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۱۲۳  

 

  يا ار گلخانهيو رقم خد ميات کيسطوح مختلف تراكم بر عملکرد و خصوصتأثير 

 
 ۲ و بهنام اسفندياري*۲، علي دولتخواهي۱ابراهيم ممنوعي

 

  )۱۰/۷/۱۳۹۲ : ؛  تاريخ پذيرش۱۶/۱۰/۱۳۹۱: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

هـاي    صورت فاکتوريل در قالب طرح پايـه بلـوک         شي به اي، آزماي   به منظور بررسي تأثير تراكم بر عملکرد و خصوصيات کمي خيار گلخانه           

 در ايـن آزمـايش، فـاكتور اول    .هاي مركز تحقيقات كشاورزي جيرفت انجام گرفـت     مدت دو سال در گلخانه     کامل تصادفي در سه تكرار به     

 شـامل فاصـله بوتـه روي        ، هر نوار شامل دو خط كشت، فاكتور دوم        )متر   سانتي ۴۵ و   ۳۰،  ۱۵فاصله  (شامل عرض نوار كشت در سه سطح        

 California Ayat و Royal sluis 198هاي  و فاكتور سوم شامل دو رقم به نام) متر  سانتي۵۵ و ۴۰، ۲۵(خطوط كشت در نوارها در سه سطح 

ـ . داري روي صفات مرتبط با عملكرد داشتند هاي مختلف تأثير معني نتايج نشان داد كه تراكم. مورد بررسي قرار گرفتند  ن آزمـايش، بـا   در اي

داري کاهش يافتند؛ در مقابل، تعـداد ميـوه و عملکـرد در             طور معني  بوته به افزايش تراكم بوته، وزن ميوه، تعداد ميوه در بوته و عملکرد تک           

ميـوه در  متر بيشترين نسبت طول به قطـر ميـوه، تعـداد         سانتي ۳۰از طرف ديگر، عرض نوار كشت       . داري افزايش يافتند  طور معني  مترمربع به 

. داري نشان ندادنـد با اين حال، ارقام از نظر عملکرد تفاوت معني. مترمربع، عملكرد تك بوته و عملكرد در مترمربع را به خود اختصاص داد            

  .باشد اي مي  بهترين فاصله به منظور حصول حداكثر عملكرد در كشت خيار گلخانه۲۵×۳۰دست آمده، فاصله كاشت براساس نتايج به

  

  

  جيرفت، كهنوجعرض نوار کشت، فاصله کاشت،  :  كليدي هاي واژه

  

  

  
  

  مقدمه

سـاله و   ، گيـاهي يـك  ).Cucmis sativus L(خيار با نـام علمـي   

خوري آن در طول سـال بـر        گرمسيري بوده که مصرف تازه      نيمه

سطح زيـر   ). ۲(اهميت توليد آن در شرايط گلخانه افزوده است         

 ۱۱۵۹فت و کهنوج بالغ بـر    اي در منطقه جير    کشت خيار گلخانه  

 هزار تن خيار در سال، مقـام        ۲۰۶هکتار بوده و با توليد بيش از        

اول از نظر سـطح زيـر کـشت و توليـد در کـشور را بـه خـود                    

هـاي    بـاال بـودن هزينـه      دليلامروزه به ). ۱(اختصاص داده است    

هاي متراکم در حال    نگهداري گلخانه، تمايل به استفاده از کشت      

 تراکم گياه، يکي از مهمتـرين عمليـات بهزراعـي           .افزايش است 

سازي فاصله بوتـه در واحـد       سزايي جهت بهينه  است که نقش به   

). ۶(نمايـد   اي ايفـا مـي     سطح و افزايش توليد در شرايط گلخانه      

اعتقاد بر اين است که عملكرد محصول در واحد سطح بـا بـاال              

 داشـته و پـس      رفتن تراكم گياه تا آستانه معيني تمايل به افزايش        

گيـرد  علت رقابت بين گياهان روند كاهشي در پيش مي         از آن به  

 تراکم بيش از حد استاندارد معمـوالً کيفيـت ميـوه و             ).٢٠ و   ٧(

 که تراکم كم، عملکـرد و نهايتـاً   عملکرد را کاهش داده، در حالي    

 تـراكم عالوه بـر ايـن،   ). ۱۷ و ۱۲(دهد  سودآوري را کاهش مي
  

   ، کرمان كشاورزي جيرفت و كهنوجركز تحقيقاتم .۱

   گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد .۲
  dolatkhahi11@gmail.com: مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي*
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۱۲۴  

