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 چکیده

تمحصوالای از جمله دلمهفلفل   باشدمی کشاورزی مهم  دلیلبه  تنها نه که    ارزش دلیلل  به بلکه اقتصادی ارزش 
گلرم در لیتلر در دو   میللی  05در غلظل    با اسید جیبرلیک پژوهشدراین باشد. غذایی باالیی که دارد مورد توجه می

پاشلی و  لای محللو در شرایط مزرعهکالیفرنیا واندر ای رقمهای فلفل دلمهپاشی، روی بوتهسطح دو و سه بار محلول
 10 و ر میلوه ظهلو پاشلی در زمانهلای   سپس تاثیر آن بر صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرف . دو بار محلول

صلورت گرفل . بله عنلوان      روز پس از ان،  25و  15ظهور میوه،  پاشی در زمانهایو سه بار محلول روز پس از آن
بله ولور    ،شلاهد  در مقایسه با محلولپاشی با جیبرلین اعمال تیمار نتایج نشان داد که  شاهد از آب مقطر استفاده شد.

ن تر و خشک بوته، سفتی باف ، ارتفاع گیاه، سطح برگ و وز داری تعداد میوه، وزن میوه، عرض میوه، عملکردمعنی
فات کملی،  توجه به اینکه این ملاده بلر صل    بابوته را افزایش داده ولی از ورفی پوسیدگی گلگاه را کاهش داده اس .

هلا،  یفیل  میلوه  سود حاصل از افزایش عملکلرد و ک  نشان داده اس  بنابراین،ای اثر مثب  کیفی و رویشی فلفل دلمه
-وان یک برنامهکننده رشد گیاهی به عنشود که محلولپاشی با این تنظیم، لذا توصیه میرا خواهد نمود ها جبران هزینه

 ی کاربردی در تولید این محصول در دستور کار قرار گیرد.

.عملکرد، کیفی  ای، رشد، اسید جیبرلیک،فلفل دلمه کلمات کلیدی:  

 

 محور مقاله: علوم باغبانی

مهمقد  



 

علمی نامای با دلمه فلفل Capsicum annuum L.) از خانواده  ( Solanaceae یکلی از   ای. فلفل دلمله باشدمی 

وللوییکی ماننلد   گرمسیری جهان اس  که حاوی ترکیبات فعال بیای مناوق گرمسیری و نیمهمهمترین سبزیجات میوه

اکسیدانآنتی طح ها نفلر در سل  امروزه جایگاه خود را در رییم غذایی میلیونگیاهی بوده و  ها و سایر موادها، ویتامین

هایمیو .(1331)دانشور،  جلللهان پیدا نموده اس  هایرنگ غنی از منبع فلفل   زدم،وو ا )توپوز،هستند  نیز  وبیعی 

(. با2551 با دتولی بحث غذایی، منابع کمبود و جهان جمعی  افزایش  افلزایش عملکلرد در واحلد     و بلاال  کیفیل   

،سطح ای بله دلیلل   . در سیستم کش  گلخانله (1335 مورد توجه قرار گرفته اس  )شبانی و همکاران، پیش از بیش 

هلای  ای هزینله انهتولید در سیستم کش  گلخ یابد، منتهیافزایش میمحصول عملکرد کنترل شرایط محیطی، معموال 

-ورت میدر مزارع ص ایفلفل دلمه ش قابل توجهی از سطح زیر کش  محصولبخبنابراین  ی را به همراه دارد.باالی

ل تلوجهی  بله ولور قابل   ای در شلرایط مزرعله  به دلیل عدم کنترل شرایط محیطی عملکرد این محصول  البته که گیرد

ایلران و   لیملی  شلرایط اق در . باشدباالتر میای یابد و همچنین تلفات این محصول نسب  به کش  گلخانهمیکاهش 

ایجلاد  هلا  ملاری پوسیدگی گلگاه، آفتاب سوختگی، آفلات و بی  مواردی از قبیل ایگیاه فلفل دلمهای کش  مزرعهدر 

بتی، شلدت  های محیطی و زیستی از جمله کمبود کلسلیم، نوسلانات رولو   به دلیل تنش.این مشکالت کندمشکل می

