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 الشلیك ن منتأثیر تغطیة التربة في نمو وحاصل صنفی
 رغید حمزة السلطان                أیاد ھاني العالف ؤد           ن دازھیر عزالدی

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

  الخالصة
/ ات وھندسuة الحuدائق فuي كلیuة الزراعuة والغابu لقسuم البسuتنة التuابعحقل الشلیك  نفذ ھذا البحث في

uم الزراعu٢٠٠٧-٢٠٠٦ يجامعة الموصل للموسuا تضuلیك ھمuن الشuنفین مuة صuلمنت التجربuھاب )Hapil (
 األسuuودالبالسuuتك ، األبuuیضالبالسuuتك ( مuuن التغطیuuة أنuuواعثالثuuة  باسuuتخدام )Kaiser's samling( وقیصuuر
صuuمیم القطاعuuات ت باسuuتخدامنفuuذت التجربuuة  .)ةتغطیuuة التربuu بuuدون( السuuیطرة معاملuuة إلuuى إضuuافة) والقuuش

، نباتات٩ اشتملت الوحدة التجریبیة الواحدة على إذبثالثة مكررات لكل معاملة  )RCBD( العشوائیة الكاملة
بینuت النتuائج %. ٥اختبuار دنكuن متعuدد الحuدود عنuد مسuتوى خطuأ  باعتمuاد إحصائیاحللت النتائج واختبرت 

معuدل المسuاحة ( الخضري والحاصuلفي معظم صفات النمو بل معنویا على الصنف قیصر تفوق الصنف ھا
حاصuuل النبuuات الواحuuد و متوسuuط وزن الثمuuرة الواحuuدة و متوسuuط عuuدد الثمuuار وعuuدد المuuدادات  و الورقیuuة

 المادة الجافة لألوراق ونسuبة المuواد الصuلبة تفي حین تفوق الصنف قیصر معنویا بمعدال )والحاصل الكلي
العاقuدة  األزھuارلكل نبات ونسبة  األزھارمتوسط عدد في الذائبة، ولم تكن ھناك فروق معنویة بین الصنفین 

المسuاحة ( أفضل النتائج لصفات النمuو الخضuريمعامالت التغطیة فقد تم الحصول على  لجمیع آما بالنسبة. 
ة متوسuط عuدد األزھuار عنuد التغطیuة صuف فضuال عuن )ت ونسبة المادة الجافة لuألوراق عدد المداداوالورقیة 

 ومتوسuط عuدد الثمuار ( سuیطرة أفضuل النتuائج لصuفات الحاصuلأعطت نباتات ال في حینبالبالستك األبیض 
 تأعطuuوصuuفة نسuuبة األزھuuار العاقuuدة ، فضuuال عuuن) نبuuات/متوسuuط حاصuuل النبuuات الواحuuد و الحاصuuل الكلuuي

الصuلبة الذائبuة وبالمقابuل أعطuت معاملuة التغطیuة بuالقش  معاملة التغطیة بالبالستك األسود أعلى نسبة للمuواد
  .أعلى متوسط لوزن الثمرة الواحدة 

  
  المقدمة

والى   Rosaideaeوتحت العائلة  Rosaceaeوالعائلة الوردیة Rosalesرتبة  إلىینتمي نبات الشلیك 
 ،)٢٠٠٧،Fragaria ×ananassa Duch )Garden strawberry والى النوع Fragaria الجنس 

اللذیذ ویعد من الفواكھ ذات الثمار الصغیرة  ثماره  والشلیك نبات عشبي معمر یمتاز بشكلھ الجمیل وطعم
 اشتق اسمھ من الكلمة الالتینیة ة عالیة ،عالجیفي العالم لما یتمتع بھ من قیمة غذائیة والمنتشرة 

)Fragrance و Fragrant(  اإلنكلیزيواسمھ Strawberry یافي تركى سمیوChilliak 
تنتشر زراعة الشلیك حالیا في  ،)٢٠٠٠،لسعیديا( تسمیتھ في العراق بالشلیك آتتومنھ  )٢٠٠٢االبراھیم،(

وبلغت المساحات  طن) ٣ , ٦٦٦ ,٤٦٤( ٢٠٠٥العالمي منھ عام  اإلنتاجدولة وبلغ  )٦٣( نأكثر م
غذائیة عالیة ونكھة جیدة ثمار الشلیك بقیمة  متازت، )٢٠٠٧،FAO( ھكتار) ٢٥٧ ,١٢٧( المزروعة بھ

