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 .Lactuca sativa L تأثیر بعض المعامالت الزراعیة في نمو وحاصل الخس
  

 محمد طالل عبد السالم الحبار محمد راضي صاحب السعبري* 
 جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات  جامعة بابل/ كلیة الزراعة 

  

 الخالصة
خالل جامعة الموصل  /نفذت التجربة في حقل الخضروات التابع لكلیة الزراعة والغابات 

لدراسة تأثیر موعدین لزراعة  Paris Islandعلى صنف الخس  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الموسم الزراعي 
والمروز ) Plots(طریقتین لزراعة الشتالت بالحقل األلواح وتشرین األول  ٢٠أیلول و  ٢٠: البذور 

)Furrows (یني ـالسماد النتروج رائق لتجزئةـثالث طو) ٤٦یوریا %N (كغم ٦٠اف بمعدل ـضوالم
  ،)مــدون/ادــسم كغم ٣٠+  ٣٠(  +        -   :اآلتيـارنة وكـلة المقماـمع ضالً عنـفدونم /سماد
تم إضافة الدفعة ) دونم/ كغم سماد  ٢٠+  ٤٠(+     ،     ) دونم/ كغم سماد  ٤٠+  ٢٠(+          

بذلك . یوم  ٢١م إضافتھا قبل الحصاد بـ بعد الشتل بأسبوعین أما الدفعة الثانیة فتاألولى من السماد 
تم تنفیذھا في الحقل داخل قطع منشقة وفي تصمیم القطاعات ) ٤×٢×٢(معاملة  ١٦تضمنت التجریة 

بعدد األوراق والمساحة أن صفات النمو الخضري متمثلًة : أوضحت النتائجالعشوائیة الكاملة 
یقي عند الحصاد ازدادت وبصورة معنویة رأس التسوال وزن ومتوسط ، محیط الرأس نبات/الورقیة

) أیلول ٢٠(مقارنة بالزراعة بالموعد األول ) تشرین األول ٢٠(وذلك عند الزراعة بالموعد الثاني 
تفوقت طریقة الزراعة باأللواح على طریقة الزراعة بالمروز في حین لم یظھر لطرائق تجزئة وكذلك 

تفوق واضح إلضافة النمو الخضري السابقة مع ظھور السماد النتروجیني أي تأثیر معنوي في صفات 
انعكس التأثیر المعنوي ). المقارنة(السماد النتروجیني وبطرائقھ المختلفة على النباتات غیر المسمدة 

ازدادت معنویاً نسبة التفاف  إذواإلیجابي للعوامل السابقة لصفات النمو الخضري في صفات الحاصل 
تماشى . الحصاد وبتأثیر العوامل السابقة عندسویقي للرؤوس للدونم الرؤوس والحاصل الكلي والت

مع تأثیرھم منفردین وأعطت للعوامل المدروسة التأثیر اإلیجابي واإلضافي للتداخل الثنائي والثالثي 
بالسماد النتروجیني طریقة األلواح والذي تم تسمیدھا والمزروعة بالنباتات المزروعة في الموعد الثاني 

دونم /طن ٢٠.٢٢٤أعلى حاصل كلي للرؤوس بلغ دونم /كغم سماد ٣٠ + ٣٠قة تجزئة السماد وبطری
 ٢٠وطریقة الزراعة والمسمدة بطریقة تجزئة السماد في حین أعطت النباتات المزروعة بنفس الموعد 

  . دونم /طن ١٦.٧١١بلغ دونم أعلى حاصل تسویقي للرؤوس /كغم سماد ٤٠+ 
  المقدمة

 Asteraceaeالذي یعود إلى العائلة المركبة ) .Lettuce )Lactuca sativa Lیعد الخس 
وذلك نظراً لقیمتھ من محاصیل الخضر الشتویة المھمة التي تزرع في العراق والعالم على حد سواء 

أو فقد حتى استھالكھا ، وترجع األصناف المحلیة الغذائیة العالیة والتي نادراً ما یطرأ علیھا تغییر 
 Cos(اف األجنبیة التي تزرع في العراق إلى مجموعة الخس ذو الرؤوس المتطاولة ــصنوغالبیة األ

or Romaine ( في قائمة  ٢٦وتعد ھذه المجموعة األغنى في قیمتھا الغذائیة ویقع الخس في التسلسل
  ) . ١٩٩٩،  Ryder(القیمة الغذائیة لمحاصیل الخضر والفاكھة 

ھذا لنتاج اإلمدة عن المساحات المزروعة ومعدل حدیثة موثقة ومعتال توجد إحصائیة 
في المنطقتین الوسطى المحصول في العراق ولكن من المعروف أن ھنالك مساحات ال بأس بھا تزرع 

والتي والشمالیة وأن توفر ھذا المحصول في السوق یعتمد في البدایة على إنتاجھ من المنطقة الوسطى 
 الصیف لیعطي محصوالً خالل موسم الشتاء في حین یباشرفي أواخر یباشر بزراعة البذور فیھا 

مطلوب (في المنطقة الشمالیة خالل أواخر الخریف لیعطي محصوالً خالل موسم الربیع البذور  بزراعة
  ) . ١٩٨٩وآخرون ، 

