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 والكوبلت في بعض IBAو  BAبمنظمي النمو تأثير نقع البذور 

 صنفين من السمسمالحقلية وحاصل  صفاتال 
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 وزارة الزراعة                                                             جامعة بغداد           –كلية الزراعة 
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 المستخلص

 (Coالكوبلت ) وعنصر (IBAواألندول بيوترك اسد ) (BAنقع البذور بمنظمي النمو البنزل ادنين ) تأثيربهدف معرفة    

نفذت التجربة  )وداع وسومر(،هما لصنفين من السمسم البذور  الحقلية وحاصلصفات البصورة منفردة أو مجتمعة في بعض 

شماالً  22.43ºالواقعة على خط عرض الجادرية   جامعة بغداد – قسم علوم المحاصيل الحقلية كلية الزراعةفي حقل بحوث 

عشاة الكاملة الم القطاعاتأتبع ترتيب األلواح المنشقة بتصميم  ،4182 الصيفيخالل الموسم شرقاً  22.21ºوخط طول 

((RCBD  بينما مثلت معامالت نقع البذور المعامالت ،)وبثالثة مكررات، خصصت األلواح الرئيسة للصنفين )وداع وسومر

ملغم لتر 01بتركيز BAالـ  بمحلول النقعنقع البذور بالماء المقطر( و(الثانوية وهي المقارنة 
-8

ملغم لتر 811 بتركيز  IBAو 
-

8
ملغم لتر 4بتركيز COو 

-8
تم دراسة بعض صفات النمو  والتداخالت فيما بينها،H2O2.COSO4 (44.21%CO  )هيئة ب 

عن سطح التربة وعدد األوراق والمساحة الورقية الكلية  والحاصل والتي تضمنت ارتفاع النبات وارتفاع اول علبة ثمرية

ووزن المادة الجافة الكلية للنبات عند مرحلة التزهير ومعدل نمو المحصول ودليل الكلوروفيل في األوراق والحاصل الكلي 

 للبذور، أظهرت النتائج كاآلتي:

النبات            عدد أوراق معنوية بزيادة تحقيق  بالصورة المنفردة في IBA نقع البذور بـمنظم النمواعطت معاملة   -8

 03.22)                      وحاصل المادة الجافة عند مرحلة التزهير ومعدل نمو المحصول الكلية والمساحة الورقية 

ورقة نبات
-8

سم 2326و 
4

نبات 
-8

غم نبات 42.22 و 
-8

غم م 4.32و 
-4

يوم 
-8

ارتفاع أول علبة ثمرية عن  ( بالتتابع مع تقليل

 .( قياساً بمعاملة المقارنةسم 82.40)بلغ سطح التربة 

المنفردة أعلى المتوسطات لبعض صفات النمو المدروسة والحاصل وبلغت نسبة  CO)و  (BAبــالـ النقع أعطت معاملتا -4

 % بالتتابع قياساً بمعاملة المقارنة.02.84و 21.00الزيادة في حاصل البذور

ً  أثرت قد (BA+IBA+CO) الثالثية بالتوليفة النقع معاملة إن -2 والحاصل وهي األعلى  صفات النمو معظم في معنويا

 ً كغم هـ 8831.01من بين معامالت النقع لحاصل البذور الكلي إذ بلغت  إنتاجا
-8

 .المقارنةبقياساً  

سومر  الصنف زراعة والصنفين عند النقع معامالت بين المعنوي للتداخل توليفة افضل أن الدراسة هذه نتائج أظهرت -2

 و 8221.21بلغ  للبذور حاصل أعلى امإلعطائه  (BA+IBA+CO)والثالثية (BA+IBA) بالتوليفة الثنائية

كغم هــ1324.70
1-

بذور بمنظمات النمو وعنصر الكوبلت أدت الى تحسين النستنتج من البحث ان تقانة نقع بالتتابع.  

 البذور لنبات السمسم.في زيادة حاصل ذلك  وانعكسصفات النمو الخضري 

 ، الصفات الحقلية، حاصل البذور. BA  ، IBA ،COكلمات مفتاحية: السمسم، نقع البذور، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني

  

EFFECT OF SEED SOAKING WITH PLANT GROWTH REGULATORS BA, IBA 

AND COBALT  ON  SOME FIELD 

TRAITS AND SEED YIELD OF TWO VARIETIES OF SESAME  

                                          

MAKKIYA.H. K. Alag                                                   *MUSHTAQ. T. R       

ABSTRACT 

   To determine the effect of seed soaking with plant growth regulators Benzyl Adenine (BA), 

Indole butyric acid (IBA) and cobalt (CO) individually or combined on some field traits and 

seed yield of two varieties of sesame (Wadaa and Sumer). A field experiment was carried out at 

the research farm of the College of Agriculture, University of Baghdad, Al-Jadiriyah at latitude 

22.43º  N and longitude 22.21º  E  during the summer season of 2016. The experiment was 

applied according to the arrangement of split-plots design in (RCBD) with three replicates. 

Varieties (Wadaa and Sumer) were assigned as main plots, While seed soaking treatments: 
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Control (soaking in distilled water), BA solution (50 mg L
-1

), IBA (100 mg L
-1

), and Co                   

(2 mgL
-1

) and their combination, assigned as Sub-plots. The results showed that: 

1. Soaking with IBA significantly increase number of plant leaves, leaf  area, dry matter at 

flowering stage and crop growth rate (03.22 leaf, 2326 cm
2
 plant

-1
, 42.22 gm plant

-1
 and 

4.32 gm m
-2

 day
-1

 respectively) and reduces height of  first capsule from soil surface 

(82.40cm) comparing with control. 

2. Seeds soaking with BA and Co separately gave improve most of growth characters.Yield 

however increased by 68.55 and 56.12% respectively comparing with control. 

3. Combination of (BA+IBA+CO) improve all studied growth characters and yield, reaches 

1178.50 kg h
-1

 comparing with control.  

4. Sumer variety with combination (BA+IBA) and (BA+IBA+CO) was the highest among 

the others reaching 1440.30 and 1324.70 kgh
-1

. It can be concluded that sesame seed 

soaking with growth regulators and cobalt has improved vegetative growth, which was 

reflected on seed yield  abundance of.  

words Key: Sesame, Seed soaking , BA , IBA ,Co, Field traits , Seed yield 
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 المقدمة 

يعاني عدد من المشاكل التي    محصول السمسم   

تصاحب انتاجه والتي تؤدي الى تدهور صفاته 

ً نتيجة  ً ونوعا الخضرية وخفض حاصله البذري كما

ضعف عمليات خدمة                  المحصول )التغذية 

تعد تقانة المعدنية( مع شدة اإلصابة باألمراض الفطرية. 

