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 چکیده

اثر سطوح ای جهت استفاده بهینه از منابع آب در حال گسترش است. هدف این پژوهش، بررسی با توجه به بحران آب در کشور کاربرد کشت گلخانه
ای بود. به این منظور، آزمایشی در )رقم نگین( گلخانهمختلف مقدار آب آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کارایی مصرف آب در کشت خیار 

درصد نیاز آبی )برر   100شد. تیمار آبیاری شامل تیمار  ءای بوعلی همدان اجراقالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو دوره کشت در شهرک گلخانه
های درصد نیاز آبی بود. اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد، تعداد میوه در بوته، تعداد میوه 120درصد و  80بار(، سانتی 40اساس رسیدن مکش تانسیومتر به 

داد عملکرد، کارایی مصررف آب و   داری نداشتند. تجزیه مرکب نشاندرصد تفاوت معنی 5بدشکل، وزن متوسط یک خیار و کارایی مصرف آب در سطح 
طروری کره   هداری از کشت زمستانه براتتر برود. بر   درصد افزایش در کشت تابستانه به طور معنی 7/97و  5/53،  9/101تعداد میوه در بوته به ترتیب با 

مکعرب   کیلوگرم در مترر  49مربع و  لوگرم در مترکی 14/21درصد تابستانه و به مقدار  80و 120ترتیب در تیمار باتترین عملکرد و کارایی مصرف آب به
ها بدشکل در هر دو کشت از نظر آماری تفاوتی نداشتند ولری درصرد   دست آمد. وزن متوسط یک میوه در کشت زمستانه باتتر بود. هر چند تعداد میوهبه

درصد بود. حجم آب مصرفی در تیمرار   6/17و  2/33به ترتیب های برداشت شده در کشت زمستانه و تابستانه های بدشکل نسبت به کل میوهتعداد میوه
 مکعرب برر مترر    متر 524/0و  439/0، 360/0و در کشت تابستانه  408/0و  335/0، 271/0درصد نیاز آبی در کشت زمستانه به ترتیب  120و  100، 80

دار نبرود. بنرابراین بره جرای     ای معنیآبیاری بر عملکرد خیار گلخانه ها در کشت زمستانه و تابستانه، اثر سطحدست آمد. بر اساس نتایج آزمایشمربع به
 درصد نیاز آبی استفاده نمود.  80توان از آبیاری کامل می
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 3 2  1  مقدمه

باشرد.  ترین مصرف کننده آب در کشور میبخش کشاورزی عمده
برا توجرره برره افررزایش سررطح زیرر کشررت، رانرردمان پررایین آبیرراری و   

بخش با کمبود منرابع آب روبررو اسرت کره     های اخیر این خشکسالی
های جدید جهت اسرتفاده بهینره از   آوریباعث گسترش استفاده از فن
ای که اسرتفاده از  های اخیر کشت گلخانهمنابع آب شده است. در سال

                                                           
 مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسری کشراورزی، مرکرز تحقیقرات و     -1

 تررویج  آموزش ومنابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،  و آموزش کشاورزی
 ، ایرانکشاورزی، همدان

دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقرات،   -2
 آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشراورزی، مرکرز تحقیقرات و    استادیار پژوهش -3
 ترویج تحقیقات، آموزش و، سازمان اصفهانمنابع طبیعی استان  و آموزش کشاورزی

 اصفهان، ایرانکشاورزی، 
 (Email: m.rezvani@areeo.ac.ir:                  مسئول نویسنده -)*

منابع آب و خاک را با کارایی برات در شررایط آب و هروایی متنرو  در     
مورد توجه قرار گرفته است.  سازد،محیط تقریباً کنترل شده مقدور می

 محردودیت افزایش جمعیت و توجه به اخیر با  دو دههدر به این دلیل 
تروجهی در    گذاری قابرل  سرمایه، های قابل کشت در ایران آب و زمین

؛ 1396)خشخوی و همکاران،  ای صورت گرفته است تولیدهای گلخانه
ها نه تنها بره جهرت اسرتفاده بهینره از     توسعه گلخانه (.1396زارعی، 

منابع آب بلکه به دلیل تداوم تولید برخری محصروتت کشراورزی برا     
، 1390در سرال  توجه به کاهش ذخایر آبی در نظر گرفته شده اسرت.  

های سبزی و صیفی، توت فرنگی و گیاهان دارویی ایران سطح گلخانه
 9164بره   1396درصدی در سرال   1/54هکتار بود که با رشد  5946

هرا در اسرتان همردان از     هکتار رسید. در همین مردت سرطح گلخانره   
 55هکتار رسید. حدود  3/81درصدی به  52/27هکتار با رشد  65/63

اختصرا    های استان همدان بره خیرار   درصد سطح زیرکشت گلخانه
 (. 1397و  1394دارد )وزارت جهاد کشاورزی، 
ی در دو دهه اخیر تحقیقات اهای گلخانهبا توجه به توسعه زراعت
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ای رو به گسترش است. از های گلخانهروی مسایل و مشکالت زراعت
ای در کشور ارتقراء  های توسعه زراعت گلخانهآنجا که یکی از ضرورت

هرا و  کارایی مصرف آب مصرف آب است، لذا انجام مطالعات، بررسری 
ر آب و ترر و پایردارت  تحقیقاتی که به نوعی سبب مصرف هر چه دقیق
بایسرت  ها شرود، مری  هم زمان سبب افزایش مقدار عملکرد در گلخانه

گران بخش کشراورزی قررار گیررد. برا توجره بره       مورد توجه پژوهش
ای، های مرتبط با گسترش سطح زیرکشت محصروتت گلخانره  برنامه

های مدیریت صحیح آبیاری و استفاده از تمرامی ررفیرت   اعمال روش
استفاده بهینره از منرابع آب و خراک و سرایر      های آبیاری برایسیستم
ها نظیر کرود در پررورش محصروتتی برا کمیرت وکیفیرت برات        نهاده

 ضروری است. 
ای اثر کم آبیاری روی خیار ( در مطالعه1389) کریمی و همکاران

ای را بررسی کردند. تیمارهای آبیاری شامل آبیراری بره مقردار    گلخانه
درصد نیاز آبی بود. نترایج نشران    40و  60 ،80نیاز آبی گیاه و مقادیر 

داد عملکرد میوه تحت تاثیر حجم آب مصرفی، در هر مرحلره از رشرد   
نیراز آبری و    100ترین عملکرد در تیمار ی که بیشطوربهقرار گرفت. 

