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الشلیكن منتأثیر تغطیة التربة في نمو وحاصل صنفی
رغید حمزة السلطانأیاد ھاني العالفؤد           ن دازھیر عزالدی

العراق/ جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /قسم البستنة وھندسة الحدائق 

الخالصة
امعة / ات التابعحقل الشلیك نفذ ھذا البحث في ج

) Hapil(تض٢٠٠٧-٢٠٠٦ي
)Kaiser's samling(من التغطیةأنواعثالثة باستخدام) إلىإضافة) والقشاألسودالبالستك ،األبیضالبالستك

تجربة .)ةبدون(معاملة ذت ال استخدامنف )RCBD(تب
نباتات٩إذبثالثة مكررات لكل معاملة 

%. ٥اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى خطأ باعتماد
ثماروعدد المدادات ومعدل المساحة الورقیة(الخضري والحاصلفي معظم صفات النمو قیصر  وسط عدد ال مت

)وو
توسط في الذائبة، ولم تكن ھناك فروق معنویة بین الصنفین المادة الجافة لألوراق ونسبة المواد الصلبةتبمعدال م
فضل لجمیعآما بالنسبة. العاقدة األزھارلكل نبات ونسبة األزھارعدد  أ

ة صففضال عن)عدد المداداوالمساحة الورقیة (النتائج لصفات النمو الخضري

) /و(
تو

.معاملة التغطیة بالقش أعلى متوسط لوزن الثمرة الواحدة 

المقدمة
والى الجنس Rosaideaeوتحت العائلةRosaceaeوالعائلة الوردیةRosalesرتبة إلىینتمي نبات الشلیك 

Fragariaوالى النوعFragaria ×ananassa Duch)Garden strawberry،والشلیك نبات ،)٢٠٠٧
في العالم لما اللذیذ ویعد من الفواكھ ذات الثمار الصغیرة المنتشرة ثمارهعشبي معمر یمتاز بشكلھ الجمیل وطعم

واسمھ )FragrantوFragrance(اشتق اسمھ من الكلمة الالتینیةة عالیة ،عالجییتمتع بھ من قیمة غذائیة و
تسمیتھ في العراق بالشلیكآتتومنھ )٢٠٠٢االبراھیم،(Chilliakیافي تركى سمیوStrawberryاإلنكلیزي

٢٠٠٥العالمي منھ عام اإلنتاجدولة وبلغ )٦٣(نأكثر متنتشر زراعة الشلیك حالیا في ،)٢٠٠٠،لسعیديا(
ثمار متازت، )٢٠٠٧،FAO(ھكتار) ١٢٧,٢٥٧(وبلغت المساحات المزروعة بھطن) ٤٦٤,٦٦٦,٣(

تكالبروتیناالعناصر الغذائیة والموادغذائیة عالیة ونكھة جیدة باحتوائھا على الكثیر منالشلیك بقیمة 
Cإلى فیتامین إضافةوالكاربوھیدرات والدھون والكالسیوم والمغنیسیوم والفسفور والبوتاسیوم والنحاس والزنك 

مار في العدید من الصناعات ثالكما تدخل )٢٠٠٦،USDA(فالفین وحامض البانتوثیتیكوالثیامین والرایبو
وعالجیة في القضاء على قیمة طبیة ذاتھاكونإلىإضافة،الغذائیة كصناعة المربیات والمثلجات والمعجنات 

دة والتزال زراعة الشلیك في العراق محدو،)٢٠٠٠خفاجي ، (األمراضمن البكتیریا ولعالج العدید من أنواع
والزراعة مقتصرة على محطات التجارب العلمیة وبعض ) ینوى واربیلمحافظتي ن(بعض المناطق الشمالیةفي

تؤثر في نمو وتزھیر مھمةتوجد عوامل عدیدة،)٢٠٠٤طھ ، (ق المنزلیة ومساحات زراعیة صغیرةالحدائ
وإنتاجزراعةمھمة فيالوھي من العملیات الزراعیة )Mulching(تغطیة التربةھامنوالشلیك نباتوإنتاجیة

