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المخلص
أغطیة اللدائن في تعقیم التربة بالطاقة الشمسیة تأثیر . 2005كافو،  علي الخراز  ومحمود مصباح عیاد. بندعباج، خلیفة حسین، علي أمین

Cucumis sativusر والزراعة على األغطیة في نمو وانتاجیة الخیا L. الشمام وCucumis melo L.مجلة وقایة تحت ظروف الزراعة المحمیة .
.30- 24: 23النبات العربیة. 

اغطیة لدائن شفاف طبقة (استخدام أجریت تجربتین في موقعین مختلفین بالمناطق الغربیة من لیبیا، األولى مقارنة بین معامالت تعقیم التربة بالطاقة الشمسیة 
سوداء على )، والثانیة استخدمت أغطیة لدائنPS116095هجین (Cucumis sativusعلى نبات الخیار )حدة، شفاف طبقتین، سوداء طبقة، وغاز برومید المیثیلوا

Cucumis meloصول الشمام ) لمحMulchسطور الزراعة لمعاملة التربة بالطاقة الشمسیة لمدة شهرین، واستخدمت نفس األغطیة فیما بعد للزراعة فوق االغطیة (

ن معاملة التربة بالطاقة الشمسیة فعالة في مكافحة بأالتجربة األولى نتائج تحت ظروف الزراعة المحمیة. أظهرت ) لإلنتاج التجاريDikti RZ F1صنف دیكتي (
Meloidgyneاآلفات الزراعیة التي تقطن التربة وخاصة نیماتودا تعقد الجذور  spp.رة الحولیة والمعمرة مثل النجیل واألعشاب الضاCynodon dactylon مما أدى ،

لصفات كل من أطوال النباتات، عدد األزهار والثمار ووزن المحصول، أن معامالت التغطیة المختلفة وغاز ةحصائیاإلنتائج البینت و إلى تحسین نمو نبات الخیار. 
ختلفت معامالت التغطیة باللدائن الشفاف طبقتین واللدائن السوداء ومعاملة غاز برومید المیثیل مع معاملة برومید المیثیل تختلف معنویًا مع معاملة الشاهد، كما ا

ن هناك فروقًا معنویة بین النباتات المزروعة في التربة المعاملة مقارنة بالنباتات المزروعة بدونوأظهرت نتائج التجربة الثانیة بأالتغطیة باللدائن شفاف طبقة واحدة.
، ولم یالحظ نمو األعشاب الضارة، وقللت نسبة اإلصابة %51أغطیة من حیث نمو النبات (ارتفاع النبات)، عدد األزهار، التبكیر في النضج، وزیادة اإلنتاج بلغت 

.Sclerotinia sclerotianumبمرض العفن المائي المتسبب عن فطر 
الزراعة المحمیة، لیبیا.تعقیم بالطاقة الشمسیة، خیار وشمام، كلمات مفتاحیة:

المقدمة  
تتعرض المحاصیل الزراعیة تحت نظام الزراعة المحمیة 
لإلصابة باألمراض واآلفات الزراعیة كالفطریات والبكتیریا والنیماتودا 
وغیرها من اآلفات التي تسبب أمراض للنبات وخاصة أمراض الجذور 

ولى أو یصبح مهددًا مما قد یؤدي إلى موت النبات في أطوار حیاته األ
بها طوال الموسم الزراعي، وبالتالي یؤثر سلبًا على إنتاجیة المحصول، 

، 5یة فادحة على مستوى العالم (ویتسبب عن ذلك خسائر اقتصاد
ت الزراعیة متعددة ومتنوعة، طرق مكافحة األمراض واآلفا).12

ولة نه من شروط المكافحة الجیدة أن تتوفر فیها الكفاءة، سهإال أ
اإلستعمال، قلة التكالیف، واألمان صحیًا وبیئیًا، وال توجد طریقة 
مكافحة تجتمع بها هذه الشروط، إال أن الدراسات تؤكد أن إستخدام 
الطاقة الشمسیة لتعقیم التربة عن طریق التغطیة بأشرطة اللدائن الشفافة 

یدات ستخدام المبنتائج جیدة بدرجة تكافئ أو تفوق اأو السوداء، أعطت 
الكیمیائیة كغاز برومید المیثیل، مع سهولة االستعمال حیث ال تحتاج 
إلى آالت أو معدات خاصة، قلیلة التكالیف من حیث العمالة والجهد 

