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 لنباتتناايية الصفات الشكلية وال  في والمسافات الزراعيةتأثير مواعيد الزراعة 
 (.Cucumis sativus Lالخيار)
 (1)الناصر وليد و( 1)*عبود الجاسم و (1)زياد الحسين

 .الزراعية، جامعة الفراتقسم البساتين، كلية الهندسة  –(1) 
 .)abboudaljasim@gmail.com. البريد اإللكتروني: عبود الجاسم  )*للمراسلة:  

 29/10/0220:  تاريخ القبول  11/08/0220تاريخ االستالم: 

 الملخص
ف  محافظة الحسممممبة،  لدي  مممم يا الل  تعد عل   عد  0212و 2018 الزراعةموسممممم  نفذ البحث خالل 

الزراعية  والمسافات (12/4 – 11/4 – 1/4) الحسبة،  هدف دراسة تأثير مواعيد الزراعةكم شممال  12
ر الصمممممنج اله ين الخيالمحصمممممول نلاجية الصمممممفات ال مممممبلية واإ ف سمممممم(  12، 42، 12 ين النباتات )

. تم تصمممممممميم الل رتة وف  تصمممممممميم العةاعات الع مممممممواقية الماملة  لرتي  العةد المن مممممممعة   ال  ) ا يلون(
ثمري وإنلاجية العةعة  2.20تفوق موعد الزراعة ال ان  ف  ملوسمممممممممممممم  عدد ال مارالنلاقج  مبررات. أظهرت

كغ/دونم معنويمماع عل   ةيممة مواعيممد  1144.68كغ، واإنلمماجيممة ف  واممدي المسمممممممممممممممااممة  08.60الل ريبيممة 
لمةبعة ف  ملوسممم  سمممم( معنوياع عل   ةية المسمممافات ا 42الزراعة المدروسمممة، وتفوقل الزراعة  المسمممافة )

كغ، واإنلاجية ف   00.81ثمري، وإنلاجية العةعة الل ريبية  8.12سمممممممممم، وعدد ال مار  0.11قةر ال مري 
 تبين إن الزراعة ف كغ/دونم. وتالنسمممممممممبة لللفاعا  ين العاملين المدروسمممممممممين  0216.11وادي المسمممممممممااة 

 لمحصولف  معظم الصمفات اإنلاجية  اع تفوقأظهرت ( سمم 42)الزراعية  والمسمافة( 11/4) موعد ال ان ال
(غ، كممما 22.60( ثمري، ووةن ال مري الوااممدي )2.11) النبممات عل  الخيممار محععمماع ةيممادي ف  عممدد ال مممار

  لغل اإنلاجية ف  وادي المسمممممممممممااة،  ينما كغ (12.22) سممممممممممم ا أعل  معدل إنلاجية العةعة الل ريبية
 .( كغ/دونم4216.02)

 ال بلية. الصفات ،اإنلاجية مسافات الزراعة، ،الموعد، الخيار :المفااحيةالكلمات 
 :المقدمة

ويسم   اإن ليزية   Cucurbitaceaeمن أهم محا يا الخضر اللا عة للفصيلة العرعية  .Cucumis sativus Lالخيار يعد نبات
Cucumberمحا يا الخضر الواسعة االنل ار واالسلعمال ف  كافة أنحاء العالم تعريباع، لما يلملد  ه من إنلاج وفير وسرعة  من ، وهو

( طن، وتغلة 102202ه(،  ملوس  إنلاجية قدره ) 6181) 0216وقد  لغل المسااة المزروعة ف  سورية عام  ف  النمو والنضج،
( طن، 10826ه(،  ملوس  إنلاجية قدره )222فبلغل المسااة المزروعة  الخيار ) ( كغ/ه، أما عل  مسلوى محافظة الحسبة11141)

)ماء، كرتوهيدرات،  العنا ر الغذاقية (. ويحلوي الخيار عل  العديد من0216( كغ /ه )وةاري الزراعة واإ الح الزراع ، 14222وتغلة )
ضم المواد األنزيمات الل  تساعد عل  ه اإضافة عل  كمية من  ،( روتين، دهون، ألياف، كالسيوم، اديد، فوسفور،  وديوم،  وتاسيوم 

