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  اي هاي گلخان اثر تراكم و هرس بوته بر عملكرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلمه
  

 
 

 ۱ و بهرام عابدي۱، محمود شور۱ي، سيد حسين نعمت*۱سمانه صيفي

  )۲۱/۳/۱۳۹۱:  ؛  تاريخ پذيرش۱۶/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

 ، آزمايشي بـه صـورت فاكتوريـل   اي ه و رشد بوته دو رقم فلفل دلم تراكم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملكرد        هايبه منظور بررسي اثر   

  دو  هـرس بوتـه در     ،) بوته در متر مربع    ۵/۳ و     ۳،  ۵/۲( سطح    سه هاي كامل تصادفي با سه عامل تراكم بوته در           در قالب طرح بلوك    ۲×۳×۲

در گلخانه تحقيقاتي   تكرار سه در)اراتوستامسون و م(و رقم )  شاخه اصليسههاي فرعي و باقي گذاشتن   حذف شاخه،بدون هرس(سطح 

نتايج نشان داد كه اثر هرس بر عملكرد در واحد سطح، عملكرد در بوته، ميانگين وزن ميوه، تعـداد ميـوه                     . دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد    

دار   معنـي %۱وزن بوته در سطح احتمال ر صفات ارتفاع بوته، قطرساقه و باثر رقم نيز   . دار بود    معني %۱در بوته و وزن بوته در سطح احتمال         

ت عملكرد كل، ميـانگين وزن      ادر سطوح مختلف تراكم در صف     . شد و رقم تامسون در هر سه صفت نسبت به رقم ماراتوس برتري نشان داد              

 مربـوط   )رم در مترمربـع    كيلوگ ۸۰/۱۰انگين  يم(بيشترين عملكرد   . داري مشاهده گرديد    ميوه، ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن بوته اختالف معني         

با افزايش  .  بوته در متر مربع بود     ۵/۲مربوط به تراكم    )  كيلوگرم در متر مربع    ۹۵/۶ميانگين  ( بوته در متر مربع و كمترين عملكرد         ۵/۳به تراكم   

ترين وزن ميوه را به خود      شي گرم ب  ۸/۱۰۹ بوته در متر مربع با ميانگين وزن         ۵/۲كه تراكم     طوري   به . ميانگين وزن تك ميوه كاهش يافت      ،تراكم

تيمار هرس بوته عملكرد كل، عملكـرد       . وزن كل بوته و قطر ساقه با افزايش تراكم گياه كاهش، اما ارتفاع بوته افزايش يافت               . اختصاص داد 

که ين آزمايش نشان داد     نتايج حاصل از ا   .  اما باعث افزايش ميانگين وزن ميوه گرديد       ،در بوته، وزن بوته و تعداد ميوه در بوته را كاهش داد           

  .گردد ها مي اي سبب افزايش وزن و بهبود كيفيت ميوه  كشت فلفل دلمهانجام هرس در

  

  هرس شاخه، کيفيت ميوه، تامسون، ماراتوس :  كليدي هاي واژه

  

  

  مقدمه

هـا نقـشي اساسـي در تغذيـه انـسان ايفـا        از آنجايي كـه سـبزي   

بي را با توجـه بـه       نمايند و توليد كنندگان سيستم هرس مناس        مي

   فنـون هـا و      برنـد، لـذا شـناخت روش        تراكم گياه بـه كـار نمـي       

   مرتبط با انتخـاب تـراكم مطلـوب و هـرس، ضـروري بـه نظـر                

  ).۵(رسد  مي

بـراي ارزيـابي    ) ۵(در آزمايشي كه توسط اليـو و همكـاران             

اي   هرس و تراكم بوته بر عملكرد كمـي و كيفـي فلفـل گلخانـه              

يي كه به چهـار سـاقه اصـلي هـرس شـده             ها  انجام گرفت، بوته  

هـاي    تري را نـسبت بـه بوتـه       يشبودند عملكرد در واحد سطح ب     

تعـداد بـرگ و     . هرس شده به يك يا دو ساقه اصلي نشان دادند         

هـا، قطـر سـاقه و وزن خـشك كـل گيـاه در               وزن خشك بـرگ   

هـاي   تر از بوتهيشهاي هرس شده به چهار ساقه و دو ساقه ب  بوته

  .ساقه بودهرس شده به يك 

در آزمايشي كه اثر تراكم و هرس ساقه در دو رقم آمازون و               

  بيلو فلفل انجام شده بود، عملكرد بوته و تعداد ميوه در هر بوته            
  

  

  گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد. ۱

  seifi_sm@yahoo.com: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: *
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۷۸  

 زيادكه عملكرد كل در تراكم          در حالي  .بيشتر بود ،  کمدر تراكم   

  ). ۳(افزايش داشت 

 ۲۰۰۴در سـال    ) ۶(در پژوهشي كه توسط اليو و همكاران           

 ه شـد  روي فلفل تحت شرايط گلخانه انجام گرفت، نـشان داد         

 ، بوتـه در متـر مربـع       ۸/۳ بـه    ۵/۱كه افـزايش تـراكم بوتـه از         

 بـا افـزايش تـراكم،       .دهد  عملكرد كل بازارپسند را افزايش مي     

چنـين در بررسـي اثـر          هـم  .)۶(ارتفاع بوته نيز افزايش يافـت       

با افزايش تـراكم  نشان داده شد که  فلفل عملکردبر  گياه  تعداد  

) بازار پسند و غير بـازار پـسند       (بوته در واحد سطح، عملكرد      

  ).۲(افزايش يافت 

رد  رشد و عملكـ    بربا بررسي اثر تراكم      )۴( و گراهام    ودكوت   

هـا    نشان دادند كه با افزايش فاصله بين بوتهCayenneقم ل ر فلف

، وزن خشك بوته و قطـر سـاقه افـزايش يافـت،         )كاهش تراكم (

  .کم شدولي ارتفاع بوته 

ـ  بررسي نقش هرس و تـراكم بوتـه          ،هدف از اين تحقيق       ر ب

دو رقـم فلفـل     حصول عملكـرد و كيفيـت بـاالي محـصول در            

  . باشد ميس تامسون و ماراتو يا دلمه

  

