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  (.Daucus carota L)نمو وإنتاجية الجزر فيموعد الزراعة والكثافة النباتية تأثير  
 هفي محافظة حما
 (1*)أحمد محمد جرجنازي 

 ، حلب، سورية. جامعة حلب ،الزراعة الثانية كلية(. 1)

 (.  Jarjnazi1965@gmail.com. البريد اإللكتروني :د. أحمد محمد جرجنازي )*للمراسلة: 

 16/01/2019تاريخ القبول:    24/11/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
، 8/10و، 24/9زراعثثة فثثثثثثثثثثثثثثن  ال زر نثثانت   ي     مواعيثثد )أجري البحثثب دفثثدا دراسثثثثثثثثثثثثثثثة  ثث  ير 

منطقثثثثة   ، حثثثثو  روا محثثثثا  ثثثثة حمثثثثا  2( نبثثثثا / 40، و)2( نبثثثثا / 80(، وعلى كثثثثثا تي : )23/10و
حققو  فوقًا معنويًا على قد أن الزراعة المبكر   دينو نتائج البحب  .المنشثثثقة   صثثثميل القط و ق  يري ،بسثثث 

طول وقطر و طول األوراق، و سرعة النضج،  و المدروسة )سرعة اإلنبا ،   الصفا باقي المواعيد  ي جمي  
ادلة للتسثثثثثثثثثثثثويق(. تاجية القزج، واإلنعدد األوراق المتشثثثثثثثثثثثثكلة على النبا ، ووزن النبا  الطاو ووزن ال ذر،  
 ي عدد األوراق المتشثثثثثثثثثثثثثكلة على  (2نبا /   80) فوقًا معنويًا على الكثا ة   (2 نبا /  40)وحققو الكثا ة  

طول وقطر ووزن ال ثذر، ووزن النبثا  الطثازج، دينمثا كثان العك   ي طول األوراق، واإلنتثاجيثة و النبثا ، 
سثثثثرعة النضثثثثج بالكثا ة النبا ية. أما بالنسثثثثبة للتفاع  و  ، عة اإلنباالقادلة للتسثثثثويق.  ي حي  لل  ت  ر سثثثثر 

أعلى  2نبثا /  40والزراعثة بثالكثثا ثة دي  الموعثد والكثثا ثة  قثد حققثو النبثا ثا  المزروعثة  ي الموعثد األول 
عدد األوراق المتشثثثثثثكلة على النبا ، ووزن و طول وقطر ووزن ال ذر،  و سثثثثثثرعة النضثثثثثثج،  و سثثثثثثرعة  نبا ، 
ورقثة/نبثا ،  15غ،  136مل،   31.33سثثثثثثثثثثثثثثل،  23.1، يو  118يو ،  10) يلتوالعلى االنبثا  الطثازج 

 5.71سثل،   28)  على التوالي ألوراق، واإلنتاجية القادلة للتسثويقل، دينما  حقق أعلى طول غ/نبا (  158
 .2/ 80 ةكثا بعند الزراعة  ي الموعد األول  (2كغ/ 

اإلنتثثثاجيثثثة القثثثادلثثثة ، الكثثثثا ثثثة النبثثثا يثثثة، زراعثثثةموعثثثد ال ،Daucus carota ال زر،: الكلماااا الماتاااحيااة
 .للتسويق

: المقدمة  
با و نسان، ويعتقد أنه قد  م  أور إلا ( م  أكثر خضروا  الموسل البارد أهمية  ي  غذية .Daucus carota Lيعد ال زر  )

((Colquhoun et al., 2003 .لى العائلة الخيمية   ال زر  ينتميUmbelliferae (Apiaceae) Anonymous, 2014)) ينمو ، و
و ي ، اً طازج  أشكال )يستخد  بعد  ي البلدان المعتدلة خ ل  صلي الربي  والصي ، و ي المناطق االستوائية خ ل  ص  الشتاء، 

 . (Chatfield, 1954)له قيمة غذائية عالية بسبب محتوى جذور  المر ف  م  الكارو ي  و المخل  (، و ي بوخًا، مطو السلطة، 
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كغ  3.9األكثر استف ًكا  ي الواليا  المتحد ، م  استف ك سنوي للفرد يبلغ ة ضم  الخضار الطازجة المر بة السابع  زرال يحت 
(USDA Economic Research Service (ERS), 2016) ،  فيتامي   كارو ي   ي ال زر مصدًرا رئيسًيا لويعتبر محتوى الA   الغذائي
(Block, 1994; Simon et al., 2009)   ة، والرؤية، والتكا ريفة المناعة الصحي ، وهو ضروري لو (Solomons, 2012) . 
 ;Mackevic, 1929; Zagorodskikh, 1939) ال زر م  أج  جذره  لى دداية القرن العاشر  ي آسيا الوسطى  عود زراعة قد

Banga, 1963)،  كانو  ستخد  البذور كتواد  أو ألغراض طبيةو (Andrewa, 1949; Brothwell and Brothwell 1969)  .
م  األفول الورا ية الملونة الصفراء  ي أواخر القرن  قد نش   زر البر قالي ال ، ويفترض أنكان أول   و يق لل زر األففر واألرجواني

 . (Banga, 1963; Simon, 2000) السادس عشر وأوائ  القرن الساب  عشر
عتمادًا ا ة ال زر ي عتمد  نتاجو  (.Bleasdale, 1967ال زر ) محصول ذور  ي وح ل الالكلي   حدد الكثا ة النبا ية كً  م  اإلنتاج

 ;Kepka et al., 1978; Salter et al., 1979)الكثا ة النبا ية ار فعو اإلنتاجية    ازداد بشك  عا  كلما  ، و كبيرًا على الكثا ة النبا ية
Mack 1980; Salter et al., 1980; Dragland 1986; Mc collum et al., 1986) ) دينما ينخفض متوسط وزن ال ذر ،  

Schoneveld, 1990; Hole et al., 1984))  النبا ية  ، ومتوسط طول وقطر ال ذور القادلة للتسويق م  زياد  الكثا ة(Mc collum 
et al., 1986) ) . 