والتي یكون ) الجویة واألرضیة(یتأثر نمو وإنتاج محصول الخس بالعدید من العوامل البیئیة 
في خدمة ھذا المحصول یعد وأن اتباع األسالیب الجیدة لة تأثیر ھذه العوامل مجتمعًة فیھا النمو محص

والتي من أھمھا االھتمام بتحدید موعد الزراعة األمثل في تحسین إنتاجیة الدونم من العوامل الرئیسة 
یعد  طر إذوحسب كل منطقة إنتاج والتي لم تأخذ اھتمام الباحثین باألخص في المنطقة الشمالیة من الق

  .ة ممكنة مدألطول مھماً إلدامة استمرار تواجده في السوق ) خالل الربیع(إنتاجھ في ھذه الفترة 
  

  بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
  ١٠/٢٠٠٧/وقبولھ  ١٥/٨/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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دینا أي دراسة الدراسات التي توفرت لدینا حول موعد الزراعة قلیلة جداً في حین لم تتوفر ل
أنھ یباشر بزراعة ) ١٩٨٩(لقد أشار مطلوب وآخرون . منشورة على طریقة الزراعة لمحصول الخس 

أن الزراعة قبل ھذا الموعد  إذخالل الفترة من أیلول حتى أواخر تشرین األول في وسط العراق الخس 
بب ارتفاع درجة بس ردیئةإلى نقصان نسبة اإلنبات والحصول على محصول ذي نوعیة ؤدي تقد 

فیؤدي إلى بطيء نمو الشتالت بسبب انخفاض درجات الحرارة الحرارة أما التأخیر عن ھذا الموعد 
في الدایة خالل شھري تشرین بزراعة بذور الخس خالل فصل الشتاء بینما یباشر في شمال العراق 

قبل الطائي وآخرون  ت في الموصل منـوفي دراسة أٌجری. األول والثاني لیعطي محصوالً ربیعیاً 
تشرین األول في النمو  ٥أیلول و  ٢٥و  ٥تأثیر ثالثة مواعید لزراعة البذور  حول لدراسة) ١٩٩٠(

لوحظ أن تأخیر موعد الزراعة تسبب في نقصان غالبیة صفات والحاصل للخس الصنف المحلي ، 
وطول الطري لألوراق الوزن وعدد األوراق وثالً في انخفاض في ارتفاع النبات النمو الخضري مم

دونم /أعلى حاصل كلي للرؤوس) أیلول ٥(وأعطت النباتات المزروعة في الموعد األول الساق 
  . واختلفت معنویاً مع نباتات الموعدین الثاني والثالث 

یؤدي إلى زیادة صفات النمو لقد أجمع العدید من الباحثین أن التسمید النتروجیني للخس   
لدراسة معدل ) ١٩٦٢(  Yameguchiو   Zinkة أُجریت من قبل بفي تجرو. والحاصل الخضري 

من المواد % ٧٠، أن  Crispheadالتابع إلى مجموعة  Great Lakesالنمو لمحصول الخس صنف 
یتم والكالسیوم والمغنسیوم والصودیوم الغذائیة الممتصة ولكل من النتروجین والفسفور والبوتاسیوم 

حصاد للرؤوس وأن ھذا السلوك في االمتصاص یقابلھ زیادة في معدل أول  من یوم ٢١امتصاصھا قبل 
، وأشارا إلى أن اإلضافة المبكرة نمو النبات والذي اعتمد تقدیره على الزیادة في المساحة الورقیة 

بفعل حركة نتیجة لسھولة غسلھ ھذا العنصر للنتروجین وفي بدایة النمو تسبب فقدان نسبة كبیرة من 
في لھذا العنصر یحتاجھا نبات الخس خارج منطقة انتشار الجذور وأن أغلب المتطلبات التربة  الماء في

(  جیني بعد الخف وباقي الكمیة من السماد النترویة الكم(   )  بإضافةالمراحل المتأخرة للنمو وأوصیا 
ح كل أوض. ) ١٩٧٩( Gardenerو  Pewووافقھما في ذلك تضاف قبل شھر من الحصاد الكمیة  )

:  ١٨األولى بشكل سماد مركب أن إضافة السماد النتروجیني على دفعتین ) ١٩٨٩(من حافظ وعلي 
 ھكتار/كغم٥٠أثناء تنعیم التربة والثانیة على شكل یوریا بمعدل  ھكتار/كغم٢٠٠وبمعدل  ١٨:  ١٨

كبیر في زیادة ، أن إضافة السماد على دفعتین لھ تأثیر ) یوم من الشتل ٢٥(شھرین من الزراعة وبعد 
 على دفعة واحدة ركبالسماد الم بإضافةالمساحة الورقیة واإلسراع في معدل النمو الخضري مقارنة 

أن إضافة السماد النتروجیني للخس صنف ) ١٩٩٦( Abdel-Razik بین . وأثناء تنعیم التربة 
White Paris  ٢٠.٥(ت األمونیوم سلفاعلى شكل%N  ( ٣٠٠ و ٢٠٠ و ١٠٠ وبمعدل صفر 

أسبوع بعد الشتل ثم رش النباتات بالسماد  ٧ و ٥ و ٣وعلى ثالث دفعات متساویة بعد  ھكتار/كغم
ولمرة واحدة أو مرتین أو ثالث مرات وبفترة ) مع عناصر صغرى N% ٥( Waxalالورقي 

