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 تاثير تغطية التربة والتسميد العضوي في نمو وحاصل الخس

Lactuca sativa L.) ) 
 د. حسين جواد محرم البياتي                               زينب خالد طالب

 جامعة الموصل/كلية الزراعة

 الخالصة  

نفذت الدراسة في حقل الخضروات التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة/ جامعة القاسم الخضررا  فري السمسرم 

لدراسة تغطية التربة )بدون تغطية، التغطية بالبالستك األسرم،، البالسرتك الارفاول ولسسرتممي  مر   6102-6102الزراعي 

ط /هكترارل باضارافة ىلرل السقارنرة التري ااريف  منمرا السرسا،  61و  01) السسا، العضمي الستحلرل مخلفرات سرعل النخيرل

الكيسياوي السمصل به في النسم الخضري وكسية الحاصل محصمل الخس. نفرذت الترربرة فري الحقرل بناراط القطرع السنارقة 

ومعرامالت األسرسد  ل، Main Plotىذ واع  معامالت تغطية التربرة ) R.C.B.Dفي تصسيم القطاعات العامائية الكاملة 

ل وكررت كل معاملة ثالث مرات. حلل  البيانات ىحصائياً حسب اختبار ،نك  متعرد، الحردو، Sub Plotفي القطع الثانممة )

%. حققرر  تغطيررة التربررة بالبالسررتك الاررفاو تفررمط معنممررا فرري طررمل النبررات  ومحرري  الررر   1.15تحرر  مسررتمت احتسررال 

الرر   الكلري والتسرممقي والحاصرل الكلري قياسرا بسعراملتي التغطيرة بالبالسرتك األسرم، والسساحة المرقية للنبات، وفري ونن 

 وبدون تغطية علل التمالي. لم مامر  ي تأثير معنمي بي  األسسد  السضافة في جسيع صفات النسم الخضري والحاصل. 

 

 

 

 الخس ,التغطية ,التسسيد العضمي -الكلسات السفتاحية:

 الثانيستير للباحث البحث مستل م  رسالة ماج

 

EFFECT OF SOIL MULCHING AND  ORGANIC  FERTILIZERS 

ON GROWTH AND YIELD OF LETTUCE (Lactuca sativa L.) 
ABSTRACT 

The study was carried out in the vegetable field of the Department of Horticulture and 

Landscape Design / Faculty of Agriculture / Al-Qasim Green University in the agricultural 

season of 2016-2017 to study the effect of  soil mulching treatments (no mulch, black plastic 

mulch, and  transparent plastic), and two level of organic fertilizer palm residues (10 and 20 

ton.ha
-1

) and chemical fertilizer (control) on vegetative, growth and  yield of  lettuce, and 

thus included the experiment was carried out in the field with split plots within  RCBD, 

where the mulch treatments were distributed  in the main plots and fertilizers treatments were 

distributed  in  sub-plots with  three replicates. After the data were recorded and analyzed 

statistically according to the Duncan Mutable Rangiest with  the probability level of 0.05 The 

result showed that soil mulching using the two types (black and transparent plastic) were 

superlour in plant length, leafe area, head diameter, the total head weight , the total  and 

marketing of the heads yields  compared to the treatments ,(covering with black plastic and 

without mulching) No significant effect was found between the added fertilizers in all the 

vegetative and yield  traits mentioned above . 

Keywords:- Lettuce ,Mulching , Organic  Fertilizers 

*Part of M.SC. Thesis for the first author 

 دمة المق
ل م  نباترات .Lettuce (Lactuca sativa Lمعد الخس

وم  الخضر الاتممة الذي Asteraceae العائلة السركبة 

مررزرف فرري العررراط والعررالم وذلررك لقيسترره الغذائيررة العالسيررة 

في قائسرة القيسرة الغذائيرة فري  62ومقع الخس في التسلسل 

محاصررريل الخضرررر والفاكمرررة ىته  نه اسرررتمالكه بكسيرررات 

كبيرررر  نسررربياً قفرررز  ىلرررل السركرررز الرابرررع بعرررد الطساطرررة 

 01والبرتقال والبطاطا مر  حيرث اتسرتمالي فري  مرمكرا)

ل.الرز  الذي مؤكل م  النبرات هرم األوراط ومحترمي  2و

غرم بررروتي  0% مررا  و15غررم مر   وراقرره علرل 011كرل 

ملغررررم  65ملغررررم كالسرررريمط و 66غررررم كربمهيرررردرات و3و

ل. عرفر  C(01 فيترامي  وحد  عالسيرة مر  541فسفمر و
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منرذ نمامرة القررن السرابع  Soil mulching غطيرة التربرة

