ارزیا� کشت ین
گلدا� ارقام مختلف خیار گلخانهای در مقایسه با
یب
رت
کشت در بس� خایک
به منظور بررسی امکان کشت خیار گلخانهای در گلدانهای
چکیده پالستیکی آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده و در  3تکرار
انجام شد .کرتهای اصلی شامل دو روش کاشت در بسرت خاکی و
کاشت در گلدان و کرتهای فرعی شامل چهار رقم خیار گلخانهای بودند .بر اساس نتایج،
اولین برداشت در گیاهان گلدانی صورت گرفت و در مدت کوتاهتری نسبت به روش
کشت معمول به میوه رفتهاند و در طی روزهای ابتدایی عملکرد بیشرتی نسبت به کشت
خاکی داشتند .در ابتدای دوره ،رشد گیاهان گلدانی نسبت به گیاهان کشت شده در خاک
بیشرت بود ،ولی به مرور از رسعت رشد گیاهان کاشتهشده در بسرت گلدانی کاسته شد.
روش کشت اثر معناداری بر ویژگیهای کیفی میوه از جمله :ویتامین ث ،سفتی بافت و
اسیدیته میوه نداشت .به طور کلی روش کشت معمولی بر شاخصهای رشدی اثر بهرتی
داشت ،البته نیاز به آزمایشهای بیشرتی با استفاده از گلدانهای مختلف و اندازههای
متفاوت است.

تـاریخ دریافت1393/6/24 :
تاریخ پذیرش1394/8/25 :
از صفحه  9تا صفحه 18
موسی سلگی

دانشگاه اراک ،دانشکده کشاورزی ،گروه مهندسی
باغبانی

مریم حقیقی

گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی
اصفهان؛
mhaghighi@iut.ac.ir

