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 الخالصة 

 
خالذذذوي من الذذذة زنلذذذور  البابعذذذة لمد نذذذة  أخذذذدفذذذي  3112 لعذذذامفي نفذذذتج بجرحذذذة خالليذذذة مذذذصي المو ذذذم ال ذذذي 

   نيذة ن جة تاج برحة في شماال ◦38 عرض ومط شرقا ◦43الواقعة على مط  وي  األنبارالرمادي / مخافظة 
 لمخ ذذوي وملونابذذ  والخا ذذ  النمذذو  ذذفاج بعذذض فذذي النبابيذذة والكرافذذاج األدغذذاي معاملذذة بذذير ر لمعرفذذة غرينيذذة
وحذذذرص   Split plot ببرب ذذذأل األلذذذواش المنشذذذالة RCBD   ب ذذذميم الال اعذذذاج العشذذذوالية الكاملذذذةما ذذذبع. ال م ذذذم

 .2- ذذذذ نبذذذاج. (66667، 100000،80000رذذص  لرافذذذاج نبابيذذذة  ذذذي ) الرلي ذذذةملذذرراج خ ذذذ  اخبلذذذج األلذذذواش 
  مذراج فضذص واأللواش الرانوية بضمنج مم ة معامصج أدغاي  ي أجراء عملية العزق لمذر  واخذد  ومذرب ث ورذص

  األدغاي(.غياأل  )المدغلة ومعاملةعث معاملبي المالارنة 
إت خالالذذذج  المدرو ذذذة،أظهذذذرج النبذذذالر بذذذير را واضذذذخاد لمعذذذامصج األدغذذذاي الممبلفذذذة فذذذي جميذذذ  ال ذذذفاج 

وحذتل  رفذ  ن ذبة البربذيط إلذى  2-غذم.م 21.4لألدغاي بلغ معاملة أجراء عملية العزق لرص  مراج اق  وزث جاف 
لما خالالج معاملة غياأل األدغاي بفوقاد واضخاد في اغلذأل  ذفاج النمذو و ذفاج الخا ذ  وملونابذ   .% 93.27

 271)خ    جلج في  فة اربفاع النبذاج  مراج،والبي لم بمبلف معنويا عث معاملة أجراء عملية العزق لرص  
وعذدد  ،1-فذرع. نبذاج (7.83 ،8.28) وعذدد األفذرع ،2م (0.64 ،1.40) والم اخة الورقيذة بالبباب ، م  (164، 

      (2482،  2652والخا ذذذذذذ  الكلذذذذذذي ) ،1-نبذذذذذذاج لب ذذذذذذولة. (244.8 ،211.1)فذذذذذذي النبذذذذذذاج الواخذذذذذذد  الكب ذذذذذذوالج
 المتلور .قيا ا بالمعاملة المدغلة البي  جلج اق  معدالج لجمي  ال فاج  بالبباب .ولكص المعاملب ث  1- ذ لغم.

ر ر معنوي على ال فاج المدرو ة با برناء  فة عدد األفرع وعدد الكب ذوالج لما لم يلث للكرافاج النبابية أي بي
أعلذذذى مبو ذذذط لخا ذذذ  البذذذتور بلذذذذغ          1-نباج. ذذذذ 80000فذذذي النبذذذاج الواخذذذد والخا ذذذ  خ ذذذ   ذذذجلج المعاملذذذة

 .2- ذلغم.  1931
مفذذض الذذوزث الجذذاف البذذدام  بذذ ث معذذامصج األدغذذاي والكرافذذاج النبابيذذة فالذذد أرذذرج بذذير را معنويذذا فذذي  أمذذا
 اقذ  2- ذذ نبذاج.  66667عمليذة العذزق لذرص  مذراج مذ  الكرافذة النبابيذة إجذراء ذج  بذدام  معاملذة  إتلألدغذاي 

ب نما  جلج معاملة أجراء عملية العزق لمرب ث عند بداملها م  الكرافة  ،2-م غم. 31.7وزث جاف لألدغاي بلغ  
ولذم بمبلذف  ذتل المعاملذة معنويذاد عذث معذامصج  % 94.61بلغذج  أعلى ن بة بربذيط 2- ذ نباج. 66667النبابية 

 2- ذذذ نبذذاج.(   100000،80000البذذدام  بذذ ث معاملذذة أجذذراء عمليذذة العذذزق لذذرص  مذذراج والكرذذافب ث النبذذاب ب ث )
تلذ  إ جابذا فذي بخ ذ ث جميذ   ذفاج النمذو المضذري  انعلذ بالببذاب  ممذا  % 92.84) ،92.38)والبذي  ذجلج 

ن ذذذبنر مذذذث الدرا ذذذة إث أجذذذراء عمليذذذة العذذذزق لذذذرص  مذذذراج أدج إلذذذى مفذذذض لرافذذذة  وملونابذذذ . و ذذذفاج الخا ذذذ 
 وملوناب .األدغاي وأوزانها الجافة مما انعل  تل  في بخ  ث  فاج النمو والخا   
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Abstract 
 

Afield experiment had been performed in Zngura field /Ramdi/ ALAnbar at 

width line 38◦ North and length line 43◦ east in summer season in 2013. It is clay- 

garnet texture to know the effect of treatment on weeds and thickness plants in some 

characteristics of growth  ,production and its containers of sesame The  system of split 

spot had been used in performing the experiment according to randomizing complete 

blocks with three replications. The results are the three main blocks have three 

thickness of plants (D3,D2,D1) which led to(66667,80000,100000)plants.H-1 

The secondary blocks have five treatments of  weeds .They are  once, twice  and three 

times hand weeding  for addition, tow comparative treatments  ( weeds and absence of  

weeds). 

The results show the significant effects of the weeds treatments in 

characteristics that are still studied. Three times hand weeding (W4) led to dry weight  

weeds (40,6g) which increased the constriction percentage to( 93.27% )also the 

treatment for absence of  weeds led to increased most of characteristics of growth and 

production and its containers which have no significant  dereferences with( W4) 

treatments for three times hand weed . The effects are :the length of plant(164,172 c) 

.area of leaves ( 0.64 , 0.65 )m ,number of branches (7.83,848),numbers of capsules in 

every plant (244.8,300.2) .the whole production is( 24 82 , 2652 ) kg .H-1 for each 

treatments sequence.  according to  weeds  treatment which record lest percentage for 

all  these characteristics . 

Also the results record that no significant  differences of plant thickness 

effects to decreased the dry weight of  weeds and the constriction percentage which 

effects on most of plant characteristics of sesame and its production. The results 

record there are no  differences in height of plant, the average of leave area , numbers 

of capsules in every plant , numbers of seeds in every capsule with, thousand  seeds. 

 So the thickness of plants(D2) records highest average numbers of  branches 

(74)  that effects on  whole production which records the same thickness, the highest 

average is (1931kg) mixture between the three times (W4) and plant thickness (D3) 

record lest dry weight of  weeds, so this  mixture records (31.7 g), the treatment of 

twice hand weeding with plant thickness (D3) records the highest constriction 

percentage (%94.61) and this treatment isn’t  significant different with the treatment 

of three times hand weeding with tow plants thickness (D2,D1) which is 

(%92.84,92.38)so this effects positively led to improve all characteristics of growth 

and production and its containers. 

we conclusion from this studying is that the treatment of three times hand 

weeding led to constriction of thickness of weeds and their dry weights which effects 

on improvement of  characteristics of growth and production  and its contianers. 
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 المقدمة
 

مذذث أقذدم المخا ذ   الزيبيذة المهمذذة فذي لر ذر مذث األق ذذار (     L Sesamum indicum).  ال م ذم 
مل وث  ث   3.84تاج الم الص المنامية الخار  وشب  الخار  والمنا ق المعبدلة ، بلغ اإلنباج العالمي خوالي  

( مل ذوث  0.59،  0.62نذد رذم ال ذ ث بانبذاج ) مل وث  ذث بلبهذا اله  0.72واخبلج بورما المرببة األولى إت بلغ  
لغذرض الخ ذوي علذى الزيذج ألنذ  مذث أرقذى زيذوج المالذد   الرلي ة( .  زرع ال م م بالدرجة  17 ث  بالبباب  ) 

لمذذا بخبذذوي بذذتورل علذذى ن ذذب  ال بذذي  ف هذذا مذذث البذذروب ث بالذذدر بخذذوالي  ،50- 60%خ ذذ  براوخذذج ن ذذبب  بذذ ث 
ي العد ذد مذث ال ذناعاج الغتاليذة وفذي بعذض المجذاالج ال بيذة أمذا ل ذبة بذتورل فضصد عث ا بمدام  ف ،%25.3

