
 

 

 پژوهشی مقاله
 ای در منطقه سیستانتأثیر فصل کشت و تنش آبی بر ارقام خیار گلخانه
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 چکیده

طرح کاام   صورت فاکتوریل در قالب ای در شرایط تنش آبی، آزمایشی بهبرای بررسی اثر فصل کاشت و مقایسه عملکرد ارقام مختلف خیار گلخانه
نیمه واقع در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان انجاام گرفاتت تیمارهاا شاامل ساه رقا  خیاار        ای چاهتصادفی با سه تکرار در مجتمع گلخانه

ل در هفتاه اول  درصد نیاز آبی گیاه( و دو فصل کاشت )مرحلاه او  50و  75، 100و نگین(، سه سطح آب آبیاری ) ای منطقه سیستان )سینا، بارش گلخانه
هر کارت باه    در اریقطر و طول خ ها،وهیم و تعداد زنوت انجام شد بارکیهر چهار روز  محصول برداشتمهرماه و مرحله دوم در هفته سوم بهمن( بودندت 

ماه بعد از اولاین برداشات در هار دو فصال کشات ماورد        5/1های بازه زمانی میانگین داده جهت مقایسه و تجزیه و تحلیل بهتر،شدت  یرگیدقت اندازه
نتایج نشان داد اثرات فصل کشات، رقا  و آب   ت ندفصل محاسبه شدهر دو  انیدر پا یاریمصرف آب آب وریعملکرد و بهره نیهمچناستفاده قرار گرفتت 

 100گیری شده در تیمار دار داشتندت بیشترین مقدار پارامترهای اندازهشده تأثیر معنیگیری آبیاری در سطح احتمال پنج و یک درصد بر پارامترهای اندازه
وری آب آبیااری در فصال اول   دار نداشتت عملکرد و بهاره درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی 75دست آمدند که از این نظر با تیمار درصد نیاز آبی گیاه به

کیلوگرم بر مترمکعب(  3/17تن در هکتار و  7/128کیلوگرم برمتر مکعب بود که نسبت به فصل دوم کشت ) 4/20تن در هکتار و  6/144ترتیب کشت به
بهتری نسابت باه   تن در هکتار(  2/158)باالتر بودت ارقام مختلف در فصل اول و دوم کشت نتایج متفاوتی داشتندت رق  سینا در فصل اول کشت عملکرد 

(  نسبت به رق  سینا و نگین عملکرد بهتری داشتت بنابراین باا توجاه باه نتاایج     تن در هکتار 4/156رق  بارش ) سایر ارقام داشتت در فصل دوم کشت
جویی شده در فصل دوم کشت استفاده نمودت همچنین با توجاه  درصد کاهش داد و از آب صرفه 75توان مقدار مصرف آب آبیاری را تا دست آمده، می به

 ترتیب در این دو فصل، استفاده شودتاول کشت و رق  بارش در فصل دوم کشت نتایج بهتری داشتند، از این دو رق  به که رق  سینا در فصلبه این
 

 آب، عملکرد، رق  سینا، رق  بارش وریبهرهکلیدی:  های واژه

 

   1 مقدمه

از عوامل مها  در تولیاد و عملکارد مطلاوب در گیاهاان، تااری        
کاشت، رق  مناسب و سازگار با منطقه هستندت تاری  کاشات مناساب،   

زمان الزم برای حداکثر تولید شاخ و برگ و حاداکثر  صورت معموال به
شود و از طریا  آزمایشاات تعیاین    عملکرد اقتصادی درنظر گرفته می

گرددت تاری  کاشت مناسب، تاریخی است که در نتیجاه آن تماامی   می
عوامل محیطی )آب، نور و خاک( مورد اساتفاده گیااه جهات حاداکثر     

ای گوناه طرفی تاری  کاشت باید باه روندت از کار میتولید و عملکرد به
زنی و رشد را داشته باشد و تعیین گردد که گیاه زمان الزم برای جوانه

از حداکثر نور و درجه حرارت مناسب استفاده نماید و کیفیت محصاول  
 (ت خیاار باا ناام علمای     Abravesh, 2010تار گاردد )  نیاز مطلاوب  

Cucumis sativus L.     یان اساتت خیاار   یکی از گیاهان تیاره کادو
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 تولیاد  امکاان  ساال  طول تمام در که است مهمی هایسبزی از یکی

 بر سال طول تمام در خیار خوریتازه مصرف داردت وجود آن ایگلخانه

تکنولاويی )تأسای     افزوده استت توساعه  آن ایگلخانه تولید اهمیت
کوتاه این محصول  رشد دوره همچنین و برداری فشرده(گلخانه و بهره

 هاوایی  و آب منااط   اکثار  در را آن کشات  روز(، امکاان  150-120)

استت نور یکی از عوامل مه  تأثیرگذار بار رشاد و تولیاد     کرده فراه 
(ت خیاار از نظار فتوپریاود،    Gao et al., 2010محصاول خیاار اسات )   

که رشد  انداما مطالعات نشان دادهتفاوت به طول روز استت گیاهی بی
نسابت باه    ،طول روز بلند و شدت نور بااال  طیدر شرا اریخ اهیو نمو گ

 تعملکارد آن خواهاد داشات    زانیا در م ییسازا طول روز کوتاه اثر باه 
 نیای درجه حرارت بار تع  ای وزمشخص شده است که طول ر نیهمچن
دت رشد میوه خیار وابسته به میازان  اثر متقابل دارن اریگل در خ تیجنس

 Marcelisکند )میوه حرکت میای است که به سمت مواد آسیمی ته

et al., 1995کاه  علات آن باه اناد، در زمساتان   ها نشان داده(ت بررسی
 فیضاع  زیا نمو جوانه گال ن  ،است نییپا  تهیمیسرعت سنتز مواد آس

ساقط   شیافازا  باشاد، که نور عامل محدودکنناده   یطیو در شرا است

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه

 1954-1963. ص ،1399اسفند  -، بهمن 14جلد ، 6شماره
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 1955      اي در منطقه سيستانکشت و تنش آبي بر ارقام خيار گلخانه تأثير فصل

 

موجب کاهش تعداد جوانه همسو با کاهش سانتز ماواد    زیجوانه گل ن
(ت کااهش  Mohammed and Amer, 2001د )گارد یما  یفتوسانتز 

