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 الشليك فيمن تأثير طرق الزراعة والبيئة المالئمة لخمس أصناف 
 اربيلفي  هنكاويوع كرده ره شهحقل 

 
 شلير محمود طه **  محمد بهرام خورشيد*

 جامعة صالح الدين ، كلية الزراعة **  جامعة كركوك ، كلية الزراعة *
 

 الخالصة

 

كلية الزراعة /جامعة صالح الدين  إلىالتابعة  كرده ره شه ( في حقلي1001-1002ه الدراسة عام )ذأجريت ه
 Iosifوتمت دراسة تأثير طرق الزراعة على خمسة أصننا  منن الشنلي     ومركز البحوث الزراعية في عينكاوه 

Regina, Robinson, Bulgaria Kaiser, بهند  اسنتجابة    إيرانلواح المستورد  من المزروعة في المروز واأل
للعمل على التوسع في زراعنة  ل  ذطريقة للزراعة و أحسنخمسة أصنا  من الشلي  تحت ظرو  المنطقة ودراسة 

فني   ( R.C.B.D )كوردستان العراق واتبع لتنفيذ التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  إقليمهذا المحصول في 
والزراعة على األلواح من حيث متوسط كمية  (Kaiser,Iosif)األصنا   أوهذه الدراسة  وضحتأمكررات وقد  أربع

( بالنسبة األلواح في 15،11-22،71بالنسبة للمروز و) (43،71-24،61الحاصل للنبات الواحد وكانت على التوالي )
لزراعة ولظرو  المنطقة مقارنة ببقية وزن مرتفع نسبيًا الستجابتها لطريقة ا ذاتاكبر من الثمار  أعطت وكذل حقلين 

اكبر عدد منها مقارنة مع جمينع   (Bulgariana,Robenson) الصنفان ىأعطاألصنا  وبالنسبة لعدد المدادات فقط 
 T.S.Sنسنبة منن    أعلنى  (Bulgariana,Robenson)فقد اظهر الصننفان   ل ذ إلى وباإلضافةاألصنا  األخرى 

 ع بقية األصنا .الحد المعنوي مقارنة م إلىووصلت 
 

 المقدمة
نبات عشبي معمر يتبنع   (Fragaria anannassa)العلمي  واالسم (Strawberry)الشلي  
 إلنى ففي أوروبا وأمريكا يدخل تحت محاصيل الفاكهة ألننه يحتنا     (Rosaceae)العائلة الوردية 

فهنو   اإلنتنا  مبكنر   تكون الحلقات السنوية وتعتبر من الفواكه  وكذل طور الراحة  إلنهاءالبرود  
ممتاز ورائحة عطرينة   طعم ذاتتظهر ثماره في األسواق في الربيع،  الذي المحصول الطاز  األول

استعماالت هذه الثمار متعدد  حيث يصنع منهنا المربنى والجلني والعصنير      إنكما  جذابوشكل 
 إنتنا  ويصنل   Cن فيتنامي  والحلويات. وتعتبر الشلي  من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من

واآلخر سم بين الخط  56سم بين النباتات و 11-10نبات بمسافة  65000 الزراعالهكتار الواحد عند 
 موطنه األصلي هو أوروبا  إنكغم بالنسبة لألصنا  المختلفة في السنة األولى. 2400-2200 إلى
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كا الشمالية وتنتشر زراعته في بولونيا وايطاليا وفرنسا وهولندا وبلغاريا. يزهر الشلي  منرتين  وأمري

الجو المعتدل ويعطي  أثناءالربيع( عند توفر الظرو  البيئية المالئمة وتتكون الثمار -في السنة )الشتاء
ة الصر  ويمكنن  الصي  بشكل كبير. يفضل الزراعة في الترب المزيجية سهل أثناءالخضري  النمو

 طرق للتكاثر هي المدادات وبواسطة التيجان وزراعة األنسجة. وأفضلزراعته في الترب المزيجية 
 

 الطرائق والمواد المستعملة

التابع لكلية الزراعة / جامعة صالح الدين ومركنز   كرده ره شههذه الدراسة في حقل  جريتأ
 1001-1002في الموسم الزراعني   (FAO)او منظمة ف إلىالبحوث الزراعية في عينكاوه التابعة 

استعمل خمسنة  حيث واأللواح وفي تربة مزيجية  بطريقتين المروز 10/1/1002وتمت الزراعة في 
المنتشر زراعته فني   (Kalser, Iosif, Regina, Robenson, Bulgariana)أصنا  من الشلي  