ها بر يكـديگر شـده و        پوشاني بوته بيش از حد گياهان باعث هم     

 و در نتيجه نفوذ نور و جريان هوا به داخـل گيـاه کـاهش يافتـه             

دنبـال  هـا را بـه  هـا و توسـعه بيمـاري   نهايتاً كم رنگ شدن ميـوه    

  ).۱۳ و ۶(خواهد داشت 

سزايي روي نمو گيـاه، رشـد و عملكـرد          تراكم بوته تأثير به   

هـاي    گزارش ).١٧(بازارپسند بسياري از محصوالت سبزي دارد       

متعدد نشان داده که تراکم کشت در خيار بر تعـداد ميـوه توليـد               

  وه و عملکـرد در واحـد سـطح تـأثير زيـادي دارد              شده، وزن مي  

در بررسـي خـود روي سـه        ) ۲(نعمتي و همکاران    ). ۱۱ و ۸،  ۳(

، در مقايسه بـا     ۴/۲اي مشاهده کردند که تراکم       رقم خيار گلخانه  

 بوتــه در مترمربـع بيــشترين عملکــرد را  ۱/۲ و ۸/۱هــاي تـراکم 

ــر  ) ۱۸(ســوليوان . داشــت ــراكم كــشت اث گــزارش كــرد كــه ت

 هزار بوته در هكتار ۶۴داري بر عملكرد خيار دارد و تراكم       يمعن

چنـين اظهـار کـرد كـه         وي هم . بيشترين عملكرد ميوه را داشت    

صـورتي كـه بـا       به. داري بر كيفيت ميوه دارد      تراكم گياه اثر معني   

افزايش تراكم، كيفيت ميوه كاهش يافت، هر چند بر رنگ ميـوه            

نيـز در   ) ۱۶(ب و همكـاران     و اسـتا  ) ۸(انتوون  . تأثيري نداشت 

هاي مختلف نقـل کردنـد       بررسي خود روي گياه خيار در تراكم      

كه اگرچه با افزايش تراكم بوتـه، تعـداد ميـوه، وزن تـر ميـوه و                 

يابـد امـا متوسـط وزن ميـوه      عملكرد در واحد سطح افزايش مي  

با اين حال، تراکم کشت بهينه بسته به نوع رقـم           . يابدكاهش مي 

رو، آزمـايش حاضـر بـه منظـور         از ايـن  ). ۱۴(اشـد   ب متفاوت مي 

ارزيابي تأثير سطوح مختلف تراكم بوتـه بـر صـفات مـرتبط بـا               

در شـرايط كـشت    اي عملکرد ميوه خيار با ارقـام رايـج گلخانـه   

  .اي انجام گرديد گلخانه

  

  ها روشمواد و 

به منظور بررسـي اثـر فاصـله و تـراکم کاشـت بـر عملكـرد و                  

مـدت دو   اي، آزمايشي به  خيار گلخانهدو رقم  خصوصيات كمي

هاي مرکز تحقيقات کشاورزي جيرفت و کهنوج       سال در گلخانه  

ايـن محـل داراي   .  انجام گرفـت ۱۳۸۲-۸۴هاي زراعي طي سال 

 ۳۲' ۴۸ شـرقي، عـرض جغرافيـايي ًَ       ۵۷ ْ ۵۱' ۳۱طول جغرافيايي ًَ  

بافـت خـاک    .  متر از سـطح دريـا دارد       ۶۲۸ شمالي و ارتفاع     ۲۸ْ

هـاي تجزيـه خـاک و آب        ايش رس شـني بـا ويژگـي       محل آزم 

  .باشد مي)۲  و۱جداول (

هـاي    صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلـوك        آزمايش به 

