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 وهندسة البستنة لقسم التابع الخضر حقل في الحقلية التجربة نفذت 
( البديل الموقع) غريب أبو االنبار جامعة / الزراعة كلية في الحدائق
 بدون  زراعةال تأثير لدراسة 2017-2016 الشتوي  الزراعي للموسم

 .الخس وحاصل نمو صفات بعض في بالكاربوليزر والرش  تربة
 العناصر جميع على المحتوية المحاليل من نوعين الدراسة وشملت
 الكالسيوم عنصر بتركيز بينهما فيما اختلفا ولكن تحضيرها في الداخلة

 2.5, 1.5, 0 الكاربوليزر من تراكيز وأربع 1-لتر ملغم300و 150
 المغذية المحاليل من كل ان النتائج وأوضحت . 1-لتر مل 3.5و

 والمساحة الرأس وقطر الرأس طول  في تفوقت قد بالكاربوليزر والرش
 ,50.74 بلغت إذ الجذر وطول الجاف الوزن  الى باإلضافة الورقية

 بمعاملة قياسا   بالتتابع غم 52.10 ,59.00 ,29.15 ,13.63
 17.69 سم 11.10 سم, 42.27 بلغت قيم اقل أعطت التي المقارنة

 الرأس وزن  في الزيادة عن فضل  . غم7.67 سم, 248.89 سم
 بلغت اذ .والكلي المسوق  والحاصل الكلي الرأس وزن  و التسويقي
 1-هطن 121.67 ,1-ه طن 113.1 غم, 608.0 غم, 565.7

 غم, 455.3 بلغت قيم اقل اعطت التي المقارنة بمعاملة مقارنة
 من يتضح كذلك 1-هطن 97.73 ,1-ه طن 90.5 غم, 488.7

 الصفات اغلب في زيادة وجود الى الدراسة عاملي بين التداخل نتائج
 .المدروسة
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Abstract 

The field experiment was conducted at the vegetable field of the Department of 

Horticulture and lands scape at the Faculty of Agriculture / Anbar University Abu 

Ghraib (alternative site) for the winter planting season 2016-2017 to study the effect 

of soilless agriculture and carbolizer spraying on some growth and yield lettuce. The 

study included two types of solutions containing all the ingredients in the preparation, 

but they differ between the concentration of calcium were150 and 300 mg L-1 and 

four concentrations of carbolizer were 0, 1.5, 2.5 and 3.5 ml. The results showed that 

both nutritive and carbolizer solutions increased head length, head diameter, leaf area, 

dry weight and root length, were 50.74, 13.63, 29.15, 59.00 cm and 52.10 g 

respectively compared with the control which given the lowest values were 42.27,  

11.10,   17.69,  248.89 cm and 7.67 g on the out her head  increased comertial of head 

weight total head weight and total comertial yield were 565.7 g and  608.0 g  ،113.1 

tons e-1, 121.67 tons h-1 1compared with the control, which given the lowest values 

were  455.3 g,  488.7 g, 90.5 tons h-1, 97.73 tons h-1 It is also clear from the results of 

the mtraetion between the two factors of this study given an increase in most of the 

studied traits. 

Keywords: Soilless Agriculture, Carbolizer, Lettuce.                                                                                                    
 

 المقدمة
من الخضراوات  Asteraceae( الذي يعود إلى العائلة المركبة .Lactucasativa L)  Lettuceيعد الخس

دا الشتوية الرئيسة في العراق  الموطن األصلي  للخس في منطقة البحر األبيض المتوسط وأوربا وكنالورقية 
 ومن أهم محاصيليعد  .وجنوب روسيا )تونس ومصر( وأمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا والواليات المتحدة
 .)20ة )لقيمته الغذائية العاليالمستهلكين نظرا  قبل من والمرغوبة العالم في استعماال األكثرالخضر الورقية 

