
 ۱۳۹۶زمستان / چهارماي / سال هشتم/ شماره هاي گلخانهعلوم و فنون كشت

91 

 
 
  

  اي در شرايط اهوازتأثير هرس و رقم بر رشد، عملکرد و کيفيت ميوه خيار گلخانه

  

  ۱و فريده صديقي دهکردي ۱زاده انصاري، ناصر عالم*۱سکينه اياسي زاده

  

  )12/1/1396 رش:یخ پذی؛ تار1/4/1395 افت:یخ دریتار(

 
 

  چکيده

 هـاي بلـوك  طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی اي،ه خیار گلخانهبه منظور بررسی اثر هرس و رقم بر رشد، عملکرد و کیفیت میو
 گـره  یـک  دارينگـه  جـانبی،  هايشاخه حذف( نوع سه در بوته هرس کامل تصادفی با دو تیمار و سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل

 تـأثیر  هـرس  کـه  داد نشان نتایج. بودند) کریم و آرزد( ياگلخانه خیار رقم دو و) جانبی شاخه روي گره دو دارينگه و جانبی شاخه روي
 و تـر  وزن کمترین و بیشترین. دادند نشان را داريتعداد برگ در بوته داشت. ارقام از لحاظ صفات رویشی با هم تفاوت معنی بر داريمعنی

 و بیشترین. گذاشت داريمعنی تأثیر ماده گل تعداد بر هرس همچنین،. شد مشاهده آرزد و کریم رقم در ترتیب به برگ و ساقه ریشه، خشک
 بیشـترین . شـد  مشـاهده ) عـدد  3/29( فرعـی  شاخه حذف تیمار و) عدد 37( گره یک داريه ترتیب در تیمار نگهب ماده گل تعداد کمترین
 تـأثیر  عملکـرد  بـر  هرس اما. آمد دستبه کریم رقم در) گرم 2815( بوته عملکرد کمترین و) گرم 3301( آرزد رقم به مربوط بوته عملکرد
 داريثیر هرس قرار گرفت. بیشترین و کمترین تعداد گل سقط شده به ترتیب در تیمار نگـه تأ تحت شده سقط گل تعداد. نداشت داريمعنی
. گرفت قرار هرس تأثیر تحت محلول جامد مواد. شد مشاهده) عدد 6/6( فرعی شاخه حذف تیمار در و) عدد 6/24( فرعی شاخه بر گره دو
 گـره  دو دارينگـه  تیمار و کریم رقم و فرعی هايم آرزد و حذف شاخهرق در ترتیب به محلول جامد مواد کمترین و بیشترین که طوري به

 افـزایش  جهـت  گـره  یک دارينگه تیمار و آرزد رقم مجموع، در. دادند نشان را داريمعنی تفاوت هم با که شد مشاهده فرعی شاخه روي
 .باشدمی توصیه قابل ايگلخانه خیار عملکرد

  

  

    سطح برگ، شاخه فرعي، عملکرد، گل ماده کلمات کليدي:

  

  مقدمه

متعلـق بـه خـانواده     .Cucumis sativus Lخیار، بـا نـام علمـی    
منشأ آن هند و چین بوده و  .باشد) میCucurbitaseaeکدوئیان (

). ایـن گیـاه در   21سپس در اروپا به صورت زراعی کشت شد (
شود. ایـران در آسـیا و   هزار هکتار در ایران کشت می 65ح سط

جهان به ترتیب دومین و چهارمین سطح زیر کشت خیار را دارا 
درصـد از محصـول    4/3تن در سال،  1350000بوده و با تولید 

کـاري  ). پیشرفت صنعت سبزي13کند (خیار جهان را تولید می
هـاي  در محـیط هاي مختلفی ها و تکنیکباعث شده که از روش

ها) استفاده شود. گیاهان در گلخانه، به دلیل کنترل شده (گلخانه
  

 گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز .۱

 sakineayyasis@gmail.comمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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  اياده خیار گلخانه) مورد استف24. ترکیب محلول غذایی پیشنهادي هاروارد رش (1جدول 
  عناصر پُرمصرف )ppmغلظت عنصر (  مصرفعناصر کم )ppmغلظت عنصر (

8/0  Mn 140  N 

07/0  Cu  50  P  
1/0  Zn  350  K  
3/0  B  50  Mg 

03/0  Mo  200 Ca 

3  Fe  150  S  
  

  
 شرایط مناسب رشد، تمایل به رشد رویشی بیشتري دارند که

 .شـود همـدیگر مـی  ها بـر  اندازي بوتههمین امر موجب سایه
هاي رویشـی جهـت   سبب رقابت شدید جوانه نتیجه این امر

رشـد  ، هـا شـده  تولیـدي توسـط بـرگ    هايتسیمیالآ جذب
. )7( شـود مـی کم عملکرد  به دنبال آن زایشی کاهش یافته و

هرس باعث حفظ تعادل بین رشد رویشی (شاخ  در این میان،
امـر   شـود. همـین  و برگ) و رشد زایشی (گـل و میـوه) مـی   

 و کیفیـت بهتـر محصـول از طریـق     افزایش عملکـرد  موجب
واحـد سـطح بـدون کـاهش      ر گیـاه در تاستفاده از تعداد بیش

هـا  ها، کنترل آسان آفات و بیماريدار عملکرد تک بوتهمعنی
. افزایش تعداد گل )23( کندرا فراهم می و برداشت مکانیکی

انـدازه   و میوه موجب افزایش رقابت براي فتوسنتز و کـاهش 
). ایجاد شرایط مطلوب بـراي اسـتفاده از   14شود (ها میمیوه

