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تربچــه از مهمرتیــن محصــوالت ســبزی تــازه خــوری اســت کــه
چکیده تولیــد ،عملکــرد و کیفیــت آن شــدیدا ً تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی
از جملــه دمــا ،نــور و تغذیــه گیــاه قــرار میگیــرد .ایــن پژوهــش
بــه منظــور بررســی و مقایســه رشــد ،عملكــرد و کیفیــت محصــول پنــج رقــم تربچــه
در رشایــط آب و هوایــی شهرســتان بــم بــه صــورت طــرح بلــوک کامــل تصادفــی و بــا
ســه تک ـرار در رشایــط مزرع ـهای انجــام گردیــد .ارقــام مــورد مطالعــه شــامل :چریبــل،
کاریســتال ،امامــی ،کیــوان و کاریزنــو بودنــد .نتایــج آزمایــش نشــان داد كــه ارقــام مــورد
بررســی از نظــر صفــات رویشــی و همچنیــن برخــی صفــات مرتبــط بــا کیفیــت و ارزش
غذایــی تفــاوت معن ـیداری باهــم دارنــد .از نظــر وزن خشــک بــرگ ،ارقــام کاریزنــو و
امامــی بیشــرین مقــدار و رقــم کیــوان کمرتیــن میـزان وزن خشــک بــرگ را دارا بودنــد.
بــر اســاس نتایــج بیشــرین وزن تــر غــده و عملکــرد غــده در رقــم کاریزنــو و ســپس در
رقــم چریبــل بدســت آمــد .بیشــرین طــول غــده نیــز در ارقــام چریبــل و کاریزنــو
و کیــوان حاصــل شــد کــه تفــاوت معن ـیداری بــا ارقــام کاریســتال و امامــی داشــتند.
بیشــرین مقــدار ویتامیــن ث ،اســیدیته و غلظــت پتاســیم غــده نیــز بــه ترتیــب در ارقــام
کاریزنــو و چریبــل بدســت آمــد .تفاوتــی بیــن ارقــام مــورد مطالعــه از نظــر تعــداد
بــرگ ،شــاخص کلروفیــل ،قطــر غــده و درصــد مــواد جامــد محلــول مشــاهده نشــد .بــا
توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده ،احتــاالً کشــت دو رقــم کاریزنــو و چریبــل در منطقــه
و رشایــط آب و هوایــی مشــابه ،عملکــرد کمــی و کیفــی بهــری را باعــث گردنــد.
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مقدمه
تربچــه بــا نــام علمــی  Raphanus sativusو اســم انگلیســی  Radishاز مهمرتیــن ســبزیجات ســاالدی
و تــازه خــوری اســت کــه از نظــر مــواد معدنــی غنــی بــوده و ارزش تغذیـهای بســیار باالیــی دارد .تربچــه
مـصرف باالیـ�ی مخصوصـ�اً در آسـ�یا و کشـ�ورهای چیـ�ن ،ژاپـ�ن ایـ�ران و خاورمیانـ�ه دارد (Capeka and
 .)Libik, 1998تولیــد جهانــی تربچــه حــدود هفــت میلیــون تــن در ســال اســت کــه بیانگــر حــدود دو
درصــد از تولیــد ســبزیجات میباشــد .جــدا از غــده ،دیگــر قســمتها از قبیــل برگهــا ،ســاقهها ،غــاف
بــذر ،بــذور و گیاهچههــا در گونههــای مختلــف مــرف خوراکــی دارد .ایــن گیــاه همچنیــن در طــب
سـ�نتی کاربـ�رد فراوانـ�ی دارد ( .)Kopta and Pokluda, 2013تربچــه حــاوی مقادیــر قابــل مالحظ ـهای
ویتامیــن ب ،ث و همچنیــن فســفر و پتاســیم اســت .هامننــد دیگــر گیاهــان خانــواده کروســیفره ،حــاوی
مــواد موثــره مفیــد گوگــرددار بــوده کــه بــه هضــم غــذا کمــک میکنــد و خــواص اشــتها آوری قــوی
نیـ�ز دارد .بـ�ه سـ�بب وجـ�ود همیـ�ن مـ�واد و متابولیتهـ�ا ارزش غذایـ�ی آن باالسـ�ت (Salunkhe and
 .)Kadan, 1998محتــوای رنگیــزهای در غــده تربچــه بــه عنــوان یــک عامــل طبیعــی رنــگ در صنایــع
غذایــی اســتفاده میشــود و در تغذیــه انســان همـراه بــا مــواد موثــره گوگــرددار بــه عنــوان یــک آنتــی
اکســیدانت مهــم و قــوی میباشــد .محتــوای رنگــی غــده بســتگی بــه رقــم ،وزن ریشــه و محــل پــرورش
آن دارد ( .)Giusti et al., 1998معم��والً دو ن��وع تربچ��ه اروپایــی و آسـ�یای رشق��ی (بــا منشــاء چیــن و
ژاپ��ن) وجــود دارد .ارقــام اروپایــی بیشــر ریش ـهی گــرد داشــته و مــزهای تنــد و تیــز دارنــد ولــی ارقــام
چینـ�ی ریشـ�های طویـ�ل و اسـ�توانهای و آبدارتـ�ر داشـ�ته و مـ�زهای مالیمتـ�ر دارنـ�د (Kopta and Pokluda,
.)2013
تربچــه معمــوالً در دماهــای  7تــا  20درجــه ســانتیگراد بــه خوبــی جوانــه میزنــد ،و دمــای مطلــوب
ب ـرای رشــد آن حــدود  10تــا  18درجـ�ه سـ�انتیگراد اسـ�ت ( .)Salunkhe and Kadan, 1998از طــرف
دیگــر تربچــه گیاهــی روز بلنــد بــوده لــذا زمــان كاشــت آن بایــد طــوری تنظیــم گــردد تــا بــه طــول روز
بلنـ�د برخـ�ورد نكنـ�د و بـ�ه گل نـ�رود ( .)Salunkhe and Kadan, 1998بــا توجــه بــه ماهیــت محصــول
تجــاری تربچــه ،یــک خــاک لومــی ســبک و آب و هوایــی نســبتاً خنــک ب ـرای رشــد و منــو و حداکــر
عملکــرد گیــاه نیــاز اســت .ایــن ویژگیهــا باعــث میشــود کــه بــرای هــر اقلیــم و منطقــهی خــاص
بایسـ�تی از بـ�ذور مناسـ�ب اصـلاح شـ�ده و سـ�ازگار اسـ�تفاده منـ�ود ( .)Bakhsh et al., 2006در رشایــط
اقلیمــی مختلــف کشــور مــا توجــه بــه ارقامــی بــا عملکــرد بــاال و مقــاوم بــه بیامریهــا و تنشهــای
