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 چكيده

آبیاری بررس  شمده   ای  مصر  آب خیارک در گلخانه و شرایط کم( بر ع لکرد و کار200در این پژوهش تأثیر سوپرجاکب  سوپرآب آ 

های با دب  چهار لیتر در ساعت انجمام گرفتمه اسمت. سمه      چکان های پبستیک  انجام و آبیاری توسط قطره است. کات گیاه در گلدان

عنموان فماکتور اصمل  و     آبیماری(( بمه   رو   کم متر در ش انه میل  2/6و  3/8رو   آبیاری کامل(ک  متر در ش انه میل  10 ارتفاع آب آبیاری 

صمورت   عنموان فماکتور فرعم  انتخماب شمد.  مرح بمه        درصد و ن خاو گلمدان( بمه   6/0و  4/0ک 2/0چهار سطح سوپرجاکب  صفرک 

لک پبت در قالب بلوو کامل تصادف  در چهار تکرار اجرا شد. در این  رح صفات ارتفاع بوتمهک قطمر سماقهک محتموای کلروفیم      استلیت

آبیاری بر ت ام صفاتک جمز    ولک قطر و و ن میوهک  ول و و ن ریاه و ع لکرد و کارای  مصر  آبک ار یاب  شد. نتایج ناان داد کم

دار بود.  جز قطر ساقه معن  آبیاری با سوپرجاکب برای ه ۀ صفاتک به داری داشت. اثر سوپرجاکب و اثر متقابل کم قطر ساقهک تأثیر معن 

درصمد سموپرجاکب اختصماص یافمت.      4/0گرم در هر بوته( به گیاهان تحت تی مار آبیماری کاممل و     1/3818رد میوه  بیاترین ع لک

 4/0رو  و  متمر آب آبیماری در شم انه    میلم   2/6کیلوگرم در هر مترمکعب( در گیاهان تحت تی ار  95/14بیاترین کارای  مصر  آب  

 درصد سوپرجاکب حاصل شد.

 .خا  ایک ک  ود آبک منا ق خا  و نی ه ک کارای  مصر  آبک کات گلخانه200 ک سوپرآب آ تنش خاک ها: واژه كلید
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 مقدمه

