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  و عملکرد های رشد، شاخص هرس شاخه بر اثر تراکم کاشت و

 (.Cucumis melo L)ای  گلخانه رقم طالبي کيفيت دو
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 چکيده

کیفي هاي  عملکرد و ویژگي هاي رشد، شاخص منظور بررسي اثر تراکم کاشت و هرس شاخه بر به

تصادفي با سه  با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً پژوهشياي  طالبي گلخانه

، 4/2، 2)تک و دو شاخه( و تراکم ) شاخه هرس(، 22ـ  گالیا ومیرال  تکرار و سه فاکتور، رقم )

پذیري بهتري نسبت  بوته در مترمربع( انجام گرفت. نتایج نشان داد هر دو رقم واکنش 6/3و  8/2

صفات رشدي و  بیشتردر رابطه با  .شاخه در رابطه با تعداد میوه در بوته نشان دادند به هرس دو

شاخه،  هرس دو رابطه با هرس،نشان داد. در  تريبر رقم گالیا نسبت به رقم میرال ۀکیفي میو

بوته  کیلوگرم در مترمربع(، عملکرد تک47/12(، عملکرد )12/3باالترین تعداد میوه در بوته )

با افزایش تراکم کاشت، عملکرد در مترمربع،  .گره را داشت ( و طول میاندر بوته کیلوگرم73/4)

بوته و وزن  داد گره، تعداد میوه در بوته، عملکرد تکافزایش ولي تع گره ارتفاع بوته و طول میان

بوته در مترمربع با توجه به عملکرد  6/3شاخه و تراکم  نهایت هرس دو میوه کاهش یافت. در تک

تشخیص در هر دو رقم تیمار برتر  ۀمنفي بر اندازه و کیفیت میو تأثیرگرم( و عدم  کیلو61/11باال )

  داده شد.

 

 .22ـ  میرال، رقم گالیا رقمرشد رویشي،  ،میوه، تعداد میوه ۀدازان :های کليدیواژه

 

 مقدمه

 و Cucurbitaceaeة طالبي گياهي متعلق به خانواد

 .ستگرمسيري آفريقا بومي مناطق گرمسيري و نيمه

طويل و خزنده و  ۀساله، علفي با ساق گياه طالبي يک

 (. اينPayvast, 2009هاي ريز است ) پوشيده از کرک

فرعي  ۀطور مداوم شاخ و به رده رشد نامحدودي داگيا

 (. Jett, 2006کند ) ميزيادي توليد 

عملکرد باال و کيفيت مطلوب محصول در واحد سطح 

جمله طالبي  اي از هاي گلخانه از مزاياي توليد سبزي

  شود. براي اين منظور تراکم بهينۀ بوته محسوب مي

(Rodriguez et al., 2007)  از   شاخهو هرس مناسب

 .(Jani & Hoxha, 2002)اهميت بسزايي برخوردار است 

هاي تجاري طالبي، مديريت توليد ميوه  در بيشتر گلخانه

شاخه و  هاي مختلف تک هاي مناسب و هرس توسط تراکم

شود. از داليل هرس در شرايط  شاخه کنترل مي دو

تسهيل نفوذ نور از طريق کانوپي   توان به اي مي گلخانه

 ,Jett) افشاني بهتر آمدي بيشتر نور،گرده راي کاربرگ ب

و همچنين تأثير بر تعداد ميوة هر بوته و عملکرد  (2006

ايجاد شرايط  .(Jani & Hoxha, 2002) کل اشاره کرد

منظور توليد بهتر  مطلوب براي استفاده از نور خورشيد به

مواد فتوسنتزي از عوامل مؤثر براي دستيابي به عملکرد 

شود. در اين راستا  اي محسوب مي هاي گلخانه ر کشتباال د

ها در واحد سطح اهميت خاصي دارد.  توزيع مناسب بوته

بنابراين، اثر اصلي آرايش کاشت و تراکم گياهي بر 
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علت تفاوت در چگونگي توزيع انرژي  محصول، عمدتاً به

تابشي خورشيد و استفاده از عوامل محيطي )آب، خاک و 

. در صورت ايجاد شرايط مطلوب، مواد غذايي( است

شود  تأمين ميبيشترين عملکرد ممکن با کيفيت مناسب 

(Kochaki & Sarmadnia, 2001)منظور براي  . به اين

هايي مانند  کاهش رقابت و استفادة مطلوب گياهان از نهاده

آب، نور، زمين و مواد غذايي که نقش مفيد و مؤثري روي 

د، تعيين تراکم مطلوب عملکرد و کيفيت محصوالت دارن

 . (Khajepoor, 2001)ضروري است 

 تکصورت  توان به اي را مي هاي طالبي گلخانه بوته

اي  د. هرس متداول طالبي گلخانهکرشاخه هرس  دويا 

شاخه  صورت تک هانجام دادند ب پژوهشگرانکه بيشتر 

شده  هاي فرعي توليد شاخه  ۀکه هم طوري به ،بوده است

هاي فرعي باالي  و به شاخهشده   ذفحنهمين گره  تا

 رشد داده ةگره و يک گل ماده اجاز دوگره نهم، تا حد 

يابد  اين روند تا آخر فصل ادامه ميو  شود مي
(Rodriguez et al., 2007; Shaw et al., 2007). 

Rodriguez et al. (2007) اي رقم  در طالبي گلخانه

بوته  4/6و  9/9، 1/2، 7/4هاي  با اعمال تراکم 12ـ  گاليا

 4/6تراکم   دند کهدادر مترمربع در کشت پاييزه گزارش 

کيلوگرم در  20در مترمربع بيشترين عملکرد را با توليد 

داري اها داشت، اما اثر معن نسبت به ساير تراکم مترمربع

بوته و ميزان مواد  با افزايش تراکم کاشت بر عملکرد تک

در طالبي  ديگر يها پژوهشجامد محلول مشاهده نشد. 