 إيجناد اح، والغاية من التجربنة  كوردستان وتضمن البحث نوعين من طرق الزراعة، المروز واأللو
 تمت الزراعة:حيث األصنا  وأحسن طريقة زراعية، أحسن
م والمسافة بين كنل شنتلة   7طريقة المروز: تمت الزراعة في جانبي المروز وطول المرز  -2

روز وعدد المنروز  شتلة في جانبي الم 10شتالت  20سم وزرع في كل جانب 70 وأخرى
 في كل تجربة. 10

شتلة في كل لوح، المسافة بنين   210م وتمت الزراعة  1×7: مساحة المرز طريقة األلواح -1
 في كل تجربة. 10سم وعدد األلواح كانت  70الشتالت 

لكال الموقعين وأجريت الدراسة على مدى اسنتجابة األصننا     10/9/1002تمت الزراعة في      
وتم تحليل التربة ة الزراعة ، لطريق(  Kalser, Iosif, Regina, Robenson, Bulgariana )التالية

التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاملنة   تنفيذفي كلية الزراعة / جامعة صالح الدين ، اتبع في 
المعامالت حسب طريقنة دنكنن    متوسطات العاملية ، وبأربع مكررات لكل األصنا  وجرى مقارنة

(Duncan)  ماد المركب % وتم تسميد جميع األصنا  بالس1وبمستوى معنوي(NP)   200بمعندل 
من زراعة الشنتالت ،   أسابيع( على دفعتين ، األولى بعد ثالثة 20:1كغم / دونم والنسبة السمادية )

 القياسات اآلتية: اخذوالثانية بعد شهر من الدفعة األولى وتم 
 متوسط وزن الثمار. -7متوسط عدد الثمار.       -1متوسط عدد األزهار.      -2
. متوسط الحاصل كغم/هكتنار  -4 متوسط حجم الثمار. -1 ط المحصول في النبات الواحد.متوس -6
 . TSSالمواد الصلبة الذائبة الكلية -5متوسط عدد المدادات لكل نبات. -3
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والرطوبة النسبية واألمطار للمنطقتين خالل كما سجلت المعلومات المناخية من درجات الحرار       
وتنم تحلينل الصنفات     :(B1) (1والجدول رقم ) (A1)(:2) جدول رقمالفتر  التجربة كما مبين في 

والجدول رقم  (A2)(:2كما مبين في الجدول رقم )التجربة  في ةعملتالفيزيائية والكيميائية للتربة المس
(1) (B2):. 
  

 المراجع

هذه التجربة في  بأجراءزراعة محصول الشلي  في مناطق مختلفة ، قمنا لغرض التوسع في 
التابعة لكلية الزراعة / جامعة صالح الدين ومركز البحوث الزراعية  هشه ره كردتربة مزيجية في 

باستخدام طريقتين ، الزراعة بطريقة األلواح والمروز في عينكاوه التابعة لمديرية الزراعة/ اربيل 
مالئمة لظرو  المنطقة ومعرفة أحسن الطرق ألجل  وأكثرها وأحسنهاها البيولوجية لمعرفة صفات

الدراسات على  إجراءففي هذا المجال قام عدد من الباحثين في الحصول على أعلى وأجود الحاصل.
ي نديثة التننية الحنات التقنم المختلفة ومنها الدراسندان العالنأصنا  الشلي  المختلفة في بل

 Senga و Aroma الحاصل لألصنا  من  على أعلى (Thesen and Madsen,1971)هال منتحص

محصول  إن (Preeboora,1973)، مقارنة ببقية األصنا . ووجد  Cambrigevigous Elate و
. ووجد  Reginaتفوقت على الصن    Confituraو IVT6556و  Vigeriaاألصنا  

(Vahouche,1974) الحصول عليه من  أمكن إنتا  أعلى إنلشلي  في دراسته على بعض أصنا  ا
ثمار من المن  كنبير  حصل على نسبةكما  Sivettaثم  Fermaو  Tlummيه لي Sengaاألصنا  

  أنات على الشلي  ووجد نبدراس (Sarrazym Etal,1974). وقام  Sivettaويليه  Fermaصن  ال
عند مقارنته  (Hester and Wassenear,1973) وذكراألصنا  .  أعلىكان  Gorrelaالصن  
تنضج في نفس  وإنهاصفات جيد   ذاتكانت كبير   Tagoثمار الصن   إنالشلي   أصنا لبعض 

المتوسط الموسم من حيث النضج ولكنه مبكر  Sivettaصن   وأما Talismanميعاد نضج الصن  
حجم الثمار  أن إلى، وصفات ثماره مشابهة مع هذا الصن   Red gauntletالنضج عن الصن  

