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الملخص
محافظة ن بعلى األعشاب الضارة في محصول السمسم في دلتا تبتأثیر تشمیس التربة . 2005. علي عبد الرحمن عیدروسو حمدأعباس، باوزیر

.36-31: 23. مجلة وقایة النبات الغربیة. الیمن، لحج
رقائق لهذا الغرض واستخدم .في دلتا تبن بمحافظة لحجارة في محصول السمسمتأثیر تشمیس التربة على األعشاب الضلدراسةاجریت تجربة حقلیة 

باإلضافة إلى خالل شهري تموز/یولیو وآب/أغسطس یوماً 60و30لفترتین التي سبق تجهیزها وریها، وتمت التغطیة األسود لتغطیة التربة وأالبولیثیلین الشفاف 
بمعّدل مقارنة بالشاهد األعشاب الضارة الحولیة ووزنها الجاف معنویاً عددخفض إلى التشمیس ثارة التربة. أدى دون إالسمسم بعدها زرع ،الشاهد بدون تغطیة

وكانت التغطیة بالبولیثیلین .على التواليالحصاد مباشرة،بعد %63.7-41.5و 79.2-42.6یوم من الزراعة، وبمعّدل 45بعد %77.1-59.3و67.7-90.3%
Alhagi maurorum(أما األعشاب الضارة المعمرة فلم تتأثر بمعامالت التشمیس والتي  كان من أهمها العاقول مقارنة باألسود.ل معنویاً األفضيهالشفاف Medik (

جابیًا على إنتاجیة ). هذا وقد انعكس تأثیر معامالت التشمیس إیMill.) Lam. ex Steud(Cassia italica(العشرق األصفر) و L.Cyperus  rotundus(السعد و 
، وكان أفضلها على اإلطالق في ذلك معاملة التغطیة %24.8-15.03الت مقارنة بالشاهد بنسبة محصول السمسم التي ارتفعت معنویًا في جمیع هذه المعام

یومًا.60بالبولیثیلین الشفاف لفترة 
الیمن،مكافحة أعشاب ضارة،سمسم،تشمیس التربة:كلمات مفتاحیة

دمةالمق
Sesamum  indicum)یعتبر السمسم L.) محصول الزیت األول

2001إجمالي المساحة المزروعة منه عامتبلغحیث في الیمن، 

. )1(ًا طن19377محصوًال قدره أعطت اً هكتار 33133حوالي 
التي كثیر من األعشاب الضارةةنافسلمالمحصول وتتعرض نباتات
طریقة التشمیس كإحدى يوتأت.اً كمًا ونوعإنتاجیتهتؤدي إلى خفض

في یتهاالتي أثبتت نتائج الدراسات المختلفة فعالالنظیفة بیئیاائلالوس
فعالیة تختلف حسب معطیات ال، إال إن هذهمكافحة األعشاب الضارة

الظروف البیئیة ،كثیرة من أهمها أنواع األعشاب الضارة المنتشرة
، 10، 6، 5ل فترة التشمیس (، نوع األغطیة البالستیكیة وطو المحیطة

ضارة الفقد ذكر إن التشمیس أعطى مكافحة لألعشاب ). 12، 11
ن التشمیس أعطى فعالیة عالیة في ا وجد أم)، ك8(%98.5بنسبة 

السعدعشبةباستثناء%93-50مكافحة األعشاب الضارة بنسبة 
)Cyperus  rotundus L.،( یادة رطوبة وٕان مستوى اإلبادة یزید بز

) إن التشمیس 3(ذكر باوزیر وآخرون و .)14(التربة قبل المعاملة
بنسبة في عدد األعشاب الضارةبالبولیثیلین الشفاف أعطى خفض

، ووزنها الجاف %94.5–71.2ووزنها الغض بنسبة،93.8%–73.7
كانت النتائج وفي دراسة أخرى مقارنة بالشاهد.%97.1–86.8بنسبة 

عند استخدام البولیثیلین الشفاف الذي أدى إلى خفض كثر إیجابیةأ
تغطیة لفترة الن أدوجو ).5(مقارنة بالشاهد%99األعشاب بنسبة 

