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  فرنگي هاي کيفي ميوه دو رقم گوجه آذين و ميوه بر عملکرد و برخي شاخص تأثير هرس گل

 
  *۲و جمالعلي الفتي ۲، غالمعلي پيوست۱پور آذر محمدي

 

  )۴/۵/۱۳۹۰ : ؛  تاريخ پذيرش۴/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

هـا در جهـان اسـت و کـشت و پـرورش ارقـام        همترين سـبزي از نظر اقتصادي يکي از م) .Lycopersicon esculentum Mill(فرنگي  گوجه

در اين پژوهش، تأثير دو نوع هرس بر عملکرد و برخي صفات کيفـي دو               . هاي اخير گسترش قابل توجهي داشته است        اي آن در سال     گلخانه

 ۸ و   ۶،  ۴ عبارت بودند از نگهداري      ها، تيمار )آذين  هرس گل (در آزمايش اول    . مورد بررسي قرار گرفت   ) نيوتن و اورگون  (فرنگي    رقم گوجه 

در هر آزمايش، يـک     . آذين   ميوه در هر گل    ۸ و   ۶،  ۴ها عبارت بودند از نگهداري      ، تيمار )هرس ميوه (آذين در هر بوته و در آزمايش دوم           گل

جم، طول و متوسـط وزن      تر شدن ح  آذين سبب بزرگ    نتايج نشان داد که گرچه هرس گل      . عنوان شاهد در نظر گرفته شد      تيمار بدون هرس به   

داري با تيمار   آذين، از نظر عملکرد ميوه، اختالف معني        البته تيمار نگهداري هشت گل    . ها شد، اما کاهش عملکرد ميوه را به همراه داشت         ميوه

ت بر حجم ميـوه     هرس ميوه نيز با وجود تأثير مثب      .  و کلروفيل کل شد    b، کلروفيل   pH آذين باعث بيشتر شدن مقدار      هرس گل . شاهد نداشت 

البته تيمار نگهداري هشت ميوه نيز از نظر عملکـرد کـل اخـتالف       . آذين، باعث کاهش عملکرد کل شد       در تيمار نگهداري چهار ميوه در گل      

آذيـن    و کلروفيل کل در تيمار نگهداري چهـار ميـوه در گـل             aهرس ميوه باعث افزايش غلظت کلروفيل       . داري با تيمار شاهد نداشت    معني

فرنگي نداشته و با توجـه    داري بر عملکرد و صفات کيفي ميوه گوجه       آذين تأثير معني    دست آمده، هرس ميوه و گل      با توجه به نتايج به    . دگردي

  .گردد هايي که دارد توصيه نمي به هزينه

  
  

  صفات کيفي، کلروفيلهرس ميوه،  :  كليدي هاي واژه

  
  
  

  

  مقدمه

 فنــونرديــده تــا پيــشرفت صــنعت ســبزيکاري در دنيــا باعــث گ

هاي کنتـرل شـده       ها در محيط    کاربردي متفاوتي در پرورش سبزي    

کـه امـروزه در   فنـوني  يکـي از  . کار گرفته شـود  ها به  مانند گلخانه 

کـار   اي به   فرنگي گلخانه   هايي از قبيل خيار و گوجه       پرورش سبزي 

هـاي    هـرس سـبزي   . شود، هرس و تربيـت بوتـه اسـت          گرفته مي 

فرنگـي، هنـوز جايگـاهي در بـين           انند گوجـه  اي م   اي گلخانه   ميوه

هايي را پيشنهاد نمـود    بايد روش،بنابراين .پرورش دهندگان ندارد

که موجب افزايش عملکرد در واحد سـطح و در نتيجـه افـزايش              

سـازد    از مواردي کـه انجـام هـرس را ضـروري مـي            . درآمد شود 

 واحـد  توان افزايش عملکرد با استفاده از تعداد بيـشتر گيـاه در       مي

چنـين    و هـم ،هـا  بوتـه  دار عملکـرد تـک   سطح، بدون کاهش معني  

  .)۱۶ و ۱۲، ۱۱، ۲ (ها را نام برد کنترل آسان آفات و بيماري

 تأثير هرس تعداد ميـوه      ، در آزمايشي  )۲۴(يازگان  ساگالم و   

فرنگـي بررسـي      را بر کيفيت گوجه   )  ميوه ۹ يا   ۷،  ۵(آذين    در گل 

ميوه با کاهش تعداد ميوه افـزايش      اندازه   ،در اين آزمايش  . کردند

 هـايي   ها منجر به توليد ميوه      افزايش درخواست آسيميالت  . يافت

 هاي گيـاهي بـا   رقابت بين اندام. )۲۶ (گردد با کيفيت ضعيف مي  
  

  گروه علوم باغباني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت. ۱

  ، رشتگروه علوم باغباني، دانشگاه گيالن. ۲
 jamalaliolfati@gmail.com: ات، پست الکترونيکيمسئول مکاتب: *
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هـايي کـه    کـه ميـوه   طـوري ه ب.شود ها آغاز مي   افزايش تعداد ميوه  

