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  1390بهار 
سرشـار از ويتـامين هـاي     و جاليزي مهم خربزه يكي از محصوالت: اهميت خريزه 

A,B,C  ميوه شـيرين و آبـدار آن در اواخـر     . است اسيمپت و كلسيم،فسفر عناصرو
بـه صـورت    .است  جات فراوانترين و پر مصرفترين ميوه از بهار و در طول تابستان
بـذر آن بـه عنـوان آجيـل و      .شود مصرف ميو غيره فالوده  ،تازه خوري ، آب ميوه 

  .پوست ميوه و ساقه و برگ مورد تغذيه دام قرار مي گيرد
  .داردقند ارزش غذايي زيادي درصد  12-15خربزه با حدود 

 را كشـورهاي اروپـايي بيشـتر طـالبي     مـردم خربزه و مردم كشورهاي آسيايي عمدتا 
  .كنندمصرف مي

 حـدود   88-89سيستان و بلوچستان در سال زراعي ستانادر  خربزه سطح زير كشت
 هزار تـن  100تن در هكتار و كل توليد حدود  18با ميانگين عملكرد  هكتار هزار 6

بـا توجـه بـه    . دگـرد كشت وكار مـي   ي منطقه سيستانه كه در اكثر روستاهابود
زودرس بودن نسبت به ساير نقاط كشور ، مازاد توليد عالوه بر بازارهاي داخلي 

 .استان، به ساير نقاط كشور صادر مي شود

با  آنهامهمترين . محلي خربزه كشت مي شود توده هاي  ستانادر   :ارقام خربزه
سفيدك خط دار،مالموسي ايي، زابلي، پاكسـتاني، نبـي   : عبارتند از  اسامي محلي

و ترمـه كـه رقـم     ،چپات اشـتري جاني، جنتي، اقجوني خط دار، قندك، برگ ني
  .سفيدك خط دار رقم غالب منطقه است 

  
  

::توده های خربزه استان   توده های خربزه استان   

  
, رسـانتي متـ   22طـول ميـوه    به طور ميـانگين : مشخصات  ميوه خربزه سفيدك

شـكل ميـوه تخـم    , رنگ ميوه سفيد متمايل به كرمـي , سانتي متر 17عرض ميوه 
, عدد بذر در هـر ميـوه   570, درصد قند 15, شيار روي پوست 11داراي , مرغي

ميوه رسـيده در   3گرم و تعداد  31گرم، وزن بذر هر ميوه  55وزن هزار دانه بذر 

عملكـرد هـر بوتـه     لوگرم، كي 5/2در شرايط مطلوب ، وزن متوسط ميوه . هر بوته
 .تن در هكتار دارد 25كيلو و عملكرد حدود  5/7

  
براي مصرف محلي مناسب  داراي كيفيت و عطر و طعم خوبي بوده و رقم سفيدك

پوسـت   وبافـت گوشـت نـرم     اينكـه  ليلاما براي انتقال به ساير مناطق ، بد ،است
با  .صادرات آن نيست  كاغذي و ضعيف دارد، امكان حمل و نقل به نقاط دورتر و

در جعبه هـاي   -1: به مناطق دورتر بايستي انتقال براي توجه به عطر و طعم خوب
تبديل به ساير فرآورده  -2مناسب بسته بندي و با كاميون سردخانه دار منتقل شود 

  ها از جمله آبميوه، پالپ و كمپوت و غيره 
نـد ارقـام قنـدك،    همچنين الزم است  ارقـام بـا پوسـت و گوشـت سـفت تـر مان      

ايـن ارقـام قابليـت     .پاكستاني، جنتي، شادگاني، هلمنـدي در منطقـه توسـعه يابـد    
  .نگهداري و حمل و نقل بيشتري دارند

در زيـر   ،اسفند تـا اواسـط فـروردين مـاه      در هواي آزاد از نيمه دوم زمان كاشت
  .دمي باش و مالچ پالستيكي اوايل اسفند ماه پوشش پالستيك اوايل بهمن ماه

 .به زمين داده شودبر اساس نتيجه تجزيه خاك  كود شيميائي:  كاشت تهيه زمين و
كيلـوگرم   150كيلوگرم كود سـولفات پتاسـيم،    200 حدود به طور كلي مصرفاما 