ف   لحص اإذا ة و ، اموضة المعدي من جهةتعديا أن أمالاها المعدنية قلوية اللأثير وتساعد عل  ، كما وتم يلهاالدهنية والبروتينية 
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محصول الخيار  العديد من األ حا  العلمية  اظ  (.Waseem et al., 2008)من جهة أخرى  الملية والم انمممة، وةيادي إدرار البممول
، ويلأثر نمو وإنلاج هذا المحصول  عدي عواما من أهمها موعد (Sharma, 2016) ف  وادي المسااةالل  تهدف إل  ةيادي اإنلاجية 
( أن لمواعيد الزراعة تأثير إي ا   ف  0211أشار محمود والراوي ). (Longjam and Devi, 2017)الزراعة والم افة النباتية المالقمة 

ف   فات ال مري )وةن وطول ال مري، والصال ة ونسبة ( 12/10/0211ةيادي اإنلاجية كماع ونوعاع، ايث تفوق موعد الزراعة األول )
( ف  1/0/0214ا تفوق موعد الزراعة ال ان  )(،  ينم11/0/0214،  1/0،  11/1المواد الصلبة( معنوياع عل   ةية مواعيد الزراعة )

اإنلاجية )عدد ال مار واإنلاج المل (، فيما لم تخللج مواعيد الزراعة )األول وال ان  والرا د( ف   فة قةر ال مري. أوضح كا من 
(Eifediyi and Revision,2009 ) تفوق الموعد األول  (شهر)نيسان، أيار وازيرانف  مواعيد مخللفة الخيار  محصولةراعة  عند

، عدد الفروع، مسااة الورقة، عدد ال مار لما نبات، قةر ال مري، عدد ووةن الفرعطول )من ايث عل   اق  المواعيد  )نيسان( معنوياع 
الزراعة  مدتأثير اللسميد البوتاس  ومواعيمممم ( من خالل دراسة(2011 سعدون وآخرون  .  ّين، واإنلاجية ف  وادي المسااة(ال مار المل 

الموعد األول ف  ( أن الزراعة 1/3/2010, 15/2, 1/2) ) نج توشبا( ايث ةرع المحصول   ال  مواعيد الخيممممار وإنلاجيةف  نمو 
)ارتفاع النبات، الوةن ال اف للم موع الخضري، عدد ال مار ف  النبات،  مؤشرات العديد من ف  الزراعةعل   اق  مواعيد اع معنوي لتفوق

آذار والل  أعةل أقا المعدالت لللك  1وشباط   15النبات الوااد( معارنة  النباتات المزروعة ف  الموعدين إنلاجيةوةن ال مري الواادي، 
 اع معنويقد تفوق )غزير( ثالثة أ ناف من الخيار أن الصنج ة دراس عند( (2011 الصحاف وآخرون  الصفات المذكوري عل  اللوال . وجد

رتيع  وملوس  المل  للموسمين الخريف  وال واإنلاجالمببر  واإنلاجالنبات الوااد  وإنلاجية)عدد ال مار/نبات  اللالية المحصولف   فات 
الل   النلاقجأظهرت  .ج معنويعا فيما  ين األ ناف ال الثة(وةن ال مري للموسم الخريف , أما الموسم الرتيع  فإن ملوس  وةن ال مري لم يخلل

 3نيسان و 26)الزراعة  الموعدينعندما وادي المسااة كانل  ف  الخيار ثمار أعل  إنلاجية منأن ( Aderibigbe, 2016)تو ا إليها 
 ) أن الزراعة ف  الموعد ال ان  (  16/9،1/10 ،1/9)   الثة مواعيد ( عند ةراعة محصول الخيار0212 ينما وجد وهاب ) .أيار(
)ارتفاع النبات، عدد األوراق، الوةن ال اف للم موع الخضري، عدد ال مار  تفوق معنوياع عل   اق  مواعيد الزراعة ف  مؤشرات أيلول(16

أن  (El_ Aidy, 1991)خلص  المل  للبيل البالسليب . واإنلاجالنبات الوااد  إنلاجيةعل  النبات الوااد، معدل وةن ال مري الواادي، 
دراسة عالقة  عند( Etman, 1995)تو ا  إنلاجية من الخيار. أعل  ه  األفضا للحصول عل  0نبات/م (2.5أو 2)  ك افة النبات

( سم  ين 25 - 35 - 45) ةرعل النباتات عل  مسافاتايث  ،زيادي عدد النباتات ف  وادي المسااة ) حارا(  إنلاجية الخيار  نج
ن عند تعليا مسافات الزراعة  ين النباتات أو عند ةراعة نباتي اةداد المل  اإنلاج أن. ف  ال وري ترك نبات أو نباتان مدال وري واألخرى 