شدت تشعشعات به میزان یک درصد سبب کاهش عملکرد به میازان  
(ت در Marcelis et al., 2006ای شد )درصد در خیار گلخانه 2/1-6/0

الزم  یروزهاا  بادمجان گزارش شده است کهسبزیجات دیگر از جمله 
 ریتحات تاأث   یداریطور معنا به یدرصد گلده 50 زانیبه م دنیتا رس
 توانناد یعملکارد ارتبااد دارد و ما    زانیا اسات و باا م   یفصل راتییتغ
 ,.Illangakoon et alد )برداشت استفاده گردنا  یهاعنوان شاخص به

ناور   تیا فیو ک تیا باه کم طور معمول رشد گیاه باا توجاه   به (ت2004
تاابش   هیا مانناد طاول روز، زاو   یناور از ماوارد   تیمتفاوت استت کم

سااختار و ناو     ،یسااختار کاانوپ   اه،یاتمسفر، تراک  گ طیشرا د،یخورش
تابش  هیزاو ریتحت تأث زینور ن تیفیو ک ردیپذیم ریپوشش گلخانه تأث

انعکاس از ساطح خااک    زانیو م اهیاتمسفر، تراک  گ طیشرا د،یخورش
 (تHeuvelink and Dorais, 2003) دقرار دار

کمبود آب درمنطقه سیستان و شرایط بد آب و هوایی، باعث شده 
ای و دوبار در سال، صورت گلخانهاست تا کشت خیار در این منطقه به

انجام شودت کشت مرحله اول از مهرماه آغاز و تاا اواساط بهمان مااه     
تا خارداد برداشات    ادامه داردت کشت مرحله دوم از اواسط بهمن آغاز و

گیردت در فصل اول کشت، هاوا سارد و خشاک و طاول روز     انجام می
باشدت در فصل دوم کشت با نزدیک شدن به فصل بهار، هاوا  کوتاه می

داران منطقه عموماا   شودت گلخانهتر شده و طول روز نیز بلندتر میگرم
کننادت باا   از سه رق  خیار سینا، بارش و نگین برای کشت استفاده مای 

شاوند،  که در فصل بهار کشاورزان با کمبود آب مواجه میتوجه به این
رودت در ها اوایل اردیبهشت در اثر خشاکی از باین مای   محصوالت آن

توانناد تاا تیرمااه برداشات     که اگر آب وجود داشته باشاد، مای  صورتی
 روی آبیااری  آب مختلف مقادیر اثر محصول داشته باشندت در تحقیقی

 میزان افزایش با که نتیجه بیان شد این و گرفت بررسی قرار مورد خیار

محصول تولیدی افزایش یافت اما کیفیت محصول  مصرفی میزان آب
(ت در بررساای Warman and AngLopez, 2010کاااهش یافاات )

نشان داد میزان کاارآیی مصارف آب    های آبی بر گیاه خیار نتایجتنش
، 96ترتیاب  بار باه سانتی 80و  40، 60در تیمارهای پتانسیل آب خاک 

باار  سانتی 60کیلوگرم بر متر مکعب آب بودت بنابراین مکش  49و  84
(ت در Moslehi et al., 2010در افزایش کارآیی آب موثر بوده اسات ) 

درصد نیاز آبای گیااه( و    50و  25سه سطح تنش آبی )صفر،  تحقیقی،
م خاک( روی گیاه گرم در هر کیلوگر 10و  5سه سطح ز ولیت )صفر، 

 تانش  کاه  خیار مورد بررسی قرار گرفتت نتایج این تحقی  نشاان داد 

 ایجااد  داریمعنی تأثیر میوه و طول میوه تعداد هایشاخص بر خشکی

 سطح در داریمعنی تأثیر میوه قطر و عملکرد محصول بر ولی نکرده،

 بدون سطح را میوه تعداد و محصول عملکرد استت بیشترین داشته 5%

 و مصارف  تانش  بادون  سطح دو بین کهاین به توجه دارا بودت با تنش

 مشااهده  عملکرد محصاول  لحاظ از داریمعنی تفاوت آبی نیاز  75٪

و کااهش آب مصارفی،    آب مصارف  کاارایی  نظار  از بناابراین  نشاد، 
درصد نیاز آبی( استت همچناین   75ترین سطح تنش، سطح دو ) بهینه
 عملکارد،  خاک، بیشاترین  کیلوگرم یک در ز ولیت گرم 10 مصرف با

(ت Mohabbati et al., 2018شاد )  حاصال  میاوه  طاول  و میوه تعداد
تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و شوری  پناهدوبنه و یزداننژاد رییسی

ها نشاان  ای مورد بررسی قرار دادندت نتایج مطالعه آنرا بر خیار گلخانه
متار تبخیار از تشات در    یمیل 30داد اعمال سطح آبیاری شده پ  از 
دسی زیمن  بر متر، نسابت باه    6/2طول دوره رشد در سطح شوری 

متار تبخیار از   میلی 15شرایط بهینه )اعمال سطح آبیاری شده پ  از 
زیمن  بر متر(، کاهش عملکرد چشمگیر نبود دسی 9/0تشت و شوری

برد کار توان در شرایط بحرانی کمبود آب، این سطح آبیاری را بهو می
(Raisynejad Dobneh and Yazdanpanah, 2019 ت) 

که در کشت دوم خیار در منطقه سیستان حج  آبی با توجه به این
هاا  گیرد، کمتر است و محصاوالت آن که در اختیار کشاورزان قرار می

رود و همچنین با توجاه باه   اوایل اردیبهشت در اثر خشکی از بین می
متفاوت آب و هوایی با یکادیگر فار     که عملکرد ارقام در شرایطاین

دارد، لاذا در ایاان تحقیا  بااه بررسای عملکاارد ارقاام مختلااف خیااار     
ای منطقه سیستان در دو فصل کشات در شارایط تانش آبای      گلخانه

پرداخته شد تا در هر فصل رق  برتر از نظر عملکارد تعیاین و معرفای    
 گرددت
 

 هامواد و روش

نیماه  ای چااه جتمع گلخانهدر م 1398-1399این تحقی  در سال 
واقع در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان انجام شادت ایان   