دست آمد. نتایج نشان داد اثرر تیمرار   درصد به 40کمترین آن در تیمار 
دار بود و با کراهش مقردار آب آبیراری    آبیاری بر رشد و عملکرد معنی

کررارایی مصرررف آب، ارتفررا  بوترره، سررطح بررر  و هرردایت  عملکرررد،
کرارایی مصررف آب    نیترر شیبالکتریکی محلول خاک کاهش یافت. 

نیاز  100کیلوگرم میوه بر متر مکعب آب مصرفی در تیمار  7/69برابر 
آبیراری در  آبی بدست آمد. ایشان به این نتیجه رسیدند که اعمال کم 

جویی در مصرف آب شود ولی صرفهای توصیه نمیکشت خیار گلخانه
پذیر اسرت. نترایج   با کاهش تلفات آب و افزایش راندمان آبیاری امکان

 55-60ای در یزد حردود  های گلخانهنشان داد مصرف آب در سیستم
 باشد. درصد بیشتر از نیاز واقعی گیاه خیار می

ای را در سه در تحقیقی خیار گلخانه (1390) مصلحی و همکاران
برار برا   سرانتی  80و  60، 40تیمار پتانسریل آب خراک شرامل مکرش     

استفاده از تانسیومتر و آبیاری روزانه در سه تکرار به عنوان شاهد مورد 
بار پر   سانتی 60و  40آزمایش قرار دادند. نتایج نشان داد تیمارهای 

و  37کرد محصول را برا مقرادیر   از تیمار شاهد به ترتیب بیشترین عمل
بار به دلیل افرزایش  سانتی 80کیلوگرم بر متر مربع داشتند و تیمار  39

 20تنش رطوبتی و حساسیت خیار به کم آبی، کمترین عملکررد را برا   
 60، 40کیلوگرم بر متر مربع داشت. کارایی مصرف آب در تیمارهرای  

مکعب آب بود  در متر کیلوگرم 49و  84، 96بار به ترتیب سانتی 80و 
بار در افزایش کارایی مصرف آب موثرتر بوده سانتی 60بنابراین مکش 

 است. 
( در تحقیقی رشد، عملکرد و کرارایی  1391) فرامرزپور و همکاران
 65و  45، 25ای را در سره آسرتانه پتانسریل    مصرف آب خیار گلخانره 

عملکردهرا در  بار جهت شرو  آبیاری مورد مقایسه قررار دادنرد.   سانتی

تیمارهای مختلف از نظر آماری تفاوتی نداشتند. حجم آب مصررفی در  
 45برابر بیشتر از نقطره پتانسریلی    24/1بار، سانتی 25نقطه پتانسیلی 

برار برود. برا    سانتی 65برابر بیشتر از نقطه پتانسیلی  03/2سانتی بار و 
 کاهش حجم آب مصرفی کارایی مصرف آب افزایش یافت به طروری 

 بررار سررانتی 65کرره میررزان کررارایی مصرررف آب در نقطرره پتانسرریلی  
کیلوگرم بر متر مکعب( و 22) 48کیلوگرم بر متر مکعب( به ترتیب 42)

برار  برود. کیفیرت    سرانتی 45و  25درصد بیشتر از نقطه پتانسریلی   46
 محصول تحت تاثیر سطوح مختلف رطوبتی خاک قرار نگرفت. 

ای اثرر چهرار آسرتانه    در مطالعه( 1393) ذونعمت کرمانی و اسدی
بار برای شررو  آبیراری بره عنروان     سانتی 75و  65، 55، 45پتانسیل 

عامل اصلی و چهار الگوی کارگرذاری لولره آبرده، شرامل دو سیسرتم      
ای سطحی و زیر سطحی و دو آرایش لوله آبده برای هرر  آبیاری قطره

ه عنوان ردیف کاشت روی پشته و یک در میان بین دو ردیف کاشت ب
ای بررسری کردنرد. نترایج نشران     عوامل فرعی را بر روی خیار گلخانه
برار بررای   سرانتی  75و  65، 55، 45عملکرد در چهار آستانه پتانسریل  

و  82/212، 38/250، 42/253شرررو  آبیرراری برره ترتیررب برابررر بررا   
، 24/42تن در هکتار و کارایی مصرف آب بره ترتیرب برابرر     35/149
 دست آمد. همکعب ب کیلوگرم بر متر 57/58 و 29/52، 24/47

ای در جیرفرت در بافرت   ( در مطالعره 1394افراسیاب و همکاران )
خاک لوم رسی، سطوح آبیاری را به عنوان عامل اصلی در سره سرطح   

بار در شرو  آبیاری و سه رقم بذر خیرار  سانتی 75و  60، 45پتانسیلی 
مقایسه قرار دادند. میزان آب ای را به عنوان عامل فرعی مورد گلخانه

 5100، 6300بار به ترتیرب  سانتی 75و  60، 45مصرفی در تیمارهای 
متر مکعب در هکتار بدست آمرد. میرزان آب مصررفی نقطره      3900و 

درصد کمتر  18بار با شرایط استفاده از تشت تبخیر سانتی 45پتانسیلی 
تفرا  بوتره،   های عملکرد، سرطح برر ، ار  بود. نتایج نشان داد شاخص

بار، به ترتیب به مقردار   سانتی 60طول و قطر میوه در سطح پتانسیلی 
برار   سانتی 45درصد نسبت به سطح پتانسیلی  3/2و  73/0، 2، 2، 7/2

 22مترمکعبری آب و افرزایش    1200کاهش یافت. اما صررفه جرویی   
 درصد کارایی مصرف آب را در پی داشت.

، 80ای اثر سه تیمار مطالعه ( در1396رضاوردی نژاد و همکاران )
درصد نیاز آبی را بر عملکرد و کرارایی مصررف آب  خیرار     100و  90

 130ای بررسی کردند. نتایج نشان داد تبخیر و تعرق خیار طی گلخانه
متر است. حداکثر عملکرد خیرار برا آبیراری    میلی 4/272روز دوره رشد 

کیلوگرم  1/53تن در هکتار و کارایی مصرف آب آبیاری  6/144کامل 
بر متر مکعب بدست آمد. اعمال کم آبیاری سربب کراهش عملکررد و    

درصرد   80کارایی مصرف آب خیار شد. کارایی مصررف آب در تیمرار   
د که نسربت بره   کیلوگرم بر متر مکعب به دست آم 2/36آبیاری کامل 

 درصد کاهش نشان داد.  31تیمار آبیاری کامل 

سطح تیمار آبیاری را بر عملکرد و  5ای در مطالعه مائو و همکاران
ای بررسری کردنرد. حجرم آب آبیراری     کارایی مصرف آب خیار گلخانه
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و  3-5، 5-6،  10-12، 18-20تیمارهای آبیاری بر اساس دور آبیاری 
 مترر  7261و  6546، 5124، 3444 ،2437ر با روز به ترتیب براب 3-2

مکعب در هکتار بدست آمد. نتایج نشان داد وقتری حجرم آب آبیراری    
مکعب بر هکتار بود باتترین عملکرد بدسرت آمرد.    متر 7500-6500

مترر مکعرب برر     2400عملکرد تازه فقط وقتی حجم آب آبیراری بره   
ارایی مصررف آب  ترین کر هکتار رسید، کاهش یافت. باتترین و پایین

مکعب در هکترار و   متر 2437آبیاری به ترتیب در تیمار اول با آبیاری 
متر مکعب در  7261کیلوگرم بر متر مکعب و حجم آب آبیاری  56/56

 ,.Mao et al)کیلوگرم برر مترر مکعرب بدسرت آمرد       7/26هکتار و 

2003). 