فب ذذبعم  فذذي بغتيذذة الخ وانذذاج و ذذناعة المبذذز خ ذذ  بملذذط بن ذذأل مع نذذة بذذدق ق الذذتر  ال ذذفراء فذذي بعذذض بلذذداث 
لبالايا وب بمدم ا والمعجناج،أمريليا الجنوحية وقد ب بمدم بتور ال م م لغتاء مباشر في بعض  ناعة الخلوياج 

 (.6النبابية لوقود )
وبالرغم مث األ مية الكب ر  لهتا المخ وي نجد انخ ار الم اخة المزروعة ب  وعذزوف المذزارع العراقذي  

 27.4ولم ذاخة  2003ألف  ذث ل ذنة  20.8 انمفاض معدي إنباج ب  في العراق مث  إلىعث زراعب  مما أدى 
ألف  لبذار و ذي ن ذبة منمفضذة جذدا أتا مذا قورنذج  13.25لم اخة  2010إلف  ث ل نة  13 إلىألف  لبار 

ونظرا لبعدد المشاك  الم اخبة لزراعب  مما انعل  تل  في زياد  مناف ة المخا ذ    ،(11بدوي العالم األمرى )
الخاللية األمرى تاج المردود االقب ادي العذالي وال ذري  علذى وخذد  الم ذاخة ، ومذث  ذتل المشذاك  األدغذاي البذي 

( وتل  لمناف بها المخ وي علذى 50 - 90 %إت ب   الم الر البي ب ببها  ) ،م ر اآلفاج الزراعيةمث ا بعد
العنا ر الغتالية والر وبذة وضذوء الشذم  والملذاث ولذتل  بذردي إفرازابهذا للمذواد ال ذامة مذث ممبلذف أجزالهذا إلذى 

خذة األدغذاي فذي المراخذ  األولذى مذث لذتا فذاث ملاف ، (8بربيط أو ضعف في النمو وبد وراد في الخا   ونوع ب  )
 .لى في زياد  اإلنباج لماد ونوعاد نمو ا بعد الم و  األو 

فذذي ملافخذذة جميذذ  األدغذذاي  الفعالذذة جذذداومنهذذا ا ذذبمدام عمليذذة العذذزق ال ذذدوي البذذي بعببذذر مذذث ال ذذرق  
لمذا أدى   ذم.المو رص  مراج مصي  أومنها م و ا أتا أجريج على مدد مبالارحة لمرب ث  % 90 وبالضي على

اال بمدام المفرط للمب داج إلى ظهور مشاك  ب لية و خية لذتل  عمذ  البذاخروث علذى إ جذاد  ذرق بد لذة بعذوض 
ا ذذذبمدام  ذذذتل المب ذذذداج أو ا ذذذبمدامها فذذذي الخذذذدود الذذذدنيا للخذذذد مذذذث بير رابهذذذا الجانبيذذذة فضذذذص عذذذث  ريالذذذة العذذذزق 

ب لبذذاج النمذذو لالمذذاء والمذذواد الغتاليذذة والضذذوء مذذث ا ذذبمدمج  ريالذذة المناف ذذة بذذ ث المخا ذذ   واألدغذذاي علذذى م
مذذصي زيذذاد  عذذدد النبابذذاج فذذي وخذذد  الم ذذاخة و ذذي مذذث األ ذذال أل العلميذذة الم ذذبمدمة فذذي بير ر ذذا علذذى مجبمذذ  
األدغاي وُبعد الكرافة النبابية مث العوام  المهمة لشذل  العصقذة بذ ث الغ ذاء المضذري والمخ ذوي والبذي  جذأل إث 

ث األشعة الشم ية ال اق ة والبي بنعل  ا جابذاد فذي زيذاد  نمذو النبذاج وبفرعابذ  وزيذاد  خا ذلة م % 95بعبرض 
 -إلى: ( . لتا بهدف الدرا ة 10االقب ادي والبا لوجي ) 

باللذذ  مذذث ضذذرر األدغذذاي المرافالذذة وانعلذذا  تلذذ  علذذى نمذذو المخ ذذوي و  أثبخد ذذد عذذدد العزقذذاج البذذي يملذذث  -1
 للمخ وي.النوعية  الخا   وملوناب  وال فاج

بخد د الكرافة النبابية المنا بة لنمو المخ وي للبالل   مث ضرر األدغاي المرافالة وانعلا  تل  علذى  ذفاج  -2
   للمخ وي.النمو و الخا   وملوناب  وال فاج النوعية 

ي وخذذذد  بخد ذذذد أفضذذذ  بذذذدام  بذذذ ث عذذذدد العزقذذذاج والكرافذذذة النبابيذذذة يع ذذذي أعلذذذى إنباجيذذذة وبيفضذذذ  نوعيذذذة فذذذ -3
 الم اخة.
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 مواد وطرق العمل
 

خالذوي من الذة زنلذور  البابعذة لمد نذة الرمذادي /  أخدفي  1122لعام نفتج بجرحة خاللية للمو م ال يفي  
 غرينيذذة   نيذذة ن ذجة تاج برحذذة فذي شذذماال ◦38 عذذرض ومذط شذذرقا ◦43الواقعذة علذذى مذذط  ذوي  األنبذذارمخافظذة 
بذم  ال م م.نبابية في بعض  فاج النمو والخا   وملوناب  لمخ وي والكرافاج ال األدغاي معاملة بير ر لمعرفة

لبخد ذد  (2)  ذم( 25– 0امت ع ناج مث برحة الخال  ب ور  عشوالية ومث ابجا اج ممبلفة قب  الزراعذة وبعمذق )
 (.1بعض ال فاج الكيميالية والف زيالية لها جدوي )

وحذذذرص   Split plot األلذذذواش المنشذذذالة ببرب ذذذأل RCBD ا ذذذبعم  ب ذذذميم الال اعذذذاج العشذذذوالية الكاملذذذة
( واأللواا  الانواةوت منو خم ة  وت  D1  ,D2  ,D3) ملرراج خ   اخبلج األلواش الرلي ذ  رذص  لرافذاج نبابيذة

بذذذم إجذذذراء العمليذذذاج الما ذذذة بمدمذذذة البرحذذذة خ ذذذ  بمذذذج  .( W0  ,W1  ,W2  ,W3  ,W4)  معذذذامصج أدغذذذاي
خرا  الالصأل وبنعيمهذا باألمشذاط المرنذة وب ذويبها رذم ق ذمج إلذى وخذداج خرارة مبعامد  بوا  ة الم األرضخرارة 

الوخد  البجريبية على عدد مث الم وط  اخبوج 2م12( م لب بح م اخة الوخد  البجريبية 4×3بجريبية إبعاد ا )
 ذذم بذذ ث  25و   بالببذذاب (  D1  ,D2  ,D3)(  ذذم بذذ ث مذذط وأمذذر للكرافذذاج 60،  50،  40) م وبم ذذافة4ب ذذوي 

وخذد  بجريبيذة . بذم زراعذة  15وخد  برص  ملرراج فذي لذ  ملذرر  45جورل وأمرى وحلغ عدد الوخداج البجريبية 
وبم وض  عذدد مذث البذتور فذي  (.2) م  2-2وبعمق  2013/  4/  28بباريخ  المخلي( )ال نفبتور ال م م 

بذم  للمذاء.بذة البرحذة وخاجذة النبذاج ل  جور  وبعد الزراعة مباشر  بم ري البجرحة رم لررج عمليذة الذري خ ذأل ر و 
رذذم   ذذاعة، 24أيذذام مذذث ظهذذور النبابذذاج فذذوق  ذذ ح البرحذذة ببذذتور منالوعذذة لمذذد   6-4أجذذراء عمليذذة البرقيذذ  بعذذد 

ا ذبمدمج األ ذمد  الكيمياليذة خ ذ  أضذ ف  (.4اإلنباج )أجريج عملية المف على مرخلب ث بعد مرور شهر مث 
علذى دفعبذ ث األولذى عنذد الزراعذة والرانيذة  1-لغذم.  ذذ 80وحواق   (N %46)ال ماد النا بروج ني على شل   وريا 

( دفعذة واخذد  عنذد P2O5%46بعد أجراء عملية العزق مباشذر  ، وال ذماد الفو ذفابي علذى شذل   ذوحر فو ذفاج )
  (.2) 2- ذلغم.   60الزراعة بواق  