. )11، 7(وبیئیاً وآمنة صحیاً 

أكدت األبحاث نجاح استخدام معاملة التربة بالطاقة الشمسیة 
مة زراعیة مختلفة شملت نظة األمراض واآلفات الزراعیة تحت ألمكافح

ردن، بینت وفي األ. )10، 7، 1،3مناطق جغرافیة مختلفة من العالم (
ول مرة فعالیة التعقیم باستخدام ) وأل3(آخرون ج أبحاث أبوغربیة و انتئ

األسود في مكافحة آفات التربة.أغطیة اللدائن
من ) إلنتاج العدید Mulchتستعمل أغطیة اللدائن للزراعة (

فلفل، الفراولة، ال، /البندورةطماطمال: الخضراوات تجاریًا مثلمحاصیل 
خیار. وتستخدم أنواع مختلفة من أغطیة الكوسة و الشمام، الباذنجان، ال

، حیث یعمل على رفع اللدائن، ویعتبر اللون األسود األكثر استعماالً 
ألعشاب ادرجات، باإلضافة إلى مكافحة 5درجة حرارة التربة بواقع 

، 1،3وذلك بعدم السماح بمرور الضوء الالزم لنمو األعشاب (الضارة 
4 ،7 ،8 ،11 ،13 ،14( .

وجد اختالفًا في زیادة إنتاجیة محاصیل الخضر المختلفة كما 
باختالف لون الغطاء ومصدره، ولعل ذلك یرجع إلى اختالف األغطیة 
المختلفة في بعض الخصائص مثل انعكاس الطول الموجي لألشعة، 

.)13، 8، 4رارة التربة، االحتفاظ باللون (رفع ح
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یمكن الجمع بین معاملة التربة بالطاقة الشمسیة في البیوت 
و لى األغطیة وذلك بتغطیة المصاطب أالمحمیة وطریقة الزراعة ع

سطور الزراعة بأغطیة لدائن سوداء خالل أشهر الصیف، وفیما بعد 
ات فوق األغطیة استعمالها للزراعة فوق األغطیة وذلك بعمل فتح

).3عة المطلوبة للشتالت أو البذور (حسب مسافات الزرا
Cucumis sativusیعتبر محصولي الخیار  L.والشمام

Cucumis melo L. من المحاصیل الهامة التي تزرع تحت نظام
ویصاب هذین المحصولین بعدد من ،الزراعة المحمیة في لیبیا

Meloidgyneد الجذور األمراض واآلفات وخاصة نیماتودا تعق

javanica (Trueb) ChitwoodوM. incognita (Kofoid &

White) Chitwood)6 من المزارعین %92)، لذلك یستعمل حوالي
المهتمین بالزراعات المحمیة غاز برومید المیثیل لتعقیم التربة قبل 

)، ونظرًا للتوجه نحو إیجاد بدائل لهذا الغاز فقد أجریت 2الزراعة (
عض الدراسات حول كفاءة استخدام الطاقة الشمسیة لتعقیم التربة تحت ب

الظروف المحلیة وأعطت نتائج جیدة لمكافحة الفطریات والنیماتودا 
).15، 2، 1للنبات واألعشاب الضارة (الممرضة 

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة كفاءة التعقیم بالطاقة الشمسیة 
بقة وطبقتین ولدائن سوداء من باستخدام أغطیة لدائن شفافة من ط

طبقة واحدة وغاز برومید المیثیل في مكافحة اآلفات الزراعیة ومدى 
تأثیرها على نمو نباتات الخیار، وكذلك كفاءة استعمال اللدائن السوداء 

مها التغطیة سطور الزراعة لتعقیم التربة بالطاقة الشمسیة واستخد
حصول الشمام مقارنة ) وتأثیرها على إنتاجیة مMulchللزراعة (

في لیبیا. المحمیة بالزراعة على التربة تحت نظام الزراعة في البیوت

مواد البحث وطرائقه
تین تجربالختیر موقعین بالمناطق الغربیة من لیبیا لتطبیق ا

التالیتین:
باستخدام أغطیة لدائن مختلفة تغطیة التربة مقارنة األولى:التجربة 

المیثیل على محصول الخیاربرومیدوالتعقیم بغاز 
ختیر أثنین من الصوبات البالستیكیة المجاورة مساحة كل منهما ا