فنھا والمحافظة على رطوبة التربةالثمار ومنع تعنوعیةالمحافظة علىأھمھاك لما لھا من میزات عدیدةالشلی
وتقلل نمو األدغال وتستخدم مواد عدة لتغطیة سطحالسطحیةوحمایة األزھار من الصقیع وتحفیز نمو الجذور

لبیانعدیدةدراساتأجریتلقد،)١٩٩٦إبراھیم ، (التربة منھا البالستك األسود واألبیض الشفاف والقش 

١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ ٢٣/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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Allenفي نمو نبات الشلیك منھا ماوجدهتغطیة التربةأھمیة strawالتغطیة أنمن )٢٠٠٠(وآخرون
نة مع استعمال مقارغم٢,١١لنبات الشلیك بلغلثمرة الواحدةاأعلى معدل لمتوسط وزن أعطتاألسودبالبالستك 
أعلىمعنویا في الحصول على Chandlerكما تفوق الصنفغم ٧,٨أعطىالشفاف والذي األبیضالبالستك 

أھمیةإلى)٢٠٠٤(وآخرونJindalوتوصل .Sweet CharlieوCamarosaحاصل مقارنة مع الصنفین 
دد لألوراق واكبر مساحة ورقیة واكبر لتیجان المتكونة واكبر عامناكبر عددفي الحصول علىاألسودالبالستك 

)السیطرة(ونباتاتاألبیضمقارنة مع استخدام البالستك من الشلیكأصنافتغطیة التربة لعشرة عندحاصل
عدم )٢٠٠٤(وآخرونUlviوبین ، في الصفات المدروسةاألصنافمعنویا على بقیة Etnaوتفوق الصنف

الثمار معدل وزن ولشلیكلالكليحاصلالوالقش فياألسودالبالستك بالتربةتغطیةلتأثیرمعنویةفروقوجود 
لمعاملة تفوق معنويوجود)٢٠٠٧(وآخرونSinghوالحظ .Cنسبة فیتامینوالمواد الصلبة الذائبةةونسب

للثمرة لوزن المتوسطمعدلأعلىفقد سجل Chandlerللصنف لنبات الشلیكاألسودالبالستك بتغطیة التربة
األبیضمقارنة مع استخدام البالستك نبات / غم٤,١٧٢حاصل بلغوأعلىغم٦,١٢المتكونة البالغاحدةالو

لتغطیة التربةالشفافاألبیضاستعمال البالستك أنإلى)٢٠٠٧(EnnisوBussellكل منوتوصل.الشفاف
دة المعنویة في صفات النمو والزیاCamarosaصنف زیادة معدل عدد التیجان المتكونة لنبات الشلیكإلىأدى

مقارنة معنبات/الكليحاصلالمعدلعدد الثمار ومعنویا في معدل األسودالبالستك تفوقبینما الخضري
.األبیضالبالستك 

والدراسات في العراق على نبات الشلیك بشكل عام وفي مجال التغطیة بشكل خاص البحوثحداثةلو
ھابل وقیصرفي نمو وحاصل صنفي الشلیك) Mulching(تغطیة التربةةأھمیبیان ھدفبدراسةالهقمنا بھذ

.تحت ظروف محافظة نینوى 

ھوطرائقبحثمواد ال
جامعة الموصل في / كلیة الزراعة والغابات / نفذ ھذا البحث في حقل قسم البستنة وھندسة الحدائق 

لتربة الحقل وكانت نسجة التربة رملیة واجري التحلیل المیكانیكي والكیمیائي٢٠٠٧-٢٠٠٦الموسم الزراعي
٨١,٢والتوصیل الكھربائي لھاpH٤,٧ورقم تفاعل التربة%٤٩,٢یھ نسبة المادة العضویة فیھاغرین

٢٤٤والبوتاسیوم الجاھز٥,٧٥ppmزوالفسفور الجاھ%٠٦٣,٠م والنتروجین الكلي فیھا/دیسیمتر
meq/الشلیك ھما ھابل،استخدمت في التجربة شتالت لصنفین منلتر)Hapil (وقیصر)Kaiser's Samling (