فاكتور اول شامل عرض    .  تكرار انجام گرفت   ۳كامل تصادفي در    

، هر نوار   )متر   سانتي ۴۵ و   ۳۰،  ۱۵فاصله  ( سطح   ۳نوار كشت در    

فاصله بوته روي خطوط شامل دو خط كشت، فاكتور دوم شامل       

و فـاكتور   ) متر   سانتي ۵۵ و   ۴۰،  ۲۵( سطح   ۳كشت در نوارها در     

 California و Royal sluis 198هـاي   نـام سوم شامل دو رقم به

Ayat    اين آزمايش در مجمـوع داراي      .  مورد بررسي قرار گرفتند

 متـر،   ۵طـول هـر كـرت       .  كرت به اجرا در آمد     ۵۴ تيمار در    ۱۸

 متر در   ۵/۰ها  متر و فاصله بين كرت      سانتي ۱۰۰عرض راهروها   

هـاي  كشت خزانه در نيمه دوم مهرماه در گلـدان        . نظر گرفته شد  

انتقـال نـشاها در     . انجـام گرفـت   ) با بستر پيـت مـاس     (کوچک  

 متر، عـرض    ۴۰اي با مشخصات طول      برگي در گلخانه   ۲مرحله  

کشت نشاها روي نوارهـاي  .  متر اجرا گرديد   ۳ متر و ارتفاع     ۵/۵

صـورت   آبيـاري بـه   . صورت آرايش مثلثي انجام گرديد     کشت به 

اي و كوددهي براسـاس تجزيـه آزمـون خـاك بـراي کليـه                 قطره

هـاي  چنـين، مراقبـت    هم. صورت يکسان انجام گرفت    تيمارها به 

  .زراعي براي كليه تيمارها يكسان انجام شد

گيري شده در اين آزمايش شامل نـسبت طـول     صفات اندازه 

، تعداد ميوه در بوته، تعداد ميوه در مترمربع، ميانگين         به قطر ميوه  

 بـراي   .وزن ميوه، عملكرد تك بوته و عملكرد در مترمربـع بـود           

صورت تصادفي از هـر       ميوه به  ۱۰گيري طول و قطر ميوه،        اندازه

. متـر بـود   ها در حد سانتي  گيري  كرت برداشت شد و دقت اندازه     

وه در بوته، وزن ميـوه در        بوته به تصادف، تعداد مي     ۵با برداشت   

سـپس، عملكـرد در     . بوته و عملكرد تك بوته محاسـبه گرديـد        

تجزيـه  . واحد سطح كل كرت برحسب كيلوگرم محاسبه گرديد       

هـا بـا    و مقايسه ميانگين   SASافزار  وسيله نرم ها به و تحليل داده  

هـا بـه     انجام شـد و شـکل     % ۵استفاده از آزمون دانكن در سطح       

در اين آزمايش، اثر تيمار . رسم گرديدندExcel افزار کمک نرم

  .و سال ثابت فرض شده است



   ... رقم دو تأثير سطوح مختلف تراكم بر عملکرد و خصوصيات کمي

۱۲۵ 

  نتايج تجزيه خاک محل آزمايش. ۱جدول 

EC 
 (dS/m)  pH  درصد کربن آلي  P  

(ppm)  
K   

(ppm)  
Fe  

(ppm)  
Mn 

(ppm)  
Zn 

 (ppm)  
Cu  

(ppm)  

۵۵/۲ ۳/۸  ۱/۰ ۲/۴ ۲۰۵ ۳/۲  ۱۴/۱۱  ۰۸/۱  ۵۲/۱  

  .است Fine Loamy, Mixed, Hypertemictypic, turifluent, Coarse Loamy بندي خاک رده

  

  نتايج تجزيه آب محل آزمايش. ۲جدول 

EC  
(dS/m) pH  

  کربنات

 (meq/L) 

  کربناتبي

(meq/L) 
Ca + Mg  Na+  Cl-  SAR  بنديطبقه  

۷۶/۰  ۱/۷  ۴۸/۰  ۱۴/۲  ۴/۱۴  ۰۵/۲  ۴۰/۱  ۷۶/۰  C3S1  

  

