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من حيث النمو   (.Allium cepa L)تقييم بعض أصناف البصل المدخلة 
 والصفات الشكلية واإلنتاجية والمزروعة باستخدام طريقة التشتيل 

  (1)عبود الجاسم *
 .سورية، الفراتقسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة  (1)

  (abboudaljasim@gmail.com، البريد اإللكتروني:  عبود الجاسم  الدكتور :)*للمراسلة

 27/09/2021تاريخ القبول:                  11/03/2021تاريخ االستالم:

 الملخص 
قرية قانا التي تقع    ،في محافظة الحسكة  2021  –  2020ة الزراع  يموسمنفذ البحث خالل  

ائية الكاملة بثالث مكررات، الحسكة، وفق تصميم القطاعات العشو   جنوبكم    25على بعد
واإلنتاجية   تقييمبهدف   الشكلية  والصفات  النمو  حيث  من  المدخلة  البصل  أصناف  بعض 
التتشتيلباستخ طريقة  في    ،دام  استخدم  هجينة  البحث  وقد  أصناف  البصل  من    F1ثالثة 

  صنف البصل هرقل في   تفوق   بينت النتائج المتحصل عليها (.، ايرلي وايت)هرقل ، مونتانا
 24.43يومًا من االنبات بلغ    60معظم الصفات الشكلية، و سجل أكبر طول للنبات بعد  

  5.7سم، وأكبر قطر للرأس الجاف وصل إلى    0.66سم، وأكبر سماكة للساق وصلت إلى  
مسجاًل  سم. النهائي  الجني  عند  النبات  في صفة طول  وايت  ايرلي  الصنف   68.67تفوق 

وقطره الجاف  الرأس  طول  وفي  )  سم،  تفوقًا   (سم.5.7  –  8.41بلغ  هرقل  الصنف  أظهر 
للنضج   األيام  من  عدد  أقل  سجل  حيث  والنوعية،  الباكورية  الصفات  معظم  في  معنويًا 

يومًا مقارنة مع باقي األصناف، وأكبر عدد من األوراق على النبات بلغ   184النهائي بلغ  
( ورقة، كما سجل أقل نسبة  3.7( ورقات، واألوراق الحرشفية المغلفة للرأس الجاف بلغ )4)

سجل الصنف مونتانا أعلى نسبة للمادة الجافة   (%.  0.333من األبصال المزدوجة بلغت )
تفوق كل من الصنفين ايرلي وايت   (%.20.31مقارنة مع باقي األصناف المدروسة بلغت )

معنويًا   تفوقا  وهرقل  حيث  اإلنتاجية،  الصفات  معظم  الجاف  في  الرأس  وزن  قا حقو بصفة 
 39.34(غ على التوالي، وفي إنتاجية الخط الواحد من الرؤوس بلغت )130.1  –  131.1)
–  39.02( سجال  حيث  التجريبية  القطعة  إنتاجية  وفي  التوالي،  على  كغ   )157.3  –  

بلغت  152.3 المساحة  وحدة  في  إنتاجية  أعلى  سجال  كما  التوالي،  على   -  6556)(كغ 
 كغ/د على التوالي.  (6346

 هرقل، مونتانا، ايرلي وايت، نوعية، باكوريةالمفتاحية:الكلمات 
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 : المقدمة
وهو من  ،  Amaryllidaceaeأحد أهم محاصيل الخضر التابعة للفصيلة النرجسية    .Allium cepaLالبصل    يعد نبات
الفيتامينات  وله فوائد غذائية وطبية واقتصادية هامة، يحتوي على العديد من  الخضر الهامة في سورية والعالم،    محاصيل

والعناصر الغذائية والمركبات الطبية مثل مركب الكورستين المضاد لألكسدة والسرطان وبعض المركبات العضوية الثانوية 
(،    Patil, 1995( و )  2000)حسن،    Allyl propyl disulphideالتي يدخل فيها عنصر الكبريت بشكل أساسي مثل  

الخضر االسترا المزروعة به اجية  تيوالبصل من محاصيل  المساحات  إلى زيادة  العالم  الكثير من دول  لذلك سعت    لهامة 
 .لرفع مستوى اإلنتاج
حيث  منفصلة عن بعضها بل تتداخل مع بعضها،    غيروهذه المراحل  فترة نموه،    خاللالبصل  بها  يمر  هناك عدة مراحل  

  .هذه المراحل ل تبعاً  للبصل وتختلف االحتياجات البيئية ،الدراسة اتتسهيل عملييفيد هذا التقسيم في 
في موسم النمو األول، بينما يعطي  المستخدمة في الزراعة  البصلة  و   الخضري   النمووالبصل نبات عشبي ذو حولين يعطي  

 (.2010األزهار والبذور والثمار في موسم النمو الثاني، )الخفاجي والجبوري، 
( هكتارًا، 5763) 2019الزراعي لعام   واإلصالحزارة الزراعة و  إحصائيةحسب بلغت المساحة المزروعة بالبصل في سورية 