منظمات النمو ب  (Seed soaking)          نقع البذور

قبل زراعتها واحدة من اهم الوسائل  النباتية والمغذيات

المستعملة التي اثبتت فعاليتها وفوائدها من خالل ارتباط 

العمليات األساسية لخدمة المحصول عملية النقع ب

عن طريق ي نمو الخضرالصفات  والسيما تحسين

الجاف بتلك % من وزنها 21تشرب البذور بحوالي 

لبدء العمليات األيضية  المحاليل المنظمة للنمو ببطء

 ً مما يؤمن مخزوناً ، لإلنبات دون حدوث اإلنبات فعليا

إضافياً من الغذاء للجنين لإلسراع بمراحل النمو بدًء من 

حتى وصوالً الى  النضجوإنبات البذور واألزهار 

ً مقارنة بالنبا ً ما يكون عاليا تات حاصل البذور غالبا

أن نقع البذور (. 2الناتجة من بذور غير منقوعة )

 البنزل ادنين استعمالبمحاليل منظمات النمو وال سيما 

BA) )األندول بيوترك اسدو (IBA )في المهم  مالدوره

إحداث تغير في نمط النبات من خالل تحفيز عملية  

انقسام الخاليا واتساعها وتحفيز نمو البراعم الجانبية عن 

والسيطرة على  (84) طريق تقليل ظاهرة السيادة القمية

التــوازن بين نــمو األفرع والــجذور فضالً عن التحكم 

 الحفاظ على الكلوروفيلمن خالل في شيخوخة األوراق 

تطور البالستيدات الخضراء واألزهار وكفاءة عملية و

قابلية النبات على  ومن ثم تزداد (27) التمثيل الكاربوني

لعناصر المغذية واإلصابات او  CO2تحمل نقص

 من خالل تحفيز المناعة الجهازية في النبات المرضية 

( هي واحدة Coالكوبلت )بالمحاليل المغذية  أما (.24)

من أهم الوسائل المستعملة للتغلب على فعالية تثبيط 

لدوره الضروري في تعزيز عدد من صفات النمو 

عمليات نمو النبات بما في ذلك توسيع الورقة وتأخير 

يثبط التخليق الحيوي لألثيلين  شيخوخة النبات ألنه

وتحسين حركة العناصر الغذائية من الجذر الى األجزاء 

 Aminبينت دراسة  .(16وبالعكس )الخضرية 

بتركيز   IBA( إن أضافة منظم النمو81وآخرون )

ملغم لتر 811
-8

يوماً من الزراعة سببت زيادة  61بعد  

عدد األوراق والمساحة النبات وفي ارتفاع   معنوية

ً بمعاملة المقارنة لنبات الحمص  .الورقية ودليلها قياسا

ور فستق ( أن نقع بذ1) Al-Imam أوضحت دراسة

وبتراكيز مختلفة  GA3  و  BAالحلبي بمنظمي النمو

أدت الى زيادة المادة الجافة الكلية قياساً  ساعة 42لمدة 

 Muraبينت نتـائج .بمعاملة البذور غير المنقوعة 

( حــصـول زيـادة معنـوية فـي حاصـل 25وآخرون )

ملغم لتر 411البــذور عـند نقـع بذور السمسم بتركيز 
-8

 

كغم هـ 326.21بلغ   GA3من
-8

)من  مقارنة بمعاملة  

( الى تفوق 7أشار الصحاف وآخرون ) دون نقع(.

ملغم لتر 2التركيز
-8

من الكوبلت بإعطاء أعلى متوسط  

سم للموسمين. أما  68.2و 884.4الرتفاع النبات بلغ 

Gad (82 الحظت زيادة معنوية في ارتفاع نباتات )

عند استعمال تراكيز من الكوبلت تتراوح من  السلجم

ملغم لتر 4.0-21
-8

لوحظ إن الزيادة كانت أكثر عند  

ملغم لتر 4.0التركيز 
-8

، وسجلت تأثيرات مشابهة 

  .(88) وآخرون Balaiللكوبلت في نبات الحلبة 
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مدى كفاءة المواد المحفرة للنمو هدف البحث لدراسة     

  (IBA)بيوترك اسد واألندول (BA) بالبنزل ادنين

بصورة منفردة أو متداخلة مع ( Coوعنصر الكوبلت )

في بعض صفات النمو بعضها من خالل آلية نقع البذور 

 السمسم.صنفين من الخضري وحاصل 

 :ق العمل ائالمواد وطر

في حقل بحوث قسم علوم  التجربةهذه  نفذت   

جامعة بغداد الجادرية  –كلية الزراعة -المحاصيل الحقلية

شماالً وخط طول  22.43ºالواقعة ضمن خط عرض

21 .22º  في تربة مزيجه طينية مبينة في ً شرقا

  .4182خالل الموسم الصيفي ( 8)جدول

  

 لتربة  والكيميائية . بعض الخصائص الفيزيائية1 جدول

 6112للموسم الصيفي  التجربة

 القياسية الوحدة القيمة لتحليلنوع ا

 ))  درجة التوصيل الكهربائي

EC 
2.6 

Ds.m
-1 

pH ـــ 7.53 درجة تفاعل التربة 

N 0.006 % 

P 33.11 Meg.L
-1

 

K 5.92 Meg.L
-1

 

Na 3.55 Meg.L
-1

 

O.M 0.82 % 

 ــــ مزجيه طينية نسجه التربة         

Gm.kg 61.2 الرمل
-1

 

 2..6 الغرين

 01.2 الطين

 

 جامعة بغداد –تم التحليل في مختبر التربة التابع لكلية الزراعة 

   

الكاملة لقطاعات ترتيب األلواح المنشقة بتصميم ا أتبع 

وبثالثة مكررات خصصت األلواح  RCBD))المعشاة 

الرئيسة للصنفين )الوداع وسومر(، بينما مثلت معامالت 

نقع البذور (وهي المقارنة  المعامالت الثانوية نقع البذور

                   BAبمحلول  النقعبالماء المقطر( و

ملغم لتر 01بتركيز
-8

ملغم لتر 811بتركيزIBA و 
-8

 

ملغم لتر 4بتركيز COو
-8

 H2O2.COSO4يئة هب 

(44.21%CO  )،وبذلك يكون  والتداخالت فيما بينها

توليفة تمثل جميع التوليفات  رةعش ةعدد المعامالت ست

 ،لصنفينوا الممكنة بين منظمي النمو وعنصر الكوبلت

بالماء  نقعهاوتم  بميزان حساس البذور وزنت وقد

 COو IBA)و (BA النمو وبمحاليل منظميالمقطر 

البذور جففت النقع ساعة وبعد  42قبل الزراعة لمدة 

دقائق وبذا أصبحت جاهزة  81لمدة   في الظل هوائيا

اعداد األرض وتجهيزها للزراعة  ثم تمللزراعة. 