،ولغرض ١٥/٩/٢٠٠٧عة في الحقل المذكور في یوم تم الحصول على الشتالت من نباتات أألمھات المزروإذ
تماثل الشتالت المأخوذة من النبات األم أجریت علیھا موازنة بین النمو الخضري والجذري بتقلیم الجذور وإزالة 

للوقایة من الفطریات المسببة ) Asdazim 50wp(ثم عوملت قبل الزراعة بمبید فطري جھازيبعض األوراق
لتر محلول عن طریق غمس الشتالت بالكامل حتى البلل / غم ١لعفن التیجان واألوراق وعفن الجذور وبمعدل 

م ثم رشت الشتالت س٢٠×١٥قیاس ) بولي اثیلین األسود(التام زرعت الشتالت المأخوذة في أكیاس الزراعة
للوقایة من أنواع الحلم ، % Abamectin٢٠المادة الفعالة ) Vertimic(المزروعة في األكیاس بمبید عناكبي

قبل الحراثة للقضاء على نمو األدغال % ١٨المادة الفعالة كالیفوسیت )Touch down(رش الحقل بمبید
اولییتین لموقع حرانتینلتر ماء ،أجریت ٢٠/مل١٥٠لالحولیة والمعمرة خاصة الثیل والسعد المنتشرة وبمعد

رمل ٣م١٢مع) مخلفات األغنام المتحللة(من المادة العضویة٣م٢,١وتم إضافة٢م٥٠البالغ مساحتھ التجربة
م للقطاع الواحد ١١ونثرھا في حقل التجربة لغرض تحسین خواص التربة ، قسم الحقل إلى ثالث قطاعات بطول

سم واعتبرت المروز الجانبیة ٢٥م وارتفاعھ٢٥,٢قطاع إلى مروز طول المرز الواحدثم قسمت ارض كل
كمروز حارسة ،سقي الحقل قبل موعد الزراعة بیومین لغرض تھیئة التربة للزراعة ثم زرعت الشتالت في 

یخ بین نبات وأخر في الصباح الباكر بتارسم٢٥مسافةالجھة الشرقیة وفي الثلث العلوي من المروز وب
حول التربةوسقیت الشتالت مباشرة بعد الزراعة ثم أجریت بعض العملیات الزراعیة من تنعیم ٣٠/١٠/٢٠٠٦

إلى التربة على دفعتین األولى كغم٢,١بمعدل)١٨,١٨,١٨(NPKالنبات المزروع وإضافة السماد المركب
الثاني األسبوعفي یة عند بدأ موسم النمووالثاناألولمن تشرین األولاألسبوعفي بعد السقیة األولى للشتالت

باستخدام ثالثة أنواع من التغطیة ھي البالستك األسود والبالستك ١٢/١١/٢٠٠٦،غطیت التربة بتاریخ آذارمن 
نفذت التجربة باستخدام )بدون تغطیة(معاملة السیطرةإضافة إلى )مخلفات الحنطة(بیض الشفاف والقشاأل
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ة اشتملت الوحدة التجریبیة الواحدإذبثالثة مكررات لكل معاملة ) RCBD(وائیة الكاملةالتصمیم القطاعات العش
التلف في بعض النباتات مكررات الغي احدھما لحدوث ٣علما أن التجربة كانت تتضمن (نباتات٩على

:والقیاسات التجریبیة ھي )المزروعة
) ١٩٩٠(Saieed)ورقة/ ٢سم(: -١

:للمعادلة التالیة وفقاةاألوراق المرسومة وحسبت المساحة الورقی
وزن الجزء المقطوع× مساحة الورقة الكبیرة = مساحة الجزء المقطوع 

وزن الورقة الكبیرة
نبات / معدل عدد المدادات وغم/مقدار المادة الجافة للنمو الخضريوتم حساب 