، 50، 75  ،100آیاس و دمیرتاش در تحقیقی چهار سرطح آبیراری   
برا دور آبیراری دو    Aو صفر )کنترل( درصد تبخیر از تشت کالس  25

ای بررسی کردند. آب آبیاری به کار بررده  روز را در کشت خیار گلخانه
ترا   84ای از متر و آب مصرفی دامنره میلی 420تا  75ای از شده دامنه

ملکرد، طرول میروه،   عمتر داشت. اثر سطح آب آبیاری روی میلی 424
دار برود. براتترین   سبت وزن میوه به ماده خشرک معنری  قطر میوه و ن
تن در هکتار به ترتیب مربوط بره تیمارهرای    108و  148عملکردها با 

برود. براتترین کرارایی     Aدرصد تبخیرر از تشرت کرالس     75و  100
به ترتیب  (IWUE)و کارایی مصرف آب آبیاری  (WUE)مصرف آب 
 100متر مربوط بره تیمرار   یکیلوگرم بر میل 90/31و  91/34با مقادیر 

 .(Ayas and Demirtas, 2009)بود  Aدرصد تبخیر از تشت کالس 

، 60، 40، 30سرطح آبیراری    5ای اثر در مطالعه العمران و لویوکی
درصد تبخیر و تعرق گیاهی را بر عملکرد و کارایی مصرف  100و  80

آبیاری  ای بررسی کردند. نتایج نشان داد بیشترین آبآب خیار گلخانه
 تعرق و ریتبخدرصد  100متر در تیمار میلی 332اعمال شده به مقدار 

درصرد تبخیرر و تعررق گیراهی بره       30ترین آن در تیمار ی و کماهیگ
متر بود. بهتررین عملکررد و کرارایی مصررف آب در     میلی100ارتفا   
کیلروگرم برر    2/14درصد تبخیر و تعرق گیاهی به ترتیب برا   80تیمار 
 Alomran and) دست آمد هکیلوگرم بر متر مکعب ب 48ع و مرب متر

Louki, 2012) . 
بوتارو و همکاران در پژوهشری بره مطالعره دو سرطح مکرش آب      

بر عملکرد و کرارایی مصررف خیرار      -hPa  300و  -hPa  100خاک
زمستان( در  -ای پرداختند. نتایج نشان در کشت زمستانه )پاییزگلخانه

مصررف آب بره     -hPa  300و  -hPa  100سطح مکرش آب خراک  
 1/44و  9/22لیتر برر بوتره و کرارایی مصررف آب      71و  140ترتیب 

تابستان( در سطح –کیلوگرم بر متر مکعب بود. در کشت تابستانه )بهار
مصررف آب بره ترتیرب     -hPa  300و  -hPa  100مکش آب خراک 

متررر  0/103و  6/59لیترر بررر بوترره و کررارایی مصرررف آب   66و  114
 .(Buttaro et al., 2015) کعب در هکتار بود م

و  0/1، 8/0در تحقیقی اثر سره سرطح آبیراری     اوکشا و همکاران
تبخیر و تعرق گیاهی و سه سطح تناوب آبیاری یک، دو و سه بار  2/1

ای بررسی کردند. نترایج نشران داد براتترین    در روز را بر خیار گلخانه
 95/6کیلوگرم بر بوتره و   61/2مقدار وزن میوه و عملکرد به ترتیب با 
تبخیر و تعرق گیاهی برا سره    2/1کیلوگرم بر مترمربع مربوط به تیمار 

 32/9بررار آبیرراری در روز بررود. حررداکثر کررارایی مصرررف آب آبیرراری  
تبخیر و تعرق گیراهی گیراهی برا     8/0کیلوگرم بر متر مکعب در تیمار 

 . (Okasha et al., 2020)سه بار آبیاری در روز بود 

هرای  با توجه به اینکه خیار اولین سرطح زیرکشرت را در گلخانره   
استان همدان بره خرود اختصرا  داده اسرت و از طرفری اثرری کره        

ای به دلیرل اسرتفاده دائرم از کرود     مدیریت آبیاری محصوتت گلخانه
تغذیه و در نتیجه عملکرد کمی و کیفری محصرول دارد، در    آبیاری بر

اثر سطوح آب آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی  تحقیقاین 
ای مورد بررسی قرار گرفته و کارایی مصرف آب در کشت خیار گلخانه

 است.
 

  ها مواد و روش

اثرر سرطوح مختلرف    این پژوهش در دو فصل کشت برای تعیین 
در سال ای خیار گلخانهد و کارایی مصرف آب آبیاری آبیاری بر عملکر

ای تجراری در شرهرک   محل آزمرایش گلخانره   انجام شد. 95-1394
کیلرومتری از شرمال شرهر     10)امزاجرد( در فاصرله   بوعلی ایگلخانه

اتریلن دو  و پوشش آن پلیمربع  متر 10000همدان بود. سطح گلخانه 
و جهت آن ( 1)جدول  تیه بود. کشت به صورت خاکی صورت گرفت

کررت   9آزمایش در قسمتی از این گلخانه شرامل   جنوبی بود.-شمالی
متر و با سه سطح آبیاری در سه تکرار و در  5/1×1/3آزمایشی به ابعاد 
های کامالً تصادفی اجراء شد. سطح آزمرایش حردود   قالب طرح بلوک

 گرفت. متر مربع از سطح گلخانه را در بر می 60
متر  و فاصرله   5/1های با فاصله در کرت)رقم نگین( خیارها  بوته

سرطح مختلرف    3مترکشت شردند و آبیراری در   سانتی 18روی پشته 
 30و  15اعمال شد. در سطح مقردار آب اول، دو تانسریومتر در عمرق    

