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  حمزه علی احمدي: تهیه و تنظیم

  1390بهار 
سرشـار از ویتـامین هـاي     و جالیزي مهم خربزه یکی از محصوالت: اهمیت خریزه

A,B,C  میوه شیرین و آبـدار آن در اواخـر   . است اسیمپت و فسفر کلسیم، عناصرو
به صـورت   .است جات فراوانترین و پر مصرفترین میوه از بهار و در طول تابستان

بذر آن بـه عنـوان آجیـل و     .شود مصرف میو غیره فالوده   ،تازه خوري، آب میوه
  .پوست میوه و ساقه و برگ مورد تغذیه دام قرار می گیرد

  .داردد ارزش غذایی زیادي درصد قن 12 -15خربزه با حدود 
 را کشـورهاي اروپـایی بیشـتر طـالبی     مردمخربزه و مردم کشورهاي آسیایی عمدتا 

  .کنند مصرف می
 88  -89سیسـتان و بلوچسـتان در سـال زراعـی     ستانادر  خربزه سطح زیر کشت

 100تن در هکتار و کل تولیـد حـدود    18با میانگین عملکرد  هکتار هزار 6حدود 

بـا    .دگـرد کشت وکار مـی   ي منطقه سیستانه که در اکثر روستاهابود هزار تن
توجه به زودرس بودن نسبت به سایر نقاط کشور، مازاد تولید عالوه بر بازارهاي 

 .داخلی استان، به سایر نقاط کشور صادر می شود

با   آنهامهمترین . محلی خربزه کشت می شود توده هاي  ستانار د : ارقام خربزه
مالموسی ایی، زابلی، پاکستانی، نبی  سفیدك خط دار،: ی عبارتند از اسامی محل

و ترمه کـه رقـم    چپات اشتري ،جانی، جنتی، اقجونی خط دار، قندك، برگ نی
  .سفیدك خط دار رقم غالب منطقه است

  
  

: : توده ھای خربزه استان   توده ھای خربزه استان   

  
, متـر سـانتی   22طـول میـوه    به طور میانگین: مشخصات  میوه خربزه سفیدك

شـکل میـوه تخـم    , رنگ میوه سفید متمایل به کرمی, سانتی متر 17عرض میوه 
, عدد بذر در هر میـوه  570, درصد قند 15, شیار روي پوست 11داراي , مرغی

میوه رسیده در  3گرم و تعداد  31گرم، وزن بذر هر میوه  55وزن هزار دانه بذر 

عملکرد هـر بوتـه    کیلوگرم،  5/2در شرایط مطلوب ، وزن متوسط میوه . هر بوته
 .تن در هکتار دارد 25کیلو و عملکرد حدود  5/7

  
براي مصرف محلی مناسب  داراي کیفیت و عطر و طعم خوبی بوده و رقم سفیدك

پوسـت   وبافـت گوشـت نـرم     اینکه لیلاما براي انتقال به سایر مناطق ، بد ،است
 .نیست  و صادرات آن  کاغذي و ضعیف دارد، امکان حمل و نقل به نقاط دورتر

در جعبـه   -1: به مناطق دورتر بایسـتی  انتقال براي با توجه به عطر و طعم خوب
تبدیل بـه سـایر    -2هاي مناسب بسته بندي و با کامیون سردخانه دار منتقل شود 

  فرآورده ها از جمله آبمیوه، پالپ و کمپوت و غیره 
ماننـد ارقـام قنـدك،    همچنین الزم است  ارقام بـا پوسـت و گوشـت سـفت تـر      
ایـن ارقـام قابلیـت     .پاکستانی، جنتی، شادگانی، هلمندي در منطقـه توسـعه یابـد   

  .نگهداري و حمل و نقل بیشتري دارند
در زیـر   ،اسفند تا اواسط فـروردین مـاه    در هواي آزاد از نیمه دوم زمان کاشت

  .باشدمی  و مالچ پالستیکی اوایل اسفند ماه پوشش پالستیک اوایل بهمن ماه
 .به زمین داده شودبر اساس نتیجه تجزیه خاك  کود شیمیائی: کاشت تهیه زمین و