لتربة عشرة أسابیع نتائج أفضل في خفض الوزن اإلجمالي لألعشاب ل
عداد طفیل الهالوك عند مقارنتها بالتغطیة لمدة خمسة أللكضارة وكذال

ت الدراسات أثبتكما.)12(أثر عشبة السعد بذلكأسابیع فقط بینما لم تت

ومنها زیادة في إنتاج كثیر من المحاصیلأیضًا أن التشمیس یؤدي إلى 
كمیة البذور الجافة لمحصول السمسم أنحیث وجد. )13سم (السم

عن تلك التي %72–14بنسبة قد زادت القطع المشمسة الناتجة عن
یزال االهتمام بتطبیق هذه ال،تحت ظروف الیمن). 17لم تشمس (

إال إن النتائج ،التقنیة في مراحله األولى وربما ال یتعدى مرحلة البحث
األولیة للدراسات الجاریة في هذا المجال تشیر إلي فعالیة هذه التقنیة

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید مدى فعالیة التشمیس و .)3،13، 2(
وتأثیر ذلك حصول السمسم األعشاب الضارة على مللحد من أضرار
الیمن.فيمحافظة لحجبتحت ظروف دلتا تبن على المحصول 

وطرائقهمواد البحث 
نفذت تجربة حقلیة في مزرعة كلیة ناصر للعلوم الزراعیة  جامعة 

بمناخ حار تتمیز لتي او الیمن،فيلحجبمحافظةعدن الواقعة بدلتا تبن 
، خاصة في أشهر الصیفع مرتفورطوبة نسبیة عالیة وٕاشعاع شمسي 

.%0.59في تربة طمییة سلتیة محتواها من المادة العضویة حوالي 
وذلك لدراسة تأثیر لون البولیثیلین المستخدم وكذا فترة التغطیة على 
مدى فعالیة التشمیس للحد من أضرار األعشاب الضارة على نبات 

لیثیلین ذلك على اإلنتاج. وقد استخدمت رقائق البو تأثیرالسمسم و 
میكرون، وشملت الدراسة على خمس 50الشفاف واألسود سمك 

ستین و معامالت هي: معاملة التغطیة بالبولیثیلین األسود ولفترة ثالثین 
، ستین یوماً و معاملة التغطیة بالبولیثیلین الشفاف ولفترة ثالثین ، یوماً 

.)معاملة الشاهد (بدون تغطیةباالضافة ل
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رض بحرثها وتنعیمها وتسویتها صیف تم تجهیز األالخالل 
تم ریها ریًا غزیرًا وبعد یومین تم تغطیتها ، ثموتقسیمها إلى أحواض

تم حسب المعامالت.في منتصف شهر تموز/یولیو برقائق البولیثیلین 
وتمت الزراعة ،رفع األغطیة بعد الفترة المحددة لذلك حسب المعامالت

ت بمحصول السمسم صنف لكل المعامالأواخر شهر أیلول/سبتمبرفي 
محسن. واتبع أسلوب الري المستدیم لتوفیر االحتیاجات المائیة "4كود "

.للمحصول
استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة في التجربة بأربعة 

متر.3.5× 3مكررات وكانت مساحة القطعة التجریبیة 
:دراسة المؤشرات التالیةوقد تم 

على األعشاب الضارة ستشمیمعامالت التأثیر
األولى:ضارة في المواعید التالیةالأخذت ثالث قراءات لألعشاب 

یومًا من الزراعة45بعد ، الثانیة بعد رفع األغطیة وقبل الزراعة
عند كل قراءة تم تحدید أنواع. بعد الحصاد للمحصول مباشرةوالثالثة 

زن الجاف الو ،عددها، األعشاب الضارة المنتشرة في المعامالت
درجة حرارة ندساعة ع48تم التجفیف في فرن كهربائي لمدة (رام غبال