شدند. با کاربرد ترکیبی متری در کرت میانی کشت شده، نصب سانتی
قردری برود کره تلفرات     اری اعمال شده بره دو تانسیومتر، مقدار آب آبی

عمقی آب در ناحیه زیر ریشه گیاه وجود نداشرت. بره ایرن منظرور برا      
بار در محدوۀ تانسریومتر نصرب    4/0- 5/0رسیدن مکش آب خاک به 

متری، آبیاری گیاه کشت شده، شرو  شد و به سانتی 15شده در عمق 
مترری( و  نتیسا 30محض رسیدن رطوبت به تانسیومتر دوم )در عمق 

در نتیجه کاهش مکش آب خاک در محدودۀ آن، آبیراری قطرع شرد.    
ها را به عنوان یک تیسیمتر در توان هر کدام از کرتبدین صورت می

نظررر گرفررت کرره بررا تعیررین برریالن آب ورودی و خروجرری )زارعرری و 
در طرول   ( در آنها، نیاز آبی واقعی گیراه کشرت شرده   1397همکاران، 

 شود. دو سطح دیگر مقدار آب مصرفی بره ترتیرب  فصل رشد محاسبه 
درصد کمترر از مقردار آب سرطح اول برود کره       20درصد بیشتر و  20
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 اعمال و نتایج حاصل از آنها با شاهد )سطح اول آبیاری( مقایسه شرد. 

لیتر در ساعت  4های ای نواری و با قطره چکانآبیاری با سیستم قطره
 Cاینچ کالس  5/0کنتور  3یاری از گیری آب آبانجام شد. برای اندازه

روز در  5یرا   4خیرار، برداشرت    هرای استفاده شد. پ  از باردهی بوته
هفته انجام و عملکرد محصرول در هرر چرین در تیمارهرای مختلرف      

ای از رابطر  زیرر   شد. کرارآیی مصررف آب خیرار گلخانره    گیری اندازه
 :(Howell, 2001محاسبه شد )

(1              )                                        
I

Y
WUE   

مصررررف آب آبیررراری )کیلررروگرم  کرررارآیی WUEکررره در آن؛ 
حجرم آب   Iعملکرد محصول )کیلوگرم بر هکترار( و    Yبرمترمکعب(، 

 کار برده شده )مترمکعب برهکتار( است.آبیاری به
استفاده  MSDATCافزار  طرح از نرمبرای تجزیه و تحلیل آماری 

 5در سرطح   ها نیز به روش آزمرون دانکرن  گردیده و مقایسه میانگین
  ، انجام شد.درصد

 

 مشخصات فیزيکي و شیمیايي خاك محل انجام آزمايش -1جدول 

 تیمار
 عمق

(cm) 

هدايت 

 الکتريکي 

واکنش گل 

 اشباع

 

کربن 

 آلي

O.C% 

فسفر قابل 

 جذب
(ppm) 

پتاسیم 

 قابل جذب
(ppm) 

درصد 

 رس 

درصد 

 الی 
 درصد شن 

بافت 

 خاك
 

درصد80  15-0  15/9  3/7  31/1  9/279  0/720  2/26  3/44  5/29  L 

درصد80  30-15  22/6  47/7  02/1  0/215  0/634  1/27  5/44  4/30  CL 

درصد100  15-0  22/7  19/7  37/1  0/328  0/547  8/21  6/41  6/36  L 
درصد100  30-15  87/5  63/7  05/1  0/219  0/499  4/24  5/42  1/33  L 

درصد120  15-0  49/3  5/7  18/1  0/306  0/346  0/20  0/39  0/41  L 

درصد120  30-15  0/3  71/7  83/0  6/168  0/326  5/23  7/41  8/34  L 

هابین کرت  25 23/3  05/8  74/0  4/31  0/374  4/32  1/46  5/21  CL 

 

 نتايج

کشتت  اثر سطح آب آبیاری بر برخي خصوصیات کمي خیار در 

 زمستانه
نتایج تجزیه واریان  نشان داد برین وزن متوسرط یرک خیرار در     

(. 2درصد وجرود دارد )جردول    یکدار در سطح تکرارها اختالف معنی
دار نبرود  اثر سطح آبیاری بر هیچ یک متغیرهای مرورد مطالعره معنری   

(. نتایج نشان داد هر چند متغیرهای مرورد بررسری همره در    2)جدول 

یک کالس آماری قرار دارند اما با افزایش حجم آب آبیاری عملکررد،  
تعداد میروه   تعداد میوه در یک بوته و وزن متوسط یک خیار افزایش و

انرد  در یک بوته و کارایی مصرف آب آبیراری کراهش یافتره    شکلبد 
 120و 100، 80(. مقادیر آب آبیاری مصررف شرده در تیمرار    3)جدول 

 408/0و  335/0، 271/0درصررد آب مررورد نیرراز برره ترتیررب برابررر بررا 
 . (4بر مترمربع به دست آمد )جدول  مترمکعب

 

 خیار در کشت زمستانههای کمي  خالصه نتايج تجزيه واريانس ويژگي -2جدول 

 درجه آزادی منبع تغییرات
عملکرد 

(Kg/m2) 

تعداد میوه در 

 يک بوته

تعداد میوه بد شکل در 

 يک بوته

 وزن متوسط

 (gr)خیاريک 

کارايي مصرف آب 

 (Kg/m3)آبیاری 

 ns308/0 ns111/114 ns 444/8 ** 778/0 ns212/5 2 تکرار
 ns041/1 ns 444/11 ns778/0 ns 444/11 ns950/52 2 سطح آبیاری

 251/26 278/30 778/7 111/131 408/3 4 خطا

   51/14 33/19 41/19  ضریب تغییرات)%(

 دار بین تیمارها: عدم وجود اختالف معنیns      درصد 1و  5دار بین تیمارها در سطح احتمال  : به ترتیب وجود اختالف معنی* ,**
 

 %5سطح خیار در  های کمي آبیاری بر ويژگي سطوح آباثر  -3جدول 

 درجه آزادی سطوح آب آبیاری
عملکرد 

(Kg/m2) 

تعداد میوه در 

 يک بوته

تعداد میوه بد شکل 

 در يک بوته

 وزن متوسط

 (grخیار)يک 

کارايي مصرف آب 

 (Kg/m3)آبیاری 

80%  2 a 83/8  a 00/57 a 67/19 a 00/66 a 54/32 

100%  2 a 80/9 a 00/60 a 33/19 a 00/69 a 35/29 

120%  4 a 90/9 a 67/60 a 67/18 a 67/69 a 22/24 

 .دار هستند% فاقد اختالف معنی5تیمارهایی که دارای حرف مشترک هستند در سطح 



 1531      ايمختلف آبياري بر عملكرد و کارایي مصرف آب خيار گلخانهاثر سطوح 

 گوجه فرنگي در تیمارهای کشت زمستانهمقادير آب آبیاری در مراحل مختلف رشد  -4 جدول

 درصد تامین آب 
m)حجم آب مصرفي 

3
/m

2
) 

