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 المسطحات الخضراء بذورأصناف من انواع ونبات والنمو الخضري لعشرة الإ على سمك التغطية تأثير

 

 ألخالصة
مةه  جامعة  هوة خ لةال لز/ كلية  لزرالةة / قسى  البسىت ةإلى  أجريت الدراسة في البيت الزجاجي التابع 

( كلى  لبىرور 0و 8و 2دراسة أفضل سىك  تؽييىة  ، بهدؾ 0282 حزيران -88 زغاي   2010 - يسان -11من
 Poa pratensis var:هىىيو أصىى اؾ كىىن حشىىاسط الكسىىيحات الدضىىرات ع ىىد زراعتهىىاو أ ىىوا عشىىر  

barimpaia،Cynodon dactylon var cd4 ،Cynodon dactylon var panama ،Lolium 

perenne var adeline  ،Lolium perenne var barblack،Lolium perenne var 

bartwingo،Festuca Orundinacea var barlexas 2  ،Festuca Rubra commutate var 

bargreen2، Festuca arundina var palladio،var hardtop  Festuca ovina duriuscula. 
الىوزن الجىاؾ لل بىات وال سىبة الكسويىة للبىرور الحيىة وسىرعة زياد  ال سبة الكسويىة لن بىات و :وتضك ت ال تاسج

اإل بات كلكا قل سك  التؽيية وبشكل كع وي بي كا ل  تتأثر صفة عىدد اففىر  كع ويىا بهىرا العاكىل، ككىا أبىدت 
 Festucaافص اؾ العشر  قيد الدراسة تباين كع وي كبير في الصفات الكدروسة وأعيىت أصى اؾ الفسىتوكا

spp  اإل بىىات وأبيىىع سىىرعة لل كىىو وأعلىى   سىىبة كسويىىة للبىىرور الحيىىة كىار ىىة بىىاف وا  افدىىر   أعلىى   سىى
في صفة عدد اففر  والوزن الجاؾ لل بىات كىار ىة بافصى اؾ spp   Loliumالداسكية الرأيوتفوقت أص اؾ 

 وسة.افدر . وكان للتدادل بين افص اؾ وسك  التؽيية تأثير كع وي كبير عل  كعظ  الصفات الكدر
 كلكات دالة: سك  التؽيية، اال بات، كسيح ادضر.

 
 .7/2/2012: وقبوله 07/82/0288 :تاريخ تسلي  البحث

 
 المـقـدمـة

تعتبر الكسيحات الدضرات رسة الكدن الكبر  لكا تؤك ه كن دواص بيسية كهكة ك ها تلييؾ الجو 
وتكثل ص اعة الكسيحات  (.Argenti ،0228و  Tallaricoوتىليل التلوث وك ع التعرية واال جراؾ  

الدضرات احد الىياعات االقتصادية الكهكة لبعض الدول كثل أكريكا وبرييا يا وهول دا. و ظرا لكون كعظ  
، D'Anderaو  Martiniello  أ وا  حشاسط الكوس  البارد قد  شأت وتيورت في شكال أوربا وأكريكا

كحلية أكر في ؼاية افهكية للحصول عل  كسيحات (, فان دراسة هره الحشاسط في ظل الظروؾ ال0224
كن اكثر حشاسط الكسيحات  Cynodon dactylonيعتبر ال جيل البلدي  دضرات عل  كدار العا .

حساس اال ا ه  الدضرات ا تشارا في بالد ا وكن اكثرها كىاوكة للظروؾ السيسة وضعؾ التربة والجفاؾ
 Engelke و  Charistiansو  (Beard  8751ات فصل الشتات ددل في سكون أث يو  ويتاثر بالظلللبرود  

كن اه  حشاسط الكوس  البارد التي لها كستىبل في بيست ا  Festuca spp توكاحشيشة الفسككا تعتبر(، 8772 

تجعله كن احسن اال وا  ال شات الكالع  الىوية الجرور الليفية واالوراق كن  كجكوعةوالتي تعيي  باتاته 
والري تكتاز اوراقها ب عوكة الكلكس ولكن كا يعا  عليه بيع   rubraك ه ايضا حشيشة الفستوكاالرياضية و