والكاربوھیدرات والدھون والكالسیوم  تكالبروتیناالعناصر الغذائیة و المواد باحتوائھا على الكثیر من
فالفین والثیامین والرایبو Cإلى فیتامین  إضافةوالمغنیسیوم والفسفور والبوتاسیوم والنحاس والزنك 

مار في العدید من الصناعات الغذائیة كصناعة ثالكما تدخل  )٢٠٠٦، USDA( وحامض البانتوثیتیك
من  أنواعوعالجیة في القضاء على قیمة طبیة  ذات ھاكون إلى إضافة،المربیات والمثلجات والمعجنات 

 فيدة والتزال زراعة الشلیك في العراق محدو ،)٢٠٠٠خفاجي ، ( األمراضالبكتیریا ولعالج العدید من 
والزراعة مقتصرة على محطات التجارب العلمیة ) ینوى واربیلمحافظتي ن( بعض المناطق الشمالیة

تؤثر في نمو  مھمة توجد عوامل عدیدة ،)٢٠٠٤طھ ، ( ق المنزلیة ومساحات زراعیة صغیرةوبعض الحدائ
 مھمة فيالوھي من العملیات الزراعیة  )Mulching( تغطیة التربة ھامنوالشلیك  نبات وإنتاجیةوتزھیر 

فنھا والمحافظة الثمار ومنع تع نوعیة المحافظة على أھمھا ك لما لھا من میزات عدیدةالشلی وإنتاج زراعة
وتقلل نمو األدغال وتستخدم  السطحیة وحمایة األزھار من الصقیع وتحفیز نمو الجذور على رطوبة التربة

 لقد ،)١٩٩٦إبراھیم ، (التربة منھا البالستك األسود واألبیض الشفاف والقش  مواد عدة لتغطیة سطح
  لبیان عدیدة دراسات أجریت
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  ١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ  ٢٣/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 

  
التغطیة  أنمن  )٢٠٠٠( وآخرون Allen straw في نمو نبات الشلیك منھا ماوجده تغطیة التربة أھمیة

نة مع مقار غم١١ ,٢لنبات الشلیك بلغ لثمرة الواحدةاأعلى معدل لمتوسط وزن  أعطت األسودبالبالستك 
معنویا في الحصول  Chandler كما تفوق الصنفغم ٨ ,٧أعطىالشفاف والذي  األبیضاستعمال البالستك 

 وآخرون Jindalوتوصل . Sweet Charlieو Camarosa حاصل مقارنة مع الصنفین  أعلىعلى 
دد لألوراق لتیجان المتكونة واكبر عا من اكبر عدد في الحصول على األسودالبالستك  أھمیة إلى )٢٠٠٤(

مقارنة مع استخدام  من الشلیك أصنافتغطیة التربة لعشرة  عند واكبر مساحة ورقیة واكبر حاصل
في الصفات  األصنافمعنویا على بقیة  Etna وتفوق الصنف )السیطرة( ونباتات األبیضالبالستك 
 األسودالبالستك ب التربة تغطیة لتأثیر معنویة فروقعدم وجود  )٢٠٠٤( وآخرون Ulviوبین ، المدروسة
والحظ .Cنسبة فیتامینو المواد الصلبة الذائبة ةالثمار ونسبمعدل وزن و لشلیكل الكلي حاصلال والقش في

Singh لنبات الشلیك األسودالبالستك ب لمعاملة تغطیة التربة تفوق معنوي وجود )٢٠٠٧( وآخرون 
 وأعلى غم١٢ ,٦المتكونة البالغ احدةللثمرة الولوزن ا لمتوسط معدل أعلىفقد سجل  Chandlerللصنف 

 و Bussellكل من وتوصل .الشفاف األبیضمقارنة مع استخدام البالستك نبات / غم١٧٢ ,٤حاصل بلغ
Ennis)زیادة معدل عدد التیجان  إلى أدى لتغطیة التربة الشفاف األبیضاستعمال البالستك  أن إلى )٢٠٠٧

 تفوقبینما  دة المعنویة في صفات النمو الخضريوالزیا Camarosaصنف  المتكونة لنبات الشلیك
  . األبیضالبالستك  مقارنة مع نبات/الكلي حاصلال معدلعدد الثمار ومعنویا في معدل  األسودالبالستك 
والدراسات في العراق على نبات الشلیك بشكل عام وفي مجال التغطیة بشكل  البحوث حداثةلو