نور خورشید به منظور تولید بهتر مواد فتوسـنتزي از عوامـل   
ترین عملکرد ممکن بـا کیفیـت   یابی به بیشمؤثر براي دست
طـی تحقیقـاتی   . )5( باشداي میهاي گلخانهمناسب در کشت

عملکرد چهار رقـم  که در مورد اثر هرس  بر رشد رویشی و 
هـاي  خیار انجام گرفته نشان داده شد که هرس نکردن شاخه

جانبی بیشترین عملکرد و تولید میوه در بوتـه را داشـت؛ در   
هـاي جـانبی در سـاقه اصـلی     حالی که هـرس کـردن شـاخه   

بیشترین بازارپسـندي و وزن بیشـتري از میـوه را بـه همـراه      
از انجـام ایـن   ). با توجه به مطالب فـوق، هـدف   27داشت (

پژوهش بررسی اثر هرس و رقم بر رشـد و نمـو و عملکـرد    
  باشد.اي میخیار گلخانه

  هامواد و روش
در گلخانه تحقیقاتی دانشکده  1394این آزمایش در مهرماه سال 

کشاورزي شهید چمران اهواز، با استفاده از دو رقم خیار به نـام 
است. ایـن دو   ) انجام شدهKarim) و کریم (Rz225هاي آرزد (

هاي رقم از کشورهاي روسیه و هلند انتخاب شده و در آزمایش
قبلی در دانشگاه شهید چمران نیز به عنوان بهترین ارقام شناخته 
شدند. رقم کریم از کشور روسیه (شرکت گاوریش) و رقم آرزد 

باشد. سه تیمـار هـرس   از کشور هلند (سپاهان رویش) می 225
)، حذف شاخه جـانبی پـس   P1نبی (شامل حذف تمام شاخه جا

جانبی پـس از تشـکیل   ) و حذف شاخه P2از تشکیل یک گره (
هـاي  ) به صورت فاکتوریـل در قالـب طـرح بلـوك    P3دو گره (

کامل تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار دو گیاه انجام گرفـت.  
روز پس از کاشت انجام شـد و طـول دوره    40اولین برداشت، 

زنـی در پتـري   پس از جوانـه  انجامید. بذرهاماه به طول  4رشد 
 -لیتري با بستر کشت کوکوپیت 9هاي دیش، مستقیماً در گلدان

-سانتی 50ها فاصله بین بوته )  کشت شدند.1:1پرلیت (نسبت 

متر در نظر گرفته شد. دما، سانتی 100ها متر و فاصله بین ردیف
یوس، درجه سلسـ  5/28رطوبت و نور در زمان کشت به ترتیب 

لوکس بود. گیاهان بـا محلـول غـذایی هـاروارد      17000و  55%
ــدند  )24رش (   تغذیـــــــــــــــه شـــــــــــــ

سـانتی  50پس از رسیدن گیاه به ارتفاع  تیمار هرس ).1(جدول 
متري اعمال شد. صفات رویشی گیاه شامل تعداد بـرگ، سـطح   

خشک ریشه، ساقه، بـرگ و همچنـین   برگ و صفات وزن تر و 
ــداد گــل  ــوه صــفات زایشــی شــامل تع ــاده، می   هــاي ســقط م
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  . حداقل، حداکثر و متوسط دماي هفتگی در طول دوره رشد خیار در گلخانه1شکل 

  

  
دهی در طول آزمـایش و برخـی صـفات    شده، آغاز و پایان گل

کیفی از جمله مواد جامد محلول، طول و قطـر و سـفتی بافـت    
ه (سـبز/قرمز) کـ   a*که  )bو  aمیوه، کلروفیل رنگ میوه (مؤلفه 

) مقدار رنگ قرمز را نشان a+*) میزان رنگ سبز و (-a*در آن (
) مقدار رنگ b+*) رنگ آبی و (-b*(آبی/زرد) که ( b*دهد، می

گیـري  و میـزان هیـو و کرومـا نیـز انـدازه      دهدزرد را نشان می
شدند. صفاتی از جمله تعداد میوه و عملکرد نیز در طول دوره 

 م اعشـار تـوزین گردیـد.   برداشت شمارش و با ترازوي دو رقـ 
. گرفـت هر هفته صـورت مـی   هاي هر بوتهشمارش تعداد برگ
هـا توسـط   ها به آزمایشگاه، سـطح بـرگ آن  پس از انتقال نمونه

) UKDelta-T Divises LTD( گیري سـطح بـرگ  دستگاه اندازه
گیـري وزن تـر و خشـک ریشـه،     تعیین گردید. به منظور انـدازه 

ها به طور کامل برداشت ل رشد، بوتهانتهاي فص ساقه و برگ در
هـا نیـز از گلـدان    شده و پس از جداسازي برگ و ساقه، ریشـه 

هـا بـه وسـیله تـرازوي     وزن آنخارج شده و پـس از شستشـو،   
گیـري شـد. در ادامـه، جهـت     گرم اندازه 01/0دیجیتال با دقت 

تعیین وزن خشک، هر بخش از گیاه به صـورت جداگانـه درون   
سـاعت در آون بـا    48ار داده شد و بـه مـدت   پاکت کاغذي قر

هاي خشک درجه سلسیوس قرار گرفته و سپس نمونه 75دماي 
همچنین، شمارش تعداد میـوه شده با ترازوي دقیق وزن شدند. 