دقیقاه   89درجاه و   30شارقی و    دقیقه طول 67درجه و  61منطقه در
متار از ساطح دریاا قارار داردت منطقاه       480عرض شامالی  و ارتفاا    

ال مطالعاتی دارای اقلی  گرم و خشک بوده و میزان بارندگی آن در سا 
منطقاه ماورد مطالعاه را نشاان      1متر اساتت شاکل   میلی 60کمتر از 

 دهدت می
طور که گفته شد در منطقه مورد مطالعه، خیاار در دو فصال   همان
گرددت شرایط آب و هوایی در این دو فصل متفاوت هستند و کشت می

این تفاوت باعاث اخات ف عملکارد ارقاام خیاار در دو فصال کشات        
آورده  1واشناسای در دو فصال کشات در جادول     های هشودت داده می
 اندت شده

منظاورتعیین خصوصایات فیزیکای و شایمیایی خااک، قبال از        به
های خاک برداشت و برخی خصوصیات سازی زمین نمونهمراحل آماده

 (ت2 ها تعیین شدند )جدولآن

 



 1399اسفند  -بهمن ، 14، جلد 6، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      1956

 

 
 منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 
 آمار هواشناسی طی دو فصل کشت در  منطقه مورد مطالعه -1جدول 

 میانگین پارامترهای هواشناسی
 2فصل   1فصل 

 اردیبهشت فروردین اسفند بهمن  دی آذر آبان مهر

 بیرون گلخانه
 4/12 3/8 7/6 2/4  5/4 5/5 2/7 2/11 متر(تبخیر)میلی
 5/29 1/23 5/16 5/13  9/8 3/10 4/15 9/23 گراد(دما )سانتی

 35 43 39 53  43 42 29 23 رطوبت نسبی )درصد(

 درون گلخانه
 7/30 4/26 6/21 4/19  7/18 5/19 2/21 6/25 گراد(دما )سانتی

 42 46 48 54  52 53 35 29 رطوبت نسبی )درصد(

 
 برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك گلخانه -2جدول 

 pH EC نیتروژن کل پتاسیم فسفر بافت خاك رس شن سیلت عمق نمونه برداری فصل

گرم در لیتر()میلی  درصد    (dS/m)  درصد 

1 30-0 3/26 لوم شن 10 60 30   2/317  2/1  5/7  6/1  

2 30-0 7/25 لوم شن 13 63 24   6/324  3/1  3/7  5/1  

 
مختلاف  منظور بررسی اثر فصل کاشت و مقایسه عملکرد ارقام به

صاورت فاکتوریال در   ای در شرایط تنش آبی، آزمایش باه خیار گلخانه
قالب طرح کام  تصادفی با سه تکرار در گلخانه انجام گرفتت تیمارها 

های سینا، بارش و ای منطقه سیستان )رق شامل سه رق  خیار گلخانه
درصد نیااز   50درصد و  75درصد،  100نگین(، سه سطح آب آبیاری )

اه( و دو فصل کاشت )کشت مرحله اول در هفته اول مهرمااه و  آبی گی
کشت مرحله دوم در هفته سوم بهمن( بودندت کشت به صورت جوی و 
پشته انجام گرفتت ابتدا سه پشته در گلخانه مورد نظار انتخااب شادت    

ها از یکدیگر یک متر باودت سا   روی ایان ساه پشاته      فاصله پشته
 20متار و باه فاصاله    ساانتی  40متار و عارض    2هایی به طول کرت
متر از یکدیگر جدا شدندت س   بذر ارقام مختلف خیار به عما   سانتی

متر در هار کارت کشات گردیدنادت     سانتی 30متر و به فاصله سانتی 3
  دهدت( شماتیک طرح را نشان می1شکل )
 

  حجم آب مورد نیاز
گیااه  جهت تعیین حج  آب مورد نیاز برای آبیاری، تبخیر و تعر  

دسات آماد   ( به1 مانتیث )رابطه -پنمن -مرجع با استفاده از رابطه فا و
(Allen et al., 1998ت) 

ET0 =
0.408∆(Rn−G)+γ

𝐶𝑛
T+273

U2(es−ea)

∆+γ(1+C𝑑 U2)
(1                            )  

mm day: تبخیار و تعار  مرجاع )   ET0در ایان رابطاه،   
-1 ،)Rn :

MJ mتابش خالص ورودی به سطح گیاه )
-2

 day
-1 ،)G  شار گرماای :

MJ mخاک )
-2

 day
-1 ،)Tmean   ( 0: میانگین دماای هاوای روزاناه

C ،)
U2 ( میانگین روزانه سرعت باد در ارتفا  دو متری از سطح زماین :m 

s
-1 ،)es(  فشار بخار اشبا :KPa ،)ea  ( فشار بخاار واقعای :KPa ،)es-

ea (  کمبود فشار بخار اشابا :KPa ،)Δ   فشاار بخاار    : شایب منحنای
KPaاشبا  )

0
C 

-1 ،)γ( ضریب سایکرومتری :KPa
0
C 

-1 ،)Cn ضریبی :
Kgاسات )   900برای گیاه مرجع که مقادار آن  

0
KKj

-1
day

-1  ،)Cd :
s mباشد )می 34/0ضریب باد برای گیاه مرجع که مقدار آن 

 (ت1-
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 باشدترق  خیارر نگین می Nرق  خیار بارش و  Bرق  خیار سینا،  Sبه ترتیب سطوح مختلف آبیاری،  I3و  I1 ،I2در این شکل 
 

 دست آمدت( به2تبخیر و تعر  گیاه با استفاده از رابطه )
ETc = Kc × ET0                                                           (2)  

 Kcمتار در روز(،  تبخیر و تعار  گیااه )میلای    ETcدر این رابطه، 
 متر در روز(تتیخیر و تعر  مرجع )میلی ET0ضریب گیاهی و 
تاا   60که تبخیر و تعر  گیاه مرجاع درون گلخاناه   با توجه به این

 Rouphael andدرصد تبخیر و تعر  آن در بیرون گلخانه است ) 80

Colla, 20057/0دسات آماده در ضاریب    عر  مرجع باه (، تبخیر و ت 
وسیله آن محاسبه شدت پ  از ضرب شد و س   تبخیر و تعر  گیاه به

