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المستخمص

 ابو غريب لدراسة استجابة- كمية الزراعة– جامعة بغداد- قسم البستنة وىندسة الحدائق-اجريت التجربة في احد حقول الخض اروات
) اشتمل البحث عمى استعمال صنفين من الباميا (ليموبة وبترة.صنفين من الباميا لمتغطية وتاثيرىا في النمو والحاصل المبكر والكمي

وغطاء التربة ( تربة مغطاة بغطاء البولي اثمين االسود وتربة بدون تغطية) ونوعين من اغطية االنفاق (غطاء البولي اثمين االبيض وغطاء
 وبثالث مكرراتRCBD ) ضمن تصميم القطاعات الكاممة المعشاة2*2*2(  واجريت الدراسة باستخدام التجارب العاممية.)Agryl-17
غطاء البولي اثمين لالنفاق) معنويا ولكال+  تفوقت المعاممة (التربة المغطاة: ويمكن تمخيص النتائج باالتي، وحدة تجريبية24 فيكون لدينا
الصنفين بالتتابع في سرعة االنبات والنسبة المئوية لالنبات وارتفاع النبات وعدد االوراق والوزن الجاف لكل نبات بمغت

،1-نبات. غم439.66 و418.83و1-نبات. ورقة245.83 و258.16 سم و151.5و149.17 و%100و100يوم و15.16و14.7
27.35غم و7.8و7.1 واعطت نفس المعاممة اعمى وزن لمقرنو وعدد قرنات والحاصل المبكر والحاصل الكمي لمنبات الواحد بمغت
ولكال الصنفين بالتتابع مقارنة بأقل القيم كانت

1-

 نبات.غم470.8 و500.5و1-نبات.غم178.33 و194.23 و1-نبات. قرنة22.86و

 نستنتج من ىذا دور عممية التغطية سواء لمنباتات أو لمتربة.) ولكال الصنفينAgryl-17 غطاء+ عند المعاممة (بدون تغطية التربة
.وتاثيرىا االيجابي في النمو الخضري والحاصل لمحصول الباميا

 تغطية النبات، تغطية التربة، نباتات الباميا:كممات مفتاحية
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RESPONSE OF TWO CULTIVARS OF OKRA FOR DIFFRENT MULCHES AND
THEIR EFFECT ON GROWTH AND YIELD
S. K. Sadk
S. M. Kalaf
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College of Agriculture – University of Bagdad
Aghaa_2007@yahoo.com
ABSTRACT
An experiment was conducted at the vegetable field, Department of Horticulture and
Landscape Gardening, Collage of Agriculture, University of Bagdad, to study the response of
two cultivars of okra for different types of covering and their effect on growth, early and total
yield. Two cultivars of okra ( Lahloba and Batra) were used, Two soil mulchs (with or without
black mulch), and two tunnels cover (white and Agryl-17) were tested. This study was
designed as a factorial (2*2*2) within RCBD with three replicates (24 experimental
units).Results indicated: black soil mulch+ white cover treatment significantly increased the
speed and percentage of germination, plant highest, leaves number, dry weight of the
vegetative parts giving 14.7 and 15.16 days, 100 and 100%, 149.17 and 151.5 cm, 258.16 and
245.83 leaf.plant-1, 418.83 and 439.66 g.plant-1for both cultivars respectively. The same
treatment gave the highest weight of the pods, number of pods, early and total yield 7.1 and
7.8 g., 27.35 and 22.86 pods.plant-1, 194.23 and 178.33 g.plant-1, 500.5 and 470.8 g.plant-1for
both cultivars respectively compared to the lowest values achieved when the treatment
without black mulch+ Agryl-17cover were used for both cultivars.
Key words: okra plants, soil mulch, plant cover.
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المواد وطرائق العمل