م وثماره يكون كبيرًا وصفاته نني منتص  الموسنج فنضين Reginaالصن   وكذل  أحسنكانت 
كانت اكبر  Indukaثمار الصن   إن (Wassenaar and Kromenberg,1974) رننوذكجيد  . 
 أنها، كما Senga senganaمن ثمار الصن   أيامطعمًا كما نضجت مبكرًا بثالثة  وأحسنحجمًا 
 (Perbooms,1973) ذكر وكذل بعفن اليوتريتس.  لإلصابةة للتسويق الطاز  واقل حساسية صالح

مد  ثالث سنوات من حيث ول Aramis مع الصن  Regina و   Sucundaعند مقارنة الصنفين 
 مار نر حجمًا للثنواكب Aramis الصن الحاصل تنتج من  أعلى أنكمية الحاصل والصفات الثمرية 
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قام بها نفس العنالم   أخرى. وفي دراسة  Sucundaيليه الصن   Reginaحصل عليه من الصن  
(1975,Perbooms)      علنى أصننا  الشنليSivetta Tag  و Tenirn و Red gauntlet   و 

Gorella  الصن   أنووجدSivetta  حيث كمية ونوعية الحاصل. ووجد النتائج من  أفضل أعطىقد
 اإلضناء  ( نتيجة دراسته، لقد زاد نمو النبات وعدد المدادات المتكونة بزيناد  شند    2952،)عبدول

بينما كان العكس صحيحًا فيما يخص النمو الزهري والثمري ومعندل عندد   اإلضاء  وزياد  فترات 
حو مع الليل المائل للبرود  هار الصيساعد الن (Ellis and Sox,1950)ذكرالثمر  وكميات الحاصل. 

صنالبة الثمنار    أن (Lawerece and Scolt,1975)وجد  كذل نسبة السكر في الثمار.  زياد على 
النضج ولدرجة الحرار  تأثير كبير على المد  التي يستغرقها نضج  أثناءتزداد عندما يكون الجو جافًا 

 oم 13-12لنياًل   oم 25-24في درجة حرار   الثمار من وقت تفتح األزهار فهي تكون حوالي شهر
تناسب النمو الخضري وتكوين الفصائل )المدادات( في نهارًا تقتصر بارتفاع درجة الحرار  عن ذل  

ويقنل النمنو    oم 21أنسب درجة حرار  لألزهار فهي  أمام ،  10الشلي  في درجة حرار  مقدارها 
وتختلن  األصننا     oم 20في درجة الحرار   بانخفاض درجة الحرار  عن ذل  حتى يتوق  تمامًا

 كثيرًا في مدى تحملها للبرود  بينما تضر بشد  ببعض األصنا . يعتبر الجو البارد المعتندل مثاليناً  
التباين فني   إن( 2957،(. وجد )عباس 2959،صالبة )حسن  أكثرحيث تكون الثمار   الشلي إلنتا 

ة في التجربة وقد تدرجت األصنا  فني التجربنة   متوسط كمية الحاصل ألصنا  الشلي  المستخدم
 ,Karina, Red Gauntlet, Astara, Rabynda)تنازليًا من حيث كمية الحاصل وعلى النحو التالي 

Semga Sengana,  Tago, Induka, Sivetta, Cenfitura,)    بالرغم من وجود فنروق بكمينة
حد المعنوية فيما عندا الفنرق بنين     لىإلم تصل  أنها إال(  9،5،4،7،1،2األصنا  ) نالحاصل بي

 المذكور تفوقت األصنا  الستة  أخرىالصن  األول والثالث حيث كان الفرق بينهما معنويًا من ناحية 
على بقية األصنا  من حيث كمية الحاصل وكانت الفروق معنوية من حيث عدد الثمار على النبنات  

تتراوح حيث نسبة كبير  نسبيًا  إلى ة الحاصلومتوسط وزن الثمر  ومتوسط حجم الثمر . وصلت كمي
 أيضا(  2957 ،(كغم. ووجد )عباس 1791) إلى(  2310محصول الهكتار في السنة األولى ما بين )

 Tagoالصن   أعطىهنا  اختالفات واضحة في متوسط عدد المدادات التي تعطها النباتات حيث  أن
هننا  فنروق    أن أيضابين بقية األصنا  ووجد عدد من المدادات وكان الفرق معنوي بينه و أعلى

