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Abstract 

A field experiment has been carried out in an unheated plastic house belonging to the 

Department of Horticulture and Landscaping - College of Agriculture - University of 

Anbar in two seasons, autumn 2018 and spring 2019 to study the effect of water 

tension in the production of four hybrids of cucumbers for protected cultivation, 

which three of them are locally produced at the College of Agriculture - University of 

Anbar (H2, H3, H4) compared to a hybrid approved by the Iraqi Ministry of 

Agriculture (H1) for determining the best gynoecious hybrids (locally production) to 

withstand water stress by knowing the extent of its tolerance to water stress conditions 

that simulate the environment of Anbar Governorate. under three levels of water 

tension, calculated on the basis of depletion of 30% (I1), 50% (I2) and 70% (I3) of 

available water, the experiment has been carried out According to Randomized 

completed blocks design (R, C, B and D) with three replications. The surface drip 

irrigation system with GR type drippers has been adopted to irrigate the experiment 

ground. Irrigation has been scheduled for the two growing seasons in light of the 

depletion rates mentioned above and calculated on the basis of the weight method. 

The results showed the superiority of H3 in leafy area, dry weight and number of fruits 

which were 110.69 dm2, 88.84 g and 45.61 fruit of plant-1 for the autumn season as 

compared with 117.2 dm2, 96.41g and 67.34 fruit of plant-1 in the spring season, while 

H1 hybrid gave highest yield in the autumn season reached 3.488 kg plant-1 while H3 

hybrid gave highest yield in the spring season reached 4.782 kg Plant-1. I1 treatment 

exceeded the other treatments of moisture depletion in all studied properties. 

Keywords: Cucumber Hybrids, Water Tension, Greenhouses, Moisture Depletion. 

 المقدمة

المهمة في  cucurbitaceaeمن محاصيل العائلة القرعية  .Cucumber Cucumis sativus Lيعد الخيار 
بلدان العالم ومنها العراق وتعد الهند وأفريقيا الموطن األصلي له ولذا فـإن المناخ المناسب لزراعتِه هو الجو 

%  0.65% فضاًل عن 95، يشكل الماء النسبة األكبر من وزن الثمرة إذ تشكل نسبته .الحار الرطب نسبياً 
 Aالح الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم فضاًل عن فيتامين % سكريات وكميات بسيطة من الدهون وأم1.8بروتين، 

( واهمها الجفاف وارتفاع الملوحة من العوامل Abiotic stress(. تعد االجهادات البيئية الالإحيائية )4) Cو
قليل التأثير  (Biotic stress) المحددة لإلنتاج الزراعي في اغلب دول العالم وهذا ال يعني ان االجهاد الحيوي 

اال ان النقص األكبر في اإلنتاجية عموما يعود الى االجهاد الالحيوي اذ يعد االجهاد المائي اهم الشدود البيئية 

mailto:ibrahim.anwer@uoanbar.edu.iq
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.يعد 17)التي تؤثر بشكل سلبي وضار على انتشار وانتاجية النباتات النامية في المناطق الجافة وشبه الجافة، )
راتيجية مهمة في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، لذا بات من الضروري استغالل التنوع الوراثي الطبيعي است

انتاج هجن انثوية مقاومة لإلجهادات البيئية وعلى وجه الخصوص االجهاد المائي بهدف المساهمة في اإلدارة 
 زاليال(. 18و 14المتكاملة للموارد المائية ومحاكاة البيئة الصحراوية بما يناسبها من تراكيب وراثية متميزة )

 المياه من 70 – 80 % من أكثر تستهلك والتي المروية عةا الزر  هو عالمي نطاق على للمياه الرئيسي لمستخدما
( في الخيار المعرض 11( وجد )15) ملوحتها وزيادة التربة تآكل مشاكل تجلب واإلسراف الشحة من كل وان