كثا ا  كاليفورنيا.  ي خم   ي   ي وادي  مبريال القاح ، ،Long Imperator # 58'  رفن  ال ز  Robinson, (1969)زرع 
أعلى  نتاج م   عطو أ ( حققو أق  كمية م  الماد  ال ا ة، ولك  كتارأل  نبا /هثث  870نبا ية،  وجد أن النبا ا  المزروعة على كثا ة ) 

كبر م  الماد  كمية أأعطو    قد  (  كتارهثث/أل  نبا   3370هكتار(، أما النبا ا  المزروعة على كثا ة ) / ط    35ال ذور القاد  للتسويق )
 قد أعطو   كتار( أل  نبا /هثث223050و،  54390و،  13590أما الكثا ا  األعلى )هكتار(.  /ط   94ذور القاد  للتسويق )ال ا ة، وال  

 ي   1:1ذور  لى الح ل التسويقي، وكانو نسبة الحذور  لى الم موع الخضري حوالي   كميا  أكبر م  الماد  ال ا ة ولك  لل  ص  ال
  ي الكثا ا  الث  ة األق .  1:2عالية األولى والثانية، وكثا ا  الال

،  وجد أن زراعة ال زر على  2( دذر / 70، 60، 50، 40ال زر بمعدال  دذار مختلفة ) Taivalmaa and Talvitie, (1997)زرع 
اعية  دزراعة ال زر ألغراض فن  يافبا، وأو و ر  ي شمال أو مة لل روا الرطبة والبارد  السائد   ءجانبي خطوط مددبة القمة، كان أكثر م 

، وبمعدل دذار منخفض، أما م  أج  التسويق الطازج  يفض  الزراعة على جانبي خطوط متقاربة وبمعدل على طر ي خطوط  متباعد 
 دذار عالي. 

حققو أعلى  قد سل، ( 30و 45) أن زراعة جذور ال زر األ  على مسا ا  واسعة  يما دينفا SNN and Productio, (2002)وجد 
  (Bosco et al., 2008)زرع كما  .م  البذورخر حققو أعلى  نتاجية سل دي  النبا  واآل (15 روع/نبا ، أما المسا ة الضيقة )عدد 

  ( يو  م  الزراعة، للحصول110و   100و،  90و،  80سل دي  الخط واآلخر، وقل  ال ذور بعد )  ( 12.5و    20ال زر على خطوط ب بعاد ) 
مل،  وجد   25بحيب يكون قطر ال ذر أق  م   cenoureteالمخصصة لصناعة  Esplanadaة م  ال زر فن  ى  نتاجيعلى أعل

 .كتار( ط /هث 1.07±    10.75أعطى أعلى  نتاجية ) اً ( يوم90و 80سل دي  الخطوط، والقل  المبكر بعد ) 12.5أن الزراعة على بعد 
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سل. أن النبا ا  المزروعة على    5سل ×    20وسل    5سل ×    30فتي :   تي  مختلكثار بعند زراعة ال ز   Dawude et al., (2011)وجد  
سل  20( أد   لى زياد  النمو الخضري، وزياد  طول جذر ال زر، لك  الزراعة على مسا ا  أضيق ) سل  5سل ×  30التباعد األوس  )

 . لربحدخ  وا، وزياد  ال والتسويقية( أد   لى زياد  اإلنتاجية اإلجمالية، سل  5× 
سل، وبخم  أبعاد دي  النبا ا  ضم  الخط  (30ال زر على خطوط  بعد ع  بعضفا )  Shiberu and Tamiru, (2016)زرع  

.  182ملل(، ووزن ال ذر الطازج )   59.67 ذور ) للسل(، وقطر    20.3سل(،  تحقق أعلى طول جذر )   15و  12.5و،  10و،  7.5و،  5)
( كتارط /هثث 54.75و 55.15ة م  ال ذور )سل، دينما أعلى  نتاجي 15 باعد  عندا ( نب /غ 129.67غ/ نبا (، ووزن نبا  ) 33

 . على التوالي سل 7.5و 5عند الزراعة على البعدي  
 ,Moosavi)الضوء، ودرجة الحرار ، وهطول األمطار، وعوام  أخرى  و   ،وقو لل   ثمألا   ادختسالا  ييعن  المناسبلزراعة  ااختيار  اريخ     ن

 خانة اللحاء، و بعض ففا  النمو مث : طول وقطر ال ذر،     ي  ة ال زر   ير موعد زراع   Joshi et al., (1975)درس   قد  .( (2014
 مواعيد.   وم  دي  أربع  شري   اني 10يل عند الزراعة  ي   س   أعلى ق

 اً معنوي اً  ير ا موعد الزراعة    (، ولقد حقق اخت  (Rashid and Shakur, 1986يعد موعد الزراعة عام  مفل لزياد   نتاجية  ال زر
   .(Mack, 1979)والشد  الضوئية  ،مث  الحرار مو ال زر لت مي  البيئة المناسبة نو  ، نتاجية  ي

 شري   اني،  28عند الزراعة  ي  كتار( ط /هثث28.65 لى أعلى  نتاجية م  ال زر )   Pariari and Maity, (1992)وقد  وف 
 كانون أول، وانخفضو اإلنتاجية  دري يًا دت خير موعد الزراعة.  28ند الزراعة  ي ع كتار /هثث( ط10.48وأدنى  نتاجية )

