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( المزروع في Cucumis sativus Lتأثير مىعذ الزراعة في الحاصل الكمي والنىعي لهجينين من الخيار )
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 الخالصة

هندسمة الحمدائق / كليمة الزراعمة / و قسمم البسمتنة ثنفذت التجربة الحقلية في البيوت البالستيكية التابعة لمحطة بحو
هجينين ممن الخيمار و ( 15/2و1 /28و 1 /10)ثالثة مواعيد زراعة هي لدراسة تأثير  2012جامعة تكريت خالل الموسم 

(Maxeem، Summit،) باسممتخدام نمممام القطممش المن ممقة Split Plot  ووزعممت المعممامالت حسممم تلممميم القطاعممات
أن موعمد الزراعمة لمم يكمن لمت أي تمأثير معنموي فمي جميمش بينمت النتمائ   .بثالثمة مكمرراتو .R.C.B.D ةالع وائية الكاملم

إذ أعطم  أعلم  عمدد الثممار و تفوقاً معنوياً في كمل ممن لمفة طمول الثممرة Maxeemأمهر الهجين و ،اللفات المدروسة
تفوقاً معنويماً فمي كمل ممن  Summitبينما أعط  الهجين  ،غم عل  التوالي6.4720و سم16.2718معدل لهذه اللفتين بلغ 

تفوقما معنويماً فمي لمفة  Maxeemالهجمين و أمهرت معاملة التداخل بين الموعمد الثالمثو ،وزن الثمرةو لفة قطر الثمرة
التفوق  معنوياً في لفة قطر الثمرة أما للفة وزن الثمرة فقد كان Summitطول الثمرة بينما تفوق الموعد الثاني للهجين 

 .غم 90.626إذ أعطت أعل  معدل لهذه اللفة بلغ  Summitالهجين و معنوياً لمعاملة التداخل بين الموعد الثالث

 ..Cucumis sativus L ،النوعيو الحالل الكمي ،موعد الزراعة :دالةالكلمات ال

 .26/2/2106: وقبولت،  2/01/2102 :تاريخ تسلم البحث

 المقذمة

الليفية والمهمة  (Cucurbitaceae) من محاليل العائلة القرعيةcucumber (Cucumis sativus L. )يعد الخيار
إذ كمان يمزرف فمي همذه المنماطق منمذ سـن السمـنين  ،في بلدان العالم ومنها العراق وتعد الهند وأفريقيا المموطن اصلملي لمت

إـ أنهما تمتماز بقيمتهما الئذائيمة والطبيمة لمما تحتويمت ممن  ،أن المما  ي مكل النسمبة الكبيمرة ممن وزن الثممرة وعل  الرغم ممن
   .(1980،)ارناؤوط والنياسين B2و B1و Cوالبروتين والكاربوهيدرات وفيتامين  Kو Pو Caعنالر 

 الخيار بأنها مرغوبة ومحببة لدى المستهلك لذلك يزداد الطلم عليها طول ا مهر السمنة وممن اجمل سمدوتمتاز ثمار 
تطبيمق تقنيمات  الخيمار سموا  تحمت ممرون الحقمول المك موفة أو هذا الطلم المتزايد فقد حدث تطور كبير في مجال إنتما 

فمي اسمتنباط اصلمنان  اصسماليم الزراعيمة الحديثمة الزراعة المحمية. ومن اجل زيادة اإلنتا  فمي وحمدة المسماحة تمم اتبماف
فمي وحمدة  معمدل اإلنتاجيمة اصنثموي ممن حيمث وتتبماين هجمن الخيمار .الهجينة وكذلك اتباف تقنيمات حديثمة لخدممة المحلمول

 (.1988 ،المختار)المساحة وذلك تبعا لمقدرتها الوراثية والمرون البيئية السائدة أثنا  فترة النمو واإلنتا  

( فممي دراسممتت إلنتمما  هجممين الجيممل اصول لمحلممول الخيممار اخممتالن الهجممن فممي لممفة وزن 1995) بممين الممدبعيو 
إبما  ×1017أعل  قيمة مقارنة ببقيمة الهجمن، وتفموق الهجمين إبما   1028إبا  ×1017الثمرة الواحدة اذ أعط  الهجين إبا  