حشيشة الراي الداسكية اكا ( 0222 بدر وآدرون، ال كو لرا الي صح باستدداكه في الكالع  والحداسق العاكة 
Lolium spp  وكثير كن الكات تربة جيد  الصرؾ  إل والتي تحتاج  كن الحشاسط السريعة ال كوفهي

في حين تعتبر  .(Engelke  8772و Charistians  تصلح إلصالح الك ايق الكتضرر  في الكسيحاتالو
 التي تتحكلكن حشاسط الكوس  البارد الكتوسية ال عوكة والكثافة و  Poa pratensisحشيشة ك تكي الزرقات

كن  عكق الزراعة( سك  التؽيية يعتبر  .(0222 الىيعي و وح،  درجات اكبر كن الجفاؾ دالل الصيؾ

الكسيحات الدضرات  ظرا  إ شاتوكثافة الزراعة داصة ع د  اإل باتعل   سبة  التأثيرفي  الكهكةالعواكل 
 سبة  أن( والرين وجدو 8724وآدرون   McKenzieلصؽر حج  برورها ودفة وز ها ككا ركر رل  

كق الزراعة، وفي الوقت الري تتسب  فيه الزراعة وقو  ال كو لبعض الحشاسط قد قلت ع د زياد  ع اإل بات
 Hartmann إ باتها تأدير إل تؤدي  أنالسيحية للبرور في تعريضها للجفاؾ فان الزراعة العكيىة يككن 

كرات قيرها تىريبا. ككا تلع   سبة الريوبة  2-1تزر  بعكق يساوي  أن( والىاعد  العاكة 0220  وآدرون

لتهوية وفي بعض افحيان اإلضات  دور كه  في تحديد يول الوقت الالز  لن بات والتربة ودرجة الحرار  وا
فىد وجد أن البرور الكزروعة في تربة ريبة يكك ها االحتفاظ بدرجة الحرار  الكثل  الالزكة لن بات والتي 

 يقج ان عبدالدالق صد
 لزعالق/ جامع  هو خ / كلية الزراعة / قس  البست ة 
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البرر   سك تعيي سرعة أعل  وتكاثل اكبر للشتالت ال ابتة لرل  كن الضروري تؽييتها إل  عكق يساوي 
 (. ووجدCantliffe ،8776وبوسي يكك ه االحتفاظ ب سبة عالية كن الريوبة كع السكاح لها بالتهوية الجيد   

Alam  وLocascio  8743 أن  سبة اإل بات لكحصولي البروكولي والبزاليا قد قلت كلكا قل حج  البرور )
يو   86ة أص اؾ كن  بات اللوتس بعد أن  سبة اإل بات لثالث (Acuna  8776وزاد عكق زراعتها، ووجد 

و  odeleye. ككا وجد كؽيا س  كىار ة بالؽير  8و 2.3كن زراعة البرور كان اكبر ع د الزراعة في عكق 
Olufolaji  0282) سالؾ العروس  أن زراعة برور  باتي Amaranthus caudatusعرؾ و

تها عل  عكق صفر س  كىار ة بافعكاق قد أعيت أعل   سبة إ بات ع د زراع  Celosia argenteaالدي 
س  كىار ة بافعكاق افدر   8س  بي كا كان أعل  وزن يري ع د الزراعة عل  عكق  1و  0و  8افدر  

برور كزروعة عل  سيح التربة إل  تعرضها ال اكية كن  سالؾ العروسوعلل الباحثين ضعؾ  كو  باتات 
 ثر البرور يككن أن تضعها في الك ايق افكثر حرار  أو جفاؾ  الكباشر إل  درجات الحرار  العالية ككا أن

كن التربة لرل  يحتاج الجرير إل  ياقة إضافية الدتراق التربة وبالتالي التأثير سلبيا عل  ثبات الشتلة. ككا 
أن البزوغ أو اإل بات يتأثر بعكق الزراعة داصة الصؽير  كو ها تكل  ( Mayber 8753 و  Mayer ركر

( أن برور حشيشة Rutherglen   0226ؼرات كدزو ة كحدد  لتدعي  اإل بات والشتلة الحىا. وركرككية 
 افوسايكل  في  82تزر  عل  عكق  أنيج   . Festuca arundinacea Schrebالفسكيو اليويلة