 .( طن/ه13586( طن، وكانت الغلة )78294أعطت إنتاجًا قدره )
 الدراسة المرجعية: 

تقييم   العراق وقد    11تم  الوسطى من  المنطقة  في  اإلنتاجية  النمو والصفات  البصل من حيث صفات  صنف مدخل من 
وية في الشكل العام لألبصال واختالفها بدرجة االستدارة المتمثلة بالفروق بين طول وقطر بينت النتائج وجود فروقات معن

البصلة،   وزن  ومتوسط  والحرافة  الكلية  الذائبة  الصلبة  المواد  على  باحتوائها  بينها  فيما  األصناف  اختلفت  كما  البصلة، 
 (.2005)السعيدي و عبد القادر، 

ويل في مصر بتصميم قطاعات كاملة العشوائية لمقارنة عدة أصناف ونويات أجريت تجربة حقلية في محطة بحوث شند
واألصناف جيزة أحمر وجيزة   T.E.Y.G X GIZA 20 1126 08  النويات  أعطت  حيثمن البصل إلنتاج البصل الفتيل  

 (  2020)حسان، محسن أعلى محصول وبفرق معنوي عن باقي األصناف والنويات،  6
الزراعةفي    بحث  نفذ الشكلية    يتهجامعة سيلفي    كلية  الصفات  دراسة  بهدف  البصل  نبات  على  بنغالدش  في  الزراعية 

على باقي الطرز     Uz – 2والمحصولية باستخدام خمسة طرز وراثية من البصل، وقد أظهرت النتائج تفوق الطراز الوراثي
بمعدل   مسجاًل    اإلنتاجيةالمدروسة  المساحة  وحدة  الطا  5850في  الوزن  وفي  بلغ  كغ/د  للرأس  في  45.56زج  وكذلك  غ 

سم. يليه الطراز الوراثي بومباي    4.8  إلى  سم وقطر البصيلة  1.55الصفات الشكلية حيث وصل قطر غمد الورقة إلى  
سم، وأعلى وزن    5.32كغ/د كما أظهر هذا الطراز أكبر طول للرأس وصل إلى    4870الخاص وقد سجل إنتاجية بلغت  

كغ/د، بينما   3920  إنتاجية بلغت  مسجالً    Uz –1الطراز    تالهسم،    5.1غمد للورقة بلغ  غ وطول    9.2جاف للبصلة بلغ  
 .(Alpona Roy et al., 2016)كغ/د، 2210سجلت لدى الطراز الوراثي شوتو بومباي  إنتاجيةاقل 

ال  تجربة  تنفذ  الهند بهدف دراسة تأثير طريقتي  للبحوث في منطقة كشمير وجامو في  العالي  المعهد  بالبذور  في  زراعة 
تأثيرًا  الزراعة  لطريقة  أنه كان  النتائج  للبصل، وقد أظهرت  الخضري  النمو  النوعية ومعدل  الغلة والصفات  والشتول على 
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معنويًا على جميع األصناف والصفات المدروسة، وبينت الدراسة كذلك أن طريقة الزراعة بالبذور كانت أفضل من الزراعة  
   (.Jadish et al., 2018)باستخدام الشتول، 

على    2019و    2018( من خالل تجربة أجريت في مركز أبحاث معزول خالل عامي  Pranjali et al., 2021أشار )
يومًا بعد الزراعة، وقد أظهرت   75  –  50تحمل نبات البصل للجفاف حيث عرضت نباتات البصل لإلجهاد الجفافي لمدة  

صنفت بناء على ذلك إلى خمس    وز المدروسة من حيث تحملها للجفاف  النتائج وجود فروق معنوية بين األصناف والطر 
للغاية،   حساسة  حساسة،  التحمل،  متوسطة  متحملة،  التحمل،  عالية  هي:  النتائجمجموعات  أظهرت   إنتاجية  أن  كما 

أكثر من إلى  صناف الحساسة  األ  انخفضت في% في حين    20قل من  أ  انخفضت بنسبة  للجفاف قد  صناف المتحملةاأل
70%.      

 100تركيز )  GA3بالمركب    Sukh Sagar( أن الرش الورقي على نبات البصل صنف  ,.Thapa et al  2005أشار )
ppm.أدى إلى زيادة معنوية في ارتفاع نباتات البصل وزيادة المساحة الورقية واإلنتاجية ) 

( على البصل قد أعطى أعلى  ppm  400تركيز )  GA3( أن الرش الورقي بمركب  Lovato et al., 2000بينما وجد )
 . Texas Grano ،Dorata di Parmaإنتاجية من البذور في وحدة المساحة لدى صنفي البصل 

( أن رش المجموع الخضري لنبات البصل بالمستخلص المائي لجذور نبات 2020وجد الباحث )السقاف محمد وآخرون،  
 لخضري واإلنتاجية لنبات البصل صنف بافطيم. غ/ل( أدى إلى تحسين صفات النمو ا 5عرق السوس بتركيز )

