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Brassica oleracea var Capitata تأثير التغطية والصنف عمى بعض صفات النمو والحاصل لنبات المهانة
عمار هاشم سعيد وحارث برهان الدين عبد الرحمن

 جامعة تكريت/  كمية الزراعة- قسم البستنة وىندسة الحدائق

الخالصـــة

 في محطة االبحاث البستنية التابعة لقسم البستنة3102–3102 نفذت ىذه التجربة اثناء الموسم الزراعي

:الكممات المفتاحية

جامعة تكريت بيدف التعرف عمى تأثير نوع التغطية والصنف والتداخل/وىندسة الحدائق – كمية الزراعة

.  األصناف،  التغطية، الميانة

V1:  والعامل الثاني ثالث أصناف من الميانة، استخدام غطاء اسود وبدون تغطية:التغطية وكان بنوعين

عمار ىاشم سعيد

 العامل األول نوع: استعمل في التجربة عاممين،بينيما عمى بعض صفات النمو والحاصل لنبات الميانة

.V3: Blue tays V2: Sakata Copenhagen market

Spad أظيرت النتائج تفوقاً معنوياً لعامل التغطية بالبولي أثيمين األسود في محتوى الكموروفيل النسبي
0-

0-

 نبات وفي صفة حاصل النبات لمتسويق والحاصل الكمي. نبات ) وطول الرأس سم. والمساحة الورقية (سم
3
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:رقم الهاتف المحمول
07701849341

)1.5..( و0- نبات.) سم01.00(  بمغ0- نبات. 3) سم01..30( وSpad )20.10( حيث بمغت عمى التوالي

)033.12( وSpad )23...(  مقارنة بمعاممة بدون تغطية التي بمغت0- نبات.) كغم1.121( و0- نبات.كغم

عمى التوالي كما بينت

0-

 نبات.) كغم1.50.() كغم و1.200(و

0-

 نبات.) سم05..3(و

0-

 نبات. 3سم

Sakata  وتفوق الصنفSpad )20.2.(  لصفة الكموروفيل الكمي بمغBlue tays النتائج تفوق الصنف
 بينما لم تختمف األصناف فيما بينيا لباقي، ) كغم1.521( لصفة حاصل النبات الصالح لمتسويق بمغ

Sakata  أما بالنسبة لمتداخل بين نوع التغطية واألصناف فقد تفوق التداخل بين الصنف،الصفات المدروسة

ونوع الغطاء األسود لصفات المساحة الورقية وطول الرأس وقطر الرأس وحاصل النبات الصالح لمتسويق

)00.21( و0- نبات.) سم00.52( و0- نبات. 3) سم302.30( والحاصل الكمي لمنبات بمغت قيمة التأثير فييا
عمى التوالي أما صفة محتوى الكموروفيل

0-

 نبات.) كغم1.021(و

0-

 نبات.) كغم1..0.(و

0-

 نبات. سم

. SPAD )20.1.(  ونوع الغطاء األسود بمغBlue tays الكمي تفوق فييا التداخل بين الصنف

Effect of Mulching and Varieties on Some Growth Charities and Yield of Cabbage Brassica
oleracea Var Capitata
Ammar Hashim Saeed and Harith Burhanuddin Abdul Rahman
Department of Horticulture - Faculty of Agriculture/ Tikrit University

ABSTRACT
Keyword :
Cabbage, Mulching,
Variety .

This experiment carried out during the agricultural season 2013-2014 in research
horticultural of the Department of Horticulture Station and landscaping-Faculty of
Agriculture / University of Tikrit in order to identify the impact of the coverage
type and class and overlap between them on some characteristics the growth and
Correspondence:
holds Cabbage plant used in the experiment two factors: the first factor type of
Ammar H. Saeed
coverage and the two types : use black cover and without cover, and the second
E-mail:
ammar_26_11@yahoo.com factor of three varieties of Cabbage V1: Copenhagen market V2: Sakata V3: Blue
tays .
Mobile No.:
The results showed the superiority of the cover factor Black on non-coverage in
07701849341
total chlorophyll Exchange content (spad) and leaf area (cm2). Plant-1 / paper and
head length (cm). Plant-1 , the plant good for marketing (kg). Plant-1 and total yield
recorded respectively )20.10(spad (187.21) cm2 . Plant-1 (18.11) cm. Plant-1 (0.567)
kg. Plant-1 and (0.848) kg. Plant-1 as results showed superiority of product Blue tays
total chlorophyll showed (41.47) spad and the superiority of product Sakata for the
recipe holds good plant for marketing given (0.540) kg. Plant -1 , while varieties did
not differ among themselves for the rest of the traits, but for the overlap between
the type of coverage and varieties have superiority Sakata overlap between the
product and the type of black cover for characteristics leaf area / paper and head
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length, head diameter, the plant good for marketing and total yield recorded
(213.21) cm2. Plant-1 , (19.53) cm. Plant-1 , (19.30) cm. Plant-1, (0.697) kg. Plant-1 ,
(0.930) kg. Plant-1 respectively, while recipe total chlorophyll content, in which the
superiority of overlap between the product and the type of Blue tays black cover
recorded (49.07) SPAD .