 أنالشلي   أصنا عند مقارنة بعض  ذكر وكذل معنوية بين معظم األصنا  المستخدمة في التجربة. 
نتيجة دراسة  أيضًا ( 2957،وزن الثمر  لبعض األصنا  تفوق على األصنا  األخرى. وجد )عباس 

( ثمر  وفي األصننا    3،02لى النبات الواحد )متوسط عدد الثمار ع أنمختلفة من الشلي   أصنا 
  المتوسط معدل ثمار نباتاتها عنفي تفوق  Teniraصن  الثم  Sivetta و  Senga Senganaالتالية 
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بعضها اآلخر  أنجد ( ، ن20،614-5،31-3،17العام حيث كان متوسط عدد ثمارها على التوالي )
 Trumperو Dunlapثل نفر المئوي منحت الصنت oم ( 6-جة الحرار  حتى )تتحمل انخفاض در

يث ن  حنالشلي إلنتا معتدل مثاليًا واللذان يزرعان في شمال الواليات المتحد  ، يعتبر الجو البارد ال
بان درجة الحرار   (Darrow and Scoft,1972) وذكر(.  2959،صالبة )حسن  أكثرتكون الثمار 

ساعة ضروري لتكوين البرعم الزهري ، وتختل   21مع نهار ضوئي  oم 21-21المناسبة في حدود 
 تكوين نظام جذري إلىالظرو ،وهذا يؤدي ه ذاألصنا  فيما بينها من ناحية استجابة النبات له

فتر  الضوئية التي ال وكذل صحيح وسليم وبالتالي الحصول على نبات قوي ومنتج. درجة الحرار  
يتعرض لها النبات تؤثران في النمو الخضري والزهري في درجات الحرار  المرتفعة والنهار الطويل 

والنهار المتوسط  المنخفضةدرجات الحرار   أماالمدادات ،  وإنتا للنمو الخضري يدفعان النبات 
على احتياجاتها من البرود   يوجهان النبات نحو تكوين البراعم الزهرية وعند حصول شتلة الشلي 

 (. 2994، إبراهيمتستطيع بعد تحسن الجو وارتفاع درجة الحرار  ) فإنهاالخاصة بها 
 ,Lucunda, Garlisاألصنا  أنمن الشلي   أصنا عشر   ( دراسة 2995، دخورشيوجد )     

Hansa, Deutcheuern), Aramis, Laxton Nobil,)  من حيث تفوقت على بقية األصنا 
ً نسبيًا بينما وصل وزن متوسط كمية الحاصل من النبات الواحد  وبالنسبة لعدد الثمار سجل ارتفاعا

اكبر  Hansa و   Deutschevern أعطتبالنسبة لعدد المدادات فقد  وكذل الحد المعنوي  إلى الثمار
و Gucunda ذل  اظهر الصنفان  إلى باإلضافةعدد منها مقارنة مع جميع األصنا  األخرى ، 

Robinson  وكذل حد المعنوية  إلى تالفروقااكبر نسبة من المواد الصلبة الذائبة الكلية ووصلت هذه 
عدد من المدادات وكان  أعلى Hansaالصن  نباتات  أعطتبالنسبة لمتوسط عدد المدادات حيث 

 الفرق المعنوي بينه وبين بقية األصنا .
 

 النتائج والمناقشة
 ل نبات:معدل عدد األزهار لك*

هنا  تباين كبير في متوسط عدد األزهار لكل نبات بين األصنا   أن( 7) الجدول يتبين من       
الحد المعنوي في بعض األصنا  وقد  إلىالمستخدمة في الموقعين والزراعة بالطريقتين ووصلت 

 لبيئيةللظرو  ا المذكور درجة توافق هذه األصنا   إلىرجع السبب في التفاوت في التزهير 
 (.2994 ،دجوي و 2994 ،إبراهيم) ذكره(وهذا يتفق مع ما هنكاويوع كرده ره شهحقلي)في  المتوفر 

                                                   :وزن وحجم الثمرة ومتوسط الحاصل للنبات الواحد*
 لم ت وللموقعين ولكنلمعدل وزن الثمار لجميع المعامال ت( إلى وجود فروقا7يشير جدول رقم )
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من طريقة الزراعة داخل األلواح  أحسنطريقة زراعة المروز  أن ويتضحالحد المعنوي  إلىتصل 

( سواء كانت طريقة الزراعة على المروز كرده ره شهلحقل )لكال الموقعين ولكن متوسط وزن الثمر  
معنوية بين  تفرو قا دال يوجولكن  هعينكاو من معدل وزن الثمر  لحقل أكثرداخل األلواح  أو