عار بمصفما ىحردت العسليرات الزراعيرة السمسرة لتحسري  

ل، وتعرد مر   كثرر المسرائل 5نهسم النبرات ونمرا،  اضنترا  )

السفيررد  والسسررتخدمة فرري الكثيررر مرر  الترررار  الزراعيررة 

بيرا عنردما تسرتخدط فري الحقلية البستنية ىذ ترؤثر ترأثيرا امرا

سطح التربة, وبد ت كثيُر م  الدول الستقدمة نراعياً مثل 

المتمررات الستحررد  اتمرمكيررة واليابرران والسانيررا وبرمطانيررا 

وفرنسرا وغيررهم باسررتخداط تغطيرة التربررة لزراعرة الكثيررر 

ل نبررات الخررس مرر  الخضررر 04مرر  محاصرريل الخضررر )

النتروجينري، وبسرا المرقية، لذلك محتا  ىلل كثر  التسرسيد 

 نه اسررتخداط األسررسد  الكيسيائيررة مررؤ،ي ىلررل تلررمث البي ررة 

وكذلك مسبب مااكل صحية لإلنسان لذلك ت بد م  ىمررا، 

طرررط بدملررة تقلررل مرر  هررذت التررأثيرات ومرر  هررذت الطرررط 

طرمقررة اسررتخداط األسررسد  العضررممة، وهررذت اتسررسد  تسررد 

صررربة التربرررة بالعناصرررر الغذائيرررة الضررررورمة وترعلمرررا خ

وتعررردن عنصرررراً  ساسرررياً فررري نرررران وتحسررري  نسرررم النبرررات 

ونما،  اضنتا  كسا  نما تقلل ىلرل حرد كبيرر مر  السردخالت 

الصررررناعية والسارررراكل الناترررررة مرررر  اسررررتخداط األسررررسد  

ل.  نه تغطيرررة التربرررة برررألمان مختلفرررة مررر  62الكيسائيرررة )

البالسررتك والقب)برردون تغطيررة، تغطيررة بررالقب، بالسررتك 

سررتك  سررم، ق القررب، بالسررتك  برري ، بالسررتك  سررم،، بال

 بررري  ق قررربل لسحصرررمل الخرررس عررردط وجرررم، فروقرررات 

معنممرررة بررري ه  نرررماف التغطيرررة فررري عرررد، الرررر و  القابلرررة 

للتسرررممق ، فررري حررري  تفرررمط معنممررراً التغطيرررة بالبالسرررتك 

ل.  نه 02األبرري ق القررب فرري الحاصررل الكلرري للررر و ) 

حاصررل الخررس تغطيررة التربررة لررم تررؤثر معنممرراً فرري نمررا،  

بينهسررا  ،ت ىلررل نمررا،  معنممررة فرري قطررر الررر   ومحرري  

ل .  نه ىاررررافة السررررسا، الحيررررماني  الستحلررررل 03الررررر  )

ط01وبسعردل 
3
 Paris/ هكترار لسحصرمل الخرس صرنل  

Island  ت ىلرررل نمرررا،  معنممرررة فررري السسررراحة المرقيرررة، 

للنبرررات ومحررري  وطرررمل الرررر   وطرررمل السررراط والنسررربة 

اط مرر  الكلمروفيررل ونن  السرراط الس ممررة لسحتررمت األور

والنسبة الس ممرة تلتفراو الرر و  ومتمسر  ونن الرر   

الكلرري والتسررممقي والحاصررل الكلرري والتسررممقي للررر و  

ل ط41مقارنة بالسعامالت األخرت )صرفر ،
3
ل 6/ هكترار) 

.  نه ىاافة األسسد  العضرممة السرائلة )كسبمسر  الاراي، 

كسبمسرررررررر  سررررررررسا، الرررررررردواج ، مسررررررررتخل  ورقررررررررة 

Glliricidea ل لنباتررات الخررس صررنلGrand Rapid 

سبهب  نما،  معنممة في الرمنن الطرري لراوراط والرمنن 

الراو لاوراط والسساحة المرقيرة للنبرات وعرد، األوراط 

 كثررر  Glliricideaللنبررات وكرران تررأثير مسررتخل  ورقررة 

ومسا تقدط اعالت جا  هدو  .تأثيراً  قياساً بسعاملة السقارنة

أثير مغطيررات التربررة الصررناعية وتحدمررد كسيررة الدراسررة ترر

األسسد  العضممة السصنعة محلياً)مخلفات سرعل النخيرلل 

 ل.00في نسم وحاصل الخس )