كلید واژه:
خیار ،کشت گلدانی ،گلخانه.
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مقدمه
خیار  Cucumis sativusاز سبزیجات مهم است که به صورت گلخانهای و در فضای آزاد کشت
میشود .میزان تولید سالیانه خیار در ایران  1811630تن است که از سطحی معادل  82896هکتار
به دست میآید و با این میزان تولید مقام دوم را در جهان پس از چین به خود اختصاص داده است.
در حال حارض کشت خیار به دو صورت کشت فضای باز و گلخانهای انجام میگیرد و از آنجایی که
کاشت گلخانهای بسیاری از محدودیتهای فصلی و مکانی را از پیشرو بر داشته است ،بسیار به آن
توجه میشود .اما با وجود منافع فراوان آن ،به دلیل عدم امکان انجام تناوب کشت در گلخانه و انجام
کشتهای پیدر پی و مرتاکم ،محصوالت گلخانهای در معرض بیامریهای خاکزی قرار دارند و این امر
باعث بروز مشکالت ،تلفات و خسارتهای اقتصادی زیادی برای تولیدکنندگان می شود و از طرف دیگر
کشاورزان نیز برای مقابله با اینگونه آفات اقدام به استفاده بیرویه از سموم شیمیایی میکنند که
سالمت مرصفکنندگان را با خطرات جدی مواجه کرده است .روش دیگر ،تولید و استفاده از ارقام مقاوم
به پاتوژنها است .تولید ارقامی که به چندین پاتوژن مقاوم باشد بسیار مشکل است و همچنین تولید
سویههای جدید پاتوژنها از محدودیتهای دیگر بر رس این راه است .استفاده از مواد ضدعفونیکننده
مانند متیل بروماید نیز نتایج بسیار امیدوارکنندهای درپی داشت ،ولی در پی مشخص شدن اثرات مخرب
این ماده شیمیایی ،استفاده از آن ممنوع گردید .استفاده از کشت گلدانی یکی از روشهای مناسب برای
کنرتل آفات و بیامریهاست که عالوه بر کنرتل بیامریها باعث بهبود رشد نشا میشود.
به طور قابل توجهی در دهه گذشته تولید ظرف نشا افزایش یافته است و انواع مختلفی از ظروف با
سایزهای گوناگون وجود دارد که رشد نشا را بهبود و نهالستانها را توسعه میدهد .برخی تولیدکنندگان،
ظرفهای کوچک را ترجیح میدهند ،زیرا ارزانتر هستند و در واحد سطح تعداد گیاه بیشرتی را میتوان
کشت کرد) .(Tinus and McDonald, 1979متغیرهای ظرف مانند :حجم ،قطر درب باالی ظرف ،عمق
و چگالی میتواند فیزیولوژی و مورفولوژی نشا را در نهالستان و بعد از انتقال نهال تحت تأثیر قرار
دهد) .(Marien and Drovin, 1978به طور کلی حجم بزرگتر ظرف ،آب بیشرت و در دسرتس بودن مواد
غذایی به همراه فضای بیشرت برای توسعه وجود دارد ،اگر چه گونههای مختلف پاسخ متفاوتی نشان
میدهند .بنابراین با ظرف بزرگتر ،رشد نهال و بقای آن بهرت میشود(McConnughay and Bazzar,
)1991عمق ظرف نیز میتواند به ویژه در گیاهان با ریشه عمودی مانند بلوط مهم باشد(Dominguez
) .Lerena, 1999این روش نیز دارای معایبی است ،از جمله تغییر شکل ریشه ناشی از محدود شدن
حجم ریشه است ) .(Marcelli, 1984این تغییر شکل میتواند بر عملکرد گیاه پس از انتقال مؤثر باشد
) .(Marien and Drovin, 1978
این آزمایش برای اولین بار برای استفاده از کشت گلدانی خیار در مقایسه با کشت معمول انجام
شد تا بتوان در کشتهای متوالی ،در صورت نیاز ،خاک را تعویض یا ضدعفونی کرد و همچنین اثرهای
احتاملی این روش کاشت را روی صفات رویشی ،عملکرد و صفات کیفی میوه خیار ارزیابی کرد.
مواد و روشها
این آزمایش به منظور بررسی کشت گلدانی و کشت در بسرت خیار در گلخانه علوم باغبانی دانشگاه
اراک در سال  1389در قالب طرح کرتهای خرد شده شامل کشت در بسرت و کشت در کیسههای
پالستیکی تیره و  4رقم خیار گلخانهای هیربید شامل :گرین مجیک ،آریا ،یونس و روبرتو با  3تکرار و در
هر تکرار  8بوته انجام شد .کیسههای استفادهشده با ارتفاع  40و دهانه  35سانتیمرت با حجمی معادل
 38لیرت که با مخلوط خاک با بافت سیلتی-رسی ،ماسه و کود حیوانی پوسیده با نسبت  1:1:1با اسیدیته
 7/5پر شدند.
بذور خیار به صورت مستقیم داخل کیسههای پالستیکی (یک بذر در هر کیسه) کاشته شدند .در
دو روش کاشت کیسها و بوتهها به صورت دو ردیف با عرض 80سانتیمرت و بین هر یک از این جفت
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ردیفها نیز یک راهرو به عرض  60سانتیمرت قرار داشت .فاصله بوتهها نیز روی ردیفها  50سانتیمرت