الزرنيخ يحتوي الخس على مواد بروتينية ومواد معدنية ومن أهمها الحديد والفسفور والكالسيوم واليود والكلور و 
 مقويا للبصرو لآلالم ومنظفا للدم ً ناكما يستخدم الخس مرطبا ومسك (3) والمغنيسوم والكوبلت والكاروتين

تي  يؤثر على امتصاص الروائح الكريهة نظرا الحتوائه على مادة الكلوروفيل ال كما Aالحتوائه على فيتامين 
 (.5) تمتص الروائح الكريهة من الجسم

ا المزارعين هي تدهور التربة بمرور الوقت حيث يتدهور تركيبها الطبيعي وتتراكم فيها المشاكل التي يواجه  
عالية  لغرض الحصول على محصول مرتفع وبالتالي  بتراكيزاألملح نتيجة االستخدام  المستمر لألسمدة 

يقل من  بشكل كبير وتحوصلها في التربة مما انتشار األمراض واآلفات إلى باإلضافة تملح التربة إلىتؤدي 
ن في قطاع  العلوم الزراعية يلهذه األسباب توجه الباحث .(10احتمال الزراعة لنفس المحاصيل في التربة )

إذ يت ّم فيها  أو الزراعة المائية , كأنظمة الزراعة من دون تربةبديلة عن  استخدام التربةن حلول البحث ع
التي تعتمد بشكل أساس على نوع المحلول المغذي واألوساط و  زراعة النباتات في أوساط غير تربة األرض

يختلُف  تحضير المحاليل المغذية  في مكوناتها وِنسب هذه المكونات   ,المستخدمة لتثبيت واحتضان النبات
لمختلف المحاصيل ومن بينها تركيبات خاصة إلنتاج الخس وذلك حسب المناطق المناخية ومرحلة النمو 
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احد األسمدة العضوية المصنعة  والذي يعمل على أمداد النبات بثنائي اوكسيد الكاربوليزر  يعد .(18و14)
دراسة تأثير لدراسة إلى فقد هدفت امما تقدم  .(2) كبير في أنتاج المحاصيل الزراعيةالكربون الذي له دور 

 دة المساحةأنتاج وحزيادة و  المحاليل المغذية والرش بالكاربوليزر على نبات الخس المنتج بالزراعة المائية
 .تقنيةهذه ال باالستفادة من

 المواد وطرائق العمل
أبو ر االنباجامعة  قسم البستنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة /تجربة الحقلية في حقل الخضر التابع لنفذت ال

والرش بالكاربوليزر  دون تربةبلزراعة اتأثير لدراسة  2017-2016الزراعي الشتوي  غريب)الموقع البديل( للموسم
 مستوية نصبت منظومة الزراعة المائية في حقل التجارب على ارض .في بعض صفات نمو وحاصل الخس

م 1 ×4الواحد  الحوضت ابعاد للزراعة صممت يدويا بلغ مخصصةخشبية  أحواض6  تم تهيئةاذ م 8×12
م لتسوية األرض 1م وعرض 4وطول  سم2بقطع من الفلين ذات سمك داخل كل حوض فرش م 0.25 وارتفاع 

تسرب لمنع  بقطع من البولي اثيلين تم تغليف باطن الحوض .وانسياب الماء بصورة متساوية في الحوض
تم للحوض الواحد  لتر ماء  460 بحجم سم11.5 بلغ ارتفاع المحلول في الحوض الواحد المحلول الى الخارج. 

داخل  األصص سم  وثبتت9 ( األصص) ةالفلينية العائمة فوق المحلول المغذي بقطر السندان األلواحتثقيب 
 داخل المحلول ن األسفل لتسمح للجذور باالمتدادلمحصول وكانت مثقبة ملنباتات ا الفلينية الحاملة األلواح

لية في أبو غريب ي احدي المشاتل األهف 13\10\2016)بتاريخ )زرعت بذور الخس الصنف المحلي المغذي 
 . 3\11\2016في أطباق فلينية بوسط البتموس ونقلت الشتلت للزراعة في المحلول المغذي يوم 