×  1017فمي لمفة طمول الثممرة وقطرهما وتفموق الهجمين إبما   1005إبما  ×1028وإبما  1020إبا  ×1026وإبا   1028
( فممي 1996)Myanmarوأ ممارت  علمم  بمماقي اصلممنان فممي لممفة الحالممل الكلممي وحالممل النبممات الواحممد. 1028إبمما  

أعلم  طمول و أعطم  أعلم  وزن للثممرة الواحمدة Lunna-5دراستها لتأثير التقليم عل  ألنان من الخيار ال  أن اللمنن 
ممن طريمق تقمويمهم صدا  بعم   (2003)خمرون سبمين ال موك و للثمرة وأعل  حالل مقارنة ببقيمة اصلمنان.وأكبر قطر 

معنوياً في معدل وزن الثمرة عل  بقية الهجن للموسم اصول في حمين أعلم  معمدل  Sweet taleهجن الخيار تفوق الهجين 
 Sweetثمرة للموسم اصول فكمان الهجمين المتفموق همو قطر الو لوزن الثمرة للموسم الثاني كان للهجين أيوم أما في طول

tale أعلم  معمدل لقطمر الثممرة نمت  ممن الهجمين و أما الموسم الثاني فكان أعل  معدل لطول الثمرة نت  من الهجين بمابيلون
سخمرون و AlSadonفمي دراسمة قمام بهما و .أن أعل  حالل كلي لموسمي الزراعة كان من الهجين سموبر بمابيلونو أيوم

تحت مرون البيت الزجاجي أمهرت النتمائ  تفموق  Copraو Aliaو Alasilعل  ثالثة ألنان من الخيار هي  (2004)
لمم و حالمل النبماتو فمي لمفتي لمالبة الثممار Copraمعنوياً في لفة طول الثمرة بينما تفوق اللمنن  Alasilاللنن 

 .عدد الثمارو الثمرةمعدل وزن و يكن هناك أي إختالن معنوي في كل من لفة قطر الثمرة

التممي زرعممت تحممت مممرون و مختممارو فممي دراسممة لهجينممين مممن الخيممار لهلوبممة (2004)أوضممحت نتممائ  عمممران و

 حالل النباتو إن نباتات الهجين لهلوبة قد تفوق معنوياً في كل من عدد الثمار ،خريفيو لموسمين ربيعيو البيوت المدفئة
تفموق الهجمين مختمار معنويماً فمي وزن الثممرة و طول الثمرة للموسم الربيعي فقطتفوق الهجين لهلوبة في و لكال الموسمينو

 في الموسم الربيعي فقط.

فمي الموسمم و عل  أثنتي ع ر تركيمم وراثمي المزروعمة فمي حقمل مك مون (2005)في دراسة قامت بها الكتبي و
الهجمين بيتما ألفما أنثموي معنويماً فمي وزن الخريفي وجدت أن الهجمين فرسمكو قمد تفموق معنويماً فمي قطمر الثممرة بينمما تفموق 
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أما في العمروة الربيعيمة  ،حالل النبات الواحدو الثمرة في حين تفوق الهجين بيتا ألفا هامادا قد تفوق معنوياً في عدد الثمار
 .الواحدحالل النبات و في عدد الثمار USتفوق الهجين بيتا ألفا و فقد تفوق الهجين فرسكو في طول الثمرة وقطر الثمرة

وممدى مالئممة همذه  ،بدراسة الممرون البيئيمة التمي تمؤثر فمي نممو النبمات وحالملت للمحاليل يمكن زيادة اـنتاجية
المرون البيئية لأللنان اصجنبية المنت رة في العراق بهدن الحلول عل  أعل  حالمل اقتلمادي وأحسمن نوعيمة بأقمل 

 .راعةافضل موعد للز التكالين ويمكن تحقيق ذلك باختيار

( تحت مرون المنطقة الوسط  من العراق أن أفضمل موعمد لزراعمة الخيمار 1977) عودة فقد دلت دراسة قام بها
اذ ازداد الحالل المبكر والكلي للنباتات المزروعة بهمذا الموعمد مقارنمة بتلمك المزروعمة  21/1في البيوت البالستيكية هو 

الموعد ) بثالثة مواعيد هيفي بئداد عند زراعة بذور الخيار  (1986)البهاش و اهين  وجدو .5/2و 31/12و 16/12 في
علممم   1984و 1983 لعمممامي (27/10و 24/10والموعمممد الثالمممث  13/10و 10/10والموعمممد الثممماني  29/9و 26/9اـول 

الثممرة أن أعل  حالل واعل  عدد ثمار ينت  من الزراعة فمي الموعمد اـول ولمم يمؤثر موعمد الزراعمة فمي طمول ،التوالي
 1/1/2011و 1/12/2010لثالثمة مواعيمد همي و للمنفين ممن البطميخ (2012)في تجربة قام بها حراز و وقطرها ووزنها.