المـقدمة :

تعتبر الميانة  Brassica oleracea var Capitataمن محاصيل الخض اروات الشتوية الرئيسية في العراق وتزرع في

اغمب مناطقو وتستعمل في الطيي والتعميب والسمطة وفي التخميل وليا قيمة غذائية عالية وذلك الحتوائيا عمى نسبة عالية من
فيتامين  Aو B1و B2و Cوالبروتين واالحماض االمينية ونسبة من الكالسيوم والفسفور والحديد كما انيا تحتوي عمى كمية من
االلياف التي تساعد عمى اليضم  ،يؤكل من النبات الرأس الذي يحتوي عمى عدد من األوراق الممفوفة ويحتوي كل  011غم من

األوراق  % 02ماء و 02سعرة ح اررية و  0غم بروتين و 3غم مواد كاربوىيدراتية و 3.1وحدة عالمية من فيتامين  20 Aممغم من
حامض اإلسكوربيك ،كما تحتوي األوراق عمى مواد كبريتية (مطموب واخرون ، )0010 ،يزرع محصول الميانة في المناطق
االستوائية من العالم وتعتبر دول كوريا الجنوبية والمانيا واليابان واليند وجنوب افريقيا والصين من اكثر الدول التي تزرع الميانة

( ، ) FAO 1996وقد بمغت المساحة المزروعة لنبات الميانة في الوطن العربي  2..12الف ىكتار وبمغت االنتاجية 352..
كغم .ىكتار

0-

واالنتاج الكمي  02..00الف طن  ،اما في العراق فقد بمغت المساحة المزروعة  0.35الف ىكتار واالنتاجية

 03111كغم .ىكتار

0-

واالنتاج الكمي  0511الف طن لسنة ( 3103المنظمة العربية لمتنمية الزراعية. )3102،

يتأثر نمو نبات الميانة بعدة عوامل منيا وراثية خاصة بالصنف ومنيا خاصة بالظروف البيئية وحجم بيئة النبات الذي تنمو

فيو الشتالت والتي تتمثل في حجم اوعية الشتل او شكل االوعية وعمميات الخدمة الزراعية مثل عممية التسميد باألسمدة العضوية

او المعدنية والتغطية  ،)3110( Moniruzzamanوقد اصبحت التغطية بشكل عام والتغطية بالبالستك بشكل خاص من
التطبيقات الزراعية الميمة في االنتاج التجا ري لمخض اروات في معظم بقاع العالم وذلك لما ليا من فوائد في رفع درجة ح اررة التربة
المغطاة وتقميل تبخر الماء من سطح التربة وكذلك منع تكوين القشرة الصمبة عمى سطح التربة ( محمد والريس )0013 ،فضالً

عن كونيا تعمل عمى اعاقة نمو االدغال وظيورىا فوق سطح التربة  ،وتشير معظم الد ارسات الى ان التغطية تعمل عمى منع

تطاير المغذيات الى الجو الخارجي وخاصة النيتروجين وىذا ما اكده  Shockواخرون ( )000.بحصول انخفاض معنوي في
فقدان النتروجين بشكل  NO3و  NH4وكذلك انخفاض في فقدان الفسفور في الترب المغطاة  ،ووجد  Bekundoواخرون
( ) 2001في دراسة عمى نبات الميانة ان استعمال نظام التغطية وبمصادر مختمفة سواء عضوية او التغطية في البولي أثيمين ادى
الى زيادة في الحاصل مقارنةً بعدم التغطية  ،وقام  Bajkowskaو  )3110( Kosternaبدراسة تأثير أنواع مختمفة من تغطية

بينا فييا ان تغطية التربة اثرت بشكل معنوي عمى حاصل نبات الميانة إذ بمغ
التربة عمى حاصل بعض محاصيل الخضر ّ