ي أن زیادة مستویات السماد النتروجین ،أسبوعین بین رشة وأخرى وابتداًء بعد ثالث أسابیع من الشتل 
الوزن ونبات /المتمثلة في زیادة طول النبات، عدد األوراقصفات النمو الخضري في زیادة تسبب 

واستنتج أنھ للحصول على ، والوزن الطري للرأس طول الساقوالطري والجاف لألوراق والساق، 
ق مع الرش بالسماد الورقي الساب ھكتار/ كغم٢٠٠یتم التسمید بمعدل وبصورة اقتصادیة  حاصل عال

على أن إضافة السماد النتروجیني للخس الصنف المحلي ) ١٩٩٩(الحظ سرحان وآخرون . ولمرتین 
دونم وعلى دفعتین متساویتین األولى بعد /كغم سماد ٣٠ و ٢٠ وصفر شكل یوریا وبمستویات 

سببت تمستویات السماد النتروجیني ن زیادة إأسبوعین من الشتل والثانیة بعد شھر من الدفعة األولى ، 
نبات ، قطر الساق والوزن / ، عدد األوراق رتفاع النباتفي زیادة افي زیادة النمو الخضري والمتمثلة 

  . الطري للرأس 
في المنطقة تحدید موعد وطریقة الزراعة المثلى لمحصول الخس البحث إلى دراسة یھدف   
زئتھ المختلفة في النمو وكمیة وبطرائق تجتأثیر إضافة السماد النتروجیني وكذلك  )الموصل( الشمالیة

  .  Paris Islandونوعیة الحاصل لصنف الخس المستورد 
  
  وطرائقھمواد البحث 

جامعة الموصل وللموسم / نفذت التجربة في حقل الخضروات التابع لكلیة الزراعة والغابات 
دونم /٣م١٠السماد الحیواني لھا بمعدل في تربة مزیجیة وبعد إضافة  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الزراعي 

١ 
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/ ملغم ١٠٠و  ٠.٨٩ و ٩٠احتوائھا على ونتائج تحلیل التربة أوضحت ) . ١٩٨٩(مطلوب وآخرون 
استخدم في التجربة بذور الخس . الفسفور والبوتاسیوم وعلى التوالي ومن عناصر النتروجین  غمك

كة والمنتج من قبل شر Cos or Romaineالتابع لمجموعة الخس  Paris Islandالصنف المستورد 
Nigara  تشرین  ٢٠أیلول و  ٢٠ :تم استخدام موعدین لزراعة البذور في الدایة وھما. األمریكیة

و المبید الفطري التیشجازول تم تھیئة تربة الدایة بإضافة السماد الحیواني المتحلل  إذ،  ٢٠٠٣/ األول 
(Tischigjazol)  الشتالت  وبعد وصولتر /٣سم ٥٠كرشة وقائیة للتربة والشتالت الناتجة وبمعدل

ولكال الموعدین كانون األول  ٢٠و تشرین الثاني  ١للحجم المناسب للشتل تم إجراء الشتل بالحقل في 
والمروز  )Plots(األلواح  تم اختیار طریقتین لزراعة الشتالت بالحقل وھما. وعلى التوالي 

)Furrows ( اشتملت طریقة الزراعة حیث  ٢م٦وبلغت مساحة الوحدة التجریبیة لكال الطریقتین
سم أما طریقة الزراعة بالمروز فاشتملت على ثالثة ٤٠باأللواح ستة خطوط المسافة بین خط وآخر 

وُزرعت الشتالت على جھتي المرز وبذلك بلغ عدد النباتات لكل سم ٨٠المسافة بین مرز وآخر مروز 
نمو الشتالت في الحقل تم إضافة بعد . )خط/نبات ١٠(نبات  ٦٠وحدة تجریبیة ولكال طریقتي الزراعة 

وحسب ) دونم/Nكغم ٢٧.٦(دونم /كغم سماد٦٠وبمعدل واحد ھو) N% ٤٦(السماد النتروجیني یوریا 
ي إضافة السماد الكیمیائتم . )١٩٩٢( وآخرون Walworthو  )١٩٨٩(ما أوصى بھ مطلوب وآخرون 

األولى بعد الشتل بأسبوعین تین ولجمیع الوحدات التجریبیة المسمدة بالسماد النتروجیني على دفع
 واستخدم ثالث طرائق لتجزئة السماد النتروجیني ولدفعتي اإلضافةیوم  ٢١بـ والثانیة قبل الحصاد 

   :وكاآلتي

  ) دونم/ كغم سماد ٤٠+  ٢٠+      (      -ب          )دونم/كغم سماد٣٠+  ٣٠(    +       - أ

  ) دونم/دكغم سما ٢٠+  ٤٠+     (     -جـ 

فقد أُضیف إلیھا السماد الحیواني أثناء تحضیر التربة وبالكمیة نفسھا والتي أما معاملة المقارنة 
  .يئریبیة المسمدة بالسماد الكیمیاتم إضافتھا لجمیع الوحدات التج

وتم تنفیذھا في الحقل باستخدام ) ٤×  ٢×  ٢(معاملة  ١٦اشتملت بذلك ھذه التجربة على   
وفي تصمیم   Factorial experiment within split - plotsاخل قطع منشقة تجربة عاملیة د