جمموی  در مصممر  آنک  اسممتفادۀ صممحیح ا  آب و صممرفه 

خا ک امری ضمروری   در منا ق خا  و نی ه خصوص به

ای با کاهش ت خیمرک افمزایش ر وبمت     کات گلخانه .است

ایش کارای  مصمر   محیط و کاهش تغییرات دماک س ب افز

آب و افزایش کیفیت و ک یت محصول به ا ای همر واحمد   

 1کوکوممایس سماتیویوسک    ار با نمام عل م  یخ .شود آب م 

هما   بررسم   .(19  2انیگیاه  است متعلق به خانوادۀ کمدوئ 

 120های ایران بمین   دهد محصول خیار در گلخانه ناان م 

در مزرعه  تن در هکتار است. میانگین ع لکرد خیار 290تا 

شمده در   تن در هکتمارک آب مصمر    250و در گلخانه  20

 7500و در گلخانمممه  18000 راعمممت خیمممار در مزرعمممه 

مترمکعب در هکتار و کارای  مصر  در  راعمت خیمار در   

کیلموگرم بمر مترمکعمب آب     11/1و در مزرعه  33گلخانه 

ک سمطح  1391-92(. در سال  راعم   2گزارش شده است  

هکتار و برداشت  5406ای در ایران  خانه یر کات خیار گل

کیلوگرم در  231071تن  ع لکرد برابر  1249170محصول 

 .(12هکتار( گزارش شده است  

ای هسمتند کمه ضم ن     کننمده  ها مواد اصبح سوپرجاکب

برخورداری ا  سرعت و ظرفیمت  یماد جمذب آبک ماننمد     

کننمد و در موقمع نیما ک آب را     ان ارهای مینیاتوری ع ل م 

ایمن ممواد قابلیمت     .دهنمد  راحت  در اختیار گیاه قرار مم   به

نگهداری آب و برخ  عناصر غذای  مورد نیما  گیماه را در   

هما   ها یا سموپرجاکب  هیدروژول .(4دهند   خاو افزایش م 

شموند   مانده و اشم اع خماو مم     س ب افزایش ر وبت باق 

(. سوپرجاکب با کاهش اثرهای منف  تنش آب  بر گیماه  13 

(. 7شمود    رتک س ب افزایش ع لکرد دانه ایمن گیماه مم    ک

 سموپرآب آ  درصد و نم  پلی مر سموپرجاکب     6/0کاربرد 

                                                           
1. Cucumis sativus 

2. Cucurbitaceae 

در خاو شن  و لوم  مقدار آب قابل استفاده گیاه را ( 200

بمه تی مار شماهد  عمدم      برابمر نسم ت   2/1و  2/2ترتیمب   به

(. کاربرد پلی مر سموپرجاکب   5مصر  پلی ر( افزایش داد  

ب شور و مدیریت آبیاریک بمرای بمادام  مینم     در شرایط آ

کیلموگرم در   200ناان داد که کاربرد سوپرجاکب در سطح 

هکتارک باعث افزایش ع لکمرد دانمهک ع لکمرد بیولوژیم ک     

 (.15شود   ع لکرد غب  و تعداد شاخه در هر بوته م 

در تحقیق  دو هیدروژل اکریل آمید آنیون  و کماتیون   

و در سه سطح دوک سه و چهار گمرم   را با هم مخلوط کرده

درصد نیما    50و  70ک 85ک 100برای هر گلدان و آبیاری با 

آب  گیاه ا  آن استفاده کردنمد. نتمایج نامان داد بما کماهش      

درصدک با وجود هیمدروژل   85به  100میزان آب آبیاری ا  

چهممار گممرم  .(16مسمماویک تولیممد خیممار افممزایش یافممت   

او با بافت سم  ک در شمرایط   هیدروژل در هر کیلوگرم خ

درصد نیا  آب  گیماه(   75و  100بدون تنش و تنش مبیم  

گرم در هر بوته(ک کارای  مصمر    4/136بهترین ع لکرد  

کیلمموگرم در مترمکعممب آب( و بهتممرین کیفیممت   2/7آب  

(. در تحقیمق  6ای بمه دسمت آممد      محصول خیمار گلخانمه  

ور  مم ی رشممد خیممار بممههمما شمماخصدیگممریک ع لکممرد و 

یر مصر  هیدروژل  سوپرجاکب( قرار تأثداری تحت   معن

به تی ار شاهد  عدم مصر  پلی ر( افمزایش   گرفت و نس ت

گرم در بوته( با مصر  دو  3/196یافت. بیاترین ع لکرد  

گرم پلی ر سوپرجاکب در هر کیلوگرم خاو و دور آبیماری  

شممش رو  حاصممل شممد. در تی ممار مصممر  دو گممرم      

کیلوگرم خاو بیاترین کارای  مصمر   سوپرجاکب در هر 

کیلموگرم بمرای    17گرم خیار به ا ای هر لیتر آب   17آب 

 (.11هر مترمکعب آب( به دست آمد  

تاکنون تحقیقات  یادی در  مینۀ به مود مقاوممت گیماه    

(؛ 8ی به تنش خاک  گزارش نامده اسمت    ا گلخانهخیار 

بمر  یر تمنش خامک    تأثبنابراینک این پژوهش برای بررس  

ی در ا گلخانمه رشدک ع لکرد و اجزای ع لکرد گیماه خیمار   
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 (200 سوپرآب آ یر پلی ر سوپرجاکب تأثشرایط خاک  و 

 به خاک   راح  و اجرا شد. در تح ل گیاه نس ت

 

 ها روشمواد و 

در شهرستان رودان  1391-92این پژوهش در سال  راع  

بما  شهرسمتان رودان  . کیلومتری بندرع اس( انجام شد 110 

متمر ارتفماع ا  سمطح     200کیلومترمربع مسماحتک   5/2744

 57 دقیقمۀ شم ال  و   27 درجمه و  27دریاک در حمد فاصمل   

شمده   گلخانمۀ اسمتفاده   .دقیقۀ شرق  واقع است 11 درجه و

مترمربمع   5/25*50شخص ک با پوشمش پبسمتی  و ابعماد    

و ارتفاع  45های پبستیک  با قطر  بود. کات گیاه در گلدان

هما ا  خماو    متر انجام شد. برای پرکمردن گلمدان    سانت 60

گلخانه استفاده شد. خصوصیات فیزیکم  و شمی یای  ایمن    

 46آممده اسمت. بمرای همر گلمدان       2و  1خاو در جداول 

کیلوگرم خاو بما سموپرجاکب  بمر اسماس  مرح( و کمود       

حیوان  مخلوط و درون گلمدان ریختمه شمد. سموپرجاکب     

( و محصول پژوهاگاه 200شده ا  نوع  سوپرآب آ  استفاده

پلی ر و پتروشی   ایران بود. برخ  ا  خصوصمیات پلی مر   

 آمده است. 3شده در این  رح در جدول  استفاده

 

 خصوصیات فیزیکی خاک گلخانه .1جدول 

 دهنده  %( اجزای تاکیل
 بافت خاو

 چگال  ظاهری

 g cm-3) 

 ر وبت خاو  %(

 p.w.p در حالت fcدر حالت  شن سیلت رس

 12 36 35/1 شن  رس  لوم 48 22 30

 

 خصوصیات شیمیایی خاک گلخانه .2جدول 

 ا ت بافت خاو

(mg kg-1) 

 پتاسیم

(mg kg-1) 

 فسفر

(mg kg-1) 

 ماده آل 

)%  

 آه 

)%  
EC 

(ds m-1) 
pH 

 آهن

(mg kg-1) 

 5/4 3/7 3/2 3/21 57 7/18 180 04/0 لوم رس  شن 

 

 خصوصیات پلیمر سوپرجاذب .3جدول 

 حتوای ر وبتم

)%  

 چگال 

 g cm-3) 
PH 

 اندا ۀ کرات

 mµ) 

 حداک ر  ول ع ر

  سال(
 ظرفیت جذب آّب مقطر

(gr gr-1) 

 ظرفیت جذب آّب مع ول 

(gr gr-1) 

7-5 3/1-5/1 7-6 150-50 7 220 190 

 

