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۷۱  

 

 يا دلمه وه چهار رقم فلفليم يظاهر يها يژگيرشد، عملکرد و و  سهيمقا

   در دو بستر کشت بدون خاک 
 

۲يديمج يو محمدمهد ۱يمبل ي، مصطف*۱يال اصالنيل
 

 

  )30/8/1392 :؛  تاريخ پذيرش 24/6/1392: تاريخ دريافت(

 

  چكيده
اي بـه صـورت    گلخانـه  يشياي آزما دلمه وه چهار رقم فلفليم يظاهر يها يژگي، عملکرد و ويبر رشد، سرعت گلده بستر كاشت اثر دو سهيبه منظور مقا

ـ پرل% + ۸۰ت يکوکوپو % ۲۰ت يپرل% + ۸۰ماس  تيفاکتور اول شامل دو بستر پ .انجام شد تكرار چهار تصادفي در قالب طرح كامًال در ۴×۲ل يفاکتور ت ي
نتـايج نشـان داد کـه     .بـود  Taranto و زرد Aracia ي، نارنجInspratian، قرمز  Traviataسبز  يا دلمه و فاکتور دوم شامل چهار رقم فلفل % ۲۰

ـ   دار يش معنيشامل افزا يشياز نظر رشد رو يج بهتريجاد نتايسبب ا% ۲۰ت يپرل% + ۸۰ماس  تيبستر پ ـ کلروف يواطول و قطر سـاقه، محت ل، وزن تـر و  ي
وه، وزن يش تعداد ميکارپ و افزايوه، تعداد لوب، ضخامت پريقطر م  ، طول ويش سرعت گلدهين باعث افزايماس همچن تيپ. ديشه گرديخشک ساقه و ر

ل برگ، وزن تـر  يدر اکثر صفات مهم شامل کلروف Inspratianقرمز  يا دلمه ن ارقام، فلفليدر ب. ديت گرديکوکوپ باسه يوه در بوته در مقايتر و خشک م
ـ ياز صفات ن يتعداد يبرا. ر ارقام بوديوه بهتر از سايعملکرد م کارپ ويوه، ضخامت پريو خشک بوته، شاخص شکل م ن بسـتر و رقـم اثـر متقابـل     يز ب

   .مختلف متفاوت است يدهد واکنش ارقام در بسترها يدار وجود داشت که نشان م يمعن

  
  تياي، کوکوپ دلمه فلفل يها ، رقميشيماس، رشد رو تيپ بستركاشت، : كليدي  هاي واژه

  

  مقدمه
ف شده و اغلب آلـوده  يدر خاک، منابع آن ضع يپ در يبا کشت پ

جات در خـاک ملـزم بـه    يلذا کاشت سبز ،شوند يها م يماريبه ب

بـه منظـور    .اسـت  ياديـ ز يکودهـا هـا و   کـش  استفاده از آفـت 

ناشـي از مصـرف ايـن     يطـ يسـت مح ياز مشکالت ز يريجلوگ

 يخـاک بـرا   کشـت بـدون   يها ستميس توسعةل به ي، تماها نهاده

در کشـت بـدون   . )۱۰و  ۹( افته استيش يجات افزايد سبزيتول

کـه   يخنثـ  حًايک بستر جامد و ترجيها،  تر روش شيخاک، در ب

شـتر مـورد توجـه    يرد بيـ گ ير عهده ماه را بيگ يکيت مکانيحما

را  يميرمسـتق يم و غيمواد بسترها، اثر مسـتق  يژگيو. )۱۱(است 

عـالوه بـر حفاظـت از     .)۱۳(د دارد يو تول ياهيگ يولوژيزيبر ف

بـه   يابيدسـت  يخـاک بـرا    سـتم کشـت بـدون   يست، سيط زيمح

 ييجـو  ن، صـرفه يتر، حفظ آب و زم تيفيتر و با ک شيمحصول ب

  .)۱۱(افته است يکارگر توسعه  و نيزم ،در منابع آب

به روش کشت  يديدهد محصوالت تول يها نشان م يبررس

 يهـا   سه با کشـت يدر مقا يت و عملکرد بهتريفيبدون خاک ک

ــد  يخــاک ــد کــه م  .)۱۵(دارن ــدانشــمندان گــزارش کردن   زاني

پـرورش   يهـا  يفرنگـ  گوجـه ) لوگرم در متر مربعيک(محصول 

  ســتميتــر از کشــت در س شيبــ درصــد ۱۱بســتر،  يافتــه روي

ــال ــذا ي ــول غ ــازک محل ــوده اســت  ييه ن ــان. )۱۲(ب ــه  يزم   ک

ــول يس ــتم محل ــان س ــاني يرس ــرا يکس ــترها يب ــپرل يبس   ت ي

ت اسـفاگنوم  يـ ت درشت، پوست کاج، مخلـوط پ يمتوسط، پرل

و %) ۲۰(ت يـــکواليورم%) + ۲۰(ت درشـــت يـــپرل%) + ۶۰(

  در %) ۵۰(ت درشــت يــپرل%) + ۵۰(ت اســفاگنوم يــمخلــوط پ

  گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان .۱
  دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان گروه زراعت و اصالح نباتات، .۲
 l.aslani@ag.iut.ac.ir: مسئول  ةنويسند. *
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د يـ مشـاهده گرد ، اعمـال شـد   يا دلمـه  فلفـل  کشت بدون خاک

