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نفذت التجربة في أحد البيوت البالستيكية التابع لقسم البستنة وهندسة الحدائق / كلية 
تم تلقيح  2021خالل الموسم الخريفي  2م 500جامعة األنبار. بمساحة  /الزراعة 

محليًا وتم اجراء عملية التحوير الجنسي عليها إلنتاج أزهار ذكرية ه مستنبطين ساللت
 ،األخرى. شملت الدراسة ستة مواعيد جني واستخراج البذوروتعتبر ملقح للساللة 

ورمز  يوم من التهجين واالستخراج المباشر للبذور 55و 50، 45 جني الثمار بعد
يوم من التهجين  55و 50 ،45 وجني الثمار بعد، بالتتابع T5و T1، T3لها 

والرش  ،بالتتابع T6و T2، T4ورمز لها  يوم من الجني 5واستخراج البذور بعد 
 S0، S1ورمز لها  1-غم لتر 3و BREXIL DUO 0، 1.5بثالثة تراكيز من مادة 

اظهرت نتائج التحليل ، تم جمع الثمار واستخراج بذورها حسب المواعيد بالتتابع. S2و
على   BREXIL DUOورش موعد جني الثمار واستخراج البذورتأثير االحصائي 

يوم من التهجين وموعد استخراج  55 بعدادى موعد الجني  خصائص البذور المنتجة.
يوم من الجني الى زيادة قطر الساق في البزوغ الحقلي والوزن الجاف  5 البذور بعد

اظهرت  ملغم بالتتابع. 47.464ملم و 2.288اعطت قيما  للبزوغ الحقلي للشتالت اذ
غم 3تفوقًا في خصائص النمو الخضري بتركيز  BREXIL DUOالمعاملة بمادة 

الى مواصفات  باإلضافةملغم بالتتابع.  47.870ملم و 2.151حيث بلغت 1-لتر
المتمثلة بنسبة االنبات وسرعة االنبات ووزن البذور في الثمار ومعدل حاصل  البذور

يوم من التهجين وموعد  55البذور في الوحدة التجريبية في الثمار التي تم جنيها بعد 
  BREXIL من مادة 1-لتر غم 3لرش بتركيز يوم من الجني وا 5استخراج البذور بعد 

DUO 3.416( و1-بذرة )يوم 5.266و 4.479)%( و 98.222و 000.99كانت 
 )غم( على التوالي. 165.094و 170.700( و1-)غم ثمرة 3.301و
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Abstract 

The experiment was carried out in one of the greenhouses of the Department of 

Horticulture and Landscaping / College of Agriculture / University of Anbar. With an 

area of 500 m2 during the autumn season 2021, two locally derived strains were 

pollinated and a sexual modification process was performed on them to produce male 

flowers and it is considered a pollinator for the other strain. The study included six dates 

of harvesting and seed extraction, harvesting fruits after 45, 50 and 55 days of 

hybridization and direct extraction of seeds, symbolized by T1, T3 and T5 sequentially, 

and harvesting fruits after 45, 50 and 55 days of hybridization and extracting seeds after 

5 days of harvest and symbolized by T2, T4 and T6 sequentially. and spraying with 

three concentrations of BREXIL DUO 0, 1.5 and 3 gm. l-1 and symbolized by S0, S1 

and S2 sequentially. The fruits were collected and their seeds extracted according to the 

dates. The harvesting date after 55 days of hybridization and the date of seed extraction 

after 5 days of harvesting led to an increase in stem diameter in field emergence and 

dry weight of field emergence of seedlings if they gave values of 2.288 mm and 47.464 

mg sequentially. Treatment with BREXIL DUO showed superiority In the 

characteristics of vegetative growth at a concentration of 3 g l-1, which amounted to 

2.151 mm and 47.870 mg respectively, in addition to the specifications of the seeds 

represented by the percentage of germination, speed of germination, weight of seeds in 

fruits and average seed yield in the experimental unit in fruits that were harvested after 

55 days of hybridization and date Extraction of seeds after 5 days of harvesting and 

spraying with a concentration of 3 g l-1 of BREXIL DUO was 99.000, 98.222 (%), 

4.479, 5.266 (seed day-1), 3.416, 3.301 (gm. fruit-1), 170.700 and 165 .094 (g) 

respectively 

 

 

Keywords: Cucumis sativus, Crosses, Seeds extraction, Harvest date, Hybrid.  
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 المقدمة

 الهند هو الموطن االصلي للخيار، . يعتقد ان شمال.Cucumis sativus Lواالسم العلمي   Cucumberالخيار
والخيار نبات عشبي  ،مهمةيزرع في جميع انحاء العالم وعلى نطاق واسع لذلك يعتبر من محاصيل الخضر ال

