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المستخلص
نفذت التجربة الحقلٌة فً البٌوت البالستٌكٌة التابعة لمحطة بحوث قسم البستنة و هندسة الحدائق  /كلٌة
الزراعة  /جامعة تكرٌت أثناء الموسم  2102لدراسة تأثٌر خمس معامالت ألنواع مختلفة من المحالٌل
المغذٌة ( المقارنة  ) Lelli 2111 ، Viviter ، Protec ، Giant ،و هجٌنٌن من الخٌار
( ، ) Summit ، Maxeemباستخدام نظام القطع المنشقة Split Plotوزعت المعامالت حسب
تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة  R.C.B.D.و بثالثة مكررات  .بٌنت النتائج إن المحلول المغذي
 Viviterقد تفوق معنوٌا ً فً كل من الكلوروفٌل الكلً فً األوراق و وزن الثمرة و حاصل النبات
الواحد و المواد السكرٌة الذائبة إذ أعطت أعلى معدل بلغ  05..91و  .6.:18غم و  208...6غم و
 %0.82.على التتابع و أعطى المحلول المغذي  Giantتفوقا ً معنوٌا ً فً طول الثمرة فٌما أظهر
المحلول المغذي  Protecتفوقا ً معنوٌا ً فً قطر الثمرة و عدد الثمار بٌنما أعطت معاملة المقارنة تفوقا ً
معنوٌا ً فً صالبة الثمار  ،و أظهر الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً فً كل من طول الثمرة و عدد
الثمار بٌنما أعطى الهجٌن  Summitتفوقا ً معنوٌا ً فً كل من قطر الثمرة و وزن الثمرة  ،و أظهر
التداخل بٌن المحلول المغذي  Viviterو الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً فً كل من الكلوروفٌل الكلً
فً األوراق و طول الثمرة و المواد السكرٌة الذائبة بٌنما أعطى التداخل بٌن المحلول المغذي Lelli
 2111و الهجٌن  Summitتفوقا ً معنوٌا ً فً قطر الثمرة و أظهر التداخل بٌن المحلول المغذي Giant
و الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً فً عدد الثمار و أعطى التداخل بٌن المحلول المغذي  Viviterو
الهجٌن  Summitتفوقا ً معنوٌا ً فً وزن الثمرة و كان التفوق المعنوي فً حاصل النبات الواحد هو
للتداخل بٌن المحلول المغذي  Protecو الهجٌن  Maxeemإذ أعطت أعلى معدل للحاصل بلغ
 2298.10غم  ،فٌما أظهرت معاملة المقارنة للهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً فً صالبة الثمار .
الكلمات المفتاحية  :المحالٌل المغذٌة  ،هجن  ،الخٌار .

المقدمة
ٌعد الخٌار  )Cucumis sativus L. ( cucumberمن محاصٌل العائلة القرعٌة ( Cucurbitaceae
) المهمة فً بلدان العالم ومنها العراق وتعد الهند وأفرٌقٌا الموطن األصلً له  ،إذ كان ٌزرع فً هذه
المناطق منذ آالف السـنٌن ( مطلوب و آخرون  ) 05.5 ،وعلى الرغم من أن الماء ٌشكل النسبة
الكبٌرة من وزن الثمرة  ،إال أنها تمتاز بقٌمتها الغذائٌة والطبٌة لما تحتوٌه من عناصر  Caو  Pو K
والبروتٌن والكاربوهٌدرات وفٌتامٌن  Cو B0و B2والنٌاسٌن (ارناؤوط  . ) 05.1 ،وتمتاز ثمار
الخٌار بأنها مرغوبة ومحببة لدى المستهلك لذلك ٌزداد الطلب علٌها طول أشهر السنة ومن اجل سد هذا
الطلب المتزاٌد فقد حدث تطور كبٌر فً مجال إنتاج الخٌار سواء تحت ظروف الحقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . 3124 / 7 / 37
. 3124 / 21 / 31
تاريخ قبول النشر

المكشوفة أو تطبٌق تقنٌات الزراعة المحمٌة .ومن اجل زٌادة اإلنتاج فً وحدة المساحة تم إتباع
األسالٌب الزراعٌة الحدٌثة فً استنباط الهجن وكذلك إتباع تقنٌات حدٌثة لخدمة المحصول  .وتتباٌن

