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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر شاخصهای فتوسنتز و عملکرد
تمشک سیاه بیخار ()Rubus fruticosus agg.
مهدی حدادینژاد ،*1علیرضا عفتی 2و کامران قاسمی
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(تاریخ دریافت -1918/1/5 :تاریخ پذیرش)1911/9/11 :

چکیده
مدیریت بهینه عوامل محیطی بهویژه نور خورشید در کشت داربستی تمشک ،یکی از راهکارهای افزایش میزان محصول و کیفیت
آن است .بهمنظور بررسی تأثیر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر خصوصیات فتوسنتزی و عملکرد تمشک سیاه بیخار،
آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  4تکرار ،در باغ تجاری چهارساله تمشک سیاه بیخار ،واقع در
شهرستان ساری ،انجام گرفت .تیمارها بصورت فاصله کاشت روی ردیف در دو سطح  1/5و  1/5متر و تعداد شاخه رویشی در هر
بوته در دو سطح چهار و شش شاخه تنظیم شد .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مساحت پنج برگ به میزان 141/6
سانتیمتر مربع ،در فاصله کاشت  1/5متر و چهار شاخه در مقایسه با سایر تیمارها ،ثبت شد .بیشترین عملکرد شاخه و بوته به
ترتیب با  1/44و  8/65کیلوگرم در فاصله کاشت  1/5متر بود .میوههای برداشت شده از بوتههای با فاصله کاشت  1/5متر ،باالترین
میزان آنتوسیانین کل ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،اندازه میوه و بیشترین نرخ فتوسنتز با میانگین  5/58میکرومول بر مترمربع در ثانیه
را داشت .همچنین کمترین دمای برگ ( 91/5درجه سانتیگراد) در این تیمار ثبت شد .بر اساس نتایج این پژوهش ،با کاهش
فاصله بوته تمشک ،کاهش دمای برگ منجر به افزایش نرخ فتوسنتز و عملکرد بالقوه در هر شاخه میگردد و برعکس در فاصله
بیشتر ،افزایش تعداد شاخه برای جبران تراکم و درنتیجه افزایش عملکرد کل در هکتار ضروری است.
کلمات کلیدی :آنتوسیانین ،اندازه میوه ،تراکم ،سطح برگ ،شاخه دوساله تمشک

 - 1استادیار گروه علوم باغبانی و پژوهشکده فناوری های زیستی گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 - 1کارشناسیارشد ،پژوهشکده فناوریهای زیستی گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 -9استادیار گروه علوم باغبانی و دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
٭ پست الکترونیکm.hadadinejad@sanru.ac.ir :

11

حدادینژاد و همکاران :اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر شاخصهای فتوسنتز و عملکرد تمشک ...
افزایش تابش فعال فتوسنتزی ،زیاد میشود (سانتبی 11و
همکاران )1111 ،ولی این افزایش به دلیل منابع تولید
محدود و رقابت بین شاخههای بارده و رویشی و سیستم
ریشه همیشه ثابت نیست (فرناندز و پریتس .)1114 ،11در
نتیجه ایجاد عملکرد مثبت میتواند با حذف رشد رویشی
جدید به دست آید (سانتبی و همکاران)1111 ،
بر اساس پژوهش فرناندز و پریتس ( )1114میزان نرخ
فتوسنتز در شاخه رویشی و بارده در تمشک گلدانی رقم
تایتان ،همزمان با افزایش دما ،کاهش یافت که این کاهش
در شاخه رویشی ،بیشتر بود .بطوریکه نرخ فتوسنتز در
دماهای  95 ،91و  41درجه سانتیگراد ،به ترتیب شش،
چهار و دو میکرومول بر مترمربع بر ثانیه گزارش گردید.
همچنین پرسیوال 11و همکاران ( )1116بیان کردند که
حداکثر نرخ فتوسنتز بین دمای  14تا  11درجه سانتیگراد
است و در دمای باالتر از  11درجه سانتیگراد ،کاهش
مییابد .همچنین در تحقیقی نربس و پریتس)1188( 19
اظهار داشتند که استفاده از سامانههای داربست میتواند با
بهبود نفوذ نور به داخل تاج ،باعث افزایش عملکرد شود.
روش داربست دیواری 14یکی از روشهای مناسب ،مرسوم و
به نسبت کمهزینه در تمشک بیخار است که دارای قدرت
رشدی زیاد و نیازمند هدایت شاخهها میباشد .این نوع
داربست ،با توزیع یکنواخت مقدار نور در شاخساره گیاه و نور
جذب شده توسط سطح برگ ،عملکرد را تحت تأثیر قرار
میدهد (عفتی و حدادینژاد.)1914 ،
از آنجائی که تراکم کاشت تأثیر زیادی بر عملکرد و اجزای
عملکرد تمشک دارد ،بنابراین در این پژوهش ،تأثیر فاصله
بوته و تعداد شاخههای رویشی بر ویژگیهای رشدی و
فتوسنتزی تمشک بیخار در استان مازندران ،مورد بررسی
قرار گرفت.