بة تسب  الزراعة العكيىة ضعؾ في  س أنالريبة ويج  تؽييتها بيبىة كن التربة الريبة الىوية ويككن 
عكس الزراعة الىريبة  افدؼالقد تعيي فرصة اكبر ل كو  أ هاكع زياد  الزكن الالز  لتحىيىه ككا  اإل بات

و ظرا لت اكي  .قلة االتصال بين البرر  والتربة وتسب  تلؾ البرور إل تؤدي  أنجدا كن السيح والتي يككن 
زهات وزياد  اليل  عل  برور هره اليل  عل  الكساحات الدضرات للتوسع في أ شات الحداسق والكت 

الحشاسط و ظرا لعد  كيابىة التوصية الكرفىة للعبو  الكثبتة كن قبل الشركة الك تجة فيا يتعلق بككيات البرور 
الالزكة لوحد  الكساحة لزياد  حج  كبيعاتها لتحىيق أرباح كادية و ظرا فهكية السرعة في الحصول عل  

فىد  فرت هره التجربة   ة وبأقل فرصة كتاحة ل و افدؼالكبر سرعة كككتجاري أو كلع  رياضي بأ كسيح
واثرها عل   سبة لعشر  ا وا  واص اؾ كن الكسيحات الدضرات الكستورد  سك  التؽيية بهدؾ دراسة 

ادر   دراستاجرات إككا ية إددالها إل  الك يىة بعد ال كو الدضري الالحق وبيان كد  اال بات وسرعته 
 . هاالحىة علي
 

 مواد البحث وطرائقه
- يسان -88من أجريت التجربة في البيت الزجاجي التابع إل  قس  البست ة/ كلية الزراعة/ جاكعة دهو  للكد  

أص اؾ كن ا وا  و( كل  لعشر  0، 8، 2  سك  التؽييةوتضك ت دراسة  0282 حزيران -18 زغاي   0282
 Barenق ككت  كولستان الزراعي في دهو  كن شركةالكسيح افدضر ت  الحصول عليها عن يري باتات 

Brug وهي الهول دية: Poa pratensis var barimpaia،Cynodon dactylon var cd4 ،Cynodon 

dactylon var panama  ،Lolium perenne var adeline  ،Lolium perenne var 

barblack،Lolium perenne var bartwingo ،Festuca orundinacea var barlexas 2  ،
Festuca Rubra commutate var bargreen 2،Festuca arundina var palladio ،var 

hardtop  Festuca ovina duriuscul وبوسي كؤلؾ كن  ( لتر0حج   . تكت عكلية الزراعة في أصص
كل  كن  فس  0و  8و   كىار ة(برر  لكل أصيص وت  تؽيية البرور بسك  صفر 03تربة  هر كزيجية بكعدل 

بورق الجراسد لحين تكا  اإل بات. رويت افصص جزسيا قبل الزراعة  ية كعاكلة الكىار ةت  تؽي وقدالوسي 
 وافول عكق الزراعة وه ،برل  تضك ت التجربة عاكلين واستككل بعد التؽيية ورل  لك ع ا جراؾ البرور. و

. وشكلت الصفات الكدروسة  سبة اإل بات وكررت كل كعاكلة ثالث كرات 82والثا ي افص اؾ وعددها  1
 وآدرون، Yang( حس   822×ة/عدد البرور الكزروعةوالتي ت  حسابها عل  أساس  عدد البرور ال ابت

( بأ ها ال سبة الكسوية للبرور الحية Thomson  8757والىيكة الزراعية للبرور والتي عبر ع ها  (0225
( وفق الكعادلة 0282وآدرون،  Stahnke سبت عل  أساس ( وحpure live seed percentageال ىية  

يو ( وتستدرج كن تراك  جكع حاصل قسكة عدد  ( وسرعة اإل بات  برر /822 سبة ال ىاو /×   سبة اإل بات 
( وعدد اففر  الدضرية Maguire ،8740 البرور ال ابتة عل  عدد افيا  لحين إجرات العد ككا في كعادلة 

استدد  تصكي  الىياعات العشواسية الكاكلة في ت فير التجربة وت   الجاؾ لل بات  ؼ (.لكل  بات والوزن 
، SAS  Anonymons% باستددا  بر اكج 3تحليل البيا ات وكىار ة الكتوسيات ع د كستو  احتكال 