233

مجلة ديالى للعلوم الزراعية 3124 ، 243 - 233 : ) 3 ( 6 ،

عبد الرحمه و آخرون

هجن الخٌار األنثوي من حٌث معدل اإلنتاجٌة فً وحدة المساحة وذلك تبعا لمقدرتها الوراثٌة
والظروف البٌئٌة السائدة أثناء مدة النمو واإلنتاج ( المختار . ) 05.. ،
بٌن الشوك وآخرون (  ) 2110من طرٌق تقوٌمهم ألداء بعض هجن الخٌار تفوق الهجٌن Sweet tale
معنوٌا ً فً معدل وزن الثمرة على بقٌة الهجن للموسم األول فً حٌن أعلى معدل لوزن الثمرة للموسم
الثانً كان للهجٌن أٌوب أما فً طول و قطر الثمرة للموسم األول فكان الهجٌن المتفوق هو Sweet
 taleأما الموسم الثانً فكان أعلى معدل لطول الثمرة نتج من الهجٌن بابٌلون و أعلى معدل لقطر الثمرة
نتج من الهجٌن أٌوب و أن أعلى حاصل كلً لموسمً الزراعة كان من الهجٌن سوبر بابٌلون .
و أوضحت نتائج عمران (  ) 2118فً دراسة لهجٌنٌن من الخٌار لهلوبة و مختار و التً زرعت
تحت ظروف البٌوت المدفئة و لموسمٌن ربٌعً و خرٌفً  ،إن نباتات الهجٌن لهلوبة قد تفوق معنوٌا ً فً
كل من عدد الثمار و حاصل النبات و لكال الموسمٌن و تفوق الهجٌن لهلوبة فً طول الثمرة للموسم
الربٌعً فقط و تفوق الهجٌن مختار معنوٌا ً فً وزن الثمرة فً الموسم الربٌعً فقط.
و فً دراسة قامت بها الكتبً (  ) 2119على اثنً عشر تركٌبا ً وراثٌا ً المزروعة فً حقل مكشوف و
فً الموسم الخرٌفً وجدت أن الهجٌن فرسكو قد تفوق معنوٌا ً فً قطر الثمرة بٌنما تفوق الهجٌن بٌتا ألفا
أنثوي معنوٌا ً فً وزن الثمرة فً حٌن تفوق الهجٌن بٌتا ألفا هامادا قد تفوق معنوٌا ً فً عدد الثمار و
حاصل النبات الواحد  ،أما فً العروة الربٌعٌة فقد تفوق الهجٌن فرسكو فً طول الثمرة وقطر الثمرة و
تفوق الهجٌن بٌتا ألفا  USفً عدد الثمار و حاصل النبات الواحد .
ومن المالحظ على أسلوب خدمة نباتات الخٌار تحت ظروف الزراعة المحمٌة هً كثرة األسمدة
والمبٌدات الكٌمٌائٌة المضافة عن طرٌق التربة أو رشا" على النباتات .و فً حقٌقة األمر تعد كلها
ملوثات أو سموما" تترك أثرها السلبً اآلنً أو على المدى البعٌد فً اإلنسان والبٌئة بشكل عام  ،لذلك
ظهر اتجاه حدٌث لدى المختصٌن فً المجال الزراعً ،هو إتباع أسلوب المكافحة الباٌولوجٌة والتغذٌة
العضوٌة  Organic Nutritionكبدٌل عن المبٌدات واألسمدة الكٌمٌائٌة ( Eliaوآخرون ) 055. ،
.وكذلك أٌجاد البدائل الطبٌعٌة من المركبات الطبٌعٌة  Natural compoundsالتً ٌمكن أن تؤدي
الغرض نفسه الذي تؤدٌه المواد الصناعٌة ولكن فً الوقت نفسه ٌجب أن تكون بشكل عام اقل إن لم
تكن معدومة الخطورة على اإلنسان والكائنات الحٌة والبٌئٌة (  Abo Arabوآخرون . ) 055. ،
أكد  ) 211:( Bayoumiفً تجربة على نباتات الخٌار التً رشت بثالثة تراكٌز (0.1 ، 1.69 ، 1.9
) مل  /لتر ألحد المستخلصات الطحلبٌة البحرٌة بعد عملٌة الزراعة بـ ٌ 89وما ولموسمٌن متتالٌٌن
فأعطى التركٌز  1.9مل  /لتر أعلى حاصل للنبات وأعلى عدد للثمار.
وأضاف الجبوري ( ) 2115بأن إضافة مستخلصات الطحالب البحرٌة بتركٌز  0.9مل/لتر من
 Seaminoو  2.9مل /لتر  Seaforcelقد سببت زٌادة معنوٌة فً مؤشرات الحاصل المختلفة ( وزن
وحجم الثمار والحاصل الكلً ) لثمار الخٌار صنف . Babylon
و بٌن البٌاتً (  ) 2100فً دراسة على محصول الخٌار لبعض المستخلصات و هً الرش بـ  0مل /
