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تأثیر موعد الشتل والكثافة الزراعیة في صفات التزھیر والحاصل لصنفین من الشلیك
(Fragaria × ananassa Duch.)

غازي فائق حاجيزھیر عز الدین داؤد
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة وھندسة الحدائق 

الخالصة
فظة /  /محا

لزراعي  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ا
(Fragaria × ananassa Duch.)،

)Hapil (
)Kaiser's samling ()٣٣٠/١٠/٢٠٠٥و م١٠/١٠: ٢، م٢٠/٩: ١م (

١٥٣٣٢: ٢٣٠٠٠/٣: ٤٦٠٠٠/٢: ١ك(
نشقة.)/نبات لم لقطع ا نشقة -ا لم (Split-split plot)ا

. وبأربعة مكررات) RCBD(العشوائیة الكاملة 

)Kaiser's samling (

C(TSS)في كل من متوسط وزن الثمرة ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة ) Hapil(ھابل  
للموعد األولومقدار المادة الجافة للثمار، وأدى ا

Cدار كل من فیتأمین الثمار السلیمة الصالحة للتسویق ومق

النباتیة فقد أعطت الكثافة النباتیة الثانیة اكبر عدد من األزھار الكلیة للنبات ونسبة عق
نبات في حین تفوقت الكثافة النباتیة الثالثة في كل من متوسط وزن الثمرة ومعدل حاصل النبات الواحد /الثمار

ثمار نسبة والمادة الجافة للثمار، وانخفضت Cالذائبة ومقدار فیتأمین معنویة في كل من نسبة المواد الصلبة  ال

.صفات النمو الزھري والحاصل

المقدمة
Fragaria)عدی × ananassa Duch.)

قدرة نبات لأن أصنافھ انتشرت في مناطق عدیدة وشاسعة ومختلفة بیئیاً واإلنسان نبات الشلیك منذ فترة طویلة 
 )Bringhurjt ،١٩٩١١٩٩٦(

١٠٠ذات قیمة غذائیة عالیة وتحتوي كل ثمرة الشلیك من الثمار المتجمعة 
وB1وو B2وAوCوووو

ازجة ١٠٠نیاسین وتعطي كل  لط اره ا ثم من  ٣٧غم 
منطازجة تد

بألرغم من٠)٢٠٠٠خفاجي، (

بعض في) ٢٠٠٠(منتصف القرن الماضي 
) (

).٢٠٠٤طھ، (العلمیة وبعض الحدائق المنزلیة ومساحات زراعیة صغیرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 
١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ ٢٥/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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دة، 
استخدام منظمات النمو أو والتسمید والري وإدارة المجموع الخضريمواعید الشتل والكثافة النباتیة وعملیات 

. الخ..... والمكننةوإزالة األوراق والمداداتمعامالت التقسیة 

د الحظ عباس .  فق
)١٩٨٣ (

آخرون Chandler(Senga Sengana)صنف تفوق الووزن الثمرة  ) ٢٠٠٠(و
، Sweet Charli)و (Oso Grandفي معدل وزن الثمرة على الصنفین (Earlibrite)تفوق صنف الشلیك 
) ٢٠٠٢(Paydasو Caglerكما أشار الباحثان 

في معدل (Dorit)فوق الصنف تعلى بقیة األصناف في معدل وزن الثمرة في حین Oso Grandeالصنف 
)  ٢٠٠٤(طھ توالحظبالمقارنة مع بقیة األصناف، حاصل النبات

) Kaiser's samling( . أربیافي ) كرده ره شھ(شلیك للظروف البیئیة في حقل من ال
Shokaeva)٢٠٠٤(

في
)٢٠٠٣(و آخرون Sturmوأشار 

) ٢٠٠٥(و آخرون Zaldivarكما حصل حامض االسكوربیك، 
 )TSS (

ChandlerوSumler)٢٠٠٢(
والثالث ٢ت/ ٢(٢ت/٩موعد الشتل والحظا تفوق موعد الشتل الثاني الختالفالشلیك 

