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سیدحسن موسوی، دکتری باغبانی و محقق بخش تحقیقات سبزی صیفی 
وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

ساسان کشاورز، کارشناس ارشد اصالح نباتات و محقق بخش تحقیقات 

سبزی صیفی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

  مشخصات گیاه شناسی
خیار گیاهی یک ســاله اســت که حدود 30 گونه 
آن در آســیا و آفریقا به ثبت رسیده است. ریشه خیار 
ســطحی و گســترده اســت و فقط تعداد معدودی از 
ریشــه ها می توانند بیش از عمق 0/5 متری نفوذکنند. 
انشــعابات زیاد اطراف ریشــه باعث می شود تا سیستم 
ریشــه ای این گیاه ســطحی و در عمق کمی از خاک 
قرار گیرند ولی درخاک های ســبک می توانند تا عمق 
80 ســانتی متری نیز نفوذ کنند. برگهــای بوته خیار 
بسیار پهن و بزرگ بوده و به وسیله دمبرگ هایی بزرگ 
به صورت متناوب به ســاقه متصل شده اند. ساقه خیار 
به رنگ سبزروشــن، آبدار و داراي پوســت نازک است. 
بســته به نوع رقم و جمعیت ممكن اســت کرک ها و 
یا خارهایي در روي ســاقه مالحظه شود. معموالً روي 
بوته خیار بین 5 تا 8 ســاقه فرعي مشــاهده می شود. 
خیــار گیاهی یک پایه اســت ولی گل هــای نر و ماده 
آن از هم جدا هســتند.گل های نر معمــوالً به صورت 
 گروهــی ولــی گل های مــاده به طــور جداگانه ظاهر 
می شوند.گل های نر زودتر از گل های ماده ظاهر شده و 
تعداد آنها نیز بیشتر است. بعضی از ارقام خیار گل های 

دوجنســی دارند. میوه خیار از نظر گیاه شناســي 
شفت به حســاب مي آید که  برون بر نازک، میان 
بر گوشــتي و درون بر آن به علت حضور بذر نیمه 
سخت اســت. رنگ میوه از سبز روشن تا سبزتیره 
متغیر و ســطح آن مي تواند کرکدار، داراي خار و 
یا فاقد هر دو باشــد. به طور کلــي صفات ظاهري 
 میــوه عامل مهمــي در شناســایی و طبقه بندي
 جمعیت هاي گیاه بشــمار مــي رود. معموالً میوه 
خیار نارس برداشــت مي شود مگر اینكه تولید بذر 
مد نظر باشــد. در صورتي که میــوه خیار به موقع 
چیده نشود، رشد آن ســایر گل هاي ماده را تحت 
تاثیر هورموني  قرار مي دهد و رشــد سایر میوه هارا 

کند ویا متوقف مي کند. 
  آب و هوای مناسب

    خیار گیاهي مناسب براي مناطق گرمسیري 
و نیمه گرمســیري اســت. حداقل دما برای جوانه 
زدن بذر خیار 12 درجه ســانتیگراد و مناسبترین 
دامنه دمائي براي رشــد و تولیــد میوه 23 تا 27 
درجه سانتیگراد است. در دماي باالتر از 30 درجه 
سانتیگراد گیاه به رشد رویشي تمایل پیدا مي کند 

و میــزان  میوه  کاهش مي یابد. بــا کاهش دما تا 23 
درجه تمایل گیاه به تولید گل بیشــتر مي شــود. در 
دمای پایین تر از 23 درجه، رشــد کند شده و عملكرد 
کاهش پیدا مي کند. تغییرات شدید دمای شب و روز 
و میزان دمای کم در شب می تواند باعث کاهش طعم 
و مزه، تلخی خیار، بدشكل شدن میوه ها و نیز افتادن 
میوه های کوچک شــود. دمای حداکثر برای خیار 40 

درجه سانتیگراد گزارش شدهاست. 
  خاک و کود

به طورکلی خیار درهر نوع خاکی قابل کشت است 
ولی خاک مناسب برای خیار تشكیل شده است از 20 
تا 40 درصد ذرات خاک و 60 تا 80 درصد حفره های 
هوا )حفره هــای آب 40 تا 50 درصد و حفره های هوا 
20 تا 30 درصد(. کودهای آلی مثل کودهای حیوانی، 
کمپوســت ویا تــورب می توانند این شــرایط ایده آل 
را فراهــم کنند. خیار با کیفیــت عالی در خاک های 
ســبک و گرم با آب کافی به عمل می آید. زمین های 
خیلی سرد و خیلی گرم برای کشت این گیاه مناسب 
نیستند. چنان چه زودرســی مورد توجه باشد، خاک 
بایــد شــنی و لومی باشــد ولی چنان چــه محصول 