الثاني، وقد انخفضو اإلنتاجية دت خير موعد  أن أعلى  نتاجية لل زر  حققو عند الزراعة  ي شفر  شري    Malik et al. (1999)وجد
  حقة.    المليا  عالخ ل  الحرار درجا   هو الزراعة، وربما يكون السبب االنخفاض الشديد

عتماد على مساحة األوراق الخضراء،  وجدا  النمذجة باال ي ولوجي لل زر مستخدمالسلوك الفيزي Reid and English, (2000)درس 
)منتص    ال زر  ي أربعة مواعيد  ,Mengistu and Yamoah    (2010)زرع  كما    و يق م  الزراعة المبكر .أن اإلنتاجية  ر بط بشك   

  ( كتارهنبا /  400000و  666  266و    200000و  333  133ثاقا  زراعة )كانون  اني، وشباط(، وأرب  كو كانون أول،  و ،   شري   اني
جية ،  وجدا أن نوعية وإنتا سل   (10×    75و    5×    75و؛  10×    50و؛  5×    50)  على التواليكانو األبعاد دي  النبا  المقادلة للكثا ا   

ة النبا ية زياد   ي نوعية وإنتاجية البذور  ي    نشري  أول  لى شباط، وحققو زياد  الكثا و م    خير الزراعة مدذور ال زر انخفض
 شفري  شري   اني، وكانون أول، دينما حص  العك   ي شفري كانون  اني وشباط.   

قو أعلى  نتاجية عد زراعة ال زر، و حقمؤشرا  اإلنتاج قد  ناقصو م    خير مو  جمي  لى أن    Madhavi et al,. (2012)أشار
 كانون األول.   25عند الزراعة  ي    كتار( قنطار/هثث67.98الثاني، وأدنى  نتاجية )   شري   10عند الزراعة  ي    كتار( قنطار/هث172.82)

كانون أول(ث   28و كانون أول، 18وكانون أول،  8و شري   اني،  28مواعيد )  ةنبا ا  ال زر  ي أربع Kabir et al., (2013)زرع 
وزن  و طول وقطر ال ذر، و  ي طول الورقة،  معنوية   سل(،  حص  على  روق  20× 30سل، 15×25سل، 10×20)على     كثا ا  
، ( سل14.82والمسا ة النبا ية، و حقق أعلى طول جذر ) موعد الزراعة باخت اوزن ال ذر ال اا والطازج و اا، الورقة الطازج وال 

راعة  ي الموعد األول والكثا ة عند الز  ( غ32.47 اا ) ال ذر ال ( غ، ووزن 217.4ووزن ال ذر الطازج ) سل،  ( 20.39قطر جذر )و 
 الثالثة، وكانو أق  نسبة دي  ال ذور والم موع الخضري  ي الكثا ة المنخفضة والزراعة المبكر . 
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أن أعلى   شري   اني(    10و  شري  أول،    30وأول،     شري   20مواعيد )  ة ي    ال زر  عند زراعة      Jat and Nigam, (2017)وجد  
على  با   ل  ي الموعد الثالب،  ل الثاني،  ل األول، وبلغو اإلنتاجية الوزن الطازج للنو كلة على النبا ، وراق متشعدد أو ع نبا ، ار فا

 .كتار( قنطار/هثث200.3و، 206و، 216.2) التوالي 
لزراعة  ي  حقيق ال روا الم ئمة لنمو ة موعد اكم  أهميو   ،السعي لزياد  اإلنتاجية  ل زرا زايد الطلب  ي السوق المحلية على  يتطلب  

 ي  حقيق الحيز الكا ي لنمو النبا  و طوره م  جفة، واالستغ ل المثالي  ية كبير همذا  أ  الكثا ة النبا ية  عددينما نبا ، و طور ال
ندر  الدراسا  بسبب  و ية والصن  ...الخ  موعد الزراعة  ختل  باخت ا المنطقة الزراعلألرض م  جفة أخرى، ولما كانو الكثا ة النبا ية و 

ر  ي ففا  النمو، واإلنتاجية، موعد الزراعة والكثا ة النبا ية لنبا ا  ال ز دراسة    ير   لى البحث هدفي لذا، ي المنطقة  العلمية عليفا
 والنوعية. 

 مواد البحث وطرائقه:
متناسقة الشك ، دلون سطوانية أال ذور و نتاج، إل، غزير ا  عادينف، وهو عبار  ع  نانت  ر ز    فن  الاخداست :  لالمادة النباتية

 سل، فالح ل ستف ك الطازج والتصني . (20- 15در قالي جذاب، متوسط الطول )
معدل حيب يبلغ أولى ستقرار امنطقة وهي كل جنوب مدينة حما ،  10أجري البحب  ي قرية بسيري  على بعد  البحث: تنايذمكان 

غ  100غ/ 0.52عضوية الماد  والميلليموز،  Ph=8.65 ،Ec =0.51 ربة الموق  حمراء عميقة، ، و اً مل سنوي 383الفطول المطري 
. دونلكغ/   16فعال  الكل   الجزء م  المليون،    67.9تبادلية  السعة  ال، و 474بو اسيو   ال، و 19.8فوسفور  ال، و 8.33معدني  الزو   واآل ربة،  
 % طي . 68% سلو، و18% رم ، و14 :التحلي  المكانيكي أما

(، على  10/ 23و، 8/10و ، 24/9يو  وهي )  15خر دي  الموعد واآل مواعيد زراعية ة ي     يدوياً  البذوراعة  مو زر  طريقة الزراعة:
خر ضم  الخط، أي سل دي  النبا  واآل  (10و  5 فريد النبا ا  على مسا تي  )سل، و ل    (50جانبي خطوط  تباعد ع  بعضفا البعض )