.س)70

یة السمسمعلى إنتاجستشمیتأثیر معامالت ال
تم حصاد المحصول وجمعت نباتات كل قطعة تجریبیة وتم 
تجفیفها في أكیاس من الخیش ثم جمعت البذور وتم وزنها لمعرفة إنتاج 

رنة كمیة اإلنتاج بین المعامالت.ومقا.كل قطعة تجریبیة
، وللتغلب على القیم التي تكون فیها عدد حللت النتائج إحصائیاً 

األرقام حسب المعادلة تم تحویل0أو وزن األعشاب الضارة تساوي 
توسطات وللمقارنة بین م،)+ س0.5ربیعي لـ الجذر التالتالیة (

عند مستوى (LSD)قل فرق معنويأالمعامالت استخدم اختبار 
.%5احتمال 

النتائج والمناقشة 
ر معامالت التشمیس على األعشاب الضارة یتأث
رض أانتشر في - اب الضارة المنتشرةاألعشأعدادالتأثیر على .1

عائلة 11نوعًا من األعشاب الضارة تنتمي إلى 18التجربة 
ههي أبو ركبنوعًا حولیًا، نوعان منها رفیعة األوراق12منها

(Echinochloa  colonum (L.) Link) ورجل الحرباء
(Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.)والباقي عریضة

Amaranthus  graecizans)األوراق هي الضدح  L. ssp.) دجیر ،
(Digeramuricata (L.)Mart)،حنضل(Citrullus  colocynthis)،

Chrzophoraتنین ( oblongifolia (Del.) Juss. ex Spreng ،(
Euphorbia hypericifoliaلبینة ( L. ،() غبیراGlinus lotoides

L.(،رقمي(Rhynchosia memnonia (Del.) Cooke)داتوره ،
)Mill.Datura   innoxia(،) قمقامSolanum  dubium Fres.(،

. )L.Corchorus  olitoriusملوخیة بریة (

أنواع منها اثنین 6مرة فكانت أما األعشاب الضارة المع
Cyperus rotundus)األوراق هي السعد رفیعة L.) والنجیل

(Cynodon dactylon (L.) Pers)عشرق هياألوراقوأربعة عریضة
Cassia)أصفر italica (Mill.) Lam. Ex Steud.)، عاقول

)Medic.Alhagi maurorum(،العیه(Aristolochia bracteolate

Lam.)، وعفار)Schlecht(Forst. F.)Abutilon   pannosum.(
وقد اختلف انتشار هذه األنواع وكثافتها باختالف مواعید أخذ 

حیث ).1(جدول القراءات في التجربة وكذا المعامالت المدروسة
عند اخذ القراءة األولى بعد رفع األغطیة وقبل الزارعة كانت هیالحظ أن

بدرجة تقد تركز و ،ضارة المنتشرة وأعدادها محدودةأنواع األعشاب ال
أتت ثم .ساق/قطعة تجریبیة24عاملة الشاهد بإجمالي مأساسیة في

التغطیة لفترة ثالثین یومًا لكل من البولیثیلین األسود معاملتيبعدها 
والشفاف واللتان اقتصرتا على األنواع المعمرة من األعشاب الضارة 

60.4األعشاب الضارة بهما ما یعادل وبلغ إجمالي عدد،فقط

التغطیة لفترة ي. أما معاملترنة بالشاهدعلى التوالي مقا؛%31.3و
ستین یومًا سواء للبولیثیلین األسود أو الشفاف فقد كانت خالیة تمامًا 

دل هذه تو .من أي نوع من أنواع األعشاب الضارة عند أخذ هذه القراءة
التغطیة في تقلیل عدد األعشاب الضارة النتائج على فعالیة معامالت

ویعزى هذا التأثیر لیس .معنویًا عند هذا الموعد مقارنة بمعاملة الشاهد
فقط لفعالیة التشمیس ولكن أیضًا لفعل الحجب المیكانیكي أثناء 
التغطیة، الذي یؤدي إلى الحد من أعداد األعشاب الضارة واختزال 

كافیة الستمرار نموها وكذا غیاب نموها نتیجة لعدم توفر الرطوبة ال
).4التهویة وهو ما أشارت إلیه دراسات سابقة (