وآخرون،   )الحمداني  على  2018أجرى  الزراعي  والكبريت  الدواجن  بمخلفات  التسميد  تأثير  على  بحث  البصل    صنف( 
المحلي   التسميد    .Allium cepa Lاألحمر  تفوق  التجربة  تبين من خالل  بجميع صفات  وقد  معنويًا  الزراعي  بالكبريت 
واإلنتاج الكلي النهائي، بينما تفوقت المعاملة بالتسميد العضوي بمخلفات الدواجن في صفة النسبة المئوية  النمو الخضري  

 للمادة الجافة. 
( في بحث على استخدام السماد الكيميائي ومخلفات الدواجن على صنف البصل المحلي األبيض 2013بينما وجد )خليل،  

 د أوراق النبات والوزن الطري والجاف لألوراق، وكذلك في الحاصل الكلي. تفوق المعاملة بمخلفات الدواجن في صفة عد
سلمان،    ( بمعدل    2000وجد  للبصل  الدواجن  سماد  إضافة  أن  الجافة    12(  المادة  نسبة  زيادة  إلى  أدت  للهكتار  طن 

 للمجموع الخضري وإنتاجية البصل األخضر. 
تص حيث  البصلة  حجم  حسب  بينها  فيما  البصل  أصناف  مثل تختلف  الحجم  متوسطة  أبصال  ذات  أصناف  إلى  نف 

اوستراليان براون، وإيبوك، وأصناف ذات أبصال كبيرة الحجم مثل إيليت، وكولدن بيوتي، ورد جرانو، وأصناف ذات أبصال  
 (.1991كبيرة جدًا في الحجم مثل مونارك وسويت سبانش، )حسن، 

 تتأثر إنتاجيتها ونوعيتها بإضافة الكبريت.  ( أن البصل من المحاصيل التي,.2015Desouza et al) بين
قد أدى إلى زيادة في عدد    2007أشار ) األسدي،   الخليك  البصل بكبريتات األمونيوم ونفتالين حمض  ( أن رش نبات 

 أوراق البصل والوزن الجاف والرطب وقطر ووزن البصلة والحاصل الكلي.    
أن سماد األغنام أدى إلى زيادة  فوجد  لى صنف البصل تكساس كرانو إضافة سماد األغنام والدواجن ع  أجريت تجربة على

معنوية في المساحة الورقية ووزن البصلة والوزن الجاف، بينما أدى سماد الدواجن إلى زيادة معنوية في ارتفاع النبات وعدد  
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البصلة عنق  وقطر  الجاف  والوزن  حمود،  ،األوراق   (2011  )    ،(Zedan, 2011  ،  ) (Play et al., 2002)    ،
(Abdelrazzaq, 2002 .) 

( زاد  Korien and Faraj, 1990وجد  األبصال  وحاصل  الخضري،  للمجموع  الجاف  والوزن  البصل،  أوراق  عدد  أن   )
 معنويًا بزيادة التسميد بنترات األمونيوم. 

السماد الحيواني    أن استخدام سماد الدواجن كمعاملة إضافية للكمية الموصى بها من  (Majdi et al., 2009كما أشار )
لألبصال والحاصل  لبصلة والوزن الجاف  ووزن ا قطر  النتائج في  قد أدى للحصول على أفضل    6على صنف البصل جيزة  

 . لألبصال الكلي 
( أن استعمال سماد األبقار قد زاد من عدد األزهار في النورة وحاصل النبات الواحد من البذور  Ali et al., 2008أشار )

 لنبات البصل من البذور.  والحاصل الكلي 
المحصول   هذا  بخصائص  كافية  ومعرفة  فائقة  مهارة  تتطلب  والتي  المعقدة  العمليات  من  البصل  بذور  إنتاج  عملية  تعد 

 (. Chang and strukmyer, 1975والظروف البيئية المناسبة لزراعته وإنتاجه )  
الخفاجي والجبوري،   بالم  2010أشار )  البصل  التبكير في موعد  ( أن معاملة نبات  إلى  أمين أدى  العضوي بولي  غذي 

 النبات الواحد من البذور واإلنتاجية الكلية.  وإنتاجيةظهور األزهار ونضج البذور وزاد من عدد الشماريخ الزهرية 
 مبررات البحث:
نتشرت هذه الزراعة  احديثًا، واستخدمت فيها طرق الزراعة البدائية، وقد محافظة الحسكة  إلىمحصول البصل  أدخلت زراعة 

، كل هذه األسباب اآلنفة الذكر  العديد من األصناف  تطرق الزراعة، وانتشر   ت، واختلفمحافظةتلك البشكل عشوائي في  
لتنفيذ بحث علمي عن زراعة البصل في محافظة الحسكة يتناول أحدث الطرق العلمية المتبعة في زراعة هذا    كانت مبرراً 