  - ما: بضمنج البجرحة عامل ث 
 -وهي: ألدغال خمسة مستويات من معامالت ا – أوال
و ي المعاملة البي  بم مث مصلها بر  لافة أنواع األدغاي بنمذو  -(:المعاملة المدغلة )مناف ة لاملة لألدغاي -1

 (.W0) وبناف  مخ وي ال م م  وي مو م النمو

ميذ  و ي المعاملذة البذي  ذبم ف هذا الذبملص البذام مذث ج -(:معاملة غياأل األدغاي )غياأل بام لمناف ة األدغاي -2
أنواع األدغاي  وي مو ذم النمذو با ذبعماي عمليذة العذزق ال ذدوي للمذا دعذج الخاجذة لمنذ  األدغذاي 

 (.W1) مث النمو ومناف ة مخ وي ال م م

و ي معاملة البملص البام مث جمي  أنواع األدغاي با بعماي عملية العزق ال ذدوي بعذد  -واخد : العزق لمر   – 3
 (.W2) واخد  أرح  أ ابي  مث الزراعة ولمر 

و ذذي معاملذذة الذذبملص البذذام مذذث جميذذ  أنذذواع األدغذذاي با ذذبعماي عمليذذة العذذزق ال ذذدوي وبذذم  -لمذذرب ث: العذذزق  – 4
 (.W3)  وما مث العزقة األولى 20اجرالها بعد مرور 

 و ذي معاملذة الذبملص البذام مذث جميذ  أنذواع األدغذاي با ذبعماي عمليذة العذزق ال ذدوي  -مراج: العزق لرص   – 5
 ( . W4)   وما مث العزقة الرانية 20وبم اجرالها بعد مرور 
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( 100000,80000,66667بلغاااات) ( التااااي3Dو D2و D1)نباتيااااة هااااي كثافااااات  اسااااتخدام ثااااال -ثانيااااا
 .1-انبات.ه

عنذد ظهذور عصمذاج النضذر للمخ ذوي لا ذفرار األوراق  2013/  9/  8بمج عملية الخ اد بباريخ 
واألفذذرع الالاعديذذة باال ذذفرار مذذث األ ذذف  وب ذذبح العلذذأل ال ذذفلى جافذذة  الرلي ذذةال ذذاق وحذذدء  منهذذا،وب ذذاقط ال ذذفلية 

 .(2وببلوث البتور باللوث الداكث م  اكب ابها ال صبة الصزمة )
 -المدرو ة: بعد بنف ت البجرحة بم ب ج   البياناج عث ال فاج 

 -ال م م: المرافالة لمخ وي  ألدغايالبربيط لبير ر المعامصج الممبلفة في الوزث الجاف ون بة  –أوال 
عملية الخ اد للمخ وي وعند م بوى   ح البرحة وبذم وضذعها بيكيذا  ورقيذة مرالبذة  قب  إجراءبم ق   األدغاي 

وجففذذج  بيعيذذا ولخذذذ ث ربذذاج أوزانهذذذا بذذم خ ذذاأل الذذذوزث الجذذاف لألدغذذذاي. أمذذا ن ذذبة البربذذذيط فالذذد بذذذم خ ذذابها وفذذذق 
  -اآلبية: المعادلة 

 (1)                                     100×    100 -=  % يطن بة البرب

 -أث: خ   
A = الملافخة.الوزث الجاف لألدغاي في معامصج 

B.الوزث الجاف لألدغاي في المعاملة المدغلة = 
 -لل م م: بير ر المعامصج الممبلفة في  فاج النمو  –ثانيا 
  -ييبي: الم  ث الو   ث لك  وخد  بجريبية عند الخ اد لبالد ر ما  عشوالية مثمت عشر  نباباج ب ور  بم ا
بذذم قيذذا  اربفذذاع النبابذذاج مذذث قاعذذد  النبذذاج عنذذد م ذذبوى  ذذ ح األرض وخبذذى نهايذذة  -) ذذم(:اربفذذاع النبذذاج  -1

 ال اق الرلي ي ولك  وخد  بجريبية ولمعدي لعشر  نباباج.
 (.1)رقم بم خ األ معدي عدد األفرع المضرية للنباباج العشر الميموت  في  :(1-ج )فرع. نباجعدد البفرعا -2
 -األبية: : وبم خ ابها مث مصي المعادلة 2-الم اخة الورقية الكلية للنباج. م -3
عذذدد ×*( رابذذج المخ ذذوي × معذذدي ال ذذوي × معذذدي أق ذذى عذذرض للورقذذة)=  (2-)مالم ذذاخة الورقيذذة للنبذذاج   
 (                                            5 )        0.53*رابج المخ وي لل نف المخلي =            راق      األو 
 -وبشم : بير ر المعامصج الممبلفة في الخا   وملوناب   –ثالثا 

ية مذذذث بذذم خ ذذذابهما مذذذث معذذذدي عشذذر نبابذذذاج بذذذم امذذت ا ب ذذذور  عشذذذوال -(:1-عذذدد الكب ذذذوالج )لب ذذذولة.نباج -1
 الو    ث.الم  ث 

بذذم خ ذذابها لمعذذدي لعذذدد البذذتور فذذي الكب ذذوالج لعشذذر  نبابذذاج بذذم أمذذت ا  -(:1-الكب ذذولة )بذذتر .عذذدد البذذتور  -2
 ب ور  عشوالية مث الم  ث الو    ث.

بذذذذتر  عشذذذذواليا مذذذذث بذذذذتور لذذذذ  وخذذذذد  بجريبيذذذذة وبذذذذم وزنهذذذذا بذذذذالم زاث      1000بذذذذم خ ذذذذاأل  -بذذذذتر :  1000وزث  -3
 ني الخ ا .االلكبرو 

بم خ األ خا   البتور مث مصي خ اد نباباج الم  ث الو ذ   ث وأضذ ف  -(:1-.  ذ) ثخا   البتور  -4
 (.1 -ذ) ث. لها خا   العشر  نباباج مث ل  وخد  بجريبية رم خولج على أ ا  وخد  الم اخة 

الببا ث لب ذميم الال اعذاج الكاملذة  أجري بخل   البياناج المدرو ة  بالا ل ريالة بخل   اإلخ الي: البخل  -رابعا 
بذذ ث المبو ذذ اج الخ ذذابية  للمالارنذذة L.S.Dالمعشذذا  ببرب ذذأل األلذذواش المنشذذالة با ذذبمدام امببذذار اقذذ  فذذرق معنذذوي 

  Genstat (23.)وبا بعماي البرنامر اإلخ الي  0.05الممبلفة عند م بوى اخبماي 
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 لحقل قبل الزراعة .بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة ا - 1جدول 
 

 درجة التفاعل

PH 

EC 
ds.m-1  

البوتاسيوم 
 ppm الجاهز

الفسفور 
 ppm الجاهز

النتروجين 
 ppm الجاهز

 الكلس

% 

المادة 
 %العضوية

7.45 2.03 140 10.5 53 22 0.97 

 % clayالطين  % siltالغريث  % sandالرم    g.cm-2الكثافة الظاهرة

1.38 1.8 32.5 42.7 
 Silt Loamنية طينية غري تربةنسجة ال

 الرمادي.*تم تحليل عينات التربة في مختبر المديرية العامة لزراعة االنبار في 
 

 التجربة.األدغال المنتشرة في موقع  أنواع-2جدول 
 

 دورة الحياة العائلة االسم العلمي االسم االنكليزي  االسم الشائع

 معمر Johnson grass Sorghum halepense  L. Poaceae السفرندة

 معمر  Hairy-node beargrass Dichanthium annulatum  Gramineae زمزوم

 معمر Nut grass Cyperus rotundus  L. Cyperaceae الساعاد

 معمر Field Bindweed Convolvulus arivesis  L. Convolvulaceae المادياد

 حولي Rough pigeed Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae عرف الديك

 معمر Priekly alhagi Alhagi maurorum Medic. Papilionaceae عاكول

 حولي Bur weed Xanthium strumarium Compositae اللزيج

 Mullein  Chrozphora الازرياج

verbascifolia 

Euphorbiaceae حولي 

 