%نسبة األزھار العاقدة ونبات / الكلیة متوسط عدد األزھار: صفات التزھیر-٢
توسط و) غم(متوسط وزن الثمرةومتوسط عدد الثمار للنبات الواحد : الصفات الكمیة والنوعیة للحاصل-٣ م

ھكتار/طن/حاصل وحدة المساحةو)غم(حاصل النبات الواحد
تم قیاس الصفة %)TSS(نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة-٤

.بقماش قطني ثم أخذت القراءات
) SAS(باستخدام نظام الـ) RCBD(حللت البیانات حسب تصمیم القطاعات العشوائي الكامل: لتحلیل اإلحصائيا

اؤد وعبد % (٥ د
) .١٩٩٠الیأس ، 

النتائج والمناقشة
جدولیتضح من ال: لشلیكلصفات النمو الخضري بعضومعامالت التداخل في) Mulching(تأثیر معامالت التغطیة

، نبات في معدل المساحة الورقیة وعدد المدادات لكل)قیصر(على الصنف)ھابل(التفوق المعنوي للصنف)١(
وقد یرجع سبب االختالفات في صفات ،عدل المادة الجافة لألوراق معنویا في م)قیصر(في حین تفوق الصنف

Gaaferو٢٠٠٠،LovellوNielsen(التباین الوراثي واختالف طبیعة النموإلىالنمو الخضري بین الصنفین 
)Tochiotome(تفوق الصنفإذ)٢٠٠٥(وآخرونRiyaphanاتفقت ھذه النتائج مع ،)٢٠٠٦، Sakarو

معدل الوزن الجاف في )Tioga(تفوق الصنففي حینعدد المدادات في)Tioga(معنویا على الصنف
في )قیصر(الصنفتفوق معنویا على )ھابل(الصنفأنمن )٢٠٠٧(فقت مع خلیفةاتكما،للمجموع الخضري

.معدل المساحة الورقیة وعدد المدادات لكل نبات
عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت في حین ان جمیع معامالت إلى)١(تشیر نتائج الجدولو

معنویا على بقیة األبیضبالمقابل تفوقت معاملة التغطیة بالبالستك ،التغطیة تفوقت معنویا على معاملة السیطرة
معامالت في عدد المدادات لكل نبات في حین لم تكن ھناك فروق معنویة في معدل المادة الجافة لألوراق ال

إن تفوق معامالت التغطیة في صفات النمو الخضري یمكن أن .ةسیطرالولجمیع المعامالت من بینھا معاملة
رارة سطح التربةالدراسات أن حبعضیعزى إلى تأثیر التغطیة على حرارة التربة الواقعة تحتھا حیث أثبتت

سرعة نمو النبات فأن ارتفاع حرارة التربة نتیجة التغطیة قد یساعد زیادة مقارنة بالتربة غیر المغطاة لذلكتزداد
نتصلب سطح التربة مما یؤمتقلل منكما أن التغطیة بالبالستك،)١٩٩٣،Lamont(والتبكیر في نمو الجذور
لنباتات ویسھل تأمین الماء والعناصر الغذائیة لنمو الجذور وتزید من قدرة الجذور على التھویة الجیدة لجذور ا

المجموع الجذري مماتطورتحفزوبالتالي ھذه العوامل )١٩٨٢واخرون ، Hankin(امتصاص ھذه المواد
ر الماء من تبختعمل التغطیة على خفض لنبات خاصة التركیب الضوئي ولتنشیط الفعالیات الحیویة فيساعد 

وآخرونWien(في تحسین صفات النمو الخضريسطح التربة مما نتج عنھ تكوین مجموع خضري جید تمثل
وھذا الضارة األدغالتقلل من نمو خاصة السوداء منھاالبالستیكیةاألغطیةكما أن )١٩٩٥والمعصوم ، ١٩٩٣،

،)١٩٩١،Al-Masoum(لمحصول الرئیسيلنمو االالزموالماءلمواد الغذائیةاعلىمنافسةالتقلیل إلىیؤدي 
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أعطتاألسودوالبالستك التغطیة بالقشأنمن )٢٠٠٣،وآخرونProkkola(إلیھشاراأممعلنتائجاھذهتماشت
إلى أن استعمال )٢٠٠٦(وآخرونReginaومع)السیطرة(النمو الخضري من نباتاتبصفات زیادة معنویة

