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 عدة اصناف من السمسم ونوعيه حاصل تأثري البوتاسيوم يف منو و
 رٌاض جبار منصور المالكً

 جامعة واسط /كلٌة الزراعة 
         E.mail: Drryaad @gmail.com  

 

 43/0/4302 تاريخ قبول النشر : 03/9/4302تاريخ استالم البحث :
 

 الصة الخ
و  0202ن ٌٌنفذت تجربه حقلٌه فً حقل التجارب التابع لمشروع ؼابات الكوت خالل الموس

 . من السمسم أصناؾنمو وحاصل  معرفه تأثٌر البوتاسٌوم فً بهدؾ  0200
 األلواحالمنشقة بثالث مكررات شملت  األلواحترتٌب ب المعشاه الكاملةتصمٌم القطاعات   استخدم

إضافة ثالث الثانوٌة  األلواحمحلً ( بٌنما تضمنت  ورافدٌن و بابل و عشتار )  األصناؾالرئٌسة 
 k 2 So4/ هـ (.  كؽم 022 و 022  والبوتاسٌوم ) صفر  اتتكبرٌ من  مستوٌات 

 علبه أول اقرب بعدبذرة و 0222النتائج تفوق الصنؾ رافدٌن فً متوسط ارتفاع النبات ووزن  أظهرت
وحاصل فً الساق الرئٌس  علببع ،وتفوق الصنؾ عشتار فً صفات عدد الللموسمٌٌن بالتتا األرضعن 

 اذ اعطى الصنؾ عشتار  اعلى معدل لحاصل الزٌت بلػ النبات والحاصل الكلً ونسبة الزٌت وحاصلها 
فً  علبكما تفوق الصنؾ المحلً فً صفات عدد الللموسمٌٌن على التوالً كؽم / هـ  6.250و  6.453

 موسمٌن بالتتابع . األفرع الثمرٌة لل
فً الساق  علبمعدل لصفات عدد ال أعلىالبوتاسٌوم  كبرٌتات كؽم / هـ ( من 022المعاملة ) أعطت

بذرة ونسبة  0222ارتفاع النبات ووزن  و   الرئٌس واألفرع الثمرٌة وحاصل النبات والحاصل الكلً
 .  الزٌت وحاصلها

معدل  أعلىالبوتاسٌوم (  كبرٌتات  من / هـكؽم 022سجلت التولٌفة ) الصنؾ عشتار مع المعاملة 
كؽم / د للموسمٌٌن على التوالً والتً انعكست على حاصل  300536و  309.22للحاصل الكلً بلػ 

 للموسمٌٌن بالتتابع .   د/ كؽم 6.2529و  6.4534معدل بلػ  أعلى باع طاءهاالزٌت 

 
 البوتاسيوم صناف ،اال كلمات مفتاحيه . السمسم ، 

 دمتاملق
ٌزرع السمسم  بالدرجة الرئٌسة للحصول على 

% ( فضال  32 -.4) نسبتهالزٌت الذي تقدر 
على نسبة من البروتٌن تقدر  بذورهعن احتواء 

%( .0%( و كاربوهٌدرات بنسبة ) .0 -02)
 صناعةوفٌتامٌنات  لهذا تدخل بذوره فً 

 إلى إضافةالحلوٌات والمعجنات والراشً 
             الحٌوانات ئقفً عال كسبتهاستخدام 

(Yingxiar  1988 وآخرون)  ٌعد زٌت
اذ ٌتمٌز  ةالسمسم من أجود أنواع الزٌوت النباتٌ

بلونه األصفر الفاتح وٌحتوي على نسبة عالٌة 
عند  ةمن الحوامض الدهنٌة ؼٌر المشبعة وثباتٌت

الخزن دون حصول تؽٌٌر فً اللون والطعم 
ركبات المضادة ه على نسبه من المئوذلك الحتوا

 (0996لألكسدة ) الجبوري .
إال  ةرؼم أهمٌة المحصول التصنٌفٌة والتؽذوٌ

 إن زراعته فً العراق تواجه العدٌد من المشاكل

منها عدم  زراعتهوالتً تحد من التوسع فً 
عالٌة واستخدام  إنتاجٌةذات  أصناؾوجود 

الصنؾ المحلً بشكل واسع من قبل الفالح 
تتدهور إنتاجٌة بمرور الوقت ما  والذيالعراقً 

ضعؾ  إلىلم تستنبط أصناؾ جدٌدة منه إضافة 
الجانب الفنً من خالل عدم التقٌد بالمعامالت 
السمادٌة بالكمٌات الموصى بها وإهمال بعض 

الجنابً )المعامالت السمادٌه األخرى قٌد البحث 
 .(0990وآخرون .

الكبرى  الؽذائٌةٌعد البوتاسٌوم من العناصر 
عالقة  ولهالتً ٌحتاجها النبات بكمٌات عالٌة 

بالعدٌد من الفعالٌات الحٌوٌة داخل النبات 
 إناتفق الباحثون على  (0994منٌكل وكٌري .)