  النتائج والمناقشة
 

 ( ونسبة التثبيط. 2-) غم.م وزن الجاف لألدغالالتأثير المعامالت المختلفة في 
   

ُيشذذذ ر الذذذوزث الجذذذاف لألدغذذذاي عذذذاد  إلذذذى قذذذو  المناف ذذذة بذذذ ث األدغذذذاي والمخ ذذذوي علذذذى مب لبذذذاج النمذذذو 
وجذود  إلذى( 3بش ر النبالر في جذدوي ) (.2الضرورية وانعلا   تل المناف ة في الالدر  على براكم الماد  الجافة )

مصج األدغذذذاي فذذذي بير ر ذذذا علذذذى الذذذوزث الجذذذاف لألدغذذذاي فذذذي وخذذذد  الم ذذذاخة فالذذذد خالالذذذج فذذذروق معنويذذذة بذذذ ث معذذذا
، فذذذي خذذذ ث  ذذذجلج معاملذذذة أجذذذراء عمليذذذة العذذذزق لذذذرص  2-غذذذم.م 646.7أعلذذذى معذذذدي بلذذذغ W0 المعاملذذذة المدغلذذذة

بذاج علذى نبا البذير ر. و تا  دي على لفذاء  عمليذة العذزق فذي 2-غم.م 40.6اق  معدي لهتل ال فة بلغ  W4مراج
 .األدغاي

أما الكرافاج النبابية فالد أظهرج النبالر عدم وجود فروقاج معنويذة بذ ث الكرافذاج فذي بير ر ذا علذى الذوزث 
فذي    2-م غذم. 208.2وزث جذاف لألدغذاي بلذغ  اقذ  D 3الجذاف لألدغذاي وعلذى العمذوم  ذجلج الكرافذة النبابيذة

. وقذد يعذزى ال ذبأل إلذى ضذعف 2-م غذم. 232.9غ أعلذى وزث جذاف لألدغذاي بلذ D2خ ث  جلج الكرافذة النبابيذة 
 ( علذذذى1)بذذذادراج ال م ذذذم فذذذي مناف ذذذبها لبلذذذ  األنذذذواع مذذذث نبابذذذاج األدغذذذاي المنبشذذذر  فذذذي موقذذذ  البجرحذذذة جذذذدوي 

 الجذذاف.مب لبذاج النمذو الضذرورية ممذذا  ذمح لنبابذاج األدغذذاي أث  ذزداد مجموعهذا المضذري وبالبذذالي زيذاد  وزنهذا 
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 والتي بو   في درا ب  إلى عدم وجود فروقاج معنوية في بذير ر الكرافذاج النبابيذة (.11)وببفق  تل النب جة م  

في درا ب  البي نفت ا على مخ وي العد  عذدم  (9)لما أشار   لألدغاي.لمخ وي ال م م على الوزث الجاف 
 للمخ وي.مرافالة الجاف لنباباج األدغاي ال على الوزث وجود فروقاج معنوية ب ث معدالج البتار في بير ر ا 

النبذذذالر وجذذذود فروقذذذاج معنويذذذة عنذذذد بذذذدام  الكرافذذذاج النبابيذذذة  أشذذذارجبالن ذذذبة للبذذذدام  الرنذذذالي فالذذذد  أمذذذا
اقذ   D3النبابيذة ببداملها مذ  الكرافذة  W4عملية العزق لرص  مراج  إجراءفالد خالالج معاملة  األدغايومعامصج 

بذداملها  عنذد D1و D1ف معنويذاد عذث الكرذافب ث النبذاب ب ث والبذي لذم بمبلذ 2-م غذم. 31.7وزث جاف لألدغاي بلغ 
ب نمذا  ذجلج بذدام  المعاملذة  بالببذاب ، 2-م غذم. (42.7 ،27.2)األدغذاي نف ذها والبذي  ذجلج معذدال  م  معاملة

والبذي لذم بمبلذف معنويذا عذث بذدام   2-م غم. 720أعلى وزث جاف لألدغاي بلغ  2Dالنبابية المدغلة م  الكرافة 
 أمذا بالببذاب . 2-م غذم. (600،  411)خ    جلبا معدال بلذغ   D3و1Dالنباب ب ث الكرافب ث  المدغلة م لة المعام

( وجذذود فروقذذاج معنويذذة بذذ ث معذذامصج األدغذذاي فذذي ن ذذبة 3الن ذذبة الملويذذة للبربذذيط فالذذد ب نذذج النبذذالر فذذي جذذدوي )
فذذي خذذ ث  % 92.17بلغذذج ن ذبة بربذذيط  أعلذذى W4فالذذد خالالذذج معاملذذة أجذذراء عمليذة العذذزق لذذرص  مذذراج  البربذيط.

 .% 50.96اق  ن بة بربيط بلغج W1 جلج معاملة أجراء عملية العزقة لمر  واخد  
ب نما ب نج النبالر عدم وجود فروقاج معنوية ب ث الكرافاج النبابية فذي بير ر ذا علذى ن ذبة البربذيط. وعلذى 

اقذ   D1فذي خذ ث  ذجلج الكرافذة النبابيذة  % 47.28بلغذج أعلذى ن ذبة بربذيط  D2 العموم  جلج الكرافة النبابيذة
وقذذد يعذذود ال ذذبأل لكبذذر المجمذذوع المضذذري لنبابذذاج األدغذذاي المنبشذذر  فذذي موقذذ   .% 42.72بلغذذج ن ذذبة بربذذيط 
بالن ذذبة للبذذدام  الرنذذالي فالذذد ظهذذرج  أمذذا البربذذيط.لذذم ببذذيرر أوزانهذذا الجافذذة ممذذا انعلذذ  علذذى ن ذذبة  البجرحذذة وحذذتل 

عند بذداملها  W4قاج معنوية ب ث المعامصج إت  جلج معاملة أجراء عملية العزق لرص  مراج النبالر وجود فرو 
ولذذذم بمبلذذذف  ذذذتل المعاملذذذة معنويذذذاد عذذذث معذذذامصج  % 92.42بلغذذذج أعلذذذى ن ذذذبة بربذذذيط  D3مذذذ  الكرافذذذة النبابيذذذة 

 ،91.28) ذذجلج  البذذيو  D1و D1النبذذاب ب ث  مذذراج والكرذذافب ثالبذذدام  بذذ ث معاملذذة أجذذراء عمليذذة العذذزق لذذرص  
اقذ   D1عنذد بذداملها مذ  الكرافذة W2عمليذة العزقذة لمذر  واخذد   إجذراءب نما  جلج معاملة  بالبباب .( % 92.84

 .%41.08ن بة بربيط بلغج 
 التثبيط.ونسبة 2-في الوزن الجاف لألدغال غم.مالمعامالت المختلفة  تأثير- 3جدول 

 
معامالت 
 األدغال

 ل معامالت األدغالمعد الكثافات النباتية
D1 D2 D3 

الصفات 
 المدروسة

الوزن 
 الجاف

نسبة 
 التثبيط

الوزن 
 الجاف

نسبة 
 التثبيط

الوزن 
 الجاف

نسبة 
 التثبيط

الوزن 
 الجاف

نسبة 
 التثبيط

W0 620 0.00 720 0.00 600 0.00 646.7 0.00 

W1 0.0 100 0.0 100 0.0 100 0.0 100 

W2 365 41.08 295 58.93 282.5 52.86 314.2 50.96 

W3 91.7 85.22 107 85.13 126.7 78.86 108.4 85.48 

W4 47.3 92.38 42.7 92.84 31.7 94.61 40.6 93.27 

معدل الكثافات 
 النباتية

 

224.8 

 

63.74 

 

 

232.9 

 

67.38 

 

208.2 

 

65.27 
 

 

L.S.D%5 
                              D = N.S   ,       W=24.00     ,  D.W =41.70        الوزن الجاف  
     D = N.S   ,       W=3.20       ,  D.W =5.40                                نسبة التثبيط 

  السمسم.تأثير المعامالت المختلفة في صفات النمو الخضري لمحصول 
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 -(: سمارتفاع النبات ) 
 م ذم ب ذبأل بذذير رل المباشذر فذي ملونذاج الخا ذذ  اربفذاع النبذاج مذث بذ ث ال ذذفاج المهمذة لمخ ذوي ال 

وال يما  فة عدد الكب والج بالنباج ولتل  لعصقب  المباشر  م  مالاومة النباج لصض جاع . فالذد أشذارج النبذالر 
( إلذذذى وجذذذود بذذذير ر معنذذذوي لمعذذذامصج األدغذذذاي الممبلفذذذة فذذذي  ذذذتل ال ذذذفة ، إت لذذذوخ  أث المعاملذذذة 4فذذذي جذذذدوي )