) ٢٠٠٣(Duvalو Chandler، وأشار الباحثان )٢ت/ ١٧
١ت١٢ت) ٢٥و ١٧، ٩، ٢(

 .Anttonen آخرون ) ٢٠٠٦(و
)Korone .(Nestby)اختالف ) ١٩٩٤ إن 

أن زیادة الكثافة النباتیة في وحدة المساحة ) ١٩٩٤(Cresswellو Sarooshiالحظ كل من المدروسة، كما
).  Torry(تأثیر معنوي في بعض الصفات النوعیة لثمار الشلیك صنف نتنج عنھا

الوال
)Hapil ( و )Kaiser's samling(

.المنطقة
مواد البحث وطرائقھ 

لعراق / أربیل/ نفذت ھذه التجربة في حقل قسم البستنة التابع لمركز األبحاث الزراعیة في عینكاوه  ا
٢٠٠٦١.٨/ ٢٠٠٥ ٪

٪ ٢٥٠.١٢٢/دسم٧.٩٠.١٦(pH)ودرجة تفاعل التربة 
. /ملغم٣.١٤٢.٢٦

جراء تم إ. متجانسة للصنفین المعتمدین في الدراسة من المحطة
١٢٥كانت الزراعة في

) ١٥:٨:١٥(NPK. وھیئت األرض م ٣٠
/كغم١٠٠یث قسمت على دفعتین األولى ھكتار ح/كغم٢٠٠لجمیع المعامالت بمعدل 

تر ماء /غم١بمعدل ) ٪٥(Bell/كغم١٠٠والثانیة ل
)١٤٪ (

١/غم١بمعدل 
.بین رشة وأخرىاً یوم٢٠في الربیع بمعدل 

) Hapil(ل
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)Kaiser's samling (

امل .  لع وا
) ٣٠/١٠=٣و م١٠/١٠=٢، م٢٠/٩=١م(

/٢٣٠٠٠=٤٦٠٠٠/٢=١ك(
٦٠و ٤٠، ٢٠و) /نبات١٥٣٣٢=٣ك

١
: الصفات التالیة

صفات التزھیر: أوال
:عدد اإلزھار الكلیة-١
:نسبة اإلزھار العاقدة-٢

-:كمیة للثمار وتضمنت مایلىالصفات ال: ثانیاً 
متوسط عدد الثمار للنبات الواحد -١
) غم(متوسط وزن الثمرة -٢
)غم(متوسط حاصل النبات الواحد -٣
.)ھكتار/كغم(حاصل وحدة المساحة -٤

وتضمنت مایلى: الصفات النوعیة للثمار: ثالثاً 
% نسبة الثمار السلیمة -١
.)TSS(نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة -٢
٣-C)/١٠٠:(C
)٢  (%Dichlorophenol Indophenol-6,2 أن حامض إذ 

).١٩٧٧، Ranganna(الوردي في الوسط ألحامضي 
.مقدار المادة الجافة للثمار-٤

) ١٩٩٦-١٩٨٩(SASتم تحلیل جمیع البیانات باستخدام برنامج 
).١٩٨٠(اوي وخلف هللا وفقاً لما ذكره الر% ٥الحدود عند مستوى احتمال خطأ 

النتائج والمناقشة
) Kaiser's samling() ٢و ١(: -اوالً 

)Hapil (  ،
)Darrow ،؛ ١٩٦٦Kirschbaum ،

،)٢٠٠٠( )٢٠٠٢،Taylorو١٩٩٨
Shokaeva)٢٠٠٤(

٣٠/١٠و ١٠/١٠) ٢٠/٩(
فترةطول دت إلىأ٢٠/٩

لبناء °م)٣٠-٢٠() ١٤-٨(مدةإلى وھذا ربما أدىالنمو 
م

و، كما ل)٢٠٠٤(Taylorو )١٩٩٦(إبراھیم 
الكثافة النباتیة تفوقتنبات في حین/على الكثافة النباتیة األولى في متوسط عدد األزھار الكلیة

أدىباختالف الكثافة النباتیة المعتمدة مما على الظروف البیئیة النباتات 
لمواد افي  ا

Pérez de Camacaro آخرون و
أدت معامالت التداخل الثنائیة والثالثیة إلى حدوث تأثیرات إضافیة في صفات او) ٢٠٠٥(

. ذلك إلى األثر التجمیعي للعوامل المفردة
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لصنفي األزھارفي عدد و معامالت التداخل موعد الشتل والكثافة النباتیةتأثیر:)١( جدول ال
)Hapil(و)Kaiser's samling(الشلیك 