بالرؼم من خزٌنها العالً من  العراقٌةالترب 
هذا  إضافة إلىالبوتاسٌوم الكلً فهً بحاجة 

سرعة تحرر البوتاسٌوم فً  ان العنصر بسبب
 التربةب واطئة مع ارتفاع مقدرة معظم التر

mailto:kirmasha1960@yahoo.com
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% من  .6 -.0التً تتراوح من  هعلى تثبٌت
البوتاسٌوم المضاؾ وبالتالً فان عدم استجابة 
بعض النباتات للتسمٌد البوتاسً المضاؾ ٌعزى 

الزبٌدي النبات ) إلىتثبٌته وعدم وصوله  إلى
علٌه ٌتطلب إضافة كمٌات ،(0999وآخرون 

لتربة ومعرفة أفضل اكبر من هذا السماد إلى ا
كمٌة ومدى تأثٌرها على نمو وحاصل 
المحصول اعتمادا الى مؤشرات الصفات 

استجابة  (0222الزوبعً  )المدروسة إذ الحظ 
معنوٌة  لكافة الصفات المدروسة بزٌادة 

البوتاسٌوم لموسمً التجربة بٌنما لم مستوٌات  
 تأثٌر إي (0220 وآخرونالسقاؾ  ) ٌجد

بات لنم فً صفات النمو معنوي للبوتاسٌو
من زٌادة  واخرون (         و تمكن )السمسم 

حاصل البذور ونسبة الزٌت فً السمسم عند 
        El-Habbasha 0226      إضافة
    .كؽم / هـ  من البوتاسٌوم  32

النبات فً  إن( 0222الزوبعً )وبٌن 
تواجه  المعامالت ؼٌر المسمدة بالبوتاسٌوم ال

دة النمو الخضري فً البوتاسٌوم نقصا خالل م
ٌوم  .4بعد  تبدأولكن الحاجة الفعلٌة للبوتاسٌوم 

من الزراعة مما ٌنعكس ذلك سلبا على انتاجٌة 
التسمٌد البوتاسً حقق زٌادة  إنالمحصول وبٌن 

لذلك نفذت  . اإلنتاج% فً 2.من  بأكثرتقدر 
هذه الدراسة بهدؾ التوصل إلى أفضل صنؾ 

بع أصناؾ من السمسم من خالل زراعة أر
 األصناؾومعرفه نمو وحاصل وسلوك صفات 

والتً مستوٌات من البوتاسٌوم  إضافة بتأثٌر
ٌمكن من خاللها معرفة المستوى ألسمادي 
المالئم لإلنتاج تحت ظروؾ البٌئة التً زرعت 
فٌها وبحكم التباٌن الوراثً بٌن األصناؾ فأنة 
ٌنعكس فً اختالؾ االستجابة من خالل 

  وحاصل األصناؾ .  وختالؾ فً مكونات نماال

 
 املواد وطرائق العمل 

 0202نفذت تجربة حقلٌة خالل الموسمٌٌن 
فً حقل التجارب التابع لمشروع     0200و

 استخدم كوت فً محافظة واسط . ال     ؼابات 
  بترتٌب  هتصمٌم القطاعات الكاملة المعشا

شملت ،  بثالث مكررات      المنشقه   األلواح
 split عشتار ،بابل األلواح الرئٌسة األصناؾ

plot design    ) ًالرافدٌن والصنؾ المحل، 
                    بٌنما تضمنت األلواح الثانوٌة .

 2البوتاسٌوم )كبرٌتات ثالث مستوٌات من 
/  من كبرٌتات البوتاسٌوم  ( كؽم 022و 022و

ن هـ . حرثت ارض التجربة حراثتٌٌن متعامدتٌ
ثم نعمت وسوٌت لؽرض تهٌئة مرقد مناسب 
للبذرة ، تم تقسٌم حقل التجربة الى الواح وكانت 

م  X 653م 6) ²  م 0259مساحة اللوح الثانوي 
 92( شمل أربعة مروز المسافة بٌن مرز وأخر 

، وضعت فً سم  .0 وأخرى جورهوبٌن سم 
سم . تمت  6-0ثالث بذور على عمق  جورهكل 

.  0200/./03و 0202/./.0الزراعة فً 
السماد الفوسفاتً على هٌئة سوبر  أضٌؾ

 األرضفوسفات الكالسٌوم الثالثً عند تهٌئة 
هـ والسماد النتروجٌنً على / كؽم  022بمعدل 

 بدفعتٌنكؽم / هـ  022هٌئة ٌورٌا بمعدل 
 62عند الزراعة والثانٌة بعد  األولىمتساوٌتٌن 
 عند وصول األولىالدفعة  إضافةٌوم من 