مقدمه
تمشک سیاه ( )Rubus fruticosus agg.از جنس
شامل گیاهان درختچهای و یا بهندرت علفی چندساله است
(هامر .)1116 ،1میوه تمشک سیاه ،به دلیل محتوای باالی
آنتوسیانین همچنین ،سایر ترکیبات فنلی که به فعالیت
آنتیاکسیدان باال کمک میکند ،مورد عالقه است (حدادی
نژاد و همکاران.)1916 ،
چرخه رشدی تمشک سیاه دوساله شامل رشد رویشی شاخه
در سال اول و رشد زایشی آن در سال دوم است (کاریو 1و
همکاران .)1111 ،شاخه رویشی 9در سال اول ،رشد طولی و
توسعه جوانههای محوری برگ اتفاق میافتد و تعدادی از این
جوانهها به شاخه جانبی تکامل مییابند .شاخههای رویشی،
پس از طی کردن دوره خواب ،در سال دوم ،شاخه بارده4
نامیده میشود (ساگرس.)1115 ،5
بهرهوری یا عملکرد گیاهی تمشک سیاه بهصورت قابل
مالحظهای بین انواع ارقام ،سامانههای مدیریت کشت و محل
تولید متفاوت است .در زمان میوهدهی ،شاخه بارده دوساله
اغلب روی شاخههای رویشی که بر روی زمین امتداد
یافتهاند ،سایه انداخته (بل 6و همکاران )1115 ،و با آنها
برای آب و مواد غذایی رقابت میکنند (پریتس.)1114 ،4
تراکم شاخهها بر میزان بیماری ،گردش هوا و نفوذ آفتکش
و سرعت برداشت اثر میگذارد (گوالر و دمچاک.)1119 ،8
فاصله روی ردیفها نیز بر اساس نوع داربست و قدرت
رشدی گیاه و روش برداشت متفاوت است.
در تحقیقی فریمن 1و همکاران ( ،)1181اثر حذف شاخههای
رویشی بر عملکرد شش رقم تمشک فرنگی قرمز را بررسی و
گزارش دادند ،تعداد شاخه در بوته میتواند تا  14درصد
عملکرد تجاری تمشک فرنگی ( )R.idaeusکشت شده در
تربیت پرچینی را در ارقام مختلف افزایش دهد .در مطالعات
قبلی مشخص شده است که گلدهی و بلوغ میوه تمشک با
Rubus

مواد و روشها
1. Hummer
2. Carew
3. Primocane
4. Floricane
5. Sagers
6. Bell
7. Pritts
8. Goular and Demchak
9. Freeman

10. Sonsteby
11. Fernandez and Pritts
12. Percival
13. Nehrbas and Pritts
14. Trellis
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منظور اندازهگیری صفات برگها ،آخرین برگهای توسعه
یافته و در خرداد ماه ( 1915زمان تمام گل) ،انتخاب و
ارزیابی برای پنج برگ در هر تکرار صورت گرفت .صفات
گلها بهطور تصادفی در دو خوشه (واقع در ارتفاع 1/5
متری از سطح زمین) و در هر خوشه سه گل و با کولیس
بصورت ارزیابی میانگین قطر و طول گل ،ثبت گردید .در
اواخر تیرماه  ،1915میوههای رسیده کامل (سیاه براق) از
ارتفاع یک متری از سطح زمین و بهطور تصادفی برداشت و
جهت انجام اندازهگیریها ،مستقیم به آزمایشگاه منتقل
شدند .اندازهگیری آنتوسیانین کل به روش اختالف  pHو
طبق دستورالعمل رولستاد )1146( 1و فعالیت آنتیاکسیدانی
با استفاده از روش سانچزمورنو 1و همکاران ( )1188تعیین
شدند .اندازهگیری اسیدیته قابل تیتراسیون بر پایه اسید
سیتریک (اکیواالن برابر  )1/164و به روش عیارسنجی
(تیتراسیون) توصیف شده توسط پرکینزویز و نونک9
( )1111اندازهگیری شد .مواد جامد محلول کل میوه نیز
توسط دستگاه رفرکتومتر دستی (مدل  )ATCو با چکاندن
چند قطره عصاره میوه تازه روی لنز دستگاه اندازهگیری شد.
صفات فتوسنتزی شامل دمای محیط و برگ ( ،)°Cنرخ تعرق
( ،)mmol/m2.sرطوبت نسبی ( ،)%کمبود فشار بخار ()kPa
و نرخ فتوسنتز ( )µmol/m2.sبا استفاده از دستگاه
فتوسنتزمتر (مدل  Walz GFS-300ساخت آلمان) و بر
اساس روشهای استاندارد تعیین شده در راهنمای دستگاه،
بر روی برگهای بیرونی تاج و در شرایط آسمان صاف و در
پنجم مرداد ماه  1915ساعت  11صبح شدت نور
 111umol/m2.sاندازهگیری شدند .سه برگ در ارتفاع 1/5
متری از سطح زمین انتخاب و در نهایت دادهها بهصورت
میانگین سه برگ ثبت شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها توسـط نرمافزار ( SASنسخه
 )1/1و کلیـه مقایسه میانگینها در سطح پنج درصد و
توسط آزمون چنددامنهای دانکن و همبستگی بین صفات
توسط نرم افزار ( SPSSنسخه  )11به روش پیرسون انجام
شد.