ه است که با افزايش تراکم کاشت تعداد ميوه، نشان داد

عملکرد کل در هر بوته و ميانگين وزن ميوه کاهش 

 .(Kulture et al., 2001; Garcia et al., 2006يابد ) مي

 Mougou et al. (1990) اي در طالبي  مطالعه

اي براي بررسي تأثير هرس شاخه بر عملکرد  گلخانه

مربع و وزن متوسط ميوه در  عداد ميوه در مترکل، ت

اي انجام دادند. نتايج نشان داده شدکه  شرايط گلخانه

 3گرم و با توليد  6376شاخه، با عملکرد کل  هرس دو

شاخه توليد  مربع نسبت به هرس تک ميوه در متر

باالتري داشت، ولي نوع هرس اثر معناداري بر متوسط 

شاخه  ديگر، هرس دو وزن ميوه نداشت. در پژوهشي

درصد افزايش عملکرد را نشان  20شاخه  نسبت به تک

 & Jani. در پژوهشي ديگر (Uygun & Sari, 2000)داد 

Hoxha (2002) اي رقم گاليا با در نظر  در طالبي گلخانه

هاي  بوته در مترمربع و اعمال هرس 44/4گرفتن تراکم 

افزايش   شاخه مختلف به اين نتيجه رسيدند که هرس دو

عملکرد بيشتري در مترمربع و تعداد ميوه در بوته 

ميوه نسبت به  2کيلوگرم و  7/9ترتيب به ميزان  به

 شاخه داشت.  هرس تک

اي در ايران رواج پيدا  اخيراً کشت طالبي گلخانه

 هاي بيشتر پژوهش اين در حالي است کهو   کرده است

اي،  نهه در رابطه با تراکم و هرس طالبي گلخاشد انجام

خصوص شرايط اروپا و  بهخارج از کشور  مربوط به

مسلماً با توجه به تفاوت عرض جغرافيايي،  .ستآمريکا

ها قابل  شدت نور و عوامل اقليمي ايران اين پژوهش

تا کنون در  .تعميم به شرايط موجود در کشور نيست

ايران مطالعۀ دقيقي دربارة اثر تراکم کاشت و نوع هرس 

اي صورت نگرفته  و کيفي طالبي گلخانه بر صفات کمّي

ترين تراکم کاشت و هرس شاخه  است و تعيين مناسب

اي و تأثير اين تيمارها بر عملکرد  در طالبي گلخانه

رسد. بنابراين،  وکيفيت محصول ضروري به نظر مي

هدف از اجراي اين طرح تعيين تراکم مناسب کاشت و 

د باال و بهترين روش هرس شاخه با توجه به عملکر

اي  کيفيت مناسب ميوه براي دو رقم طالبي گلخانه

 است.
 

 ها مواد و روش

تجاري لوتوس  ۀدر گلخان 4934اين پژوهش طي سال 

هاي  کيلومتري شهر همدان و آزمايشگاه 40واقع در 

کشاورزي دانشگاه بوعلي  ةگروه علوم باغباني دانشکد

 الًصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کام هسينا ب

بوته در هر واحد آزمايشي اجرا  4تصادفي با سه تکرار و 

 3/2، 6/2، 2شد. فاکتورها شامل تراکم در چهار سطح )

و  يکبوته در مترمربع(، هرس بوته در دو سطح ) 4/9و 

 12ـ  شاخه( و رقم در دو سطح شامل ارقام گاليا دو

مورگان انگلستان( و ميرال )کمپاني ـ  )کمپاني تامسون

ساعت و در  26مدت  بذور ابتدا به ن هلند( بودند.رکزوا

گراد خيسانده شدند. پس از  سانتي ۀدرج 21 يدما

بذور، کاشت در درصد  30چه از حدود  خروج ريشه

صورت مستقيم در زمين آماده  هب 20/06/4934تاريخ 

رديفه و با فواصل  صورت دو هگياهان ب صورت گرفت.

 40ها و  وتهمتر بين ب سانتي 70و  40، 10، 60
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بين هر دو  ۀها کشت شدند. فاصل متر بين رديف سانتي

متر بود که بدين ترتيب  سانتي 30رديف کشت 

دست   همربع ب بوته در متر 2 و 6/2، 3/2، 4/9هاي  تراکم

برگ  40اصلي و توليد ۀشدن شاخ آمد. پس از منشعب

 2و  4گذاشتن  منظور باقي حقيقي، عمل هرس دستي به

شاخه تمام  م گرفت. براي هرس تکانشعاب انجا

  نگه اصلي ۀو فقط شاخد شفرعي حذف هاي  شاخه

همراه  هاصلي ب ۀشاخه، شاخ و براي هرس دو داشته شد

متري ابتداي  سانتي 40هاي فرعي که از  يکي از شاخه

ضخامت و قدرت کافي براي  اصلي رشد کرده و ۀشاخ

هاي فرعي  نگه داشته شدند و شاخه داشتباردهي 

هاي فرعي روي دو  دند. تمام شاخهشعيف حذف ض

دند و بعد ازگره شاصلي تا گره هشتم حذف  ۀساق

هاي فرعي ثانويه  گره و يک گل به شاخه 2هشتم تا حد 

دهي  گلافشاني از موقع شروع  رشد داده شد. گرده ةاجاز

گياهان در  ۀتغذيصورت دستي انجام شد.  هر روز صبح و به

گرم در مترمربع در روز با کود  1/0به ميزان  ابتداي رشد

دهي و تشکيل  ( و پس از گلN-P-K)20-20-20کامل 

-91مربع در روز با کود کامل  گرم در متر 4ميوه به ميزان 

1-46(N-P-Kهمراه با آبياري قطره )  .اي صورت گرفت

مغذي به همراه اسيدهاي آمينه  پاشي عناصر ريز محلول

کس انگلستان( با ساخت کمپاني اوم کود ميکرومکس )