 مرحله رشد

 کل نهایی میانی توسعه اولیه 

80% 022/0  069/0  132/0  048/0  271/0  
100% 028/0  085/0  163/0  059/0  335/0  
120% 034/0  104/0  198/0  072/0  408/0  

 

الرف نشران داده    -1وزن و تعداد خیارهای هر برداشت در شکل  
در شهریورماه وزن برداشت  شودشده است. همانگونه که مالحظه می

یابد، هر چند پ  از هرر برداشرتی کره از    شده در هر چین افزایش می
نظررر وزن و تعررداد مقررادیری برراتیی دارد، وزن و تعررداد عملکرررد در  

د. از مهرمراه برا کراهش دمرا و سراعات      یابر برداشت بعدی کاهش می
آفتابی به تدریج عملکرد و تعداد محصرول نیرز کراهش یافتره اسرت.      

ب( نشران   -1تغییرات عملکرد تیمارهای مختلف در هر چین )شرکل  
دهد روند تغییرات وزن برداشت شده در تیمارهای مختلف به ویرژه  می

متوسرط وزن  درصد نیاز آبی یکسان بوده است.  120و  100تیمارهای 
ج آورده شرده اسرت.    -1میوه در روزهرای پر  از کاشرت در شرکل     

درصرد براتتر از    120ها در تیمرار  در کل دوره کشت وزن میوه تقریباً

درصد  80تیمارهای دیگر بود. تغییرات وزن متوسط یک میوه در تیمار 
 03/07/1395و  19/06/1395هرای  طوری که در تراری  بیشتر بود به
طرور کلری در شرهریور    بهگرم رسید.  40ها به حدود میوهوزن متوسط 

باشرد.  هرای مهرر و آبران مری    ماه وزن متوسط یک خیار باتتر از مراه 
شود با وجود روند افزایشی یرا کاهشری وزن   همانگونه که مشاهده می

متوسط میروه در طرول فصرل کشرت برا توجره بره شررایط اقلیمری،          
شود. ای متوالی مشاهده نمیهیکنواختی وزن متوسط میوه در برداشت

رابطه بین تعداد و وزن خیارها در هر چین بیانگر رابطه خطی عملکرد 
ها بود. همچنین متوسط وزن هر خیار بر اسراس  هر چین با تعداد میوه

 د(. -1)شکل  گرم بود 6/70آمده  دستهبرابطه رگرسیونی 

 

 
رابطه وزن و نمودار تغییرات وزن و تعداد خیارها در کل تیمارها )الف( ، متوسط وزن خیار هر تیمار )ب(، وزن متوسط خیار هر تیمار )ج( و  -1 شکل

 در هر چین  )د( تعداد خیار
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اثر دور و سطح آب آبیاری بر برخي خصوصیات کمتي خیتار در   

 کشت تابستانه
آورده شده است. همانگونه کره   5نتایج تجزیه واریان  در جدول 

شود برین وزن متوسرط یرک خیرار در تکرارهرا اخرتالف       مشاهده می
درصد وجود دارد. اثر سطح آبیاری هریچ کردام از    1دار در سطح  معنی

 0/21تررا  5/17(. دامنرره عملکرررد 6دار نبررود )جرردول متغیرهررا معنرری
عردد،   120ترا   100خیرار در بوتره برین     مربرع، تعرداد   کیلوگرم بر متر

تا  40و کارایی مصرف آب آبیاریگرم  60تا  58متوسط وزن یک خیار 
های بد فررم در یرک   مربع بود. هر چند تعداد میوه کیلوگرم بر متر 49
درصد افزایش یافته است اما درصد  120به  80وته از تیمار سطح آبی ب

، 18درصد بره ترتیرب    120و  100، 80های بد فرم در تیمارهای میوه
حجم آب آبیاری  (.6ها است )جدول درصد کل تعداد میوه 5/17و  18

درصرد بره ترتیرب     120و  100، 80گیرری شرده در تیمارهرای    اندازه
 (. 7متر مکعب بر متر مربع بود )جدول  524/0و  439/0، 360/0

الرف نشران داده    -2ها در هر برداشت در شکل وزن و تعداد خیار
گرردد از فرروردین مراه وزن    ه است. همانگونره کره مالحظره مری    شد

یابد، هر چند پ  از هر برداشتی برداشت شده در هر چین افزایش می
که از نظر وزن و تعداد مقادیری باتیی دارد، وزن و تعداد عملکررد در  
برداشت بعدی کاهش یافته است. در فرروردین و اردیبهشرت مراه برا     

فترابی عملکررد و تعرداد محصرول براتتر از      افزایش دمرا و سراعات آ  
باشد. تغییرات عملکررد تیمارهرای مختلرف در هرر چرین      اسفندماه می

دهنرد رونرد تغییررات وزن برداشرت شرده در      ب( نشان می -2)شکل 
درصرد نیراز آبری     120و  100تیمارهای مختلف بره ویرژه تیمارهرای    

کاشرت در  یکسان بوده است. متوسط وزن میروه در روزهرای پر  از    
ج آورده شده است. رابطه بین تعرداد و وزن خیارهرا در هرر     -2شکل 

باشرد.  هرا مری  چین بیانگر رابطه خطی عملکرد هر چین با تعداد میروه 
همچنین متوسط وزن هر خیار بر اساس رابطه رگرسیونی بدست آمده 

 ج(. -2)شکل  باشدگرم می 7/59

 
 خیارهای کمي  خالصه نتايج تجزيه واريانس ويژگي -5جدول 

 درجه آزادی منبع تغییرات
عملکرد 

(Kg/m
2

) 

تعداد میوه در 

 يک بوته

تعداد میوه بد شکل  

 در يک بوته

 وزن متوسط

 (gr)خیاريک 

کارايي مصرف آب 

Kg/m)آبیاری 
3

) 

 ns960/0  ns874/120 ns 778/301 ns 111/8  ns596/15  2 تکرار
 ns087/49 ns 936/7410  ns444/1720 ns 111/3  ns118/59  2 آبیاریسطح 

