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)طرق  زراعة محمية ، تقنيات النمو :كلمات مفتاحية 

 مورفولوجية، إنتاجية،  خيارمواصفات  التقليم(،
 

 ـزالموجــ
 

تمَّت دراسة طرق التنمية المتباينة لنبات الخيار في  

النمييو المباشيير عليي   الزراعيية المحمييية ومتابعيية   رهييا

  parthenocarpicواإلنتاجية لصنف مين الخييار البىير  

( ، تظهيير سيييطرة التربيييية Aulaال مييار )عيي   متوسييط

 المختلطة من حيث اإلنتاج الزائد بشىل معنيو  )درجية

ة ـييـة بىيل مين التربـاج مقارنيـيـفي  اإلنت ( والتبىير5%

عليي  ارفيير   و السيياق الرئيسييية اللتييين تبييديان وتيييرة 

 مسييتمرة فيي  النمييو واإلنتيياج فيي  نهاييية الموسييم   ىمييا

ة علييي  السييياق الرئيسيييية إلييي  التبىيييير ـؤد  التربييييـتييي

ارفييير   ة بالتربيييية علييي ـول فييي  اإلنتييياج مقارنيييـيييـقبمال

ر في  اإلنتياج بفيرق معنيو  ) ولىنها لم تيؤ  ، ةــالجانبي

(  وقيييد  دطت طيييرق التربيييية المفيييردة علييي  %5 درجييية

السيييياق الرئيسييييية  و ارفيييير   إليييي  زيييييادة الصييييفات 

   المورفولوجية لل مار وتحسين خصائصها النوعية
 

 ةــدمــمقأوال: 
 

تُعد تنمية النبات من العمليات المحددة لىمية اإلنتاج 

سييتيى  ، زجيياج ( ونوعيتييف فيي  البيييت الزراعيي  )ب 

ت لنييو  النبييات  وتختلييف طريقيية إجييراا هييية العملييية تبعييا

المييزرو  ، فبينمييا تييتم التربييية حييرة ) بييدون  سيي   ( 

لنباتات الفليفلية والىوسيا ، نجيد  ن التربيية علي   سي   

خ ـللنباتييات ىبيييرة الحجييم م ييل البنييدورة والخيييار والبطييي

 ;Choux, 1971; Fuller, 1973) ر  ـيييـارصف

Laumonnier, 1979; Pessey, 1984; Bekett, 1985 

and Mirous, 2002)     

ىما تُعد عملية التقليم والت  تجر  بصورة مت زمة 

ميييم عمليـيييـة التربيييية مييين العملييييات الهامييية الواجييي  

إجراؤهييا للنباتييات المزروعيية فيي  البيييوت المحمييية رن 

   إهميييال  و تييييخير فييي  هيييية العمليييية سييييؤد  إلييي  

حسن عبد ىمية المحصول وتدهور نوعيتـــف )انخفاض 

، ، سنننليمان1994 ال بينند وروننرون، ؛1992 ،المننن م

   وبالنتيجيية النهائييية زيييادة (2001 بننورا ،و 1999

يتف في  البييت الزراعي  يسيتوج  اتبيا  رالنمو واستمرا

، التربية والتقليم للنبات مين  جيل تنظييم النميو واإلنتياج 

لىافيية  جييزاا النبييات  وتوزيييم اإلءييااة بشييىل متجييانس

،  يم  ن الهيواا الجيو  والتربيةالتبادل الغار  بي وزيادة

تقليل اإلصابة بيارمراض والحشيرات ، وبالتيال  زييادة 

 اإلنتاج وتحسين نوعيتف  
(Fuller, 1973; Bekett, 1985;  1994ال بيد ورورون  

 ( Mirous, 2002  &1999سليمان ، 

 