الى وحدات  هاوتقسيم تهاوتسوي هاتنعيموبحراثتها 

في  عملتجريبية متماثلة اعتماداً على التصميم المست

( م2×4وحدة التجريبية )التجربة كانت مساحة ال
4

 ،

م المسافة بين مرز 2اشتملت على اربعة مروز بطول 

م  1.40م، المسافة بين جورة وأخرى  1.30وآخر 

هـ نبات 02222نباتية قدرها للحصول على كثافة 
-8

 ،

)تم   IBAو BAتحضير محاليل منظمي النمو وتم 

األلمانية على هيئة  Direvo الحصول عليهما من شركة

         Coوعنصر  )%66.6ونسبة المادة الفعالة  مسحوق

لتر ملغم 811تم وزن 
-8

، IBAو BAمن منظمي النمو  

 BA يبوحضر مـحلول االسـاس مـن كل منظـم وأذ

عياري( الى 8) HClقطرات من حامض  2-4بإضافة 

فقد أذيب   IBAالـالمحلول المذاب فيه الهرمون، أما 

لكال PH عياري(، وعدل الــ 8بتركيز) NaOHبإضافة 

او  NaOHبإضافة بضع قطرات من  0.0الى  المحلولين

HCl  جهاز وحسب الحاجة مع التحريك باستخدام

لحين  Magnetic Stirrer plateالمغناطيسي  الخالط

 8111ذوبان المادة بشكل متجانس، وأكمل الحجم إلى 

ملغم من  4فوزن  عنصر الكوبلتاما مل بالماء المقطر، 

الخالط  باستخداممباشرة  المادة وأذيبت بالماء المقطر

                            المغناطيسي وأكمل الحجم إلى

راكيز ـقطر للحـصول على التـل بالماء المـم 8111

 :وبحسب معادلة التخفيف اآلتيةالمطلوبة 
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 التركيز المطلوب× الحجم المطلوب                                                            

 ———————————————— الحجم الذي يؤخذ من المحلول الرئيس=

 تركيز المحلول الرئيس                                                                 
الدراسة لصنفين  بمعامالت البذور المنقوعةزرعت    

)تم                          من السمسم الوداع وسومر

التابع إلى وزارة  في مركز تكنولوجيا البذور استنباطهما

الصيفي بتاريخ  العلوم والتكنولوجيا( للموسم

سم في الثلث العلوي  2 -4على عمق  يدوياً  42/0/4182

 0 -2اشي اختناق البذور بالماء وبمعدل من المرز لتح

غطيت البذور بطبقة من الرمل وبذرات لكل جورة، 

لتسهيل عملية اإلنبات وخروج البادرات، أجريت عملية 

الترقيع للجور الغائبة بعد اإلنبات، ثم خفت النباتات بعد 

ذلك مرتين في األولى ترك نباتين وفي الثانية ترك نبات 

أسبوعين من البزوغ، أضيف لكل واحد في الجورة بعد 

وحدة تجريبية سماد السوبر فوسفات الثالثي 

(22%P2o5بمعدل ) كغم هـ 11
-8

وسماد كبريتات  

كغم هــ 11( بمعدل K%22البوتاسيوم )
-8

        مصدراً  

للسماد البوتاسي دفعة واحدة وتم خلطه مع التربة قبل 

 ،(5)                     الزراعة في أثناء تحضير األرض 

كغم هـ 11( بمعدلN%22كما أضيف سماد اليوريا )
-8

 

على دفعتين متساويتين األولى عند الزراعة والثانية بعد 

يوم من إضافة الدفعة االولى أي عند وصول النباتات  21

سم، تمت مكافحة األدغال بالتعشيب يدوياً  40الى ارتفاع 

دت النباتات بتاريخ كلما دعت الحاجة الى ذلك، حص

استغرقت دورة حياة النبات بحدود  44/6/4182

 يوماً من تاريخ الزراعة. 841

 :المدروسةصفات النمو 

تم اختيار عشرة نباتات بصورة متتابعة من المروز  

الوسطية لكل وحدة تجريبية لغرض اجراء القياسات 

 اآلتية:

 اوالً: الصفات المقاسة عند مرحلة التزهير

قيس من مستوى سطح التربة  ارتفاع النبات )سم(: .8

 .قمة النبات للساق الرئيس لكل وحدة تجريبيةلى إ

تم )سم(:  ارتفاع اول علبة ثمريه عن سطح التربة .6

 قياسه من مستوى سطح التربة حتى اول علبة ثمرية. 

عدد االوراق )ورقة نبات .0
-1

قدر من حساب عدد  (:

لكل وحدة   جميع األوراق الموجودة على النبات 

 .% تزهير811اكتمال مرحلة تجريبية عند 

)سمالكلية المساحة الورقية  .6
6

نبات 
-1

قيست عند  (:

 وفق المعادلة اآلتية: % تزهيراكتمال 

= المساحة الورقية )سم Sإذ أن     
4

)                                       

S = 0.3552×C
2

 

C 
                

 طول الورقة )سم(اقصى =  

تم قياس مربع اقصى طول لعشرة أوراق على الساق     

ً من المروز  الرئيس لثالثة نباتات اخذت عشوائيا

 قسمتالمعادلة اعاله ، ومن ثم  تالوسطية وطبق

حسبت و ،الستخراج مساحة الورقة الواحدة 81على 

للنبات = مساحة الورقة الكلية المساحة الورقية 

  (.26)الواحد  عدد أوراق النبات× الواحدة 
. الوزن الجاف )غم نبات5

-1
% 7.عند مرحلة  (

حسب من متوسط ثالثة نباتات                          تزهير: 

قطعت وجففت هوائيا مع مراعاة تقليبها ثم وضعت 

  في فرن كهربائي على درجة حرارة                 

ساعة لحين ثبات الوزن اعتماداً على  21لمدة  ºم 20

الرطوبي                  الجزء المجفف ومحتواه 

وزن المادة الجافة )تضمن وهو ي ،ومرحلة النمو

مع                            الكلية فوق سطح التربة 

 . (وزن الجذر

معدل نمو المحصول )غم م .2
-6

يوم 
-1

( عند مرحلة 

الجافة  : حسب من قسمة حاصل المادة% تزهير7.

 حتىعند هذه المرحلة على عدد األيام من الزراعة 

          .% تزهير30

  (:SPAD) األوراقالكلي في  الكلوروفيلدليل . .
الكلوروفيل الكلي في اوراق النبات دليل تم تقدير       

حقلياً، باستخدام جهاز تقدير الكلوروفيل 

Chlorophyll Meter  نوع( Plus014-Model 

Spad )كمتوسط لثالث قراءات لثالث  ياباني المنشأ

ً من أعلى ووسط واسفل  اوراق اختيرت عشوائيا

 عندالنبات لخمسة نباتات من كل وحدة تجريبية 

% تزهير وذلك بوضع أوسع جزء 30مرحلة  اكتمال

من الورقة تحت ذراع الجهاز والضغط عليه حيث 

 لدليلتظهر قراءات مباشرة على شاشة الجهار 

واستخرج المتوسط ( SPADالكلوروفيل بوحدة )

 الواحد. للنبات

ثانياً: حاصل البذور الكلي )كغم هـ
-1

) 

أستخرج من حاصل متوسط النبات الواحد وتم حسابه     

كاآلتي: )متوسط حاصل عشرة نباتات من كل وحدة 

الكثافة النباتية ثم صحح الوزن على × تجريبية( 

  .%6اساس نسبة الرطوبة 

 النتائج والمناقشة:

 ارتفاع النبات )سم(   -1

( الى وجود تأثير 4تشير النتائج المبينة في جدول )   

معنوي لمعامالت النقع في متوسط ارتفاع النبات عند 

, وضمن 4182الصيفي  للموسم مرحلة التزهير

 إذ أعطت معاملة النقع بالـ   معامالت النقع المنفردة

BA عند مرحلة التزهير أعلى متوسط الرتفاع النبات

ً بمعاملة المقارنة  %82.12بنسبة زيادة بلغت  قياسا

ً عن معامالت  )النقع بالماء المقطر( ولم تختلف معنويا

النقع المنفردة األخرى لتلك المرحلة، أما بالنسبة 
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لمعامالت النقع المجتمعة, إذ أعطت التوليفة الثنائية 

(BA+Co عند مرحلة التزهير أعلى متوسط الرتفاع )

ً  %41.21زيادة إذ بلغت  النبات وبنسبة بمعاملة  قياسا

ً عن  المقارنة )النقع بالماء( والتي لم تختلف معنويا

يعود السبب في ذلك معاملة النقع بالتوليفة الثالثية ربما 

سواء بصورة  BAالى التأثيرات المهمة لمنظم النمو الـ 

منفردة او مجتمعة مع بقية معامالت النقع األخرى في 

خضري للنبات من خالل تحفيز عملية تحسين النمو ال

انقسام الخاليا وتوسعها ونمو البراعم القمية والجانبية 

وانقسام خالياها والنمو السريع لألنسجة المرستيمية ادى 

الـى زيـادة معنوية في ارتفاع النبـات تتــفق هذه النتيـجة 

وآخرون  Amin( و2وآخرون )  Alizadehمع نتائج

(81) Jaddoa وAL-Selawy (20 فضالً عن اهمية )

الكوبلت في تعزيز عدد من عمليات النمو بما في ذلك 

تثبيط التخليق الحيوي لألثيلين في انسجة النبات ساعدت 

على انتقال األوكسين الذي له تأثير ايجابي في تحفيز 

استطالة الساق وتحسين حركة العناصر الغذائية من 

زيد من كفاءة الجذر الى األجزاء الخضرية وبالعكس وي

كان كافياً ألحداث هذه الزيادة في ارتفاع  ،منظمات النمو

 ت( التي أوضح20و 81و 82و 84و88و 6النبات )

عنصر الكوبلت ادى الى زيادة ارتفاع  استعمالجميعاً ان 

 النبات.

 تأثير معامالت النقع والصنفين وتداخلهما في متوسط 6جدول                    

 6112الصيفي  للموسم عند مرحلة التزهيرارتفاع النبات )سم( 

 

 معامالت النقع

  عند مرحلة التزهير

 الصنفين المتوسط

 سومر الوداع

Cont. )12..2 26.11 .1.1. )بالماء المقطر 

BA .2.21 21.10 .2.0. 

IBA .7.71 .6.00 .6.46 

CO .7.61 .4.2. ...60 

BA+IBA .7.20 .6..0 .7.12 

BA+CO 26.71 .4.01 21.41 

IBA+CO .0.61 24.41 .1.77 

BA+IBA+CO .2.11 21.21 .2.01 

 N.S 7.06 0.05أ. ف. م 

  7.00. 7.21. المتوسط

  N.S 1.17أ. ف. م 

 

    عن سطح التربة )سم(        ارتفاع أول علبة ثمرية -6
( وجود فروق 2أظهرت النتائج الموضحة في جدول )   

معنوية في ارتفاع أول علبة ثمرية عن سطح التربة 

ً للموسم يوضح  ،4182الصيفي  لمعامالت النقع جميعا

أن ادنى متوسط الرتفاع أول علبة ثمرية  نفس الجدول

مقارنة ببقية IBA سم عند معاملة النقع  82.40بلغت 

معامالت النقع المنفردة، بينما بلغ أعلى متوسط الرتفاع 

سم عند 80.81و 82.12و 82.01بلغ  علبة ثمريةل أو

والماء )معاملة المقارنة(  BAو Coمعاملة النقع بالـ 

أما بالنسبة لمعامالت النقع المشتركة فقد كان ، بالتتابع

عند معاملة عن سطح التربة  ةثمريعلبة  أقل ارتفاع ألول

( بلــغ BA+IBA+Coالنقع بالتوليفة الثالثيـــة )

% قياســـاً 8.20سم وبنسبـــة انخفاض بلغــت 82.11

في حين تميزت معاملة . بمعاملـــة المقارنة )النقع بالماء(

( بإعطائها أعلى متوسط الرتفاع BA+Coالنقع الثنائية )

رغوبة تعد هذه الصفة م. سم 82.11أول علبة ثمرية بلغ 

اقترب ارتفاع أول علبة  اي ان  لمحصول السمسم،

ثمرية من سطح التربة يدل على التبكير بالتزهير 

 وتكوين الثمار فضالً عن اإلسراع في نضج المحصول.

 معنـوي للصنفين في هذه الصفة، فقد وجـــود تأثير  

أقل ارتفاع ألول علبة ثمرية بلغ  حقق الصنف سومر

تفــــوق الصنف وداع بإعطائه أعلى بينما  سم 82.02

سم، بينما  82.28بلغ            ارتفاع ألول علبة ثمرية 

الصنف  تعود االختالفات بين الصنفين الى طبيعة 

أو انخفاض العلبة الثمرية من        الوراثية في ارتفاع 

-AL ( و2)  األرض، تتفق النتائج مع ما

Naqeeb( و2وآخرون )Kashani ( 44وآخرون). 

وجود تأثير معنوي للتداخل بين معامالت النقع     

مع  IBA، إذ أعطت معاملة النقع لهذه الصفةوالصنفين 

الصنف سومر أقل ارتفاع ألول علبة ثمرية إذ بلغت 

وكذلك معاملة النقع نفسها مع الصنف وداع  سم 84.41

سم ، أما  82.21بلغ  متوسط لهذه الصفةإذ أعطت اقل 

بالنسبة لمعامالت النقع المشتركة، فقد أعطت نباتات 

وليفة ـنف سومر الناتجة من بذور منقوعة بالتـالص
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( أقل ارتفاع ألول علبة  (BA+IBA+CO ثالثيةـال

حين أعطت  فيسم   84.61بلغ  ثمرية عن سطح التربة

 توليفةـبذور منقوعة بال نباتات الصنف وداع الناتجة من

بة ثمرية ـعل فاع ألولـى ارتـأعل (BA+Coثنائية )ـال

 عزىـيربـما سم،  81.81 لغـتربة بـح الــعن سط

 أثيرات ـتلل

 

 

 

 

 

أول علبة ثمرية عن سطح التربة )سم( للموسم هما في متوسط ارتفاع النقع والصنفين وتداخل الت. تأثير معام 0جدول 

 6112الصيفي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co و IBAو BAمنظم النمو  بينالفسلجية المشتركة 