تـر  هـاي جـوان    هـا و گـل    اند مانع رشد ميـوه      گرفته يشتر شکل پ

ــي ــد م ــقدر . )۲۶ (گردن ــرين نحــوه هــرس ، ديگــريتحقي   بهت

هـا در    از گـل %۱۰آذيـن و حـذف      گـل  ۶ نگهـداري    صـورت  به

 و  )۱۴ (سـوما ونتايج مشابهي توسط ک   . )۲۳ (آذين عنوان شد    گل

، چنـين  هـم .  ارائه شد  فرنگيروي گياه گوجه  ) ۹( و هو    کوکشال

، کاهش  )۲۰ (شکل  هاي بد    فوايد ديگري چون کاهش ميوه     هرس

) ۱۷ (، افزايش درصد ماده خشک ميوه     )۲۴ (طول دوره برداشت  

و همکـاران   هـارد  . داشته اسـت )۱۸ ( کاهش پوسيدگي گلگاه  و

) Sink (کننـده مـصرف  گزارش کردند که کـاهش فعاليـت         )۱۳(

گياهان فرنگي باعث ايجاد  ها در گوجه   سوم گل  توسط حذف دو  

براساس تحقيق پيـل و گـالوز       . تر شد هاي درشت  بزرگتر و ميوه  

تعداد ميوه کمتر روي هر گره باعث افزايش مـاده خـشک            ) ۲۲(

. شود  تر مي   هاي رويشي شده و در نتيجه ساقه گياه قوي          در اندام 

 افـزايش رقابـت بـراي        منجـر بـه    ها  ها و ميوه   افزايش تعداد گل  

  .)۲۹(شود ميفتوسنتز و کاهش اندازه ميوه 

 بسياري مـشخص شـده کـه        هايدر آزمايش از سوي ديگر،    

 گياهــان در تــنشانجــام عمليــات داشــت دســتي ســبب ايجــاد 

مشخص کرد کـه    ) ۸(ر   بويتال ،طور مثال   به .شود  فرنگي مي   گوجه

فرنگـي بـه منظـور        در صورت تکان دادن هـر روز بوتـه گوجـه          

 دو ايـن عمـل      شود و اگر     از عملکرد کاسته مي    %۹ ،افشانيگرده

هـرس  . يابـد    از عملکرد کاهش مـي     %۱۷بار در روز انجام شود      

  .شود  مکانيکي تواند باعث ايجاد تنش ميآذين و ميوه گل

 در افـزايش    فنون هرس  بررسي کارآيي    ،هدف از اين تحقيق   

 ،فرنگي است تا در صورت تأثيرگذاري مثبـت   کيفيت ميوه گوجه  

فرنگـي   ليـد کننـدگان گوجـه   داران و تو بهترين نوع آن به گلخانه    

 بـود ال ؤ پاسخ به اين سپژوهش حاضر ديگر هدف .توصيه شود 

 مکانيکي  تنشتواند سبب ايجاد      ها مي   که آيا انجام اينگونه هرس    

  در گياه شود؟

  

  ها روشمواد و 

 تـا   ۲۴/۷/۱۳۸۸از تـاريخ    فرنگـي   گوجهتوليد و پرورش گياهان     

  کيلـومتري  ۳۰در  واقع  اي سرخون      در مجتمع گلخانه   ۳۰/۱/۱۳۸۹

شـب  : ميـانگين دمـاي روز    . شهرستان بنـدرعباس اجـرا گرديـد      

 ۸۰ تـا  ۷۰  و رطوبت نـسبي آن سلسيوس درجه ۱۸: ۲۵گلخانه 

پـژوهش در قالـب دو آزمـايش جداگانـه هـر يـک              . درصد بود 

در هـر    تصادفي با سه تکـرار و سـه بوتـه            طرح کامالً صورت   به

  .شدتکرار انجام 

پرليـت بـا    : حاوي بستر کوکوپيـت    سبد پالستيکي    ۳۶تعداد  

بـدين  . ٪ شامل دو گياه آمـاده شـد       ۲۰: ٪  ۸۰هاي حجمي     نسبت

متـر و فاصـله دو         سانتي ۳۰ها روي رديف      ترتيب که فاصله بوته   

  . متر بود۱متر و   سانتي۲۰ترتيب  رديف يک در ميان به

 (.Lycopersicon esculentum Mill)فرنگـي    گوجههايبذر

رگون براي هرس ميـوه    وآذين و رقم ا     گلرقم نيوتن براي هرس     

براي توليد نشا از . مورد استفاده قرار گرفتدر دو آزمايش مجزا    

  . سيني نشا که از کوکوپيت پر شده بود استفاده گرديد

طور روزانه    در طول دوره رشد به     )۴( كوئيك   محلول غذايي 

  به ميزان  اي   دقيقه از طريق سيستم آبياري قطره      ۱۰مدت    بار به  ۷

  . قرار گرفتآنها  در اختيارنياز آبي گياهان

 ،متـر    سـانتي  ۶۰پس از رسيدن گياهان بـه ارتفـاعي حـدود           

 انتهاي  ، روز يکبار  ۳-۲ هر   .هاي پالستيکي بسته شدند     توسط نخ 

 هاي ساعت به دور نخ پيچيده شـد         ساقه در خالف جهت عقربه    

  ).۱(شدند حذف مسن هاي  هاي جانبي و برگ  جوانهو

آذين در هـر       گل ۸ و   ۶،  ۴نگهداري  بارت بودند از    تيمارها ع 

ن اعمال آآذين روي  بوته، به همراه شاهد كه هيچگونه هرس گل

، ۴ها عبارت بودند از نگهـداري        تيمار  دوم،  در آزمايش  .نگرديد

 به همراه تيمار شاهد كـه هيچگونـه         ،آذين  ميوه در هر گل    ۸ و   ۶

  .تهاي آن صورت نگرف آذين اي روي گلهرس ميوه

 رنگ گرفته برداشت شـدند      ها در مرحله رسيده و کامالً       ميوه

 صـفاتي چـون   ،چنـين  هـم . گيري شـد و وزن آنها با ترازو اندازه   

گـره، طـول     طول بوته، تعداد برگ در بوته، متوسط فاصله ميـان         

ذيـن، تعـداد    آ  ذين، تعداد بـرگ تـا اولـين گـل         آ  بوته تا اولين گل   

ذين، آ  ذين، تعداد ميوه در گل    آ ذين در بوته، تعداد گل در گل      آ  گل

  .تعيين شدعملکرد کل و عملکرد بازارپسند 
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گره، تعداد گل در انيفرنگي رقم نيوتن بر تعداد برگ در بوته، متوسط فاصله م آذين بوته گوجهنتايج تجزيه واريانس اثر هرس گل. ۱جدول 

  وه در بوته و عملکرد کليبوته، تعداد م

  ميانگين مربعات

  منبع تغييرات
درجه 

  آزادي
تعداد برگ در 

  بوته

  متوسط فاصله

  گرهميان
  تعداد گل در بوته

تعداد ميوه در 

  بوته
  عملکرد کل

  ns۷۴/۴۳  **۸۱/۱۱۱۳  **۹۵/۱۰۶۰  **۱۶/۲۲۴  ۹۰/۲۲۱۰**  ۳  آذين هرس گل

  ۲۰/۱۲  ۵۶/۱۳۲  ۳۲/۱۱۹  ۲۹/۲۴  ۷۴/۳۸۴  ۸  خطا

  ۹۵/۹  ۰۷/۱۴  ۹۴/۱۱  ۶۳/۱۳  ۳۳/۱۶    (%)ضريب تغييرات 

  دارو بدون اختالف معني% ۱دار در سطح احتمال خطاي ترتيب معني به: ns و **

  

نظيـر  هـا     گيري صفات کيفي ميوه      براي اندازه  ،در هر دو آزمايش   

طول ميوه، قطر ميوه، متوسـط وزن، حجـم ميـوه، درصـد مـاده               

 ، مواد جامد محلول   pHخشک، درصد رطوبت، درصد خاکستر،      

)TSS(   سيون، اسيديته قابل تيترا )TA(  کلروفيـل ، a  کلروفيـل ،b ،

، )اسـيد آسـکوربيک   (C کلروفيل کل، کاروتنوئيد کـل، ويتـامين     

اکـسيداني مـورد ارزيـابي قـرار        فنول و ظرفيت آنتـي    کل   غلظت

براي ارزيابي هر يک از صفات نامبرده سـه تکـرار و در             . گرفت

مـواد جامـد محلـول کـل         .هر تکرار نيز سه ميوه قرار داده شـد        

) Ceti-Belgium(ي  رقـوم وسـيله دسـتگاه رفرکتـومتر       هبها    ميوه

هـا از      کاروتنوئيد کل ميوه   غلظتبراي تعيين   . گيري گرديد   اندازه

 سـپس جـذب محلـول در        ود  ش استفاده   )۱۵ (تالر  تنخروش لي 

  سـنج  طيـف  نـانومتر بـا      ۴۷۰ و   ۲/۶۶۳،  ۲/۶۴۶هـاي     طول مـوج  

UV-Visibleگيري گرديد  اندازه .  