هاي تشکیل شده، تعداد گل ماده و تعداد سقط گل هـر ده روز  
ها به آزمایشـگاه  یکبار انجام شد. پس از برداشت محصول، میوه

هاي برداشت شده هر بوته به وسیله تقل شدند. ابتدا وزن میوهمن

گیـري گردیـد. در   گـرم انـدازه   01/0ترازوي دیجیتالی با دقـت  
هاي هر بوته بـه عنـوان عملکـرد کـل     نهایت، مجموع وزن میوه

بوته محاسبه گردید. طول و قطر میـوه در هـر بـار برداشـت بـا      
جامد محلول، سفتی  گیري گردید. موادکش و کولیس اندازهخط

بافت میوه و کلروفیل میـوه بـه ترتیـب بـا دسـتگاه رفراکتـومتر       
گیـري  ) انـدازه 9سنج دیجیتالی و روش آرنون (دیجیتالی، سفتی

شد. در این آزمایش، جهت بررسی تغییرات دمـا و تـأثیر آن بـر    
رشد و نمو گیـاه، متوسـط دمـاي حـداکثر، حـداقل و متوسـط       

طـور  مشخص شده است. به 1شکل هفتگی محاسبه شده که در 
ترتیب کلی، حداکثر، متوسط و حداقل دما در طول دوره رشد به

هـا بـا   بود. تجزیه و تحلیـل داده  سلسیوسدرجه  11و  19، 36
ها با اسـتفاده  و مقایسه میانگین SPSSافزار آماري استفاده از نرم

درصـد   5و  1اي دانکن در سـطوح احتمـال   از آزمون چنددامنه
ــودارمحا ــرم ســبه و نم ــتفاده از ن ــا اس ــه ب ــاي مربوط ــزار ه  اف

Excel.ترسیم گردیدند  
  

  نتایج و بحث
 سطح برگ

داري نداشـت  تیمار هرس و رقـم بـر سـطح بـرگ تـأثیر معنـی      
). همچنین، اثر متقابل هرس و رقم بر سطح برگ تأثیر 2(جدول 

و همکـاران  ). طی بررسی حسامی 3داري نداشت (جدول معنی
 فرنگـی نشـان داده شـد کـه در هـرس      هرس گوجـه  روي )16(
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  اي. مقایسه میانگین اثرهاي ساده رقم و هرس بر برخی صفات رویشی و عملکرد خیار گلخانه2جدول 
  تیمار تعداد برگ سطح برگ وزن تر برگ وزن خشک برگ وزن تر ساقه وزن خشک ساقه وزن تر ریشه وزن خشک ریشه

  رقم        
8/9 b 68/5 b 9/9 b 107/8 b 1/38 b 11/8 b 8533/7 a 36 a آرزد  
12/9 a 82/5 a 12/6 a 144/1 a 1/61 a 13/4 a 9528/8 a 31 a کریم  

  هرس        
11/25 a 74/16 a 11/6 a 128/5 a 1/56 a 13/1 a 9243 a 25 c بدون شاخه  
10/13 a 74/15 a 11/8 a 132/1 a 1/47 a 12/4 a 9091 a 34b یک گره  

11/55 a 78/3 a 10/4 a 118/6 a 1/44 a 12/3 a 8759 a 41 a دو گره  
 داري ندارند.هاي با حروف مشابه، تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین

  
  اي. اثرهاي متقابل هرس و رقم بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه3 جدول

  وزن خشک ریشه 
 (گرم)

وزن تر ریشه 
 (گرم)

 وزن خشک ساقه 
 (گرم)

ساقه  وزن تر
 (گرم)

وزن خشک 
 برگ (گرم)

وزن تر 
 برگ (گرم)

سطح برگ 
 متر مربع)(سانتی

  تعداد 
 برگ

  تیمار

 رقم       هرس        

 bc5/9   a1/64   bc9/9   bc6/106   bc42/1   a8/11   a1/9379  cd 26 آرزد   بدون شاخه  
 ab9/12   a1/84   a4/13   a3/150   a70/1   a0/13   a3/9901   d24  دون شاخهکریم  ب  
 c7/6   a8/67   abc6/10   abc5/116   c31//1   a6/12  a4 /8586   b36  آرزد    یک گره  
 a5/13   a4/80   ab9/12   ab6/147   ab59/1   a7/13   a3/9882   bc32  کریم     یک گره  
 ab5/10   a6/73   c4/9   c0/103   c31/1   a0/11  a8 /7635   a45  آرزد     دو گره  
 ab5/12   a1/83   abc4/11   abc3/134   ab58/1  a6 /13   a2/8802   ab38  کریم    دو گره  

  داري ندارند.هاي با حروف مشابه تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین
 

 
دسـت آمـد کـه بـا نتـایج ایـن       شاخه بیشترین سطح برگ بهتک

  اي مطابقت دارد.آزمایش در مورد خیار گلخانه
  

  تعداد برگ کل بوته
بوته تحت تأثیر هرس قرار گرفت و بـین آن  تعداد برگ در کل
داري مشاهده شد. بیشترین تعداد برگ در تیمـار  ها تفاوت معنی

داري دو گره مشاهده شد؛ چون با افزایش تعداد گره، تعـداد  نگه
). اثر متقابل هرس و رقم بر 2برگ نیز افزایش پیدا کرد (جدول 

یشترین تعـداد  به طوري که ب ،داري داشتتعداد برگ تأثیر معنی
عدد) و کمترین  36داري دو گره (برگ در رقم آرزد و تیمار نگه

عـدد)   24هاي فرعـی ( تعداد در رقم کریم و تیمار حذف شاخه
گیاهان با تعداد شاخه بیشتر در نهایـت  ). 3مشاهده شد (جدول 

هـاي  تعداد برگ بیشتري دارند که نتـایج ایـن بررسـی بـا یافتـه     
) روي اثـر هـرس و تـراکم بـر فلفـل      18یوویسیچ و همکاران (

