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 ) في البيوت البالستيكية غيرCucumis sativus L.( تقويم هجن الجيل االول وخف األوراق في نمو و حاصل الخيار
المدفأة
 ومزهر شريف شهاب وحارث برهان الدين عبد الرحمن1محمد صالح قادر

. قسم البستنة وىندسة الحدائق– كمية الزراعة – جامعة تكريت

الخالصة

 جامعة,كمية الزراعة- قسم البستنة وىندسة الحدائق-أجريت تجربة عاممية في مجمع البيوت البالستيكية

: الكممات المفتاحية

وثالث عمميات خف, ) عمى التواليV4() وV3( ) وV2( ) وV1( امير و نفير و سيمون ) ورمز لو

: لممراسمة

 اربعة ىجن من الخيار(بان و, شممت التجربة عاممين ىما.2102 – 2102  تكريت في لمموسم الزراعي. خف االوراق,  اليجن, الخيار

حارث برهان الدين عبدالرحمن

 اوراق ) ورمز ليا02  اوراق و خف االوراق عمى ارتفاع6 االوراق( بدون خف و خف االوراق عمى ارتفاع

 ) ضمنSplit plot design(  نفذت عمى وفق نظام القطع المنشقة. ) عمى التواليT3( ) وT2( ) وT1(
وفق اختبار

واختبرت النتائج,  ) وبثالثة مكرراتR.C.B.D ( تصميم القطاعات العشوائية الكاممة

-قسم البستنة وىندسة الحدائق

– كمية الزراعة – جامعة تكريت

 بيدف دراسة تأثير اليجن وعمميات خف االوراق في بعض صفات النمو, %5 عمى مستوى احتمالLSD

.العراق

)فيV3(  بينت النتائج تفوق اليجين نفير.والحاصل لنبات الخيار المزروع في البيوت البالستيكية غير المدفأة
 وتفوقت معاممة الخف عمى.صفات النسبة المئوية لممادة الجافة في النمو الخضري و طول وقطر الثمرة

. )في صفة قطر الثمرة عمى باقي المعامالتT2(  اوراق6 ارتفاع

)اعمى قيمة لصفتي طول الساقV3T1( )وأعطت معاممة تداخل اليجين نفير مع المستوى األول لمخف(بدون
 و أعطى اليجين سيمون مع, ) اعمى قيمة لقطر الثمرةV3T2(  و تداخمو مع خف ست اوراق, وطول الثمرة

)فقد أعطت اعمىV2T1(  أما معاممة اليجين امير وبدون خف, )أكبر عدد من العقدV4T3(  ورقة02 خف

.نسبة مئوية لممادة الجافة

Evaluation of The First Generation Hybrids and Defoliation in Growth and Yield of
Cucumber (Cucumis sativus L. (in Non-Heated Plastic Houses
Mohammed .S.Qadir; Mizher Sharef Shihab and Harith B. Abdul-Rahman
Horticulture & Landscape Design Dept. , College of Agric., Tikrit University.

ABSTRACT
Key words:
cucumber , hybrid ,
defoliation .
Correspondence:
Harith B. AbdulRahman
Horticulture & Landscape
Design Dept. - College of
Agric.- Tikrit UniversityIRAQ.

This experiment was conducted in the greenhouse of Horticulture Dept. and
Landscape Design- College of Agriculture, University of Tikrit. The experiment
included two factors ,The first was four hybrids of cucumber (Ban , Ameer ,
Nafeer and Silion) symboled (V1 , V2 ,V3 and V4) ,The second was three
defoliation (without defoliation , defoliation at 6 leaves and defoliation at 12
leaves) symboled (T1 , T2 and T3) analyzed in using split plot design , in
(R.C.B.D) with factorial treatment with three replicates . tested by L.S.D in level
5%to study hybrid and defoliation effect on some growth and yield characters of
cucumber cultivated in non-heated plastic house.
The result showed superiority of hybrid Nafeer (V3) in dry weight percentage in
vegetable growth and long & diameter of fruit , and the treatment defoliation at 6
leaves (T2)had superiority in diameter of fruit compared with other treatments .
In the interaction between the hybrids and the defoliations the treatment
(V3T1)gave highest long of stem and long of fruit .The treatment (V 3T2 ) gave
highest diameter of fruit. The treatment (V4T3 )gave highest number of nodes /
stem , and the treatment (V2T1 ) gave highest percentage of dry weight in
vegetable growth .
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول1
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المقدمـــة :