لتر ماء مقطر من مستخلص الطحالب البحرٌة  Alga :11و  0مل  /لتر ماء مقطر من مستخلص
الطحالب البحرٌة  ALGATONمع التداخل بٌن المستخلصٌن فضالً عن معاملة المقارنة أن معامالت
الرش بالمستخلصات قد تفوقت معنوٌا ً فً جمٌع مؤشرات الحاصل ( طول الثمرة و قطر الثمرة و حجم
الثمرة و وزن الثمرة و عدد الثمار و الحاصل الكلً ) .
لذا فان البحث عن بدائل طبٌعٌة تتمٌز بعدم سمٌتها لإلنسان والحٌوان وغٌر ملوثة للبٌئة ورخٌصة
التكالٌف ٌعد من األهمٌة فً الوقت الحاضر لذلك تهدف هذه الدراسة إلى اختٌار مستخلص نباتً فعال
لتحسٌن نمو وحاصل الخٌار النامً فً البٌوت البالستٌكٌة  .وقد تم اختٌار هذه المغذٌات على أساس
الخلفٌة المتحصل علٌها من محتواها من المركبات الكٌمٌائٌة .
المواد وطرائق البحث
أجرٌت هذه التجربة فً محطة أبحاث قسم البستنة وهندسة الحدائق – كلٌة الزراعة – جامعة
تكرٌت– مجمع البٌوت البالستٌكٌة للموسم  ،2102فً بٌت بالستٌكً طوله 91م وعرضه 5م وارتفاعه
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0.91م ومساحة البٌت 891م . 2لدراسة تأثٌر الرش بمغذٌات مختلفة فً الحاصل الكمً و النوعً
لهجٌنٌن من الخٌار ( . ) Cucumis sativus L.حٌث تمت حراثة التربة ثم جرت عملٌات التنعٌم
والتسوٌة والري وقد تمت عملٌة تعقٌم تربة البٌت بطرٌقة التعقٌم الشمسً Solar Pasteurization of
 . Soilتم ترك  2.9م من جهتً أبواب البٌت البالستٌكً لسهولة الحركة داخل حقل التجربة وتم تحدٌد
ثالث مساطب وسط البٌت للزراعة داخل البٌت البالستٌكً بعرض  :1سم للمسطبة و0م بٌن مسطبة و
أخرى و المسافة بٌن النباتات  81سم على جهتً المسطبة  ،كانت الوحدة التجرٌبٌة عبارة عن مسطبة
واحدة بطول  0م  ،إذ تضمنت الوحدة التجرٌبٌة على  0:نبتة  ،زرعت البذور بتارٌخ 2102 / 0 / 01
 ،تمت تغطٌة البٌت البالستٌكً بغطاء من نوع البولً فٌناٌل كلوراٌد سمك  211ماٌكرون  .وتم أجراء
عملٌات الخدمة والمكافحة للنباتات كما هو متبع فً خدمة محصول الخٌار النامً فً البٌوت
البالستٌكــٌة ( المحمدي . ) 05.. ،
تصميم التجربة و التحليل اإلحصائي :
تم تنفٌذ التجربة ضمن نظام القطع المنشقة  Split plotو بثالثة مكررات حٌث أخذت الهجن القطع
الرئٌسة  Main plotبٌنما أخذت األسمدة الورقٌة القطع الثانوٌة  Sub plotو التً تم توزٌعها بإستخدام
تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة (  ) R. C. B. D.حٌث كانت المعامالت كالتالً :
 -0العامل األول  :الهجن
أ Maxeem -من إنتاج شركة  Mcavetاإلٌطالٌة .
ب Summit -من إنتاج شركة  Nickerson-zwaanالهولندٌة .
 -2العامل الثانً  :المغذٌات
أ0 Giant -مل 0 /لتر ماء
ب 0 Protec -مل 0 /لتر ماء
ت 0 Viviter -مل 0 /لتر ماء
ث 0 Lelli 2111 -مل 0 /لتر ماء
ج -المقارنة
حٌث اعتمدت هذه التراكٌز طبقا لتوصٌات الشركات المصنعة لكل من هذه األسمدة المستخدمة و كانت
عملٌة الرش تجري فً الصباح الباكر وحتى البلل التام  .وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود وعند مستوى معنوٌة  1.19و استعمل البرنامج  ( 2110) SASفً التحلٌل اإلحصائً
للبٌانات .
أجرٌت أول رشة فً  22آذار وكررت مرتٌن بواقع ٌ 09وما بٌن الرشة األولى والثانٌة وكانت
محتوٌات المغذٌات كاآلتً:

جدول .0محتوٌات المغذٌات المستخدمة فً البحث.
Giant
Potassium 995
w/v
)(K2O
Phosphore 895
w/v
)(P2O9
Mono carboxylic
acid
Multi carboxylic
acid

Protec
Potassium
6.25
w/v
)(K2O
Calcium
0.0:5
)(cao
w/v
Total
025
Humic
w/v
Extract
Humic
5.:5
acid
w/v

65
w/v
:5
w/v
95

235

65

Viviter
Potassium
)(K2O
Phosphore
)(P2O9
N

C

Lelli 2111
N
55
:5

Potassium
)(K2O
Phosphore
)(P2O9

85

Chelate
Microelement
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Folvic acid
Polys a ccharids
Auxines
Cytokinines
Vitamines
منتج أردنً من شركة
القوافل الصناعٌة
الزراعٌة  .الوكٌل فً
العراق شركة دبانة

2.85
w/v
منتج إسبانً من إنتاج
شركة TCI S.A؛

Folvic acid
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منتج إٌطالً من إنتاج
شركة CIFO S.P.A
الوكٌل فً العراق
شركة Blue Field

Natural PGR
Vitamines
Amini acid
Betaine
منج صٌنً من إنتاج شركة
Leili Agrochemistry

مؤشرات الدراسة :
من المعروف إن حاصل الخٌار هو محصول تجمٌعً ٌتكون من عدد من الجنٌات إذ بدأت الجنٌة األولى
بتارٌخ  2102/8/2وأخذت القٌاسات اآلتٌة من معدل خمس نباتات حددت عشوائٌا من كل وحدة
تجرٌبٌة -:
 - -0محتوى الكلوروفٌل الكلً فً األوراق بواسطة جهاز SPAD 912Chlorophyll meter
 -2طول الثمرة ( سم )  -0 .قطر الثمرة ( ملم )  -8.عدد الثمار ( ثمرة  /نبات )  -9 .وزن الثمرة
( غم )  -: .حاصل النبات الواحد ( غم )  -6 .الصالبة ( كغم  /سم. ) % ( T.S.S. -. . ) 2
جدول .2مواصفات تربة حقل الدراسة .
الصفة

رمل
(غم/كغم)1-

غرين
(غم/كغم)1-

طين
(غم/كغم)1-

النسجة

pH

نترات
1(ملغم.كغم )

أمونيوم
1(ملغم.كغم )

P
1(غم/كغم )

K
1(غم/كغم )

E.C
)(ds.m-1

O.M
1(غم/كغم )

الكلس
1(غم/كغم )

الجبس
1(غم/كغم )

القيمة

565

145

355

رملية
طينية

3.53

11.2

16.5

14.4

3.3

3.35

15

165

8

النتائج و المناقشة
ً
الجدول ( ٌ ) 0وضح أن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Viviterقد تفوقت معنوٌا فً المحتوى الكلً
للكلورفٌل فً األوراق و هً لم تختلف معنوٌا ً مع معاملة الرش بالمحلول المغذي  Giantفً حٌن
أعطت معاملة الكنترول أقل قٌمة لهذه الصفة بلغت  . 09.060و قد ٌعود السبب إلى الزٌادة الحاصلة
فً األوراق نتٌجة الرش بالمغذٌات النباتٌة إلى احتواء المستخلص على العناصر الغذائٌة ( النتروجٌن و
الفسفور و البوتاسٌوم ) لما لهذه العناصر من عمل فً نمو النبات  ،إذ ٌدخل عنصر النتروجٌن فً
تركٌب البروتٌنات و األنزٌمات الموجودة فً النبات و كذلك فأنه ٌشترك فً تركٌب مجامٌع
 Porphyrinsالداخلة فً تركٌب الكلورفٌالت و الساٌتوكرومات المهمة فً عملٌة التمثٌل الضوئً و
التنفس  ،و كذلك فأن عنصر الفسفور ٌنشط السكرٌات  Glucose-:-Pو  Glucose-0-Pو الذي ٌدخل
مجرى العملٌات المهمة فً تكوٌن األغشٌة الخلوٌة و من ثم زٌادة نسبة الكلورفٌل فً األوراق ( محمد ،
. ) 05.9
و لم ٌظهر أي اختالف معنوي بٌن الهجٌنٌن فً هذه الصفة .
فً حٌن أظهر التداخل بٌن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Viviterو الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً
فً هذا المؤشر و لم ٌختلف معنوٌا ً مع معاملتً الرش بمحلولً  Giantو  Protecللهجٌن نفسه و كذلك
مع الرش بالمحالٌل المغذٌة  Giantو  Viviterو  Lelli 2111للهجٌن  ، Summitبٌنما أعطت
معاملة المقارنة للهجٌن  Maxeemأقل قٌمة لهذا المؤشر و لم تختلف معنوٌا ً مع معاملة المقارنة للهجٌن
. Summit
جدول  .3تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في المحتوى الكلي من الكلورفيل في األوراق .
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المعامالت

Control

Giant

Protec

Viviter

Lelli2111

المعدل

maxeem

09.096
c
09.0.5
c
09.060
c

05.6..
a
05.89:
a
05.:22
a

0..:11
ab
06.900
b
0..19:
b

81.111
a
05.611
a
05..91
a

06.:9:
b
0..:88
ab
0..091
b

0..2.1 a

Summit
المعدل

0..081
a

* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستويات عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال . 5.55