وإنلاجية  نموعل   نبات/هبلار( 245000و 220000)ية م افة النباتال( تأثير  Ngouajio et al., 2006) درسف  ال وري الواادي. 
 النلاقج الل  تو ا إليها كانل الم ل  وه  األفضا إنلاج الخيار. أظهرت نبات/هبلار( 245000) الخيار وتبين أن الم افة النباتية

النبات عل   ف  قةر الساق وعدد األوراق المل  اع يمعنو سم  02عل  المسافة  سم 42( تفوق مسافة الزراعة 0222وآخرون،  )الدوغ  
 (El-shaikh, 2010) ين  ف  مصر .المل  واإنلاجلنبات عل  اوعدد ال مار  العاقديالنبات والنسبة المئوية لل مار عل  ةهار وعدد األ

نبات/هبلار(  2141) أن الم افة الملوسةة نبات/هبلار (14068و 2141و 4280)  ال  ك افات نباتية عند ةراعة محصول الخيار 
( تعييم Bahlgardi et al., 2014درس ) ف  وادي المسااة.  مارواإنلاج المل  للالمببر  اإنلاجمعنوية ف  ةيادي كا من  قاع فرو اععل 
فوجدوا  عل  نمو وإنلاجية الخيار الل ليا( و ةراعة البذور مباشري ف  اللرتةوطريعلين للزراعة) (0نبات/م 4 ، 2،3الم افات النباتية ) تأثير
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 4و 3) ووةن ال مار معارنة  الم افلين ،عدد الفروع ال انوية، عدد ال مار عدد األوراق، لنبات،ل أعل  ارتفاعأعةل  0نبات/م  2أن الم افة
 ة فف   سم( 20) معنوياع عل  مسافة الزراعة سم( 40) تفوق مسافة الزراعة( 0212أظهرت الدراسة الل  قام  ها األمام ) .(0نبات/م

 سم(40 ) معنوياع عل  مسافة الزراعة سم(20 ) ف  اين تفوقل مسافة الزراعة ،النبات الوااد إنلاجيةوةن ال مري و و  عل  النبات عدد ال مار
وتاللال  يعد هذا البحث محاولة لدراسة أثر مواعيد الزراعة المخللفة والمسافات الزراعية المةبعة ف  المل .  واإنلاجالمببر  اإنلاج صفة 

ثر الملبادل لزراعة والم افة النباتية الم ل  واأل موعدتحديد أفضا لاجية لمحصول الخيار، لذا فعد هدف البحث إل : الصفات ال بلية واإن
 . ينهما ف  الصفات ال بلية واإنلاجية لمحصول الخيار

 مواد البحث وطرائقه:
 المادة النباتية:  -1

ف   داية  وهو  نج  الح للزراعات المب وفة )اسليراد شركة اللنمية الزراعية_ المن أ: أمريب (  نج خيار ه ين  ا يلون اسلخدم 
 .سم ذو إنلاج عال  ملحما للبياض الدقيع  16 _ 14الرتيد، ال مار خضراء مضلعة طولها 

 تنفيذ البحث:  موقع  -2
 18.1تعد محافظة الحسبة عل  خة  العرض و  0212و 0216 الموسمين الزراعييننفذ البحث ف  محافظة الحسبة،  لدي   يا خالل  

تم تحليا اللرتة ف  مركز البحو  العلمية  ملم. 021ومعدل الهةول المةري   م، 121شرقاع. ترتفد عن سةح البحر  42.21شماالع و
 .(1)  دولال كما هو موضح الزراعية  العام ل 

 ربة.الاحليل الميكاتنيكي والكيميائي للا . يبين1لجدولا

 
 العام

N 
PPM 

P 
PPM 

K 
PPM 

 
PH 

 

EC 
 ميللموة/سم

 ع ينة م بعة

 تحليا ميبانيب %

 
 رما

 
 سلل

 
 طين

0216 02.8 1.20 140 2.2 0.8 41.1 18.4 06.1 
0212 08.2 2.11 181 2.1 0.6 40.6 11.0 02.6 

 _ طريقة العمل: 3
(، %48، يوريا%12، سلفات البوتاس%48)سوتر فوسفات ثالث المعدنية األسمدي  لارثل اللرتة قبا الزراعة اراثلين ملعامدتين وأضيف

تم تعديم كافة العمليات الزراعية من ترقيد م.  1.1 عد ذلك تم تنعيم اللرتة وتسويلها وتعةيعها إل  خةوط ةراعية تبعد عن  عضها مسافة 
 وعزي  وتع ي  ومبافحة آفات وفعاع للعواعد الملبعة ف  ةراعة وإنلاج الخيار وتم الري  اسلخدام طريعة الري  الرااة. تم إضافة األسمدي