  نتايج و بحث

اد که سـطوح مختلـف تـراکم        ها نشان د  نتايج تجزيه مرکب داده   

با . داري بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد داشتند  تأثير معني 

  فاصـله بوتـه،    × اين حال، اثرهاي متقابـل عـرض نـوار کـشت            

  عـرض نـوار کـشت و عـرض نـوار           × فاصله بوته، رقـم     × رقم  

  .)۳جدول (دار نبود  رقم معني× فاصله بوته × کشت 

  

  نسبت طول به قطر ميوه

 تجزيه واريانس مركب نشان داد كه اثر سـطوح مختلـف            جدول

دار  عرض نوار كشت و رقم بر نسبت طول به قطـر ميـوه معنـي              

فاصـله  (با اين حال، سـطوح مختلـف تـراكم          ). ۳جدول  (است  

داري بر نسبت طول به قطر ميوه نـشان ندادنـد            تأثير معني ) بوته

ــوار كــشت  ). ۳جــدول ( ــايش، عــرض ن  ۴۰ و ۳۰در ايــن آزم

 بيـشترين و كمتـرين نـسبت        ۳۲/۴ و   ۴۳/۴ترتيب با    متر به  تيسان

. )۱شـکل   (طول بـه قطـر ميـوه را بـه خـود اختـصاص دادنـد                 

ترتيـب بيـشترين و کمتـرين        چنين، ارقام کاليفرنيا و رويال به      هم

از سوي  . را نشان دادند  ) ۳۳/۴ و   ۵۲/۴(نسبت طول به قطر ميوه      

طـور   طـر ميـوه بـه     ديگر، با کاهش تراکم بوته، نسبت طول بـه ق         

دار نبـوده اسـت؛     نسبي افزايش يافته، اما به لحاظ آمـاري معنـي         

متر بيشترين مقدار نـسبت طـول بـه قطـر ميـوه              سانتي ۵۵تراکم  

ترتيـب   به(متر   سانتي ۴۰ و   ۲۵هاي  را در مقايسه با تراکم    ) ۴۵/۴(

نتايج حاصل از اين آزمايش بـا نتـايج         . نشان داد ) ۴۴/۴ و   ۳۹/۴

كــه بيــان ) ۱۴( و همکــاران سولتيشــو ) ۵(تــاک کــانتليف و فا

داشتند نسبت طول به قطر ميوه خيار تحت تأثير تراكم گياه قرار            

  .باشد نگرفت همسو مي

توانـد ناشـي از اخـتالف       اختالف ارقام در طـول ميـوه مـي        

عالوه بر ايـن، رقـم رويـال از لحـاظ           . ژنتيکي اين دو رقم باشد    

در . باشـد  شنده مـي  ظاهري داراي پوسـتي صـاف، سـبز و درخـ          

که پوست ميوه رقم کاليفرنيا صـافي و درخـشندگي نـسبتاً             حالي

  .کمتري دارد

  

  تعداد ميوه در بوته و تعداد ميوه در مترمربع

ها حاكي از اين اسـت كـه فاصـله بوتـه          نتايج تجزيه مركب داده   

بر تعداد ميوه در بوتـه داشـت؛   ) α = %۱(داري  اثر معني) تراکم(

دار نبـود   و عرض نوار كشت بر ايـن صـفت معنـي        اما تأثير رقم    

ها  متري بوته  سانتي۵۵بيشترين تعداد ميوه در فاصله      . )۳جدول  (

دست آمده، با    براساس نتايج به  . دست آمد  روي خطوط كشت به   

داري طـور معنـي    افزايش فاصله بوتـه، تعـداد ميـوه در بوتـه بـه            

متر  سانتي ۲۵  و ۴۰،  ۵۵هاي  که تراکم   صورتي   به. يابدافزايش مي 

 ۵۶/۳۷،  ۴۴/۴۱ترتيب   به(بيشترين و کمترين تعداد ميوه در بوته        

) ۱۶(استاب و همکـاران     . )۲شکل  (دهند  را نشان مي  ) ۱۱/۳۴و  

هـاي خـود روي سـطوح مختلـف         نيز در بررسـي   ) ۸(و انتوون   

تراکم در خيار بيان داشتند که با افزايش تـراکم، تعـداد ميـوه در               

  .يابدبوته افزايش مي
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۱۲۶  

  California Ayat وRoyal sluis 198ارقام  اي خيار گلخانه۳×۳×۲ميانگين مربعات در آزمايش تجزيه مرکب فاکتوريل . ۳جدول 

