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 61-63، صفحات: 1411 ابستانت، 1، شماره مپنجای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

اي ایرانی  توصیه ارقام خیار گلخانه  

  

2و مهرداد محلوجی  *1احمد رمضانی 
 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش  استادیاران بخش تحقیقات علوم زراعی باغی،

 و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

 Ramazaani@yahoo.com*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 

 

  14/14/1411 تاریخ پذیرش:                                                   13/11/1411تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 2، صنم، سما، سماباس)ثنا،  یداخل دیبریه اریرقم خ ای شامل شش خیار گلخانه توصیه ارقاممنظور  بهاین مطالعه 

مرکز تحقیقات و آموزش گلخانه شهاب و گوهر( در  ب،یخس لدا،ی)اسپادانا،  یرقم خارج پنج در مقایسه باو سامان( 

انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع بوته،  1681-89در سال زراعی اصفهان و منابع طبیعی استان کشاورزی 

و اسپادانا  2متر متعلق به ارقام اسپادانا، سما سانتی 1/11و  38، 421ترتیب با  به  گره  طول میاندر ساقه و  گرهتعداد 

متر متعلق به رقم گوهر، یلدا و سبا بود. بیشترین تعداد ساقه  سانتی 4/3و  2/41، 1/611ها به ترتیب با  و کمترین آن

پادانا دارای بیشترین ( در رقم یلدا مشاهده شد. از نظر شکل میوه رقم اس42و کمترین آن ) 2( در رقم سما38فرعی )

متر دارای بیشترین طول  سانتی9/13که رقم یلدا با  متر( بود درحالی سانتی 1/12متر( و کمترین طول ) میلی 66قطر )

تن درهکتار دارای  14/213بود. درمجموع رقم سما با تولید  میوه متر دارای کمترین قطر میلی 1/22و رقم گوهر با 

های بعدی قرار گرفتند و  تن درهکتار( در رتبه 66/198) 2( و سما81/212ارقام شهاب ) بیشترین عملکرد میوه بود و

تن درهکتار( بود. بنابراین ارقام داخلی بخوبی قابل رقابت با ارقام  24/162ترین عملکرد میوه ) رقم یلدا دارای کم

 اند.  خارجی هستند و به علت پایین تر بودن قیمت آنها قابل توصیه

 

 ، مقایسه، رقم، کمیتدیبریه   کلیدي: واژگان 

 



12 
 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

 تولید و رسی پیش منظور به ای گلخانه های کشت    

از  بسیاری همانند کشورمان در فصل از خارج

است  توسعه حال در روز روزبه جهان کشورهای

ترین  خیار مهم ازآنجاکه .(1699)قائمی و همکاران، 

نام،  )بی شود ای در ایران محسوب می محصول گلخانه

نوین برای افزایش عملکرد و  ارقامتوسعه  (،1683

وری  تواند نقش مهمی در افزایش بهره کیفیت آن، می

های فعال در امر تولید این محصول داشته  گلخانه

در گلخانه تحقیقاتی گروه که تحقیقی . در باشد

رقم خیار  پنجباغبانی دانشگاه اراک صورت پذیرفت، 

)آریا، گرین مجیک، خارجی ای هیبرید  گلخانه

 .سوپرصالح، روبرتو و یونس( مورد ارزیابی قرار گرفتند

نتایج نشان دادند رقم آریا دارای بیشترین رشد 

 ؛بود یرس رویشی اولیه و درنتیجه عملکرد پیش

تر و  رقم یونس دارای رشد رویشی کم که یدرحال

تر بود ولی در مراحل  رس کم همچنین عملکرد پیش

از سرعت رشد گیاهان  نکهیا زمان با بعدی رشد، هم

کاسته شد، تفاوت در صفات رویشی و عملکرد بین 

نشد )سلگی و همکاران،  دار معنیارقام مختلف نیز 

 آبادی و همکاران ای که گل . در مطالعه(1681

منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام خیار در  ( به2112)

ای را  ژنوتیپ خیار گلخانه 21ایران به اجرا گذاشتند، 

 ی،تعداد ساقه فرعتعداد میوه،  ،عملکردازنظر صفات 

ها، طول  گره انی، فاصله مدر ساقه اصلی تعداد گره

، وهیقطر و وزن م ،طولمتوسط ، در زمان برداشت بوته

مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش  برگطول و عرض 

کردند حداکثر عملکرد در رقم گوهر و حداقل آن در 

 ،کایدر آمر یا در مطالعهرقم تورنادو حاصل شد. 