تربتها رملیة ومصابة طرابلس بمنطقة الزهراء غرب مدینة2م400
خصصت إحدى الصوبتین . بنیماتودا تعقد الجذور بدرجة شدیدة

قیم ، واألخرى خصصت لمعاملة التعاللدائنلمعامالت التغطیة بأشرطة 
بغاز برومید المیثیل لكي ال یتداخل تأثیر الغاز مع معامالت الطاقة 
الشمسیة. تم إعداد الصوبة المخصصة لتطبیق تشمیس التربة حسب 

الخطوات التالیة:
تنظیف الصوبة من مخلفات المحصول السابق، وٕاضافة -

األسمدة العضویة حسب الطریقة المعتادة من قبل الفالحین.
جیدًا أكثر من مرة لضمان وصول الرطوبة ري التربة ریاً -

سم، وحرث األرض بالمحراث القالب 70-60إلى عمق 

لتقلیب التربة وخلط السماد العضوي، ثم تسویة سطح التربة 
بالعزاقة.

عمل خطوط حرث عمیقة بطول الصوبة، وتقسیم الصوبة -
قطعة متساویة مساحة كل منها12عرضیًا إلى 

مترًا.9.5× 3.25
یة القطع بأشرطة لدائن شفافة من طبقة واحدة، شفافة تغط-

سم 10من طبقتین وذلك بوضع أنابیب بالستیكیة قطرها 
بین الطبقتین لرفع الطبقة العلیا عن الطبقة السفلى، ولدائن 

سوداء طبقة واحدة وتركت معاملة المقارنة بدون تغطیة.
كررت كل معاملة ثالث مرات حسب تصمیم القطع العشوائیة

، بحیث روعي ردم حواف أشرطة اللدائن بإحكام لمنع خروج الكاملة
بخار الماء والغازات المتكونة خالل فترة التغطیة. وتركت الصوبة مقفلة 

أب/یولیو إلى نهایة شهرتموز/یومًا، من منتصف شهر 45لمدة 
.2001/2002أغسطس خالل الموسم الزراعي 

عند الساعة الواحدة تسجلت درجات الحرارة في جمیع المعامال
، 10ظهرًا، وذلك خالل فترات مختلفة من مدة التغطیة عند األعماق 

. وقرب موعد میزان لقیاس درجات حرارة التربةسم باستخدام 50و20
الزراعة أجریت عملیة التعقیم بغاز برومید المیثیل حسب الجرعة 

د للصوبة المخصصة لمعاملة غاز برومی2سم/م60الموصى بها 
أكتوبر تشرین األول/المیثیل قبل الزراعة بأسبوعین، وفي منتصف شهر 

). PS116095زرعت الصوبتان بمحصول خیار (هجین 
أجریت العملیات الزراعیة المعتادة من ري وتسمید كیمیائي مركب 

، ویوریا عن طریق الري بالتنقیط حسب الطریقة المعتادة 17-17-17
جر أي عملیة مكافحة بالمبیدات الكیمیائیة من قبل المزارع، إال انه لم ت

خالل مراحل تنفیذ التجربة. للكشف عن تأثیر المعامالت المختلفة على 
Meloidogyneنیماتودا تعقد الجذور  spp. أخذت عینات تربة من

یومًا من موعد 45المعامالت المختلفة قبل التغطیة وبعد التغطیة وبعد 
لتقدیر كثافة طور ، وذلكیة التجربةالزرعة (موعد التزهیر) وفي نها

شدة اإلصابة بنیماتودا تعقد الجذور على و ) للنیماتودا2Jالثاني (حدثال
من خالل فحص جذور ثالثة نباتات عشوائیة ، وذلكالمجموع الجذري

وفي نهایة التجربة لتقدیر معدل الثآلیل یومًا من موعد الزراعة45بعد 
وأكیاس البیض.