صورت هفتگي انجام شد. ميانگين  در هزار به 2غلظت 

دماي روزانه و شبانۀ گلخانه در طول دورة آزمايش 

گراد و رطوبت  درجۀ سانتي 44±2و  92±2ترتيب  به

 درصد نگه داشته شد. 31ـ 30نسبي آن 
 

 . مشخصات خاک محل اجراي طرح4  جدول

 بافت
 رس
٪ 

 سيلت
٪ 

 شن
٪ 

 پتاسم
(PPM) 

 فسفر
(PPM) 

 ازت

 کل )%(

 کربن

 (٪آلي)

 آهک
٪ 

pH 

 خاک
EC 

(ds/m) 

 926/0 43/7 1/44 4/0 04/0 3/44 279 70 40 20 شني لومي

 

در طول انجام آزمايش ارتفاع بوته از محل طوقه تا 

روز  40صورت جداگانه و مرتب هر  نوک هر شاخه به

گيري و در بيشترين ارتفاع  يک بار توسط متر اندازه

ها نيز با همان فواصل  ها محاسبه شد. تعداد گره وتهب

گيري ارتفاع بوته، از محل طوقه تا اولين  زماني اندازه

گيري و  گره در حال رشد براي هر شاخه از بوته اندازه

ميانگين تعداد گره هر بوته مشخص شد. متوسط طول 

گره براي هر بوته از تقسيم ارتفاع بوته بر تعداد  ميان

ها به رنگ  که رنگ ميوه ه دست آمد. هنگاميگره آن ب

هاي سبز تيره تغيير کرد،  زرد طاليي همراه با رگه

تعداد  .(Rodriguez et al., 2007)برداشت انجام شد 

بوته و متوسط وزن ميوه در  ها در بوته، عملکرد تک ميوه

هر بوته ثبت شد. صفات کيفي شامل مواد جامد محلول 

سنج   اچ اچ ميوه توسط پي يتوسط رفرکتومتر دستي، پ

ديجيتالي )مدل آ. جي(، اسيديتۀ قابل تيتراسيون به 

( و از اختالف وزن تر و خشک 2007روش اياال و زوال )

گيري و محاسبه شد.  درصد مادة خشک ميوة اندازه

، مقايسۀ SAS (9.1)افزار  ها با نرم تجزيۀ آماري داده

 انجام شد. اي دانکن دامنه ها با آزمون چند ميانگين

  نتايج و بحث

 صفات رشدي

نتايج تجزيۀ واريانس نشان داد اثر تراکم، رقم و هرس 

شاخه و همچنين اثر متقابل هر سه فاکتور روي تمامي 

دار بود. اثر متقابل  درصد معنا 4صفات رشدي در سطح 

درصد و بر طول  4تراکم و رقم بر ارتفاع بوته در سطح 

نادارشد ولي بر تعداد گره درصد مع 1گره در سطح  ميان

تأثير معناداري نداشت. اثر متقابل تراکم و هرس شاخه بر 

درصد  4گره در سطح آماري  ارتفاع بوته، طول ميان

دار نداشت. اثر متقابل  دار شد ولي بر تعداد گره اثر معنا معنا

دار نشد ولي بر تعداد  رقم و هرس شاخه بر ارتفاع بوته معنا

 دار شد. درصد معنا 4ره در سطح گ گره و طول ميان

براساس نتايج مقايسۀ ميانگين آثار متقابل تراکم و 

گره در  ( بيشترين ارتفاع بوته و طول ميان2رقم )جدول

بوته در مترمربع به دست آمد  4/9رقم گاليا در تراکم 

بوته در  3/2که اين ترکيب تيماري همراه با تراکم  حالي در

مترين تعداد گره قرار گرفت. مترمربع گاليا در دستۀ ک

گره  واقع افزايش طول ساقه ناشي از افزايش طول ميان در

بوده است و نه افزايش تعداد گره. از طرف ديگر کمترين 
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مربع به  بوته در متر 2ارتفاع بوته در رقم ميرال با تراکم 

بوته در مترمربع در همين  6/2دست آمد.که البته با تراکم 

کلي، رشد  طور ار نداشت. رقم گاليا بهد رقم تفاوت معنا

بيشتري نسبت به رقم ميرال داشت که اين تفاوت در رشد 

هاي کمتر بيشتر خود را نشان داد. ارتفاع  خصوصاً در تراکم

مربع  بوته در متر 2و  4/9هاي  بوتۀ رقم گاليا با تراکم

درصد بيشتر از رقم ميرال بود. همچنين  49و  44ترتيب  به

بوته در مترمربع بيشترين طول  4/9در تراکم  رقم گاليا

هاي  گره و کمترين اين صفت در رقم ميرال با تراکم ميان

بوته در مترمربع مشاهده شد. در هر دو رقم با  2و  6/2

گره افزايش پيدا کرد ولي اين  افزايش تراکم طول ميان

 & Jamuna Deviتر بود.  افزايش در رقم ميرال مشهود

Gopalakrishnan (2004)  وRodriguez et al. (2007) 