الكثافة الصنف
النباتیة

المشتركالتأثیرمتوسط موعد الشتل
ف و الكثافة النباتیةللصن

تأثیرمتوسط 
الصنف ٣م٢م١م

Kaiser's samling
ج١٤.٣٢ل٧.٦٣ز١٣.٦٧ب١٢١.٦٧ك 

آ١٤.٥٣ ب١٤.٤٦م٧.٠٩ح١٢.٥٠آ٢٢٣.٧٩ك 
آ١٤.٨١س٦.٢٩و١٤.١٧آ٣٢٣.٩٦ك 

Hapil
و١١.٠٦ع٥.٦٧ي١٠.١٣ھ١١٧.٣٨ك 

ب١١.٩٤ د١٢.٦٣ل٧.٥٤ط١٠.٧١د٢١٩.٦٣ك 
ھ١٢.١٣ن٦.٦٧ك٩.٠٩ج٣٢٠.٦٣ك 

وموعد الشتل

Kaiser's
samlingالكثافة تأثیرمتوسط ھ٧.٠٠ج١٣.٤٤آ٢٣.١٤

النباتیة Hapilو٦.٦٢د٩.٩٧ب١٩.٢١

الكثافة النباتیةوالشتل

ب١٢.٦٩ز٦.٦٥د١١.٩٠ج١١٩.٥٢ك 
آ١٣.٥٤و٧.٣١ھ١١.٦٠ب٢٢١.٧١ك 
آ١٣.٤٧ز٦.٤٨ھ١١.٦٣آ٣٢٢.٢٩ك 

ج٦.٨١ب١١.٧١آ٢١.١٧موعد الشتلتأثیرمتوسط 
تشاألحرفقیم المتوسطات ذات  لم وفق أوبھة اا

٪٥مستوى احتمال 

العاقدة لصنفياألزھارفي نسبة و معامالت التداخلموعد الشتل والكثافة النباتیةتأثیر:)٢( جدول ال
)Kaiser's samling  (و)Hapil(

الكثافة الصنف
النباتیة

المشتركالتأثیرمتوسط موعد الشتل
الكثافة النباتیةللصنف و 

تأثیرمتوسط 
الصنف ٣م٢م١م

Kaiser's samling
ب٦١.٠٤ط٥٥.٢٠ز٦١.٥٨ھ١٦٦.٣٣ك 

آ٦٣.٠٤ آ٦٧.١٤ي٥٤.٠٦د٧٠.٦٤آ٢٧٦.٧١ك 
ب٦٠.٩٥ك٤٩.٠٣ح٥٦.٩٦آ٣٧٦.٨٧ك 

Hapil
ج٥٣.٨٥ن٤٢.٧٢ي٥٤.٣١و١٦٤.٥٢ك 

ب٥٣.٠٣ د٥١.٣٩ع٣٥.٤٠ل٤٥.١١ب٢٧٣.٦٧ك 
ج٥٣.٨٤س٤١.٨٦ل٤٨.١٣ج٣٧١.٥٢ك 

المشتركالتأثیر متوسط 
وموعد الشتلللصنف 

Kaiser's
samlingتأثیرمتوسط د٥٢.٧٦ج٦٣.٠٦آ٧٣.٣٠

Hapilالكثافة النباتیةو٣٩.٩٩ھ٤٩.١٨ب٦٩.٩٠

و
النباتیة

ب٥٧.٤٤و٤٨.٩٦د٥٧.٩٤ج١٦٥.٤٣ك 
آ٥٩.٢٦ح٤٤.٧٣د٥٧.٨٧آ٢٧٥.١٩ك 
ب٥٧.٣٩ز٤٥.٤٤ھ٥٢.٥٥ب٣٧٤.١٩ك 

ج٤٦.٣٨ب٥٦.١٢آ٧١.٦٠موعد الشتلتأثیرمتوسط 
وفق أولكل عامل بھة االمتشاألحرفقیم المتوسطات ذات 

٪٥مستوى احتمال 

) Kaiser's samling() ٥و٤و٣(الحظ من الجداول ی: صفات الحاصل الكمیة-ثانیاً 
) Hapil(على صنف 