 منابع تغييرات 
درجه 

  آزادي

نسيت طول به 

 قطر ميوه

  تعداد ميوه

  در بوته

تعداد ميوه در 

  مترمربع

  ميانگين 

 وزن ميوه

  عملکرد

  يک مترمربع

  عملکرد

  تک بوته

y(  ۱  ** ۳/۷۵  **۷۳۳۴  ۴۸/۳۴۸(سال   ns ** ۱۹۵۱۵  ** ۲۶۴۰  ** ۴۲/۸۲  

۷۸/۳۰  ۰۴۲/۰  ۴  )سال(تکرار    ۱۸۹۷ ۴۴/۱۳۷  ۵۴۷/۳  ۰۹/۰  

a(  ۲  *۴۱۸/۰  ۰۶/۸۷(نوار کشت   ns ۱۳۴۱۸** ns ۸۴۶/۴  *۰۱۸/۳۲  * ۱۳/۱  

a × y ۲  ns ۰۵۳/۰  ns ۷۸/۵۲  ۹۷۹۴** *۱۱۵/۱۴۰  ** ۲۲/۶۳  ** ۷۹۸/۱  

  b(  ۲  ns ۰۴۰/۰  **۵۹/۴۸۴  ۳۰۵۲۱۹** ** ۸۵/۴۱۶  ** ۱۹۱۳  ** ۳۱۱/۴(فاصله بوته 

b × y ۲  ns ۰۳/۰  ۲۵/۱۰۸  ns ۹۹۹۲** ns ۵۳/۲۵  ** ۱/۴۶۵  ** ۷۳۱/۲  

  c(  ۱  ** ۹۷/۰  ۴۸ ns ۱۳۸۷۲** ** ۴۶۴۳  ns ۰۱۴/۰  ns ۰۰۰۰۲/۰(رقم 

c × y  ۱  * ۷۱/۰  **۰۳/۹۶۰  ۵۱۵ ns ** ۲۹/۵۲۳  ** ۲۱/۸۸  ** ۴۷۵/۳  

b × a ۴  ns ۰۴/۰  ۷۵/۲۴ ns ۳۱۲۸ ns ns ۵۸/۲۹  ns ۳۲/۳  ns ۱۵۱/۰  

b × a × y ۴  ns ۰۴/۰  ۶۲/۴۲ ns ۲۳۷۷ ns ** ۹۶/۱۶۵  ns ۳۷/۲۱  ns ۴۴۲/۰  

c × b ۲  ns ۰۸/۰  ۱۱/۸ ns ۳۵۳ ns ns ۹۸/۵۷  ns ۴۶۸/۰  ns ۰۱۶/۰  

c × b × y ۲  ns ۲۵/۰  ۴۸/۴۲ ns ۲۰۹۴ ns ns ۱۲/۲۹  ns ۸۷۷/۲  ns ۱۹۶/۰  

c × a ۲  ns ۱۸/۰  ۶۹/۱ ns ۹۶۴ ns ns ۰۳۲/۱۹  ns ۱۳۸/۱۵  ns ۶۹۵/۰  

c × a × y ۲  ns ۱۳/۰  ۵۶/۱۰ ns ۱۰۴۴ ns ns ۸۷/۸  ns ۷۴۷/۰  ns ۰۹۵/۰  

c × b × a ۴  ns ۰۵/۰  ۲۲/۲۷ ns ۵۹۲ ns ns ۱۷/۳۸  ns ۸۰۷/۸  ns ۳۳۰/۰  

c × b × a × y  ۴  ns ۰۵/۰  ۸۴/۱۱ ns ۱۸۷۴ ns * ۳۳/۱۰۰  ns ۰۶/۹  ns ۲۴۹/۰  

  ۳۰/۰  ۰۵/۹  ۵۴/۳۴  ۱۶۳۶  ۷۶/۴۱  ۱۰۱/۰  ۶۸  خطاء

CV(%)   ۷  ۱۷  ۱۵  ۵۲/۶  ۰۵/۱۴  ۷۳/۱۳  

  )آزمون دانکن(دار و بون اختالف معني% ۵و % ۱دار در سطوح احتمال  ترتيب معني به: nsو  *، **