وفمق ترتيمب القطاعمات العشموائية الكاملمة للقطمع  المنشمقةضمن تصمميم القطمع  2×4 الحقلية بعاملينتجربة النفذت 
 Mainيضم كل مكرر حوضين يمثلن األلواح الرئيسة  .split-plot design with in RCBD (4)الرئيسية  

plots  وضممعت فيهمما المحاليممل المغذيممةA1 وA2  عبممارة عممن الوحممدات  أقسممام أربعممة إلممىوتممم تقسمميم كممل حمموض
 T3و 0T, T1, T2الكمممماربوليزرتراكيممممز  وزعممممت فيهمممما مسممممتويات Subplotsالثانويممممة  األلممممواحالتجريبيممممة وتمثممممل 

يمموم مممن الزراعممة  13بعممد  األولممى ثمملم مممرات الرشممة المعمماملت ورشممت 1-لتممرمممل  3.5و 2.5 ,1.5 ,0بتركيممز
كمل مكمرر يحتموي علمى حوضمين وثمانيمة وحمدات تجريبيمة كمل وحمدة  أصبحوبذلك  أيام10  وأخرى والمدة بين رشة 

طافيممة بواسممطة مسمماند فلينيممة مممن   2م1م وبمسمماحة 1تجريبيممة عبممارة عممن قطعممة فلينيممة مربعممة الشممكل طممول ضمملعها 
نبمات 20 على سطح المحلول للسماح لجذور النباتات باالنتشار بشمكل حمر. تحتموي الوحمدة التجريبيمة علمى األسفل

الثانويمة بشمكل  واأللمواحالرئيسمة  األلمواحسم وزعت المعاملت على 25 سم وبين كل خط واخر  20بمسافة زراعة 
المتوسطات الحسابية باستعمال اختبمار اقمل , وقورنت GenStatالبيانات وفق البرنامج االحصائي  حللتعشوائي.

 .0.05عند مستوى احتمال  L.S.Dفرق معنوي 
( ولكن يختلفان بينهما 2تضمن نوعين من المحاليل يحتويان على جميع العناصر الداخلة في تحضيرها )جدول

 بتركيز عنصر الكالسيوم فقط وهما
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غم ِمن كلوريد الكالسيوم  0.4155: إذابة 1-ملغم لتر 150الكالسيوم بتركيز المحلول المغذي مع  .1
2CaCl ورمز له ,A1 

غم ِمن كلوريد الكالسيوم  0.8310: إذابة 1-لتر ملغم 300الكالسيوم بتركيز المحلول المغذي مع .2
2CaCl ورمز له ,A2 

على النباتات حسب المعاملت بدل إضافته مع المحلول المغذي لتجنب ترسيب  تم إضافة  الكالسيوم رشا  
 .بعض العناصر الموجودة في المحلول

 التوليفة القياسية المستخدمة في تحضير المحلول المغذي. 1 جدول
 تركيز العناصر الغذائية 3-الكمية غم م التركيب الكيميائي المادة الكيميائية

 (1-لتر  فيها )ملغم 
 Ca(NO3)2.4H2O 184.0 N=22 :Ca=31 (6M.W.23نترات الكالسيوم)

 KNO3 167.3 N=23.2  :K=64.3 (M.W.101نترات البوتاسيوم)

 فوسفات البوتاسيوم ثنائي الهيدروجين
(M.W.136) 

KH2PO4 51.5 K=14.7  :P=11.7 

 
 MgSO4.7H2O 93.1 Mg=9.0  :S=12.0 (M.W.246كبريتات المغنيسيوم)

 Fe – EDTA 33 Fe=5 (M.W. 367مخلبي)حديد 
 MnSO4.4H2O 0.290 Mn=0.11  :S =0.06 (M.W. 169كبريتات المنغنيز)

 H3BO3 0.352 B=0.06 (M.W.62حامض البوريك)
 CuSO4.5H2O 0.35 Cu=0.09  :S=0.05 (M.W.250كبريتات النحاس)