واستخدمو طريقة الري بالتنقيط   .  2016و  2015، ولموسمي  زراعي  على التوالي 2با / ( ن40و  80) كانو الزراعة على كثا تي 
 . GR 40ب ناديب 

العام  الرئي  حيب  ،(Split-Plot Design) منشقة لمر  واحد القطاعا  العشوائية ال صميل فممو الت ربة و ق  تصميم التجربة:
وبث  ة مكررا ،   (2نبا /   40منخفضة  و ،  2نبا /   80عالية  )  2الكثا ة النبا ية وعددها  هو  والعام  المنشق    ،3مواعيد الزراعة وعددها  

 12statGnنامج    النتائج باستخدا  در  ل  حليو   .نبا ا  محاطة  10، وأخذ  القراءا  على     (3×2مساحة القطعة الت ريبية )حيب دلغو  
 %.5مستوى  عندومقارنة المتوسطا  عند أق   رق معنوي 

 (  Jat and Nigam, 2017)   أخذ  القراءا  حسب القراءاا:
 تربة. لبادرا   وق سطح ال % م  ا75ددء  فور   وحتىالفتر  الممتد  م  الزراعة  سرعة اإلنباا )يوم(:
 النضج االستف كي.  الفتر  الممتد  م  الزراعة  لى سرعة النضج )يوم(:
 ا. ل حساب المتوسط  لف ل م  ك  قطعة  قب  مرحلة القل .  نبا ا  مختار  عشوائياً   10طول األوراق لثثث  ل قياس  طول الورقة )سم(:

ب المتوسط  حسا ل   ل  م  ك  قطعة  قب  مرحلة القل .    نبا ا  مختار  عشوائياً   10ثثث  وراق  لعدد األأخذ  عدد أوراق النباا )ورقة/نباا(:  
 لفا.
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 متوسطفا. و ل حساب نبا ا  مختار  عشوائيًا م  ك  قطعة  ي مرحلة القل ، 10 ل وزن  للنباا )غ(: الوزن الطازج
 تل حساب المتوسط  لفا. مم  ك  قطعة  أ ناء القل .  ياً نبا ا  مختار  عشوائ  10 ل قياس طول ال ذر لثثث  طول الجذر )سم(:
م  ك   نبا ا  مختار  عشوائياً   10لثثث   ي ال ذر(نطقة م ي منتص  ار فاع العنق ) أي أعرض المسا ة  قياس ل  قطر الجذر )سم(:

 قطعة  أ ناء القل .  ل حساب المتوسط  لفا.
 و ل  حديد متوسطفا. ،ئيًا م  ك  قطعة  ي مرحلة القل   عشوامختار  جذور 10 ل وزن  )غ(:جذر المتضخمة وزن ال

على مساحة   قسمو ل وزن ال ذور المتضخمة القادلة للتسوبق لك  قطعة   ريبية  ل  (:2ر القابلة للتسويق )كغ/مو جذالاالنتاجية من 
 القطعة الت ريبية.

 النتائج والمناقشة:
 :ثافة النباتية فيتأثير موعد الزراعة والك

 )يوم(: اإلنبااسرعة -1
عة المبكر   ي الموعد األول دت خير موعد الزراعة،  قد  فوقو الزرا  زر ر النبا  دذو  (  لى انخفاض سرعة 1)  شير معطيا  ال دول 

ة  ( يو . وقد سلكو عند الكثا 20.67( يو ، والتي  فوقو ددورها معنويًا على الموعد الثالب ) 13( يو  معنويًا على الموعد الثاني )10.5)
والثاني. وربما يعزى الفروق معنوية دي  الموعد األول   ك  ة لل نخفضك الذي سلكته المتوسطا ، أما  ي الكثا ة المالسلو ذا  العالية 
 لى أن الكثا ة النبا ية النتائج كما  شير . (Moosavi, 2014)وهذا يتوا ق م   وعد الزراعةلى انخفاض درجة الحرار  م    خر مذلك  

عند  ة والمر فعة. وقد سلكو السلوك ذا ه  ة المنخفض ي الكثا   على التوالي( يو   14.56،  14.89سرعة اإلنبا ،  قد دلغو )   يلل  ؤ ر  
الية   قد دلغو أعلى سرعة  نبا  عند زراعة دذور ال زر بكثا ة ع  أما بالنسبة للتفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  فة. المواعد المختل

     .( يو 20.67أو منخفضة  ي الموعد الثالب ) ( يو ، وأدنى سرعة  نبا  عند زراعة دذور ال زر بكثا ة عالية10 ي الموعد األول )
 )يوم(.   رزسرعة إنبات بذور الج فيتأثير الكثافة النباتية وموعد الزراعة  .1 جدولال

 الكثافة النباتية 
 موعد الزراعة

 متوسط الكثافة 
24/9 8/10 23/10 

 13 (b)   20.67 (a) 14.56 (a) ( c) 10 2نبات/م 80

 13 (b) 20.67 (a) 14.89 (a) (bc) 11 2نبات/م 40

  13 (b) 20.67 (a) ( c) 10.5 متوسط الموعد 

5%L.S.D       = 2.59موعد ×كثافة =           1.49الكثافة النباتية =         1.83موعد الزراعة 

 )يوم(: ضجنسرعة ال-2
 ي الموعد األول   فوقو الزراعة المبكر   خير موعد الزراعة،  قدتدانخفضو ذور ال زر نضج جسرعة ب ن ( 2) حظ م  ال دول ي
ند سلكو ع و . وقد( ي156.5( يو ، والتي  فوقو ددورها معنويًا على الموعد الثالب )127( يو  معنويًا على الموعد الثاني )118)