کلروفنـول    از طريق تيتراسيون بـا دي    Cن  گيري ويتامي   اندازه

هـا    ميـوه  فنول کلغلظتگيري  اندازه). ۲۰ (ايندوفنول انجام شد  

انجـام  ) Folin-Cicalteu(و  ت سـيکال  -با اسـتفاده از روش فـولين      

گرم اسيد گاليک در       برحسب ميلي   فنول  کل غلظت. )۲۷ (گرفت

  . گرم بافت بيان گرديد۱۰۰

 ميوه از طريق خاصـيت خنثـي        اکسيداني عصاره   ظرفيت آنتي 

 )DPPH )1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazylکنندگي راديکال آزاد    

 ۵۱۵ جـذب در طـول مـوج     شـدت کـاهش    .)۲۵ (تعيين گرديد 

. اين آزمايش براي هر تيمار سه بار تکرار شد        . دشنانومتر تعيين   

صــورت درصــد  هــا بــه اکــسيداني عــصاره ســپس ظرفيــت آنتــي

  . گرديد محاسبهDPPHبازدارندگي 

]۱[    sc cont samp contDPPH A – A / A 100  

+ نمونـه   ( جـذب    شدت Asamp،   درصد بازدارندگي  DPPHscکه  

DPPH( و Acont جذب شدت DPPH است.  

هـا بـه کمـک     آنها پـس از نرمـال نمـودن         تجزيه آماري داده  

ها با آزمون تـوکي و    و مقايسه ميانگين داده SAS)۱/۹(افزار  نرم

  .دانکن انجام شد

  نتايج 

  تعداد برگ در بوته

آذيـن، بـين      نتايج تجزيه واريانس نـشان داد کـه در هـرس گـل            

با توجه به   . )۱جدول  (داري وجود داشت      ها اختالف معني    تيمار

ها مشخص شد که تيمـار شـاهد بيـشترين          نتايج مقايسه ميانگين  

آذيـن کمتـرين      تعداد برگ در بوته و تيمار نگهداري چهـار گـل          

 و در هـرس ميـوه       )۲جـدول   ( داشـت    تعداد بـرگ در بوتـه را      

  .)۳جدول (داري مشاهده نشد  اختالف معني

  

  گره متوسط فاصله ميان

آذيـن و هـرس       نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گل        

داري از لحـاظ متوسـط فاصـله          ها اختالف معني    ميوه، بين تيمار  

  ).۳ و ۱جداول (گره وجود نداشت ميان
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  فرنگي رقم نيوتن بر تعداد برگ، تعداد گل در بوته، تعداد ميوه در بوته و عملکرد کل آذين بوته گوجه  اثر هرس گلمقايسه ميانگين. ۲جدول 

  انحراف معيار±ميانگين صفات 

  تيمار تعداد برگ تعداد گل در بوته بوتهتعداد ميوه در  )گرم( عملکرد کل

۸/۶۵۲ ± ۲/۳۰۲۰ b ۰۱/۲ ± ۱۱/۲۵ c ۳۸/۱   ± ۵۵/۲۶ c ۴۵/۲±  ۵۵/۲۱ c  آذين در بوته  گل۴نگهداري  

۸/۵۳۷ ± ۴۲۳۱ ab ۱۸/۵ ± ۸۸/۴۲ bc ۶۹/۲   ± ۱۱/۴۶ bc ۳۴/۱ ±   ۱۰۶/۲۶ c  آذين در بوته  گل۶نگهداري 

۶/۱۰۴۴ ± ۸/۵۳۸۵ ab ۸۷/۸ ± ۶۱/۵۹ ab ۰۳/۷   ± ۶۱/۶۷ b ۵۹/۰ ± ۱۶/۳۲ b  آذين در بوته  گل۸نگهداري 

۵/۸۳۸ ± ۴/۶۸۳۳ a ۴۷/۱۲ ± ۸۹/۷۹ a ۲۵/۱۲  ±  ۸۸/۱۳۷ a ۲۰۵/۱  ±۹۹/۷۰ a شاهد 

  .با هم ندارند% ۵داري در سطح هاي داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيدر هر ستون، ميانگين

  

گره، تعداد گل در بوته، فرنگي رقم اورگون بر تعداد برگ در بوته، متوسط فاصله ميان نتايج تجزيه واريانس اثر هرس ميوه گوجه. ۳جدول 

  ر بوته و عملکرد کلتعداد ميوه د

  ميانگين مربعات

  منبع تغييرات
درجه 

  آزادي
تعداد برگ در 

  بوته

  متوسط فاصله

  گرهميان
  عملکرد کل  تعداد ميوه در بوته  تعداد گل در بوته

  ns۹۰/۲۱۰  ns۷۴/۲۳  **۶۱/۱۱۳  **۰۵/۱۰۰  **۱۵/۲۰۴  ۳  آذين هرس گل

  ۶۷/۱۴  ۵۸/۱۳۰  ۳۹/۱۵۹  ۲۹/۲۴  ۷۴/۲۸۴  ۸  خطا

  ۲۳/۱۱  ۰۷/۱۷  ۹۵/۱۰  ۶۳/۱۰  ۳۳/۱۱    (%)ات ضريب تغيير

  دارو بدون اختالف معني% ۱دار در سطح احتمال خطاي ترتيب معني به: ns و **

  

  تعداد گل در بوته

آذيـن، بـين      نتايج تجزيه واريانس نـشان داد کـه در هـرس گـل            

با توجه به   ). ۱جدول  (داري وجود داشت      ها اختالف معني    تيمار

ها مشخص شد که بيشترين تعداد گـل در         گيننتايج مقايسه ميان  

بوته را تيمـار شـاهد و کمتـرين تعـداد گـل در بوتـه را تيمـار                   

در هرس ميوه، بـين     ). ۲جدول  (آذين داشت     نگهداري چهار گل  

  ). ۳جدول (داري مشاهده نشد  تيمارها اختالف معني

  