 المناسبة للزراعة في هذه المحافظة.  افالمحصول واختيار أفضل األصن
 أهداف البحث:

 .باستخدام طريقة الزراعة تشتيالً  الصفات الشكلية واإلنتاجيةو  النمو تقييم عدة أصناف مدخلة من البصل من حيث– 1
 مواد البحث وطرائقه:

 المادة النباتية:
)هرقل(: - ال  صنف بصل هجين  لون  الشكل،  أبصاله كروية  مبكر،  عالية،  صنف هجين  انتاجيته  فاتح،  أصفر  قشرة 

 طن.   6إلى   5يزرع في شهري تشرين أول وتشرين ثاني، متوسط اإلنتاجية في الدونم الواحد 

صنف هجين أمريكي المنشأ، مبكر، لون القشرة ذهبي، إنتاجيته عالية، يزرع اعتبارًا من   صنف بصل هجين )مونتانا(: -
 شهر تشرين أول وحتى كانون أول.

النهار القصير، يستعمل في صناعة التجفيف،   هجين )ايرلي وايت(:صنف بصل   - بصل أبيض هجين من أصناف 
من   ألكثر  فيه  الجافة  المادة  نسبة  تصل  جدًا،  حاد  عالية  20مذاقه  الحجم،  متوسطة  الشكل،  كروية  البصلة   ،%

 الصالبة، قابلية عالية للتخزين. 
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 طريقة البحث:
الشتول: لها األسمدة األساسية وهي    وتنظيفهاثتين متعامدتين  تم حراثة األرض حرا  إنتاج  بقايا األعشاب ثم أضيفت  من 

 20كغ/دونم وسلفات األمونيوم بمعدل    20كغ/دونم وسلفات البوتاسيوم بمعدل    25بمعدل  الثالثي  سماد السوبر فوسفات  
 .ري أحواض لتسهيل عملية الثم نعمت بشكل جيد وقسمت إلى كغ/دونم وتم قلبها في التربة 

وتم تغطية البذور بطبقة    2غ/م12بمعدل  بشكل منتظم    7/10/2020بتاريخ  )األحواض(  البذور في أرض المشتل    تنثر 
حتى وصولها إلى مرحلة التشبع وتوالت  خفيف تجنبًا النجراف البذور بالري الغزير وذلك  رويت بشكل  ثم  ،  رقيقة من التربة

وبعد حوالي    ،بعدها تتالت عمليات الخدمة المختلفة من تعشيب ومكافحة  ، إنبات البذورتمام  عمليات الري حتى  بعد ذلك  
( سم، ولها ثالث  25  -  20وهي بطول )  النباتات للعمر المناسب للتشتيل في األرض الدائمةشهرين من الزراعة وصلت  

 . ، حيث رويت النباتات قبل قلعها بثالثة أيام لتسهيل عمليات القلعإلى أربع أوراق
 وزراعتها:    تجهيز األرض

أوراق بقلعها مع كامل تربتها إلى   4  –  3سم ولها حوالي    25  –  20تم نقل الشتول من أرض المشتل وهي بطول حوالي  
للزراعة، من خالل   تجهيزها  تم  التي  الدائمة  متعامدتين    هاثتاحر األرض  المناسبة    وإضافة حراثتين  على  لها  األسمدة  بناء 

شبكة الري بالتنقيط  لها  ومدت    ،حسب مخطط التجربة  يطهاخطتو   تسويتهام  بعد أن تربة،  نتائج تحليل التربة في أرض التج 
 ، جذور النباتحول لمنع إنبات ونمو بذور األعشاب، والمحافظة على رطوبة كافية  خطوط الزراعة بالملش األسود وغطيت

سم   10نبات واألخر على نفس الخط و  سم بين ال  10تثقيب الملش بثقوب منتظمة تتناسب وأبعاد زراعة الشتول وهي    ثم
  .2نبات/م 100بحدود  كثافة نباتيةتحقيق بين الخط واآلخر و 

 :بعد التشتيل في األرض الدائمة تتالت عليها عمليات الخدمة المختلفة
 حيث تم ترك مجموعة من الشتول في المشتل لهذه الغاية.  شتول لها نفس العمر،باستخدام  :ترقيع الجور الفارغة •
النباتات والخطوط والذي ال يسمح   :لتعشيبا • المسافات بين  لقلة  للنبات يدويًا نظرًا  المنافسة  الضارة  بإزالة األعشاب 

 .باستخدام اآللة في التعشيب
األمراض • األمراض    :مكافحة  مكافحة  على    الفطريةتم  حاوية  مبيدات  باستخدام  الرقبة  وعفن  الزغبي  كالبياض 

 .  الميتاالكسيل ومانكوزيب
 مكان تنفيذ البحث:  