تاریخچه
بــا نــام علمــی Cucumis sativus L. گیاهــی  خیــار 

از خانــواده کدوئیــان میباشــد. مبــداء و منشــاء ایــن گیــاه 

کامــاًل مشــخص نیســت ولی بــه احتمال زیــاد بومــی مناطق 

گرمســیری آســیا )هندوســتان( و آفریقــا میباشــد. بــه نظــر 

 
می رســد خیار از هندوستان از طرف شرق به چین و از طرف غرب 

به آســیای صغیر، شــمال آفریقا و جنوب اروپا راه یافته است. خیار 

حدود 300 ســال قبل از میالد در رم و یونان قدیم کشت می شده 

اســت. در قرون وسطی کشت خیار تقریبًا در سراسر اروپا گسترش 

پیدا کرد. خیار توسط کریستف کلمب به دنیای جدید راه پیدا کرد.

کاشت، داشت و برداشت خیار
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بیشــتری موردنظر اســت، بایــد آن را در خاک های 
رســی لومــی بكاریم. خیار نســبت بــه دو نوع کود 
دامی و شــیمیایی عكس العمل مثبت نشان می دهد. 
 مقــدار کود دامی برای این گیاه بــه عواملی هم چون 
حاصل خیــزی خاک، میزان کود دامی داده شــده در 
کشــت قبلی، نوع کشــت قبلی و باالخــره قرار دادن 
گیاهان تیــره بقوالت در تناوب بســتگی دارد. اگر از 
نظر مصــرف کود دامــی محدودیتی وجود نداشــته 
باشــد، می توان بین 25 تا 30 تن در هكتار کوددامی 
بــه زمین اضافه نمود. در بســیاری از نقاط اســتفاده 
از کود ســبز نیز معمول اســت. در نقاطی که از کود 
دامی و کود سبز استفاده نمیشود، استفاده از کودهای 
شــیمیایی ضروری اســت. مقدار و نوع آن بستگی به 
درجــه حاصل خیزی خاک و هــم چنین محصوالتی 
 که قبــاًل در زمیــن کاشــته شــده اند، دارد. مقدار
 100 تا 120 کیلوگرم ازت، 150 تا 180 کیلوگرم فسفر 
و در حدود 70 تا 80 کیلوگرم پتاس در هكتار توصیه 
می شود. البته مقداری از کود ازته را نیز به صورت سرک 
به خاک می دهیم. کود ســرک را میتوان در دو یا سه 
مرحله به زمین اضافه کرد. اولین مرحله وقتی است که 
 شاخه های فرعی شروع به رشد می کنند. در هر مرتبه 
می تــوان بین 40 تا 60 کیلوگرم کــود ازته به زمین 
داد. ازت در رشــد رویشی و همچنین رشد میوه نقش 

مهمی دارد. 
  آماده سازي زمین : 

    در نواحي معتدل کشور، کشــت خیار به صورت 
بهاره انجام مي شود ولي در نواحي گرم نظیر خوزستان 
کشت در زمستان انجام مي گیرد.  به هرحال گیاه خیار 
براي تولید عملكرد مناســب نیاز به آماده سازي بستر 
مناســب دارد. در کشت هاي بهاره معموالً آماده سازي 
زمیــن از ماه ها قبل یعني در فصل زمســتان صورت 
مي گیرد. شخم اولیه عمیق بوده و معموالً پس از شخم 
اولیه تا 30 تن در هكتار کود دامي کاماًل پوســیده به 
خاک اضافه مي شــود . معموالً این امر باعث مي شود 
که بافت خاک براي کشــت خیار آماده شــود. شخم 
ثانویه قبل از کاشــت و در اوایل بهار در کشــت هاي 
بهاره یا اوایل زمســتان در نواحي گرم و در کشت هاي 
زمســتاني صورت مي گیرد.  خاک هایــي که غني از 
مواد آلي هســتند براي کشت خیار مناسب تر هستند. 
معموالً آماده ســازي زمین زراعــي به صورت جوي و 
پشــته انجام مي گیرد. عرض جوي ها 60 ســانتیمتر 
 و عرض پشــته ها بیــن 1/5 تا 2 متــر در نظر گرفته 
مي شود. کشت در دو طرف جوي انجام مي شود. فاصله 
بوته ها بسته به رقم از 30 تا70 سانتیمتر متغیر است. 
در ایران کشــت و برداشــت  خیار به صورت سنتي و 