( لكن ,Chiderns 1973و 2995، خورشيد،2957 ،األصنا ، هذه تتفق مع ما وجد كل من ) عباس
هنا  تباين في متوسط  أنيتبين من نفس الجدول  وكذل (،  2995 ،تختل  عما حصل عليه )خورشيد

الصن   إليهفي التجربة وأعلى معدل حجم للثمر  وصل  المستخدمةمر  ألصنا  الشلي  حجم الث
(Kaiser)  الصن   إليهواقل معدل وصل(Robinson)  لكال الموقعين في تل  السنة وهذا يتفق مع

 و2994، دجوي ، 2994،إبراهيم ،2959،حسن، Hesters and Wassenar,1973كل من) ذكرهما 
هنا  تباين كبير في متوسط كمية الحاصل ألصنا   أنويتبين من نفس الجدول ( ،  2950 الراوي،

 (Kaiser)الصن   إليهمعدل حاصل النبات الواحد وصل  وأعلىالشلي  المستخدمة في التجربة 
 ,Robinson, Bulgaria, Regenia, Losife)الصن   إليهبالطريقتين والموقعين واقل معدل وصل 

Kaiser)  الحد المعنوي  إلىبكمية الحاصل بين األصنا  ولكن لم تصل  تالفرو قابالرغم من وجود
يدل على  اذوقط يرجع زياد  الحاصل للنبات الواحد الى زياد  عدد الثمار لمتوسط وزن الثمر  وه

قة للظرو  البيئية المتوفر  في الحقل ولكن معدل الحاصل للنبات الواحد في طري توافق هذه األصنا 
ي طريقة الزراعة نات الواحد فبن معدل الحاصل للننم أكثرالزراعة على المروز في الموقعين كان 

 ,Wassenaar ، Hesters and Wassenar,1974على األلواح. وتتفق هذه مع ما وجده كل من)

1973، 1974,Sarrazyn and boscstaele، 2995،خورشيد و 2957،عباس ، 2952،عبدول ) 
فس الجدول التباين بشكل واضح بين معدل عدد الثمار على النبات الواحد وهذه يختل  ويتبين من ن

الحد المعنوي وفي البعض  إلىحسب األصنا  في الموقعين والطريقتين ووصل مع بعض األصنا  
 ه النتائج تتفق مع ما وجدهذالحد المعنوي ويتوق  هذا على نسبة العقد للنبات ، وه إلىاآلخر لم تصل 

 ،خورشيد و 2957،عباس ، 2952،عبدول  ،  Experiences ،1973,Perbooms,1975) منكل 
2995 .) 

 
 معدل الحاصل:*

هنا  تباين كبير في متوسط كمية الحاصل بين األصنا  المسنتخدمة   أن( 5يتبين من الجدول )
وي ولكنن  الحد المعن إلىفي التجربة في الموقعين والزراعة بالطريقتين وصلت في جميع األصنا  

المزروعة بطريقنة المنروز    وكذل حاصل تم الحصول عليه في الصن  األول في الموقعين  أعلى
  إلىر يشي زياد  عدد الثمار على النبات ومتوسط حجم الثمر  وهذا إلىواأللواح، قد يرجع هذا التفوق 



 76 

 6007 )1(العدد -(1(المجلد الدراسات العلمية -مجلة جامعة كركوك
 

( / هنكاويوع كرده ره شه) للظرو  البيئية المتوفر  في حقلي المذكور  ذه األصنا درجة توافق ه
 ،عباس، 2952،)عبدول  ه كل منكمية حاصل كبير  نسبيًا وهذا يتفق مع ما ذكر أعطتاربيل حيث 

كبير   أهميةذل  فان وزن وحجم الثمر  لها  إلى وإضافة( ,Benne and Kramer  1976و 2957
 على لإلقبالتغري المستهل   أنهاكما  كبيرًا على كلفة جني الثمار تأثيراهما يؤثران ألن الختبار الصن 

 الشراء.
 