ي مراح   خول النبا   ذي يو ر الوقو ال ز  لدوربما يعزى ذلك  لى سرعة اإلنبا  ال .ذا  السلوك الذي سلكته المتوسطا  الكثا ا 
 ي الكثا ة  على التوالييو   (133.67، 134،  قد دلغو )ضجن ة النبا ية لل  ؤ ر على سرعة الأن الكثا  حظيكما  نموه المختلفة.
 قد دلغو أعلى    أما بالنسبة للتفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  ة. وقد سلكو السلوك ذا ه عند المواعد المختلفة. اليعالمنخفضة وال
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ال زر بكثا ة  عة دذور  عند زرا   نضج ( يو ، وأدنى سرعة  118 ي الموعد األول )   أو منخفضة  عة ال زر بكثا ة عاليةزرا   عند  نضج سرعة  
 . ( يو 157منخفضة  ي الموعد الثالب )

 )يوم(.  النضجسرعة في عة تأثير الكثافة النباتية وموعد الزرا  .2 جدولال

 الكثافة النباتية 
 الزراعة عدمو

 متوسط الكثافة 
24/9 8/10 23/10 

271 ( a) 118 2نبات/م 80  (b)   156 (c ) 67.331  (a) 

271 (a) 118 2نبات/م 40  (b) 157 (c ) 431  (a) 

181 متوسط الموعد  (a ) 271  (b) 56.51  (c )  

L.S.D 5%  = 3.34=  كثافةموعد ×          1.93الكثافة النباتية =        2.36موعد الزراعة 

 )سم(:  وراقاألطول  -3
حققو زياد  غير معنوية  ي طول الورقة على النبا ا  المزروعة  األول  ي الموعد ( أن نبا ا  ال زر المزروعة 3 بي  نتائج ال دول )

  على التوالي لب ثاني والثاوال وجد  روق معنوية دي  نبا ا  الموعدي  ال  ي الموعد الثاني، وزياد  معنوية على نبا ا  الموعد الثالب،
عند الزراعة بكثا ة منخفضة، دينما وعد الزراعة  ي طول الورقة باخت ا م معنويةً  اً  روق ي حظسل، لل  ( 21.45، 22.37، 25.33)

وربما يعزى  ب.دي  نبا ا  الموعدي  الثاني والثال ة  ويمعن دي  الثاني والثالب ددون  روق   فوقو نبا ا  الموعد األول على نبا ا  الموع
 ,.Madhavi et al) ، وهذا يتوا ق م (Rashid and Shakur, 1986; Moosavi, 2014)ذلك  لى   مي  ال روا المناسبة 

عالية بطول الورقة   كما  بي  نتائج ال دول ذا ه  فوق النبا ا  المزروعة بكثا ة . (Jat and Nigam, 2017)، ويختل  م  (2012
ك ذا ه، أما  ي  ( سل. وقد سلكو نبا ا  الموعد األول السلو 21.01وعة بكثا ة منخفضة ) النبا ا  المزر ( سل معنويًا على 25.59)

ما ورب ياد  غير معنوية على النبا ا  المزروعة بكثا ة منخفضة.النبا ا  المزروعة بكثا ة عالية ز ققو حالموعدي  الثاني والثالب  قد 
 ,.Dawude et al ) لى المنا سة على الضوء دي  النبا ا ، وهذا يتفق م  نتائج وراق طول األففة عزى  فوق الكثا ة العالية  ي ي

عند زراعة ال زر بكثا ة عالية  ي الموعد   ورقةللأما بالنسبة للتفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  قد دلغ أعلى طول  .(2011
 ل.( س19.57لثالب ) ة  منخفضة  ي الموعد اورقة عند زراعة ال زر بكثاللأق  طول ( سل، و 28األول )

 م(. )س  ت الجزربا ن  أوراقطول  فيتأثير الكثافة النباتية وموعد الزراعة  .3 جدولال

 النباتية الكثافة 
 موعد الزراعة

 متوسط الكثافة 
24/9 8/10 23/10 

23.93 (b)   33.32 ( a) 28 2نبات/م 80  (b) 9.525  (a) 

20.8 (b) 719.5 (b) 22 2نبات/م 40  (b) 21.01 (b) 

33.25 متوسط الموعد   (a ) 22.37 (ab) 21.45 (b)  

L.S.D 5%  = 4.57موعد ×كثافة =          2.64الكثافة النباتية =          3.23موعد الزراعة 

 : عدد األوراق -4
الموعد األول  ا ا كير بالزراعة،  قد  فوقو نبعلى نبا  ال زر  ي خال التبد  عدد األوراق المتشكلة (  لى زيا4 شير معطيا  ال دول ) 

(  9.57( ورقة/نبا ، والتي  فوقو ددورها على نبا ا  الموعد الثالب ) 11الموعد الثاني )على نبا ا   معنوية   ( ورقة/نبا  دداللة  13.5)
د الكثا ة  وعدي  الثاني والثالب عنية دي  الم روق معنو   ي حظدينما لل  ا ة الزراعية المنخفضة،  ثكورقة/نبا . وقد سلكو السلوك ذا ه عند ال

واالنخفاض الشديد لدرجا  الحرار  خ ل العمليا  ال حقة  ،المبكر  بة للنمو الخضري العالية. وربما يعزى ذلك  لى  و ر ال روا المناس
(Malik et al., 1999)،   وهذا يتفق م( Madhavi et al., 2012)  ويختل  م ،(Jat and Nigam, 2017) . 
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نبا  ال زر بانخفاض الكثا ة الزراعية،  قد  فوقو النبا ا  المزروعة  اد  عدد األوراق المتشكلة على كما  شير معطيا  ال دول  لى زي
ة/نبا . وقد سلكو السلوك ( ورق10.3الية ) ( ورقة/نبا  دداللة معنوية على النبا ا  المزروعة على كثا ة ع12.41على كثا ة منخفضة ) 