تعمل هذه المحاليق على امكانية  زاحف حولي، السيقان متفرعة ومغطاة بشعيرات خشنة وتحتوي على المحاليق،
(. يتضمن برنامج 20د على امكانية تربيتها عموديا )تسلق نبات الخيار في حالة توفر لها السنادات وهذا يساع

لنقل  ،مواصفات مناسبة تلبي طلب المربي تيار االباء حيث يجب ان تكون ذاتالتربية والتهجين العناية الجيدة باخ
 الى الجيل الجديد االباء المختارة هذه الصفات المطلوبة والتي تتناسب مع طموح المربي والغرض من التهجين من

على  ث تركت الثمار. تم تقييم االداء البيوكميائي والفسيولجي عند اكتمال مرحلة النضج في ثمار الخيار حي)22)
تقييم البذور من حيث االنبات  التهجين، وكانيوم بعد  55و 50و 45و 40و 35و 30متفاوتة  أليامالنبات 

بذرة والكتلة الجافة من خالل اجراء االختبارات عليها باالشعة السينية  1000والحيوية والمحتوى المائي ووزن 
، 45جودة فسيولوجيا بعد  أفضلعلى  صول الهجين صنف اوميغاوالتحاليل االنزيمية والفسيولوجية اكدت ان ح

 (.11، اذ تكون هذه البذور الناتجة عالية الحيوية )لون الثمار ابيض مخضرا أصبحندما يوما بعد االزهار ع 55
كذلك فان خزن الثمار بعد الحصاد عند وصول الثمار الى النضج يزيد من تركيز العناصر الغذائية داخل البذور 

 (.21وبالتالي زيادة جودة البذور المنتجة ) نسبة االنبات ووزن البذوروالتي تعمل على زيادة 
للتغذية الورقية دور اساسي في تامين متطلبات النبات من العناصر الغذائية وعالج فعال في الفترات الحرجة 

ن استعمال التغذية الورقية مع والحساسة من مراحل نمو النبات والتي تكون الجذور عاجزة عن توفيرها اذ يمك
اكثر فاعلية واسرع مقارنة مع التسميد االرضي ويمكن اجراؤها لمرات  تأثيرهاالعناصر الكبرى والصغرى ويكون 

عديدة لكي تسد من حاجة النبات، اضافة الى ان التغذية الورقية فعالة لعالج نقص العناصر وخصوصا العناصر 
تثبيتها عند اضافتها الى التربة مما يسبب التقليل من جاهزيتها اذ يؤثر سلبا  او الصغرى، نتيجة لترسيبها وفقدها

(. في حين تلعب العناصر الصغرى والمتمثلة بالبورون والزنك دورا مها في نمو النبات وتطورة 9و 2على النبات )
واالخصاب وبالتالي تاثيرها وتحمل االجهاد وتكوين الكربوهيدرات والبروتينات فضال عن دورها في عملية التلقيح 

( كل هذا يساهم في انتاج بذور ذات مواصفات 5( في انتاج البذور الهجينة ذات المواصفات الكمية والنوعية المهم
تفادي موجات البرودة المنخفضة التي تحصل في الموسم  لغرضعالية وتقليص موعد استخراج البذور وجني الثمار 

تسبب العديد من المشاكل وتؤثر سلبيا على نوعية البذور المنتجة  الخيار مما الخريفي والتي تؤثر على محصول
 في الموسم الخريفي.

 :هدفت الدراسة الى
 معرفة تاثير موعد حصاد الثمار بعد التهجين على حيوية وجودة البذور. .1
 .الحصاد على جودة البذور المنتجة معرفة قابلية خزن الثمار بعد .2
 .على حيوية بذور الجيل االولات رش بعض المغذيتأثير  .3
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 المواد وطرائق العمل

سم  50وحفر خنادق في أماكن عمل المساطب وبعمق  ،تم حراثة تربة البيت وإجراء عمليات التعديل والتسوية
وتم وضع داخل الخندق البالستك  ،2م 500سم على طول البيت البالستيكي الذي بلغت مساحته  60وعرض 

وتم تحليلها بأخذ عدة عينات عشوائية من أماكن متفرقة من الحقل وعلى أعماق مختلفة من  ،وتم إضافة التربة
ثم مزجت العينات مع بعضها البعض لتجانسها وأخذت عينة مركبة حللت في كلية الزراعة جامعة  ،سم 30-10

مساطب   5تيكي على. تم تقسم البيت البالس1االنبار المختبر المركزي لتحديد خصائصها وكما مبين في جدول 
كما تم تغليف البيت  ،سم 40 سم، وكان ارتفاع المسطبة  90. وبين مسطبة واخرى م 52وطول سم 80بعرض 