  تعداد ميوه در بوته

يـن، بـين    آذ  نتايج تجزيه واريانس نـشان داد کـه در هـرس گـل            

داري از لحاظ تعداد ميوه در بوتـه وجـود            ها اختالف معني    تيمار

ها مـشخص   با توجه به نتايج مقايسه ميانگين     ). ۱جدول  (داشت  

شد که تيمار شاهد بيشترين تعداد ميوه در بوته را داشته و تيمار             

آذين کمترين تعداد ميـوه در بوتـه را داشـته             نگهداري چهار گل  

آذيـن    ه تيمار نگهداري هشت ميوه در گـل       البت). ۲جدول  (است  

  ).۳جدول (داري با تيمار شاهد نداشت  نيز اختالف معني

  

  عملکرد کل

آذين و هرس ميوه،      نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گل        

بـا  ). ۳ و   ۱جـداول   (داري وجود داشت      ها اختالف معني    بين تيمار 

ه در هـرس    هـا مـشخص شـد کـ       توجه به نتايج مقايـسه ميـانگين      

آذين، تيمار شاهد بيشترين عملکـرد کـل را داشـته و کمتـرين                گل

البتـه  . آذيـن بـود     عملکرد کل مربوط به تيمار نگهداري چهـار گـل         

داري   آذين با تيمار شاهد اختالف معني       نگهداري شش و هشت گل    

چنين، در هرس ميوه، تيمار شاهد بيشترين        هم). ۲جدول  (نداشتند  

و کمتـرين عملکـرد کـل مربـوط بـه تيمـار             عملکرد کل را داشته     

تيمار نگهداري هـشت ميـوه      . آذين بود   نگهداري چهار ميوه در گل    

  . )۴جدول (داري با تيمار شاهد نداشت  نيز اختالف معني



   ...هاي کيفي ميوه  آذين و ميوه بر عملکرد و برخي شاخص تأثير هرس گل

۱۰۳ 

  روتنوئيد و کل و ميزان کاaفرنگي رقم اورگون بر عملکرد کل، حجم ميوه، کلروفيل  مقايسه ميانگين اثر هرس ميوه بوته گوجه. ۴جدول 

  انحراف معيار±ميانگين صفات 

 کاروتنوئيد

(µg/ml) 

 کلروفيل کل

(mg/ml) 

 a  کلروفيل

(mg/ml) 

حجم ميوه 

)مکعبرمت سانتي(  

  عملکرد کل

 )گرم(
 تيمار

۰۰۵۵/۰ ± ۰۱۷/۰ b ۰۵۸/۰ ± ۰۷۱/۰ a ۰۰۳۸/۰ ± ۰۰۶۲/۰ a ۰۷۷/۳۳ ± ۳۳/۲۰۷ a ۵۷/۶۴۲ ± ۸۹/۴۳۴۵ b 
 ميوه در هر ۴نگهداري 

  آذين گل

۰۱۰۹/۰ ± ۰۱۶/۰ c ۰۵۳/۰ ± ۱۰۳/۰ c ۰۰۱۴/۰ ± ۰۰۲/۰ ab ۷۵/۲۳ ± ۶۶/۱۳۵ b ۶/۱۳۳ ± ۷۷/۴۶۵۲ b 
 ميوه در هر ۶نگهداري 

 آذين گل

۰۱۹/۰ ± ۰۱۸/۰ c ۰۵۲/۰ ± ۱۰۳/۰ c ۰۰۰۴/۰ ±۰۰۱۵/۰ b ۱۳/۱۷ ± ۲۲/۱۴۹ b ۶۶/۱۵۶ ± ۷۷/۴۹۰۳ ab 
 ميوه در هر ۸نگهداري 

 آذين گل

۰۲۱/۰ ± ۰۴/۰ a ۰۱۳/۰ ± ۰۳۶/۰ b ۰۰۴۲/۰ ± ۰۰۵/۰ ab ۶۵/۶ ± ۹۹/۱۴۹ ab ۲۷/۵۹۶ ± ۲۲/۵۹۶۲ a شاهد 

  .با هم ندارند% ۵داري در سطح هاي داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيدر هر ستون، ميانگين

  

  پسند درصد عملکرد بازار

آذيـن و هـرس       نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گل        

داري  ها اختالف معنـي  ارميوه، از نظر عملکرد بازارپسند، بين تيم   

  .)۶ و ۵جداول (وجود نداشت 

  

  طول ميوه

هـا    آذين، بـين تيمـار      نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گل        

با توجه به نتايج مقايسه . )۵جدول  (داري وجود داشت      اختالف معني 

آذين، بيـشترين طـول ميـوه         ها مشخص شد که در هرس گل      ميانگين

آذين بود و تيمار شـاهد کمتـرين          ري چهار گل  مربوط به تيمار نگهدا   

هـا    اما در هرس ميوه، بين تيمار     . )۷جدول  (طول ميوه را داشته است      

  .)۶جدول (داري مشاهده نشد  از نظر طول ميوه اختالف معني

  

  قطر ميوه

نتايج تجزيه واريـانس نـشان داد کـه در هـرس ميـوه و هـرس                 

داري  خـتالف معنـي  هـا ا  آذين، از نظر قطر ميـوه، بـين تيمـار           گل

  ).۶ و ۵جداول (مشاهده نشد 

  

  متوسط وزن ميوه

آذيـن، بـين      نتايج تجزيه واريانس نـشان داد کـه در هـرس گـل            

با توجه به   ). ۵جدول  (داري وجود داشت      ها اختالف معني    تيمار

آذيـن،    ها مشخص شد کـه در هـرس گـل         نتايج مقايسه ميانگين  

سـط وزن ميـوه را      آذيـن بيـشترين متو      تيمار نگهداري چهار گل   

داري مـشاهده نـشد       داشته و بين بقيـه تيمارهـا اخـتالف معنـي          

ها از نظر متوسط      چنين، در هرس ميوه، بين تيمار      هم). ۷جدول  (

  ).۶جدول (داري مشاهده نشد  وزن ميوه، اختالف معني

  

   ميوهحجم

آذين و هرس ميوه،      نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گل        

 بـا   ).۶ و   ۵جـداول   (داري وجود داشت      اختالف معني ها    بين تيمار 

هـا مـشخص شـد کـه در هـرس           توجه به نتايج مقايسه ميانگين    

 ميـوه را    حجـم آذين بيشترين     آذين، تيمار نگهداري چهار گل      گل

). ۷جــدول (داشــته و بقيــه تيمارهــا اختالفــي بــا هــم نداشــتند 

چنين، در هرس ميـوه نيـز تيمـار نگهـداري چهـار ميـوه در                 هم

آذيــن بيــشترين حجــم را داشــته و بقيــه تيمارهــا اخــتالف  گــل

  ).۴جدول (داري با هم نداشتند  معني

  

  درصد ماده خشک ميوه

نتايج تجزيه واريـانس نـشان داد کـه در هـرس ميـوه و هـرس                 

ها از نظر درصد ماده خـشک ميـوه اخـتالف             آذين، بين تيمار    گل

  .)۹ و ۸جداول (داري وجود نداشت  معني



  ۱۳۹۳بهار / هفدهمشماره  / پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۰۴  