 عل  مراللين: 
وكاما سماد سلفات  (5O2P)/دونم( عل   وري كغ12 معدار) (%48)قبا الزراعة: تم إضافة كاما كمية سماد السوتر فوسفات ال الث 

 .O2(K)كغ/ دونم(عل   وري 8 معدار) %12 البوتاس
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 كغ/دونم  عد أسبوعين من ظهور البادرات 4عل  ثال  دفعات: (%84) كغ/دونم( من السماد اآلةوت  يوريا12)  عد الزراعة: أضيف
 نلاقج تحليا اللرتة(.) ال انية كغ/دونم  عد أسبوعين من الدفعة 0و كغ/دونم عند  دء الععد 4و
 _ المعامالت:4

سم(  ين النبات واآلخر عل  نفس الخ   12 – 42 – 12( وثال  مسافات) 12/4 – 11/4 – 1/4تمل الزراعة ف  ثال  مواعيد)
 سم(. 112والمسافة  ين الخ  واآلخر)

 : المؤشرات المدروسة_ 5
  / ثمار من كا مبرر 12تم أخذ العراءات  معدل /

 كوليس(.اعن طري  جهاة البيادد  ةياس الةول  ين أ عد نعةلين طول ال مري/ سم: )ملوس   -1
 كوليس(.اعن طري  جهاة البيادد  ةياس العةر  ين أ عد نعةلين قةر ال مري/ سم: )ملوس   -0
 ملوس  عدد ال مار عل  النبات. -1
  ملوس  وةن ال مري الواادي/غ.-4 
 لل ريبية/كغ.إنلاجية العةعة املوس   -5
 )تم اساب اإنلاج عل  أساس كغ/قةعة ت ريبية ثم تم تحويله إل  كغ/دونم(. اإنلاجية كغ/دونم ملوس  -6 
 تصميم الاجربة: _  6

مواعيد/  1نفذت الل رتة كل رتة عاملية  عاملين وف  العةاعات الع واقية الماملة  لرتي  العةد المن عة، العاما األول مواعيد الزراعة /
لغ عدد ايث    لرتي  العةد المن عة ممل الل رتة وف  العةاعات الع واقية الماملة مسافات/.  1والعاما ال ان  المسافات الزراعية / 

 ت ريبية وف  اللال : وادي 02الل ريبية تالوادا
 وادي ت ريبية. 02مبررات =  1×  مسافات ةراعية 1× مواعيد ةراعة  1
م. تم  1م( وتين المبررات  1.1خةوط. تركل مسافة فا لة  ين الخ  و اآلخر) 1وادات ت ريبية وكا وادي تحوي  2ف  كا مبرر و 

 .%1 مسلوى  عندللحصول عل  قيمة أقا فرق معنوي  Genstatإجراء اللحليا اإاصاق   اسلخدام  رنامج 
 الناائج والمناقشة 

 :طول الثمرة )سم( ماوسط في الزراعية والمسافةتأثير موعد الزراعة  _1
أن مواعيد الزراعة وتغض النظر عن المسافات الزراعية المةبعة ساهمل   با إي ا   ف  ةيادي طول ال مري،  (2) ال دول معةياتت ير 

 14.10سم عل  اللوال ( عل  الموعد ال الث ) 11.12، 11.81ايث تفوق موعدي الزراعة األول وال ان  معنوياع ف   فة طول ال مري )
فة لم يبن لها أي تأثير معنوي ف  طول ال مري، أما اللفاعا  ين المواعيد الزراعة والمسافات أظهرت نلاقج الل رتة أن المسا اين سم(. ف 

عةاء نمو إ  النمو الخضري ال يد وتراكم نواتج اللم يا الضوق  وتاللال  قدري . رتما يعود ذلك إل الزراعية  لم يبن لها أي تأثير معنوي 
 .  وتةور أفضا لل مري
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ماوسط طول الثمرة)سم( في والمسافة الزراعيةزراعة موعد ال تأثير .2الجدول  

 مسافات الزراعة          

                    مواعيد الزراعة
 الماوسط سم 50 سم  40 سم  30

1/4 a15.20  a15.38  a15.31  A15.30  

11/4 a15.55  a15.71  a15.63  A15.63  

03/4  a14.19 

aa هنا المعادلة اكتب . 