)٦ ()Hapil ()Kaiser's
samling()Faedi
).٢٠٠٤(ویتفق ذلك مع ماتوصل إلیھ طھ ) ٢٠٠٤وآخرون، Hokanson، و ٢٠٠٢وآخرون، 

٢٠/٩) ٦و ٥و٤و٣(
) (

٣٠/١٠و ١٠/١٠
لدرجات حرارة فعالة وفترة ضوئیة مناسبة مما نتج عنھ مجموع خضري قوى لھذه النباتات أدت إلى حصول 

Duvalو) ١٩٨٩(
) ٣(ویالحظ من الجدول ).٢٠٠٥(PolingKو )٢٠٠٤(وآخرون 
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) /نبات٢٣٠٠٠(الثمار للنبات عند اعتماد الكثافة النباتیة الثانیة 

مقارنةً مع تأثیر الكثافتین

لصنفي  و معامالت التداخل موعد الشتل والكثافة النباتیةتأثیر:)٣( جدول ال
)Hapil(و )  Kaiser's samling(الشلیك  

المشتركالتأثیرمتوسط موعد الشتلالكثافة النباتیةالصنف
الكثافة النباتیةولصنفل

تأثیرمتوسط 
الصنف ٣م٢م١م

Kaiser's samling
ج٩.٠٠و٤.٢١و٨.٤٢ج١١٤.٣٧ك 

آ٩.٧٧ آ١٠.٣٠ي٣.٨٣ھ٨.٨٣آ٢١٨.٢٥ك 
ب١٠.٠٠ك٣.٠٩و٨.٥٠آ٣١٨.٤٢ك 

Hapil
ھ٦.٣٨م٢.٤٢ز٥.٥٠د١١١.٢١ك 

ب٧.٠٠ د٧.٣٢ل٢.٦٧ح٤.٨٣ج٢١٤.٤٦ك 
د٧.٣٠ل٢.٧٩ط٤.٣٧ب٣١٤.٧٥ك 

المشتركالتأثیر متوسط 
وموعد الشتلللصنف 

Kaiser's
samlingتأثیرمتوسط ھ٣.٧١ج٨.٥٨آ١٧.٠١

الكثافة النباتیة Hapilو٢.٦٣د٤.٩٠ب١٣.٤٧

المشتركالتأثیرمتوسط 
النباتیةالكثافةولموعد الشتل

ج٧.٦٩ز٣.٣١د٦.٩٦ج١١٢.٧٩ك 
آ٨.٨١ز٣.٢٥ھ٦.٨٣ب٢١٦.٣٥ك 
ب٨.٦٥و٢.٩٤و٦.٤٤آ٣١٦.٥٨ك 

ج٣.١٧ب٦.٧٤آ١٥.٢٤موعد الشتلتأثیرمتوسط 
وفق تداخالتھا كل على انفراد التختلف معنویا أولكل عاملبھة االمتشاألحرفقیم المتوسطات ذات 

٪٥احتمال 

ثمرة و معامالت التداخلیةموعد الشتل والكثافة النباتتأثیر:)٤( جدول ال توسط وزن ال لصنفي )  غم(في م
)Hapil(و )  Kaiser's samling(الشلیك  