ھابل  في نمو وحاصل صنفي الشلیك) Mulching(تغطیة التربة ةأھمیبیان  ھدفب دراسةال هقمنا بھذخاص 
   .تحت ظروف محافظة نینوى  وقیصر

  
 ھوطرائق بحثمواد ال

جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / نفذ ھذا البحث في حقل قسم البستنة وھندسة الحدائق  
لتربة الحقل وكانت نسجة التربة  واجري التحلیل المیكانیكي والكیمیائي ٢٠٠٧-٢٠٠٦في الموسم الزراعي

 ,٨١والتوصیل الكھربائي لھا ٧ ,٤ pHورقم تفاعل التربة %٢ ,٤٩یھ نسبة المادة العضویة فیھاغرینرملیة 
 ٢٤٤والبوتاسیوم الجاھز ppm ٧٥ ,٥زوالفسفور الجاھ% ٠ ,٠٦٣م والنتروجین الكلي فیھا/دیسیمتر ٢

meq/الشلیك ھما ھابل ،استخدمت في التجربة شتالت لصنفین منلتر )Hapil (وقیصر )Kaiser's 
Samling (عة في الحقل المذكور في یوم تم الحصول على الشتالت من نباتات أألمھات المزرو إذ

،ولغرض تماثل الشتالت المأخوذة من النبات األم أجریت علیھا موازنة بین النمو الخضري ١٥/٩/٢٠٠٧
 Asdazim( ثم عوملت قبل الزراعة بمبید فطري جھازي والجذري بتقلیم الجذور وإزالة بعض األوراق

50wp ( لتر محلول / غم  ١للوقایة من الفطریات المسببة لعفن التیجان واألوراق وعفن الجذور وبمعدل
بولي ( عن طریق غمس الشتالت بالكامل حتى البلل التام زرعت الشتالت المأخوذة في أكیاس الزراعة

) Vertimic( م ثم رشت الشتالت المزروعة في األكیاس بمبید عناكبيس ٢٠×١٥قیاس ) اثیلین األسود
المادة  )Touch down( للوقایة من أنواع الحلم ، رش الحقل بمبید% ٢٠ Abamectinالمادة الفعالة 

قبل الحراثة للقضاء على نمو األدغال الحولیة والمعمرة خاصة الثیل والسعد % ١٨الفعالة كالیفوسیت 
وتم  ٢م٥٠البالغ مساحتھ  اولییتین لموقع التجربة حرانتینلتر ماء ،أجریت ٢٠/مل١٥٠لالمنتشرة وبمعد

رمل ونثرھا في حقل التجربة  ٣م١٢مع) مخلفات األغنام المتحللة( من المادة العضویة ٣م ١ ,٢إضافة
م للقطاع الواحد ثم قسمت ارض  ١١لغرض تحسین خواص التربة ، قسم الحقل إلى ثالث قطاعات بطول

سم واعتبرت المروز الجانبیة كمروز حارسة  ٢٥م وارتفاعھ٢ ,٢٥قطاع إلى مروز طول المرز الواحد كل
،سقي الحقل قبل موعد الزراعة بیومین لغرض تھیئة التربة للزراعة ثم زرعت الشتالت في الجھة الشرقیة 

 ٣٠/١٠/٢٠٠٦یخ بین نبات وأخر في الصباح الباكر بتار سم٢٥مسافةوفي الثلث العلوي من المروز وب
حول النبات  التربةوسقیت الشتالت مباشرة بعد الزراعة ثم أجریت بعض العملیات الزراعیة من تنعیم 
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إلى التربة على دفعتین األولى بعد  كغم١ ,٢ بمعدل )١٨,١٨,١٨( NPK المزروع وإضافة السماد المركب
الثاني  األسبوعفي  یة عند بدأ موسم النمووالثان األولمن تشرین  األول األسبوعفي  السقیة األولى للشتالت

باستخدام ثالثة أنواع من التغطیة ھي البالستك األسود  ١٢/١١/٢٠٠٦،غطیت التربة بتاریخ آذارمن 
نفذت  )بدون تغطیة( معاملة السیطرةإضافة إلى  )مخلفات الحنطة( بیض الشفاف والقشوالبالستك األ