a14.89  a14.47  B14.52  

  A14.98  A15.33  A15.14 الماوسط
 

0.05L.S.D  
 الافاعل المسافة المواعيد
0.34  NS  NS 

CV% 2.2 
لللفاعا المعنوية  ق األارف المبيري تعن  وجود فروق معنوية  ين ملوسةات كا من المواعيد والمسافات عل  ادى  ينما تدل األارف الصغيري المخللفة عل  الفرو 

  ينهما
 )سم( : في ماوسط قطر الثمرة والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  _2

 وهذه ما وجده محمودأن مواعيد الزراعة لم يبن لها أي تأثير معنوي ف  ملوس  قةر ال مري،  ( 1)يلضح من النلاقج الواردي ف  ال دول 
( 42الزراعية ن د أن الزراعة  المسافة )  ين المسافات وتالمعارنة ايث أكد إن مواعيد الزراعة لم تؤثر ف  قةر ال مري. (0211) الراوي و 

. سم عل  اللوال  ( 0.18، 0.41) ( سم  ملوس   لغ12( و)12)المسافلين( سم عل  0.11) ف   فة قةر ال مريسم تفوقل معنوياع 
عند  (Khoshkam, 2016)( سم و41×41عند الزراعة عل  ك افة ) (Khan et al., 2017)ا من تلواف  هذه النلاقج مد ما  ينه ك

ويعزى اللأثير اإي ا   للم افة المنخفضة ف  تحسين قةر نبات/ه والل  أعةل أكبر قةر لل مري  11222الزراعة عل  الم افة النباتية 
 النمو الخضري وتاللال  اتساع المسااة الورقية الذي أدى إل  ةيادي نواتج اللركي توفر العنا ر الغذاقية ف  اللرتة مما ش د ال مري إل  

 .معنوي تأثير أي  المدروسين  ين العاملين لللفاعاولم يبن  الضوق  وهذا  دوره افز الخاليا عل  االنعسام واالسلةالة.
 )سم( ماوسط قطر الثمرة في والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  .3الجدول

 مسافات الزراعة          
 مواعيد الزراعة                   

 الملوس  سم 50 سم  40 سم  30

1/4 a2.45  a2.51  a2.49  A2.48  
11/4 a2.44  a2.42  a2.41  A2.42  
12/4 a2.20  a2.62  a2.39  A2.40  

  C2.36  A2.51  B2.43 الملوس 
 

0.05L.S.D  
 اللفاعا المسافة المواعيد

 NS 0.06  NS 
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CV% 0.4 
 األارف المبيري تعن  وجود فروق معنوية  ين ملوسةات كا من المواعيد والمسافات عل  ادى  ينما تدل األارف الصغيري المخللفة

 عل  الفروق المعنوية لللفاعا  ينهما
 :رفي ماوسط عدد الثما والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  _0

ث تفوق اي ،تأثيراع معنوياع واضحاع ف  عدد ال مار عل  النبات ( أن مواعيد الزراعة والمسافات الزراعية أظهرت4معةيات ال دول )تبين 
ثمري/نبات عل  اللوال (، وتلف   1.41، 4.28)األول و ال الث  عدينمو ال( ثمري/نبات عل  2.20) ال ان  معنوياع  ملوس  الزراعة موعد

األول ف  موعد الزراعة كانل هبلار ال ف من ال مار  عددأعل    أن (Eifediyi and Revision, 2009)ما وجده هذه النلي ة مد 
يعود السب  ف  ذلك إل  الظروف ال وية المالقمة لنمو النباتات ف  الموعد ال ان  مما أدى إل  ةيادي نسبة الععد وتاللال  رتما و (،  نيسان)

أعل  والل  أعةل ( سم 42)عل  النبات وتالمعارنة  ين المسافات الزراعية لواظ تفوق معنوي عند الزراعة  المسافة ةيادي ف  عدد ال مار 
وتلف  هذه النلي ة مد ثمري/ نبات عل  اللوال (  4.00، 4.11سم) (12)و (12)معارنة  المسافلين ( ثمري/نبات 8.12ملوس  من ال مار)

 ويعودعل  النبات  عدد ال مار ة فف   سم( 20) معنوياع عل  مسافة الزراعة سم(40 ) فة الزراعة( تفوق مسا2017)اإمام،  ما وجده
إل  الظروف ال وية المناسبة ف  الموعد ال ان   وتوفر العنا ر الغذاقية أدى إل  تحسين مؤشرات النمو الخضري والذي انعبس  ذلك