والتي یومًا من الزراعة45أما عند موعد اخذ القراءة الثانیة  بعد 
عادة الفترة الحرجة لمنافسة األعشاب الضارة مع نباتات تعتبر

فقد لوحظ إن جمیع معامالت التغطیة قد خفضت بشكل المحصول،
ي أعداد األعشاب الضارة الحولیة سواء رفیعة األوراق أو معنو 

.%90.3–64.7وتراوح هذا الخفض بین ،العریضة مقارنة بالشاهد
الشفاف مقارنة لینفضل النتائج من استخدام البولیثیأوقد تحققت 

ها عند موعد أخذ نتائجفيالتغطیةولم تختلف فترةبالبولیثیلین األسود، 
هذه النتائج مع ما ذكر بأن عددًا كبیرًا من األعشاب هذه القراءة. وتتفق

الضارة الحولیة تكون حساسة للتشمیس، حیث یكفي ارتفاع درجة 
حرارة التربة بدرجات قلیلة أعلى من درجة حرارتها المعتادة للتأثیر 

)، وأن البولیثیلین 9على حیویة بذورها خاصة في الترب الرطبة (
ویعزى ذلك إلى قدرته ،)5(ارنة باألسودالشفاف هو األكثر فعالیة مق

على رفع درجة حرارة التربة أعلى من البولیثیلین األسود. أما تأثیر 
یوم من 45طول فترة التغطیة عند موعد أخذ هذه القراءة (بعد 

الزراعة) فیالحظ أن فعالیة كلتا الفترتین یستمر وبمستویات متقاربة، 
الظروف المرتبطة بموقع التنفیذ منها كما أن هذا العامل یتأثر بعدد من

..الخ .كمیة اإلشعاع الشمسي ودرجات الحرارة السائدة ونوع التربة
)4.(
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.السمسمحقولمتوسط عدد األعشاب الضارة فيعلى تشمیس التربة تأثیر .1جدول
Table 1. Effect of soil solarization on weeds population in sesame crop.

تالمعامال
Treatments

Stem/plot (10.5 m²))   ²م10.5(ساق/قطعة تجریبیة
اإلجمالي Perennialsاألعشاب المعمرة Annualsاألعشاب الحولیة 

الكلي
Total of

all weeds
رفیعة

Narrow leaf
عریضة

Broad leaf
إجمالي
Total

رفیعة
Narrow leaf

عریضة
Broad leaf

إجمالي
Total

Immediately after solarizationة بعد رفع األغطیة مباشرة   القراء
Control0.08.08.00.016.016.024.0الشاھد   
یوم30األسود نالبولیثیلی

Black polyethylene (30 days)
0.00.00.00.514.014.514.5

یوم60األسود نالبولیثیلی
Black polyethylene (60 days)

0.00.00.00.00.00.00.0

یوم30الشفاف نالبولیثیلی
Transparent polyethylene (30 days)

0.00.00.00.07.57.57.5

یوم60الشفافنالبولیثیلی
Transparent polyethylene (60 days)

0.00.00.00.00.00.00.0

%5عند مستوى احتمال أقل فرق معنوي
LSD at P= 5%

------0.8

after plantings45 dayیوم من الزراعة45القراءة بعد 
Control18.315.033.314.019.033.066.3الشاھد   
یوم30األسود نالبولیثیلی

Black polyethylene (30 days)
6.35.511.818.023.341.353.0

یوم60األسود نالبولیثیلی
Black polyethylene (60 days)

4.55.09.517.021.038.047.5

یوم30الشفاف نالبولیثیلی
Transparent polyethylene (30 days)

1.03.54.514.020.534.539.0

یوم60الشفافنالبولیثیلی
Transparent polyethylene (60 days)

0.33.03.314.523.738.241.5

%5توى احتمال عند مسأقل فرق معنوي
LSD at P= 5%

--4.8--N.S.N.S.