بلدة   الحسكة،  في محافظة  البحث  الزراعةخالل    قانانفذ  و   2021  -2020  موسمي  الحسكة على خطي  ،  تقع محافظة 
(  1والجدول )  ملم.  275م، ومعدل الهطول المطري    305شرقًا. ترتفع عن سطح البحر    40.75شمااًل و  36.5العرض  

 للتربة في موقع تنفيذ البحث.يبين نتائج التحليل الميكانيكي والكيميائي 

 لوميةنما كانت  يلومية في القطاعين األول والثاني بالسابق أن التربة في موقع تنفيذ البحث كانتالجدول  يتبين من خالل  
القط في  للطينية  )مائلة  الثالث  مالحة(سم60  -  40اع  وغير  تقريبًا،  الحموضة  ومتعادلة  رملية،  وكانت  )سليمان،  ،   ،

2020). 
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 موقع التجربة في لتربة لالتحليل الميكانيكي والكيميائي  يبين  (1جدول )

 

 الموسم 

عمق 

أخذ  

عينة 

 التربة

 )سم( 

PH 

EC 

(1 :5 ) 

PPM 

المادة 

 العضوية 

 )%( 

 الخصائص الفيزيائية % 

 القوام

 PPMالخصائص الكيميائية 

 N طين  سلت رمل

 الكلي
5O2P K 

2020 0 - 

30 

 34.87 4.54 20.8 لومي 23.0 29.0 48.0 0.48 0.68 7.26

30–

60 

 لومي 27.0 31.0 41.0 0.35 0.89 7.20

 طيني 

19.1 2.84 36.42 

 الصفات المدروسة:  
 . المشتلفي وهو تاريخ زراعة البذور تاريخ الزراعة: 

 % من البادرات  فوق سطح األرض(.70)بعد ظهور :تاريخ اإلنبات
 شتل إلى األرض الدائمة في الحقل. وهو تاريخ نقل الشتول من المتاريخ التشتيل: 

النبات اإلنبات    60بعد    طول  القرصية( وحتى    :)سم(يوم من  بالتربة)الساق  النبات  اتصال  أطول  من مكان  ورقة  نهاية 
 .أنبوبية

، نهاية أطول ورقة أنبوبيةمن مكان اتصال النبات بالتربة)الساق القرصية( وحتى    :)سم(النهائي  الجني    عند  طول النبات
 .خذ عند وصول النبات لمرحلة النضج النهائيتؤ 

 التربة. سطح  سم من  1تم القياس بواسطة جهاز البيكوليس على ارتفاع حوالي  :)سم( سماكة الساق
 نباتات في القطعة التجريبية. 10حسبت بأخذ متوسط عدد األوراق لـ  :عدد األوراق على النبات
 وراق الخارجية المغلفة للرأس. وهي األ :المغلفة للرأس عدد األوراق الحرشفية

 تم القياس باستخدام البيكوليس من منتصف الرأس.: )سم( قطر الرأس
 تم القياس باستخدام البيكوليس من منتصف الرأس.: )سم( طول الرأس

  100حسب وفق المعادلة التالية = عدد األبصال المزدوجة/عدد األبصال الكلي ×    النسبة المئوية لألبصال المزدوجة %:
 في كل وحدة تجريبية.

في كل وحدة    100×    الوزن الطري /الوزن الجاف للبصلحسب وفق المعادلة التالية =    النسبة المئوية للمادة الجافة %:
 تجريبية.

 .الجني النهائيتم حسابه اعتبارًا من تاريخ اإلنبات وحتى موعد  لألبصال:النهائي موعد الجني 
 في كل قطعة تجريبية.  رؤوس 10وزن  وهو متوسط :( غ) الرأسمتوسط وزن 

 كغ. /خطمن كل  اتنبات 10لـ وهي عبارة عن متوسط اإلنتاجية : (كغ)من الرؤوس الخط الواحدمتوسط انتاجية 
الرؤوس من  التجريبية  القطعة  انتاجية  اإلنتاجية  :  (كغ)متوسط  متوسط  عن  عبارة  كل    اتنبات  10لـ  وهي  قطعة  من 

 كغ./تجريبية
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كغ/قطعة تجريبية ثم تم  إنتاجية القطعة التجريبية على أساس  ية في وحدة المساحةتم حساب اإلنتاج: (ونمد /كغ)اإلنتاجية 
 هكتار.إلى  كغ/دونم ثم الى طن/ اتحويله

 تصميم التجربة: 
قد و   تجريبية.  اتوحد  6ونباتات    10في كل مكرر    ،مكررات  بثالثة  بطريقة القطاعات العشوائية الكاملة  التجربة  تم تصميم

 .  LSD 0.05لحساب أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية  Genestat12أجري التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 
 النتائج والمناقشة:

  فيالبصل، كما تباينت أصناف البصل المدروسة  في مجمل صفات نبات  كبيرًا  كان الستخدام طريقة الزراعة تشتياًل تأثيرًا  
الصفات  الزراعة في  من  طريقة  هذه التأثير  النتائج المتحصل عليها من  يبين    2اعة، والجدول  تأثرها بهذه الطريقة من الزر 