يعا مواعيد الزراعة والمسافات الزراعية فعد كان معنو اللفاعا  ين أما  دد ال مار.عل  تحسين مؤشرات النمو الزهري وععد ال مار ومن ثم ع
ثمري/نبات، وأقا معدل عند الزراعة ف  ( 2.11( سم معنوياع وأعة  أعل  معدل من ال مار)42)والمسافة تفوق الموعد ال ان   ايث 

 ( ثمري/نبات.0.20( سم وتلغ )12الموعد ال الث والمسافة )
 في ماوسط عدد الثمار والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  .4الجدول

 مسافات الزراعة          
 مواعيد الزراعة                   

 الملوس  سم 50 سم  40 سم  30

1/4 3.96 def 4.92 bcd 3.30 defg 4.06 B 
11/4 5.70 bc 9.11 a 6.26 b 7.02 A 
12/4 2.72 g 4.48 cde 3.09 efg 3.43 B 

 B 6.17 A 4.22 B 4.13 الملوس 
 

L.S.D 0.05 
 اللفاعا المسافة المواعيد
1.65 0.53 1.63 

CV% 12.2 
المعنوية لللفاعا  ق األارف المبيري تعن  وجود فروق معنوية  ين ملوسةات كا من المواعيد والمسافات عل  ادى  ينما تدل األارف الصغيري المخللفة عل  الفرو 

  ينهما
 في ماوسط وزن الثمرة)غ( :   والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  _4

غ  21.42 ،21.82) وةن ثمارها األول و ال ان   ملوس تفوق معنوي للنباتات المزروعة ف  الموعد  (1) ال دول ف  توضح النلاقج
يس ا أي فرق معنوي يذكر  ين الموعدين األول (غ ولم 61.84) عل  الموعد ال الث الذي  لغ فيه ملوس  وةن ال مري (عل  اللوال 

ف  موعد كانل هبلار ال ف من ال مار  وةن أعل    أن ( Eifediyi and Revision,2009) . وتلف  هذه النلي ة مد ما وجدهوال ان 
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غ عل   22.12، 20.28) ( سم42( و)12) المسافلين  . كما اةداد ملوس  وةن ال مري معنوياع عند الزراعة (نيساناألول )الزراعة 
 (غ. 68.18) ( سم  معدل  لغ12)المسافة عل   (اللوال 

 ماوسط وزن الثمرة)غ( في والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  .5الجدول
 مسافات         

         الزراعة              
 مواعيد الزراعة                   

 الملوس  سم 50 سم  40 سم  30

1/4 ab93.24  ab91.02  ab90.52  A91.60  
11/4 ab95.36  a97.82  ab93.20  A95.46  
12/4 bc87.57  cd81.47  d75.89  B81.64  

  A92.06  A90.10  B86.54 الملوس 
 

0.05L.S.D  
 اللفاعا المسافة المواعيد
8.53 2.89 8.46 

CV% 1.1 
المعنوية لللفاعا  ق األارف المبيري تعن  وجود فروق معنوية  ين ملوسةات كا من المواعيد والمسافات عل  ادى  ينما تدل األارف الصغيري المخللفة عل  الفرو 

  ينهما   
الواادي  وةن ال مري ة فف   سم( 20) معنوياع عل  مسافة الزراعة سم(40 ) مسافة الزراعة  لفوق  (2017)اإمام،  وهذا يلف  مد ما وجده

السب  ف  ذلك إل  الظروف ال وية المناسبة وتوفر العنا ر الغذاقية مما أدى إل  تن ي  عملية البناء الضوق  وتصنيد  ورتما يعزى 
  ةيادي وةن لالمرتوهيدرات ف  األوراق ومن ثم انلعالها وتخزينها ف  ال مار وتاللال  ةيادي ف  ا م ال مار)الةول والعةر( مما انعبس ع

موعد المةبعة كان له تأثير معنوي ايث أعةل النباتات المزروعة ف  ال والمسافات الزراعيةمواعيد الزراعة  ين  لللداخاأما  النسبة ال مري. 
لمسافة الموعد ال الث وا(غ  ف  اين س ا أقا معدل ف  22.60أعل  معدل لوةن ال مري الواادي ) سم (42) تالمسافة الزراعيةال ان  و 

 (غ .21.62) ( سم12)
 في إتناايية القطعة الاجريبية)كغ(: والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  _5

( كغ 08.60)من ال مار إنلاجية العةعة الل ريبيةتفوق موعد الزراعة ال ان   ملوس   (8) من ال دول توضح النلاقج الملحصا عليها
 Eifediyi and) ( كغ/العةعة عل  اللوال . وهذا يلف  مد ما12.22، 01.08)معنوياع عل  الموعدين األول وال الث  ملوس  