باتات خالل مراحل مختلفة من عمر النبات حتى تمت متابعة الن
مرحلة اإلنتاج، حیث تم عد األعشاب الضارة وتعریفها في جمیع 
مكررات المعامالت المختلفة، وسجل معدل نمو النبات (أطوال 

یومًا من عمر النبات وعدد الثمار، 40عدد األزهار بعد النباتات)،
مقارنة بین المعامالت اإلنتاج خالل ثالث جنیات متتالیة للووزن

الفروق المعنویة النتائج وتحلیلها إحصائیًا لمعرفةالمختلفة. تم تسجیل 
بین المعامالت. 
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استخدام أغطیة اللدائن السوداء في سطور الزراعة التجربة الثانیة:
)Mulchلتعقیم التربة واستعمالها للزراعة (

بالستیكیة التجربة في أحد البیوت المحمیة (صوبةهذه جریت ا
هكتار بمنطقة عین زارة شرق مدینة 1.25متعددة القواطع) مساحتها 

طرابلس، وتم اختیار هذا الموقع النه لم یتم فیه استعمال غاز برومید 
المیثیل من قبل وتستعمل الطاقة الشمسیة لتعقیم التربة خالل الثالثة 

ة خفیفة حظ حدوث اصابو للماضیة، ونوع التربة رملیة لذلك السنوات ا
واجریت المعاملة كما یلي:بنیماتودا تعقد الجذور في نهایة الموسم.

.التجربة السابقةكما في تم إعداد األرض-
10مصاطب للزراعة في خطوط مستقیمة بارتفاع ت جهز -

بطول قطاع الصوبة. م50وطول سم80سم وعرض 
50المصاطب بإحكام بغطاء لدائن سوداء سمك تغطی-

یولیو تموز/سم، وذلك خالل شهري 120میكرون وعرض
، 2001/2002خالل الموسم الزراعي أغسطسآب/و 

تشرین وتركت حتى موعد الزراعة في بدایة شهر 
نوفمبر.الثاني/

وزعت المعامالت وذلك باختیار أربعة قواطع عشوائیًا -
لمعاملة التغطیة وأربعة قواطع أخرى لمعاملة الشاهد 

ثل مكرر لكل معاملة به أربع كل قاطع یم،(بدون تغطیة)
مصاطب للزراعة، وزرعت بمحصول الشمام صنف دیكتي 

)Dikti RZ F1(سطرین لكل مصطبة على ، بمعدل
نبات لكل سطر. 80سم بمعدل 50×40مسافات 

تمت العملیات الزراعیة من قبل المزارع خالل الموسم من حیث 
10مدة لًا)مساءو اً صباح(عملیات الري بالتنقیط بمعدل ریتین یومیاً 

بالكمیات المستعملة من قبل دقائق كل مرة، واضافة األسمدة الكیمیائیة
المزارع. تمت متابعة النباتات خالل مراحل النمو المختلفة حتى موعد 
اإلزهار واإلثمار، حیث أخذت قیاسات أطوال النباتات، عدد األزهار 

تحلیل الأجري .اإلنتاجووزن الثمار خالل أربع جنیات متتالیة من بدایة 
أقل فرق الكاملة لمعرفةلقطع العشوائیةطبقًا لتصمیم احصائي اإل

. %5معنوي بین المعامالت عند مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة
مقارنة تغطیة التربة باستخدام أغطیة لدائن مختلفة التجربة األولى:

والتعقیم بغاز برومید المیثیل على محصول الخیار
شرطة اللدائن المختلفة بأن معامالت التغطیة بأنتائج الینت ب

لنوع المعاملة تبعًا درجات10.3-6.0مابین رفعت درجات حرارة التربة
.)1دول شاهد (بدون تغطیة) (جمقارنة بمعاملة ال
شرطة اللدائن المختلفة معامالت التغطیة بأالنتائج بأنأظهرت 

أدت  إلى تثبیط أو قتل طور الحدث ومعاملة غاز برومید المیثیل، قد 
) لنیماتودا تعقد الجذور في عینات التربة بعد المعاملة مباشرة 2Jالثاني (

یومًا من موعد الزراعة مقارنة بعینات التربة قبل المعاملة وفي 45وبعد 
ولم تظهر أعراض تعقد جذور أو أكیاس ).2جدول (معاملة الشاهد 

باللدائن المختلفة ومعاملة غاز بیض في جمیع معامالت التغطیة 
حیث ،برومید المیثیل خالل الفترات المذكورة مقارنة بمعاملة الشاهد

كانت اإلصابة شدیدة وكان معدل الثآلیل وأكیاس البیض أعلى معدل 
ربما یرجع سبب عدم ظهور أعراض اصابة على نباتات . )1شكل (

ار مقارنة الخیار حتى نهایة الموسم إلى قصر دورة محصول الخی
حیث قد تظهر ،والباذنجان/البندورةمحاصیل األخرى كالطماطمالب

أعراض اصابة بنیماتودا تعقد الجذور في نهایة الموسم في معامالت 
التغطیة.

