




خانواده  از  جالیزی،  یکساله  گیاهان  از  دولپه ای ها،  رده  از  گلدار،  گیاهان  از  است  گیاهی  گلخانه ای  خیار 
.)Cucumis sativus( با نام علمی )Cucurbithacae( کدوئیان

پژوهشگران معتقدند منشأ پیدایش گیاه خیار، کشور هند است که امروزه این کشور یکی از بزرگترین ذخایر 
ژنتیکی گیاه خیار را در اختیار دارد. بیش از سه هزار سال است که در منطقه غرب آسیا کشت خیار رایج بوده و 

به احتمال فراوان این محصول توسط رومی ها به مردم کشورهای اروپایی معرفی شده است.
خیار، ساقه ای باالرونده دارد که میوه ها از آن آویزان می شوند. در ایران کاشت سه نوع متداول است:

)Pickling( خیار مخصوص خیارشور •
)Parthenocarpic( خیار بی دانه •

)Beat-alpha( خیار بریدنی یا خیار مجلسی •
اصوالً ارقام خیار گلخانه ای پارتنوکارپ می باشد. معموالً اصطالح  پارتنوکارپی  در صورتی  به  کار برده  می شود که  
رشد میوه  بدون  لقاح  صورت  گیرد و راندمان محصول بیشتر می شود در واریته های بکرزا یا پارتنوکارپیک برگ ها 
بزرگتر، پنجه ای شکل و به رنگ سبز روشن و دمبرگ بلند، آبدار، قطور، و رگبرگ ها مشخص و روشن تر از خود برگ 
هستند. میوه خیار از لحاظ گیاه شناسی سته بشمار می رود. در کشت خیار به صورت گلخانه ای با انجام هرس و 

جوان نمودن بوته، عمر گیاه را می توان چندین بار تجدید نموده و مجدداً بهره برداری نمود.
به طور کلی مهمترین ارقام خیار گلخانه ای در ایران به چند دسته تقسیم می گردند:

• ارقام تک گل: در طول روزهای کوتاه ارقام کم گل کشت می شود که دارای 2-1 گل در هر گره اصلی می باشد
• ارقام پرگل: در طول روزهای بلند ارقام پر گل کشت می شود. که دارای 2-1 گل در هر گره اصلی می باشد

• ارقام خیار گلخانه ای خاردار

خیار:
3
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Eqlipse F1

نام رقم

برخی از مشخصات بوته

برخی از مشخصات میوه

فصل کشت

مقاومت ها

خیار گلخانه ای هیبرید رقم اکلیپس

پاییز و زمستان

بوته ای بسیار قوی و تک گل )1 تا 2 میوه در هر گره اصلی(
با رشد رویشی عالی در سرما، ساختار بوته نسبتاً باز

میوه ای استوانه ای و شیاردار، با رنگ سبز تیره
به طول تقریبی 16 تا 18 سانتیمتر،
مناسب برای بازار داخلی و صادرات

،)PM( تحمل نسبی به سفیدک پودری
)CMV( و ویروس
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Ladis F1

نام رقم

برخی از مشخصات بوته

برخی از مشخصات میوه

فصل کشت

مقاومت ها

خیار گلخانه ای هیبرید رقم الدیس

پاییز و زمستان

بوته ای قوی و تک گل )1 تا 2 میوه در هر گره اصلی(، با رشد 
رویشی متعادل، مقاوم به سرما، ساختار بوته نسبتاً باز

میوه ای استوانه ای و شیاردار، با رنگ سبز تیره
به طول تقریبی 16 تا 18 سانتیمتر،
مناسب برای بازار داخلی و صادرات

،)PM( تحمل نسبی به سفیدک پودری
)CCU( و گموز یا جرب خیار
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Talisya F1

نام رقم

برخی از مشخصات بوته

برخی از مشخصات میوه

فصل کشت

مقاومت ها

خیار گلخانه ای هیبرید رقم تالیسیا

بهار، تابستان، و پاییز

بوته ای قوی و تک گل )1 تا 2 میوه در هر گره اصلی(
با رشد رویشی متعادل، ساختار بوته نسبتاً باز

میوه ای استوانه ای و شیاردار، با رنگ سبز تیره و براق
به طول تقریبی 16 تا 18 سانتیمتر،
مناسب برای بازار داخلی و صادرات

،)CMV( متحمل به ویروس موزائیک خیار
 ،)ZYMV( ویروس موزائیک زرد کدو ،)CMYV( ویروس

)PM( و سفیدک پودری
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Veolla F1

نام رقم

برخی از مشخصات بوته

برخی از مشخصات میوه

فصل کشت

مقاومت ها

خیار گلخانه ای هیبرید رقم ویوال

بهار، تابستان، و پاییز

بوته ای نسبتاً قوی و پرگل )2 تا 4 میوه در هر گره اصلی(،
با رشد رویشی متعادل، ساختار بوته نسبتاً باز

میوه ای استوانه ای و شیاردار، با رنگ سبز تیره
به طول تقریبی 16 تا 18 سانتیمتر،
مناسب برای بازار داخلی و صادرات

،)PM( تحمل نسبی به سفیدک پودری
CMV, CVYV, CYSDV, ZYMV و ویروس های



8

Pickling Fresh IndoorPick Score F1

نام رقم

برخی از مشخصات بوته

برخی از مشخصات میوه

فصل کشت

مقاومت ها

خیار گلخانه ای هیبرید خاردار رقم پیک اسکور

پاییز

بوته ای بسیار قوی و تک گل )1 تا 2 میوه در هر گره اصلی(
ساختار بوته نسبتاً باز

میوه ای استوانه ای با تاول های بزرگ،
رنگ سبز بسیار تیره به طول 12 تا 13 سانتیمتر، 

ماندگاری باال، مناسب برای صادرات

،)CMV( متحمل به بیماری های موزائیک خیار
،)CGMMV( ویروس موزائیک پیک خیار ،)CMYV( ویروس

)CCU( گموز یا جرب خیار ،)PM( سفیدک پودری
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Q-life F1

نام رقم

برخی از مشخصات بوته

برخی از مشخصات میوه

فصل کشت

مقاومت ها

خیار گلخانه ای هیبرید خاردار رقم کیوالیف

پاییز و زمستان

بوته ای بسیار قوی و تک گل
رشد رویشی متعادل

میوه ای استوانه ای با تاول های بزرگ،
رنگ سبز بسیار تیره به طول 12 تا 14 سانتیمتر، 

ماندگاری باال، مناسب برای صادرات

،)PM( متحمل به بیماری های سفیدک پودری
،)CCU( ویروس گموز یا جرب خیار ،)CMYV( ویروس

)CMV( و ویروس موزائیک خیار

Pickling Fresh Indoor



10

Selinus F1

نام رقم

برخی از مشخصات بوته

برخی از مشخصات میوه

فصل کشت

مقاومت ها

خیار گلخانه ای هیبرید خاردار رقم سلینوس

پاییز و زمستان

بوته ای بسیار قوی و تک گل )1 تا 2 میوه در هر گره اصلی(
با رشد رویشی عالی در سرما، ساختار بوته نسبتاً باز

میوه ای استوانه ای با تاول های بزرگ،
رنگ سبز بسیار تیره به طول تقریبی 12 تا 14 سانتیمتر، 

ماندگاری بسیار باال، مناسب برای صادرات

 ،CVYV ویروس ،)PM( مقاومت باال به سفیدک پودری
CYSDV مقاومت نسبی به ویروس

Pickling Fresh Indoor