    أهمية البحث  :ثانيا  
 

البحييث إليي  دراسيية طييرق التربييية المتباينيية يهييدف 

لنبييات الخيييار فيي  البيييت الزراعيي  ميين خيي ل مقارنيية 

 و عليي  السيياق التربييية المفييردة عليي  ارفيير  الجانبييية 

الرئيسية بالتربية المختلطة )ساق +  فير (  في  الواقيم 

علي  قييدر ىبييير مين ارهمييية بالنسييبة  ايعتبير هيييا الشيي 

ىما تنبم  همية هية الدراسة  ،ة للناحية التطبيقية والعملي

ميين التقييدير الىبييير لقيييادة اإلنتيياج فيي  البيييت الزراعيي  

والت  تعتبر تربية النبات  من  ميورة ارساسيية والهامية 

    فالمحددة  لىمية اإلنتاج ونوعيت
 

 مواد وطرق البحث : ثالثا  
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 موقع الدراسة  .3-1
 

جريييييت التجربيييية فيييي  بيييييت ب سييييتيى  نمييييويج  

×  8×  50سيييورية )  بعيييادة  -ة ديييير اليييزور بمحافظييي

وحتيي   1/ 20 - 15م ( فيي  الفتييرة الواقعيية بييين  3.5

)موسييييييييييمين  2005و 2004لعييييييييييام   5/ 20 - 15

متتيييابعين( علييي  صييينف مييين الخييييار ارن يييو  متوسيييط 

يو مصدر هولند  ( ، حييث يحتيو   Aulaال مار )ع  

البيت عل   ربم مساط  تحو  ىل منها خطين بفاصل 

سم بين النبيات واخخير علي  نفيس الخيط  40سم و  60

م    1وترىييت ممييرات للخدميية بييين المسيياط  بعييرض 

ىما جرت متابعة سيير النميو وقييادة اإلنتياج ميم تطبيي  

الظروف الحرارية وجميم العملييات الزراعيية التقليديية 

 المتبعة ف  البيت المحم    

تييييم تصييييميم التجربيييية بطريقيييية القطاعييييات ىامليييية 

مىيييررات لىيييل معاملييية  5ية حييييث اسيييتخدمت العشيييوائ

باالعتماد عل  توزييم النباتيات ءيمن خطيوط الزراعية 

نباتييات فيي  ىييل مىييرر ويليي  لتسييجيل  5حيييث اسييتخدم 

 الم حظات والقياسات 

 
 طرق التربية المدروسة  .3-2

 

ييت دراسيية  يي ث طييرق ميين تنمييية الخيييار والتيي   تمَّ

 يمىن تلخيصها عل  الشىل التال :

 
 بية على األفرع التر -1
 

إزالة ارفر  والنموات المختلفة عل  السياق الرئيسيية  -

 من سطح التربة     سم 50وحت  ارتفا  

سييم  50تقليييم ارفيير  الجانبييية عليي   مييرة واحييدة ميين  -

-100سييم وعليي   مييرتين ميين  100وحتيي  ارتفييا  

 يل  عل    ث  مار حتي  السيل  العليو  دوبع 150

 سم(       200)

ة جميم ال ميار علي  السياق الرئيسيية حتي  السيل  إزال -

 العلو    
 

تقتصيير عليي  تيير   التربيننة علننى السنناق الر يسننية: -2

جميييم ال مييار عليي  السيياق الرئيسييية مييم إزاليية ارفيير  

ات وسم( وجميم النم 200الجانبية حت  السل  العلو  )

 سم(    50عل  القسم السفل  من النبات )
 

تين السيابقتين ـجميم بيين الطريقيت التربية الموتلطة: -3

السييياق الرئيسيييية  لييي عمييين حييييث االحتفييياظ بال ميييار 

وارفر  الجانبية ولىن بيدون التقلييم للجيزا السيفل  مين 

 النبات 

وفييي  جمييييم الطيييرق المدروسييية تَّيييم تييير  السييياق 

الرئيسية للنبات تتدل  بعد الوصيول إلي  السيل  العليو  

  (1)شكل رقم نحو ارسفل وبدون تقليم 

 