% من السعة الحقلية، عدم 60% و80% و100مستويات  والري وفق ثالثة لإلجهاد المائي بعد رشه بالسالسليك
% لمؤشرات المساحة الورقية والوزن 60% مقارنة مع المستوى 80% و100وجود فروق معنوية بين المستويين 
( عند دراسة تحسين انتاج خيار الزراعة المحمية تحت تأثير الري الناقص 9الجاف للمجموع الخضري. وجد )

% 15% من الماء الجاهز ان المستوى األول 35% و25 ،%15ستويات من االستنفاد والتسميد، تحت ثالثة م
% اقل حاصل بلغ 35، بينما اعطى المستوى األخير 1-طن هكتار 129.99تفوق معنويًا في حاصل النبات بلغ 

 .1-طن هكتار 113.29
خالل  تاج( تحماًل للشد المائي منمما تقدم تهدف هذه الدراسة الى تحديد أفضل هجن الخيار االنثوية )محلية اإلن

 معرفة مدى تحملها لظروف االجهاد المائي والتي تحاكي بيئة محافظة االنبار ذات السمة الصحراوية.

 المواد وطرائق العمل  

 في كلية الزراعة جامعة االنبار 2019لعام الربيعي  والموسم 2018لعام خالل الموسم الخريفي  الحقلية ُنِفَذت التجربة
وائية ـاعات العشــم القطـتصمي عامــلية ضمنتجربة ــك شرقــاً  43.3332شمااًل وخط الطول  33.4272عند خط عرض 

لدراسة استجابة بعض هجن الخيار محلية اإلنتاج  أحد البيوت البالستيكية غير المدفأة في .(R.C.B.D)كاملة ـال
سم وزعت عرضيًا في  50مسطبة الن مسطبة عرض يثالثقسم البيت الى ست و  لمستويات مختلفة من الشد المائي،

نفذت التجربة بثالثة قطاعات كل قطاع يتكون من اثنتي  سم. 50مسطبة واخرى  بينالبيت البالستيكي والمسافة 
 تجربية،نبات لكل وحدة  19بواقع  مسطبة،وُزِرَع خط واحط في كل  ةتجريبيعشرة مسطبة بواقع مسطبة لكل وحدة 

فلينية بوسط مكون من  بأطباق 13/9/2018زرعت بذور الموسم األول بتاريخ سم. 33المسافة بين كل نبات وآخر 
ثم شتلت في البيت البالستيكي  (1-مل لتر 1البنتانول وبتركيز  فطري المبيد البعد تعقيم الوسط واالطباق ب)البيتموس 

وتمت المباشرة بجدولة الري وفق  26/9/2018تاريخ ببعد أسبوعين من الزراعة بعد ظهور ورقتين حقيقيتين 
.زرعت بذور الموسم الثاني بتاريخ 31/12/2018لغاية نهاية الموسم األول بتاريخ  18/10/2018المعامالت بتاريخ 

بنفس طريقة الموسم األول ثم نقلت الى المكان المستديم بعد ظهور الورقة الحقيقية الثانية بتاريخ  25/1/2019
تم . 15/5/2019ولغاية نهاية الموسم بتاريخ  10/3/2019وتمت المباشرة بجدولة الري بتاريخ  15/2/2019

تحماًل للشد  لغرض تحديد أفضل الهجن (4Hو 2H ،3Hًا وهي )محليمنتجة هجن من الخيار االنثوي ثالثة  استخدام
 هجين معتمدفضاًل عن  .مدى تحملها لظروف االجهاد المائي والتي تحاكي بيئة محافظة االنبار ومعرفة المائي
% 50وعند استنزاف  1I %30ثالثة مستويات ري عند استنزاف الثاني  . والعاملاستخدم لغرض المقارنة (1Hمحليا)
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2I  3%70وعند استنزافI  ،تم تقدير المحتوى الرطوبي للتربة باستعمال الطريقة الوزنية لقياس  من الماء الجاهز
 نماذج اخذترطوبة التربة، ولمتابعة التغيرات الرطوبية في التربة وتحديد وقت االرواء وتحديد عمق الماء المضاف. 

