
  الفصل الرابع

السمسم
Pedaliaceaeالعائلة السمسمیة 

,Sesamum indicumاالسم العلمى  L
Sesameاالسم االنجلیزى 



الفصل الرابعأھداف 
 وحدة إنتاجیة زیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن•

  مناطق فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى السمسم محصول من المساحة
.زراعتھ

 مصر فى السمسم زراعة ومناطق اإلحصائى المركز على الطالب یتعرف أن•
.والعالم

. السمسم من المختلفة واألصناف األنواع على الطالب یتعرف أن•
 المناسبة البیئیة واإلحتیاجات المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن•

. السمسم
. السمسم المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن•
 – حشائش مقاومة – ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن•

. رى – تسمید
 وكمیة السمسم لحصاد المناسب المیعاد تحدید كیفیة على الطالب یتعرف أن•

.علیھا المؤثرة والعوامل المحصول



أجزاء نبات السمسم



األھمیة االقتصادیة
 والزیت % ٦٠-٥٥ من تصل الزیت من مرتفعة نسبة على السمسم بذور تحتوى•

  ویوجد اللینولیك– األولیك– ستیاریك – البالمتیك الدھنیة األحماض على یحتوى
 جلسرین % ١٠.٧ على البذور وتحتوى.لألكسدة المضادة سیزامول مادة بالزیت

 إلى تتحلل والتى السیزامولین مع سیزامول مادة وترتبط.جلسریدات صورة فى
 تخزین یمكن ولھذا سیزامین ھو مشابھ مركب معھ ویتواجد وسفاجین سیزامول

.أكسدة حدوث دون طویلة لمدة الزیت
  االستعماالت من كثیر فى یدخل الذى السیرج زیت اسم علیة یطلق الناتج والزیت•

 الطحینیة والحالوة الطحینة صناعة فى یدخل العصر من یتبقى وما الغذائیة
 البروتین وتتمیز %٢٥-١٥ بین البروتین نسبة وتتراوح )١٩٩١ الدجوي(

 فى الزیت ویدخل  لیسین ھو المحدد األمینى الحامض المیثونین محتوى بإرتفاع
 الزیت ھذا جودة وترجع الطحینیة والحالوة والعطور الصناعى الزبد صناعة
.  Sesamolin  السیسامولین مادة على الحتوائھ



المركز اإلحصائى

  ١٩٩٩ عام العالم فى السمسم من المنزرعة المساحة بلغت•
  ٣٨٩ قدرھا إنتاجیة بمتوسط ھكتار ٦١٣٤٠٠٠ نحو
  جمھوریة فى المنزرعة المساحة بلغت بینما ھكتار/كجم

 فدانًا ١٤٢٨٠ نحو العام نفس فى السمسم من العربیة مصر
  كجم ٥٤٠( فدان/أردب٤.٥ قدرھا إنتاجیة بمتوسط وذلك
  الدول أھم من ونیجیریا والسودان الھند وتعتبر )للفدان

  ھى إنتاجیة جدارة الدول وأكثر العالم فى للسمسم المنتجة
.والسلفادور والمكسیك أثیوبیا



أصناف قدیمة: أوال 
- ١٥٠ من یتراوح طولھا النمو قویة النباتات:٢٥ جیزة•

  مقاوم یوم ١٢٠-١١٠ بعد ینضج التفریع متوسط سم١٩٠
  الرملیة باألراضى للزراعة یصلح الذبول لمرض

  الزیت ونسبة لإلنفراط مقاومة والكبسوالت والصفراء
.أردب ٥- ٤ الفدان ومحصول %٦٠

 التفریع قلیلة والنباتات بیضاء البذور: ٣٢ جیزة§
  مقاوم یوم ١٢٠-١٠٠ األرض تبلغ أردب ٣.٥ والمحصول

 فى الزیت نسبة تبلغ الذبول لمرض ومقاوم البذور إلفراط
  ویمتاز القویة الصفراء األراضى فى یجود %٥٦ البذور
.الشلل بمرض لإلصابة تحملة بشدة



االصناف الحدیثة: ثانیًا

 الفدان محصول ویكون التفریع عدیم صنف وھو : ١توشكى•
  فى )قرون( كبسوالت ثالث یحمل أنھ كما أردب ٥-٤ من
. فاتح كریمى البذرة ولون ورقة كل إبط