درصد  90تعیین تبخیر و تعر  گیاه و با در نظر گرفتن راندمان آبیاری 
( 3برای پخش آب در مزرعه، حج  آب آبیاری باا اساتفاده از رابطاه )   

هاای  روی هر یک از لولاه  تعیین و با استفاده از کنتورهای نصب شده
 گیری و در اختیار گیاه قرار گرفتتآبرسان، اندازه

v =
l× s× ETc

Ea
   (3                       )                                   

: تبخیار و  ETc : حج  آب آبیاری )متر مکعاب(،  Vدر این رابطه 
عارض کارت )متار( و     :sطول کرت )متر(،  :lمتر در روز(، تعر  گیاه )

Eaراندمان سیست  استت : 
 
 (WPآب ) وریبهره

از  کاه  شده باه آب آبیااری   دیعبارت است از: نسبت محصول تول
 (تPeyro et al, 2009( به دست آمد )4رابطه )

WP =
Y

IR
                                                        (4)          

: Y ،( مکعاب  متار   بار   لوگرمی)کآب  وری: بهرهWPرابطه،  نیا در

 )متار  یارآبیا  : مقدار آبIR و( لوگرمیمقدار محصول برداشت شده )ک
 (مکعب
 

 یاهیگ بردارینمونه

روز از  50پا  از  در فصال اول کشات   برداشت محصاول   نیاول
کشت مرحله بهمن ادامه داشتت  10( انجام  و تا اول آذرکاشت )  یتار

روز پ   45دت اولین برداشت کشت دوم دوم هفته سوم بهمن انجام ش
در هار  از کشت )هفت فرورودین( انجام و تا اوایل خرداد انجاام شادت   

ت برداشات هار چهاار روز    ندانتخااب شاد   یطور تصادفبوته به10ماریت
از اندازه بزرگ نشوند و از حالت باازار   شیب هاوهیانجام شد تا م بار کی

هار   در اریا قطر و طاول خ  ها،وهیم و تعداد زنخارج نگردندت و یپسند
جهت مقایسه و تجزیه و تحلیل بهتر، ت ندشد یرگیکرت به دقت اندازه

ماه بعد از اولین برداشات در هار دو    5/1های بازه زمانی میانگین داده
 وریعملکارد و بهاره   نیهمچنفصل کشت مورد استفاده قرار گرفتندت 

 یرگیاندازه هایداده انیت در پاندفصل محاسبه شدهر دو  انیآب در پا
و تحلیاال و  هیاامااورد تجز SAS 9.1 رافاازاشااده بااا اسااتفاده از ناارم

 ت گرفتند قرار مقایسه مورد دانکن، آزمون با ها نیز میانگین
 

 نتایج و بحث

آورده  3گیری شاده در جادول   نتایج تجزیه واریان  صفات اندازه
اثر رق ، مقدار آب که  داد نشان واریان  تجزیه از حاصل اندت نتایجشده

احتمال  سطح گیری شده درآبیاری و فصل کشت بر پارامترهای اندازه
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دار بودت اثر متقابال رقا ، آب آبیااری و فصال     معنی یک و پنج درصد،
گیری کشت نیز در سطح احتمال یک و پنج درصد بر پارامترهای اندازه

 که نبود دارنیمع شده گیریاندازه صفات بر تکرار دار بودت اثر شده معنی

اسات   باوده  تکرارهاا  همه برای آزمایش یکنواخت دهنده شرایطنشان
 (ت 4و  3های )جدول

 
 گیری شدهنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات و درجه آزادی( صفات کمی اندازه -3جدول 

  آب  وریبهره عملکرد  قطر میوه طول میوه تعداد میوه وزن میوه درجه آزادی منابع تغییرات

R 2 ns 5/1 ns53/0 ns 037/0 ns 25/1 ns 32/86 ns 13/2 
  A ) 85/7* **27841 57/1** 4/43** 4/121* 2/1** 2 )رق 

 a 6 8/1 3/4 3/1 21/2 12/52 26/1خطای 
2 *16/2546 *6/208 **31/284 **9/1 56/2345 (Bمقدار آب آبیاری ) ** **29/561 

A*B 4 *12/19845 *9/468 **87/36 **96/1 **03/1642 **32/54 

R*B(A) 12 6/1875  3/2  01/1  025/0  08/1  65/1  
C )34/0* **65841 14/1** 96/7** 54/62* 38/0** 1 )فصل کشت 

A*C 2 *34/0 *3/24 *1/2 *52/0 **2/1542 *6/1 

B*C 2 *36/654 **4/67 **85/6 **25/1 **18/324 *71/19 

A*B*C 4 *21/2368 *04/124 *06/1 *13/10 **08/245 **38/17 

R*C(A) 36 026/0 6/4 12/0 2/1 2/85 34/1 
 64/9 4/6 8/4 6/3 7/4 34/4  (٪ضریب تغییرات)

 داریعدم معنی nsداری در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد، معنی**و  *
 

گیاری شاده را   مقایسه میانگین صفات اندازه 4جدول  وزن میوه:
گردد، اثرات رق  بر وزن میوه طور که مشاهده میدهدت هماننشان می

دار شدت بیشترین وزن میوه از خیار رق  درصد معنی 5در سطح احتمال 
گارم،   4/127دسات آمادت خیاار رقا  باارش باا       گرم( به 8/143سینا )

ر مقدار آب آبیاری نشان داد باا کااهش   کمترین وزن میوه را داشتت اث
 100عم  آب آبیاری وزن میوه کاهش یافت اما از این نظر بین تیمار 

دار مشااهده  درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی 75درصد نیاز آبی گیاه و 
 7/149درصاد نیااز آبای گیااه )     100نشدت بیشترین وزن میوه از تیمار 

دست گرم( به 3/125از آبی گیاه )درصد نی 50گرم( و کمترین از تیمار 
دهد در شرایط اعماال تانش   های صورت گرفته نشان میآمدت بررسی

خفیف رطوبتی، مواد فتوسنتزی ایجاد شده در گیاه که ماازاد بار رشاد    
های زایشی گیاه قرار گیرد که توانند در اختیار اندامرویشی هستند، می