این پژوهش از دیماه  1914تا مردادماه  1915در باغ
تجاری تمشک سیاه بیخار ،دارای خاک رسی -لومی و واقع
در شهرستان ساری (با مختصات  967511449درجه شمالی
و  597116151درجه شرقی) با بارش سالیانه 481/1
میلیمتر و ارتفاع  111متر از سطح دریا انجام گرفت.
بوتههای مورد آزمایش ،چهار ساله و بهصورت داربستی کشت
شده بودند .داربست استفاده شده شامل یک سیم افقی در
ارتفاع دو متری از سطح زمین بود و انتهای هر شاخه رویشی
تمشک پس از سربرداری ،به سیم داربست محکم شده بود.
فاصله بین ردیفهای کاشت  1/5متر بوده و آبیاری برای هر
بوته بهوسیله یک قطره چکان میکروجت با دبی  91لیتر بر
ساعت و تغذیه نیز دو مرحله در ماه بهصورت محلولپاشی با
کود کامل اگریگرو (غلظت  4گرم در لیتر) صورت گرفت.
رقم تمشک سیاه بیخار کشت شده نیز از نوع نیمه ایستاده
"مرتون" و دارای صفت بیخاری ژنتیکی (عفتی و همکاران،
 )1916بود.
این آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای
کـامل تصـادفی ،در چهار تکرار (هر تکرار یک بوته) انجام
گرفت .تیمارها شامل فاصله بوته روی ردیف (در دو سطح
 1/5و  1/5متر) و تعداد شاخه رویشی در هر بوته (در دو
سطح  4و  6شاخه) بود .تیمار فاصله کشت در زمان کاشت
بوتهها روی هر ردیف اعمال شده بود و در پایان آبان ماه،
هـرس روی بوتههای مـورد آزمـایش ،بهصورت تنـک شاخه
و حذف تمام شاخههای یکساله روی بوتهها به جزء
شاخههای رویشی که دارای بیشترین قطر ساقه بودند و
تعداد شاخه رویشی در هر ردیف کشت طبق تیمارها تنظیم
شد و تمامی شاخهها در ارتفاع  1متری از سطح خاک،
سربرداری شدند .فاصله بوتهها در هر ردیف کشت ،با یکدیگر
برابر و بوتهها بهطور تصادفی از میان ردیفهای کشت با
فاصله یاد شده انتخاب شدند .در تیرماه  ،1915صفات مورد
بررسی در شش قسمت شامل صفات برگ :وزن تر ،وزن
خشک و سطح پنج برگ ،گل :طول ،قطر ،اندازه ،کمیت
میوه :طول ،عرض ،وزن و اندازه ،کیفیت میوه  :اسیدیته قابل
تیتراسیون ،مواد جامد محلول کل ،شاخص طعم میوه،
آنتوسیانین کل و فعالیت آنتیاکسیدانی بر اساس روش
 ،DPPHعملکرد بوته و شاخه و صفات فتوسنتزی بود .به

1. Wroslstad
2. Sa´nchezMoreno
3. PerkinsVeazie and Nonnecke
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حدادینژاد و همکاران :اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر شاخصهای فتوسنتز و عملکرد تمشک ...
(جدول  .)1با افزایش سطح برگ ،وزن میوه (،)r=1/684
مواد جامد محلول کل ( )r=1/659و دمای برگ ()r=1/581
افزایش ،ولی میزان آنتوسیانین کل ( )r=-1/511به دلیل
همبستگی منفی و معنیدار بین آنها کاهش نشان داد.

نتایج و بحث
صفات برگ :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر
متقابل فاصله کاشت و تعداد شاخه بر مساحت و وزن خشک
پنج برگ و اثر تعداد شاخه بر وزن تر پنج برگ معنیدار بود

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه بر شاخصهای برگ تمشک سیاه بیخار
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

وزن تر

پنج برگ
وزن خشک

مساحت

بلوک
فاصله
تعداد شاخه
فاصله × تعداد شاخه
خطای آزمایشی

9
1
1
1
1

1/114
1/1111ns
**1/19
1/115ns
1/111

1/111
**1/198
1/119ns
*/114
1/119

1/11
**98/14
1/14ns
**95/9
4/16

4/4

6/1

1/4

ضریب تغییرات (درصد)

ns

-

ns

ns

nsمعنیدار نبودن * ،و ** به ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال پنح و یک درصد

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متقابل فاصله
کاشت و تعداد شاخه بر طول و اندازه گل و اثر فاصله کاشت
روی ردیف بر قطر گل معنیدار بود (جدول  .)4اندازه گل با
میزان آنتوسیانین کل میوه ( )r=1/111و نرخ فتوسنتز
( )r=1/415و دمای برگ ( )r=-1/148و قطر و طول گل با
نرخ فتوسنتز (به ترتیب  r=-1/619و  )r=1/459همبستگی
معنیدار داشت.