ٌبٌن الجدول (  ) 8إن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Giantتفوقت معنوٌا ً فً طول الثمرة حٌث
أعطت أعلى معدل لطول الثمرة بلغ  09.:60سم و لم ٌختلف معنوٌا ً مع المحالٌل المغذٌة الباقٌة .
ومعاملة المقارنة أعطت أقل قٌمة بلغت  08.950سم و قد ٌعود السبب إلى كون هذه المغذٌات غنٌة
بالعناصر الغذائٌة الضرورٌة و ال سٌما النٌتروجٌن و العدٌد من األحماض األمٌنٌة التً تعمل على
تحسٌن مؤشرات جودة الثمار ( الزبٌدي . ) 2101 ،
و لقد أعطى الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً بهذا المؤشر و بزٌادة معنوٌة بلغت  %08.6:عن
الهجٌن  Summitو قد ٌرجع السبب إلى اختالف التركٌب الوراثً للهجٌنٌن .
أما فً التداخل فقد أعطى التداخل بٌن الرش بالمحلول المغذي  Viviterو الهجٌن  Maxeemتفوقا ً
معنوٌا ً فً هذا المؤشر و لم ٌختلف معنوٌا ً مع باقً المغذٌات للهجٌن نفسه فٌما أعطت معاملة المقارنة
للهجٌن  Summitأقل قٌمة بلغت  00.:11سم و التً بدورها لم تختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت
الرش بالمحالٌل المغذٌة للهجٌن ذاته .

جدول  .4تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في طول الثمرة ( سم ) .
Lelli2111 Viviter
Protec
Giant
المعامالت Control

maxeem
Summit
المعدل

09.9.0
bc
00.:11
d
08.950
b

0:.680
a
08.:11
cd
09.:60
a

0:.911
ab
08.200
d
09.099
ab

0:.658
a
08.00.
d
09.9::
a

09.59:
ab
08.000
d
09.088
ab

المعدل
0:.009
a
08.20:
b

* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستويات عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال .5.55

و ٌظهر الجدول (  ) 9أن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Protecقد تفوقت معنوٌا ً فً قطر الثمرة و لم
ٌختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش فٌما أعطت معاملة المقارنة أقل قٌمة لهذا المؤشر و التً بدورها
لم تختلف معنوٌا ً مع معامالت الرش بالمحالٌل المغذٌة  Giantو  Viviterو  Lelli 2111و قد ٌعود
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سبب الزٌادة الحاصلة فً قطر الثمرة عند الرش بالمغذٌات ألنها تعمل على تحفٌز انقسام و استطالة
الخالٌا و زٌادة المساحة الورقٌة و زٌادة عملٌة التمثٌل الضوئً و من ثم زٌادة فً قطر الثمرة (
. ) 2118 ، Jensen
و من الجدول ذاته ٌتضح أن الهجٌن  Summitقد تفوق معنوٌا ً فً هذا المؤشر على الهجٌن Maxeem
حٌث أعطى أعلى قٌمة بلغت  2..692ملم و قد ٌعود السبب إلى االختالف فً الصفات الوراثٌة للهجن
ً
خاصة عند التداخل مع التركٌب الوراثً .
و قد تكون للبٌئة التً تنمو فٌها الهجن دور مهم و
فٌما أعطى التداخل ما بٌن الرش بالمحلول المغذي  Lelli 2111و الهجٌن  Summitتفوقا ً معنوٌا ً فً
قطر الثمرة  ،فٌما أعطت معاملة الرش بالمحلول المغذي  Giantللهجٌن  Maxeemأقل قٌمة بلغت
 2:.0.5ملم .
جدول  .5تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في قطر الثمرة ( ملم ) .
Lelli2111 Viviter
Protec
Giant
المعامالت Control

maxeem
Summit
المعدل

2:.625
c
26.890
bc
26.150
b

2:.0.5
c
25.9:0
a
26.569
ab

26.5.5
abc
2...90
ab
2..820
a

26.551
abc
2..000
abc
2..190
ab

2:.520
bc
25.6.0
a
2..090
ab

المعدل
26.218
b
2..692
a

* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستوياته من عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال .5.55