جلوگیری نمایدت این در  از کاهش شدید میزان میوه و وزن آن در بوته
حالی است که در شرایط اعمال تنش شدید رطوبتی، ع وه بر کاهش 
شدید رشد رویشی گیاه از جمله ارتفا  و شاخص سطح بارگ، ریازش   

 Douh etدهد )هایی که باید به میوه تبدیل شوند نیز رخ میشدید گل

al., 2013; Amer et al., 2009  ی داردت خوان( که با نتایج تحقی  ه
گارم( ازفصال    6/150اثر فصل کشت نشان داد بیشترین وزن میاوه ) 

دست آمدت اثرات متقابل رق  و مقدار آب آبیاری )جادول  اول کشت به
درصد نیاز  100گرم( از تیمار  5/165( نشان داد بیشترین وزن میوه )5

دست آمد که از این نظر با رقا  نگاین تفااوت    آبی گیاه و رق  سینا به
 75و  100دار نداشتت همچنین وزن میوه در رق  سینا بین تیمار معنی

دار نداشتت اثر متقابال رقا  و فصال    درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی
( نشان داد بیشترین وزن میوه در فصل اول کاشات از  6کشت )جدول 
دست آمدت در فصال دوم کشات، رقا     گرم( به 5/165خیار رق  سینا )

 3/152ه و خیار رق  بارش بیشترین وزن میاوه ) سینا کمترین وزن میو
گرم( را داشتت بین مقادیر وزن میوه رق  نگین در هر دو فصل کشت 

دار وجود نداشتت اثار مقادار آب آبیااری و فصال کشات      تفاوت معنی
درصد نیاز  100( نشان داد بیشترین مقدار وزن میوه از تیمار  7)جدول 

دست آمدت وزن میوه باین  م( بهگر 5/165آبی گیاه و فصل اول کشت )
درصاد نیااز    100درصد نیاز آبی گیاه در فصل اول کشات و   75تیمار 

دار مشااهده نشادت بناابراین    آبی گیاه در فصل دوم کشت تفاوت معنی
توان نتیجه گرفت وزن میاوه فصال دوم کشات در تیماار آبیااری      می

گیااه فصال   درصد نیاز آبای   75کامل تقریبا مشابه وزن میوه در تیمار 
اول کشت استت در فصل دوم کشات هاوا بسایار گارم شاده و ایان       

 گرددت محدودیت باعث کاهش رشد گیاه و وزن میوه می

( نشاان داد  4اثارات رقا  بار تعاداد میاوه )جادول        تعداد میوه:
( از رقا  ساینا برداشات شادت رقا  باارش       8/14بیشترین تعداد میوه )

ر آب آبیاری نشاان داد بیشاترین   کمترین تعداد میوه را داشتت اثر مقدا
دست آمادت باا کااهش    درصد نیاز آبی گیاه به 100تعداد میوه از تیمار 

عم  آب آبیاری تعداد میوه کاهش یافت اما تفاوتی بین تعداد میوه در 
درصد نیاز آبی گیاه مشاهده نشدت اثرات فصل کشات   75و  100تیمار 

ه در فصل اول کشات باودت   بر تعداد میوه نشان داد بیشترین تعداد میو
درصد از تعداد میوه در  45/29در فصل دوم کشت تعداد میوه به اندازه 



 1959      اي در منطقه سيستانکشت و تنش آبي بر ارقام خيار گلخانه تأثير فصل

 

( 5فصل اول کشت کمتر بودت اثرات متقابل رق  و آب آبیاری )جادول  
درصد نیااز   100نشان داد بیشترین تعداد میوه از رق  سینا و در سطح 

درصد نیااز آبای گیااه     75دست آمد اما از این نظر با تیمار آبی گیاه به
دوم و ساوم از   دار نداشتت رق  نگین و رق  بارش در رتبهتفاوت معنی

نظر تعداد میوه قرار داشتندت اثرات متقابل رق  و فصل کشات )جادول   
( نشان داد بیشترین تعداد میاوه از رقا  ساینا در فصال اول کشات      6
اوت دست آمد که از این نظر با رق  بارش در فصال دوم کشات تفا    به

دار نداشتت تعداد میوه در رق  سینا و نگین در فصال دوم کشات   معنی
 کااهش داشاتت   78/18و  26/20ترتیب نسبت به فصل اول کشت به

در تحقی  خود باه ایان نتیجاه     (2008)(2008هوی پکان و تهونن )
رسیدند سرعت توسعه مراحل نموی گیاه مانند بلوغ میاوه توساط دماا    

سینا در فصل اول کشت که دمای هوا نسبت  شودت خیار رق تعیین می
به فصل دوم کشت کمتر بود، زودتر به گلدهی رسید که ایان مسائله،   
باعث زودرسی این رق  شدت هرچه میزان گلادهی در گیاهاان تساریع    
گردد، مراحل مختلف تکامل جنسی آن نیز تسریع شده و توزیاع ماواد   

 Mashayekhi) شاوند های زایشی تساریع مای  غذایی در مسیر اندام

and Moosavizadeh, 2009    ت اثرات متقابل فصال کشات و مقادار)
( نشاان داد بیشاترین تعاداد میاوه در فصال اول      7آب آبیاری )جدول 

 75دست آمدت بین تعداد میاوه در تیماار   کشت و تیمار آبیاری کامل به
درصد نیاز آبی گیاه در فصل اول کشت و تعداد میوه در تیماار آبیااری   

 دار مشاهده نشدت و فصل دوم کشت، تفاوت معنیکامل 
اثرات رق  در سطح احتمال پنج درصد بر طول میاوه   طول میوه:

متار( از رقا    ساانتی  1/16دار داشتت بیشترین طول میاوه ) تأثیر معنی
متر کمترین طول میوه را سانتی 4/127دست آمدت رق  بارش با سینا به

روی طول میوه تأثیر گذار باودت باا   (ت مقدار آب آبیاری 4داشت )جدول 
کاهش مقدار آب آبیاری، طول میاوه کااهش یافاتت بیشاترین مقادار      

دست متر( بهسانتی 6/16درصد نیاز آبی گیاه ) 100طول میوه از تیمار 
دار نداشاتت  درصد نیاز آبی تفاوت معنی 75آمد که از این نظر با تیمار 