ُّ
يعد الخيار  Cucumis sativus L.أحد محاصيل العائمة القرعية )  ) Cucurbitaceaeالصيفية والميمة في بمدان العالم

و منيا العراق  .وتعد اليند و أفريقا الموطن االصمي لو  ,إذ كان يزرع في ىذه المناطق منذ آالف السنين ( مطموب وآخرون ,
 . ) 0989وىو نبات عشبي حولي  ,وعمى الرغم من أن الماء يشكل النسبة الكبيرة من وزن الثمرة إال إنيا تمتاز بقيمتيا الغذائية
والطبية لما تحتويو من بروتينات وكربوىيدرات وفيتامينات والنياسين باإلضافة الى العناصر الغذائية  Caو  Pو( Kأرناؤوط
 . ) 0981,وىذه القيمة الغذائية جعمتيا مرغوبة  ,و محببة لدى المستيمك لذا يزداد الطمب عمييا طول أشير السنة و لسد ىذا
الطمب المتزايد فقد حدث تطور كبير في مجال انتاج الخيار سواء تحت ظروف الحقول المكشوفة أو تطبيق تقنيات الزراعة

المحمية .

وبمغ إجمالي المساحة المزروعة بالخيار في العالم عام  0998نحو  0567الف ىكتار وكانت أكثر الدول زراعة لمخيار
ىي  :الصين وايران والواليات المتحدة واوكرانيا واندونيسيا  ,إذ بمغت المساحة المزروعة فييا  812و68و65و58و 56ألف ىكتار
عمى التوالي  ,وكان متوسط االنتاج لميكتار الواحد حوالي (  0778و  0672و  0671و  0279و  575طنا ) عمى التوالي  ,أما

عمى مستوى العالم فقد بمغ االنتاج حوالي  07طنا لميكتار الواحد .أما في العالم العربي فكانت أكثر الدول العربية زراعة لمخيار
ىي  :العراق ومصر وسوريا ولبنان والسعودية  ,إذ بمغت المساحة المزروعة فييا  29و  0875و  02و  670و  572ألف ىكتار
عمى التوالي ,وبمغ متوسط االنتاج فييا (  877و  01و  0275و  2679و  2777طنا ) لميكتار عمى التوالي (حسن. )2110 ,

بمغ االنتاج الكمي في العراق لسنة  )195606( 2100طن ومتوسط االنتاجية ( )912272كغم/ىكتار بمساحة قدرىا ()811622

ىكتار في حين بمغ معدل انتاج الخيار من ىجن الجيل االول تحت ظروف الزراعة المحمية ما بين  2211– 0811كغم  /بيت
بالستيكي بمساحة ( 081م ( )2الجياز المركزي لإلحصاء 2111 ,و . ) 2100
ومن اجل زيادة االنتاج في وحدة المساحة تم اتباع االساليب الزراعية الحديثة في استنباط اليجن التي تمتاز بغ ازرة انتاجيا ,
وكذلك اتباع تقنيات حديثة لخدمة المحصول  ,وتتباين ىجن الخيار االنثوي من حيث معدل االنتاجية في وحدة المساحة  ,وذلك
تبعا لمقدراتيا الوراثية  ,والظروف البيئية السائدة أثناء فترة النمو و األنتاج ( المختار. ) 0988 ,

فقد أشار الجبوري وآخرون ( )2101في دراسة ثالثة ىجن من الخيار ىي ( EM285و  Super greenو )Top CAEEN

الى أن اليجين  Top CAEENقد تفوق عمى باقي اليجن في طول الثمرة ( 01719سم ) وقطر الثمرة ( 7772سم) ومعدل وزن
الثمرة ( 16797غم) في حين أعطى اليجين  Super greenاقل معدل لطول الثمرة (01725سم) وقطر الثمرة ( 7772سم) وأقل
معدل لوزن الثمرة (21721غم) وأختمفت معنويا عن اليجينين األول والثالث .

