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 ن مختمفة من الخيار لمتركيب عمى أصل القرعـجـإستجابة ه  
 أحـمـد هــاشــم عـبـد الــرزاق

 كمية الزراعة ـــ جامعة بغداد -قسم البستنة وهندسة الحدائق - مدرس مساعد
aagri30@yahoo.com 

 الم ستخمص
بتركيب خمسة ه جن من الخيار  2015ع في ربي وسط العراقأجريت تجربة حقمية في محطة تجارب شركة أرض في اليوسفية 

 ES101 (Cucurbita maxima xعمى األصل  Mayadine ,Ghazeer ,Najim ,Emparator ,Beit Alphaهي 
Cucurbita moschata باستعمال طريقة التركيب الـِقـمـي )Hole Insertion  شتممت التجربة عمى زراعة كل هجين وا 

أوضحت  .بثالثة مكررات الكاممة الم عشاةبتركيب ومن دون تركيب ليصبح عـدد المعامالت عشرة ون فذت وفق تصميم القطاعات 
والمساحة الورقية  1-نبات.ورقة 124.20( في عدد االوراق C4G)المركبة   Emparatorانـالنتائج التفوق المعنوي لنباتات 

وكمية النتروجين  1-نبات.غم191.7والوزن الجاف لمنبات  1-غم100.ممغم 603.0ومحتوى االوراق من الكموروفيل  2م1.85
 14.82وكمية البوتاسيوم الممتصة  2-غم.م 1.11وكمية الفسفور الم متصة  2-غم.م 17.77الم متصة في وحدة المساحة 

 1.53وحاصل النبات  1-نبات.ثمرة 14.03( في زيادة عدد الثمار الى C3Gالمركبة ) Najimبينما تفوقت نباتات الـ  2-م.غم
 .1-طن.هكتار 28.77والحاصل الكمي وبمغ  1-هكتار.طن 10.60والحاصل المبكر  1-نبات.كغم

 , التركيب الـقـمـيالكممات المفتاحية: تركيب, الخيار
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ABSTRACT 

A field experiment was conducted at Unifert Research Station Yousfiah Center of Iraq during 

spring of 2015 by grafting five cucumber hybrids named Mayadine, Ghazeer, Najim, 

Emparator and Beit Alpha on the rootstock ES101 (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) 

used the hole Insertion technique. The experiment content 10 treatments which were the 

grafted and ungrafted hybrids using randomized complete block design with three 

replications. The results showed that grafted Emparator (C4G) gave asignificans increase in 

the number of leaves (124.20 leaf.plant
-1

), leaf area (1.85 m
2
), chlorophyll leaf content (603.0 

mg.100 g
-1

), plant dry weight (191.7 g.plant
-1

) and the amount of absorbed (nitrogen, 

phosphorus and potassium) by square area which were (17.77, 1.11 and 14.82 g.m
-2

, 

respectively). However, grafted Nagim (C3G) showed an increase in fruit count (14.03 

fruit.plant
-1

), plant yield (1.53 kg.plant
-1

, early yield (10.60 ton.ha
-1

) and total yield (28.77 

ton.ha
-1

). 
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 لـمـقـدمـةا
فػي العراؽ لـ تأخذ نصيبيا  Graftingالتركيب  تػقػانػةإف  

الكافي مف التطبيؽ في محاصيؿ الُخضر السيما إف لتمؾ 
التػأثػير الكبير في اغمب مؤشرات النمو الخضري  تػقػانػةال

والثمري وليس بالضرورة أف تكوف جميع تمؾ المؤشرات 
عمى عػاتؽ الباحثيف ىو تشخيصيا إيجابية ولكف مايػقػع 

مايػدفػعنا لمقياـ بذلؾ ىو تعرض الكثير مف محاصيؿ و 
الخضر في العراؽ لمعديد مف المشكالت المتمثػمة بػتراجع 
المساحة المزروعة أو قػمػة اإلنػتاجية في وحدة المساحة 

التركيب دوٌر كػبػيػر في زيػادة اإلنػتػاجػية  تػقػانػةوغػيرىا ولػعػؿ ل
 .Cucumis satvus Lتػطػبيػقػيا عػمى نػبػات الػخػيػار تػػـ  ػػذل  

ويػُعتبرُميمًا مف  Cucurbitaceaالتػابػع لمعائمة القرعية 
الناحية االقتصادية إذ يػُزرع في أغػمب محافظات العراؽ في 
الحقوؿ المكشوفة او المحمية مثؿ االنفاؽ والبيوت البالستيكية 

حصوؿ إنتشارًا واسعًا لدى الُمنتجيف والزجاجية ويمتمؾ ىذا الم
والُمستيمكيف عمى حٍد سواء ولعؿ مف أىـ ُسُبؿ نجاح تمؾ 