کیلـوگرم   150کیلوگرم کود سولفات پتاسیم،  200 حدود به طور کلی مصرفاما 
        توصـیه کیلـوگرم اوره در هکتـار بـا شـخم بـه مزرعـه        50سوپرفسفات تریپل و 

   .شود می
جـوي و   , بـا نهـرکن  دیسک زده و شخم و ا زمین ر ،پس از پخش کود شیمیائی

-5/2در صورت کشت یک طرفه فاصله جوي و پشته حدود . تهیه می گرددپشته 
خربزه  بذور  .متر انتخاب می گردد 3-5متر و در صورت کشت دو طرفه حدود  2

در روي پشته ها و باالي داغ آب به  ،ده اندنموخیس  ساعت 12 -24حدود  را که
  2-3در هـر کپـه   . کشت می نماینـد تی متري بصورت کپه اي سان 25-40فاصله 



     و روي آن را بـا خـاك کـامالً نـرم     شـت سانتی متر ک 3-4عدد بذر به عمق حدود 
  .می پوشانند

براي افزایش تولید و درآمد بهتر است روي پشـته  : م با خربزهأکشت مخلوط و تو
در باالي داغ آب بین بوته  بذور کنجد، آفتابگردان، ماش، سورگوم و ،همراه با شخم

  .، بامیه و غیره کشت گردد) ماك(هاي خربزه ، لوبیا محلی
زود  و برداشـت  نمـودن  به منظور زودرس :کشت زیر پالستیک و مالچ پالستیکی

یک در بهمن ماه و کشت در زیر تبا کشت در زیر پوشش پالسمی توان محصول تر
ه جـویی در مصـرف آب، محصـول    مالچ پالستیکی در اوایل اسفند، عالوه بر صرف

در این صورت عـالوه بـر   . وارد بازار نموددر اردیبهشت و اوایل خرداد  را خربزه
ضـمنا محصـول در     .باعث افزایش درآمد کشاورزان می شود، آبکاهش مصرف 

  .هواي سردتري بدست می آید که ماندگاري بیشتري دارد
  : مراقبت هاي زراعی و داشت خربزه 

آبیاري زیاد از کیفیت . روز یکبار آبیاري می شود 3-4 حدودسب نیاز برح :آبیاري 
بایستی دقت شود که ارتفاع آب در   .کاسته و باعث افزایش بوته میري می شود میوه

  .جوي زیاد باال نیاید و پاي بوته و محل طوقه آب نماند
کیلوگرم در هکتار بعد از گلدهی تا  150حدودسرك به مقدار  اوره به صورت کود

  . برداشت داخل جوي با آبیاري به مزرعه داده شود
تنک  بوته هاي اضافی بایستی برگی  4 -5در مرحله  :بوته و خاك دادن پايتنک 

بوته سالم و قوي را انتخاب کرده و بقیه از محل طوقه حذف  1 -2معموالً  .شوند 
در  . پاي بوته خاك داده می شودبر اثر وزش باد  وتهبجلوگیري از صدمه  براي. می گردند

  .این موقع علفهاي هرز نیز وجین می گردد
 میوه هـا    پس از رشد بوته، الزم است شاخه هاي آن بر روي پشته هدایت شود، تا

   .با آب تماس نداشته و داخل جوي نیفتد
اقه هاي فرعی بعد از چهار برگه شدن بوته خربزه و ظهور اولین س  :و تراش هرس

تمام ساقه هاي فرعی ثانویه سپس  .ساقه اصلی را بعد از برگ دوم حذف می کنند, 
همچنین گل هاي نر و ماده و میوه هاي تشکیل  که در محور برگها بوجود می آیند و
  .شده تا برگ ششم حذف می گردد

تولیـد  براي  .امیوه و حذف بقیه گلها و میوه ه 2 -4انتخاب و نگهداري   :گلگیري
 بوتهدر برگی از همان میوه را  ،خسارت مگس خربزهو جلوگیري از  محصول سالم

بتدریج که میوه درشت می شود تا موقعیکه به نصـف   .شودپیچیده و زیر خاك 
  . با خاك پوشانده می شود ي آنرو، اندازه طبیعی خود رسید