 المالحظات والقياسات  .3-3
 

 تسجيل عدد ال مار وطول النبات    -

مراقبيية اإلنتاجييية وتسييجيل مييا يعطيييف ىييل نبييات مييم  -

القطييف وبيييل  يييتم معرفيية  الييزمن وحسيي  عييدد مييرات

 تطيور اإلنتياج المتسلسيل خي ل موسيم النميو وتوزيعـيـف

الشييهر  ، وبالنهاييية تحديييد اإلنتيياج التراىميي   و الىليي  

ة الموسييم   وتقييديم النتييائس ىمتوسييط للموسييمين فيي  نهاييي

 الزراعيين   

دراسييية المواصيييفات المورفولوجيييية لل ميييار )طيييول ،  -

 قطر ، وزن(  

تحليييل الخصييائب البيوىيميائييية لل مييار )مييادة جافيية ،  -

 ، سىريات(    Cفيتامين 

 مار مين  5وف  الحالتين ارخيرتين تم القياس عل  

 خ ل الموسم   مرات 3ىل معاملة وبمعدل 

 

 التحليل اإلحصا ي      .3-4
 

تم تحليل النتيائس ومقارنتهيا باسيتخدام تحلييل التبياين 

لتحديييد  (.L.S.D)عيين طرييي  اختبييار  قييل فييرق معنييو  

 5رق بين المعام ت وترتيبها عند مستو  معنيو  )ـالف

%    ) 
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نتا  ( المتبعة في الدراسةيوضح طرق التربية ) قيادة اإل – 1رقم الشكل   

 

 التحليل اإلحصا ي  .3-4

 
تم تحليل النتيائس ومقارنتهيا باسيتخدام تحلييل التبياين 

لتحديييد  ((L.S.Dعيين طرييي  اختبييار  قييل فييرق معنييو  
الفييرق بييين المعييام ت وترتيبهييا عنييد مسييتو  معنييو  

(5%   ) 
 

  النتا ج والمناقشة راي ا :
 

 أوال  : اإلنتاجية 
 

ات ميم ـ ن إنتياج النبي (1الموطنط رقنم )مين ن حظ 

  مظهيييرات ت متيييداخ ت ت بيييين المعيييام ت ـيييـاليييزمن يعط

تظهير الفيروق بوءيو   ال ال  ث ف  معظم اروقات و

 .إال ف  بداية ونهاية موسم اإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. يبين تطور اإلنتاج والل موسم النمو1موطط رقم 
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ت فيييي   ت وجليييييا اإلنتيييياج بييييين نيييير  اخت فييييا واءييييحا