ه نتاایج مشاابه دسات    در تحقی  خود با ( 2012مصلحی و همکاران )
متار،  ساانتی  60ها بیان کردند کاهش مقدار آب آبیااری تاا   یافتندت آن
دار بر طول میوه خیار نداشتت اثر فصل کشت بر طول میوه تأثیر معنی

متار( از فصال اول کشات    سانتی 4/15نشان داد بیشترین طول میوه )
ن طاول  دست آمدت اثر متقابل آب آبیاری و رقا  نشاان داد بیشاتری   به

درصد نیاز آبی گیاه و رقا  ساینا    100متر( از تیمار سانتی 4/16میوه )
درصد نیااز آبای گیااه و رقا       75دست آمدت بین رق  سینا در تیمار به

دار، مشاهده نشدت درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی 100نگین در تیمار 
از آبای را بهتار   توان نتیجه گرفت رقا  ساینا شارایط کا     بنابراین می

 1/9کنادت کمتارین مقادار طاول میاوه )     هاای دیگار تحمال مای     رق 
دست آمادت  درصد نیاز آبی گیاه به 50متر( از رق  بارش در تیمار  سانتی

( نشاان داد بیشاترین مقادار    6اثر متقابل رق  و فصل کشت )جادول  
دسات  متر( از رق  سینا در فصل اول کشت بهسانتی 4/16طول میوه )

باا طاول میاوه رقا  باارش در فصال دوم کشات         آمد که از این نظر
دار نداشتت اثر متقابل فصال کشات و   متر( تفاوت معنیسانتی 3/152)

( نشان داد بیشترین طول میوه از فصل اول 7مقدار آب آبیاری )جدول 
دست آمدت متر( بهسانتی 4/16درصد نیاز آبی گیاه ) 100کشت و تیمار 
 100و فصال اول کشات و تیماار    درصد نیاز آبی گیااه   75بین تیمار 

دار مشاهده نشاد  درصد نیاز آبی گیاه در فصل دوم کشت، تفاوت معنی
توان گفت، خیاار در منطقاه سیساتان در فصال اول کشات      و  لذا می

   تر از فصل دوم کشت استتنسبت به تنش آبی مقاوم

اثرات رق  در سطح احتمال پنج درصد بار قطار میاوه     قطر میوه:
 2/4بزرگترین قطر میاوه از رقا  ساینا )    4بودت مطاب  جدول دار معنی
دست آمدت بین رق  نگین و بارش از نظر قطر میوه تفاوت متر( بهسانتی
دار مشاهده نشدت با کاهش عم  آب آبیاری، قطار میاوه کااهش    معنی

درصد نیاز آبی  100متر( از تیمار سانتی 4/4یافتت بیشترین قطر میوه )
 2/3درصد نیاز آبی گیااه کمتارین قطار )    50د و تیمار دست آمگیاه به
 متر( را داشتت سانتی

 
 گیری شدهمقایسه میانگین صفات کمی اندازه -4 جدول

 تیمارهای آزمایشی
 وهیوزن م

 )گرم(
 تعداد میوه

 وهیطول م

 متر()سانتی

 وهیقطر م

 متر()سانتی

  عملکرد

 هکتار()تن در 
 ( مکعب متر  بر وری آب )کیلوگرمبهره

 

 رق 

 a8/4/143 a8/14 a1/16 a2/4 a2/158 a6/21 سینا

 b3/132 b5/11 b2/14 b3/3 b6/135 b5/18 نگین

 c4/127 c6/9 b6/14 b1/3 c3/122 c4/16 بارش

 مقدار آب آبیاری
 a7/149 a2/15 a6/16 a4/4 a6/160 b61/24 درصد100

 a3/142 a8/13 a5/15 b8/3 a4/148 a3/30 درصد 75

 b3/125 b7/9 b4/12 c2/3 b3/100  a8/30 درصد 50

 فصل کشت
1 a6/150 a6/14 a4/15 a8/3 a6/144 a4/20 
2 b6/135 b3/10 b7/12 b2/3 b7/128 b3/17 

 .ندارند دارمعنی اخت ف ٪5احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر یکسان حروف دارای هایمیانگین
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 گیری شده( صفات کمی اندازهB× Aمقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و مقدار آب آبیاری ) -5جدول 

 مقدار آب آبیاری رقم
 وهیوزن م

 )گرم(
 تعداد میوه

 وهیطول م

 متر()سانتی

 وهیقطر م

 متر()سانتی

 عملکرد 

 )تن در هکتار( 

 وری آب آبیاریبهره

 هکتار(  در  مکعب متر  بر  )کیلوگرم 

 سینا
 a5/165 a2/15 a4/16 a2/4 a8/160 d7/24 درصد 100
 a6/152 a7/13 ab2/15 ab7/3 a4/156 b1/32 درصد 75
 e8/118 c8/9 c6/11 c1/3 c3/122 a6/37 درصد 50

 نگین
 a1/151 a2/13 ab  3/15 ab8/3 b4/148 de3/22 درصد 100
 b5/144 b6/10 b2/13 b1/3 c7/132 c2/27 درصد 75
 f2/112 d5/7 cd8/10 c8/2 e6/115 a5/35 درصد 50

 بارش
 c4/138 b4/12 b3/13 ab6/3 d7/128 e8/19 درصد 100

 d5/127 c7/9 cd8/10 b2/3 e1/116 d8/23 درصد 75

 f3/108 d5/6 d1/9 c7/2 f3/103 b7/31 درصد 50

 ندارند دارمعنی اخت ف ٪5احتمال  سطح در دانکن آزمون اساس بر یکسان حروف دارای هایمیانگین

 
 گیری شده( صفات کمی اندازهC×Aمقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و فصل کشت ) -6جدول 

 رقم فصل کشت  
 وهیوزن م

 )گرم(
 تعداد میوه

 وهیطول م

 متر()سانتی

 وهیقطر م

 متر()سانتی

 عملکرد 

 )تن در هکتار( 

 وری آببهره

 مکعب( متر  بر  )کیلوگرم 

1 
 a5/165 a3/15 a4/16 a1/4 a1/161 a5/24 سینا
 b6/130 b2/13 b2/13 b5/3 b4/135 b5/20 نگین
 c8/118 c4/10 c6/11 b1/3 c3/122 c8/18 بارش