محیطــی ماننــد کمآبــی و شــوری از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .معمــوالً کشــت بیــش از یــک رقــم
و بـ�ه صـ�ورت مخلـ�وط مناسـ�بتر اسـ�ت ( .)Bakhsh et al., 2006از طــرف دیگــر ویژگیهــای کیفــی
تربچــه از نظــر مــرف کننــده شــامل رنــگ غــده ،انــدازه غــده ،محتــوای مــواد پکتینــی ،مونوســاکاریدی
و گلوکوســینوالتها اســت کــه مقــدار آنهــا شــدیدا ً تحــت تأثیــر رشایــط اقلیمــی و فصلــی تغییــر میکنــد
( .)Capeka and Libik, 1998برخــاف بســیاری از کشــورهای اروپایــی کــه در آنهــا ارقامــی بــا نیازهــای
شــدت تابــش کــم و دمــای میانگیــن  11تــا  13درجــه ســانتیگراد کشــت میشــوند ،در مناطــق گــرم و
خشــک ماننــد بســیاری از مناطــق ایـران بــه ویــژه اســتانهای مرکــزی و جنوبــی ،ارقــام کاربــردی بایســتی
نیــاز دمایــی و نــوری باالیــی داشــته باشــند و بــه ایــن رشایــط نســبتاً مقــاوم باشــند .در غیــر ایــن صــورت
تحــت تأثیــر تنــش گرمایــی و نــوری موجــود در ایــن مناطــق رشــد و تولیــد مناســبی نخواهنــد داشــت
(.)Peyvast, 2005
ایــن گیــاه یکــی از مهمرتیــن ســبزیجات فصــل خنــک بــوده و آب و هــوا یــا فصــول گــرم ممکــن اســت
مشـ�کالتی بـ�رای رشـ�د و منـ�و گیـ�اه ،مخصوصـ�اً از نظـ�ر تولیـ�د غـ�ده بوجـ�ود آورد (Capeka and Libik,
 .)1998لــذا در فصــول گــرم یــا مناطــق جنوبیتــر کشــور بایســتی همــواره از ارقامــی اســتفاده منــود کــه
تحمـ�ل بیشـتری بـ�ه دماهـ�ای باالتـ�ر و شـ�دتهای نـ�ور بیشـتر داشـ�ته باشـ�ند ( .)Peyvast, 2005بــا توجــه
بــه اهمیــت انتخــاب ارقــام مناســب بـرای هــر منطقــه کــه ســازگار بــا رشایــط آب و هوایــی آن منطقــه
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باشــد ،تحقیــق حــارض بــه بررســی رشــد و منــو پنــج رقــم تربچــه در رشایــط آب و هوایــی شهرســتان بــم
مــی پــردازد.
مواد و روشها
آزمایــش در اواســط بهمــن مــاه ســال  1390تــا اواســط اردیبهشــت  1391در رشایــط مزرعــهای
اجـ�را گردیـ�د .محـ�ل اج�رـای آزمای��ش در بخ��ش مرك�زـی شهرستــان بـ�م (جنــوب رشقیــ ای ـران) بــا طــول
جغرافیایــی  58درجــه و  24دقیقــه شــالی و عــرض جغرافیایــی  29درجــه و  6درجــه رشقــی میباشــد.
ایـ�ن آزمایـ�ش بـ�ه صـ�ورت طـ�رح بلـ�وک کامـ�ل تصادفـ�ی و بـ�ا پنـ�ج رقـ�م تربچـ�ه ()Raphanus sativus
شـ�امل چریبـ�ل ( ،)Cherry belleکاریسـ�تال ( ،)Karistalامامـ�ی ( ،)Emamiکیـ�وان ( )Cayvanو کاریزنــو
( )Kariznoبــه عنــوان تیــار در ســه تكـرار اجـرا گردیــد .هــر تكـرار شــامل کرتهایــی بــه ابعــاد 2×1
مــر و چهــار ردیــف گیــاه بــود .آب و خــاك مــورد اســتفاده قبــل از رشوع آزمایــش تجزیــه شــده و نتایــج
آنهــا در جدولهــای  1و  2آورده شــده اســت.
بعــد از آمــاده ســازی زمیــن ،بــذور در داخــل کرتهــا کشــت شــدند .در هــر كــرت چهــار ردیــف بــذر
بــه فاصلــه  25ســانتیمرت از یكدیگــر کشــت شــد .همچنیــن بذرهــا روی ردیفهــا فاصلــه تقریبــی حــدود 5
ســانتیمرت داشــتند .مراقبــت از گیاهــان بــه طــور یکنواخــت بـرای متــام گیاهــان صــورت گرفــت .از نظــر
تغذیــه ،كــود دامــی پوســیده بــه میـزان  1/5كیلوگــرم در مــر مربــع قبــل از کشــت بــذور بــه كرتهــا داده
شــد .همچنیــن مقــدار  200کیلوگــرم در هکتــار ،برابــر بــا  20گـ�رم بـ�ر مـتر مربـ�ع کـ�ود کامـ�ل ()20:10:20
در آب حــل شــده و طــی  3مرحلــه و در مــدت حــدود دو هفتــه بــه گیاهــان داده شــد .در پایــان آزمایــش
بعــد از برداشــت و تعییــن می ـزان عملكــرد مربــوط بــه هــر رقــم ،صفاتــی رویشــی نظیــر طــول بــرگ،
قطــر غــده ،وزن غــده ،وزن تــر بــرگ ،و صفــات فیزیولوژیــک ماننــد شــاخص ســبزینگی بــرگ بــا اســتفاده
از دســتگاه  SPADمــر pH ،و می ـزان اســیدیته کل عصــاره غــده ،می ـزان ویتامیــن ث غــده ،وزن تــر و
خشــک غــده و همچنیــن برگهــا ،میـزان مــواد جامــد محلــول غــده و غلظــت پتاســیم غــده بــا اســتفاده
از روش فلیــم فتومــری انــدازه گیــری شــدند.
بــرای اندازهگیــری ویتامیــن ث مقــدار  10گــرم از غــده همــراه بــا اضافــه کــردن پنــج میلیلیــر
متافسفریکاســید  6درصــد بــا اســتفاده از هــاون چینــی کامــاً لــه گردیــد و پــس از ســانرتیفیوژ 5
میلیلیــر از عصــاره توســط اســید متافســفریک  3درصــد بــه حجــم  20میلیلیــر رســانده شــد .ســپس
 10میلیلیــر از محلــول مذکــور توســط محلــول رنگــی دیکلروفنــل تــا رســیدن بــه رنــگ ارغوانــی تیــر
گردیـ�د .در نهایـ�ت بـ�رای محاسـ�به مقـ�دار ویتامیـ�ن ث در آب میـ�وه ،عـ�دد بـ�ه دسـ�تآمده در رابطـ�ه ()1
قـ�رار داده شـ�د (.)Rekha et al., 2012
رابطه ()1
= میلی گرم اسید آسکوربیک در صد گرم منونه