0220 - 0222.) 
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 والمناقشة جالنتائ
ورؼ  عد   اإل باتو سبة  التؽييةوجود عالقة عكسية بين سك  ( 8يتبين كن الجدول   نسبة اإلنبات:

 قد تفوقا كال السككين كل ( إال أن 8   صفر كل ( والتؽيية بالسك  كعاكلة الكىار ةكع وية االدتالؾ بين 
 0كىار ة بالسك   ع د عد  التؽيية% 6.81زياد   سبة كل ( وبلؽت أعل   0  كع ويا عل  التؽيية بالسك 

في ال سبة  افص اؾ العشر  قيد الدراسةالتباين الكع وي الكبير بين  تهيتضح كن بيا ات الجدول راككا  كل .
كع ويا عل  حشيشة  افربعة أص افهالحشيشة الفستوكا وتفوقت   سبة أعل بلؽت حيث  لن باتالكسوية 

 فضال عن الص ؾ Cynodon dactylon ال جيل البلديوص في حشيشة  Poa pratensisالك تكي الزرقات 

 

 برور بات افص اؾ والتدادل بي هكا في ال سبة الكسوية الاال وا  والتؽيية و سك تأثير  :(8جدول  ال

 الكسيحات الدضرات.
Table (1): Effect of coverage thickness, cultivars, and the interaction between them on 

germination percentage of lawns seeds.   

 الص ؾواال و  
Species and cultivars 

  كل ( التؽييةسك  
coverage thickness (mm) 

 تأثير الص ؾ

2 8 0 

Species 

and 

cultivars 

effect 
Poa pratensis/ barimpaia 72.45a c-g62.22 g58.45 cd60.88 

Cynodon dactylon / cd4 fg54.4577 g52.22 fg54.45 e52.22 

Cynodon dactylon/ 
panama a-g68.11 b-g68.45 g52.22 de55.45 

Lolium perenne  / adeline a-c71.11 a-f63.11 d-g57.22 bc63.67 

Lolium perenne   /
barblack ab72.11 a-f72.22 b-g68.45 ab66.45 

Lolium perenne /
bartwingo a72.45 a72.45 a-c71.11 a72.00 

Festuca arundinacea 
/barlexas2 a-c71.22 a73.22 a-e78.11 a71.88 

Festuca Rubra 
commutate /  bargreen2 a-e78.11 a-c71.11 a-f64.22 ab72.00 

Festuca arundina  

/palladio 
a-f72.22 a-c71.11 a-d78.45 ab78.45 

Festuca ovina duriuscula 

/ hardtop a73.22 a74.11 a73.22 a73.22 

 التؽييةسك  تأثير 
coverage thickness effect 

a72.21 a65.75 b61.41 
 

افرقا  رات افحرؾ الكتشابهة للعواكل الكفرد  والتدادل الث اسي كل عل  ا فراد التدتلؾ كع ويا ع د كستو  
 %.3احتكال 
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hardtop Lolium perenne var adeline  وكان أعل   سبة زياد  للص ؾFestuca ovina 

duriuscula var   ككا يتبين وجود فروق كع وية 06.08عن اقل ص ؾ لحشيشة ال جيل البلدي قد بلؽت %
 Festuca ovinaللص ؾكبير  للتدادل بين سك  التؽيية وافص اؾ الكدتلفة وكا ت أعل   سبة إ بات 

duriuscula var hardtop   اقل  سبة إ بات % بي كا 74.11كل  والتي بلؽت  8ع د تؽيية البرور بالسك
% ع د التؽيية 52.22والتي بلؽت  Cynodon dactylon var panamaلص في حشيشة ال جيل البلدي 

 %.15.48وب سبة زياد   عل  التوالي 0و 8بالسك  
 صفر كل ( تؽييتها عد  سرعة إ بات برور الحشاسط ع د  (0يتضح كن بيا ات الجدول   :اإلنباتسرعة 

 5.16كل  حيث ل  تستؽرق سو   0و 8برور التي ت  تؽييتها ب فس  و  التربة وبسك  وبشكل كع وي كىار ة بال
  .ولكال السككين وعل  التوالييو   6.02و  82.75كىار ة بالتؽيية والتي احتاجت إل   لن باتيو  