وتم ربط شبكة منظومة الري بالتنقيط وبخطين على كل  ،مايكرون  180البالستيكي بالبولي اثيلين المدعم سمك 
نباتات  10على  سم واحتوت الوحدة التجريبية X 30سم  40سم اي بين نبات واخر  40مسطبة وبين منقط واخر 

 .م من المسطبة 3.20يبية في بحدود ( بلغت مساحة الوحدة التجر ت لكل جانب من المسطبة وبالتبادلنباتا 5)

 .بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية في تربة الدراسة 1جدول 

 الوحدة القيمة الصفة

 مايكروسيمنز EC 1500درجة التوصيل الكهربائي 
 1-ملغم كغم  TDS 673االمالح الكلية الذائبة 
 _____/_ pH 6.5 درجة تفاعل التربة 

 1-غم كغم CaSO4 ZEROالجبس
 1-ملغم كغم 121 الصوديوم
 1-ملغم كغم 36 البوتاسيوم
 1-ملغم كغم 88.8 الكالسيوم

 1-غم كغم % 84.3 الرمل
 1-غم كغم % 8.5 الطين
 1-كغم غم % 7.2 الغرين

 رملية مزيجية نسجة التربة
 تربة 1-ملغم كغم % N) ) 0.025 النيتروجين

( وبسبب كون C1060-C1058تم استخدام ساللتين نقيتين ومتباعدتين وراثيًا ومستنبطة محليًا من قبل المشرف )
؛ البد من فقطى ازهار انثوية % اي تحتوي علGynecious 100السالالت الخاصة بالزراعة المحمية انثوي 

؛ اذ تمت جراء عملية التهجين بين السالالتاجراء تحوير جنسي الحدى السالالت وتحويلها الى ذكرية لغرض ا
( برشها بمواد التحوير)نترات الفضة وثايوسلفات الصوديوم( بعد ظهور اول C1060معاملة السالالت االنثوية )

تهجين بين السالالت االزهار الذكرية بهدف اجراء عملية الورقة حقيقية حيث تعمل هذه المواد على تشجيع ظهور 
 .وانتاج الهجن
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زرعت البذور بأطباق فلينية وبوسط زراعي مكون من البيتموس )تم تعقيم االطباق والوسط بواسطة مبيد فطري قبل 
زهار ذكرية قبل الساللة األنثوية للحصول على أ 2021/9/10زرعت الساللة المستخدمة كأب بتاريخ  ،الزراعة(

 .2021/9/15والساللة األنثوية بتاريخ  ،ذات حيوية عالية في وقت تفتح األزهار األنثوية
قبل الساللة األنثوية ببضع أيام. تم تغليف األزهار الذكرية  2021/10/15بدأت الساللة الذكرية بالتزهير بتاريخ 

أخذ األزهار المغلفة الذكرية ولقحت بها األزهار وتم ، واألنثوية بأكياس ورقية لضمان عدم حدوث التلقيح الخلطي
المغفلة األنثوية. ربطت كل زهرة ملقحة بعالمة خاصة يذكر فيها تاريخ التلقيح لكي يتم معرفة تحديد الوقت المناسب 

من  تم االنتهاء .وإزالة كافة األزهار غير الملقحةلجني الثمار وبعد يومين تم إزالة االكياس من األزهار الملقحة 
ثمار ملقحة فقط في كل نبات وتم إزالة األزهار الحديثة  5( أيام من أول تلقيح. تركت 10عملية التهجين بعد )

 .ستفادة من كافة العناصر الغذائيةبشكل مستمر وذلك للسماح باألزهار الملقحة بالنمو بصورة جيدة واال
 ،Cao18% ،Mgo4%،  B0.5%، Cu 0.5% ( ))انتاج شركة فالغرو االيطالية BRIXEL DUOرش مادة 

Mn2.0%،Zn  2.0 رشات وبثالثة  5اعة بواقع يوم من الزر  56و 49 ،42 ،35 ،27%( تم رش المعامالت بعد
  .S0 ،S1 ،S2ورمز لها  1-غم لتر 3 ،1.5 ،0 تراكيز

 يوم من الجني 5و 0وتم استخراج البذور بموعدين  ،يوم من التهجين 55و 50 ،45 تم جني الثمار بثالث مواعيد
 بصورة متداخلة.