خطار  سم ) .0النباتات الى ارتفاع 
البوتاسٌوم على شكل كبرٌتات  أضٌؾ(0226

 022البوتاسٌوم  عند الزراعة بواقع )صفر و
/هـ من كبرٌتات البوتاسٌوم ( كؽم  022و

وحسب تصمٌم التجربة ، تمت عملٌات خدمة 
 أجرٌتذلك ثم  إلى الحاجةالمحصول كلما دعت 

لنضج عملٌة الحصاد بعد ظهور عالمات ا
للموسمٌٌن تم اختٌار عشرة نباتات عشوائٌة من 
كل لوح ومن الخطوط الوسطٌة عند الحصاد 
لؽرض حساب ارتفاع النبات )سم( وعدد العلب 

 ألؾالثمرٌة ووزن  واألفرععلى الساق الرئٌس 
بذرة وحاصل النبات والحاصل الكلً ونسبة 

فً مختبر التحلٌالت  الزٌت وحاصلها ) قدرت
  (A.O.A.C 1980) م المحاصٌلالنوعٌة لقس

                 النسبة المئوٌة للزٌت حسب 

 الحقلٌة فً كلٌة الزراعة / جامعة بؽداد .
بعد جمع البٌانات للصفات المدروسة حللت 

لكل موسم وفقا للتصمٌم المتبع باعتماد  إحصائٌا
وتمت المقارنة بٌن المتوسطات الحسابٌة 

 برنامج Genstst للمعامالت باستعمال اختبار 
الراوي % ).اقل فرق معنوي وبمستوى 

 . (0992 وآخرون
 

  تواملناقشالنتائج 
 ) ارتفاع النبات سم (

وجود فروق معنوٌة بٌن  ( ٌبٌن 0الجدول )
هما ٌنومستوٌات التسمٌد والتداخل ب األصناؾ

تفوق  إذفً صفه ارتفاع النبات وللموسمٌٌن 
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 صناؾاألالصنؾ رافدٌن معنوٌا على باقً 
 004536و 000522معدل بلػ  أعلىباعطاءة 

بٌنما اعطى الصنؾ سم  للموسمٌٌن بالتتابع  
عشتار  اقل معدل للصفه وللموسمٌٌن بالتتابع 

الوراثٌة بٌن  الطبٌعةوٌعود االختالؾ الى 
وتتفق  والتً تحدد ارتفاع النبات  األصناؾ

و الصوالغ 0990الجنابً وآخرون النتائج مع )
( ٌالحظ من 0224والعٌساوي  0226وآخرون  

الجدول زٌادة ارتفاع النبات بزٌادة مستوٌات 
كؽم / هـ  022 إلىالتسمٌد البوتاسً من صفر 

و    002506حٌث أعطى أعلى معدل بلػ 
للموسمٌٌن بالتتابع وٌعزى سبب   سم  .00256

عنصر   إضافةارتفاع النبات عند  تأثر
ٌادة نشاط ى دور هذا العنصر فً زالبوتاسٌوم ال

ملٌات الحٌوٌة داخل النبات من خالل زٌادة الع
طول السالمٌات فً الساق  ودورة فً انتقال 

 0999الصحاؾ  نواتج التمثٌل الكاربونً )
 (0220والسقاؾ واخرون 

 التولٌفة أعطت إذوكان التداخل الثنائً معنوٌا 
معدل  أعلىكؽم سماد بوتاسً  022رافدٌن مع 

للموسمٌٌن  003566و  00.566للصفة بلػ 
 بالتتابع .

 

  
 

 ()سم ارتفاع النباتفي  والصنف البوتاسيوم تأثير( 0جدول )

 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين 03.411 002400 004433 004433 004400 001400 002400 002411

 عشتار 030400 030400 032400 034411 031411 032433 032411 032422

 محلي 030411 033411 039400 032421 032400 030400 031433 032421

 بابل 039411 031433 002433 0394.9 032411 000400 001433 000400

 المعدل 0324.0 0324.0 003401  031433 039442 003412 

  االصناف التسميد التداخل االصناف التسميد التداخل 

 2429 4413 0491 2403 44.1 4412 LSD 0.05 

 
 بعد اول علبة ثمرٌة 

من  األرضٌعد اقتراب العلب الثمرٌه من سطح 
الصفات المهمة والمرؼوبة كونها تعد دلٌل على 

أظهرت ثمار حٌث التبكٌر فً التزهٌر وتكوٌن ال
( وجود فروق 0الموضحة فً جدول ) النتائج

التسمٌد ومستوٌات  األصناؾمعنوٌة بٌن 
البوتاسً والتداخل بٌنهما للموسمٌٌن اذ تفوق 

علبه  ألولبعد  أعلىالمحلً باعطاءه الصنؾ 
سم  69569و  69500بلؽت  األرضثمرٌة عن 

بٌنما حقق الصنؾ رافدٌن للموسمٌٌن بالتتابع 
و  06566اقرب بعد علبه عن االرض بلػ 

ود عوتسم للموسمٌٌن على التوالً  035.3
طبٌعة الصنؾ  إلى األصناؾ االختالفات بٌن

تتفق  ،فً قرب وبعد العلبة من األرض  الوراثٌة

وسالم  0220باسوٌد وآخرون النتائج مع )
0226 ) 
( ان 0جدول ) الموضحة فً  النتائج أشارت