و برداشمت آن   91ای در اوایل مهمر   کات خیار گلخانه

بذر در ع ق  انجام شد. در هر گلدانک سه 92در اردی هات 

برگ ک  متری کات شد. در مرحلۀ چهار تا پنج سانت  2تا  1

تعداد بوته در هر گلدان به ی  عدد کاهش یافت. بر اساس 
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الگوی رایجک منطقۀ دور آبیاری رو انه انتخاب شد. ارتفماع  

 3/8عنوان آبیاری کامملک   متر در رو ک به میل  10آب آبیاری 

آبیماری تعیمین    ن سمطوح کمم  عنوا متر در رو  به میل  2/6و 

متری  میل  16اتیلن  های پل  گردید. آبیاری با استفاده ا  لوله

متر انجام شمد. بمرای    سانت  50 ها برابر چکان با فاصلۀ قطره

چکان  با دب  چهار لیتر در ساعت اسمتفاده   هر گلدانک قطره

ها و آب موجود در  شده برای آبیاری گلدان شد. آب استفاده

 ی نس بر متمر بمود.  مرح بما      دس  8/0برابر  Ec گلخانه با

تی ارهممای آبیمماری شممامل سممه سممطح ککرشممده و مصممر  

سوپرجاکب شامل چهار سطح  بدون مصر  سموپرجاکبک  

درصد و ن خاو گلمدان( و   6/0درصد و  4/0درصدک  2/0

کاشت بمذر   ۀتی ارها ا  مرحلدر چهار تکرار انجام گردید. 

ا  برداشمت محصمول( اداممه    اع ال تا آخرین آبیاری  ق ل 

 آمده است. 1جان ای   رح در شکل  داشت.

 

 
 طرح یاجرا ییجانما .1شکل 

 

ارتفاع بوتهک قطر ساقه و میزان کلروفیل برگ در اواسط 

رو  بعد ا  کاشت(ک  ولک قطر و و ن میوهک  ول  90رشد  

ریاممهک و ن خامم  ریاممه و ع لکممرد در  مممان برداشممت 

مصمممر  آب محاسممم ه شمممد.  گیمممری و کمممارای  انمممدا ه

آمماری شمامل تجزیمۀ واریمانس و مقایسمۀ       وتحلیمل   تجزیه

افزار  ها بر اساس موا ین  رح انتخاب  به ک   نرم میانگین

SAS (ver.9.1) انجام گرفت. 

 

 نتایج و بحث

شمدهک در   واریانس و میمانگین صمفات بررسم     ۀنتایج تجزی

ورد آمده است. بر اسماس ایمن نتمایجک در مم     5و  4جداول 

 شود. صورت  یر بحث م  شده به گیری صفات اندا ه

 

 ارتفاع بوته .1

دهمد کمه اثمر     نامان مم   ( 4 جمدول  نتایج تجزیۀ واریانس 

آبیمماری بمما  آبیمماریک سمموپرجاکب و اثممر متقابممل کممم   کممم

دار  درصمد معنم    1سوپرجاکب در ارتفماع بوتمه در سمطح    

در متمر   سمانت   8/259است. بیاترین میانگین ارتفاع بوتمهک  

های  آبیاری کامل به دست آمد که ا  لحاظ آماری با میانگین

آبیماری اخمتب     حاصل در گیاهمان تحمت تی ارهمای کمم    

 4/0گیاهمان رشمدکرده در خماو محتموی     . دار داشت معن 

درصد سوپرجاکبک بیاترین میانگین ارتفاع بوته را داشمتند  

و ا  لحاظ آمماری بما سمایر مقمادیر سموپرجاکب اخمتب        

ای برابمر   ارتفاع بوتمۀ خیمار گلخانمه    .اری ناان دادندد معن 

( که بمه نتمایج ایمن    3متر گزارش شده است   سانت  2/206

  رح نزدی  است.
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 شده یانس صفات بررسیوار یۀج تجزینتا .4 جدول

 منابع

 تغییر

 ارتفاع

 بوته

 قطر

 ساقه

 محتوای

 کلروفیل

  ول

 ریاه

 و ن

 ریاه

 69/30 83/497 19/44 543/16 3/211 بلوو

 ns3489/0 **521/34 **58/40 **69/98 5/3066** آبیاری

 a 021/4 1823/0 1875/0 0833/0 1875/0 خطای

 ns9214/0 **03/20 **69/337 **24/100 03/1820** سوپرجادب

 ns4149/0 **72/10 **083/39 **1597/2 882/84** اثر متقابل

 1319/0 3958/0 0417/0 2481/0 597/1 خطای کل

 بدون معن  nsدرصد و  1داری در سطح احت ال  معن  **

 