به بوته هاي  هعروسک خربز آگروتیس ودر مراحل اولیه  :خربزه آفات و بیماریهاي
کوچک خسارت می زنند که با استفاده از طعمه مسموم لیندین یا سوین با سبوس 

و سرخرطومی جالیز باعث کرمو  مگس خربزه . درصد با آنها مبارزه شود 2به نسبت 
بیماري  .با سموم مناسب از جمله دیازینون کنترل می شوند کهشدن میوه می شوند 

موجب از بین رفتن بوته می شوند که با  ق سیاه خربزهبیماري سا وبوته میري  هاي 
  . جلوگیري از غرقاب شدن طوقه گیاه تا حدود زیادي پیشگیري می شوند

 پشمک خیارك و :شامل ستاناروشهاي مصرف خربزه در : برداشت محصول
و میوه ) گلو( میوه کامال رسیده , ) ترك( میوه نیمه رسیده , ) مرحله اولیه رشد میوه(

برداشت محصول خربزه در مرحله رسیده کامل انجام بیشترین   .شده است خشک
      مرغوبیت گیرد زیرا فقط در این مرحله است که میوه به حداکثر شیرینی ومی 

       برداشت از مشخصات زیر استفاده  جهت تشخیص زمان رسیدن و. می رسد
رجسته شدن میوه، بدم ایجاد شکافهاي باریک در ناحیه اتصال میوه به : می شود

زمان برداشت از اردیبهشت تا  .نرم شدن نوك میوهو  شبکه روي پوست میوه 
  .مردادماه است

پس از پسروي آب دریاچه و : کشت خربزه دیم در اراضی دریاچه هامون
بیش از . گاوروشدن زمین، در بهار و اوایل تابستان اقدام به کشت خربزه می گردد

دریاچه  به صورت نارس خیارك و به اصطالح محلی  خربزه تولیدي درصد 60
به . می شود مصرفدر این مرحله بذور نرسیده و با میوه . پشمک برداشت می گردد

علت برداشت در تابستان و پاییز که خارج از فصل معمول منطقه است، فروش و 
محصول تولیدي به علت عدم مصرف سم و کود و حتی عدم  .درآمد خوبی دارد

  .ي، کامال سالم و ارگانیک استآبیار

  

با توجه به عطر و طعم مطلوب خربزه محلی، و  :تبدیل و فرآوري خربزه -
بدست آمدن تکنولوژي تبدیل به کمپوت، پالپ، آبمیوه، ترشی و غیره و به علت 

الزم است بخش  تولید انبوه در مدت کم و با توجه به گرماي خرداد و تیرماه،
عال و کارگاه هاي کوچک و متوسط چند منظوره احداث خصوصی در این زمینه ف

باعث افزایش درآمد و اشتغال  تا عالوه بر امکان انتقال آن به سایر مناطق، ،نماید
  .در منطقه گردد

  :پیشنهادات
مین اعتبار براي اجراي طرحهاي تحقیقاتی و تحقیقی ترویجی براي شناسایی أت -1

قند بیشتر و ارقام  صد گوشت و درصدارقام با پوست ضخیم و گوشت سفت و در
  .و غیره ، سلکسیون و اصالح توده ها، بسته بنديمناسب تازه خوري و تبدیلی

  .بسته بندي مناسب در منطقه با تولید بذر ارقام برتر -2
پیگیري راه اندازي صنایع تبدیلی از جمله پالپ، آبمیـوه، نوشـابه، کمپـوت و     -3

  .غیره 
هاي مورد نیاز و پیگیري امکان خرید توافقی در سالهایی  مین به موقع نهادهتأ -4

  .که سطح زیر کشت بیش از حد تقاضاي بازار است
  .براي کاهش مصرف آبآبیاري نواري تیپ و زیرزمینی سفالی  توسعه -5
  .از مالچ و تونل کوتاه پالستیکی زودرس نمودن محصول با استفاده -6
جعبـه هـاي    رست عـالوه بـر بسـته بنـدي د    براي انتقال به سایر مناطق الزم ا -7

  . مناسب، از کامیون هاي سردخانه دار استفاده شود
  

  