المشتركالتأثیرمتوسط موعد الشتلالكثافة النباتیةالصنف
للصنف و الكثافة النباتیة

تأثیرمتوسط 
الصنف ٣م٢م١م

Kaiser's samling
و٥.٤١ن٤.٣١م٥.٠٨ط١٦.٨٦ك 

ب٦.٩٩ د٧.٦١ي٦.٧١ز٧.٩٤و٢٨.١٨ك 
ج٧.٩٤ط٦.٩١ھ٨.٣٠د٣٨.٦١ك 

Hapil
ھ٦.٤٠ل٥.٣٣ك٦.٢٥ز١٧.٦٢ك 

آ٧.٩٠ ب٨.٤٦ز٧.٨٦ھ٨.٣٤ب٢٩.١٧ك 
آ٨.٨٥و٨.١٧ج٩.٠٦آ٣٩.٣١ك 

التأثیرمتوسط 
للصنفركالمشت

وموعد الشتل

Kaiser's
samlingتأثیرمتوسط د٥.٩٧ج٧.١٠ب٧.٨٨

الكثافة النباتیة Hapilج٧.١٢ب٧.٨٨آ٨.٧٠
التأثیرمتوسط 

لموعد الشتلالمشترك
الكثافة النباتیةو

ج٥.٩١ز٤.٨٢و٥.٦٦ھ١٧.٢٤ك 
ب٨.٠٣ھ٧.٢٨ج٨.١٤ب٢٨.٦٨ك 
آ٨.٣٩د٧.٥٤ب٨.٦٨آ٣٨.٩٦ك 

ج٦.٥٥ب٧.٤٩آ٨.٢٩موعد الشتلتأثیرمتوسط 
نكوفقأولكل عاملبھة االمتشاألحرفقیم المتوسطات ذات  ار د تعـاختب لحـن م تحت ـدد ا دود 

٪٥احتمال ستوىـم
لثانیة، وحصاألولى وال

تكوین مجموع جذري قوىفيساعد 
الى ة لوحدة المساحة مع انخفاض الكثافة النباتی

Pérez deو)١٩٩٤(Nestbyإلیھ  Camacaro)٢٠٠٥ (

.أنفاً كما ذكر 
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لصنفي ) غم(و معامالت التداخلموعد الشتل والكثافة النباتیةتأثیر:)٥( جدول ال
) Hapil(و )  Kaiser's samling(الشلیك 

المشتركالتأثیرمتوسط موعد الشتلالكثافة النباتیةالصنف
و الكثافة النباتیةلصنفل

تأثیرمتوسط 
الصنف ٣م٢م١م

Kaiser's samling
ج٥٢.٩٢ن١٧.٨٩ح٤٢.٦٦ھ١٩٨.٢٠ك 

آ٧٢.٨٢ ب٨١.٧٥ك٢٥.٦٥ز٧٠.٠٨ب٢١٤٩.٥١ك 
آ٨٣.٧٩م٢١.٤١ز٧٠.٦٤آ٣١٥٩.٣٢ك 

Hapil
ھ٤٣.٩٢س١١.٩٥ي٣٤.٤١و١٨٥.٤٠ك 

ب٥٨.٣٥ د٦٤.٥٨م٢١.٠١ط٤٠.٣٠د٢١٣٢.٤٣ك 
و٦٦.٥٥ل٢٢.٨٥ط٣٩.٦٤ح٣١٣٧.١٧ك 

الشتلوموعد

Kaiser's samlingتأثیرمتوسط ھ٢١.٦٥ج٦١.١٣آ١٣٥.٦٨
الكثافة النباتیة Hapilو١٨.٦٠د٣٨.١٢ب١١٨.٣٣

المشترك
الكثافة النباتیةو

ج٤٨.٤٢ح١٤.٩٢ھ٣٨.٥٤ج١٩١.٨٠ك 
ب٧٣.١٦و٢٣.٣٣د٥٥.١٩ب٢١٤٠.٩٧ك 
آ٧٥.١٧ز٢٢.١٣د٥٥.١٤آ٣١٤٨.٢٤ك 

ج٢٠.١٢ب٤٩.٦٢آ١٢٧.٠٠موعد الشتلتأثیرمتوسط 
وفقمعنویا تداخالتھا كل على انفراد التختلفأولكل عاملبھة االمتشاألحرفقیم المتوسطات ذات 

٪٥احتمال 

لصنفي ) / كغم(في الحاصل لوحدة المساحة و معامالت التداخلموعد الشتل والكثافة النباتیةتأثیر:)٦( جدول ال
) Hapil(و )  Kaiser's samling(الشلیك 