و  4.68و  5.22سرعة كبير  وكع وية  الك تكي الزرقاتوص ؾ حشيشة  ال جيل البلديحشيشة  أص اؾ وأظهرت
 / Cynodon dactylon و  Cynodon dactylon / cd4 و Poa pratensis لألص اؾ لن باتيو   4.62

panama  تراوحت بين  اإل باتفتر  لؽرض  أيول إل والتي احتاجت  افدر  بافص اؾكىار ة  عل  التوالي
 أعل ل  هره الصفة وبلؽت كع وي كبير ع تأثيراظهر التدادل بين العاكلين الكدروسين  . ويو  82.28 -7.22
بالص ؾ كىار ة  %813.32 والتي ل  تؽي  بروره Cynodon dactylon / panama  تبكير للص ؾ سرعة

Lolium perenne/ bartwingo   كل . 8والتي ؼييت برورها بالسك 
أ ها ل  تكن كع وية كل  إال  0و  8رؼ  الزياد  الحسابية الحاصلة في عدد اففر  ع د التؽيية بالسك  عدد األفرع: 

( في حين أظهرت اال وا  وافص اؾ العشر  1ككا هو واضح في بيا ات الجدول   ع د كىار تها بعد  التؽيية
 3.71أعل  عدد بلػ  Lolium perenne/adelineتباين كع وي كبير في هره الصفة وأعي  الص ؾ 

ال جيل حشيشة  ع د لألفر كان اقل عدد فر / بات والتي ادتلفت كع ويا عن جكيع افص اؾ افدر  بي كا 
 0.52و 0.30والتي ل  تعيي سو    Cynodon dactylon/panama و  Cynodon dactylon/cd4 البلدي

 %. 813.18فر / بات عل  التوالي وب سبة زياد  عن اقل عدد بلؽت 

ية لل بات وكان وكان للتدادل بين افص اؾ وسك  التؽيية تأثير كع وي واضح عل  عدد اففر  الدضر
 فر / بات بي كا اقل عدد للص ؾ 4.88 والؽير كؽيا  Lolium perenne/adelineأعل  عدد للص ؾ

Cynodon dactylon/panama  فر / بات 0.22 وبلػ التي ل  تؽي  و. 
يت ( أن ال باتات ال اكية كن البرور التي ل  تؽي  والتي ؼي2يتضح كن بيا ات الجدول  الوزن الجاف للنبات: 

كل  كع ويا عل  التي 8كل  ل  تدتلفا كع ويا فيكا بي هكا في الوقت الري تفوقت فيه  باتات التؽيية بالسك   8بالسك  
كع  الثالثة Lolium perenneواعيت  باتات اص اؾ  %.20.64كل  وب سبة زياد  بلؽت  0ؼييت بالسك  

/ بات في حين أعيت أص اؾ حشيشة ؼ  2.001-2.851ص فين كن الفستوكا أعل  وزن جاؾ تراوح بين 
  .2.223اقل وزن جاؾ بلػ   /panama  Cynodon dactylonال جيل البلدي

وافص اؾ تأثير كع وي عل  هره الصفة وكا ت أعل   سبة زياد  واال وا  وأبد  التدادل بين سك  التؽيية 
 Festuca orundinacea/barlexas كل  للص ؾ 8% لل باتات ال اتجة كن البرور الكؽيا  بالسك  4403

 والتي ل  تؽي   باتاته. Cynodon dactylon/ panamaكىار ة بالص ؾ 2
كل   سبة برور حية  8أعيت كعاكلة عد  التؽيية وتل  التي ؼييت بسك  النسبة المئوية للبذور الحية والنقية: 

%. 55.52كل  والتي أعيت  0 تل  التي ؼييت بالسك  ع% إال أ ها كدتلفة كع ويا ك68.62و  62.82كتكاثلة 
( والتي توضح بيا اته كرل  تد ي ال سبة الكسوية للبرور الحية وال ىية لص في 3ككا هو واضح كن بيا ات الجدول  

% وأعي  الص ؾ Cynodon dactylon/cd4 45.22حشيشة ال جيل البلدي حيث أعي  الص ؾ 
Cynodon dactylon/ panama 51.62 بي كا كا ت أعل   سبة للبرور الحية في حشيشة الفستوكا %