با افزايش تراکم کاشت طالبي، ارتفاع بوته و  گزارش دادند  

هاي اين  شود که با يافته گره آن زياد مي طول ميان

 دهد.  پژوهش مطابقت نشان مي

(، اثر متقابل 2براساس جدول مقايسۀ ميانگين )جدول

به تراکم و هرس نشان داد که واکنش نوع هرس نسبت 

گره يکسان است،  تراکم براي ارتفاع بوته و طول ميان

گره  که با افزايش تراکم ارتفاع بوته و طول ميان طوري به

شاخه  ها در هرس تک زياد شد، البته افزايش اين صفت

در اثر متقابل رقم و  شاخه بيشتر مشاهده شد. نسبت به دو

هرس مشاهده شد که دو رقم گاليا و ميرال با هرس 

دار ندارند  اخه از نظر تعداد گره با هم اختالف معناش تک

( 91/60شاخه تعداد گره ) ولي رقم ميرال با هرس دو

( داشت. همچنين رقم گاليا 24/97بيشتري از رقم گاليا )

گره بيشتري در هر دو نوع  نسبت به رقم ميرال طول ميان

گاليا با  گره در رقم ترين طول ميان هرس نشان داد و باال

گره در رقم  ولي طول ميان  شاخه به دست آمد دو هرس

 (. 2تأثير هرس شاخه قرار نگرفت )جدول ميرال تحت

Ara et al. (2007) بوتۀ   گزارش دادند که

شاخه بلندترين ارتفاع گياه  فرنگي با هرس تک گوجه

 نسبت به بوتۀ بدون هرس توليد کرد. همچنين

Jovicich et al. (1998)  ،هاي فلفل  بوتهنيز بيان کردند

با تيمار تعداد شاخۀ کمتر ارتفاع بوتۀ بلندتر و تعداد 

تأثير روش  گره تحت گره بيشتري دارند ولي فاصلۀ ميان

هاي اين  گره با يافته هرس قرار نگرفت و فاصلۀ ميان

 .دهد پژوهش مطابقت نشان نمي

گره و کاهش تعداد  احتماالً دليل افزايش طول ميان

دليل افزايش رقابت براي  باال بههاي  گره در تراکم

شدن ساقه و افزايش  که موجب کشيده  دريافت نور باشد

رسد  همچنين به نظر مي گره شده است. فاصلۀ ميان

بوته در  دليل تعداد ميوه و عملکرد کمتر در تک به

هاي پايين، مواد  هاي باال نسبت به تراکم تراکم

ياه و شدة بيشتر صرف رشد رويش گ فتوسنتزي توليد

عالوه بر اين  سبب افزايش ارتفاع گياه شده است.

توان بيان کرد در گياهان با تعداد شاخۀ بيشتر  مي

دليل وجود تعداد ميوة بيشتر و عملکرد باالتر مواد  به

هاي  آسميالته تمايل بيشتري به انتقال به اين ساختار

ها  زايشي دارند که اين امر سبب کاهش رشد ساقه

شاخه ارتفاع بيشتري  راين، گياهان تکشود و بناب مي

قبيل خيار  هايي از  در سبزي Marcelis (1993)داشتند. 

 فرنگي و بادمجان به همين نتيجه رسيد. و گوجه

 
 صفات کمّی میوه

 میوه وزن تک

ها نشان داد اثر تراکم و رقم در  نتايج تجزيۀ واريانس داده

درصد  1درصد و اثر متقابل تراکم و رقم در سطح  4سطح 

ميوه معنادار بود. ولي نوع هرس شاخه و اثر  بر وزن تک

متقابل تراکم در هرس شاخه، رقم در هرس شاخه و 

ميوه  اثر  تأثيرات متقابل هر  سه  فاکتور  بر  وزن  تک

ميوه  اثر متقابل تراکم در رقم بر وزن تک دار نداشت. معنا

بع باالترين بوته در مترمر 2نشان داد که رقم گاليا با تراکم 

بوته در  4/9گرم( و رقم گاليا و ميرال با تراکم  4164)

گرم کمترين مقدار را  4227و  4229ترتيب با  مربع به متر

، 3/2هاي  نشان دادند، عالوه بر اين رقم ميرال در تراکم

بوته در مترمربع واکنش يکساني نسبت به وزن  2، 6/2

 .Rodriguez et al (.4 ميوه از خود نشان داد )شکل تک

با در نظر گرفتن  12ـ اي رقم گاليا در طالبي گلخانه (2007)

بوته در مترمربع در  4/6و 9/9، 1/2، 7/4 هاي تراکم

با افزايش تراکم کاشت   کشت بهاره مشاهده کردند که

بوته  4/6که تراکم  طوري ميوه کاهش يافت، به وزن تک

ايج ميوه را داشت که نت در مترمربع کمترين وزن تک

اين پژوهش با پژوهش حاضر تطابق دارد. در پژوهش 

توان به اختالف در  حاضر اختالف بين ارقام را مي

سرعت رشد، سطح برگ و اندازة ميوه نسبت داد که در 
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براساس  رقم گاليا اين صفات باالتر از رقم ميرال بود.