 ذم ، قيا ذذاد بباليذذة معذامصج األدغذذاي خ ذذ  116ى انمفذاض واضذذح فذذي اربفذاع النبابذذاج بلذذغ أدج إلذذ W0المدغلذة 
 ذم والبذذي لذم بمبلذذف معنويذا عذذث  172أعلذذى معذدي ل ذذفة اربفذاع النبذاج بلذذغ  W1خالالذج معاملذة غيذذاأل األدغذاي 

ضذذح فذذي  ذذم . أث االنمفذذاض الوا 164والبذذي  ذذجلج معذذدال بلذذغ  W4معاملذذة أجذذراء عمليذذة العذذزق لذذرص  مذذراج 
اربفذذاع النبذذاج فذذي المعاملذذة المدغلذذة وزيادبذذ  فذذي معاملذذة غيذذاأل األدغذذاي مرشذذر علذذى مناف ذذة األدغذذاي للمخ ذذوي 

( إلذذى أث تلذذ  قذذد يلذذوث نابجذذاد عذذث مخدوديذذة خ ذذوي نبابذذاج المخ ذذوي علذذى 12فالذذد أشذذار ) النمذذو. ذذوي مو ذذم 
الضوء في الك اء المضري مما ي ذاعد علذى  لالماء والعنا ر الغتالية فضصد عث امبزاي الرلي ةمب لباج النمو 

( إلذى أث قلذة اإلضذاء  والعنا ذر الغتاليذة  رديذاث إلذى انمفذاض لفذاء  عمليذة 29لذتل  أشذار ) ال ذاق.بربيط نمذو 
أمذذا زيذذاد  اربفذذاع النبذذاج فذذي  ق ذذر ا.البنذذاء الضذذولي ممذذا  ذذنعل  علذذى  ذذفة اربفذذاع النبذذاج وبالبذذالي  ذذردي إلذذى 

الد يعزى إلى دور عملية العزق ال دوي في الخد مث نمو األدغاي مث مصي مفض أوزانها معاملة غياأل األدغاي ف
فذي وجذود بذير ر معنذوي ال ذبمدام  (22(. ببفق  تل النب جة م  مذا بو ذ  إليذ )3الجافة وزياد  ن بة البربيط)جدوي
 النباج.عملية العزق ال دوي في اربفاع 

نبابذاج فالذد أشذارج النبذالر إلذى عذدم وجذود فروقذاج معنويذة فذي بير ر ذا فذي أما بير ر الكرافاج النبابيذة فذي اربفذاع ال
 ذم ب نمذا  ذجلج الكرافذة النبابيذة  158أعلذى معذدي بلذغ  D2 تل ال فة وعلذى العمذوم فالذد  ذجلج الكرافذة النبابيذة 

D1  الكرافة النبابية  أما م  146معدال اق  بلغD3  إلى ق ذر وقد يعود ال بأل   م. 147فالد  جلج معدال بلغ
م ذذافة الزراعذذة بذذ ث نبابذذاج المخ ذذوي ممذذا أدى إلذذى زيذذاد  المناف ذذة فيمذذا ب نهذذا علذذى العنا ذذر الغتاليذذة والر وبذذة 

( والذذتي وجذذد عذذدم وجذذود فروقذذاج معنويذذة مذذرررل فذذي 20وببفذذق  ذذتل النب جذذة مذذ  مذذا بو ذذ  إليذذ  ) الشذذم ،وضذذوء 
 ال م م. فة اربفاع النباج عند زياد  معدي البتار لمخ وي 

فالذذد  ذذجلج  ال ذذفة،أمذذا بالن ذذبة لبذذير ر البذذدام  بذذ ث معذذامصج األدغذذاي والكرافذذاج النبابيذذة فلانذذج معنويذذة فذذي  ذذتل 
 ذذم. ب نمذذا  180أعلذذى معذذدي لهذذتل ال ذذفة بلذذغ  D2عنذذد بذذداملها مذذ  الكرافذذة النبابيذذة  W1معاملذذة غيذذاأل األدغذذاي 

  م. 113  معدي لهتل ال فة بلغ اق D1 ج  البدام  ب ث المعاملة المدغلة والكرافة النبابية 
 
 -(: 1-. نبات2المساحة الورقية )م  
 

نبذاج المذواد   ولذتا بعذد الم ذاخة الورقيذة ماليا ذاد  الغتاليذة،ُبعببر األوراق أ ذم األجذزاء النبابيذة فذي ب ذني  وا 
المخ ذوي لخجم نظام البناء الضولي وعام  مهم لبخل ذ  ومعرفذة  ذفاج النمذو، فضذصد عذث لونهذا بذررر فذي نمذو 

 (.15و ) (24لافذذة )والخا ذ  النهذذالي. لمذذا ببذذيرر الم ذذاخة الورقيذذة بالبنذذاف  بذذ ث النبابذذاج علذذى مب لبذذاج النمذذو 
إلذذى بذذيرر الم ذذاخة الورقيذذة لنبابذذاج ال م ذذم معنويذذا بمعذذامصج األدغذذاي الممبلفذذة فالذذد  (2)بشذذ ر النبذذالر فذذي جذذدوي 

والبذذي لذذم بمبلذذف معنويذذا عذذث معاملذذة  2م 0.65 ذذفة بلذذغ أعلذذى معذذدي لهذذتل ال W1خالالذذج معاملذذة غيذذاأل األدغذذاي 
والبذذي  W0قيا ذذا بالمعاملذذة المدغلذذة  ،2م 0.64 ذذجلج معذذدال بلذذغ  البذذي 4Wأجذذراء عمليذذة العذذزق لذذرص  مذذراج 

( مذذث أث غيذذاأل المناف ذذة بذذ ث 21 ذذتل النبذذالر برلذذد مذذا أشذذار أليذذ  ) بالببذذاب . 2م (1.21) ذذجلج اقذذ  معذذدي بلذذغ 
األدغذذاي ونبابذذاج المخ ذذوي االقب ذذادي علذذى مب لبذذاج النمذذو الضذذرورية يلذذوث لذذ  أرذذر لب ذذر فذذي زيذذاد  الم ذذاخة 
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الورقية ال يما مصي المراخ  المبلر  مث النمو خ    زداد النمو العام للنباباج ويشج  نمو األوراق وزياد  خجمها 
( الذت ث أشذاروا إلذى أث الم ذاخة الورقيذة 15( و )16لي. وببفذق  ذتل النب جذة مذ  )ومث رم زياد  خجم البنذاء الضذو 

بعد مث أ م العوام  المررر  في مناف ة المخ وي لألدغاي أما الزيذاد  المبخالالذة مذث أجذراء عمليذة العذزق قذد بكذوث 
 (.3يناجمة عث بير ر عملية العزق في مفض األوزاث الجافة لألدغاي وزياد  ن بة البربيط)جدو 

وجود فروقاج معنوية في بير ر ا في  تل ال فة وعلى  إلى عدمأما بير ر الكرافاج النبابية فبش ر النبالر 
البذذي  ذذجلج أقذذ    D1قيا ذذاد بالكرافذذة النبابيذذة 2م 0.44أعلذذى معذذدي بلذذغ  D2العمذذوم فالذذد خالالذذج الكرافذذة النبابيذذة 

فاج النبابية للمخ وي علذى والذوزث الجذاف لألدغذاي عدم بير ر الكرا إلىوقد يعزى ال بأل  .2م 0.384معدي بلغ 
وحتل   مح لألدغاي مناف ة نباباج المخ ذوي علذى جميذ  مب لبذاج النمذو ممذا انعلذ   (2)ون بة البربيط جدوي 

  الورقية.تل  على معدي الم اخة 
قذاج معنويذة فذي فبشذ ر النبذالر إلذى وجذود فرو  والكرافاج النبابيذةأما بير ر البدام  ب ث معامصج األدغاي 

أعلذى معذدي  D3ببداملها مذ  الكرافذة النبابيذة  W3إت خالالج معاملة أجراء عملية العزق لرص  مراج  ال فة، تل 
ولبذذي لذذم بمبلذذف معنويذذا عذذث بذذدام  نفذذ  معاملذذة األدغذذاي مذذ  الكرافذذة  1-نبذذاج .2م 0.77للم ذذاخة الورقيذذة بلذذغ 

بلذذذغ  ذذذجلج معذذذدال  والبذذذي D2و D1النبذذذاب ب ث لكرذذذافب ث مذذذ  ا W1وبذذذدام  معاملذذذة غيذذذاأل األدغذذذاي  D2النبابيذذذة 
النبابيذة م  الكرافذة  W0بالبباب  مالارنة بيق  معدي  جلب  المعاملة المدغلة  1-نباج .2( م0.69 ،0.68 ،1.42)
1D 1-نباج .2م 0.073والبي بلغ.  