  .arundinacea/ barlexas2 Festuca  % للص ؾ66.32
% للص ؾ 72.12واظهر التدادل بين العاكلين تأثير كع وي كبير عل  هره ال سبة وبلؽت أعل  قيكها 

والتي  Cynodon dactylon/ cd4 % للص ؾ41.22بي كا اقل قيكة كل   8السابق ع د التؽيية بالسك  
ويككن أن تعلل الزياد  الكع وية في ال سبة الكسوية إل بات البرور بىلة سك   كل . 8ؼييت بروره بالسك  

التؽيية إل  صؽر حج  البرور والتي ؼالبا كاتفشل بشكل تا  حت  ع د زراعتها ودف ها بشكل دفيؾ جدا 
 Saeed  ،ركر  ( ككا0225وآدرونHartmann إل تؤدي  أنان الزراعة العكيىة يككن  (0220  ادرونو 

 .Festuca arundinacea Schrebاليويلة  كاوتبرور حشيشة الفسل الزراعة العكيىة أن ككاإ باتها،  تأدير

قد تعيي فرصة اكبر ل كو  أ هاكع زياد  الزكن الالز  لتحىيىه ككا  اإل باتضعؾ  سبة  فيسب  تت أنويككن 
 لة االتصال بين البرر  والتربة ــق إل تؤدي  أني يككن ــيح والتـة جدا كن الســالىريب راعةعكس الز افدؼال
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( بىىىرر /يو سىىرعة اإل بىىات  افصىىى اؾ والتىىدادل بي هكىىا فىىي اال ىىوا  والتؽييىىة و سىىك تىىأثير  (:0جىىدول  ال

 .لبرورالكسيحات الدضرات
Table (2): Effect of coverage thickness, cultivars, and the interaction between them on 

germination speed (seeds/day) of lawns seeds. 

 

 الص ؾال و  او
Species and cultivars 

  كل ( التؽييةسك  
coverage thickness (mm) 

 تأثير الص ؾ
Species and 

cultivars 

effect 
2 8 0 

Poa pratensis/ 
barimpaia 

f-h5.43 f-h5.37 i3.66 c5.22 

Cynodon dactylon / 
cd4 

i4.23 f-h5.42 g-h4.55 c4.68 

Cynodon dactylon / 
panama 

hi4.23 e-h6.82 i3.64 c4.62 

Lolium perenne 
/adeline 

f-h5.35 b-d82.75 f-h5.42 b6.51 

Lolium perenne   /
barblack 

f-h5.42 b-d88.00 d-f7.27 ab7.18 

Lolium perenne / 
bartwingo 

e-h5.62 a82.03 d-f7.28 a82.15 

Festuca arundinacea  /  

barlexas2 
g-h5.20 ab81.28 d-h6.20 ab7.48 

Festuca Rubra 
commutate/ bargreen2 

g-h5.13 b-d82.72 d-f6.63 ab7.22 

Festuca arundina / 

palladio 
f-h5.52 ab81.05 d-f82.83 a82.17 

Festuca ovina 
duriuscula / hardtop 

e-h6.88 a-c80.52 c-e82.15 a82.28 

 التؽييةسك  تأثير 
coverage thickness 

effect 

c5.16 a82.75 b6.02 
 

كستو   افرقا  رات افحرؾ الكتشابهة للعواكل الكفرد  والتدادل الث اسي كل عل  ا فراد التدتلؾ كع ويا ع د
 %3احتكال 
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افص اؾ والتىدادل بي هكىا فىي عىدد اففىر  وا  واال التؽيية و سك تأثير  :(1جدول  ال

 لحشاسط الكسيحات الدضرات. لكل  بات الدضرية
 

Table (3): Effect of coverage thickness, cultivars, and the interaction 

between them on branch numbers  of lawns plants.  