الحاصل ( )51طن  .ىكتار ،0-وأشار  Easminوآخرون ( )3110من خالل تقييم تأثير مستويات مختمفة من التسميد النيتروجيني
وأنواع التغطية عمى نمو الميانة الصينية ان أنواع التغطية أظيرت إختالفات معنوية فيما بينيا لصفات إرتفاع النبات والحاصل
الصالح لمتسويق وعدد األوراق بمغ عمى التوالي ( ).2.22سم .نبات

0-

و( )031..طن  .ىكتار

0-

و( )0...ورقة .نبات،0-

وأوضح  )3100( Moniruzzamanمن خالل دراسة تأثير مسافة الزراعة عمى نمو وحاصل  01أصناف ىجينة من نبات
الميانة ان اليجائن المستخدمة في الدراسة اختمفت فيما بينيا معنوياً إذ أظير الصنف  Green Coronetأعمى القيم لصفات

إرتفاع النبات وعدد األوراق وقطر الرأس بمغت ( )35..2سم و( )00.53ورقة .نبات
الصنف  K-K Crossلصفة الحاصل الكمي إذ بمغ ( ).1...طن .ىكتار

0-

0-

و( )0..5.سم عمى التوالي  ،وتفوق

 ،وفي دراسة قام بيا  Olaniyiو Ojetayo

( )3100حول تأثير التسميد عمى نمو وحاصل صنفين من الميانة أوضحا فييا الى وجود إختالفات معنوية لصفات عدد األوراق

وارتفاع النبات بمغ ( )0..51سم .نبات

0-

و( )22.1طن .ىكتار ،0-وبين  Hasanو  )3103( Solaimanفي تقييم تأثير
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التسميد العضوي وغير العضوي عمى نمو ثالثة أصناف من الميانة وجود إختالفات معنوية بين األصناف حيث تفوق الصنف

 Atlas – 70لصفتي إرتفاع النبات وقطر الرأس بمغت قيميا عمى التوالي( )20.02سم .نبات

0-

الصنف  Autumn – 60في صفتي عدد األوراق وطول الورقة بمغت قيميا( )33.13ورقة .نبات

0-

وتفوق

و( )20.21سم .نبات

عمى

و( )31.32سم .نبات

0-

0-

التوالي ،وأشار  Masarirambiوآخرون ( )3102في دراسة تأثير نوع تغطية التربة عمى نمو وحاصل الميانة ان التغطية بنشارة
الخشب أعطت أكبر مساحة ورقية وأكبر إرتفاع لمنبات بمغت ( )221.0سم .3نبات
أعطت التغطية بالبالستك األبيض أكبر قطر لمرأس بمغ ( )35.5سم .نبات

0-

0-

( )31..سم .نبات

0-

عمى التوالي ،بينما

مقارنة بعدم التغطية لمتربة  .اجريت ىذه الدراسة

لتحديد أفضل صنف من األصناف المدروسة يمكن أن يعطي أعمى حاصل ضمن ظروف مدينة تكريت ولتحديد تأثير استخدام
التغطية عمى نبات الميانة .
المواد وطرائق البحث :

نفذ ذذذت ىذ ذذذه الد ارسذ ذذة فذ ذذي الحقذ ذذول التابعذ ذذة لقسذ ذذم البسذ ذذتنة وىندسذ ذذة الحدائق/كميذ ذذة الز ارعذ ذذة – جامعذ ذذة تكريذ ذذت ،زرعذ ذذت البذ ذذذور

ف ذ ذذي اطب ذ ذذاق فميني ذ ذذة بت ذ ذذاري  3102/0/2داخ ذ ذذل الظم ذ ذذة الخش ذ ذذبية  ،وعن ذ ذذد وص ذ ذذول الش ذ ذذتالت ال ذ ذذى الحج ذ ذذم المناس ذ ذذب لمش ذ ذذتل بع ذ ذذدد
اوراق  5ورقذ ذذة حقيقيذ ذذة نقمذ ذذت الذ ذذى الحقذ ذذل بتذ ذذاري  3102/00/01عمذ ذذى مذ ذذروز بطذ ذذول  3م وبمسذ ذذافة  21سذ ذذم بذ ذذين شذ ذذتمة واخذ ذذرى

وعمى جية واحدة من المرز وبمسافة  .5سم بين مرز واخر .
تضمنت التجربة عاممين-:
 -0التغطية بالبولي أثيمين األسود وبدون تغطية .