ٌبٌن الجدول (  ) :أن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Protecقد أعطت أعلى قٌمة لعدد الثمار بلغ
 28..::ثمرة  /نبات و لم ٌختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش بالمحالٌل المغذٌة فً حٌن أعطت
معاملة الكنترول أقل قٌمة لعدد الثمار بلغت  21.080ثمرة  /نبات و قد ترجع الزٌادة فً عدد الثمار /
نبات عند الرش بالمغذٌات و ذلك الحتوائها على نسبة من العناصر الغذائٌة الكبرى و الصغرى و لما
لهذه العناصر من أهمٌة فً تحسٌن مؤشرات النمو الخضري و الذي أنعكس على تحسٌن مؤشرات النمو
الزهري و عقد الثمار و من ثم عدد الثمار  /نبات (  Crouchو آخرون . ) 0551 ،
و أعطى الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً فً عدد الثمار و بزٌادة معنوٌة مقدارها  %2:.60على
الهجٌن  Summitو قد ٌعود السبب إلى زٌادة البراعم الزهرٌة مما أثر فً زٌادة عدد الثمار العاقدة و
هذا ٌعود إلى الطبٌعة الوراثٌة فضال عن استجابة الهجٌن للعوامل البٌئٌة و تداخلها مع العوامل الوراثٌة
.
و أظهر التداخل بٌن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Giantو الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً إذ
أعطى أعلى قٌمة بلغت  2..810ثمرة  /نبات و لم ٌختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش و الكنترول
لنفس الهجٌن و مع معاملة الرش بالمحلول المغذي  Viviterللهجٌن  Summitفً حٌن أعطى الهجٌن
 Summitبدون رش أقل قٌمة لهذه الصفة بلغت  06.112ثمرة  /نبات و لم ٌختلف مع معامالت الرش
بالمحالٌل المغذٌة  Giantو  Protecو  Lelli 2111للهجٌن . Summit
جدول  .6تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في صفة عدد الثمار ( ثمرة  /نبات ) .
Lelli2111 Viviter
Protec
Giant
المعامالت Control
المعدل

maxeem

20.2.8
abc

2..810
a

2..180
a
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28.510
abc

26.901
ab

2:.800
a
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Summit
المعدل

06.112
d
21.080
b

21.8::
cd
28.808
a

20.:52
bcd
28..::
a

عبد الرحمه و آخرون

28.0:2
abc
28.900
a

21.56:
cd
28.290
a

21..95
b

* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستوياته من عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال . 5.55

الجدول ( ٌ ) 6وضح أن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Viviterقد أعطى أعلى وزن للثمرة و بزٌادة
معنوٌة قدرها  %:.21و  %6.08و  %01.05و  %0:.5:عن كل من معامالت الرش بالمحالٌل
المغذٌة  Lelli 2111و  Protecو  Giantو معاملة المقارنة على التتابع و أعطت معاملة الكنترول
أقل قٌمة بلغت  68..59غم و لم تخلف معنوٌا ً مع معاملة الرش بالمحلول المغذي  Giantو قد ٌعزى
السبب فً الزٌادة الحاصلة فً وزن الثمرة عند الرش بالمغذٌات لما لهذه العناصر من أهمٌة فً البناء
الحٌوي للنبات و إلى دورها فً تنشٌط عملٌة البناء الضوئً و تصنٌع المواد الكاربوهٌدراتٌة فً
األوراق و من ثم انتقالها و تخزٌنها فً الثمار مما ٌسهم فً زٌادة وزن الثمرة و من ثم زٌادة حاصل
النبات الواحد و اإلنتاج الكلً ( الزبٌدي . ) 2101 ،
و أظهر الهجٌن  Summitتفوقا ً معنوٌا ً فً هذا المؤشر و بزٌادة معنوٌة قدرها  %:.06على الهجٌن
 Maxeemو هذه تعود إلى صفة وراثٌة متعلقة بالهجٌن و سرعة تطور الثمرة .
أما فً التداخل فقد تفوقت معاملة الرش بالمحلول المغذي  Viviterللهجٌن  Summitتفوقا ً معنوٌا ً لهذه
الصفة و لم تختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش بالمحالٌل المغذٌة لنفس الهجٌن وكذلك الهجٌن
 Maxeemفً حٌن أعطت معاملة الكنترول للهجٌن  Maxeemأقل قٌمة بلغت  60.:26غم و لم
تختلف معنوٌا ً مع معاملة الرش بالمحلول المغذي  Giantللهجٌن . Maxeem

جدول  .3تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في وزن الثمرة ( غم ) .
Lelli2111 Viviter
Protec
Giant
المعامالت Control

maxeem
Summit
المعدل

60.:26
c
6..0:0
bc
68..59
c

62.16.
c
.:.150
ab
65.1.9
bc

.1.0.0
ab
.2.552
ab
.0.:.6
b

.6.009
a
...160
a
.6.:18
a

.1..95
ab
.8.002
ab
.2.8.9
b

المعدل
6..80:
b
.0...:
a

* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستوياته من عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال . 5.55

ٌبٌن الجدول (  ) .أن الهجٌن لم ٌكن له أي تأثٌر معنوي فً حاصل النبات  ،بٌنما أظهرت المحالٌل
المغذٌة تفوقا ً معنوٌا ً فً هذا المؤشر على معاملة المقارنة التً أعطت أقل قٌمة بلغت 085..08
غم/نبات و قد ٌعود السبب فً الزٌادة الحاصلة فً حاصل النبات عند الرش بالمغذٌات إلى زٌادة عدد
الثمار مما إنعكس إٌجابا ً إلى زٌادة حاصل النبات ( جدول . ) :أما التداخل فقد أعطى التداخل ما بٌن
المحلول المغذي  Protecو الهجٌن  Maxeemتفوقا ً معنوٌا ً فً هذا المؤشر إذ أعطى أعلى قٌمة بلغت
 2298.10غم/نبات و لم ٌختلف معنوٌا ً مع باقً المحالٌل المغذٌة لنفس الهجٌن و كذلك مع المحلول
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المغذي  Viviterللهجٌن  Summitبٌنما أعطت معاملة المقارنة للهجٌن  Summitأقل قٌمة بلغت
 0052غم/نبات و لم تختلف معنوٌا ً مع معاملة المقارنة للهجٌن Maxeem
جدول  .8تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في حاصل النبات ( غم ) .
Lelli2111 Viviter
Protec
Giant
المعامالت Control