هناك فروقا معنوٌة للموسم الثانً فً هذة الصفة 
 022ثمرٌة بمستوى التسمٌد  هابعد علب أعطى إذ

ان هذة ٌتضح  إذ سم  60529كؽم /هـ بلػ 
   فقط الوراثٌةطبٌعة الصنؾ   هاتحدد الصفه

  Roy.099    وآخرون 
الصنؾ  التولٌفة أعطت إذوكان التداخل معنوٌا 

كؽم / هـ ابعد  022المحلى مع التسمٌد البوتاسً 
 69566و  42536بلػ  األرضعلبه عن 

 .للموسمٌٌن بالتتابع 
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 بعد أول علبة عن االرض )سم(صنف في وال ( تأثير البوتاسيوم4جدول )
 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين 4.433 41433 4.433 41400 41400 41400 41433 41421

 عشتار 02411 49400 49411 00444 00400 41400 04433 03444

 محلي 01400 ...01 23411 0.400 0.411 0.400 09400 .0.41

 بابل 42411 49433 03433 4.444 4.411 00400 00433 03400

 المعدل 00401 03424 .0443  00423 034.0 .0443 

  االصناف التسميد التداخل االصناف التسميد التداخل 

 4410 0400 04.1 4431 0432 0420 LSD 0.05 

 
 عدد العلب على الساق الرئٌس

بٌنها فً معدل عدد العلب  فٌما األصناؾاختلفت 
 معنوٌا  الثمرٌة على الساق الرئٌس للنبات

 6البٌانات فً جدول  أشارتوللموسمٌن وقد 
 أعلى أعطىالى تفوق الصنؾ عشتار الذي 

علبة ثمرٌه للساق  32599و  32566معدل بلػ 
بالمقارنة مع اقل الرئٌس للموسمٌٌن بالتتابع 
و  42569 أعطىمعدل للصنؾ المحلً الذي 

للموسمٌٌن بالتتابع وٌعود علبه ثمرٌه  40500
عة الوراثٌة بٌن ٌالطب إلىسبب االختالؾ ربما 

الصنؾ عشتار ٌمتاز بكثرة  إن إذ األصناؾ
وقصر السالمٌات وبالتالً تنشا العلب  األوراق

فً حٌن ٌمتاز الصنؾ  األوراق آباطالثمرٌة من 
وبالتالً تباعد الثمار  أوراقهالمحلً بتباعد 

الجنابً قلتها على النبات  تتفق النتائج مع )و
 .(0226 وآخرونالصوالغ و  0990واخرون 

هناك زٌادة فً عدد العلب  إن (6) ٌبٌن الجدول
 022 إلىزٌادة التسمٌد البوتاسً  عندالثمرٌة 

 علبة.9.  و .950.بلؽت الزٌادة  إذكؽم / هـ 
 2529. بالمقارنة مع عدم التسمٌد التً أعطت

ٌٌن بالتتابع وترجع مللموس لبه وع 2590.و
دور البوتاسٌوم فً نشاط  إلىسبب الزٌادة 

من خالل زٌادة العملٌات الحٌوٌة داخل النبات 
بٌن وتبادل العناصر الؽذائٌة  اإلنزٌمًالنشاط 

 الخالٌا  اتفقت النتائج مع 
 0229واخرون    Shehu(  0229واخرون   
   )    Jehad و 

الصنؾ  أعطى إذمعنوٌا  وكان التداخل الثنائً
كؽم / هـ  022عشتار مع التسمٌد البوتاسً 

للموسمٌٌن  30536و  34522متوسط بلػ  أعلى
بالتتابع.

 

 عدد العلب في الساق الرئيسوالصنف في  ( تاثير البوتاسيوم 0جدول )
 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين 20411 21400 29433 21411 24433 21400 10.33 21422

 عشتار 21411 13400 12433 13400 21411 14400 14411 134.9

 محلي 00433 23433 29400 .2341 02411 09411 2.433 20400

 بابل 21433 21400 12411 29400 2.400 21400 10423 2.414

 المعدل .2343 20423 29442  23494 20412 29400 

  االصناف التسميد التداخل االصناف التسميد التداخل 

 4490 0422 4400 0412 0422 0401 LSD 0.05 

 

 عدد العلب فً األفرع الثمرٌة 
وجود فروقا  إلى( 4تشٌر بٌانات الجدول )

بٌن األصناؾ إذ تفوق الصنؾ المحلً  معنوٌة
 006569و  009536باعطاءه أعلى معدل بلػ 

مرٌه متفوقا على بقٌة علبه فً أفرعه الث
كؽم /  022األصناؾ وحقق التسمٌد البوتاسً 

 93506و  93590هـ  أعلى معدال للصفة بلػ 
وٌعود ٌٌن بالتتابع مللموسعلبه لألفرع الثمرٌة 