 الص ؾال و  او
Species and 

cultivars 

  كل ( التؽييةسك  
coverage thickness (mm) 

 تأثير الص ؾ
Species 

and 

cultivars 

effect 
2 8 0 

Poa pratensis/ 
barimpaia 

e-i1.45 h-i0.56 f-j1.00 cd1.00 

Cynodon dactylon / 
cd4 

ij0.34 h-i0.56 h-j0.56 d0.52 

Cynodon dactylon / 
panama 

j0.22 g-j0.67 ij0.45 d0.30 

Lolium perenne 
/adeline 

a4.88 a-c3.56 ab3.67 a3.71 

Lolium perenne   /
barblack 

d-i1.67 a-f2.56 a-e3.00 b2.41 

Lolium perenne   /
bartwingo 

b-i2.00 a-d3.34 b-i2.00 b2.45 

Festuca arundinacea 
/barlexas2 

d-i2.22 d-i1.56 c-i2.88 bc1.74 

Festuca Rubra 
commutate/bargreen2 

a-f2.67 a-h2.22 a-e3.00 b2.63 

Festuca arundina 

/palladio 
f-j1.11 f-j1.00 f-j1.00 cd1.04 

Festuca ovina 
duriuscula /hardtop 

f-j1.22 b-i2.00 a-g2.34 bc2.25 

 التؽييةسك  تأثير 
coverage thickness 

effect 

a1.68 a2.20 a2.88 
 

لكفرد  والتدادل الث اسي كل عل  ا فراد التدتلؾ كع ويا ع د افرقا  رات افحرؾ الكتشابهة للعواكل ا
 %.3كستو  احتكال 
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 ؼ / الىوزن الجىاؾافص اؾ والتدادل بي هكا في اال وا  والتؽيية و سك  تأثير :(2جدول  ال

 شاسط الكسيحات الدضرات.ح ل باتات   بات(
 

Table (4): Effect of coverage thickness, cultivars, and the interaction 

between them on vegetative dry weight of lawns plants.  

 الص ؾال و  او
Species 

and cultivars 

  كل ( التؽييةسك  
coverage thickness (mm) 

 الص ؾ تأثير

2 8 0 

Species 

and 

cultivars 

effect 

Poa pratensis/ 
barimpaia 

ij2.205 h-j2.238 ij2.206 cd2.213 

Cynodon dactylon / 
cd4 

j2.224 j2.282 j2.282 d2.226 

Cynodon dactylon /
panama 

0.004 e j2.224 j2.224 d2.223 

Lolium perenne 
/adeline 

e-i2.808 ab2.021 b-g2.831 a2.851 

Lolium perenne   /
barblack 

a-g2.854 a-d2.087 a-g2.855 a2.878 

Lolium perenne /
bartwingo 

a-e2.088 a2.046 a-f2.878 a2.001 

Festuca arundinacea 
/barlexas2 

a-c2.005 a2.047 c-h2.822 a2.080 

Festuca Rubra 
commutate/bargreen2 

g-j2.264 h-j2.226 h-j2.227 c2.248 

Festuca arundina 

/palladio 
a2.042 c-h2.811 d-h2.804 a2.853 

Festuca ovina 
duriuscula /hardtop 

g-j2.263 b-g2.827 f-i2.274 b2.882 

 التؽييةسك  تأثير 
coverage thickness 

effect 

ab2.808 a2.822 b2.276 
 

افرقا  رات افحرؾ الكتشابهة للعواكل الكفرد  والتدادل الث اسي كل عل  ا فراد التدتلؾ كع ويا ع د كستو  
 %.3احتكال 
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وافص اؾ والتدادل بي هكا في ال سبة الكسوية للبرور واال وا  ة التؽيي سك تأثير  :(3جدول  ال

 الحية ال ىية لحشاسط الكسيحات الدضرات.
 

Table (5): Effect of coverage thickness, cultivars, and the interaction 

between them on pure live seed of lawns.  

 الص ؾال و  او
Species and 

cultivars 

  كل ( لتؽييةاسك  
coverage thickness (mm) 