فرنگي رقم نيوتن بر عملکرد بازارپسند، طول ميوه، قطر ميوه، متوسط وزن ميوه  آذين بوته گوجهنتايج تجزيه واريانس اثر هرس گل. ۵جدول 

  و حجم ميوه

  ميانگين مربعات
  درجه آزادي  منبع تغييرات

  حجم ميوه  متوسط وزن ميوه  قطر ميوه  طول ميوه  عملکرد بازارپسند

  ns۳۵/۶۰۰  ns۹۰/۱۲۱۰  ns۷۴/۴۸  **۸۱/۲۱۱۳  **۹۵/۱۹۶۰  ۳  آذين هرس گل

  ۵۶/۲۳۲  ۲۲/۲۱۹  ۲۹/۱۴  ۷۴/۸۸۴  ۷۴/۵۸۴  ۸  خطا

  ۰۷/۱۱  ۹۴/۱۰  ۶۳/۵  ۳۳/۱۵  ۲۳/۱۵    (%)ضريب تغييرات 

  دارو بدون اختالف معني% ۱دار در سطح احتمال خطاي ترتيب معني به: ns و **

  

ورگون بر درصد عملکرد بازارپسند، طول ميوه، قطر ميوه، متوسط وزن فرنگي رقم ا نتايج تجزيه واريانس اثر هرس ميوه گوجه. ۶جدول 

  ميوه و حجم ميوه

  ميانگين مربعات
  درجه آزادي  منبع تغييرات

  حجم ميوه  متوسط وزن ميوه  قطر ميوه  طول ميوه  عملکرد بازارپسند

  ns۴۰/۲۳۲  ns۶۹/۳۴  ns۸۴/۵۷  ns۶۷/۲۳۸۴  *۲۰/۳۱۲۲  ۳  آذين هرس گل

  ۰۵/۴۹۹  ۴۲/۹۶۳  ۲۶/۲۴  ۶۲/۹  ۷۴/۲۸۴  ۸  خطا

  ۹۸/۱۳  ۲۱/۱۸  ۰۰/۷  ۹۲/۵  ۵۲/۱۶    (%)ضريب تغييرات 

  دارو بدون اختالف معني% ۵دار در سطح احتمال خطاي ترتيب معني به: ns و *

  

 وهفرنگي رقم نيوتن بر طول ميوه، متوسط وزن ميوه، حجم ميوه و اسيديته مي آذين بوته گوجه مقايسه ميانگين اثر هرس گل. ۷جدول 

  انحراف معيار±ميانگين صفات 

pH 
  حجم ميوه

  )متر مکعب سانتي(

  متوسط وزن ميوه

  )گرم(

  طول ميوه

  )متر سانتي(
  تيمار

۰۲۶/۰ ± ۲۷/۴ a ۰۳/۵ ± ۹۹/۱۷۵ a ۷/۸ ± ۰۸۶/۱۷۵ a ۴/۵۹ ± ۰۷/۸۸ a  آذين در هر بوته  گل۴نگهداري  

۰۷۲/۰ ± ۲۲/۴ a ۱۹/۲۳ ± ۱۰۶/۱۲۳ b ۰۱/۲۱ ± ۱۷/۱۲۱ b ۱۸/۲ ± ۲۷/۴۸ ab  آذين در هر بوته  گل۶نگهداري 

۰۴۵/۰ ± ۰۷۶/۴ ab ۸۲/۱۱ ± ۷۷/۱۲۷ b ۲۸/۱۲ ± ۵۵/۱۲۳ ab ۰۲۴/۲ ± ۹۷/۴۷ ab  آذين در هر بوته  گل۸نگهداري 

۰۷۵/۰ ± ۹۶/۳ b ۰۶/۱۵ ± ۱۶/۱۲۴ b ۴۴/۱۴ ± ۳۹/۱۲۱ b ۲۵/۱ ± ۴۵/۴۷ b شاهد 

  .با هم ندارند% ۵داري در سطح هاي داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيميانگيندر هر ستون، 

  

  درصد رطوبت ميوه

نتايج تجزيه واريـانس نـشان داد کـه در هـرس ميـوه و هـرس                 

هـا از نظـر درصـد رطوبـت ميـوه اخـتالف               آذين، بين تيمار    گل

  ). ۹ و ۸جداول (داري وجود نداشت  معني

  درصد خاکستر ميوه

تجزيه واريـانس نـشان داد کـه در هـرس ميـوه و هـرس                نتايج  

هـا از نظـر درصـد خاکـستر ميـوه اخـتالف               آذين، بين تيمار    گل

  ).۹ و ۸جداول (داري وجود نداشت  معني



   ...هاي کيفي ميوه  آذين و ميوه بر عملکرد و برخي شاخص تأثير هرس گل

۱۰۵ 

فرنگي رقم نيوتن بر درصد ماده خشک ميوه، درصد رطوبت ميوه، درصد  آذين بوته گوجه نتايج تجزيه واريانس اثر هرس گل. ۸جدول 

   ميوه، اسيديته و مجموع مواد جامد محلول ميوهخاکستر

  ميانگين مربعات

  درجه آزادي  منبع تغييرات
  درصد ماده خشک ميوه

درصد 

  رطوبت ميوه

درصد 

  خاکستر ميوه
  اسيديته ميوه

مجموع مواد 

  جامد محلول

  ns۱۶/۰  ns۱۶/۰  ns۰۰/۴  **۰۶/۰  ns۰۳/۰  ۳  آذين هرس گل

  ۱۸/۰  ۰۰۳/۰  ۳۳/۵  ۲۱/۰  ۲/۰  ۸  خطا

  ۵۰/۹  ۴۱/۱  ۸۹/۱۳  ۴۸/۰  ۹۵/۶    (%)ضريب تغييرات 

  دارو بدون اختالف معني% ۱دار در سطح احتمال خطاي ترتيب معني به: ns و **

  

فرنگي رقم اورگون بر درصد ماده خشک ميوه، درصد رطوبت ميوه، درصد خاکستر  نتايج تجزيه واريانس اثر هرس ميوه گوجه. ۹جدول 