50و 20، 10متوسط درجات حرارة التربة عند األعماق .1جدول 
خل سم تحت سطح التربة في معامالت التغطیة باللدائن المختلفة دا

البیوت البالستیكیة (األنفاق). األرقام بین األقواس تمثل فرق درجات 
الحرارة بین معامالت التغطیة ومعاملة الشاھد عند األعماق المختلفة.

Table 1. Means of soil temperature at 10, 20 and 50cm
under soil surface in different plastic cover treatments
under walk-in plastic tunnels.

المعاملة
Treatments

متوسط درجات الحرارة (س)
(C)temperatureMeans of soil

Soil depth (cm)(سم) التربةعمق
102050

الشاھد
Control

38.736.034.7

)واحدةطبقة(شفاف بالستیك 
Transparent plastic

(one layer)

44.7
)6.0(

43.7
)7.7(

40.7
)6.0(

)طبقتین(شفاف بالستیك 
Transparent plastic (two

layers)

46.0
)7.3(

44.3
)8.3(

41.0
)6.3(

)واحدةطبقة(أسود بالستیك 
Black plastic

(one layer)

48.0
)9.3(

46.3
)10.3(

43.3
)8.6(

.كل قراءة تمثل متوسط ثالث قراءات
Each value is the means of three replicates.

كما بینت النتائج أن معامالت التغطیة باللدائن المختلفة وغاز 
برومید المیثیل قد أعطت مكافحة جیدة لألعشاب الضارة الحولیة 

Cynodonوالمعمرة: مثل النجیل  dactylon (L.) Pers. الودینة ،
Lagopus plantago L. عرف الدیك ،Amaranthus retroflexus

L. الخبیزة ،Malva parviflora L. (عفینة) الزربیح ،Chenopodium

album L. النفل ، مقارنة بمعاملة الشاهد، باستثناء أعشاب
Trigonella anguina Delileفي معامالت التغطیة أكثر زاد عددها

). 3من معاملة الشاهد (جدول 
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لم تالحظ فروق في نسبة اإلنبات أو معدل النمو خالل األسبوع 
ر النبات، وفیما بعد ذلك لوحظ بطء شدید في نمو نبات األول من عم

معاملة الشاهد، بینما كان نمو النبات في معامالت التغطیة باللدائن 
الشفافة من طبقتین واللدائن السوداء من طبقة واحدة وغاز برومید 
المیثیل جیدًا وبدرجة أعلى من معاملة اللدائن الشفافة من طبقة واحدة. 

من موعد الزراعة لوحظ ظهور أعراض ضعف عام یومًا 45وبعد 
واصفرار أوراق وتقزم على نباتات معاملة الشاهد بسبب االصابة 

).4بنیماتودا تعقد الجذور على المجموع الجذري بدرجة شدیدة (جدول 
الفروقات المعنویة ما بین المعامالت فیما یتعلق 4ن الجدول ییب

المحصول وعدد الثمار.بأطوال النباتات وعدد األزهار ووزن 
نستنتج من هذه التجربة أن تغطیة سطح التربة بأغطیة لدائن 

یومًا تعطي نتائج جیدة لمكافحة نیماتودا 45خالل فصل الصیف لمدة 
تعقد الجذور والتي تعتبر أهم مشكلة تواجه المهتمین بالزراعة المحمیة، 

عل السبب وتمنع إصابة جذور نباتات الخیارحتى نهایة الموسم، ول
یرجع لقصر الدورة الزراعیة في محصول الخیار، باالضافة الى تقلیل 
عدد األعشاب الضارة الحولیة والمعمرة وخاصة أعشاب النجیل، مما 