 المدادات :*

هنا  اختالفات في متوسنط عندد    أن( لكال الموقعين وطريقتي الزراعة 9يتبين من الجدول ) 
ادات وصلة هنذه  عدد من المد أعلىبعض األصنا   أعطيتالمدادات التي تكون على النباتات حيث 

الحد المعنوي في بعض األصنا  وتنمو المدادات في فصل الصي  عناد  وتختلن     إلى االختالفات
ه ذكرمدى تكوين المداد على النبات حسب الصن  والظرو  البيئية المحيطة وتتفق هذه النتائج مع ما 

 (. 2995،خورشيد و  2994، إبراهيم ، 2959،حسن  ، 2952،)عبندول  كل من
 
 المواد الصلبة الذائبة الكلية:*

هنا  فروق في ثمار الشلي   ( النسبة المئوية للمواد الصلبة الذائبة الكلية20يتضح من الجدول ) 
نسنبة   أعلىولكن  (Kaiser)معنوية بين معظم األصنا  المدروسة حيث كانت اقل نسبة في الصن  

ة الحاصل وكثر  عدد الثمار وزيناد   ارتفاع كمي إلىوقد يرجع ذل   (Robinson)كانت في الصن  
كان محصوله اقل، هنذا بجاننب طبيعنة     الذيحجم الثمار في الصن  األول بعكس الصن  الثاني 
المعنوية بين بعض  تالفرو قاوجود  إلى باإلضافةالصن  نفسه ومدى تأثره بظرو  بيئة المحصول 

عبنناس  ) ذكنره يتفق مع منا   الحد المعنوي في البعض اآلخر وهذا إلىاألصنا  وعدم الوصول 
عند التبكير فني   ( 2995،خورشيد  و 2994،دجوي  ،2994، إبراهيم ، 2959،حسن  و 2957،

حجم الثمنار  ضع  النمو الخضري وزياد  عدد البراعم الزهرية وصغر  إلىالزراعة الصيفية يؤدي 
 وإنتنا  لمحصنول  قو  النمو الخضري وضع  ا إلىفي الزراعة يؤدي  التأخيروقلة الصالبة ولكن 
في الزراعة الشتوية عاد  تعطي محصواًل مبكرًا وتتكون البراعم الزهرية مبكرًا  أماالمدادات مبكرًا. 

 (. 2994 ،ومحصول النبات الواحد يقدر بحوالي نص  محصول النبات في الزراعة الصيفية) دجوي
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  معدل درجة الحرار  ورطوبة و كمية األمطار الساقطة خالل فتر  التجربة / (A1:) (2جدول )
 كرده ره شه

 كمية األمطار الساقطة معدل الرطوبة معدل الحرار  الشهر السنة
 ---------------- %35،71 م 11،44 20شهر   1002
 ملم29،70 %11،15 م 27،41 22شهر   1002
 ملم36،70 %36،37 م20،10 2 1شهر   1002
 ملم33،9 %36،11 م4،31 2شهر   1001
 ملم10،1 %44،6 م20،77 1شهر   1001
 ملم31،1 %11،6 م27،32 7شهر   1001
 ملم41،7 %42،3 م24،10 6شهر   1001
 ---------------- %70،6 م17،1 1شهر   1001
 ---------------- %24،5 م15،5 4شهر   1001
 ---------------- %29،02 م77،6 3شهر   1001

 
 في التجربة / ةض الصفات الفيزياوية و الكيماوية للتربة المستخدمنبع  (A2) ( :2جدول )

 كرده ره شه 
 (2-كغم-التوزيع الحجمي لدقائق التربة ) ملغم النسجة مستوى الرطوبة

 نقطة الذبول
1500 kpa 

سعة 
 الحقلية
33kpa 

نقطة 
 التشبع
0kpa 

 الطين رينالغ الرمل
SCL 

النسجة 
الطينية 
 الغرينية

211،00 693،50 733،70 

23،50 15،14 61،61 

التوصيل 
 الكهربائي

رقم 
 الحموضة

 االيونات الذائبة ) مليون/لتر(
SO4

-2
 CL

-1
 SCO3

-2 HCO 

3
-1

 

K
+ Na

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 

0،4 3،57 0،75 0،5 ----------- 1 0،65 0،7 2،4 7،5 

السعة 
لية التباد

 الكتيونية

الفسفور 
 الجاهز

N 
 الجاهز

 الكتيونات المتبادلة الماد  العضوية الكلس
K

+
 Na

+
 Mg

+2
 Ca

+2
 

14،4 6،1 0،015 179 9،6 2،02 0،51 2،7 11 
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 هنكاويطار الساقطة خالل فتر  التجربة /عمعدل درجة الحرار  ورطوبة و كمية األم( B1(:)1جدول )

 كمية األمطار الساقطة معدل الرطوبة معدل الحرار  الشهر السنة
 ---------------- 33،75 17،11 20شهر   1002
 29،61 16،91 21و27 22شهر   1002
 31،75 31،41 20،26 2 1شهر   1002
 35،6 36،51 1،93 2شهر   1001
 12،4 43،71 20،11 1شهر   1001
 34،76 14،5 21.34 7شهر   1001
 46،1 41،9 21،25 6شهر   1001
 ---------------- 71،2 11،9 1شهر   1001
 ---------------- 23،1 13،6 4شهر   1001
 ---------------- 25،1 71،7 3شهر   1001