بـرای اندازهگیــری مــواد جامــد محلــول  10گــرم غــده تربچــه را رنــده و ســپس در هــاون چینــی لــه
کــرده و بــه مــدت  8دقیقــه در دمــای  4درجــه ســانتیگراد در دور  12000ســانرتیفیوژ گردیــد .مقــدار
 100ماکـ�رو لیـتر از قسـ�مت فوقانـ�ی محلـ�ول در دسـ�تگاه رفراکتومـتر دسـ�تی (AtagoDR-AL-2001-
 )Japanمیــزان مــواد جامــد محلــول قرائــت گردیــد .بــرای اندازهگیــری اســیدیته قابــل تیرتاســیون5 ،
میلیلیــر از قســمت رویــی محلــول ســانرتیفیوژ شــده بــا ســود  0/1نرمــال تــا رســیدن بــه  pHبرابــر 8/2
تیــر گردیــد .از رابطــه  2بـرای محاســبه میـزان ( TAاسیدس��یرتیک) برحســب میلیگــرم اسیدســیرتیک در

دوفصلنامه علوم سبزی ها
سال دوم  ::شماره سوم  ::بهـار و تابسـتان  ::1395دانشگاه ایالم

3

 100گــرم بافــت تــازه میــوه اســتفاده گردیــد.
رابطه ()2

=TA%

دادههــای حاصــل از پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری  SPSSتجزیــه شــده و مقایســه
میانگینهــا بــا آزمــون چنــد دامنـهای دانکــن در ســطح احتــال  5درصــد صــورت گرفــت .رســم منودارهــا
بــا نــرم اف ـزار  Excelانجــام گردیــد.
هدایت
الکرتیکی
()ds/m