وتحقيؽ الغرض المرجو منيا ىو ُحػسػف إختيار  تػقػانػةال
الُمناسب لنبات الخيار ومف أىـ تمؾ  Rootstockاألصؿ 

 Cucurbitaاالصوؿ ىي التي تتبع اليجف الػنػوعػيػة )
maxima x Cucurbita moschata لتأثيراتيا اإليجابية )

في زيادة نسبة نجاح التركيب بيف االصؿ والطعـ وزيادة 
ثػمػار ـ ال( وتؤدي ايضا الى زيػادة حػجػ8االنتاجية لمخيار )

كماىو الحاؿ عند تركيب الباذنجاف عمى اصوؿ الطماطة 
وكذلؾ الى تغيير بعض الصفات النوعية لمثمرة مثؿ  12))

( 13وتغيير مستويات بعض المركبات الكيميائية ) النكية
غػمب مؤشرات النمو وىذا التفوؽ في االنتاج يسبقو تفوقًا في أ

( تفوؽ نباتات الخيار 4وآخروف ) Ban الخضري إذ وجد
 Strong Tosaعند تركيبيا عمى االصؿ  Adrianصنؼ 

يـو مف الزراعة  43في زيادة طوؿ الساؽ وعدد األوراؽ بعد 
بالتتابع  1-نبات5ورؽ 44 9.و متر/نبات 3551اذ بمغت 
بالتتابع  1-ورقة5نبات 4.54و 1-5نباتـ 35.4قياسا بػ 

لمعاممة المقارنة وكذلؾ تفوقت المعاممة نفسيا في زيادة عدد 
 6596 و 1-ثمرة5نبات 4959الثمار وحاصؿ النبات اذ بمغ 

 1-ثمرة5نبات 4.54قياسًا بػ بالتتابع  1-غـ5نباتك
لمعاممة المقارنة, وقد تُػزيػد عممية التركيب  1-غـ5نباتك455و

مف قدرة النباتات عمى النمو في ظؿ ظروؼ اإلجياد 

( عند تركيب نباتات .1وآخروف )  Liالمختمفة وىذا ماأكػدهُ 
 Figleaf gourdصؿ عمى األ Xintaimiciالخيار صنؼ 

ضاءة ضعيفة في  وتعريضيا الى درجة حرارة منخفضة وا 
البيوت الزجاجية ومع ىذا تفوقت تمؾ النباتات في نسبة 
الزيادة في إرتفاع النبات والمساحة الورقية والوزف الجاؼ 

بالتتابع  % 6.586و  16596و  11543لمنبات فبمغت 
ير % بالتتابع لمنباتات غ 4.549و  4544و  5595قياسا بػ 
الى معرفة سموؾ مجموعة مف ُىجف  ىػػػدؼ الػػبػػحػػث المركبة5

الخيار المعروفة بعد تركيبيا عمى أحد االصوؿ لنبات القرع 
الخضري مػدى قدرة جذور القرع عمى تنشيط النمو ومعرفة 

تطبيؽ ل مما يػفػتػح المجاؿلتمؾ اليجف الثمري وزيادة الحاصؿ 
 في االصناؼ واليجف االخرى مف نبات الخيار5  تػقػانػةتمؾ ال

 المواد وطرائق العمل
جارب الزراعية التابعة لشركة ُأجريت التجربة في محطة الت

كـ  45والكائنة في ناحية الرشيد  Ard Unifert ارض
بإستعماؿ  4.15جنوب غرب بغداد وذلؾ في ربيع عاـ 

مف نبات  )بعضيا ُمعتمد وبعضيا ُمتداوؿ( خمسة ُىجف
 ES101 (Cucurbitaالخيار وتركيبيا عمى األصؿ 

maxima x Cucurbita moschata كماىو موضح في )
 84إذ ُزرعت بذور نباتات الخيار في أطباؽ فمينية ) 1جدوؿ 

فتحة( وكذلؾ زرعت بذور االصؿ في أطباؽ أخرى في 
وعند بموغ الحجـ المناسب لشتالت كٍؿ مف  5/3/4.15

والقرع )األصؿ( في مرحمة بداية ظيور الورقة  الخيار)الُطعـ(
 Holeعممية التركيب الػق ػمػي  ُقمُت بإجراءالحقيقية االولى 

Insertion   ثُقب في قمة شتمة االصؿ بواسطة  ػعمؿوذلؾ ب
ومف ثـ قطع القمة النامية  Toothpick تنظيؼ االسنافأداة 

في شتمة الطعـ )الخيار( وتثبيتيا في الثقب الموجود أعمى 
األصؿ بواسطة مشبؾ بالستيكي خاص ثـ وضعت الشتالت 
ضاءة  المركبة في أنفاؽ بالستيكية مع توفير رطوبة عالية وا 
منخفضة والسيما في االسبوع االوؿ بعد إجراء عممية التركيب 

