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 جکیذُ

تزاي تَلیذ هحصَل  رٍش ًطاکاري یک ضیَُ هزسَم. هی ضَد... استفادُ اس خاکپَش تاػث سٍدرسی، کاّص هصزف آب، کٌتزل ػلف ّاي ّزس ٍ : هقذهِ 

 . سٍدرس هی تاضذ

تِ  یتِ هٌظَر تؼییي اثز اًَاع خاکپَش ّا ٍ رٍش کاضت تز ػولکزد سٍد رسی، ػولکزد کل ٍ اجشاي ػولکزد خیار رقن سَپز داهیٌَس آسهایط: هَاد ٍ رٍش ّا

، خاکپَش پلی اتیلي لي ضفافخاکپَش پلی اتی)ْار سطح خاکپَش داراي چ. صَرت فاکتَریل در قالة طزح تلَکْاي کاهل تصادفی در چْار تکزار اًجام ضذ

 .تَد( کطت هستقین تذر ٍ کطت ًطاء)ٍ رٍش کاضت داراي دٍ سطح ( تیزُ، خاکپَش ّیذرٍفلَهی ٍ تذٍى خاکپَش

هیَُ، ػولکزد سٍدرسی ٍ ػولکزد کل اثز هؼٌی داري تز تؼذاد هیَُ در تَتِ، هتَسط ٍسى ( ضفاف، تیزُ ٍ ّیذرٍفلَهی)ًتایج ًطاى داد کارتزد خاکپَضْا : ًتایج

تِ ( ضفاف ٍ تیزُ)رٍش ًطاکاري تا خاکپَضْاي پلی اتیلي . اثز رٍش کاضت ٍ اثز هتقاتل خاکپَش ٍ رٍش کاضت تز ػولکزد سٍدرسی هؼٌی دار ضذ. داضت

ػذد ٍ  5/46ذاد هیَُ در تَتِ ٍ ػولکزد کل تِ تزتیة تیطتزیي تؼ. گزم در تَتِ تیطتزیي ػولکزد سٍدرسی را داضتٌذ 64/68٣گزم در تَتِ ٍ  24/681تزتیة تا 

 .گزم در تَتِ هزتَط تِ خاکپَش تیزُ تَد 88/6186

 . تز اساس ًتایج کارتزد خاکپَضْاي پلی اتیلٌی ضفاف ٍ تیزُ ٍ رٍش کاضت ًطایی جْت تَلیذ هحصَل سٍدرس خیار تَصیِ هی ضَد: ًتیجِ گیزي

 

  سٍدرسی، ػولکزد کل خیار ، خاکپَش، ػولکزد :ٍاصگاى کلیذي
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 هقذهِ

فزّبدی، . )ثِ هَادی کِ تَاًبیی ایجبد پَضص هحبفظتی ثز رٍی خبک یب اطزاف ریطِ ی گیبّبى را دارًذ در کطبٍرسی اغطالحبً خبکپَش گفتِ هی ضَد 

طَثت، کبّص تعذاد دفعبت آثیبری ثِ هحبسي کبرثزد خبکپَش ّوچَى افشایص عولکزد، سٍدرسی هحػَل، رضذ رٍیطی ثیطتز ثَتِ، حفظ ر(. 1378

خػَظ در هزاحل اٍلیِ کبضت، حذف سلِ ضکٌی، جلَگیزی اس تجوع ًوک ثز رٍی پطتِ ّب، کبّص آثطَیی، افشایص حبغلخیشی خبک، افشایص دهبی 

ذ کزثي در اطزاف گیبّبى جَاى، کٌتزل خبک، کٌتزل علف ّبی ّزس، تَلیذ هیَُ ثب کیفیت ثزتز، جلَگیزی اس توبس هیَُ ثب خبک، ثبال ثَدى سطَح دی اکسی

ًیبس ثِ سلِ . ثب کبرثزد خبکپَش پلی اتیلي سطح خبک ّوَارُ هزطَة هبًذُ ٍ تجخیز کوتز غَرت هی گیزد( kromer: 1982.)آفبت ٍ اهزاؼ هی ثبضذ

اتیلي سجت حزارتی ٍ رطَثتی هٌبست تز  هبلچ ّبی پلی(. 1378فزّبدی، ) ضکٌی ثز طزف هی ضَد ٍ تجوع ًوک رٍی پطتِ ّب ثِ حذاقل کبّص هی یبثذ

) خبک، تَسعِ ی استفبدُ اس کَد ٍ آة، کبّص ضستطَی هَاد غذایی، کبّص فزسبیص خبکی ٍ ثبدی، عولکزد ثبالتز ٍ سٍدرسی ٍ رضذ ثیطتز هی ضَد

