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طريقة تربية جديدة لتحسين إنتاجية 
محصول الخيار داخل البيوت المحمية

مقدمة

البيــوت  داخــل  الخيــار  زراعــة  تنتشــر 
المحميــة فــي العديــد مــن المناطــق فــي 
المســاحه  متوســط  يقــدر  و  المملكــة 
البيــوت المحميــة  بالخيــار فــي  المزروعــة 
باجمالــي  بحوالــي 8.6 مليــون متــر مربــع 
انتــاج 61214 طــن*. ويــزرع الخيــار بدورتيــن 
أو ثــالث دورات خــالل العــام وبمتوســط 
إنتــاج يتــراوح بيــن 8-12 كيلــو للمتــر المربــع 
خــالل الــدورة الواحــدة والتــي تمتــد مــن 3 

إلــى 4 أشــهر.   

وتطويــر  ألبحــاث  الوطنــي  المركــز  قــام 
الزراعــة المســتدامة بإجــراء تجربــة إلدخــال 
داخــل  الخيــار  لتربيــة  جديــدة  طريقــة 
البيــوت المحميــة بالمقارنــة مــع الطريقــة 
إمكانيــة  الــى  النتائــج  وتشــير  التقليديــة 
زيــادة اإلنتــاج وتحســين النوعيــة مــن خــالل 
طريقــة التربيــة الجديــدة )الترقيــد( حيــث 
النشــرة مميــزات و عيــوب  توضــح هــذه 
هــذه الطريقــة الجديــدة مقارنــة بالطريقــة 

)المظلــة(. التقليديــة 

طريقة التربية الشائعة/التقليدية
 لمحصول الخيار ) طريقة المظلة(

الشــائعة/  التربيــة  طريقــة  تعتمــد 
المعروفــة  الخيــار  لمحصــول  التقليديــة 
باســم طريقــة المظلــة علــى تربيــة النبــات 
علــى خيــوط مربوطــة باألســالك العلويــة 
بطــول ثابــت وعندمــا يصــل النبــات إلــى 
ارتفــاع األســالك العلويــة يتــم لفــه علــى 
هــذه األســالك وتتجــة قمــة النبــات إمــا 
افقيــًا أو لألســفل ممــا يــؤدي إلــى تراكــم 

المجمــوع الخضــري فــوق بعضــه البعــض 
وفــوق األســالك العلويــة ممــا يــؤدي الي 
نتيجــه قلــة وصــول  النبــات  نمــو  ضعــف 
جميــع  الــي  متســاوية  بكميــات  الضــوء 
و  الخيــار  نبــات  علــي  الموجــودة  األوراق 
يوضــح   1 )الشــكل  األنتــاج  يقــل  بالتالــي 

الطريقــة(.  هــذه 

شكل رقم )1( التربية بالمظالت )الطريقة التقليدية(
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طريقة التربية الجديدة المقترحة 
لمحصول الخيار )طريقة الترقيد( 

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى تربيــة نبــات 
الخيــار علــى خيــوط غيــر ثابتــة حتــى يمكــن 
إطالتهــا  مــع زيــادة طــول وعمــر النبــات 
)علــى غــرار تلــك المســتخدمة فــي تربيــة 
يتــم  بحيــث  البيــوت(   داخــل  الطماطــم 

مــن  الســفلي  الجــزء  مــن  األوراق  إزالــة 
النبــات وترقيــد النبــات بحيــث تبقــى القمــة 
والصــور  لألعلــى  دائمــا  متجهــه  الناميــة 

أدنــاه تبيــن هــذه الطريقــة )شــكل 2(.

شكل رقم )2( طريقة التربية على خيوط متحركة )طريقة الترقيد(
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طريقة التربية بالترقيد )المقترحة(طريقة التربية بالمظلة )التقليدية(

الحظ ان اتجاه النموات الحديثة للنبات دائمًا لألعلى )صورة رقم 3(الحظ اتجاه النموات الحديثة لألسفل )صورة رقم 1 (

الحظ اكتظاظ المجموع الخضري في الجزء العلوي مما يحجب 
اإلضاءة عن النموات الحديثة ويضعف نمو النبات )صورة رقم 2(

الحظ أن النموات الحديثة  معرضة لإلضاءة بشكل جيد )صورة رقم 4(
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الفروقات بين تربية الخيار بطريقة المظلة 
)التقليدية( وطريقة الترقيد )المقترحة(

طريقة التربية بالترقيد )المقترحة(طريقة التربية بالمظلة )التقليدية(

قمة النبات والنموات الحديثة عند 
وصولها لألسالك  العلوية تتوجه

إما أفقيًا أو لألسفل  

قمة النبات والنموات الحديثة متجهة دائما 
لالعلى  

األوراق الكبيرة في األعلى  وبالتالي 
تحجب اإلضاءة عن األوراق الصغيرة 

والنموات الحديثة 

األوراق الكبيرة في االسفل وال تحجب 
اإلضاءة عن األوراق الضغيرة والنموات 

الحديثة 

نقص في اختراق الضوء وبالتالي فإن 
األزهار والثمار تنمو في الظل

توزيع احسن للضوء )االزهار والثمار تحصل 
على إضاءة مناسبة( باألضافة الي قلة 

األصابة باألمراض

طريقة التربية
اإلنتاج بعد
3 أشهر 

)كجم للمتر المربع(

اإلنتاج بعد
4 أشهر 

)كجم للمتر المربع(

اإلنتاج بعد
5 أشهر 

)كجم للمتر المربع(

25,830.4التربية بنظام المظلة 
)توقف اإلنتاج(

27.434.438.5التربية بنظام الترقيد 

26 %13%6%نسبة الزيادة %

14 مترطول النبات )الترقيد(

الميزات اإليجابية لطريقة التربية بالترقيد 
بالمقارنة مع طريقة التربية التقليدية 

أشارت نتائج الدراسة الى ما يلي:
1. تاثير طريقة التربية علي األنتاج )نتائج تجارب مركز استدامة***( - جدول رقم )2(