 قطر ساقه. 2

ۀ ن مود  دهنمد  ( نامان 5 جمدول   هما  میمانگین  ۀبررس  مقایسم 

 .اسمت  آبیماری بین سمطوح  برای قطر ساقه  دار معن اختب  

بما میمانگین   کامل آبیاری به میزان این صفت مربوط  بیاترین

گیاهمان  کمه    به مربوطقطر ساقه میانگین  .بودمتر  میل  73/8

 متمر  میلم   67/8متر آب آبیاری دریافت کرده بودندک  میل  3/8

 متر آب آبیاری دریافت کمرده بودنمدک   میل  2/6گیاهان  که  و

کماهش   آبیماری سم ب   در این  مرحک کمم  بود. متر  میل  45/8

 7گیماه خیمار    ۀمماکزی م قطمر سماق   اد. قطر ساقه ن دار معن 

داری  بر آن تمأثیر معنم    متر گزارش شد و تنش خاک  میل 

نتمایج  رح ه اهنم  اسمت.   ( که با نتمایج ایمن  م   9نداشت  

تأثیر سوپرجاکب بمر  ادن دارن معن واریانس حاک  ا   ۀتجزی

دهد گیاهان تی ارشده با مقادیر  نتایج ناان م بود. این صفت 

درصد سوپرجاکبک بیاترین میانگین قطر ساقه را  6/0و  4/0

داری  در مقایسه با هم اختب  معن  داشتند و ا  لحاظ آماری

آبیاری با سوپرجاکب برای این صمفت   اثر متقابل کم .نداشتند

بیاترین قطر ساقه مربموط بمه گیاهمان تحمت     . دار ناد معن 

درصد سوپرجاکب و ک ترین قطمر   6/0تی ار آبیاری کامل و 

متمر و   میل  2/6مربوط به گیاهان با ارتفاع آب آبیاری برابر با 

 .اقد سوپرجاکب بودخاو ف

 محتوای کلروفيل. 3

آبیماری بما    آبیاری و سوپرجاکب و اثر متقابل کم اثر سادۀ کم

درصمد   1سوپرجاکب در مورد محتوای کلروفیل در سمطح  

نتممایج مقایسممۀ میممانگین بممرای . (4دار شممد  جممدول  معنمم 

در مقایسمۀ بمین    .آمده است 5 محتوای کلروفیل در جدول

( 4/57شدهک بیاترین کلروفیل   ع السه ارتفاع آب آبیاری ا

متر بمه دسمت    میل  3/8ا  گیاهان با ارتفاع آب آبیاری برابر 

آممده ا  آبیماری    دسمت  آمد که ا  لحاظ آماری با میانگین به

ک ترین مقمدار ایمن   . دار داشت ( اختب  معن 9/55کامل  

 2/6صفت ا  گیاهان تحت تی ار ارتفاع آب آبیاری برابر با 

بیاترین و ک تمرین   .به دست آمد 4/54با میانگین  متر میل 

ترتیب مربوط به گیاهمان تحمت تی مار     محتوای کلروفیل به

درصد سوپرجاکب و گیاهان شماهد بمود. اثمر متقابمل      4/0

دار شمد.   آبیاری با سوپرجاکب برای محتوی کلروفیل معنم  

بممین مقممادیر مختلمم  آب آبیمماری در هریمم  ا  سممطوح   

در سمطوح   .داری وجمود دارد  نم  سوپرجاکب اخمتب  مع 

آبیاریک بیاترین محتموای کلروفیمل مربموط بمه کماربرد       کم

درصد سوپرجاکب است؛ ول  در شرایط آبیاری  4/0سطح 

کاملک بیاترین مقدار این صفت بدون سوپرجاکب به دست 

 آمد.  
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فتوسمنتزی در شمرایط تمنش     همای  یزهکاهش مقدار رنگ

ان کلروپبسمت و  به دلیل تخریب سماخت   تواند  خاک  م

ها  ک واکنش آنها یلدستگاه فتوسنتزیک فتواکسیداسیون کلروف

سمنتز کلروفیمل و    یها ماده با اکسیژن یکتای ک تخریب پیش

شممدن  جدیممد و فعممال هممای یمملم انعممت ا  بیوسممنتز کلروف

 کلروفیمل ا ج لمه کلمروفیب  باشمد     ۀکنند تجزیه های یمآنز

نوری کاهش و در  های یرندهگبا کاهش کلروفیلک  (.17ک18 

شود. در نهایتک فتوسمنتز    منتیجهک نور ک تری جذب گیاه 

شمود. در ایمن  مرحک      میابد و ع لکرد گیاه کم   کاهش م 

این اتفا  در گیاهمان تحمت تمنش شمدید افتماد و کماهش       

 ع لکرد را به ه راه داشت.

 

  4 جدولادامۀ 

 منابع
 تغییر

  ول
 میوه

 قطر
 میوه

 و ن
 میوه

 ع لکرد
 یاههر گ

 کارای  مصر  آب

 1665/0 7/14918 66 5102/0 69/30 بلوو

 979/63** 1212152** 793** 3839/0** 33/16** آبیاری

 a 1594/0 00146/0 2458/0 75/418 00383/0 خطای

 2119/5** 374929** 81/534** 3453/0** 132/16** سوپرجادب

 1882/1** 8/59129** 39/101** 02424/0** 611/0** اثر متقابل

 0107/0 08/552 0833/0 00069/0 0625/0 خطای کل

 بدون معن  nsدرصد و  1داری در سطح احت ال  معن  **
 

 و سوپرجاذب آبیاری كمسطوح مختلف  ن صفات دریانگیم ۀسیج مقاینتا .5جدول 

 کلروفیل (mm  قطر ساقه (cm)ارتفاع بوته  جاکب سطوح سوپر (mm ارتفاع آب آبیاری 
(spad) 

  ول ریاه

 cm) 

 و ن ریاه

 gr) 