 Main(ة ـع الرئیسـي القطــة فــوضعت مواعید الزراع إذ RCBDالقطاعات العشوائیة الكاملة 
plots( وطرائق تجزئة السماد النتروجیني في القطع الثانویة طریقتي الزراعة  والتوافق بین)Sub 
plots(  اشتملت عملیات الخدمة بعد الشتل بالحقل عدة عملیات . معاملة ثالث مرات وكررت كل

وحسب حاجة النبات وتم تسمید جمیع نباتات التجربة إضافة إلى معاملة المقارنة بسماد السوبر زراعیة 
وتم إضافتھ بعد أسبوعین من الشتل دونم /كغم سماد٥٠وبمعدل ) P2O5% ٤٧ – ٤٦( ثالثي فوسفات

ولنباتات  ١٢/٣/٢٠٠٤تم حصاد الرؤوس یدویاً بتاریخ . لدفعة األولى للسماد النتروجیني ومع إضافة ا
  . ولنباتات الموعد الثاني ١٦/٤/٢٠٠٤الموعد األول و 

والتي اشتملت على عدد جریت القیاسات للصفات المتعلقة بالنمو الخضري أُ  :الصفات المدروسة
 ٩(ة ــدة تجریبیــوح/ة رؤوسـوعلى ثالثنبات /ةنبات ، محیط الرأس والمساحة الورقی/األوراق

تم اختیارھم بصورة عشوائیة أما القیاسات المتعلقة بالحاصل فتم قیاسھا على جمیع نباتات ) معاملة/نبات
  . الوحدة التجریبیة وللمكررات الثالث 

القمة النامیة تم حساب جمیع أوراق الرأس ما عدا الصغیرة جداً والموجودة في  :نبات/عدد األوراق -١
  .للساق 

حول أعرض منطقة فیھ ثم قیاس طول الخیط تم قیاس محیط الرأس بلف خیط  :)سم( محیط الرأس -٢
  . بالمسطرة

أوراق من الرؤوس الثالثة ومن مواقع متشابھة  ١٠تم اختیار  ):٢سم(نبات /المساحة الورقیة -٣
وبوساطة  قرص/ ٢سم١أقراص بمساحة  ١٠ رأس ثم أُخذ الوزن الطري لھذه األوارق ثم أُخذ/ تقریباً 

ثم احتسبت ثم أُخذ الوزن الجاف لألقراص واألوراق المأخوذة منھا ) Cork borer(ثاقبة الفلین 
  . على أساس الوزن الجاف بطریقة النسبة والتناسب نبات/المساحة الورقیة

١ 
٢ 

١ 
٢ 

١ 
٣ 

٢ 
٣ 

٢ 
٣ 

١ 
٣ 
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الجذور بعد إزالة تم حساب متوسط وزن الرأس التسویقي  ):غم(متوسط وزن الرأس التسویقي  -٤
جمیع الرؤوس للوحدة التجریبیة والصالحة واألوراق الخارجیة غیر الصالحة للتسویق ثم وزنت 

  .متوسط وزن الرأسسمت على عددھا إلیجاد قللتسویق ثم 
تم قیاسھا بالحقل وذلك بحساب عدد الرؤوس المزھرة  (%):النسبة المئویة للنباتات المزھرة  -٥
بكل وحدة تجریبیة مقسوماً على العدد الكلي للرؤوس مضروباً ) تھا باستطالة الساقوالتي تمیزت نباتا(

 ×١٠٠ .  
قُدرت من حساب عدد الرؤوس الملتفة مقسوماً على العدد  (%):النسبة المئویة اللتفاف الرؤوس  -٦

  . ١٠٠× الكلي للرؤوس مضروباً 
من حاصل الوحدة للدونم  للرؤوس ليتم احتساب الحاصل الك ):دونم/طن( للرؤوس الحاصل الكلي -٧

  . ٢م٢٠٠٠وعلى اعتبار أن مساحة الدونم الفعلیة التجریبیة 
 للرؤوس حساب الحاصل الكليتم حسابھ بنفس طریقة  ):دونم/طن( للرؤوس الحاصل التسویقي -٨

  . وبعد إزالة الجذور واألوراق الخارجیة والغیر صالحة للتسویق 
باستخدام التصمیم المستخدم واستعمال الحاسب االلكتروني  ُحللت النتائج إحصائیاً حسب  
باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال وقورنت المتوسطات ) ١٩٩٦( SASبرنامج 

٥.%  
تم تسجیل المعدالت الشھریة لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى والرطوبة النسبیة وطول   

ة مدخالل یبین البیانات السابقة ) ١جدول ال(والجدول التالي لتجربة تنفیذ اخالل فترة الفترة الضوئیة 
  . تجربةتنفیذ ال

  

المعدالت الشھریة لدرجات الحpرارة الصpغرى والعظمpى والرطوبpة النسpبیة وطpول الفتpرة  :)١(جدول ال
  ة تنفیذ التجربةمدخالل  الضوئیة

 االشھر السنة
درجة الحرارة 

 )°م(الصغرى 
درجة الحرارة 

 )°م(ى العظم
معدل درجة 

 )°م(الحرارة 

معدل 
الرطوبة 

 %النسبیة 

معدل عدد 
ساعات 
السطوع 
الشمسي 

 )ساعة(

٢٠٠٣ 

 ١٢.٥ ٣٢ ٢٨.٦ ٣٧.٩ ١٩.٤ أیلول
 ١١.٢ ٤٥ ٢٤.١ ٣٢.٣ ١٦.٠ تشرین األول
 ١٠.٠ ٦٣ ١٤.٥ ٢١.٢ ٧.٨ تشرین الثاني
 ٩.٣ ٨٢ ٩.٧ ١٤.١ ٥.٣ كانون األول

