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 ملخصال
، )الشفاف إيثيلينأجري البحث لتحديد تأثير تغطية خطوط الزراعة بنوعين من شرائح البولي 

محافظة ين بمنطقة بسير في  ،األسود(و  دي،زين من الباذنجان )الور في نمو وإنتاجية طرا ،األسود(و 
بثالثة  القطاعات المنشقة. استخدم في التجربة تصميم 2014الموسم الزراعي  خالل ماهح/حماه

النمو  يف إيثيلينلي بشرائح البو خطوط الزراعة تغطية اإليجابي ل تأثيرال بينت النتائج .مكررات
ًا على ابجيإوانعكس ذلك بالمقارنة مع الشاهد )بدون تغطية أرضية(، الخضري لنباتات الباذنجان، 

على الشفاف بداللة معنوية  إيثيلينتفوقت التغطية األرضية بشرائح البولي و  .ةباكوريالاإلنتاج و 
المدروسة لكال  ع الصفات والمؤشراتفي جمياألسود  إيثيلينالتغطية األرضية بشرائح البولي 

على نحو واضح اج تجلت باكورية اإلنت كما األسود(.و الباذنجان )الوردي، المدروسين من طرازي ال
مقارنة مع األسود( بالو الشفاف، ) إيثيلينكلتا معاملتي التغطية األرضية بشرائح البولي  تحت تأثير

تغطية األرضية بشرائح البولي لاتفوقت كلتا معاملتي و  خالل الشهر األول من قطاف الثمار. الشاهد
 التوالية الزيادة في إنتاجيتها على نسبمعنوية على الشاهد، فقد بلغت  الشفاف واألسود بداللة إيثيلين
 (.%20.41و 46.14)نحو الشاهد مع مقارنة بال

 ، اإلنتاجية.إيثيلين، شرائح البولي التربة تغطيةالباذنجان،  الكلمات المفتاحية:
 مقدمة:ال

ختلة  راعتة  فةي مر ز ، وتنتشة Solanaceaلفصيلة الباذنجانيةةاخضار أهم  من Solanum melongena Lنبات الباذنجان .يعد 
فةي نةناعة  أيضةاً  فةي تحضةير مختلة  أطبةاط األطعمةة، كمةا تسةتخدمشةوية( )مطبوخة، أو مقلية، أو مالستخدام ثماره  العالمأنحاء 

 .(1999 ،حسن) المخلالت
ةوت (،م °30 –25طوية،، والمجةال الحةراري المثةالي لنموهةا )جان موسم نمةو دافةو و تتطلب نباتات الباذن  ت الحةرارة درجةاارتفةا  ، تحم 

                        م(، وتمةةةةةةةةةةةوت عنةةةةةةةةةةةد تعرضةةةةةةةةةةةها °10رارة ألقةةةةةةةةةةة، مةةةةةةةةةةةن )انخفةةةةةةةةةةةا  درجةةةةةةةةةةةات الحةةةةةةةةةةة م(، ويتوقةةةةةةةةةةة  نموهةةةةةةةةةةةا عنةةةةةةةةةةةد °45) لنحةةةةةةةةةةةو
 .(Ceausescu et al., 1980)  للصقيع 
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غطيةةةة األرضةةةية ة التتحقيةةةذ هةةةاه الغايةةةة تسةةةتخدم تقانةةةبغيةةةة أبةةةرز اهتمامةةةات مزارعةةةي الخضةةةار، و  مةةةن ةباكوريةةةالنتاجيةةةة و تعةةةد زيةةةادة اإل
ة الرتفةا  درجةات ساهمت على نحو واضح في باكوريةة وزيةادة إنتاجيةة الخضةار المحب ة والتي، إيثيلينبشرائح البولي لخطوط الزراعة 

 رها.األحمر وغي ريز والبطيخحرارة التربة في سورية كالف
 ،(MuIch)بالمولش  ة الخشب وورط الجرائدو نشار تغطية سطح التربة ببعض المواد العضوية كالقش أو بقايا النباتات أبيقصد 
على  إيثيلينتستخدم شرائح البولي كما  ،تعدي، درجة حرارة التربة لتوفير الوسط المالئم لنمو ونشاط جاور النباتات إلىوتهدف 

 .(1985بوراس، ) ،في الكثير من دول العالم خطوط الزراعةفي تغطية  ي اآلونة األخيرةنطاط واسع ف
ى تدفئةةة التربةةة ورفةةع درجةةة حرارتهةةا، ممةةا يةةؤدي إلةةى التبكيةةر بالمحصةةول، علةة إيثيلةةينشةةرائح البةةولي الزراعةةة ب خطةةوط تغطيةةة تسةةاعد

علةى منهةا تحةت األغطيةة السةوداء، ت األغطيةة نصة  الشةفافة أ ، فدرجةة حةرارة التربةة تحةنهةالو و  هةاه الشةرائح لنو تبعًا  ويختل  ذلك
فإنةةة  يفضةةة،  ،ال ترتفةةةع إال بمقةةةدار ضةةةئي، لحةةةرارة تحةةةت األغطيةةةة السةةةوداءألن درجةةةة ا ونظةةةراً وأقةةة، منهةةةا تحةةةت األغطيةةةة الشةةةفافة. 

كمةا تسةتخدم شةرائح البةولي  .(Kromer, 1982)وانخفاضةها لةياًل  اً التةي تتةأثر بارتفةا  درجةة حةرارة التربةة نهةار  للخضةاراسةتخدامها 
حةرارة  مةن الجانةب المواجة  للتربةة بغةر  خفةض درجةة األسةودون اللبةو  ،ألشةعةلالمطلية من األعلى بةاللون الفضةي العةاكس  إيثيلين

 .( (Zabeltitz, 1981خالل فص، الصي  م(°12) التربة لنحو
تغطيةة خطةوط الزراعةة بةالبولي  أن    Seyfi and Rashidi, (2007)د علةى رطوبةة التربةة، فقةد أك ة إيثيلةينتحةاف  شةرائح البةولي 