اشتملت  إذبثالثة مكررات لكل معاملة ) RCBD( وائیة الكاملةالتجربة باستخدام التصمیم القطاعات العش
مكررات الغي احدھما لحدوث  ٣علما أن التجربة كانت تتضمن ( نباتات ٩ة علىالوحدة التجریبیة الواحد

  :والقیاسات التجریبیة ھي  )التلف في بعض النباتات المزروعة
) ١٩٩٠(Saieed اعتمuuuدت طریقuuuة  )ورقuuuة/ ٢سuuuم( معuuuدل المسuuuاحة الورقیuuuة: صھھھفات النمھھھو الخضھھھري-١

لحساب المساحة الورقیة ،آخذت ثالثة أوراق من كل نبات ضمن الوحدة التجریبیة بعuد الجنیuة والمحورة 
األخیرة ورسمت على أوراق بیضاء معلومة الوزن والمساحة عن طریق جھاز االستنساخ الكھربائي ثuم 

  :للمعادلة التالیة  وفقا ةقطعت األوراق المرسومة وحسبت المساحة الورقی
  وزن الجزء المقطوع× مساحة الورقة الكبیرة = مساحة الجزء المقطوع 

  وزن الورقة الكبیرة                                          
  نبات / معدل عدد المدادات  و غم/ مقدار المادة الجافة للنمو الخضريوتم حساب     
    %نسبة األزھار العاقدة  ونبات / الكلیة  متوسط عدد األزھار: صفات التز班یر -٢
) غuuم( متوسuuط وزن الثمuuرة ومتوسuuط عuuدد الثمuuار للنبuuات الواحuuد : الصھھفات الكمیھھة والنوعیھھة للحاصھھل -٣
 ھكتار/طن/ حاصل وحدة المساحةو )غم( حاصل النبات الواحد       متوسط و
عuن طریuق اسuتخدام جھuاز ریفراكتuومیتر تم قیاس الصفة  %)TSS( نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة -٤

الیدوي بتقطیع خمسة ثمار متجانسuة النضuج مuن كuل وحuدة تجریبیuة إلuى شuرائح وسuحقت فuي جفنuھ فخاریuة 
  .ورشح العصیر بقماش قطني ثم أخذت القراءات

باسuuتخدام نظuuام ) RCBD( حللuuت البیانuuات حسuuب تصuuمیم القطاعuuات العشuuوائي الكامuuل: لتحلیھھل اإلحصھھائيا
 ٥وقورنت متوسطات المعامالت بواسطة اختبار دنكن متعuدد الحuدود عنuد مسuتوى احتمuال خطuأ ) SAS(الـ

  ) .١٩٩٠داؤد وعبد الیأس ، % (
 

  النتائج والمناقشة
یتضح من : لشلیكلصفات النمو الخضري  بعض ومعامالت التداخل في) Mulching( تأثیر معامالت التغطیة

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

التباین الوراثي واختالف طبیعة  إلىسبب االختالفات في صفات النمو الخضري بین الصنفین 
 اتفقت ھذه النتائج مع  ، )٢٠٠٦، Sakarو Gaafer و٢٠٠٠،Lovellو Nielsen(النمو

Riyaphan( تفوق الصنف إذ )٢٠٠٥( وآخرونTochiotome( معنویا على الصنف )Tioga( عدد  في
فقت مع ات كما ،معدل الوزن الجاف للمجموع الخضريفي  )Tioga( تفوق الصنف في حینالمدادات 

في معدل المساحة الورقیة وعدد  )قیصر( الصنفتفوق معنویا على  )ھابل( الصنف أنمن  )٢٠٠٧( خلیفة
   .المدادات لكل نبات

عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت في حین ان جمیع  إلى )١( تشیر نتائج الجدولو
 األبیضبالمقابل تفوقت معاملة التغطیة بالبالستك  ، معامالت التغطیة تفوقت معنویا على معاملة السیطرة

معامالت في عدد المدادات لكل نبات في حین لم تكن ھناك فروق معنویة في معدل المادة معنویا على بقیة ال
إن تفوق معامالت التغطیة في صفات النمو .ةسیطرال الجافة لألوراق ولجمیع المعامالت من بینھا معاملة

الدراسات  بعض الخضري یمكن أن یعزى إلى تأثیر التغطیة على حرارة التربة الواقعة تحتھا حیث أثبتت
فأن ارتفاع حرارة التربة نتیجة التغطیة قد  مقارنة بالتربة غیر المغطاة لذلك تزداد رارة سطح التربةأن ح