هستند که بـا ظهـور    ها اولین اندامیدر واقع برگمطابقت دارد. 
آن کـاهش در   هاي گل تحت تأثیر قرار گرفته و به دنبـال جوانه

  ).15آید (سرعت رشد گیاه به وجود می
  

  برگوزن تر و خشک تک
داري رقم روي صفات وزن تر و خشک برگ سبب تفاوت معنی

دار نشد. بیشـترین و  اما تیمار هرس سبب تغییرات معنی گردید.
کمترین وزن تر و خشک تک برگ در بوته بـه ترتیـب در رقـم    

گرم) مشـاهده   38/1و  6/11گرم) و آرزد ( 61/1و  4/13کریم (
). همچنین، اثر متقابل هرس و رقم بر وزن خشک 2شد (جدول 
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قم کـریم و  به طوري که بیشترین مقدار در ر ،دار شدبرگ معنی
). هرس 3هاي فرعی مشاهده گردید (جدول تیمار حذف شاخه

هاي فرعی، به دلیـل داشـتن تعـداد    داري دو گره روي شاخهنگه
هاي بیشتر و سطح برگ کمتر، مانع از نفوذ نور بیشـتر بـه   شاخه

درون بوته شده در نتیجه فتوسنتز کاهش یافته و همچنـین مـاده   
). بر اساس تحقیقی که بیـل  2یابد (جدول خشک نیز کاهش می

) روي خیار انجام دادند بیان کردند که تعـداد میـوه  22و گالوز (
هـاي رویشـی   هاي کمتر باعث افزایش وزن تر و خشـک انـدام  

هاي فرعی چون تعداد میوه کمتري شود و تیمار حذف شاخهمی
  ).3داشت از وزن تر و خشک بیشتري برخوردار بود (جدول 

  

  قه و ریشهوزن تر و خشک سا
نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین وزن تر و خشک ساقه بـه  
ترتیب در رقم کریم و آرزد مشاهده شد و بین تیمارهاي هرس، 

داري یک گـره بـر   بیشترین وزن تر و خشک ساقه در تیمار نگه
). علـت بیشـتر بـودن وزن    2شاخه جانبی مشخص شد (جدول 

داد که در این آزمایش دیده توان به قطر ساقه نسبت ساقه را می
هایی کـه قطـر بیشـتري داشـتند از وزن تـر و خشـک       شد ساقه

بیشتري هم برخوردار بودند. همچنین، اثر متقابل هـرس و رقـم   
دار شده و بیشترین مقـدار در  بر وزن تر و خشک ساقه نیز معنی

و  3/150ترتیـب  هاي فرعی (بـه رقم کریم و تیمار حذف شاخه
داري رین مقـدار در رقـم آرزد و تیمـار نگـه    گرم) و کمتـ  3/14

گـرم)   4/9و  103ترتیب شاخه فرعی بعد از تشکیل دو گره (به
). از نظر صفت وزن تر و خشـک ریشـه   3مشاهده شد (جدول 
داري مشاهده شـد و بیشـترین مقـدار در    بین ارقام تفاوت معنی

رقم کریم و از بین تیمارهاي هـرس، بیشـترین میـزان در تیمـار     
مقدار تولید مـادة   داري دو گره بر شاخه جانبی مشاهده شد.نگه

گیاهی ارتباطی قوي بـا میـزان سـطح بـرگ و نـور       تر و خشک
یـک از ایـن    توسـط کـانوپی دارد کـه کـاهش هـر      جذب شده

 تواند سبب کاهش وزن تـر و خشـک گیـاه شـود    می هاشاخص
هاي با تعـداد شـاخه کمتـر بـه دلیـل      ). به عبارت دیگر، بوته6(
ریافت نور بیشتر از سطح بـرگ بیشـتري برخـوردار بـوده، در     د

نتیجه مواد حاصل از فتوسنتز بیشتري تولید کرده و تجمع مـاده  
هـا  خشک افزایش یافته و باعث افزایش وزن تر و خشک انـدام 

). در نتیجه، وزن خشک بوته ارتباط مسـتقیمی بـا   1شده است (
) روي 6زاده (سطح برگ دارد که با نتایج مشـایخی و موسـوي   

) 29) روي توت فرنگی مطابقت دارد. زالـر ( 2خیار و بوستانی (
فرنگـی گـزارش کـرد کـه وزن تـر و      با مطالعه چند رقم گوجـه 

  خشک در ارقام مختلف متفاوت است.
  

  دهیزمان آغاز و پایان گل
 33روز و رقم آرزد،  32دهی در رقم کریم، زمان الزم براي گل 

نها تر وارد فاز زایشی شده است و بین آروز بود. رقم کریم زود
داري وجود نداشت. همچنین، هـرس  از نظر آماري تفاوت معنی
داري نداشـت. پایـان   دهی تـأثیر معنـی  بر زمان آغاز و پایان گل

روز زودتر اتفاق  85دهی در تیمار حذف کامل شاخه فرعی، گل
هـاي  هـاي گـل بیشـتر در شـاخه    ). وجود جوانه4افتاد (جدول 

دهی گردیـد و بـه عبـارت دیگـر     رعی سبب افزایش دوره گلف
بیـان   )12دهی را به تعویق انداخت. داسگان و آبـاك ( پایان گل

باشد. بن و کردند که هر رقم داراي واکنش متفاوتی به هرس می
هـاي فرعـی بـراي    شـاخه  هـرس ) بیان کردند که 10همکاران (

ل گیـاه و  شـک  هـا، کنتـرل  محدود کردن رشد رویشی و نمو گل
  .رودکار میزایی بهانگیزي و شاخهتحریک به ادامه گل