 ZnSO4.7H2O 0.217 Zn=0.05  :S=0.02 (M.W.287كبريتات الخارصين)
 NH4Mo7O24.4H2O 0.230 Mo=0.06 (M.W.1236,1مولبيدات االمونيوم)

  NH4NO3 14.4 (.M.Wنترات االمونيا)

 مواصفات السماد السائل الكاربوليزر 2جدول 

 الكهربائي التوصيل
Ds/m 

pH النيتروجين 
% 

 الفسفور
% 

 البوتاسيوم
% 

 الكاربون 
 الكلي%

 الكالسيوم
% 

 الكبريت
% 

34.4 8.60 6.6 0.50 0.34 40 4.5 2 

كما اخذ قياس قطر من بداية منطقة االتصال بالجذور إلى أطول ورقة في الرأس  )سم(طول الرأس تم قياس
 (2)دسم اما المساحة الورقية وبمعدل ثلم نباتات من كل وحدة تجريبية )Verneirالرأس سم بأستعمال القدمة )

أوراق وضربها بعدد اوراق  مساحة عدة بأخذ االلكتروني الماسح Digimizerبواسطة برنامج إل تم قياسها 
 .النباتات لكل وحدة تجريبية
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نهاية   إلىبالساق  اتصالهمنطقة الجذر)سم( من فقد تم قياس طول  فيما يخص قياسات صفات المجموع الجذري 
بميزان حساس وبعد ذلك وضعت في أكياس ورقية وأدخلت في  في حين اخذ الوزن الجاف للجذور )غم( الجذر

 .أيام وبعد ذلك حسب الوزن الجاف للجذور 3لمدة  ºم 70داخل فرن كهربائي على درجة حرارة 

اما  اخذ بعد استبعاد األوراق الخارجية والمتضررة من النباتفقد  بالنسبة الى متوسط وزن الرأس التسويقي )غم(
ية على عدد الرؤوس قسمة وزن الرؤوس المحصودة من الوحدة التجريبمن  اخذكلي )غم(متوسط وزن الرأس ال

من وزن حاصل الوحدة التجريبية ومساحتها ونسب الى  طن/هكتار()اخذ الحاصل الكليفي حين  .الناتجة منها
النباتات عدد × الحاصل التسويقي)طن/هكتار(.تم احتسابه بضرب متوسط وزن الرأس التسويقي و الهكتار .

 .الصالحة للتسويق )الملتفة ( في الوحدة التجريبية, وحسبت كما في الحاصل الكلي

 النتائج والمناقشة

 للخس. صفات النمو الخضري في  تأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهما 

والمساحة  في زيادة طول الرأس وقطر الرأس  معنويا A2تفوق المحلول   4و 3ينالجدول  نتائجيتضح من  
 ,2دسم  24.24، سم 12.02 ,سم 45.68 اذ بلغت الوزن الجاف للمجموع الخضري  إلى باإلضافةالورقية للنبات 

 22.81 ,سم11.36 ,سم 44.50معدل بلغ  ادني أعطىالذي  A1بالمحلول  قياسا   ,بالتتابع1 -غم نبات 47.61
في زيادة طول الرأس وقطر الرأس  T3, بينما تفوقت معاملة الكاربوليزربالتتابع 1-غم نبات 2،48.18دسم 

سم,  12.77سم,  48.42بلغت  إذ الخضري  الوزن الجاف للمجموع إلى باإلضافةوالمساحة الورقية للنبات 
 42.34معدل بلغ  أدنىأعطت  التي T0 بمعاملة المقارنة قياسا   ,بالتتابع 1-غم نبات 49.33, 2دسم26.32

طول   اعليعطت  إذ معنويا   A2T3وتفوقت معاملة التداخل  غم بالتتابع 42.48 ,2دسم 20.11 ،سم11.17 ،سم
وبأعلى وزن جاف للمجموع  2دسم 29.15مساحة ورقية  كبروبأسم  13.63رأس للقطر  وأكبر سم 50.74رأس لل

 سم,11.10 سم, 42.27 إلىالقيم  التي انخفضت فيها A1T0 غم مقارنة بمعاملة التداخل  41.57الخضري 