 توصـيه مـي  كيلوگرم اوره در هكتار با شخم بـه مزرعـه    50سوپرفسفات تريپل و 
   .شود

جـوي و   , بـا نهـركن  يسـك زده و  دشـخم و  زمين را  ،پس از پخش كود شيميائي
-5/2در صورت كشت يك طرفه فاصله جوي و پشته حـدود  . تهيه مي گرددپشته 

بذور خربزه  .متر انتخاب مي گردد  3-5متر و در صورت كشت دو طرفه حدود  2
در روي پشته ها و باالي داغ آب بـه   ،ده اندنموخيس  ساعت 12-24حدود  را كه

  2-3در هـر كپـه   . كشـت مـي نماينـد   ورت كپه اي سانتي متري بص 25-40فاصله 



و روي آن را با خاك كـامالً نـرم مـي     شتسانتي متر ك 3-4عدد بذر به عمق حدود 
  .پوشانند

براي افزايش توليد و درآمد بهتر اسـت روي پشـته   : كشت مخلوط و توام با خربزه
آب بين بوتـه  بذور كنجد، آفتابگردان، ماش، سورگوم و در باالي داغ  ،همراه با شخم

  .، باميه و غيره كشت گردد) ماك(هاي خربزه ، لوبيا محلي
زود  و برداشـت   نمـودن  به منظـور زودرس :كشت زير پالستيك و مالچ پالستيكي

يك در بهمن ماه و كشـت در زيـر   تبا كشت در زير پوشش پالسمي توان محصول تر
آب، محصـول   مالچ پالستيكي در اوايل اسفند، عالوه بـر صـرفه جـويي در مصـرف    

در ايـن صـورت عـالوه بـر     . وارد بازار نموددر ارديبهشت و اوايل خرداد  را خربزه
ضـمنا محصـول در   . باعث افزايش درآمد كشاورزان مـي شـود  كاهش مصرف آيب، 

  .هواي سردتري بدست مي آيد كه ماندگاري بيشتري دارد
  : مراقبت هاي زراعي و داشت خربزه 

آبياري زياد از كيفيت . روز يكبار آبياري مي شود3-4حدودبرحسب نياز  :آبياري 
بايستي دقت شود كه ارتفاع آب در  .كاسته و باعث افزايش بوته ميري مي شود ميوه

  .جوي زياد باال نيايد و پاي بوته و محل طوقه آب نماند
كيلوگرم در هكتار بعد از گلدهي تا 150حدودسرك به مقدار  اوره به صورت كود

  . برداشت داخل جوي با آبياري به مزرعه داده شود
تنـك   بوته هاي اضافي بايستي برگي  4-5در مرحله  :بوته  و خاك دادن پايتنك 
بوته سالم و قوي را انتخاب كرده و بقيه از محل طوقـه حـذف     1-2معموالً  .شوند 

در . پاي بوته خـاك داده مـي شـود   بر اثر وزش باد  بوتهه جلوگيري از صدم براي. مي گردند
  .اين موقع علفهاي هرز نيز وجين مي گردد

پس از رشد بوته ، الزم است شاخه هاي آن بر روي پشته هدايت شود، تا ميوه ها با 
   .آب تماس نداشته و داخل جوي نيفتد

ساقه هاي فرعـي  بعد از چهار برگه شدن بوته خربزه و ظهور اولين   :و تراش هرس
تمام ساقه هاي فرعي ثانويـه  سپس  .ساقه اصلي را بعد از برگ دوم حذف مي كنند, 

همچنين گل هاي نر و ماده و ميوه هاي تشكيل  كه در محور برگها بوجود مي آيند و
  .شده تا برگ ششم حذف مي گردد

توليـد   بـراي  .ميوه و حذف بقيه گلها و ميوه ها  2-4انتخاب و نگهداري   :گلگيري
 بوتـه در برگي از همان ميوه را  ،خسارت مگس خربزهو جلوگيري از  محصول سالم

بتدريج كه ميوه درشت مي شود تا موقعيكه به نصـف   . شودپيچيده و زير خاك 
  . با خاك پوشانده مي شود ي آنرو، اندازه طبيعي خود رسيد