 . الشكلية لنبات البصل
 . المدروسة ألصناف البصل(: يبين الصفات الشكلية 2جدول )ال

يوم    60ارتفاع النبات بعد  الصنف

 من اإلنبات/سم 

ارتفاع النبات عند  

 النضج/سم

سماكة  

 الساق/سم

طول  

 الرأس/سم

قطر  

 الرأس/سم

H 24.43a 51.35b 0.66a 7.983a 5.7a 

M 20.2b 52.4b 0.514b 8.083a 4.85a 

E 20.2b 68.67a 0.535b 8.41a 5.717a 

LSD 0.05 0.5449 5.192 0.03948 1.201 1.454 

C.V % 1.1 4.1 3.1 6.5 11.8 

 : صنف البصل ايرلي وايت.  E: صنف البصل مونتانا.   M: صنف البصل هرقل.    H حيث:
 الصفات الشكلية لنبات البصل: 

النبات بعد    :يوم من اإلنبات )سم(  60بعد    النبات  طول سم في الصنف    24.43يومًا من اإلنبات بين    60تراوح طول 
على كل    معنويًا بهذه الصفة  وقد أظهر الصنف هرقل تفوقاً سم في كل من الصنفين مونتانا وايرلي وايت،    20.2هرقل و  

 . (2، جدول )من الصنفين مونتانا وايرلي وايت
سم على كل    68.67أظهر الصنف ايرلي وايت تفوقًا معنويًا بهذه الصفة مسجاًل    : )سم(النهائي  الجني    عند  النبات  طول

( حيث سجال  وهرقل  مونتانا  الصنفين  التوالي  (51.35  –  552.4من  على  فروق سم  أي  تسجل  لم  بينما  بين   ،  معنوية 
 والهرقل. لمونتاناا

الساق ):)سم(  سماكة  بلغت  الساق  سماكة  بصفة  معنويًا  هرقل  الصنف  مونتانا  0.66تفوق  الصنفين  من  كل  على  (سم 
  ويتوافق  ، ولم تسجل أية فروقًا معنوية بين هذين الصنفين.على التواليسم  (  0.514  –  0.535وايرلي وايت اللذين سجال )

 (.Alpona Roy et al., 2016 ) ذلك مع ما ذكره
( سم، في حين سجل الصنف مونتانا طواًل للرأس  7.983بلغ طول الرأس الجاف في الصنف هرقل )طول الرأس )سم(:  

( )8.083بلغ  وايت  ايرلي  الصنف  في  الرأس  طول  وصل  بينما  بين  8.41(سم،  معنوية  فروقًا  تسجل  لم  حيث  سم،   )
 (.Alpona Roy et al., 2016 ) ذلك مع ما ذكره ويتطابق األصناف المدروسة.
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، في حين سجل الصنف  وايرلي وايت  هرقل  ينالصنفكال من  في  سم    (5.7)الجاف  الرأس    قطر  سجلقطر الرأس )سم(:
وتتطابق هذه النتائج مع ما ذكره    لم تسجل فروقًا معنوية بين األصناف المدروسة.و سم،    ( 4.85)للرأس بلغ    قطراً مونتانا  

 .( 2005)السعيدي و عبد القادر، 
 المدروسة:  ألصناف البصلالصفات النوعية والباكورية 

بشكل واضح   للبصل  والباكورية  النوعية  الصفات  )تأثرت  الجدول  ويظهر  تشتياًل،  الزراعة  الصفات 3بطريقة  هذه  تأثر   )
 بطريقة الزراعة. 

لى كل من الصنفين مونتانا أظهر الصنف هرقل تفوقًا معنويًا بصفة عدد األوراق على النبات ع  عدد األوراق على النبات:
( ورقة،  3.533( ورقة، وتفوق الصنف ايرلي وايت معنويًا بهذه الصفة على الصنف مونتانا مسجاًل )4)وايرلي وايت مسجالً 

 ( ورقة. 3.367بينما سجل الصنف مونتانا عدد ورقات على النبات بلغ )
بصفة عدد األوراق الحرشفية المغلفة للرأس على كل    تفوق الصنف هرقل معنوياً   :المغلفة للرأس  عدد األوراق الحرشفية 

وايت محققاً  وايرلي  مونتانا  الصنفين  بهذه  3.7)  من  مونتانا  الصنف  على  معنويًا  وايت  ايرلي  الصنف  تفوق  كما  ( ورقة، 
 ( ورقة. 3.233( ورقة،في حين بلغ عدد األوراق المغلفة للرأس في الصنف مونتانا )3.467الصفة مسجاًل )

أظهر الصنف هرقل تفوقًا معنويًا في صفة النسبة المئوية لألبصال المزدوجة محققًا  المئوية لألبصال المزدوجة %:النسبة 
(% على التوالي، بينما لم تسجل أي 1  -  0.767(% على كل من الصنفين مونتانا وايرلي وايت الذين سجال )0.333)

لصفة، حيث تعتبر هذه الصفة سلبية في الصنف فكلما قلت قيمة بهذه ا   فروق معنوية بين الصنفين مونتانا وايرلي وايت
 هذه النسبة كلما كانت الصفة مرغوبة أكثر.