النفاؽ ووضعت في المشتؿ )بيت ثـ ُأخرجت مف تمؾ ا
وتـ تحضير دايات الشتالت غير (, 4ـ..5بالستيكي 
وغير  ُشػتمت تمؾ النباتات المركبةو  15/3/4.16المركبة في 

بإستعماؿ  6/4/4.15في الحقؿ المكشوؼ في  المركبة
( وبثالثة RCBD) الُمعشاة تصميـ القطاعات الكاممة

وحدة بمغ طوؿ  .3مكررات وبمغ عدد الوحدات التجريبية 
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متر بيف خط نباتي وآخر لتبمغ  156متر وبمسافة  4الوحدة 
وُزرعت سػتػة نباتات في كؿ  4ـ 354مساحة الوحدة التجريبية 

 سـ بيف النباتات واستعمؿ الري بالتنقيط5  .3وحدة وبمسافة 

ـن الخيـار الـمستعممة ورموز 1جدول   المعامالت. ه ـج 
 انريس انًعايهت انريس هجيٍ انخيار تــ

1. 

2. 

Mayadine 

= 

C1 يٍ دوٌ تركيب 

 ES101تركيبها عهً االصم 

C1 U 

C1 G 

3. Ghazeer C2 يٍ دوٌ تركيب C2U 

 ES101 C2 Gتركيبها عهً االصم   = .4

5. Najim C3 يٍ دوٌ تركيب C3 U 

 ES101 C3 Gتركيبها عهً االصم   = .6

7. Emparator C4 يٍ دوٌ تركيب C4 U 

 ES101 C4 Gتركيبها عهً االصم   = .8

9. Beit Alpha C5 يٍ دوٌ تركيب C5 U 

 ES101 C5 Gتركيبها عهً االصم   = .10

أجريت عمميات الخدمة مثؿ الري والتسميد والتعشيب لكؿ 
واخذت قياسات  16/6/4.15التي انتيت في  التجربة نباتات

عدد االوراؽ, المساحة ,: طوؿ النباتمثؿالنمو الخضري 
, محتوى ألفرععدد ا ,Digimizerالورقية باستعماؿ برنامج 
, الوزف الجاؼ لمنبات )غـ(, (7) األوراؽ مف الكموروفيؿ

 )9( Kjeldahlبجياز  ومحتوى االوراؽ )%( مف النتروجيف
الضوئي  بجياز المطياؼوالفسفور 

Spectrophotometer) نانوميتر  664( عمى طوؿ موجي
 Flameوقُػدر بوساطة جياز والبوتاسيـو  (11)

photometer (3 ) وكمية ماامتػصو النبات مف تمؾ
الوزف Xتركيز العنصر [( 4العناصر غـ / ـ

( 2)] (4ـ55.النبات )/المساحة التي يشغميا ]..1/)الجاؼ
نت عدد الثمار, وزف الثمرة التي تضمالحاصؿ وصفات 

-)غـ(,حاصؿ النبات )كغـ(,الحاصؿ الُمبكر)طف5ىكتار

االربعة االولى( وأخيرا الحاصؿ الكمي  ()الجنيات1
, وتـ تحميؿ النتائج إحصائيًا لعشرة جنيات (1-ىكتار5)طف

 Genstat5وفؽ برنامج 
 الـنـتـائـج والـمـنـاقـشـة

الُموضحة النتائج يػتػضح مف  :. مـؤشرات الـنمو الـخـضـري1
المركبة عمى أصؿ نبات  C3اف نباتات اليجيف  4في جدوؿ 

وىي بذلؾ تفوقت  1-نبات5سـ .1755القرع قػد بمغ طوليا 
معنويًا عمى المعامالت جميعيا ولكف مف دوف فرؽ معنوي 

 C5Uاما اقصر نبات فكاف في المعاممة  C4Gعف المعاممة 
 اساساً الذي يمتاز  Beit Alphaاذ انيا تمثؿ اليجيف 

بمجموع خضري صغير قياسا ببقية اليجف, وفي صفة عدد 
 .14454إذ بمغت  C4Gمعاممة ال امعنويت وقػفػتفػقػد األوراؽ 

قياسًا بالمعامالت التسعة المتبقية, وكذلؾ  1-نبات5ورقة
 C4Gإسػتػمػر التفوؽ المعنوي لنباتات اليجيف الرابع المركبة 

ة الورقية لمنبات ووصمت الى المساح زيادةفي 
قياسًا ببقية المعامالت ولكف مف دوف فرؽ  1-نبات45ـ1585

فقد  فرعاأل , أما في صفة عددC1Gمعنوي عف المعاممة 
 1-نبات5فرع 6567أعمى عددًا بػمغ  C4Uحققت المعاممة 