 955/62 611/1 278/957 672/1969 618/6 4 خطا

 01/18 16/2 79/16 15/13 95/12  ضریب تغییرات)%(

 دار بین تیمارها: عدم وجود اختالف معنیns    درصد 1و  5دار بین تیمارها در سطح احتمال  : به ترتیب وجود اختالف معنی* ,**

 
 %5سطح خیار در  های کمي آبیاری بر ويژگي سطوح آباثر  -6جدول 

 درجه آزادی سطوح آب آبیاری
عملکرد 

(Kg/m
2

) 

تعداد میوه 

 در يک بوته

تعداد میوه بد 

 شکل در يک بوته

 وزن متوسط

 (gr)خیاريک 

کارايي مصرف آب 

Kg/m)آبیاری 
3

) 

80%  2 a 67/17  a33/100 a 65/17 a 00/60 a 97/48 

100%  2 a 83/18  a67/109 a 84/18 a 00/58 a 91/42 

120%  4 a 13/21  a00/120 a 14/21 a 67/58 a 32/40 

 .دار هستند% فاقد اختالف معنی5تیمارهایی که دارای حرف مشترک هستند در سطح 

 

 کشت تابستانهتیمارهای مراحل مختلف رشد گوجه فرنگي در مقادير آب آبیاری در  -7 جدول

 
m)حجم آب مصرفي 

3
/m

2
) 

 مرحله رشد

 کل نهايي میاني توسعه اولیه درصد تامین آب

80%  008/0  091/0  117/0  144/0  360/0  
100%  010/0  111/0  143/0  176/0  439/0  

120%  012/0  132/0  170/0  210/0  524/0  
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 در کشت تابستانه در هر چین)ج( وزن و تعداد خیار )الف(، وزن متوسط خیار هر تیمار )ب( و رابطه وزن و تعداد خیار  راتییتغ نمودار -2 شکل

 
 تجزيه مرکب

نتایج تجزیه مرکب دو دوره کشت زمستانه و بهاره نشران داد اثرر   
رصرد  های کمی بررسری شرده در سرطح یرک د    دوره کشت بر ویژگی

توان در شررایط اقلیمری کشرت    دار است. دلیل این تفاوت را میمعنی
زمستانه و تابستانه دانست. اثر دوره کشت و اثر متقابل دوره کشت در 

(. نترایج  8دار بود )جدول سطح آبیاری بر متغیرهای مورد بررسی معنی
مقایسه میانگین دو دوره کشت نشان داد متغیرهای مرورد بررسری در   

درصد همه در یک گروه آماری قرار گرفتند. هرچند با افزایش  5سطح 
سطح آب آبیاری عملکرد در واحد سطح، تعداد میوه در یک بوته، وزن 

داد ایش و کرارایی مصررف آب کراهش نشران     متوسط یک خیرار افرز  
 (.9)جدول 

مقایسه میانگین اثر متقابل دوره کشت در سطح آبیاری نشران داد  
داری باتتر از کشت زمسرتانه  نه به طور معنیعملکرد در کشت تابستا

کشرت تابسرتانه    ،است به طوری که متوسط عملکرد در واحرد سرطح  
درصد باتتر از کشت زمستانه است. باتترین عملکرد در تیمار  9/101

 80درصد کشت تابستانه و کمترین آن در سرطح آبری    120سطح آبی
یرک بوتره نیرز در     درصد کشت زمستانه به دست آمد. تعداد میروه در 

درصد افزایش نسبت بره   7/97داری با کشت تابستانه به صورت معنی

گیرد. بیشتر تعداد خیار کشت زمستانه در گروه آماری باتتری قرار می
درصد کشت تابسرتانه بره تعرداد     120در یک بوته در تیمار سطح آبی 

درصرد کشرت زمسرتانه بره      80عدد و کمترین آن در سطح آبی  120
عدد بدست آمد. وزن متوسط یک خیرار در کشرت زمسرتانه     57اد تعد
داری از کشرت تابسرتانه براتتر برود و در گرروه آمراری       طور معنری به

طوری که وزن یک خیار در کشرت زمسرتانه   ای قرار گرفت بهجداگانه
بیشترین وزن درصد بیشتر از کشت تابستانه بود.  9/14طور متوسط به

گرم در کشرت زمسرتانه و سرطح آبیراری      67/69متوسط یک خیار با 
گرم در کشت تابستانه و سطح  0/59درصد و کمترین آن با وزن  120

دست آمد. کارایی مصرف آب در کشت تابسرتانه  هدرصد ب 100آبیاری 
دست آمد و از نظر آمراری نیرز   هدرصد باتتر از کشت زمستانه ب 5/53

ی براتتری قررار   کارایی مصرف آب در کشت تابستانه در گرروه آمرار  
گرفت. بیشترین و کمترین کرارایی مصررف آب بره ترتیرب در تیمرار      

درصد کشرت زمسرتانه برا     120درصد کشت تابستانه و  80سطح آبی 
دسرت آمرد. تعرداد    کیلروگرم برمترمکعرب بره    22/24و  37/48مقادیر 

خیارهای بد شکل از نظر آمار در دو کشت تابستانه و زمستانه در یرک  
قرار گرفتند. اما درصد خیارهای بد شکل نسبت به تعرداد  گروه آماری 

و  100، 80کل خیارهای برداشت شده در کشت زمستانه و تیمارهرای  
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درصد و در کشرت   9/31و  3/32، 3/35درصد نیاز آبی به ترتیب  120
دست آمد. همانگونره  درصد به 3/17و  7/17، 9/17تابستانه به ترتیب 

 2/33های بد شکل تانه درصد میوهسشود در کشت زمکه مشاهده می
باشرد در حرالی کره در    ) یک سوم( کل محصرول تولیردی مری    درصد

) کمتر از یک پنجم( بود. در هر  درصد 6/17کشت تابستانه این مقدار 
هرا برد شرکل    دو دوره رشد با افزایش حجم آب آبیراری درصرد میروه   

 (.10کاهش یافت )جدول 

 
 خیارهای کمي  خالصه نتايج تجزيه مرکب واريانس ويژگي -8جدول 

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

عملکرد 
(Kg/m2) 

تعداد میوه در يک 

 بوته

تعداد میوه بد 

 شکل در يک بوته

 وزن متوسط

 (gr)خیاريک 

کارايي مصرف آب 

 (Kg/m3)آبیاری 

 996/117** 056/296** 056/0** 722/11602** 027/423** 1 دوره کشت
 156/1 444/7 722/10 222/193 308/2 4 خطا

 ns791/7 ns389/204 ns056/2 ns167/5 ns042/12 2 سطح آبیاری

 ns732/2 ns389/97 ns056/7 ns056/9 ns821/0 2 سطح آبیاری×  دوره کشت

 638/39 778/15 056/13 639/293 444/8 8 خطا

 35/18 19/6 74/18 25/20 24/20  ضریب تغییرات)%(

 دار بین تیمارها: عدم وجود اختالف معنیns      درصد 1و  5دار بین تیمارها در سطح احتمال  : به ترتیب وجود اختالف معنی* ,**