 -3ثالثة أصناف من الميانة V3: Blue tays V2: Sakata V1: Copenhagen market:
نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة  RCBDاذ اشتممت التجربة عمى  .معامالت بثالثة مكررات وبمغ

عدد الوحدات التجريبية ( )01وحدة تجريبية  ،وتم دراسة الصفات التالية :

 -0محتوى الكموروفيل النسبي في األوراق ( : )SPADاخذ قياس محتوى الكموروفيل من األوراق بوسطة جياز Model
SPAD 502،Chlorophyll meter
 -3المساحة الورقية (سم . 3نبات : ) 0-تم تحديد خمسة اوراق من نبات الميانة مع اخذ  5اقراص منيا بواسطة ثاقبة الفمين
( )Cork borerوحسب الوزن الجاف لألوراق الخمسة واالقراص وحسبت المساحة الورقية بطريقة النسبة والتناسب منسوباً الى
الوزن الجاف الكمي لألوراق (محمد )0015 ،

 -2طول الرأس (سم) :تم قياسو بواسطة المسطرة .
 -2قطر الرأس (سم) :تم حسابو بواسطة المسطرة .

 -5حاصل النبات الصالح لمتسويق (كغم .نبات.)0-

 -.الحاصل الكمي لمنبات (كغم  .نبات : )0-تم حساب الحاصل الكمي لمنبات وذلك بوزن الرأس لكل نبات .
حممت البيانات احصائياً وفق ما ذكره (الراوي وخمف اهلل  )3111،وباستخدام برنامج  SASوقورنت المتوسطات حسب اختبار

دنكن متعدد الحدود وعمى مستوى احتمال . %5
النتائج والمناقشة:

توضذذح نتذذائج الجذذدول ( )0وجذذود فذذروق معنويذذة فذذي ص ذفة الكموروفيذذل الكمذذي فذذي معاممذذة التغطيذذة اذ تفوقذذت معاممذذة التغطيذذة

بالغط ذ ذذاء األس ذ ذذود بإعطائي ذ ذذا أعم ذ ذذى نس ذ ذذبة كموروفي ذ ذذل كم ذ ذذي بم ذ ذذغ ( Spad)20.01مقارن ذ ذذة بالمعامم ذ ذذة ب ذ ذذدون تغطي ذ ذذة والت ذ ذذي أعط ذ ذذت

( Spad)23...وقد بين  Masarirambiوآخرون ( )3102ان السبب في زيادة الكموروفيذل الكمذي نتيجذة اسذتعمال التغطيذة لمتربذة
قذذد يعذذود الذذى ان الغطذذاء األسذذود سذذاىم فذذي زيذذادة احتفذذاظ التربذذة المحيطذذة بالمجموعذذة الجذريذذة لمنبذذات بالمذذاء ممذذا انعكذذس عمذذى زيذذادة
امتصذذاص المذذاء مذذن قبذذل النبذذات وبالتذذالي زيذذادة كفذذاءة التمثيذذل الضذذوئي وزيذذادة نسذذبة الكموروفيذذل الكمذذي بالنبذذات ،امذذا فذذي معاممذذة
010
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األصذناف فقذد أظيذرت النتذائج تفذوق الصذذنف  V3فذي اعطذاء أعمذى معذدل مذن الكموروفيذذل الكمذي بمذغ ( )20.2.متفوقذاً معنويذاً عمذذى
الصذنف  V2الذذذي سذذجل ( Spad )22.51ولذذم يختمذذف معنويذاً مذع الصذذنف  V1والذذذي أعطذذى ( Spad )2...2ويفسذذر اإلخذذتالف

في معدل الكموروفيل الى إختالف البنية الوراثية لألصناف  ،اما في معاممة التداخل بين االغطية واألصناف فقد تفوق التداخل بذين

الغطاء األسود و الصنف  V3عمى جميذع التذداخالت تفوقذاً معنويذاً بمذغ ( Spad)20.1.وقذد يكذون لمبيئذة التذي تنمذو فييذا األصذناف
دو اًر ميماً ومؤث اًر وبخاصةً عند التداخل مع التركيب الوراثي لمصنف ( Guptaو.)0002 ،Acharya

جدول( )1تأثير األصناف والتغطية والتداخل بينهما في صفة محتوى الكموروفيل الكمي  Spadلنبات المهانة .
Blue tays
Sakata
Copenhagen market
المعدل
المعامالت
V3
V2
V1
41.81 a
49.07 a
36.77 bc
39.60 b
غطاء اسود

بدون تغطية

33.87 bc

30.23 c

33.87 bc

المعدل

36.73 ab

33.50 b

41.47 a

32.66 b

األرقام التي تحمل األحرف نفسها ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعمى مستوى إحتمال . %5