تضمنت التجربة عاملين األول مواعيد جني الثمار واستخراج البذور في ست حاالت متداخلة والثاني الرش بمادة 
BREXIL DUO  معاملة تم توزيعها عشوائيًا في ثالثة مكررات ضمن  18بثالثة تراكيز. ليكون عدد المعامالت

وقورنت  ،Genestatتم تحليل البيانات وفق البرنامج اإلحصائي  (RCBD).ملة تصميم القطـاعات العشـوائية الـكا
 %. 5( وعلى مستوى احتمالL.S.Dالمتوسطات الحسابية باستعمال اختبار أقل فرق معنوي )

  األول:قياسات النمو الخضري لبذور الجيل : الصفات قيد الدراسة
مدة البزوغ الحقلي عند انبساط الورقتان الفلقيتان وقبل  حسب بعد انتهاء: طر الساق في البزوغ الحقلي )ملم(ق

من كل وحدة تجريبية باستخدام القدمة  بادرات بصورة عشوائية 10 ظهور الورقة الحقيقية عن طريق قياس قطر
Vernier. 

وضعها وتم  ،بادرات طبيعية في بعد انتهاء مدة البزوغ الحقلي10 : أخذت ن الجاف في البزوغ الحقلي )ملغم(الوز 
وحسب الوزن  ،ساعة 24لمدة  ◦م 80في أكياس ورقية مثقبة ومعلومة الوزن داخل فرن كهربائي في درجة حرارة 

 (.8الجاف لها )
بذرة في كل وحدة تجريبية  100اخذت  :الحقلي لإلنباتالنسبة المئوية قياسات صفات البذور للجيل األول: 

وزراعتها في اطباق فلينية مع متابعة يوميا وتوفير الرطوبة وحساب عدد البذور النابتة من غيرها وتم حساب النسبة 
 وفق المعادلة اآلتية: (6)المئوية للنبات تبعا لطريقة 

 100نسبة االنبات % = عدد البذور النابتة / العدد الكلي للبذور * 
 ( 1-بذرة عة االنبات )يوم.سر 
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 (.6( تم حساب سرعة االنبات وفق
 N1T1 +N2T2 /....+Nسرعة االنبات = 

N1 عدد البذور النابتة في المدة الزمنية :T1. 
T1 قراءة.: يمثل المدة الزمنية من نهاية االنبات الى نهاية المدة الزمنية المحددة لكل 
N الكلية.: عدد البذور النابتة 

 (1-ثمرة .البذور في الثمرة )غممعدل وزن 
ثمرة بصورة عشوائية من جميع الوحدات التجريبية واستخرجت بذورها ووزنها وقسمت  10حسبت من خالل اختيار 

  .على عدد الثمار
   .معدل وزن البذور في الثمرة الواحدة = وزن البذور/ عدد الثمار

  .معدل حاصل البذور في الوحدة التجريبية )غم(
 .تخراج بذورهاحاصل البذور في الوحدة التجريبية بعد جمع كل الثمار في الوحدة التجريبية واسحسب 

 والمناقشة النتائج

والتي اظهرت ان  3و 2 في الجدولين والمبينةاظهرت نتائج النمو الخضري للبزوغ للجيل األول:  النمو الخضري 
اذ تفوق موعد جني الثمار بعد  ،جودة البذور وحيوتها واضح علىتأثير لموعد جني الثمار وموعد استخراج البذور 

بشكل معنوي  لتأثيره( على كافة المواعيد الخاصة بالدراسة T6يوم من جني الثمار) 5يوم واستخراج البذور بعد  55
على حيوية البذور ومواصفات البذور المتضمنة صفات النمو الخضري مثل قطر الساق في البزوغ الحقلي )ملم( 

ملغم متفوقه بشكل معنوي  47.464ملم و 2.288)ملغم( اذ اعطت قيما  ن الجاف في البزوغ الحقلي للداياتوالوز 
( حيث اعطت ادنى نتائج في T1) الكونترول( ) يوم واالستخراج المباشر للبذور 45 على معاملة جني الثمار بعد

يعزى ذلك الى ان في هذا  ،بالتتابع ملغم 44.317ملم و 1.492بلغت  صفة قطر الساق والوزن الجاف للدايات
في هذا الموعد الى اقصى مرحلة لتراكم  حيث تصل الثمار الموعد يحصل اعلى تراكم للمادة الجافة في الثمار

المادة الجافة عند وصول الثمار مرحلة النضج الفسيولوجي اضافة الى ان هناك ارتباط الوثيق بين موعد جني 
 (.11) (3للبذور المنتجة مما يسهم في الحصول على بذور عالية الجودة و) الثمار والجودة الفسيولوجية