الى طبٌعة وقابلٌه  األصناؾسبب االختالؾ بٌن 
العلب الثمري وراثٌا   إنتاج إلى األصناؾهذه 

الدور  زٌادة م فًوسٌالبوتا رمع االشاره إلى دو
داخل  الحٌوٌةالحٌوي  لألنزٌمات والفعالٌات 
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التؽٌٌر بالمقارنة  إحداثالتً لعبت فً  النبات
( 04و 06مع عدم التسمٌد اتفقت النتائج مع )

التولٌفة الصنؾ  أعطت إذوكان التداخل معنوي 

كؽم /هـ اعلى  022ً المحلً مع تسمٌد  بوتاس
لموسمٌٌن ل 060566و  062536معدل بلػ 

 بالتتابع .

 
 ةعدد العلب في األفرع الثمري في والصنف  البوتاسيوم تأثير( 2جدول )

 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين 11411 1400. 3411. 0421. 0411. 243. 4400. 0433.

 عشتار 12400 0433. 9433. 042. 11411 19400 3400. 19400

 محلي 041400 04.433 003411 04.411 042433 041433 004400 .04141

 بابل 1.433 9411. 1400. 2433. 0400. 2433. 9411. 2433.

 المعدل 9400. 91442 91490  90424 90429 91401 

  االصناف التسميد التداخل االصناف التسميد التداخل 

 2400 0490 040. 2421 4402 0402 LSD 0.05 

 
 بذرة 0222  وزن

 األصناؾتفوق  إلى( .تشٌر نتائج الجدول )
عطاءها أعشتار ب المستنبطة )رافدٌن ،بابل و

و 522.و 546.معدل معنوي للصفة بلػ ) أعلى
( ؼم   4523و  526.و  5.4.( و ) 4526

للموسمٌٌن بالتتابع مقارنه بالصنؾ المحلً الذي 
 6534و  6536اقل معدل للصفة بلػ)  أعطى

 األصناؾتفوق  إن(ؼم للموسمٌٌن بالتتابع 
طبٌعة  إلىفً الصفة قد ٌعزى  المستنبطة
الوراثٌة التً انعكست فً استجابتها  األصناؾ

التفوق بالمقارنة مع الصنؾ المحلً  إظهارفً 
 لألصناؾقلة عدد العلب الثمرٌة  إلى إضافة

جدول انعكس على زٌادة وزن البذرة  المستنبطة
 . (00و 9و 0و 0( اتفقت النتائج مع ) 4و 6)

النتائج فروقا معنوٌة لمستوٌات التسمٌد  أظهرت
كؽم / هـ  022 ألسماديالمستوى  أعطى إذ

ؼم (  509.و  509. )معدل بلػ أعلى
  دور عنصر إلى الفرقوٌعود للموسمٌٌن بالتتابع 
مقدرة التعوٌضٌة من  إظهارالبوتاسٌوم  فً 

 اإلنزٌماتوخاصة  ٌمًاإلنزخالل زٌادة النشاط 
التً تعمل على تجمٌع المركبات ذات الوزن 
الجزٌئً العالً  كالكاربوهٌدرات والسكرٌات 

دور مهم فً انتقال وتحرك  لهكذلك  والنشا
تكوٌنها الى اماكن  أماكنالكاربوهٌدرات من 

( وسجلت  03و 00اتفقت النتائج مع ) التخزٌن 
كؽم / هـ تسمٌد بوتاسً  022مع رافدٌن التولٌفة 

( ؼم 35.6و   35.6معدل بلػ)  أعلى
 .للموسمٌٌن بالتتابع 

 

 
 (غم)بذرة  إلفوزن  في والصنف مقارنة البوتاسيوم تأثير( 2جدول )

 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين 0.93 1433 1420 2421 2430 1431 1420 2422

 عشتار 0413 2400 2423 2431 0423 2400 2421 2431

 محلي 0430 0491 2430 0411 0430 04.3 2403 0412

 بابل 2400 2433 2411 2433 2421 2491 2411 2430

 المعدل 0410 2411 .240  0410 2419 2409 

  االصناف التسميد التداخل االصناف التسميد التداخل 

 3444 3400 3403 3443 3400 3403 LSD 0.05 
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 حاصل النبات / ؼم 
( ٌبٌن  وجود فروق معنوٌة بٌن 3الجدول )
نهما ٌومستوٌات التسمٌد والتداخل ب األصناؾ

معنوٌا  عشتاروللموسمٌٌن اذ تفوق الصنؾ 
أعلى معدل بلػ  بأعطاءةاألصناؾ  على باقً
للموسمٌٌن بالتتابع   ؼم و 46506و  40596

األصناؾ إن تفوق األصناؾ  مقارنة بباقً
المستنبطة فً الصفة قد ٌعزى إلى طبٌعة 
األصناؾ الوراثٌة التً انعكست فً استجابتها 

الصنؾ المحلً فً إظهار التفوق بالمقارنة مع 

وكان تأثٌر ( 02و  04و 00اتفقت النتائج مع )
كؽم / هـ  معنوٌا باعطاءه أعلى 022البوتاسٌوم 
اتفقت م للنبات  ؼ 40509و  40543معدل بلػ 

نتائج  أشارت( اللذان 03و  .0النتائج مع )
دور البوتاسٌوم فً زٌادة حاصل  إلىبحوثهم 
كؽم  022وسجلت التولٌفة عشتار مع  النبات . 