المعدل

2162.59 222:.18 20:5.68 2298.10 2186.20 0::6.6: maxeem
a
a
ab
a
abcd
de
069:.:5 06:8.00 202..10 0.11.2: 06:0.56 002..52 Summit
a
cd
abc
bcd
bcd
e
0559.0. 208...6 2126.00 0518.:1 085..08
المعدل
a
a
a
a
b
* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستوياته من عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال %5

ٌشٌر الجدول (  ) 5إلى أن معاملة المقارنة قد تفوقت معنوٌا ً على باقً المعامالت فً صالبة الثمار إذ
أعطت أعلى قٌمة بلغت  6.029فٌما أعطت معاملة الرش بالمحلول المغذي  Protecأقل قٌمة بلغت
 :.092و لم تختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش بالمحالٌل المغذٌة و قد ٌعود السبب إلى تفوق
المغذٌات فً زٌادة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلٌة (  ( ) T.S.S.جدول  ) 01مما إنعكس سلبا ً على
صفة صالبة الثمار.
فٌما لم ٌكن هناك أي فرق معنوي بٌن الهجٌنٌن فً هذه الصفة .
ً
ً
أما فً التداخل فقد أعطت معاملة المقارنة للهجٌن  Summitتفوقا معنوٌا فً هذا المؤشر و لم تختلف
معنوٌا ً مع معاملتً الرش بالمحلولٌن المغذٌٌن  Giantو  Protecلنفس الهجٌن و مع معاملة المقارنة
للهجٌن  Maxeemفٌما أعطت معاملة الرش بالمحلول المغذي  Protecللهجٌن Maxeemأقل قٌمة
لهذا المؤشر بلغت  9.525و لم تختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش بالمحالٌل المغذٌة للهجٌن نفسه
و كذلك الرش بمحلولً التغذٌة  Viviterو  Lelli 2111للهجٌن . Summit
جدول  .3تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في صالبة الثمار ( كغم  /سم. ) 2
Lelli2111 Viviter
Protec
Giant
المعامالت Control

:.2.. bc :..11 ab maxeem

:.8:6 bc :.988 bc

:.819 a

Summit

6.891 a

:.669 bc :.800 bc :.669 ab :..11 ab

:..82 a

المعدل

6.029 a

:.:20 b

:.988 b

9.525 c

المعدل

:.092 b

:.86. b

* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستوياته من عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال . 5.55

ٌظهر الجدول (  ) 01أن معاملة الرش بالمحلول المغذي  Viviterقد تفوقت معنوٌا ً فً نسبة المواد
الصلبة الذائبة الكلٌة و لم تختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش فً حٌن أعطت معاملة المقارنة أقل
قٌمة لهذه الصفة و لم تختلف معنوٌا ً مع معامالت الرش بالمحالٌل المغذٌة Giantو  Protecو Lelli
2111و قد ٌعود السبب إلى الدور الفسلجً لهذه المغذٌات كما سبق شرحه و التً تعمل على تحسٌن
الصفات النوعٌة مما عمل على زٌادة نسبة المواد االصلبة الذائبة الكلٌة فً الثمار .
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و لم ٌكن هناك أي اختالف معنوي بٌن الهجٌنٌن فً هذه الصفة .
فٌما أعطت معاملة الرش بالمحلول المغذي  Viviterللهجٌن Maxeemأعلى قٌمة بلغت  0.89:و لم
تختلف معنوٌا ً مع باقً معامالت الرش بالمحالٌل المغذٌة لكال الهجٌنٌن و مع معاملة المقارنة للهجٌن
 Summitفً حٌن أعطت معاملة المقارنة للهجٌن Maxeemأقل قٌمة بلغت  %2.596و لم تختلف
معنوٌا ً مع باقً المعامالت ما عدا المعاملة المتفوقة .
جدول  .15تأثير التغذية الورقية والهجين و التداخل بينهما في . ) % ( T.S.S.