  

  بر  عرض نوار كشتسطوح مختلف تأثير  مقايسه .١شکل 

  نسبت طول به قطر ميوه

  بر  فاصله بوتهوح مختلف  مقايسه سط.٢شکل 

  تعداد ميوه در بوته
  



   ... رقم دو تأثير سطوح مختلف تراكم بر عملکرد و خصوصيات کمي

۱۲۷ 

    
  بر تعداد فاصله بوتهمقايسه سطوح مختلف . ٣شکل 

   ميوه در مترمربع

  بر تعداد   سطوح مختلف عرض نوار کشت مقايسه.٤شکل 

  ميوه در مترمربع

  

%) ۱در سـطح    (داري   طور معني  تعداد ميوه در واحد سطح نيز به      

 عرض نوار کشت، تراکم بوته و رقم        تحت تأثير سطوح مختلف   

نتايج آزمايش نشان داد که تعـداد ميـوه         ). ۳جدول  (قرار گرفت   

افـزايش  ) کـاهش فاصـله   (در مترمربع در اثر افزايش تراکم بوته        

که بيشترين و کمترين تعداد ميوه در واحد سطح          طوري به. يافت

. )۳شکل  (متر مشاهده شد      سانتي ۵۵ و   ۲۵هاي  ترتيب در تراکم   به

شود، سطوح مختلف عرض نوار       مشاهده مي  ۴شکل  چنانچه در   

بـه  . داري بر تعداد ميوه در مترمربع نشان دادند       کاشت تأثير معني  

 ميوه بيشتري   ۵۵/۲۸۳متر با ميانگين      سانتي ۳۰اي که عرض     گونه

در موافقت بـا    . هاي نوار کاشت توليد کرد    نسبت به ديگر عرض   

با بررسي اثر هرس و     ) ۲(مكاران  نتايج اين آزمايش، نعمتي و ه     

اي گزارش كردنـد كـه بـا         تراكم بوته روي سه رقم خيار گلخانه      

. افزايش فاصله بين گياهان، تعداد ميوه در مترمربع كاهش يافـت         

چنين، در تحقيق به عمل آمده روي خربزه مشخص شد كـه             هم

داري تعداد ميوه در واحـد سـطح را          طور معني  تراكم زياد گياه به   

  ).۱۲(ايش داد افز

  

