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  چكيده

به منظورتنظيم باردهي و بهبود رشـد رويشـي،   . جه فرنگي هاي گلخانه اي داراي اهميت بسيار زيادي استسيستم بار دهي و تربيت در گو    
انتخاب و معرفي مناسبترين روش تربيت بوته در ارقام رايج مورد كشت پژوهشي در دو سال زراعي به صورت دو آزمايش جدا مورد مطالعـه  

بلوكهاي تصادفي با سه تيمار و سه تكرار درگلخانه هاي مركز تحقيقات كشـاورزي شـهيد    هر يك از اين آزمايشها در قالب طرح. قرار گرفت
در اين دو آزمايش اثر روش تربيـت يـك، دو و چهـار سـاقه در مـورد دو رقـم گوجـه فرنگـي بـه نامهـاي           . مقبلي جيرفت وكهنوج اجرا شد

. قـام رايـج  گلخانـه اي مـورد كشـت در منطقـه هسـتند، مطالعـه شـد         كـه ار )دانه ريز و يا ساالدي(و سالومي) گلخانه اي دانه درشت(فالكاتو
ميانگين هاي طول، قطر، وزن ميوه، ميزان ويتامين ث، اسـيديته، عملكـرد در   : فاكتورهاي مورد اندازه گيري در هر دو آزمايش عبارت بودند از

هاي فرعي از تك شاخه به چهار شاخه عملكرد كـل   ايش شاخهدر رقم فالكاتو نتايج نشان داد كه با افز. واحد سطح و ميزان مواد جامد محلول
چون تعداد ميوه در بوته افزايش يافته و از طرفي با افزايش تعداد ميوه در تيمار چهار شاخه نسبت به تيمار تك شاخه به علـت  . افزايش داشت

به لحاظ . تواند كاهش اندازه ميوه را به دنبال داشته باشد مي يافت، بنابراين نتيجه اين رقابت افزايش رقابت بين تعداد ميوه، وزن ميوه كاهش مي
گردد اما به لحاظ صـنايع فـرآوري  و افـزايش عملكـرد دو روش      اندازه ميوه ، بازار پسندي و مصرف تازه خوري تربيت تك شاخه توصيه مي

و كيفي ميوه در رقم سالومي نشان داد كه روش  هاي كمي بررسي ويژگي. گردندمي تربيت چهار شاخه و دو شاخه نسبت به تك شاخه توصيه
تربيت دو شاخه  نيز در مقايسه با تيمارهاي ديگر از روند رشد و بهبود بسيار خوبي برخوردار اسـت، بنـابراين تربيـت بـه روش پـرورش دو      

 .شاخه باردهنده بهترين نتيجه را در بر داشت

 .رنگي، گلخانهف تربيت، جيرفت، عملكرد، گوجه ارقام،: كليديواژگان 

  
 مقدمه   

، افزايش عملكرد ميوه باعث زود رسياي است كه  يكي از فاكتورهاي ضروري پرورش گوجه فرنگي هاي پا بلند گلخانه هرس و تربيت 
پاشي گرد  بيماريها، برداشت بهتر و تميز تر ميوه و سهولت عمليات داشت ازجمله محلول پاشي وآفات و كنترل بهتر  كيفي محصول، كمي و
  .لذا اين تحقيق براي بررسي اثرات هرس و تربيت بر عملكردهاي كمي وكيفي گوجه فرنگي هاي گلخانه اي انجام گرفته است. مي شود
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  ها مواد و روش

و ) گلخانه اي دانه درشت(در دو آزمايش اثر روش تربيت يك، دو و چهار ساقه در مورد  دو رقم گوجه فرنگي به نامهاي فالكاتو 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ميانگينها با آزمون مقايسه  SASداده ها با نرم افزار آماري . مطالعه شد) دانه ريز و يا ساالدي(لوميسا