المقدمة

تعد تغطية التربة  Mulchingمن اكثر الوسائل المفيدة

نفذت التجربة في حقول قسم البستنة /كمية الزراعة /جامعة

والمستخدمة في الكثير من التجارب الحقمية والبستنية لكونيا

بغداد /ابوغريب لمموسم الزراعي  2012لمعرفة مدى

تتعدى الى التبكير بالحاصل والحد من نمواالدغال وتقميل

في النمو والحاصل المبكروالكمي ،يبين جدول  1بعض

فقدان الماء واالسمدة وتجييز النباتات بالعناصر الغذائية

الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة وفقاً لمطرق

( .)2ان التغطية لسطح التربة بالبولي

كمية الزراعة /جامعة بغداد ( )9حرثت التربة بصورة متعامدة

استجابة صنفين من الباميا (ليموبة والبترة) لمتغطية وتاثيرىا

طبقة واقية تحمي التربة من عوامل التعرية والتجريف بل

والتغطية نوعان اما عضوية او غير عضوية مثل البالستيك

القياسية والتي اجريت في مختبرات قسم عموم التربة والمياه/

اثمين الداكن والشفاف يؤثر بصورة ايجابية عمى رطوبة التربة

ثم تنعيميا وتسويتيا ومن ثم تقسيميا الى  24وحدة تجريبية

وذلك بالسيطرة عمى عممية تبخر الماء من سطح التربة

تتضمن الوحدة التجريبية مرزين بعرض  0.80م وطول

والمحافظة عمى ماء التربة ( 20و14و .)3أشار Doring

 2.25م .شممت التجربة دراسة تأثير تغطية التربة وتغطية

واالغطية الورقية

واخرون ) (11الى ان التغطية تعمل عمى تخفيف تآكل الترب

النبات (االنفاق) ولصفتين من محصول الباميا وفق

المغطاة بنسبة  %98.4 –97.4مقارنة بالترب غير

المعامالت التالية:

المغطاة .اوضحت دراسات Jalil

 -1االصناف

واخرون ( )13بأن

استخدام االغطية البالستيكية السوداء لمحصول البطاطا

 .aليموبة (صنف ايطالي منتج محميا)

زادت من سرعة البزوغ  6 – 5أيام مقارنة بعدم التغطية

 .bالبترة (صنف محمي)

 Abelmoschus esculentusمن محاصيل الخضر

 .aبدون تغطية التربة  +غطاء ( Agryl-17انفاق)

الصيفية الواسعة االنتشار في مناطق مختمفة من العراق

.bبدون تغطية التربة  +غطاء البولي اثمين ()White

( )10نباتات الباميا حساسة جداً إلنخفاض درجات الح اررة اذ

(انفاق)

واظيرت

زيادة

في

ارتفاع

النبات.

تعد

 -2تغطية التربة والنبات (االنفاق)

الباميا

تؤدي الى تكوين نباتات نحيفة ذات قدرة ضعيفة عمى تكوين

 .cتغطية التربة بالبولي اثمين االسود (+ )Black Mulch

االوراق واالزىار وان القرون المتكونة تصبح غير منتظمة

غطاء ( Agryl-17انفاق)

الشكل وبذلك يقل الحاصل كماً ونوعاً ( .)18كما وجد

 .dتغطية التربة بالبولي اثمين االسود (+ )Black Mulch
غطاء البولي اثمين (( )Whiteانفاق)

 Adekaluواخرون ( )1ان اغطية التربة تساعد في تطور

غطيت التربة قبل الزراعة بالبولي اثمين االسود ( Black

المحصول ونموه لمفترة المبكرة وكذلك الزيادة في االنتاج اذ

الحظ ان نباتات الباميا المزروعة في االرض المغطاة بالبولي

 )Mulchوحسب المعامالت اعاله .وتمت زراعة البذور

اثمين كانت عمى العموم نباتات طويمة واكثر قوة واكثر تفرعا

بتاريخ  3كانون الثاني ولكال الصنفين بعد نقعيا لمدة 24

عن تمك المزروعة في االرض غير المغطاة .وجدAl-

ساعة بماء دافئ بيدف تسريع االنبات والسيما الزراعة المبكرة

 )5( Mamkaghان الغطاء البالستيكي قد اثر في زيادة

وبمسافة  0.30م بين نبات واخر وبواقع  14نبات لكل وحدة

غير المغطاة .والىمية محصول الباميا االقتصادية لذا فان

المعامالت .سمدت النباتات بالتوصية السمادية الموصى بيا

ىذا البحث ييدف الى التبكير في انتاجيتو في فترات قمة

لنبات الباميا ( )15نفذت التجربة حسب تصميم القطاعات

العروض في االسواق من خالل استخدام االغطية المختمفة

الكاممة المعشاة ( )RCBDواستعمل برنامج  )19( SASفي

تجريبية وبعد الزراعة مباشرة تم تغطية االنفاق حسب

عدد الثمار واالنتاج الكمي لمحصول الباميا مقارنة بالترب

التحميل االحصائي لمبيانات وقورنت المتوسطات الحسابية

وكذلك اغطية التربة داخل االنفاق البالستيكية.