ق م  نتائج نمو الخضري، وهذا يتفل، مما يساهل  ي زياد  االمنا سة دي  النبا ا  انخفاضد المواعيد. وربما يعزى ذلك  لى ذا ه عن
Dawude et al., 2011)). وراق المتشكلة على النبا  أل  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  قد دلغ أكبر عدد لبة للتفاعأما بالنس

كلة على النبا  عند زراعة ال زر عند  وراق المتشأق  عدد لأل( ورقة/نبا ، و 15لموعد األول )ا ة منخفضة  ي ازراعة ال زر بكثعند 
 ( ورقة/نبا .8.9عالية  ي الموعد الثالب )زراعة ال زر بكثا ة  
 . (ورقة/نبات ) ات الجزر عدد األوراق المتشكلة على نب  فيتأثير الكثافة النباتية وموعد الزراعة  .4 جدولال

 الكثافة النباتية 
 موعد الزراعة

 متوسط الكثافة 
24/9 8/10 23/10 

21 2نبات/م 80  (b) 01  (c )   9.8  (c ) 0.31  (b) 

21 (a) 51 2نبات/م 40  (b) 10.23 (c) 2.411  (a) 

531. متوسط الموعد   (a ) 11  (b) 9.57 (c )  

L.S.D 5% 1.68موعد ×كثافة =         0.72الكثافة النباتية =         1.01=  لزراعةموعد ا 

 )سم(: المتضخمجذر الطول  -5
على النبا ا  المزروعة    ( أن نبا ا  ال زر المزروعة  ي الموعد األول حققو زياد  معنوية  ي طول ال ذر المتضخل5 بي  نتائج ال دول ) 

سل، وقد سلكو   (17.59،  20.09،  22.3)   على التوالي  الموعد الثالب،  الثاني، والتي حققو ددورها زياد  معنوية على نبا ا    ي الموعد
نبا  ال زر على كثا ة منخفضة    م  زراعة  النا ج  طول ال ذر المتضخلكما  شير معطيا  ال دول  لى زياد   عند الكثا تي .  السلوك ذا ه  

أما  . المختلفة ه عند المواعيدالسلوك ذا . وقد سلكو سل( 19دداللة معنوية على النبا ا  المزروعة على كثا ة عالية ) سل،( 20.98)
منخفضة  ي الموعد األول  بكثا ةالنبا ا  عند زراعة  متضخلطول جذر بالنسبة للتفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  قد دلغ أ

 .سل( 16.5عالية  ي الموعد الثالب )بكثا ة  عند زراعة النبا ا  متضخلطول جذر  أق ، و سل( 23.1)
 م(. طول جذر الجزر المتضخم )س فيتأثير الكثافة النباتية وموعد الزراعة  .5 دولجال

 الكثافة النباتية 
 موعد الزراعة

 افة متوسط الكث
24/9 8/10 23/10 

91 ( b) 21.5 2نبات/م 80  (c )   16.5 (d) 91  (b) 

17.21 (a) 23.1 2نبات/م 40  (b) .6718  (c) 8920.  (a) 

3.22 متوسط الموعد   (a ) 20.09 (b) 7.591  (c)  

L.S.D 5%  = 1.48موعد ×كثافة =           0.89الكثافة النباتية =      0.93موعد الزراعة 

 )مم(: المتضخمجذر القطر  -6
على   وية  ي متوسط  قطر ال ذر المتضخلزياد  معنمزروعة  ي الموعد األول حققو ( أن نبا ا  ال زر ال6 شير معطيا  ال دول )

،  26.77، 29.92) على التواليبا ا  المزروعة  ي الموعد الثاني، والتي حققو ددورها زياد  معنوية على نبا ا  الموعد الثالب، الن
عدد وطول موع الخضري )زياد  الم   لى  ول وقطر ال ذروربما يعزى زياد  ط ل، وقد سلكو السلوك ذا ه عند الكثا تي .م (22.67

كما  شير . (Kabir et al., 2013)كر  الذي أدى  لى زياد  المواد الغذائية المصنعة، وهذا يتفق م  نتائج ثوراق(  ي الزراعة المباأل
ة معنوية ل، دداللم(  27.73النا  ة م  زراعة نبا  ال زر على كثا ة منخفضة )  ال ذر المتضخل  رطمتوسط قمعطيا  ال دول  لى زياد   

وربما يعزى زياد  طول وقطر  ة. دروسالمواعيد المعند  ل. وقد سلكو السلوك ذا ه م( 25.17على النبا ا  المزروعة على كثا ة عالية )
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وراق(، وبالتالي  األطول وعدد )نمو الخضري ل، مما يساهل  ي زياد  االمنا سة دي  النبا ا  انخفاضال ذر  ي الكثا ة المنخفضة  لى 
 Mc collum et al., 1986; Dawude et al., 2011; Shiberu )نتائج مواد الغذائية المخزنة  ي ال ذر، وهذا يتفق م  ال دازديا

and Tamiru, 2016)).  عند زراعة النبا ا    متضخلال ذر  لل  رطكبر قأما بالنسبة للتفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  قد دلغ أ
(  21.67الثالب )موعد  عالية  ي الزراعة النبا ا  بكثا ة  عند    متضخلال   ذرلل  رطقل، وأق   م(  31.33ألول )بكثا ة منخفضة  ي الموعد ا

 ل.م
 قطر جذر الجزر المتضخم )مم(.  فير الكثافة النباتية وموعد الزراعة تأثي .6 جدولال

 تية الكثافة النبا
 موعد الزراعة

 الكثافة متوسط 
24/9 8/10 23/10 

.3325 ( b) 28.5 2نبات/م 80  (c )   .6712  (e ) 25.17 (b) 

28.2 (b) .6732 (a) 3313. 2نبات/م 40  (d) 27.73 (a) 