يظيذر الجذذدول ( )3وجذذود إختالفذات معنويذذة فذذي صذذفة المسذذاحة الورقيذذة عنذذد إخذذتالف معاممذذة التغطيذذة اذ تفذذوق الغطذذاء األسذذود
بإعطاء أعمى مساحة ورقية بمغت ( )01..30سم . 3نبات

0-

مقارنة بالمعاممة بدون تغطيذة والتذي أعطذت ( )033.22سذم.3نبذات

0-

 ،وقد ترجع الزيادة في صفة المساحة الورقية عند التغطية بالغطاء األسود الى دور عامل التغطية في تحسين كفاءة اسذتعمال المذاء
مذن قبذل النبذات وكذذلك رفذع درجذة حذ اررة التربذة والتقميذل مذن نمذو االدغذال حذول النبذذات مقارنذة مذع معاممذة عذدم التغطيذة االمذر الذذذي
انعكس في صفة المساحة الورقية ويتفق ىذا مع الصواف ( . )3103اما معاممة األصذناف فمذم تظيذر النتذائج اي إختالفذات معنويذة
فيما بينيا  ،ولكن نالحظ حدوث إختالفات معنوية لمتداخل بين التغطية واألصناف فقد تفوقت معاممة التذداخل بذين التغطيذة بالغطذاء
األسود والصنف  V2والتذي أعطذت ( )302.30سذم . 3نبذات

( )012.02سم . 3نبات

0-

0-

عمذى معاممذة التذداخل بذين عذدم التغطيذة والصذنف  V3التذي سذجمت

ولم تختمف معنوياً عن باقي التذداخالت  ،وقذد يعذود السذبب فذي ذلذك إلذى أن المذاء المتبخذر مذن التربذة ال

يستطيع الوصول إلى المحيط الخارجي لوجذود الحذاجز البالسذتيكي  ،حيذث يتكذاثف المذاء عنذد السذطح السذفمي لمبالسذتيك مرتذدا نحذو
األسذذفل وبذذذلك تحذذافظ التربذذة عمذذى محتذذوى رطذذوبي منذذتظم عمذذى امتذذداد أعمذذاق التربذذة  ،ويذذوفر ذلذذك بيئذذة مالئمذذة لمنمذذو الجذذذري ممذذا
ينعكس ايجابياً عمى النمو الخضري وىذا ما أكده  Bekundoوآخرون .)3110( ،

جدول( )2تأثير األصناف والتغطية والتداخل بينهما في صفة المساحة الورقية (سم . 2نبات )1-لنبات المهانة .
Blue tays
Sakata
Copenhagen market
المعدل
المعامالت
V3
V2
V1
187.21 a
203.17 a
213.21 a
145.26 ab
غطاء اسود

بدون تغطية

133.06 ab

130.49 ab

104.93 b

المعدل

139.16 a

171.85 a

154.05 a

122.83 b

األرقام التي تحمل األحرف نفسها ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعمى مستوى إحتمال . %5

وأظيذ ذذرت النتذ ذذائج حذ ذذدوث فذ ذذروق معنويذ ذذة فذ ذذي صذ ذذفة طذ ذذول ال ذ ذرأس اذ تفذ ذذوق الغطذ ذذاء األسذ ذذود فذ ذذي اعطذ ذذاء أكبذ ذذر طذ ذذول رأس
لنب ذ ذذات الميان ذ ذذة بم ذ ذذغ ( )01.00س ذ ذذم مقارن ذ ذذة بع ذ ذذدم التغطي ذ ذذة وق ذ ذذد ترج ذ ذذع الزي ذ ذذادة ف ذ ذذي ط ذ ذذول الذ ذ ذرأس عن ذ ذذد التغطي ذ ذذة ب ذ ذذالبولي أثيم ذ ذذين

األس ذذود الذذذى دور التغطي ذذة فذذذي المحافظذ ذذة عمذذذى رطوب ذذة الترب ذذة او درجذ ذذة حذ ذ اررة الترب ذذة م ذذع تحسذ ذذين محتذذذوى الترب ذذة م ذذن العناصذ ذذر
الغذائيذ ذذة وخاصذ ذذة عنصذ ذذر النيتذ ذذروجين ( Roeواخذ ذذرون  )0002،فضذذ ذالً عذ ذذن خفذ ذذض فقذ ذذدان عنصذ ذذر النيتذ ذذروجين نظذذ ذ اًر النتظذ ذذام
المحتذ ذذوى الرطذ ذذوبي لمتربذ ذذة عن ذ ذد المجمذ ذذوع الجذ ذذذري  .كمذ ذذا ان صذ ذذفة طذ ذذول ال ذ ذرأس قذ ذذد تتذ ذذأثر بنسذ ذذبة النيتذ ذذروجين الكمذ ذذي الممذ ذذتص