 كما أن التغطیة بالبالستك ، )١٩٩٣، Lamont( سرعة نمو النبات والتبكیر في نمو الجذوریساعد زیادة 
لنباتات ویسھل تأمین الماء والعناصر الغذائیة التھویة الجیدة لجذور ا نتصلب سطح التربة مما یؤم تقلل من
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وبالتالي ھذه  )١٩٨٢واخرون ،  Hankin( لنمو الجذور وتزید من قدرة الجذور على امتصاص ھذه المواد
لنبات خاصة التركیب لتنشیط الفعالیات الحیویة  فيساعد  المجموع الجذري مما تطور تحفزالعوامل 

ر الماء من سطح التربة مما نتج عنھ تكوین مجموع خضري جید تبختعمل التغطیة على خفض الضوئي و
 األغطیةكما أن  )١٩٩٥والمعصوم ، ١٩٩٣، وآخرون Wien( في تحسین صفات النمو الخضري تمثل

لمواد ا على منافسةالتقلیل  إلىوھذا یؤدي الضارة  األدغالتقلل من نمو  خاصة السوداء منھا البالستیكیة
 شاراأم مع لنتائجا ھذه تماشت ،)١٩٩١،Al-Masoum( لمحصول الرئیسيلنمو ا الالزم والماء الغذائیة

بصفات  زیادة معنویة أعطت األسودوالبالستك  التغطیة بالقش أنمن  )٢٠٠٣،وآخرونProkkola( إلیھ
إلى أن استعمال البالستك األبیض  )٢٠٠٦( وآخرونReginaومع )السیطرة( النمو الخضري من نباتات

ثالثة ل المعنویة لصفات النمو الخضري ومنھا المساحة الورقیةزیادة ال التربة أدى إلى الشفاف لتغطیة
 أعلى )ھابل( لصنفافي  األبیضبالبالستك  التداخل بین التغطیة معاملة أعطت، كما  الشلیك من فأصنا
 للصنف سوداألفي حین تفوق التداخل بین التغطیة البالستك  ،)١جدولال(الورقیة في معدل المساحة  معدل

 األبیضالتداخالت كافة عدا التداخل بین التغطیة بالبالستك  ن بقیةمعنویا بعدد المدادات لكل نبات ع )لھاب(
تفوقا  )قیصر( التداخل بین التغطیة بالقش للصنفوسبب ،لكال الصنفینو الذي لم یظھر فروقات معنویة

 التأثیر إلىتعزى ھذه النتائج  أنیمكن .تعلى جمیع التداخال لألوراقمعنویا في معدل المادة الجافة 
  .الذكرالتجمیعي للعوامل المفردة أنفة 

  

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

معامالت   الصنف
  التغطیة

  صفــــات النمـــــــو الخضـري

المساحة   تأثیر الصنف متوسط
  الورقیة

  ورقة/٢سم

عدد 
  نبات/المدادات

نسبة المادة الجافة 
  لألوراق

  )غم(

  ھابل
  

Hapil  

  المساحة الورقیة ب 28,50 ج  3,05  ج ب   86,55  السیطرة
  ورقة/٢سم

البالستك 
  األبیض

 ب 31,00 أ ب    8,15 أ  115,05
  أ 103,95 ھابل
  ب 76,05 قیصر

ك البالست
  األسود

  نبات/عدد المدادات ب ج  25,00 أ 8,90 أ 107,55

  أ 6,63 ھابل ج 18,00 ب 6,60 أ 106,65  القش

  قیصر
  

Kaiser's 
samling  

  ب 4,48 قیصر ب 28,50 ج 3,70 ج 63,75 السیطرة
البالستك 
  األبیض

نسبة المادة الجافة    ب 32,50 أ ب 6,80 ج 83,40
  )غم(لألوراق

البالستك 
  داألسو

 ب 33,00 ج 2,95 ج 82,50
  ب 25.63 ھابل

  أ 33,88  قیصر أ 41,50  ج 4,45 ج 74,55  القش

  متوســــــط تأثـــــــر التغطــــــــیة

  
 أ 28,50 ج 3,38 ب     75,15 السیطرة

 أ 31,75 أ 7,48 أ  99,22  البالستك األبیض
 ا 29,00 ب 5,83 أ 95,02  البالستك األسود