  ها مواد و روش

 در قالـب طـرح پايـه        ۲ × ۳ × ۲اين آزمايش به صورت فاكتوريـل       

دو رقم هيبريـد فلفـل     تكرار روي۳هاي كامل تصادفي با  بلوك

، در گلخانـه تحقيقـاتي دانـشكده كـشاورزي          اي  هاي گلخان   دلمه

  . انجام شد۱۳۸۷-۸۸دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي 

 بـه علـت     ،ازي بستر، بر طبق نتايج آناليز خاك      براي آماده س     

 گرم در هـر متـر مربـع كـود سـولفات             ۲۰كمبود پتاسيم، ميزان    

 گـرم  ۲۵چنين كود اوره به ميـزان      هم. پتاسيم به زمين اضافه شد    

به ازاي هر متر مربع نيز به زمين داده شد و پـس از آن جـوي و       

هـا    جـوي متر و عرض       سانتي ۸۰ها    عرض پشته (پشته ايجاد شد    

  ). متر  سانتي۶۰

 در سـيني    براي توليد نشا، بذرهاي دو رقم تامسون و ماراتوس           

كه نشاها رشد كرده      پس از اين  .  كشت شدند  ماس نشا با بستر پيت   

گياهان در  .  برگ توليد كردند به زمين گلخانه منتقل شدند        ۸ تا   ۶و  

بيـاري  ، هر سـه روز يكبـار آ       زيادماه اول در گلخانه، به دليل دماي        

 بـا كـاهش دمـا،       ،شهريور ماه اوائل  در اواخر مرداد ماه و      . شدند  مي

عامل تراكم در اين آزمايش     . گرفت  بار انجام مي  اي يك   آبياري هفته 

   :شامل سه سطح

 ۱۴/۵۷ها روي رديف  فاصله بين بوته( بوته در متر مربع  ۵/۲ •

 ، )متر سانتي

  )متر  سانتي۱۷/۴۷ف ها روي ردي فاصله بين بوته( بوته در متر مربع ۳ •

) متر   سانتي ۴۰ها روي رديف      فاصله بين بوته  ( بوته در متر مربع      ۵/۳ •

  : محاسبه شدزيرفاصله بوته روي رديف به صورت . بود

  )عرض جوي+ عرض پشته ( ÷ ٢= متوسط عرض رديف 

  ١÷ مساحت اشغال شده توسط يك بوته  =مربع تعداد بوته در متر

فاصله بوته روي رديـف     = ته  مساحت اشغال شده توسط يك بو     

  متوسط عرض رديف× 

هـاي اصـلي بـه        متر، ساقه    سانتي 50 تا 40ها به ارتفاع      با رشد بوته  
هرس شامل .  بسته شده و به سمت باال هدايت شدندهاي قيمنخ

 به  ،در تيمار اول   .اي بود    هرس سه ساقه   وسطح بدون هرس     دو

آنهـا هـيچ    هـا اجـازه رشـد داده شـد و روي              شاخه و برگ بوته   

 زماني كه بوته داراي دو شاخه       ،تيمار دوم  در. هرسي انجام نشد  

فرعي شد، گل اول كه در ميان اين دو شاخه قـرار گرفتـه بـود،                

هـاي اصـلي      هاي بند دوم روي شـاخه     پس از آن گل   . حذف شد 

متر شد، تنها بـه        سانتي ۳۰ سپس وقتي بوته به اندازه       .جدا شدند 

متري قرار داشتند اجازه       سانتي ۳۰ سه شاخه فرعي كه در ارتفاع     

سپس تا گره . ندهاي فرعي حذف شد يه شاخه و بقرشد داده شد

هـاي جـانبي بـه سـمت          هاي فرعي، چنانچه شاخه     چهارم شاخه 

  .داخل رويش پيدا كرده بودند، حذف شدند

عملكرد در متر مربع، عملكرد در بوته، ميـانگين وزن ميـوه،               

ــه، ارتفــاع ــوه در بوت ــه، قطــر ســاقهتعــداد مي ــه و بوت   وزن بوت

  .گيري شدند اندازه

ــا اســتفاده از نــرم تحليــل داده تجزيــه و    افــزار آمــاري هــا ب

MSTATC   ها با استفاده از آزمـون دانكـن در            و مقايسه ميانگين

 بــه كمــك ه محاســبه و نمودارهــاي مربوطــ%۵احتمــال ســطح 

  . رسم گرديدExcelافزار  نرم
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  اي اي گلخانه اثر تراكم و هرس بوته بر عملكرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلمه 

۷۹  

   صفات مورد مطالعهبرهاي مربوط به اثر تيمارهاي تراكم، هرس و رقم و اثر متقابل آنها  س دادهتجزيه وارياننتايج . ۱ جدول

  ميانگين مربعات

  منبع تغيير
درجه 

 عملكرد كل  آزادي
عملكرد 

 در بوته
متوسط وزن 

  ميوه

تعداد ميوه 

  در بوته
  وزن بوته قطر ساقه  ارتفاع بوته

  ns۵۶۸/۳  ns۵۰۳/۰  *۶۱۲/۱۲۹۱  ns۶۱۲/۳  ns۷۹۹/۲۲  **۶۷۴/۴  ns۰۶۴/۰  ۲  بلوك

  ns۶۸۴ /۰  ns۰۷۸/۰  ns ۷۲۵/۲۷  ns۳۸۲/۵  **۷۹۸/۲۶۸۶  **۶۷۴/۱۶  **۱۰۴/۱  ۱  رقم

  ns۵۳۱/۰  **۰۲۰/۳۹۰۱  ns۵۹۲/۱۱  **۷۱۲/۱۰۷۳  **۳۸۷/۹  **۷۶۶/۰  ۵۴۶/۴۵**  ۲  تراكم بوته