2/6 

 j1/213 bc31/8 g94/50 a1/170 i25/25 شاهد

2/0% i4/227 bc31/8 f94/53 d6/159 h75/27 

4/0% e4/247 bc31/8 c94/56 j8/148 c5/33 

6/0% g4/243 ab87/8 d94/55 e6/158 g75/28 

3/8 

 h4/236 ab75/8 e19/55 b8/161 g75/28 شاهد

2/0% f4/245 bc31/8 c19/57 h5/154 f75/30 

4/0% a4/268 ab87/8 a94/58 h6/153 b75/35 

6/0% c3/256 ab75/8 b18/58 f6/156 e75/31 

10 

 d3/250 c8 c93/56 c8/160 e5/31 شاهد

2/0% a2/257 ab75/8 e18/55 g6/155 c75/33 

4/0% c1/268 ab87/8 d18/56 i6/151 a37 

6/0% b4/263 a31/9 e19/55 f5/157 d75/32 
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  5جدول  ۀادام

 ارتفاع آب آبیاری 

 mm) 
 سطوح سوپرجاکب

  ول میوه

 cm) 

 قطر میوه

 cm) 

 و ن میوه

 gr) 
 (gr ع لکرد در گلدان 

 کارای  مصر  آب

 kg m-3) 

2/6 

 e75/13 h09/2 l375/60 i2/2763 d17/12 شاهد

2/0% d5/14 f32/2 k625/71 h7/2963 c05/13 

4/0% b75/16 c59/2 d375/86 e3/3393 a95/14 

6/0% e75/13 g22/2 j625/76 g7/3163 b93/13 

3/8 

 e5/15 e42/2 h375/79 f4/3253 g78/10 شاهد

2/0% c75/15 d52/2 f625/83 g7/3193 h58/10 

4/0% a75/17 b74/2 b375/91 c2/3553 e77/11 

6/0% d75/14 f32/2 i625/78 d7/3503 f61/11 

10 

 b5/16 c59/2 c375/87 b2/3596 j49/9 دشاه

2/0% b75/16 d52/2 e375/84 c7/3543 jk35/9 

4/0% a75/17 a82/2 a625/95 a1/3818 i07/10 

6/0% c75/15 d52/2 g625/82 cd7/3523 k29/9 

 .در ی  گروه آماری قرار دارند LSD صفات دارای حرو  یکسان در هر ستونک براساس آ مون

 

 یشهطول ر. 4

دهد که اثرهمای سمادۀ    ناان م ( 4 جدول  تجزیۀ واریانس

آبیمماری بمما  آبیمماری و سمموپرجاکب و اثممر متقابممل کممم  کممم

درصمد   1سوپرجاکب در مورد صفت  ول ریاهک در سطح 

متمر( در   سمانت   3/159بیاترین  ول ریاه   .دار است معن 

 2/6هما   گیاهان  به دسمت آممد کمه ارتفماع آب آبیماری آن     

همای   بود. این مقدار ا  لحماظ آمماری بما میمانگین    متر  میل 

متر آب  میل  10و  3/8آمده ا  گیاهان  که به مقدار  دست به

دار  کردندک دارای اخمتب  معنم    آبیاری در رو  دریافت م 

 مور   بما کماهش ارتفماع آب آبیماریک  مول ریامه بمه        .بود

داری افزایش یافت. گیاهان رشدکرده در خماو فاقمد    معن 

کبک بیاترین میانگین  مول ریامه را داشمتند و ا     سوپرجا

لحاظ آماریک در مقایسه با سایر مقادیر سموپرجاکبک دارای  

آبیمماری بمما  اثممر متقابممل کممم . داری بودنممد اخممتب  معنمم 

دار بود. بیاترین میانگین  سوپرجاکب برای این صفت معن 

 ول ریاه در هر ارتفاع آب آبیاری مربوط به خماو فاقمد   

ک تمرین میمانگین  مول ریامه در ت مام      . بمود سوپرجاکب 

 4/0سطوح آبیاری مربوط به گیاهان مستقر در خاو دارای 

 درصد سوپرجاکب بود.

 

 وز  ریشه. 5

ک آبیاری کم ۀ( ناان داد که اثر ساد4واریانس  جدول  ۀتجزی

و ن بمرای صمفت    هما  آنو اثر متقابل  سوپرجاکب ۀاثر ساد

 د.بمو  دار معنم  صمد  در 1ا  لحاظ آمماری در سمطح    ریاهک

و ن بیامترین   دهد م اان نآبیاری  سطوح مختل  ۀمقایس

که اخمتب    بودگیاهان تحت آبیاری کامل مربوط به  ریاه

 ۀبررسمم  مقایسمم .تی ارهممای دیگممر داشممتبمما  داری معنمم 

نیز گویای این واقعیت  سوپرجاکبمختل   سطوحمیانگین 

دارای برتمری   درصمد  4/0سمطح  در  و ن ریامه است کمه  

نامان  اثمر متقابمل    .سایر سطوح اسمت به  ت نس داری معن 
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ارتفماع آب  ک بما کماهش   سطوح سموپرجاکب که در دهد  م 

مقدار نیز کاسته شد. ه چنین  و ن ریاها  میانگین  آبیاری

برتمری  سمایر مقمادیر    در مقایسه با درصد سوپرجاکب 4/0

 2/6درصمد سموپرجاکب بما     4/0داشت. تی مار   داری معن 

بدون سوپرجاکب به تی ار  نس ت تفاع آب آبیاریمتر ار میل 

 .داشت داری معن برتری و آبیاری کاملک 

 