الرش  إلى إضافةتفوق المعاملت السمادية للمحلول المغذي قد يرجع  بالتتابع. 1-غم نبات 41.57 ,2دسم17.69
العناصر المغذية الكبرى والصغرى  توفر إلىربما  أعله المذكورةبالكاربوليزر معنويا  في صفات النمو الخضري 

الخضرية  األجزاء إلىوجاهزيتها وسهولة انتقالها  لجذور في منظومة الزراعة المائيةالضرورية للنمو حول منطقه ا
من عناصر كبرى مما يؤثر  هوما يحتوي فضل  عن المغذيات المضافة رشا  وبصورة جيدة وخصوصا  الكاربوليزر

نموا  خضريا  ذا كثافة وانتشار عالي وتتوافق هذه  أنتاجالخضري وانعكاس ذلك في  ايجابيا  على صفات النمو
معنويا  في جميع صفات النمو  أثرتالمعاملت السمادية قد  أنمن الملحظ  .(17و 13 ,11 ,9النتائج مع )

على  A2T2 و   A2T3الخضري لمعاملت المحلول المغذي + الرش بالكاربوليزر من خلل تفوق المعاملت
وربما يعزى تأثير الكاربوليزر في تفوق بعض مؤشرات النمو  .T0بقية معاملت التجربة ومعاملة المقارنة 

في تنشيط عملية التمثيل الكربوني وزيادة نواتجها التي تؤدي إلى زيادة الطاقة اللزمة  2COالخضري إلى دور 
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تشجيع الهرمونات النباتية التي تحفز االنقسام واستطالة الخليا  إلىلبناء هيكل خضري قوي للنبات مما يؤدي 
ما ة في عملية التنفس ومن ثم ستكّون خليا جديدة مدقد توفر الطاقة المستنف 2COفضل عن أن زيادة تراكيز 

 .(16) زيادة نمو النبات إلىيؤدي 

 )سم( في طول الرأس وقطر الرأسأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهما ت 3 دولج
 2017-2016لنبات الخس 

 قطر الرأس سم طول الرأس سم
 Tمعدالت 1A 2A المعاملت Tمعدالت  1A 2A المعاملت

0T 42.41 42.27 42.34 0T 11.10 11.23 11.17 

1T 44.85 46.05 45.45 1T 11.33 11.37 11.35 

2T 44.65 43.66 44.16 2T 11.10 11.87 11.48 

3T 46.09 50.74 48.42 3T 11.90 13.63 12.77 

 Aمعدالت   A 44.50 45.68معدالت 
11.36 

12.02  

LSD 0.05 T A T×A LSD 0.05 T A T×A 

2.282 NS 3.227 1.042 0.737 1.474 

( والوزن 2في المساحة الورقية )دسمأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهما ت 4جدول 
 2017-2016لنبات الخس  الجاف للمجموع الخضري )غم(

 الوزن الجاف للمجموع الخضري غم  2المساحة الورقية دسم 
 Tمعدالت 1A 2A المعاملت Tمعدالت  1A 2A المعاملت

0T 17.69 22.53 20.11 0T 41.57 43.40 42.48 

1T 24.52 22.87 23.70 1T 47.07 46.73 46.90 
2T 25.54 22.41 23.97 2T 45.53 48.20 46.87 
3T 23.48 29.15 26.32 3T 46.57 52.10 49.33 

  A 45.18 47.61معدالت   A 22.81 24.24معدالت 

LSD 0.05  T A T×A LSD 0.05 T A T×A 

1.563 1.105 2.210 2.427 1.716 3.432 

 للخس. الصفات الجذريةا في تأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهم
 53.54اذ بلغ  ة طول الجذر و الوزن الجاف للجذرمعنويا  في زياد A2تفوق المحلول  5الجدول   نتائجتبين  