  التفریع وعدیم المحصول عالى الصنف وھذا : ٣شندویل•
  النبات ویحمل الحصاد بعد اال لكبسوالت انفراط والیحدث

  أبیض لون ذات والبذرة الورقة ابط فى كبسوالت ثالث
. أردب ٧ -٦ یعطى والفدان



:  میعاد الزراعةالدورة الزراعیة و 

  مبكرة الشتویة المحاصیل بعد یزرع صیفى محصول السمسم•
  فى السودانى الفول مع یتبادل الرملیة األراضى وفى النضج
.السودانى الفول أو الرفیعة الذرة مع محمًال یزرع وقد الدورة

  حتى أبریل منتصف من الفترة السمسم لزراعة میعاد أفضل•
  إنخفاض إلى یؤدى ذلك عن التأخیر أو والتبكیر مایو نھایة
. البذور من الفدان إنتاج معدل



كمیة التقاوى

  وقد الیدویة الزراعة حالة فى بذرة كجم )٤- ٣(إلى الفدان یحتاج
  عند التقاوى توزیع إنتظام لضمان الناعم بالرمل البذور تخلط

   ٣٢ جیزة للصنف المنتقاة التقاوى زراعة ویجب الزراعة
  ولضمان )الشلل( الذبول لمرض لمقاومتھا وشندویل وتوشكى
  بأحد التقاوى معاملة مراعاه مع وفیر محصول على الحصول

  كیلو لكل جرام ٣ بمعدل الزراعة قبل الفطریة المطھرات
. جیدًا وتقلب  التقاوى تندى حیث بذرة



العدد األمثل من النباتات بوحدة المساحة

 المعدل ویستخدم كجم ٥-٢.٥ من تبلغ التقاوى من كمیة الفدان یحتاج•
 یجرى وقد یوم ٤٠-٣٠ بعد الخف ویتم بدار الزراعة حالة فى المرتفع

 سم ١٥ نحو النبات طول یصل عندما مرتین على أو واحدة مرة على
 النباتات بین سم-٣٠-٢٥ مسافات على الحصول بقصد الخف ویجرى

 نسبة نقص عند سم ٤٠-٢٥ النباتات بین المسافة تكون حین فى
 لذا المساحة بوحدة األمثل العدد عن النباتات عدد قلة عند أو اإلنبات
 اقل اإلنبات نسبة تكون عندما الزراعة تعاد وقد الترقیع عملیة تجرى

  × ٥٠ أبعاد على الزراعة عند األمثل النباتات عدد ویبلغ %٥٠ من
.للفدان نبات ٤٢٠٠٠ نحو سم ٢٠



االحتیاجات البیئیة
  الحارة المناطق محاصیل من السمسم یعتبر :الحرارة درجة تأثیر

 الثمرى والنمو الخضرى النمو فترتى خالل الحار الجو ویناسبھ
 واإلثمار الخضرى النمو على یؤثر الحرارة درجة وانخفاض
  . الصیف فصل فى السمسم زراعة تجود ولھذا المحصول وینخفض

  م ٣٥-٣٢ الخضرى والنمو لالنبات المثلى الحرارة الدرجة تعتبر
 لقاح حبوب وانتاج االزھار اثناء الحرارة درجة انخفاض ویؤدى
.العقد نسبة من یؤدى مما عقیمة
  زیادة على اإلضاءة وشدة اإلضاءة فترة طول تعمل:اإلضاءة تأثیر

 الناتجة الجافة المادة كمیة وتنخفض لإلزھار النباتات ودفع النمو
القصیر النھار نباتات من السمسم ویعتبر اإلضاءة شدة بانخفاض
النبات ازھار سرعة الى النھار قصر ویؤدى



تأثر اإلنبات بدرجة الحرارة



االحتیاجات األرضیة
. الخصبة الصفراء األراضى فى السمسم نمو یجود١.
  عملیات أثناء العضویة األسمدة إضافة مع الرملیة األراضى فى زراعتھ یمكن٢.

. الخدمة
  جیدة والطینیة الخفیفة والصفراء الصفراء األراضى فى السمسم زراعة تجود٣.

. الصرف
  . القلویة أو الملحیة األراضى فى زراعتھ تصلح ال٤.