المعنویة لصفات النمو الخضري ومنھا المساحة الورقیةزیادة الالتربة أدى إلىالبالستك األبیض الشفاف لتغطیة
أعلى)ھابل(لصنفافي األبیضبالبالستك التداخل بین التغطیةمعاملةأعطت، كما الشلیكمنفأصناثالثة ل

)لھاب(للصنفسوداألفي حین تفوق التداخل بین التغطیة البالستك ،)١جدولال(الورقیة في معدل المساحة معدل
الذي لم یظھر األبیضالتداخالت كافة عدا التداخل بین التغطیة بالبالستك ن بقیةمعنویا بعدد المدادات لكل نبات ع

تفوقا معنویا في معدل المادة )قیصر(التداخل بین التغطیة بالقش للصنفوسبب ،لكال الصنفینوفروقات معنویة
.الذكرالتجمیعي للعوامل المفردة أنفة التأثیرإلىتعزى ھذه النتائج أنیمكن .تعلى جمیع التداخاللألوراقالجافة 

ومعامالت التداخل في بعض صفات النمو الخضري لصنفي) Mulching(تأثیر تغطیة التربة:)١(جدولال
.ھابل وقیصرالشلیك

معامالت الصنف
التغطیة

صفــــات النمـــــــو الخضـري

تأثیر الصنفمتوسط المساحة الورقیة
ورقة/٢سم

عدد 
نبات/المدادات

نسبة المادة الجافة 
لألوراق

)غم(

ھابل

Hapil

المساحة الورقیةب28,50ج3,05جب86,55السیطرة
ورقة/٢سم

البالستك 
أ103,95ھابلب31,00أ ب8,15أ115,05األبیض

ب76,05قیصر
ك البالست

نبات/عدد المداداتب ج25,00أ8,90أ107,55األسود

أ6,63ھابلج18,00ب6,60أ106,65القش

قیصر

Kaiser's
samling

ب4,48قیصرب28,50ج3,70ج63,75السیطرة
البالستك 
نسبة المادة الجافة   ب32,50أ ب6,80ج83,40األبیض

)غم(لألوراق البالستك 
ب25.63ھابلب33,00ج2,95ج82,50داألسو
أ33,88قیصرأ41,50ج4,45ج74,55القش

متوســــــط تأثـــــــر التغطــــــــیة

أ28,50ج3,38ب75,15السیطرة
أ31,75أ7,48أ99,22البالستك األبیض
ا29,00ب5,83أ95,02البالستك األسود

أ29,75ب5,53أ90,60القش
معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى فال تختللكل عامل ولكل تداخل األبجدیةاألحرفأوبنفس الحرف المتوسطات التي تشترك*

%٥خطأاحتمال
لبة ھري ونسبة المواد الصصفات النمو الزبعضومعامالت التداخل في) Mulching(تأثیر معامالت التغطیة

معنویة بین الصنف ھابل وقیصر في غیر وجود فروقات إلى) ٢(تبین نتائج الجدول: لشلیكل)TSS(الذائبة
العاقدة بینما تفوق الصنف قیصر معنویا على الصنف ھابل في األزھارالكلیة وفي نسبة األزھارمتوسط عدد 

األصنافالنمو بین قوةاختالف إلىاالختالفات ھذهوقد یرجع سبب،سبة المواد الصلبة الذائبة ن
للشلیكTSSفي نسبة) ٢٠٠٤(OszmianskiوSkupienإلیھھذه النتائج مااشار یؤید.)٢٠٠٠السعیدي،(

Zaldivarإلیھلما توصالنتائج مع ت ماشكما تاألصنافمعنویا على بقیة )Dukat(الصنفتفوقحیث
في نسبة المواد الصلبة الذائبة على الصنفینتفوق معنویا ) Selva(الصنفأنمن ) ٢٠٠٥(وآخرون