اسیدیته

ظرفیتتبادل
کاتیونی
µg/100g

پتاسیم
meq/l

کلسیم
meq/l

منیزیم
meq/l

سدیم
meq/l

کلر
meq/l

سولفات
meq/l

بیکربنات
meq/l

2/81

7/38

10/2

6/63

5/78

2/63

9/83

8/53

6/67

4/51

جدول 1

نتایجتجزیهشیمیایی
خاک مورد استفاده

هدایت الکرتیکی
()ds/m

اسیدیته

کلر
meq/l

سولفات
meq/l

بور
meq/l

0/934

7/5

3/32

1/62

0/61
جدول 2

نتایج و بحث
نتایــج تجزیــه واریانــس دادههــا بـرای صفــات رویشــی و همچنیــن صفــات کیفــی در جدولهــای 3
و 4آورده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه اثــر تیامرهــا بــر طــول بــرگ ،وزن تــر بــرگ ،وزن خشــک
بــرگ ،طــول غــده ،وزن تــر و خشــک غــده و اســیدیته قابــل تیرتاســیون در ســطح احتــال یــک درصــد
معنیــدار بــود و بـرـای بقی��ه صفــات معن�یـدار نش��د (جــدول  3و  .)4همچنیــن نتایــج مقایســه میانگیــن
دادههــای پنــج رقــم تربچــه از نظــر صفــات طــول بــرگ ،وزن خشــک بــرگ ،طــول غــده ،ویتامیــن ث و
جدول 3
اســیدیته قابــل تیرتاســیون تفــاوت معنـیداری در ســطح احتــال  5درصــد آزمــون دانکــن نشــان دادنــد.
تجزیه واریانس صفات رویشی
گیاهتربچه
در حالــی کــه از نظــر صفــات تعــداد بــرگ ،قطــر غــده ،مــواد جامــد محلــول و شــاخص کلروفیــل تفــاوت
معن��یداری باــ ه��م نداشتــند (جدولهــای  5و .)6
طول غده غلظتپتاسیمغده
منابع درجه طول برگ تعداد برگ وزنتر برگ وزنخشک شاخص
()mg/kg DW
()cm
برگ ( )gکلروفیل
()g
(در گیاه)
()cm
تغییر ازادی
()SPAD
نتایج تجزیه آب
مورد استفاده در آزمایش

بلوک

2

*12/081

5/400ns

*42/177

0/ns225

ns 10/521

تیامر
خطا
CV

4

**76/211
1/466
21/47

4/433ns
1/733
21/35

**279/665
6/160
9/36

**2/168
0/47
18/77

ns 6/619
13/452
10/48

8

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنی دار در سطح احتامل  5درصد و  1درصد
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050/0ns
**1/92
0/248
21/8

0/ns002
0/087ns
0/0258
26/84

منابع
تغییر

درجه
آزادی

وزنتر غده ()g

وزنخشکغده
()g

قطر غده
()cm

ویتامینث
()mg/100g

موادجامد محلول
()%

اسیدیتهقابل
تیرتاسیون()%

بلوک

2

2/053ns

0/006ns

0/285ns

0/009ns

0/702ns

0/001ns

تیامر

4

**91/818

**0/733

0/0239ns

0/034ns

0/029ns

**0/095

خطا
CV

8

10/732
5/90

0/073
21/46

0/123
19/39

0/071
20/62

0/242
28/39

0/013
23/84

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنی دار در سطح احتامل  5درصد و  1درصد

