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رقم خیار گلخانه اي در بستر خاکی6بررسی رشد و نمو 

3جمیله عبدي پورو2ناصر عالم زاده انصاري،*1سکینه ایاسی زاده

ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهوازبه ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشیار و دانشجوي کارشناسی -3و 2و 1

sakineayyasis@gmail.com*نویسنده مسئول: 

چکیده

اي در گلخانه با بستر خاکی گروه علوم باغبانی دانشکده شهید چمران اهواز در پاییز رقم خیار گلخانه6بررسی رشد و نمو 
روز جهت مقایسه رشد و نمو سه رقم خیار گلخانه اي تحاري به نامهاي پویا، 120انجام گرفت. این تحقیق که در مدت 1393

صورت گرفت. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: prz,kp,p2و سه رقم خیار تولیدي در دانشگاه چمران به نامهاي RZکریم، 
یوه، طول میوه، ارتفاع میوه، وزن تعداد برگ، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ و سطح برگ در مراحل مختلف رشد و تعداد م

با هم از نظر صفات رویشیمیوه، سفتی میوه، قطر کارپل و گوشت در مراحل مختلف برداشت. نتایج نشان دادند که ارقام مختلف
ترین مقدار مربوط و کمprzرقم و Rzترین رشد رویشی مربوط به رقم داشتند بیشدرصد  5در سطح احتمال داري تفاوت معنی

ترین عدد) بود. بیش6/11(p2عدد) و Rz)4/22ترین تعداد میوه به ترتیب مربوط به رقم ترین و کمبود. بیشpoyaوkبه رقم 
p2مربوط به رقم ترین عملکرد بوته گرم) و کم73/1568(przو بعد از ان رقم گرم) Rz)35/1855عملکرد بوته در رقم 

داري گرم) بود و بین ارقام مختلف از لحاظ صفات کیفی میوه شامل قطر و طول میوه، قطر گوشت و کارپل تفاوت معنی92/938(
دیده نشد. 

عملکرد،صفات مورفولوژیکی،کشت خاکی،خیار گلخانه ايکلمات کلیدي:

مقدمه
نمودن شرایط مناسب افزایش جمعیت و نیاز به تامین مواد غذایی مورد نیاز و فراهماخیر با توجه به روند رو بههاي در سال

بیشتر عوامل محیطی با شرایط موجود سازي هر چهورزي در فصول خارج از فصل و شبیهجهت انجام فرایند تولید محصوالت کشا
به گسترش بوده، از اهمیت زیادي برخوردار و نیل به شرایط مطلوب، طی چند سال اخیر کشت محصوالت کشاورزي درگلخانه رو

ی در آنها به وجود آید تا در حداقل زمان به حداکثر برخی از نهادها از اهمیت بایستی متناسب با محیط نیز تغییرات.گردیده است
Cucumisبا نام علمی خیارباشد.تولید دست یافت یکی از این نهادها بذر مناسب براي گلخانه می sativus از هند و چین که

جنس و 118ي کدوئیان که داراياین گیاه علفی از تیره،درآمده استزراعیاروپا به صورتفته این گیاه پس از ورود به منشا گر
رانشود و ایتري کشت میهاي تیره ي کدوئیان در سطح وسیعسبزي). خیار نسبت به دیگر 2002شتی و وهنر ( گونه است 825

هایی مثل خیار که محصول فصل گرم هستند معموال در سبزي.)2,12فائو باشد ( تولید کننده این محصول در دنیا میسومین 
هاي اخیر آن را در خارج فصل ها مواجه است با توسعه تکنولوژي و دوره رشد کوتاه این محصول در سالزمستان بازار با کمبود آن

در بررسی ).1389رود (دانشور، اي به شمار میترین محصوالت گلخانهیکی از مهمخیارکنند، و هم اکنونو در گلخانه کشت می
ترین رشد رویشی و عملکرد و رقم مقایسه صفات رویشی و عملکرد چند رقم خیار به این نتیجه رسیدند که رقم آریا داراي بیش