الري  لتيمعامك، من بالمقارنة مع  ،%( 24و، 12) بنسبة في مياه الري وفرًا  اقحق  قد التنقيط طريقة الري ب استخدامو  األسود إيثيلين
 5.7) مةنميةاه الةري  خدامفعالية است على زيادةذلك  انعكس. وقد التواليبالتنقيط بدون تغطية أرضية والري السطحي التقليدي على 

( للةري بةالتنقيط 3م /كةغ 9.1) إلةىو  ،تخدام التغطيةة األرضةيةط بةدون اسة( للةري بةالتنقي3كةغ/ م 7.2) ( للري السةطحي إلةى3كغ/ م 7
 .إيثيلينمع استخدام التغطية األرضية بشرائح البولي 

فةي  اً إيجابية اً تةأثير  أو البقايةا العضةوية إيثيلةينلي بشةرائح البةو السةتخدام التغطيةة األرضةية  أن  إلةى  Hadrian et al., (2006) أشةار
 تقلة،و  المكشةوفة فةي جنةون إنكلتةرا.  ر واأل ،الزراعةة المحميةةكة، مةن ظةروف  تحةت ودرجةة حرارتهةا ،المحافظة على رطوبة التربة

ةةغطيةةة األرضةةية مةةن تزه ةةالت  إيثيلةةينلي شةةرائح البةةو  لعةةبوت .ورفةةي منطقةةة الجةةا هةةا  مةةن تراكمر األمةةالع علةةى سةةطح التربةةة، ممةةا يخف 
 (Groos, 1980).أفض، من الشفافة في ذلك ًا دور المعتمة 

 وية الجيدة لجاور النباتاتالتهب سطحها، مما يضمن تحاف  التغطية األرضية على البناء الجيد للتربة وبقاءها مفككة، وتمنع تصل  
(Hass, 1983) ، بنمو  ال تسمح سوداأل إيثيلينولي بشرائح البوط الزراعة طختغطية ألن  تكالي  عملية العزط  روف  تكما

الشفاف يتطلب  إيثيليناستخدام شرائح البولي  الحشائش، فتموت بادراتها في طور مبكر كنتيجة لحجب الضوء عنها، في حين أن  
 .((Hochmuth et al., 2000 على األعشانام المبيدات للقضاء استخد
مةن اإلنةابة  ويقيهةا، المسة الثمار للتربة فتبقى نظيفةةًا يحول دون مائي فيزيمانعاً  إيثيلينئح البولي تغطية خطوط الزراعة بشراتشك، 

لنشةةاط  )حةةرارة، رطوبةةة ، تهويةةة( اسةةبةاسةةتخدام التغطيةةة األرضةةية الظةةروف المنوفر يةةكمةةا  .((Wells, 1996 الفطريةةة بةةاألمرا 
 .(1985بوراس، ) في التربة األحياء الدقيقة المفيدة 

بوجةود و اسةتخدام الةري بةالتنقيط ب قةتقةد تحق  أعلةى إنتاجيةة  عنةد زراعةة الملفةوف فةي واليةة البنغةال أن   Tiwari et al., (2003)وجد 
عنةةةد الةةةري بةةةالتنقيط بةةةدون تغطيةةةة، كمةةةا أظهةةةرت التغطيةةةة  اركتطن/هةةةة 106.68، مقابةةة، كتارطن/هةةةة 111.72التغطيةةةة األرضةةةية 

 قيط فقط.بالري بالتن % مقارنةً 1.18و 2.05ادة على التوالي الري بالتنقيط زي األرضية العضوية بقشر وقش األرز مع

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198705003144
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 ت إلةىأد   ،قيطمةع الةري بةالتن إيثيلةينبشةرائح البةولي لخطوط الزراعة أن التغطية األرضية  Purser and Comeau, (1990) نبي  
 مقارنة مع الشاهد.اإلنتاجية باليوم(، وزيادة  21 -7ثمار الخيار بنحو ) قطافالتبكير في و  زيادة اإلنتاجية

يةؤدي  إيثيلةينبشةرائح البةولي  خطةوط الزراعةةتغطيةة  أن  إلةى (Zhang et al., 1999)  و (Puri  et al., 1992) كة، مةنأشةار 
اسةتخدامها فةي  أن  (Singh, 2002 ) و Cheema, 2005))( و1981علةوي،) كة، مةن ينوبة ،إلةى تسةريع نمةو وتطةور النباتةات

 وتحسين نوعيتها. يةير في النضج وزيادة اإلنتاجالتبكإلى  يؤدي والفليفلة والباذنجان ندورةكالب يةالزراعات الصيف
قةت معنويةًا تفو  قةد الشةفاف  إيثيلةينلي البةو  لخطةوط الزراعةة بشةرائحالتغطيةة األرضةية  فةي كنةدا أن   Waterer et al. (2008) وجةد

، 63) بنحةو التةواليبنةدورة علةى إنتاجية الخيار والفليفلة والحققت زيادة في ، فقد األسود إيثيلينالبولي  شرائحبعلى التغطية األرضية 
(. أرضةية دون تغطيةةبةاألسةود والشةاهد ) إيثيلةينالبولي شرائح  استخدام%(، في حين لم يالح  وجود فروط معنوية بين 16و، 71و
 الخيار.و  لةنتائج مشابهة على محصولي الفليف إلى Simms et al., (2005)تون،  وقد
إلةى زيةادة عةدد الثمةار المتشةكلة علةى  تاألسةود أد   إيثيلةينالبةولي  شةرائحة بالتغطيةة األرضةي   ن  أ (Ngouajio et al. 2006)ن بةي  

أيضةةًا مةةن كميةةة الميةةاه المسةةتخدمة فةةي  تضةة%(، كمةةا خف   15-8) نتاجيةةة بنحةةو%(، وإلةةى زيةةادة اإل14-12) نباتةةات البنةةدورة بنحةةو
 .(ضيةطية أر دون تغوب ،الري بالتنقيطالشاهد ) رنة معالمقا%( ب 20) الري بنحو

، رطوبةةوأكثةر احتفاظةًا بال ،األسود ذات حةرارة أعلةى إيثيلينالبولي شرائح التربة المغطاة ب إلى أن   Dan and Rick, (2004)أشار 
 ا العضوية.طاة بالبقايمقارنة مع التربة المغبال ،ثمار الخيارفي إنتاج  تبكرمو األعشان، و ن تمنعو 