 ميانگين دانكن مورد مقايسه قرار گرفتند 

  
 نتايج و بحث

 مقايسه ميانگين مركب صفات گوجه فرنگي رقم فالكاتو: 1جدول شماره 

  وزن ميوه تيمار
  گرم

طول به قطر طول ميوه
  قطر

جامدمواد
  محلول

  اسيديته  ويتامين ث

 A150 A1/55 B6/66 A82/0 A5/2 A6/42  A68/0  C5/166  تك شاخه

  B5/137 A4/54 A69 B78/0 B6/2 B42  B63/0  B172 دو شاخه
  C75/121  B8/49 B64 B77/0 C3/2 C31  C51/0  A5/235  چهارشاخه

  .نشانگرعدم اختالف معني دار در بين ميانگين ها  مي باشد% 5احتمال  حروف مشابه در هر ستون در سطح
 مقايسه ميانگين مركب صفات گوجه فرنگي رقم سالومي: 2جدول شماره 

طول به قطر طول ميوه  وزن ميوه تيمار
  قطر

 جامدمواد
  محلول

  درعملك  اسيديته  ويتامين ث

  AB56/16  B15/31 A6/35 B78/0 A7/2  B7/76  B74/0 B5/116 تك شاخه
  AB36/18  A8/34 A3/36 A95/0 A8/2  A3/85  A79/0  A5/137 دو شاخه
  A76/22  A6/33 AB6/33 A1 B75/1  C2/68  B70/0  BC106 چهارشاخه

 نشانگرعدم اختالف معني دار در بين ميانگين ها  مي باشد% 5حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال 

با توليد در رقم فالكاتو باالترين ميزان عملكرد . ري روي عملكرد محصول دارندهاي مختلف هرس تفاوت بسيار معني دا روش
تن در هكتار به  5/166تك شاخه با ميزان توليد  تربيتكمترين آن مربوط به روش  چهار شاخه و تربيتتن  در هكتار مربوط به روش  5/235

تن  در هكتار مربوط به روش هرس دو شاخه و بعد از آن مربوط 5/137باالترين ميزان عملكرد با توليد  در گوجه فرنگي سالومي. دست آمد
  .تن در هكتار به دست آمد106و 5/116به روش هرس تك شاخه  و چهار شاخه به ترتيب به ميزان 

  حث و نتيجه گيريب
فرآوري و افزايش  نايعص و از لحاظصرف تازه خوري تربيت تك شاخه به لحاظ اندازه ميوه، بازار پسندي و مدر گوجه فرنگي رقم فالكاتو 

گوجه فرنگي چري رقم در . بيشتري دارند قابل توصيه هستندعملكرد چون تربيت چهار شاخه و دو شاخه نسبت به تك شاخه عملكرد 
رسد كه  و تيمار ديگر افزايش داشت به نظر ميدر طي دو سال عملكرد ميوه در تيمار تربيت دو شاخه نسبت به د با توجه به اين كه  سالومي

هاي كيفي ميوه در روش تربيت دو  ها به يك تعادل قابل قبولي خواهد رسيد بررسي ويژگي در اين نوع تربيت با اين روش رقابت بين ميوه
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بيت به روش پرورش دو شاخه باردهنده شاخه  نيز در مقايسه با تيمارهاي ديگر از روند رشد و بهبود بسيار خوبي برخوردار است بنابراين تر
  .بهترين نتيجه را در بر داشت
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Abstract:  
Tomato is one of the leading products which are grown economically and production increases 
continuously in the world as well as greenhouse condition in Jiroft. In order to investigation effects of 
different training systems in yield and quality parameters of tomato cultivars in greenhouse condition two 
separate experiments were investigated using randomized completed block design(RCBD)using 3 levels 
of system training methods with3 replications during Aug 2007 to Aug 2009 on tomato  Falcato and 
Salomy cultivars.  
Three different training systems were applied one, two and four stems treatment in agriculture research 
center of Jiroft and Kahnooj. During the production in the greenhouse, the parameters such as total yield, 
titratable acidity quantity, soluble solid content, vitamine of C and diameter, weight and length average of 
fruit weremeasured. In cultivar of falcato, results indicated that the highest number of fruits per plant was 
observed with four stems treatment. The highest quality of fruits was abserved withe one steam treatment. 
In one steam training observed optimal management condition. In Salomy cultivar results indicated that 
produced the best results of yield and sensitivity analyses in two stems treatment. 
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