  واد جامد محلول ميوهميوه، اسيديته و مجموع م

  ميانگين مربعات

  منبع تغييرات
درجه 

  آزادي
درصد ماده 

  خشک ميوه
  درصد رطوبت ميوه

درصد خاکستر 

  ميوه
  اسيديته ميوه

مجموع مواد 

  جامد محلول

  ns۱۵/۰  ns۱۵/۰  ns۷۵/۰  ns۰۰۵/۰  ns۰۴/۰  ۳  آذين هرس گل

  ۱۲/۰  ۰۰۷/۰  ۳۲/۲  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۸  خطا

  ۸۱/۷  ۰۴/۲  ۷۸/۱۳  ۲۴/۰  ۶۴/۳    (%)ضريب تغييرات 

ns :داربدون اختالف معني  

  

pH  

آذيـن، بـين      نتايج تجزيه واريانس نـشان داد کـه در هـرس گـل            

با توجه به   ). ۸جدول  (داري وجود داشت      ها اختالف معني    تيمار

آذيـن،    ها مشخص شد کـه در هـرس گـل         نتايج مقايسه ميانگين  

 را  pHمقدار  آذين بيشترين     تيمارهاي نگهداري چهار و شش گل     

 را دارا بـوده اسـت       pHاند و تيمار شاهد کمتـرين مقـدار         داشته

چنين، در هرس ميوه، بين تيمارها از نظر مقـدار           هم). ۷جدول  (

pH۹جدول (داري مشاهده نشد   اختالف معني.(  

  

  مواد جامد محلول

نتايج تجزيه واريـانس نـشان داد کـه در هـرس ميـوه و هـرس                 

ز نظر مقدار مواد جامد محلـول اخـتالف         ها ا   آذين، بين تيمار    گل

  ).۹ و ۸جداول (داري وجود نداشت  معني

  اسيديته قابل تيتراسيون

آذيـن، بـين      نتايج تجزيه واريانس نـشان داد کـه در هـرس گـل            

داري از لحـاظ اسـيديته قابـل تيتراسـيون            ها اختالف معني    تيمار

)TA (   وجود داشت)   بـا توجـه بـه نتـايج مقايـسه          . )۱۰جـدول

آذين، تيمارهاي شـاهد      ها مشخص شد که در هرس گل      نگينميا

انـد و    را داشـته   TAآذين بيشترين مقـدار       و نگهداري هشت گل   

آذين کمترين مقدار اسيديته قابـل تيتراسـيون          نگهداري چهار گل  

چنين، در هرس ميوه، از نظـر        هم. )۱۱جدول  (را دارا بوده است     

جــود نداشــت داري و بــين تيمارهــا اخــتالف معنــي TAمقــدار 

   .)۱۲جدول (

  

  aکلروفيل 

  آذيـن و هـرس       نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گل        



  ۱۳۹۳بهار / هفدهمشماره  / پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۰۶  

 و کل و ميزان a ،bفرنگي رقم نيوتن بر اسيد قابل تيتراسيون، کلروفيل  آذين بوته گوجه نتايج تجزيه واريانس اثر هرس گل. ۱۰جدول 

  کاروتنوئيد کل

  ربعاتميانگين م
  درجه آزادي  منبع تغييرات

  کاروتنوئيد کل  کلروفيل کل bکلروفيل  aکلروفيل   اسيد قابل تيتراسيون

  ۲/۰**  ۷/۰**  ۸/۰**  ۵۵/۰**  ۰۵/۳**  ۳  آذين هرس گل

  ۰۲/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۴/۰  ۲۱/۰  ۸  خطا

  ۵۰/۱۷  ۲۲/۱۵  ۹۹/۱۵  ۶۸/۱۴  ۸۹/۸    (%)ضريب تغييرات 

  % ۱دار در سطح احتمال خطاي معني: **

  

 و کل و ميزان a ،bفرنگي رقم نيوتن بر اسيديته قابل تيتراسيون، کلروفيل  آذين بوته گوجه يانگين واريانس اثر هرس گلمقايسه م. ۱۱جدول 

  کاروتنوئيد ميوه

  انحراف معيار±ميانگين صفات 

 کاروتنوئيد

(µg/ml) 

 کلروفيل کل

(mg/ml) 

  b  کلروفيل

(mg/ml) 

 a  کلروفيل

(mg/ml) 

اسيديته قابل 

 تيتراسيون

)٪(  

  

 تيمار

۰۱/۰ ± ۰۳۲/۰ ab ۰۱/۰ ± ۱۷/۰ a ۰۱/۰ ± ۱۶/۰ a ۰۱/۰ ± ۰۰۷/۰ b ۱۴۷/۰ ± ۰۱/۴ b  آذين در هر بوته  گل۴نگهداري  

۰۱/۰ ± ۰۲۱/۰ b ۰۲/۰ ± ۱۴/۰ ab ۰۲/۰ ± ۱۳/۰ ab ۰۱/۰ ± ۰۰۹/۰ b ۵۸/۰ ± ۷۳/۴ ab  آذين در هر بوته  گل۶نگهداري 

۰۲/۰ ± ۰۳۳/۰ a ۰۲/۰ ± ۰۹۲/۰ bc ۰۲/۰ ± ۰۷۷/۰ bc ۰۱/۰ ± ۰۱۵/۰ ab ۴۶/۰ ± ۷۶/۵ a  آذين در هر بوته  گل۸نگهداري 

۰۱/۰ ± ۰۲۰۳/۰ ab ۰۱/۰ ± ۰۷۰۴/۰ c ۰۱/۰ ± ۰۵۴/۰ c ۰۱/۰ ± ۰۱۶/۰ a ۵۲/۰ ± ۲۵/۶ a شاهد 

  .با هم ندارند% ۵داري در سطح هاي داراي حروف مشابه اختالف آماري معنيدر هر ستون، ميانگين

  

   و کل و ميزان کاروتنوئيد کلa ،bفرنگي رقم اورگون بر اسيد قابل تيتراسيون، کلروفيل  هرس ميوه گوجهنتايج تجزيه واريانس اثر . ۱۲جدول 

  ميانگين مربعات
  درجه آزادي  منبع تغييرات

  کاروتنوئيد کل  کلروفيل کل bکلروفيل  aکلروفيل   اسيد قابل تيتراسيون

  ns۲۶/۰  **۱/۰  ns۰۷/۰  **۲/۰  **۳/۰  ۳  آذين هرس گل

  ۰۲/۰  ۰۲/۰  ۰۳/۰  ۰۱/۰  ۴۱/۰  ۸  خطا

  ۹۹/۱۷  ۱۴/۱۶  ۰۸/۱۷  ۷۵/۱۸  ۰۲/۱۷    (%)ضريب تغييرات 

  دارو بدون اختالف معني% ۱دار در سطح احتمال خطاي ترتيب معني به: ns و **

  

جـداول  (داري وجود داشـت       ها اختالف معني    ميوه، بين تيمار  

ها مـشخص شـد     با توجه به نتايج مقايسه ميانگين     ). ۱۲ و   ۱۰

 را  aآذين، تيمـار شـاهد بيـشترين کلروفيـل            ه در هرس گل   ک

ــز اختالفــي  داشــته و تيمــار نگهــداري هــشت گــل  آذيــن ني

ولـي در هـرس ميـوه،       ) ۱۱جـدول   (داري با آن نداشت         معني

 و تيمـار    aتيمار نگهداري چهار ميوه بيشترين مقدار کلروفيل        

 را داشـت    aنگهداري هشت ميوه کمتـرين غلظـت کلروفيـل          

  ).۴جدول (



   ...هاي کيفي ميوه  آذين و ميوه بر عملکرد و برخي شاخص تأثير هرس گل

۱۰۷ 

  اکسيداني ميوهفرنگي رقم نيوتن بر ميزان ويتامين ث، فنول کل و ظرفيت آنتي آذين بوته گوجه نتايج تجزيه واريانس اثر هرس گل. ۱۳جدول 