٢٠٠٤ 

 ٩.٦ ٨٠ ٩.٣ ١٣.٥ ٥.٢ كانون الثاني
 ١٠.٧ ٧٥ ٩.٥ ١٤.٢ ٤.٨ شباط
 ١١.٩ ٦٢ ١٥.١ ٢٢.٥ ٧.٧ آذار
 ١٣.٣ ٥٧ ١٧.٩ ٢٥.٨ ١٠.٥ نیسان
  الموصل–دائرة األنواء الجویة 

  
  النتائج والمناقشة

معنویاً في ) ٢٠/١٠(تفوق النباتات المزروعة في الموعد الثاني ) ٣و٢( ینتوضح نتائج الجدول
نبات و متوسط وزن الرأس التسویقي /، محیط الرأس ، المساحة الورقیةبات ن/متوسط عدد األوراق

إلى أن نباتات الموعد الثاني ولربما یعود التفوق ) ٢٠/٩(على النباتات المزروعة في الموعد األول 
ة وشدة اإلضاءة مدممثلًة في زیادة تعرضت إلى ظروف مناخیة أكثر مالئمة وأثناء نموھا في الحقل 

ومسبباً في زیادة عدد األوراق للنبات ومساحة الورقة الواحدة ) ١جدول ال(في درجة الحرارة وارتفاع 
سط وزن الرأس التسویقي وزیادة متوللنبات وانعكس التأثیر في زیادة محیط الرأس  ورقیةوالمساحة ال

و إلى انعدام نسبة النباتات المزھرة لنباتات الموعد الثاني في حین ارتفعت نسبة النباتات / أو لنباتاتھا 
والتي امتازت ھذه النباتات بصغر حجم  )٣جدول ال( %١٧.٩١المزھرة لنباتات الموعد األول إلى 

 وآخرون Bierhuizenو ) ١٩٧١( Bensinkتستند ھذه التفسیرات إلى ما أشار إلیھ . أوراقھا
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دة الطاقة الضوئیة ودرجة من أن معدل تكوین ونمو األوراق في نبات الخس یزداد بزیا) ١٩٧٣(
  .الحرارة

للنباتات أما بالنسبة إلى تأثیر طریقة الزراعة فیالحظ من الجداول نفسھا التفوق المعنوي   
نبات /رقیة، محیط الرأس ، المساحة الونبات /المزروعة في األلواح على المروز في عدد األوراق

ومتوسط وزن الرأس التسویقي ولربما یعود السبب إلى أن طریقة الزراعة باأللواح لھا القدرة على 
في حین یؤخذ نتیجة قلة فقدھا للماء االحتفاظ بالرطوبة والعناصر السمادیة المضافة بصورة أفضل 

وجفاف قمة المرزعن لسمادیة على طریقة الزراعة بالمروز زیادة فقدھا للماء وبالتالي فقدان العناصر ا
إلى زیادة توفر و / أو ) ١٩٨٩عبد الجواد وآخرون ، (إذ یعمل بطن المرز مصرفاً لقمتھ بطنھ 

والتي تشجع على النمو وبكمیة مناسبة وباستمرار الرطوبة حول الجذور عند الزراعة باأللواح 
  . طریقة المروزثالیة عند الزراعة بالخضري في حین ال تتوفر مثل ھذه الظروف الم

فیالحظ من الجداول أما بالنسبة لتأثیر السماد النتیروجیني المضاف وبطرائق تجزئتھ المختلفة   
نبات ومتوسط /نبات ، محیط الرأس، المساحة الورقیة/لعدد األوراقنفسھا التفوق المعنوي الواضح 

في حین لم یظھر لمعامالت دة وزن الرأس التسویقي وللنباتات المسمدة مقارنة مع النباتات الغیر مسم
تتفق ھذه النتائج حول تأثیر إضافة السماد مع كل من . تجزئة السماد المختلفة فیما بینھا أي تأثیر معنوي

Abdel-Razik )ولربما یعود السبب في زیادة صفات النمو ) ١٩٩٩(وسرحان وآخرون ) ١٩٩٦
و حیث یدخل ھذا العنصر في تركیب معظم في زیادة النمالخضري السابقة للدور اإلیجابي للنتروجین 

واألحماض النوویة والكلورفیل وبعض المواد األخرى المواد الحیویة المھمة في النبات مثل البروتینات 
وكذلك في دوره في بناء األوكسینات المھمة مما یساعد في زیادة سرعة انقسام الخالیا وزیادة أعدادھا 

  . )١٩٨٢وسید محمد ،  ١٩٧٥،  Devlin(م الخالیا واستطالتھا التي لھا دور فعال في تنشیط انقسا
الزیادة المعنویة في النسبة المئویة للنباتات المزھرة عند الحصاد  )٣جدول ال(توضح نتائج   

مقارنة بالنباتات المزروعة في % ١٧.٩١والتي بلغت ) ٢٠/٩(وللنباتات المزروعة في الموعد األول 
نباتات الموعد ولربما یرجع السبب في اتجاه تي لم تزھر نباتاتھا مطلقاً وال) ٢٠/١٠(الموعد الثاني 