غم بالتتابع  8.25سم,   49.83معدل طول  بلغ  أدنىالذي اعطى  A1بالمحلول  بالتتابع  قياسا   غم 9.58,سم
غم 11.00سم,  54.76الوزن الجاف للجذر اذ بلغت في زيادة طول الجذر و  T3بينما تفوقت معاملة الكاربوليزر
وتفوقت معاملة  ,ابعغم  بالتت7.83 ،سم 50.56معدل بلغ  أدنىالتي أعطت  T0بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة 

غم مقارنة 12.67وبأعلى وزن جاف للجذر  سم 59.00طول جذر اعلىاذ عطت  معنويا   A2T3التداخل 
. قد يرجع هذا التفوق في القيم الى غم 7.67,سم48.89القيم بلغت  أدنى أعطت التيA1T0 بمعاملة التداخل 

وجاهزيتها وامتصاصها من قبل النبات,  بما ُوجده الباحث من ارتباط ايجابي معنوي بين نسب  توفر العناصر
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النتروجين ووزن الجذور, وهذا ُيشير إلى مدى ضرورة العناصر خاصة النتروجين, إذ إنه يعزز عملية التركيب 
(. إن 21اف  للمجموع الجذري )من نمو وزيادة في الوزن الج هوما يعقبالضوئي وتأثيره في زيادة النمو الُخضري 

ثيل الكاربوني فيهماِنسب ة نمو المجموع الُخضري يوازيه نمو في المجموع الجذري وتراكم مر  , فالمجموع كبات الت مَّ
الجذري الكبير يساعد في زيادة تحصيل اكبر للمغذيات من المحلول المغذي في منظومة الزراعة المائية  فيما 

موع الُخضري الكبير كمية اكبر من الطاقة الضوئية وبالتالي تصنيع أعلى للكربوهيدرات تحصد النباتات ذات المج
التغذية والظروف البيئية المحيطة  أهمهافي عملية التركيب الضوئي وذلك بتأثير العوامل الداخلية والخارجية 

(8). 
     لجذر ل فالجاالوزن و في طول الجذر تأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهما  5جدول 

 2017-2016لنبات الخس 

 الوزن الجاف للجذر غم طول الجذر سم
 Tمعدالت 1A 2A المعاملت Tمعدالت  1A 2A المعاملت

0T 48.89 52.23 50.56 0T 7.67 8.00 7.83 

1T 50.28 51.41 50.85 1T 7.67 8.67 8.17 
2T 49.62 51.52 50.57 2T 8.33 9.00 8.67 
3T 50.52 59.00 54.76 3T 9.33 12.67 11.00 

  A 8.25 9.58معدالت   A 49.83 53.54معدالت 

LSD 0.05 T A T×A LSD 0.05 T A T×A 

3.18 2.24 4.49 1.88 1.33 2.66 

 لنبات الخس. صفات الحاصلتأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهما في 
تسويقي والكلي في وزن الرأس ال معنويا   تأثرا   A2و A1سجل المحلولين يلم  7و 6ئج  الجدول  تايتضح من ن

 1-ه  طن 110.95بلغ  كلي سجل اعلى وزن حاصلو فرق معنوي  A2بينما سجل المحلول  والحاصل التسويقي
بينما تفوقت معاملة , بالتتابع 1 -هطن  107.68بلغ  كلي سجل اقل وزن حاصل الذي A1بالمحلول  قياسا  

في زيادة وزن الرأس التسويقي ووزن الرأس الكلي والحاصل المسوق والحاصل الكلي للنبات اذ  T3الكاربوليزر
التي  T0بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة  1 -هطن 116.90, 1 -ه طن 109.8 ,غم592.0 ,غم 548.8بلغت 

بالتتابع  وتفوقت معاملة  1 -هطن  98.20, 1 -هطن  91.0 غم, 491.0غم,  456.3 بلغ أعطت ادنى وزن 
وزن الحاصل سوق و اذ عطت اعلى وزن راس تسويقي ورأس كلي ووزن الحاصل الم معنويا   A2T3التداخل 