ونظ ار لزيادة الطمب عمى ىذا المحصول تم اتباع االساليب الحديثة في انتاج الخيار مثل أختيار اليجن المقاومة لألمراض

و الحشرات و المالئمة لمظروف في المنطقة أو االىتمام بالعمميات الزراعية الحديثة كالتقميم  ,و خف األوراق بيدف تحسين نمو
النبات واالنتاج المبكر  ,وبين درج ) (2006ان خف األوراق لنباتات زىرة الشمس بنسبة  %25أو أعمى منيا ادى إلى خفض
الحاصل  ,لكن حسين )ّ (1985بين أنو لم يكن لمعامالت خف األوراق تأثير معنوي عمى الحاصل .
ونظ ار لما سبق فإن ىذه الدراسة تيدف الى تقويم اربعة ىجن من الجيل االول لمخيار من حيث كمية الحاصل وصفاتيا النوعية و
أختيار الطريقة المالئمة لخف األوراق في البيوت البالستيكية .

مواد وطرائق البحث :

نفذت التجربة في محطة أبحاث قسم البستنة وىندسة الحدائق

– كمية الزراعة – جامعة تكريت– مجمع البيوت

البالستيكية لمموسم الزراعي  ,2102 – 2102في بيت بالستيكي طولو 51م  ,وعرضو 9م  ,وارتفاعو 275م  ,و كانت مساحة
البيت 151م, 2و حرثت التربة باستعمال المحراث القالب .حممت تربة موقع الدراسة وذلك بأخذ عينات من عدة مناطق من حقل
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التجربة قبل الزراعة ,وعمى عمق 30-0سم ثم مزجت العينات جيدا ,وأجري التحميل في مختبر مديرية زراعة كركوك – قسم
المختبرات -مختبر تحميل التربة  ,ويبين الجدول ( )0بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل .
جدول ( )1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل
الجبس

المادة

صنف

%

العضوية

النسجة

sand Silt Clay
%5

%1

18

11

50

EC
مميموز/سم

PH

P
() ppm

K

() ppm

N
)(ppm

رممية
طينية

2331

7391

7.3

260

1037

لومية

ترك  275م من جيتي أبواب البيت البالستيكي لسيولة الحركة داخل حقل التجربة  ,و حددت خمس مساطب لمزراعة داخل البيت
البالستيكي كما في الشكل ( , )0وبعرض  61سم لممسطبة وترك 0م بين المساطب و 0م بين حافة البيت الجانبية وأول وآخر

مسطبة  ,تم إضافة السماد العضوي الى المسطبة وبكمية  8م/ 2بيت بالستيكي ,واضيفت سماد كيمياوي سوبر فوسفات ثالثي
لبناني وبواقع  25كغم/بيت بالستيكي  ,وخمط مع التربة وأنشئت المساطب  ,وتمى ذلك نصب منظومة الري بالتنقيط وبواقع أنبوبي
تنقيط لكل مسطبة  ,وكانت المسافة بين المنقطات  11سم داخل الخط الواحد( شكل ( . )0 ,محمود وآخرون. )0986,

زرعت البذور بتاريخ  2102/01/0مباشرة في الحقل عمى خطين لممسطبة الواحدة بمسافة  11سم بين نبات واخر ,

وبالتبادل مع نباتات الخط الثاني و 21سم بين الخطين (شكل  ,)0 ,تم تسميق نباتات الخيار في البيوت البالستيكية راسياً .

أجريت عمميات وقاية النبات من االصابات الحشرية والمرضية بمجرد ظيور عالماتيا االولية  ,وبالطرق المناسبة في حينيا

وتحت اشراف قسم وقاية النبات في كمية الزراعة – جامعة تكريت .

شكل (  ) 2يوضح مسافات الزراعة ،طريقة الزراعة وترتيب المساطب داخل البيت البالستيكي.
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تمت تغطية البيت البالستيكي بغطاءين بينيما ىواء والمسافة بين الغطائين  21سم  ,الغطاء االول كان من نوع البولي فينايل
كمورايد ( )PVCسمك  211مايكرون  ,والغطاء الثاني من البولي اثمين سمك  011مايكرون  ,وقد وضع الغطاء الداخمي عمى
شكل جممون بعد عمل شبكة من الخيوط عمى شكل مثمث داخل البيت البالستيكي بين سقف البيت وحماالت المحاصيل ,
وربطت خيوط من البالستك (خيوط تسميق المحاصيل) عمى شكل رجل الغراب ووضع فوقيا الغطاء الثاني كما في الشكل ()2
(محمود وآخرون 0985 ,و . ) 0986

شممت التجربة عاممين رئيسين ىما :

شكل ) )2يوضح الغطاء الثانوي داخل البيت البالستيكي

العامل االول الهجن:

 .0بان :ويرمز لو بالرمز V1
 .2امير  :ويرمز لو بالرمز V2
 .2نفير :ويرمز لو بالرمز V3