والصنف كلها كان لها دور في زيادة نشاط الفعاليات 

االيضية في النبات أدى الى التبكير في تكوين األفرع 

 .الثمرية

عدد األوراق في النبات )ورقة نبات -0
-1

) 

( وجود تأثير 2تبين النتائج الموضحة في جدول )  

الصيفي  معنوي لمعامالت النقع في هذه الصفة للموسم

معامالت النقع المنفردة, إذ أعطت فيما يخص  ,4182

أعلى متوسط لهذه الصفة  IBA               معاملة النقع

ورقة نبات 03.22بلغ 
-8

والتي لم تختلف معنويا عن  

ورقة  02.62و  03.83إذ بلغ Co و BAمعاملتي النقع 

نبات
-8

ومن نتائج الجدول نفسه نالحظ حينما  ،بالتتابع 

متوسط عدد األوراق  تشترك هذه العوامل سوية فأن

ً لجميع معامالت النقع المتداخلة, إال أن  يزداد معنويا

نسبة الزيادة تباينت بين تلك المعامالت وحققت التـوليفة 

أعـلى متـوسط لعـدد األوراق اذ  BA+Co)الثنائية )

ورقـة نـبات 28.32بلغت 
-8

وبنسبة زيادة بلغت  

ً بالمقارنة 48.41% نبات ورقة 01.62بلغت    قياسا
-8

  

والتي لم تختلف معنوياً عن معاملة النقع بالتوليفة الثالثية 

(BA+IBA+Co إذ بلغ متوسط عدد األوراق )28.23 

ورقة نبات
-8

 ،IBA  ، قد يعود سبب ذلك الى ان منظمات

 ،(4النمو والكوبلت أدت الى زيادة ارتفاع النبات )جدول 

 Al-Sahafده ــتائج مع ما وجــهذه الن           فق ــتت

                    Gad( و81) وآخرون Aminو (3وآخرون )

( الذين أوضحوا أن 82) El-Metwallyو Gadو) 82)

اضافة منظمات النمو أو الكوبلت لها تأثير معنوي في 

  زيادة عدد أوراق النبات.

ً في صفة عدد األوراق في     اختلف الصنفان معنويا

النبات, إذ تفوق الصنف سومر على الصنف وداع في 

% وكان عدد 88.11زيادة  عدد األوراق وبنسبة

ورقة نبات 02.22و 21.24 األوراق للصنفين بلغ
-8

 

بالتتابع، ويرجع سبب اختالف عدد اوراق الصنفين الى 

وطريقة استجابتها ا مالوراثية له اختالف الطبيعة

 للظروف البيئية المصاحبة، وتتفق هذه النتائج مع نتائج

Al-solagh ( 1وآخرون.) 

كان التداخل بين معامالت النقع والصنفين غير معنوياً    

 (.2في التأثير في هذه الصفة وحسب )الجدول 

 

 

 

 

 معامالت النقع

  الصنفين

 المتوسط
 سومر الوداع

Cont. )15.10 14.00 16.20 )بالماء المقطر 

BA 16.40 15.67 16.03 

IBA 16.01 16.61 10.67 

CO 16.27 16.90 16.58 

BA+IBA 15.57 15.60 15.58 

BA+CO 18.10 15.50 16.80 

IBA+CO 12.21 10..1 17.67 

BA+IBA+CO 16.87 12.90 14.88 

 1.07 1.46 0.05أ. ف. م 

  14.56 16.31 المتوسط

  0.79 1.17أ. ف. م 
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 تداخلهما في متوسط. تأثير معامالت النقع والصنفين و6جدول 

عدد األوراق )ورقة نبات
-1

 6112( للموسم الصيفي 

 

 معامالت النقع

  الصنفين

 سومر الوداع المتوسط

Cont. )50.93 52.80 49.07 )بالماء المقطر 

BA 51.87 62.47 57.17 

IBA 77.61 74.2. 7..60 

CO 53.80 60.07 56.93 

BA+IBA 54.20 58.67 56.43 

BA+CO 57.00 66.47 61.73 

IBA+CO 77.01 74.01 7..01 

BA+IBA+CO 59.00 63.93 61.47 

 N.S 3.01 0.05أ. ف. م 

  60.42 54.43 المتوسط

  5.59 1.17أ. ف. م 

 

 

 

المساحة الورقية )سم -6
6 

نبات 
-1

) 

( وجود تأثير 0أظهرت النتائج الموضحة في جدول )   

الصيفي  لمعامالت النقع في هذه الصفة للموسممعنوي 

وضمن معامالت النقع  ه. يالحظ من الجدول نفس4182

 IBAالمنفردة عن تفوق معاملة النقع بمنظم النمو 

% 41.11بإعطائها أكبر مساحة ورقية وبنسبة زيادة 

مقارنة بمعاملة القياس، أما بالنسبة الشتراك معامالت 

أدى الى زيادة  Coمع  IBAوBA النقع  بمنظمي النمو

المساحة الورقية للنبات, إذ تفوقت معاملة النقع بالتوليفة 

( بإعطائها أعلى متوسط لهذه BA+IBA+Coالثالثية )

سم 3133الصفة بلغت 
4

نبات 
-8

والتي اختلفت معنوياً  

والمنفردة في هذه  عن بقية معامالت النقع المتداخلة 

نة بالنقع بالماء أقل الصفة, في حين بلغت معاملة المقار

سم 0424متوسط للمساحة الورقية بلغ 
4

نبات 
-8

. وقد 

 و BAتعزى هذه الزيادة الى دور كل من منظم النمو 

IBAوCo  النمو الخضري من خالل صفات في تحـسين

زيادة عدد األوراق الخضراء وتأخــير شيخوخة األوراق 

( مع زيادة محتواها من 2المتبقية على النبات )جدول

( وتوافر مواد غذائية يحتاجها 1الكلوروفيل )جدول 

النبات في نمو الورقة، وهذه كلها تؤثر في عملية التمثيل 

الكاربوني واسهامها في تمايز خاليا الورقة ألحداث 

ً فإن زيادة المساحة  زيادة في المساحة الورقية وعموما

أكـــدته نتائج  IBAالورقية نتيجة المعاملة بمنظم النمو 

في زيادة المساحة  BA(، اما بالنسبة لتأثير 81) ةاســدر

 6)            احثينــالورقية قد لوحظ من عدد من الب

 Coتأثيرات مشابهة لعنصر  تكمـا سجلـ ،(40و 41و

 (.83و 82و 80و 82و  13و 3في دراسات أخرى )