 من مكعبًا مترًا ٢٠-١٥ إضافة بعد الرملیة األراضى فى زراعتھ یمكن كما٥.
. المنطقة فى الرى میاه وتوفر الجید البلدى السماد



اإلحتیاجات السمادیة

  فى أما الخدمة عند ٣م ١٥-١٠ العضوى السماد یضاف•
  تجھیز عند ٣م٢٠ فیضاف الرملیة أو الضعیفة األراضى
.للزراعة األرض

  النتروجینیة لألسمدة مصر فى السمسم نباتات تستجیب•
  بلونھا النتروجین فى نقصًا تعانى  التى النباتات وتتمیز

  سوبر كجم ١٠٠ ویضاف الرھیفة وسوقھا الفاتح األخضر
 إلى تزداد الفقیرة األراضى وفى  المحایاة قبل للفدان فوسفات
.فدان/كجم٢٠٠



تابع التسمید
 نشادرللفدان نترات كجم ١٠٠ أى فدان/نیتروجین كجم ٣٠•

  بعد والثانیة الخف بعد األولى متساویة دفعات ٣ على تضاف
  بأسبوعین الثانیة الدفعة بعد والثالثة األولى من أسبوعین
  النمو نحو لإلتجاه النباتات تدفع التسمید معدالت وزیادة

.الخضرى
 دفعة تضاف القدیمة األراضى فى بوتاسیوم كجم ٥٠ یضاف•

  بعد أو الرملیة الفقیرة األراضى فى أما .الخف عقب واحدة
  بوتاسیوم سلفات كجم ١٠٠ إلى فتزداد نجیلى محصول
  الخف وبعد الخف عقب متساویتین دفعتین على تضاف

بإسبوعین



التسمید بالعناصر الصغرى
  طول یصل عندما الفقیرة األراضى فى النباتات رش یتم•

  ٤٠ + مخلبى زنك جم ٦٠( بمخلوط سم ٤٠-٣٠ من النبات
  نحاس جم ٤٠- ٢٠ + مخلبى منجنیز ٥٠ + مخلبى حدید جم

.)مخلبى
  وترش فدان/ ماء لتر ٣٠٠ إلى السابق المخلوط یضاف•

- ٣٠ النبات طول یصل عندما األولى دفعتین على النباتات
.بإسبوعین بعدھا والثانیة سم ٤٠



یراعى اآلتى عند الرش
  یتم حیث حدیثًا مرویة أو الجفاف شدیدة األرض تكون أال•

.یوم ٣- ٢ من الرى بعد الرش
  ویفضل الندى تطایر بعد الباكر الصباح فى الرش یجرى•

.عصرًا الرش
.الریح إتجاة الرش إتجاة یكون•
.الریح إتجاة عند الرش یوقف•



طرق الزراعة

  : الطریقتین بإحدى السمسم زراعة تتبع 
  :خطوط على عفیر-١
  )سم ٥٠ الخط عرض( قصبتین/خط ١٤ بمعدل األرض تخطیط یتم

  نبات على والخف سم ١٠ أبعاد على جور فى الزراعة وتتم
  من العلف الثلث فى بالجورة نباتین ترك مع سم ٢٠ أو واحد
.م ٦-٥ عن الفردة عرض الخط طول یزید أال ویجب الخط

  كما جور فى الزراعة وتتم سم ٨٠ بعرض خطوط على عفیر- ٢
  الریشتین على(  جوانبھ جمیع من الخط زراعة یتم أن على سبق

  وسھولة الحشائش تقلیل على تساعد الطریقة وھذة )الخط ورأس
.الرى میاة من كمیة وتوفیر مقاومتھا



الزراعة الیدویة فى السمسم



الزراعة بالشتل
  حتى بالشتالت العنایة وتوالى إبریل شھر فى المشتل یجھز
  سم ٢٠-١٥ الشتلة طول ویكون یوم٣٠- ٢٠ عمرھا یصبح
  الشتالت إلیھا سینقل التى األرض وتجھز ورقة ١٥-٨ وبھا
  وتروى خطوط على عفیر الزراعة طریقة فى متبع ھو كما

  على النباتات وتشتل بالماء الخطوط تغطى حتى األرض
.واآلخر النبات بین سم ٢٠ مسافة على الخط جانبى



الزراعة اآللیة فى السمسم



التزھیر والتساقط فى السمسم

Saha درس لقد• and Bhargava  ٥ سلوك 1982
  وأنھى النضج فترة خالل التساقط وأثر السمسم من أصناف
 زھرى برعم ٣٥٠-٢٥٠ من ینتج السمسم نبات أن دراستھ
  ١١-٤، للبراعم % ٤٣– ٢٨ بمعدل التساقط ویحدث للنبات

 الساق على وذلك للكبسوالت% ٢٥-١٣، لألزھار%
  الساق فیھا بما النبات على التساقط نسبة وتصل الرئیسى
 إما إلى ذلك ویرجع % ٢٥ نسبة إلى واألفرع الرئیسى
  الضوئى التمثیل ناتجات على المنافسة أو الھرمونیة العوامل

.الرى إنتظام عدم إلى باإلضافة ھذا.