 المواد وطرائق العمل

نفررذت الترربررة فرري محافاررة بابررل فرري حقررل الخضررروات 

الترررابع لقسرررم البسرررتنة وهندسرررة الحررردائق/ كليرررة الزراعرررة/ 

، 6102-6102الزراعي جامعة القاسم الخضرا  للسمسم 

ترررم تمي ررررة األرت بحراثتمررررا وتنعيسمرررا بصررررمر  جيررررد ، 

و خذت عينات عامائية مر  التربرة قبرل برد  الترربرة مر  

سرم لتحليلمرا ومعرفرة  31-1  مماقرع مختلفرة وعلرل عسرق

الصرررفات الفيزمائيرررة والكيسياومرررة فررري تربرررة الحقرررل كسرررا 

 ل.0مماح في جدول )

 

 

 ل مماح الصفات الفيزمائية والكيسيائية لتربة الحقل قبل الزراعة0جدول )

 الصفة المحد  القياسية القيم

 PH،رجة تفاعل التربة  ____ 7.03

3.73 (dc/m)  التمصيل الكمربائيEC 

غم . كغم 1.4
-0

 السا،  العضممة 

ملغم . كغم 31.11
-0  

 النتروجي  الراهز 

ملغم . كغم 7.6
-0  

الراهز الفسفمر  

ملغم . كغم 98
-0  

 البمتاسيمط الراهز

33.5 %
 

 نسبة الرمل 

 نسبة الغرم  % 33.4

33.1 %
 

 نسبة الطي 

 نسرة التربة مزمرية غرمنية

 

تم تحليل الصفات الكيسيائية والفيزمائية للتربة في مختبر 

 جامعة القاسم الخضرا  -كلية الزراعة

ً بماسطة اآلتت الزراعية اليدومة  تم تقسيم الحقل مدوما

ىلل مساطب اسن  بداخلما وحدات تررمبية بطمل 

ط وبذلك بلغ  مساحة المحد  0ط وعرت 6.25

ط6.25التررمبية )
6

ل، وتس  نراعة ثالثة خطمط نراعة 

في كل وحد  تررمبية السسافة بي  خ  نراعة وآخر 

ط، تم نراعة 65سم والسسافة بي  نبات وآخر  35
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البذور في ماتل وللصنفي  باكل منعزل كل صنل علل 

وبعد مرور شمر علل نراعة  4/01/6102حدت بتارمخ 

ثالثة البذور ووصمل الاتالت لسرحلة المرقة الحقيقية ال

 و الرابعة تم نقل الاتالت ىلل الحقل الدائم بتارمخ 

ونرع  الاتالت في الصبان الباكر  2/00/6102

وسقيما بعد الاتل مباشر  وبطرمقة الريه بالتنقي . 

تضسن  الترربة عاملي  اتول استخدط في الترربة ثالثة 

 نماف م  التغطية للتربة هي )بدون تغطية للتربة و 

مامكرون  011بالبالستك األسم، ذات سسك  تغطية التربة

 011و تغطية التربة بالبالستك األبي  ذات سسك 

مامكرونل تم تغطية التربة بمذم  النمعي  م  البالستك 

بعد مده  نابيب الري بالتنقي  وتثبيتما بصمر  جيد  وقبل 

نراعة الاتالت. اما العامل الثاني تضس  ااافة مخلفات 

ط /هكتارل  61و  01هسا ) سعل النخيل بسستمم 

ااافة الل معاملة السقارنة )السسا، الكيسيائيل التي 

كغم/هكتار  661كغم/هكتار ممرما و 661تضسن  )

سمبر فمسفاتل تس   اافة سسا، اليمرما علل ،فعتي  

اسبمف م   3-6كغم/ هكتار بعد  011اتولل بسعدل 

كغم/ هكتار عند التفاو  061الاتل والثانية بسعدل 

لر و ، اما السسا، الفمسفاتي تس   اافتما قبل نراعة ا

 ل.   2الاتالت عند تحضير اترت) 

 ( يبين بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للسماد العضوي )مخلفات سعف النخيل(.2جدول)

 النسب المحد  القياسية الصفة

Ec dSm
-1

 2.66 

Ph ------ 7.04 

C % 43.70 

N % 2.30 

C/N % 19.00 

P % 0.650 

K % 2.80 

Ca % 2.93 

Mg % 0.850 

Na % 0.622 

Fe % 0.423 

Zn % 0.055 

Mn % 0.013 

Cu % 0.005 

 30 % الرطمبة

 

تم تحليل السسا، في ،ائر  البحمث الزراعية التابعة 

 ابي غرمب -لمنار  الزراعة بغدا،

  -الصفات المدروسة:
احتسب طمل الر   م  منطقة طول النبات )سم(:  

اتصال الساط بالتربة ىلل اطمل ورقه في الر   

 باستخرا  السعدل.