من ھذه النباتات إلى الحجم المالئم لالستجابة لدرجات  ال بأس بھااألول للتزھیر إلى وصول نسبة 
ومسببتاً في تحفیز ھذه النباتات للتزھیر  وذلك عند ارتفاع درجة ) االرتباع(الحرارة المنخفضة 

في حین لم تتھیأ مثل ھذه الظروف للنباتات المزروعة في الموعد الثاني زیادة طول النھار الحرارة و
عند انخفاض درجات الحرارة واتجاه نباتاتھا  وعدم اجتیازھا طور الحداثة وذلك لصغر حجم نباتاتھا
  . )١جدول ال(طول النھار زیادة عند ارتفاع درجة الحرارة ولتكوین الرؤوس السریع 

الشتالت بالحقل وكذلك إلضافة السماد النتروجیني وبطرائق تجزئتھ  زراعة ر لطریقةلم یظھ  
رغم ظھور انخفاض غیر النسبة المئویة للنباتات المزھرة عند الحصاد في المختلفة أي تأثیر معنوي 

دونم والتي بلغت فیھا /كغم سماد٢٠+  ٤٠و  ٤٠+  ٢٠معنوي مع إضافة السماد وبطریقتي التجزئة
والتي بلغت فیھا  )المقارنة(بعدم إضافة السماد على التوالي مقارنة % ٦.٨٠و  ٧.٤٩التزھیر نسبة 

  %. ١١.٥٢نسبة التزھیر 
على النباتات ) ٢٠/١٠(تفوق النباتات المزروعة في الموعد الثاني  )٣( تشیر نتائج الجدول

وأن ھذه النتیجة متوقعة في النسبة المئویة اللتفاف الرؤوس ) ٢٠/١٠(المزروعة في الموعد األول 
لتكوین ولنباتات الموعد األول ومالئمة الظروف البیئیة وذلك لزیادة النسبة المئویة للنباتات المزھرة 

لنباتات الموعد الثاني والتي تمیزت ھذه النباتات بكبر محیط ووزن رؤوسھا وانعدام الرؤوس ) التفاف(
 Nothmannمع ما أشار إلیھ مناقشتھا تتفق ھذه النتائج والتي سبق  )٣و  ٢ ینجدولال(نباتاتھا المزھرة 

التي تعرضت لھا نباتات (ارتفاع درجة الحرارة وزیادة شدة اإلضاءة من أن ) ١٩٧٧و  ١٩٧٦(
والتي یظھر أنھا مرتبطة بتكوین یساعد على تطور أوراق عریضة  )٢جدول ال ، الموعد الثاني

  . الرؤوس
فوق المعنوي في النسبة المئویة اللتفاف الرؤوس عند الحصاد یالحظ من نتائج الجدول نفسھ الت  

وللنباتات المزروعة بطریقة األلواح على المروز ولربما ترجع الزیادة إلى أن طریقة الزراعة باأللواح 
لھا القابلیة على االحتفاظ بالرطوبة والعناصر الغذائیة بصورة أفضل من طریقة الزراعة بالمروز 

ة الرطوبة حول الجذور وللنباتات المزروعة بطریقة األلواح تسبب في خفض حرارة فضالً عن أن زیاد
 Nothmannمن الحرارة المرتفعة وكما أشار إلیھ  لتكوین الرؤوسوالتي تكون أكثر مالئمًة الجذور 

)١٩٧٧،  ١٩٧٦( .  
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نتائج  أما بالنسبة إلى تأثیر التسمید النتروجیني المضاف وبطرائق تجزئتھ المختلفة فتشیر  
مقارنًة اللتفاف الرؤوس الجدول نفسھ التفوق المعنوي للنباتات المسمدة عند الحصاد بالنسبة المئویة 

بالنباتات غیر المسمدة والتي أعطت أقل نسبة اللتفاف الرؤوس في حین أعطت النباتات المسمدة 
لف معنویاً مع النباتات ولم تختأعلى نسبة اللتفاف الرؤوس دونم /كغم سماد٢٠+  ٤٠وبطریقة التجزئة 

إن الزیادة في النمو الخضري المتمثل بزیادة عدد . دونم/كغم سماد٣٠+ ٣٠المسمدة وبطریقة التجزئة 
نبات وبالتالي زیادة متوسط وزن الرأس التسویقي /محیط الرأس والمساحة الورقیةنبات ، /قااألور

) ٣جدول ال(رة ــمئویة للنباتات المزھبالنسبة الوكذلك االنخفاض غیر المعنوي ) ٣و  ٢ ینجدولال(
لزیادة النسبة المئویة للرؤوس الملتفة وللنباتات المسمدة المسمدة لربما السبب األكثر تفسیراً وللنباتات 

  . مقارنًة بالنباتات غیر المسمدة
في الحاصل ) ٢٠/١٠(تفوق النباتات المزروعة في الموعد الثاني ) ٤( الجدول تشیر نتائج  
وبنسبة ) ٢٠/٩(التسویقي للرؤوس عند الحصاد على النباتات المزروعة في الموعد األول الكلي و

وكذلك تفوقت  وعلى التوالي للرؤوس لكل من الحاصل الكلي والتسویقي% ١٧٧و  ١٤٠زیادة بلغت 
اصل وكان التأثیر معنویاً للحطریقة األلواح على المروز في كال الصفتین السابقتین بالنباتات المزروعة 