(، مشاهده شد 9نتايج جدول مقايسۀ ميانگين )جدول

ميوة باالتري نسبت به  تک شاخه وزن که هرس تک

در طالبي  Jani & Hoxha (2002)شاخه داشت.  هرس دو

اي بيان کردند که نوع هرس تأثيري روي وزن  گلخانه

 ميوه نداشت که با نتايج پژوهش حاضر تطابق ندارد. تک

 

 اي طالبي گلخانهت رشدي اصف نوع هرس شاخه برو  اثر تراکم، رقم . مقايسۀ ميانگين2 جدول

 (cm)ميان گره  طول در شاخه تعداد گره (cm) ارتفاع بوته ارهاتيم

 c934 b31/60 c92/3 گاليا×  2تراکم 

 c44/934 b34/60 c94/3 گاليا×  6/2تراکم 

 b44/939 c19/93 b21/40 گاليا×  3/2ترکم 

 a33/603 c32/93 a14/40 گاليا×  4/9تراکم 

 f47/230 a91/69 g74/4 ميرال×  2تراکم 

 f99/900 b03/62 f41/7 ميرال×  6/2کم ترا

 e47/929 b34/60 e39/7 ميرال×  3/2تراکم 

 d47/967 b64 d61/3 ميرال×  4/9تراکم 

 ed10/993 a33/66 e19/7 شاخه تک×  2تراکم 

 cd47/967 b60/69 d3 شاخه تک × 6/2تراکم 

 b99/974 c97/64 b03/3 شاخه تک × 3/2تراکم 

 a39/604 c47/64 a44/3 شاخه تک × 4/9تراکم 

 e47/997 d62/93 c11/3 شاخه دو×  2تراکم 

 e39/999 d11/93 c14/3 شاخه دو×  6/2تراکم 

 cd10/961 e03/93 b40/3 شاخه دو×  3/2تراکم 

 c47/911 e47/93 b91/3 شاخه دو×  4/9تراکم 

 a62/604 a99/62 b19/3 شاخه  تک× گاليا 

 b62/934 c 24/97 a26/40 شاخه دو× گاليا 

21/923 شاخه تک× ميرال  c 99/69 a 40/7 c 

62/902 شاخه دو× ميرال  d 91/60 b 14/7 c 

 داري ندارند. درصد آزمون دانکن اختالف معنا 1اعداد هر ستون که حرف مشترک دارند در سطح 

 تراکم = بوته در مترمربع
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 اي ميوه در دو رقم طالبي گلخانه مربع( و رقم بر وزن تک ل تراکم )بوته در متر. اثر متقاب4  شکل
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 اي طالبي گلخانهعملکرد  ات مرتبط باصف نوع هرس شاخه برو  اثر تراکم، رقم . مقايسۀ ميانگين9 جدول

 (Kg/m2) عملکرد  (kg/p) بوته تکعملکرد  تعداد ميوه (g) ميوه وزن تک تيمارها

 a93/4936 b71/2 a347/9 a920/40 رقم گاليا

 b4239 a04/9 a 042/6 a179/40 رقم ميرال

 a03/4962 b44/2 b297/9 b620/3 شاخه هرس تک

 b29/4991 a41/9 a732/6 a679/42 شاخه هرس دو

 a 99/4643 a97/9 a027/1 b010/40 2تراکم 

 ab62/4934 b09/9 b924/6 b939/40 6/2تراکم 

 b47/4926 c43/2 c632/9 b714/3 3/2تراکم 

 c99/4221 c19/2 d222/9 a400/44 4/9تراکم 

 داري ندارند. درصد آزمون دانکن اختالف معنا 1اعداد هر ستون که حرف مشترک دارند در سطح      

 

گيري و  توان به ميزان نور تفاوت نوع هرس را مي

چه ميزان نور  هاي هر بوته نسبت داد، که هر تعداد برگ

داد برگ بيشتر باشد بوته قدرت توليد دريافتي و تع

هاي  تعداد ميوة بيشتر و عملکرد باالتري دارد. در بوته

نتيجه  با تعداد شاخۀ بيشتر تعداد ميوه بيشتر است در

مواد آسميالته بايستي در تعداد ميوه بيشتر تقسيم شود 

رسد و  نتيجه به هر ميوه مواد فتوسنتزي کمتري مي در

هاي با شاخۀ بيشتر کاهش نشان  ميوه در بوته وزن تک

شاخه کاهش  دهد. اگرچه وزن ميوه در هرس دو مي

يافته است ولي اين کاهش بسيار اندک بوده است اما در 

شاخه افزايش چشمگيري  مقابل تعداد ميوه در هرس دو

دهد که همين امر سبب افزايش عملکرد در  نشان مي

شاخه  بوته و همچنين در واحد سطح در هرس دو تک

شده است. در ضمن با کاهش تراکم کاشت )تعداد بوتۀ 

کم در مترمربع( امکانات محيطي بيشتري به هر بوته 

ميوه  اختصاص يافته و سبب افزايش ميانگين وزن تک

 .(Cebula, 1995) شود مي

هاي باال کاهش يافت  در کل اگرچه وزن ميوه در تراکم

کيلوگرم است  شده باالتر از يک ولي چون وزن ميوة توليد

اي قابل عرضه  منزلۀ ميوة درجه يک گلخانه و اين اندازه به

است، پس افزايش تراکم اثر منفي بر صفت کيفي اندازة 

ميوه نداشته ولي از طرف ديگر با افزايش تعداد ميوه در 

 بوته توانسته است ميزان توليد را افزايش دهد.