التغطيةة األرضةةية الشةةفاف معنويةًا علةةى كة، مةةن  إيثيلةينالبةةولي  شةرائحبة األرضةةية التغطيةتفةةوط  Korir et al., (2006)ج تاسةتن
 ازداد الفتةرة البةاردة فةي المنةاطذ المرتفعةة مةن كينيةا عنةد زراعةة الخيةار، فقةد لخةال ،ةاألسود والتغطيةة العضةوي إيثيلينالبولي  بشرائح

ة الفتةرة الحةار   خةالل أمةا .دون تغطيةة أرضةية(بةبالمقارنة مةع الشةاهد )%(  33) %(، وازدادت اإلنتاجية بنحو 27) ر بنحوعدد الثما
فةروط معنويةة واضةحة بةين معةاملتي  لوحظةت الشةفاف، فةي حةين إيثيلينفلم يالح  وجود أية فروط معنوية إيجابية الستعمال البولي 

 بيت البالستيكي.ك، من الحق، وال )القش( تحت ظروف لتغطية األرضية العضويةسود واألا إيثيلينبولي التغطية األرضية بال
سةورية،  –هحمةا تحةت ظةروفالشةفاف  إيثيلةينبشةرائح البةولي  تغطيةة خطةوط زراعةة الخيةار أن    YaghI et al., (2011) اسةتنتج

كمةا ازدادت . األسةود إيثيلةينالبةولي هةا بشةرائح تغطيتعنةد  م( °8.5) نحةوولم(،  °11- 10) لنحةو حةرارة التربةةدرجةة إلى زيادة  تأد  
الشةةفاف والةةري بةةالتنقيط،  إيثيلةةينالتغطيةةة األرضةةية بةةالبولي كةة، مةةن عنةةد اسةةتخدام علةةى التةةوالي %(  2، 16، 34) نسةةبةاإلنتاجيةةة ب
 ضية والري السطحي.ية األر م التغطة مع عددون تغطية أرضية والري بالتنقيط، بالمقارناألسود والري بالتنقيط،  ثيلينيإالبولي 

ر فةي ، ويبك    النموبغض النظر عن لون  يسر  ين ايتيل خطوط الزراعة بشرائح البوليتغطية  إلى أن   ,.Sima et al  (2011) شارأ
ة الحةةرارة تحةةت غطةةاء رجةةد الرتفةةا ذلةةك  عةةز  و  ،الضةةوئي وزيةةادة معةةدل التةةنفس لتمثيةة،شةةدة ا الرتفةةا ان، نتيجةةًة الباذنجةةثمةةار نضةةج 
 تخدم.والتنفس وتراكم أنبغة الكاروتين تعتمد على نو  الغطاء المس التمثي، الضوئي شدة إال أن  ، إيثيلينالبولي 
ذات ألةةوان مختلفةةة تيلةةين ياالبةةولي ائح شةةر ب ة خطةةوط الزراعةةةتغطيةةتةةأثير  Mahmoudpour and Stapleton, (1997) درس

 إيثيلةةةيناسةةةتخدام شةةةرائح البةةةولي  إنتاجيةةةة الباذنجةةةان، واسةةةتنتج أن   فةةةيالفضةةةي( و األنةةةفر، و رط، األز و األحمةةةر، و األبةةةيض، و )األسةةةود، 
اسةتخدام قارنةة مةع %( بالم 237 - 42) (، وزيةادة فةي اإلنتاجيةة بنحةو%221 -42) مةار بنحةوي عةدد الثفت إلى زيادة ي أد  الفض  
إلةى التبكيةر  المنخفضة إيثيلينزراعة تحت أنفاط البولي لامع  إيثيلينالبولي بشرائح  خطوط الزراعةتغطية  تأدكما  .األخر  وان األل
 .(Ciuciuc, 2014) وزيادت الباذنجان  إنتاجي ف

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Sima%2C+M.%22
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نمو جاورها، لمثالية لالظروف ا في تأمينعند زراعة نباتات الخضار  إيثيلينلي التغطية األرضية بشرائح البو  يةهمألنظرًا و 

 :، فإن البحث يهدف إلىالخضري وبالتالي زيادة اإلنتاجيةنمو العلى إيجابي بشك،  وانعكاسها
من  طرازينر وإنتاجية نباتات وتطو األسود في نمو تيلين الشفاف و ياالتغطية األرضية بك، من البولي  دراسة تأثير استخدام

 .ةسوري/هفظة حمامحاب ،الباذنجان تحت ظروف بسيرين
 مواد البحث وطرائقه:

 باتية:دة النالما -
 من الباذنجان: انطراز استخدم في البحث 

 باذنجان وردي اللون. هجين -
 .نن  الباذنجان البلدي األسود -
 البحث: تنفيذمكان  -
الثانية  قة االستقراروتقع ضمن منطعن مركز مدينة حماة من جهة الجنون،  كم( 10)تبعد نحو التي  ية بسيرينر في ق البحث نفا

 .تصلح لزراعة الباذنجان خصبة متوسطةطينية  تربةالو ملم(،  338لمطري السنوي )معدل الهطول ا
 الزراعة: -
و تحةةت نفةةذ مةةنخفض مةةدف   برايرف/فةةي بدايةةة شةةهر شةةباطور بةةاال زراعةةة تمةةت، حيةةث ، لموسةةم زراعةةي واحةةد2014البحةةث عةةام  نفةةا

 .1) :2وسماد عضوي متخمر بنسبة )سم(، في خلطة مكونة من تربة معقمة  15سطور تبعد عن بعضها ) في بيولوجياً 
، بتاريخ سم(، تم تشتيلها في الحق 15 -12بعد تشك، الورقة الحقيقية الخامسة، وونول الشتول إلى طول ) التشتيل في الحقل: -

 سم(.40 لخط )سم(، والبعد بين الشتلة واألخر  ضمن ا 100على خطوط البعد بينها ) مارس/آذار 22
يط تبعًا الحتياج النباتات والظروف الجويةة السةائدة، وقةد اسةتخدمت طريقةة الةري بةالتنقلهاا المحصول  زمةالالعمليات الخدمة  متقد  

 .GRبواسطة أنابيب 
 :رضيةغطية ال معامالت الت –

هد أمةا الشةا األسةود(، إيثيلةينالبةولي و الشةفاف،  ينإيثيلة)البةولي  إيثيلةيناستخدم في التجربة معاملتين للتغطية األرضية بشرائح البولي 
 فكان بدون تغطية أرضية.