هلای باغبلانی   تلفات فرآوردهبه وور کلی  .(1331)دانشور،  آیدبوجود میها آفتاب و حمله آفات و بیماری باالی نور

لفلات  ای از ایلن ت ای شایان توجه اس  کله بخلش عملده   ی گستردهرسانی به گونهدر جریان پس از برداش  و بازار

جیبلرلین یکلی از    (.1331)راحملی،   باشلد مرتبط با تغذیه نامناسب محصول، در زمان رشد و قبلل از برداشل  ملی   

های قشکند. از جمله نباشد که نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان بازی میمی گیاهی های رشدتنظیم کنندهمهمترین 

د ، وویل شلدن ریشله، رشل   بکرزایی ها، گلدهی،توان به وویل شدن سلولگیاهان دارد می مهمی که این هورمون در

نلگ،  )ال دنملو ... اشلاره   افزایش وول میانگره وها، ها، جوانه زنی بذور، بزرگ شدن میوه، تاخیر در رسیدن میوهبرگ

 همکلاران  بلکبیلر و . شلود می ایدر محصوالت میوه کاهش تلفات پس از برداش  همچنین موجبجیبرلین  (.1333



 

 قلدار م همچنلین افلزایش   و افزایش عملکلرد و وزن میلوه   موجباسید جیبرلیک  کاربرد که گزارش نمودند (1333)

.  گردید. ایدلمهمحلول و ویتامین ث در میوه فلفلجامد  کلروفیل، مواد  

 پاشی )زمان ظهلور میلوه و  در دو سطح دو بار محلوللیتر،  گرم درمیلی 05 غلظ  در اسید جیبرلیک پژوهشدر این 

ای در روز پس از آن( روی گیلاه فلفلل دلمله    25و  15پاشی )زمان ظهور میوه، روز پس از آن( و سه بار محلول 10

اقلیمی ایالم اعمال شده و خصوصیات گیاه و میوه مورد بررسی قرار گرف .  شرایط  

 

 مواد و روشها

در مزرعله تحقیقلاتی دانشلکده کشلاورزی دانشلگاه ایلالم بلا مشخصللات         1332 ایلن پلژوهش در بهلار و تابسلتان    

 21درجه و  33  جغرافیاییدقیقه و عرض  23 درجه و 14 متر ارتفاع از سطح دریا، وول جغرافیایی 1111جغرافیایی

ر اواخلر  ای رقم کالیفرنیا واندر از تولیدی تجاری واقلع در شلهر کلره تهیله و د    دقیقه انجام شد. نشاهای فلفل دلمه

بوته در سه ردیف با فواصلل بلین ردیلف،     21در زمین اصلی کش  گردید. در هر واحد آزمایشی  1332ش  هاردیب

گرم در لیتر به صلورت دو بلار محللول    میلی 05متر کش  شد. تیمار جیبرلین سانتی 30متر و روی ردیف، سانتی 10

آن(  از پلس  روز25 و 15 ، میلوه  ظهلور  روز پس از آن( و سه بار محلول پاشی )زملان  10پاشی )زمان ظهور میوه و 

در  ر دریپ وی سوپهای لولهپاشی با آب معمولی استفاده شد. آبیاری بوسیلهاعمال گردید. به عنوان شاهد از محلول

ساع  یکبار انجام شد. 13 فواصل زمانی  

 صفات مورد ارزیابی

. شلدند  روی آنها ارزیلابی بوته از مرکز کرت بصورت تصادفی انتخاب و تمام صفات  0  تعداد از هر واحد آزمایشی

ورد ارزیلابی روی  صفات م بوته، پوسیدگی گلگاه و سفتی باف  میوه، عملکرد تک عرض ،تعداد میوه، وزن تک میوه



 

 خشلک هلر   ارتفاع  نهایی بوته، سطح برگ، وزن تر و ها از زمین خاره شده وآزمایش نیز بوته در پایان میوه بودند.

 بوته مورد ارزیابی قرار گرف . 