در نظر گرفته شد .هرس بوتهها به صورت حذف شاخههای فرعی و تربیت تک شاخه عمودی در امتداد
ریسامن متصل به سیمهای مفتولی موازی با ردیفهای کشت در ارتفاع دو مرتی انجام گرفت .متامی
تیامرها با استفاده از کود  NPKبه صورت کود آبیاری تغذیه شد و عنارص ریزمغذی نیز به صورت
محلولپاشی هر هفته در اختیار گیاه قرار گرفت .آبیاری یکسان برای تیامرها بر اساس رشایط فصلی و
بنا به نیاز گیاه انجام شد .کنرتل آفتها و بیامریها نیز طبق رشایط استاندارد با کاربرد سموم مناسب
صورت گرفت.
اندازهگیریهای رشد رویشی در طی فصل به صورت مداوم بر روی همه تیامرها انجام شد .به منظور
اندازهگیری عملکرد نیز محصول گیاهان به صورت تک بوته برداشت و با ترازوی دیجیتالی با دقت دو رقم
اعشار وزنکشی و میوهها درجهبندی شد .برای اندازهگیری درصد ماده خشک ،منونههای هر تکرار تهیه
و خرد شد و وزن تر آناندازهگیری گردید و به مدت  72ساعت در آون  80درجه سانتیگراد قرار گرفت
و سپس وزن خشک آن نیز اندازهگیری شد .از تفاضل وزن خشک از وزن تر ،درصد ماده خشک میوه به
دست آمد .اندازهگیری ویتامین ث نیز با استفاده از معرف اندیفنل و بر حسب میلیگرم در  100گرم میوه
تر محاسبه شد .برای اندازهگیری اسیدیته كل ،عصاره تهیه شده از میوهها پس از رقیقسازی با سود 0/1
نرمال تیرت گردید .این روش بر اساس مقدار سود مرصفی و استفاده از فنل فتالئین به عنوان معرف است.
اسیدیته كل منونه بر حسب اسید مالیك(اسید آلی كدوئیان) و به صورت درصد محاسبه گردید .درصد مواد
جامد قابل حل به وسیله دستگاه رفراكتومرت دستی ( )Hand Held Brix Refractometerاندازهگیری شد.
سفتی بافت میوه نیز با استفاده از دستگاه سفتیسنج(مدل  )FT 011اندازهگیری گردید .تجزیه آماری
توسط نرم افزار  SASو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام پذیرفت.
نتایج و بحث
طول بوته خیار در زمانهای  40 ،25 ،15و  70روز پس از کاشت اندازهگیری شد .روش کاشت به
جز در روز  70تأثیر معناداری بر طول بوته خیار نداشت(جدول .)1به تدریج پس از گذشت زمان طول
بوته گیاهان کاشتهشده در بسرت ،بیشرت از گیاهان کاشتهشده در گلدان بود( شکل .)1دلیل آن ،کمبود
فضای ریشه در کشت گلدانی است .بین رقمهای مختلف از نظر طول بوته تفاوت معناداری مشاهده
گردید(جدول.)1
مطابق شکل 2شیب رشد در طول بوته به گونهای بود که ارقام گرین مجیک ،آریا و روبرتو دارای
آهنگ رشد تقریباً یکسانی هستند ،ولی رقم یونس از ابتدای دوره ،رشد طولی کمرتی داشت(شکل.)2
طول و عرض برگ در روز پانزدهم پس از کاشت اندازهگیری شد .نتایج تجزیه واریانس(جدول )1نشان داد
که روش کاشت و رقم ،اثر معناداری بر طول و عرض برگ گیاه داشته است ،طول و عرض برگ در روش
کشت بسرت بیشرت از کشت گلدانی بود و گیاهان کاشتهشده در بسرت خاکی برگ بزرگتری داشتند(شکل.)3
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که روش کاشت تأثیر معناداری بر تعداد برگ گیاه دارد(جدول .)1تعداد
برگ گیاه در هفتادمین روز در روش کشت بسرت بیشرت از روش کشت گلدانی بود(شکل .)4تعداد میوه
ظاهر شده روی بوتهها در روز چهلم در گیاهان کاشتهشده در گلدان( )4/41بیشرت از گیاهان کشت خاکی
( )3/34بود و بیانگر تفاوت معنادار در سطح  %5بود .همچنین تعداد روز الزم جهت اولین برداشت نیز
تفاوت زیادی داشت ،به طوریکه میانگین تعداد روز الزم برای اولین برداشت در گیاهان گلدانی 48/13
روز پس از کاشت و در گیاهان کاشتهشده در بسرت خاکی این زمان  57/76روز بود .میوهها در  4چین
برداشت شدند و نتایج نشان داد که روش کاشت بر عملکرد  4برداشت میوه تأثیر زیادی دارد .رقم در
عملکرد میوه در چینِ اولین ،تأثیر معناداری نداشت( جدول.)2
در برداشت اول و دوم عملکرد میوه در کشت گلدانی بیشرت از کشت در بسرت بود ،اما با گذشت
زمان در برداشت سوم و چهارم عملکرد میوه در بسرت خاکی بیشرت از کشت گلدانی بود .شاید علت این
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منابع تغییرات