هنماك أي إخمتالن معنموي فمي لمفة  لمم يجمد (Double layer)تحت مرون البيت البالسمتيكي غيمر الممدفأ  1/2/2012و
الكليمة بينمما تفموق الموعمد اصول فمي لمفة عمدد الثممار للنبمات السمكريات و .T.S.Sو قطمر الثممرةو الكلورفيل في اصوراق

 .الحالل الكلي للبيت البالستيكيو لالبة الثمارو طول الثمرةو الموعد الثالث في لفة وزن الثمرةو الواحد

صجمل اإلسممتفادة مممن ممرون البيمموت البالسممتيكية فمم ن ممن أوليممات إنتاجيممة المحلممول همو إختيممار اللممنن المالئممم و
هذان العامالن مهمان في تحديد الخطوات اصول  إلنتا  ، وللزراعة في مرون العراق فضالً عن موعد الزراعة المناسم

 .عل  هذا اصساس تم وضش فكرة هذا البحث، وأي محلول

 مىاد البحث وطرائقه

كليممة  – محطممة أبحمماث قسممم البسممتنة وهندسممة الحممدائقل التممابش مجمممش البيمموت البالسممتيكية أجريممت هممذه التجربممة فممي
لدراسمة تمأثير  .م3.50م وارتفاعمت 9م وعرضمت 50، فمي بيمت بالسمتيكي طولمت 2012للموسمم –جامعمة تكريمت –الزراعة 

 تمت حراثة التربمةحيث  (..Cucumis sativus Lالنوعي لهجينين من الخيار )و ثالثة مواعيد زراعة في الحالل الكمي
 Solarالتنعممميم والتسممموية والمممري وقمممد تممممت عمليمممة تعقممميم تربمممة البيمممت بطريقمممة التعقممميم ال مسمممي  عمليممماتثمممم جمممرت 

Pasteurization of Soil.  م من جهتمي أبموام البيمت البالسمتيكي لسمهولة الحركمة داخمل حقمل التجربمة وتمم  2.5تم ترك
 أخممرىو مسممطبةم بممين 1طبة وسممسممم للم 60عممر  بة داخممل البيممت البالسممتيكي للزراعمموسممط البيممت مسمماطم  ثممالثتحديممد 

غيمر تممت تئطيمة البيمت البالسمتيكي و سم عل  جهتي المسطبة زرعت البذور مبا مرة فمي البيمت 40المسافة بين النباتات و
كمما همو  للنباتماتوتم أجمرا  عمليمات الخدممة والمكافحمة  .مايكرون 200كلورايد سمك  بئطا  من نوف البولي فينايلالمدفأ 
 .(1988 ،المحممدي) كانمت تربيمة النبمات علم  اصسمالكو في خدمة محلول الخيمار النمامي فمي البيموت البالستيكـمـية متبش

بينمما  Main plotبثالثة مكررات حيمث أخمذت المواعيمد القطمش الرئيسمة و Split plotنفذت التجربة بنمام القطش المن قة 
 ( .R. C. B. D)التي تم توزيعها ب ستخدام تلمميم القطاعمات الع موائية الكاملمة و Sub plotأخذت الهجن القطش الثانوية 
  :حيث كانت المعامالت كالتالي

 الهجن: -1

 .اإليطالية Mcavetمن إنتا   ركة  Maxeem - أ

  .الهولندية Nickerson-zwaanمن إنتا   ركة  Summit - م

 المواعيد: -2

 .10/1/2012 - أ

 .28/1/2012  - م

 .15/2/2012  - ت

( 2000 ،خلمن هو المراوي)% 5وقورنت المتوسطات حسم اختبمار دنكمن متعمدد الحمدود وعنمد مسمتوى معنويمة 
 .في التحليل اإلحلائي للبيانات SAS (Anonymous ،2110)استعمل البرنام  و