حييث تفيوق ، المعام ت ال  ث ف  بدايية موسيم اإلنتياج

إنتييياج التربيييية المختلطييية بعيييدة ميييرات علييي  ىيييل مييين 

ت  المعاملتين المتبقيتين باإلءافة ليل  ن حظ تيخير نسيبيا

ت ف  بيدا اإلنتياج لنباتيات التربيية علي  ارفير   وملحوظا

 ن  مقارنية بالتربيية علي  السيياق الرئيسيية   وهىييا نجييد

اإلنتيياج اليييوم  فيي  التربييية عليي  السيياق الرئيسييية  و 

ميييم نباتيييات التربيييية  نالتربيييية علييي  ارفييير  ال يقيييار

يصيبح   حييث ، المختلطة إال بعد شهر من موسم النمو 

اإلنتيياج اليييوم  متشييابها بييين المعييام ت اليي  ث    مييا 

فاض الملحيييوظ فييي  اإلنتييياج بشيييىل عيييام خييي ل ـيييـاالنخ

ول ـعز  إليي  طبيعيية إنتيياج محصييـييـمنتصييف النمييو في

حسنن عبند  ;Wittwer and  Honma, 1979)  الخييار

 .( 2001بورا  ،  ; 1992المن م ، 

يظهير الفييرق مين جديييد بيين المعييام ت الي  ث فيي  

نهاية موسيم النميو حييث ن حيظ  ن اإلنتياج الييوم  في  

 التربية بداية الشهر ارخير يصل إل  يروتف في  نباتيات

السييياق الرئيسيييية بينميييا يبيييد  بيييالهبوط  علييي  ارفييير   و

يتعييد  نصييف   بالنسييبة لنباتييات التربييية المختلطيية وال

المعياملتين السيابقتين خي ل ارسيبوعين ارخييرين  إنتاج

 من الموسم  

إن زييييادة اإلنتاجيييية فييي  نباتيييات التربيييية المختلطييية 

،النميو والت  تترىز خ ل المراحيل ارولي  مين موسيم 

 ل  ساس  عن اإلنتاج المبىر لل ماريمىن  ن تصدر بشى

)عدم تقليم  عل  القسم السفل  من الساق الرئيسية للنبات

سييم ميين سييطح  50الجييزا السييفل  للسيياق عليي  ارتفييا  

    التربة(

ت عليي  النمييو  بالمقابييل فييلن يليي  التطييور ييينعىس سييلبا

ال ح  للنبات ، هيا ما يترجم فع ت بتناقءيات واءيحة 

نبيات في  الطيول ونقيب عيدد من حيث انخفاض نميو ال

ال مييار فيي  نهاييية الموسييم فيي  نباتييات التربييية المختلطيية 

 مقارنيية باسييتمرارية النميييو وزيييادة وتييييرة اإلنتيياج فييي 

نباتييات التربييية المفييردة عليي  ارفيير   و عليي   السيياق 

    (1 )جدولالرئيسية 

يمىن  ن يعز  هيا التباين إل  النشاط الفيزيولوج  

بسييب    و  نييف انخفييض بشييىل ىبيييرللنباتييات والييي  يبييد

لل في  ـيـوميا ينيتس عين يلي  مين خ ،المختلطية   التربيية

اسيييته ىها الزائيييد خييي ل   م الميييواد الغيائيييية  وـيييـتوزي

 . (Mirous, 2002)المراحل السابقة من موسم النمو 

باإلءيييافة لييييل  فيييلن نقيييب اإلنتييياج وتييييخيرة فييي  

لألفير  التربية عل  ارفر  ينجم عين الظهيور المتييخر 

الجانبيييية مقارنييية بالتشيييىيل المبىييير لل ميييار ميييم طريقييية 

 تن حييظ هييية الفروقييا التربييية عليي  السيياق الرئيسييية  

بيين المعيام ت عنيد دراسية اإلنتياج التراىمي    بوءو

 ( .2 ط)موط خ ل موسم النمو،
 

  

 

 % 5يلخب التحليل اإلحصائ  وترتي  المعام ت عل  درجة   1جدول رقم 

 

 الظاهــرة
 المعاملــــة

 عدد ال مار
 )  مرة / نبات (

 طول النبات
 ) سم (

 اإلنتاجية
 ) ىغ / نبات (

I 

 التربية عل  ارفر 
b 

62 

a 

252 

b 

5.2 

II 

 التربية عل  الساق الرئيسية
b 

65 

a 

257 

b 

5.4 

III 

 التربية المختلطة ) ساق +  فر  (
a 

75 
b 

223 
a 

5.8 

L.S.D    5 % 4.25 12.5 0.32 
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 يبين اإلنتاج الكلي للنبات والل موسم النمو .2موطط رقم 
 

حييييث يتءيييح زييييادة اإلنتييياج الىلييي  فييي  التربيييية 

 ت )فيرق معنيو  علي  ـالمعامي مـ  جمييـالمختلطة علي

 ( وإنتيياج متوسييط لمعامليية السيياق الرئيسييية% 5درجيية 

لية معنويية مم معاملة ارفر  الجانبية )دون دال ومتشابف

 ن تييخير اإلنتياج في    ( ولىين ن حيظ%5 عل  درجية

الفترة ارول  من النمو مم نباتيات التربيية علي  ارفير  

 و الساق الرئيسيية  د  إلي  تيراىم الزييادة التي  تنتجهيا 

معاملييييييييييييييييية التربيييييييييييييييييية المختلطييييييييييييييييية فييييييييييييييييي 

اسيتمرار النشياط  اإلنتاج   بالمقابل فلن  منتصف موسم

ات التربيية المفيردة وبشيىل خياب الفيزيولوج  ف  نبات

الرئيسية  د  إل  تقليب التبياين  مم التربية عل  الساق

 ال  ث ف  نهاية الموسم    الىل  بين المعام ت

 
ميين الممىيين  ن ن حييظ التبيياين  توزيننع اإلنتنناج : -ثانيننا  

الواءح بين المعام ت ال  ث من خ ل دراسة توزييم 

   (3 )موططاإلنتاج خ ل موسم النمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يبين توزع اإلنتاج والل موسم النمو -3وطط رقم م
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تُءيياعف نباتييات التربييية المختلطيية اإلنتيياج الىليي  