جدول 4

نتایــج مقایســه میانگینهــا نشــان داد کــه از نظــر طــول بــرگ بیشــرین مقــدار در رقــم امامــی و
کمرتیــن مقــدار در رقــم کیــوان بدســت آمــد .تفــاوت معنـیداری بیــن رقــم کیــوان و کریســتال مشــاهده
نش��د (جــدول  .)5در حالــی کــه از نظــر تعــداد بــرگ تفــاوت معن ـیداری بیــن ارقــام وجــود نداشــت
(جــدول  .)5از نظــر وزن تــر بــرگ ،بیشــرین مقــدار در ارقــام امامــی و کاریزنــو بدســت آمــد کــه تفــاوت
معن��یداری بــا دیگــر ارقــام نش�اـن دادنـ�د (شــکل  )1و کمرتیــن میـزان وزن تــر بــرگ نیــز در رقم کریســتال
بدســت آمــد .بــه طــور مشــابهی بیشــرین وزن خشــک بــرگ در ارقــام امامــی و کاریزنــو بدســت آمــد و
کمرتی��ن مقدــار مرب��وط بـ�ه ارقاــم کریس�تـال و کیـ�وان بـ�ود (جــدول  .)5در مقایســه ارقــام از نظــر شــاخص
س�بـزینگی بـ�رگ (جــدول  ،)5قط��ر غــده و موــاد جامـ�د محل��ول غـ�ده (جــدول  ،)6نتایــج نشــان داد کــه
تفــاوت معنـیداری از نظــر ایــن صفــات بیــن ارقــام مــورد مطالعــه وجــود نــدارد .در اندازهگیــری طــول
غــده نتایــج نشــان داد کــه بیشــرین طــول غــده بــه ترتیــب در رقــم چریبــل ،کاریزنــو و کیــوان بدســت
آم��د ک��ه تفاــوت معن�یـداری بـ�ا ارقاــم امام�یـ و کریستــال داشــتند (جــدول  .)6نتایــج مقایســه میانگیــن
وزن تــر غــده نشــان داد کــه در بیــن ارقــام مختلــف متوســط وزن تــر غــده در رقــم کاریزنــو بیشــرین
بـ�ود کـ�ه تف�اـوت معن��یداری بــا دیگــر ارقــام نش��ان داد (شــکل  .)2کمرتیــن وزن تــر غــده نیــز در ارقــام
امامــی و کیــوان بدســت آمــد .بــه طــور مشــابهی از نظــر متوســط وزن خشــک غــده ،ارقــام کاریزنــو،
چریبــل و کریســتال بــه ترتیــب بیشــرین وزن خشــک غــده را داشــتند کــه تفــاوت معنــی داری بــا دو
رقــم دیگـ�ر نش�اـن دادنـ�د (شــکل  .)2نتایــج نشــان داد کــه بیشــرین عملکــرد در رقــم کاریزنــو بدســت
آمــد کــه تفــاوت معنـیداری بــا دیگــر ارقــام نشــان داد .کمرتیــن میـزان عملکــرد در مرتمربــع نیــز در دو
رقمــ امامیــ و کی�وـان بدسـ�ت آمـ�د (شــکل  .)3از نظــر غلظــت پتاســیم ،انــدازه گیــری ایــن عنــر در بــرگ
و غــده ارقــام تربچــه نشــان داد کــه غلظــت پتاســیم بــرگ ارقــام مختلــف تفــاوت معنـیداری نشــان نــداد
(شــکل  .)4از طــرف دیگــر تفــاوت معن ـیداری در بیــن ارقــام از نظــر غلظــت پتاســیم در غــده وجــود
داشــت ،بــه طــوری کــه رقــم کاریزنــو بــا  0/986میلیگــرم بــر کیلوگــرم مــاده خشــک غــده بیشــرین
غلظــت را داشــت کــه تفــاوت معن ـیداری بــا دیگــر ارقــام بــه غیــر از رقــم چریبــل نشــان داد و رقــم
کریســتال بــا  0/711میلیگـ�رم ب�رـ گیلوگ�رـم کمرتیــن غلظتــ پتاس�یـم را ب��ه خ�وـد اختص��اص داد (شــکل .)4
در بررســی ویژگیهــای کیفــی غــده ،تفاوتــی بیــن ارقــام از نظــر مــواد جامــد محلــول وجــود نداشــت
ولــی بیشــرین درصــد اســیدیته قابــل تیرتاســیون در رقــم چریبــل بدســت آمــد کــه تفــاوت معنـیداری
بــا ارقــام دیگــر نشــان داد .کمرتیــن مقــدار اســیدیته قابــل تیرتاســیون نیــز در رقــم امامــی بدســت آمــد
(جــدول  .)6نتایــج ویتامیــن ث ریشــه نشــان داد کــه بیشــرین مقــدار در رقــم کاریزنــو بدســت آمــد کــه
تنه��ا تفاــوت معن�یـداری ب��ا رقــم کریســتال نش��ان داد (جــدول .)6

جزیه واریانس صفات کیفی تربچه
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تیامر

طولبرگ
()cm

تعدادبرگ
(در گیاه)

وزنخشکبرگ
()g

Kristal

17/2d

8/00a

2/63c

شاخص
کلروفیل
()SPAD
41/60a

Emami

28/2a

8/33a

4/3a

45/66a

4/56b

Cherry Belle

24/66

10/33

3/46

43/53

6/16

Karizno

b

23/6

10/66

4/53

44/00

a

5/9

Ceyvan

d

16/3

8/66

2/83

44/43

5/86

b

b

a

a

a

c

a

a
a
a

طولغده
()cm
4/5b
a

a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم معنیداری در سطح احتامل  5درصد آزمون دانکن است.

تیامر

قطر غده
()cm

ویتامینث
()mg/100g

اسیدیتهقابل موادجامدمحلول
()%
تیرتاسیون ()%

Kristal

4/13a

22/23b

1/49b

4/53a

Emami

3/56a

22/25ab

1/45b

4/50a

Cherry Belle

4/03a

23/03ab

1/95a

4/40a

Karizno

4/06a

25/28a

1/65b

4/63a

Ceyvan

3/56a

23/29ab

1/62b

4/73a

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم معنیداری در سطح احتامل  5درصد آزمون دانکن است.

جدول 5

مقایسه میانگین صفات رویشی در
پنج رقم تربچه

جدول 6

مقایسه میانگین صفات کیفی غده
تربچه در پنج رقم مورد مطالعه

شکل 1

میانگین وزن تر برگ در ارقام
تربچه .مقایسه میانگین ارقام در
سطح احتامل  5درصد آزمون دانکن
صورت گرفته است.
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شکل 2

میانگین وزن تر و خشک ریشه
(غده) در ارقام تربچه .مقایسه
میانگین ارقام در سطح احتامل 5
درصد آزمون دانکن صورت گرفته
است.