وجود تأثير معنوي للصنفين في هذه الصفة، أذ تفوق    

الصنف سومر في صفة المساحة الورقية على الصنف 

سم 3113وداع أذ بلغ 
4

نبات 
-8

، في حين بلغت المساحة 

سم 0821للصنف وداع          الورقية 
4

نبات 
8

. أن 

الى تباين االستجابة ربما ســبب هذا االخــتالف يعـــود 

ــوجية للصنفين عند معاملتها بتلك المركبات الفســــيولـ

الكيميائية بسبب اختالف الظروف البيئية السائدة خالل 

عند مرحلة نمو الورقة وتوسعها،  4182الموسم الصيفي 

تتفق هذه النتيجة مع  ،فضالً عن الطبيعة الوراثية للصنف

 (.1وآخرون ) Al-solaghما جاء به 

ين معامالت النقع وجود تأثير معنوي للتداخل ب   

 والصنفين, فقد تفوقت معاملة النقع بمنظم

( BA+IBA+Coوالتوليفة الثالثية ) IBAالنمو 

للصنف سومر عن بقية معامالت النقع األخرى وبلغت 

سم 1864و 1410
2

نبات 
-8

بالتتابع, ولم تختــــلف  

 معنوياً فيما بينــــهما، في 
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 معامالت النقع والصنفين وتداخلهما في متوسط. تأثير 5 جدول

)سم المساحة الورقية
6

 6112( للموسم الصيفي 

 

 معامالت النقع

  الصنفين

 المتوسط
 سومر الوداع

Cont. )5232 6050 4413 )بالماء المقطر 

BA 5389 7007 6198 

IBA 76.0 2617 2.04 

CO 76.0 2617 2.04 

BA+IBA 6207 6539 5587 

BA+CO 706. 2724 7422 

IBA+CO 5048 6282 7227 

BA+IBA+CO 5961 8192 7077 

 499.6 962.2 0.05أ. ف. م 

  7007 5168 المتوسط

  1214.3 1.17أ. ف. م 

 

 

 

 

 

حين أعـطى الصـنف وداع مع معاملة النقع بالماء اقل 

سم 2282                   متوسط للمساحة الورقية بلغ
4

 

نبات
-8

. إن الزيادة الحاصلة في المساحة الورقية تعود 

سواء بصورة  IBA الـبـ        الى تفوق معاملة النقع 

منفردة أو مجتمعة في صفة ارتفاع النبات وعدد األوراق 

( بالتتابع مما انعكس ذلك ايجاباً 2و 4)         جدول 

 ية للنبات.على زيادة المساحة الورق

حاصل المادة الجافة )غم نبات -7
-1

% 7.( عند مرحلة 

                     تزهير
( الى وجود تأثير معنوي 2أشارت النتائج في جدول )   

، 4182الصيفي  لمعامالت النقع في هذه الصفة للموسم

وضمن معامالت النقع  الجدول نفسهيالحظ من نتائج 

أدتا الى  Coو IBA الـالمنفردة, ان معاملتي النقع بـ

حصول زيادة معنوية في حاصل المادة الجافة عند 

ا أعلى متوسط لحاصل م% تزهير بإعطائه30مرحلة 

% 44.24و  28.63المادة الجافة وبنسبـــة زيـــــادة 

ً بمعاملة المقارنة )النقع بال ماء( كانـــت بالتتـــابع قياســـا

غم نبات83.31األقل متوسطاً لهذه الصفة بلغ 
-8

. قد أدى 

الى زيادة وزن المادة  Coمع IBA و BAاشتراك 

تفوقت معاملة النقع بالتوليفة الثنائية ذ الجافة, إ

(BA+Co( والثالثية )BA+IBA+Co في إعطاء )

 83.10أعلى متوسط لهذه الصفة بنسبة زيادة 

ً بمعاملة المقارنة% بالتتابع 28.22و يعود سبب  ،قياسا

زيادة قيمة الوزن الجاف للنبات عند تلك المعامالت الى 

ارتفاع النبات وعدد  اشتملتتفوقها في صفات النمو التي 

 2و 4األوراق الخضراء والمساحة الورقية )الجداول 

( بالتتابع والذي يعود الى الدور الوظيفي لتقانة نقع 0و

مات النمو أو بالمحاليل المغذية ادت البذور بمحاليل منظ

الى تحسين النمو الخضري للنباتات من خالل زيادة 

كفاءة التمثيل الكاربوني وتنشيط األنزيمات المهمة في 

العمليات الحيوية المختلفة وأنعكس ذلك على زيادة 

صفات النمو الخضري للنبات وتتفق هذه النتيجة مع 

 زيادة معنوية في نتائج عدد من الدراسات التي سجلت

لمادة الجافة عند استعمال منظمات النمو وعنصر ا

الكوبلت على محاصيل مختلفة مثل محصول الفستق 

( 6( والذرة الصفراء )2زهرة الشمس )والحلبي  

( 82( والقصب السكري )82( والسلجم )81والحمص )

  (.40( والسمسم )86والباقالء )

ر معنوياً على ( تفوق الصنف سوم2يظهر من جدول )   

% تزهير 30الصنف وداع في الوزن الجاف عند مرحلة 

%. يعزى هذا التفوق الى 81.08وبنسبة زيادة بلغت 

 نف ـالص استجابة
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 . تأثير معامالت النقع والصنفين وتداخلهما في متوسط2جدول 

حاصل المادة الجافة للنبات )غم نبات
-1

 % تزهير7.مرحلة ( عند 

 

 معامالت النقع

  الصنفين

 المتوسط
 سومر الوداع

Cont. )17.70 18.15 17.24 )بالماء المقطر 

BA 14.62 24.99 19.80 

IBA 61.2. 67.16 60.02 

CO 19.52 23.83 21.67 

BA+IBA 18.72 22.37 20.54 

BA+CO 23.81 17.91 61.22 

IBA+CO 66..6 17.22 61.14 

BA+IBA+CO 18.77 27.82 60.01 

 1.52 2.02 0.05أ. ف. م 

  21.97 19.88 المتوسط

  0.34 1.17أ. ف. م 

 

 

 

 

سومر لعوامل النمو لهذه الصفة من خالل زيادة ارتفاع 

النبات وعدد األوراق الخضراء المتبقية والمساحة 

 ( بالتتابع.0و 2و 4الورقية )جدول 

ً بين معامالت النقع والصنفين      كان التداخل معنويا

لصفة الوزن الجاف للنبات، إذ اعطت نباتات الصـنف 

 Coو BAو IBA الـسومر الناتجة من بذور منقوعة بــ

 42.66و 40.12أعلى متوســـط لـــهذه الصــــفة بلغ 

غم نبات 42.12و
-8

ً فيما                   بالتتابع, ولم تختلف معنويا

في حين أعطت نباتات الصنف سومر الـــناتجة  ،بينها

 BA+IBA+Co)بالتوليفة الثالثية ) بذور منقوعةمن 

غم نبات 43.14أعلى متوسط لوزن المادة الجافة بلغ 
-8

 ،

بذور بينما أعطت نباتات الصنف وداع الـــناتجة من 

غم 83.42في الماء اقل متوسط لهذه الصفة بلغ  منقوعة

نبات
-8

ى تفوق الصنف سومر في الوزن الجاف . يعز

% تزهير لتفوقه بارتفاع النبات وعدد 30عند مرحلة 

          األوراق الخضراء المتبقية على النبات والمساحة الورقية 

 ( بالتتابع. 0و 2و 4)الجدول 

معدل نمو المحصول )غم م -2
-6

يوم 
-1

)  
( وجود تأثير 3أظهرت النتائج الموضحة في جدول )   