 أ 29,75  ب 5,53 أ 90,60  القش
معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند  فال تختللكل عامل ولكل تداخل  األبجدیة األحرف أوبنفس الحرف  المتوسطات التي تشترك*

  %٥ خطأ احتمال  مستوى 
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班ري ونسبة المواد صفات النمو الز بعض ومعامالت التداخل في) Mulching(تأثیر معامالت التغطیة
معنویة بین الصنف ھابل غیر وجود فروقات  إلى) ٢( تبین نتائج الجدول:  لشلیكل )TSS(لبة الذائبةالص

العاقدة بینما تفوق الصنف قیصر معنویا على  األزھارالكلیة وفي نسبة  األزھاروقیصر في متوسط عدد 
النمو بین  قوةاختالف  إلىاالختالفات  ھذه وقد یرجع سبب ،سبة المواد الصلبة الذائبة الصنف ھابل في ن

 في نسبة) ٢٠٠٤( OszmianskiوSkupien  إلیھھذه النتائج مااشار  یؤید .)٢٠٠٠السعیدي،( األصناف
TSS الصنف تفوق حیث للشلیك )Dukat(  لما توصالنتائج مع ت ماشكما ت األصنافمعنویا على بقیة 

في نسبة المواد الصلبة الذائبة على تفوق معنویا ) Selva( الصنف أنمن ) ٢٠٠٥( وآخرون Zaldivarإلیھ
  .)Aromasو Diamante( الصنفین

  
ومعامالت التداخل في بعض صفات النمو الزھري ونسبة ) Mulching(تأثیر تغطیة التربة :)٢( الجدول
  المواد

  .لصنفي الشلیك ھابل وقیصر ) TSS(الصلبة الذائبة           

  معامالت التغطیة  فالصنـ

 TSSت النمـــــــــــو الزھري ونسبةصفــــــــــــــا
% 

متوسط عدد   متوسط تأثیر الصنف
  نبات/األزھار

نسبة األزھار 
  %العاقدة 

نسبة المواد 
الصلبة 

) TSS(الذائبة
%  

  ھابل
 

Hapil 

متوسط عدد  ج د 13,25 ب 44,50  ج د  8,50  السیطرة
  نبات/األزھار

 أ 12,09  ھابل د 12,50 ب ج 33,50 أ 18,60  البالستك األبیض
  أ 11,58 قیصر

  نسبة األزھار العاقدة  ج-أ 14,50 ب 41,00 ب 12,60  البالستك األسود
  أ 38,00 ھابل أ ب 14,90 ب ج  33,00 ج د 8,65  القش

  قیصر
Kaiser'

s 
samlin

g 

  أ 42,38 قیصر د-ب  13,75 أ 59,00 د-ب     11,65  السیطرة

نسبة المواد الصلبة  أ ب 15,00 ج 21,00  د-ب  11,80  البالستك األبیض
  % TSSالذائبة 

  ب 13,79  ھابل أ     15,50 ج 22,50 ب 14,80  البالستك األسود
  أ 14,60  قیصر ج–أ   14,15  أ 67,00 د      8,05  القش

  متوســــــط تأثیر التغطیـــــــــــة

  ب 13,50 ا  51,75 ب  10,08 السیطرة 
 ب 13,75 ب   27,25 أ 15,20  البالستك األبیض
 أ 15,00 ب  31,75 أ 13,70  البالستك األسود

 أ ب   14,53 أ 50,00 ب 8,35  القش
معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال  فالمتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل عامل ولكل تداخل ال تختل*
٥%  
  

قد تفوقتا معنویا في  واألسود األبیضملتي التغطیة بالبالستك معا أن إلى) ٢( یشیر الجدولكما 
واللتان تفوقتا بدورھما  )السیطرة( مغطاةالالكلیة على التغطیة بالقش والنباتات غیر  األزھارمتوسط عدد 

في نسبة  امعنوی تفوقا األسودالعاقدة ، في حین سجلت معاملة التغطیة بالبالستك  األزھارمعنویا بنسبة 
ھذه النتائج یمكن تفسیرھا في ضوء  ،لتغطیة بالقشعن بقیة المعامالت عدا معاملة ااد الصلبة الذائبة موال