  
  تعداد گل ماده

صفت تعداد گل ماده تحـت تـأثیر هـرس و رقـم قـرار گرفـت       
). بیشترین و کمترین تعداد گل ماده به ترتیب در رقم 4(جدول 

عدد) مشاهده شد. بیشـترین و   1/30عدد) و کریم ( 6/36آرزد (
داري یـک گـره بـر شـاخه     در تیمار نگه کمترین تعداد گل ماده

عـدد)   29هـاي فرعـی (  عدد) و تیمار حـذف شـاخه   37فرعی(
). همچنین، اثر متقابل هـرس و رقـم بـر    4مشاهده شد (جدول 

بـه طـوري کـه بیشـترین      ،داري داشتتعداد گل ماده تأثیر معنی
داري یـک گـره مشـاهده شـد     مقدار در رقم آرزد و تیمـار نگـه  

 ) تیمـار  2جـه بـه نتـایج ارائـه شـده (جـدول       ). با تو5(جدول 
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  ايدهی و عملکرد خیار گلخانه. اثرهاي ساده هرس و رقم بر برخی صفات گل4جدول 
  دهی آغاز گل  تیمار

  (روز)
  دهی پایان گل
 (روز)

  تعداد گل 
  سقط

  تعداد گل 
 ماده

  تعداد 
 میوه

عملکرد بوته 
 (گرم)

              رقم
  a2/33   a1/86   a3/25   a7/36   a7/36   a3301   آرزد
  a2/32   a7/86   b11   b1/30   b1/30   b2815   کریم
              هرس

  a8/32   a8/85   b6/6   b3/29   a3/29   a6/2724   بدون شاخه
  a7/32   a3/87   a0/24   a0/37   a8/35   a7/3251   یک گره
 a6/32   a1/86   a6/24   ab2/34   a2/34   a3200   دو گره

  داري ندارند.اي با حروف مشابه، تفاوت معنیهدر هر ستون، میانگین
  

  ايدهی و عملکرد خیار گلخانه. اثرهاي متقابل هرس و رقم بر برخی صفات گل5جدول 
عملکرد میوه 

 (گرم)

تعداد میوه 
 (عدد)

  تعداد سقط 
 گل (عدد)

تعداد گل 
 ماده (عدد)

دهی پایان گل
 (روز)

دهی آغاز گل
  (روز)

  تیمار

 سرقم       هر      

 a3246   a5/35  b7   a5/35   ab5/85   a5/33  آرزد   بدون شاخه  
 b2203   b1/23   b3/6   b1/23   ab1/86   b1/32  کریم  بدون شاخه  
 a3608   a3/40   a3/33   a3/40   a8/87   ab1/33  آرزد     یک گره  

 ab2895   ab3/31   b13   a2/33   ab8/86   b2/32  کریم      یک گره  
 ab3050   a5/34   a8/35   a5/34   b85   ab1/33  آرزد      دو گره  
 a3349   a0/34   b0/15   a0/36   ab1/87   b2/32  کریم     دو گره  

  داري ندارند.هاي با حروف مشابه، تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین
 

 
داري یک گره به دلیل داشتن سطح برگ، وزن تر و خشـک  نگه

ري دو گره از تعداد گـل  داتک برگ بیشتري نسبت به تیمار نگه
توان گفت اگر شرایط محیطی ماده بیشتري برخوردار بوده و می

براي فتوسنتز مناسب باشد، با افزایش تعداد شاخه، تعداد گـل و  
  ).19یابد (تعداد میوه افزایش می

  

  تعداد سقط گل
هاي سـقط شـده تفـاوت معنـی    تیمار هرس و رقم بر تعداد گل

یشترین و کمترین تعداد سقط گل به به طوري که ب ،داري داشت
عدد) مشـاهده شـد.    11عدد) و کریم ( 25ترتیب در رقم آرزد (

عـدد) بیشـترین    24داري دو گره روي شاخه جانبی (هرس نگه

داري یک داري با هرس نگهسقط گل را داشت که اختالف معنی
گره روي شاخه جانبی نداشت و کمتـرین سـقط گـل در تیمـار     

). 4عـدد در بوتـه بـود (جـدول      6انبی بـا  هاي جـ حذف شاخه
همچنین، اثر متقابل هرس و رقم بر صفت تعداد گل سـقط اثـر   

به طوري که بیشترین سقط گل در رقـم آرزد   ،داري داشتمعنی
). نتـایج ایـن   5داري دو گره مشاهده شـد (جـدول   و تیمار نگه

هاي بیشتر، داري تعداد شاخهپژوهش نشان داد که با افزایش نگه
نفوذ نور کم و فتوسنتز کاهش یافته در نتیجه میزان ماده خشـک  

هـا  نتولیدي کاهش یافته، توسعه گل کم شده و منجر به سقط آ
-شود. همچنین، سقط گل با افزایش تعـداد شـاخه افـزایش    می

) روي هـرس فلفـل   18یافت که با نتایج یوویسیچ و همکاران (
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) بیان کردنـد کـه شـرایط    20مطابقت دارد. مابوك و همکاران (
هـا و در  محیطی، از جمله دماي زیاد، باعث کـاهش سـقط گـل   

در دمـاي مناسـب و    ،همچنـین شـود.  ها مـی نتیجه افزایش میوه
کـاهش  و سقط گـل  ریزش گل کم، میزان نسبت به دماي  ،بهینه
  ).28( یابدمی
  