Immediately after harvestالقراءة بعد الحصاد مباشرة  
Control189.015.0204.07.011.018.0222.0الشاھد   
یوم30األسود نالبولیثیلی

Black polyethylene (30 days)
113.04.0117.07.512.520.0137.0

یوم60األسود نلبولیثیلیا
Black polyethylene (60 days)

92.02.094.018.514.533.0127.0

یوم30الشفاف نالبولیثیلی
Transparent polyethylene (30 days)

58.36.564.824.511.536.0100.7

یوم60الشفافنالبولیثیلی
Transparent polyethylene (60 days)

40.02.542.526.312.038.380.8

%5عند مستوى احتمال أقل فرق معنوي
LSD at P= 5%

--20.0--N.S.84.8

ثر هذه المعامالت على األعشاب الضارة المعمرة وخاصة ؤ تولم
شجعت هذه حیث،السعد والعاقول السائدتین في ارض التجربةعشبتي

مقارنة %25–4.5بنسبة تراوحت بین االمعامالت على تزایده
قوهو ما یتف.ذلكفيبالشاهد، ولم یختلف نوع أو فترة التغطیة كثیرًا 

كثیر من الباحثین إن مثل هذه األنواع محبة لدرجات همع ما وجد
رغم ذلكو ).15، 14، 9، 7، 3بالتشمیس (رالحرارة المرتفعة وال تتأث

ة التجریبیة األعشاب الضارة المنتشرة في القطععدد یالحظ أن إجمالي 
،%20.0،28.4،41.2،37.4نسببقد انخفضتعند هذه القراءة

األسود ،: البولیثیلین األسود ثالثین یوماً وذلك لمعامالت التغطیة التالیة
وذلك ،الشفاف ثالثین یومًا والشفاف ستین یوماً نالبولیثیلی،ستین یوماً 

ض أعداد األعشاب  ، والذي یعود إلى انخفاعلى التوالي مقارنة بالشاهد
الحولیة منها في هذه المعامالت.

لوحظ ،عند موعد اخذ القراءة الثالثة بعد حصاد المحصول مباشرة
إن كثافة األعشاب الضارة الحولیة في جمیع القطع التجریبیة كانت 
مرتفعة مقارنة بالقراءتین السابقتین ویعزى ذلك إلى ظهور 

صة عشبة أبو ركبةلیل خاظتحمل التتبعض األنواع التي 
)Echinochloa  colonum (L.) Link. ( ومناسبة الظروف البیئیة

بینما یالحظ إن األعشاب الضارة ،األخرى إلنباتها في هذا الموعد
المعمرة قد انخفضت نوعًا ما عند هذه القراءة مقارنة بسابقتها خاصة 

تضلیل لوالتي ال تتحمتلك األعشاب الضارة المحبة للحرارة والضوء 
جمیع معامالت التغطیة أدتوقد.العاقوللنباتات المحصول لها مث
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عداد األعشاب الضارة الحولیة رفیعة وعریضة ألمعنوي إلى خفض
،%79.2–42.6فض بینارنة بالشاهد وتراوح هذا الخاألوراق مق

حیث ،افضل النتائج قد تحققت من استخدام البولیثیلین الشفافوكانت 
كما هو الحال عند القراءة السابقة،على البولیثیلین األسودتفوق معنویًا 

فترة معنویًا علىتفوقت فترة التغطیة ستین یومًا إال أنه عند هذه القراءة
ولكلي النوعین من البولیثیلین، وتتفق هذه النتائج التغطیة ثالثین یوماً 

) من أن طول فترة التشمیس یؤدي إلى طول فترة Farag)12مع 
الیة على هذه األعشاب الضارة، كما أن فعالیتها في تحسین خواص الفع

التربة وانعكاس ذلك على نمو النباتات في هذه المعامالت یؤدي إلى 
، 3(زیادة قدرتها التنافسیة وزیادة قدرتها على تضلیل األعشاب الضارة

معامالت التشمیس المدروسة عند هذه القراءة للم یكن و . )16، 14
خفض كثافة األعشاب الضارة المعمرة بل على ىأثیر علتأیضًا أي 