 .1سيمون  :ويرمز لو بالرمز V4
العامل الثاني /خف االوراق  :تم خف االوراق السفمية لمنباتات بثالثة مستويات :

 .0بدون عممية خف ويرمز لو بالرمز T1

 .2خف اوراق عمى ارتفاع ( )6اوراق,ويرمز لو بالرمز T2
.2خف اوراق عمى ارتفاع ( )02ورقة,ويرمز لو بالرمز T3
الوحدة التجريبية والتصميم المستخدم:

أخذت القياسات عمى المساطب الثالث الوسطية  ,وطبقت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة R.C.B.Dبثالثة

مكررات وبمغ عدد الوحدات التجريبية  26وحدة تجريبية  ,وقورنت المتوسطات بموجب اختبار  .L.S.Dعمى مستوى ( %5الراوي
وخمف اهلل .)0981 ,
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الصفات المدروسة :

من المعروف بأن حاصل الخيار ىو حاصل تجميعي وبيذا بمغت عدد الجنيات ( )06جنية وأخذت القياسات لثمانية

نباتات أختيرت بصورة عشوائية من كل وحدة تجريبية .
 -2طول الساق (م) .

 -2عدد العقد الكمية  /الساق الرئيسية(عقدة /ساق) .
 -2النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الخضري( . )%
 -4عدد الثمار /نبات .

 -5حاصل النبات الواحد (كغم) .
 -6طول الثمرة (سم) .
 -7قطر الثمرة (سم) .
النتائج والمناقشة:
طول الساق (م):

تبين نتائج الجدول (  ) 2عدم وجود فروق معنوية بين اليجن ومعامالت خف االوراق في صفة طول الساق .

واما التداخل الثنائي بين اليجن وخف االوراق فتبين النتائج وجود فروق معنوية  ,إذ اعطت المعاممة(  ) V3T1اعمى معدل لطول
الساق بمغ  27766م  ,وتفوقت معنويا عمى المعاممة (  ) V2 T1التي اعطتاقل معدل طول الساق والذي بمغ  27262م .
جدول ( )1تأثير الهجن وخف االوراق والتداخل بينهما في صفة طول الساق (م) .
خف االوراق

T1
(بدون خف)

T2
(خف  6اوراق)

T3
(خف  21ورقة)

معدل الهجن

( V1بان)

27506

27555

27659

27577

( V2امير)

27262

27152

27512

27152

( V3نفير)

27766

27597

27665

27676

( V4سيمون)

27687

27607

27628

27611

معدل معامالت الخف
LSD

27582

27556

27621
T = 0.1416

V*T=0.3621

الهجن

V = 0.3178

عدد العقد الكمية  /الساق الرئيسية (عقدة/ساق):

تبين نتائج الجدول (  ) 2عدم وجود فروق معنوية بين اليجن ومستويات الخف في صفة عدد العقد الكمية  ,اما التداخل

الثنائي بين اليجن وخف االوراق فتبين نتائج الجدول وجود فروق معنوية في صفة عدد العقد الكمية

إذ اعطت المعاممة

(  ) V4T3اعمى معدل عدد العقد الكمية بمغ 26711عقدة/ساق بينما اعطت المعاممة(  ) V2 T1اقل معدل عدد العقد الكمية
والذي بمغ 22721عقدة/ساق .
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جدول( )3تأثير الهجن وخف االوراق والتداخل بينهما في صفة عدد العقد الكمية عمى الساق الرئيسية (عقدة  /ساق) .
خف االوراق

T1
(بدون خف)

T2
(خف  6اوراق)

T3
(خف  21ورقة)

معدل الهجن

( V1بان)

22787

22702

22712

22719

( V2امير)

22721

22792

21722

22706

( V3نفير)

25727

21721

22781

21712

( V4سيمون)

25717

25727

26711

25711

معدل معامالت الخف
LSD

21701

22788

21711
T =1.346

V*T =3.506

الهجن

V = 3.103

النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الخضري ( : ) %

تبين نتائج الجدول (  ) 1وجود فروق معنوية بين اليجن في صفة النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الخضري ,

اذ تفوق اليجن الثالثة االولى (  V1و  V2و  )V3عمى اليجين الرابع (  , ) V4مع عدم وجود فروق معنوية بين اليجن