بـه   يفـروش فلفـل در متـر مربـع، زمـان      ن محصول قابليتر شيب

ر بسـترها  يسه بـا سـا  يت در مقايدست آمد که از بستر مخلوط پ

وه، يـ ل ميتشـک  يرو يرياستفاده شد، اما نوع بسـتر کاشـت تـاث   

  .)۹( ا طول ساقه نداشتيتعداد گره در بوته 

ستم کشت بدون خاک يدر س يدر پژوهش )۸(آرنا و همکاران 

اف يـ ت و اليـ س، پرليپشـم سـنگ، پـوم    يبسـترها  يباز، به بررس

. پرداختنـد  يفرنگـ  و عملکرد گوجه يشيرو يها يژگيل بر وينارگ

اهـان  يوه، بـرگ و سـاقه در گ  يـ نشان داد وزن خشـک م آنها ج ينتا

ـ يـ اف نارگيـ س و اليت، پوميپرورش داده شده در پرل تـر از   شيل ب

س، يپـوم  ياهان کشـت داده شـده رو  ين گيهمچن. پشم سنگ بود

 يرزيـادت تـر و بـا وزن    شيب يها وهيل تعداد مياف نارگيت و اليپرل

ج ينتـا  )۱۱(نـدن و همکـاران   يامـا ا . نسبت به پشم سنگ داشـتند 

موجـود   يهـا  وهيـ ردند که تعداد مان کيبه دست آورده و ب يمتفاوت

پشـم سـنگ، مخلـوط     ين بسـترها يدر بـ  يفرنگ در خوشه گوجه

شــده، پوســت درخــت ســرو و  ي ت و ســبوس بــرنج کربنــيــپرل

گر، پشم سنگ ياز طرف د. نشان نداد يدار يت تفاوت معنيکوکوپ

  .نداشتند يدار يد تفاوت معنيز از نظر رشد و توليت نيو کوکوپ

 يشـ يگزارش کردند کـه رشـد رو   )۱۴(وست و همکاران يپ

ار ير بر طول بوته خيت سبب تاثياهان کاشته شده در پيگ مناسب

جـه باعـث زودرس تـر شـدن     يدر نت شـده و ن شـاخه  يبا چنـد 

ت، يـ پرل يتـر نسـبت بـه بسـترها     شيب  وهيمحصول و برداشت م

 احتمـاالً . گرديـد ت و سبوس بـرنج  يسبوس برنج و مخلوط پرل

ت موجـب جـذب مطلـوب آب و    يانتقال الکترون پ زياد ييتوانا

ار يـ خ يهـا  جه آن رشد و توسعه بهتر بوتـه يو در نت ييمواد غذا

  .شده است

متفـاوت شـامل    يستم بدون خـاک بـا بسـترها   يکه س يزمان

ــوط پ ــمخل ــن %) ۶۷(ت ي ــن، پرل%)۳۳(و ش ــ، ش ــوط ي ت، مخل

مـــاس، مخلـــوط  تيـــ، پ%)۶۰(تيـــو پرل%) ۴۰(مـــاس تيـــپ

 يتوت فرنگـ  يت برايو کوکوپ%) ۶۰(ت يلو پر%) ۴۰(تيکوکوپ

ن يتـر  شيت، بيپ يدارا يج نشان داد که بسترهاياستفاده شد، نتا

ت و يـ بسـتر پ  يتعداد طوقه و بـرگ را داشـتند و بـه طـور کلـ     

ر بسـترها  يتر نسبت به سا با شکل ناقص کم ييها وهيت ميکوکوپ

ــتول ــد ي ــاران . )۱۴(د کردن ــکردر و همک ــن )۱۳(اس ــاوت ي ز تف

ـ يشه خياز نظر طول ر يدار يمعن ت و يـ کوکوپ ين بسـترها يار ب

  .کمپوست گزارش کردند

 يبررسـ پژوهش ن يا يبر اساس مطالب فوق، هدف از اجرا

 همـراه بـا  (ت يـ ماس و کوکوپ تيشامل پ ياثر دو بستر کشت آل

 يهـا  يژگـ ي، ويبـر رشـد، سـرعت گلـده    ) تيپرل يحجم% ۲۰

  .اوت بودمتف يا دلمه و عملکرد چهار رقم فلفل يظاهر

  

  ها مواد و روش
  شيآزما ينوع و اجرا

مختلـف کاشـت بـر رشـد، سـرعت       يهـا  بستر يمنظور بررس به

وه چهــار رقــم يــم يظــاهر يهــا يژگــي، عملکــرد و ويگلــده

به صورت کشت بدون خـاک در گلخانـه    يشيآزما يا دلمه فلفل

دمـاي  ن يانگيـ اصـفهان بـا م   يدانشگاه صنعت يدانشکده کشاورز

گراد، به يسانت  درجه ۹-۱۳شبانه دماي ن يانگيو م ۲۷-۳۳  روزانه

تکـرار   ۴با  يدر قالب طرح کامال تصادف ۴×۲ل يصورت فاکتور

رقـم متفـاوت    ۴بستر کاشـت و   ۲ش ين آزمايدر ا. ديانجام گرد

 ۲ يشـ يدر هر واحـد آزما . سه قرار گرفتيمورد مقا يا دلمه فلفل

ک بوتـه  يگلدان مورد استفاده قرار گرفت و در هر گلدان تعداد 

% ۲۰ت يـ پرل% + ۸۰ماس  تيپ کاشت شامل يبسترها. کشت شد

چهــار رقــم  در آنهــابــود کــه % ۲۰ت يــپرل% + ۸۰ت يــو کوکوپ

و  Aracia ي، نارنجInspratian، قرمز Traviata سبز يا دلمه فلفل

  . شد كشت Tarantoزرد 

ها بـه   نشاء ،با بستر مناسب يتريل ۷ يها دانپس از پرکردن گل

ن پـــژوهش از روش يـــدر ا. هـــا منتقـــل شـــدند درون گلـــدان

ک بـاز  يدروپونيـ سـتم ه يبـا اسـتفاده از س   يا قطـره  يرسـان  محلول

و بـا   يکيسنج الکتر ق زمانيک پمپ از طري كه در آناستفاده شد 

هـا ارسـال    چکـان  را بـه قطـره   ييمناسب محلـول غـذا   يبند زمان

اهـان و  يکاشت به علت کوچـک بـودن گ    دوره يدر ابتدا. کرد يم

دوازده  يرسان ، دفعات محلولييها به آب و عناصر غذا از کم آنين

بـا  . قه انجام شـد يک دقيقه و هر بار يدق ۶۰بار در روز، به فواصل 
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۷۳ 

ش و يبـار در روز افـزا   ۱۶بـه   يرسـان  زان محلـول ياهان ميرشد گ

افـت محلـول   يمقـدار در . افتيهش قه کايدق ۴۵به  ياريفواصل آب

مارهـا ثابـت نگهداشـته    ين تيدر بـ  يرسان و فواصل محلول ييغذا

  هيـ تغذ يارائـه شـده توسـط جانسـون بـرا      يياز محلول غذا. شد

ــان اســتفاده يگ ــان کاشــت نشــاء  واه ــا  از زم ــا انته ــا ت دوره،  يه

ــول ــا غلظــت   يرســان محل ــول جانســون ب ــتوســط محل   دوم کي

  .انجام شد

  

  کاشت يبسترها ييايميو ش يکيزيف يها يژگيو يريگ اندازه

صـــد ظـــاهري بســـترها، جـــرم مخصـــوص جهـــت تعيـــين 

آن بـر    ن شـده و سـپس جـرم   يمترمکعب از هر بستر تـوز  يسانت

بسترهاي  يقيمخصوص حق جرم. ديگردگيري  اندازهحسب گرم 

  . دين گردييکنومتر تعيمختلف با استفاده از پ

 يز بسترهايرطوبت ن ينگهدارت يظرف يريگ به منظور اندازه

قـرار داده   يکاغذ صاف يسپس بر رو وکاشت توسط آب اشباع 

، يپـس از خـروج آب ثقلـ   . ها خارج شود آن يتا آب ثقل ندشد

ـ    يم سـپس  . ديـ ن گرديـي تع يزان رطوبـت بسـترها بـه روش وزن

و بـا   يرطوبت هـر مـاده بـه صـورت حجمـ      يت نگهداريظرف

  .ر محاسبه شدياستفاده از رابطه ز

)۱(                                                        θv = θm × ρb 

θv :يرطوبت حجم   θm :   رطوبت وزنيρb :جرم مخصوص ظاهري  
  

ر محاسـبه  يـ بـه کمـک روابـط ز    يا هيتخلخل کل و تخلخل تهو

  .ديگرد

)۲(                                                    Ft = 1–(ρb / ρs) 