  ns۳۰۳/۹  ns۳۲۵/۰  **۳۴۹/۱  ۲۶۹/۶۰*  ۹۵۵/۴۱۰۶**  ۴۱۷/۵**  ۶۵۲/۴۷**  ۱  هرس بوته

  ns۳۷۳/۰  ns۲۴۵/۰  ns ۵۲۱/۵۱۴  ns۷۸۴/۱۴  **۱۳۳/۲۳۰  ns۲۷۷/۰  ns۰۱۳/۰  ۲  كمترا×رقم

  ns۳۶۲/۱  ns۱۵۴/۰  ns ۵۷۹/۱۳۵۲  ns۱۸۵/۰  ns۱۲۴/۱  ns۳۸۹/۰  ns۰۰۰۱/۰  ۱  هرس×رقم

  ns۰۵۵/۲  ns۶۳۹/۰  ns ۲۱۹/۴۴۰  ns۰۶۳/۱۵  ns۰۴۶/۱  ns۶۳۱/۰  ns۱۲۰/۰  ۲  هرس×تراكم

  ns۲۵۶/۱  ns۰۲۸/۰  ns ۶۸۶/۱۲۳۸  ns۱۶۰/۲۰  ns۹۶۳/۲  ns۱۴۰/۰  ns۰۰۸/۰  ۲  هرس×تراكم×رقم

  ۰۶۶/۰  ۳۹۷/۰  ۶۳۷/۲۵  ۸۴۹/۱۱  ۸۵۷/۳۵۹  ۲۴۳/۰  ۸۷۶/۱  ۲۲  خطا

 دار عدم تفاوت معنيو % ۵و % ۱دار در سطوح به ترتيب معني  nsو *، **

  

  مقايسه ميانگين اثر تراکم روي صفات مورد مطالعه. ۲جدول 

 تراکم بوته
  عملکرد کل

  ) مربعکيلوگرم در متر(

  نگين وزن ميوهميا

  )گرم(

  ارتفاع بوته

  )مترسانتي(

  قطر ساقه

 )مترميلي(
  وزن بوته

  )کيلوگرم(

  c۹۵/۶   a۸/۱۰۹   c۳۱/۸۷   a۰۸/۱۶    a۵۲/۱    بوته۵/۲

  b۳۳/۸    b۵۶/۸۳   b۸۳/۹۷   b۳۶/۱۵   b۲۸/۱     بوته۳

  a۸/۱۰   b۲۶/۷۵   a۲/۱۰۶   c۳۲/۱۴   c۰۲/۱     بوته۵/۳

  .ندداردار ن معنياختالف  %۱باشند از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال   در يک حرف مشترک مينستوهايي که در هر  ميانگين

  

  ج و بحثنتاي

 عملكرد در متر مربع 
ها نشان داد كـه اثـر سـطوح مختلـف              تجزيه واريانس داده   نتايج