المعامالت ولكف مف دوف فرؽ معنوي عف  بقيةقياسًا ب
 C4نباتات اليجيف  تتفوق قػد, و C4Gو  C2Gالمعاممتيف 

في ُمحتوى أوراقيا مف الكموروفيؿ إذ  معنويا ( (C4Gالمركبة
المعامالت, أمػا في  بقيةقياسًا ب1-غـ..51ممغـ.6.35بمغ 

صفة الوزف الجاؼ لمنبات والتي ُتمثؿ الحصيمة النيائية لما 
صنعُو النبات مف المادة الجافة فقد إسػتػمػر التفوؽ المعنوي 

 المعامالتب قياسا 1-نبات5غـ19157إذ بمغ  C4Gلممعاممة 
 االخرى5

. محتوى األوراق من العناصر المعدنية % ومقدار 2
النبات منها في وحدة المساحة غم تُػشير  :2-م.ماإمـتصه  

الى أف نباتات اليجيف الرابع غير  3النتائج في جدوؿ 
قد تفوقت معنويًا في زيادة ُمحتوى أوراقيا  ((C4Uالمركبة 

% قياسًا بجميع 4599مف عنصر النيتروجيف إذ بمغ 
, أمػػا C3Gالمعامالت ومف دوف فرؽ معنوي عف المعاممة 

المركبة غير التي ُتمثؿ نباتات اليجيف األوؿ  C1Uالمعاممة 
فقد تفوقت معنويًا عمى جميع المعامالت في زيادة محتوى 
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 تادفي حيف إزد%, 544.عنصر الفسفور إذ بمغ  أوراقيا مف
نسبة ُعنصر البوتاسيـو في اوراؽ النباتات المركبة في 

فوقت معنويا % وىي بذلؾ ت 455وبمغت  G1Cالمعاممة 

لـ تختمؼ معنويا عف المعاممة  يالكنعمى جميع المعامالت و 
C3G5 

 القرع في صـفات النمو الخضري لنباتات الـخـيـار. تـأثـيـر أصـل 2جدول 

 العناصر المعدنية % بعض . تـأثـيـر أصـل القرع في محتوى اوراق نباتات الخيار من3جدول 
 انـبــىتــاسـيـىو  انــفـسـفـىر % % انـُـيتـروجـيـٍ انًعايهت

C1 U 4.11 0.44 4.07 

C1 G 4.29 0.40 4.50 

C2 U 4.56 0.36 3.98 

C2 G 4.44 0.28 3.70 

C3 U 4.60 0.38 3.92 

C3 G 4.74 0.39 4.40 

C4 U 4.99 0.30 4.13 

C4 G 4.64 0.29 3.86 

C5 U 4.20 0.35 3.57 

C5 G 3.32 0.37 2.90 

L.S.D 

0.05 

0.26 0.025 0.31 

أمػا عػند حػساب كمية العناصر المعدنية الُممتصة مف قبؿ 
النبات في وحدة المساحة وذلؾ باإلعتماد عمى مؤشري الوزف 

لػنا  الجاؼ لمنبات ومحتوى االوراؽ مف تمؾ العناصر فإتػضح
التفوؽ المعنوي لمنباتات المركبة في المعاممة   4مف جدوؿ 

C4G  في زيادة الكمية الُممتصة مف النيتروجيف إذ بمغت
سػتػمػر التفوؽ  4-غـ5ـ 17577 قياسًا بجميع المعامالت, وا 

في زيادة إمتصاص  C4Gالمعنوي لنباتات المعاممة نفسيا 
تفوقت معنويا وىي بذلؾ  4-ـ 5غـ 1511عنصر الفسفور الى 

النصيب  C4Gعمى جميع المعامالت, وكػذلؾ كاف لممعاممة 
األكبر في زيادة كمية البوتاسيـو الُممتصة إذ بمغت 

 وبػفػرؽ معنوي عف المعامالت جميعيا5 4-غـ5ـ14584

 2العناصر الم متصة من جذور نباتات الخيار غم / م بعض . تـأثير أصـل الـقرع في كمية4جدول 
 

 انًعايهت     

 انُيتروجيٍ 

 2-غى . و   

 انفسفىر

 2-غى . و  

 انبىتاسيىو 

 2-غى . و   

C1 U 6.44 0.69 6.37 

C1 G 9.36 0.87 9.83 

C2 U 10.09 0.80 8.83 

C2 G 9.86 0.63 8.30 

C3 U 8.76 0.72 7.43 

C3 G 10.23 0.84 9.49 

C4 U 12.97 0.78 10.75 

C4 G 17.77 1.11 14.82 

C5 U 3.07 0.26 2.59 

C5 G 3.48 0.39 3.05 

L.S.D 

0.05 

1.20 0.051 0.71 

إف محصوؿ الخيار مف : . صـفـات الـحـاصـل الـثمــري3
لذا فإف صفات الحاصؿ الثمري مف  محاصيؿ الُخضر الثمرية