 2دها طاعةةات المنشةةقة: العامةة، الةةرئيس األنةةناف وعةةدالقتصةةميم مت التجربةةة وفةةذ نةةم   تصممميا التجر ممة والتحليممل ا:حصممائي: -
 ،شةةفافال إيثيلةةين)البةةولي  3ية وعةةددها معةةامالت التغطيةةة األرضةة هةةو األسةةود(، والعامةة، المنشةةذ البلةةدي الصةةن و  ،)الهجةةين الةةوردي

 نبات في ك، مكرر. 30، وبمعدل لك، معاملة 3دون تغطية أرضية(، بثالثة مكررات وب، األسود إيثيلينالبولي و 
 %. 5عند مستو   L.S.Dحسان قيمة أق، فرط معنوي وتم لتحلي، نتائج التجربة   GenStat 12استخدام البرنامج االحصائي

 :ةالصفات المدروس
 :الشكليةالصفات 

 .المسافة بين سطح التربة وأعلى نقطة يص، لها النبات :ا(ارتفاع النبات )س -
 .مسافة أفقية بين نقطتين يص، لهما النباتأبعد  :افتراش النبات )سا( أو قطر النبات -
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 .ساط الرئيسيةالمتشكلة على العدد الفرو   :وع )فرع/ نبات(الفر عدد  -
 ا:نتاجية: الصفات 
 .حتى أول قطفةعدد األيام من التشتي،  :ة )يوم(كوريالبا  -
 .األخيرة قطفةحتى العدد األيام بين أول قطفة و  :طول فترة ا:نتاج )يوم(  -
 .وزن ثمار النبات في ك، قطفة على عددها :ثمرة )غ(وزن ال  -
 .عدد الثمار الكلي التي قطفت من ك، نبات :عدد الثمار على النبات الواحد )ثمرة/ نبات(  -
نتاجيةةة النبةةات نهايةةة كةة، شةةهر مةةن أشةةهر اإلنتةةاج، ونسةةبتها المئويةةة بالنسةةبة لمتوسةةط إالعةةدد التراكمةةي  ديناميكيممة ا:نتمماج: -

 لكلي.إلنتاج النبات ا
 .كلي التي قطفت من ك، نباتثمار الوزن ال :إنتاجية النبات الواحد )غ/ نبات(  -
 .الكثافة النباتية )نبات/ دونم(×  ات()كغ/نب انتاجية النبات الواحد :ا:نتاجية )كغ/ دونا(  -

 النتائج والمناقشة:
 :الباذنجان لنباتات الشكليةصفات الالتغطية الرضية في تأثير  -أولا 
 :ت )سا(النبا ارتفاع -1-1

، راعةةةخطةةوط الز تغطيةةة المسةةتخدمة فةةي  إيثيلةةينالباذنجةةان )الةةوردي، األسةةود( بةةاختالف شةةرائح البةةولي  طةةرازي نباتةةات  ارتفةةا تبةةاين 
ة علةى معاملة معنويةة   ، بداللةة  سةم( 117.5) تيلةين الشةفافايشةرائح البةولي طوط الزراعة بتغطية خمعاملة  تفوط  (1) يظهر الجدولو 

 علةى الشةاهدمعنويةًا  التغطيةة األرضةية معةاملتي، وتفوقةت كلتةا سةم( 100.35) تيلةين األسةودايالبةولي بشرائح  تغطية خطوط الزراعة
اسةتخدام فيهةا قةارن فةي تجربةة علةى نباتةات الخيةار  Korir et al., (2006) مةع مةا تونة، إلية  يجةةلنتهاه اتتفذ و  .سم( 87.15)
 األسود في التغطية األرضية.و لشفاف ا إيثيلينمن شرائح البولي ، ك

 .)سم(ود(، )الوردي، األسالباذنجان طرازي نباتات في ارتفاع  إيثيلينبشرائح البولي  األرضية التغطيةتأثير  .1 جدولال

 الطراز

 ألرضيةمعامالت التغطية ا   

 الشاهد    إيثيلينشرائح البولي  طرازمتوسط ال   

 سوداأل     شفافال أرضية( دون تغطيةب)   

 ب()79 )ج(63.3 )ب(78.7 )ت(95 الوردي

 )أ(124.3 )ب(111 )ب(122 )أ(140 األسود

  )ت(87.15 )ب(100.35 )أ(117.5 متوسط الغطاء

L.S.D (P˂ 5%) 13.7     الغطاء:×  طرازال       9.69    الغطاء:  7.91   :طرازال  

إلةةى التركيةةب يعةةز  ذلةةك (، وربمةةا سةةم 79) الةةورديالطةةراز علةةى نباتةةات  سةةم( 124.6) افاعهةةاألسةةود بارت الطةةرازكمةةا تفوقةةت نباتةةات 
 الوراثي لك، منهما.