مقارنة بمعاملة التداخل  1 -هطن  121.67, 1 -هطن  113.1, غم 608.0غم,  565.7 الكلي اذا بلغت
A2T0  التتابع بينما  1 -هطن  90.5 ,غم 455.3اذ بلغت  والحاصل المسوق دنى وزن رأس مسوق ااذ اعطت

السبب في  ربما يفسر .1-ه طن  97.73 ,غم488.7ادنى وزن وحاصل بلغت  0A1Tسجلت معاملة التداخل 
زيادة متوسط وزن الرأس للحاصل الكلي والتسويقي والذي جاء نتيجة لملئمة ظروف النمو لنباتات الخس في 

الكلي بسبب تأثير عاملي (. أما الزيادة في الحاصل 6)المائية تحت ظروف أجراء التجربة منظومة الزراعة 
. (21و 19, 6)إليه ج ممع ما توصل وتنسجم هذه النتائ, إلى زيادة متوسط وزن الرأس الكليربما ترجع الدراسة 
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التي أدت إلى زيادة نشاط عملية  2COالكاربوليزر ربما تعود إلى زيادة تركيز  إن تفوق بعض معاملت رش
التمثيل الكربوني والتي اثرت في مؤشرات النمو الخضري من طريق زيادة في تراكم المواد الكربوهيدراتية في 

وان كفاءة عملية التمثيل الكربوني تؤثر في إنتاج معظم  (18و 14انعكست على زيادة الحاصل )النبات والتي 
 .(7المحاصيل الزراعية )

في  الموجودة العناصر ربما يعود ذلك الى تكامل اتزان ل المغذيةاما الزيادة الحاصلة في معاملت المحالي
يح المحاليل المغذية وتوافره بكمية مناسبة حول المجموع الجذري في منظومة الزراعة المائية الذي يمكن ان يت

 K, B, Mn, Zn, Mgفي المحلول المغذي والسيما عناصر )  ةالمتوفر من أثر العناصر  االستفادةللنبات 
 باشتراكتكامل التسميد في المعاملت المذكورة  إلى( في تحسين النمو الخضري. قد يعزى سبب ذلك Feو

الى  العناصر المتوافرة بالمحلول المغذي وخصوصا  النيتروجين مع األسمدة الورقية الغذائية في الوصول بالنبات
 (.12و 20حاله التوازن الغذائي )

وزن الرأس و الرأس التسويقي  في وزن تأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهما 6 جدول 
 2017-2016لنبات الخس  الكلي )غم(

 وزن الرأس الكلي غم وزن الرأس المسوق غم
 Tمعدالت 1A 2A المعاملت Tمعدالت  1A 2A المعاملت

0T 457.3 455.3 456.3 0T 488.7 493.3       491.0  .5  592.0 
1T 505.7 506.3 506.0 1T 541.0 576.3 558.7 
2T 520.0 508.3 514.2 2T 563.3 549.7 556.5 

3T 532.0 565.7 548.8 3T 575.7 608.0 592.0 

  A 542.2 556.9معدالت   A 503.8 508.9معدالت 

LSD 0.05 T A T×A LSD 0.05 T A T×A 

34.10 24.11. 48.22 27.54 19.48 38.95 

ل الكلي والحاصتأثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر والتداخل بينهما في الحاصل المسوق   7جدول 
 2017-2016لنبات الخس  1-هطن 

 1-هالحاصل الكلي طن  1-هالحاصل المسوق طن 
 Tمعدالت 1A 2A المعامالت Tمعدالت  1A 2A المعامالت

0T 91.5 90.5 91.0 0T 97.73 98.67 98.20 

1T 101.1 101.3 101.2 1T 108.20 113.53 110.87 
2T 104.0 101.7 102.8 2T 112.67 109.93 111.30 

3T 106.4 113.1 109.8 3T 112.13 121.67 116.90 

  A 107.68 110.95معدالت   A 100.8 101.6معدالت 

LSD 0.05 T A T×A LSD 0.05 T A T×A 

6.72 10.33 9.75 2.959 2.094 3.728 
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