م ذذن التربذ ذذة وتتماشذ ذذى ى ذذذه النتذ ذذائج مذ ذذع

 ، )2004( Oregonأمذ ذذا معامم ذذة األصذ ذذناف َفمذ ذذم يكذ ذذن لمصذذذنف اي تذ ذذأثير عمذ ذذى طذ ذذول

ال ذ ذ ذرأس لنبذ ذ ذذات الميانذ ذ ذذة  ،بينمذ ذ ذذا فذ ذ ذذي معاممذ ذ ذذة التذ ذ ذذداخل بذ ذ ذذين الصذ ذ ذذنف ونذ ذ ذذوع التغطيذ ذ ذذة فذ ذ ذذيالحظ وجذ ذ ذذود إختالف ذ ذ ذات معنوي ذ ذ ذة بذ ذ ذذين
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التذ ذذداخالت  ،اذ تفذ ذذوق التذ ذذداخل بذ ذذين الغط ذ ذاء األسذ ذذود والصذ ذذنف  V2معنويذذ ذاً عمذ ذذى التذ ذذداخل بذ ذذين عذ ذذدم التغطيذ ذذة والص ذ ذذنفين V2

و  V3واعطى أعمى طول لمرأس بمغ ( )00.52سم ولم يختمف معنوياً مع باقي التداخالت األخرى جدول (. )2

جدول ( )3تأثير األصناف والتغطية والتداخل بينهما في صفة طول الرأس (سم  .نبات )1-لنبات المهانة .
Blue tays
Sakata
Copenhagen market
المعدل
المعامالت
V3
V2
V1
18.1 a
16.63 ab
19.53 a
18.17 ab
غطاء اسود

بدون تغطية

16.97 ab

15.17 b

14.73 b

المعدل

17.57 a

17.19 a

15.41 a

15.62 b

األرقام التي تحمل األحرف نفسها ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعمى مستوى إحتمال . %5

يش ذ ذذير الج ذ ذذدول ( )2ال ذ ذذى ع ذ ذذدم حص ذ ذذول اي إختالفذ ذ ذات معنوي ذ ذذة ف ذ ذذي ك ذ ذذل م ذ ذذن معامم ذ ذذة التغطي ذ ذذة واألص ذ ذذناف لص ذ ذذفة قط ذ ذذر

ال ذ ذ ذرأس سذ ذ ذذم  .نبذ ذ ذذات

0-

 ،ولكذ ذ ذذن فذ ذ ذذي معاممذ ذ ذذة التذ ذ ذذداخل حذ ذ ذذدثت إختالف ذ ذ ذات معنويذ ذ ذذة اذ تفوقذ ذ ذذت معاممذ ذ ذذة التذ ذ ذذداخل بذ ذ ذذين التغطيذ ذ ذذة

بالغطذ ذذاء األسذ ذذود والصذ ذذنف  V2فذ ذذي اعطذ ذذاء أعمذ ذذى قطذ ذذر بمذ ذذغ ( )00.21سذ ذذم مقارنذ ذذة مذ ذذع التذ ذذداخل بذ ذذين معاممذ ذذة عذ ذذدم التغطيذ ذذة
م ذ ذذع األص ذ ذذناف الثالث ذ ذذة ول ذ ذذم تختم ذ ذذف معنويذ ذ ذاً م ذ ذذع المع ذ ذذامالت االخ ذ ذذرى بص ذ ذذورة معنوي ذ ذذة  ،يتض ذ ذذح م ذ ذذن ى ذ ذذذه النتيج ذ ذذة أن عام ذ ذذل
التغطي ذذة بالت ذذداخل م ذذع الص ذذنف أدى إلذذذى زي ذذادة معنوي ذذة لص ذذفة قط ذذر الذ ذرأس وخاص ذذة التغطي ذذة ب ذذالبولي اثم ذذين األس ذذود وق ذذد يرج ذذع
السذ ذذبب ال ذ ذذى ان التغطيذ ذذة لنبات ذ ذذات الصذ ذذنف الث ذ ذذاني  V2زادت محتذ ذذوى الترب ذ ذذة مذ ذذن العناص ذ ذذر الغذائيذ ذذة وبالت ذ ذذالي التقذ ذذدم ف ذ ذذي نم ذ ذذو