ج في فرن المايكروويف تقدير المحتوى الرطوبي في نماذج التربة بتجفيف النماذ وتمالتربة من منطقة الجذور الفعالة 
(Microwave oven ولمدة عشر دقائق بعد ان تم تعيير مدة التجفيف لفرن المايكروويف مع الفرن الكهربائي )

عملية تقييم المحتوى الرطوبي للتربة بأخذ عينات عشوائية من  جرت. (21)على وفق الطريقة المقترحة من قبل 
%( من الماء الجاهز تم الري 70% و50،%30تجربة وعند استنفاذ )الوحدات التجريبية بشكل مستمر طول مدة ال

وقدر المحتوى الرطوبي على وفق  الحقلية،بإضافة عمق الماء الالزم للوصول الى المحتوى الرطوبي عند السعة 
 .(8) ذكرهاالمعادلة التي 

 ) =  θw                                                                   إذ ان : 
Msw−Ms

Ms
 ) × 100 

θw .النسبة المئوية الوزنية للرطوبة = Msw .)غم( كتلة التربة الرطبة = Ms .)كتلة التربة الجافة )غم = 
 ( وكما يلي10)وحسب عمق الماء المضاف اعتمادًا على المعادلة التي ذكرها 

* Dfb ) * wW -f.c Wd = ( 

 = الرطوبة الوزنية عند السعة الحقلية )%(. f.cW= عمق الماء الواجب اضافته )سم(.   d إذ ان: 
Ww   .)%( الرطوبة الوزنية قبل الري مباشرة =fb  =(.3-الكثافة الظاهرية للتربة )ميكا غرام م 

D .)عمق المنطقة الجذرية )سم = 

 .( م0.3 – 0بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة الدراسة قبل الزراعة للعمق ) 1جدول 

 القيمة وحدات القياس الصفة القيمة وحدات القياس الصفة

 الرمل

 1-غم كغم

245 PH - 7.80 

 EC 1-Dm m 3.22 561 الغرين

 OM 194 الطين

 1-غم كغم

1.60 

  النسجة
مزيجة 
 غرينية

CaSO4 58.90 

 CaCO3 173.09 1.33 3-ميكاغرام م الكثافة الظاهرية

رطوبة التربة الحجمية 
عند 

 الشدود)كيلوباسكال(

0 

 

62.3 CEC 
سنتي مول شحنة 

 11.77 1-كغم

33 40.1 N 
 1-ملغم كغم

70.00 

100 30.5 P 40.00 

500 23.5 K 142.00 

1500 23.4    

    16.7 % الماء الجاهز

 معنــوي وتمــت المقارنــة بــين المتوســطات باســتخدام اختبــار اقــل فــرق  ،الجــين ســتاتحللــت النتــائج بواســطة برنــامج 

(L.S.D) (1% )5مستوى معنوية  ىعل. 
 الصفات المدروسة:
 .(19) -وحسب المعادلة التالية:  (:2المساحة الورقية )دسم

 ( =2المساحة الورقية)دسم          
الوزن  الجاف لالوراق× المساحة الورقية لالقراص

الوزن  الجاف لالقراص
                      

 عدد األوراق للنبات× المساحة الورقية للنبات = مساحة الورقة         
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تم اخذ المجموع الخضري لخمسة نباتات من كل وحدة تجريبية وتم تقطيعها  الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم(:
لحين ثبات الوزن  ºم 70طع صغيرة ووضعت العينات في أكياس ورقية وتم تجفيفها في فرن كهربائي بدرجة الى ق

 تم حساب عدد الثمار الكلية في (.1-عدد الثمار/ نبات )ثمرة نبات (.3واحتسب الوزن الجاف واستخرج المعدل. )
 تم حسابه وزن الثمرة )غم(. .ةالتجريبيلجميع الجنيات ثم تقسم على عدد النباتات في الوحدة  ةالتجريبيالوحدة 

 بالقانون االتي:

 وزن الثمرة)غم( = حاصل الوحدة التجربية )غم( / عدد الثمار في الوحدة التجربية. 
 على عدد النباتات في نهاية موسم النمو ةالتجريبي(.  تم حسابه بقسمة حاصل الوحدة 1-نبات حاصل النبات )كغم

 .ةالتجريبيفي الوحدة 
 والمناقشة النتائج 

 دولجـالنتائج في  اشارت (.1-نبات 2تأثير الهجين والشد المائي والتداخل بينهما في معدل المساحة الورقية )دسم
الموســم الربيعــي تفوقــًا الــى عــدم وجــود فــروق معنويــة بــين الهجــن فــي الموســم الخريفــي فــي حــين أظهــرت نتــائج  2

تــي مقارنــة بأقـل مســاحة ورقيـة أعطاهــا الهجـين الرابــع وال 1-نبـات 2دســم 120.34معنويـًا للهجــين الثـاني الــذي بلـغ 
ى ، أظهرت نتائج مستويات الري في الموسمين الخريفي والربيعي تفوقًا معنويـا للمسـتو 1-نبات 2دسم 99.89بلغت 

 2دسـم 98.57و 90.43مقارنة بالمستوى الثالـ  البـالغ    1-نبات 2دسم 131.76و 112.49األول للري اذ بلغ 
 ، فيما لم تظهر نتائج التداخل فروقًا معنوية لكال الموسمين.1-نبات

وسمين ( للم1-نبات 2)دسم تأثير الهجين والشد المائي والتداخل بينهما في معدل المساحة الورقية 2جدول 
 2019والربيعي  2018الخريفي 

 

 

 

اوضحت  (.1-المائي والتداخل بينهما في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم نباتتأثير الهجين والشد 
ال كوجود فروقًا معنوية في الموسمين الخريفي والربيعي بين الهجن اذ تفوق الهجين الثال  في  3نتائج الجدول 

الذي اعطى اقل قيمة في 4H بالتتابع مقارنة بالهجين الرابع   1-غم نبات 96.41 ، 88.84الموسمين واعطى 
بينما اعطى الهجين الثاني اقل قيمة في الموسم الربيعي بلغت  1-غم نبات 76.05الموسم الخريفي بلغت 

  في، كما أظهرت النتائج فروقًا معنوية لمستويات الري اذ تفوق المستوى األول للري معنوياً  1-غم نبات 89.81
للموسم الخريفي والربيعي بالتتابع مقارنة بالمستوى  1-باتغم ن 97.77و  88.21كال الموسمين حي  بلغ 

  .1-غم نبات 88.99و  77.79الثال  والذي اعطى اقل قيمة بلغت 

 2019الموسم الربيعي  2018الخريفي  الموسم
 الهجين

(H) 
 (Iمستويات الري )

 Hمعدل 
 (Iمستويات الري )

 H 1Iمعدل 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 

1H 121.21 119.84 79.39 106.81 127.69 113.74 94.39 111.94 
2H 107.29 105.62 88.59 100.50 147.01 108.25 105.76 120.34 
3H 113.89 114.85 103.34 110.69 136.80 108.26 106.53 117.20 
4H 107.56 105.72 90.41 101.23 115.54 96.53 87.59 99.89 

  I 112.49 111.51 90.43  131.76 106.69 98.57معدل 
LSD I 7.99 

0.05 
7.13 

0.05 LSD H N. S 8.24 
LSD IH N. S N. S 
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( 1-باتتأثير الهجين والشد المائي والتداخل بينهما في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم ن 3جدول 
 2019والربيعي  2018للموسمين الخريفي 

 

أظهرت نتائج  .الخريفيفي حين كانت نتائج التداخل بين عاملي الهجين ومستويات الري غير معنوية في الموسم 
الموسم الربيعي الموضحة في الجدول ذاته فروقًا معنوية للتداخل بين الهجين وعامـل الـري حيـ  سـجلت المعاملـة 

1I3H  3مقارنـة مـع اقـل وزن جـاف كـان فـي المعاملـة  1-غم نبـات 111.34اعلى وزن جاف بلغI2H  والتـي بلغـت
 .1-غم نبات 83.62