العكس فقد شجعت هذه المعامالت على تزاید أعدادها بنسـبة تراوحت 
. كما هو عند القراءة السابقةمقارنة بالشاهد%112.5–11.1بین 

الضارة المنتشرة بالقطعة ورغم ذلك فان مؤشر إجمالي عدد األعشاب 
التجریبیة كان منخفضًا وبفروق معنویة في معامالت التشمیس 
المدروسة مقارنة بالشاهد، وتفوقت في ذلك معنویًا معامالت التغطیة 

األسود، أمانبالبولیثیلیبالبولیثیلین الشفاف على معامالت التغطیة 
.على هذه الصفةیختلفطول فترة التغطیة فلم تأثیر

.السمسمحقولتأثیر تشمیس التربة على الوزن الجاف لألعشاب الضارة في.2جدول 
Table 2. Effect of soil solarization on weeds dry weight in Sesame crops.

المعامالت
Treatments

²Gram/plot (10.5)م10.5(غ/قطعة تجریبیة m²)
اإلجمالي الكليPerennialsمعمرة األعشاب الAnnualsاألعشاب الحولیة 

Total of all
weeds

رفیعة
Narrow leaf

عریضة
Broad leaf

إجمالي
Total

رفیعة
Narrow leaf

عریضة
Broad leaf

إجمالي
Total

Immediately after solarizationالقراءة بعد رفع األغطیة مباشرة   
Control0.03.23.20.0106.8106.8110.0الشاھد   
یوم30األسود نالبولیثیلی

Black polyethylene (30 days)
0.00.00.00.315.716.016.0

یوم60األسود نالبولیثیلی
Black polyethylene (60 days)

0.00.00.00.00.00.00.0

یوم30الشفاف نالبولیثیلی
Transparent polyethylene (30 days)

0.00.00.00.05.05.05.0

یوم60الشفافنالبولیثیلی
Transparent polyethylene (60 days)

0.00.00.00.00.00.00.0

%5عند مستوى احتمال أقل فرق معنوي
LSD at P= 5%------4.7

after plantingsday45یوم من الزراعة    45القراءة بعد 
Control1.46.88.22.022.324.332.5الشاھد   
یوم30األسود نالبولیثیلی

Black polyethylene (30 days)
1.02.33.32.429.732.135.4

یوم60األسود نالبولیثیلی
Black polyethylene (60 days)

0.92.23.12.533.335.838.9

یوم30الشفاف نالبولیثیلی
Transparent polyethylene (30 days)

0.11.92.03.138.041.143.1

یوم60الشفافنالبولیثیلی
Transparent polyethylene (60 days)

0.21.71.93.345.949.251.1

%5عند مستوى احتمال أقل فرق معنوي
LSD at P= 5%--3.6--N.S.N.S.

Immediately after harvestالقراءة بعد الحصاد مباشرة   
Control39.822.862.63.63.16.769.3الشاھد   
یوم30األسود نالبولیثیلی

Black polyethylene (30 days)
30.26.436.62.57.810.347.0

یوم60األسود نالبولیثیلی
Black polyethylene (60 days)

20.81.922.79.96.516.439.1

یوم30الشفاف نالبولیثیلی
Transparent polyethylene (30 days)

18.79.828.59.47.316.745.2

یوم60الشفافنالبولیثیلی
Transparent polyethylene (60 days)

14.41.015.46.96.313.228.6

%5عند مستوى احتمال أقل فرق معنوي
LSD at P= 5%--11.6--5.822.0



35 Arab J. Pl. Prot. Vol. 23, No. 1 (2005)

النتائج منیالحظ -ضارة الالجاف لألعشاب التأثیر على الوزن. 2
إنها تتشابه في خطها العام من النتائج المتحصل 2الواردة في جدول 

حیث تمیزت القراءة ،)1جدول (ضارة الألعشاب اأعدادعلیها في 
األولى بمـحدودیة األعشاب الضارة المنتشرة في القطع التجریبیة 