الجافة %: للمادة  المئوية  )  النسبة  بين  الجافة  المادة  نسبة  )15.58تراوحت  و  هرقل  الصنف  في  في  20.31(%   %)
تسجل فروقًا معنوية بين األصناف المدروسة لهذه  (%، ولم  19.57الصنف مونتانا، بينما سجل الصنف ايرلي وايت نسبة )

 (.2005ويتوافق ذلك مع ما توصل إليه )السعيدي و عبد القادر،   الصفة. 
تفوق الصنف هرقل معنويًا على كل من الصنفين مونتانا وايرلي وايت بصفة    لألبصال:حتى الجني النهائي    عدد األيام

  193الصنفين مونتانا وايرلي وايت عدد أيام حتى الجني النهائي بلغ )  نما سجل( يومًا، بي 184موعد الجني النهائي محققًا )
 . لهذ الصفة ( يومًا على التوالي، ولم يسجل أي فرق معنوي بينهما199 -

 المدروسة. ألصناف البصل(: يبين الصفات النوعية والباكورية 3جدول )
عدد األوراق  الصنف

 على النبات 

عدد األوراق 

غلفة  الحرشفية الم

 للرأس 

النسبة المئوية  

لألبصال المزدوجة  

% 

وية  ئالنسبة الم

 للمادة الجافة %

عدد األيام حتى  

 النهائي  الجني

H 4a 3.7a 0.333a 15.58a 184a 

M 3.367c 3.233c 0.767ab 20.31a 193b 

E 3.533b 3.467b 1b 19.57a 199b 

LSD 0.05 0.0925 0.1309 0.4719 9.12 8.125 

C.V % 1.1 1.7 29.7 21.8 22.3 

 : المدروسة ألصناف البصلالصفات اإلنتاجية 
 ( هذه النتائج.4، ويوضح الجدول )لبنات البصل كان الستخدام طريقة الزراعة بالشتول تأثيرًا في أغلب الصفات اإلنتاجية
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وزن   مو   :(غ)الجاف    الرأسمتوسط  الصنف  على  معنويًا  الجاف  الرأس  وزن  بصفة  هرقل  الصنف  محققًا  تفوق  نتانا 
(130.1( الصفة معنويًا على الصنف مونتانا مسجال  بهذه  ايرلي وايت  الصنف  تفوق  لم يكن 131.1(غ، كما  بينما  (غ، 

)السعيدي و ويتماشى ذلك مع النتائج التي توصل إليها    هناك فرقًا معنويًا بين الصنفين هرقل وايرلي وايت لهذه الصفة.
 .(1991و )حسن،  (2005عبد القادر، 

بصفة تفوقًا معنويًا  هرقل  ايرلي وايت و   ينالصنفكال من    أظهر :  (كغ)الجافة    من الرؤوس   الخط الواحدمتوسط انتاجية  
بينما لم يكن  ،  على التوالي  غك(39.02–39.34)حيث سجالعلى الصنف مونتانا    إنتاجية الخط الواحد من الرؤوس الجافة

 Alpona  ( و )2020ويتوافق ذلك مع ما ذكره )حسان،    وايت لهذه الصفة.هناك فرقًا معنويًا بين الصنفين هرقل وايرلي  

Roy et al., 2016 .) 
بصفة تفوقًا معنويًا  هرقل  ايرلي وايت و   ينالصنفكال من    سجل:(كغ)الجافة    متوسط انتاجية القطعة التجريبية من الرؤوس

بينما لم  على التوالي،    غك (152.3  –157.3)بلغتحيث  على الصنف مونتانا    إنتاجية القطعة التجريبية من الرؤوس الجافة
 ,.Alpona Roy et al  )  ذلك مع ما ذكره  ويتطابق  يكن هناك فرقًا معنويًا بين الصنفين هرقل وايرلي وايت لهذه الصفة.