من المعرون ان حالمل الخيمار همو محلمول تجميعمي يتكمون ممن عمدد ممن الجنيمات حيمث بلمغ عمدد  الصفات المدروسة:
حيممث كانممت هنمماك جنيتممين فممي  25/5/2012الجنيممة اصخيممرة و 2/4/2012اصولمم  بتمماريخ  جنيممة بممدأت الجنيممة 16الجنيممات 

 -:جريبيةواخذت القياسات التالية من معدل خمسة نباتات حددت ع وائيا من كل وحدة ت ،اصسبوف

: حيمث تمم إختيمار خمسمة – 502Chlorophyll meter SPADمحتوى الكلوروفيل الكلي في اـوراق بواسطة جهاز  -1

 .تم القياس في نهاية التجربةو أوراق حديثة متكاملة

 . 19/4لجنية واحدة فقط بتاريخ و تم القياس بالمسطرة لجميش الثمار (:سم)طول الثمرة  -2
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 4/.19لجنية واحدة فقط بتاريخ و لجميش الثمار (Vernier)تم القياس بالقدمة  (:ملم)قطر الثمرة  -3

  .تم حسام عدد الثمار لكل الجنيات (:ثمرة / نبات) عدد الثمار -4

 تم حسام معدل وزن الثمرة لكل الجنيات. (غم)وزن الثمرة  -5

  .تم حسام حالل النبات لكل الجنيات (غم)حالل النبات الواحد  -6

 4/5لجنيمة واحمدة فقمط بتماريخ و تم حسام لالبة الثمار من أخذ خمسة ثمار لكل وحدة تجريبيمة (2كئم / سم)اللالبة  -7
 .تم حسام المعدلو

 تم حسام نسبة المواد الللبة الذائبة من أخذ خمسة ثمار لكل وحدة تجريبيمة (%().T.S.S)نسبة المواد الللبة الذائبة  -8
 تم حسام المعدل.و 4/5 لجنية واحدة فقط بتاريخو

 

 .Table (1): Characters of field soil    .( موالفات تربة حقل الدراسة1الجدول )
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 النتائج والمناقشة

الهجمن و بمين الموعمد التمداخلو بالنسمبة للهجمن كذلك الحمالو عدم وجود أي تأثير معنوي لموعد الزراعة (2)يبين الجدول 

 .في المحتوى الكلي من الكلوروفيل في اصوراق

 
 في اصوراق نسبة الكلوروفيل الكليفي التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير  (:2الجدول ) 

Table (2):The effect of planting date and hybrid and interaction in total chlorophyll rate in the 

leaves 

 المعامالت
Treatment 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

Maxeem 39.708 a 36.779 a 38.646 a 38.3776 a 

Summit 38.371 a 38.300 a 37.807 a 38.1593 a 

 المعدل
Mean 

39.0395 a 37.5395 a 38.2265 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عاملالقيم المتبوعة بالحرن نفست لكل  

 
تفوقماً معنويماً  Maxeemأن موعد الزراعة لم يؤثر في لفة طول الثمرة بينمما أمهمر الهجمين  (3)يمهر الجدول  

الممذي أعطمم  أقممل قيمممة بلئممت  Summitمقارنممة بممالهجين سممم  16.2718فممي هممذه اللممفة حيممث أعطمم  أعلمم  قيمممة بلئممت 
أمما بالنسمبة للتمداخل فقمد تفموق الموعمد الثالمث  ،قد يرجمش السمبم إلم  إخمتالن التركيمم الموراثي للهجينمينو سم 14.2111
لمم يختلمن معنويماً ممش الموعمدين البماقيين و سمم 16.5833أعط  أعل  قيمة لهذه اللفة بلئت و معنوياً  Maxeemللهجين 

لم يختلن معنويماً ممش الموعمدين و سم 14.1000أقل قيمة بلئت  Summitلنفس الهجين بينما أعط  الموعد الثاني للهجين 
 .باقيين لنفس الهجينال
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 (سم)لفة طول الثمرة في التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير  :(3)جدول ال
Table (3):The effect of planting date and hybrid and interaction in fruit length (cm) 