 طول ميوه. 6

درصمد   1آبیماری بمر  مول میموه در سمطح       ارتفاع آباثر 

 جمدول   ها یانگینم ۀبررس  مقایس (.4  جدولبود  دار  معن

در بین سمطوح آبیماری    دار  اختب  معن ۀدهند ( نیز ناان5

بمه  میزان این صمفت مربموط    یوه بود. بیاترینمورد  ول م

میمانگین   .بمود  متمر   سمانت  69/16بما میمانگین   کامل آبیاری 

 94/15متمر ارتفماع آب آبیماری برابمر      یلم  م 3/8مربوط به 

 2/6ارتفماع  ک تمرین  مول میموه مربموط بمه      و  متمر   سانت

کماهش  بمود.   متمر   سانت 69/14متر آب آبیاری و برابر  یل م

این  .شد ول میوه  دار  کاهش معن یاری س بارتفاع آب آب

متمر   میلم   13نتیجه با گزارش  که حمداک ر  مول میموه را    

دهد تنش ر وبت  بمر  مول    گزارش کرده است و ناان م 

 (. 9داری نداردک ه اهنگ  ندارد   میوه تأثیر معن 

خطای موجود در  ول میوه ککرشده در گزارش فمو ک  

 ۀت  است. در گزارش ک  ول میمو احت االً ناش  ا  اشت اه تای

(. در 3متر گزارش شده اسمت    سانت  7/13ای  خیار گلخانه

متمر   سانت  5/11ای  خیار گلخانه ۀگزارش دیگریک  ول میو

که نتایج هر دو گزارش ک تمر ا    (14به دست آمده است  

واریمانس حماک  ا     ۀنتایج تجزیم نتیجۀ این گزارش است. 

در بمر  مول میموه     سموپرجاکب فماکتور  یر شدن تأثدار  معن

بر اساس نتایج مقایسۀ سطوح مختلم    درصد بود. 1سطح 

شده ا  لحاظ صفت  ول میوهک گیاهمان   سوپرجاکب استفاده

درصد سوپرجاکبک بیاترین میانگین  ول  4/0تی ارشده با 

میوه را داشته و ا  لحاظ آماری با سایر مقادیر سموپرجاکب  

متقابمل سمطوح آبیماری بما     اثمر   .داری داشتند اختب  معن 

بیامترین  . دار بمود  سوپرجاکب برای این صمفت نیمز معنم    

میانگین  ول میوه در هر سه ارتفاع آب آبیاری مربموط بمه   

بیامترین میمانگین   . درصمد سموپرجاکب اسمت    4/0کاربرد 

متر و  میل  10و  3/8 ول میوه مربوط به ارتفاع آب آبیاری 

داری  ختب  معن درصد سوپرجاکب است که ا 4/0کاربرد 

ک ترین  ول میوه نیز مربوط به ارتفماع  . با یکدیگر نداشتند

 6/0متممر و کمماربرد سممطوح صممفر و  میلمم  2/6آب آبیمماری 

 .درصد سوپرجاکب بود

 

 قطر ميوه. 7

هما   و اثر متقابل آنسوپرجاکب  ۀک اثر سادیاریآب کم ۀاثر ساد

درصمد   1برای صفت قطر میوه ا  لحاظ آمماری در سمطح   

آبیاری کاممل   کآبیاریسطوح  ۀمقایسبود. بر اساس  دار  معن

قطر را داشته اسمت. در  بیاترین مترک  یل م 2/28با قطر میوه 

 متمر و  یل م 4/27 قطر میوهمترک  یل م 3/8ارتفاع آب آبیاری 

 متمر(  میل  2/22 ک ترین قطر میوه مترک  یل م 2/6در ارتفاع 

 27ای  نممهحممداک ر قطممر میمموه در خیممار گلخا .حاصممل شممد

متر گزارش شد و ا  نظمر آمماریک تحمت تمأثیر تمنش       میل 

 ۀهای دیگریک قطر میو (. در گزارش9ر وبت  قرار نداشت  

بررسمم  (. 14متممر آمممده اسممت   سممانت  4( و 3  8/2خیممار 

گویمای ایمن    بسموپرجاک مختلم   سطوح میانگین  ۀمقایس

برتمری   درصمد سموپرجاکبک   4/0کاربرد واقعیت است که 

سمایر سمطوح   ا  لحاظ قطر میوه در مقایسمه بما    یدار  معن

آبیماری  سمطوح  اثر متقابل در هریم  ا    .دارد سوپرجاکب

ا  سمایر   داری  برتمری معنم   درصد سوپرجاکبک 4/0مقدار 

ارتفماع آب   درصد سموپرجاکب و  4/0داشت. تی ار  مقادیر

آبیماری کامملک    فاقمد سموپرجاکب و  تی مار   متر با میل  2/6

 .شتدانا  لحاظ آماری  داری  معن اختب 
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 وز  ميوه. 8