110ي الوزن الجاف بها ماعدا معاملة الشاهد التي بلغ إجمال

رام/قطعة تجریبیة وكانت عشبة العاقول هي العشبة السائدة والتي غ
التشمیس تيفي معاملأما من إجمالي الوزن الجاف.%97.1مثلت 

لفترة ثالثین یومًا لكل من البولیثیلین الشفاف واألسود كان إجمالي 
ارنة مق%15و%4.5ضارة بها ما یعادل الالوزن الجاف لألعشاب 

التغطیة لفترة ستین معاملتيعلى التوالي. وظلت ،بالشاهد لكل منهما
یومًا لنوعي البولیثیلین الشفاف أو األسود خالیة تمامًا من األعشاب 

.الضارة
شمیس عند موعد اخذ القراءة الثانیة خفضت معامالت الت

ولیة فقـط وتراوحضارة الحالاف لألعشاب المدروسة معنویًا الوزن الج
ویالحظ هنا أن تأثیر ،مقارنة بالشاهد%77.1–59.3بین ض ذا الخفه

من البولیثیلین األسود رغم عدم وجود شدالبولیثیلین الشفاف كان أ
على التشمیس فلم یكن لها تأثیر واضحةفروق معنویة بینهما، أما فتر 

ضارة المعمرة عند هذه القراءة فلم الأما الوزن الجاف لألعشاب ذلك.
بل على العكس یالحظ زیادته ،ض في معامالت التشمیسینخف

إال أن ،مقارنة بالشاهد%75.4–31.9بدرجات متفاوتة تراوحت بین 
ن األعشاب ألونتیجة .هذه االختالفات بین المعامالت لم تكن معنویة

الضارة  المعمرة كانت هي السائدة في أرض التجربة عند أخذ هذه 
جاف قد أنعكس على إجمالي الوزن الجاف القراءة فان نتائج وزنها ال

ضارة والذي رغم ارتفاعه في معامالت التشمیس اللألعشاب الكلي 
.مقارنة بالشاهد إال أن هذه االختالفات بین المعامالت لم تكن معنویة

أما عند موعد اخذ القراءة الثالثة فقد سادت في ارض التجربة 
الضارة المعمرة، األعشاب الضارة الحولیة مقارنة باألعشاب 

وقد خفضت جمیع معامالت التشمیس المدروسة الوزن الجاف 
ضارة الحولیة معنویًا مقارنة بالشاهد وبنسبة تتراوح بین اللألعشاب 

ویالحظ أن معامالت التشمیس لفترة ستین یومًا سواًء ،63.7%–41.5
ا بالبولیثیلین الشفاف أو األسود كانت هي األفضل في فعالیتها على هذ

ضارة المعمرة الالنوع من األعشاب الضارة، أما الوزن الجاف لألعشاب 
فقد ازدادت في معامالت التشمیس مقارنة بالشاهد وذلك بنسبة تتراوح 

وهذه الزیادة معنویة في معامالت التشمیس،%151.7–55.3بین 
ثالثین یومًا، ورغم هذه الزیادةلستین یومًا والشفاف لاألسود بالبولیثیلین

ضارة المعمرة إال أن إجمالي الوزن الجاف الفي الوزن الجاف لألعشاب 
ضارة المنتشرة في القطعة التجریبیة عند هذه القراءة كان اللألعشاب 

ولم ،منخفضًا في معامالت التشمیس وبدرجة معنویة مقارنة بالشاهد
وتراوحت نسبة خفضها  ،ً معامالت فیما بینها معنویاهذه التختلف 

%58.7–32.2ضارة بین الي الوزن الجاف لألعشاب جمالإل

، 9، 7، 3(نتائج عدیدة سابقة وتتفق هذه النتائج مع مقارنة بالشاهد.
14 ،15 .(

یة السمسمس على إنتاجتشمیتأثیر معامالت ال
زیادة معنویة في كمیة 3في جدولالمعروضة أظهرت النتائج 

وقد بلغت هذه ،الشاهدمقارنة بالمدروسةمعامالت لجمیع الاإلنتاج 
معامالت التغطیة ل%24.8،%17.9،%17.2،%15.03الزیادة