لمعنـوي الـى التفـوق ا 4اشـار الجـدول  (.1-تأثير الهجين والشد المائي والتداخل بينهمـا فـي عـدد الثمـار )ثمـرة نبـات
 1-ثمــــرة نبــــات 67.34و  5.954للهجــــين الثالــــ  بعــــدد الثمــــار المنتجــــة لكــــل نبــــات فــــي كــــال الموســــمين اذ بلــــغ 

 48.15و 41.19للموســمين الخريفــي والربيعــي بالتتــابع مقارنــة بأقــل عــدد ثمــار فــي الهجــين الرابــع والــذي اعطــى 
ى األول في الموسمين الخريفي والربيعي بالتعاقب، في حين بينت مستويات الـري تفوقـًا معنويـًا للمسـتو  1-ثمرة نبات

والـذي بلـغ  I3بالتتـابع مقارنـة بالمسـتوى الثالـ   1-مـرة نبـاتث 66.06و  45.14في كـال الموسـمين والـذي اعطـى 
،  ولـــم تظهـــر نتـــائج التـــداخل بـــين عـــاملي الدراســـة أي فـــروق معنويـــة فـــي كـــال  1-ثمـــرة نبـــات 52.40 ، 41.71

 الموسمين.
ريفي ( للموسمين الخ1-)ثمرة نبات تأثير الهجين والشد المائي والتداخل بينهما في عدد الثمار 4جدول 

 2019والربيعي  2018

 2019الموسم الربيعي  2018الخريفي الموسم 
 الهجين
(H) 

 Hمعدل  (Iمستويات الري ) Hمعدل  (Iمستويات الري )
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 

1H 93.50 88.46 76.83 86.26 95.35 93.09 98.67 95.71 
2H 89.05 79.39 75.81 81.42 89.09 96.71 83.62 89.81 
3H 92.27 91.50 82.77 88.84 111.34 89.42 88.46 96.41 
4H 78.04 74.37 75.73 76.05 95.30 94.57 85.19 91.69 

  I 88.21 83.43 77.79  97.77 93.45 88.99معدل 
LSD I 8.07 0.05 4.29 0.05 
LSD H 9.32 4.96 
LSD IH N. S 8.59 

 2019الموسم الربيعي  2018الموسم الخريفي 
 الهجين
(H) 

 Hمعدل  (Iمستويات الري ) Hمعدل  (Iمستويات الري )
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 

1H 49.47 43.46 39.33 44.09 67.11 57.85 52.80 59.25 
2H 41.84 44.58 42.05 42.82 66.64 61.26 53.53 60.47 
3H 45.59 45.30 45.95 45.61 75.96 64.14 61.92 67.34 
4H 43.64 40.42 39.50 41.19 54.53 48.58 41.34 48.15 

  I 45.14 43.44 41.71  66.06 57.96 52.40معدل 
LSD I 2.66 0.05 3.71 0.05 
LSD H 3.07 4.28 
LSD IH N.S N.S 
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جـود و  5أكـدت النتـائج فـي جـدول  (.1-والتداخل بينهما فـي معـدل وزن الثمـرة )غـم ثمـرةتأثير الهجين والشد المائي 
لـغ باختالفات معنوية للهجن في الموسم الخريفي لصفة وزن الثمرة اذ تفوق الهجين األول بإعطائـه اعلـى وزن ثـرة 

، فيمــا تفــوق الهجــين  1-غــم ثمــرة 71.53مقارنــة باقــل قيمــة كانــت فــي الهجــين الثالــ  بلغــت  1-غــم ثمــرة 78.95
 ثال مقارنة بأقل وزن ثمرة في الهجين ال 1-غم ثمرة 80.38الرابع في الموسم الربيعي اذ اعطى اعلى قيمة بلغت 

ى ، لــم تظهــر نتــائج مســتويات الــري فروقــًا معنويــة فــي الموســم األول فيمــا تفــوق المســتو 1-غــم ثمــرة 71.23البــالغ 
 مقارنــة بالمســتوى الثالــ  الــي اعطــى اقــل قيمــة بلغــت 1-غــم ثمــرة 79.15 األول للــري فــي الموســم الربيعــي اذ بلــغ

، في حين لم تظهر نتـائج التحليـل االحصـائي أي فـروق معنويـة للتـداخل بـين عـاملي الدراسـة  1-غم ثمرة 74.09
 في كال الموسمين .