92.29 متوسط الموعد   (a ) 26.77 (b) 22.67 (c )  

L.S.D 5%  = 1.62موعد ×كثافة =           0.65النباتية = الكثافة         0.82موعد الزراعة 

 )غ(: نباالالوزن الطازج ل-7
على   ( غ/نبا 150)  ي الموعد األول حققو زياد  معنوية  ي متوسط  وزن النبا  ( أن نبا ا  ال زر المزروعة7يتبي  م  ال دول ) 

 ( غ/نبا .115.5) والتي حققو ددورها زياد  معنوية على نبا ا  الموعد الثالب ،( غ/نبا 129) مزروعة  ي الموعد الثانيالنبا ا  ال
نتي ة  و ر ال روا الم ئمة ثوراق(  األ  عدد وطوللم موع الخضري )وقد سلكو السلوك ذا ه عند الكثا تي . وربما يعزى ذلك  لى زياد  ا

كما  شير معطيا  ال دول  لى زياد  . (Jat and Nigam, 2017)، ويختل  م  (Madhavi et al, 2012 )وهذا يتفق م   للنمو
،  137.33)   على التواليكثا ة عالية    متوسط وزن نبا  ال زر المزروعة على كثا ة منخفضة دداللة معنوية على النبا ا  المزروعة على 

، مما يساهل  ي  دي  النبا ا  المنا سة انخفاضروسة. وربما يعزى ذلك  لى ( غ/نبا . وقد سلكو السلوك ذا ه عند المواعيد المد125
 ,Shiberu and Tamiru)وراق(، الذي أدى ددوره  لى زياد  وزن النبا  وهذا يتوا ق م  نتائج األطول وعدد نمو الخضري )لزياد  ا
جزر عند زراعة النبا ا  بكثا ة منخفضة  ي  على وزن نبا  أما بالنسبة للتفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  قد دلغ أ  .(2016

 .غ/نبا (110عالية  ي الموعد الثالب )عند زراعة النبا ا  بكثا ة  وزن ، وأق  غ/نبا ( 158الموعد األول )
 (. غ )لنبات الجزر    متوسط الوزن الطازج فيثافة النباتية وموعد الزراعة تأثير الك .7 جدولال

 الكثافة النباتية 
 عد الزراعةمو

 متوسط الكثافة 
24/9 8/10 23/10 

421 2نبات/م 80  (b ) 251  (d)   101  (e) 67.251  (b) 

331 (a) 581 2نبات/م 40  (c) 211  (d) 33.371  (a) 

051 متوسط الموعد   (a ) 291  (b) 15.51  (c )  

L.S.D 5%  7.5موعد ×كثافة =           4.57ة = الكثافة النباتي        5.62الزراعة =  موعد 

 )غ(: المتضخمجذر الوزن  -8
زياد  نبا ا  ال زر المزروعة  ي الموعد األول  أعلى،  قد حققو  الزراعة المبكر  لل زر  عطي متوسط جذور   ن  ( ب8) دول  ن حظ م  ال

، والتي حققو ددورها زياد  ( غ107.5) الثانيعلى النبا ا  المزروعة  ي الموعد  (غ،127.5) ال ذر المتضخمة ي متوسط  معنوية
عدد  وقد سلكو السلوك ذا ه عند الكثا تي . وربما يعزى ذلك  لى زياد  الم موع الخضري )،  ( غ94.5)  معنوية على نبا ا  الموعد الثالب 

ياد  قطر  ئض  ي مواق  التخزي  وز و خزي  الفا السطح التمثيلي وبالتالي زياد  العنافر الغذائية المصنعة ، أي زياد ثوراق(األوطول 
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(غ 137.33ة منخفضة )  ل  لى زياد  متوسط وزن جذر نبا  ال زر المزروعة على كثا دو كما  شير معطيا  ال. وطول ووزن ال ذر
غ/نبا . وقد سلكو السلوك ذا ه عند الموعد األول، وال  وجد  روق ( 125الية ) دداللة معنوية على النبا ا  المزروعة على كثا ة ع

و منل ، مما يساهل  ي زياد  ا المنا سة دي  النبا ا  انخفاضمعنوية دي  الكثا ا   ي الموعدي  الثاني والثالب، وربما يعزى ذلك  لى 
تفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزراعة،  قد دلغ أما بالنسبة لل.  وراق(، الذي أدى ددوره  لى زياد  وزن النبااألطول وعدد الخضري )

( غ، وأق  وزن عند زراعة النبا ا  بكثا ة عالية  ي الموعد  136أعلى وزن جذر عند زراعة النبا ا  بكثا ة منخفضة  ي الموعد األول )
 (غ. 92) بالثال

 )غ(.  جذر الجزر المتضخم وزن فيالزراعة  تأثير الكثافة النباتية وموعد .8 جدولال

 الكثافة النباتية 
 موعد الزراعة

 متوسط الكثافة 
24/9 8/10 23/10 

 103 (cd)   92 (e) 104.67 (b) ( b) 119 2نبات/م 80

 112 (bc) 97 (d) 115 (a) (a) 136 2نبات/م 40

  107.5 (b) 94.5 (c ) ( a) 127.5 متوسط الموعد 

L.S.D 5%   = 7.5موعد ×كثافة =           4.57الكثافة النباتية =        5.62موعد الزراعة 

 (: 2)كغ/م القابلة للتسويق تاجيةاإلن -9
( ب ن التبكير  ي موعد الزراعة حقق زياد  معنوية  ي  نتاجية ال ذر،  قد حققو نبا ا  ال زر المزروعة  ي الموعد  9)  دولالي فر 