Revision,2009) ة . كما اةدادت إنلاجية العةعة الل ريبي(نيساناألول )ف  موعد الزراعة كانل هبلار ال ف أعل  إنلاجية من ال مار  أن
كغ / العةعة عل  12.84، 12.60( سم)12( و)12)المسافلين ( كغ/العةعة عل  00.81) ( سم42) المسافة الزراعة  معنوياع عند

وادي  جيةانعبس إي ا ياع عل  إنلا (ووةن ال مري الواادي ،عدد ال مار) والسب  ف  ذلك يعود إل  أن الزيادي ف  مؤشرات اإنلاج (. اللوال 
كما نبات/ه( أعةل أعل  إنلاجية.  11222الذي أشار أن الزراعة  الم افة ) (.Khoshkam, 2016) . وهذا يلف  مد ما وجدهالمسااة

 والمسافةة ال ان  موعد الزراع ايث أعة  هذه الصفة،ف   الزراعية والمسافة ين مواعيد الزراعة  لللفاعايبين ال دول وجود تأثيراع معنوياع 
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ف  اين س ا أقا إنلاج لل مار عند اللداخا  ين  ،( كغ/العةعة12.22) الل ريبية( سم أعل  إنلاج لل مار ف  العةعة 42)الزراعية 
 ( كغ/العةعة .2.10( سم  ملوس   لغ )12)والمسافة الموعد ال الث 

 )كغ/قطعة( إتناايية القطعة الاجريبية في والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  .6لجدولا

 مسافات الزراعة          

                    الزراعةمواعيد 
 الملوس  سم 50 سم  40 سم  30

1/4 cd20.96  bc23.24  d19.58  B21.26  

11/4 bc23.45  a30.97  b26.03  A26.82  

03/4 
f9.06  e13.62  f7.32  C10.00  

  B17.82  A22.61  B17.64 الملوس 

 
0.05L.S.D  

 اللفاعا المسافة المواعيد
2.66 1.42 2.91 

CV% 2.7 
المعنوية لللفاعا  ق األارف المبيري تعن  وجود فروق معنوية  ين ملوسةات كا من المواعيد والمسافات عل  ادى  ينما تدل األارف الصغيري المخللفة عل  الفرو 

  ينهما

 )كغ/دوتنم(: في التناايية والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  _6
تفوق معنوي للنباتات المزروعة ف  الموعد ال ان   ملوس   (2) ال دولتعد اإنلاجية من أهم المؤشرات المدروسة وتبين النلاقج ف  

 ,Aderibigbe) وهذا يلف  مد ما وجده (.دونم كغ/1110.62، 0612.42) كغ/دونم عل  الموعدين األول وال الث (1144.68)إنلاجيلها
المةبعة  المسافات الزراعية.  ينما أثرت (نيسان 26) ف  النباتات عندما ةرعلكانل هبلار ال ف أعل  إنلاجية من ال مار أن  (2016
كغ/دونم  (0262.11) ( سم قد ةادت إنلاجية محصول الخيار42) المسافة عل  إنلاجية محصول الخيار فلواظ عند الزراعة  اع معنوي

والللان لم يظهر  ينهما أي فروق  (كغ/دونم عل  اللوال  0110.28، 0128.24ملوس   لغ )سم وت (12( و)12) عل  المسافلين
 ×1.80) عندما اسلخدمل المسافة أعل  إنلاجية ف  الهبلار أن (Choudhari and More, 2001) معنوية. وهذا يلف  مد ما وجده

نعبس ا، إنلاجية العةعة الل ريبية( ووةن ال مري الواادي  ،ال مارعدد ) والسب  ف  ذلك يعود إل  أن الزيادي ف  مؤشرات اإنلاج م(0.45
م الحصول عل  ايث ت أثراع معنويَا ف  إنلاجية محصول الخيار والمسافات ين المواعيد  لللفاعا. وكان كغ/دونم نلاجيةاإإي ا ياع عل  

( سم، ف  اين كانل أقا إنلاجية 42)والمسافة  ان  ال الزراعة ( كغ/دونم عند اللداخا  ين موعد4216.02) أعل  إنلاجية للمحصول
 .( كغ/دونم228.44) ( سم  لغل12)والمسافة للمحصول عند اللداخا  ين الموعد ال الث 
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 )كغ/ دوتنم( التناايية في والمسافة الزراعيةتأثير موعد الزراعة  .2الجدول

 مسافات الزراعة       

 مواعيد الزراعة

 