Ft :تخلخل کل   ρb :جرم مخصوص ظاهري    ρs :جرم مخصوص حقيقي  
  

Fa = Ft – θv    ( ۳(                                                        

Fa :يا هيتخلخل تهو  
  

بـا آب مقطـر مخلـوط و     ۱:۵ يکاشت با نسبت حجم يبسترها

ها  محلولهاش -و پ ندديساعت صاف گرد ۲۴پس از گذشت 

ت يـ و قابل) CP-501-ELM مـدل (هـاش متـر  -پاستفاده وسط ت

-EC-60 مـدل (هـدايت سـنج   بـا اسـتفاده از    يکـ يت الکتريهدا

ELMETRON (ــدازه ــگ ان ــد يري ــ. ش ــيزيات فيخصوص و  يک

 ارايـه شـده   ۲و  ۱در جـداول   بسترها شده يريگ اندازه ييايميش

  . است
  

  اهيرشد و نمو گ يريگ اندازه

و  يريـ گ ش انـدازه يآزمـا طول ساقه، پـنج مـاه پـس از شـروع     

در محاسـبات   يشـ ين طول دو بوتـه در هـر واحـد آزما   يانگيم

مارهـا  يت  سوم در همـه   انگرهيقطر ساقه، از محل م .استفاده شد

  ش مقــداريپــنج مــاه پــس از شــروع آزمــا .شــد يريــگ انــدازه

ــکلروف ــتفاده از کلروفيـ ــا اسـ ــرگ بـ ــل بـ ــنج ليـ ــت سـ   يدسـ

ــدل( ) Hansatech Instrument Ltd, Kings Lynn, UKم

ل ين کلروفيانگين منظور در هر بوته ميبه ا. گيري گرديد اندازه

  .مختلف در نظر گرفته شد يچهار برگ از نواح

ط کشـت  ياهـان از محـ  يش گيپنج ماه پس از شـروع آزمـا  

گرفتـه   يبا آب شسته، رطوبت اضاف يها به خوب شهيخارج و ر

ال تـ يجيد يهـا جداگانـه توسـط تـرازو     شـه يها و ر شد و ساقه

  .گرديد يريگ کش اندازه ز با خطيها ن شهيطول ر. ندن شديتوز

هـاي   نمونه ،شه و ساقهيوزن خشک ر يريگ منظور اندازه به

آون در گراد يسانت  درجه ۸۰ يساعت در دما ۴۸مدت  به گياهي

ــد ــرار گرفتن ــه ســپس وزن خشــک آن. ق ــه  هــا ب طــور جداگان

  .شد يريگ اندازه

ـ   خ مشـاهده يتـار  ،يسرعت گلـده  يريگ اندازه يبرا ن ياول

  اداشت و سپس تعداد روز تا مشاهدهيهر بوته  يگل رو  غنچه

سه يمحاسبه و مورد مقا) ۱/روز( ين غنچه و سرعت گلدهياول

  .قرار گرفت
هاي برداشت  گيري عملکرد، تعداد و وزن ميوه به منظور اندازه

سپس وزن تـازه ميـوه در    وشده از هر بوته در کل دوره يادداشت 

چهـارم رنـگ انـدازي     هـا در مرحلـه سـه    ميـوه . بوته محاسبه شد

ها با اسـتفاده از کـوليس    تک ميوه طول و قطر تک. برداشت شدند

شـاخص شـکل ميـوه نيـز از     . گيري شد اندازه) متر ميلي(ديجيتال 

هـاي   تعـداد لـوب ميـوه   . دست آمـد  ها به تقسيم طول به قطر ميوه

ز هـر بوتـه نيـز شـمارش و ميـانگين آنهـا بـراي        برداشت شـده ا 

  .مقايسات استفاده شد
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۷۴  

  اي دلمه  برخي از خصوصيات فيزيکي بسترهاي مورد استفاده براي پرورش فلفل -۱جدول 

 اي تخلخل تهويه

 )درصد(

 تخلخل کل

 )درصد(

ظرفيت نگهداري 

 )درصد( رطوبت

 جرم مخصوص حقيقي

 )مترمکعب گرم بر سانتي(

 جرم مخصوص ظاهري

 )مکعب متر گرم بر سانتي(
 بستر

۹۹/۲ ۰۶/۷۶ ۰۷/۷۳ ۷۷/۰ ۱۸/۰ 
  ) + درصد ۸۰(ماس  پيت

 )درصد ۲۰(پرليت 

۷۶/۲۱ ۳۵/۹۱ ۵۹/۶۹ ۳۶/۱ ۱۲/۰ 
  ) + درصد ۸۰( کوکوپيت

 )درصد ۲۰(پرليت 

  

  اي دلمه  براي پرورش فلفل برخي از خصوصيات شيميايي بسترهاي مورد استفاده -۲جدول 

 بستر هاش - پ )زيمنس بر سانتيمتر ميلي(هدايت الکتريکي

 )درصد ۲۰( پرليت) + درصد ۸۰( ماس پيت ۵۵/۶ ۲۱/۸

 )درصد ۲۰( پرليت) + درصد ۸۰( کوکوپيت ۳۶/۶ ۰۱/۱۱

  

  ها پردازش داده

ل در قالـب  يـ فاکتور شيها بـر اسـاس آزمـا    انس دادهيه واريتجز

ن يتـر  روش کـم  هـا بـه   نيانگيـ سـه م يمقا و يتصـادف  طرح کامًال

ـ انجـام گرد ) LSD(دار  ياختالف معن  يات آمـار يـ عمل  هيـ کل .دي

  .انجام شد SAS يتوسط نرم افزار آمار

  