 
 تعداد میوه در بوته 

ان داد که تيمارهاي تراکم، رقم نتايج تجزيۀ واريانس نش

درصد بر تعداد ميوه در بوته  4و هرس شاخه در سطح 

داري داشتند. اثر متقابل رقم و هرس بر تعداد  اثر معنا

دار شد. اما  درصد معنا 1ميوه در بوته در سطح آماري 

آثار متقابل تراکم و رقم، تراکم در هرس شاخه و 

ر تعداد ميوه در همچنين اثر متقابل هر سه فاکتور ب

براساس نتايج حاصل از مقايسۀ  دار نشد. بوته معنا

( با افزايش تراکم کاشت تعداد ميوه 9ميانگين )جدول

در بوته کاهش يافت و بيشترين تعداد ميوه در بوته در 

 4/9بوته در مترمربع و کمترين آن در تراکم  2تراکم 

بوته  3/2بوته در مترمربع مشاهده شد که البته با تراکم 

داري نداشت. اثر متقابل رقم و  در مترمربع اختالف معنا

هرس شاخه نشان داد که بيشترين تعداد ميوه در بوته 

در رقم ميرال با هرس دو شاخه مشاهده شد. از طرف 

ديگر کمترين تعداد ميوه در بوته در رقم گاليا با هرس 

شاخه مشاهده شد. واکنش ارقام نسبت به هرس دو  تک

ر رابطه با توليد تعداد ميوه در بوته اختالف شاخه د

شاخه رقم ميرال  دار نداشتند ولي در هرس تک معنا

تعداد ميوه در بوتۀ بيشتري از رقم گاليا از خود نشان 

 (.2 )شکلداد 

 و Kulture et al. (2001)هاي  اين نتايج با يافته

Jani & Hoxha (2002)  در طالبي تطابق داشت. از

ته با تعداد شاخه بيشتر واجد تعداد برگ و که بو آنجايي

گره بيشتري خواهد بود، اگر شرايط براي فتوسنتز و 

توليد مناسب باشد، با افزايش تعداد شاخه انتظار 

نهايت عملکرد افزايش يابد. با  رود تعداد ميوه و در  مي

افزايش تراکم کاشت تعداد ميوه در بوته کاهش يافته 

تعداد ميوه مربوط به کاهش رسد که کاهش  به نظر مي

 (.Lima et al., 2003نور باشد )
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 اي . اثر متقابل رقم و هرس شاخه بر تعداد ميوه در بوتۀ دو رقم طالبي گلخانه2  شکل
 

 بوته  عملکرد تک

نتايج تجزيۀ واريانس نشان داد که اثر تيمارهاي تراکم و 

درصد و اثر متقابل تراکم  4ي هرس شاخه در سطح آمار

بوته  درصد بر عملکرد تک 1در هرس شاخه در سطح 

دار شدند. اثر رقم و آثار متقابل تراکم در رقم، رقم در  معنا

بوته  هرس شاخه و اثر متقابل هر سه فاکتور بر عملکرد تک

(، 9اساس نتايج مقايسۀ ميانگين )جدول دار نشد. بر معنا

ال از نظر عملکرد کل در بوته اختالف بين ارقام گاليا و مير

اثر متقابل تراکم و هرس نشان داد  داري وجود نداشت. معنا

 2شاخه با تراکم  بوته در هرس دو که باالترين عملکرد تک

گرم در بوته و کمترين  1310بوته در مترمربع به مقدار 

شاخه  گرم در بوته( در هرس تک 2447مقدار اين صفت )

ته در مترمربع به دست آمد که البته با بو 4/9با تراکم 

شاخه تفاوت  بوته در مترمربع در هرس تک 3/2تراکم 

کلي،  طور شاخه به (. هرس دو9 معناداري نداشت )شکل

  شاخه داشت بوته بيشتري نسبت به هرس تک عملکرد تک

هاي باال  بوته خصوصاً در تراکم که اين تفاوت عملکرد تک

 در Kulture et al.  (2001) .(9بيشتر مشهود بود )جدول

 

بوته بين ارقام  طالبي بيان کردند که عملکرد تک سه رقم

متفاوت است که با نتايج حاضر تطابق ندارد. همچنين اين 

پژوهشگران گزارش کردند که افزايش تراکم کاشت موجب 

د که اين نتيجه با نتايج شو بوته مي کاهش عملکرد تک

رسد با افزايش تراکم  ر ميبه نظ حاضر تطابق نشان داد.

يابد و اين  ميوه کاهش مي کاشت، تعداد ميوه و وزن تک

د ولي همچنان که شو بوته مي موجب کاهش عملکرد تک

هاي باال  بوته در تراکم دهد اگرچه توليد تک نتايج نشان مي

يابد ولي با توجه به افزايش تعداد بوته در واحد  کاهش مي

هاي باال افزايش  در تراکم سطح، عملکرد کل در مترمربع

کند،  بوته را جبران مي خواهد يافت و کاهش توليد تک

که بيشترين عملکرد را در باالترين تراکم به دست  طوري به

اي گزارش  ( در فلفل گلخانه1998) Jovicichآورد.  مي

دادند با افزايش تعداد شاخه در بوته، عملکرد کل بوته 

با افزايش  يج حاضر تطابق دارد.يابد و اين با نتا افزايش مي

تعداد شاخه عملکرد کل بوته افزايش داشت و دليل آن را 

هاي با  توان به افزايش تعداد ميوة توليدي در بوته مي

 هاي بيشتر نسبت داد. شاخه

 

م(
گر

ه )
وت

ک ب
د ت

کر
مل

ع
 

 اي در طالبي گلخانهبوته  مربع( و هرس شاخه بر عملکرد تک . اثر متقابل تراکم )بوته در متر9  شکل 
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 عملکرد در مترمربع

نتايج حاصل از تجزيۀ واريانس نشان داد که اثر تراکم و 

درصد  4هرس شاخه بر عملکرد کل در مترمربع در سطح 

معنادار شد. اثر رقم و آثار متقابل هر سه فاکتور بر عملکرد 

نتايج حاصل از مقايسۀ  دار نشد. کل در مترمربع معنا

( نشان داد، بين ارقام گاليا و ميرال از نظر 9جدولميانگين )