مقارنييية بالتربيييية علييي  السييياق الرئيسيييية ، بيييل تصيييبح 

الزيييادة  ىبييير عنييد المقارنييية ميييم نباتييات التربيييية علييي  

 ث ارفر  ، م ن حظ  ن الفرق يقل بين المعام ت الي 

خ ل الشيهر ال يان  حييث  ن معاملية التربيية المختلطية 

تنييتس زيييادة بسيييطة فقييط ، ويليي  رن اإلنتيياج يتءيياعف 

بينمييا يرتفييم إليي   ،خيي ل هييية الفتييرة فيي  هييية المعامليية 

   ييييية  م يييييال فييييي  التربيييييية علييييي  السييييياق الرئيسيييييية

 ،وحتيي   ربعيية  م ييال فيي  حاليية التربييية عليي  ارفيير  

 ت اليي  ث خيي ل ـييـ ت بييين المعاميصييبح اإلنتيياج متمييا 

 يييم يظهييير االخيييت ف مييين جدييييد بيييين  ،الشيييهر ال اليييث 

المعام ت ف  الشهر الرابيم ، ويينخفض اإلنتياج بشيىل 

  ىبر ف  نباتات التربية المختلطة   

هيييا التبيياين بييين المعييام ت يمىيين  ن ي حييظ ميين 

)موطنط خ ل التوزيم النسب  لإلنتياج في  موسيم النميو 

 (.4رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين التوزع النسبي لإلنتاج الكلي والل موسم النمو - 4موطط رقم 
 

ميين اإلنتيياج الىليي   %18 حيييث تصييل النسييبة إليي 

خيي ل الشييهر ارول بالنسييبة لمعامليية التربييية المختلطيية 

فييي  التربيييية علييي  السييياق الرئيسيييية ،  % 11وتشيييىل 

  ن حظ ف  حالة التربية عل  ارفر   % 8وتهبط إل  

 التشابف بين المعام ت لهيا التوزيم خ ل الشهر ال يان 

( مييين اإلنتييياج الىلييي  والشيييهر ال اليييث %30)حيييوال  

الخت ف بصورة معىوسة في  ا(  يعود  %40)حوال  

نهاية موسم النميو )الشيهر الرابيم( حييث تعطي  التربيية 

ت  عليي  السيياق الرئيسييية  و عليي  ارفيير  الجانبييية إنتاجييا

( بينميا تعـيـط  التربيية من اإلنتاج الىل  % 17ىبيرات )

 فقط   % 10المختلطة 

يمىن  ن يفسر بالتوزيم الغيائ  المينظم بيين  اهيا الش 

ارعءاا الخءرية وال مرية ويتطاب  ميم الير   اليي  

وهييو ،   ((Wittwer & Honma, 1979 يؤىييد عليييف 

ءرورة االقتصار عل   ميار السياق الرئيسيية  و تقلييل 

ر عليي  ارفيير   الجانبييية ويليي  حسيي  حاليية النمييو ال مييا

تاج ـيـفرق اإلنـيـالخءر  للنبات ،باإلءيافة لييل  فيلن ت

ية المختلطة ، يدل عل   هميية ــبشىل عام لطريقة الترب

تيير  ال مييار عليي  ارفيير  الجانبييية والسيياق الرئيسييية ، 

ولىيييين يليييي  يسييييتوج  التنظيييييم الجيييييد لعملييييية التقليييييم 

ة لطبيعة مجموعة التفر  الت  ينتمي  قيــوالمعرفة الحقي

 إليهيييييييييييييييييييييييييييا الخييييييييييييييييييييييييييييار المسيييييييييييييييييييييييييييتخدم 