مشاهده شددر مطالعه ده رقم خیار ).1390و همکاران ( سلگیدادندرا از خود نشانترین رشد رویشی و عملکردیونس داراي کم
Gingaکه رقم  AG77, Colonia, Score, Indaialترین ارزش ترین میوه و باالترین عملکرد، بهترین رشد، بزرگداراي بیش

).1985د(جئورج دادناز خود بروزتجاري به ترتیب
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هامواد و روش
اي در گلخانه با بستر خاکی گروه علوم باغبانی دانشکده شهید چمران اهواز در پاییز رقم خیار گلخانه6بررسی رشد و نمو 

هاي اي تجاري به نامروز جهت مقایسه مقایسه رشد و نمو سه رقم خیار گلخانه120انجام گرفت این تحقیق که در مدت 1393
,P2هاي و سه رقم خیار تولیدي در دانشگاه چمران به نامRZپویا، کریم،  KP,Prz.هاي در گلدانخیار بذرهاي صورت گرفت

فاصله بین .هاي حقیقی به زمین اصلی انتقال داده شدندظاهر شدن برگپس ازروز بعد، 20نشاهاي خیاروپالستیکی کاشته شدند 
ارتفاعی که گیاه حالت در نظر گرفته شد. بعد از رسیدن گیاه بهمترسانتی75هاي کاشت و فاصله ردیفمترسانتی50بوته ها 

اد هاي فرعی و هدایت تک شاخه عمودي درامتدها هم به صورت حذف شاخهآنها را به قیم بستند و هرس بوتهروندگی پیدا کرد 
NPKسازي براي همه تیمارها به صورت یکسان مخلوطی از خاك و کود حیوانی بود تغذیه تمام تیمارها با کود سیم بود. بستر آماده

گیري شده فاکتورهاي اندازهنیاز گیاه انجام شد. ان صورت گرفت آبیاري گیاه با توجه به و به طور یکسآبمخلوطرتوبه ص
میوه، قطر کارپل و شامل تعداد برگ، ارتفاع بوته، طول و عرض برگ، سطح برگ، تعداد میوه، وزن میوه، قطر میوه، سفتی بافت

بوته پس هرمیوه وزن هاي رشد رویشی به صورت مداوم و در طی فصل رویش صورت گرفت و گیرياندازه.باشدگوشت میوه می
ها قطر میوهها عملکرد بوته بدست آمد. و از مجموع آندو رقم اعشار انجام شد به صورت جدا و با ترازوي دیجیتالاز هر برداشت

5در سطح دانکنايبا آزمون چند دامنهصورت گرفت و مقایسه میانگینspssبا نرم افزار هادادهآنالیز .با کولیس اندازه گرفته شد
انجام گرفت.درصد

و بحثنتایج

داري اي اختالف معنیرقم خیار گلخانه6گیري شده ها، بین صفات اندازهبر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس داده
داري با همدیگر اختالف معنیو صفات رویشی، عملکرد میوه و سفتی میوهاي در صفات تعداد میوهمشاهده شد. ارقام خیار گلخانه

اي بین ارقام خیار گلخانهو گیري قطر میوه، قطر گوشت، قطر کارپل و طول میوهدرصد نشان دادند. در صفات اندازه5در سطح 
داري مشاهده نشد.اختالف معنی

صفات رویشی

) سانتی متر4/153(kpرقمسانتی متر) و Rz)6/209مدر رقارتفاع بوتهترینو کمترینبا توجه به جدول مقایسه میانگین، بیش
ترین سطح برگ به ترین و کمبیشو.ندبودعدد) 20(پویا و رقمعدد) prz)27رقمترین  تعداد برگ به ترتیب به ترین و کمیش

تغییرات حاصل از آن شاید بتوان بودند.سانتی متر مربع) 56/13247(kرقمسانتی متر مربع) وRz)35/20123رقم ترتیب مربوط به
به ژنوتیپ گیاهان نسبت داد.