اإلحتیاجات المائیة
 البحرى الوجة فى ٣ م ٢٥٠٠ السمسم لمحصول المائى اإلحتیاج یبلغ•

 یختلف العلیا مصر فى ٣م ٦٧٦٠ الوسطى مصر فى ٣م٣١٥٠ ،
 الزراعة فى السمسم من للفدان تعطى التى المیاه وكمیة الریات عدد

 ومیعاد البیئیة والعوامل األرض نوع منھا عوامل عدة حسب الصیفى
 فى تؤثر التى العوامل أھم من التربة نوع ویعتبر وغیرھا الزراعة

 ریات ٦-٥ من الصفراء األرض فى السمسم فیروى الریات عدد
 ٢٠ بعد الثانیة والریة الزراعة من یوم ٢٠ بعد األولى الریة ویعطى

 األرض أن حین فى یوم ١٥ كل یروى ثم األولى الریة من یوم
  بعد األولى الریة تعطى ریات ١٠-٨ من الریات عدد یبلغ الرملیة

-١٢( بعد الثانیة الریة تعطى حین فى الزراعة من یوم ١٥-١٠
 قبل الرى ویتوقف الثانیة الریة من یوم ١٠ بعد الثالثة الریة و )یوم١٥

 حالة فى الزراعة ریة تكون أن ویراعى أسبوع ٣-٢ بحوالى الحصاد
 تقارب ویراعى أماكنھا من البذور تنتقل ال حتى ھادئة العفیر الزراعة
 ویؤدى القرون وتكوین التزھیر فترة خالل وإنتظامھا الرى فترات
  الذبول بمرض لإلصابة النباتات تعرض إلى الحقل فى المیاه ركود

.)الشلل(



للحصول على محصول وفیر یراعى األتى بالنسبة للرى

 ال حتى صرفھا یتم بل الرى من اإلنتھاء بعد باألرض راكدة المیاه ترك عدم-١
.المحصول وفقد بالذبول لإلصابة النباتات تتعرض

.القرون وتكوین التزھیر فترة فى خاصة منتظمة فترات وعلى بإحكام الرى إجراء-٢

 إنتشار على تساعد التى الحرارة درجة إلرتفاع الظھیرة فترة فى السمسم رى عدم-٣
.الذبول مرض

 حیاه من األولین الشھرین خالل یومًا )١٥- ١٢( كل فترات على السمسم رى-٤
. ذلك بعد الرى فترات إطالة ثم النباتات

 األوراق إصفرار وھى النباتات على النضج عالمات ظھور بعد الرى عدم-٥
.بالذبول اإلصابة إلى المحصول یتعرض ال حتى وتساقطھا



مقاومة الحشائش

 فى األولى العزقة وتجرى الحشائش لمقاومة مرات ٣-٢ السمسم یعزق
 الثانیة الریة قبل والثانیة المحایاه ریھ قبل العفیر بطریقة الزراعة حالة

.المحایاه بعدة واحدة مرة األرض تعزق الحیراتى الزراعة حالة فى و
 وأبو والرجلة النجیل ھى السمسم حقول فى المنتشرة الحشائش أھم ومن

 الحشائش من إلخ..... والشبیط و الشیطانى والملوخیة والزربیح ركبة
الصیفیة



تابع مقاومة الحشائش

 ثم كدابة ریھ األرض رى یفضل بالحشائش الموبوءة األراضى فى١.
 یتم ثم الحشائش من األكبر الجزء من للتخلص ذلك بعد تحرث
.الخف قبل أخرى مرة األرض عزیق

 مرة العزیق إلى السمسم فیحتاج للحشائش العادى النمو حالة فى أما٢.
 حیث حیاتھ من األولى المراحل خالل األكثر على مرتین أو واحدة
 ٣٥-٣٠ بعد فتتم الثانیة العزقة أما مباشرة الخف قبل السمسم یعزق
.الزراعة من یومًا