 
 %5سطح خیار در  های کمي آبیاری بر ويژگي سطوح آباثر  -9جدول 

 درجه آزادی سطوح آب آبیاری
عملکرد 

(Kg/m2) 

تعداد میوه در 

 يک بوته

تعداد میوه بد 

 شکل در يک بوته

 وزن متوسط

 (grخیار)يک 

کارايي مصرف آب 

 (Kg/m3)آبیاری 

80% 2 a 24/13  a67/78 a 67/18 a 33/63 a 76/40 

100% 2 a 33/14 a 83/84 a 33/19 a 00/64 a 13/36 

120% 4 a 51/15 a 33/90 a 83/19 a 17/65 a 27/32 

 .دار هستند% فاقد اختالف معنی5تیمارهایی که دارای حرف مشترک هستند در سطح 

 
 %5سطح خیار در  های کمي آبیاری بر ويژگي سطح آباثر متقابل دوره کشت در  -10 جدول

دوره 

 کشت

سطوح آب 

 آبیاری

عملکرد 

(Kg/m2) 

تعداد میوه در 

 يک بوته

تعداد میوه بد 

 شکل در يک بوته

 متوسطوزن 

 (grخیار)يک 

کارايي مصرف آب 

 (Kg/m3)آبیاری 

 زمستانه

80% b 823/8 b 0/57 a 67/19 ab 00/66 bcd 54/32 
100% b 825/9 b 0/60 a 33/19 a 00/69 cd 35/29 

120% b 889/9 b 7/60 a 67/18 a 67/69 d 22/24 

 تابستانه
80% a 65/17 a 3/100 a 67/17 b 67/60 a 97/48 
100% a 84/18 a 7/109 a 33/19 b 00/59 ab 91/42 

120% a 14/21 a 0/120 a 00/21 b 67/60 abc 32/40 

 

 بحث 

در مطالعه حاضر، اثر سطح آب آبیاری بر عملکرد، تعرداد میروه در   
، وزن متوسط یک خیار و کارایی مصرف شکل یک بوته، تعداد میوه بد

دار نبود، هر چند عملکرد، تعرداد میروه در یرک بوتره و وزن     آب معنی
متوسط یک خیار با افزایش حجم آب آبیاری افزایش و کارایی مصرف 

( نیرز  1391) فرامرزپور و همکارانیافت. نتیجه آزمایش آب کاهش می
دار عملکرد در تیمارهرای مختلرف آبیراری تاکیرد     بر عدم تفاوت معنی

. ولری نترایج تحقیقرات    کندر را تایید میداشت که نتیجه تحقیق حاض

 Ayas) ( و1394) (، افراسریاب و همکراران  1389) کریمی همکراران 

and Demirtas, 2009) دار حجم آب آبیاری بر عملکرد و تاثیر معنی
ای را نشان دادند. دلیل ایرن تفراوت را   کارایی مصرف آب خیار گلخانه

ب آبیراری دانسرت. در   و روش تخمرین نیراز آ   توان دامنه متفراوت می
 80، 60، 40( تیمارهای اعمال شده 1389تحقیق کریمی و همکاران )

 ,Ayas and Demirtas)درصد نیاز آبی گیاه بودند. در تحقیق  100و

تبخیررر از تشررت  100و  75، 50، 25، 0نیررز سررطوح آبیرراری  (2009
بوده است. در این دو تحقیق به دلیل دامنه وسیع تنش آبی  Aکالس 

ال شده، شاهد افزایش عملکرد با افزایش آب آبیراری هسرتیم. در   اعم
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درصرد نیراز    80ترین تیمار مورد بررسری  که در مطالعه حاضر کمحالی
دار برین تیمارهرا مشراهده    به این دلیل اختالف معنری  ،آبی بوده است
درصردی برین    8در حالی کره در مطالعره حاضرر تفراوت     نشده است. 
درصدی  17( و همچنین تفاوت 120و  100( و )100و  80تیمارهای )

داری در درصد نیاز آبی سبب اختالف معنری  120و  80بین تیمارهای 
( تفراوت  1394) مشاهدات نشده است در تحقیق افراسیاب و همکاران

دار برین تیمارهرا شرده    درصدی در عملکرد سبب اخرتالف معنری   7/2
مرار شراهد   ( برین تی 1390است. یا در آزمایش مصرلحی و همکراران )  

سرانتی برار تفراوت     60)آبیاری هرر روزه( و تیمرار آبیراری در مکرش     
برار   سرانتی  40دار وجود دارد ولی بین تیمار شاهد با تیمار مکش  معنی

دست آمده نیز حدود یرا  هدار وجود ندارد و درصد اختالف بتفاوت معنی
دسرت آمرده در تحقیرق حاضرر اسرت. در مطالعره       هکمتر از اختالف ب

 9و  8( نیز درصد اختالف بین تیمارها به 1391) فرامرزپور و همکاران
در واقع اگر درصد اختالف بین عملکرد تیمارهرا را  رسد. درصد نیز می

در نظر بگیریم نتایج مطالعات انجام شده با نتایج این تحقیق در مرورد  
کشت زمستانه  عملکرد همخوانی دارد. در تحقیق حاضر عملکرد در دو

باشند به طوری که عملکررد  دار متفاوت میبستانه به صورت معنیو تا
براتتر از کشرت زمسرتانه     9/101در کشت تابستانه به طرور متوسرط   

توان به کاهش ساعات آفتابی و شدت نور، دما و است. علت آن را می
اکسیدکربن و افزایش رطوبرت  عدم تهویه مناسب در نتیجه کمبود دی

زمستانه اشاره کرد که همراه در مرحله رشد  در داخل گلخانه در کشت
شود. تعداد میوه در زمسرتان  کامل محصول، سبب کاهش عملکرد می

توان داری کمتر از کشت تابستانه است که دلیل آن را میطور معنیبه
-Badgery)در تاثیر دما و شدت نور برر تشرکیل میروه خیرار دانسرت     

Parker et al., 2019) هرا در زمسرتان،   داد میروه . به دلیل کاهش تع
ها در کشت زمستانه باتتر از کشت تابسرتانه اسرت.   وزن متوسط میوه

های زمستانه و تابستانه های بد شکل در یک بوته در کشتتعداد میوه
از نظر آماری تفاوتی ندارند اما با توجه به تعداد بیشتر میوه در بوته در 

  2/33شرت زمسرتانه   هرای برد شرکل در ک   کشت تابستانه، درصد میوه
)کمتر از  درصد 6/17)یک سوم( و در کشت تابستانه این مقدار  درصد

تروان بره نوسرانات دمرا     ها است. علت آن را مری یک پنجم( کل میوه
(BAYER GROUP, 2020)  و نیز با توجه کاهش طول روز، شدت

نور و مدت زمان ابرناکی بیشتر در نتیجه کاهش راندمان جذب کرود و  
 ;Taha et al., 2020)در تغذیه و بد شکلی خیارها نسبت داداختالل 

BAYER GROUP, 2020)  . 
 