  ميانگين مربعات
  درجه آزادي  منبع تغييرات

 اکسيدانيظرفيت آنتي فنول کل  ويتامين ث

  ns۰۲/۰  ns۰۱/۱  ns۴۸/۱۴  ۳  آذين هرس گل

  ۲۱/۴  ۶۸/۰  ۰۲/۰  ۸  خطا

  ۸۱/۱۰  ۹۳/۸  ۵۵/۱۰    (%)ضريب تغييرات 

ns :داربدون اختالف معني  

  

  اکسيداني ميوهفرنگي رقم اورگون بر ميزان ويتامين ث، فنول کل و ظرفيت آنتي نتايج تجزيه واريانس اثر هرس ميوه گوجه. ۱۴جدول 

  ميانگين مربعات
  درجه آزادي  منبع تغييرات

 اکسيدانيرفيت آنتيظ فنول کل  ويتامين ث

  ns۰۵/۰  ns۶/۵  ns۱۱/۲۰  ۳  آذين هرس گل

  ۳۳/۷  ۷۹/۱۰  ۰۵/۰  ۸  خطا

  ۳۷/۱۳  ۳۹/۱۳  ۴۲/۶    (%)ضريب تغييرات 

ns :داربدون اختالف معني  

  

  bکلروفيل 

ها   آذين، بين تيمار    نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گل        

جه بـه نتـايج     با تو ). ۱۰جدول  (داري وجود داشت      اختالف معني 

آذيـن، تيمـار      ها مشخص شـد کـه در هـرس گـل          مقايسه ميانگين 

 را داشته اسـت  b آذين بيشترين مقدار کلروفيل  نگهداري چهار گل  

 بـين   bو در هـرس ميـوه، از نظـر مقـدار کلروفيـل              ) ۱۱جدول  (

  ).۱۲جدول (داري مشاهده نشد  تيمارها اختالف معني

  

  کلروفيل کل

آذين و هرس      داد که در هرس گل     نتايج تجزيه واريانس نشان   

جـداول  (داري وجود داشـت       ها اختالف معني    ميوه، بين تيمار  

ها مـشخص شـد      با توجه به نتايج مقايسه ميانگين     ). ۱۲ و   ۱۰

آذين بيشترين    آذين، تيمار نگهداري چهار گل      که در هرس گل   

مقدار کلروفيل کل را داشته و تيمار شاهد کمتـرين مقـدار را             

چنين، در هرس ميـوه، تيمـار        هم). ۱۱جدول  (ت  دارا بوده اس  

داشـته   را   نگهداري چهار ميوه بيشترين مقـدار کلروفيـل کـل         

  ).۴جدول (است 

  کاروتنوييد

آذيـن و     نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در هرس گـل         

داري وجود داشـت   ها اختالف معني هرس ميوه، بين تيمار 

هـا   ه ميـانگين  با توجه به نتايج مقايس    ). ۱۲ و   ۱۰جداول  (

آذين، تيمار نگهداري هشت      مشخص شد که در هرس گل     

آذين بيشترين کاروتنوييد را داشته و تيمـار نگهـداري            گل

داري بـا آن نداشـت        آذيـن نيـز اخـتالف معنـي         چهار گـل  

چنين، در هرس ميـوه نيـز تيمـار شـاهد            هم). ۱۱جدول  (

بيشترين کاروتنوييد را داشته و تيمارهاي نگهداري شـش         

شت ميـوه کمتـرين مقـدار کاروتنوئيـد را دارا بودنـد             و ه 

  ).۴جدول (

  

  اکسيداني، فنول کل و ظرفيت آنتيcويتامين 

نتايج تجزيه واريـانس نـشان داد کـه در هـرس ميـوه و هـرس                 

، فنـول کـل و      c هـا از نظـر مقـدار ويتـامين          آذين، بين تيمار    گل

داري وجــود نداشــت  اکــسيداني اخــتالف معنــيظرفيــت آنتــي

  .)۱۴ و ۱۳ول جدا(
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۱۰۸  

  بحث

  آذين بر صفات رويشي تأثير هرس ميوه و گل

 تنها دو صفت تعداد برگ در بوته و متوسط فاصـله            ،يشيدر مورد صفات رو   

ـ همانگونه کـه پ   . ند شد يگره بررس  انيم  ،ج اشـاره شـد    يشتر در قـسمت نتـا     ي

-مارين ت ياختالف ب .  قرار نگرفتند  ي هرس هاماري ت تأثير تحت   يشيصفات رو 

در . مـار بـود   يل قطـع بوتـه پـس از اعمـال ت          يز به دل  يظر تعداد برگ ن   ها از ن  

در  . داشـتند  يکـسان ي يط رشـد  يهـا شـرا    بوتـه  ،هـا مـار ي با اعمال ت   ،قتيحق

 يهـا    از بـرگ   يتـر   فين در حال نمو منبع مصرف ضـع       يآذ   گل ،يفرنگ  گوجه

 در حال رشد منبـع      يها  وهيک خوشه با م   ياما  . شود  يافته محسوب م  يتوسعه  

ـ ن دلي به هم جوان است و احتماالًيها شهيها و ر  از برگيتر  يومصرف ق  ل ي

ها اعمال شد  نيآذ ها بر گل  ماريرا ت ي ز ،ها قرار نگرفتند  ماري ت تأثيرها تحت   بوته

  .)۵ (گردندي محسوب ميترفيکه منبع مصرف ضع

  