الصفات الميمة جدا لػُمنتج الخضر فعند دراسة مؤشر عدد 

نجد إف النباتات المركبة في المعاممة  5الثمار في جدوؿ 
C3G  145.3تفوقت معنويًا في زيادة عدد الثمار الى 
بفرؽ غير معنوي لكف قياسا بجميع المعامالت و  1-نبات5ثمرة

 طىل انُباث انًعايهت     

  سى

 عذد األوراق

  1-ورقت.َباث

 انًساحت انىرقيت

 1-.َباث2و

 عذد األفرع

 1-فرع.َباث

يحتىي االوراق يٍ 

 انكهىروفيم

  1-غى100يهغى.

 انىزٌ انجاف

 نهُباث

  1-غى.َباث

 

        

C1 U 147.7 60.20 0.67 4.00 493.5 78.3 

C1 G 157.3 95.80 1.83 5.00 434.0 109.2  

C2 U 135.7 82.30 1.35 5.33 349.5 110.8  

C2 G 141.7 95.30 1.47 6.50 382.0 111.7  

C3 U 138.7 63.00 0.92 4.00 381.0 95.0  

C3 G 175.0 63.83 0.95 3.00 429.5 108.0  

C4 U 151.7 93.80 1.60 6.67 425.0 130.0  

C4 G 165.0 124.20 1.85 6.50 603.0 191.7  

C5 U 92.0 28.50 0.26 1.67 492.5 36.7  

C5 G 122.5 34.20 0.38 2.00 478.5 52.5  

L.S.D 

0.05 

12.63 7.55 0.15 0.52 29.33 10.99  
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في  1-ثمرة5نبات .359قؿ عدد كاف وأ C1Gعف المعاممة 
, وعند دراسة كؿ ىجيف لوحده بالنسبة C4Uالمعاممة 

لمتركيب وعدـ التركيب نجد أف جميع الُيجف المركبة قد 
في حالة عدـ تركيبيا  اليجف ذاتياتفوقت معنويًا عمى 

)معاممة القياس(, أمػػا في المؤشر اآلخػر مف مؤشرات 
ة نجد أف النباتات غير المركبة الحاصؿ الثمري وىو وزف الثمر 

 1-ثمرة5غـ13558أعػطت أعػمػى وزنًا بمغ  C4Uفي المعاممة 
وبفرؽ غير معنوي عف المعاممة  قياسًا بجميع المعامالت

C2U  وأيضا عند دراسة كؿ ىجيف ب مفرده نجد اف اليجيف
C5G  6953د تفوؽ معنويا عند تركيبو إذ بمغ ػقفقط 

عدـ التركيب  في حالة 1-ثمرة5غـ5759قياسًا بػ  1-غـ5ثمرة
(C5Uأمػػا حاصؿ النبات الذي ُيػمثؿ حصيمة ع ,)دد ووزف ػ

 C3Gالثمار فقد لوحظ اف النباتات المركبة في المعاممة 
 1553المعامالت إذ أعطت  أغمبتفوقت معنويا عمى 

 C1Gولكف بفرؽ غير معنوي عف المعاممة  1-غـ5نباتك
و  C4و  C1التفوؽ المعنوي لمُيجف المركبة ايضا ولوحظ 

C5  بالتتابع   1-غـ5نباتك .58.و  1547و  1547وبمغت
بالتتابع لنباتاتيا  1-غـ5نباتك 547.و  55.و  569.قياسًا بػ 

غير المركبة, وفػي صفة الحاصؿ الُمبكر نجد إف المعاممة 
C3G  تفوقت ايضا عمى جميع المعامالت وبمغ حاصميا

ف جميع النباتات المركبة  1-ىكتار5طف.1.56 المبكر  وا 
عند  باليجف ذاتيالمُيجف قد تفوقت في حاصميا المبكر قياسا 

عدـ تركيبيا, أمػا في الحاصؿ الكمي وىو المؤشر الذي ُيمثؿ 
مجموع ماأنػتػجتُو النباتات مف ثمار في وحدة المساحة فقد 

 48577لتنتج  C3Gإستمر التفوؽ المعنوي لممعاممة 
 إال انيا لـ تختمؼالمعامالت  بأغمبقياسًا  1-ف5ىكتارط

ونػجػد أيضا إف كؿ ىجيف مف  C1Gعف المعاممة  امعنوي
الُيجف الخمسة قد تفوؽ معنويًا عمى مثيمُو غير المركب في 
ىذا المؤشر , ومف الػجػديػر بالذكر أف الُيجف الخمسة 