  ج و بحثينتا

زان طـول  يـ کاشـت بـر م    انس اثر بستريه واريج تجزيبراساس نتا

، وزن تر و خشـک سـاقه، وزن   يل نسبيشه، قطر ساقه، کلروفير

وه در يـ وه، تعـداد م يـ ، طول ميشه، سرعت گلدهيتر و خشک ر

وه در بوته در سـطح احتمـال   يوه و وزن تر ميبوته، وزن تر هر م

 ۵وه در سـطح احتمـال   يـ وه و تعـداد م يـ قطـر م  ک درصد و بري

شه و شاخص يط کشت برطول رياما اثر مح ،دار بود يدرصد معن

  .نبوددار  يوه معنيشکل م

انس نشان داد که اثر رقم بـر قطـر   يه واريج تجزين نتايهمچن

شـه،  يل، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ريساقه، کلروف

وه در يـ وه، تعداد لـوب، تعـداد م  ي، طول و قطر ميسرعت گلده

وه در بوته در سـطح احتمـال   يوه و وزن تر ميبوته، وزن تر هر م

درصـد   ۵وه در سطح احتمـال  يک درصد و بر شاخص شکل مي

دار  يشـه معنـ  ياما اثر رقم بر طول سـاقه و طـول ر  . دار بود يمعن

  .نبود

شه و وزن تر هـر  يوزن تر ر اثر متقابل بستر کاشت و رقم بر

وزن تر و خشک ساقه در  ک درصد و بريوه در سطح احتمال يم

ر فاکتورهـا  يسـا  يدار بود، امـا بـرا   يدرصد معن ۵سطح احتمال 

 .نبود يارد يمعن

  

  طول ساقه

طول ساقه نشان داد که طـول    مربوط به يها ن دادهيانگيسه ميمقا

 يدار يور معنـ ـطـ  مـاس بـه   تيـ کاشته شـده در پ  يها ساقه بوته

کـه  ) ۳جدول (ت بود يکاشته شده در کوکوپ يها تر از بوته شيب

و  يفرنگـ  گوجـه  يرو )۱( و همکـاران  يشـجر  يج اقـوان يبا نتـا 

  .وسف مطابقت داردي حسن يرو )۲(ا و همکاران ين يسجاد

 
  قطر ساقه

مربـوط بـه قطـر سـاقه نشـان داد کـه        يهـا  داده  نيانگيسه ميمقا

نسـبت بـه    يشـتر يماس قطر ساقه ب تيکاشته شده در پ يها بوته

که قطر سـاقه در   يطور به ،ت دارنديافته در کوکوپياهان رشد يگ

  ۷۰/۸ت برابـر بـا   يکوکوپمتر و در  يليم ۲۸/۱۰ماس برابر با  تيپ
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   ...اي دلمه هاي ظاهري ميوه چهار رقم فلفل ميزان رشد، عملکرد و ويژگي  مقايسه 

۷۵ 

  .بسترهاي مختلف کاشت در اي دلمه  هاي فلفل رقم هاي رويشي مقايسه ميانگين ويژگي -۳

 تيمار  )متر سانتي(طول ساقه  )متر ميلي(قطر ساقه  کلروفيل نسبي )گرم( وزن خشک ريشه

 
  

 :بستر کاشت 

۵۳/۱۲ a ۶۹/۴۴ a ۲۸/۱۰ a a۴۳/۵۸ درصد۲۰(پرليت ) + درصد۸۰(ماس  پيت( 

۰۵/۷ b ۳۸/۳۱ b ۷۰/۸  b۷۰/۵۲  درصد۲۰(پرليت ) + درصد۸۰(کوکوپيت( 

 
  

 :رقم 

۱۴/۱۱ a ۳۵/۴۰ b ۰۵/۱۰ a ۷۸/۵۵ a اي سبز  دلمه فلفلTraviata 

۴۰/۱۲ a ۹۸/۴۸ a ۰۳/۱۰ a ۸۵/۵۵ a اي قرمز  دلمه فلفلInspratian 

۲۲/۷ b ۴۷/۳۴ c ۸۵/۸ b ۷۰/۵۶ a اي نارنجي  دلمه فلفلAracia 

۴۰/۸ b ۳۴/۲۸ d ۰۲/۹ b ۹۳/۵۳ a اي زرد  دلمه فلفلTaranto 

اخـتالف   LSDدرصد براساس آزمون  ۵هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  در هر ستون و براي هر فاکتور ميانگين

  .دار ندارند معني
  

سـه قطـر سـاقه در    يج حاصل از مقاينتا). ۳جدول (متر بود  يليم

 )۱( و همکـاران  يشـجر  يج اقـوان ين دو بسـتر کشـت بـا نتـا    يا

کاشـته شـده    يها مطابقت دارد که نشان دادند قطر ساقه در بوته

 يهـا  ن دادهيانگيسه ميمقا. ت استيشتر از کوکوپيماس ب تيدر پ

ـ   يا دلمه مربوط به ارقام متفاوت فلفل ن ارقـام از  ينشان داد کـه ب

ـ  . دار وجود دارد ينظر قطر ساقه تفاوت معن  يهـا  ن رقـم يالبتـه ب

 يدار يو زرد تفـاوت معنـ   ينـارنج  يهـا  ن رقميسبز و قرمز و ب

نسـبت   يتر شيقطر ب يسبز و قرمز دارا  اما ارقام. وجود نداشت

  ).۳جدول (بودند  يزرد و نارنج  به ارقام
  

  يل نسبيکلروف

نشـان داد کـه    يل نسبيمربوط به کلروف يها داده  نيانگيسه ميمقا

ماس  تيکاشته شده در پ يها مربوط به بوته يل نسبيزان کلروفيم

ت يـ کاشته شـده در کوکوپ  يها تر از بوته شيب يدار يبه طور معن

مربــوط بـه ارقــام   يهـا  ن دادهيانگيـ ســه ميمقا). ۳جـدول  (بـود  

 يقرمـز دارا   رقـم  يهـا  نشان داد کـه بـرگ   يا دلمه متفاوت فلفل

 يزرد دارا  و رقـم  ۹۸/۴۸برابر با  يل نسبيزان کلروفين ميتر شيب

  ).۳جدول (بودند  ۳۴/۲۸برابر با  يل نسبيزان کلروفين ميتر کم
  

  وزن تر ساقه

مربوط به وزن تر ساقه نشان داد که  يها داده  نيانگيسه ميمقا

در مـاس،   تيـ کاشته شـده در بسـتر پ   يها وزن تر ساقه بوته

ت بــه طــور يــکاشــته شــده در کوکوپ يهــا ســه بــا بوتــهيمقا

ا و يـ ن يج سـجاد يکه با نتـا ) ۴جدول (تر بود  شيب يدار يمعن

کاشته  يها ان کردند وزن تر ساقه در بوتهيکه ب) ۲( همکاران

. ت داردـت است، مطابقـ يتر از کوکوپ شيماس ب تيشده در پ

ــانگيه مـســيمقا ـــاي داده نـي ــاوت   ه ــام متف ــه ارق ــوط ب مرب

اي هم نشان داد کـه بيشـترين ميـزان ايـن پـارامتر       دلمه فلفل

داري  قرمز بود که با رقم سبز نيز تفاوت معني  مربوط به رقم

ترين ميزان اين پارامتر مربوط به رقـم زرد بـود    نداشت و کم

داري را نشـان نـداد    که با ارقام نارنجي و سبز تفـاوت معنـي  

هاي مربـوط بـه اثـر متقابـل      يسه ميانگين دادهمقا). ۴جدول (

مـاس نسـبت    نشان داد که افزايش وزن تر ساقه در بستر پيت

مـاس   رقم قرمـز در بسـتر پيـت   . به کوکوپيت تابع رقم است

گـر   و اين نتيجه بيان  ترين افزايش وزن تر ساقه را داشته بيش

ماس بر رقم قرمز نسـبت بـه سـاير ارقـام      اثربخش بودن پيت

به عبارت ديگر، در حالي کـه در مجمـوع،   ). ۴جدول (است 

%) ۲۷(گرمـي   ۲۲مـاس باعـث افـزايش     کاشت ارقام در پيت

ماس کاشته شده نسبت  وزن ساقه شد وقتي رقم قرمز در پيت

  .افزايش وزن نشان داد%) ۳۷(گرم  ۳۸به کوکوپيت 
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۷۶  