 خذ محي  الر   ع  طرمق لل محيط الرأس)سم(: 

شرم  القيا  حمل  عرت منطقة علل الر   بمسطة 

 شرم  القيا  واستخر  السعدل.

المساحة الورقية )سم
2

نبات.
-1

 وراط  01اختيرت (: 

قرصاً منما بمساطة ثاقبة  61بصمر  عامائية مع  خذ 

ل وعلل وفق المنن الراو Cork borerالفلي  )

لاوراط العار  واتقراص وحسب  السساحة المرقية 

بطرمقة النسبة والتناسب منسمباً ىلل المنن الراو الكلي 

 ل.0لاوراط )

س  ونن الر   م   خذ متموزن الرأس الكلي )كغم(: 

قسسة ونن الر و  السحصم،  م  المحد  التررمبية 

 علل عد، الر و  الناترة منما.

 خذ بعد استبعا، األوراط وزن الرأس التسويقي)كغم(: 

الخارجية والستضرر  م  النبات وبنفس طرمقة قيا  

 ونن الر   الكلي .

 خذ الحاصل الكلي الحاصل الكلي للرؤوس)طن/هكتار(: 

ن حاصل المحد  التررمبية ومساحتما وعلل م  ون

ط 6511اعتبار مساحة الدونم الماحد الفعلية 
6
وار   

تستخرا  الحاصل بالمكتار طبقاً لنااط  4×الناتج 

 اضنتا  الدولي. 

حللرررر  النتررررائج ىحصررررائياً حسررررب التصررررسيم السسرررررتخدط 

باسرررررتعسال الحاسرررررم  اتلكترونررررري باسرررررتخداط برنرررررامج 

(Genestat  الستمسرررطات باسرررتخداط اختبررررار ل وقمرنررر

 ل.3) 1.15،نك  الستعد، الحدو، عند مستمت احتسال 
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 النتائج والمناقشة 

ل عدط وجم، فرط 3ماُلحظ م  الردول )طول النبات:  

معنمي بي  التغطية بالبالستك الافاو واألسم،، وهذا 

 نه  ل لنباتات الخس في حي 06و4منسرم مع ما ذكرت )

بالتغطية بالبالستك الافاو ىذ  علل طمل للنبات كان 

ً مع معاملة  61.11بلغ   السقارنة  سم و ختلف  معنمما

سم . لم مُالحظ فروقات  62.02)بدون تغطيةل وبلغ  

معنممة بي  األسسد  السضافة في طمل النبات. في 

التداخل الثنائي بي  تغطية التربة واألسسد  السضافة تاير 

معامالت هذا التداخل  النتائج وجم، فروقات معنممة بي 

سم  31.22في طمل النبات حيث بلغ  علل طمل للنبات 

في معاملة تغطية التربة بالبالستك األسم، مع السقارنة 

ً مع معاملتي التداخل بدون تغطية مع  و ختلف  معنمما

كتارهط / 61و  01التسسيد بسخلفات سعل النخيل 
-0

 

 سم. 65.41والتي  عط  األخير   قل طمل للنبات وبلغ 

وقد مرجع التفمط السعنمي لتغطية التربة بالبالستك في 

طمل النبات ىلل  نه التغطية تقلل م  فقدان الرطمبة 

بسبب وجم، الحاجز البالستيكي فتعسل علل الحفاظ علل 

محتمت رطمبي منتام علل امتدا، التربة واعساقما وهذا 

ممفر بي ة مالئسة لنسم الرذور، وترفع ،رجة حرار  

ل كسا  نما تقلل نسم 05ط )01-6تربة تحتما بسعدل ال

ل مسا مهسرف م  نسم النبات. و نه 00األ،غال والحاائب )

،رجة حرار  التربة تح  الغطا  البالستيكي الافاو 

تكمن م   كثر  لمان البالستيكية األخرت )األسم،، 

 ل. 0األخضر، األنرطل )

 نوع الغطاء واالسمدة المضافة والتداخل بينهما على طول نبات الخس )سم( ( تأثير3جدول )

 نوع الغطاء

 االسمدة المضافة

 متوسط  التغطية
 مقارنة

كمبوست سعف 

 11النخيل 

طن. هكتار
-1

 