قد حققت ( C5و C4و C3و C2و C1) الُمستعممة بالتجربة 
و  5853و  1554و  11955زيادًة باإلنتاج الكمي بمغت 

 ًا بنباتاتيا غير الُمركبة5 % بالتتابع قياسػ19854و  15357
 . تـأثـيـر أصـل الـقرع في صـفات الحاصل الثمري لـنباتات الـخـيار5جدول 

 

 انًعايهت

 

 عذد انـثـًار

ثًرةَباث
-1

 

 

 انـثـًـرةوزٌ 

غى.ثًرة
-1

 

 

 حـاصم انُباث

كغى.َباث
-1

  

 

بكر ًُ  انحاصم ان

طٍ . هكتار
-1

 

 

 انحاصم انكهي

طٍ . هكتار
-1

 

َسبت 

انسيادة 

بانحاصم 

 انكهي %

C1 U 5.6 113.9 0.69 2.50 12.53  

119.5 C1 G 13.97 104.4 1.47 6.34 27.50 

C2 U 5.43 125.8 0.67 1.44 12.50  

15.2 C2 G 6.57 116.0 0.77 5.00 14.40 

C3 U 8.07 120.3 0.97 1.19 18.17  

58.3 C3 G 14.03 108.3 1.53 10.60 28.77 

C4 U 3.90 135.8 0.50 0.61 9.37  

153.7 C4 G 11.30 110.6 1.27 2.42 23.77 

C5 U 4.77 57.9 0.27 1.84 5.03  

198.2 C5 G 11.70 69.3 0.80 4.85 15.00 

L.S.D 

0.05 

0.56 

 

10.92 0.13 0.83 2.49  

 المسؤوؿ عف زيادة طوؿ النباتات المركبة إف السبب الرئيس
و  C3G  والسيما المعاممة قياسا بالنباتات غير المركبة

C4G  ىو جذور نباتات االصؿ الف جميع النباتات في تمؾ
التجربة خضعت لمستوى واحد مف التغذية وكاف مصدر 
االختالؼ الوحيد بيف المعامالت ىو الجذور )جذر االصؿ( 

تركيب نباتات الخيار عمى شتالت  تػقػانػةالمتمثمة بإستعماؿ 
الجذور دورا اكبر مف جذور نباتات  تمؾالقرع ومف ثػـ أدت 

ولكف اختمفت  الخيار في امتصاص الماء والعناصر الُمغذية
المركبة في مدى استجابتيا لعممية التركيب  الخمسةاليجف 

اذ اثرت  4ده جدوؿ ػؤكومف ثػـ اختمفت النتائج وىذا ماُيػ

في امتصاص أكبر كمية مف النتروجيف  C4Gالمعاممة 
 14584و  1511و  17577والفسفور والبوتاسيـو بمغت 

بدوره الى زيادة قدرة النباتات  أدى بالتتابع وىذا 4-ـغـ5
المركبة في تكويف مجموعًا خضريًا كبيرًا إذ لوحظ في جدوؿ 

 C4والتي ُتمثؿ نباتات ىجيف الخيار  C4Gاف المعاممة  4
تفوقت في زيادة عدد قػد  ES101المركبة عمى االصؿ 

وُيعزى  1-ورقة5نبات .14454االوراؽ في النبات لتصؿ الى 
السبب في ذلؾ الى كمية ماإمتػصتُو نباتات تمؾ المعاممة مف 
العناصر المعدنية مثؿ النيتروجيف والفسفور والبوتاسيوـ 

كبير في مراحؿ نمو النبات الدوُر ال لياوالتي ( 4)جدوؿ
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المختمفة فالنتروجيف يدخؿ في بناء البروتوبالـز والبروتينات 
( كما 14و1)حماض االمينية واالنزيمات ومركبات الطاقة واال

اف لمفسفور دورًا ميمًا في عمميات االكسدة واالختزاؿ في 
 ,التمثيؿ الضوئي والتنفس وتمثيؿ الكربوىيدرات لدى النبات

والبوتاسيـو الذي يقـو بتنشيط أنزيمات تصنيع البروتينات 
وأنزيمات االكسدة واالختزاؿ واالنزيمات الناقمة وتنظيـ الضغط 

( وىذا ماتػـ التػوصؿ اليو في 3وغيرىا مف المياـ ) االزموزي
اف أغمب ىجف الخيار  4مف الجدوؿ  ذ يتضحىذه الدراسة إ

المستعممة في ىذه التجربة قد حققت زيادة في طوؿ المركبة 
النبات وذلؾ بسبب قوة ونشاط جذور ىذا االصؿ التابع 

 Farhadiاليو لميجف النوعية وىذا اتفؽ مع ماتوصؿ 
الخيار  في طوؿ نباتات زيادة( إذ الحظ 5) وآخروف