 و پیشنهاداتگیری  نتیجه

بر اساس نتایج آزمایشات در کشت زمستانه و تابستانه، اثر سرطح  
دار نبرود. بنرابراین بره جرای     ای معنری آبیاری بر عملکرد خیار گلخانره 

 درصد نیاز آبی استفاده نمود.  80توان از آبیاری کامل می

 منابع

 خیرار  آبیاری ریزی . برنامه1394.، راسدی و .،م دلبری، ،.افراسیاب، پ

 آب پرژوهش  نشریه خاک. در آب پتانسیل از استفاده با یا گلخانه

 . 497-507. صفحه 4هشمار .29جلد. کشاورزی در

. 1396.   ،حسنیو  .،س ،بشارت، م.، شبانیان اصل.، و ،رضاوردی نژاد
تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کرارایی مصررف آب محصروتت    
خیار و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه )مطالعره مروردی: منطقره    

 ای. سال هشتم. شماره سوم.. علوم و فنون کشت گلخانهارومیه(

مجلره  . هرا در ایرران  هرای سرازهای گلخانره   چالش. 1396، ق. زارعی
 :2. 2 .در علوم کشاورزی و منرابع طبیعری   های راهبردیپژوهش

162-149.  

 .1397.  و اسرفندیاری،   ،ی، س.وان.، ر.، رضر حزارعی، ق.، سالمی، 
هرایی  نزارش گر ر. وای در سرطح کشر  هنر لخاگآبی خیار  یازنتعیین 

سسه تحقیقات فنری و مهندسری کشراورزی. شرماره     وپژوهشی. م
 .54247ثبت 

و وحردتی، ک.، گریگوریران، و.،    م.، مبلی، م.، عزیزی، م.، خوشخوی،
هررا و . بررسرری مسررائل و مشررکالت گلخانرره 1396تفضررلی،  . 

ای در ایررران. گررزارش نهررایی پژوهشرری. هررای گلخانررهفرررآورده
 فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران.

 و عملکررد  رشد، بررسی. 1391 م. ،پارسانژاد و.،  دلشاد.،   ،فرامرزپور
 رطوبرت  مختلرف  در شرایط ایگلخانه خیار در آب مصرف کارآیی

 .43جلرد  ایرران.  برایی  علروم  مجله تانسیومتر، از استفاده با خاک
 .285-292. صفحه 3هشمار

. 1390. .جم ،زارعیرران و .،س.س ،، اسررالمیان.ج ،عابرردی کوپررایی 
سررازی نیرراز آبرری و ضررریب گیرراهی خیررار،  گیررری و مرردل انرردازه
میکروتیسیمتر در گلخانه. مجله فرنگی و فلفل با استفاده از  گوجه

 .64-51صفحه ( 3) 2 ای. های گلخانه علوم و فنون کشت

أثیر پتانسیل ماتریک خاک و الگروی  . ت1393 .ر ،اسدی و .،م ،کرمانی
کارگررذاری لولرر  آبررده بررر عملکرررد و کررارایی مصرررف آب خیررار 

، پراییز و  2، شرماره  4دوره  ری.. مجله مدیریت آب وآبیاای گلخانه
 .214-203، صفحه 1393زمستان 

دی زاده، د.، حسین زاده، امی، ا.، فرسرکریمی، ن.، صدرالدینی،  .، نا
ثیر کم آبیاری روی رشد و ا.ت 1389 .، دلیر، م. و دهقانی، ف. 

 .15-26: 7ای. مجله دانش آب و خاک. عملکرد خیار گلخانه

. 1390و نور مهنراد، ن.   .،ح.س ، طباطبائی،.، نجفی، پ.مصلحی، ش
ای. های رشد و عملکرد خیار گلخانهتاثیر تنش رطوبتی بر شاخص

. 4، شرماره  25نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(. جلد 

https://jwim.ut.ac.ir/?_action=article&au=164769&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B0%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jwim.ut.ac.ir/?_action=article&au=309530&_au=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84++%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
https://jwim.ut.ac.ir/issue_6978_7167_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+149-254.html
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Abstract 

Because of the water crisis in Iran, the use of greenhouse cultivation for optimal use of water resources is 
expanding. The main objective of this study was to determine the appropriate amount of irrigation water for 
growing cucumber (Negin cultivar) in the greenhouse. For this purpose, an experiment in the form of a 
randomized complete block with three replications and two planting periods was performed in the Bu-Ali 
greenhouse complex in Hamadan. Irrigation treatment included treatment of 100% of water requirement based 
on reaching the suction of tensiometer to 40 cbars. The other two water treatments were 20% less and more than 
100% of the water requirement. The effect of irrigation treatments on yield, number of fruits per plant, number 
of deformed fruits, the average weight of a cucumber, and water use efficiency were not significantly different at 
5% level. The combined analysis showed that yield, water use efficiency, and the number of fruits per plant with 
101.9, 53.5, and 97.7% increase in summer cultivation were significantly higher than winter cultivation, 
respectively. The highest yield and water use efficiency were obtained in the treatment of 120 and 80% in the 
summer of 21.14 kg / m

2
 and 0.49 kg / m

3
, respectively. The average weight of fruit was higher in winter 

cultivation. Although the number of deformed fruits in both cultivations was not statistically different, the 
percentage of deformed fruits to the total number of fruits in winter and summer cultivation was 33.2% and 
17.6%, respectively. The volume of water used in the treatment of 80, 100, and 120% of water requirement in 
winter cultivation was 0.271, 0.335, and 0.408, respectively, and in summer cultivation was 0.360, 0.439, and 
0.524 m

3
 / m

2
. Based on the results of experiments in winter and summer cultivation, the effect of irrigation level 

on greenhouse cucumber yield was not significant. Therefore, instead of full irrigation, 80% of the water 
requirement can be used. 
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