لنباتةةات طةةرازي الباذنجةةان )الةةوردي،  ارتفةةا  أكبةةر أن   (1) يظهةةر الجةةدولاألرضةةية، فوالتغطيةةة  الطةةراز فيمةةا يتعلةةذ بالتفاعةة، بةةينمةةا أ
 سم(. 140و، 95الشفاف ) إيثيلينغطية بشرائح البولي كان تحت تأثير الت التوالياألسود( على و 

 :)سا( افتراش النبات أو لنباتقطر ا -2–1
 إيثيلةةينالبةةولي  األرضةةية بشةةرائحنحةةو واضةةح تحةةت تةةأثير التغطيةةة  الباذنجةةان الةةوردي واألسةةود علةةى ي طةةراز ر قطةةر نباتةةات كةةال تةةأث  
 ة  نويةمع سةم( بداللةة  100.5) الشةفافالبةولي ايتيلةين لتغطيةة األرضةية بشةرائح فقةد تفوقةت معاملةة ا(، 2 الشاهد )الجةدولمع مقارنة بال

 سم(. 64) على الشاهدبدورها معنويًا  سم(، والتي تفوقت 76.5) األسودالبولي ايتيلين معاملة التغطية األرضية بشرائح على 



 

Jarjanazi and Arafa – Syrian Journal of Agricultural Research SJAR 5(4):15-28 December 2018 

 2018كانون األول/ديسيمبر  28-15(: 4)5السورية للبحوث الزراعية المجلة  –جرجنازي وعرفة  20

ات، فقةةةد تفوقةةةت نباتةةةات طةةةراز الباذنجةةةان األسةةةود دور مةةةؤثر فةةةي قطةةةر النبةةة طةةةرازلل أن للتركيةةةب الةةةوراثي ( أيضةةةاً 2ل )يظهةةةر الجةةةدو 
 سم(. 57.3على نباتات الطراز الوردي ) معنوية   سم( بداللة   103.3)

التغطيةةة األرضةةية بشةةرائح  تحةةت تةةأثيرطةةراز الباذنجةةان األسةةود تفةةوط  قةةدفرضةةية، والتغطيةةة األ الطةةراز فيمةةا يتعلةةذ بالتفاعةة، بةةينأمةةا 
 سم(. 135النبات ) رفي قط معنوياً الشفاف  إيثيلينالبولي 
 )سم(. الباذنجانطرازي الباذنجان )الوردي، األسود(، نباتات  في قطر ثيلينيإبشرائح البولي  تأثير التغطية األرضية. 2 جدولال

 الطراز

 طية األرضيةت التغمعامال

 الشاهد  إيثيلينشرائح البولي  الطرازمتوسط   

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )ب(57.3 )ث(48 )ت ث(58 )ت(66 الوردي

 )أ(103.3 )ب(80 )ب(95 )أ(135 األسود

  )ت(64 )ب(76.5 )أ(100.5 متوسط الغطاء

 L.S.D (P˂ 5%)10.77   الغطاء: × طرازال     7.62   الغطاء:    6.2   :طرازال  

 )فرع/ نبات(: على النبات وعالفر  عدد -1-3
(، فقةد 3 الباذنجان )الجةدولفي عدد األفر  المتشكلة على نباتات  إيجابياً الشفاف البولي ايتيلين بشرائح  اعةلزر خطوط اتغطية رت أث  

 األرضةةيةة تغطيةةالمعاملةةة نبةةات(، بداللةةة معنويةةة علةةى فر / 8.83) الشةةفاف إيثيلةةينبشةةرائح البةةولي  األرضةةيةتغطيةةة التفوقةةت معاملةةة 
 .نبات(فر / 5.75) على الشاهد معنوية   رغي اللة  نبات(، والتي تفوقت بدفر / 6.92) األسود إيثيلينبشرائح البولي 

بات، فقد تفوط الطراز الةوردي ( التأثير الواضح للتركيب الوراثي للطراز في عدد الفرو  المتشكلة على الن3دول )  من الجكما يالح
 نبات(.فر / 4.00على الطراز األسود ) معنوية   اللة  فر / نبات( بد 10.22)

الشةفاف كانةت األكثةر تفرعةًا  إيثيلةينائح البةولي ( أيضًا أن نباتةات الطةراز الةوردي تحةت تةأثير التغطيةة األرضةية بشةر 3يبين الجدول )
 فر / نبات(. 12.67)

 طرازي الباذنجان )الوردي، األسود(، )فرع/ نبات(.نباتات على  ععدد الفروفي  إيثيلينبشرائح البولي  طية األرضيةتأثير التغ .3جدول ال

 لطرازا

 معامالت التغطية األرضية
 

 الطرازمتوسط   
 الشاهد  لينإيثيشرائح البولي 

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )أ(10.22 ()ت7.83 )ب(10.17 )أ(12.67 الوردي

 ()ب4.11 )ث(3.67 )ث(3.67 )ث(5 األسود

  )ب(5.75 )ب(6.92 )أ(8.83 متوسط الغطاء   

L.S.D (P˂ 5%) 1.91    الغطاء:×  طرازال    1.35   الغطاء:      1   :طرازال  

لنباتات جمو  الخضري في نفات الم إيثيلينالتأثير اإليجابي الواضح لتغطية خطوط الزراعة بشرائح البولي  ما سبذيتضح م
 ,Kromerويتوافذ ذلك مع ما بين  ك، منلمقارنة مع الشاهد )بدون تغطية أرضية(، ألسود( باالوردي، اطرازي الباذنجان )

ألرضية طية االتغ بأن   YaghI et al., (2011)و Seyfi and Rashidi, (2007)و Hadrian et al., (2006)و  (1982)
 لىع مما ينعكس إيجابيًا على نمو المجمو  الجاري ومن ثم  لين تحاف  على رطوبة التربة وترفع درجة حرارتها، ثييإبشرائح البولي 

 نباتات.نمو المجمو  الخضري لل
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198705003144
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 :الباذنجان اتلنبات ا:نتاجية الصفاتفي التغطية الرضية ر أثيت -تانياا 
 :باكوريةال –2-1
أعطةت نتةائج إيجابيةة فةي نةفة الباكوريةة، فقةد تفوقةت البةولي ايتيلةين التغطيةة األرضةية بشةرائح  ( إلةى أن  4)تشير معطيات الجدول  

ف الثمةار فةي اقطةدأ بة إذ)بةدون تغطيةة(،  على الشةاهد معنوية   لة  الشفاف واألسود بدال إيثيليناألرضية بالبولي ة طيغكلتا معاملتي الت
 .يوم( 74و، 70و، 67) بعد نحوعلى التوالي ك، من هاه المعامالت 

 )يوم(. وردي، األسود(،طرازي الباذنجان )النباتات في باكورية  إيثيلينبشرائح البولي  تأثير التغطية األرضية .4  دولجال

 لطرازا

 ضيةمعامالت التغطية األر
      

 الطرازمتوسط     
 الشاهد  إيثيلين البوليشرائح 

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )أ(70.33 )أ(74 )ب(70 )ت(67 الوردي