داري وجود ندارد. با  مربع اختالف معنا عملکرد کل در متر

مربع  افزايش تعداد شاخه در بوته عملکرد کل در متر

 679/42شاخه ) که در هرس دو طوري افزايش يافت، به

مربع بيشتري از  مربع( عملکرد کل در متر کيلو گرم در متر

کيلوگرم در مترمربع( مشاهده  620/3شاخه ) کهرس ت

شد. عملکرد کل در مترمربع با افزايش تراکم کاشت 

مربع  بوته در متر 4/9که تراکم  صورتي افزايش يافت به

مربع  بوته در متر 2و  6/2، 3/2هاي  نسبت به تراکم

، 6/2، 3/2هاي ) عملکرد باالتري نشان داد ولي بين تراکم

داري  (، از نظر عملکرد اختالف معنابوته در مترمربع 2

افزايش عملکرد با افزايش تراکم  (.9ديده نشد )جدول

  .Rodriguez et alهاي کاشت و تعداد شاخه با يافته

اي و  در طالبي گلخانه Cantliffe et al. (2007)و  (2007)

Medlinger (1994) با  اي تطابق داشت. در طالبي مزرعه

اد ميوه و عملکرد در مترمربع افزايش تعداد شاخه، تعد

توان افزايش  افزايش داشت. دليل افزايش تعداد ميوه را مي

مربع بيان کرد و همچنين دليل  تعداد بوته يا شاخه در متر

توان به افزايش تعداد ميوة توليدي  افزايش عملکرد را مي

هاي بيشتر نسبت داد که احتماالً  هاي با شاخه در بوته

هاي بيشتر مواد آسيميالتۀ  اد برگدليل وجود تعد به

هاي  توليدي زيادي ايجاد شده و با تعداد مناسب برگ ميوه

بيشتري قدرت توليد پيدا کردند و ميزان عملکرد در 

 & Janiمترمربع افزايش داشت. نتايج حاضر با پژوهش 

Hoxha (2002)  وMougou et al. (1990)  که افزايش

ملکرد در مترمربع همراه تعداد شاخه در بوته با افزايش ع

رسد که با افزايش تراکم  است تطابق داشت. به نظر مي

شود و به همين  کاشت، تعداد بوته در مترمربع زياد مي

مربع افزايش نشان  علت تعداد ميوه و عملکرد در متر

 دهد. مي

 

 صفات کیفی میوه

واريانس اثر تيمارهاي آزمايش بر صفات  ۀنتايج تجزي

کدام از صفات  اثر تراکم روي هيچ  کهکيفي نشان داد 

دار نداشت. اثر رقم بر مواد جامد  اکيفي ميوه اثر معن

ميوه در  ۀخشک و اسيديت ةمحلول، پي اچ، درصد ماد

بر ميزان  دار شد. هرس شاخه صرفاً امعن درصد 4سطح 

دار داشت.  ااثر معن درصد 1مواد جامد محلول در سطح 

کدام از صفات  ايش به هيچرات متقابل تيمارهاي آزميثتأ

 دار نشد.اکيفي ميوه معن

 

  میوه مواد جامد محلولدرصد 

( رقم گاليا 6ها )جدول ميانگين ۀاساس جدول مقايس بر

ميزان مواد جامد محلول بيشتري نسبت به رقم ميرال 

خود روي  يدر بررس Mitchell et al. (2007)داشت. 

ام از نظر مواد که ارق اي بيان کردند ارقام طالبي گلخانه

حاضر  پژوهشجامد محلول متفاوت بودند که با نتايج 

ميزان  ،با افزايش تعداد شاخه در بوته مطاقبت دارد.

که  طوري هب ،مواد جامد محلول ميوه کاهش يافت

شاخه مواد جامد محلول کمتري  ها در هرس دو ميوه

که افزايش  حالي شاخه داشتند. در نسبت به هرس تک

داري بر ميزان مورد جامد محلول ااثر معنتراکم کاشت 

در  Ara et al. (2007)(. 6)جدول ميوه نداشت

فرنگي بيان کردند که با کاهش تعداد شاخه مواد  گوجه

جامد محلول ميوه افزايش نشان داد و بيشترين ميزان 

 Kulture etدست آمد. و همچنين ه شاخه ب در هرس دو

al. (2001) ش کردند که اي گزار در طالبي مزرعه

ي بر ميزان مواد جامد تأثيرافزايش تراکم کاشت 

 ت دارد.بقمحلول ميوه ندارد که با نتايج حاضر مطا

شاخه نسبت به  بيشتر در هرس دو ةتعداد ميو احتماالً

کاهش مواد جامد محلول ميوه  سببشاخه،  هرس تک

 ها شده است. تقسيم مواد فتوسنتزي بين ميوه دليل به

 

 میوه پی اچ 

( مشخص 6ها به روش دانکن )جدول در مقايسۀ ميانگين

( باالتري نسبت به رقم 94/4شد که رقم گاليا پي اچ )

( داشت و اختالف معناداري با افزايش تعداد 24/4ميرال )

 Eltez etشاخه در بوته بر ميزان پي اچ ميوه مشاهده نشد.

al. (1999) اي رقم گاليا نشان دادند که  در طالبي گلخانه

وع هرس تأثير معناداري بر پي اچ ميوه نداشت که اين ن

نتيجه با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد. با افزايش 
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که  طوري اچ ميوه کاهش يافت، بهتراکم کاشت پي

بوته در مترمربع به  2بيشترين مقدار پي اچ در تراکم 

بوته در مترمربع اختالف  6/2دست آمد که البته با تراکم 

شت و از طرف ديگر کمترين مقدار پي اچ ميوه معنادار ندا

که  حالي بوته در مشاهده شد، در 4/9و  3/2هاي  در تراکم

(. 6بوته در مترمربع تفاوتي نداشتند )جدول 6/2با تراکم 

Medlinger (1994) اي بيان کرد که  در طالبي مزرعه

تراکم کاشت اثر معناداري بر پي اچ ميوه نداشت که با 

طابق ندارد. الزم به يادآوري است که اسيد نتايج حاضر ت

 غالب طالبي، اسيد سيتريک است.