1998 Baker: .)در ایي تحقیق ّذف دستیبثی ثِ رٍش کبضت هطلَة ٍ تَلیذ هحػَل سٍد رس هی ثبضذ . 

 رٍش ّا هَاد ٍ

تیوبر ّب عجبرت . ایي آسهبیص ثِ غَرت فبکتَریل در قبلت طزح ثلَک ّبی کبهل تػبدفی در چْبر تکزار ثب یک رقن ثذر خیبر سَپزداهیٌَس اًجبم ضذ

فلَهی ٍ ثذٍى پلی اتیلي ضفبف، تیزُ، ّیذرٍ) ٍ ًطب ثب خبکپَش ( پلی اتیلي ضفبف، تیزُ، ّیذرٍفلَهی ٍ ثذٍى خبکپَش) ثَدًذ اس ثذر ثب خبکپَش

سپس در ّز کیسِ . درغذ هبسِ استفبدُ ضذ50درغذ خبک هشرعِ ٍ 50ٍ تزکیت خبکی  10*10ثزای تْیِ ًطب اس کیسِ ّبی پالستیکی ثِ اثعبد (. خبکپَش

بعت ٍ دهب در س 24هذت رٍضٌبیی . یک عذد ثذر کطت ضذ ٍ کیسِ ّبی حبٍی ثذر ثعذ اس آثیبری در اتبقک رضذ در سیز ًَر هػٌَیی  قزار گزفتٌذ

پس اس تْیِ سهیي ٍ ایجبد جَی پطتِ تَسط ًْز کي آثیبری اٍلیِ اًجبم . رٍس ًطب سِ ثزگی تَلیذ ضذ 12ثعذ اس . درجِ سبًتی گزاد ثَد 30تب  25هحذٍدُ 

ثَتِ ثِ طَر تػبدفی  4در ّز کزت . سبعت ثعذ خبکپَش ثِ طَر کبهل در کف جَی ٍ دٍ طزف پطتِ ّب گستزاًیذُ ضذ ٍ سپس کطت اًجبم ضذ 48. ضذ

تعذاد هیَُ در ّز . گزم ثَد 75ضبخع ثزداضت یک هیَُ ثبسار پسٌذ ثِ ٍسى . در هزاحل ثعذ دادُ ّبی هَرد ًیبس اس ایي ثَتِ ّب جوع اٍری ضذ. اًتخبة ضذ

. د هیَُ در یک ثَتِ در کزت ثِ دست آهذضذ ٍ تعذا 4ثَتِ تقسین ثز  4ثَتِ در ّز چیي ضوبرش ضذ ٍ در پبیبى ثزداضت تعذاد هیَُ ّبی ثزداضت ضذُ اس 

ثزای رسن ًوَدار ّب استفبدُ  Ecxcellاس آسهَى داًکي ثزای هقبیسِ هیبًگیي ّب ٍ اس ًزم افشار . استفبدُ ضذ spssثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس ًزم افشار 

 . ضذ

 ًتایج ٍ تحث

اثز هعٌی داری ثز غفبت عولکزد کل، تعذاد هیَُ درثَتِ، هتَسط ٍسى هیَُ ٍ ( لَهی ضفبف ، تیزُ ٍ ّیذرٍف) ًتبیج ًطبى داد کِ کبرثزد خبکپَش ّب 

گزم هزثَط ثِ خبکپَش پلی اتیلي  78/1671ٍ   5/21ثِ طَریکِ ثیطتزیي تعذاد هیَُ در ثَتِ ٍ عولکزد کل در ثَتِ ثِ تزتیت . عولکزد سٍد رسی داضت

ثیطتزیي عولکزد سٍدرسی  (.درغذ 5احتوبل ).گزم هزثَط ثِ خبکپَش ّیذرٍفلَهی ثَد 16/80یَُ ثب ثبال تزیي هتَسط ٍسى ه. (درغذ 1احتوبل .)تیزُ ثَد

اثز رٍش کبضت ثز غفبت عولکزد کل، تعذاد هیَُ  (.درغذ 1احتوبل ).گزم در ثَتِ ثَد 25/122ٍ  37/127هزثَط ثِ خبکپَش ّبی ضفبف ٍ تیزُ ثِ تزتیت 

اثز هتقبثل رٍش کبضت ٍ . اهب اثز رٍش کبضت ٍ اثز هتقبثل ثز غفت عولکزد سٍد رسی هعٌی دار گزدیذ. دار ًگزدیذ در ثَتِ ٍ هتَسط ٍسى هیَُ هعٌی