ارزیلابی بصلری،    وزن میوه توسط ترازوی دیجیتالی، وول و عرض میوه توسط دستگاه ریزسنج، پوسیدگی گلگاه بلا 

سلطح بلرگ    توسط ح برگ سط،کشارتفاع بوته بوسیله خطتی باف  میوه با استفاده از دستگاه سفتی سنج دستی، سف

انلدازه  گلراد  ی سلانتی درجله 15در آون در دمای  نمونه خشک کردن از وریقها وزن خشک نمونه و سنج دیجیتال 

گردید. گیری  

 تجزیه آماری

 زاربلا اسلتفاده از نلرم افل    هلا  با چهار تکرار وراحی و اجرا شد. داده های کامل تصادفیآزمایش در قالب ورح بلوک

SASآماری  دار یها از آزمون حلداقل تفلاوت معنل   ( تجزیه گردیده و برای مقایسه اختالف بین میانگین3/3)نسخه  

(LSD=0.05 نتایج و بحث( استفاده شد.   

ایاثر تیمار جیبرلین برصفات میوه فلفل دلمه  

دیلد. هلر چنلد    اعمال تیمار جیبرلین در مقایسه با شاهد منجر به افزایش تعداد میوه در هلر بوتله گر   بر اساس نتایج،

للی تیملار   پاشی جیبرلین و شاهد از نظر تعداد میوه در هر بوته مشاهده نشلد و داری بین دو بار محلولاختالف معنی

دول )جل  شلتری در مقایسله بلا شلاهد بلود     داری دارای تعلداد میلوه بی  پاشی جیبرلین بله ولور معنلی   سه بار محلول

نلد و  داری دارای وزن تلک میلوه بیشلتری در مقایسله بلا شلاهد بود      تیمارهای اعمال شده جیبرلین به وور معنی.(1

-هر چند که اختالف معنلی  (. 1داری نیز بین دو تیمار جیبرلین از نظر وزن میوه مشاهده نشد )جدول اختالف معنی

بله ولور    ین و شاهد از نظر وول میوه فلفل مشاهده نشد ولی اعملال تیمارهلای جیبلرلین   داری بین تیمارهای جیبرل

-ار محللول پاشی و سه بل داری منجر به افزایش عرض میوه در مقایسه با شاهد شد. بین دو تیمار دو بار محلولمعنی



 

های جیبرلین همچنین بله  (. اعمال تیمار1داری از نظر عرض میوه مشاهده نشد )جدول پاشی جیبرلین اختالف معنی

-(. هر دو تیملار دو بلار محللول   1دار منجر به افزایش عملکرد تک بوته در مقایسه با شاهد شدند )جدول وور معنی

یسله بلا شلاهد    داری دارای درصد پوسیدگی گلگاه کمتلری در مقا پاشی جیبرلین به وور معنیپاشی و سه بار محلول

متلر از درصلد   داری کپاشی به وور معنلی های تیمار سه بار محلولاه در میوهبودند. در این بین درصد پوسیدگی گلگ

-عنلی (. سفتی باف  میوه تیمارهای جیبرلین نیز به وور م1پاشی بود )جدول های دو بار محلولپوسیدگی گلگاه میوه

از نظلر سلفتی    رلینداری بین دو تیمار اعملال شلده جیبل   داری بیشتر از سفتی باف  میوه شاهد بوده و اختالف معنی

( گلزارش شلده   1333(. نتایج مشابه با نتایج این پژوهش توسلط بلکبیلر و همکلاران )   1باف  مشاهده نشد )جدول 

. (1333 نگ،ال) باشد ای¬دلمه فلفل های¬میوه در سلولی رشد افزایش دلیل به تواند¬می میوه عرض افزایشاس . 

 ایلن  کله  دهش میوه گوش  ضخام  افزایش منجر به تواند¬می میوه عرض افزایش بر عالوه سلولی رشد در افزایش

 توانلد ¬می نیز ها¬بوته عملکرد افزایش. باشد موثر میوه، تک وزن و میوه باف  سفتی افزایش در تواند¬مینیز  عامل

.باشد جیبرلیک اسید با شده محلولپاشی های¬بوته در ها¬میوه وزن و تعداد افزایش از ناشی  

 

هایی با حروف ای. میانگینای در شرایط کشت مزرعهفلفل دلمه گرم بر لیتر بر خصوصیات میوهمیلی 05اثر تیمار جیبرلین در غلظت  -1 جدول
آزمون  %0دار نسبت به یکدیگر در سطح مشترک دارای اختالف معنی LSD باشند.نمی   