كانت ناتجة من  لبذور محصول الطماطةجودة  أفضل( حيث وجد ان 4نتائج مماثلة تم الحصول عليها من قبل )
النضج  يوم من التهجين والعكس في الثمار الغير مكتملة 60-50 ثمار ناضجة تماما والتي تم الحصول عليها بعد

يوم من التهجين حيث انخفضت جودة البذور المنتجة وهذا ما جعلنا نرجح بان لموعد جني  40 والمحصودة بعد
 .ح في زيادة جودة البذور ونوعيتهاواض إثرالثمار 

قد يعزى هذا التفوق كذلك الى موعد استخراج البذور بعد الجني اي فترة تخزين الثمار لعدة ايام تعمل على زيادة 
المستخرجة بصورة مباشرة اذ اعطت امكانية  بعكس الثمار اكم المادة الجافة واعطاء نتائج واضحة لنوعية البذورتر 

 (.13فسيولوجية اقل )
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 5يوم والمستخرجة من ثمار تم خزنها لمدة  55الثمار التي تم جنيها بعد  فة الى ذلك ان البذور الناتجة مناضا
بذرة نتيجة لوجود ارتباط بين حجم البذور ووزنها والنشاط  100يوم كانت اكثر وزن عن بقية المواعيد بقياس وزن 

الحقلي وقطر الخضري مقارنة بالبذور الصغيرة والتي اثرت على المواصفات الخضري مثل الوزن الجاف للبزوغ 
حيث  (12(. وهذه النتائج تتوافق مع )1) الساق اذ ان هذه البذور تمتلك مخزون غذائي اعلى مقارنة ببقية البذور

وجد ان هناك عالقة طردية بين حجم ووزن البذور وبين النشاط الخضري للدايات والتي تؤثر على طول الرويشة 
اذ ان البذور التي تمتلك مخزون غذائي عالي تكون فيها ، ليوالجذير وسمك الساق والوزن الجاف للبزوغ الحق

 الصفات المذكورة سابقا ذات حيوية عالية بالمقارنة مع البذور الضعيفة والخفيفة الوزن.

( معنويا في S2) 1-غم لتر 3تفوق تركيز  3و 2فقد بينت نتائج جدولي  BREXIL DUOالرش بمادة  تأثيرأما 
والوزن الجاف في البزوغ الحقلي  )ملم( للدايات وشملت قطر الساق في البزوغ الحقليجميع صفات النمو الخضري 

ملغم مقارنة بمعاملة الكونترول  47.870ملم و 2.151للدايات )ملغم( حيث اعطت اعلى نتائج معنويا قدرت 
(S0 التي اعطت )طت معاملة جني اما التداخل بين عوامل الدراسة فقد اع .ملغم بالتتابع43.927 ملم و 1.547

 3بتركيز  BREXIL DUOيوم من الجني والرش بمادة  5يوم من التهجين واستخراج البذور بعد  55الثمار بعد 
( نتائج معنوية في معدل قطر الساق في البزوغ الحقلي والوزن الجاف في البزوغ الحقلي بلغت T6S2) 1-لتر .غم

يوم من التهجين واالستخراج المباشر للبذور  45ملغم مقارنة بمعاملة جني الثمار بعد  49.447ملم و 2.660
(T1S0 والتي اعطت )ملغم بالتتابع 42.417ملم و 1.250النتائج بلغت  أدنى. 

وقد يرجع تفسير النتائج إلى دور العناصر الصغرى المتمثلة بالبورون والزنك والتي اثرت في أغلب الفعاليات 
اذ يعمل البورون على زيادة التمثيل الضوئي للنبات وتنشيطه ، والفسلجية التي تحصل داخل انسجة النبات الحيوية

لبعض اإلنزيمات وبناء األحماض النووية والبروتينات اضافة الى ان البورون يساعد في نقل السكريات الى مناطق 
كذلك زيادة في نسبة التلقيح واإلخصاب وزيادة النمو  ،وصنع الكربوهيدرات وانقسام الخاليا واستطالتها الخزن والنمو

 (.18يادة كبيرة في البذور المنتجة )الخضري للنبات مما يعطي ز 
 IAAأو قد يعود تفسير ذلك إلى أن البورون يؤدي إلى تحسين النمو من خالل زيادة محتوى اندول حامض الخليك 

في النبات ودخوله في العمليات الحيوية لالوكسين ودوره في استطالة وانقسام الخاليا أومن خالل تكوين معقدات 
(. وقد 14االوكسين في النبات ) وبالتالي تزيد من تركيز ،مع مثبطات االوكسين والتي تمنع من أكسدة األوكسين

ال نواتج التمثيل الضوئي من االوراق الى اجزاء النبات يعزى هذا التفوق الى دور البورون والزنك في تسهيل انتق
الفعالة، واسهامة في انقسام وتمايز الخاليا مما يعكس ذلك باحداث فروق في النمو الخذري للنبات وزيادة الحاصل 