 )أ(70.33 )أ(74 )ب(70 )ت(67 األسود

  )أ(74 )ب(70 )ت(67 متوسط الغطاء  

L.S.D (P˂ 5%) 0 اء: الغط× الصنف    0     الغطاء:    0:طرازال 

. البةةولي ايتيلةةين األسةةودشةرائح الشةةفاف علةةى معاملةة التغطيةةة األرضةةية ب إيثيلةةينالبةولي شةةرائح ألرضةةية بكمةا تفوقةةت معاملةةة التغطيةة ا
ر بقطةاف ت إلةى التبكيةأد   إيثيلةينولي تغطيةة خطةوط الزراعةة بشةرائح البة بةأن     Simms et al., (2005)نة  ويتفةذ ذلةك مةع مةا بي  

 ,Dan and Rickو Cheema, (2005)( و1981علوي ) ن  ك، منا بي  أيضًا مع م يوم(، كما تتفذ 21 -7و )ثمار الخيار بنح
ية فةي باكوريةة إنتةاج الخضةار الصةيف اً إيجابية اً تةأثير  إيثيلةينلتغطية خطةوط الزراعةة بشةرائح البةولي  بأن   Singh, (2002)و، 2004)

 ر.كالبندورة والفليفلة والخيا
أكثةر باكوريةة تحةت تةأثير التغطيةة األرضةية كانةا على التةوالي األسود( و ، نجان )الوردياذًا أن كال طرازي الب( أيض4يظهر الجدول )
 .يوم( 74و، 74األسود ) إيثيلينبشرائح البولي 

 :نتاجديناميكية ا:  -2–2
خالل الشهر األول من اإلنتاج  في باكورية إيثيلينبشرائح البولي  خطوط الزراعةطية غتلالتأثير اإليجابي  2و 1 يظهر الشكالن

(، مما ينعكس إيجابيًا على دخ، أرضية الباذنجان الوردي واألسود بالمقارنة مع الشاهد )بدون تغطية طرازي عند كال ف القطا
 المزار .
ح تحت تأثير التغطية األرضية بشرائ عند الطراز الوردي يونيو/انشهر حزير  خاللاألولى  اتبلغت نسبة اإلنتاج في القطفلقد 

في منتص   وبلغت %(، 5.18) لغت عند الشاهدبفي حين  ،%( 7.21و 14.26)على التوالي سود الشفاف واأل إيثيلينالبولي 
 %(.24.43و 26.98و 38.14)على التوالي في كال معاملتي التغطية األرضية والشاهد  ويولي/شهر تموز

 خاللاألولى  اتج في القطفنتاة اإلبنس رضية، فقد بلغتير التغطية األالباذنجان األسود ذات السلوك تحت تأث طرازسلك كما  
 7.17)على التوالي الشفاف واألسود والشاهد  إيثيلينفي ك، من معاملتي التغطية األرضية بشرائح البولي  يويون/شهر حزيران

 %(. 23.18و 25.95و 32.78)على التوالي  يوليو/شهر تموزمنتص  %(، وفي  3.83و 4.06و
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 نبات، %(. الباذنجان الوردي )ثمرة/ طراز في ديناميكية إنتاج إيثيلينتأثير التغطية األرضية بشرائح البولي  .1 الشكل
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 نبات، %(. الباذنجان األسود )ثمرة/ طراز يناميكية إنتاجفي د إيثيلينائح البولي تأثير التغطية األرضية بشر . 2 الشكل

 )يوم(: رة ا:نتاجطول فت -3–2
 يوم( بداللة   196الشفاف في طول فترة اإلنتاج ) إيثيلين( تفوط معاملة التغطية األرضية بشرائح البولي 5يالح  من الجدول )

 189والتي بدورها تفوقت معنويًا على الشاهد )يوم(،  193الشفاف ) إيثيلينبشرائح البولي على معاملة التغطية األرضية  معنوية  
 إيثيلينإلى الدور الهام الاي تقوم ب  شرائح البولي  إيثيلينتعز  زيادة طول فترة اإلنتاج في معاملتي التغطية األرضية بالبولي  .يوم(

 Puri et al., (1992 ،Tiwari et al., (2003))  أشار إلي  ك، من  وفذ ما ،والمحافظة على رطوبتها ،في تدفئة التربة
 ة للحرارة والرطوبة.ة المحب  لخضار الصيفي  ن االباذنجان م ن  أخصونًا و 

، 192.67األسود( في طول فترة اإلنتاج )و الباذنجان )الوردي،  طرازي بين معنوية ( أيضًا عدم وجود فروط 5يبين الجدول )
 .لتواليعلى ا يوم( 192.67
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كانت عند كال ننفي الباذنجان طول لإلنتاج األ فترةال أن   (5الجدول ) ، فيظهرطرازالتغطية األرضية والت امالما التفاع، بين معأ
 يوم(. 196الشفاف ) إيثيلينتحت تأثير التغطية األرضية بشرائح البولي  التوالي( على األسودو ، الوردي)

 .)يوم(طرازي الباذنجان )الوردي، األسود(، تات انبفترة إنتاج  في طول إيثيلينبشرائح البولي  تأثير التغطية األرضية .5 جدولال

 

 

 الطراز

  مالت التغطية األرضيةمعا

 

 متوسط 

 الطراز

 إيثيلينشرائح البولي 
 الشاهد

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )أ(192.67 )ت(189 )ب(193 )أ(196 الوردي

 )أ(192.67 )ت(189 )ب(193 )أ(619 األسود

  )ت(189 )ب(193 )أ(196 متوسط الغطاء

L.S.D (P˂ 5%):0الغطاء: × الصنف      0: الغطاء    0    الصنف 
 )غ(: وزن الثمرة - 4 – 2

مختلفًا في ك، وزن الثمرة لم يكن  من قب، المستهلك فإن   لثمارنظرًا لكون عملية قطاف الثمار مرتبطة بالحجم التسويقي المرغون ل
غ(  59.30و، 58.30و، 59.10)على التوالي  األسود( والشاهدو )الشفاف،  إيثيلينالتغطية األرضية بشرائح البولي من معاملتي 

، غ( 52.20غ( معنويًا على ثمار الطراز األسود ) 65.60(، وتفوقت ثمار الطراز الوردي في وزنها )6كما هو مبين في الجدول )
 إلى الخصائص الوراثية.وربما يعز  ذلك 

وزن للثمرة أعلى الشفاف أعطى  إيثيلينة بشرائح البولي الوردي والتغطية األرضي طرازبين ال ( أيضًا أن التفاع،6هر الجدول )يظ
 غ(. 66.40)

السود(،  طرازي الباذنجان )الوردي،نباتات  عندالثمرة وزن  في إيثيلينبشرائح البولي تأثير التغطية الرضية (: 6) جدولال
 )غ(.