الكثافة الصنف
النباتیة

المشتركالتأثیرمتوسط موعد الشتل
و الكثافة النباتیةلصنفل

تأثیرمتوسط 
الصنف ٣م٢م١م

Kaiser's samling
آ٢٢٦٤.٤٤ط٧٦٧.٦٨ز١٨١١.٠٨آ١٤٢١٤.٥٦ك 

آ١٧٦٢.٨٠ ب١٨٤٣.٣٢ي٥٢٥.٥٦ح١٤١٢.٢٨ج٢٣٥٨٦.٦٨ك 
د١١٨٢.٤٠ك٣١٥.٩٢ط٩٢١.٦٨ھ٣٢٣٠٩.٦ك 

Hapil
ب١٨٦٦.٩٢ي ك٤٥٤.٠٤ح١٢٩٢.٢٤ب١٣٨٥٤.٦٥ك 

ب١٤٤٠.٦٤ ج١٤٥٤.٤٨ي ك٤٧٠.٩٦ط٨٩٠.٨٨د٢٣٠٠١.٥٩ك 
ھ١٠٠٥.٨٨ك٣٤٨.٣٢ي٦٠٣.٤٨و٣٢٠٦٥.٨٤ك 

وموعد الشتلللصنف 

Kaiser's
samlingتأثیرمتوسط ھ٥٣٦.٤٠ج١٣٨١.٦٨آ٣٣٧٠.٢٨

Hapilالكثافة النباتیةو٤٢٤.٤٤د٩٢٨.٨٨ب٢٩٧٤.٠٠

المشترك
النباتیةالكثافةو

آ٢٠٠٦٥.٧٢ز٦١٠.٨٤د١٥٥١.٦٨آ١٤٠٣٤.٥٦ك 
ب١٦٤٨.٠٠ح٤٩٨.٢٨ھ١١٥١.٦٠ب٢٣٢٤٩.١٢ك 

ج١٤٩٠.١٢ط٣٣٢.١٢و٧٦٢.٥٦ج٣٢٢٥٩.٧٢ك 

ج٤٨٠.٤٠ب١١٥٥.٢٨آ٣١٧٢.١٢موعد الشتلتأثیرمتوسط 
وفقأولكل عاملبھة االمتشاألحرفقیم المتوسطات ذات 

٪٥احتمال 

): ٧( جدول ال
)Kaiser's samling  ( و)Hapil (

الكثافة النباتیةالصنف
متوسط التأثیر موعد الشتل

متوسط تأثیرالمشترك

للصنف و الكثافة ٣م٢م١م
الصنفالنباتیة

Kaiser's
samling

آ٨٩.١٨بآ ٩٠.١١جب ٨٨.٥٧بآ ١٨٨.٨٥ك 
آ٩٠.٥٦ آ٩١.٦٣آ٩٠.٩٠آ٩١.٥٠آ٢٩٢.٤٩ك

آ٩٠.٨٦بآ ٩٠.٣٤آ٩٠.٩٦آ٣٩١.٣٠ك 
Hapil ب٨٤.١٩ج٨١.٥٤ھ٧٨.٦٨ھ٨٠.٤٢دج ١٨٥.٥١ك
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ب٨٥.٦٣دج ٨٥.١٦دج ٨٥.٧٤دج ٢٨٥.٩٨ك 
ب٨٥.٤١دج ب ٨٦.٤٩د٨٤.٢٩دج ٣٨٥.٤٥ك 

التأثیر متوسط 
المشترك

وموعد للصنف 
الشتل

Kaiser's
samlingمتوسط تأثیرآ٩٠.٤٥آ٩٠.٣٤آ٩٠.٨٨

Hapilالكثافة النباتیةج٨٣.٤٤ج٨٣.٤٨ب٨٥.٦٥

ب٨٥.٣٦ب٨٤.٤٠ب٨٤.٤٩آ١٨٧.١٨ك متوسط التأثیر
المشترك

آ٨٨.٦٣آ٨٨.٠٣آ٨٨.٦٢آ٢٨٩.٢٣ك لموعد الشتل

آ٨٨.١٤آ٨٨.٤١آ٨٧.٦٣آ٣٨٨.٣٧ك والكثافة النباتیة

ب٨٦.٩٥ب٨٦.٩١آ٨٨.٢٦متوسط تأثیر موعد الشتل
ار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد التختلف معنویا وفق اختب

٪٥احتمال 

) Kaiser's samling(إن الصنف ) ٧(یالحظ من الجدول :صفات الحاصل النوعیة-ثالثاً 
)Hapil()١٠و ٩و٨ (

)Hapil (لصلبة الذا اد ا لمو بة ا نس TSS (C(في 
و ) ١٩٩١(Kaderتفسر ھذه النتائج على أساس التباین الوراثي بین الصنفین وھذا یتماشى مع وجده كل من 

Zaldivar ٢٠٠٥(وآخرون( .
) ١٠و ٩و٧(

Cنسبة الثمار السلیمة ومقدار فیتأمین 

)٨ (
، وقد 

Kaskaو Özdemirو
)٢٠٠٢(.