)DiamanteوAromas(.
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ومعامالت التداخل في بعض صفات النمو الزھري ونسبة المواد) Mulching(تأثیر تغطیة التربة:)٢(الجدول
.لصنفي الشلیك ھابل وقیصر ) TSS(الصلبة الذائبة

معامالت التغطیةفالصنـ

%TSSت النمـــــــــــو الزھري ونسبةصفــــــــــــــا

متوسط تأثیر الصنف متوسط عدد 
نبات/األزھار

نسبة األزھار 
%العاقدة 

نسبة المواد 
الصلبة 

) TSS(الذائبة
%

ھابل

Hapil

متوسط عدد ج د13,25ب44,50ج د8,50السیطرة
نبات/األزھار

أ12,09ھابلد12,50ب ج33,50أ18,60البالستك األبیض
أ11,58قیصر

نسبة األزھار العاقدةج-أ14,50ب41,00ب12,60البالستك األسود
أ38,00ھابلأ ب14,90ب ج33,00ج د8,65القش

قیصر
Kaiser's
samling

أ42,38قیصرد-ب13,75أ59,00د-ب 11,65السیطرة
نسبة المواد الصلبة أ ب15,00ج21,00د-ب11,80البالستك األبیض

%TSSالذائبة 
ب13,79ھابلأ15,50ج22,50ب14,80البالستك األسود

أ14,60قیصرج–أ 14,15أ67,00د8,05القش
متوســــــط تأثیر التغطیـــــــــــة

ب13,50ا51,75ب10,08السیطرة
ب13,75ب27,25أ15,20البالستك األبیض
أ15,00ب31,75أ13,70البالستك األسود

أ ب14,53أ50,00ب8,35القش
%٥معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال فالمتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختل*

قد تفوقتا معنویا في متوسط واألسوداألبیضملتي التغطیة بالبالستك معاأنإلى) ٢(یشیر الجدولكما 
واللتان تفوقتا بدورھما معنویا بنسبة )السیطرة(مغطاةالالكلیة على التغطیة بالقش والنباتات غیر األزھارعدد 

عن اد الصلبة الذائبة موفي نسبة الامعنویتفوقااألسودالعاقدة ، في حین سجلت معاملة التغطیة بالبالستك األزھار
ھذه النتائج یمكن تفسیرھا في ضوء التأثیر الفسیولوجي لألغطیة ،لتغطیة بالقشبقیة المعامالت عدا معاملة ا

نباتات المحصول نمو األدغال والتي تنافستقلیلمن خاللتحسین ظروف التغذیة للنباتاتإلىالبالستیكیة
الساقطة وغاز ثاني اوكسید الكاربون مما أدى إلى زیادة الغذاء على الماء والغذاء وأشعة الشمس الرئیسي 

األغطیة تعملكما ،)١٩٩١،Al-Masoum(إیجابا على نمو األزھار وتفتحھافي النبات والذي انعكسصنعالم
Hankin(ھاسقوطاحتمالیةمالمسة األزھار والثمار للتربة ولماء الري مما یقلل منعلى تقلیلالبالستیكیة

اإلضاءةزیادة شدة إلىالزیادة في نسبة المواد الصلبة الذائبة لمعامالت التغطیة وقد تفسر ،)١٩٨٢رون ، وآخ
المواد التركیب الضوئي من ثم زیادة نسبة منتجاتزیادة إلىالنبات مما یؤدي إلىالشمس أشعةة من واصلال

بیض یتسبب في زیادةاألالتغطیة بالبالستك إن)١٩٩٣(Acharya◌ِ وِ Guptaفقد بین كل من،الصلبة الذائبة
وSharmaت ھذه النتائج معتشابھ،كما التغطیةأنواعمقارنة مع بقیة نسبة المواد الصلبة الذائبة

Sharma)٢٠٠٣(وSinghوآخرون)علىبصفات التزھیرمعنویاواألبیضاألسودمن تفوق البالستك )٢٠٠٥
.التغطیة بالقش ومعاملة السیطرة