 الصفة للموسم     هذه  معنوي لمعامالت النفع في

وضمن معامالت النقع المنفردة, حيث  ،4182الصيفي 

 IBA الـبـ                           تفوقت معاملة النقع 

بإعطائها أعلى متوسط لمعدل نمو المحصول وبنسبة 

ً 81.62زيادة بلغت  بمعاملة                % قياسا

 عطت اقل متوسط لهذه الصفة بلغتالمقارنة التي أ

غم م 4.24
-4

يوم 
-8

والتي لم تختلف معنوياً عن معاملتي  

BA وCo غم م4.34و 4.24 إذ بلغتا
-4

يوم 
-8

، بالتتابع 

ويعزى زيادة معدل نمو المحصول نتيجة نقع البذور في 

بصورته المنفردة لتفوقه في  IBAمحلول منظم النمو 

زيادة عدد األوراق الخضراء المتبقية على النبات 

لمساحة الورقية ا زيادة( ومن ثم بقاء 2)جدول 

في صفات (، فضالً عن دوره في تحقيق توازن 0)جدول

المادة الجافة المنتجة عند                    حاصل مكونات

مو % تزهير وانعكاس ذلك على زيادة معدل ن30

بالنسبة لمعامالت أما                           المحصول

النقع المشتركة حيث أعطت معاملة النقع بالتوليفة 

( أعلى متوسط لمعدل نمو IBA+BA+Coالثالثية )

غم م 4.31المحصول بلغت 
-4

يوم 
-8

لم تختلف والتي  

ً مع معاملة   أن زيادة   .المنفردة IBAالـ النقع بـمعنويا

ل منظم نالمحصول نتيجة نقع البذور في محلومعدل نمو 

بصورة منفردة او مجتمعة يعود  Coو BAو IBAالنمو

لداخلة في تحسين نمو المحصول ا الى دور تلك العوامل

 من خالل تأثيرها في زيادة عدد األوراق الخضراء
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معدل نمو المحصول )غم م في متوسطتداخلهما . تأثير معامالت النقع والصنفين و.جدول 
-6

يوم 
 -1

( للموسم الصيفي 

6112 

 

 معامالت النقع

  الصنفين

 المتوسط
 سومر الوداع

 Cont. 2.28 2.35 2.32 )بالماء المقطر(

BA 1.98 3.25 2.62 

IBA 2.68 2.84 2.76 

Co 2.53 2.91 2.72 

BA+IBA 2.19 2.95 2.57 

BA+Co 2.96 2.02 2.49 

IBA+ Co 2.87 2.04 2.45 

IBA+BA+ Co 2.43 3.14 2.78 

 0.16 0.22 0.05أ. ف. م 

  2.69 2.49 المتوسط

  0.10 0.05أ. ف. م 

 

 

 والمساحة الورقية وحاصل المادة الجافة للنبات جدول

ً ( بالتتابع، مما أنعكس ايجاب2و 0و 2)   ا

في زيادة هذه الصفة، تتفق مع نتائج دراسات اخرى 

 Amin( و2) Al-Joboriأعطت نتائج مشابهة 

 .(40وآخرون ) Mura( و6وآخرون )

( تفوق الصنف سومر على 3يظهر من جدول )    

الصنف وداع في متوسط معدل نمو المحصول وبنسبة 

أن سبب هذه الزيادة يعود الى قدرة ، %1.12زيادة 

في لتفوقه الصنف في تجميع مادة جافة عالية نتيجة 

وعدد النبات  زيادة مكونات المادة الجافة )ارتفاع 

كما موضح في (، األوراق للنبات والمساحة الورقية

( بالتتابع, مما أدى الى زيادة معدل 0و 2و 4)الجداول 

 نموها.
     ً بين معامالت النقع والصنفين كان التداخل معنويا

حيث تفوقت  ،لصفة متوسط معدل نمو المحصول للنبات

نباتات الصنف سومر الناتجة من بذور منقوعة في 

( IBA+BA+Coوبالتوليفة الثالثية )       BAمحلول 

           2.40عدل نموها بلغ لممتوسط إلعطائها أعلى 

غم م 2.82و
-4

يوم 
-8

 ،غير معنوي فيما بينهما بفرقو 

بينما أعطت نباتات الصنف نفسه الناتجة من بذور 

( أقل متوسط لمعدل BA+Coمنقوعة بالتوليفة الثنائية )

غم م        4.14نمو المحصول بلغ 
-4

يوم
-8

 وبنسبة 

نفسه % عن نباتات الصنف 82.12قدرها  انخفاض

غم م 4.20بلغ   الناتجة من بذور منقوعة بالماء فقط
-4

 

يوم
-8

في حين اعطت نباتات الصنف وداع الناتجة من ، 

 4.41بذور منقوعة بالماء اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 

غم م
-4

يوم 
-8

الصنف سومر عالية  لمنظم  استجابةكانت  

نف وداع ـــالص استجابةن كانت ـ, في حيBAالـ  النمو

 االستجابةأن عالية،IBA                   موــظم النــلمن

نظمات النمو تختلف حسب نوع المنظم المستعمل لم

ه وحسب التركيب الوراثي توتركيزه وطريقة اضاف

للنباتات المعاملة، فضالً عن مساهمة تلك العوامل 

بصورة مجتمعة في تأخير شيخوخة األوراق والمحافظة 

ات ــلى النبــضراء عــعلى أكثر عدد من األوراق خ

ألكبر كمية من  وبمدة أطول فأنعكس ذلك في تجميع

 (2و 2المادة الجافة للنبات عند مرحلة التزهير )جدول

 ومن ثم زيادة معدل نمو المحصول. بالتتابع

 (SPAD) النباتوراق في أالكلوروفيل دليل  -.
( وضمن 1تشير النتائج الموضحة في الجدول )    

معامالت النقع المنفردة, الى التفوق المعنوي لمعامالت 

 2.68إذ بلغت نسبة الزيادة  Coو IBAو BAالنقع الـ 

ً بمعاملة المقارنة )النقع 2.32و 0.00و % بالتتابع, قياسا

في حين تفوقت معاملة النقع بالتوليفة الثنائية ، بالماء(

(BA+Co( والثالثية )(IBA+BA+Co  واللتين لم

ً عن بعضهما والذي وصل محتواها الى  تختلفا معنويا

 1.18زيادة  وبنسبة SPAD 26.36و 01.63

ً بمعاملة المقارنة التي سجلت 0.01و % بالتتابع , قياسا

. قد SPAD 23.86اقل متوسط لهذه الصفة آذ بلغت 

 Coو IBAو  BAتعود هذه الزيادة الى دور الـ

اكثر عدد من  بإعطاءبصورتها المجتمعة في تفوقها 

(  5( وأقصى مساحة ورقية )جدول 4األوراق )جدول

في تأخير شيخوخة األوراق وطول  اشتراكهمامن خالل 

مدة بقائها خضراء على النبات ومن ثم زيادة محتواها 

-El و Gadمن الكلوروفيل, وتشابه هذه النتائج نتائج 
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Metwally(82) وGhordrat ( 81رون )ـوآخ

Khan(42 ) و Khanو( 48رون )ـوآخ Jayakumarو

الذين وجدوا تأثير منظمات  (40رون )ـوآخ Muraو

 .األوراقفي الكلوروفيل دليل الكوبلت في زيادة النمو و

ً للصنف سومر 1أظهرت نتائج جدول )    ً معنويا ( تفوقا

في محتوى األوراق من الكلوروفيل وبنسبة زيادة 

 21.64% مقارنة بالصنف وداع الذي بلغ 4.23

SPAD ويعود تباين الصنفين . 