 المعامالت
Treatments 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

Maxeem 16.1500 a 16.0821 a 16.5833 a 16.2718 a 

Summit 14.1267 b 14.1000 b 14.4067 b 14.2111 b 

 المعدل
Mean 

15.1383 a 15.0910 a 15.4950 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عاملالقيم المتبوعة بالحرن نفست لكل  

 
أن مواعيد الزراعة لم تختلن فيما بينها معنوياً في لفة قطر الثمرة فمي حمين أعطم  الهجمين  (4)يوضح الجدول  

Summit  زيادة معنويمة علم  الهجمينMaxeem  قمد يعمود السمبم إلم  اإلخمتالن فمي اللمفات الوراثيمة و %6.05بلئمت

أعطم  التمداخل بمين و ،خالًة عند التداخل ممش التركيمم الموراثيو قد تكون للبيئة التي تنمو فيها الهجن دوراً مهماً و للهجن
 الموعمد اصولممش كمل ممن و Maxeemتفوقاً معنوياً عن معماملتي التمداخل بمين الهجمين  Summitالهجين و الموعد الثاني

كممذلك مممش الموعممد الثالممث للهجممين و لممم يختلممن معنويمماً مممش الموعممدين البمماقيين لممنفس الهجممينو الثمماني فقممط فممي هممذه اللممفةو
Maxeem الهجممين و بينممما أعطممت معاملممة التممداخل بممين الموعممد الثممانيMaxeem  التممي و ملممم 26.6707أقممل قيمممة بلئممت

 .التداخل ما عدا المعاملة المتفوقة بدورها لم تختلن معنوياً مش باقي معامالت

 

 (ملم)لفة قطر الثمرة في التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير ( 4) جدولال
Table (4):The effect of planting date and hybrid and interaction in fruit dimension (mm) 

 المعامالت
Treatments 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

maxeem 26.7708 b 26.6707 b 28.0520 ab 27.1311 b 

Summit 28.4760 ab 29.0821 a 28.7647 ab 28.7742 a 

 المعدل
Mean 

27.6234 a 27.8764 a 28.4083 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عامل نفست لكلالقيم المتبوعة بالحرن  
 

تمهر أن موعد الزراعة لمم يكمن لمت أي تمأثير معنموي فمي لمفة عمدد الثممار فيمما أمهمر الهجمين  (5)نتائ  الجدول 
Maxeem  قمد يعمود السمبم إلم  زيمادة وثمرة / نبات  26.4720حيث أعط  أعل  قيمة بلئت تفوقاً معنوياً في هذه اللفة

هذا يعود إل  الطبيعة الوراثية إضافة إل  إسمتجابة الهجمين للعواممل و البراعم الزهرية مما أثر في زيادة عدد الثمار العاقدة
 .أما بالنسبة لمعامالت التداخل فلم يكن هناك أي تأثير معنوي بينها في هذه اللفة ،تداخلها مش العوامل الوراثيةو البيئية

يبممين عممدم وجممدود فممروق معنويممة بممين مواعيممد الزراعممة فممي لممفة وزن الثمممرة فيممما أمهممر الهجممين  (6)الجممدول 
Summit  سمرعة تطمور و ينهذه تعمود إلم  إلم  لمفة وراثيمة متعلقمة بمالهجو %6.83زيادة معنوية في هذه اللفة قدرها

تفوقمماً  Summitأممما بالنسممبة لمعممامالت التممداخل فقممد أمهممرت معاملممة التممداخل بممين موعممد الزراعممة الثالممث للهجممين  ،الثمممرة
الهجممين و غممم / ثمممرة بينممما أعطممت معاملممة التممداخل بممين الموعممد الثمماني 90.626معنويمماً حيممث أعطمم  أعلمم  قيمممة بلئممت 

Maxeem  لم تختلن معنوياً مش الموعد اصول لكال الهجينينو مرةغم / ث 75.547أقل قيمة بلئت. 