 
 -(: 1-نبات فرع.عدد التفرعات بالنبات )

 
والمهمة في النباباج و تا يعود إلى إملانيذة النبابذاج لبعذويض   فة البفرعاج مث ب ث ال فاج المرغوبة

الفالد الخا   في النباباج المزروعة ألي  بأل مث األ باأل باع الها عدد لب والج أكرر في وخذد  الم ذاخة. إت 
خ ذ   الممبلفذة.( إلى بير ر عذدد البفرعذاج لنبابذاج ال م ذم معنويذاد بمعذامصج األدغذاي 4بش ر النبالر في جدوي )

، والبي لذم بمبلذف عنهذا  1-فرع. نباج  8.48أعلى معدي لعدد البفرعاج بلغ   W1خالالج معاملة غياأل األدغاي 
 W0. قيا ذاد بالمعاملذذة المدغلذذة 1-فذذرع. نبذذاج  7.83بمعذذدي بلذغ  W3معنويذا معاملذذة أجذراء عمليذذة العذذزق لمذرب ث 

  .1-فرع. نباج 3.44 ال فة بلغالبي  جلج أق  معدي لهتل 
الزيذذاد  المبخالالذذة فذذي عذذدد البفرعذذاج فذذي معاملذذة غيذذاأل األدغذذاي  قذذد يلذذوث نب جذذة لغيذذاأل المناف ذذة أو إث 

قلبهذذا بذذ ث نبابذذاج األدغذذاي ونبابذذاج المخ ذذوي وزيذذاد  ا ذذبفادبها مذذث مب لبذذاج النمذذو الممبلفذذة وبشذذل  أكبذذر بخ ذذ  
البفرعذاج مالارنذة بالنبابذاج البذي أرذرج انعل  إ جابا على زيذاد  نمو ذا وبالبذالي قذدربها علذى بكذويث عذدد أكبذر مذث 

ف ها األدغاي في المعاملة المدغلة لما أث بظل   نباباج األدغاي في المعاملة المدغلة لنبابذاج المخ ذوي وخجذأل 
الضوء عنها قد يالل  مث لفاءبها فذي عمليذة البنذاء الضذولي وبالبذالي إعاقذة نمذو نبابذاج المخ ذوي وضذعفها وعذدم 

(  ببفق  تل النب جة م  عدد مذث البذاخر ث الذت ث أشذاروا إلذى إث 20دد اكبر مث البفرعاج )مالدربها على إع اء ع
( إث عذدد زيذاد  البفرعذاج فذي 1عدد بفرعاج النباج بال  بزياد  نباباج األدغاي ومناف ذبها للمخ ذوي خ ذ  ف ذر )

بابذذاج المخ ذوي ممذا أبذذاش نبابذاج الخن ذة فذي معاملذذة غيذاأل األدغذاي  ذذو نب جذة لغيذاأل المناف ذذة بذ ث األدغذاي ون
الفر ة للبفرعاج الناشلة بالنمو والب ور وبالبالي بكوث فعالة في إع اء أعلى خا   فذي النبذاج، و ذتا  بفذق مذ  

( الت ث تلروا أث  فة عذدد البفرعذاج ببذيرر بمناف ذة األدغذاي عمومذاد . وأث زيذاد  عذدد البفرعذاج فذي معاملذة 14)
عمليذذة العذذزق ال ذذدوي فذذي بالل ذذ  الذذوزث الجذذاف لألدغذذاي وزيذذاد  ن ذذبة  لفذذاء عذذث غيذذاأل األدغذذاي قذذد بكذذوث ناجمذذة 
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انعلذذ  علذذى نمذذو المخ ذذوي دوث مناف ذذة علذذى مب لبذذاج النمذذو الممبلفذذة لالضذذوء والمذذاء  ا( ممذذ3البربذذيط جذذدوي)
   للنباج.والعنا ر الغتالية ومث رم زياد  عدد البفرعاج المضرية 

ج المخ وي فذي عذدد البفرعذاج فبشذ ر النبذالر إلذى بفذوق الكرافذة النبابيذة أما بير ر الكرافاج النبابية لنبابا
2D   ب نما  جلج الكرافة النبابية  1-فرع.نباج 7.40 جلج أعلى معدي بلغ  خD3  اق  معدي لهتل ال فة بلذغ

ة المرلذذى يعذذود إلذذى بذذوفر الم ذذاخ قذذد 2D. إث زيذذاد  عذذدد البفرعذذاج مذذ  الكرافذذة النبابيذذة الرانيذذة 1-فرع.نبذذاج 6.17
المم  ذة للنبذذاج الواخذد وقلذذة بظل ذ  النبذذاج وانمفذاض لرافذذة األدغذاي بخ ذذ   بذوفر للنبابذذاج ضذمث  ذذتل الكرافذذة 
النبابيذذة مب لبذذاج النمذذو بالشذذل  األمرذذ  وبنبشذذر الجذذتور بخريذذة بمذذا  ذذرمث أكبذذر لميذذة مذذث المذذواد الغتاليذذة المبذذوفر  

( الذت ث ب نذوا أث الكرافذة النبابيذة بذردي 3( و )25مذ  مذا تلذرل )مما شذج  زيذاد  عذدد البفرعذاج و ذتا  بفذق  للنباج،
فذذي درا ذذابهم  (11)و  (22)أليذذ  إلذى زيذذاد  عذذدد البفرعذذاج فذذي النبذذاج. ب نمذذا امبلفذذج  ذتل النب جذذة مذذ  مذذا بو ذذ  

 األفذرع فذيلمخ وي ال م م والبي ب نج عدم وجذود فروقذاج معنويذة فذي بذير ر الكرافذاج النبابيذة علذى معذدي عذدد 
 الواخد.النباج 

أمذذا بذذير ر البذذدام  بذذ ث معذذامصج األدغذذاي الممبلفذذة والكرافذذة النبابيذذة فذذي عذذدد البفرعذذاج لنبابذذاج ال م ذذم 
 مذ W1 األدغذايالعمذوم  ذجلج معاملذة غيذاأل  ال ذفة، وعلذىفبش ر النبالر إلى عدم وجود بير ر معنذوي فذي  ذتل 

 ذذا بيقذذ  معذذدي لهذذتل ال ذذفة  ذذج  عنذذد بذذدام  المعاملذذة قيا1-فرع.نبذذاج9.67معذذدي بلذذغ  ىأعلذذ D2النبابيذذةالكرافذذة 
 .1-فرع.نباج2.83بلغ  D1المدغلة م  الكرافة النبابية

 
 السمسم.المعامالت المختلفة في صفات النمو الخضري لمحصول  تأثير- 4جدول 

 
الصفات  معامالت األدغال

 المدروسة

 معدل معامالت األدغال الكثافات النباتية

D1 D2 D3 

 

W0 

 

 116 114 121 113 ارتفاع النبات

 0.10 0.09 0.14 0.07 المساحة الورقية

 3.44 3.50 4.00 2.83 عدد األفرع

 

W1 

 172 175 180 161 ارتفاع النبات

 0.65 0.69 0.58 0.68 المساحة الورقية

 8.48 7.67 9.67 8.11 عدد األفرع

 

W2 

 144 130 162 141 ارتفاع النبات

 0.27 0.20 0.47 0.14 ورقيةالمساحة ال

 6.39 5.00 8.17 6.00 عدد األفرع

 

W3 

 154 147 155 161 ارتفاع النبات

 0.37 0.28 0.37 0.46 المساحة الورقية

 7.83 7.83 7.72 7.94 عدد األفرع

 

W4 

 164 168 172 152 ارتفاع النبات

 0.64 0.77 0.63 0.57 المساحة الورقية

 6.98 6.83 7.44 6.68 عدد األفرع

 

 معدل الكثافات النباتية

  147 158 146 ارتفاع النبات

 0.41 0.44 0.38 المساحة الورقية

 6.17 7.40 6.31 عدد األفرع

 

L.S.D%5 

 D = N.S   ,         W=12.10        ,  D.W =22.72 ارتفاع النبات

   D = N.S   ,         W=0.09          ,  D.W =0.15 المساحة الورقية

    D = 0.73   ,        W=1.18          ,  D.W =N.S عدد األفرع
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 ومكوناته.تأثير المعامالت المختلفة في الحاصل 
 -: (1-نبات  .كبسولة)عدد الكبسوالت 