  ميانگين وزن ميوه و عملكرد تك بوته

نتايج نشان داد که فاصله بوته روي خطوط كـشت و رقـم بـر               

كه  در حالي. )۳جدول (داري داشت ميانگين وزن ميوه اثر معني

 داري بر ايـن صـفت نـشان نـداد          معنيعرض نوار كشت تأثير     

در اين آزمايش، به موازات افـزايش فاصـله بوتـه           ). ۳جدول  (

طـور   ، ميانگين وزن ميوه به    )كاهش تراكم (روي خطوط كشت    

كه بيشترين وزن ميـوه در       به صورتي . داري افزايش يافت   معني

متر و كمترين وزن ميوه در فاصـله بوتـه            سانتي ۵۵فاصله بوته   

نتـايج ايـن آزمـايش      . )۵شـکل   (تر مشاهده گرديد    م  سانتي ۲۵

علت افزايش تراكم با نتايج  مبني بر كاهش وزن ميوه در بوته به

) ۸(و انتـوون    ) ۳(، بيكـر و همكـاران       )۱۶(استاب و همكارن    

اي روي در مطالعــه) ۱۲(منــدلينگر . روي خيــار مطابقــت دارد

 خربزه گزارش كرد كه افزايش تـراكم گيـاه منجـر بـه كـاهش              

 در تنـاقض بـا نتـايج فـوق، نعمتـي و       .ميانگين وزن ميوه شـد    

هاي مختلف خيار تـأثير      گزارش كردند كه تراكم   ) ۲(همكاران  

  .داري بر متوسط وزن ميوه نداشتند معني

چنين، نتـايج حاصـل از تجزيـه واريـانس نـشان داد کـه          هم

داري بر   عرض نوار كاشت و فاصله بوته روي نوارها تأثير معني         

متـري    سانتي ۵۵فاصله بوته   ). ۳جدول  ( تك بوته دارند     عملكرد

 کيلوگرم ميوه در بوته نـسبت       ۳۶/۴روي خطوط كشت با ميانگين      

. )۶شـکل   (داري نـشان داد      به سطوح ديگر تـراكم برتـري معنـي        

 کيلـوگرم ميـوه در      ۱۷/۴متـر بـا       سانتي ۳۰عالوه بر اين، عرض     

ـ . )۷شکل  (بوته بيشترين عملكرد را نشان داد        درز و پـرايس    وي

گزارش کردند که افزايش تراکم کاشت باعث کاهش توليد       ) ۲۱(

  ايـن نتـايج    . شود توده و کاهش توليد ميوه در هر گياه مي        زيست
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)  سانتي متر(فاصله بوته 
    

  ه عملکرد تک بوتبر فاصله بوته مقايسه سطوح مختلف .6شکل   تأثير فاصله بوته بر ميانگين وزن ميوه. ۵شکل 

  

مطابقـت  ) ۱۸(و سـوليوان    ) ۵(هـاي کـانتليف و فاتـاک        با يافته 

هـاي مختلـف کـشت      ژنوتيپ بر عملکرد خيار در تراکم     . داشت

اما در اين پژوهش مشخص شـد ارقـام         . کندنقش مهمي ايفا مي   

مورد مطالعه کاليفرنيا و رويال تأثير چنـداني بـر عملکـرد بوتـه              

  ).۳جدول (خيار نداشتند 

له بوته و کاهش تراکم بوته عملکرد تک بوته         با افزايش فاص  

در حقيقت کاهش تراکم بوته و افزايش فـضاي         . يابدافزايش مي 

گيـري از   براي گياه با کاهش رقابت همراه بوده و گياه توان بهره          

برعكس با افزايش تراکم بوتـه و       . محيط را بيشتر خواهد داشت    

اي خيـار   هها روي خطوط کشت، رقابت بوته     کاهش فاصله بوته  

 و فضاي مناسب براي توليـد       CO2بر سر آب، مواد غذايي، نور،       

يابد، از اينرو افزايش رقابت بين      شاخ و برگ و ريشه افزايش مي      

گياهان، با کاهش ميانگين وزن ميوه و عملکرد تک بوتـه همـراه         

  .خواهد بود

  