نباتذ ذ ذذات ىذ ذ ذذذا الصذ ذ ذذنف مقارنذ ذ ذذة بنباتذ ذ ذذات األصذ ذ ذذناف الباقيذ ذ ذذة وىذ ذ ذذذا مذ ذ ذذا أكذ ذ ذذده  Easminوآخذ ذ ذذرون ( )3110فض ذ ذ ذالً عذ ذ ذذن خفذ ذ ذذض
فقدان عنصر النتروجين نظ اًر النتظام المحتوى الرطوبي عند المجموع الجذري .

جدول( )4تأثير األصناف والتغطية والتداخل بينهما في صفة قطر الرأس (سم  .نبات )1-لنبات المهانة .
Blue tays
Sakata
Copenhagen market
المعدل
المعامالت
V3
V2
V1
16.96 a
15.30 ab
19.30 a
16.27 ab
غطاء اسود

بدون تغطية

14.20 b

13.80 b

12.40 b

المعدل

15.23 a

15.85 a

14.55 a

13.47 a

األرقام التي تحمل األحرف نفسها ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعمى مستوى إحتمال . %5

من خالل الجدول ( ) 5نالحظ حدوث فروقات معنوية في معاممة التغطية في صفة حاصذل النبذات الصذالح لمتسذويق اذ تفوقذت
معاممة التغطية بالغطاء األسود بإعطائيا أعمى حاصل لمنبات الواحد بمغ ( )1.5..كغم  .نبذات

0-

مقارنذةً مذع معاممذة عذدم التغطيذة

التذي أعطذذت اقذل حاصذذل بمذذغ ( )1.200كغذم  ،امذذا فذذي معاممذة األصذذناف فقذذد تفذوق الصذذنف  V2عمذذى الصذنف  V1معنويذاً اذ بمذذغ

( )1.521كغم ولم يختمف معنوياً مع الصنف  ، V3وفذي معاممذة التذداخل بذين التغطيذة واألصذناف فقذد حذدثت إختالفذات معنويذة اذ

تفوق الغطاء األسود عمى الصنف  V2في ىذه الصنف بمغ ( )1..0.كغم  .نبات
عند عدم التغطية لمصنف  V3بمغ ( ) 1.3.1كغم  .نبات

0-

0-

مقارنة مع اقل حاصل لمنبات صذالح لمتسذويق

 ،وقد يرجع سبب إختالف األصناف الى إخذتالف البنيذة الوراثيذة التذي

تحمميا األصناف وىذا ما اكده ابراىيم ( ، )311.اما اإلختالف الناجم عن التغطية فقد يعود إلى التأثير الفسمجي لكل مذن التغطيذة
واألصذذناف أو ربمذذا ترجذذع الزيذذادة إلذذى دور لذذون البذذولي اثمذذين األسذذود فذذي رفذذع درجذذة ح ذ اررة التربذذة ( Grahamوآخذذرون . )0005،
وكذذلك فذذان معذذامالت التغطيذذة قذذد تذذودي إلذى تذذوفير بيئذذة مناسذذبة لنمذذو الجذذذور وزيذادة انتشذذارىا بالمنطقذذة السذذطحية لمتربذذة فضذذال عذذن
دورىا في تقميل مكافحة األدغال ومن ثم تقمل من استنزاف المواد الغذائية والماء من قبل األدغذال وتتفذق ىذذه النتذائج مذع مذا توصذل
إليو كل من  Bekundoواخرون  )3110(،و  Elzbietaواخرون . )3115(،
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جدول ( )5تأثير األصناف والتغطية والتداخل بينهما في صفة حاصل النبات الصالح لمتسويق(كغم .نبات )1-لنبات المهانة
Blue tays
Sakata
Copenhagen market
المعدل
المعامالت
V3
V2
V1
0.567 a
0.580 ab
0.697 a
0.423 bc
غطاء اسود
بدون تغطية

0.303 c

0.383 bc

0.270 c

المعدل

0.363 b

0.540 a

0.425 ab

0.319 b

األرقام التي تحمل األحرف نفسها ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعمى مستوى إحتمال . %5