ن ین وستیثالثلفترة الشفاف و ، یومن یستلفترة ثالثین و بالبولیثیلین األسود 
التغطیة معنویة معاملة بوقد تفوقت.على التوالي مقارنة بالشاهدیومًا، 

امالت التغطیة األخرى. على معلفترة ستون یوماً البولیثیلین الشفافب
خفض في بمدى فعالیة التشمیس وترتبط هذه الزیادات في كمیة اإلنتاج 

في تحسین خواص و كثافة األعشاب الضارة الحولیة ووزنها الجاف 
التربة المعدنیة مما زاد من العناصر المتاحة كالفوسفور والكالسیوم 

تتفق مع ما وهذه النتائج،بالذبولاإلصابةوغیرها وكذا خفض نسبة 
حیث وجد زیادة في إنتاج السمسم بفعل ) Stapleton)17هوجد

الذي )Rowaished)13ومع ما وجده،%72–14التشمیس بلغت 
وجد زیادة معنویة في إنتاج السمسم في القطع المشمسة بالشفاف لمدة 

).(بدون تشمیسستون یومًا مقارنة بالشاهد
ة تطبیق تقنیة تشمیس التربة في ونستنتج من هذه النتائج إمكانی

دلتا تبن بمحافظة لحج والمناطق المشابهة لها في الظروف الجویة، 
وذلك للمكافحة الفعالة لألعشاب الضارة الحولیة في السمسم ورفع 
إنتاجیة المحصول. ویفضل استخدام البولیثیلین الشفاف في التغطیة 

.للتربة لفترة ستین یومًا لتحقیق الغرض

.السمسمعلى إنتاج تشمیس التربة تأثیر ..3جدول
Table 3. Effect of soil solarization on sesame yield.

المعامالت
Treatments

/قطعة رامغ
)²م10.5(

Gram/plot
(10.5 m²)

الزیادة في 
اإلنتاج
(%)

Gain in
yield (%)

)بدون تغطیة(الشاھد 
Control

528.8---

لین األسود ثالثون یوماً التغطیة بالبولیثی
Mulching by black polyethylene for
30 days

608.315.3

التغطیة بالبولیثیلین األسود ستین یوماً 
Mulching by black polyethylene for
60 days

620.017.2

التغطیة بالبولیثیلین الشفاف ثالثون یوماً 
Mulching by transparent
polyethylene for 30 days

623.817.9

التغطیة بالبولیثیلین الشفاف ستون یوماً 
Mulching by transparent
polyethylene for 60 days

660.024.8

%5احتمالاقل فرق معنوي عند مستوى
LSD at P= 5%

17.6 ---
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Abstract
Bawazir, A. A. and A. A. Aidaros. 2005. Effect of soil solarization on weeds in sesame crop in Delta Tuban, Lahej
Governorate, Yemen. Arab J. Pl. Prot. 23: 31-36.

A field experiment was conducted at the Agriculture College in Delta Tuban, Lahej Governorate, using transparent and black
polyethylene sheets mulching for 30 or 60 days. Sesame seeds were sown after solarization. Results indicated that soil solarization using
transparent and black polyethylene sheets decreased significantly the annual weed population in the field and their dry weight by 67.7-90.3
and 59.3–77.1%, 45 days after planting, and by 42.6-79.2 and 41.5-63.7% immediately after harvest as compared to the non- solarized
treatment, respectively. Mulching with transparent sheets for 30 or 60 days was better than mulching with black sheets. The perennial weeds
such as Alhagi maurorum Medik, Cyperus rotundus L., and Cassia italica (Mill) Lam. Ex Steud. were not affected by soil solarization. Crop
yield was positively affected by soil solarization and increased significantly by 15.0-24.8%, as compared to the control.
Key words: Soil solarization, sesame, weed control, Yemen.
Corresponding author: Abbas Ahmad Bawazir, Faculty of Agriculture, Aden University, P. O. Box. 1131. Alhouta, Lahej, Yemen,

e-mail: abbawazir@hotmail.com
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