آبیاریک اثر سادۀ سوپرجاکب و اثر متقابمل ایمن    سادۀ کم اثر

دار  درصمد معنم    1دو در مورد صفت و ن میوه در سمطح  

نتایج مقایسمۀ میمانگین بمرای ایمن صمفت در سمطوح       . شد

آبیمماریک سمموپرجاکب و  فاکتورهممای آ مممایش یعنمم  کممم 

بیامترین   .آمده اسمت  5 آبیاری با سوپرجاکب در جدول کم

گرم ا  آبیاری کامل به دست آمد  5/87و ن میوه با میانگین 

آممده ا  ارتفماع آب    دسمت  که ا  لحاظ آماری با میانگین بمه 

گمرم(ک دارای اخمتب     25/83متمر    میلم   3/8آبیاری برابر 

با کاهش ارتفاع آب آبیماری ا  میمانگین و ن   . دار بود معن 

ای کمه ک تمرین    گونمه  کاسته شد؛ بمه داری   ور معن  میوه به

متر بما   میل  2/6میزان این صفت ا  ارتفاع آب آبیاری برابر 

تأثیر تمنش خامک  بمر     .گرم به دست آمد 75/73میانگین 

بود دار  ای ا  نظر آماری معن  کاهش و ن میوۀ خیار گلخانه

گمرم   62و ک تمرین آن   102خیار  ۀ(. بیاترین و ن میو14 

(. سطوح مختلم  سموپرجاکبک ا    13گزارش شده است  

اثر  داری داشت. لحاظ آماری بر صفت و ن میوه تأثیر معن 

متقابل سطوح آبیاری با سموپرجاکب بمرای ایمن صمفت در     

دار شد. بیاترین میانگین و ن میوه در  درصد معن  1سطح 

درصد سوپرجاکب  4/0هر سه ارتفاع آب آبیاری مربوط به 

 625/95ین میانگین این صمفت   بر اساس نتایجک بیاتر. بود

درصمد   4/0گرم( مربموط بمه آبیماری کاممل و بما کماربرد       

گرم(  375/60سوپرجاکب بود. ک ترین میانگین و ن میوه  

متر ارتفاع آب آبیاری و بدون کاربرد  میل  2/6نیز مربوط به 

نتایج این تحقیق با نتمایج دیگمر محققمان     .سوپرجاکب بود

 مطابقت دارد. (1 

 

 لكرد ميوه. عم9

 دار  درصمد معنم   1 سمطح آبیاری بر ع لکرد میوه در  کماثر 

بما   کاملآبیاری به ع لکرد مربوط  بیاترین(. 4 جدول بود 

میممانگین  کبعممد ا  آندر بوتممه و  گممرم 63/3620میممانگین 

متر ارتفاع آب آبیاری  یل م 3/8به در بوته( گرم  25/3376 

 داری    معنم که ا  نظر آماری بما همم اخمتب    تعلق داشت

در بوتممه( گممرم  25/3071  ع لکممرد میمموه. ک تممرین رنممددا

. کماهش  متمر بمود   یلم  م 2/6ارتفاع آب آبیماریک  مربوط به 

 17/15و  74/6 کماهش  سم ب ترتیمب   آبیاری بهارتفاع آب 

ک مصمرف   آب میمزان  افمزایش  درصدی ع لکرد میوه شد. با

انمدک    محصمول  کیفیمت و  افمزایش خیمار   محصول میزان

همای ایمن تحقیمق     این گزارش با یافتمه  .(20فت  ای کاهش

 40ای  ه اهنمم  اسممت. بیاممترین ع لکممرد خیممار گلخانممه

(. 9کیلوگرم بمر مترمربمع در آبیماری کاممل گمزارش شمد        

دهد تنش ر وبت  بر اسماس آبیماری    گزارش فو  ناان م 

کیلموگرم بمر    39بارک ع لکمردی برابمر    سانت  60در مکش 

 37بمارک ع لکمردی برابمر     ت سمان  40مترمربع و در مکمش  

کیلوگرم بر مترمربع در بر داشمت. حمداک ر ع لکمرد خیمار     

ایک ا  نموع نموار تیمپ     ای با سیسمتم آبیماری قطمره    گلخانه

کیلمموگرم در  68/19تممن در هکتممار   8/196سمطح  برابممر  

بوتمه در همر    78/2مترمربع( گزارش شد کمه بما احتسماب    

شمود   صمول مم   کیلموگرم مح  7مترمربعک ع لکرد هر بوتمه  

 ( که ا  برداشت محصول در این  رح بیاتر است. 10 

در گممزارش دیگممریک حممداک ر ع لکممرد گیمماه خیممار   

کیلمموگرم در  342/25تممن در هکتممار   42/253ای  گلخانممه

ای  (. حداک ر ع لکرد خیمار گلخانمه  3مترمربع( آمده است  

(. 14کیلوگرم در مترمربع اعبم شده است   8/14در ترکیه 

فماکتور  یر شمدن تمأث  دار  واریانس حاک  ا  معن ۀتجزی تایجن

مقایسۀ درصد بود.  1در سطح بر ع لکرد میوه  سوپرجاکب

 4/0دهد گیاهان تی ارشمده بما    سطوح سوپرجاکب ناان م 

درصد سوپرجاکبک بیاترین میانگین ع لکرد میوه را داشته 

و ا  لحاظ آمماری در مقایسمه بما سمایر سمطوحک اخمتب        

برتمری   درصمد سموپرجاکب   4/0سمطح  . داشتندداری  معن 

ا  لحماظ ع لکمرد میموه     شماهد درصدی در مقابمل   98/11

آبیاری با سوپرجاکب نیز برای ع لکمرد   اثر متقابل کم دارد.
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بیاترین میانگین ع لکرد میوه مربوط به . دار شد میوه معن 