نمو األدغال  تقلیل من خالل تحسین ظروف التغذیة للنباتات إلى التأثیر الفسیولوجي لألغطیة البالستیكیة
الساقطة وغاز ثاني اوكسید على الماء والغذاء وأشعة الشمس نباتات المحصول الرئیسي  والتي تنافس

-Al( إیجابا على نمو األزھار وتفتحھا في النبات والذي انعكس صنعالكاربون مما أدى إلى زیادة الغذاء الم
Masoum،مالمسة األزھار والثمار للتربة ولماء الري  على تقلیل األغطیة البالستیكیة تعملكما  ،)١٩٩١
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الزیادة في نسبة المواد الصلبة وقد تفسر  ، )١٩٨٢رون ، وآخ Hankin( ھاسقوط احتمالیة مما یقلل من
زیادة  إلىالنبات مما یؤدي  إلىالشمس  أشعةة من واصلال اإلضاءةزیادة شدة  إلىالذائبة لمعامالت التغطیة 

 Acharya◌ِ  وِ  Gupta فقد بین كل من ،المواد الصلبة الذائبةالتركیب الضوئي من ثم زیادة نسبة  منتجات
 أنواعمقارنة مع بقیة  نسبة المواد الصلبة الذائبة بیض یتسبب في زیادةاألالتغطیة بالبالستك  إن )١٩٩٣(

من تفوق  )٢٠٠٥( وآخرونSingh و )٢٠٠٣(Sharma  و Sharma ت ھذه النتائج معتشابھ،كما التغطیة
  .التغطیة بالقش ومعاملة السیطرة علىبصفات التزھیر معنویا واألبیض األسودالبالستك 

في صفة والصنف ھابل زیادة معنویة  األبیض بالبالستكالتغطیة تداخل بین ال معاملة أدت كما
التغطیة بالقش ب أوبدون تغطیة  ، في حین تفوق الصنف قیصر)٢الجدول (الكلیة  األزھارمتوسط عدد 

اخل بین التد أنویتبین من الجدول نفسھ اقدة على باقي معامالت التداخل ،الع األزھارمعنویا في نسبة 
التداخالت الثنائیة في نسبة المواد الصلبة الذائبة  أفضلكانت  األسود كبالبالستالصنف قیصر والتغطیة 

االیجابي للعاملین  مشتركال التأثیر إلىوقد یعزى ذلك . ولكنھا تفوقت معنویا على بعض التداخالت
  .المفردةعند مناقشة تأثیر العوامل الذكر  نفةاأل واألسباب

 :لشلیكل لصفات النمو الثمري والحاص بعض اخل فيومعامالت التد) Mulching(معامالت التغطیةتأثیر 
التفوق المعنوي للصنف ھابل على الصنف قیصر في متوسط عدد الثمار ومتوسط  إلى )٣( یشیر الجدول

ات الثمار یرجع سبب االختالفات في صفوقد  ،الكلي وحاصل النبات الواحد والحاصل  وزن الثمرة الواحدة
بین  النبات نمو قوةاختالف و )٢٠٠٤( وآخرون Hokansonاألصنافالتباین الوراثي بین  إلىوالحاصل 
 أصنافستة  إلنتاجیةفي دراسة ) ٢٠٠٣( Lutchoomunأكدھاوھذه النتائج ) ٢٠٠٠السعیدي،( األصناف

 )Agathe(لصنففي معدل الحاصل وتفوق ا األصنافمن الشلیك حیث حصل على فروقات معنویة بین 
الصنف ھابل  أنمن  )٢٠٠٧( الحاصل ، وتشابھت مع خلیفةمعنویا بمعدل  األخرى األصنافعلى 

)Hapil(  تفوق معنویا على الصنف قیصر في متوسط وزن الثمرة الواحدة. 
 زیادة معنویة في متوسط عدد الثمار لكل نبات أعطتقد ) ةسیطرال(معاملة  إن) ٣( یبین الجدولو

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

ل على نمو ساھمت بالحصو العوامل التي سببت زیادة كفاءة المجموع الجذري والخضري إن،السیطرة 
ثمار كبیرة  أعطتالمصنعة بعملیة التركیب الضوئي وبالتالي  ساعدت في زیادة المواد الغذائیةوثمري جید 

ھذه  أن أساسبمتوسط عدد الثمار لكل نبات معنویا یمكن تفسیره على ) السیطرة( فوق معاملةت إنالحجم ،
بالنسبة لتفوق معامالت التغطیة معنویا بمتوسط  أما ، )٢الجدول ( العاقدة األزھارالمعاملة قد تفوقت بنسب 