تؤدي طريقة التربية بالترقيد الى زيادة دورة المحصول دورة المحصول
الى 5 اشهر اي يمكن زراعة دورتين خالل العام بدال من 

ثالث دورات  وبالتالي توفير في النفقات 

بسبب التهوية واإلضاءة الجيدين تقل نسبة اإلصابة تجانس وصحة النبات 
باألمراض بالمقارنة مع الطريقة التقليدية

تكون جودة الثمار افضل في طريقة التربية بالترقيد جودة الثمار
من حيث الشكل والحجم نتيجة زيادة كمية االضاءة 

والتهوية الجيدة.

زادت بنسبة 5% ) نتيجة زيادة دورة نمو المحصول 3 كفاءة إستخدام المياه
اشهر مقارنة بالطريقة التقليدية(

متطلبات طريقة التربية بالترقيد

2. تأثير طريقة التربية على النمو - جدول رقم )3(

3. كفاءة إستخدام المياه  

1. مجهود اكثر في العمل: تحتاج هذه 
الطريقة الي مجهود اكبر من العماله 

لتركيب حماالت كل نبات و الترقيد 
المستمر للنبات طوال دورة المحصول 

باألضافة الي طول فترة الحصاد.

2. تحتاج حماالت للخيوط المتحركة  
بالمقارنة مع الطريقة التقليدية.

جدول رقم )1(
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تجربة ميدانية 

قــام المركــز بالتعــاون مــع أحــد المزارعيــن المنتجيــن للخيــار تجاريــا بتربيــة  الخيــار  بطريقــة 
الترقيــد داخــل البيــوت المحميــة فــي مدينــة عنيــزة بالقصيــم, ومقارنتهــا بطــرق التربيــة 
التقليديــة ) المظلــة( بعــد أن إطلــع علــى نتائــج تجربــة مركــز إســتدامة وزيــارة موقــع 
بالترقيــد  التربــة  نظــام  وإســتخدام   2019 ابريــل  شــهر  خــالل  الخيــار  بزراعــة  التجربــة 
ومقارنــة نمــو وإنتــاج الخيــار عنــد الزراعــة فــي شــهر ابريــل 2018 باســتخدام نظــام التربيــة 
التقليديــة بالمظلــة حيــث ادى إســتخدام نظــام التربيــة بالترقيــد الــى زيــادة اإلنتــاج مــن 
12.25 كجــم / متــر2 عنــد إســتخدام نظــام التربيــة بالمظلــة الــى 23.39 كجــم / متــر2 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

التربية بنظام المعايير
الترقيد 2019

التربية بنظام المظلة  
2018

6.94.4طول النبات )متر( 

23.312.2معدل اإلنتاج )كجم/ م2( 

9.34.9معدل اإلنتاج للنبات الواحد )كجم/ نبات( 

12565معدل عدد الثمار للنبات الواحد 

9582.5الدرجة أو النخب االول )%( 

517.5الدرجة أو النخب الثاني )%(  

جدول رقم )4(
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المراجع

الخالصة

إخالء المسؤولية: 

لقــد تــم إعــداد محتويــات هــذه النشــرة بحســن نيــة مــن قبــل مركــز إســتدامة وبنــاءا علــى 
الدراســات واألبحــاث القائمــة، والمركــز ال يتحمــل ايــة مســؤولية أو التــزام عــن ايــة اضــرار 
فــي حــال تطبيــق مــا ورد فــي النشــرة مــن قبــل جهــات اخــرى وينصــح بإجــراء تحقيقاتــه 
الخاصــة والحصــول علــى مشــورة مهنيــة متخصصــة لتحديــد مــدى مالءمــة المعلومــات 

الــواردة فــي هــذه النشــرة ألغراضــه والســتخدامه. 

الهيئة العامة لألحصاء السعودي - مسح األنتاج الزراعي اصدار 2018(*
**Premalatha, M. G. S., Wahundeniya, K. B., Weerakkody, W. A. P. and Wi-
cramathunga, C. K. 2006. Plant training and spatial arrangement for yield 
improvements in greenhouse cucumber )Cucumis sativus L.( varieties. 
Trop. Agric. Res., 18: 346357.
نتائج مركز أبحاث استدامة *** 

أظهــرت النتائــج ان إســتخدام طريقــة التربيــة بالترقيــد ادت الــى زيادة اإلنتاج وإطالة عمر 
ــاه ويوصــى بإســتخدامها  ــار وكفــاءة المي ــة الخي ــة االمــراض وتحســين نوعي ــات وقل النب

فــي البيــوت المحميــة.
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