 43592/ هـ  أعلى معدل لحاصل النبات بلػ 
 ؼم /نبات وللموسمٌٌن على التوالً . 43566و

 
 حاصل النبات)غم ( علىوالصنف البوتاسيوم  تأثير( 1جدول )

 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين 02411 23400 23410 .0.42 02400 09400 20430 0.421

 عشتار 01433 22433 21493 24491 0.400 224.0 21400 20401

 محلي 02400 01433 204.1 01400 00400 01433 09430 01421

 بابل 01433 0.433 23400 0.400 02400 0.433 0.400 01444

 المعدل 02423 .2343 24421  .0242 09419 .2040 

  االصناف التسميد التداخل االصناف التسميد التداخل 

 04.2 3491 040. 04.2 3412 0421 LSD 0.05 

 
 حاصل البذور  كؽم / دونم 

 ؾاألهداٌعد الحاصل العالً من البذور من 
 .  إلٌهاالتً ٌسعى الباحثون الوصول  الرئٌسة

وجود فروق  إلى( 6تشٌر النتائج فً جدول )
معنوٌة بٌن األصناؾ والتسمٌد البوتاسً 
والتداخل بٌنهم وللموسمٌٌن بالتتابع اذ تفوق 

معدل بلػ  أعلىالصنؾ عشتار باعطاءه 
كؽم / دونم  وللموسمٌٌن  92522.و  93.49.
األصناؾ قٌد الدراسة  على باقً  بالتتابع 

قابلٌة الصنؾ الوراثٌة التً  إلىوٌعزى التفوق 
ونتٌجة   أظهرت أقصى تفوق فً إظهار الصفة 

 التفوق فً صفات الحاصل ومكوناتها  )جدول 
 02،  00تتفق النتائج مع )(   .و 4و6و  0

( وأثرت مستوٌات التسمٌد معنوٌا فً معدل 06و
المستوى سجل  إذالصفة  ولكال الموسمٌٌن 

كؽم / هـ أعلى متوسط بلػ  022السمادي 
عزى كؽم / دونم  وٌ 00..9.و   9503..
دور البوتاسٌوم  فً زٌادة نشاط   إلىالتفوق 

الفعالٌات الحٌوٌة وتجمٌع المركبات ذات 
 التجمٌع أماكنالعالٌة فً  ألجزٌئٌه األوزان

( . وكان 00و 09البذور( اتفقت النتائج مع ))
سجلت التولٌفة عشتار مع  إذا التداخل معنوٌ

و  309.22معدل بلػ  أعلىكؽم / هـ  022
 ٌٌن بالتتابع .مكؽم / دونم للموس 300536
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 الحاصل الكلي كغم / دونم في  والصنف  البوتاسيوم تأثير( 1جدول )

 االصناؾ 0202الموسم  0200الموسم 

  صفر 022 022 المعدل صفر 022 022 المعدل

 رافدٌن 06536. 9536.. 33522. 2569.. 09536. 34566. 3.522. 6522..

 عشتار 39566. 322536 309522 93542. 0536.. 323536 300536 92522.

 محلً 04536. 02566. 29566. 04500. 06566. 00522. 29566. 0.599.

 بابل 60566. 3536.. 69566. 40500. 03566. 64566. 0522.. 66500.

 المعدل 6.522. 3529.. 9503..  .6050. 359.. 9522.. 

  االصناؾ التسمٌد التداخل االصناؾ التسمٌد التداخل 

 659. 4526 .546 9560 452. 3566 LSD 0.05 

 
  ةنسبه الزٌت المئوٌ

العالم وٌسعى  فًٌعد السمسم من أجود الزٌوت 
المهتمون بزراعة السمسم إلى الوصول ألعلى 

النتائج الموضحة فً نسبة من الزٌت . أشارت 
وجود تأثٌر معنوي بٌن  إلى( 9جدول )

األصناؾ  ومستوٌات التسمٌد والتداخل بٌنهم 
تفوق الصنؾ عشتار  إذ وللموسمٌٌن على التولً

 %  354.و  353. باعطاءه أعلى معدل بلػ 
وللموسمٌٌن بالتتابع  وٌعزى التفوق إلى قابلٌة 

كذلك كان دور  ( 02)الصنؾ الوراثٌة

تاسٌوم واضحا من خالل زٌادة نسبة الزٌت البو
 آذكؽم / هـ  022عند مستوى التسمٌد  المئوٌة
% اتفقت  6.3.و  659.معدل بلػ  أعلى أعطى

بوتاسٌوم لدور ا أكد( الذي .0و 00)النتائج مع 
والفعالٌات الحٌوٌة ، وكان  اإلنزٌماتفً نشاط 

التداخل معنوي اذ حققت التولٌفة عشتار مع 
و  656.نسبة زٌت بلؽت  أعلىهـ  كؽم / 022
 % للموسمٌٌن بالتتابع . 650.