  تعداد میوه
اشـت  داري وجـود د بین ارقام از لحاظ تعداد میوه تفاوت معنـی 

). بیشترین و کمترین تعداد میوه در رقم آرزد و کـریم  4(جدول 
مشاهده شد. اما تعداد میوه تحت تأثیر هرس قرار نگرفـت. ایـن   

دهد کـه اثـر رقـم بـر تعـداد میـوه نسـبت بـه هـرس          نشان می
تأثیرگذارتر بوده است. از آنجایی که تعداد میوه بر عملکرد تأثیر 

تواند در افزایش عملکـرد  می گذارد پس انتخاب رقم مطلوبمی
). بیشـترین و  5سزایی داشته باشد (آوري تأثیر بهو افزایش سود

 35داري یـک گـره (  کمترین تعداد میوه به ترتیب در تیمار نگـه 
عدد) بوده است. اثـر   29هاي جانبی (عدد) و تیمار حذف شاخه

بـه   ،داري گذاشـت متقابل هرس و رقم بر تعداد میوه اثـر معنـی  
داري که بیشترین تعداد میوه در رقم کـریم و تیمـار نگـه    طوري

عدد) و کمترین مقـدار در رقـم کـریم و تیمـار      3/40یک گره (
). 5عدد) مشـاهده شـد (جـدول     1/23هاي فرعی (حذف شاخه

) با تحقیق روي خیار رقم پونگ بیان کرد که بیشترین 26تانگ (
رعـی روي  هـاي ف دست آمد کـه شـاخه  تعداد میوه در تیماري به

تـوان گفـت کـه    ساقه اصلی نگه داشته بودند. بدین ترتیـب مـی  
هـاي  هـا و گـره  هاي با تعداد شاخه بیشتر واجد تعداد برگبوته

بیشتري خواهند بود. اگر شرایط محیطی براي فتوسـنتز مناسـب   
باشد، با افزایش تعداد شاخه، تعداد گل، تعداد میوه و در نهایت 

) نشان داد که بیشـترین تعـداد   23یا (یابد. کعملکرد افزایش می
میوه در تیماري که یک برگ و یک گره روي شاخه فرعی نگـه  

  دست آمد که با پژوهش حاضر مطابقت دارد.داشته شده بود به
 

  عملکرد میوه
داري از بین ارقام مختلف از لحاظ عملکرد میـوه تفـاوت معنـی   

ترتیـب   نظر آماري وجود داشت. بیشترین و کمترین عملکرد به
در رقم آرزد و کریم مشـاهده شـد. در بـین تیمارهـاي هـرس،      

داري یک گـره در شـاخه جـانبی    بیشترین عملکرد در تیمار نگه
گرم در بوتـه) و کمتـرین عملکـرد در تیمـار حـذف       7/3251(

گرم در بوته) مشاهده شـد (جـدول    6/2724هاي جانبی (شاخه
داري ثیر معنـی ). اثر متقابل هرس و رقم بر عملکـرد میـوه تـأ   4

گذاشت به طوري که بیشترین مقدار در رقم آرزد و تیمـار نگـه  
گرم در بوته) و کمتـرین مقـدار در رقـم     3608داري یک گره (

گـرم در بوتـه)    2203هـاي فرعـی (  کریم و تیمار حذف شـاخه 
هایی کـه پیوسـت و چـروي    ).  با بررسی5مشاهده شد (جدول 

دند گزارش کردند کـه اثـر   ) روي خیار انجام دا26) و تان (21(
دار بوده که بـا نتـایج ایـن آزمـایش     رقم بر صفت عملکرد معنی

) با بررسی اثر هرس و تراکم بر عملکـرد  23مطابقت دارد. کیا (
هـاي جـانبی   خیار گزارش کرد که تیمارهاي بدون هرس شـاخه 

بیشترین عملکرد را در برداشته و بین تیمارهاي مختلف هـرس  
و یک گره بیشترین میزان عملکرد را در بر  نگه داشتن یک برگ

) در مورد خیار 26داشته که با نتایج این پژوهش و نتایج تانگ (
از جملــه  ،کــه برخــی از محققــین در حــالی مطابقــت داشــت.

)، گزارش 25) و سوبدي و همکاران (17ورنیلیون ( هامفریس و
هاي فرعی در بوته خیار ضروري نیست و هرس ساقهکردند که 

داري روي عملکرد ندارد. احتمـاالً تفـاوت بـین نتـایح     معنی راث
پژوهشگران به علـت تفـاوت در شـرایط اقلیمـی و عوامـل بـه      

  زراعی، از جمله فواصل کشت، بوده است. 
  

  مقدار مواد جامد محلول
نتایج نشان داد که هرس بـر مقـدار مـواد جامـد محلـول تـأثیر       

بـر مـواد جامـد محلـول     داري گذاشته، اما تیمار رقم تأثیر معنی
نداشت. بین تیمارهاي هرس بیشـترین و کمتـرین میـزان مـواد     

 9/0هاي جانبی با جامد محلول به ترتیب در تیمار حذف شاخه
 62/0داري دو گـره بـر شـاخه فرعـی بـا      بریکس و تیمـار نگـه  

هـا تفـاوت معنـی   بریکس مشاهده شد که از نظر آماري بـین آن 
  ثـر متقابـل هـرس و رقـم بـر      ). ا6داري وجود داشت (جـدول  
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  اي. اثرهاي ساده هرس و رقم بر برخی صفات کیفی خیار گلخانه6جدول 

 aمؤلفه  bمؤلفه  کروما  هیو  تیمار

میوه  bکلروفیل 
گرم در (میلی

  گرم وزن تر)

میوه   aکلروفیل
گرم در (میلی

  گرم وزن تر)

مواد جامد 
  محلول

 (بریکس)