  )گرم(اي بر وزن تر ساقه  دلمه  هاي متفاوت فلفل کاشت و رقماثر متقابل بسترهاي  -۴جدول 

 ميانگين

 بسترهاي کاشت

پرليت ) + درصد ۸۰(کوکوپيت  اي دلمه هاي فلفل رقم
  )درصد ۲۰(

پرليت ) + درصد ۸۰( ماس پيت
  )درصد ۲۰(

۳۷/۷۲ AB ۷۶/۵۸ de ۹۷/۸۵ b اي سبز  دلمه فلفلTraviata 

۴۴/۸۱ A ۵۰/۶۲ cde ۳۸/۱۰۰ a اي قرمز  دلمه فلفلInspratian 

۹۱/۶۸ B ۲۵/۶۶ cde ۵۸/۷۱ cd اي نارنجي  دلمه فلفلAracia 

۴۸/۶۳ B ۵۸/۵۳ e ۳۷/۷۳ bc اي زرد  دلمه فلفلTaranto 

 
۲۷/۶۰ B ۸۳/۸۲ A ميانگين 

حروف کوچک . دار ندارند اختالف معني LSDدرصد بر اساس آزمون  ۵هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  ميانگين

 .است) اثرات اصلي(هاي هر فاکتور  ميانگين  اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقايسه  براي مقايسه

  

  وزن خشک ساقه

کشـت نشـان داد    يمربوط به بسترها يها داده  نيانگيسه ميمقا

کاشته شـده در بسـتر    يها که وزن خشک ساقه مربوط به بوته

ت بـود  يـ تـر از کوکوپ  شيب%) ۳۶( يدار يماس به طور معن تيپ

و  يشـجر  يج اقـوان يج به دسـت آمـده بـا نتـا    ينتا). ۵جدول (

 )۲( ا و همکـاران ين يو سجاد يفرنگ گوجه يرو) ۱( همکاران

ش در وزن خشـک  ين افـزا يا. وسف مطابقت داردي حسن يرو

مـاس نسـبت بـه     تيـ پ ش در وزن تـر در بسـتر  يل افـزا يـ به دل

مربـوط بـه وزن    يهـا  ن دادهيانگيـ سـه م يمقا. ت اسـت يکوکوپ

ن يريشـت نشان داد کـه ب  يا دلمه خشک ساقه ارقام متفاوت فلفل

گرم بود و  ۱۹/۱۶قرمز و برابر   ن پارامتر مربوط به رقميزان ايم

گـرم بـود    ۹۷/۱۱ز مربوط به رقم زرد و برابر يزان نين ميتر کم

ـ از آنجـا کـه   ). ۵جدول ( ن وزن يدار بـ  يمعنـ  يک همبسـتگ ي

) ۶جدول ( شتهشه وجود دايخشک ساقه و وزن تر و خشک ر

شـه  يش وزن تـر و خشـک ر  يماس باعث افـزا  تيپ يو از طرف

مـاس   تيمار پيز در تيوزن خشک ساقه ن) ۷و  ۳جداول ( شده

در رقم قرمز که وزن خشک  چنينهم. دوب تيتر از کوکوپ شيب

شـتر بـوده اسـت    يب تر شهي، وزن تر و خشک ربودشتر يساقه ب

مربوط به اثر متقابل  يها ن دادهيانگيسه ميمقا). ۷و  ۳جداول (

ش وزن خشـک سـاقه در   ين بستر و رقم نشـان داد کـه افـزا   يب

). ۵جـدول  (ت تابع رقم است يماس نسبت به کوکوپ تيبستر پ

ماس باعـث   تيکه در مجموع، کاشت در پ ي، در حاليعبارتبه 

رقم قرمز  يشد وقتساقه در وزن خشک %) ۳۶(گرم  ۶ش يافزا

%) ۴۳(گـرم   ۹ت يـ ماس کاشته شـد نسـبت بـه کوکوپ    تيدر پ

  .نشان دادوزن ساقه ش يافزا

ــدر مجمــوع دل    ــل اي ــراي ــه ب  يشــيتمــام صــفات رو ين ک

تواند  کوکوپيت بوده، مي ماس بهتر از گيري شده بستر پيت اندازه

ماس و قابليت نگهداري بيشتر مـواد   هدايت الکتريکي کمتر پيت

  .غذايي آن باشد

  

  شهيوزن تر ر

دهد که وزن تر ريشـه مربـوط بـه     ها نشان مي داده  مقايسه ميانگين

ري ماس کاشته شده بيشتر است، به طـو  هايي که در بستر پيت بوته

گـرم و در   ۳۸/۱۱۳مـاس برابـر بـا     که وزن تر ريشه در بستر پيت

ايـن نتـايج   ). ۷جـدول  (گـرم بـود    ۷۱/۷۷بستر کوکوپيت برابر با 

بســتر ) هــدايت الکتريکــي(نشــانگر شــرايط مناســب شــيميايي  

نيا  اما سجادي. ماس نسبت به کوکوپيت در اين پژوهش است پيت

يوسـف   تر ريشه حسن داري در وزن تفاوت معني) ۲(و همکاران 

مقايسـه  . مـاس گـزارش نکردنـد    بين بسترهاي کوکوپيـت و پيـت  

اي نشان داد که  دلمه هاي مربوط به ارقام متفاوت فلفل ميانگين داده

تـرين ميـزان آن    قرمـز و کـم    بيشترين وزن تر ريشه مربوط به رقم

  در حـالي کـه بـين ارقـام نـارنجي      ،مربوط به رقـم نـارنجي بـود   

مقايســه ). ۳جــدول (داري وجــود نداشــت  معنــيو زرد تفــاوت 

  هــاي مربــوط بــه اثــر متقابــل نشــان داد کــه       ميــانگين داده
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   ...اي دلمه هاي ظاهري ميوه چهار رقم فلفل ميزان رشد، عملکرد و ويژگي  مقايسه 