 الطراز

  امالت التغطية األرضيةمع

 

 الطرازمتوسط 

 هدالشا إيثيلينشرائح البولي 

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )أ(65.6 )أ(65 )أ(65 )أ(66.4 الوردي

 )ب(52.2 )ب(53.2 )ب(51.6 )ب(51.7 األسود

  )أ(59.1 )أ(58.3 )أ(59.1 متوسط الغطاء

L.S.D (P˂ 5%) 8.77   الغطاء:×  طرازال     6.2   لغطاء:ا     5.07   :طرازال  
 )ثمرة/ نبات(: لواحدا كلة على النباتعدد الثمار المتش -5–2

تحت تأثير ظروف التغطية األرضية بشرائح  قطر النبات(و عدد الفرو ، و انعكست زيادة حجم المجمو  الخضري )ارتفا  النبات، 
بشرائح البولي ية األرض(، فقد تفوقت معاملة التغطية 7لمتشكلة على النبات الواحد )الجدول يًا على عدد الثمار اإيجاب إيثيلينالبولي 

ثمرة/ نبات(،  48.75)األسود  إيثيلينثمرة/ نبات( معنويًا على معاملة التغطية األرضية بشرائح البولي  58.75الشفاف ) يثيلينإ
  ;Ngouajio et al., 2006) ن  ك، منوينسجم ذلك مع ما بي   .ثمرة/ نبات( 40.00اهد )والتي تفوقت معنويًا أيضًا على الش

Seyfi and Rashidi, 2007)  الشفاف معنويًا في عدد الثمار المتشكلة على  إيثيلينبتفوط التغطية األرضية بشرائح البولي
 والبندورة. نباتات الخيار
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)ثمرة/  األسود(وطرازي الباذنجان )الوردي،  اتعلى نبات عدد الثمار المتشكلة في إيثيلينبولي بشرائح ال التغطية األرضيةتأثير  .7 جدولال

 نبات(.

 طرازال

  معامالت التغطية األرضية

 متوسط 

 الطراز

 الشاهد إيثيلينشرائح البولي 

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )أ(49.6 )ث(40 )ب(51.3 )أ(57.5 ورديال

 )أ(48.67 )ث(04 )ت(46 )أ(60 سوداأل

  )ت(40 )ب(48.65 )أ(58.75 متوسط الغطاء

L.S.D (P˂ 5%) :3.03   الغطاء:× الصنف    2.14   الغطاء:  1.75 الصنف  

فةةي عةةدد الثمةةار علةةى التةةوالي األسةةود( و ( أيضةةًا عةةدم وجةةود فةةروط معنويةةة بةةين طةةرازي الباذنجةةان )الةةوردي، 7يالحةة  مةةن الجةةدول )
 ثمرة/ نبات(. 48.67، 49.60بات الواحد )على النالمتشكلة 

عنةد معاملةة مرتفعةًا لثمةار المتشةكلة اعةدد  ( أن  7ية والطةراز، فيظهةر الجةدول )ة األرضةا فيما يتعلذ بالتفاع، بين معامالت التغطيأم  
 60و  57.50) التةةةوالي ىاألسةةةود( علةةةو ردي، الشةةةفاف عنةةةد كةةةال طةةةرازي الباذنجةةةان )الةةةو  إيثيلةةةينالتغطيةةةة األرضةةةية بشةةةرائح البةةةولي 

 نبات(.ثمرة/
 )غ(: واحدنبات الالإنتاجية  -6–2

ت  إيجابيًا على إنتاجي إيثيلينتحت تأثير التغطية األرضية بشرائح البولي الواحد لمتشكلة على النبات ر اانعكست زيادة عدد الثما
غ(  2853، 3463) تواليالاألسود( على و الشفاف، ) إيثيلينمعاملتي التغطية األرضية بشرائح البولي ، فقد تفوقت )8 )الجدول

تفوق  ذلك غ(، ويعكس  2535األسود ) طرازغ( معنويًا على ال 3255ردي )الو  طرازكما تفوط ال غ(. 2369معنويًا على الشاهد )
 في وزن الثمرة.
نباتات الطراز الوردي تحت تأثير عند غ( تحققت  3535)اإلنتاجية األعلى معنويًا للنبات الواحد  ( أيضًا أن  8يظهر الجدول )

 الشفاف. إيثيلينلتغطية األرضية بشرائح البولي ا
 )غ(. طرازي الباذنجان )الوردي، األسود(في إنتاجية نباتات   إيثيلينبشرائح البولي التغطية األرضية أثير ت .8 جدولال

 الطراز

  معامالت التغطية األرضية

 

 متوسط

 الطراز 

 نإيثيليشرائح البولي 
 الشاهد

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )أ(3255 )ت(2611 )ب(3333 )أ(3821 الوردي

 )ب(2535 )ث(2127 )ت(2373 )ب(3105 سوداأل

  )ت(2369 )ب(2853 )أ(3463 متوسط الغطاء

 L.S.D (P˂ 5%)238   الغطاء:× الطراز     182  الغطاء:    116 :الطراز  

 دونا(: /)كغ نتاجيةا:  -2-7
، فقد بلغت نسبة المساحة وحدةتاجية دة إنفي زيا لينإيثيبشرائح البولي  خطوط الزراعةتغطية التأثير الواضح ل (9) الجدول يظهر
 الشاهد مقارنة معبالعلى التوالي الشفاف واألسود  إيثيلينح البولي ئتحت تأثير ك، من التغطية بشراإنتاجية الدونم في الزيادة 