الثالثة االولى واعطى اليجين (  )V3اعمى نسبة بمغ  % 027667بينما اعطى اليجين الرابع (  ) V4اقل نسبة بمغ 007010

 , %وقد يعود سبب اختالف اليجن المستخدمة الى الطبيعة الوراثية ليذه اليجن التي تختمف في قدراتيا عمى تجميع المادة الجافة
(عبد الرحمن آخرون  . )2102,اما بالنسبة لتأثير الخف في صفة النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الخضري فيبين
الجدول نفسو عدم وجود فروق معنوية بين معامالت الخف  .بينما بالنسبة لتأثير التداخل بين اليجن وخف االوراق فيشير الجدول

إن المعاممة ( )%027286( )V2T1تفوقت معنويا عمى المعامالت ()V1T3
الى وجود فروق معنوية بين المعامالت  ,إذ ّ
و ( )V4T1و ( )V4T2و ( , )V4T3أما اقل نسبة مئوية لممادة الجافة كانت  % 017872عند المعاممة (.)V4T2
جدول ( ) 4تأثير الهجن وخف االوراق والتداخل بينهما في صفة النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الخضري ( . ) %
خف االوراق

T1
(بدون خف)

T2
(خف  6اوراق)

T3
(خف  21ورقة)

معدل الهجن

( V1بان)

027212

027122

007612

007992

( V2امير)

027286

027006

027152

027508

( V3نفير)

027101

027881

027702

027667

( V4سيمون)

007202

017872

007206

007011

معدل معامالت الخف
LSD

027228

007975

007916
T =0.751

V*T =1.503

الهجن

V =0.868

عدد الثمار /نبات :

تشير النتائج في الجدول ( ) 5الى انو بالرغم من وجود أختالفات في معدل عدد الثمار  /النبات إال إنيا لم تصل الى حد

المعنوية وذلك عند اختالف اليجن والخف ومعاممة التداخل بين اليجن والخف .
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جدول ( )5تأثير الهجن وخف االوراق والتداخل بينهما في صفة عدد الثمار  /نبات .
خف االوراق

T1
(بدون خف)

T2
(خف  6اوراق)

T3
(خف  21ورقة)

معدل الهجن

( V1بان)

3830

3834

4533

4036

( V2امير)

4933

4636

4634

4734

( V3نفير)

4436

4636

4431

4532

( V4سيمون)

4234

4632

4130

4331

معدل معامالت الخف
LSD

4333

4434

4435
T =5.22

V*T =13.44

الهجن

V =11.83

حاصل النبات الوحد ( كغم ) :

تشير نتائج الجدول ( ) 6الى انو بالرغم من ان اليجين ( )V3قد أعطى اعمى حاصل بمغ27712كغم  /نبات مقارنة ببقية اليجن
اال ان الفروقات لم تصل الى المعنوية  .وكذلك ىو الحال في معاممة خف األوراق لم تظير اي فروقات معنوية في ىذه الصفة
بالرغم من ان المعاممة ( )T1قد أعطت اعمى حاصل بمغت  27618كغم  /نبات .

وتظير النتائج في معاممة التداخل بين اليجن ومعامالت خف االوراق حدوث اختالفات في صفة الحاصل اال انيا لم تصل الى
حد المعنوية .
جدول( )6تأثير الهجن وخف االوراق والتداخل بينهما في صفة حاصل النبات الواحد ( كغم ) .
خف االوراق

T1
(بدون خف)

T2
(خف  6اوراق)

T3
(خف  21ورقة)

معدل الهجن

( V1بان)

27299

27212

27525

27275

( V2امير)

27916

27261

27210

27527

( V3نفير)

27861

27781

27162

27712

( V4سيمون)

27670

27688

27981

27116

معدل معامالت الخف

27618

27525

27227

الهجن

LSD

T =0.4506

V =0.9683

V*T =1.1196

طول الثمرة(سم):

تشير نتائج الجدول ( ) 7الى وجود فروق معنوية بين اليجن في صفة طول الثمرة  ,اذ تفوق اليجينان ( )V3و ()V4