 
إلى وجود بذير ر معنذوي لمعذامصج األدغذاي الممبلفذة فذي عذدد الكب ذوالج  (0)أشارج النبالر في جدوي  

 لب ذذولة.257أعلذذى معذذدي فذذي  ذذتل ال ذذفة بلذذغ  W1نبذذاج الواخذذد خالالذذج النبابذذاج فذذي معاملذذة غيذذاأل األدغذذاي لل
 لب ذولة.256.5بلذغوالبي لم بمبلف معنويا عث معاملة أجراء عملية العزق لرص  مراج إت  ذجلج معذدالد  1-نباج
وقذد يعذزى ال ذبأل إلذى  .1-نبذاج  لب ذولة.49.1البذي  ذجلج اقذ  معذدي بلذغ W0قيا ا بالمعاملذة المدغلذة  1-نباج

علذى مب لبذاج النمذو الممبلفذة لالضذوء والعنا ذر الغتاليذة ممذا  زيذد  لنباباج المخ ويأث غياأل مناف ة األدغاي 
فذي ( وانعل   ذتا إ جابذا 4عدد البفرعاج جدوي ) النباج وزياد  وبالبالي زياد  اربفاعفعالية عملية البناء الضولي 

( بذاث عمليذة العذذزق 20 ذتل النب جذذة ببفذق مذ  مذا أشذار إليذ  ) البفرعذاج.لمبكونذة علذى بلذ  عذدد الكب ذوالج ا زيذاد 
( مذث الخ ذذوي علذذى 18لمذذا بملذذث ) الواخذد.ال ذدوي بفوقذذج فذي إع الهذذا أعلذذى معذدي لعذذدد الكب ذذوالج فذي النبذذاج 

  المخ وي.بناف ية لنمو أعلى معدي لعدد الالرناج في نباباج فوي ال ويا عند ملافخة األدغاي وبالل   قابل بها ال
أمذذا بذذير ر الكرافذذاج النبابيذذة للمخ ذذوي فبشذذ ر النبذذالر إلذذى وجذذود فروقذذاج معنويذذة فذذي بير ر ذذا فذذي  ذذتل ال ذذفة إت 

اقذ  معذدي D3فذي خذ ث  ذجلبا الكرافذة النبابيذة  ،1-نبذاج لب ذولة. 209.8بمعذدي بلذغ  D2 بفوقذج الكرافذة النبابيذة
 عذذدد الكب ذذوالج فذذي النبذذاج الواخذذد ج الكرافذذاج النبابيذذة فذذي بير ر ذذا فذذيوحذذتل   ذذلك 1-نبذذاج لب ذذولة. 169.1بلذذغ 

  (.2)في  تل ال فة جدوي  D2نف  االبجال البي  لكب  في عدد األفرع خ   بفوقج الكرافة النبابية 
أمذذذا بذذذير ر بذذذدام  معذذذامصج األدغذذذاي مذذذ  الكرافذذذاج النبابيذذذة فذذذي  ذذذتل ال ذذذفة أشذذذارج النبذذذالر إلذذذى وجذذذود 

أعلذذى D2 ببذذداملها مذذ  الكرافذذة النبابيذذة W4إت خالالذذج معاملذذة اجذذراء عمليذذة العذذزق لذذرص  مذذراج  ويذذة،معنبذذير راج 
البي  D1م  الكرافة النبابية  W0قيا ا ببدام  المعاملة المدغلة  1-لب ولة . نباج304.3معدي لهتل ال فة بلغ 

 .1-نباج .لب ولة31.6بلغ  جلج اق  معدي 
 

  -(: 1-كبسولة  ة.بذر عدد البذور في الكبسولة )
 
ُيعد خا   الكب والج وعدد البتور في الكب ولة مذث العوامذ  األ ا ذية لضذماث خا ذ  ج ذد فذي وخذد   

إلذذى وجذذود امبصفذذاج معنويذذة بذذ ث معذذامصج األدغذذاي الممبلفذذة فذذي  ذذتل  (0)الم ذذاخة.  بشذذ ر النبذذالر فذذي جذذدوي 
والبذي لذم  1-لب ذول   بذترل. 73.60لذى معذدي بلذغ أع W3ال فة. خ   خالالج معاملة أجراء عملية العزق لمذرب ث 

 بمبلذذذذف معنويذذذذا عذذذذث معاملذذذذة غيذذذذاأل األدغذذذذاي ومعاملذذذذة أجذذذذراء عمليذذذذة العذذذذزق لذذذذرص  مذذذذراج خ ذذذذ   ذذذذجلج معذذذذدي
 بذتر . 60.78بلذغ  W0بالبباب  قيا اد بيقذ  معذدي  ذجلب  المعاملذة المدغلذة  1-لب ولة  بترل. (72.27 ،72.84)

معاملذة العذزق ال ذدوي يعذود إلذى أث نبابذاج ال م ذم قذد نمذج بخذج ظذروف ج ذد   أث ال ذبأل فذي بفذوق  .1-لب ولة 
جراء بمل ها مذث مناف ذة األدغذاي علذى مب لبذاج النمذو الممبلفذة و ذتا  جعذ  النبابذاج قذادر  علذى بكذويث م ذاخة 

كرذذذر مالارنذذذة تاج لفذذذاء  أعلذذذى وبالبذذذالي إنبذذذاج مذذذاد  جافذذذة لافيذذذة إلمذذذداد أو بجه ذذذز الوخذذذداج الرمريذذذ  أ أكبذذذرورقيذذذة 
 (.20بالنباباج البي بنمو في ب لاج شد د  المناف ة نب جة وجود األدغاي ببفق  تل النب جة م  )

أما بالن ذبة لبذير ر الكرافذاج النبابيذة فالذد أشذارج النبذالر إلذى عذدم وجذود فروقذاج معنويذة للكرافذاج النبابيذة 
فذي خذ ث  1- بترل.لب ذولة73.58 بلذغمعذدال أعلذى  D3في بير ر ا في  تل ال فة م  تل   ذجلج الكرافذة النبابيذة 

إث ال ذبأل فذي عذدم بفذوق الكرافذة النبابيذة قذد  .1-لب ولة  بترل. 64.40معدال اق  بلغ  D1 جلج الكرافة النبابية 
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على قدر  نباباج المخ ذوي علذى  أررالمناف ة ب ث نباباج المخ وي على مب لباج النمو الممبلفة مما  إلىيعود 
 الرمريذ .ورقية لب ر  تاج لفاء  عالية قادر  على أنباج ماد  جافذة لافيذة إلمذداد أو بجه ذز الوخذداج  بكويث م اخة

(.  أما بير ر البدام  ب ث معامصج األدغاي م  الكرافاج النبابيذة 7( و )20) الي  تل النب جة ببفق م  ما بو   
ببذذداملها مذذ   W1ج معاملذذة غيذذاأل األدغذذاي إت خالالذذ ال ذذفة.فبشذذ ر النبذذالر إلذذى وجذذود فروقذذاج معنويذذة فذذي  ذذتل 

مذذذ   W0ب نمذذذا  ذذذج  البذذذدام  بذذذ ث المعاملذذذة المدغلذذذة  ،1-بترل.لب ذذذولة 80أعلذذذى معذذذدي بلذذذغ  D3الكرافذذذة النبابيذذذة 
 . 1-بترل .لب ولة  57.01اق  معدي بلغ  D2الكرافة النبابية 

 
  -(: بذرة )غم 1000وزن 

 
 1000معنذوي بذ ث معذامصج األدغذاي الممبلفذة فذي وزث  إلذى وجذود بذير ر (0)بشذ ر النبذالر فذي جذدوي  

 غذم قيا ذاد بالمعاملذة المدغلذة 4.01أعلذى معذدي لهذتل ال ذفة بلذغ  W1خ   خالالج معاملة غياأل األدغذاي  بتر ،
W0  إلذى  الممبلفذة يعذودإث  بأل زياد  وزث البتور في معامصج األدغاي  غم. 3.09البي  جلج أق  معدي بلغ

ة نباباج األدغاي لنبابذاج المخ ذوي علذى المذاء والعنا ذر الغتاليذة والضذوء الذتي انعلذ  علذى عدم أو قلة مناف 
نبذذذاج المذذذاد  الجافذذذة البذذذي بنبالذذذ  مذذذث  (2)جذذذدوي م ذذذاخبها الورقيذذذة  وبالبذذذالي علذذذى لفذذذاء  عمليذذذة البنذذذاء الضذذذولي وا 