  طول میوه
  متر)(سانتی

  قطر میوه 
  متر)سانتی(

  سفتی میوه
  (نیوتن)

                      رقم  

   a05/153   آرزد
b4/32   b1/30   b05/13-   a027/0   a01/0   a76/0   b2/14   a7/2  a 0/16  

  a8/152   a2/39   a05/36   a2/16 -   a023/0   a02/0   a70/0   a4/14   a9/2   a6/15   کریم
                      هرس

  a1/155   a5/39   a16/37   a5/15 -   a03/0   a028/0   a90/0   a3/14   a92/2   a2/16   بدون شاخه
  a1/150   a9/33   a99/30   a5/14 -   a024/0   a020/0   b69/0   a3/14   a73/2   a0/16   یک گره
  a5/153   a0/34   a16/31   a9/13 -   a019/0   a012/0   b62/0  a4 /14   a68/2   a2/15   دو گره

  .داري ندارندفاوت معنیهاي با حروف مشابه، تدر هر ستون، میانگین

  
  اي. اثرهاي متقابل هرس و رقم بر برخی صفات کیفی خیار گلخانه7جدول 

 مواد جامد محلول aمؤلفه  bمؤلفه  کروما  تیمار

          رقم       هرس
  a5/37   a1/36   abc1/14-   a92/0   آرزد      بدون شاخه
  a5/41   a1/38   bc8/16 -   a88/0   کریم     بدون شاخه

  b6/26   b8/23   a8/11 -   ab81/0   رزد     یک گرهآ
  ab6/35   a4/38   c4/17 -   bc64/0   کریم    یک گره
  ab1/33   ab3/30   ab1/13 -   bc60/0   آرزد    دو گره
  a6/41   ab5/32   abc0/15-   c56/0   کریم   دو گره

  داري ندارند.هاي با حروف مشابه، تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین

  
دار بود و بیشترین و کمترین مقـدار بـه   اد جامد محلول معنیمو

بـریکس)   92/0فرعی( ترتیب در رقم آرزد و تیمار حذف شاخه
بـریکس) مشـاهده    56/0داري دو گره (و رقم کریم و تیمار نگه

). مواد جامد محلول یکی از عواملی است کـه در  7شد (جدول 
تیمـار حـذف    کیفیت میوه از جمله طعم و مـزه نقـش داشـته و   

هاي کمتر نسبت بـه دو  شاخه فرعی به دلیل داشتن تعداد شاخه
تیمار دیگر نفوذ نور به درون کانوپی در آن بیشتر بوده در نتیجه 
فتوسنتز افزایش و مواد جامد محلول نیز افـزایش پیـدا کـرده و    

توان گفت که با افزایش باعث افزایش کیفت میوه شده است. می
  ).3یابد (امد محلول  کاهش میتعداد شاخه مواد ج

  میوه bو  aکلروفیل 
نتایج نشان دادند که بـین ارقـام مختلـف کـریم و آرزد از نظـر      

). 6داري دیده نشد (جـدول  تفاوت معنی bو  aصفت کلروفیل 
دار نشد (جـدول  معنی  bو  aاثر متقابل هرس و رقم بر کلروفیل

سنتزي هستند کـه  هاي فتوترین گروه رنگیزهها مهم). کلروفیل7
 ).29دارند (مسئولیت جذب نور در کلروپالست را به عهده 

  
  )bو   aرنگ (مؤلفه

 a ) بیشترین و کمترین مؤلفه6ها (جدول مطابق مقایسه میانگین

ــریم (  ــم ک ــب در رق ــه ترتی ــم -2/16ب ــرین در رق  آرزد) و کمت
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داري را نشـان دادنـد   ) که از نظر آماري تفـاوت معنـی  -05/13(
) بود 05/36مربوط به رقم کریم (  bشد. بیشترین مؤلفهمشاهده 

داري داشت. بین تیمارهاي ) اختالف معنی1/30( آرزدکه با رقم 
داري مشاهده نشد مختلف هرس از نظر این صفت تفاوت معنی

دار معنیb و a ). اثرهاي متقابل هرس و رقم بر مؤلفه 6(جدول 
ب در رقـم کـریم و   بـه ترتیـ   aبود و بیشترین و کمترین مؤلفـه  

داري ) و رقم آرزد و تیمار نگـه -4/17داري یک گره (تیمار نگه
). داسـگان و ابـاك   7) مشاهده گردید (جدول -8/11یک گره (

هـا بـر   پوشـانی بوتـه  عدم هرس، باعث هم) بیان کردند که 12(
رنـگ و  کاهش نفوذ نور به داخل گیاه و بـی  یکدیگر و در نتیجه

  ود. شمی رنگ شدن میوهکم
  

  هیو و کروما
دهنـده شـدت رنـگ    کروما بیانگر درجه اشباع رنگ و هیو نشان

 6تـر اسـت. در جـدول    باشد که هرچه بیشتر شود رنگ تیرهمی
نشان داده شده که هرس و رقم بـر میـزان هیـو و کرومـا تـأثیر      
نداشته است. مقایسه میانگین نشان داد که اثـر سـاده هـرس بـر     

دار نبـود و بیشـترین هیـو و کرومـا در     میزان هیو و کروما معنی
هاي فرعی مشاهده شد که با دو تیمـار دیگـر   تیمار حذف شاخه

). اثر متقابـل هـرس و   6داري را نشان نداد (جدول تفاوت معنی
داري داشـت  دار نبود؛ اما بـر کرومـا اثـر معنـی    رقم بر هیو معنی

هاي هرس شـده بـا شـاخ و بـرگ     هاي بوتهدر میوه ).7(جدول 
تر، احتماالً دریافت نور بیشتر موجب بهبود رنگ میـوه شـده   کم

) در بادمجـان مطابقـت   8که با نتایج آمبروسـژیک و همکـاران (  
  دارد.