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که مساحت پنج برگ در
فاصله کاشت  1/5متر و چهار شاخه با  141/6سانتیمتر
مربع در مقایسه با سایر تیمارها بیشترین مساحت را داشته
است .این در حالی است که این تیمار ،کمترین وزن خشک
پنج برگ ( 1/44گرم) را ثبت کرد (جدول  .)1افزایش سطح
برگ میتواند باعث دریافت نور بیشتر و افزایش تولید مواد
فتوسنتزی و عملکرد شود (ویل 1و همکاران.)1115 ،
مقایسه میانگین اثر تعداد شاخه بر وزن تر پنج برگ نشان
داد که تعداد شش شاخه با  1/14گرم بیشترین میانگین را
در مقایسه با تعداد چهار شاخه داشت که میتواند به دلیل
تراکم بیشتر تاج و تجمع رطوبت بیشتر در برگ باشد
(جدول  .)9قابلیت فتوسنتز ،کامالً متأثر از تقاضای مواد
فتوسنتزی در سایر اندامها است .باردهی زیاد درختان ،سطح
برگ را به میزان قابل توجهی نسبت به درختان بدون بار
کاهش میدهد ولی مواد خشک کل در زمان برداشت معموالً
در درختان میوهدار بیشتر است (الکسو و لنز .)1186 ،1این
موضوع نشاندهنده بازده باالی فتوسنتز برگ یا فتوسنتز به
وسیله خود میوهها است.

میوه
طبق نتایج جدول تجزیه واریانس ،اثر متقابل فاصله کاشت و
تعداد شاخه بر عرض ده میوه ،مواد جامد محلول کل ،وزن
ده میوه و شاخص طعم میوه و اثر فاصله کاشت روی ردیف،
بر فعالیت آنتیاکسیدانی ،آنتوسیانین کل ،طول و اندازه ده
میوه معنیدار بود (جدول  .)5همچنین اثر تعداد شاخه
رویشی در هر بوته بر طول میوه معنیدار بود (جدول .)5
عالوه بر این همبستگی معنیداری بین میزان آنتوسیانین
کل با وزن میوه ( ،)r=-1/416دمای برگ ( )r=-1/141و
فعالیت آنتیاکسیدان ( )r=1/411مشاهده شد .فعالیت آنتی
اکسیدانی با اندازه گل ( )r=1/414و دمای برگ ()r=-1/456
همبستگی معنیداری داشت .وزن میوه با مواد جامد محلول
کل ( )r=1/581و دمای برگ ( )r=1/618همبستگی مثبت و
معنیداری داشت.

گل
1. Will
2. Lakso and Lenz
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جدول  -2مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه بر شاخصهای برگ تمشک سیاه بیخار
پنج برگ ()5
فاصله کاشت (متر)

تعداد شاخه

وزن خشک (گرم)

مساحت (سانتیمتر مربع)

4
6
4
6

1/1a
1/1a
1/44b
1/8a

194/5b
194/1b
141/6a
194/9 b

1/5
1/5

در هر ستون میانگینهایی که حرفهای یکسانی دارند ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنیدار نیستند.

جدول  -3اثر تعداد شاخه بر وزن برگ تمشک سیاه بیخار
تعداد شاخه

وزن تر پنج برگ (گرم)

4
6

1/19b
1/14a

در هر ستون میانگینهایی که حرفهای یکسانی دارند ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنیدار نیستند.

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه بر شاخصهای گلدهی تمشک سیاه بیخار
منابع تغییرات

درجه آزادی

بلوک
فاصله
تعداد شاخه
فاصله × تعداد شاخه
خطای آزمایشی
ضریب تغییرات (درصد)

میانگین مربعات

9
1
1
1
1

قطر گل

طول گل

اندازه گل

1/94ns
*1194/1
1/18ns
9/1ns
1/14

1/44ns
**451/1
**96/4
**14/9
1/8

1/111ns
**5/61
*1/11
**1/15
1/119

4/8

1/4

4/4

-

 nsمعنیدار نبودن * ،و ** به ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال پنح و یک درصد

فاصله کشت  1/5متر بیشترین عرض ده میوه را در تعداد
شش شاخه ( با میانگین  111/9میلیمتر) رقم زد ،در
حالیکه اعمال این فاصله کاشت با چهار شاخه بیشترین مواد
جامد محلول کل ( )1را در مقایسه با سایر تیمارها ایجاد کرد
(جدول  .)6با افزایش تراکم بوته و کاهش نفوذ نور ،میزان
مواد جامد محلول ،کم میشود (وندلهاول 1و همکاران،
 .)1111کربالیی و پیرایش ( )1916بیان داشتند که در
تراکم کاشت پایین ،میوههای سیب به دلیل دریافت نور بهتر،
با افزایش مواد جامد محلول مواجه شدند .با کاهش فاصله
کشت به  1/5متر تفاوت معنیداری بین تعداد چهار و شش
شاخه در اندازه میوه ،مشاهده نشد ولی بیشترین اندازه گل را
ایجاد نمود (جدول .)6