في صفة متوسط والصنف ھابل زیادة معنویة األبیضبالبالستكالتغطیة تداخل بین المعاملةأدتكما
التغطیة بالقش معنویا في نسبة بأوبدون تغطیة ، في حین تفوق الصنف قیصر)٢الجدول (الكلیة األزھارعدد 

اخل بین الصنف قیصر والتغطیة التدأنویتبین من الجدول نفسھ اقدة على باقي معامالت التداخل ،العاألزھار
التداخالت الثنائیة في نسبة المواد الصلبة الذائبة ولكنھا تفوقت معنویا على بعض أفضلكانت األسودكبالبالست
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عند مناقشة تأثیر الذكر نفةاألواألسباباالیجابي للعاملین مشتركالالتأثیرإلىوقد یعزى ذلك . التداخالت
.المفردةالعوامل 

یشیر :لشلیكل لصفات النمو الثمري والحاصبعضاخل فيومعامالت التد) Mulching(معامالت التغطیةتأثیر 
التفوق المعنوي للصنف ھابل على الصنف قیصر في متوسط عدد الثمار ومتوسط وزن الثمرة إلى)٣(الجدول
إلىات الثمار والحاصل یرجع سبب االختالفات في صفوقد ،الكلي وحاصل النبات الواحد والحاصل الواحدة

األصنافبین النباتنموقوةاختالف و)٢٠٠٤(وآخرونHokansonاألصنافالتباین الوراثي بین 
من الشلیك حیث أصنافستة إلنتاجیةفي دراسة ) ٢٠٠٣(Lutchoomunأكدھاوھذه النتائج ) ٢٠٠٠السعیدي،(

األخرىاألصنافعلى )Agathe(لصنففي معدل الحاصل وتفوق ااألصنافحصل على فروقات معنویة بین 
تفوق معنویا على الصنف )Hapil(الصنف ھابل أنمن )٢٠٠٧(الحاصل ، وتشابھت مع خلیفةمعنویا بمعدل 

.قیصر في متوسط وزن الثمرة الواحدة 
على زیادة معنویة في متوسط عدد الثمار لكل نباتأعطتقد ) ةسیطرال(معاملة إن) ٣(یبین الجدولو

معنویا في متوسط وزن الثمرة األسودحظ كذلك تفوق التغطیة بالقش والبالستك ویال،معامالت التغطیة جمیع 
إن،الواحد عند معاملة السیطرة وتم الحصول على اكبر متوسط حاصل للنبات، األخرىالواحدة على المعامالت 

ساعدت ول على نمو ثمري جید ساھمت بالحصوالعوامل التي سببت زیادة كفاءة المجموع الجذري والخضري
فوق معاملةتإنثمار كبیرة الحجم ،أعطتالمصنعة بعملیة التركیب الضوئي وبالتالي في زیادة المواد الغذائیة

ھذه المعاملة قد تفوقت بنسب أنأساسبمتوسط عدد الثمار لكل نبات معنویا یمكن تفسیره على ) السیطرة(
إلىبالنسبة لتفوق معامالت التغطیة معنویا بمتوسط وزن الثمرة الواحدة فیعود أما،)٢الجدول (العاقدةاألزھار

والتي ة في النباتصنعالمواد الغذائیة الممما زاد من حصتھا منھذه المعامالت كونت عدد قلیل من الثمارأن
.تكوین ثمار كبیرة الحجم على حساب تكوین عدد قلیل من الثمار لكل نباتإلىأدت

عدم واحیث الحظ) ٢٠٠٤(وآخرونUlviمع و)٢٠٠١( وآخرونKirnakالنتائج معھذهتماشت
ت الواحد والحاصل الكلي متوسط عدد الثمار للنبافي األسودوجود فروق معنویة بین التغطیة بالقش والبالستك

.للشلیك
ط لعدد الثمار لكل متوسأعلىتم الحصول على ومعامالت التغطیة فقد عند دراسة تأثیر تداخل الصنف و