عمى اليجينين ( )V1و ( )V2وتفوق اليجين ( )V1عمى اليجين ( )V2مع عدم وجود فروق معنوية بين اليجينين ()V3
و ( , )V4وأعطى اليجين ( )V3اعمى قيمة ,و بمغ 017215سم في حين اعطى اليجين ( )V2اقل طول لمثمرة بمغ027792سم .
إن ىذه النتائج تتفق مع المختار ( )0992و  Jettو  , )2115 ( Quinnإذ ذكروا بأن اصناف وىجن الخيار المختمفة تتبان فيما
ّ
بينيا من حيث طول الثمرة  ,وان السبب الرئيس ليذه االختالفات الموجودة بين اليجن قد يرجع الى التراكيب الوراثية الخاصة بيا .
فإن الجدول يشير الى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت في صفة طول الثمرة .
اما بالنسبة لخف االوراق ّ
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وتشير نتائج الجدول الى وجود فروق معنوية بين المعامالت الناتجة من تداخل اليجن مع خف االوراق في صفة طول الثمرة  ,اذ
إن المعاممة ( )V3T1اعطت اعمى قيمة بمغت  017772سم وتفوقت معنويا عمى المعامالت ( )V1T1و ( )V1T2و ( )V1T3و
ّ
( )V2T1و ( )V2T2و ( )V2T3و ( , )V3T3في حين اعطت المعاممة ( )V2T2اقل طول لمثمرة بمغت 027601سم.
جدول ( )7تأثير الهجن وخف االوراق والتداخل بينهما في صفة طول الثمرة (سم) .
خف االوراق

T1
(بدون خف)

T2
(خف  6اوراق)

T3
(خف  21ورقة)

معدل الهجن

( V1بان)

027196

027662

027221

027192

( V2امير)

027151

027601

027721

027792

( V3نفير)

017772

017221

027712

017215

( V4سيمون)

017176

017272

017016

017052

027172
T =0.509

V*T =1.019

الهجن

معدل معامالت الخف
LSD

027690
027819
V =0.5880

قطر الثمرة (سم) :

تبين نتائج الجدول ( ) 8الى وجود فروق معنوية بين اليجن الداخمة في التجربة في صفة قطر الثمرة اذ اعطى اليجين

()V3أكبر قطر لمثمرة بمغ  27085سم وتفوق معنويا عمى اليجينين ( )V4و ( )V1الذي اعطى اقل قطر لمثمرة و بمغ 2.560سم .

إن ىذه النتائج تتفق مع المختار ( )0992و  Jettو  , )2115 ( Quinnإذ ذكروا بأن اصناف وىجن الخيار المختمفة تتباين فيما
ّ
بينيا من حيث قطر الثمرة  ,وان السبب الرئيس ليذه االختالفات الموجودة بين اليجن قد يرجع الى التراكيب الوراثية الخاصة بيا .
وتشير نتائج الجدول نفسو الى وجود فروق معنوية بين معامالت خف االوراق في صفة قطر الثمرة  ,اذ تفوقت المعاممتان ()T1

و ( )T2معنويا عمى المعاممة ( )T3التي اعطت اقل قطر لمثمرة وبمغت 27589سم  .وىذه النتائج تتفق مع Rodrigues
( ) 0978إذ وجد انخفاضا معنويا في قطر القرص الزىري لنباتات زىرة الشمس عند عممية خف االوراق  ,ومع Johnson
( ) 0972إذ أكد انخفاض قطر القرص عند خف اوراق نباتات زىرة الشمس مقارنة بالنباتات التي لم تخف اوراقيا.

فإن نتائج الجدول ( )8تبين وجود فروق معنوية بين المعامالت
اما بالنسبة لمتداخل بين اليجن ومعامالت خف االوراق ّ
اذ ان المعاممة ()V3T2اعطت اعمى قطر لمثمرة وبمغت 27972سم  ,وتفوقت معنويا عمى بقية المعامالت ومنيا المعاممة
( )V1T3التي اعطت اقل قيمة وبمغت2.443سم .
جدول ( )8تأثير الهجن وخف االوراق والتداخل بينهما في صفة قطر الثمرة (سم) .
خف االوراق

T1
(بدون خف)

T2
(خف  6اوراق)

T3
(خف  21ورقة)

معدل الهجن

( V1بان)

27511

27696

27112

27561

( V2امير)

27852

27762

27662

27761

( V3نفير)

27821

27972

27652

27805

( V4سيمون)

27701

27676

27596

27660

27721
V =0.1380

27777

27589

الهجن

معدل معامالت الخف
LSD

T =0.1190
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نستنتج من التجربة أمكانية االعتماد عمى اليجين نفير في الحصول عمى بعض الصفات الجيدة مثل طول الساق  ,والنسبة
المئوية لممادة الجافة في المجموع الخضري  ,وحاصل جيد .
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