 

لخريفي ( للموسمين ا1-تأثير الهجين والشد المائي والتداخل بينهما في معدل وزن الثمرة )غم ثمرة 5جدول 
 2019والربيعي  2018

الـى وجـود  6أشـارت نتـائج جـدول  (.1-الهجين والشد المـائي والتـداخل بينهمـا فـي حاصـل النبـات )كغـم نبـاتتأثير 
فروقًا معنوية في صفة حاصل النبات الواحد بين الهجـن اذ تفـوق الهجـين األول معنويـا فـي الموسـم الخريفـي وبلـغ 

كغم  4.782ربيعي وأعطى اعلى حاصل بلغ بينما تفوق الهجين الثال  معنويًا في الموسم ال 1-كغم نبات 3.488
 1-نبــات كغــم 3.877و 3.068، مقارنــة بــالهجين الرابــع الــذي ســجل اقــل قيمــة فــي كــال الموســمين بلغــت 1-نبــات

 بالتتابع. 

أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي الجــدول نفســه اختالفــات معنويــة بــين مســتويات الــري اذ تفــوق المســتوى األول للــري 
في الموسمين الخريفي  1-نبات كغم .1905و 3.397بلغ سمين بإعطائه اعلى حاصل للنبات معنويًا في كال المو 

لكـــال  1-نبـــات كغـــم 3.857و 3.061والربيعـــي بالتتـــابع مقارنـــة بالمســـتوى الثالـــ  الـــذي اعطـــى اقـــل حاصـــل بلـــغ 
الموســـمين الخريفـــي والربيعـــي بالتتـــابع، فـــي حـــين أشـــارت نتـــائج التـــداخل الـــى عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة فـــي كـــال 

كــان أكثــر تحمــال للشــد  3Hان الهجــين الثالــ   6و 5، 4، 3، 2أثبتــت النتــائج الموجــودة فــي الجــداول  الموســمين.
الثمــار فــي كــال الموســمين وتفــوق فــي حاصــل المــائي اذ تفــوق فــي صــفات المســاحة الورقيــة والــوزن الجــاف وعــدد 

يعـود الـى تـأقلم مثـل هـذه الهجـن محليـة اإلنتـاج الـى الظـروف المحليـة السـائدة قـد النبات في الموسم الربيعـي وهـذا 
كثــر وضــوحًا فــي ســلوا الهجــن المحليــة اإلنتــاج مقارنــة مــع هجــين األكانــت  ربمــا وان جينــات تحمــل الشــد المــائي

 2019الموسم الربيعي  2018الموسم الخريفي 
 الهجين
(H) 

 Hمعدل  (Iمستويات الري ) Hمعدل  (Iمستويات الري )
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 

1H 80.60 79.94 76.31 78.95 86.08 77.64 75.74 79.82 
2H 76.78 71.06 71.86 73.23 77.61 74.32 71.15 74.36 
3H 71.70 73.05 69.85 71.53 69.93 74.25 69.52 71.23 
4H 72.55 75.74 76.27 74.85 82.98 78.21 79.96 80.38 

  I 75.41 74.95 73.57  79.15 76.11 74.09معدل 
LSD I N.S 0.05 3.95 0.05 
LSD H 4.29 4.57 
LSD IH N.S N.S 
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وهـذا يعطينـا لتي تسببت بعدم انخفاض الحاصل بدرجـة كبيـرة كمـا حصـل فـي الهجـين المعتمـد واالمقارنة المستورد 
مؤشــر الــى إمكانيــة نشــر مثــل هــذه الهجــن فــي بيئــات محليــة أخــرى لغــرض زيــادة االســتقرار الــوراثي لهــذه التراكيــب 