المعامالت

Control

maxeem

2.596 b

Lelli211
1
0.011 ab

0.095 a

0.00. ab 0.811 ab 0.2.. ab 0.091 ab 0.000 ab Summit

0.256 a

المعدل

0.109 b

Giant

Protec

0.196 ab 0.229 ab

0.062 ab 0.2.6 ab

Viviter

المعدل

0.89: a

0.82. a

0.205 ab

* القيم المتبوعة بالحرف نفسه لكل عامل و مستوياته من عوامل الدراسة و التداخل بينهما ال تختلف عن بعضها معنويا ً حسب اختبار دنكن
المتعدد الحدود و عند مستوى احتمال . 5.55

المصادر
ارناؤوط ،محمد السٌد. 05.1 .األعشاب والنباتات الطبٌة غذاء ودواء .الدار المصرٌة اللبنانٌة .
البٌاتً  ،مرعً رشٌد سمٌن  . 2100 .تأثٌر الرش بمستخلصات الحلبة و الثوم و بعض المستخلصات
البحرٌة فً النمو و الحاصل و المحتوى المعدنً لنباتات الخٌار( ) Cucumis sativus L.
 .رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة  .جامعة تكرٌت  .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .
جمهورٌة العراق .
الجبوري  ،محمد عبد هللا احمد موسى  . 2115 .تأثٌر حامض الهٌومٌك واألعشاب البحرٌة فً نمو
وإزهار وحاصل الخٌار ( . ) Cucumis sativus L.رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة .
جامعة تكرٌت  .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  .جمهورٌة العراق .
الكتبً  ،دٌار سلٌم  . 2119 .تقدٌر المعالم الوراثٌة و األداء لتراكٌب وراثٌة من الخٌار ( Cucumis
 ) sativus L.المزروعة على مسافات مختلفة  .رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة  .جامعة
تكرٌت  .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  .جمهورٌة العراق .
الزبٌدي  ،نهى ولٌد قادر  . 2101 .تأثٌر موعد الشتل و الرش باأللجرٌن فً نمو و إنتاجٌة صنفٌن من
البطٌخ (  . ) Cucumis meloرسالة ماجستٌر .كلٌة الزراعة و الغابات  .جامعة الموصل .
جمهورٌة العراق .
الشوك  ،رائد حكمت جاسم و نٌران صبري رشٌد و أحمد شهاب شاكر  . 2110 .تقوٌم أداء بعض
أصناف الخٌار الهجٌن تحت ظروف المنطقة الوسطى من القطر  .مجلة العلوم الزراعٌة ،
. 90 – 86 : ) 0 ( 08
المحمدي  ،فاضل مصلح . 05.. .الزراعة المحمٌة  .جامعة بغداد.وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 .جمهورٌة العراق ص .265
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 وزارة التعلٌم العالً و.  وراثة و تربٌة النباتات البستنٌة. 05.. .  فٌصل عبد الهادي، المختار
.  جمهورٌة العراق.  بغداد.  بٌت الحكمة.  جامعة بغداد. ًالبحث العلم
 تأثٌر بعض المستخلصات النباتٌة فً نمو و حاصل خٌار. 2118 .  وفاء هادي حسون، عمران
.  كلٌة الزراعة.  رسالة ماجستٌر.  ) البٌوت البالستٌكٌة المدفئةCucumis sativus L.(
.  جمهورٌة العراق. ً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم. جامعة بغداد
 وزارة التعلٌم العالً و البحث.  الجزء الثالث.  علم فسلجة النبات. 05.9 .  عبد العظٌم كاظم، محمد
.  العراق.  جامعة الموصل. ًالعلم
.  إنتاج الخضراوات. 05.5 .  عدنان ناصر و عز الدٌن سلطان و كرٌم صالح عبدول، مطلوب
.  جمهورٌة العراق.  جامعة الموصل. ً وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم. ًالجزء الثان
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ABSTRACT
The field experiment was conducted in plastic house of Horticulture and
landscape design department at the season 2102 to study the effect of five foliar
nutrition treatments ( Control , Giant , Protec , Viviter , and Lelli 2111 ) with
two kind of hybrids ( Summit , Maxeem ) . Split plot design was used an
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distributed as R.C.B.D. . It was done with three replicates . The results showed
that Viviter had superior significant in total chlorophyll content , Fruit weight ,
Plant yield , Total soluble soled so it gave higher rate reached 05..91 , .6.:18
gm , 208...6 gm , and 0.82.5 successively . Giant had superiority in fruit
length , while Protec had superiority in fruit diameter , fruit numbers . While the
control gave increasing in fruit hardness . Maxeem showed significant
superiority in fruit length and fruit numbers while Summit had significant
increasing in fruit diameter , fruit weight . The interaction between Viviter and
Maxeem significant increasing in leaf chlorophyll content , fruit length , T.S.S. ,
while the interaction Lelli 2111 with summit had superiority in fruit diameter
only . The interaction between Giant and Maxeem had significant superiority in
fruit number while the interaction between Viviter and Summit had significant
superiority in fruit weight . The significant superiority of plant yield was the
interaction between Protec and Maxeem so it gave higher rate reached 2298.10
gm while the Control of Maxeem showed superiority in fruit hardiness .
Key words : Nutrition solution , Hybrids , Cucumber
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