على   2( كغ/ 3.49و 4.15) الثالبو  روعة  ي الموعد الثانيالمز مقارنة النبا ا   2كغ/ ( 4.79)األول زياد  معنوية  ي اإلنتاجية 
 حقق  ي الزراعة  ، وقد سلكو السلوك ذا ه عند الكثا تي .   ا  الموعد الثاني زياد  معنوية على نبا ا  الموعد الثالبالتوالي، كما حققو نبا

الغذائية المصنعة و خزي  الفائض وبالتالي زياد  العنافر  ، أي زياد  السطح التمثيلي  وراق(األعدد وطول  زياد  الم موع الخضري )  المبكر 
 Pariari and Maity, 1992; Malik et al., 1999; Reid)، ويتوا ق ذلك م  د  قطر وطول ووزن ال ذر ي مواق  التخزي  وزيا

and English, 2000; Madhavi et al., 2012)  ويتناقض م ،(Jat and Nigam, 2017) . ل   دو طيا  ال حظ م  معيكما
،  5.13)   على التوالي  نوية على النبا ا  المزروعة على كثا ة منخفضةنتاجية نبا  ال زر المزروعة على كثا ة عالية دداللة مع لى زياد   

 لى    ا   ي الكثا ة العالية أدى. وقد سلكو السلوك ذا ه عند المواعيد المختلفة، وربما يعزى ذلك  لى ار فاع عدد النبا2( كغ/ 3.15
 ;Robison, 1969)  وهذا يتوا ق م   المنا سة دي  النبا ا   ي الكثا ة المنخفضة،  اضانخف  ة  ي وزن ال ذوز م    عويض الزياد  النا

Kepka et al.,  1979; Salter et al., 1979; Salter et al., 1980; Mak, 1980; Mc collum et al., 1986; Snn 
and Productio, 2002; Bosco et al., 2008; Dawude et al., 2011; Shiberu and Tamiru, 2016.) بة ما بالنسأ

 ي الموعد   عالية عند زراعة النبا ا  بكثا ة القادلة للتسويق  ذرال  نتاجية م عة،  قد دلغ أعلى للتفاع  دي  الكثا ة النبا ية وموعد الزرا 
 .2 /غك(2.37 ي الموعد الثالب )منخفضة عند زراعة النبا ا  بكثا ة  نتاجية ، وأق  2 /غك( 5.71األول )

 (. 2اإلنتاجية القابلة للتسويق )كغ/م فيتأثير الكثافة النباتية وموعد الزراعة  .9 جدولال

 الكثافة النباتية 
 موعد الزراعة

 متوسط الكثافة 
24/9 8/10 23/10 

07.5 ( a) 5.71 2نبات/م 80  (ab)   61.4  (bc) 135.  (a) 

23.3 (cd) 3.86 2نبات/م 40  (de) 73.2  (e) 15.3  (b) 

  4.15 (b) 21.45 (b) ( a) 4.78 متوسط الموعد 

L.S.D 5%  = 0.86موعد ×كثافة =         0.46الكثافة النباتية =        0.58موعد الزراعة 
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 االستنتاجاا:
سرعة النضج،  و سرعة اإلنبا ،   ي جمي  المواففا  المدروسة )على باقي المواعيد     فوقًا معنوياً   24/9الزراعة المبكر   ي    أ فر   –  1

 .(لقادلة للتسويقاإلنتاجية او ووزن النبا  الطازج، شكلة على النبا ، عدد األوراق المتو  طول وقطر ووزن ال ذر،و وراق، طول األو 
طول وقطر ووزن ال ذر، ووزن  و عدد األوراق المتشكلة على النبا ،  حققو الكثا ة المنخفضة  فوقًا معنويًا على الكثا ة العالية  ي – 2

  سرعة النضج و للتسويق.  ي حي  لل  ت  ر  سرعة اإلنبا ، وراق، واإلنتاجية القادلة ن العك   ي طول األ، دينما كاالنبا  الطازج
 بالكثا ة النبا ية.

طول وقطر ووزن ال ذر،  و نضج، سرعة و أعلى سرعة اإلنبا ،  ةحققو النبا ا  المزروعة  ي الموعد األول على كثا ة منخفض – 3
ألوراق، واإلنتاجية القادلة للتسويق عند الزراعة  ي  لووزن النبا  الطازج، دينما  حقق أعلى طول  ،  عدد األوراق المتشكلة على النبا و 

 .مر فعةالموعد األول على كثا ة 
 :التوصياا

 .  2( نبا / 80اعة ال زر  ي نفاية شفر أيلول على كثا ة ) ة جنوب حما  دزر المزارعي   ي منطق  وفي نتائج الدراسة
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Abstract 

The experiment was conducted to study the effect of sowing the carrot (Daucus 

carota. Var. Nantes) on three dates (24/9, 8/10 and 23/10) and two densities: high 

(80) plants/m2 and low (40) plants/m2 under the conditions of Hama governorate, 

according to the split design. The early sowing showed a significant superiority 

over the other dates in all the studied traits (germination; maturity; length of 

leaves; length, diameter and weight of root; number of leaves per plant; fresh 

plant weight, and marketable productivity). The low density was significantly 

higher in the number of leaves per plant; length, diameter and weight of root, and 

fresh plant weight, while the opposite was noticed in terms of the length of the 

leaves and the marketable productivity. While the speed of germination and 

maturity were not affected with the plant density. In terms of the interaction 

between the date and the density, the plants that were sown on the first date at 

low density achieved the highest germination velocity; maturity; length, diameter 

and weight of root; number of leaves per plant and fresh plant weight (10 days, 

118 days, 23.1 cm, 31.33 mm, 136 g, 15 leaves/plant, 158 g/plant, respectively), 

while the highest leaf length and marketable productivity (28 cm, 5.71 kg/m2 

respectively) were achieved at the first date and high density. 

Keyword: Carrot, Daucus carota, Sowing date, Density; Marketable 

productivity. 
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