درصد سوپرجاکب و بما آبیماری کاممل بمود کمه       4/0سطح 

ک ترین ع لکرد . ا سایر سطوح داشتداری ب اختب  معن 

 2/6میوه نیز مربوط به سطح صفر با ارتفاع آب آبیاری برابر 

 .متر بود میل 

 

 . کارایی مصرف آب10

دهمد اثرهمای سمادۀ سمطوح آبیماری و       ناان مم   4 جدول

سوپرجاکب و اثر متقابل آبیماری بما سموپرجاکب در ممورد     

نتمایج  . دار شمد  درصد معن  1کارای  مصر  آب در سطح 

مقایسممۀ میممانگین بممرای کممارای  مصممر  آب در سممطوح  

فاکتورهای آ مایش ناان داد که بیامترین کمارای  مصمر     

کیلموگرم بمر مترمکعمب آب ا      5/13آب با میانگین حدود 

متر به دست آمد کمه ا  لحماظ    میل  2/6ارتفاع آب آبیاریک 

آمده ا  تی ارهای دیگمر اخمتب     دست آماری با میانگین به

کارای  مصر  آب برای گیاه خیار حداک ر . داری دارد عن م

کیلوگرم بر مترمکعب آب گزارش شمده اسمت    96درخت ک 

در  های ایمن تحقیمق اخمتب   یمادی دارد.     ( که با یافته9 

شمده ا  لحماظ کمارای      مقایسۀ سطوح سوپرجاکب اسمتفاده 

دهد کمه گیاهمان تی ارشمده بما      مصر  آبک نتایج ناان م 

رصد سموپرجاکبک بیامترین میمانگین کمارای      د 4/0سطح 

مصر  آب را دارند و ا  لحاظ آماری در مقایسه بما سمایر   

 4/0ک 2/0سمطوح  . داری هستند سطوح دارای اختب  معن 

ک 66/1ترتیمب سم ب افمزایش     درصد سوپرجاکب بمه  6/0و 

درصممدی کممارای  مصممر  آب در مقایسممه بمما  4/7و  4/13

ح آبیماری بما سموپرجاکب    اثر متقابل سمط . تی ار شاهد شد

دار گردید؛ بدین معن  که بین سطوح  برای این صفت معن 

مختل  سوپرجاکب در هری  ا  تی ارهای آبیاری اختب  

بیاترین میانگین کمارای  مصمر    . داری وجود داشت معن 

 4/0آب در هر سه سطح آبیماری مربموط بمه سموپرجاکب     

 بمه  ک ترین کمارای  مصمر  آب نیمز مربموط    . درصد است

کمارای   . درصد سوپرجاکب بود 6/0و کاربرد آبیاری کامل 

کیلموگرم در مترمکعمب آب    57/58مصر  آب برای خیار 

 (.3گزارش شده است  

 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

ارتفماع آب آبیماریک   با کاهش دهد   مناان این تحقیق  نتایج

ا  لحاظ آماری در میانگین صمفات ممورد    داری  تفاوت معن

در این بررسم ک  . شود  حاصل م یا گلخانهخیار گیاه مطالعه 

کاهش ع لکمرد   متر ارتفاع آب آبیاری س ب یل م 3/8کاربرد 

متمر ارتفماع    یل م 2/6این کاهش با کاربرد  .این گیاه شد ۀمیو

کمه   دهمد   بسیار بیاتر بود. این مطلمب نامان مم   آب آبیاری 

سمت و  به ک  ود آب حساس ای اً تقر کگیاه ی ا گلخانهخیار 

به افزایش ع لکمرد میموه    کرشد آن ۀدور دروجود آب کاف  

در اک مر   درصمد  4/0کاربرد سطح سوپرجاکب  کند. م ک   

. ایمن  ی داشتبرتر سایر سطوحبه  نس ت شده صفات بررس 

ی  مصمر   انتیجه در دو شاخص نهای  ع لکرد میوه و کمار 

 .شد دیده م وضوح  آب به

و ع لکرد میموه در  ی  مصر  آب اکار کنتایجبر اساس 

آبیماریک   در هری  ا  سطوحدرصد  4/0سطح سوپرجاکب 

این با توجه به نتایج  بود. سایر سطوح سوپرجاکب بیاتر ا 

درصمد   4/0ه مراه کماربرد   به آبیاری کامل  توان  ممطالعه 

یامنهاد  پ یا گلخانهخیار را برای گیاه سوپرجاکب در خاو 

 تموان   م سوپرجاکبارتفاع آب آبیاری و سطح با این کرد. 

اگمر همد  ا  اجمرای     به حداک ر تولید م کن دست یافت.

ی خیمارک رسمیدن بمه کمارای  بیامتر آب و      ا گلخانمه کات 

تموان ارتفماع آب آبیماری را      می بهینه ا  آن باشدک ور بهره

متر در رو  انتخاب و ه راه سوپرجاکب با نس ت  یل م 2/6

 مرحک ارتفماع   درصد و ن خاو استفاده کرد. در ایمن   4/0

آب آبیاری گیاه در  ول دورۀ رشد ثابت در نظر گرفته شد. 

ی آت ک این روش را اصبح کرد و نیما   ها  رحتوان در   م

 آب  گیاه را بر اساس دورۀ رشد آن محاس ه و به کار برد.
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