شکل 3

عملکرد ارقام مختلف تربچه در
مرت مربع .مقایسه میانگین ارقام در
سطح احتامل  5درصد آزمون دانکن
صورت گرفته است.

شکل 4

غلظت پتاسیم در برگ و غده ارقام
مختلفتربچه.مقایسهمیانگین
ارقام در سطح احتامل  5درصد
آزمون دانکن صورت گرفته است.

دوفصلنامه علوم سبزی ها
سال دوم  ::شماره سوم  ::بهـار و تابسـتان  ::1395دانشگاه ایالم
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در پژوهــش حــارض ارقــام مــورد مطالعــه تفــاوت معنــیداری از نظــر برخــی صفــات رویشــی و
عملکــردی و همچنیــن از نظــر صفــات کیفــی میــوه نشــان دادنــد .در ایــن بیــن رقــم کاریزنــو بــا بیشــرین
وزن تــر و خشــک بــرگ و همچنیــن بیشــرین متوســط وزن غــده و عملکــرد غــده بهــر از ســایر ارقــام بود
و رقــم چریبــل در مرتبــه بعــدی قـرار داشــت .ایــن امــر احتــاالً بــه ســبب تحمــل بیشــر ایــن دو رقــم
در مقایســه بــا ارقــام دیگــر بــه دمــای باالتــر اســت ،چـرا کــه در طــی دوره رشــد گیــاه در طــی ماههــای
فروردیـ�ن و اردیبهشـ�ت متوسـ�ط دمـ�ای روزانـ�ه در منطقـ�ه نسـ�بتاً بـ�اال بـ�ود ( 20تــا  30درج�هـ س��انتیگراد).
داشــن فتوســنتز فعــال و تجمــع مــواد آســیمیالتی تحــت دماهــای بــاال در ایــن منطقــه فاکتــور مهمــی
اســت کــه در رقــم کاریزنــو بهــر از ســایر ارقــام وجــود داشــته اســت .از آنجــا کــه تفــاوت چندانــی از
نظــر طــول و مخصوصـاً قطــر غــده در بیــن ارقــام وجــود نداشــت و نتایــج بیانگــر تشــکیل انــدازه تقریبـاً
یکســان غــده در ارقــام مختلــف بــود ،ولــی تفــاوت در وزن تــر و خشــک غــده بیانگــر آن اســت کــه ارقــام
کاریزنــو و چریبــل احتــاالً می ـزان فتوســنتز و انتقــال بهــر مــواد فتوســنتزی بــه غــده را داشــته کــه
منجــر بــه پــر شــدن و وزن مخصــوص بیشــر غــده شــده اســت .ایــن ویژگــی در بیــان عملکــرد یعنــی
وزن تــر غــده در مــر مربــع نیــز بــه خوبــی منــود یافتــه اســت ،بــه طــوری کــه رقــم کاریزنــو بیشــرین
عملک��رد را در مقایس��ه بــا دیگــر ارقاــم داشـ�ت (شــکل  .)3لــذا در پژوهــش حــارض تفــاوت عملکــردی
ارقــام تربچــه ممکــن اســت در نتیجــه تفــاوت در ظرفیــت فتوســنتزی ،قــدرت مخــزن یــا ظرفیــت انــدام
ذخیـ�رهای تحـ�ت دماهـ�ای نسـ�بتاً بـ�االی منطقـ�ه در ارقـ�ام مختلـ�ف باشـ�د ( .)Usuda, 2004در پژوهــش
حــارض عملکــرد کمــر ارقــام دیگــر نســبت بــه کاریزنــو ،ممکــن اســت بــه ســبب حساســیت آنهــا بــه
دمــای باالتــر محیــط باشــد .در مطالعـهای حداکــر رشــد بــرگ در  23درجــه و حداکــر رشــد ریشــه در 14
درجــه و حداکــر مــاده خشــک در دمــای  23درجــه بــا ارقــام زمســتانه تربچــه در رشایــط هلنــد بدســت
آمـ�د و ارقـ�ام مـ�ورد مطالعـ�ه تفـ�اوت بـ�ارزی در رسعـ�ت رشـ�د بـ�رگ و ریشـ�ه نشـ�ان دادنـ�د (Nieuwhof,
 .)1976تفــاوت قابــل مالحظ ـهای در رابطــه بــا تعــداد روزهــای مــورد نیــاز ب ـرای غــده جهــت کســب
انــدازه قابــل مــرف ،طــول غــده و عملکــرد مناســب در ارقــام مختلــف وجــود دارد .بــه هــر حــال برخــی
ارقـ�ام در دامنـ�ه وسـ�یعرتی از دمـ�ا ممکـ�ن اسـ�ت تولیـ�د مناسـ�بی داشـ�ته باشـ�ند (.)Bhatti et al., 1983
نشــان داده شــده اســت کــه ارقــام مختلــف تربچــه پاسـخهای رشــد و منــو متفاوتــی بــه تاریخهــای
کشــت مختلــف نشــان میدهنــد کــه بیانگــر تفاوتهــای دمایــی و طــولمــدت و شــدت نــور اســت
( .)Dhaliwal and Klair, 2008در کشــت و پــرورش تربچــه دمــا و فتوپریــود مهمرتیــن عوامــل محیطــی