أمذذا  أوزانهذذا.علذذى زيذذاد   الم ذذدر إلذذى الم ذذأل ممذذا  ذذردي إلذذى زيذذاد  بذذراكم  ذذتل المذذواد فذذي البذذتور وانعلذذا  تلذذ 
بالن بة لبير ر الكرافاج النبابية فالد أشارج النبالر إلى عدم وجود فروقاج معنوية للكرافاج النبابية لبير ر ا في  تل 

معذدال  D3في خ ث  جلج الكرافة النبابيذة ، غم3.82 معدال أعلى بلغ D1ال فة م  تل   جلج الكرافة النبابية 
  غم.3.65اق  بلغ 

المناف ذذة بذذ ث نبابذذاج المخ ذذوي علذذى مب لبذذاج  إلذذىل ذذبأل فذذي عذذدم بفذذوق الكرافذذة النبابيذذة قذذد يعذذود ا أث
على قدر  نباباج المخ وي علذى بكذويث م ذاخة ورقيذة لب ذر  تاج لفذاء  عاليذة قذادر  علذى  أررالنمو الممبلفة مما 

الر إلى عذدم وجذود فروقذاج معنويذة بذ ث لما أشارج النب الرمري .أنباج ماد  جافة لافية إلمداد آو بجه ز الوخداج 
مذذ   ذذتا فالذذد خالالذذج معاملذذة أجذذراء عمليذذة العذذزق لذذرص   ،النبابيذذةي الممبلفذذة مذذ  الكرافذذاج بذذدام  معذذامصج األدغذذا

غذم قيا ذا بيقذ  معذدي ُ ذج  ببذدام  المعاملذة  4.12أعلذى معذدي بلذغ D3 ببذداملها مذ  الكرافذة النبابيذة W4مذراج
 غم. 2.85بلغ  D3نبابية م  الكرافة ال W0المدغلة 

 
 -(: 1-الحاصل الكلي )طن. ها

  
ُيعد خا   البذتور الكلذي  ذو المخ ذلة النهاليذة النابجذة عذث بذير راج العوامذ  الب ليذة والوراريذة والبذدام   

بذذتر ،  1000فيمذا ب نهذا و ذو نبذاج مذث عذدد مذث الملونذذاج و ذي عذدد الكب ذوالج وعذدد البذتور فذي الكب ذولة ووزث 
  خياب .ل الملوناج المخ لة النهالية ل ل لة مث فعالياج النشوء والنمو البي يمر بها النباج مصي دور  وُبعد  ت

إلى وجود بير ر معنوي لمعامصج ملافخة األدغاي الممبلفة في  فة الخا   الكلي  (0)بش ر النبالر في جدوي 
بلبهذذا معاملذذة أجذذراء عمليذذة  1- ذذذ لغذذم. 2652أعلذذى معذذدي بلذذغ  W1للبذذتور. فالذذد خالالذذج معاملذذة غيذذاأل األدغذذاي 

. 1- ذذ لغذم. 303بيق  معدي  جلب  المعاملة المدغلة بلغ  قيا اد  1- ذ لغم. 2482العزق لرص  مراج بمعدي بلغ 
انمفذاض الخا ذ  فذذي المعاملذة المدغلذة قذذد يعذود إلذى مناف ذذة األدغذاي للمخ ذوي علذذى المب لبذاج الضذذرورية  أث

تالية والضوء مما أرر  ذلباد فذي  ذفاج النمذو الممبلفذة ، وبالبذالي انعلذا  تلذ  فذي قلذة للنمو لالماء والعنا ر الغ
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الخا   وعلى العل  مث تل  فاث زياد  الخا   م  غيذاأل مناف ذة األدغذاي فذي معاملذة غيذاأل األدغذاي أو قلذة 
نب جذة البخ ذث المناف ة في معاملة أجراء عملية العذزق لذرص  مذراج قذد أدى إلذى بخ ذ ث ظذروف نمذو المخ ذوي 

 ( 12في لفاء  عملية البنذاء الضذولي وب ذني  الغذتاء ممذا انعلذ  إ جابذا علذى الخا ذ .وببفق  ذتل النب جذة مذ )
غياأل األدغاي أو قلة مناف بها للمخ وي أدى إلى زياد  الخا   الكلي  إث إلى(  والت ث بو لوا 20( و )22)و

 لمخ وي ال م م.  
النبابيذذة ر معنذذوي للكرافذذاج النبابيذة علذذى خا ذذ  البذذتور الكلذذي. إت خالالذذج الكرافذذة لمذا بشذذ ر النبذذالر إلذذى وجذذود بذذير 

2D  قيا اد بالكرافة النبابية  1- ذ لغم. 1931أعلى معدي بلغD3  1-لغذم.  ذذ 1656البي  جلج أق  معدي بلغ .
واخذذد خ ذذ   ذذلكج األفذذرع فذذي النبذذاج ال زيذذاد  عذذدادناجمذذاد عذذث  D2 ذذبأل زيذذاد  الخا ذذ  مذذ  الكرافذذة النبابيذذة  أث

  (.2)الكرافاج في بير ر ا على الخا   الكلي نف  ال لو  في بير ر ا على عدد األفرع في النباج الواخد جدوي 
البذذدام  بذذ ث معذذامصج األدغذذاي الممبلفذذة والكرافذذة النبابيذذة فذذي الخا ذذ  الكلذذي للمخ ذذوي خ ذذ   ذذجلج  إرذذرلمذذا 

والبذي لذم بمبلذف  1-لغذم.  ذذ 2917أعلى معذدي بلذغ  D1لنبابية ببداملها م  الكرافة ا W1معاملة غياأل األدغاي 
قيا ذا  1- ذذ لغذم. 2827خ ذ   ذجلج معذدال بلذغ  D2معنويا عث بدام  نف  معاملة األدغاي م  الكرافة النبابية 

 .1- ذ لغم. 261بلغ  D2عند بداملها م  الكرافة النبابية  W0بيق  معدي  جلب  المعاملة المدغلة 
 

 ومكوناته.المعامالت المختلفة في الحاصل  رتأثي- 5جدول 
 

معدل معامالت  الكثافات النباتية الصفات المدروسة معامالت األدغال

 D1 D2 D3 األدغال

 

W0 

 

 49.1 54.6 61.0 31.4 عدد الكبسوالت

 60.78 67.67 57.01 57.67 عدد البذور في الكبسولة

 3.09 2.85 2.92 3.49 بذرة1000وزن 

 303 334 261 313 صل الكليالحا

 

W1 

 257.0 221.7 268.2 281.0 عدد الكبسوالت

 71.86 80.00 68.57 67.00 عدد البذور في الكبسولة

 4.01 4.08 4.10 3.86 بذرة1000وزن 

 2652 2212 2827 2917 الحاصل الكلي

 

W2 

 140.1 111.7 218.7 89.8 عدد الكبسوالت

 64.74 76.12 63.93 54.15 عدد البذور في الكبسولة

 3.85 3.66 4.08 3.83 بذرة1000وزن 

 1502 823 2333 1350 الحاصل الكلي

 

W3 

 231.7 272.8 196.6 225.7 عدد الكبسوالت

 73.60 73.09 74.33 73.38 عدد البذور في الكبسولة

 3.87 3.55 4.00 4.06 بذرة1000وزن 

 2172 2247 2019 2250 الحاصل الكلي

 

W4 

 256.5 184.8 304.3 280.4 عدد الكبسوالت

 72.27 71.00 76.00 69.82 عدد البذور في الكبسولة

 3.87 4.12 3.64 3.83 بذرة1000وزن 

 2482 2662 2215 2568 الحاصل الكلي

 

معدل الكثافات 

 النباتية

  169.1 209.8 181.7 عدد الكبسوالت

 73.58 67.97 64.40 عدد البذور في الكبسولة

 3.65 3.75 3.82 بذرة1000وزن 

 1656 1931 1880 الحاصل الكلي

 

L.S.D%5 

 D = 24.6             ,  W=15          ,  D.W =30 عدد الكبسوالت

 D = N.S              ,  W=5.50       ,  D.W =11.08 عدد البذور في الكبسولة

 D = N.S              ,  W=0.36       ,  D.W =N.S بذرة1000وزن 

 D =150               ,  W=133        ,  D.W =233 الحاصل الكلي
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