Khassib صوؿ اليجف النوعية اعمى احد  ابعد تركيبي
(Shintoza ,) أمػا التفوؽ المعنوي لممعاممةC4G  في زيادة

( فُيعزى الى زيادة عدد 4)جدوؿ 4ـ1585المساحة الورقية الى 
األوراؽ وكميات النتروجيف والفسفور والبوتاسيـو الُممتصة إذ 
تبيف وجود عالقة إرتباط موجبة بيف المساحة الورقية وبيف 

 **0.888و **0.821, 5843.**تمؾ المؤشرات بمغت 
إف زيادة ُمحتوى االوراؽ مف الكموروفيؿ ُيعتبر مؤشرًا  بالتتابع,

إيجابيًا عمى زيادة معدؿ عممية التمثيؿ الضوئي لدى النبات 
وتحديدًا في  4وتمؾ الزيادة المعنوية لوحظت في جدوؿ 

ر إيجابيًا في زيادة طوؿ النبات بسبب ػمما أث C4Gالمعاممة 
يجة لعممية التمثيؿ زيادة ماتـ تصنيعو مف مواد كربوىيدراتية نت

أما في صفة الوزف الجاؼ والتي ُتعد مؤشرا ميما , الضوئي
عمى ماأنػتجُو النبات أثناء دورة حياتو مف مواد كربوىيدراتية 

في تفوقيا اذ بمغ  C4Gوبروتينات نجد إستمرار المعاممة 
وسبب ىذا التفوؽ  1-غـ5نبات19157الوزف الجاؼ لنباتاتيا 
يا تمؾ المعاممة في المؤشرات السابقة ىو الزيادة التي حققت

 فرعمثؿ عدد االوراؽ والمساحة الورقية وطوؿ النبات وعدد األ
اذ بمغ والبوتاسيـو  والفسفور مف النتروجيفالكمية الُممتصة و 

معامؿ اإلرتباط بيف الوزف الجاؼ لمنبات وبيف تمؾ المؤشرات 
**9480. ,**8580. ,**7430. ,**81.0.  ,0.986** ,

إف النتائج الموضحة  (65بالتتابع )جدوؿ  **979, **0.915
والتي ُتظير النسبة المئوية لُمحتوى االوراؽ )%(  3في جدوؿ 

مف عناصر النتروجيف والفسفور والبوتاسيـو ُتعتبر مؤشرًا 
ميما عف جميع صفات النمو الخضري والثمري ولكف أحيانًا 

تفوقت في زيادة  C4Uيظير العكس فمثال نجد اف المعاممة 
% وىذا يعمؿ عمى 4599نسبة النتروجيف في أوراقيا لتبمغ 

زيادة قدرة النبات عمى النمو وتكويف المادة الجافة ولكف بمغ 
في حيف اف  1-غـ5نبات.013.الوزف الجاؼ لتمؾ المعاممة 
-غـ5نبات19157أعطت  C4Gنباتات اليجيف نفسة المركبة 

% 4566اقؿ في اوراقيا ومع ىذا كانت نسبة النتروجيف  1
لمعنصر  Dilutionوىذا ُيعزى الى ُحصوؿ عممية التخفيؼ 

( قد كونت C4Gالمعدني في االوراؽ اي اف تمؾ المعاممة )
تمثؿ في زيادة  C4Uمجموعا خضريا كبيرا قياسا بالمعاممة 

طوؿ النبات وعدد االوراؽ والمساحة الورقية والوزف الجاؼ 
ي أدى الى إزدياد إنتشار العنصر ( االمر الذ4لمنبات )جدوؿ 

مػع ق ػمػة تركيزه في الورقة الواحدة وكذا الحاؿ مع العناصر 
 C4Gنالحظ اف المعاممة  4المعدنية االخرى, أما في جدوؿ 

حققت زيادة معنوية في كمية ما إمتصتُو مف العناصر 
المعدنية في وحدة المساحة وىذا ماُيػفػسػر زيادة عدد االوراؽ 

( 4ة الورقية والوزف الجاؼ لتمؾ المعاممة )جدوؿ والمساح
ومما أكد ىذا ىو وجود عالقة إرتباط موجبة بيف كمية 
النيتروجيف الُممتصة وبيف كاًل مف عدد االوراؽ والمساحة 

, .8430** ,.9.70**الورقية والوزف الجاؼ إذ بمغت 
بالتتابع وكمية الفسفور الممتصة وبيف تمؾ  **0.986

, .8410**, .8550**ىناؾ ارتباطا بمغ  المؤشرات كاف
بالتتابع وبيف كمية البوتاسيـو وتمؾ المؤشرات  **0.915