دار بود  معني %۱تراكم و هرس بر عملكرد ميوه در سطح احتمال 

  .)۱ جدول(

مختلف تراكم بر عملكرد ميوه فلفل      گين اثر سطوح    مقايسه ميان    

ين ميزان عملكرد مربوط بـه تـراكم        يشتردر متر مربع نشان داد كه ب      

 كيلوگرم در متر مربع بـود       ۸۰/۱۰ بوته در متر مربع با  ميانگين         ۵/۳

داري    با دو سطح ديگر تراكم تفاوت معنـي        %۱كه در سطح احتمال     

 بوتـه در متـر      ۵/۲ بـه تـراكم       كمترين ميزان عملكرد مربوط    .داشت

 ).۲جدول( كيلوگرم در متر مربع بود ۹۵/۶مربع با ميانگين 

در آزمايشي تأثير تراكم و هـرس را روي         ) ۳(باك  آگان و   سدا   

آنهـا  نتـايج   . اي بررسي كردند    عملكرد و كيفيت دو رقم فلفل دلمه      

  عملكرد در متر مربع در هر دو       ،نشان داد كه با افزايش تراكم بوته      

ـ اثـر هـرس و تـراكم        چنين در بررسي      هم. يابد  رقم افزايش مي   ر ب

نـشان داده   ) ۶(اليو و همکاران     توسط   عملكرد كمي و كيفي فلفل    

 ۵/۱تـراكم از    افزايش  طور خطي با       مربع به  عملكرد در متر  شد که   

  . بوته در متر مربع افزايش يافت۸/۳به 

هـاي هـرس      بوتهها در اين مطالعه نشان داد كه          مقايسه ميانگين    

هاي هـرس نـشده       شده عملكرد در متر مربع كمتري نسبت به بوته        

 شـود   داشتند و هرس باعث كاهش عملكرد در واحـد سـطح  مـي             

كه هرس با حـذف        با توجه به اين   . %)۱در سطح احتمال    دار  معني(
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  ۱۳۹۱پاييز / يازدهمشماره  / سومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۸۰  

شـود،    ها باعث كاهش توليد ميوه در هـر بوتـه مـي             ها و گره    شاخه

نتيجـه بـه    . دهـد   د سطح را نيز كاهش مـي      بنابراين عملكرد در واح   

كه گزارش كردند هرس ) ۷(دست آمده با نتايج اسيوك و همكاران 

اي باعث كاهش تعداد ميوه در هر    هاي اصلي در فلفل گلخانه      شاخه

علت . شود، مطابقت دارد    بوته و كاهش عملكرد در واحد سطح مي       

 بـراي   اي كنترل رشـد گيـاه       انجام هرس فلفل تحت شرايط گلخانه     

  ).۵(باشد  تسهيل نفوذ نور به داخل تاج بوته مي

 نشان  ،اي   روي فلفل گلخانه   ر آزمايشي د) ۵(ن  اليو و همكارا     

هـايي كـه    دادند كه در دوره كوتاه مدت تابستانه در فلوريدا بوته        

به چهار ساقه اصلي هرس شده بودند عملكرد در واحـد سـطح              

ـ    تري را نسبت به بوته    يشب ه يـك يـا دو سـاقه    هاي هرس شـده ب

 ،با افـزايش شـدت هـرس      ند که   نتيجه گرفت و  اصلي نشان دادند    

 .يابد عملكرد در واحد سطح كاهش مي

هـاي مختلـف     با بررسـي اثـر شـدت      ) ۸(جيمز و همكاران       

دهي و توليد فلفل شيرين گزارش نمودند كه توليد            گل هرس بر 

  .كل ميوه با شدت هرس كاهش يافت

  

  بوتهعملكرد در

اثر هـرس در سـطح احتمـال        که   تجزيه واريانس نشان داد      نتايج

 امـا اثـر تـراكم بـر         .دار بـود     بر صفت عملكرد در بوته معني      ۱%

  ). ۱جدول (دار نبود  عملكرد ميوه در بوته معني

 اثر هرس بر عملكرد ميوه در بوته نـشان داد           مقايسه ميانگين    

 كيلوگرم عملكرد ميـوه     ۵۲/۲هاي هرس شده با ميانگين        كه بوته 

 ۲۷/۳هـاي هـرس نـشده بـا ميـانگين             كمتري را نسبت به بوتـه     

ها، تعـداد      به دليل حذف شاخه    ،در تيمار هرس  . كيلوگرم داشتند 

 توليـد   ها هستند كم شده و بنـابراين        ها كه محل تشكيل ميوه      گره

  .يابد ميوه هر بوته كاهش مي

 در هر بوته، تعداد و وزن ميوهکه تحقيقات نشان داده است    

و  هاي هـرس شـده بـه دو    رابطه مستقيمي با تراكم بوته در بوته

 در هـر بوتـه،   ترين عملكرد ميوه دريشچهارساقه اصلي دارد و ب

متـر بـه     سـانتي ۵/۶۶گياهان هرس شده به چهار ساقه و فاصـله        

 ).۵(دست آمد 

هاي هرس شـده      چنين عملكرد ميوه در هر بوته، در بوته         هم   

هاي هدايت شـده      ، كمتر از بوته   )اي  ههرس دو شاخ   (Vبه روش 

  ).۶(بود ) بدون هرس(به روش اسپانيايي 

  