 
 قبل الزراعة هنكاويبعض الصفات الفيزياوية و الكيماوية للتربة / ع( B2( :)1جدول )

  الصفات الفيزياوية و الكيماوية  الصفات الفيزياوية و الكيماوية 
االيونات الموجبة و السالبة في مستخلص   مفصوالت التربة

 العجينة المشبعة)ملم مكافئ /لتر(
 

 5،1 للرمل%
 6،40 الكالسيوم 13،7 للغرين%
 2،50 المغنيسيوم 76،1 للطين%
 0،49 وديومص طينية غرينية النسجة

 0،73 البوتاسيوم 2،61 (7الكثافة الظاهرية)غم/سم
 0،01 كلور 1،40 (7الكثافة الحقيقية)غم/سم
 -------- الكاربونات 61،4 النسبة المئوية إلشباع
 7،2 بيكاربونات 2،03 الماد  العضوية %

 7،9 كبريتات 72،1 للكلس%
السعة التبادلية الكاتيونية)ملم مكافئ 

 بة(/ملغم تر
 0،047 نايتروجين الكلي % 10،4

 0،43 الموليدينيوم الجاهز)جزء بالمليون( 0،52 التوصيل الهربائي )ديسيمنز/سم(
 3،9 تفاعل التربة
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 زهار لكل نبات( التداخل بين طريقة الزراعة و االصنا  على معدل عدد اال7جدول رقم )
 طرق الزراعة هعينكاو هش ره كرده

 األصنا  األلواح المروز األلواح المروز
a  27،51 a21،51 a1،51 a6،11 Kaiser 

a21،77 a21،04 a1،21 a6،11 Losif 

ab9،11 ab9،16 ab1،01 a7،96 Regina 

b3،43 ab3،51 b6،21 a7،16 Bulgaria 
b3،72 b3،09 b7،11 a7،45 Robenson 

6،16 6،16 1،02 1،02 L.S.D 5% 

 
 ( التداخل بين طريقة الزراعة و االصنا  على متوسط وزن الثمر )غم(6جدول رقم )

 طرق الزراعة هعينكاو هكرده ره ش
 األصنا  األلواح المروز األلواح المروز
3،2  a 1،91  a 4،71  a 6،17  a Kaiser 

3،06  a 1،41  a 4،22  a 6،22  a Losif 

1،51  ab 1،26  a 6،91  ab 7،51  a Regina 

6،92  b 6،1  a 6،0  ab 7،62  a Bulgaria 

6،37  b 6،72  a 7،67  b 7،11  a Robenson 

1،14 1،14 1،43 1،43 L.S.D 5% 

 
 ( التداخل بين طريقة الزراعة و االصنا  على معدل حجم الثمر 1جدول رقم )

 طرق الزراعة عينكاوه هش ره كرده
 األصنا  األلواح المروز األلواح المروز
4،9  a 4،06  a 3،71  a 1،25  a Kaiser 

4،7  a 1،13  a 4،91  a 1،06  a Losif 

1،9  a 1،25   a 4،61  a 6،25  a Regina 

1،09  a 6،77  a 1،41  a 7،21  a Bulgaria 

6،92  a 6،61  a 6،71  a 7،24  a Robenson 

7،15 7،15 7،94 7،94 L.S.D 5% 
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 ( التداخل بين طريقة الزراعة و االصنا  على متوسط المحصول لنبات واحد4جدول رقم)
 طرق الزراعة عينكاوه شه ره كرده

 األصنا  األلواح المروز األلواح المروز
43،71    a 15،11 a 24،61 a 22،71  a Kaiser 

 11،03 ab 17،47 a 9،95   ab 21،62 a Losif 

 61،51 ab 63،95 a 9،74   ab 20،5  a Regina 
 71،91 ab               13،14 a 5،32   ab 9،6    a Bulgaria 

13،31   a 17،11 a 5،51  b 9،94  a Robenson 

71،15 71،61 3،1 3،1 L.S.D 5% 

 
 ين طريقة الزراعة و االصنا  على متوسط عدد الثمار على  النبات واحد( التداخل ب3جدول رقم)

 طرق الزراعة عينكاوه شه ره كرده
 األصنا  األلواح المروز األلواح المروز
9،9  a 9،24  a 3،71  a 1،25  a Kaiser 