مختلف خیار ازنظر صفاتی چون زودرسی،  یها پیژنوت

، تعداد و وزن میوه، کیفیت میوه و تعداد میوه عملکرد

از وجود  یحاک جینتا، روز تا برداشت ارزیابی شدند

)شتی  ها بود پیدار در تمامی صفات ژنوت تفاوت معنی

طول و قطر میوه  (. الزم به ذکر است2112، 1و وهنر

دو صفت بازارپسند هستند که قیمت فروش خیار 

هاست. اندازه مورد پسند این دو صفت در  متأثر از آن

آبادی و کشورهای مختلف متفاوت است )گل

 (. 2114، 2همکاران  و چن و 2112همکاران، 

 

عرفی یافته:م  

عملکرد میوه ارقام مختلف خیار  مطالعهاین در     

در  ایدر شرایط گلخانهای داخلی و خارجی  گلخانه

و منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

مورد بررسی  1681-89در سال زراعی  اصفهاناستان 

، باسثنا،  شامل یداخل دیبریه اریخ ارقام. قرار گرفت

بذر  نیشرکت نگ)تولیدی و سامان  2صنم، سما، سما

واحد خوراسگان  یوابسته به دانشگاه آزاد اسالمدانش 

 و لدایاسپادانا،  شامل یرقم خارج پنج و (اصفهان

)تولیدی شهاب  ،)تولیدی شرکت رکزوان( بیخس

 )تولیدی شرکت نانهمز( و گوهرشرکت نیکرسون( 

و بذور مطابق معمول  پائیزهصورت  به شت. کبودند

گیری شده و سپس به زمین اصلی منتقل  ابتدا خزانه

متر و  سانتی 111دو ردیفه با فواصل ردیف  صورت به و

سانتیمتر و فاصله بین دو  21ها روی ردیف فاصله بوته

 . (1)شکل  انجام شدمتر  سانتی 21ردیف

 
     نمای کشت در اواسط دوره  -1شکل

کیلوگرم کود  1قبل از کاشت به ازای هر متر مربع     

 یریگ مورد اندازه صفات. گاوی پوسیده اضافه شد

تعداد روز تا شروع گلدهی و تعداد روز تا ظهور شامل: 

                                              
1
  Shetty and Wehner, 2002 

2
  Chen et al., 2004 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یکشاورزآموزش  و قاتیمرکز تحق

ای ایرانی  توصیه ارقام خیار گلخانه، رمضانی و همکاران  

  

 
 

 

 

 

گل  لیتشک نیفاصله بها،  درصد بوته 21اولین گل در 

طول دوره رشد، طول  وه،یبرداشت م نیماده و اول

 انیم طول، در ساقه اصلی دوره برداشت، تعداد گره

. ندبود وهی، طول بوته و عملکرد مهای ساقه اصلی گره

رقم با فاصله  عها متناسب با نو وهیم باردهی،با شروع 

. شدند دوره برداشت انیتا پا انیروز در م کی

و مجموع  نیشده بالفاصله توز برداشت یها وهیم

 ییعنوان عملکرد نها دوره به انیعملکرد هر کرت در پا

منظور کنترل شرایط دمایی گلخانه از   بهمنظور شد. 

د. شعدد دماسنج حداقل و حداکثر استفاده  2

متری از کف گلخانه  سانتی 91ها در فاصله  دماسنج

های حداقل،  و پارامترهای درجه حرارت ندنصب شد

حداکثر و روزانه ثبت گردید. همچنین برای کنترل 

سنج  دد رطوبتع 2میزان رطوبت نسبی گلخانه از 

استفاده شد و حداقل و حداکثر رطوبت نسبی هوای 

طور روزانه از ابتدا تا انتهای دوره  داخل گلخانه به

بهترین  که آنجا ازیادداشت برداری و کنترل شد. 

ای دامنه حرارتی  شرایط دمایی برای رشد خیار گلخانه

است، در طول دوره با  سلسیوسدرجه  21-11

گرمایشی و سرمایشی شرایط های  مدیریت سیستم

ها فراهم گردید. همچنین  آلی برای رشد بوته ایده

منظور جلوگیری از وارد شدن شوک حرارتی به  به

ها،  ها که باعث اختالل در رشد، ریزش گل بوته

ها  بیماری ها، افزایش احتمال آلودگی به  بدشکلی میوه

گردد درجه حرارت گلخانه  کاهش عملکرد می تاًینهاو 

 وزانه در چند نوبت ثبت و کنترل شد. ر

ها نشان داد:نتایج ارزیابی  

( داخلی )تولیدشده در F1ارقام خیار هیبرید ) -1

ملکرد مطلوب بودند و داخل کشور( دارای ع

رقابت با ارقام تجاری خارجی  خوبی قادر به به

 ها پیعملکرد ژنوتکه مقایسه طوری هستند. به

تن درهکتار  14/213 دینشان داد رقم سما با تول

 رقم شهاببود و باالتر از عملکرد  نیشتریبدارای 

که باالترین عملکرد را در بین ارقام ( 81/212)