موثــر بــر رشــد و عملکــرد هســتند و ارقــام مختلــف تربچــه پاســخ خــاص خــود را بــه دمــا و فتوپریــود
دارنــد .تغییــر فــاز منــوی فرآینــدی اســت کــه شــدیدا ً تحــت تأثیــر دمــا ق ـرار میگیــرد ،بــه طوریکــه
دماهـ�ای بـ�اال مخصوصـ�اً در محصـ�والت فصـ�ل خنـ�ک ،منـ�و را ترسیـ�ع میکننـ�د (Salunkhe and Kadan,
 .)1998از نظــر زراعــی و باغبانــی تشــکیل و بــزرگ شــدن غــده در تربچــه مهمرتیــن فــاز منــوی اســت کــه
بیشـترین حساسـ�یت را بـ�ه دماهـ�ای بـ�االی هـ�وا و خـ�اک دارد (Dhaliwal and Klair, 2008; Schreiner
 .)et al., 2002; Kanwar, 1993دمــای بــاالی  32درجــه در اواســط فصــل رشــد باعــث کاهــش وزن غــده
و افزایــش میـزان پوکــی و چوبــی شــدن غــده تربچــه میگــردد و در ســلولهای مرکــز ریشــه بــا افزایــش
دمـ�ا تشـ�کیل لیگنیـ�ن صـ�ورت میگیـ�رد ( .)Kano and Fukuoka, 1995در مطالعــه پاســخ عملکــرد غــده
در هشــت رقــم تربچــه بــه شــش تاریــخ مختلــف کشــت نشــان داد کــه ارقــام مختلــف در تاریخهــای
مختلـ�ف کشـ�ت حداکـثر پتانسـ�یل عملکـ�رد خـ�ود را بـ�روز میدهنـ�د (.)Dhaliwal and Klair, 2008
در آزمایشــی دیگــر بــا بررســی  3تاریــخ کشــت روی ارقــام مختلــف تربچــه در هنــد مشــخص شــد کــه
بیشــرین می ـزان عملکــرد در تاریــخ کشــت  15اکتــر و ســپس  15نوامــر و  15ســپتامرب بدســت آمــد
(.)Sharma and Chadha, 2006
پاســخ متفــاوت گیاهــان از نظــر فتوســنتز و رشــد و منــو بــه دمــا در گیاهــان مختلــف وجــود دارد
( .)Bhatti et al., 1983; Bhullar and Jenner, 1985; El-Sharkawy et al., 1984; Scaife, 1973تربچه
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بــه عنــوان یــک محصــول فصــل خنــک بهرتیــن رشایــط رشــد و منــو را در آب و هــوای خنــک دارد .لــذا
کشــت آن در فصــول گــرم ســال و یــا در مناطــق بــا آب و هــوای گــرم میتوانــد در رشــد و منــو طبیعــی
گیــاه اختــال ایجــاد کنــد ،بهطوریکــه رشــد غــده بیشــر از رشــد برگهــا تحــت تأثیــر ق ـرار میگیــرد.
کاهــش رشــد غــده ،کوچــک مانــدن غــده ،و پــوک شــدن غــده از جملــه اختــاالت مرتبــط بــا آب و
هــوای گــرم در رشــد تربچــه اســت .گرچــه در مطالعــه حــارض ایــن اختــاالت مشــاهده نگردیــد ولــی بــه
هــر حــال بــر اســاس فاکتورهــای رشــد و منــو ،دو رقــم کاریزنــو و چریبــل ســازگارتر بــا اقلیــم منطقــه
تشــخیص داده شــدند .دمــای بــاال همچنیــن بـرای محصــوالت فصــل گــرم ماننــد گوجــه فرنگــی میتوانــد
باعـ�ث کاهـ�ش رشـ�د گیـ�اه گـ�ردد ( .)Camejo et al., 2005در کاهــو نیــز کــه یــک محصــول فصــل خنــک
اســت وزن خشــک معمــوالً بــا دماهــای باالتــر کاهــش و تشــکیل هــد در دمــای بــاال صدمــه میبینــد
( .)Burdin and Sanchez, 1990از طــرف دیگــر دمــای بــاالی هــوا معمــوالً منجــر بــه همزمانــی دمــای
بــاالی خــاک مخصوصــاً در خاکهــای ســبک نیــز میگــردد و ایــن خــود میتوانــد عامــل مهمــی در
کاهــش رشــد ریشــه ،رشــد گیــاه و مخصوصـاً منــو غــده در تربچــه باشــد .بــه هــر حــال دمــای خــاک بــا
عمــق و زمــان در طــول ســال و بیــن ســالها متفــاوت اســت .نشــان داده شــده اســت کــه توســعه ریشــه
اصلــی و همچنیــن ریشـههای جانبــی در ســورگوم در دمــای بــاال کاهــش مــی یابــد و از ایــن نظــر ارقــام