  
  طول و قطر میوه

دار است. ولی نتابج نشان داد که اثر ساده رقم بر طول میوه معنی
اثر ساده هرس و اثر متقابل هرس و رقم بر صـفت طـول میـوه    

با توجه به نتایج ارائه شـده، بیشـترین    ).6(جدول  دار نبودمعنی
متر) در رقم کریم مشاهده گردید کـه بـا   سانتی 4/14طول میوه (

داري را نشــان داد متــر) تفــاوت معنــیســانتی 2/14( آرزدرقــم 

هـاي رقـم کـریم هـم از     ). احتماالً طول بیشـتر میـوه  6(جدول 
نشـان داد  آید. نتـایج  خصوصیات ژنتیکی این رقم به حساب می

داري بر قطر میـوه نداشـتند   که اثر ساده هرس و رقم تأثیر معنی
 9/2). بین ارقـام، کـریم داراي بیشـترین قطـر میـوه (     6(جدول 
  متر) بود.سانتی 7/2داراي کمترین قطر میوه ( آرزدمتر) و سانتی

  
  سفتی بافت میوه

نتایج ارائه شده نشان داد که تیمار هرس و رقم بر صفت سـفتی  
ــ ــیمی ــأثیر معن ). ســفتی یکــی از 6داري نداشــتند (جــدول وه ت

فاکتورهاي کیفی میوه است. بیشترین مقدار سفتی میوه در تیمار 
نیوتن) و کمترین میزان در تیمار  2/16هاي فرعی (حذف شاخه

نیوتن) مشاهده شد، کـه   2/15داري دو گره بر شاخه فرعی (نگه
کـه محـل مهـم     هاي جدیـد توان حذف سرشاخهدلیل آن را می

مصرف کلسیم هستند دانسـت. در ایـن صـورت، رقابـت بـراي      
جذب کلسیم از بین رفته، موجب انتقال کلسیم بـه درون بافـت   

گردد. عواملی شده و در نتیجه موجب سفتی بافت میوه میمیوه 
مثل میزان جذب مواد غذایی، شرایط محیطـی پـرورش گیـاه و    

  ).11تأثیرگذاراند (آن بر میزان سفتی بافت میوه  تغذیه
  

  گیري نتیجه
هـاي  هرس به عنوان یک فاکتور مهم در کشت و کار، بر ویژگی

اي (کریم و آرزد) در شـرایط  رشد رویشی دو رقم خیار گلخانه
اي کـه بـا افـزایش هـرس،     سزایی داشت. به گونـه اهواز تأثیر به

تعداد برگ کل بوته افزایش یافت. ولی سطح برگ و وزن تـر و  
یشه، ساقه و برگ کاهش یافت. همچنین، ارقام نیـز بـه  خشک ر

خاطر خصوصیات ژنتیکی خود از نظـر رشـد رویشـی، تفـاوت    
هایی را با هم نشان دادند. در این آزمـایش، رقـم کـریم از نظـر     
برخی صفات رویشی شـامل سـطح بـرگ و وزن تـر و خشـک      
ریشه، ساقه و برگ به عنوان رقم برتر معرفی شد. به طور کلـی،  

توان انتظار داشت که با انتخاب رقم و نوع هـرس، از طرفـی   می
شرایط را براي حداکثر رشد رویشی خیار ایجاد نمود و از طرف 

میزان محصول این گیاه شد. نتایج حاصل از  افزایشدیگر باعث 
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داري این پژوهش نیز حاکی از تأثیر قابل توجه تیمار هرس (نگه
ان تشکیل گل، افزایش یک گره روي شاخه فرعی) بر کاهش زم

-دهی و افزایش تعداد گـل مـاده مـی   دوره، به تعویق افتادن گل

داري یک گره نسبت به دیگـر  نگه باشد. با توجه به نتایج هرس،
تیمارها، به علت زودتر وارد شدن به فاز زایشی و فرصت بیشتر 
براي تشـکیل گـل، باعـث عملکـرد بیشـتري نیـز شـده اسـت.         

رقام در این آزمـایش نشـان داد کـه رقـم     همچنین، مقایسه بین ا
آرزد داراي بیشترین عملکرد است و از نظـر رشـد زایشـی نیـز     
برتر بوده است. از آنجایی که خیار یـک میـوه رومیـزي بـوده و     

هاي خوري آن بیشتر حائز اهمیت است، پس ویژگیمصرف تازه
کیفی آن از نظر بازارپسندي بسـیار مهـم اسـت. در ایـن میـان،      

این ویژگی دخیل باشد. کاهش  افزایشتواند در جهت هرس می

هاي جانبی خیار موجب شد که نفوذ نور به درون کانوپی شاخه
باعث افزایش فتوسنتر، مواد جامد محلـول میـوه، سـفتی میـوه،     
کلروفیل و رنگ میوه گردد. صفات کیفی ارقـام خیـار بـه دلیـل     

و  آرزدم ها با هم فرق داشـتند و رقـ  خواص ژنتیکی متفاوت آن
هاي فرعی از نظر کیفیت در مقایسـه بـا رقـم    تیمار حذف شاخه

  دیگر و تیمارهاي هرس برتر بودند.
  

  سپاسگزاري
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شـهید چمـران   

خـاطر  اهواز و شرکت سپاهان رویـش و شـرکت گـاوریش، بـه    
  گردد.فراهم آوردن امکانات اجراي طرح، قدردانی می
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