  وه ميانگين وزن تك مي

نشان داد كه وزن ميـوه      ) ۱ جدول(ها    نتايج تجزيه واريانس داده   

در ارزيابي مقايـسه    . و تراكم قرار گرفت   فلفل تحت تأثير هرس     

 ۸/۱۰۹ بوته در مترمربع بـا ميـانگين وزن          ۵/۲ها، تراكم     ميانگين

 ۵/۳ و ۳گرم بيشترين مقدار وزن ميـوه را دارا بـود و بـا تـراكم                

 تفـاوت  %۱بوته در متر مربع از نظـر آمـاري در سـطح احتمـال          

   .)۲جدول( دداري نشان دا معني

انجــام داد،  اي كــه روي فلفــل شــيرين هدر مطالعــ )۱(ســبوال    

. يابد تر بوته، كاهش مييشهاي ب گزارش نمود كه وزن ميوه در تراكم

با كاهش تعداد بوته در متر مربع، امكانات محيطي بيشتري بـه هـر              

بوته اختـصاص يافتـه و سـبب افـزايش ميـانگين وزن تـك ميـوه                 

  .شود مي

هـرس در ميـانگين     نشان داد كه اثر     ) ۱ جدول(ها    آناليز داده    

هـاي    دار بوده است و بوتـه        معني %۱وزن ميوه در سطح احتمال      

تري را نـسبت    يش گرم وزن ميوه ب    ۲۲/۱۰۰هرس شده با ميانگين     

 بـه دليـل     ،در تيمار هـرس   . هاي هرس نشده نشان دادند      به بوته 

 يها و كاهش تعداد ميوه در بوته، مواد غذايي بيشتر           حذف ساقه 

ميـوه فلفـل يـك      چون   .يابد  ده اختصاص مي  مان  هاي باقي   به ميوه 

 بنابراين باعث افزايش ميـانگين      ،بسيار قوي است  ) sink(مخزن  

  .شود وزن ميوه در اين تيمار مي

ـ محدود كردن تعداد ساقه        اسـت و    ر وزن ميـوه تأثيرگـذار     ب

  ).۱(هرچه تعداد ساقه كمتر باشد وزن ميوه بيشتر است 

  

 وه در بوتهتعداد مي

اثر هرس بر تعـداد ميـوه در        که  ها نشان داد       داده تجزيه واريانس 

  ).۱جدول (دار بود   معني%۵بوته در سطح احتمال 

ر اين صفت حاكي از آن بود كـه         بمقايسه ميانگين اثر هرس        

هاي هرس نشده   هاي هرس شده كمتر از بوته       تعداد ميوه در بوته   
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  اي اي گلخانه اثر تراكم و هرس بوته بر عملكرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلمه 

۸۱  

  .فتتعداد ميوه در بوته تحت تأثير تراكم و رقم قرار نگر. است

و كيفيـت فلفـل     ي اثر هـرس بـر عملكـرد         در بررس  )۹(سو     

اخه اصلي بر تعداد ميـوه      ه هرس به دو ش    د ک شيرين گزارش نمو  

 كـاهش   %۳۳دار بود و تعداد آنهـا را حـدود            پسند معني غيربازار

تعداد ميـوه در بوتـه رابطـه        که  چنين گزارش شده است        هم .داد

  در بوتــه  و تعــداد شــاخه  هــامــستقيمي بــا فاصــله بوتــه   

  ).۳( دارد

  