 الوراثية.
ريفي ( للموسمين الخ1-نباتتأثير الهجين والشد المائي والتداخل بينهما في حاصل النبات )كغم  6جدول 

 2019والربيعي  2018

 

 ،يفي حالة اإلجهاد المائي الشديد يتـأثر معـدل البنـاء الضـوئي سـلبًا بسـبب انخفـاض نشـات انزيمـات البنـاء الضـوئ
مـن  بسبب نقص المحتوى المائي للورقة وزيادة تركيـز االيونـات ويصـبل النشـات األنزيمـي عـاماًل محـددًا ربمـا أكثـر

 ســبب انخفاضــًا فــي معــدل انقســامفإنــه ي فــي المســاحة الورقيــة(. أمــا تــأثير الجفــاف 20)  ثــاني أوكســيد الكــاربون.
يســبب انخفــاض عمليــة البنــاء الضــوئي  وهــذا واســتطالة الخاليــا ممــا ينــتج عنــه أوراق ذات مســاحة ســطحية صــغيرة

 يـؤدي(، ممـا 12)الثغـور كسيد الكاربون الداخل عبـر نتيجة انخفاض كمية الماء الممتص وانخفاض كمية ثاني أو 
صــان الــى انخفــاض بنــاء الكاربوهيــدرات والبروتينــات واخــتالل بنــاء هرمونــات النمــو المختلفــة وبالتــالي يــؤدي الــى نق

 (.7المادة الجافة في المجموع الخضري والتي هي أساس انتاج الحاصل )
ها مـن قبـل ان ارتفاع المحتوى الرطوبي )انخفاض الشد الرطوبي( قد زاد من جاهزية العناصر الغذائيـة وامتصاصـ

ـــادة الحاصـــل فـــي حـــين ان مســـتويات  النبـــات ممـــا أدى الـــى تحســـين النمـــو الخضـــري وزيـــادة االزهـــار وبالتـــالي زي
الـــى وجـــود التـــأثيرات الســـلبية لإلجهـــادات المائيـــة فـــي  ىدأالمـــنخفض )ارتفـــاع الشـــد الرطـــوبي(  المحتـــوى الرطـــوبي

هرمونـات لمـواد الغذائيـة المصـنعة والنشـات األنزيمـي والالعمليات الحيوية للنبات كعمليـة التركيـب الضـوئي وانتقـال ا
، 9 ،6، 5)(. مما أدى الى انخفاض عدد الثمار وقلة الحاصل هذا يتفق مع 2) الة الخالياالنباتية وانقسام واستط

كـان  1Iكان أفضل الهجن في النمـو والحاصـل وان مسـتوى الـري  3Hبالنهاية يمكن القول ان الهجين . (19و 13
فـي مسـتوى ري  3Hاألفضل إلعطاء النباتات أفضل مواصفات النمو والحاصل لذا يمكـن التوجيـه بزراعـة الهجـين 

1I ..كما تؤشر النتائج حاجة نبات الخيار الى االرواء المتقارب بريات خفيفة 
 

 

 2019الموسم الربيعي  2018الموسم الخريفي 

 الهجين
(H) 

 (Iمستويات الري )
 Hمعدل 

 (Iمستويات الري )
 H 1Iمعدل 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 
1I 

%30 
2I 

%50 
3I 

%70 
1H 3.986 3.476 3.002 3.488 5.776 4.502 3.997 4.758 
2H 3.196 3.137 3.024 3.119 5.177 4.551 3.809 4.512 
3H 3.270 3.300 3.210 3.260 5.284 4.753 4.308 4.782 
4H 3.136 3.058 3.009 3.068 4.522 3.794 3.316 3.877 

  I 3.397 3.243 3.061  5.190 4.400 3.857معدل 
LSD I 0.215 

0.05 
0.382 

0.05 LSD H 0.249 0.441 
LSD IH N.S N.S 
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