کاشت بوتهها با فاصله  1/5متر بیشترین میانگین فعالیت
آنتیاکسیدانی  ،آنتوسیانین کل و اندازه میوه را به ترتیب با
 81/41درصد 189/19 ،میلیگرم در لیتر و  1/11ایجاد
نمود .همچنین فاصله کاشت  1/5متر بیشترین طول میوه
( 184/94میلیمتر) را نیز ثبت کرد (جدول .)4
در پژوهش گوالر و دمچاک ( )1119بیان کردند که با
افزایش تعداد شاخه رویشی ،اندازه میوه کوچکتر میشود
که با نتایج پژوهش حاضر ،مطابقت نداشت .اگرچه اندازه و
وزن میوه بزرگ در کیفیت مطلوب تمشک سیاه مهم است و
روی نظر مصرفکننده و بر بهرهوری آن تأثیر دارد (دوبنی،1
 )1116ولی اثرات محل و سال تولید بر روی تغییر اندازه
میوه نیز مؤثر دانسته شده است.

1. Vanden Heuvel

2. Daubeny

15

حدادینژاد و همکاران :اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه رویشی بر شاخصهای فتوسنتز و عملکرد تمشک ...
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منابع تغییرات

فاصله کاشت ×
تعداد شاخه
خطای آزمایشی

1

91/9ns

**114

/18 ns

*5/1

1/41ns

11/9ns

**4/1

1/19ns

*1/4

1/19ns

1/14ns

1

1/1

11/9

1/1116

1/98

1/59

4/51

1/14

1/19

1/11

1/111

1/15

ضریب تغییرات ()%

-

1/64

1/11

1/5

9/9

8

1/6

5/1

1/1

1/58

9/11

9

اندازه

وزن تر

درجه آزادی

طول

تعداد شاخه

1

*69/18

59/6ns

1×11-4 ns

*19/4

1/94ns

1/41ns

1/14ns

1/14ns

1/11ns

**1/11

**19/9

فعالیت

عرض

آنتیاکسیدان

مواد جامد
محلول کل

1

*11/11

**414

*1/119

**91/1

**4/14

**1151

**1/64

1/16 ns

**1/96

**1/14

**6/6

شاخه

بلوک
فاصله

9

14/1ns

14/5ns

1/111ns

1/18ns

1/91ns

9/15ns

1/14ns

1/11ns

1/15ns

1/111ns

1/116ns

بوته

اسیدیته قابل
تیتراسیون

عملکرد

شاخص طعم
میوه

در  11میوه

آنتوسیانین کل

میانگین مربعات

 nsمعنیدار نبودن * ،و ** به ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال پنح و یک درصد.

فاصله

کاشت

(متر)

(میلیمتر)

وزن تر

(گرم)

مواد جامد

محلول کل

)TSS (°brix

(درجه بریکس)

تعداد شاخه

1/5

عرض

1/5

4
6
4
6

148/4b
146/4c
189b
111/9a

91/5c
95/5 b
96/4b
1/4b

شاخص طعم

در  11میوه

8/1b
8/4a
1a
8/6b

میوه

جدول  -6مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه بر برخی صفات فیزیکوشیمیایی میوه تمشک سیاه بیخار

4/9b
a

4.7

4.9a
4.7a

در هر ستون میانگینهایی که حرفهای یکسانی دارند ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنیدار نیستند.

)فاصله کاشت (متر)

طول ( میلیمتر )

فعالیت آنتیاکسیدان

دی پی پی اچ)

آنتوسیانین کل

(درصد بازدارندگی رادیکال

81/4a
88/18b

شاخه (کیلوگرم)

181/5b
184/9a

1/11a
1/1b

189/19a
194/1b

عملکرد

1/5b
1/4a

بوته (کیلوگرم)

اندازه

1/5
1/5

 11میوه

(میلیگرم در لیتر)

جدول  -7مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر برخی صفات فیزیکوشیمیایی و عملکرد میوه تمشک سیاه بیخار

4/9b
8/6a

در هر ستون میانگینهایی که حرفهای یکسانی دارند ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنیدار نیستند.

همچنین آلواردورایا )1116( 1بیان کرد که تراکم بوته بر
میزان اسیدیته قابل تیتراسیون ،اثری نداشت .در پژوهشی
وندلهاول و همکاران ( )1111دریافتند با وجود رابطه منفی
بین تراکم شاخهها ی رویشی با اندازه میوه ،افزایش شاخه
رویشی موجب افزایش تعداد میوه میشود ،بنابراین به دست
آوردن تعداد بهینه شاخه در هر بوته میتواند در به دست

آوردن میوه با کیفیت و عملکرد بهتر ،مناسب باشد و
همچنین بیان کردند که اثر تراکم کاشت بر ویژگیهای
بیوشیمیایی میوه به دلیل تغییر مقدار نور دریافتی در هنگام
توسعه میوه ،متفاوت است و مواد جامد محلول تحت شرایط
سایه در مقایسه با شرایط نور ،کاهش مییابد.

