ 
-0.26

*  

-0.32
-0.20

**  

0.37
1.00

1000وزن 

بذرة

*  

0.36
-0.12

**  

0.40
1.00

حاصل 

البذور

**  

0.94
-0.061.00

نسبة الزیت 

في البذور
0.191.00

حاصل

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