۷۷ 

  )گرم(خشک ساقه  اي بر وزن دلمه هاي متفاوت فلفل اثر متقابل بسترهاي کاشت و رقم -۵جدول 

 ميانگين
 بسترهاي کاشت

 اي دلمه هاي فلفل رقم
  )درصد ۲۰(پرليت ) + درصد ۸۰( ماس پيت  )درصد ۲۰(پرليت ) + درصد ۸۰(کوکوپيت 

۹۳/۱۳ B ۷۵/۱۰ de ۱۲/۱۷ b اي سبز  دلمه فلفلTraviata 

۱۹/۱۶ A ۶۶/۱۱ d ۷۲/۲۰ a اي قرمز  دلمه فلفلInspratian 

۵۶/۱۲ BC ۰۴/۱۱ de ۰۸/۱۴ c اي نارنجي  دلمه فلفلAracia 

۹۷/۱۱ C ۰۵/۹ e ۹۰/۱۴ bc اي زرد  دلمه فلفلTaranto 

 
۶۲/۱۰ B ۷۰/۱۶ A ميانگين 

حروف کوچک . دار ندارند اختالف معني LSDدرصد بر اساس آزمون  ۵هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  ميانگين

  .است) اثرات اصلي(هاي هر فاکتور  ميانگين  اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقايسه  براي مقايسه

  

و   شه را داشـته ين وزن تر ريتر شيماس ب تيقرمز در بستر پ رقم

ر يسا ماس بر رقم قرمز نسبت به تيتر پ شيگر اثر ب انيجه بين نتيا

  ).۷جدول (ارقام بود 

  

  شهيوزن خشک ر

شـه  ين وزن خشـک ر يتـر  شيب ،ها داده  نيانگيسه ميمقابر اساس 

% ۴۳شده و ماس کاشته  تيبود که در بستر پ ييها مربوط به بوته

). ۳جـدول  (ت بـود  يـ کاشته شـده در کوکوپ  يها تر از بوته شيب

 يرو )۱(و همکـاران   يشجر يج اقوانيج به دست آمده با نتاينتا

 يتفاوت )۲(ا و همکاران ين يمطابقت دارد، اما سجاد يفرنگ گوجه

ـ ي شه حسنيرا از نظر وزن خشک ر ن دو بسـتر  يـ ن ايوسف در ب

ز مشـاهده  يـ ن ۳طور که در جدول  همان. کاشت مشاهده نکردند

تـر   شيب% ۴۴ماس حدود  تيز در بستر پيشه نيد وزن تر رشو مي

. کنـد  يم هيش وزن خشک را توجين افزايت است که اياز کوکوپ

ــ يهمبســتگ همچنــين ــ) r=۹۲/۰( يدار يمثبــت و معن ن وزن يب

ن يانگيـ سـه م يمقا ).۶جـدول  ( شـت شه وجود دايخشک و تر ر

نشـان داد کـه   نيـز   يا دلمه مربوط به ارقام متفاوت فلفل يها داده

قرمز بود کـه بـا رقـم      ن پارامتر مربوط به رقمين مقدار ايرت يشب

شه يزان وزن خشک رين ميتر کم .شتندا يدار يسبز تفاوت معن

ز يـ و زرد ن ين ارقـام نـارنج  يباما بود  يز مربوط به رقم نارنجين

  ).۳ل جدو(وجود نداشت  يدار يتفاوت معن

  

  يسرعت گلده

هاي مربـوط بـه سـرعت گلـدهي نشـان داد کـه        داده  مقايسه ميانگين

مـاس در مقايسـه بـا     اي کاشته شده در بسـتر پيـت   دلمه هاي فلفل بوته

رشـد رويشـي بهتـر    ). ۸جـدول  (رونـد   تر به گل مي کوکوپيت سريع

ماس موجب تاثير بر سرعت گلدهي شـده   گياهان کاشته شده در پيت

نتيجه گياهان رشد يافته در ايـن بسـتر زودتـر وارد فـاز زايشـي      و در 

اي  دلمـه  هاي مربوط به ارقام متفاوت فلفـل  مقايسه ميانگين داده. شدند

هم نشان داد که بين ارقام زرد و قرمـز و بـين ارقـام نـارنجي و سـبز      

داري وجود نداشـته و ارقـام زرد و قرمـز داراي سـرعت      تفاوت معني

  ).۸جدول (ت به ارقام سبز و نارنجي بودند تر نسب گلدهي بيش

  

  وهيطول م

 يهـا  وه بوتـه يـ طـول م ميـانگين  نشان داد کـه   ها نيانگيسه ميمقا

 يـانگين م و متر يليم ۰۶/۷۹ماس برابر با  تيکاشته شده در بستر پ

بـا   ه ومتـر بـود   يليم ۳۵/۷۲ت برابر با يوه در بستر کوکوپيطول م

ن مطلـب  يـ توجه به ابا ). ۸جدول (ند شتدار دا يهم اختالف معن

وه کـاهش  يبستر کاشت، اندازه م يکيت الکتريش هدايکه با افزا

بسـتر   يکـ يت الکتريزان هـدا يـ ن کـه م يو به علت ا )۹(ابد ي يم

ل يـ دل ، احتمـاالً )۲جـدول  (مـاس بـود    تيـ شتر از پيت بيکوکوپ

. ن عامـل بـوده اسـت   ين بستر مربوط به ايوه در ايکاهش طول م

  ژه در زمستان که يبه و يا دلمه وه فلفليم ل بودنيطو ،به هر حال
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۷۸  

  )گرم (اي بر وزن تر ريشه  دلمه هاي متفاوت فلفل اثر متقابل بسترهاي کاشت و رقم -۷جدول 

 ميانگين
 بسترهاي کاشت

 اي دلمه هاي فلفل رقم
  )درصد ۲۰(پرليت ) + درصد ۸۰( ماس پيت  )درصد ۲۰(پرليت ) + درصد ۸۰(کوکوپيت 

۹۴/۹۹ B ۶۴/۷۷ de ۲۴/۱۲۲ b اي سبز  دلمه فلفلTraviata 

۲۸/۱۳۴ A ۹۲/۱۰۰ c ۶۵/۱۶۷ a اي قرمز  دلمه فلفلInspratian 

۱۰/۷۰ C ۱۲/۶۵ e ۰۹/۷۵ de اي نارنجي  دلمه فلفلAracia 

۸۷/۷۷ C ۱۷/۶۷ e ۵۷/۸۸ cd اي زرد  دلمه فلفلTaranto 

  ۷۱/۷۷ B ۳۸/۱۱۳ A ميانگين 

حروف کوچک . دار ندارند اختالف معني LSDدرصد بر اساس آزمون  ۵هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  ميانگين

  .است) اثرات اصلي(هاي هر فاکتور  ميانگين  اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقايسه  براي مقايسه