 (& Choux, 1971; Laumonnier, 1979 1999)سليمان، 
 

ً  ثالثننننن المواصنننننفات المورفولوجينننننة والوصنننننا    .ا 

 البيوكيميا ية للثمار 
 

 (2جندول رقنم )ن حظ  ن الصفات المورفولوجيية      

 ة المفييردةقييد تييي رت بطريقيية التربييية ، فقييد  دت التربييي
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عليي  السيياق الرئيسييية  و عليي  ارفيير  إليي  زيييادة فيي  

طيول وقطيير ووزن ال مييار مقارنية بالتربييية المختلطيية             

يمىن  ن يعز  هيا ارمر إل  زييادة المخيزون الغييائ  

 1999) سنليمان ،  وتنظيم توزيعف ف  التربية المفيردة

;  Mirous,  2002. ) 

 

 

سيييييط ليييييبعض الصيييييفات يبيييييين المتو  2جيييييدول رقيييييم 
 المورفولوجية لل مار

 

 الظاهـرة

 المعاملـــة

الطول 

 )سم( 

 القطر

 )سم(

الوزن 

 )غ(

I 

 التربية عل  ارفر 
17.9 3.9 81 

II 

 التربية عل  الساق الرئيسية
18.2 4.1 83 

III 

 التربية المختلطة )ساق +  فر (
16.8 3.8 77 

 

ىميييا ن حيييظ  ن طريقييية التربيييية قيييد   يييرت علييي  

 . (3)جدول رقم لصفات البيوىيميائية لل مار ا

 

 

يبييييين المتوسييييط لييييبعض الخصييييائب   3جييييدول رقييييم 

 البيوىيميائية لل مار

 

 الظاهـرة

 

 المعاملــة

مادة 

جافة 

% 

سىريات 

% 

  C فيتامين

 غ100ملغ/

I 

 التربية عل  ارفر 
3.80 1.92 11.20 

II 

التربية عل  الساق 

 الرئيسية

3.88 2.10 11.16 

III 

التربية المختلطة )ساق 

 +  فر  (

3.32 1.75 11.05 

 

فقييد تحسيينت هييية الخصييائب النوعييية لل مييار مييم 

طريقييية التربيييية علييي  السييياق الرئيسيييية والتربيييية علييي  

ارفر  مقارنة بالتربية المختلطة ، وقد تجسد هيا ارمر 

بزيادة واءحة ف  قيم الظواهر المدروسة   هية النتائس 

وز  الغييائ  المينظم بيين ارعءيياا يمىين  ن تفسير بيالت

الخءرية وال مرية ف  التربية المردة ) ساق  و  فر  ( 

مقارنيية بالتربييية المختلطيية وهيييا مييا يتطيياب  مييم نتييائس 

ونن  ،    Mirous, 2002 ;  ; 1999سنليمان ، )

2003    ) 

 

 االستنتاج والتوصيات  وامسا :

 

ار تسيمح دراسية طيرق التربييية المتباينية لنبيات الخييي

 تحت ظروف البيت الب ستيى  بتحديد ارمور التالية :

اإلنتاج الزائد والمبىر ف  التربيية المختلطية مقارنية  -1

بيييالطرق المفيييردة علييي  السييياق الرئيسيييية  و علييي  

 ارفر  الجانبية يوات اإلنتاج المتشابف   

انخفيييياض وتيييييرة النمييييو  واإلنتيييياج فيييي  الطريقيييية  -2

تييييخرة مييين الموسيييم المختلطييية خييي ل المرحلييية الم

في  الطيرق  فبشىل  معياىس لزيادتيف واسيتمرار يتي

المفييردة وبالتييال  تشييير هييية الدراسيية إليي  النقيياط 

 التالية : 

استمرارية التربيية المختلطية تسيتوج  التقلييم المينظم  -

لتجن  العجز الفيزيولوج  المبىر للنبات ، واالبتعاد 

 عن انحفياض الصيفات المورفولوجيية لل ميار وسيوا

 خصائصها النوعية   

إمىانيية اتبيا  التربيية عليي  السياق الرئيسيية واسييتبعاد  -

التربية عل  ارفر  الجانبية بيدون المعرفية الحقيقيية 

لطبيعة درجة التفر  ف  الصنف المدروس والتبىير 

 ف  زراعتف     
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