الحصاد وتجھیز المحصول
  عالمات تظھر حیث )یوم ١١٠-١٠٥( بعد ٣٢ جیزة المنزرع الصنف ینضج•

 الساق على من منھا كمیة وتساقط األوراق إصفرار فى تنحصر التى النضج
 تساقط تمام بعد بالحصاد الصنف ھذا بزراعة وینصح القرون الصفرار باإلضافة
 القرون تفتح من خوف دون القرون جمیع نضج لضمان بأسبوع األوراق
  الثمار ونضج والثمار الساق واصفرار األوراق سقوط یعتبر البذور وإنفراط
 من یوم 120– ١١٠ بعد السمسم فى النضج عالمات وتظھر العلیا ثم السفلى
  النیلى العروة فى الزراعة من یوم ١١٠-٩٠ وبعد الصیفى العروة فى الزراعة
 الحصاد آالت وباستخدام اآللیة الحاصدات باستخدام الحصاد عملیة وتجرى
  ثم أسابیع ٣ لمدة وتترك سم ٣٠ نحو قطرھا حزم فى النباتات وتربط الیدویة
  وتفصل النباتات عن المتساقطة البذور وتفصل البذور وتتساقط النباتات تنفض
  بقایا من البذور وتذرى بالعصى بالدق الثمار بتحطیم العلویة الثمار عن البذور
 النبات على بالبذور الزیت بنسبة النضج لعالقة وبالنسبة .والثمار النباتات
 فى الزیت نسبة ترتفع أنھ السمسم من أصناف خمسة على األبحاث أشارت
 فى تتواجد التى تلك عن)%٦٦( القاعدیة السالمیات على تتواجد التى البذور
 أیام ٥ بعد بالبذور تكوینھ یبدأ الزیت أن إلى ذلك ویرجع )%٢١( النبات قمة
.اإلخصاب من یومًا ٣٠ بعد )%٥٢( أقصاھا إلى تصل اإلخصاب من



الحصاد الیدوى للسمسم



الحصاد اآللى فى السمسم



حقل سمسم ناضج



المحصول والتخزین

  ، كجم٥٠٠-٤٠٠ من بالسمسم المنزرع الفدان یعطى•
  فى الصیفیة العروة فى الجافة النباتات من طن ١- ٠.٧٥٠

-٢٥٠، كجم ١٨٠-١٢٠ نحو البذور من المحصول یبلغ حین
.النیلیة العروة فى الجافة النباتات من كجم ٥٠٠



أھم المواصفات القیاسیة للبذور المصدرة

.واحد صنف من السمسم بذور تكون أن•
.والحجم اللون فى متجانسة أن•
.التزنخ من وخالیة تكون أن•
.بالرطوبة متأثرة غیر تكون أن•



تقاوى سمسم



أسئلة وتمارین على محصول السمسم
تكلم عن المركز اإلحصائى للسمسم فى مصر والعالم؟١س•
عدد اھم أصناف السمسم وعالقة ذلك بالتربة وكمیة التقاوى؟٢س•
وضح أثر میعاد الزراعة على إنتاجیة السمسم؟٣س•
تكم عن طرق الزراعة فى السمسم؟٤س•
تكلم عن التسمید فى السمسم؟٥س•
تكلم عن التزھیر والتساقط فى السمسم؟٦س•
ما ھى العوامل التى تؤثر على رى السمسم فى األراضى ٧س•

الجدیدة؟
اشرح مقاومة الحشائش فى السمسم؟٨س•
إذا طلب منك استشارة علمیة لزراعة محصول زیتى فى ٩س•

األراضى الرملیة أو الصفراء الخفیفة باألراضى الجدیدة أى محاصیل 
التسمید لھذا المحصول –الزیت الصیفیة تفضل زراعتھا متناول الرى 

فى ھذه األراضى؟



.التالیة العبارات أما خطأ وعالمة صح عالمة ضع•
 القرطم فى بینما السیرج السمسم بذور من الناتج الزیت على یطلق) (- ١

.الحلو الزیت فھو
 أفرع علیھا أبیض زغب علیھا مضلعة قائمة السمسم نبات فى الساق) (- ٢

.جانبیة
 تكون والسفلى البسیطة العلیا األوراق من نوعان السمسم نبات یحمل) (- ٣

.مفصصة
.الذاتى التلقیح ھو السمسم محصول فى السائد التلقیح- ٤
.البذور من العدید على تحتوى مبططة كبسولة السمسم نبات فى الثمرة- ٥