لممعامالت حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى
 )7( 0.05حسبت سرعة البزوغ والنسبة المئوية لالنبات بعد
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ظيور النباتات عمى سطح التربة وتمت القراءات لحين اكتمال

أما صفات الحاصل الذي شمل عدد القرنات .نبات

1-

االنبات .اختيرت خمسة نباتات بصورة عشوائية في نياية

القرنات (غم) والحاصل المبكر لمنبات الواحد (غم) فتم حسابو

الموسم الخذ القراءات لمؤشرات النمو الخضري والتي

من تاريخ اول جنية  4/14ولمدة شير  5/15ولمجنيات

تضمنت ارتفاع النبات (سم) ألطول ساق من منطقة اتصال

الثالثة االولى ( .)4ولحساب الحاصل الكمي لمنبات الواحد

الساق بالتربة وحتى القمة النامية ثم اخذ المعدل ليا وعدد

استمرت عممية الجني الى  8/30كما يجدر االشارة الى انو

االوراق الكمي.نبات
عوك
التربت
سن
20 – 0
45 – 20

1-

ووزن

وكذلك ّقيس الوزن الجاف لمنبات (غم)
جدول  .1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة
الكثبفت
الظبهريت
3
غن/سن
1.37
1.40

تم رفع غطاء االنفاق بتاريخ . 3/15

هفصىالث التربت
الٌسجت
هسيجيت طيٌيت غريٌيت
طيٌيت غريٌيت

غريي
560
470

طيي
140
110

رهل
300
420

EC

pH

هبدة عضىيت

ds .m-1
3.25
2.72

7.5
7.4

%
1.62
1.12

انبات في معاممة بدون تغطية التربة +غطاء Agryl-17

النتائج والمناقشة

يبين جدول  2سرعة االنبات والنسبة المئوية لالنبات

في صنف الميموبة  21.5يوم فيما سجل صنف البترة عند

لمعامالت التغطية واالنفاق لصنفي الباميا ليموبة والبترة ،اذ

معاممة تغطية التربة +غطاء االكريميك  21.2يوم ويالحظ

من الجدول نفسو أن أقل نسبة مئوية لالنبات في معاممة

يتضح ان اعمى سرعة لالنبات قد تحققت عند معاممة تغطية

بدون تغطية التربة+غطاء  Agryl-17لمصنفين البترة

التربة  +غطاء البولي اثمين بمغت  14.7يوم و 15.16يوم

وليموبة بمغت  %37.66و %41.0عمى التوالي.

لمصنفين الميموبة والبترة بالتتابع وقد حققت ىذه المعاممة ايضا
اعمى نسبة مئوية لالنبات  %100فيما كانت اقل سرعة

جدول  .2تأثير التغطية في سرعة االنبات والنسبة المئوية لالنبات لصنفين من الباميا

الٌسبت الوئىيت لالًببث* %
سرعت االًببث  .يىم* 1-
االصٌبف
بترة
لهلىبت
بترة
لهلىبت
التغطيت
100
100
15.16
14.7
تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
a
a
a
a
93.33
97.0
15.7
16.5
بدوى تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
c
b
a
b
75.33
66
21.2
21
تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17
c
c
c
c
37.66
41.00
20.8
21.5
بدوى تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17
d
d
c
c
*القيم التي تشترك بنفس الحرف ولكل صفة عمى حده ضمن عمودين ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال 0.05

جدول  .3تأثير التغطية في بعض صفات النمو الخضري لصنفين من الباميا

االصٌبف
التغطيت
تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
بدوى تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17
بدوى تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17

ارتفبع الٌببث  /سن*
بترة
لهلىبت
151.5
149.17
a
a
123.16
126.83
b
b
95.12
91.83
c
c
87.5
85.78
d
d

عدد االوراق ً /ببث*
بترة
لهلىبت
245.83
258.16
a
a
225.33
227.16
b
b
196.33
190.78
c
c
180.67
185.83
d
d

الىزى الجبف غن*
بترة
لهلىبت
439.66
418.83
a
a
251.33
262
b
b
200
180.5
c
c
183.66
157.5
d
d

*القيم التي تشترك بنفس الحرف ولكل صفة عمى حده ضمن عمودين ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال 0.05

وعدد اوراق ووزن جاف بمغ  149.17سم و 151.5سم

يالحظ من الجدول  3صفات النمو الخضري لصنفي نبات

و 258.16ورقة .نبات

الباميا ليموبة والبترة ولمعامالت التغطية واالنفاق اذا اعطت

و 418.83غم .نبات

معاممة تغطية التربة +غطاء البولي اثمين اعمى ارتفاع نبات
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و 245.83ورقة .نبات

و 439.66غم .نبات

1-

1-

ولمصنفين
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ليموبة وبترة عمى التوالي مقارنة بأقل قيم كانت عند معاممة

القرنات.نبات

بدون تغطية التربة +غطاء  Agryl-17اذا اعطت 85.78

في الصنف ليموبة والبترة عمى التوالي ليستمر تفوق الصفات

و 180.67ورقة.