و  ٩.٩٦وبنسبة زیادة بلغت في الحاصل الكلي في حین لم تصل الزیادة حد المعنویة التسویقي 
إن الزیادة في صفات النمو . لكل من الحاصل الكلي والتسویقي للرؤوس وعلى التوالي% ١٥.٣٦

لواح بطریقة األ وكذلك النباتات المزروعة الثاني الخضري المدروسة وللنباتات المزروعة في الموعد
للنباتات المزھرة وللنباتات والتي سبق مناقشتھا وكذلك االنخفاض المعنوي في النسبة المئویة 

  . للزیادة في الحاصل الكلي والتسویقي للرؤوس المزروعة في الموعد الثاني لربما السبب األكثر تفسیراً 
فیالحظ من الجداول ة وبطرائق تجزئتھ المختلفأما بالنسبة لتأثیر السماد النتروجیني المضاف   

في الحاصل الكلي والتسویقي للرؤوس وللنباتات المضاف إلیھا السماد نفسھا التفوق المعنوي الواضح 
وبطرائق تجزئتھ المختلفة مقارنًة مع النباتات الغیر مسمدة في حین لم تختلف جمیع  النتروجیني

 ٣٠النباتات المسمدة بطریقة التجزئة وأعطت  معنویاً فیما بینھاالطرائق المستخدمة ولكال الصفتین 
دونم في /كغم سماد٢٠+  ٤٠في الحاصل الكلي ونفس المعاملة مع طریقة التجزئة دونم /كغم سماد٣٠+

الغیر مسمدة ولكل من مقارنًة مع النباتات % ١٨١.٠و  ١٥٦.٦الحاصل التسویقي أعلى زیادة بلغت 
،  )١٩٨٨(مع ما وجده حافظ وعلي فق ھذه النتائج تت .والتسویقي للرؤوس وعلى التوالي الكلي الحاصل

Abdel-Razik )في الحاصل إلى ، ولربما تعود ھذه الزیادة ) ١٩٩٩(وسرحان وآخرون ) ١٩٩٦
وزن الرأس والذي انعكس إیجابیاً في زیادة متوسط دور النتروجین في زیادة صفات النمو الخضري 

جدول ال( لنباتات المسمدةولدة وذلك لقلة نسبة التزھیر وكذلك إلى زیادة عدد النباتات المحصو التسویقي
٣ .(  

التأثیر غالبیة الصفات السابقة لتوضح نتائج التداخل الثنائي والثالثي بین العوامل المدروسة و  
في حین لم یظھر لعاملي موعد الزراعة والسماد النتروجیني المضاف المعنوي واإلیجابي الواضح 

وبصورة عامة  ،وطرائق تجزئة السماد النتروجیني المضافلطریقتي الزراعة التأثیر الواضح والفعال 
 ٣٠لیھا السماد بطریقة التجزئة والمضاف إ )٢٠/١٠(النباتات المزروعة في الموعد الثاني أعطت 

 فيدونم /طن٢٠.٢٢٤طریقة األلواح أعلى حاصل كلي للرؤوس بلغ والمزروعة بدونم /كغم سماد٣٠+
والمزروعة في الموعد األول دونم /كغم سماد٤٠+ ٢٠المسمدة بطریقة التجزئة أعطت النباتات  حین

  . دونم/طن١٦.٧٧١بلغ طریقة الزراعة نفسھا أعلى حاصل تسویقي بو
أن استخدام األسمدة العضویة في ھذه التجربة من االستنتاجات المھمة التي یجب التأكید علیھا   
مكن االعتماد علیھا من دون استخدام األسمدة الكیمیاویة ال ی) دونم/٣م١٠(وبالكمیة المضافة لوحدھا 

في حالة العضویة وعلیھ تؤكد التجربة استخدام معدالت أعلى لألسمدة ) خصوصاً األسمدة النتروجینیة(
 ٢٠بعد االستغناء عن األسمدة الكیمیاویة مع دراسة استخدام مواعید زراعة أخرى متأخرة الرغبة 

استمرار لضمان المنطقة الشمالیة من القطر وذلك اإلنتاج الربیعي في وذلك لغرض  تشرین الثاني
  . لفترة أطولالمحصول في السوق العراقي  ھذا تواجد