  آذين بر عملکرد و اجزاي آن تأثير هرس ميوه و گل

 ين در حـال يد و ايوه گرديم مش حجيوه تنها باعث افزا  يهرس م 

ـ    ياست که از م    .  کاسـته شـد    يداريطـور معنـ   هزان عملکرد کل ب

ن کننـده   يي تع ي در خوشه، عوامل اصل    يده  وهي م يت و توال  يموقع

 که در قاعده    ييها  وهي م معموالً. باشند  ي م يفرنگ  وه گوجه ياندازه م 

 دورتـر از قاعـده      يهـا   وهيـ رند نسبت بـه م    يگ  ين شکل م  يآذ  گل

 ير تـوال ييـ تواند با تغ يوه مي اندازه مي ول؛ن بزرگتر هستند  يذآ  گل

ـ چـون در ا   . )۳ ( شـود  يورز دسـت  يدهـ   وهيم ن حالـت ابتـدا     ي

ـ آذ   که دورتر از محور گل     ييها  وهيم ختـه  ين در خوشـه گـل انگ      ي

 را دارا   ي انـدازه بزرگتـر    يا   قاعـده  يهـا   وهيشوند، نسبت به م     يم

ـ ود در    موجـ  يها  وهيکه تمام م    يهنگام. باشند  يم ک خوشـه بـه     ي

باشـد    يکسان م ي آنها   ييشوند، اندازه نها    يصورت همزمان القا م   

ـ    که احتماالً  ـ  يهـا   وهيـ ن م ي رقابـت ب  جـذب   يک خوشـه بـرا    ي

آالمـو و   . )۳ (باشد  يده م ين پد يانگر ا ي ب يها تا حدود    التيميآس

 بـه تـراکم     يفرنگـ   د گوجـه  يان کردندکه اثر هرس بر تول     يتابارز ب 

ـ ارد و تعداد ساقه در متر مربع با        د يکشت و رقم بستگ    د مـورد   ي

  ). ۱۰(رد يتوجه قرار بگ

ـ  امـا ا   ،وه شـد  يـ ش ابعاد م  ين اگرچه موجب افزا   يآذ هرس گل  ن ي

وه در يـ قدرت مصرف م. ديز سبب افت عملکرد کل گرد يمار ن يت

 يز بـستگ  ي ساقه ن  ين رو يآذ   گل يري به محل قرارگ   يفرنگ  گوجه

. )۶ (دارنـد  يتريـش ف ب  قدرت مـصر   ينيي پا يها  نيآذ  دارد و گل  

 يزيـ انگ   در مرحلـه گـل     ين مطلب را به تعداد متفاوت سـلول       يا

ـ  گزارش کرد کـه در       )۷ (نيبرت. دانند  يمربوط م  ـ آذ  ک گـل  ي  ،ني

ـ آذ  ه گل يال  ي ساقه در منته   ي آبکش يآوندها افتـه کـه    ين کـاهش    ي

  .گردد ين ميآذ  گلينيي پايها وهي ميمنجر به کاهش توان مصرف

آذيـن منجـر بـه        معتقدند که هرس گـل    ) ۲۸(اسالک و کالورت    

افتـد کـه      شود و اين در شـرايطي اتفـاق مـي           کاهش عملکرد مي  

 ،آذيـن    بـا حـذف گـل      .هـا نباشـد      از نظر آسـيميالت    يمحدوديت

 .شـود   هاي غير از ميوه مي      هاي مازاد صرف رشد اندام      آسيميالت

عملکرد کل ممکن است که تحت تأثير هرس قرار نگيرد و ايـن     

هـاي جديـد      گيـري ميـوه     ها براي شکل    نتقال آسيميالت به دليل ا  

فرنگـي منبـع      ها در گوجـه      به دليل آنکه ميوه    ،در واقع . )۹ (است

ـ       ،مصرف غني هستند    انـدازه ميـوه     ر تغيير در تعداد ميوه بيشتر ب

هـاي    از ميـوه %۳۰حـذف  . گذارد تا نسبت ميوه در بوته  تأثير مي 

 متوسـط وزن    ،آذيـن اول    موجود در قـسمت پـائين در سـه گـل          

 و ميـزان مـاده خـشک و کـل           دادمانده را افزايش    هاي باقي   ميوه

هـا تحـت تـأثير هـرس          هاي توليد شده تمام خوشه      وزن تر ميوه  

  . که مطابق نتايج اين بررسي است،)۹ (فتآذين قرار نگر گل

  

  آذين بر صفات کيفي تأثير هرس ميوه و گل

کيفي نداشت و   داري بر صفات    آذين تأثير معني   هرس ميوه و گل   

هـا شـرايط مناسـبي از نظـر توليـد           اين بدان معني است که بوته     

نمـو  . ها داشته و نيازي به عمـل هـرس نبـوده اسـت            آسيميالت

از زمان . ثر بر تغيير منابع مصرفي استؤها مهمترين حادثه م  ميوه

  افزايش ماده خشک مربـوط بـه ميـوه اسـت           %۹۰ ،ها  ظهور ميوه 

هـا    رل افـزايش درخواسـت آسـيميالت       عدم کنتـ   ،بنابراين. )۱۹(

  .)۲۶ (گردد هايي با کيفيت ضعيف مي منجر به توليد ميوه

  

  گيرينتيجه

آذيـن و     نگهـداري گـل   (در اين پژوهش، تـأثير دو نـوع هـرس           

بر عملکرد و برخي صفات کيفي   ) آذين  نگهداري ميوه در هر گل    

مـورد بررسـي قـرار      ) نيـوتن و اورگـون    (فرنگـي     دو رقم گوجه  



   ...هاي کيفي ميوه  آذين و ميوه بر عملکرد و برخي شاخص تأثير هرس گل

۱۰۹ 

تـر  آذين سبب بـزرگ  نتايج نشان داد که گرچه هرس گل   . گرفت

ها شد، اما کاهش عملکرد     شدن حجم، طول و متوسط وزن ميوه      

هرس ميوه نيز با وجود تأثير مثبـت بـر          . ميوه را به همراه داشت    

با توجه به نتـايج بـه       . حجم ميوه، باعث کاهش عملکرد کل شد      

 بر عملکرد و    داريآذين تأثير معني    دست آمده، هرس ميوه و گل     

هـايي    فرنگي نداشته و با توجه به هزينه        صفات کيفي ميوه گوجه   

   .گردد که دارد توصيه نمي
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Abstract 
Tomato (Lycopersicon esculentum Mil.) is one of the most important economical vegetable in the world and its 
greenhouse production has expanded during the recent years. In this study, the effects of two pruning methods on yield 
and some fruit quality traits indices of two varieties of tomato (Newton and Oregon) were investigated. In the first 
experiment (florescence pruning), treatments were keeping 4, 6, and 8 florescence per plant. In the second experiment 
(fruit pruning), 4, 6 and 8 fruits were kept in each florescence. In each experiment, a non-pruned treatment was 
considered as the control. The results showed that although florescence pruning increased volume, length and mean 
weight of fruits, but it decreased the fruit yield. However, fruit yield of the 8 florescence per plant treatment was not 
significantly different from the control. Florescence pruning also increased pH and concentration of chlorophyll a and 
total chlorophyll in leaves. Although fruit pruning had positive effect on fruit volume, but decreased total yield in 4 
fruits per florescence treatment. However, keeping 8 fruits per florescence did not show significant difference with 
control. Fruit pruning increased chlorophyll a and total chlorophyll content in 4 fruits per florescence treatment. 
According to the results of this research, fruit and florescence pruning had no significant effect on yield and qualitative 
traits of tomato and therefore are not recommended due to their costs. 
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