في عدد  الختالفهمامن الكلوروفيل  األوراقفي محتوى 

( 2النبات )جدول     ألوراق الخضراء المتبقية على ا

 (2و 0)جدولوحاصل المادة الجافة والمساحة الورقية 

   فضالً عن اختالفاتها الوراثية والبيئية.بالتتابع، 

حصول تداخل معنوي بين معامالت النقع والصنفين    

لصفة متوسط نسبة محتوى األوراق من الكلوروفيل، إذ 

 نمووداع الناتجة  نباتات الصنف سومركان ألوراق 

 08.23( اذ بلغت BA+Coمعاملة ا )ببذور منقوعة 

ً فيما لم  بالتتابع والتي SPAD 01.02و تختلف معنويا

بينها باستثناء معاملة المقارنة للصنف سومر التي اعطت 

. في SPAD      21.01اقل متوسط لهذه الصفة بلغ 

تجة من بذور حين اعطت نباتات الصنف وداع النا

منقوعة بالماء المقطر اقل متوسط لمحتوى األوراق من 

 .SPAD 20.11الكلوروفيل بلغ  

 

 .  تأثير معامالت النقع والصنفين وتداخلهما في متوسط2جدول 

 6112للموسم الصيفي  (SPAD) النباتوراق في أالكلوروفيل دليل 

 

 معامالت النقع

  الصنفين

 سومر الوداع المتوسط

Cont. )47.19 48.58 45.80 )بالماء المقطر 

BA 48.76 50.27 49.51 

IBA 62..2 71.22 64.21 

CO 50.08 50.67 50.37 

BA+IBA 47.77 50.77 49.27 

BA+CO 50.56 51.37 50.97 

IBA+CO 71.66 6.... 64.11 

BA+IBA+CO 49.23 50.35 49.79 

 1.39 1.87 0.05أ. ف. م 

  50.08 48.92 المتوسط

  0.75 1.17أ. ف. م 

 

 

حاصل البذور كغم هـ -2
-1

 

( وجود تأثير معنوي لمعامالت 6تبين نتائج جدول )   

حاصل البذور للموسم الصيفي صفة نقع البذور في 

جدول نفسه وضمن معامالت نقع البذور ال, ومن 4182

والـ   BAأن نقع البذور بمنظم النموالمنفردة, يتضح 

CO بلغت ذ سببا زيادة معنوية في حاصل البذور إ

21.00  
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 . تأثير معامالت نقع البذور والصنفين وتداخلهما في متوسط4جدول 

حاصل البذور كغم هـ
-1

 6112للموسم الصيفي  

 

 معامالت نقع البذور

  الصنفين

 سومر الوداع المتوسط

Cont. )596.85 799.70 394.00 )بالماء المقطر 

BA 855.30 1156.70 1112.11 

IBA 716.11 1661.01 2.6.61 

CO 588.00 1275.70 401.27 

BA+IBA 666.70 1440.30 1170.71 

BA+CO 774.30 1252.30 1013.30 

IBA+CO 211..1 1602.11 414.07 

BA+IBA+CO 1032.30 1324.70 1178.50 

 1..72 46... 0.05أ. ف. م 

  1617.42 676.91 المتوسط

  17.12 1.17أ. ف. م 

 

 

ً 02.84و  المقارنة التي أعطت أقل ب % بالتتابع قياسا

كغم هـ 062.10 متوسط لهذه الصفة بلغ
-8

  

أما بالنسبة لمعامالت نقع البذور المشتركة إذ تفوقت 

نقع البذور بالتوليفة الثالثية  معاملتي

(BA+IBA+CO والثنائية )BA+IBA) بإعطائهما )

أعلى متوسط  لهذه الصفة إذ بلغ إنتاجهما من البذور 

كغم هـ8102.01و 8831.01
-8

ً مع   بالتتابع قياسا

السبب ويرجع معامالت نقع البذور المجتمعة األخــرى، 

رة منفردة او سواء بصو  COوالـ  BAفي تفـــوق الـ

في حاصل البذور الى تفوقهما في اغلب صفات مجتمعة 

النمو الخضري المذكورة سابقاً، مما انعكس ذلك على 

أن هذه النتيجة تؤكد ما أشارت زيادة انتاجية السمسم، 

من البحوث من أن زيادة حاصل البذور  اليه كثير

باستعمال منظمات النمو والمحاليل المغذية يتأتى من 

دورها بالعمليات ذات الصلة بتطور               خالل

   الكلي المصب وتجهيزه المؤدية الى زيادة حاصل البذور

 .(40و82و 2)

وجود تأثير معنوي للصنفين في صفة الحاصل الكلي    

للبذور، إذ تفوق الصنف سومر على الصنف وداع بشكل 

ـكغم ه 8480.62كبير في صفة حاصل البذور إذ بلغ 
-8

 

ـكغم ه 232.68رنة بالصنف وداع إذ بلغ مقا
-8

والسبب  ،

              يعود الى الطبيعة الوراثية للصنف سومر في 

قدرته العالية على التمثيل الكاربوني واالستفادة من 

اغلب عوامل النـــــمو المختلفة، فضــــالً عن تفوقـه فـي 

تتفق هذه النتيجة مع نتائج  النمو الخضري، اتصـف

AL-Naqeeb ( و2وآخرون )Al Maliky (2.)  

كان تأثير التداخل بين معامالت نقع البذور والصنفين     

ومر ـنف سـأعطت نباتات الص  معنوياً في هذه الصفة. إذ

نائية ـقوعة بالتوليفة الثـة من بذور منـالناتج

(BA+IBA) ة ـوالثالثي 

 (BA+IBA+CO) أعلى متوسط لحاصل البذور بلغ

ـكغم ه 8242.31و 8221.21
-8

 بينما أعطت ،بالتتابع 

نباتات الصنف وداع الناتجة من بذور منقوعة في الماء 

ـكغم ه  262.11 أقل متوسط لحاصل البذور بلغ
-8 

 ،

وهذا يعود ربما الختالف الصنفين في إظهار قدرتهما 

الوراثية في مقدار استجابتهما لمعامالت نقع البذور في 

 هذه الصفة.
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