 

ایدلمه رویشی گیاه فلفل برصفات جیبرلین تیمار اثر  

 سفتی

 )نیوتن(
اه پوسیدگی گلگ  

)%( 
هعملکرد تک بوت  

(کیلوگرم)   

 عرض میوه

()میلی متر   

 وزن میوه 

 )گرم(
 تعداد میوه 
 در  بوته

 تیمار

32/33b
 15/34a

 1/31b
 43/31b

 111/3b
 10/42b

 شاهد 

33/13a
 3/51b

 2/31a
 11/2a

 114/51a
 14/51ab

شیدو بار محلول پاجیبرلین    

15/20a
 1/31c

 2/31a
 13/53a

 132/31a
 14/01a

اشیبار محلول پجیبرلین سه    



 

در مقایسله بلا    داری منجر به افزایش ارتفاع گیاهنتایج آزمایش نشان داد که اعمال هر دو تیمار جیبرلین به وور معنی 

 پاشیا دو بار محلولپاشی جیبرلین دارای ارتفاع گیاه بیشتری در مقایسه بشاهد گردید. در این بین نیز سه بار محلول

فلزایش  داری با اعمال تیملار جیبلرلین ا  ای به وور معنی(. همچنین سطح برگ گیاه فلفل دلمه2جیبرلین بود )جدول 

و  (. وزن تلر 2داری بین دو تیمار جیبرلین از نظر سطح برگ مشاهده نشلد )جلدول   یاف  هر چند که اختالف معنی

بلا   ش یافل . داری در مقایسه با شاهد افلزای ه وور معنیپاشی جیبرلین ببا اعمال تیمار محلول نیز هاخشک بوتهوزن 

لولپاشلی بلا   مح دو بارتیمار  ولیجیبرلین از نظر وزن تر اختالف معنی داری مشاهده نشد  دو تیماروجود اینکه بین 

(.2)جدولپاشی بود وزن خشک بیشتری در مقایسه با سه بار محلولجیبرلین دارای   

هملان   اسل . ر باشد که بطور قابل توجهی در رشلد سللولی ملوث   های رشد میکنندهجیبرلین یکی از مهمترین تنظیم 

ه اثر ایلن تیملار در   توان بها تح  اعمال تیمارجیبرلین افزایش یاف  که این را میارتفاع بوته نتایج نشان دادگونه که 

هلا نیلز   بوتله و وزن خشک ر (. افزایش وزن ت1333)النگ،  ها نسب  دادافزایش رشد سلولی و افزایش وول میانگره

های تیمار جیبرلین باشد.تواند ناشی از افزایش تعداد و سطح برگ در بوتهمی  

هایی با نای. میانگیای در شرایط کشت مزرعهفلفل دلمه گیاهگرم بر لیتر بر خصوصیات میلی 05اثر تیمار جیبرلین در غلظت  -2 جدول

آزمون  %0دار نسبت به یکدیگر در سطح حروف مشترک دارای اختالف معنی LSD باشند. نمی   

 

 نتیجه گیری کلی:

(وزن خشک بوته )گرم (مترسانتیسطح برگ ) وزن تر بوته )گرم(   

 ارتفاع گیاه
 )سانتی متر(

 تیمار

233/0c
 333/31b

 15/2b
 012/0c

 شاهد 

353/10a
 1313/0a

 11/33a
 113/33b

دو بار محلول پاشیجیبرلین    

213/55b
 1331/20a

 14/31a
 335/33a

بار محلول پاشیجیبرلین سه    



 

ارد و تلفات ناشی ای دفلفل دلمه ای گیاهرویشی و میوهنتایج نشان داد که تیمار جیبرلین اثر بهبود دهنده بر صفات 

ده و های تولیدی و عملکرد شمنجر به افزایش کیفی  میوهدهد. این ماده کاهش مینیز از پوسیدگی گلگاه را 

ان یک برنامه شود که این تیمار به عنوها را جبران کند. لذا توصیه میتواند هزینهآن میاعمال سود حاصل از بنابراین 

در نظر گرفته شود. حداقل در شرایط اقلیمی ایالم ایکاربردی در تولید فلفل دلمه  
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