1. Alvarado-Raya
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نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر متقابل فاصله
کاشت و تعداد شاخه اثر معنیداری بر میزان رطوبت نسبی و
اختالف فشار بخار پیرامون برگ داشت (جدول  .)8همچنین
اثر فاصله کشت روی ردیف بر دمای برگ و نرخ فتوسنتز و
اثر تعداد شاخه بر دمای برگ ،نرخ تعرق و نرخ فتوسنتز هم
معنیدار بود (جدول  .)8نرخ فتوسنتز با آنتوسیانین کل
( ،)r=1/641فعالیت آنتیاکسیدانی ( )r=1/511و اختالف
فشار بخار با سطح برگ ( )r=1/511و نرخ تعرق ()r=1/591
همبستگی معنیداری نشان داد.
نتایج نشان داد اثر متقابل فاصله کاشت و تعداد شاخه بر
شدت نور دریافتی برگ اثر معنیداری داشته است (جدول
 .)8بطوریکه بیشترین تراکم بکار رفته (فاصله کشت 1/5
متر) در صورت داشتن بیشترین شاخه ( 6شاخه) بطور
معنیداری شدت نور کمتری ( 161/1میکرومول بر مترمربع
بر ثانیه) نسبت به سایر تیمارها دریافت نمود (شکل  .)1از
لحاظ شدت نور دریافتی تفاوت معنیداری بین سایر تیمارها
وجود نداشت .سطح مطلوب نور برای فتوسنتز تمشک،
 111-911میکرومول بر مترمربع بر ثانیه ذکر شده است
(پریتس.)1111 ،9
مقایسه میانگینها نشان داد فاصله کاشت  1/5متر و تعداد
شش شاخه ،بیشترین رطوبت نسبی به میزان  41/8درصد
در اطراف برگ بوجود آورده بود (جدول  )1که میتواند
ناشی از افزایش تراکم شاخهها و اثر کمبود جریان هوا بر
افزایش رطوبت باشد.
استمپس )1111( 4بیان کرد که میزان رطوبت نسبی در
قسمت سایه تاج گیاه در مقایسه با بخش بیرون از سایه،
افزایش مییابد .بسته شدن روزنهها در پاسخ به میزان
اختالف فشار بخار پایین ،میتواند باعث تنش گرمایی شود
که به صورت کاهش میزان فتوسنتز ،نمایان میشود (رالوکا
پترونال 5و همکاران .)1111 ،در تمشک فرنگی رقم اوپال با
افزایش دیاکسیدکربن برگ ،تغییری در میزان فتوسنتز
مشاهده نشد که میتواند به دلیل محدودیت حاصل از عوامل
غیرروزنهای باشد (دوبی .)1115 ،6نرخ فتوسنتز با میانگین

عملکرد
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که فاصله کاشت روی
ردیف و تعداد شاخه رویشی در هر بوته بطور جداگانه ،بر
عملکرد شاخه و بوته اثر معنیدار دارد (جدول  .)5عملکرد
شاخه با آنتوسیانین کل میوه ( ،)r=-1/656فعالیت
آنتیاکسیدانی ( ،)r=-1/696رطوبت نسبی ( )r=-1/411و
نرخ تعرق ( )r=-1/491رابطه منفی ولی با دمای برگ
( )r=1/446همبستگی مثبت و معنیداری داشت.
مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین عملکرد شاخه وقتی
بود که بوتهها با فاصله  1/5متر ( 1/4کیلوگرم در شاخه)
کاشته شده بودند یا تعداد چهار شاخه ( 1/45کیلوگرم در
شاخه) برای آنها نگه داشته شده بود (جدول  .)4با این حال
بیشترین عملکرد بوته ( 8/1کیلوگرم در بوته) وقتی بود که
تعداد شاخه به شش شاخه در هر بوته افزایش یافت .این
موضوع نشان داد تراکم شاخهها بر عملکرد اثر مستقیم دارد
(نربس و پریتس ،)1188 ،در تراکمهای پایینتر ،گیاهان به
دلیل دریافـت نور بیشتر ،فتوسـنتز بیشـتری انجـام داده و
مـواد فتوسـنتزی و کربوهیدرات بیشتری ذخیره میکنند و
در نتیجه عملکرد تـک بوتـه بـاال میرود (فریمن و همکاران،
 1181و وندلهاول و همکاران )1111 ،ولی برعکس ،در
تراکمهای باالتر گیاهان بـرای دریافـت نـور و مواد غذایی
رقابت کرده و عملکرد شاخه و بوته کاهش مییابد (الیورا 1و
همکاران .)1114 ،با این حال افزایش تراکم بوته در هکتار
باعث افزایش عملکرد کل میشود (کراندال .)1181 ،1در
تراکمهای باال اگرچه رقابت بین گیاهان هم گونه معموالً
منجر به کاهش عملکرد تک بوته میشود ولی به علت باال
بودن تعداد اندام بارده ،عملکرد کل افزایش مییابد .هر چند
این افزایش تراکم میتواند منجر به باال رفتن خطر حمله
عوامل بیماریزا گردد (گوالر و دمچاک .)1119 ،با این حال
در این مطالعه ،تراکم باال در پی مدیریت دقیق شرایط باغ،
منجر به افزایش سطح بیماری نشد و در این شرایط ،استفاده
از تراکم باالتر هم میتواند ،مفید باشد.
فتوسنتز