  (.2شکلقرار گرفت ) ،خارجی داشت

 421مطالعه رقم اسپادانا با  ارقام مورد نیدر ب -2

ارتفاع بود و  نیشتریب یدارابوته طول  متریسانت

طول حداقل دارای  متر یسانت 611رقم گوهر با 

 ارقام حد واسط بودند. ریبود و سا

 متر یسانت 9/11رقم گوهر با  وه،یاز نظر طول م -6

بود و رقم سما با  وهیطول م نیشتریب یدارا

 و هبود وهیطول م نیترمک یدارا متر یسانت41/11

 .شود ی( محسوب مینی)م وهیرقم کوتاه م کی

 ارقام حد واسط بودند. ریسا

 متر یلیم 21/66رقم اسپادانا با  وه،یاز نظر قطر م -4

 21/21قطر بود و رقم شهاب با  نیشتریب یدارا

 ریبود و سا وهیقطر م نیتر کم یدارا متر یلیم

 ارقام حد واسط بودند.

 دیرقم سامان با تولاز نظر عملکرد زودرسی،   -2

عملکرد  نیشتریماه اول بدر تن درهکتار  14/14

(، 18/16را به خود اختصاص داد و ارقام سما )

( تن درهکتار در 91/12) 2( و سما91/12سبا )

رقم  نیقرار گرفتند. همچن یبعد یها رتبه

عملکرد را  نیتر تن درهکتار کم 12/8اسپادانا با 

 .داشتدر ماه اول 

تن  81/23 دیدر ماه دوم رقم صنم با تول  -3

عملکرد را به خود اختصاص  نیشتریدرهکتار ب

( و 22/49) 2(، سما21/22داد و ارقام سما )

 یبعد یها ( تن درهکتار در رتبه83/41سامان )

و  11/62اسپادانا با  رقم نیقرار گرفتند. همچن

عملکرد را در  نیتر تن درهکتار کم 61/62با  لدای

رقم شهاب  زیماه دوم داشتند. در ماه سوم ن

 نیتر شیتن درهکتار ب 9/124 دیتولبا  (4)شکل 

عملکرد را به خود اختصاص داد و رقم سما در 

با  لدایرقم  . همچنینقرار گرفت یبعد  رتبه

عملکرد را در ماه  نیتن درهکتار کمتر 12/14

 وم داشت. س

رقم بازارپسند در  کی( 6شکل رقم اسپادانا ) -1

دارا بودن قطر و  لیدل  هاستان اصفهان بوده و ب

در منطقه  یمناسب یبازرپسند ،طول مناسب

. قیمت رقم اسپادانا در بازار اصفهان همواره دارد
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

ای بیشتر  درصد از سایر ارقام خیار گلخانه 61-21

است. یکی از دالیل بازارپسندی این رقم شباهت 

به  ظاهری آن به خیار دستگرد اصفهان است.

نحوی که قیمت بیشتر جبران کاهش عملکرد را 

 می نماید. 

 

هاي ترویجیصیهتو  

نشان داد  ارقام وهیعملکرد کل ممقایسه   -1

را عملکرد  نیشتری، ب(3و 2های شکلرقم سما )

در  2و سما  ارقام شهاب داشت و قابل توصیه است و

 . قرار گرفتند یبعد یها رتبه

رقم سما دارای پتانسیل عملکردی بسیار  -2

خوبی بوده و قابل رقابت با ارقام خارجی است و به 

 گردد. کشاورزان توصیه می

عنوان  نیز به 2عالوه بر رقم سما، رقم سما -6

یک رقم داخلی  خیار هیبرید؛ قابل توصیه بوده و می 

 تواند جایگزین ارقام خارجی گردد. 

از طرفی پائین تر بودن قیمت ارقام داخلی،   -4

در دسترس بودن، جلوگیری از خروج ارز و سازگاری 

ر از جمله مزیتهایی است آنها با شرایط اقلیمی کشو

توانند با توجه به این نکات با خیالی که کشاورزان می

 نمایند.  ها آسوده اقدام به خرید و کشت آن

 

 

 

 
 

 

 

 

ای عملکرد نهایی میوه ارقام مختلف خیار گلخانه -2شکل  
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یکشاورزآموزش  و قاتیمرکز تحق

ای ایرانی  توصیه ارقام خیار گلخانه، رمضانی و همکاران  

  

 
 

 

 

 

  
میوه رقم اسپادانا-6شکل میوه رقم شهاب -4شکل    

  
میوه رقم سما -2شکل رقم سما -3شکل    
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 مورد استفاده منابع

 . وزارت جهاد کشاورزی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات .1682میزان تولید محصوالت باغبانی در سال  .3113 .بی نام
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دانشگاه صنعتی  .شهریور ماه 11تا  14 .هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. ای در شرایط کشت گلدانی خیار گلخانه

 .1628-1632.اصفهان
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