  عملکرد ميوه در واحد سطح

مارهـاي  جدول تجزيه واريـانس مرکـب نـشان داد کـه اثـر تي             

عرض نوار کشت و فاصله بوتـه بـر عملکـرد ميـوه در واحـد             

کـه بـين ارقـام خيـار         در حالي ). ۳جدول  (دار بود    سطح معني 

داري مـشاهده    مورد مطالعه از لحاظ اين صفت اختالف معنـي        

دهد که با کاهش فاصـله بوتـه    نتايج نشان مي  ). ۳جدول  (نشد  

طور  ميوه به ، عملکرد   )افزايش تراکم بوته  (روي خطوط کشت    

کـه عملکـرد ميـوه در         صـورتي    بـه . يابدداري افزايش مي  معني

 ۳۵/۱۹،  ۳۹/۱۵ترتيب بـا     متر به   سانتي ۲۵ و   ۴۰،  ۵۵هاي  تراکم

داري نـشان   کيلوگرم ميوه در مترمربع، تفـاوت معنـي   ۵۳/۲۹و  

هاي مختلف نوار کشت، عرض     در بين عرض  . )۸شکل  (دادند  

 کيلـوگرم ميـوه در مترمربـع        ۵۱/۲۲متر بـا ميـانگين        سانتي ۳۰

داري نشان   هاي نوار کشت برتري معني    نسبت به ديگر عرض   

 افـزايش  بـر  مبنـي  تحقيـق  اين از حاصل نتايج. )۹شکل (داد 

 نتـايج  بـا  تـراكم،  افـزايش  دليـل بـه  مترمربـع  در ميوه عملكرد

) ٢٠(و وان ) ٢(، نعمتـي و همکـاران   )۱۹(ايـشن  و  آندروود

اكم ممكن است سبب بهبود شـاخص  افزايش تر. دارد مطابقت

 .)۱۵(سطح برگ و بـه دنبـال آن افـزايش جـذب نـور شـود                  

داري بـا  عملکرد ميوه در واحد سطح همبستگي مثبت و معنـي        

ترتيـب بـا ضـرايب       تعداد ميوه در واحد سطح و وزن ميوه بـه         

در حقيقت،  . دهد نشان مي  r=  ۴۰/۰** و   r=  ۷۱/۰**همبستگي

طح بيشتر مربوط به افزايش تعداد      افزايش عملکرد در واحد س    

هــر چنــد کــه در . ميــوه در واحــد ســطح بــوده تــا وزن ميــوه

هاي باالتر، وزن ميوه و تعداد ميوه در بوته کاهش يافتـه،       تراکم

ايـن  . يابـد اما با اين وجود عملکرد در واحد سطح افزايش مي         

افزايش ناشي از افزايش تعداد ميـوه در واحـد سـطح و خـود               

بـه  ). ۱۶(باشد زايش تعداد بوته در واحد سطح ميمربوط به اف  

هـاي  عبارت ديگر، کاهش وزن و تعداد ميوه در بوته در تراکم          

  .شود باالتر با افزايش تعداد ميوه در واحد سطح جبران مي

  )
رم
وگ
يل
ک

(  



   ... رقم دو تأثير سطوح مختلف تراكم بر عملکرد و خصوصيات کمي

۱۲۹ 

    
عرض نوار كشت بر عملكرد مقايسه سطوح مختلف . ۷ شکل

  تك بوته

ملکرد ميوه در  بر عفاصله بوته مقايسه سطوح مختلف .٨شکل 

  واحد سطح

  

  
  واحد سطحدر مقايسه سه سطح عرض نوار کشت بر عملکرد ميوه  .٩ شکل

  

  گيري نتيجه

توانـد   از فضاي كشت، مي  گياه در تراکم مناسب با استفاده بهينه

به رشد مطلوبي از نظر اندام هوايي و ريشه برسد و بـه آرايـش               

به كـاهش رقابـت      اين منجر    .مناسب برگ در كانوپي دست يابد     

 نتايج ايـن پـژوهش      .گردد  بوته و افزايش راندمان فتوسنتزي مي     

هاي کمتـر گيـاه     نشان داد که اگرچه عملکرد تک بوته در تراکم        

هاي باالتر به خاطر افزايش تعـداد بوتـه،         بيشتر بود، اما در تراکم    

تعداد ميوه در واحـد سـطح افـزايش يافـت، و باعـث افـزايش                

کـه عملکـرد ميـوه     طوري به. د سطح گرديدعملکرد ميوه در واح 

هـاي کمتـر افـزايش      هاي بيـشتر در مقايـسه بـا تـراکم         در تراکم 

 ارقام رويال   چنين، به جهت عملکرد مشابه     هم. بيشتري نشان داد  

رو از اين . باشندو کاليفرنيا، هر دو رقم قابل توصيه در منطقه مي         

گـردد جهـت    اي پيـشنهاد مـي     به توليدکنندگان خيارهاي گلخانه   

حصول عملکرد حـداکثري بـراي ارقـام مـورد مطالعـه در ايـن               

الزم . متر را در نظر بگيرند      سانتي ۳۰۲۵آزمايش، فاصله کشت    

به ذکر است که نتايج اين آزمايش براي ارقام مـورد آزمـايش و              

در سطوح مورد آزمايش معتبر بوده و براي ساير ارقام و سطوح            

  .ديگر قابل تعميم نيست
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