3. Pritts
4. Stamps
5. Raluca-Petronela
6. Dubey

1. Oliveira
2. Crandall
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درجه
آزادی

شدت نور

دمای برگ

نرخ تعرق

رطوبت نسبی

اختالف فشار
بخار

نرخ فتوسنتز

بلوک
فاصله

9
1

61148 ns
* 611611

1/4 ns
** 111/4

1/111 ns
1/11119 ns

1/61 ns
**94/5

1/5 ns
**418/6

1/11 ns
**19/1

تعداد شاخه

1

144141 ns

** 4/49

**1/91

**15/1

**518/6

** 8/14

فاصله کاشت × تعداد شاخه

1

518119

1/11

1/119

**91

**954/1

1/44

خطای آزمایشی

1

541115

1/19

1/111

1/5

5/91

1/58

6/9

1/15

4/1

1/9

4/1

16/1

منابع تغییرات

ضریب تغییرات (درصد)

*

ns

ns

ns

 nsمعنیدار نبودن * ،و ** به ترتیب معنیدار بودن در سطح احتمال پنح و یک درصد.

شکل  -1اثر متقابل فاصله کاشت و تعداد شاخه بر شدت نور دریافتی تمشک سیاه بی خار .ستونهای با حروف مشترک تفاوت
معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

 5/58میکرومول بر مترمربع در ثانیه در فاصله کاشت 1/5
متر ثبت شد و این در حالی است که کمترین دمای برگ
( 91/5درجه سانتیگراد) نیز در این تیمار ثبت گردید
(جدول  .)11بوتههای تمشک با شش شاخه ،بیشترین نرخ
تعرق و نرخ فتوسنتز و کمترین دمای برگ به ترتیب به
میزان  1/1میلیمول بر مترمربع در ثانیه 5/9 ،میکرومول بر
مترمربع در ثانیه و  94/4درجه سانتیگراد ثبت گردید
(جدول  .)11با افزایش دما ،وزن میوه و عملکرد میتواند
همزمان کاهش یابد (الیورا و همکاران .)1114 ،در حالی که
کاهش تراکم منجر به افزایش تابش فعال فتوسنتزی و درجه
حرارت باال میگردد ولی بر افزایش نرخ فتوسنتز گیاهان ،C4
اثر معکوس دارد و در گیاهان  ،C3منجر به بسته شدن
روزنهها ،کاهش جذب اکسیدکربن موجود و افزایش تنفس
نوری میشود (هابگینزو هانر .)1114 ،1از میان عوامل

محیطی ،دما قویترین اثر را بر رسیدن تمشک دارد
(جنینگز .)1141 ،1برگهای واقع در تراکم باالی بوته ،میزان
نور قرمز دور بیشتری را دریافت میکند که میتواند در رشد
و توسعه گیاه اثر فراوانی بگذارد (سلیسبوری و راس،9
.)1111
افزایش میزان نرخ تعرق همزمان با افزایش دما میتواند در
اثر کاهش اختالف فشار بخار باشد .روند نرخ فتوسنتز در
پژوهش حاضر در دمای باال با نتایج فرناندز و پریتس
( )1114مطابقت داشت .افزایش فاصله ردیف از  1/5به 1/5
متر میتواند باعث کاهش رقابت در جذب نور و آب و مواد
غذایی شود و درنتیجه افزایش تولید کربوهیدرات و عملکرد
بهتر شود .تأثیرات سایهدهی در گیاهانی مانند تمشک،
میتواند خیلی مهم باشد ،چرا که عملکرد تمشک وابسته به
میزان فتوسنتز در هر گره بوده و منبع اصلی کربوهیدرات

1. Hopkins and Huner

2. Jennings
3. Salisbury and Ross
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جدول  -9مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه بر برخی شاخصهای فتوسنتزی تمشک سیاه بیخار

فاصله

کاشت

رطوبت

نسبی

(درصد)

کمبود فشار

(متر)

1/5

بخار (کیلو

تعداد شاخه

1/5

4

64/5b

11/6c

6
4

a

41/8
64/1b

b

99/9
94/4ab

6

66/1b

94/1a

پاسکال)

فتوسنتز

در هر ستون میانگینهایی که حرفهای یکسانی دارند ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنیدار نیستند.

فاصله کاشت

91/5b
98a

5/58a

(متر)

دمای برگ

نرخ فتوسنتز

جدول  -11مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر برخی شاخصهای فتوسنتزی تمشک سیاه بیخار

1/5
1/5

4

b

در هر ستون میانگینهای با حرفهای یکسان ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیدار ندارند.

جدول  -11مقایسه میانگین اثر تعداد شاخه بر برخی شاخصهای فتوسنتزی تمشک سیاه بیخار
تعداد شاخه

نرخ تعرق

دمای برگ
(درجه سانتیگراد)

نرخ فتوسنتز

4
6

1/6b
1/1a

95/8a
94/4b

9/15b
5/9a

در هر ستون میانگینهای با حرفهای یکسان ،در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالف معنیدار ندارند.