كمبوست سعف 

 21النخيل

طن. هكتار
-1

 

 بدون تغطية
26.82 

abc 

26.25 

bc 

25.40 

c 

26.16 

b 

 اسود
30.77 

a 

29.34 

abc 

28.95 

abc 

29.69 

a 

 شفاف
30.37 

ab 

29.47 

abc 

30.15 

ab 

29.99 

a 

 متوسط االسمدة
29.32 

a 

28.35 

a 

28.17 

a 
 

ماُلحظ م  الردول نفسه التفمط محيط الراس )سم( :  

السعنمي لسعاملة التغطية بالبالستك الافاو في محي  

ً فق  مع  40.14الر   وبلغ   سم واختلف  معنمما

معاملة بدون تغطية والتي  عط   قل محي  للر   

سم, في حي  لم مُالحظ فرط معنمي بي   34.05وبلغ 

ما  شار  التغطية بالبالستك الافاو واألسم،، وهذا منسرم

ل ، ولم مُالحظ فروقات معنممة 65و62و1و06و4ىليه )

بي  األسسد  السضافة في محي  الر  . ات ان في 

التداخل بي  تغطية التربة واألسسد  السضافة تاير نتائج 

الردول وجم، فروقات معنممة بي  معامالت هذا التداخل 

و نه  كبر محي  للر   كان  في معاملة تغطية التربة 

بالستك الافاو مع التسسيد بسخلفات سعل النخيل بال

سم والتي اختلف   40.33ىذ بلغ  0-ط .هكتار01

ً مع معامالت بدون تغطية للتربة في السقارنة  معنمما

 0-ط .هكتار 61و  01والتسسيد بسخلفات سعل النخيل

والتي  عط  األخير   قل محي  للر   وبلغ  

بالبالستك سم. ومرجع تفمط معاملة التغطية 34.23

الافاو ىلل عدط فقدان الرطمبة لمجم، الحاجز 

البالستيكي والحفاظ علل محتمت رطمبي منتام في 

التربة وهذا ممفر بي ة مالئسة لنسم الرذور  ألنه هذت 

الارائح تست  اتشعاف الاسسي الماصل للتربة واعا،  

بث اشعاف الطاقة السستصة علل هي ة طاقة حرارمة 

لل رفع ،رجة حرار  التربة تح  هذت ل مسل مؤ،ي ى60)

ل كل هذت الاروو تساعد علل نسم النبات 64اتغطية )

باكل افضل ونما،  النسم الخضري للنبات، وتقليل نسم 

 ل.00األ،غال والحاائب تح  هذت اتغطية )
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 بينهما على طول نبات الخس )سم(( تأثير نوع الغطاء واالسمدة المضافة والتداخل 4جدول )

 نوع الغطاء

 االسمدة المضافة

 متوسط  التغطية
 مقارنة

كمبوست سعف 

 11النخيل 

طن. هكتار
-1

 

كمبوست سعف 

 21النخيل

طن. هكتار
-1

 

 بدون تغطية
35.25 

b 

34.65 

b 

34.63 

b 

34.85 

b 

 اسود
40.87 

a 

38.85 

a 

39.90 

a 

39.87 

a 

 شفاف
41.35 

a 

41.33 

a 

40.42 

a 

41.04 

a 

 متوسط االسمدة
39.16 

a 

38.28 

a 

38.32 

a 
 

 

المساحة الورقية / للنبات )سم
2

.نبات
-1

). 

ل التفمط السعنمي لسعاملرة 5ماُلحظ م  الردول )    

التغطيررة بالبالسررتك الاررفاو فرري السسرراحة المرقيررة للنبررات 

سم0004وبلغ  
6

.نبات
-0

مع معاملرة  و ختلف  معنمماً فق 

برردون تغطيررة للتربررة والترري  عطرر   قررل مسرراحة ورقيررة 

سرم 5315للنبات ىذ بلغ  
6

.نبرات
-0

. ولرم ماُلحرظ فروقرات 

معنممة بي  األسسد  السضافة في السساحة المرقية للنبات. 