 
 اي طالبي گلخانهصفات کيفي دو رقم  نوع هرس شاخه بر و اثر تراکم، رقم. مقايسۀ ميانگين 6 جدول 

 ميوه  اسيديته (%)ميوه  خشک ةماد  اچ ميوهپي ميوه )%( مواد جامد محلول تيمارها 

 a64/44  a94/4 a24/44 b92/0 رقم گاليا

 b20/40 b24/4 b94/46 a71/0 رقم ميرال

 a09/44 a27/4 a63/41 a12/0 شاخه هرس تک

 b13/40 a24/4 a41/41 a11/0 شاخه هرس دو

 a02/44 a94/4 a93/41 a14/0 2تراکم 

 a34/40 ab24/4  a96/41 a19/0 6/2تراکم 

 a73/40 b29/4 a92/41 a12/0 3/2تراکم 

 a17/40 b29/4 a24/41 a17/0 4/9تراکم 
 داري ندارند. درصد آزمون دانکن اختالف معنا 1اعداد هر ستون که حرف مشترک دارند در سطح    

 

 خشک میوه  ۀماددرصد 

( رقم 44ـ 9ميانگين ) ۀاساس نتايج حاصل از مقايس بر

بيشتري نسبت به رقم  ةخشک ميو ةگاليا درصد ماد

مارهاي هرس شاخه و تراکم ميرال از خود نشان داد. تي

خشک ميوه  ةداري بر درصد مادامعن تأثيرکاشت 

داري اتفاوت معن نيز Jani & Hoxha (2002) نداشتند.

اي از  شاخه در طالبي گلخانه شاخه و دو بين هرس تک

خشک ميوه مشاهده نکردند نتايج اين  ةنظر ماد

حاضر مطابقت داشت.  پژوهشهاي  ها با يافته پژوهش

Seifi et al. (2011)  بيان کردند که افزايش تراکم

 خشک ميوه نداشت ةبر ماد يدارامعن تأثير فلفل کاشت

 با نتايج اين پژوهش تطابق دارد.گيري  نتيجه که اين

 

 میوه ۀاسیدیت

( در رقم ميرال نسبت 6 ميانگين )جدول ۀاساس مقايس بر

باالتري مشاهده شد. تعداد شاخه  ۀبه رقم گاليا اسيديت

ميوه اختالف  ۀبوته و تراکم کاشت بر اسيديتدر 

و تعداد  داري نشان ندادند. با افزايش تراکم کاشتامعن

ميوه  ۀداري در مقدار اسيديتاشاخه اختالف معن

 Medlinger (1994)همچنين  (.6نشد )جدولمشاهده 

مقدار طالبي، داد که با افزايش تراکم کاشت  گزارش

 پژوهشه نتايج اين ميوه افزايش نشان داد ک ۀاسيديت

 نشان Eltez et al. (1999)با نتايج حاضر تطابق ندارد. 

اي رقم گاليا نوع هرس  دادند که در طالبي گلخانه

ميوه ندارد که مطابق  ۀداري روي اسيديتاي معنتأثير

 نتايج حاضر است.

 

 گیري کلی  نتیجه

بوته و عملکرد  رقم گاليا و ميرال از نظر ميزان عملکرد تک

ترمربع اختالف معناداري نداشتند. از نظر تعداد ميوه در م

رقم ميرال توليد بيشتري از خود نشان داد اما رقم ، در بوته

تري توليد کرد و اين امر سبب عدم  هاي درشت گاليا ميوه

اختالف معنادار در عملکرد دو رقم شد. در کل رقم گاليا 

يرال و کيفيت ميوة بهتري نسبت به رقم م  رشدتر بود پر

داشت. در رابطه با تراکم کاشت و نوع هرس در محصوالت 

مختلف همواره اين سؤال مطرح است که آيا اين افزايش 

ها که معموالً منجر به افزايش تعداد  تراکم و تعداد شاخه

شود، سبب افت  عملکرد مي نتيجه افزايش  ها و در ميوه

تيجه ن صفات کيفي ميوه نظير ميزان قند و يا اندازه و در

پسندي آن خواهد شد يا خير؟ در پژوهش  کاهش بازار

هاي بوته سبب  حاضر افزايش تراکم کاشت و تعداد شاخه

نتيجه افزايش عملکرد در هر دو  افزايش تعداد ميوه و در

رقم شد، ولي از طرف ديگر با افزايش تعداد ميوه وزن 

ميوه کاهش يافت ولي اين کاهش وزن ناچيز بود،  تک
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هاي باال و  هاي توليدي حتي در تراکم ه ميوهک طوري به

گرم داشتند و  شاخه، وزني بيش از يک کيلو هرس دو

اي قابل عرضه بودند و  محصول درجۀ يک گلخانه منزلۀ به

افزايش تراکم و تعداد شاخه سبب کاهش بازارپسندي 

ها نشد. در رابطه با مواد جامد محلول نيز همين روند  ميوه

که حتي در تراکم و تعداد شاخۀ باال  ريطو مشاهده شد، به

درصد بود و  40ها بيش از  ميزان مواد جامد محلول ميوه

ها از نظر اين صفت در حد عالي قرار داشتند. پس   ميوه

ها سبب کاهش قند و بازارپسندي  افزايش تعداد ميوه

شاخه و  هرس دونهايت  ها نشده است. بنابراين، در ميوه

باال در واحد ترمربع با توجه به عملکرد بوته در م 4/9تراکم 

 تيمار برتر شناخته شد.و کيفيت مناسب ميوه  سطح
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