التممداخل بينهممما لممم يكممن لهمما أي تممأثير معنمموي فممي لممفة حالممل و الهجممنو أن الموعممد الزراعممة (7)يمهممر الجممدول 

 .النبات

التمداخل بمين و كمذلك الحمال للهجمنو أن موعد الزراعة لم تؤثر معنوياً في لفة لمالبة الثممار (8)يوضح الجدول 

 .الهجنو موعد الزراعة
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 (ثمرة / نبات)لفة عدد الثمار في التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير  (:5) جدولال
Table (5):The effect of planting date and hybrid and interaction in fruit numbers (fruit/plant) 

 المعامالت
Treatments 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

maxeem 26.424 a 26.711 a 26.281 a 26.4720 a 

Summit 21.623 a 22.519 a 18.436 a 20.8593 b 

 المعدل
Mean 

24.0235 a 24.6150 a 22.3585 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عاملالقيم المتبوعة بالحرن نفست لكل  

 
 (غم)لفة وزن الثمرة في التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير  :(6) جدولال

Table (6):The effect of planting date and hybrid and interaction in fruit weight (gm.) 

 المعامالت
Treatments 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

maxeem 77.711 bc 75.547 c 82.306 b 78.5213 b 

Summit 78.039 bc 82.995 b 90.626 a 83.8866 a 

 المعدل
Mean 

77.8750 a 79.2710 a 86.4660 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عاملالقيم المتبوعة بالحرن نفست لكل  

 
 (لفة حالل النبات )كئم / نباتفي التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير  (7)جدول ال

Table (7):The effect of planting date and hybrid and interaction in plant yield (kg/plant) 

 المعامالت
Treatments 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

maxeem 2.053 a 2.017a 2.163 a 2.078 a 

Summit 1.688 a 1.868 a 1.670 a 1.742 a 

 المعدل
Mean 

1.871 a 1.943 a 1.916 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عاملالقيم المتبوعة بالحرن نفست لكل 

 
 (2كئم / سم)لفة لالبة الثمار في التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير  (:8) جدولال

Table (8):The effect of planting date and hybrid and interaction in fruit solidity (kg/cm
2
) 

 المعامالت
Treatments 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

maxeem 6.6429 a 6.4000 a 6.1929 a 6.4119 a 

Summit 6.9250 a 6.9214 a 6.3000 a 6.7154 a 

 المعدل
Mean 

6.7839 a 6.6607 a 6.2464 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عاملالقيم المتبوعة بالحرن نفست لكل 

 
 مممما لمممم يكمممن لهممما أي تمممأثير معنممموي فممميالتمممداخل بينهو الهجمممنو تبمممين أن موعمممد الزراعمممة (9)نتمممائ  الجمممدول  
 ..T.S.S نسبة المواد الللبة الذائبة الكليةلفة 
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 لفة نسبة المواد الللبة الذائبة الكلية )%(في التداخل بينهما و والهجين موعد الزراعةتأثير  :(9) جدولال
Table (9):The effect of planting date and hybrid and interaction in T.S.S (%) 

 المعامالت
Treatments 

 الموعد اـول
First date 

 الموعد الثاني
Second date 

 الموعد الثالث
Third date 

 المعدل
Mean 

maxeem 3.1429 a 3.2083 a 3.1714 a 3.1742 a 

Summit 3.1250 a 3.3000 a 3.4429 a 3.2893 a 

 المعدل
Mean 

3.1339 a 3.2541 a 3.3071 a 
 

 %5ـ تختلن عن بعضها معنوياً حسم اختبار دنكن المتعدد الحدود وعند مستوى احتمال  عاملالقيم المتبوعة بالحرن نفست لكل 
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ABSTRACT 

A field experiment was conducted in a plastic house of Horticulture and landscape 

design department / Agricultural College / Tikrit University during the season 2012 to study 

the effect of three planting dates (10/1 , 28/1 and 15/2) and two hybrids of cucumber (Summit 

and Maxeem) by using Split plot system. The treatments were distributed according to 

Randomized Complete Block Design (R.C.B.D.) with three replications. The results showed 

that the planting date had no effect in all the studied characters. The Maxeem hybrid showed 

significant superiority in the fruit length and fruit numbers it gave higher rate reached 

16.2718cm and 6.4720gm successively while Summit had significant increasing in fruit 

diameter , fruit weight. The interaction treatment between the third date and Maxeem hybrid 

showed significant increment in fruit length whereas the second date of Summit hybrid 

increased significant in fruit diameter character. The fruit weight character increased 

significant for the interaction treatment between the third date and Summit hybrid it gave 

higher rate reached 90.626 gm.   

Kewwords: Planting Date , Quantitative and Qualitative Yield , Cucmis sativus L. 
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