ل الررذم   شرراروا ىلررل تغطيررة 02و1و06و4وهررذا مررا اكرردت )

تربرة التربة بارائح البالستك. وفري الترداخل بري  تغطيرة ال

واألسررسد  السضررافة ماُلحررظ مرر  الررردول نفسرره بررأنه  كبررر 

مساحة ورقية للنبات كان  في معاملة التغطيرة بالبالسرتك 

ط .هكتار61الافاو مع التسسيد بسخلفات سعل النخيل 
-

0 
سررررم 0521وبلغرررر  

6
.نبررررات
-0

و ختلفرررر  معنممرررراً مررررع  

معررامالت التررداخل برردون تغطيررة بالتربررة وجسيررع األسررسد  

قررل مسرراحة ورقيررة للنبررات كانرر  فرري معاملررة السضررافة و 

برردون تغطيررة للتربررة مررع التسررسيد بسخلفررات سررعل النخيررل 

ط .هكتار 61
-0

سم 5335ىذ بلغ   
6

.نبات
-0

. 

 

 

 

(تأثير نوع الغطاء واالسمدة المضافة والتداخل بينهما على المساحة الورقية للخس)سم5جدول)
2

.نبات
-1

). 

 الغطاءنوع 

 االسمدة المضافة

 متوسط  التغطية
 مقارنة

كمبوست سعف 

 11النخيل 

طن. هكتار
-1

 

كمبوست سعف 

 21النخيل

طن. هكتار
-1

 

 بدون تغطية
5383 

b 

5466 

b 

5335 

b 

5395 

b 

 اسود
8629 

a 

7046 

ab 

7072 

ab 

7582 

a 

 شفاف
7753 

a 

8020 

a 

8569 

a 

8114 

a 

 متوسط االسمدة
7255 

a 

6844 

a 

6992 

a 
 

 

ل  نه 2مُالحظ م  الردول )وزن الرأس الكلي )كغم(: 

 كبر ونن للر   الكلي  كأنه في السعاملة التغطية 

ً مع معاملتي التغطية  بالبالستك الافاو و ختلف  معنمما

بالبالستك األسم، وبدون تغطية للتربة والتي  عط   قل 

% و 06.51ونن للر   الكلي وبنسبة نما،  بلغ  

% علل التمالي، وهذت تنسرم مع ما ذكرت 25.30

ل. وقد مرجع ذلك ىلل  نه تغطية 62و63و06و4و61)

التربة بالبالستك الافاو ا،ت ىلل رفع ،رجة حرار  

لتربة  كثر م   نهماف التغطية األخرت )األسم،ل مسا ا

سبب نما،  في نااط الكائنات الدقيقة في التربة ونااط 

ل 0السرسمف الرذري في امتصاص السا  والسغذمات )

وبالتالي ا،ت ىلل نما،  في ونن الر   لنبات الخس. 

وفي التداخل الثنائي بي  تغطية التربة واألسسد  السضافة 

الردول نفسه بأنه  كبر ونن للر   الكلي  ماُلحظ م 



 البياتي وطالب                         (                  1027) , 564  - 555:   4ددع9مجلد   /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

521                                                                 ISSN 2072-3875 

 

كأنه  في معاملة التغطية بالبالستك الافاو مع التسسيد 

كتارهط . 61بسخلفات سعل النخيل 
-0 

كغم  1.020وبلغ 

ً مع معاملتي التغطية بالبالستك األسم،  واختلل معنمما

كتارهط . 61و 01والتسسيد بسخلفات سعل النخيل 
-0

 

التسسيد بسخلفات  ومع معامالت بدون تغطية للتربة مع

كتارهط . 61و01سعل النخيل 
-0

والسقارنة والتي  

 عط  السعاملة األخير   قل ونن للرا  الكلي وبلغ 

 كغم. 1.451

 

 

 ( تأثير نوع الغطاء واالسمدة المضافة والتداخل بينهما في وزن الراس الكلي )كغم(6جدول )

 نوع الغطاء

 االسمدة المضافة

 متوسط  التغطية
 مقارنة

كمبوست سعف 

 11النخيل 

طن. هكتار
-1

 

كمبوست سعف 

 21النخيل

طن. هكتار
-1

 

 بدون تغطية
0.458 

e 

0.529 

de 

0.472 

e 

0.490 

c 

 اسود
0.828 

a 

0.637 

cd 

0.681 

bc 

0.720 

b 

 شفاف
0.793 

ab 

0.759 

ab 

0.877 

a 

0.810 

a 

 متوسط االسمدة
0.693 

a 

0.641 

a 

0.677 

a 
 

 

ل  2ماُلحظ م  الردول )  وزن الرأس التسويقي )كغم(: 

 نه التغطية بالبالستك الافاو تفمق  معنمماً علل معاملة 

التغطية بالبالستك األسم، وبدون تغطية للتربة في ونن 

% و 04.00الر   التسممقي وبنسبة نما،  بلغ  

% للسعاملتي  علل التمالي، و قل ونن للر   21.51

ة، وهذت التسممقي كان في معاملة بدون تغطية للترب

ل لسحصمل الخس. وقد 1و4النتيرة تتساشل مع ما ذكرت )