مختلــف در گیاهــان پاســخی متفــاوت دارنــد .لــذا اســتفاده از ارقــام مناســب ب ـرای هــر اقلیــم خــاص
بسـ�یار مهـ�م اسـ�ت (.)Stone and Taylor, 1983
میـزان آب قابــل دســرس گیــاه و همچنیــن شــوری از دیگــر عوامــل محــدود کننــده پــرورش تربچــه
در مناطــق گــرم ماننــد شهرســتان بــم مــی باشــند .بیــان شــده اســت کــه میــزان هدایــت الکرتیکــی
حــدود  1میلیمــوس بــر ســانتیمرت در آب آبیــاری و میـزان هدایــت الکرتیکــی حــدود  3میلیمــوس بــر
ســانتیمرت در خــاک میتوانــد در طــی رشــد و منــو مشــکالتی را مخصوصـاً طــی فصــول گــرم ســال بـرای
گیـ�اه تربچـ�ه بوجـ�ود آورد (Noreen and Ashraf, 2009; Sonneveld and Van den Bos, 1995; Park
 .)and Fritz, 1984در ایــن پژوهــش نتایــج تجزیــه آب و خــاک نیــز بیانگــر مقادیــر بــاالی فاکتورهــای
مرتبــط بــا شــوری اســت و بــه نظــر میرســد کــه در ایــن مــورد نیــز رقــم کاریزنــو رقــم نســبتاً مقــاوم بــه
حســاب آیــد.
از نظـ�ر صف��ات کیف��ی انـ�دازه گی��ری شدــه (ویتامیــن ث ،اســیدیته قابــل تیرتاســیون ،مــواد جامــد
محلوــل و غلظ��ت پتاســیم) تفــاوت نســبتاً کمــی بیــن ارقــام وجــود داشــت .بــا ایــن وجــود رقــم کاریزنــو
بیشــرین مقــدار را نشــان داد .جــدا از عملکــرد ،کیفیــت غــده نیــز شــدیدا ً تحــت تأثیــر اقلیــم و فصــل
رشــد ق ـرار میگیــرد .هــر دو فاکتــور دمــا و تابــش از مهمرتیــن متغیرهــای محیطــی موثــر بــر ویتامیــن
ث ،اســیدیته و مــواد جامــد محلــول و حتــی غلظــت پتاســیم در گیاهــان اســت .هــر دو ایــن عوامــل بــر
کیفیــت غــده تربچــه و می ـزان مــاده تنــد تربچــه موثــر هســتند ،بــه طوریکــه معمــوالً می ـزان تنــدی
در محصـ�ول پاییـ�زه و بهـ�اره بیشـتر از محصـ�ول تابسـ�تانه میباشـ�د (Coogan et al., 2001; Schreiner
 .)et al., 2002نشــان داده شــده اســت کــه تغییـرات قابــل مالحظـهای در صفــات کیفــی ارقــام زودرس،
متوســط رس و دیــررس تربچــه وجــود دارد .ارقــام زودرس مــاده خشــک ،فیــر و مقادیــر ایزوتیوســیانات
کـ�م و مقادیـ�ر نسـ�بتاً بـ�االی ویتامیـ�ن ث دارنـ�د ( .)Gaweda et al., 1991بســیاری از عوامــل و همچنیــن
سـ�ال و فصـ�ل رشـ�د بـ�ر محتـ�وای ویتامیـ�ن ث در گیاهـ�ان موثـ�ر اسـ�ت (Koudela and Petaikova,
 .)2008در بررســی ارزش غذایــی ســه رقــم تربچــه  Jarola, Red Meatو  Miyashigeنشــان داده شــد
کــه رقــم  Red Meatنســبت بــه دو رقــم دیگــر در دو ســال آزمایــش می ـزان ویتامیــن ث بیشــری دارد
( .)Kopta and Pokluda, 2013بــه هــر حــال ب ـرای حداکــر مقــدار اینــدول گلیکوســینوالتها کشــت
در پاییـ�ز و بهـ�ار توصیـ�ه میشـ�ود (.)Schreiner et al., 2002
نتیجه گیری کلی
بــه طــور خالصــه نتایــج پژوهــش حــارض نشــان داد کــه بـرای منطقــه آب و هوایــی بــم و مناطقــی
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بــا آب و هــوای مشــابه در اوایــل بهــار بــه ترتیــب ارقــام تربچــه کاریزنــو و چریبــل بهرتیــن رشــد و منــو
و بیشــرین تولیــد را دارنــد .همچنیــن بیشــرین وزن تــر غــده ،عملکــرد غــده و فاکتورهــای کیفــی در دو
رقــم مذکــور نســبت بــه ارقــام دیگــر بدســت آمــد .شــدت نــور بــاال در منطقــه بــم مزیتــی جهــت کشــت
انــواع محصــوالت محســوب میگــردد بــه رشطــی کــه دیگــر عوامــل نیــز در حــد کفایــت مهیــا باشــند و
از محصــوالت و ارقــام مناســب و در زمــان کشــت مناســب اســتفاده شــود.
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