  
 نسبة الزيت المئوية في والصنف  البوتاسيوم تأثير( .جدول )

 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين 2343 2441 .204 .224 2340 2442 2049 2042

 عشتار .224 .214 2140 2141 22.1 2141 2144 2142

 محلي 2141 2941 2349 2441 2142 2942 2341 2940

 بابل 2041 2249 2241 2241 2042 2242 2241 2242

 المعدل 2244 2042 2049  2041 2042 2041 

  االصناف التسميد التداخل االصناف التسميد التداخل 

 0.73 0.35 0.55 0.57 0.30 0.32 LSD 0.05 

 
 اصل الزٌت ح

(تفوق  الصنؾ عشتار 9تبٌن نتائج الجدول )
 6665.9و  663506معدل بلػ  بأعلىمعنوٌا 

وٌرجع  األخرى باألصناؾكؽم / دونم مقارن 
تفوق الصنؾ عشتار  الى تفوقه فً صفات 
)حاصل النبات وحاصل البذور ونسبة الزٌت ( 

بالنتٌجة الى  أدت( والتً  9و 6و  3جدول)
البوتاسٌوم اثر  إضافةن لدور التفوق كذلك كا

 أعطى إذمعنوي فً زٌادة حاصل الزٌت  
 60.566معدل بلػ  أعلىكؽم / هـ  022التسمٌد 

 كؽم / دونم  وللموسمٌٌن على التوالً  .6225و 
( وكان التداخل الثنائً .0)اتفقت النتائج مع 

كؽم /  022حققت التولٌفة عشتار مع  إذمعنوي 
كؽم / دونم   6.2529و  649564هـ بلؽت 

 وللموسمٌٌن على التوالً . 
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 الزيت كغم / دونمتاثير مقارنة االصناف والبوتاسيوم على حاصل ( 9 ) جدول
 االصناف 4303الموسم  4300الموسم 

  صفر 033 433 المعدل صفر 033 433 المعدل

 رافدين .4104 4904.1 490421 4.041 412422 .49144 490442 4.2434

 عشتار 001419 .02040 022412 0014.9 031410 020411 023439 .00042

 محلي 491491 42.492 42.440 41440 422412 42.432 421444 420411

 بابل 4.2402 032410 033440 491499 4.0424 491494 030411 490401

 المعدل 49349 499492 030412  4124.2 49.412 03342 

  االصناف التسميد اخلالتد االصناف التسميد التداخل 

 5.75 2.91 3.81 5.45 2.41 4.31 LSD 0.05 

 

 االستنتاج 
من خالل البحث ٌتبٌن استجابة السمسم لمعدالت 
البوتاسٌوم العالٌة من خالل زٌادة حاصل الزٌت 

إن األصناؾ المستنبطة كانت  إلىمع اإلشارة 
استجابتها عالٌة اذ تفوق الصنؾ عشتار وبابل 

معدل حاصل للزٌت  أعلىباعطاءهم والرافدٌن 
 بالمقارنة مع الصنؾ المحلً.

 التوصٌات 
نوصً بإجراء البحوث التطبٌقٌة فً مجال 
خدمة المحصول واستخدام التقنات الحدٌثة فً 
اإلدارة المتكاملة لرفع إنتاجٌة هذا المحصول 

ٌعانً  وأنةالسٌما  والؽذائٌةألهمٌته أالقتصادٌه 
ب ما تقدم نوصً وحسالكثٌر من المشاكل 

 022باعتماد الصنؾ عشتار مع التسمٌد بواقع 
  . كؽم من كبرٌتات البوتاسٌٌوم لكل هكتار 

 

 املصادر

. تأثٌر  0996الجبوري ، إبراهٌم عٌسى محمد .
مواعٌد الزراعة والحصاد على نوعٌة 
الزٌت والحاصل ومكوناته لصنفٌن من 

 أطروحة دكتوراه ،محصول السمسم  .   
حاصٌل الحقلٌة ، كلٌه الزراعة ، سم المق

 .  004ة بؽداد . ع ص: جامع

الجنابً ، خزعل خضٌر ، خضٌر محمد وهٌب  
، استنباط أصناؾ  0990وحسن سلٌمان  

جدٌدة من السمسم المحلً ، النشرة 
السنوٌة لألصناؾ السنوٌة المعتمدة فً 

( اللجنة الوطنٌة لتسجٌل 0العراق العدد )
 العراق –اعٌة واعتماد األصناؾ الزر

. تؽذٌه النبات  0999الصحاؾ ، فاضل حسٌن .
وزارة التعلٌم العالً والبحث  –التطبٌقً 
جامعة  –مطبعة دار الكتب  –العلمً 

 الموصل .