على  معنوية   لة  دونم( بدالكغ/ 8656) الشفافلين يالبولي ايتتفوقت معاملة التغطية األرضية بشرائح  كما%(،  20.41و 46.14)
 .دونم(كغ/ 5923) دونم(، والتي بدورها تفوقت على الشاهدكغ/ 7132) األسودالبولي ايتيلين معاملة التغطية األرضية بشرائح 

 كغ/ دونم(. 6337على الطراز األسود ) اً كغ/ دونم( معنوي 8137از الوردي )فتجلت بتفوط الطر  الوراثية أما الخصائص
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تحت تأثير التغطية األرضية بشرائح نباتات الطراز الوردي قت عند كغ/ دونم( تحق   9551ألعلى )اإلنتاجية ا ( أن  9يظهر الجدول )
 .الشفاف إيثيلينالبولي 

 )كغ/ دونم(. األسود(ورازي الباذنجان )الوردي، ط تاتنبافي إنتاجية  ثير التغطية األرضيةتأ .9 جدولال

 

 

 الطراز

  إيثيلينلون غطاء البولي 

 

 الطرازسط متو

 الشاهد إيثيلينرائح البولي ش

 األسود شفافال أرضية( دون تغطية)   

 )أ(8137 )ت(6527 )ب(8333 )أ(9551 الوردي

 )ب(6337 )ث(5319 )ت(5932 )ب(7762 األسود

  )ت(5923 )ب(7132 )أ(8656 الغطاء متوسط  

L.S.D (P˂ 5%) 607   وع الغطاء:ن× الطراز    407.3   نوع الغطاء:      377.5   :طرازال  

إنتاجية كال في زيادة الشفاف  إيثيلينية لخطوط الزراعة بشرائح البولي يتضح مما سبذ الدور اإليجابي الاي تلعب  التغطية األرض  
لبنةدورة، علةى نباتةات ا Ngouajio et al., (2006)مةن جم ذلك مع ما تون، إلية  كة، األسود(، وينسو )الوردي، طرازي الباذنجان 

 YaghI etو ،على نبات الباذنجةانCiuciuc, (2014) الخيار والفليفلة والبندورة، و على نباتات  Waterer et al., (2008) و
al., (2011) لى نباتات الخيار. وقد عز  ع(YaghI et al., (2011  زيادة إنتاجية نباتات الخيةار تحةت تةأثير التغطيةة األرضةية
 إيثيلةينم( عند استخدام شرائح البةولى  11ْ -10ى تأثيرها في رفع درجة حرارة التربة بنحو )لخطوط الزراعة إل إيثيلينبشرائح البولي 

 األسود. إيثيلينشرائح البولي م( عند استخدام  8.5ْالشفاف، وبنحو )
 ستنتاجات:ال
المقارنةة مةةع الشةاهد )بةةدون باتةات الباذنجةةان، فةي النمةةو الخضةري لنب إيجابيةةاً  إيثيلةينبشةةرائح البةولي خطةةوط الزراعةة أثةرت تغطيةة  –1

 .ةباكوريالاإلنتاج و وانعكس ذلك ايجابيًا على تغطية أرضية(، 
فةي األسةود  إيثيلةينالتغطيةة األرضةية بشةرائح البةولي علةى  معنويةة   الشفاف بداللة   إيثيلينتفوقت التغطية األرضية بشرائح البولي  -2

 األسود(.و لوردي، باذنجان )االمدروسة لكال طرازي الكافة الصفات 
ألسةود( او ) الشةفاف،  إيثيلةينتجلت باكورية اإلنتاج على نحو واضح تحت تةأثير كلتةا معةاملتي التغطيةة األرضةية بشةرائح البةولي  –3
، 26.98و، 38.14نحةةةو )علةةةى التةةةوالي ، فقةةةد بلغةةةت نسةةةبة اإلنتةةةاج الشةةةهر األول مةةةن قطةةةاف الثمةةةار خةةةالل مقارنةةةة مةةةع الشةةةاهدبال
 الباذنجان األسود. طراز%( عند  23.18و، 25.93و، 32.78الباذنجان الوردي، ونحو ) طراز%( عند  24.43و
، فقد بلغت نسبة الزيادة على الشاهد معنوية   لة  األسود بدالالشفاف و  إيثيلين تفوقت كلتا معاملتي التغطية األرضية بشرائح البولي –3

 %(. 20.41و، 46.14)نحو اهد الشمع مقارنة بالعلى التوالي في إنتاجيتها 
 :التوصيات

، لمةا لةالك الشةفاف إيثيلةينشرائح البولي ب تغطية خطوط زراعة الباذنجانب ،ةً خان   همحافظة حماو  ةً سورية عام  ننصح المزارعين في 
 .ريةوالباكو ابي على زيادة اإلنتاجية من تأثير إيج

 المراجع:
 ص. 709 .ر والتوزيعالدار العربية للنش .رلخضإنتاج محاني، ا (.1999، أحمد عبد المنعم )حسن

، دمشذ .كلية الزراعة، المطبعة الجديدة مشذ،جامعة د ،الجزء النظري  .الزراعة المحمية -خضار خاص (.1985) بوراس، متيادي
 .ص 332
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Abstract 

This research was conducted to determine the effect of covering rows with 

two types of transparent and black polyethylene on the growth and 

productivity of two genotypes of eggplant (Alwardi and Black) under the 

conditions of Bseren, Hama government, Syria during 2014 season. Split 

plots design was used in this experiment, with three replications. The results 

showed that covering rows with polyethylene has a positive effect on the 

vegetative growth of eggplant in comparison with the control. This was 

reflected positively on production and early maturity. Eggplants genotypes 

that were covered with transparent polyethylene exceeded significantly the 

other eggplants genotypes that were covered with black polyethylene in all 

the studied traits. The early maturity was clear for covering plants with both 

transparent and black polyethylene slices in comparison to the control 

during the first month of picking up fruits. Both treatments of covering 

exceeded the control in terms of productivity by 46.14% and 20.41%, 

respectively. 

Key words: Eggplant, Soil covering, Polyethylene slices, Productivity. 
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