 (. 19ن كمية وحيوية البذور المنتجة )وبالتالي زيادة المادة الجافة المتراكمة في الثمار التي تزيد م

 

 



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

381 

 

موعد الجني وموعد استخراج البذور ورش المغذيات والتداخل بينهما في معدل قطر الساق في  تأثير 2جدول 
 .)ملم( البزوغ الحقلي

 S0 S1 S2  معدل تاثيرT 

T1 1.250 1.510 1.717 1.492 

T2 1.457 1.600 1.940 1.666 

T3 1.463 1.610 1.953 1.676 

T4 1.613 1.970 2.317 1.967 

T5 1.643 1.980 2.320 1.981 

T6 1.853 2.350 2.660 2.288 

  S  1.547 1.837 2.151تأثير معدل 

L.S.D.S 0.012 L.S.D. (P≤0.05) 

L.S.D. T 0.017 

L.S.D .TS 0.029 

(T1,T3,T5) = ( يوم.0( واستخراج البذور بعد )55,50,45) موعد جني الثمار بعد 

(T2,T4,T6)=  (يوم.5( واستخراج البذور بعد )55,50,45موعد جني الثماربعد ) 

(S0,S1,S2)=  رش مادةBREXIL DUO ( غم لتر3-1.5-0بتركيز )-1. 

وانتقال الكربوهيدرات وبالتالي تحسين صفات النمو   Co2او لدور الكالسيوم للرفع من كفاءة النبات في تمثيل غاز
حيث ان اضافة  ،الخضري للنبات فضال على اهميتة نتيجة دخولة في تركيب الصفيحة الوسطى لجدران خاليا النبات
 (.17) الكالسيوم ادى الى زيادة في المساحة الورقية وارتفاع النبات ونسبة البروتين والحاصل للنبات الواحد

موعد الجني وموعد استخراج البذور ورش المغذيات والتداخل بينهما في معدل معدل الوزن الجاف  تأثير 3 جدول
 .في البزوغ الحقلي )ملغم(

 S0 S1 S2  تأثيرمعدل  T 

T1 42.417 44.270 46.263 44.317 

T2 43.417 45.207 47.333 45.319 

T3 43.420 45.260 47.353 45.344 

T4 44.257 46.470 48.400 46.376 

T5 44.430 46.530 48.423 46.461 

T6 45.623 47.323 49.447 47.464 

  S 43.927 45.843 47.870  تأثيرمعدل 

L.S.D.S 0.068** L.S.D. (P≤0.05) 

L.S.D .T 0.096** 

L.S.D.TS 0.167** 

يوم واستخراج البذور بعد  55ان لموعد الجني بعد  7و 6 ،5، 4يالحظ من جدول األول: واصفات بذور الجيل م
وسرعة االنبات ومعدل  لإلنباتبالنسبة المئوية  عنوي في مواصفات البذور المتمثلةم تأثير( T6يوم من الجني ) 5

% 99.000وزن البذور في الثمار ومعدل حاصل البذور في الوحدة التجريبية حيث اعطت نتائج معنوية بلغت 
المقارنة والتي هي  غم بالتتابع بالمقارنة مع معاملة 170.700( و1-)غم. ثمرة 3.416( و1-بذرة )يوم. 4.479و

 6.409% و95.222النتائج بلغت  أدنى( والتي اعطت T1يوم واستخراج المباشر للبذور ) 45موعد الجني بعد 
 .غم بالتتابع134.200( و1-)غم. ثمرة 2.683( و1-)يوم. بذرة

اختالف موعد جني الثمار بعد التهجين حيث ان هناك ارتباط وثيق بين موعد جني الثمار والجودة يرجع ذلك بسبب 
اذ يساهم ذلك في زيادة جودة البذور وهو الذي يحدد الزيادة والنقصان في جودة البذور والتي  ،الفيسلوجية للبذور

وجي وفي هذه المرحلة تزداد تراكم المادة عند وصولها الى مرحلة النضج الفسيول غالبا ما يتوافق مع جني الثمار



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

382 

 

مما يعمل على زيادة قدرة البذور المنتجة على االنبات في حين ان انخفاض جودة البذور  البذورالجافة في الثمار و 
تكون في الغالب نتيجة الجني المبكر للثمار الغير ناضجة فسلجيا نتيجة حدوث تشوهات جينية في االنسجة 