 الزراعالزراعة

 

 

 

 

   

 واعيد الزراعة                   م

 الملوس  سم 50 سم  40 سم  30

1/4 cd2794.44  bc3086.85  d2610.18   B2830.49  

11/4 bc3126.76  a4038.27  b3469.56   A3544.86  

03/4 
f1206.93  e1815.29  f976.44   C1332.89  

  B2376.04   A2980.13   B2352.06 الملوس 
 

0.05L.S.D  
 اللفاعا المسافة المواعيد
406.4 187.3 424.8 

CV% 2.1 
 ق المعنوية لللفاعا  ينهمااألارف المبيري تعن  وجود فروق معنوية  ين ملوسةات كا من المواعيد والمسافات عل  ادى  ينما تدل األارف الصغيري المخللفة عل  الفرو 

 االساناايات:
،  12)الزراعيلين  والمسافلين( كان له تأثيراع ف  ةيادي ملوس  طول ال مري 11/4،  1/4موعدي الزراعة األول وال ان )إن اسلخدام  _1
 .( سم ف  وةن ال مري الواادي 42
)قةر  ف  سم 42 المسافةتفوقل  (، كما، إنلاجية العةعة الل ريبية، واإنلاجية ف  وادي المسااةرعدد ال ما) ف  تفوق الموعد ال ان  _0

 (.إنلاجية العةعة الل ريبية، واإنلاجية ف  وادي المسااة ، ال مري
( سم تفوق ف  معظم الصفات اإنلاجية لنبات 42)والمسافة الزراعية ( 11/4 ين العاملين موعد الزراعة ال ان ) اللفاعاوجد إن  _1

 . (واإنلاجية ف  وادي المسااةإنلاجية العةعة الل ريبية،  وةن ال مري الواادي ،رعدد ال ما)الخيار
 الاوصيات :

للحصول عل  أفضا الصفات اإنلاجية للخيار وأعل  معدل إنلاج ف   11/4سم وموعد الزراعة  42 الزراعية المسافةينصح  اسلخدام  -
 وادي المسااة.

)الةول، للحصول عل  أفضا  فات لل مارسم  (42،  12)والمسافة الزراعية   12/4و  11/4ينصح  زراعة الخيار ف  موعدي الزراعة  -
 العةر(

 المرايع:

                          ( للغةية اللرتة  األغةية .Cucumis sativus Lاسل ا ة  نفين من الخيار) .(7312) عصام عبدالله اإمام،
م لة  . يالبالسليب  غير المدفأومسافات الزراعة وتأثيرهما عل   فات الحا ا ومبوناته تحل البيل  البالسليبية الملونة

 .(77-1ص) :(4الم لد)،( 9العدد)، الفرات للعلوم الزراعية 
تأثير مسافة الزراعة وتغةية اللرتة ف  نمو واا ا  .(7339) ناديه نا ر اامدو عبدالرةاق ع مان اسن و   ، عصام عل  غالدو       

، 77لد الم ، جامعة البصري ،م لة البصري للعلوم الزراعية. ةالبالسليبي المزروع ف  البيوت((.cucumis sativus Lالخيار
 .00-74ص:، 7العدد
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Abstract 

The research was conducted during the two seasons 2018 and 2019 at Safia city, 

Al-Hasakah Governorate, which is located 10 km north of Al-Hasakah. The 

experience is designed according randomized complete block design (RCBD) 

with three replications, with the aim of studying the effect of planting dates (1/4 

- 15/4 - 30/4) and plant spacing between plants (30 , 40 and 50 cm) on the 

morphological and productive characteristics of cucumber (cv, Papillon). The 

results showed that the second planting date outperformed the average number 

of fruits by 7.02, the productivity of the experimental plot was 26.82 kg, and the 

productivity per unit area was 3544.86 kg / d significantly over the remaining 

dates of cultivation. plant spacing (40 cm) significantly surpassed the remaining 

spacing applied in the average fruit diameter (2.51 cm), the number of fruits was 

6.17, the productivity of the experimental plot was 22.61 kg, and the productivity 

per unit area was 2938.13 kg / d. As for the interaction between the studied 

workers, it was found that planting on the second date (4/15) and the plant 

spacing (40 cm) showed superiority in most of the productive characteristics of 

the cucumber crop, achieving an increase in the number of fruits on the plant 

(9.11) fruit, and the weight of one fruit (97.82 g), The highest productivity of the 

experimental plot was recorded at (30.97) kg, while the productivity per unit area 

was (4038.27) kg / d. 
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