بدون استفاده از ماشین صورت مي گیرد. 
  کاشت، داشت، برداشت

چون بوته خیار نســبت به سرما حساس می باشد، 
کاشــت آن تا برطرف شــدن خطر یخ بندان به تعویق 
می افتد. وقتی که زمین به جوی پشــته تبدیل شــد، 
جوی ها را پر از آب کرده و به محض گاورو شدن زمین 
و هنگامی کــه بتوان در مزرعه کار کرد بذور به صورت 
کپ های در باالی داغآب کاشــته می شود. نحوه عمل 
بدین ترتیب اســت که بذور قباًل خیســانده می شوند 
)حدود 24 ســاعت قبل( و پس این که در منطقه داغ 
آب حفرهای به عمق تقریبی 4 الی 5 سانتیمتر ایجاد 
گردید، اقدام به کاشــت بــذر مینمایند. معموالً در هر 
حفــره 3 تا 4 عــدد بذر ریخته و ســپس روی آنها را 
با خــاک می پوشــانند. انداره عرض پشــته به عوامل 
مختلفــی هم چون نوع رقم، ادوات مورد اســتفاده در 
کشــت، روش آبیاری و مدیریت زراعی بســتگی دارد. 
در خاکهاي ســبک معموالً عمــق فاروها را میتوان در 
حدود 30 تا 35 ســانتیمتر در نظر گرفت  و کشت را 
در دو طرف پشته انجام داد ولي در خاک هاي سنگین 
معمــوالً عمق فارو بین 30 تا 50 ســانتي متر در نظر 
 گرفته مي شــود. یكی دو هفته بعد از کشت، وقتی که 
بوته ها 3 تا 4 برگه شدند، اقدام به تنک کردن می شود. 
نحــوه تنک کردن به این صورت اســت که یا با ناخن 
بوته های اضافی از روی ســطح خاک قطع می گردند و 
یا با قیچی باغبانی اینكار انجام می شود. در هر صورت، 
به ریشه ی بوته های باقیمانده نباید صدمه ای وارد آید. 

ریشــه ی گیاهان این تیره بسیار حساساند و به محض 
کوچک ترین صدمه، گیاه خشــک می شود. مقدار بذر 
مــورد نیاز برای کشــت یک هكتار خیــار بین 3 تا 4 

کیلوگرم متغیر می باشد. 
از جملــه عوامــل محیطی که باعــث عدم خروج 
جوانه از خاک می گردد، ســله بستن زمین می باشد. 
بارندگی های زیاد در اوایل دوره کاشت می تواند باعث 
ســله بستن زمین شــود. در صورت مشــاهده چنین 
وضعیتی، با استفاده از ادواتی هم چون بیلچه، بایستی 

با دقت زیاد اقدام به سلهشكنی شود. 
معمــوالً میــوه خیار به صــورت نارس برداشــت 
مي شــود. اولین برداشت 60 الی 70 روز پس از کاشت 
می باشد. برای برداشت خیار به صورت نارس باید مرتب 
در مزرعه گردش کرد و خیارهای ســبز قلمی را چید. 
برداشت به فاصله دوتا سه روز از یكدیگر انجام می شود. 
برداشــت برای خیارشــور روزانه انجام می شــود. در 
صورتي که هدف تولید بذر باشد باید اجازه داد تا میوه 
کاماًل رشد کرده ودوره رشــد فیزیولوژیكي خود را به 
پایان برساند. در شرایط فضاي آزاد معموالً یک آبیاري 
بین دو برداشت انجام مي شود. تعداد چین ها با توجه 
به رقم و شــرایط محیطي و آماده سازي زمین ممكن 
است تا 20 بار هم انجام شود. برداشت مكانیزه در ایران 
مرسوم نیســت ولي در کشورهایي که درزمینه صنایع 

تبدیلي خیار فعالتر هستند، بسیار استفاده می گردد. 