).15، 14، 11، 7، 1یوفر جهدًا ووقتًا وتكلفة الزالتها (
شجعت التغطیة باللدائن الشفافة من طبقتین نمو النبات وزیادة 

)، تلیها 7، 1انتاجیة المحصول، وهذه النتائج تتفق مع دراسات سابقة (
التغطیة بأشرطة لدائن سوداء والتي یفضلها بعض الباحثین للوصول 
إلى نتائج جیدة لمكافحة اآلفات الزراعیة واألعشاب الضارة، باإلضافة 

نیة زراعة االشتال مباشرة في نفس اللدائن مما یقلل من تكلفة إلى إمكا

). وبمقارنة معامالت التغطیة باللدائن 14، 3االنتاج وزیادة العائدات (
الشفافة من طبقتین والسوداء مع معاملة التعقیم بغاز برومید المیثیل 

نجد أنها متكافئة في نمو النبات وعدد األزهار والثمار واالنتاجیة. 

Meloidogyne. أعراض االصابة بنیماتودا تعقد الجذور 1شكل  sp.
التغطیة مقارنة بمعاملة (A)على جذور نبات الخیار في معاملة الشاھد

. (B)باللدائن شفاف طبقتین 
Figure 1. Root-knot symptoms of Meloidogyne sp. on
cucumber plant roots in control treatment (A) compared
with two layer transparent plastic treatment (B).

على نباتات الخیار في spp.Meloidogyneتربة ومعدل االصابة بنیماتودا تعقد الجذور 3سم2J /(200الثاني (حدثمتوسط عدد طور ال. 2جدول 
المعامالت المختلفة.

Table 2. Mean counts of second sage juveniles (J2) /200cm3 soil and gall index of root-knot nematodes Meloidogyne spp. on
cucmber plants with different treatments.

المعامالت
Treatments

2Jالثاني حدثعدد طور ال
)2age juveniles (Jtsnd2

بعد الزراعةیوماً 45
45 days after treatment

نھایة التجربة
End of  the Experiment

قبل المعاملة
Pre-

treatment

بعد المعاملة
مباشرة
After

treatment

حدثعدد طور ال
الثاني

agetsnd2
)2juveniles (J

معدل الثآلیل*
Gall index

الحدثعدد طور 
الثاني

agetsnd2
)2juveniles (J

معدل
الثآلیل

Gall index
الشاھد

Control
391518056505

واحدة)طبقة(شفاف الستیك ب
Transparent plastic

(one layer)

2500000

)طبقتین(شفاف بالستیك 
Transparent plastic

(two layers)

3400000

واحدة)طبقة(أسود بالستیك 
Black plastic

(one layer)

5600000

غاز برومید المیثیل
Methyl bromide

4200000

.Each value is the means of three replicates.كل قراءة تمثل متوسط ثالث قراءات

AB
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نوع وعدد نباتات األعشاب الضارة  في المعامالت المختلفة..3جدول 
Table 3. Weed species counts under different treatments

المعامالت
Treatments

Weedنوع وعدد األعشاب الضارة   species and counts
نجیل

Cynodon
dactylon

نفل
Trigonella
anguina

ودینة
Plantago
lagopus

عرف الدیك
Amaranthus
retroflexus

خبیزة
Malva

parviflora

زربیح (عفینة)
Chenopodium

album

الشاھد
Control

18421229220150

واحدة)طبقة(شفاف بالستیك 
Transparent plastic

(one layer)

41026225

)طبقتین(شفاف بالستیك 
Transparent plastic

(two layers)

111168416

واحدة)طبقة(أسود بالستیك 
Black plastic

(one layer)

81398215

میثیل برومید
Methyl bromide

603210638

.Each value is the means of three replicates.كل قراءة تمثل متوسط ثالث قراءات

تأثیر المعامالت على طول النبات، عدد األزھار والثمار ووزن محصول الخیار.4جدول 
Table 4. Effect of treatments on plant length, flower and fruit numbers and fruit weight of cucumber plants.