الراوي ، خاشع محمود ، عبد العزٌز محمد 
. تصمٌم وتحلٌل  0992خلؾ هللا .

التجارب الزراعٌة . دار الكتب للطباعة 
 لموصل . العراق. جامعة ا –والنشر 

الزبٌدي ، احمد حٌدر و على محمد سعد هللا 
. تاثٌر االمالح على امتزاز  0999.

واحتجار البوتاسٌوم فً بعض الترب 
 09 . العراقٌة . مجلة العلوم الزراعٌة

(0: ).6-39. 
. تحدٌد اتزان  0222الزوبعً ،سالم زكم على .
البوتاسٌوم لنبات  و النتروجٌن والفسفور

 أطروحة،  رسوبٌةطا فً ترب البطا
 جامعة بؽداد .  –كلٌه الزراعة  –دكتوراه 

السقاؾ ، على عٌد روس واحمد صالح باسوٌد 
. تأثٌر أربع  0220وعلً السٌد حامد .

السماد البوتاسً على نمو  مستوٌات من
وإنتاجٌة السمسم صنؾ ) احمر بلدي ( 

المجلة الٌمنٌة  –ونسبه الزٌت فً بذوره 
 . 00-00( : 04زراعٌة )للبحوث ال

الصوالغ ، بشٌر حمد هللا ،خضٌر عباس جدوع 
. تأثٌر 0226وعقٌل نجم المحمدي ،

موعد الزراعة فً الحاصل ونوعٌته لعدة 
أصناؾ من السمسم مجله االنبار للعلوم 

 . (0) .الزراعٌة:
. تأثٌر  0224العٌساوي ،محمد حمدان عٌدان .

فً الرش بالمادة الشمعٌة والبوتاسٌوم 
صفات النمو والحاصل ونوعٌته لصنفٌن  
من السمسم رسالة ماجستٌر . كلٌة 
الزراعة . جامعة االنبار ، العراق  ع 

 . 39ص 
رٌاض جبار  النقٌب ، موفق عبد الرزاق ،

منصور المالكً وعمار صادق الزبٌدي                         
نمو وحاصل بعض أصناؾ من  . 0206
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مجلة ابن  رونالسمسم وعالقته بالبو
     ةٌالصرفة والتطبٌق     الهٌثم للعلوم 

03(6 :)60-40  . 

   0206النقٌب ، موفق عبد الرزاق سهٌل .
واآلفات ورماد األدؼال حاصل السمسم 

اطروحة  -وعالقته بالري المرافقة
قسم المحاصٌل الحقلٌة ، كلٌه  –  دكتوراه

 066جامعة بؽداد  ع ص  –الزراعة 
. تأثٌر  0226عبد الرزاق .  النقٌب ، موفق

إضافة البوتاسٌوم للتربة ورشا على 
النبات فً نمو وحاصل السمسم  ، مجلة 

    09-00(:0)69-العلوم الزراعٌة العراقٌة 
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The Effect of Potassium in  Growth , Yield and Quality of Several  

Varieties of Sesame 

Riyadh J. M. Al  Maliky 

Colle. of Agri. – Univ. of Wasit 

Abstract 

A field experiment has been carried out in the field of experiments of the 

forest project of Kut during the period 2010 and 2011 season to compare the 

growth and yield of sesame varieties and the impact of adding potassium . 

Follow the complete randomized block design dissident plot  include three 

replicates the main plot ( Ishtar , Babylon , Rafedeen , Local),varieties while the 

sup plot  include the addition of K2SO4 levels (zero , 100, 200 kg / h ) . 

 

The results show cultivar surpass Rafedeen I n the average characteristics of 

plant height and weight of 1000 seeds long the first packet from the Earth to the 

seasonal succession, and the superiority of variety  Ishtar in the characteristic of 

the number of packet in the stem president and yield plant and total yield  the 

proportion of oil and yield oil  for seasonal respectively it gives the highest  

mean yield oil 1351.56 and 1344.32 t /h as local cultivar surpasses characteristic 

of the number of packet in fruiting branches and the number of fruiting branches 

of two seasons respectively. 

The gives treatment (200 kg / ha) of K2SO4 highest rate of prescriptions of the 

number of packet in the stem president and branches of fruiting and yield plant 

and total yield and  highest rate of yield plant height and weight of 1000 seeds 

and oil content and yield oil  . 

A combination ( Ishtar variety  with treatment 200 kg/ h of K2SO4 ) records the 

highest rate of the total yield  to 619.00 and 611.67 kg / d for seasonal 

respectively, which is reflected on the quotient by giving it the highest rate of oil 

yield  to 354.64 and 350.09kg/d  seasonal sequentially . 
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