راكم كافي للمادة الجافة مما تعكس سلبا على جودة البذور وقدرتها على االنبات ان افضل جودة الداخلية او عدم ت
يوم عندما اصبحت الثمار اكثر نضجا ولونها  55و 45فسيولوجية كانت لبذور ناتجة من ثمار محصودة بعد 

 (.11ابيض مصفرا )
وقد يرجع التفوق الى موعد استخراج البذور حيث ان فترة تخزين الثمار بعد الحصاد لعدة ايام تعمل على زيادة 
تراكم المادة الجافة لتصل الى مستويات عالية من النضج مما يعكس ذلك على زيادة جودة البذور الفسيولوجية من 

في حين ان الثمار التي تم استخراجها بعد الجني (. 16اكد علية ) ونسبة االنبات هذا ماحيث سرعة االنبات 
 (24و 14مباشرة اعطت امكانيات فسيولوجية للبذور اقل عن البذور المخزونة لعدة ايام داخل الثمار المحصودة )

(. باالضافة الى ان صفات البذور المشار اليها انفا تكون عالية في البذور ذات المخزون الغذائي العالي 21)
 (.12لمحتوية على مخزون غذائي قليل )بالبذور الضعيفة وامقارنة 

تفوقها في جميع صفات البذور والتي  7و 6 ،5، 4 فيما يخص تأثير مادة بريكسل داو فقد بينت نتائج جداول
وسرعة االنبات ومعدل وزن البذور في الثمار ومعدل حاصل البذور في الوحدة  لإلنباتشملت النسبة المئوية 

اعلى النتائج معنويا في جميع الصفات المذكورة حيث بلغت  1-لتر .غم 3فقد اعطت معاملة الرش بتركيز التجريبية 
غم بالتتابع مقارنة مع معاملة الكونترول  165.094( و1-ثمرة .غم) 3.301( و1-)يوم. بذرة 5.266% و98.222

 2.809( و1-)يوم. بذرة 5.872% و96.056معدل لهذه الصفات بلغت  أدنى( التي اعطت S0)عدم الرش 
 .غم بالتتابع140.400( و1-ثمرة .)غم

 5يوم من التهجين واستخراج البذور بعد  55 اما التداخل بين عوامل الدراسة فقد تفوقت معاملة جني الثمار بعد
( حيث اعطت نتائج لنفس الصفات T6S2) 1-غم لتر 3ريكسل داو بتركيز ايام من الجني والمعاملة بمادة ب

غم بالتتابع وبالمقارنة  187.100( و1-)غم ثمرة 3.740( و1-)يوم. بذرة 4.217% و99.667المذكورة بلغت 
يوم من التهجين واالستخراج المباشر للبذور وعدم الرش بمادة  45)جني الثمار بعد  T1S0مع معاملة الكونترول 

بوم ) 6.650% و93.333النتائج في جميع صفات البذور المذكورة حيث بلغت  أدنىاعطت  التي) داوبريكسل 
 .غم بالتتابع 122.000( و1-غم ثمرة) 2.440( و1-بذرة

وقد يعود ذلك إلى دور المغذيات الصغرى والسيما البورون والزنك التي تدخل في العمليات الحيوية والفسلجية التي 
إذ يلعب البورون دورًا كبيرًا في انقسام الخاليا وزيادة معدل التمثيل الضوئي وتكوين بنية  ،تحصل داخل النبات

حيث يعمل على  ،ولدوره االساسي في عمليتي التلقيح واإلخصاب ،جدار الخلية وإنتاج حبوب اللقاح اكثر حيوية
زيادة عدد  وإخصاب البويضات مما يعمل على ،ونمو األنبوب اللقاحي ،وإنبات حبوب اللقاح ،زيادة  نسبة العقد

للبورون أهمية كبيرة في زيادة البروتينات والكربوهيدرات  ،البذور الممتلئة وبزيادة اإلخصاب تقل نسبة البذور الفارغة
إذ يعمل على الزيادة في  ،وانتقال السكريات من أماكن تكوينها في االوراق إلى مناطق النمو والخزن المختلفة

 (.23و 18بذور و زيادة حجمها )جية الإنتا



 E-ISSN: 2617-6211             ISSN: 1992-7479             2022، 2العدد  20ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

383 

 

( الذي يعمل carbonic anhydraseفي تكوين إنزيم ) الزنك: فقد يعود السبب إلى دوره الكبير عنصر أما
فضاًل عن الدور االساسي في تكوين الحامض األميني  ،كمساعد لثنائي أوكسيد الكربون في التمثيل الضوئي

إذ ُيعد البادئ األساسي لتصنيع األوكسين  ،تحفيز النمو في النبات يعمل علىلذي ( اTryptophoneالتربتوفان )
ودور الزنك المهم في  ،والذي بدوره يعمل على تنشيط قابلية المبايض والبويضات وزيادة قدرتها على االخصاب