 تأثير الص ؾ
Species and 

cultivars 

effect 
2 8 0 

Poa pratensis/ 
barimpaia 

a67.7 de54.2 ef46.8 cd56.2 

Cynodon dactylon / 
cd4 

ef47.2 e41.2 ef47.2 e45.2 

Cynodon dactylon /
panama 

c-e55.1 b-e55.4 ef44.3 d51.6 

Lolium perenne 
/adeline 

a-c66.5 a-d68.8 ef53.8 bc68.4 

Lolium perenne   /
barblack 

ab67.4 a-d63.3 b-e55.4 ab62.0 

Lolium perenne /
bartwingo 

a-d63.0 a-d63.0 a-d62.2 ab62.6 

Festuca arundinacea 
/barlexas2 

a-c66.2 a72.1 a-d64.6 a66.3 

Festuca Rubra 
commutate/bargreen2 

a-d64.6 a-c66.5 a-d68.5 ab63.5 

Festuca arundina 

/palladio 
a-d68.2 a-d62.2 a-d60.3 a-c60.3 

Festuca ovina 
duriuscula /hardtop 

a-d63.3 a-d64.5 a-d63.3 ab63.7 

 التؽييةسك  تأثير 
coverage thickness 

effect 

a62.8 a68.6 a55.5 
 

الكفرد  والتدادل الث اسي كل عل  ا فراد التدتلؾ كع ويا ع د كستو   افرقا  رات افحرؾ الكتشابهة للعواكل
 %.3احتكال 

 Locascioو  Alam ( وOlufolaji  0282و  Odeleyeهره ال تيجة كع  واتفىت وتسب  تلؾ البرور
أن البزوغ أو ككا يككن أن تفسر الزياد  في الوزن الجاؾ إل   (.8724وآدرون   McKenzie و (8743 

كو ها تكل  ككية ؼرات كدزو ة كحدد   للبرور الصؽير يتأثر بعكق الزراعة داصة والري ؼالبا كا ات اإل ب
يعود الفرق الكع وي في  أن، ككا يككن (Koff-Mayber 8753 و  Mayer لتدعي  اإل بات والشتلة الحىا
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زادت زادت ال سبة الكسوية للبرور الكسوية للبرورالحية ال ىية لالرتباي كع صفة  سبة اإل بات والتي كلكا  ال سبة
الحية ال ىية ككا هو واضح كن جداول الدراسة. ويككن أن يرجع التباين بين اال وا  وافص اؾ في ال سبة 

( أن Richardson   0220و Siebert الكسوية لن بات وسرعتها إل  عواكل وراثية تتعلق بها حيث ركر
اإل بات ككا  وقلة  سبةضعؾ هو  Cynodon dactylon لديال جيل البعاكل كحدد  لزراعة حشيشة  أه 

يؤدي إل   كو افدؼال وك افستها وإعيات كسيح ضعيؾ لرل  كن الضروري استعكال بعض الكعاكالت قبل 
  اؾـافص سبة البرور الحية ال ىية لبعض  إن( 3، وتبين  تاسج الجدول  الزراعة للتؽل  عل  هره الكشكلة

 كتد ية بشكل 
 ال ظر في حسا  ككية البرور الالزكة لوحد  الكساحة للحصول عل  الكثافة الكيلوبة. إعاد كا ي بؽي كبير ك

EFFECT OF COVERAGE THICKNESS ON GERMNATION AND 

 VEGETATIVE GROWTH FOR TEN SPESSES CULTIVARES OF LAWNS. 
 ف من بذور المسطحات الخضراءأصناانواع ونبات والنمو الخضري لعشرة الإ على سمك التغطيةتأثير 

Janan A. Sideeq 

Hort. Dept., College of Agriculture, Dohuk Univ., Iraq 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in Agricultural College/ Dohuk University during the 

period 11
th
 Apr and 11

th
 Jun 2010. The objective was to study the best planting depth (0, 

1, 3) ml for ten cultivars of Lawns Poa pratensis var barimpaia, Cynodon dactylon 

var cd4, Cynodon dactylon var panama, Lolium perenne var adeline, Lolium 

perenne var barblack, Lolium perenne varbartwingo, Festuca orundinacea var 

barlexas 2, Festuca Rubra commutate var bargreen 2, Festuca arundina var 

palladio, var hardtop, Festuca ovina duriuscula. Results showed significantly increase 

in germination percentage, dry weight of plant, pure live seed percentage, and 

germination speed as coverage thickness decreased. All Festuca cultivars show 

significantly increase in germination percentage, pure live seed percentage, and less 

germination speed while Lolium cultivars give the best result in dry weight of plant and 

number of vegetative branch when compare with the other cultivars. The interactions 

between the two factors had a significantly effect for most of studied characters. 

Keywords: thickness coverage, germination, turf grasses. 
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