درجه آزادی

خطا

0/3014

16

طول بوته 15روز پس کاشت

طول برگ 15روز پس از کاشت

0/609

4/577

1/148

0/530

0/227

0/300

عرض برگ  15پس از کاشت

طول بوته 25روز پس از کاشت

تعداد گل  25روز پس از کاشت

تعداد شاخه  25روز پس از کاشت

تعداد برگ  25روز پس از کاشت

طول بوته 40روز پس از کاشت

3/579

52/164

تعداد برگ  40روز پس از کاشت

تعداد شاخه 40روز پس از کاشت

0/495

0/278

0/324

تعداد میوه  40روز پس از کاشت

قطر هیپوکوتیل ساقه 45روز پس از کاشت

طول بوته  70روز پس از کاشت

2/402

162/048

تعداد برگ  70روز پس از کاشت

قطرهیپوکوتیل ساقه  70روز پس از کاشت
0/610

روش کاشت

1

1/166 ns

*4/950

*11/872

6/324 ns

0/312

3/534 ns

*0/710

5/801 ns

1/174 ns

0/090 ns

*6/858

*4/558

*12570/272

*549/031

0/546 ns

رقم
رقم×روش

3

رضیب تغییرات

3

*0/707
0/139
10/56

*2/972
0/218
8/633

*2/321
0/078
9/927

*12/577
5/286
14/715

0/314 ns
2/263
32/064

*1/375
0/338
29/596

*0/850
0/042

75/195

17/311

22/637

18/132

8/347

8/770

15/264

0/993

0/475

0/150

1/3349

660/308

12/575
6/393

8/658

*313/186

5/793 ns

*1/910

*1/554

*0/908

*1578/655

2/995 ns

*1/840
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1/339

امر کاهش فضای گلدان و کاهش طول بوته در روز هفتادم به بعد باشد .تفاوت معناداری بین عملکرد
کل در کشت گلدانی و بسرت مشاهده نشد .در دورههای  15روزه اول و دوم گیاهان گلدانی به ترتیب
با عملکردی برابر با  935/90و  1939/9گرم دارای برتری کامل نسبت به گیاهان کشت خاکی بودند که
عملکردی برابر با  380/5و  1116/9گرم در دورههای مشابه نشان دادند .دلیل این امر به عوامل مختلفی
مربوط میشود؛ از آن جمله میتوان به زود به گل رفنت اشاره کرد .این امر در اثر دمای باالی محیط
ریشهها اتفاق میافتاد که داخل کیسههای پالستیکی تیرهرنگ قرار داشتند و باعث تحریک تولید گل و
میوه میشد .ولی به مرور و با ورود به مراحل پیرشفته رشد و افزایش نیاز به حجم بسرت ،از میزان عملکرد
گیاهان گلدانی کاسته شد و در دورههای  15روزه سوم و چهارم برتری تولید مربوط به گیاهان کاشتهشده
در بسرت خاکی بود .به طوری که شکل  4نشان میدهد به ترتیب در دورههای سوم و چهارم گیاهان کشت

10/299

* :وجود اختالف معنیدار در سطح احتامل  %5و  :n.sعدم وجود اختالف معنیدار

جدول 1

تجزیه و اریانس اثر رقم و محیط
کاشت بر صفات رویشی خیار
گلخان های

منابع
تغییرات

درجه
آزادی

عملکرد در 15روز
اول برداشت

عملکرد در 15روز
دوم برداشت

عملکرد در 15روز
سوم برداشت

عملکرد در 15روز
چهارم برداشت

خطا

16

24516/259

72000/74

15924/65

65020/26

229362/24

روش کاشت

1

*1850626/12

*4063118/12

*3008525/71

*6406697/66

791318/37 ns

رقم

3

43505/446 ns

*204207/88

*234438/23

*296005/42

*2631383/32

3

40214/85

30916/791

20371/67

71245/27

33428/93

23/788

17/556

8/946

19/018

9/698

اثر متقابل
رقم*روش
رضیب
تغییرات

* :وجود اختالف معنیدار در سطح احتامل  %5و  :n.sعدم وجود اختالف معنیدار

عملکرد کل

جدول 2

تجزیه واریانس اثر رقم وروش
کاشت بر عملکرد خیار گلخانهای

خاکی دارای عملکردی برابر با  1764/61و  1875 /4گرم بر مرتمربع بودند ،در حالیکه گیاهان بسرت
گلدانی عملکرد  1056/50و  824/1گرمی در دورههای مشابه داشتند؛ هامنطور که مشاهده میشود
هرچه به مراحل پیرشفتهتر میرود کاهش عملکرد شدیدتر میشود .میتوان دلیل این تفاوت عملکرد را
به فضایی که بسرتها در اختیار ریشه قرار میدهند ،نسبت داد (شکل .)5در ابتدای دوره رشد ،در اولین
برداشت عملکرد میوه افزایش داشت ،در برداشت سوم و چهارم عملکرد ارقام به جز رقم آریا کاهش
یافت .به طور کلی رقم آریا دارای بیشرتین عملکرد بود( شکل .)6عملکرد کل آن نیز با  5/8کیلوگرم در
مرتمربع در طی دو ماه بیشرتین عملکرد بود و ارقام گرین مجیک و روبرتو با  4/4کیلوگرم بر مرتمربع،
سطوح پایین عملکرد را به خود اختصاص دادند .دلیل تفاوت در میزان عملکرد بین ارقام مختلف ممکن
است مربوط به صفات ژنتیکی ارقام و تفاوت توانایی آنها در جذب عنارص معدنی و امالح و همچنین
توانایی در فتوسنتز باشد .روش کاشت ،تأثیر معناداری بر اسیدیته ،سفتی بافت میوه و ویتامین ث
نداشت ،اما مواد جامد محلول تحت تأثیر روش کاشت قرار گرفت( جدول  .)3با توجه به جدول تجزیه
واریانس(جدول شامره  )3اثر رقم نیز فقط در ماده خشک قابل حل باعث بروز تفاوت معنادار گردید و
سطح معناداری آن نیز  %5بود .به طوری که رقم آریا با  4/28در صدر منودار مقایسه میانگین  7قرار گرفت
و روبرتو با  3/37کمرتین میزان ماده خشک قابل حل را داشت(منودار  )7و صفات ماده خشک ،ویتامین
ث ،اسیدیته و سفتی بافت میوه تفاوت معناداری نشان نداد.
در آزمایش بیشرتین ارتفاع گیاه در گلدانی مشاهده شد که بیشرتین حجم را داشت و کمرتین
ارتفاع گیاه در گلدان با کمرتین حجم مشاهده شد) .(Dominguez-Lerena et al., 2006در این آزمایش