 ارتفاع بوته 

اثر تراكم و   که  نشان داد   ) ۱جدول(ها    نتايج تجزيه واريانس داده   

  .دار بود رقم و اثر متقابل رقم و تراكم بر ارتفاع بوته معني

ها اثـر تـراكم را در ارتفـاع بوتـه در              بررسي مقايسه ميانگين     

در متـر    بوتـه    ۵/۳تـراكم   . دار نـشان داد      معنـي  %۱سطح احتمال   

متر را سبب شد        سانتي ۲/۱۰۶ترين ارتفاع بوته به ميزان      يشمربع ب 

 بوتـه در متـر مربـع        ۵/۲چنين     بوته در متر مربع و هم      ۳با تراكم   

مربوط بـه تـراكم     بوته   كمترين ارتفاع    .داري داشت   تفاوت معني 

ــانگين  ۵/۲ ــا مي ــع ب ــر مرب ــه در مت ــود   ســانتي۳۱/۸۷ بوت ــر ب   مت

  ).۲ جدول(

ها براي دريافـت نـور در تـراكم           رسد رقابت بوته    ميبه نظر      

  . سبب افزايش طول ساقه شده استزياد

داري بـر ارتفـاع بوتـه         نتايج نشان داد كه اثر رقم تأثير معني          

 ۹۰/۱۰۶كه رقم تامسون بـا ميـانگين           طوري  به). ۱ جدول(دارد  

متر، بيشترين ارتفاع بوته را بـه خـود اختـصاص داد و از                سانتي

  بـا رقـم    %۱داري در سـطح احتمـال         آمـاري تفـاوت معنـي     نظر  

 .ماراتوس داشت

 %۱اثر متقابل رقم و تراكم  بر ارتفاع بوته در سطح احتمـال                 

 بوتـه در متـر مربـع        ۵/۳دار بود و رقم تامـسون در تـراكم            معني

ارتفاع باالتري را نسبت به رقم ماراتوس در همين تـراكم نـشان           

واكنش بيشتري بـه تـراكم بوتـه بـراي     بنابراين رقم تامسون   .داد

صفت ارتفاع داشته است، زيرا واكنش ارقام مختلف نـسبت بـه            

 .تراكم بوته در متر مربع يكسان نيست

روي فلفـل  ) ۵(نتايج اين تحقيق با گزارش اليو و همكـاران           

 در سـاقه بـا كـاهش         اي مبني بر افزايش طول و تعداد گـره          دلمه

  .مطابقت دارد) يادتراكم ز(ها  فاصله بين بوته

  

  قطر ساقه اصلي

نشان داد كه قطر سـاقه      ) ۱ جدول(ها   داده نتايج تجزيه واريانس  

قايـسه ميـانگين    م. اصلي تحت تأثير تراكم و رقـم قـرار گرفـت          

 بوتـه در متـر مربـع بـا ميـانگين            ۵/۲ها نشان داد كه تـراكم         داده

 آمـاري   متر، بيشترين قطر ساقه را دارا بود و از نظـر             ميلي ۸۴/۱۶

 بوته در متـر     ۳ با تراكم    %۱داري در سطح احتمال       اختالف معني 

 بوتـه   ۵/۳ بوته در متر مربع داشت و تراكم         ۵/۳چنين    مربع و هم  

متر كمترين قطر سـاقه را بـه       ميلي ۳۲/۱۴در متر مربع با ميانگين      

  .)۲جدول( خود اختصاص داد

م رسد افزايش فاصله بـين گياهـان بـه دليـل عـد              به نظر مي     

ها براي دريافت نـور، و اختـصاص بيـشتر مـاده      رقابت بين بوته  

ها   خشك به بخش رويشي، سبب كوتاه شدن فاصله بين ميانگره         

 .و ضخيم شدن ساقه شده است

 ۷۷/۱۵در بين دو رقم مورد مطالعه، رقم تامسون با ميانگين              

در داري    تفـاوت معنـي    و   شـت متر قطر ساقه بيـشتري را دا        ميلي

 . با رقم ماراتوس داشت%۱ سطح احتمال

با مطالعه اثر هرس و تراكم بر عملكـرد         ) ۵(اليو و همكاران       

اي بيـان داشـتند كـه قطـر سـاقه در بـين                و كيفيت فلفل گلخانه   

كه     به طوري  .داري داشت   هاي مختلف هرس تفاوت معني     روش

و چهار شاخه اصلي مشابه بـوده،       هاي هرس شده به دو        در بوته 

 قطر ساقه   ،هاي هرس شده به يك شاخه اصلي        وتها نسبت به ب   ام

  .بيشتري را نشان دادند

  