المعامالت
Treatments

35نبات (سم) بعد طول ال
یوماً من الزراعة

Plant length (cm), 35
days after sowing

35عدد األزھار بعد 
یوماً من الزراعة

No. of flowers, 35
days after sowing

45عدد الثمار بعد 
یوماً من الزراعة
No. of fruit, 35

days after
sowing

معدل االنتاج (وزن الثمار) 
ات متتالیة (كغ)خالل ثالث جنی

Yield weight (fruits),
means for three harvest

times (kg)
الشاھد

Control
42.002.001.7021.33

واحدة)طبقة(شفاف بالستیك 
Transparent plastic

(one layer)

60.005.005.0026.33

)طبقتین(شفاف بالستیك 
Transparent plastic

(two layers)

120.0012.0017.0039.00

واحدة)طبقة(أسود بالستیك 
Black plastic

(one layer)

140.0011.0016.0038.00

غاز برومید المیثیل
Methyl bromide

125.0010.0016.0040.00

أقل فرق معنوي عند مستوى 
%5احتمال 

LSD at P= 5%

19.621.805.176.12

ر أغطیة اللدائن السوداء في سطور الزراعة تأثیالتجربة الثانیة:
)Mulchلتعقیم التربة واستعمالها للزراعة (

غطیة تعقیم التربة في سطور الزراعة  بأبینت النتائج أن أسلوب 
لدائن سوداء واستعمالها فیما بعد للزراعة على األغطیة یمنع نمو 

ة المحمیة األعشاب الضارة الحولیة والمعمرة السائدة تحت نظام الزراع
. ة بالنباتات المزروعة بدون أغطیةبالمناطق الغربیة من لیبیا مقارن

بمرض العفن المائي المتسبب عن الفطر %1.5نسبة اإلصابةبلغت و 

Sclerotinia sclerotianum (Lib.) Korf & Dumontفي النباتات
في النباتات المزروعة بدون %6.5المزروعة على األغطیة مقابل 

ولوحظ أن نباتات الشمام المزروعة على األغطیة تنمو بصورة . أغطیة
جیدة مقارنة بالنباتات المزروعة بدون أغطیة، وهذا یرجع إلى منع نمو 
األعشاب الضارة وبالتالي منع منافستها للنباتات المزروعة، باإلضافة 
إلى أن أغطیة اللدائن تعمل على رفع درجة حرارة التربة، مما شجع 

ینایر كانون األول/ات وخاصة خالل فترات البرد (شهري نمو النبات
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مارس) آذار/فبرایر)، وعند اعتدال درجة حرارة الجو (شهر شباط/و 
لوحظ تحسن نمو النباتات المزروعة بدون أغطیة، إال انه لوحظ وجود  
فروق معنویة عالیة بین أطوال النباتات المزروعة على األغطیة مقارنة 

بدون أغطیة، كما أن موعد التزهیر واإلثمار في بالنباتات المزروعة 
النباتات المزروعة على األغطیة یسبق النباتات المزروعة بدون 

هذا الفرق في النمو أدى إلى نضج المحصول في الزراعة .أغطیة
ة مقارن%51یومًا وزیادة اإلنتاج بنسبة 12على األغطیة بفارق 

.)5بالنباتات المزروعة بدون أغطیة (جدول 
لتربة بالطاقة الشمسیة باستعمال ن معاملة اتؤكد هذه النتائج أ

شرطة اللدائن لمكافحة الممرضات واآلفات الزراعیة یكافئ أو ربما أ
نها أقل تكلفة قیم بغاز برومید المیثیل، إضافة إلى ایفوق استخدام التع

وآمنة صحیًا وبیئیًا، وسهلة التطبیق من قبل الفالحین مباشرة بدون 
وهذه النتائج تشجع ة إلى متخصصین یقومون بعملیة التعقیم.حاج

المزارعین على تبني هذه التقنیة كبدیل لغاز برومید المیثیل لتعقیم 
وهذا ما أكدته عدة دراسات ،التربة قبل الزراعة في الزراعات المحمیة

،1سابقة حول كفاءة تشمیس التربة كبدیل واعد لغاز برومید المیثیل (
). كما یمكن ادخال هذه التقنیة ضمن برامج المكافحة 15، 11، 7، 3

المبیدات ن استخدام التشمیس مع ، حیث دلت النتائج بأ)9(المتكاملة
فضل مقارنة باستخدام المبیدات الكیمیائیة فقط، الكیمیائیة یعطى نتائج أ