جدول 3

تجزیه واریانس اثر رقم و روش
کاشت بر صفات کیفی میوه

منابع تغییرات

اسیدیته

قند قابل حل

سفتی بافت

ماده خشک میوه

ویتامین C

خطا

0/0062

0/072

0/787

0/258

0/690

روش کاشت

0/000066 ns

*0/633

0/960 ns

0/467 ns

1/601 ns

رقم

0/0057

0/268

0/456

0/109

0/288

رقم*روش

0/0021

0/190

0/858

0/129

0/259

رضیب تغییرات

14/522

6/614

17/953

11/641

25/085

* :وجود اختالف معنیدار در سطح احتامل  %5و  :n.sعدم وجود اختالف معنیدار
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بیشرتین وزن تر و خشک گیاه در گلدان  PF56که دارای حجم  350سانتیمرت مکعب ،عمق  19و پهنای
 50سانتیمرت بود ،مشاهده شد .بنابراین ظروف بزرگتر ،نشاهای بزرگتر کاج با مواد مغذی بیشرتی
تولید کرد (Dominguez-Lerena et al., 2006). Hsuو همکاران ( )1996در بررسی خود دریافتند که
بین اندازه موم درختان  Syzygium samarangenseو اندازه گلدان رابطه وجود دارد .همچنین پس از
دوسال تعداد برگ ،سطح برگ و بیوماس رابطه خطی با اندازه گلدان نشان داد(  .)Hsu et al., 1996در
این آزمایش نیز در ابتدای دوره رشد گیاهان گلدانی نسبت به کشت معمول بیشرت بود ،ولی پس از گذشت
زمان این روند برعکس شد Dominguez-Lerena .و همکاران ( )2006بیان کردند که مهمترین ویژگی
گلدان برای رشد مناسب ،حجم ظرف است .حجم ظرف به طور مستقیم روابط مورفولوژی و تغذیه گیاه
را در نهالستان و در مزرعه تحت تأثیر قرار میدهد ) .(Dominguez-Lerena et al., 2006در آزمایش
ما نیز علت کاهش رشد در کشت گلدانی را میتوان اندازه گلدان دانست .در این زمینه نیاز به تحقیقات
بیشرت و استفاده از گلدانهای مختلف با اندازههای گوناگون است تا بتوان گلدانی با ویژگیهای مناسب
برای کشت گلدانی خیار در گلخانه توصیه کرد.
نتیجهگیری کلی
روش کشت گلدانی با اندک تغییراتی در اندازه کیسهها یا گلدانها از نظر اندازه و همچنین با استفاده
از بسرت غنیتر ،امکان استفاده تجاری خواهد داشت .زیرا با توجه به کنرتل هرچه بهرت دمای محیط ریشه،
از بسیاری مشکالت موجود برای جذب عنارص غذایی در رشایط دمای پایین جلوگیری میکند .از بین
ارقام نیز رقم آریا با توجه به رشد رویشی کمرت و عملکرد قابل قبولتر نسبت به دیگر ارقام برتر شناخته
شد و با توجه به تولید شاخساره کمرت در محیط گلخانه ،از بروز مشکالتی همچون عدم تهویه مناسب و
آلودگیهای قارچی جلوگیری میکند.
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ارزیابی کشت گلدانی ارقام مختلف خیار گلخانهای در مقایسه با کشت در بستر خاکی
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