( ضفبف ٍ تیزُ)در حبلیکِ تیوبرّبی ًطبء ثب خبکپَش ّبی پلی اتیلي . فبقذ عولکزد سٍد رسی ثَد( ثذٍى خبکپَش ٍ کطت هستقین ثذر) خبکپَش در تیوبر
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درغذ اس عولکزد کل  ثیطتزیي عولکزد  سٍد رسی را داضتِ ٍ ثِ عٌَاى  68/12گزم در ثَتِ ٍ  12/183درغذ ٍ  48/10گزم در ثَتِ  42/186ثِ تزتیت ثب 

  (.درغذ 1احتوبل ).تیوبر ّبی ثزتز ضٌبختِ ضذًذ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیبًگیي تیوبر ّبی هختلف ثزای غفبت عولکزدهقبیسِ .  1جذٍل 
a,b,c,d در غذ ًذارد1تیوبر ّبی دارای حزٍف هطتزک اختالف هعٌی دار در سطح 

 

 

تیوبر   اثزات تعذاد هیَُ در ثَتِ عولکزد کل هتَسط ٍسى هیَُ عولکزد سٍدرسی

هستقینکطت   B 47.92 a 77.92 a 1363 a 17.93 صًَتیپ رٍش  

ًطبییکطت   A 125.83 a 77.39 a 1361 a 17.4 کطت  

C 20.62 b 74.74 b 724 b 10.69 0 خبکپَش   

 خبکپَش پلی اتیلي ضفبف ضفبف A 127.37 a 78.16 a 1561 a 19.88 خبکپَش

A 122.25 ab 77.56 a 1671.78 a 21.5 ُخبکپَش پلی اتیلي تیز 

B 40.47 a 80.16 a 1491.16 a 18.62 خبکپَش ّیذرٍ فلَهی 

D 0 ab 76.54 b 692 b 11 هستقینکطت ×0خبکپَش   

اثزات 

 هتقبثل
Bc 71.62 a 78.84 a 1677.81 a 21.2 هستقین کطت×خبکپَش ضفبف  

Bc 72.88 ab 76.35 a 1565.75 a 20.5 ُهستقین کطت×خبکپَش تیز  

C 47.19 a 79.97 a 1516.05 a 19 هستقین کطت×خبکپَش ّیذرٍفلَهی 

1هستقین  C 41.25 b 72.93 b 75/756  b 10.38 ًطبییکطت ×0خبکپَش  

A 183.12 ab 77.48 a 1444.25 a 18.5 ًطبییکطت ×خبکپَش ضفبف  

A 186.42 a 78.77 a 1777.8 a 22.5 ًُطبییکطت ×خبکپَش تیز  

B 92.5 a 80.38 a 1466 a 18.25 ٍکطت×فلَهیخبکپَش ّیذر  ًطبیی 
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A :کطت هستقین ثذٍى خبکپَش 

B :کطت هستقین ثب خبکپَش ضفبف 

C : تیزُکطت هستقین ثب خبکپَش 

D :ت هستقین ثب خبکپَش ّیذرٍفلَهیکط 

E :ًطب ثذٍى خبکپَش 

F : ثب خبکپَش ضفبفًطب 

G :ًُطب ثب خبکپَش تیز 

H :ًطب ثب خبکپَش ّیذرٍ فلَهی 

 

 
 هقایسِ ػولکزد سٍد رسی در تیوارّاي هختلف 6ًوَدار 

 

 ًتیجِ گیزي کلی

کِ تبثیز آى در افشایص   .ًطبیی ثِ هحػَل سٍد رس در کطت خیبر دست یبفت ٍ رٍش کبضتهیتَاى ثب استفبدُ اس خبکپَش ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دست آهذُ 

 .ثبسدُ اقتػبدی ٍ ثْجَد ٍضع اقتػبدی کطبٍرساى ثِ غَرت هحسَس قبثل هطبّذُ خَاّذ ثَد

 هٌاتغ
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ABSTRACT 
 

Introduction: Using mulch lead to earliness, decreasing water usage, weed control and so on. Transplanting 

method is a usual method for earliness.  

Material and methods: In order to determine the effect of mulches and planting method on early yield, total yield 

and yield components of field cucumber cv. Superdaminus, a factorial experiment was carried out based on 

randomized complete block design with four replications. Mulches contain four levels (transparency polyethylene, 

dark polyethylene, hydrophlom and control without mulch) and planting method contain two levels (direct seed 

planting and transplanting).  

Results and discussion: Results showed that application of mulches (transparency, dark and hydrophlom) had 

significant effect on fruit number per plant, fruit mean weight and early and total yield. Effect of planting method 

and interaction of mulch and planting method on early yield was significant. Transplanting method with 

transparency and dark polyethylene produced the highest early yield, 186.42 and 183.12 g/plant, respectively. The 

highest fruit number per plant and total yield belong to dark polyethylene mulch. Based on results, application of 

transparency and dark polyethylene mulches is recommended for producing early yield in cucumber. 
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