ستخدام هذه الطریقة یشجع نمو بعض الكائنات الحیة التي كما أن ا

طبیعیة للممرضات واألفات الزراعیة القاطنة في التربة أيتعتبر اعداء 
ضافة إلى دورها في تحلیل شاط عوامل المكافحة الحیویة. باإلیشجع ن

لى مركبات كیمیائیة بسیطة أو ة التركیب إالمواد العضویة المعقد
لكبریت، الفوسفور، عناصر ضروریة لنمو النبات مثل النیتروجین، ا

).7یوم (والبوتاس
أن الزراعة على أغطیة لدائن سوداء یضاً من ذلك أستنتج ی

تشجع نمو النبات وبالتالي تبكر موعد النضج وتحقیق زیادة في 
).13، 8، 4، 3یتفق مع نتائج دراسات سابقة (اوهذ،اإلنتاج

ورغم اختالف النتائج حول استخدام الزراعة على األغطیة 
ن استخدام أغطیة سوداء یمكننا القول بأ) فإنه 13، 4مختلفة األلوان (

لتعقیم التربة بغاز برومید خالل فصل الصیف یمكن أن یكون بدیالً 
وفي نفس الوقت تستخدم نفس ،المیثیل لتثبیط اآلفات القاطنة في التربة

األغطیة لزراعة المحاصیل الشتویة في نظام الزراعة المحمیة للحمایة 
للحصول )8، 5، 1،3زراعیة المختلفة (من البرد واإلصابة باآلفات ال

على نمو جید وٕانتاج مبكر وتحقیق زیادة في اإلنتاج مع تقلیل نسبة 
وفي نفس الوقت .كمیات میاه الري وتقلیل كمیة السماد المضاف

التقلیل من العملیات الزراعیة مثل العزیق وٕازالة األعشاب الضارة وهذا 
).3اعة على األغطیة (اصة بالزر ما تؤكد علیه الدراسات الخ

مقارنة بین أطوال النباتات، اإلنتاجیة وموعد النضج لمحصول الشمام  المزروعة على األغطیة وبدون أغطیة..5جدول 
Table 5. Comparison between plant length, yield, maturity and development of mulched and non-mulched muskmelon crop.

تالمعامال
Treatments

طول النبات (سم)*
Plant length

(cm)*

وزن الثمار(كغ)**
Fruit wieght (Kg)**

موعد النضج
Muturity date

نمو النبات
Plant development

زراعة على األغطیة
Mulched plants

نمو جید209.6954.7515/4/2003

زراعة بدون أغطیة
Non-mulched  plants

نمو متوسط124.8334.1327/4/2003

%5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
LSD at P= 5%

27.008.55

Values represent means of 96 plants in four plots *نبات ألربع قواطع.96*   كل قراءة تمثل متوسط طول 
**** كل قراءة تمثل متوسط مجموع أوزان أربع جنیات ألربعة قواطع.  Values represent means of total harvest weight from four plots.

Abstract
Dabaj, K. H., A. A. Kafu, A. Al-Khraz and M. A. Mesbah. 2005. Effect of soil solarization on growth and production of
cucumber Cucumis sativus L.and muskmelon Cucumis melo L. under greenhouse conditions.Arab J. Pl. Prot. 23: 24-30

Soil solarization with one or two layers of transparent and one layer of black plastic sheets were compared with methyl bromide
fumigation treatment, under greenhouse conditions on cucumber (Cucumis sativus PS116095 hybrid) in site 1. Black mulches were used for
soil solarization for two months in rows; the same sheets were used as a soil mulch during planting of muskmelon plants (Cucumis melo var
Dikti RZ F1) for commercial production in multispan plastic greenhouse in site 2. Results showed that soil solarization with plastic sheets
were effective against soil inhabiting pests and pathogens, especially root knot nematode Meloidogyne spp. and annual and perennial weeds
e.g. Bermudagrass Cynodon dactylon. Increase in plant growth, flowering and yield was significantly different between treatments.
Furthermore, results indicated that there were significant differences in plant parameters (growth, height, earliness, yield production of
muskmelon) between mulched and non-mulched plants.
Key words: Soil solarization, cucumber and muskmelon, protected cultivation, Libya.
Corresponding author: K.H. Dabaj, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Al-Fateh University, Tripoli- Libya;

e-mail : dabajhk@yahoo.com
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