  

 اي دلمه هاي متفاوت فلفل کاشت و رقم مختلف ظاهري واجزاي عملکرد دربسترهاي هاي ميانگين ويژگي مقايسه -۸جدول 

وزن تر ميوه در 

 )گرم(بوته 

وزن تر هر 

  )گرم (ميوه 

تعداد لوب 

 ميوه

شاخص 

 شکل ميوه

قطر ميوه 

 )متر ميلي(

طول ميوه 

 )متر ميلي(

 سرعت گلدهي

 )۱/روز(
 تيمار

 :بستر کاشت        

۲۱/۶۶۷ a ۱۷/۱۱۶ a ۲۰/۳ a ۳۰/۱ a ۲۵/۶۱ a ۰۶/۷۹ a ۰۲۵/۰ a درصد ۲۰(پرليت ) + درصد ۸۰(ماس  پيت( 

۳۴/۴۸۲ b ۱۱/۹۵ b ۰۷/۳ b ۲۵/۱ a ۷۳/۵۷ b ۳۵/۷۲ b ۰۱۸/۰ b  درصد ۲۰(پرليت ) + درصد ۸۰(کوکوپيت( 

 :رقم        

۳۵/۵۱۶ b ۴۳/۱۱۸ a ۳۰/۳ a ۲۳/۱ b ۲۹/۶۴ a ۰۲/۷۹ a ۰۲۰/۰ b اي سبز  دلمه فلفلTraviata 

۱۵/۵۹۲ ab ۳۵/۱۲۱ a ۰۸/۳ bc ۳۴/۱ a ۳۳/۶۱ a ۲۵/۸۲ a ۰۲۳/۰ a اي قرمز  دلمه فلفلInspratian 

۶۰/۵۶۱ ab ۷۲/۸۸ b ۲۲/۳ ab ۲۹/۱ ab ۵۰/۵۷ b ۹۲/۷۰ b ۰۲۱/۰ b اي نارنجي  دلمه فلفلAracia 

۰۱/۶۲۹ a ۰۴/۹۴ b ۹۶/۲ c ۲۳/۱ b ۸۶/۵۴ b ۶۴/۷۰ b ۰۲۴/۰ a اي زرد  دلمه فلفلTaranto 

اختالف  LSDدرصد بر اساس آزمون  ۵هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  ميانگيندر هر ستون و براي هر فاکتور 

  .دار ندارند معني
  

يـك  ابـد  ي يها کاهش مـ  وهياست و طول م هوا در گلخانه خنک

مربـوط   يهـا  ن دادهيانگيـ سه ميمقا .)۳(شود  حسن محسوب مي

نشـان داد، ارقـام سـبز و قرمـز      يا دلمه متفاوت فلفل يها به رقم

ن يند و بهست ينسبت به ارقام زرد و نارنج يتر شيطول ب يدارا

و زرد تفــاوت  ين ارقــام نــارنجيارقــام ســبز و قرمــز و همچنــ

  ).۸جدول ( ردوجود ندا يدار يمعن
  

  وهيقطر م

ـ   تيـ کاشته شده در بستر پ يها وه بوتهيقطر م تـر از قطـر    شيمـاس ب

در مجمـوع  ). ۸جدول (ت بود يکاشته شده در کوکوپ يها وه بوتهيم

آن ل يـ ده کـه از جملـه دال  بـو تر  شيماس ب تيوه در بستر پيندازه ما

و رشـد  ) ۲جـدول  (مـاس   تيـ کمتـر پ  يکـ يت الکترياتواند هـد  مي

شـه و  ينمونه وزن تـر و خشـک ر   يماس برا تيها در پ تر بوته شيب

ن يانگيـ سـه م يمقا. کـرد  اشارهرا ) ۴و  ۳جداول (ساقه و ارتفاع بوته 

نشان داد که ارقـام   يا دلمه متفاوت فلفل يها مربوط به رقم يها داده

 ينسـبت بـه ارقـام زرد و نـارنج     يتـر  شيقطر ب يسبز و قرمز دارا

 يطور ارقـام نـارنج   نين ارقام سبز و قرمز و هميب). ۸جدول (بودند 

  .وجود نداشت يدار يتفاوت معناز اين نظر و زرد 
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   ...اي دلمه هاي ظاهري ميوه چهار رقم فلفل ميزان رشد، عملکرد و ويژگي  مقايسه 

۷۹ 

 )گرم (اي بر وزن تر هر ميوه  دلمه هاي متفاوت فلفل اثر متقابل بسترهاي کاشت و رقم -۹جدول 

 ميانگين
 بسترهاي کاشت

 اي دلمه هاي فلفل رقم
  )درصد ۲۰(پرليت  ) +درصد ۸۰( ماس پيت  )درصد ۲۰(پرليت  ) +درصد ۸۰(کوکوپيت 

۴۳/۱۱۸ A ۹۱/۹۱ d ۹۶/۱۴۴ a* اي سبز  دلمه فلفلTraviata 

۳۵/۱۲۱ A ۷۲/۱۲۳ ab ۹۸/۱۱۸ bc اي قرمز  دلمه فلفلInspratian 

۷۲/۸۸ B ۶۴/۸۲ d ۸۰/۹۴ cd اي نارنجي  دلمه فلفلAracia 

۰۴/۹۴ B ۱۶/۸۲ d ۹۴/۱۰۵ bcd اي زرد  دلمه فلفلTaranto 

  ۱۱/۹۵ B ۱۷/۱۱۶ A ميانگين 

حـروف  . دار ندارنـد  اخـتالف معنـي   LSDدرصد بر اساس آزمون  ۵هايي که داراي حداقل يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  ميانگين -*

  .است) اثرات اصلي(هاي هر فاکتور  ميانگين  اثر متقابل و حروف بزرگ براي مقايسه  کوچک براي مقايسه

  

  وهيشاخص شکل م

 وه نشان داديمربوط به شاخص شکل م يها ن دادهيانگيسه ميمقا

بوده ) ۳۴/۱(وه مربوط به رقم قرمز ين شاخص شکل ميترشيکه ب

ن آن مربوط يو کمتر شتندا يدار يتفاوت معن يبا رقم نارنج و

  ).۸جدول (بود ) ۲۳/۱(به رقم سبز و زرد 

  

  تعداد لوب

س کشـت  مـا  تيـ کـه در پ  ييها وه در بوتهين تعداد لوب ميانگيم

جـدول  (بـود  ) ۰۷/۳(ت يتر از کوکوپ شيو ب ۲۰/۳شدند برابر با 

متفــاوت  يهــا مربــوط بــه رقــم يهــا ن دادهيانگيــســه ميمقا ).۸

تعداد لـوب   يدارا ينشان داد که ارقام سبز و نارنج يا دلمه فلفل

بنـابراين،  ). ۸جـدول  (قرمز و زرد بودنـد    نسبت به رقم يشتريب

 ييهـا  وهيم يکرد که ممکن است رقم زرد دارا ينيب شيتوان پ يم

  .ر ارقام باشدينسبت به سا يتر  كم يبا بازارپسند

  