 وزن بوته

آيد كه اثر هـرس،   چنين بر مي ) ۱ جدول(تجزيه واريانس   از نتايج   

ـ  %۱رقم و تراكم در سطح احتمال        دار   ر صـفت وزن بوتـه معنـي       ب

رقـم  کـه   در مقايسه اثر رقم بر وزن بوته مشخص شد          . بوده است 

ه بيشتري را نسبت بـه رقـم مـاراتوس بـه خـود              تامسون وزن بوت  

كه رقم تامسون ارتفـاع بوتـه     با توجه به اين . اختصاص داده است  
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  ۱۳۹۱پاييز / يازدهمشماره  / سومسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۸۲  

تـوان     مـي  شـت و قطر ساقه بيشتري را نسبت به رقم مـاراتوس دا          

  .تر بوديشوزن بوته آن نيز بکه نتيجه گرفت 

دار اسـت و   نتايج نشان داد كه اثر هرس بر وزن بوتـه معنـي            

 هرس شده به سه شاخه وزن بوته كمتـري نـسبت بـه              هاي  بوته

 بـه دليـل حـذف       ،در تيمار هـرس   . هاي هرس نشده داشتند     بوته

  .يابد  وزن بوته كاهش مي،ها ها و برگ شاخه

  بوتـه در متـر  ۵/۲در مقايسه اثر تراكم بر وزن بوتـه، تـراكم             

 بوته را بـه خـود اختـصاص داد و در سـطح      مربع بيشترين وزن  

متـر    بوتـه در   ۵/۳ و   ۳ا دو سطح ديگر تراكم يعني        ب %۱احتمال  

كمتـرين وزن بوتـه مربـوط بـه         . داري داشـت    مربع تفاوت معني  

دهـد كـه بـا     نشان مي  ۲  جدول . بوته در متر مربع بود     ۵/۳تراكم  

  . وزن بوته كاهش يافته است،كاهش فاصله بين گياهان

 و  زيـاد كمبود فضا براي رشـد در تـراكم         که  رسد    به نظر مي     

چنين رقابت ايجاد شده بين گياهان سبب كـاهش وزن بوتـه              هم

اي اثر هرس و تـراكم        در مطالعه ) ۵(اليو و همكاران    . شده است 

اي مورد بررسي قرار داده  را روي عملكرد و كيفيت فلفل گلخانه

داري بـا     و گزارش نمودند كه وزن خشك كل بوته به طور معني          

 ن خـشك كـل در     هاي مختلف هرس، متفـاوت بـود و وز         روش

هـاي   تر از بوتهيش هرس شده به چهار ساقه و دو ساقه بهاي  بوته

 كه وزن   ندچنين اظهار نمود     هم آنها. هرس شده به يك ساقه بود     

افـزايش فاصـله بـين    (كل بوته به طور خطي بـا كـاهش تـراكم            

  .افزايش يافت) اي هبوت

  

  گيري نتيجه

تن اي در گلخانـه شكـس       كي از مـشكالت كـشت فلفـل دلمـه         ي

ها بر اثر سنگيني بار ميوه است، كه هرس با كاهش تعـداد               شاخه

با توجـه بـه     . كند  ميوه روي هر شاخه از اين عمل جلوگيري مي        

ها با رعايـت عمليـات داشـت مـداوم،            گلخانه نتايج حاصل، در  

تواند منجر به عملكرد بيـشتر و         تراكم مناسب با اعمال هرس مي     

كـه در فلفـل      از آنجـايي  . شـود  زيـاد توليد ميوه با ميانگين وزن      

شيرين ضخامت ديواره ميوه از صفات كيفي بسيار مهم است، با           

افزايش وزن ميوه ضخامت ديواره نيز افزايش يافته و باعث بـاال            

در مقايسه بين دو رقم مورد مطالعـه،        . شود  رفتن كيفيت ميوه مي   

رقم تامـسون رشـد بوتـه بيـشتري را نـشان داد ولـي در ميـزان           

  .داري بين دو رقم مشاهده نشد تفاوت معنيعملكرد 
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