يبذ ذذين الجذ ذذدول ( ).وجذ ذذود فروقذ ذذات معنويذ ذذة فذ ذذي صذ ذذفة الحاصذ ذذل الكمذ ذذي لمنبذ ذذات عنذ ذذد إخذ ذذتالف التغطيذ ذذة اذ تفوقذ ذذت معاممذ ذذة
التغطيذ ذذة بالغطذ ذذاء األسذ ذذود فذ ذذي اعطذ ذذاء أعمذ ذذى حاصذ ذذل كمذ ذذي لمنبذ ذذات الواحذ ذذد بمذ ذذغ ( )1.121كغذ ذذم  .نبذ ذذات
التغطيذ ذذة التذ ذذي أعطذ ذذت ( )1.53.كغذ ذذم  .نبذ ذذات

0-

0-

مقارنذ ذذة بمعاممذ ذذة عذ ذذدم

وقذ ذذد يرجذ ذذع السذ ذذبب الذ ذذى دور التغطيذ ذذة بالبالسذ ذذتك األسذ ذذود فذ ذذي إرتفذ ذذاع درجذ ذذة

حذ ذ ذ اررة الترب ذ ذذة وتحس ذ ذذين خواص ذ ذذيا الفيزيائي ذ ذذة واحتفاظي ذ ذذا بالم ذ ذذاء وتقمي ذ ذذل التبخي ذ ذذر وت ذ ذذوفير العناص ذ ذذر المغذي ذ ذذة لمنب ذ ذذات ومن ذ ذذع نم ذ ذذو
األدغذ ذ ذذال وبالتذ ذ ذذالي يحس ذ ذ ذن مذ ذ ذذن نمذ ذ ذذو النبذ ذ ذذات وىذ ذ ذذذا يذ ذ ذذنعكس بذ ذ ذذدوره فذ ذ ذذي تحسذ ذ ذذين وزيذ ذ ذذادة الحاصذ ذ ذذل الكمذ ذ ذذي والحاصذ ذ ذذل الصذ ذ ذذالح
لمتس ذ ذذويق لمنب ذ ذذات (زي ذ ذذدان واخ ذ ذذرون ، )3100 ،ام ذ ذذا األص ذ ذذناف فم ذ ذذم تظي ذ ذذر ىن ذ ذذاك اي إختالفذ ذ ذات معنوي ذ ذذة فيم ذ ذذا بيني ذ ذذا ف ذ ذذي ى ذ ذذذه
الص ذذفة  ،كم ذذا ويب ذذين نف ذذس الج ذذدول فذذذي معامم ذذة الت ذذداخل ح ذذدوث فروق ذذات معنوي ذذة فذ ذذي ص ذذفة الحاص ذذل الكمذ ذذي لمنبذذذات اذ تفوق ذذت
معامم ذ ذذة الت ذ ذذداخل ب ذ ذذين الغط ذ ذذاء األس ذ ذذود والص ذ ذذنف  V2ف ذ ذذي اعط ذ ذذاء أعم ذ ذذى حاص ذ ذذل بم ذ ذذغ ( )1.021كغ ذ ذذم  .نب ذ ذذات

0-

مقارن ذ ذذة م ذ ذذع

معامم ذ ذذة الت ذ ذذداخل ب ذ ذذين ع ذ ذذدم التغطي ذ ذذة واألص ذ ذذناف الثالث ذ ذذة ول ذ ذذم تختم ذ ذذف م ذ ذذع ب ذ ذذاقي المع ذ ذذامالت  .إن الزي ذ ذذادة ف ذ ذذي اإلنت ذ ذذاج الكم ذ ذذي
نتيجذ ذذة لمعذ ذذامالت التغطيذ ذذة واألص ذ ذذناف ربمذ ذذا ترجذ ذذع إل ذ ذذى التذ ذذأثيرات االيجابيذ ذذة لي ذ ذذذه المعذ ذذامالت احتف ذ ذذاظ الترب ذ ذذة بميذ ذذاه الذ ذذري ف ذ ذذي
محيط المجموع الجذري وبالتالي زيادة حجم النمو الخضري وزيادة الحاصل وىذا ما اكده .)3102( ،Masarirambi

جدول ( )6تأثير األصناف والتغطية والتداخل بينهما في صفة الحاصل الكمي لمنبات (كغم  .نبات)1-
Blue tays
Sakata
Copenhagen market
المعدل
المعامالت
V3
V2
V1
0.848 a
0.907 a
0.930 a
0.707 ab
غطاء اسود

بدون تغطية

0.480 b

0.517 b

0.550 b

المعدل

0.593 a

0.723 a

0.728 a

0.516 b

األرقام التي تحمل األحرف نفسها ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعمى مستوى إحتمال . %5
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