  
EFFECT OF SOME AGRICULTURAL TREATMENTS ON GROWTH 

AND YIELD OF LETTUCE  Lactuca sativa L. 
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ABSTRACT 
 This study was conducted in vegetable farm in the college of Agriculture 
and Forestry, Mosul University during 2003-2004 growing season to 
investigate the effects of two sowing dates: the Sept.20th and Oct. 20th, two 
planting methods of seedling: plots and furrows  and with the application of 
nitrogen fertilizer (Urea 46% N) at rates 0 and 60 Kg/Donnum applied at two 
doses with three methods of splitting: 1- Half of the total amount was added 
after two weeks from transplanting and the other half was added at 21 days 
prior to harvest (30 + 30Kg Urea /Donnum). 2- One third of the total amount 
added after two weeks from transplanting and the other two thirds was added at 
21 days prior to harvest (20 + 40Kg Urea/Donnum). 3- Two thirds of the total 
amount added two weeks from transplanting and the other one third added at 21 
days prior to the harvest (40 + 20Kg Urea/Donnum) on growth, yield and 
quality of lettuce cv. Paris Island. The experiment consisted of 16 treatments 
conducted in the field in a factorial experiment within split plot using the 
Randomized Complete Block Design with three replicates. Results indicated 
that vegetative growth i.e. leaf number/plant, leaf area/plant, head 
circumferences and mean weight of marketable head were increased 
significantly by second sowing date (Nov. 20th), plot planting method as well as 
by applying nitrogen fertilizer, while the methods of splitting of nitrogen 
fertilizer had no significant effect on most above mention characters. A similar 
favorable effect of second sowing date (No.20th), plot planting method and 
applying nitrogen fertilizer on yield characters was obtained at harvest, 
However, it has increased significantly folded head percentage, total and 
marketable yield, whereas the percentage of bolting plants only decreased 
significantly by second sowing date. The interaction among sowing date, 
plating methods, nitrogen application gave positive and significant increase in 
the total and marketable yield.  

 
  المصـادر

 تأثیر التسمید النیتروجیني وطpرق التغطیpة علpى نمpو).١٩٨٨(حافظ، فوزي طھ وھیثم عبد السالم علي 
 :)١( ١، مجلpة البصpرة للعلpوم الزراعیpة. وحاصل الخس وأثرھمpا علpى تكpوین السpیقان الزھریpة

٣٧-٣٠.  
 تpأثیر مسpافة الزراعpة). ١٩٩٩(د الجبار إسماعیل الحبیطي ومصلح محمد سعید عب. سرحان، طھ زبیر

ول المpؤتمر العلمpي األ) .Lactuca sativa L(والتسpمید النیتروجینpي فpي نمpو وحاصpل الخpس 
  .١٠٥٦-١٠٥١): ٧( ٢مجلة جامعة دھوك، ) نیسان ٢٩ – ٢٧( لجامعة دھوك

دار ). ترجمppة(ھppا الحیویppة ـ تیppة فسppلجتھا وكیمیاؤالھرمونppات النبا). ١٩٨٢(سppید محمppد، عبppد المطلppب 
  .جامعة الموصل ـ العراق. للطباعة والنشر الكتب

تppأثیر موعppد ). ١٩٩٠(الطppائي، عبppد الجبppار اسppماعیل، محمppد علppي العسppاف ومppزاحم ایppوب عبppد هللا 
نpي المؤتمر العلمي التق). الصنف المحلي(الزراعة والسماد النیتروجیني على نمو وحاصل الخس 

  .مؤسسة المعاھد الفنیة/ الثاني
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مقدمpة فpي ). ١٩٨٩(عبد الجواد، عبد العظیم أحمد، نعمpت عبpد العزیpز نpور الpدین وطpاھر بھجpت فایpد 
  .القاھرة/ الدار العربیة للنشر والتوزیع. الطبعة األولى). أساسیات اإلنتاج( علم المحاصیل 

. إنتpاج الخضpراوات). ١٩٨٩(ح عبpدول مطلوب، عدنان ناصpر، عpز الpدین سpلطان محمpد وكpریم صpال
  .جامعة الموصل ـ العراق. دار الكتب للطباعة والنشر. الجزء األول

Abdel-Razik, A. H (1996). Response of lettuce to N-rates and waxal foliar 
fertilizer in sandy soil. Alexa. J. Agric. Research. 41: 359 - 368. 

Bensink, J. (1971). On morphogenesis of lettuce leaves in relation to light and 
temperature. Meddling landbouwhogeschool, Wageningen 71: 1- 93. 
(C.F. Ryder, 1999). 

Bierhuizen, J. F.; J. L. Ebbens and N. C. A. Koomen (1973). Effect of 
temperature and radiation on lettuce growing. Netherlands J. Agric. Sci. 
21: 110-116. (C. F. Ryder, 1999). 

Devlin, R. M. (1975). Plant Physiology. 3rd  ed. Van Nostrand Reinhold Co. 
New York.   

Nothmann, J. (1976). Morphology of head formation of Cos lettuce (Lactuca 
Sativa L. cv. Romana). 1. The process of hearting. Annal of Botany 40: 
1067-1072. 

Nothmann, J. (1977). Morphogenetic effects of seasonal condition on head 
development of Cos lettuce (Lactuca sativa L.var Romana). J. Hort. Sci. 
52: 155-162. 

Pew, W. D ; B. R. Gardener and P. M. Bessey (1983). Comparison of 
controlled-release nitrogen fertilizers, urea, and amonium nitrate  on yield  
and nitrogen uptake by fall-grown head lettuce. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 
108: 448-453.  

Ryder, E. J. (1999). Lettuce Endive and Chichory. C A B I publishing U.K PP: 
208. 

SAS (1996). Statistical analysis system. SAS Institute. Inc. Cary Nc. 27511, 
USA 

Walworth. J. L; D. E. Carling and G. L. Michlaelson (1992). Nitrogen sources 
and rates for direct – seeded and transplanted head lettuce. Department of 
Plant and Animal. Sci. University of Alaska fair banks, Plamer research 
center, palmer, AK 99645. 

Zink, F. W. and M. Yamaguchi (1962). Studies on the growth rate and nutrient 
absorption of head lettuce. Hilgardia  32, 471-500.(C.F. Ryder ,1999). 