جونز1

آب ،توسط درخت میباشد .همچنین لندزبرگ و
( )1181دریافتند با افزایش مقادیر اختالف فشار بخار که
منجر به تخلیه گرمای نهان میگردد ،حرارت برگ کاهش
مییابد .در هر حال ضریب هدایت الیه مرزی اثر زیادی بر
درجه حرارت برگ دارد .به طوری که هرگاه کاهشی در
میزان این ضریب ایجاد شود ،درجه حرارت برگ به میزان
قابل مالحظهای افزایش خواهد یافت.

برای توسعه میوه ،نزدیکترین برگ میباشد (فرناندز و
پریتس .)1114 ،تاج تمشک اگرچه بیشترین رشد را در نور
کامل خورشید دارند ولی سطح مطلوب نور برای فتوسنتز
تمشک ،کمتر از  911میکرومول بر مترمربع بر ثانیه است
(پریتس .)1111 ،وجود میوه بهطور مؤثر باعث باال رفتن نیاز
و تأثیر بر میزان آب مصرفی گیاه میشود و الکسو و لنز
( )1186در سیب به این نتیجه رسید که درختان سیب با دو
بار محصول دهی در سال دارای کمترین رشد شاخه بودند
ولی باالترین نرخ تعرق را نشان دادند .در درختان بدون میوه
مکانیسم بسته شدن روزنه بر اساس مصرف کمتر آب تنظیم
میشود .تشعشع خالص جذب شده توسط برگها،
تعیینکننده درجه حرارت و نرخ تعرق و در پی آن مصرف

نتیجهگیری کلی
متعادل کردن تعداد شاخه رویشی و مثمر یکی از روشهایی
است که میتواند در تعادل کربن و بهبود توزیع نور در تاج
تمشک دوسال بارده مفید باشد .باغدار میتواند از میان
1. Landsberg and Jones
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عالوه بر تولید میوه بزرگتر بر میزان آنتوسیانین میوه نیز
افزوده شده است .بنابراین با توجه به روند مشاهده شده در
این رقم بیخار ،میتوان برای عملکرد بیشتر از افزایش تراکم
(فاصله کمتر بین بوته یا تعداد بیشتر شاخه باردهنده) در
کنار بهینهسازی شرایط باغ و تغذیه استفاده نمود .هر چند
باید مدنظر داشت که نوع رقم تمشک نیز اهمیت دارد ،چرا
که میزان رشد ارقـام مختلـف متفاوت بوده و این مسئله بر
تراکم کاشت تأثیر مستقیم خواهد داشت .با توجه به اهمیت
کیفیـت در محصوالت باغبـانی ،تأثیر تـراکم بـر کیفیت
محصول همگام با تأثیر آن بر کمیت محصول باید مدنظر
واقع شود .همچنین ،پیشنهاد میشود کـه اثر تراکمهای
بیشتر ارقام مختلف و انواع سامانههای داربست بر عملکرد و
اجزای آن نیز در تمشک مورد بررسی قرار گیرد.

تعداد زیاد پاجوش تولید شده در بوته تمشک ،اقدام به حذف
کامل ضعیفترها و سربرداری تعدادی دیگر برای ایجاد
شاخههای جانبی مورد نیاز بپردازد ،بطوریکه اجازه دهد
تعداد شاخه کافی برای توسعه محصول سال بعد وجود
داشته باشد .این راهبرد میتواند با افزایش جذب نور توسط
شاخه مثمر منجر به حفظ عملکرد سال جاری شود و در
عین حال پتانسیل تولید گیاه در آینده را نیز حفظ کند .در
سامانههای دیواری کشت تمشک بیخار ،افزایش تراکم تـا
حـد خاصـی موجب افزایش محصول و به دنبال آن افزایش
درآمد تولیدکننده میگردد .با اینحال ،این حد خاص با
توجه به شرایط اقلیمـی محل احداث باغ و مدیریت بوتهها
میتواند متفاوت باشد .در تمشک عملکرد اجزای مختلفی از
جمله شاخه ،بوته و عملکرد کل دارد .در پژوهش حاضر،
عملکرد شاخه وقتی افزایش یافت که فاصله بین بوته از 1/5
متر به  1/5متر رسید ،یا تعداد چهار شاخه ( 1/45کیلوگرم
در شاخه) برای آنها نگه داشته شده بود .با این حال
بیشترین عملکرد کل بوته ( 8/1کیلوگرم در بوته) زمانی
بدست آمد که تعداد شاخه به شش شاخه در هر بوته،
افزایش یافت .با وجود این باید توجه داشت که در فاصله
کمتر دمای برگ کاهش یافت و با افزایش نرخ فتوسنتز

سپاسگزاری
این طرح به سفارش شرکت باغداران و گلخانهداران ولشکال
گستر ساری و با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پژوهشکده
فناوریهای زیستی گیاهان دارویی دانشگاه انجام شده که
بدینوسیله مراتب قدردانی ابراز میگردد.
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