وأدى اعتماد الكثاف
Cالصلبة الذائبة ومقدار فیتأمین 

اض كفاءة ربما أدت إلىالكبیرة في عدد النباتات لوحدة المساحة  نخف لي ا ري وبالتا خض ل نمو ا دل ال اض مع نخف ا

)Watson
). ٢٠٠٢وآخرون، 

.في الصفات النوعیة للثمار وقد یفسر ذلك بسبب األثر التجمیعي للعوامل المفردة
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) TSS( ): ٨( دول الج
) Hapil(و )  Kaiser's samling(في ثمار صنفین من الشلیك 

الكثافة النباتیةالصنف
متوسط التأثیر موعد الشتل

متوسط تأثیرالمشترك

للصنف و الكثافة٣م٢م١م
الصنفالنباتیة

Kaiser's
samling

ھ٧.٠٨س٦.٦٨ل٧.٦٣ن١٦.٩٣ك 
ب٨.٦٨ ج٨.٦٧ط٨.٤٣ح٨.٥٨و٢٩,٠٠ك 

آ١٠.٢٩ب١٠.٣٠ب١٠.٢٥ب٣١٠.٣٣ك 

Hapil
د٧.٨١ك٨.٠٨ي٨.٣٣م١٧.٠٣ك 

آ٩.٠٠ ب٨.٩٠ح٨.٥٨ز٨.٨٨ھ٢٩.٢٥ك 
آ١٠.٢٩د٩.٩٣ج١٠.١٣آ٣١٠.٨٣ك 

المشترك
Kaiser's
samlingمتوسط تأثیرھ٨.٤٧ج٨.٨١د٨.٧٥

الكثافة النباتیةج٨.٨٥آ٩.١٠بHapil٩.٠٣الشتل

ج٧.٤٤ھ٧.٣٨ز٧.٩٨ط١٦.٩٨ك متوسط التأثیر

ب٨.٧٨و٨.٥٠ھ٨.٧٣د٢٩.١٣ك الشتل

آ١٠.٢٩ج١٠.١١ب١٠.١٩آ٣١٠.٥٨ك والكثافة النباتیة

ج٨.٦٦آ٨.٩٦ب٨.٨٩متوسط تأثیر موعد الشتل
قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة  لكل عامل  أو تداخالتھا كل على ا

٥٪

غم وزن ١٠٠/ملغم( Cتأثیر موعد الشتل والكثافة النباتیة و معامالت التداخل في مقدار فیتامین ): ٩( الجدول 
) Hapil(و )  Kaiser's samling(لثمار صنفین من الشلیك ) طري 