9،16  a 5،31  a 4،91  a 1،06  a Losif 

5،7  ab 5،22  a 4،61  a 6،25  a Regina 
3،63  ab 3،04  a 1،41  b 7،21  a Bulgaria 

3،12  b 3،76  a 6،71  b 7،24  a Robenson 

1،17 1.17 1،09 1،09 L.S.D 5% 

 
 ( التداخل بين طريقة الزراعة و االصنا  على متوسط الحاصل كغم/ هكتار5جدول رقم)

 طرق الزراعة عينكاوه شه ره ردهك
 نا األص األلواح المروز األلواح المروز
1137  a 1003  a 241  a 491  a Kaiser 

1016   ab 2594  a 2110  ab 450  a Losif 

2596  ab 2527  a 2101  ab 154  a Regina 
2501  ab 2352  a 2672   ab 101  a Bulgaria 

2343 a 2391  a 2605  b 142  a Robenson 

693 693 129 129 L.S.D 5% 
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 ( التداخل بين طريقة الزراعة و االصنا  على متوسط عدد المدادات9جدول رقم)
 طرق الزراعة ينكاوهع شه ره كرده

 األصنا  األلواح المروز األلواح المروز
1،21  a 1،63  a 7،54  a 7،22  a Kaiser 

1،14  a 7،15  a 1،64  ab 1،25  a Losif 

7،77  ab 1،44  a 7،71  b 7،91  a Regina 
1،22  ab 6،15   a 1،51  b 1،01  a Bulgaria 

1،76  b 6،47  a 1،21  b 6،94  a Robenson 

2،41 2،41 2،95 2،95 L.S.D 5% 

 
 T.S.S( التداخل بين طريقة الزراعة و االصنا   20جدول رقم)

 طرق الزراعة عينكاوه شه ره كرده
 األصنا  األلواح المروز األلواح مروزال

5،1  a 5،21  a 3،91  a 20،43  a Kaiser 

5،16  ab 5،4  ab 5،71  a 20،50   a Losif 

5،41  ab 9،6  ab 5،1  a 22،1 a Regina 
9،35 a 22،5  ab 9،6  a 22،61  a Bulgaria 

22،11  b 21،16  b 9،4  a 22،36 a Robenson 

7،99 7،99 6،39 6،39 L.S.D 5% 
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 المصادر 
 .نتاجهارعايتها إ -الفراولة زراعتها:(2994مصر)–عاط  محمد ،دار المعار   إبراهيم، ●
 تصميم و تحليل التجارب الزراعية ،كلننية الزراعة / :(2950الراوي ، خاشع محمود ) ●
 جامعة الموصل .   
 ( .2994الزراعة و إنتا  الخضار ، المكتبة الزراعية ) ادجوي ،علي ،تكنولوجي ●
 احمد عبد المنعم ،الخضري أثمري ، سلسنلة العلوم و الممارسنة فني (:2959حسن ) ●
 المحاصيل الزراعية .   
 دراسة حول االستجابة بعض األصنا  الشلي  للترب الجبسية :(2995خورشيد ، بهرام ) ●
 .  2عدد  2في منطقة صالح الدين ،مجلة زراعة مجلة    
 تأثير المند  و ( :2952رسول سعيد ) صالح عباس و حمه كريم صالح ، عبد اهلل عبد اهلل ●
 النمو على النمو و إنتا  محصول الشلي  فني منطقة بكرجنو ، شد  اإلضاء  و منظمات   
 . 2عدد   5السليمانية ، مجلة زانكو ،مجلة    
 دراسة حول استجابة بعض أصنا  الشلي  فني منطقنة :(2957صالح ) عباس ،عبد اهلل ●
   .2عدد    5بكرجو ، السليمانية ، مجلة زانكو ،مجلة    
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A comparison between five varieties of Strawberry to determine 

The best fitted one to location of Grdarasha and Ankawa / Erbil 
 

Dr. Bahram Kh. Mohammed*  Shelear .M Taha** 
University of kirkuk college of agriculture* University of sallahaddin college of 

agriculture** 

 
Abstract 

 
 This study is conducted at the year of 2001-2002 at two sites , Grdarasha field of 

college of agriculture / university of sallahaddin and the field of Ankawa Agricultural 

research center , were the effect of both planting methods ,far rows and plots practiced on 

five strawberry cultivars to study the trial of growth and yield .Results showed high 

performance and yield at Grdarasha field in all of the following trials ;mean no.  of stolons , 

fruits , fruits size , fruits weight, yield/ plant , and yield kg/ha. , while the same varieties 

showed less mean of the same values of the same trials at Ankawa site . 