2016.) 
  - 6556)رقل الصنفين ايرلي وايت وهبلغت اإلنتاجية النهائية من الرؤوس الجافة في وحدة المساحة في :(د/كغ)اإلنتاجية 

  ، كغ/د  (4878)وقدرها    إنتاجية  الذي سجلمونتانا  (كغ/د على التوالي، حيث تفوقا معنويًا بهذه الصفة على الصنف  6346
 (،2020ويتوافق هذا مع ما ذكره )حسان،  ،  بينما لم يكن هناك فرقًا معنويًا بين الصنفين هرقل وايرلي وايت لهذه الصفة

 .(4جدول ) (Jadish et al., 2018)ويتعاكس مع ما توصل إليه 
 المدروسة.  ألصناف البصل(: يبين الصفات اإلنتاجية 4جدول )ال

متوسط وزن  الصنف

 الرأس الجاف/غ 

متوسط إنتاجية الخط الواحد  

 من الرؤوس الجافة/كغ 

متوسط إنتاجية القطعة التجريبية 

 من الرؤوس الجافة/كغ

اإلنتاجية 

 كغ/د

H 130.1a 39.02a 152.3a 6346a 

M 97.55b 29.27b 117.1b 4878b 

E 131.1a 39.34a 157.3a 6556a 

LSD 0.05 24.11 7.35 23.91 1004.2 

C.V % 8.9 9.0 7.4 7.5 

 االستنتاجات: 
سم، وأكبر سماكة للساق وصلت    24.43بلغ    اإلنباتيومًا من    60أكبر طول للنبات بعد  صنف البصل هرقل  سجل   •

 سم.  5.7بر قطر للرأس الجاف وصل إلى سم، وأك 0.66إلى 
لرأس الجاف وقطره لطول   وأكبرسم،  68.67لنبات عند الجني النهائي مسجاًل لطول  أكبر الصنف ايرلي وايتأعطى  •

 .على التوالي  (سم5.7 – 8.41بلغ )
النهائي بلغ  الصنف هرقل    أظهر • كبر عدد من  وأيومًا مقارنة مع باقي األصناف،    184أقل عدد من األيام للنضج 

( ورقة، كما سجل أقل نسبة  3.7( ورقات، واألوراق الحرشفية المغلفة للرأس الجاف بلغ )4األوراق على النبات بلغ )
 (%.0.333من األبصال المزدوجة بلغت )

 (%.20.31سجل الصنف مونتانا أعلى نسبة للمادة الجافة مقارنة مع باقي األصناف المدروسة بلغت ) •
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كما أعطا ، على التوالي  (غ130.1 – 131.1حققا )حيث  ايرلي وايت وهرقلفي الصنفين  أس الجافلر لوزن بلغ أكبر  •
لقطعة التجريبية لإنتاجية    وأكبر( كغ على التوالي،  39.02  –  39.34لخط الواحد من الرؤوس بلغت )لإنتاجية    أعلى
ال152.3  –  157.3)  بلغت في وحدة  إنتاجية  أعلى  كما سجال  التوالي،  بلغت  (كغ على    ( 6346  -  6556)مساحة 

 كغ/د على التوالي. 
 التوصيات: 

 والباكورية والنوعية. اعتماد صنف البصل هرقل في الزراعة تشتياًل للحصول على أفضل الصفات الشكلية  •
 زراعة الصنف مونتانا للحصول على أعلى نسبة للمادة الجافة في الرؤوس.  •
لرؤوس الجافة وعلى أعلى إنتاجية في وحدة المواصفات لي وايت للحصول على أفضل  اعتماد كل من الصنفين هرقل وايرل •

 المساحة.  
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Abstract 

The research was carried out during the two agricultural seasons 

2020-2021 in Al-Hasakah Governorate, the village of Qana, which is 

located 25 km south of Hasakah, according to the design of complete 

random sectors with three replications, with the aim of studying the 

effect of the cultivation method on the formal and productive 

characteristics of the onion crop. Three varieties were used in the 

research. F1 hybrid of onions (Hercules, Montana, Early White).  The 

study showed the superiority of the onion variety Hercules in most of 

the morphological characteristics, and the largest plant length was 

recorded after 60 days of germination, reaching 24.43 cm, the largest 

stem thickness was 0.66 cm, and the largest diameter of the dry head 

reached 5.7 cm.  The Early White variety exceeded the plant height of 

the final harvest, recording 68.67 cm, and the dry head length and 

diameter (8.41 - 5.7) cm.  The Hercules variety showed a significant 

superiority in most of the early and qualitative traits, as it recorded the 

lowest number of days for final maturity, which reached 184 days 

compared to the rest of the varieties, and the largest number of leaves 

on the plant reached (4) leaves, and the scaly leaves coated for the dry 

head reached (3.7) leaves, It also scored the lowest percentage of 

double bulbs, which was (0.333)%.Montana cultivar recorded the 

highest percentage of dry matter compared with the rest of the studied 

varieties, reaching (20.31)%.The two cultivars Earley White and 

Hercules were significantly superior in most of the productive traits, 

as they outperformed the dry head weight and achieved (131.1 - 

130.1) g, respectively, and the productivity of one line of heads 

reached (39.34 - 39.02) kg respectively, and in the yield of the 

experimental piece, where It recorded (157.3 - 152.3) kg, 

respectively, and the highest productivity per unit area was (6556 - 

6346) kg / min, respectively. 

Key  words: Hercules, Montana, Early White, quality, primacy 