المواد  مما زاد من حصتھا من ھذه المعامالت كونت عدد قلیل من الثمار أن إلىوزن الثمرة الواحدة فیعود 
تكوین ثمار كبیرة الحجم على حساب تكوین عدد قلیل من الثمار  إلى أدتوالتي  ة في النباتصنعالغذائیة الم
  .لكل نبات
 واحیث الحظ) ٢٠٠٤( وآخرون Ulviمع و )٢٠٠١(  وآخرون  Kirnakالنتائج مع ھذه تماشت 

ت الواحد متوسط عدد الثمار للنبافي  األسود عدم وجود فروق معنویة بین التغطیة بالقش والبالستك
  .والحاصل الكلي للشلیك

ط لعدد متوس أعلىتم الحصول على ومعامالت التغطیة فقد عند دراسة تأثیر تداخل الصنف و
معاملة السیطرة بینما تم الحصول على اكبر متوسط × الثمار لكل نبات عند التداخل بین الصنف ھابل 

وبالمقابل تم الحصول على اكبر  ،لوزن الثمرة الواحدة نتیجة التداخل بین التغطیة بالقش للصنف ھابل 
 األسودصنف ھابل بالبالستك متوسط لحاصل النبات الواحد والحاصل الكلي عند التداخل بین تغطیة ال

المذكورة  األسباب إلى یمكن ان یعزى ، والذي تفوق معنویا على الصنف قیصر لجمیع معامالت التغطیة
   . معامالت التغطیة تأثیراتووقوة نمو النبات  األصنافلتباین الوراثي بین ل أعاله
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لصuuنفي  الحاصuuلفuuي بعuuض صuuفات التuuداخل معuuامالت  و) Mulching (التربuuة ةتuuأثیر تغطیuu :)3( جuuدولال
  الشلیك 

                                           وقیصر ھابل             

  الصنف
معامالت 
  التغطیة

  صفـــــات النمـــو الثمــري والحاصــــل

متوسط تأثیر 
متوسط عدد   الصنف

  نبات/الثمار

متوسط 
وزن الثمرة 

  ) غم(الواحدة

متوسط 
  حاصل
حد النبات الوا

  نبات/غم

الحاصل 
  الكلي

  ھكتار/طن 

  ھابل
 

Hapil  

متوسط عدد  أ 2,94 أ 55,79 ب 9,50 أ 5,50 رةسیطال
  نبات/الثمار

البالستك 
 األبیض

 أ ب 2,16 أ ب 41,00 ج 8,30 أ ب   4,70
 أ 4,74 ھابل

  ب 3,11 قیصر

البالستك 
  األسود

متوسط وزن  أ 3,10 أ 58,36 أ 11,10 ب ج  3,65
  ) غم(ثمرة الواحدةال

 أ 10,03 ھابل أ 2,94 أ 55,55 أ 11,20 أ    5,10  القش

  قیصر
Kaiser’s 
samling  

 ھـ 5,75 أ    5,15 ةسیطرال
ب  29,95
 ج

 ب 5,88 قیصر ب ج 1,57

البالستك 
  األبیض

 ج 0,66 ج 13,26 و 4,45 ج د   2,40
 متوسط حاصل
النبات الواحد 

  نبات/غم
البالستك 
  األسود

  أ 52,67 ھابل ج 1,09 ج 20,92 دھـ  6,30 د   2,20

  د 7,00 ج د   2,70  القش
ب  28,21
 ج

  قیصر ب ج 1,49
 

  ب23,08

  متوســـــــــط تأثیـــــــر التغطیـــــــة
  الحاصل الكلي

  ھكتار/طن 

  أ 2,79  ھابل أ 2,26 أ 42,87 ب 7,63 أ 5,33  ةسیطرال

  ب  1,20  قیصر ب 1,41 ب 27,13 ج 6,38 ب 3,55  البالستك األبیض
  أ 2,10 أ 39,64 أ 8,70 ب 2,93  البالستك األسود

 أ 2,22 أ 41,88 أ 9,10 ب 3,90  القش
بینھا حسب اختبار دنكن عند معنویا فیما  فال تختلنفسھ لكل عامل ولكل تداخل  األبجديالمتوسطات التي تشترك بالحرف *

  %٥ خطأ احتمال مستوى
  

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 
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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. 
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