2 
 b4/121 b2/12 b3/12 b1/3 b7/128 b9/16 سینا
 b5/125 c7/10 c8/11 b2/3 b8/131 b7/17 نگین
 a3/152 a6/14 a7/15 a9/3 a4/156 a6/20 بارش

 .ندارند دارمعنی اخت ف ٪5احتمال  سطح در دانکن آزمون اساس بر یکسان حروف دارای هایمیانگین
 

 گیری شده( صفات کمی اندازهC×Bمقایسه میانگین اثرات متقابل فصل کشت و مقدار آب آبیاری ) -7جدول 

 مقدار آب آبیاری فصل کشت  
 وهیوزن م

 )گرم(
 تعداد میوه

 وهیطول م

 متر()سانتی

 وهیقطر م

 متر()سانتی

 عملکرد 

 )تن در هکتار( 

 وری آببهره

 مکعب( متر  بر  )کیلوگرم 

1  
 a5/165 a6/15 a4/16 a2/4 a8/160 c5/24 درصد 100
 b6/136 b1/13 b2/13 b5/3 b4/145 b5/29 درصد 75
 c8/118 d2/9 c6/11 c1/3 c3/122 a6/37 درصد 50

2 
 b3/145 b8/13 b7/14 b6/3 b4/151 d7/20 درصد 100
 c5/125 c5/11 bc3/12 c2/3 c8/131 c6/23 درصد 75
 d4/102 e6/7 b8/11 c1/3 c7/128 b3/34 درصد 50

 .ندارند دارمعنی اخت ف ٪5احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر یکسان حروف دارای هایمیانگین
 

( نشاان داد قطار میاوه در فصال اول     4تأثیر فصل کشت )جدول 
کشت بیشتر از قطر میوه در فصل دوم کشت استت اثرات متقابل رقا   

متار(  سانتی 2/4( نشان داد بیشترین قطر میوه )5و آب آبیاری )جدول 
دسات آمادت باین رقا      درصد نیاز آبی گیاه به 100از رق  سینا و تیمار 

درصد نیاز آبی گیاه و رقا  نگاین و باارش باا تیماار       75سینا و تیمار 
گاردد  دار مشاهده نشدت همچنین مشاهده میآبیاری کامل تفاوت معنی

از نظر قطر میوه بین ارقام بارش و نگین در سطوح مختلف آب آبیاری 
دار مشاهده نشدت اثرات متقابل رق  و فصل کشت )جدول تفاوت معنی

متر( از فصل اول کشت و سانتی 1/4ه )( نشان داد بیشترین قطر میو6
دست آمد که با قطر میوه در فصل دوم کشت و رق  بارش رق  سینا به

دار نداشتت اثرات متقابل فصال کشات و   متر( تفاوت معنیسانتی 9/3)
 2/4( نشان داد بیشترین مقدار قطار میاوه )  7مقدار آب آبیاری )جدول 

درصاد نیااز آبای گیااه      100متر( از فصال اول کشات و تیماار    سانتی
درصد نیاز آبی گیااه و فصال اول کشات و     75دست آمدت بین تیمار  به

دار درصد نیاز آبی گیاه در فصل دوم کشات، تفااوت معنای    100تیمار 
 مشاهده نشدت
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بین ارقام مختلف از نظر عملکرد تفاوت  4مطاب  جدول  عملکرد:
رین عملکارد  دار در سطح احتمال پنج درصد مشاهده شادت بیشات  معنی
 3/122دست آمدت رق  باارش باا   تن در هکتار( از رق  سینا به 2/158)

تن در هکتار کمترین عملکرد را داشتت اثارات آب آبیااری نشاان داد    
درصد نیاز  100تن در هکتار( از تیمار  6/160بیشترین مقدار عملکرد )

گیااه   درصد نیااز آبای   75دست آمد که از این نظر با تیمار آبی گیاه به
 75و  50دار مشاهده نشادت کااهش عملکارد باین تیماار      تفاوت معنی

های از قبل تشاکیل  علت رقابت شدید بین میوهدرصد نیاز آبی گیاه به
های جدید است که از تشکیل گل و میوه جدید جلاوگیری  شده و میوه

توان گفات اعماال تانش    (ت همچنین میMao et al., 2003کند )می
های چروکیده و سست شادن دیاواره سالولی    سلول شدید باعث ایجاد

شده و از آنجا که تا زمانی که سلول به اندازه کافی رشد نکند، فرآیناد  
تقسی  سلول انجام نخواهد شد، لذا تأثیر کمباود آب بار رشاد سالول     

 Taizشود )بیشتر است که در نهایت منجر به کاهش سطح برگ می

and Ziger, 199 هاا منجار باه    زش بارگ (ت کاهش سطح برگ و ریا
های موثر بار ایان فرآیناد    کاهش منبع فتوسنتزی و افت فعالیت آنزی 

 ,.Paris et alیاباد ) گردد و در نتیجه عملکرد محصول کاهش میمی

(ت مقدار عملکرد بین دو فصل کشت متفاوت بودت بیشترین مقدار 2018
رق  عملکرد از فصل اول کشت حاصل شدت اثرات متقابل آب آبیاری و 

تن در هکتار( از  8/160( نشان داد بیشترین مقدار عملکرد ) 5)جدول 
دست آمد که از این نظر در صد نیاز آبی گیاه به 100رق  سینا و تیمار 

دار نداشاتت کمتارین مقادار عملکارد     درصد تفاوت معنای  75با تیمار 
ش درصد نیاز آبی گیاه و رق  بار 50تن در هکتار( نیز از تیمار  3/103)
( نشاان داد  6دست آمدت اثرات متقابل رق  و فصال کشات )جادول    به

تان در هکتاار( از رقا  ساینا و فصال اول       1/161بیشترین عملکرد )
دست آمد که از این نظر با فصال دوم کشات و رقا  باارش     کشت به

دار نداشتت عملکرد رقا  نگاین در   تن در هکتار( تفاوت معنی 4/156)
ر نداشتت اثرات متقابل فصال کشات و   دادو فصل کشت تفاوت معنی
 8/160( نشان داد بیشترین مقدار عملکارد ) 7مقدار آب آبیاری )جدول 
درصد نیاز آبی گیااه  و فصال اول کشات     100تن در هکتار( از تیمار 