معاملة السیطرة بینما تم الحصول على اكبر متوسط لوزن الثمرة الواحدة × نبات عند التداخل بین الصنف ھابل 
وبالمقابل تم الحصول على اكبر متوسط لحاصل النبات الواحد ،نتیجة التداخل بین التغطیة بالقش للصنف ھابل 

والذي تفوق معنویا على الصنف قیصر األسودصنف ھابل بالبالستك والحاصل الكلي عند التداخل بین تغطیة ال
وقوة نمو األصنافلتباین الوراثي بین لأعالهالمذكورة األسبابإلىیمكن ان یعزى،لجمیع معامالت التغطیة

.معامالت التغطیةتأثیراتوالنبات 

لصنفي الشلیك الحاصلفي بعض صفات التداخل معامالت و) Mulching(التربةةتأثیر تغطی:)3(جدولال
وقیصرھابل

معامالت الصنف
التغطیة

صفـــــات النمـــو الثمــري والحاصــــل

متوسط تأثیر 
الصنف متوسط عدد 

نبات/الثمار

متوسط وزن 
الثمرة 

) غم(الواحدة

متوسط 
حاصل
حد النبات الوا

نبات/غم

الحاصل 
الكلي

ھكتار/طن 

ھابل

Hapil

متوسط عدد أ2,94أ55,79ب9,50أ5,50رةسیطال
نبات/الثمار

البالستك 
أ ب2,16أ ب41,00ج8,30أ ب4,70األبیض

أ4,74ھابل

ب3,11قیصر

ثمرة متوسط وزن الأ3,10أ58,36أ11,10ب ج3,65البالستك 
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) غم(الواحدةاألسود
أ10,03ھابلأ2,94أ55,55أ11,20أ5,10القش

قیصر
Kaiser’s
samling

ب5,88قیصرب ج1,57ب ج29,95ھـ5,75أ5,15ةسیطرال

البالستك 
ج0,66ج13,26و4,45ج د2,40األبیض

متوسط حاصل
النبات الواحد 

نبات/غم
البالستك 

أ52,67ھابلج1,09ج20,92دھـ6,30د2,20األسود

ب23,08قیصرب ج1,49ب ج28,21د7,00ج د2,70القش

الحاصل الكليمتوســـــــــط تأثیـــــــر التغطیـــــــة
ھكتار/طن 

أ2,79ھابلأ2,26أ42,87ب7,63أ5,33ةسیطرال
ب1,20قیصرب1,41ب27,13ج6,38ب3,55البالستك األبیض
أ2,10أ39,64أ8,70ب2,93البالستك األسود

أ2,22أ41,88أ9,10ب3,90القش
بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوىمعنویا فیما فال تختلنفسھ لكل عامل ولكل تداخل األبجديالمتوسطات التي تشترك بالحرف *

%٥خطأاحتمال

THE INFLUENCE OF SOIL MULCHING ON GROWTH AND YIELD OF
TWO STRAWBERRY VARIETIES

Zuhair A. Dawood             Ayad H. Al-Alaf             Ragheed H. Al-Sultan
Hort. Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
This research was conducted at the Department of Horticulture science and

landscape design College of Agriculture and forestry Mosul University , Iraq, during
the growing season 2006-2007 this study was to investigate the effect of soil mulching
on growth and yield of two varieties of Strawberry (Hapil and Kaisers samling) and
three types of mulches (Polyethylene, black plastic and straw) were used in addition to
control (without mulching).The experiment design was split-split plot within (RCBD)
with three replicates , each experimented unit included 9 plants, all results were tested
by using Duncan's multiple range test at probability of 5%.The obtained results could
be summarized as follows: Most vegetative growth and yield characteristics were
significantly increased in Hapil variety as compared with Kaisers samling variety. Soil
mulching by three types of mulches caused a significant increased in leaf area and
number of stolen per plants. Average weight of fruit increased significant by straw
mulching. The highest percentage of (TSS) recorded by black plastic mulching, at the
same time, soil mulching by Polyethylene caused a significant increased in number of
flowers per plants. There was different effects of interaction treatments between types
of mulches and variety on vegetative, flowering growth and yield characteristics.

المصادر
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