بالتتابع  .9790**, .8880**, .9310**ايضا بمغت 
(, أما فيما يخص صفات الحاصؿ الثمري في 6)جدوؿ 
معنويا في زيادة عدد  C3Gنالحظ تفوؽ المعاممة  5جدوؿ 

 1-ثمرة5نبات145.3الثمار قياسا بجميع المعامالت اذ بمغت 
ومف الُمحتمؿ اف يرجع سبب ذلؾ الى زيادة عدد االزىار 
االنثوية او زيادة نسبة العقد وىذا يتفؽ مع ماتوصؿ اليو 

Fonseca ( عند تركيب الخيار صنؼ 6وآخروف )
Yoshinari  عمى االصؿIkky (Cucurbita spp. واف )

لطوؿ النبات دور في زيادة عدد العػُقػد ومف ثػـ زيادة في عدد 
( C3Gاف تمؾ المعاممة ) 4االزىار اذ يتضح مف جدوؿ 

متفوقة عمى جميع المعامالت في طوؿ النبات واف معامؿ 
االرتباط بيف طوؿ النبات وبيف عدد الثمار يؤكد وجود تمؾ 

زيادة عدد الثمار  (, اف6)جدوؿ  **0.497العالقة اذ بمغ 
( أدى الى زيادة حاصؿ النبات C3Gفي المعاممة نفسيا )
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معامؿ والحاصؿ المبكر والحاصؿ الكمي وىذا ما أكده 
إذ تبيف وجود عالقة ارتباط موجبة بيف عدد الثمار  االرتباط
اذ بمغ معامؿ االرتباط  الحاصؿ المبكر والكمي وبيف 

وىذا اتفؽ ( 6بالتتابع )جدوؿ  5894.**و 5765.**
( عػنػدمػا الحظ تػفوؽ المعنوي لنباتات 4وآخروف )  Banمع

 Strong Tosa(Cucurbitaالخيار المركبة عمى االصؿ 

maxima x Cucurbita moschata في التػبػكػيػر وانتاج )
اكػبػر عدد مف الثمار وكذلؾ حاصؿ النبات الواحد, إف تفوؽ 

( دليال 5في زيادة الحاصؿ المبكر )جدوؿ C3Gالمعاممة 
عمى اف نباتات تمؾ المعاممة كانت سريعة النمو وىذا مػاظػيػر 

( االمر الذي 4فػي صفة طوؿ النبات لتمؾ المعاممة )جدوؿ
ادى الى التبكير في إنتاج االزىار االنثوية وىذا ما أكدتو 

عالقة االرتباط الموجبة بيف الحاصؿ الُمبكر وبيف طوؿ 
(5 نستنتج مف ىذه 6)جدوؿ  5441.*لنبات اذ بمغت ا

الدراسة إف إستعماؿ تػقػانػة التركيب في نباتات الخيار اليجيف 
Najim (C3 عمى األصؿ )ES101 (Cucurbita 

maxima x Cucurbita moschata يؤدي الى زيادة )
معنوية في كثير مف الصفات لعؿ مف أىميا عدد الثمار 

المبكر والكمي, ونوصي أيضا  وحاصؿ النبات والحاصؿ
باسػتػعػماؿ تػقػانػة الػتػركػيػب في ُىػجػف الػخػيار االخػرى 

( في حالة C4,C2,C1,C5الػمستعػمػمة في ىذه التجربة )
وذلؾ الف تػقػانػة التركيب عمى  Najimعدـ توفر اليجيف 

قد أدت الى زيػادة نػسبة االنػتػاج في  ES101االصؿ 
 5تمؾ اليجف الحاصؿ الكمي لجميع

 . معامل اإلرتباط بين الصفات الم قاسة6جدول 
 حاصم كهي

حاصم 

 يبكر

عذد 

 انثًار

 Kكًيت 

 انًًتصت

 Pكًيت 

 انًًتصت

 Nكًيت 

 انًًتصت

انىزٌ 

 انجاف
 عذد أفرع

انًساحت 

 انىرقيت

عذد 

 االوراق

طىل 

 انُباث
 

 طىل انُباث 1 .         

 عذد االوراق **669. 1         

        1 .956** .652** 
انًساحت 

 انىرقيت

 عذد أفرع **540. **928. **907. 1       

 وزٌ جاف **723. **928. **858. **810. 1      

 Nكًيت  **707. **907. **843. **799. **986. 1     

 Pكًيت  **850. **855. **821. **706. **915. **899. 1    

 Kكًيت  **786. **931. **888. **804. **979. **974. **952. 1   

 عذد ثًار **497. 128. 180. 142.- 207. 146. 356. 247. 1  

 حاصم يبكر *441. 058.- 006. 228.- 036.- 056.- 114. 037. **765. 1 

 كهيحاصم  *752. *415. *452. 169. **480. *436. **659. **546. **894. **700. 1
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