في ىذه المعاممة في صفة الحاصل المبكر لمنبات الواحد اذ

و 157.5غم و183.66غم لمصنفين ليموبة والبترة

بمغ 194.23غم و178.33غم في الصنف ليموبة والبترة

عمى التوالي .يبين الجدول  4صنفي الباميا والمعامالت

عمى التوالي مقارنة باقل القيم كانت عند معاممة بدون تغطية

سم و 87.5سم و 185.83ورقة .نبات
نبات

1-

1-

المستعممة قد اثرت معنوياً في جميع صفات الحاصل المبكر،

اذ بمغت  27.35و  22.86قرنة .نبات

1-

التربة  +غطاء  Agryl-17في جميع صفات الحاصل
1-

أذ تفوقت معاممة تغطية التربة +غطاء البولي اثمين في صفة

المبكر التي اعطت 5.70غم.قرنة

وزن القرنة الواحدة 7.1غم و 7.8غم لمصنف ليموبة والبترة

قرنة.نبات

و 10.75قرنة.نبات

عمى التوالي والمتان لم تختمف معنوياً عن معاممة بدون

و 71.65غم.نبات

تغطية +غطاء البولي اثمين  7.16غم لمصنف ليموبة كما

1-

1-

1-

لصنف ليموبة و11.3
و 64.5غم.نبات

1-

لمصنفين ليموبة وبترة عمى الترتيب في

حين اعطت معاممة تغطية التربة  +غطاء  Agryl-17اقل
وزن لمقرنة الواحدة لمصنف بترة بمغ 6.48غم .قرنة.1-

تفوقت معاممة تغطية التربة  +غطاء البولي اثمين في عدد

جدول  .4تاثير التغطية في بعض صفات الحاصل المبكر لصنفين من الباميا.

الحبصل الوبكر للٌببث الىاحد
عدد المرًبثً .ببث* 1-
وزى المرًت الىاحدة (غن) *
االصٌبف
(غن)*
التغطيت
بترة
لهلىبت
بترة
لهلىبت
بترة
لهلىبت
178.33
194.23
22.86
27.35
7.8
7.1
تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
ab
a
ab
A
a
ab
79.33
91
11.61
12.74
6.83
7.16
بدوى تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
c
b
c
B
b
ab
80
76
12.33
13.17
6.48
5.77
تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17
b
c
b
B
c
d
71.65
64.5
10.75
11.3
6.66
5.70
بدوى تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17
c
d
c
C
b
a
*القيم التي تشترك بنفس الحرف ولكل صفة عمى حده ضمن عمودين ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال 0.05

يالحظ من جدول  5تفوق معاممة تغطية التربة  +غطاء

بولي اثيمين في وزن القرنة لصنف ليموبة اذ اعطت 6.30غم

البولي اثمين معنويا في عدد القرنات والحاصل الكمي لمنبات

في حين تفوقت معاممة بدون تغطية التربة  +غطاءAgryl-

اذ اعطت  80قرنة.نبات
غم .نبات

1-

1-

و 74.84قرنة.نبات

و 470.8غم .نبات

1-

1-

17لصنف بترة اذ اعطت 7.83غم .قرنة

و500.5

لصنفي ليموبة وبترة

معاممة بدون تغطية التربة +غطاء Agryl-17

عمى التوالي .في حين اعطت معاممة بدون تغطية التربة+

غطاءAgryl-17
و 37.06قرنة .نبات
غم.نبات

1-

اقل القيم  49.21قرنة .نبات

1-

و 270.7غم  .نبات

1-

1-

في حين اظيرت

ليوبة اقل القيم باعطائيا 5.5غم .قرنة

1-

1-

لصنف

بينما اعطت معاممة

بدون تغطية التربة +غطاء بولي اثيمين لصنف بترة اقل القيم
لعدد القرنات .نبات 1-اذ اعطت  5.18قرنة.نبات.1-

و290.2

في حين تفوقت معاممة بدون تغطية تربة +غطاء
جدول  .5تأثير التغطية في بعض صفات الحاصل الكمي لصنفين من الباميا

الحبصل الكلي للٌببث الىاحد
عدد المرًبثً .ببث*1-
وزى المرًت الىاحدة (غن) *
االصٌبف
(غن)*
التغطيت
بترة
لهلىبت
بترة
لهلىبت
بترة
لهلىبت
470.8
500.5
74.84
80
6.29
6.25
تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
a
a
ab
a
b
b
318.5
408.8
61.56
63.61
5.18
6.30
بدوى تغطيت التربت  +غطبء البىلي اثليي
b
b
b
b
c
b
301.8
292.8
54.87
52.09
5.5
5.62
تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17
c
c
c
c
c
c
290.2
270.7
37.06
49.21
7.83
5.50
بدوى تغطيت التربت  +غطبء Agryl-17
c
d
d
c
a
c
*القيم التي تشترك بنفس الحرف ولكل صفة عمى حده ضمن عمودين ال تختمف معنوياً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال .0.05
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قد يعود سبب تفوق معامالت التغطية بالبولي اثمين مع
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