مرجع التفمط السعنمي لتغطية التربة بالبالستك الافاو 

في هذت الصفة ىلل كمن التغطية بالبالستك الافاو مؤ،ي 

ىلل رفع ،رجة حرار  التربة  كثر م  األلمان البالستك 

قة في ل مسا سبب نما،  في نااط اتحيا  الدقي0األخرت )

التربة ونما،  نااط السرسمف الرذري في امتصاص 

ل والتي ا،ت ىلل نما،  66السا  والسغذمات م  التربة )

صفات النسم الخضري الستسثلة في طمل النبات ومحي  

الر    والسساحة المرقية/نبات وونن الر   

الكلي/نبات علل التمالي. ولم مُالحظ فروقات معنممة بي  

في ونن الر   التسممقي. وفي التداخل  األسسد  السضافة

الثنائي بي  تغطية التربة واألسسد  السضافة ماُلحظ م  

الردول نفسه بأنه  كبر ونن للر   التسممقي كانه في 

معاملة التغطية بالبالستك الافاو مع التسسيد بسخلفات 

ط .هكتار 61سعل النخيل 
-0

كغم واختلل  1.010وبلغ  

ً مع جسيع معامال ت هذا التداخل باستثنا  معاملتي معنمما

التغطية بالبالستك األسم، والافاو في السقارنة و قل 

ونن للرا  التسممقي كأنه في معاملة بدون تغطية مع 

كتارهط . 61السقارنة والتسسيد بسخلفات سعل النخيل 
-

0
 كغم .   1.302وبلغ  
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 ( تأثير نوع الغطاء واالسمدة المضافة والتداخل بينهما في  وزن الراس التسويقي )كغم( 7جدول )

 نوع الغطاء

 االسمدة المضافة

 متوسط  التغطية
 مقارنة

كمبوست سعف 

 11النخيل 

طن. هكتار
-1

 

كمبوست سعف 

 21النخيل

طن. هكتار
-1

 

 بدون تغطية
0.411 

E 

0.478 

de 

0.387 

e 

0.425 

c 

 اسود
0.713 

Abc 

0.583 

cd 

0.620 

bc 

0.638 

b 

 شفاف
0.738 

Ab 

0.638 

bc 

0.801 

a 

0.726 

a 

 متوسط االسمدة
0.620 

A 

0.566 

a 

0.602 

a 
 

 

الحاصل الكلي للرؤوس )طن.هكتار
-1

ماُلحظ م  (: 

ل  نه معاملة تغطية التربة بالبالستك الافاو  0الردول ) 

 ً علل معاملتي تغطية التربة بالبالستك  تفمق  معنمما

األسم، وبدون تغطية للتربة في الحاصل الكلي للر و  

% للسعاملتي  علل 22.50% و 00.00وبنسبة نما،  

التمالي. وهذت النتيرة تتساشل مع ما  شار ىليه 

ل بات التغطية بالبالستك الافاو  عط  63و02و61)

س. قد مرجع  علل القيم في الحاصل الكلي للر و  الخ

التفمط السعنمي لسعاملة تغطية التربة بالبالستك الافاو 

ىلل رفع ،رجة حرار  التربة عند التغطية بالبالستك 

ل وبالتالي 0الافاو  كثر م  األلمان األخرت )األسم،ل )

نما،  نااط الكائنات الدقيقة في التربة ونما،  نااط 

ىذ معد السرسمف الرذري في امتصاص السا  والسغذمات، 

ل Sourceالسرسمف الرذري م  اتعضا  السصدر  )

ل بالسا  Sinksالتي السكمنات األخرت في النبات )

ل والذي سبب في نما،  صفات النسم 66والسغذمات )

الخضري ومكمنات الحاصل مثل طمل النبات، طمل 

الساط، قطر الساط، ونن الساط، عد، األوراط 

ة المرقية للنبات، الكلية/نبات، محي  الر  ، والسساح

 05، 00، 1،  0، 2، 4،5،2ونن الر   الكلي )جداول 

ل علل التمالي و نهعكس ذلك في نما،  الحاصل الكلي 

للر و . ولم ماُلحظ فروقات معنممة بي  األسسد  

السضافة في الحاصل الكلي للر و . وفي التداخل بي  

لل تغطية التربة واألسسد  السضافة تاير النتائج بأنه  ع

حاصل كلي للر و  كان في معاملة التغطية بالبالستك 

 61الافاو مع التسسيد بسخلفات سعل النخيل 

كتارهط .
-0

كتارهط . 15.23وبلغ   
-0

واختلل معنمماً  

مع جسيع معامالت هذا التداخل باستثنا  معامالت 

التغطية بالبالستك الافاو والتسسيد بسخلفات سعل 

كتارهط .01النخيل 
-0 

ارنه والتغطية بالبالستك والسق

األسم، في السقارنة و قل حاصل كلي للرو   كأنه في 

 41.15معاملة بدون تغطية للتربة مع السقارنة وبلغ 

ط .هكتار
-0

  . 