  وه در بوتهيتعداد م

تـر و   شيماس بـ  تيافته در بستر پيرشد  يها وه در بوتهيتعداد م

وه در يـ که تعـداد م  يوه در بوته بود در حاليعدد م ۳۸/۶برابر با 

عـدد در طـول    ۱۶/۵برابر بـا   تيمربوط به بستر کوکوپ يها بوته

در  )۱۲(وسـت و همکـاران   يپ). ۸جـدول  (ش بـود  يزمان آزمـا 

ت، سـبوس  يت، پرليپ يسه بسترهايار و با مقايخ يرو يپژوهش

ت و سبوس برنج گزارش کردنـد کـه بسـتر    يبرنج و مخلوط پرل

ر يوه در رتبه اول نسـبت بـه سـا   ين تعداد ميتر شيد بيت با توليپ

ل جـذب مطلـوب   يداشته، که احتماال به دلکاشت قرار  يبسترها

ش يار و افـزا يخ يها ، رشد و توسعه بهتر بوتهييآب و مواد غذا

مربـوط بـه    يهـا  ن دادهيانگيـ سـه م يمقا. ه استبودها  وهيتعداد م

وه در ين تعداد ميتر شينشان داد که ب يا دلمه  ارقام متفاوت فلفل

ن تعـداد  يتـر  کـم عدد و  ۳۱/۷بوته مربوط به رقم زرد و برابر با 

قرمـز بـود   رقـم  وه در بوته مربوط به رقم سـبز و پـس از آن   يم

  ).۸جدول (

  

  وهيوزن تر هر م

وه نشان داد که يمربوط به وزن تر هر م يها داده  نيانگيسه ميمقا

مـاس   تيـ افته در بسـتر پ يپرورش  يها وه در بوتهيوزن تر هر م

بسـتر  وه حاصـل از  يـ تر از وزن تـر هـر م   شيدرصد ب ۱۸حدود 

 يدر پژوهش) ۱۲( وست و همکارانيپ). ۹جدول (ت بود يکوکوپ

ت، سـبوس بـرنج و   يـ ت، پرليپ يسه بسترهايار و با مقايخ يرو

ت بـا  يـ ت و سبوس برنج گزارش کردند که بسـتر پ يمخلوط پرل

در رتبـه اول نسـبت بـه     يشتربا وزن ب ييها وهين ميتر شيد بيتول

 يهــا ن دادهيانگيــمســه يمقا. ردکاشــت قــرار دا ير بســترهايسـا 

ن وزن يتر يشنشان داد که ب يا دلمه مربوط به ارقام متفاوت فلفل

وه مربوط به ارقام قرمز و پس از آن سبز بود که تفاوت يتر هر م
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  ۱۳۹۳زمستان / بيستمشماره /  پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۸۰  

ز يـ ن پـارامتر ن يـ زان ايـ ن ميتر کم .نداشتندبا يكديگر  يدار يمعن

تفـاوت   يزرد از نظر آمـار رقم بود که با  يمربوط به رقم نارنج

در  يتـر  شيب يها وهيتعداد م يو زرد دارا يارقام نارنج. تنداش

وه را يتر هر م شين موضوع رشد بيکه هم) ۸جدول (بوته بودند 

ن اثر متقابل بستر و رقم نشـان داد  يانگيسه ميمقا. کند يمحدود م

وه يش وزن تر هر ميماس باعث افزا تين که بستر پيرغم ايکه عل

موجـب  معکـوس بـود و   ن تـأثير  يـ در رقم قرمـز ا  يشود ول يم

ـ  يهمچن). ۹جدول (وه شد يوزن م كاهش تـر از   شين رقم سـبز ب

  .ن بستر قرار گرفتيمطلوب ا يها يژگير ويتاث ر ارقام تحتيسا

  

  )عملکرد(وه در بوته يوزن تر م

عملکرد در طول (وه در بوته يماس سبب شد وزن تر م تيبستر پ

ش يافـزا  يدار يعنـ ت به طـور م ينسبت به کوکوپ) شيدوره آزما

فلفل  يرو يدر پژوهش )۷(ف و همکاران يکنتل). ۸جدول (د ياب

ن محصـول قابـل فـروش فلفـل در هـر      يتر شيگزارش کردند ب

ر بسـترها بـه   يسـه بـا سـا   يت در مقايمترمربع، از مخلوط بستر پ

 )۱۴(در و همکاران يکه توسط سکر يدر پژوهشاما، . دست آمد

زان محصـول  يـ از نظـر م  يدار يار انجام شد تفاوت معنيخ يرو

ن يانگيسه ميمقا .ماس گزارش نشد تيت و پين دو بستر کوکوپيب

نشـان داد کـه    يا دلمـه  مربوط به ارقـام متفـاوت فلفـل    يها داده

وه در بوته مربوط به رقم زرد بود که با ارقـام  ين وزن تر ميريشتب

  .)۸جدول ( شتندا يدار يز تفاوت معنيو قرمز ن ينارنج

  

  يريگ جهينت
در  يا دلمـه  کاشـت فلفـل   ج پژوهش حاضر نشان داد کهينتا

سـه بـا کاشـت در    يدر مقا% ۲۰ت يـ پرل% + ۸۰مـاس   تيـ بستر پ

رشـد،   يش فاکتورهـا يباعث افـزا % ۲۰ت يپرل% + ۸۰ت يکوکوپ

. گـردد  يوه مـ يـ م يظاهر يها يژگي، عملکرد و ويسرعت گلده

ز يـ ن يا دلمـه  متفـاوت فلفـل   ارقـام  نين مشاهده شد که بيهمچن

 قرمـز  يا دلمـه  کـه فلفـل   يبه طور ،دار، وجود دارد يتفاوت معن

Inspratian ر يشده بهتر از سـا  يريگ با در اکثر صفات اندازهيتقر

  . ارقام بود

  

  مورد استفاده   منابع
بـر   يارياثرات بستر کاشت و دور آب يابيارز. ۱۳۹۱تاجور،  يقيحق. و ف يفالح. بخش، ج مهر. م. ، مينعمت. ، ح.، ميشجر ياقحوان . ۱

  .۹۵-۸۷: ۱، يه علوم باغبانينشر. ط گلخانهيدر شرا يفرنگ ارقام گوجه يا اهچهيرشد گ يها شاخص

 وسـف ي اه حسنيک گيولوژيزيو اکوف يشيرو يها يژگيبر و يکشت آل ياثر بسترها. ۱۳۹۰. يميکر. ر. اط و حيخ. ، م.ا، عين يسجاد. ۲
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