به بوته هاي  بزهعروسك خر آگروتيس ودر مراحل اوليه  :خربزه آفات و بيماريهاي
كوچك خسارت مي زنند كه با استفاده از طعمه مسموم ليندين يا سوين با سبوس 

و سرخرطومي جاليز باعث  مگس خربزه . درصد با آنها مبارزه شود  2به نسبت 
 .با سموم مناسب از جمله ديازينون كنترل مي شوند كهكرمو شدن ميوه مي شوند 

موجب از بين رفتن بوته مي  ساق سياه خربزه بيماري وبوته ميري  بيماري هاي 
شوند كه با جلوگيري از غرقاب شدن طوقه گياه تا حدود زيادي پيشگيري مي شوند 

 .  
 پشمك خيارك و :شامل ستاناروشهاي مصرف خربزه در : برداشت محصول 

ه و ميو) گلو( ميوه كامال رسيده , ) ترك( ميوه نيمه رسيده , ) مرحله اوليه رشد ميوه(
مي برداشت محصول خربزه در مرحله رسيده كامل انجام بيشترين . خشك شده است

. مرغوبيت مي رسد گيرد زيرا فقط در اين مرحله است كه ميوه به حداكثر شيريني و
ايجاد : برداشت از مشخصات زير استفاده مي شود جهت تشخيص زمان رسيدن و

رجسته شدن شبكه روي پوست ب ميوه،شكافهاي باريك در ناحيه اتصال ميوه به دم 
  .زمان برداشت از ارديبهشت تا مردادماه است .نرم شدن نوك ميوهو  ميوه 

پس از پسروي آب درياچه و : كشت خربزه ديم در اراضي درياچه هامون
بيش از . گاوروشدن زمين، در بهار و اوايل تابستان اقدام به كشت خربزه مي گردد

به صورت نارس خيارك و به اصطالح محلي درصدخربزه توليدي درياچه   60
به . مي شود مصرفدر اين مرحله بذور نرسيده و با ميوه . پشمك برداشت مي گردد

علت برداشت در تابستان و پاييز كه خارج از فصل معمول منطقه است، فروش و 
محصول توليدي به علت عدم مصرف سم و كود و حتي عدم .درآمد خوبي دارد
  .الم و ارگانيك است آبياري، كامال س

  

با توجه به عطر و طعم مطلوب خربزه محلي ، و  :تبديل و فرآوري خربزه - 
بدست آمدن تكنولوژي تبديل به كمپوت، پالپ، آبميوه ، ترشي و غيره و به علت 
توليد انبوه در مدت كم و با توجه به گرماي خرداد و تيرماه،الزم است بخش 

رگاه هاي كوچك و متوسط چند منظوره احداث خصوصي در اين زمينه فعال و كا
تا عالوه بر امكان انتقال آن به ساير مناطق، باعث افزايش درآمد و اشتغال  ،نمايد

  .در منطقه گردد
  :پيشنهادات

تامين اعتبار براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي و تحقيقي ترويجي براي شناسايي  -1
و درصد قند بيشتر و ارقام ارقام با پوست ضخيم و گوشت سفت و درصد گوشت 

  .و غيره ، سلكسيون و اصالح توده ها، بسته بنديمناسب تازه خوري و تبديلي
  .بسته بندي مناسب  در منطقه با توليد بذر ارقام برتر -2
پيگيري راه اندازي صنايع تبديلي از جمله پالپ ، آبميـوه، نوشـابه، كمپـوت و     -3

  .غيره 
ورد نياز و پيگيري امكان خريد توافقي در سـالهايي  تامين به موقع نهاده هاي م -4

  .كه سطح زير كشت بيش از حد تقاضاي بازار است
  .براي كاهش مصرف آبآبياري نواري تيپ و زيرزميني سفالي  توسعه -5
  .از مالچ و تونل كوتاه پالستيكي  زودرس نمودن محصول با استفاده -6
جعبـه هـاي    روه بـر بسـته بنـدي د   براي انتقال به ساير مناطق الزم اسـت عـال   -7

  . مناسب، از كاميون هاي سردخانه دار استفاده شود
  

  