 ( تأثير نوع الغطاء واالسمدة المضافة والتداخل بينهما في  الحاصل الكلي )طن/هكتار(8جدول )

 طاءنوع الغ

 االسمدة المضافة

 متوسط  التغطية
 مقارنة

كمبوست سعف 

 11النخيل 

طن. هكتار
-1

 

كمبوست سعف 

 21النخيل

طن. هكتار
-1

 

 بدون تغطية
49.95 

E 

57.69 

cd 

51.55 

d 

53.06 

c 

 اسود
90.36 

A 

69.55 

bc 

74.31 

bc 

78.07 

b 

 شفاف
86.51 

Ab 

82.80 

ab 

95.73 

a 

88.35 

a 

 متوسط االسمدة
75.61 

A 

70.01 

a 

73.86 

a 
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 المصادر

االمام، عصام عبدهللا بشير وعامر عبدهللا  .0

استرابة صنفي  م   .a2117 حسين الجبوري.

ل لتغطية .Cucumis Sativus Lالخيار )

البالستيكية السلمنة ومسافات  التربة باتغطية

الزراعة  وتأثيرهسا علل صفات النسم 

الخضري تح  البي  البالستيكي غير السدفأ. 

 مقبمل النار في مرلة  الفرات للعلمط الزراعية.

تأثير  .2113الحبار، محمد طالل عبد السالم.  .6

التسسيد بسستممات مختلفة م  السسا، العضمي 

والسعاملة ببع  السستخلصات النباتية في النسم 

ل. مرلة .Lactuca Sativa Lوحاصل الخس )

 .064-002 ل:4)40نراعة الرافدم  

الراوي، خاشع محمود وعبد العزيز محمد  .3

تصسيم وتحليل الترار  . 2111خلف هللا. 

ونار  التعليم العالي  الزراعية. جامعة السمصل.

والبحث العلسي. ،ار الكتب للطباعة والنار. 

 جسممرمة العراط.

تأثير تغطية . 2112العالف، محمد سالم احمد.  .4

التربة والرش بسستخلصي عرط السم  

 Lactuca والرامكس في نسم وحاصل الخس )

Sativa L. ل. رسالة ماجستير، كلية الزراعة

 والغابات، جامعة السمصل، جسممرمة العراط.  

         

،ور  .1226المعصوم ، أحمد عبد الرحمن.  .5

في ىنتا   (Mulches)األغطية األراية 

الخضراوات في السناطق الرافة ، مرلة 

 .  1 – 24:  8اضمارات للعلمط الزراعية 

انتا  الخضر  .2113حسن، أحمد عبد المنعم .  .2

السركبة والخبانمة والقلقاسية، الطبقة اتولل، 

 الدار العربية للنار والتمنمع، القاهر ، مصر.

سباهي، جليل وحسون شلش وموفق فوزي  .2

،ليل استخداط اتسسد  الكيسياومة. نار   .1221.

 ونار  الزراعة العراقية/جسممرمة العراط.

 الترار  .1285محمد ،عبد العظيم كاظم .  .0

العسلية في فسلرة النبات. ،ار الكتب للطباعة 

ونار  التعليم العالي  -والنار. جامعة السمصل

 جسممرمة العراط. -والبحث العلسي

مرعي، عبد الجبار اسماعيل ومحمد العالف.  .1

تأثير تغطية التربة والرش بسستخلصي  .2112

 عرط السم  والرامكس في محصمل الخس )

Lactuca Sativa L. cv. Paris Island .ل

-21ل:0)0السرلة اتر،نية في العلمط الزراعية 

13 . 

مطلوب ، عدنان ناصر، عز الدين سلطان  .01

ىنتا   . 1282محمد وكريم صالح عبدول. 

الخضراوات ، الرز  األول ، مطبعة التعليم 

العالي ، الطبعة الثانية ، جامعة السمصل 

 ،العراط.
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