الكثافة النباتیةالصنف
متوسط التأثیر موعد الشتل

متوسط تأثیرالمشترك

للصنف و ٣م٢م١م
الصنفالكثافة النباتیة

Kaiser's
samling

ھ٤٧.١٨ط٤١.٦٣ح ط٤٤.٤وھ ١٥٥.٥ك 

ب٥٤.٨٨ ز ح  ٤٧.١٨و زھ ٥٢.٧٣جب ٢٦٩.٣٨ك 
د٥٦.٤٣ط

ز ح  ٧.١٨٤دج ٦٣.٨٣ب٣٧٢.١٥ك 
ج٦١.٠٥ط

Hapil
د٥٣.٦٥ح ط٤٤.٤و ز ح٤٩.٩٥جب ١٦٦.٦ك 

آ٦٦.٩١ ب٧١.٢٣ھد ٥٨.٢٨جب ٦٦.٦٠آ٢٨٨.٨ك 
آ٧٥.٨٥جب ٦٦.٦٠جب ٦٩.٣٨آ٣٩١.٥٨ك 

التأثیر متوسط 
المشترك

Kaiser's
samlingتأثیرمتوسط ھ٤٥.٣٣د٥٣.٦٥ب٦٥.٦٨

وموعد للصنف 
الكثافة النباتیةد٥٦.٤٣ج٦١.٩٨آHapil٨٢.٣٣الشتل

ج٥٠.٤١ھ٤٣.٠١ھ٤٧.١٨ج١٦١.٠٥ك متوسط التأثیر
المشترك

ب٦٣.٨٣د٥٢.٧٣ج٥٩.٦٦آ٢٧٩.٠٩ك لموعد الشتل

آ٦٨.٤٥دج ٥٦.٨٩ب٦٦.٦٠آ٣٨١.٨٦ك والكثافة النباتیة

ج٥٠.٨٨ب٥٧.٨١آ٧٤.٠٠متوسط تأثیر موعد الشتل
ى 

٪٥احتمال 
في ) غم ( تأثیر موعد الشتل والكثا): ١٠( الجدول 
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ى 
٪٥احتمال 

.  وكثافات نباتیة معتدلة لغرض تحسین صفات النمو الزھري والحاصل الثمرى لنبات الشلیك

EFFECT OF DATES AND PLANTING DENSITY ON FLOWERING
CHARACTERISTICS AND YIELD OF TWO VARIETIES OF

STRAWBERRY (Fragaria × ananassa Duch.)
Ghazi Faiq Haji.Zuhair A. Dawood

College of Agriculture and Forestry – Mosul. Univ., Iraq

ABSTRACT
This experiment was conducted in Agricultural Research center of Ainkawa /

Erbil / Iraq, during the growing season 2005-2006. The aim of this experiment was
to investigate the effect of planting dates and plant density on flowering and yield of
two varieties of strawberry (Fragaria× ananassa Duch.) Three planting dates 20
thsep., 10 thoct. And 30 thoct. In 2005 and three plant densities (46000, 23000 and
15332 plants/Hec) with two varieties of strawberry “ Kaiser's samling and Hapil”
had been investigated. The annual hill system were used with fixed spacing (1m)
between rows. The experimental design was split-split plot within RCBD, with 4
replicated and the experimental unit area was 7.2m2. All results were tested by using
Duncan’s multiple range test at probability of 5%. The obtained results could be
summarized as following:

1. The total number of flower, percentage of flower set, fruit number, yield per
plant, unit area and percentage of marketable fruits were significantly
increased in Kaiser's samling variety as compared with Hapil variety.

)Hapil(و )  Kaiser's samling(ثمار صنفین من الشلیك 

الكثافة النباتیةالصنف
متوسط التأثیر موعد الشتل

متوسط تأثیرالمشترك

للصنف و الكثافة ٣م٢م١م
الصنفالنباتیة

Kaiser's
samling

و٠.٣٩ع٠.٣٠س٠.٣٣ل١٠.٥٣ك 
ب٠.٥١ ھ٠.٥٤ن٠.٤١ط٠.٥٦ح٢٠.٦٦ك 

ج٠.٦١ط ك٠.٥٥ط٠.٦٠وھ ٣٠.٧٠ك 

Hapil
د٠.٥٦م٠.٤٤ك٠.٥٤ھ١٠.٧١ك 

آ٠.٧٢ ب٠.٧٧ز٠.٦٨د٠.٧٣ب٢٠.٩٢ك 
آ٠.٨١و٠.٦٩ج٠.٨١آ٣٠.٩٤ك 

التأثیر متوسط 
متوسط تأثیرو٠.٤٢ھ٠.٤٩جKaiser's samling٠.٦٣المشترك

وموعد للصنف 
الكثافة النباتیةد٠.٦٠ب٠.٦٩آHapil٠.٨٥الشتل

ج٠.٤٧ج٠.٣٧ز٠.٤٤ھ١٠.٦٢ك متوسط التأثیر
المشترك

ب٠.٦٦و٠.٥٤د٠.٦٤ب٢٠.٧٩ك لموعد الشتل

آ٠.٧١ھ٠.٦٢ج٠.٧٠آ٣٠.٨٢ك والكثافة النباتیة

ج٠.٥١ب٠.٥٩آ٠.٧٤متوسط تأثیر موعد الشتل
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2. The early planting dates on 20 thsep. caused a significant increase in flower
number, percentage of flower set and all fruit quantity and quality
characteristics.

3. The low plant density caused a significant increase in total number of flower,
percentage of flower set and marketable fruits, total soluble solids and
vitamin C. While the highest plant density gave the highest significant yield
per unit area and significantly decreased the fruit size and yield per plant.
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