درصد نیااز آبای گیااه و     75دست آمدت بین مقادیر عملکرد در تیمار به
 100کشات و تیماار   فصل اول کشت با مقدار عملکرد در فصال دوم  

 دار مشاهده نشدت درصد نیاز آبی گیاه، تفاوت معنی
وری آب نشاان داد بیشاترین   اثرات رق  بار بهاره   وری آب:بهره

دسات آمادت   مکعب( از رق  سینا بهکیلوگرم بر متر 6/21وری آب )بهره
وری آب گردیدت بیشاترین  کاهش مقدار آب آبیاری باعث افزایش بهره

درصاد   50مکعب( از تیماار  کیلوگرم بر متر 8/30آب ) وریمقدار بهره
درصاد نیااز آبای     75دست آمد که از این نظر با تیمار نیاز آبی گیاه به
دار مشاهده نشدت تحقیقات نشاان داده اسات اعماال    گیاه تفاوت معنی

آبیاری باعاث اساتفاده بهیناه از هار واحاد آب آبیااری و افازایش        ک 
(ت Doh et al., 2013; Mao et al., 2003شاود ) وری مای  بهاره 

باازده و  های کا  توان با حذف آبیاریبنابراین در شرایط کمبود آب می
یا با کاهش حج  آب آبیاری آگاهانه به گیااه اجاازه داده شاود تاا باا      

ای کاهش دهاد کاه   دریافت آب کمتر از نیاز، محصول خود را تا اندازه
وری آب را افازایش داد  رهاز نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و بها 

(Faramarzpour et al., 2012ت اثرات متقابل آب)  آبیاری و رق  آب
 کیلوگرم بر متار  6/37وری )( نشان داد بیشترین بهره5آبیاری )جدول 

دسات آماد   درصد مقدار آب آبیاری به 50مکعب( از رق  سینا در تیمار 
 5/35رقا  نگاین )   درصد نیاز آبای گیااه و   50که از این نظر با تیمار 

دار مشااهده نشادت اثارات متقابال     مکعب( تفاوت معنیکیلوگرم بر متر
 5/24وری )( نشاان داد بیشاترین بهاره   6فصل کشت و رق  )جادول  

دست آمد که مکعب( از رق  سینا در فصل اول کشت بهکیلوگرم بر متر
دار نداشاتت  از این نظر با رق  بارش در فصل دوم کشت تفاوت معنای 

دار مشااهده  ن رق  سینا و نگین در فصل دوم کشات تفااوت معنای   بی
( نشاان  7نشدت اثرات متقابل مقدار آب آبیاری و فصل کشات )جادول   

وری آب در هر دو فصل با کاهش مقدار آب آبیااری افازایش   داد بهره
 50مکعاب( از تیماار   کیلوگرم بر متار  6/37وری )یافتت بیشترین بهره
 دست آمدت  فصل اول کشت بهدرصد نیاز آبی گیاه و 

 

 گیرینتیجه

نتایج تحقی  نشان داد از نظر عملکرد، باالترین عملکرد از تیماار  
دست آماد کاه از ایان    درصد نیاز آبی گیاه و فصل اول کشت به 100

دار نداشاتت مقادار   درصد نیاز آبی گیاه تفااوت معنای   75نظر با تیمار 
اه در فصال دوم کشات باا    درصد نیاز آبای گیا   100عملکرد در تیمار 
دار نداشاتت  درصد نیاز آبای گیااه تفااوت معنای     75عملکرد در تیمار 
درصد  75شود در فصل اول کشت آبیاری به اندازه بنابراین توصیه می

جویی شده در فصل دوم کشت کاه مشاکل   انجام شود و از آب صرفه
رقا    تأمین آب وجود دارد، استفاده شودت اثرات رق  نشان داد بهتارین 

در فصل اول کشت، رق  سینا بود و در فصل دوم کشت، رقا  باارش   
عملکرد بهتری داشتت رق  نگاین در هار دو کشات تقریباا عملکارد      

 اساسیترین از یکی کاشت تاری کاه  یکسانی داشتت با توجه باه ایان  
، لذا جهت رسیدن به عملکارد و  است یاورزاکش تاموفقی عاملها در

وری خوب، بایستی در فصل اول کشات از خیاار رقا  ساینا و در     بهره
 فصل دوم کشت، از خیار رق  بارش استفاده شودت 
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Abstract 

In order to investigate the effect of planting season and compare the performance of different cultivars of 
greenhouse cucumbers in water stress conditions, thise experiment was performed as a factorial in a completely 
randomized design with three replications in the Chahanimeh greenhouse complex located in Zahak city of 
Sistan and Baluchestan province. The treatments included three cultivars of greenhouse cucumbers in Sistan 
region (Sina, Baresh and Negin cultivars), three irrigation water levels (100%, 75% and 50% plant water 
requirements) and two planting seasons (first stage cultivation in the first week of October the second stage in 
the third week of February). Harvesting was done every four days. The weight and number of fruits, the diameter 
and length of the cucumber in each plot were carefully measured. For better comparison and analysis, mean time 
data of 1.5 months after the first harvest were used in both planting seasons. Also, performance and water 
productivity at the end of both seasons were calculated. The results showed that the effects of planting season, 
cultivar and irrigation water at the probability level of five and one percent had a significant effect on the 
measured parameters. The highest value of the measured parameters was obtained in the treatment of 100% of 
the plant's water requirement, which was not significantly different from the 75% treatment of the plant's water 
requirement. Yield and productivity of irrigation water in the first season of cultivation were 144.6 ton/ha and 
20.4 kg/m

3
, respectively, which is higher than the second season of cultivation (128.7 ton/ha and 17.3 kg/m

3
). 

Different cultivars had different results in the first and second seasons of cultivation. In the first season of 
cultivation, Sina yield (158.2 ton/ha) was better than other cultivars. In the second season, Baresh cultivar yield 
(156.4 ton/ha) was better than Sina and Negin. Therefore, according to the obtained results, the amount of water 
consumption can be reduced by 75% and the saved water can be used in the second season of cultivation. Also, 
considering that Sina cultivar had better results in the first planting season and Baresh cultivar in the second 
season, these two cultivars should be used in each season. 
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