 (.15و 7) ة عاليةتصنيع اإلنزيمات والبروتينات فضاًل عن انتقاله السريع إلى البذور بالتالي تكوين بذور بجود
اما الكالسيوم فد يعود تفسيرة نتيجة الهمية الكالسيوم حيث يسهم مع بعض العناصر االخرى في تنظيم الجهد 

والتخلص من سمية الحوامض حيث يشترك في  IAAاالزموزي اضافة الى دورة في انتاج الهرمونات النباتية مثل 
ي تركيب الصفيحة الوسطى في جدران الخاليا بشكل بكتات اضافة على ذلك دخولة ف، ترسيب حامض االوكزاليك

والسيطرة على نفاذيتها وفعاليتها مما يعكس  االغشية الخلوية الذي يعد مهم فيالكالسيوم واالشتراك في تركيب 
 .(10صورة ايجابية على البذور المنتجة من حيث صفات الجودة الفسيولوجية وهذا ما توصل الية )

موعد الجني وموعد استخراج البذور ورش المغذيات والتداخل بينهما في نسبة االنبات الحقلي  تأثير 4جدول 
)%(. 

    S0 S1 S2 معدل  تاثيرT 

T1 93.333 95.333 97.000 95.222 

T2 95.000 96.667 97.667 96.444 

T3 95.667 97.000 98.000 96.889 

T4 96.667 97.333 98.333 97.444 

T5 97.333 97.667 98.667 97.889 

T6 98.333 99.000 99.667 99.000 

  S 96.056 97.167 98.222معدل تاثير

L.S.D.S 0.328 L.S.D. (P≤0.05) 

L.S.D .T 0.464 

L.S.D. TS 0.803 

 موعد الجني وموعد استخراج البذور ورش المغذيات والتداخل بينهما في سرعة االنبات )يوم تأثير 5جدول 
 .(1-بذرة

 S0 S1 S2  معدل تاثيرT 

T1 6.650 6.447 6.130 6.409 

T2 6.450 6.063 5.797 6.103 

T3 6.423 5.913 5.760 6.032 

T4 5.560 5.340 4.877 5.259 

T5 5.410 5.283 4.813 5.169 

T6 4.740 4.480 4.217 4.479 

  S 5.872 5.588 5.266تأثير معدل 

L.S.D.S 0.008 L.S.D. (P≤0.05) 

L.S.D .T 0.012 

L.S.D.TS 0.020 
 
 
 
 

 
 
 
 

والتداخل بينهما في معدل وزن البذور في  ورش المغذياتاستخراج البذور موعد موعد الجني و  تأثير 6جدول 
 .(1-الثمرة )غم ثمرة

    S0 S1 S2  معدل تاثيرT 

T1 2.440 2.683 2.927 2.683 

T2 2.690 2.900 3.130 2.907 

T3 2.700 2.920 3.140 2.920 

T4 2.950 3.177 3.423 3.183 
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T5 2.967 3.187 3.447 3.200 

T6 3.110 3.397 3.740 3.416 

  S 2.809 3.044 3.301معدل تاثير 

L.S.D.S 0.006 L.S.D. (P≤0.05) 

L.S.D.T 0.008 

L.S.D.TS 0.014 

والتداخل بينهما في معدل حاصل البذور  المغذياتورش استخراج البذور موعد موعد الجني و  تأثير 7جدول 
 )غم(. في الوحدة التجريبية

    S0 S1 S2  معدل تاثيرT 

T1 122.000 134.300 146.300 134.200 

T2 134.500 145.167 156.600 145.422 

T3 135.100 146.100 157.000 146.067 

T4 147.600 158.900 171.267 159.256 

T5 148.000 159.333 172.300 159.878 

T6 155.200 169.800 187.100 170.700 

  S 140.400 152.267 165.094 تأثيرمعدل 

L.S.D.S 0.075 L.S.D. (P≤0.05) 

L.S.D.T 0.106 

L.S.D.TS 0.183 

ايام من الجني  5موعد الستخراج البذور بعد  وأفضليوم من التهجين  55بعد  موعد جني أفضلان  :اتاالستنتاج
اعطى اعلى نتائج  BREXIL DUOتركيز مادة  ان زيادة صفات وكمية للبذور المنتجة. أفضلكونه اعطى 

اعطى التداخل بين موعد التهجين واستخراج البذور والرش  وانعكس ذلك على تحسين الصفات للبذور المنتجة.
 مواصفات النمو الخضري وحيوية البذور.قيم اعلى في  BREXIL DUOبمادة 
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