تعداد میوه و عملکرد بوته

przو بعد از آن رقم عدد)4/22(rzمربوط به رقم میوه ترین تعداد، بیش)1(جدول هامقایسه میانگین دادهنتایج  توحه به ا ب

ترین عملکرد مربوط به طبق این نتایج بیش. عدد) بود8/11(kعدد) و6/11(p2مربوط به رقمترین تعداد میوهو کمعدد)2/18(
ممکن کهگرم) بود92/938( p2ترین عملکرد مربوط به رقم گرم) و کم73/1568( przگرم) و بعد از آن رقم rz)35/1855رقم 
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( رشد رویشی بهتر) براي بیشترداشتن تعداد برگ زیاد و سطح برگ کافی براي فتوسنتز بیشتر و درنتیحه مواد غذاییدلیلاست به
رشد باشد که با نتایج سلگی و همکاران مطابقت داشت.

د غذایی ها در مراحل اولیه رشد بیشتر بوده چون گیاه فضاي کافی براي رشد وجذب موامیزان برداشت محصول و تعداد میوه
تر بوده در نتیحه عملکرد نیز کمداشته ولی در پایان رشد به دلیل محدودیتی که در رشد ریشه وجود داشته و جذب مواد غذایی کم

تري نیاز دارد.اي براي رشد به فضاي بیشبوده پس می توان گفت خیار گلخانهتر 

صفات کیفی میوه:

4/22(rzنیوتون) و رقم 8/22(przترین سفتی میوه مربوط به رقم بیش)1جدول( با توجه به جدول مقایسه میانگین داده
نیوتون) بود. و بین دیگر صفات کمی میوه شامل قطر و طول میوه، 26/18(p2و kpترین مقدار سفتی مربوط به رقم نیوتون) و کم

قطر گوشت و کارپل میوه تفاوت معنی داري مشاهده نشد.

مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده ارقام خیار گلخانه اي-1جدول

ارتفاع رقم
)cmبوته (

سطح برگ تعدادبرگ
)cm2(

تعداد 
میوه

قطر 
میوه 

)cm(

طول 
میوه 

)cm(

عملکرد بوته 
)g(

قطر 
گوشت 

)cm(

قطر 
)cmکارپل(

سفتی 
)Nمیوه(

RZa6/209a26a35/20123a4/22a9/2a17/16a35/1855a71./b08/2a47/22
ab185b21b56/13247b8/11a88/2a50/16bc963a72./b1/2b85/20کریم
KPb4/153ab24ab2/17973ab2/16a9/2a14/17abc48/1442a71./b12/2c26/18

PRZa4/204a27a3/20003ab2/18a9/2a27/16ab73/1568a77./b07/2a80/22
b5/154b20ab3/18756b6/13a88/2a03/16bc39/979a74./a15/2b72/20پویا
P2a75/198ab4/24ab8/19654b6/11a89/2a96/15c92/938a74./ab1/2c26/18

باشددرصد می5حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم معنی داري در سطح 
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Investigation growth and development of six cultivars greenhouse cucumbers in soil substrate

S. Ayyasizadeh1*,N. Alamzadeansari2 and J. Abdipoure3

1-M. Sc 2-Lectureship Professor and  M.Sc of Horticultural Science, ShahidChamran University of Ahvaz

sakineayyasis@gmail.com*Corresponding author :

Abstract

Investigation growth and development of six cultivars greenhouse cucumbers was in soil substrate
at Horticultural Department  of  Ahvaz Shahid Chamran University. The research, within one hundred
twenty  days, to growth and development was compared three varieties of cucumber commercial
names Poya, Karim, RZ and three varieties of cucumbers produced in Chamran University named Prz,
Pk, p2. This study was arranged in a randomized complete block design, in four replications. Traits
included: number of leaves, plant height, leaf length and width and leaf area at different growth stages
and number of fruits, fruit length, height, fruit, fruit weight, fruit firmness, diameter carpel and meat in
various stages of harvest. Results indicated that different cultivars on vegetative growth
characteristics were significant at P<0.05.  Maximum and minimum vegetative grow were obtained in
Rz and Karim respectively. Maximum and minimum numbers of fruits were obtained in Rz (22.4) and
p2 (11.6), respectively. Maximum and minimum yield were obtained in the Rz (1855.35 g) p2 cultivar
(938.92 g) respectively. Also the results was showed different cultivars on quality characteristics were
not significant at P<0.05.

Key words: greenhouse cucumbers, soil culture, morphological characteristics, yield
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