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 چکیده

ها از اهمیت  افشانی آن ای در جنوب کرمان توجه به نحوه گرده با وجود سطح وسیع زیر کشت انواع محصوالت گلخانه

هکتار از  5/81در جنوب کرمان است که  ای گلخانهیکی از محصوالت مهم  فرنگی گوجهگیاه  برخوردار است.زیادی 

منطقه جنوب  های گلخانهمیزان تولید محصول در  منطقه را به خود اختصاص داده است. های گلخانهسطح زیر کشت 

 چرا که باشد. ،شود میاکنون تولید  از آنچه رت با کیفیتو بیشتر بسیار  تواند میتن بوده که  0022 تقریباًکرمان 

 فرنگی گوجه .در آن است کافی افشانی گرده متکی به فرنگی، گوجه میوه شیمیایی و فیزیکی خواص و عملکرد افزایش

 خود را با باد و یا حشرات انجام افشانی گردهاست که در طبیعت بدون نیاز به دخالت انسان  خودگشنگیاهی 

 بنابراین کاشت این گیاه در گلخانه، .عامل محرکی برای تلقیح وجود ندارد گونه هیچدر فضای گلخانه  .دهد می

برای تشکیل  تواند میمصنوعی  افشانی گردههای مختلف  روش کارگیری به .نماید میآن را دچار مشکل  افشانی گرده

ت افزایش درصد تشکیل میوه همراه با بهبود جه های بسته مفید واقع شود. میوه مناسب و افزایش عملکرد در محیط

 8222 -9222 هر ازایبه افشانی در گلخانه استفاده از کندوی زنبور مخصوص گرده ،خصوصیات کمی و کیفی آن

 .دشویک کلنی پیشنهاد میمترمربع 

 دهی افشان، خودگشنی، کندو، میوه حشرات گرده کلمات کلیدی:

  



 1                                                                         / جلد دوم / شماره دوم 8931مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

 

 مقدمه

یکهههی از ، از خهههانواده سوالناسهههه فرنگهههی گوجهههه    

 شهود.   مهی محسهوب  جههان   های سبزی ترین پرمصرف

ههزار تهن    958 وبا تولید سهاالنه پهنج میلیهون     رانای

رتبه هفتم تولید این محصول را در جهان  فرنگی گوجه

اخیههر کشههت  هههای سههالر د(. 8937)آمارنامههه،  دارد

فصل، استفاده بهینهه از  از ای برای تولید خارج  گلخانه

گیری از قطعات کوچک  رههویژه ب ، بهخاک و  آبمنابع 

و امکانههات موجههود در روسههتاها و حاشههیه شهههرهای  

 شدت به هستند، پرجمعیت که فاقد زمین و آب کافی 

یهک عامهل ایجهاد     عنهوان  بهه در حال گسترش بوده و 

عملکرد در واحد سهطح و   افزایش. استاشتغال مطرح 

نیاز برای آبیاری نسبت بهه تولیهد در    آب مورد کاهش

از دیگر دالیل استقبال از ایهن روش تولیهد    ،فضای باز

از  ،فرنگهی  گوجه(. 8915است )شفیعی و پورجوپاری، 

اسهت کهه از اوایهل دههه      ای گلخانهه محصوالت  جمله

هشتاد در برنامه تولید و الگوی کاشت منطقه جنهوب  

 و پتانسهیل عملکهرد   است و به لحاظ قرارگرفتهکرمان 

از مزیهت   ای گلخانهه تولید مناسب در بین محصهوالت  

در دو گههروه  اغلههب نسههبی بههاالیی برخههوردار اسههت و

و  و درشههت یمعمههول ای گلخانههه هههای فرنگههی گوجههه

 گیالسی تولیهد و  در اصطالحچری یا  های فرنگی گوجه

مصرف تازه خوری به  منظور بهخارج از فصل  صورت به

سطح زیر کشهت ایهن    .شوند میضه بازارهای هدف عر

 هکتههار، 5/1 و 82 محصههول در دو گههروه بههه ترتیههب 

. اسهت تهن   0875 تن در هکتار و تولید 852عملکرد 

بسیار بیشهتر   تواند میمیزان تولید محصول در گلخانه 

چهرا   ،باشد ،شود میاکنون تولید  ازآنچه تر با کیفیتو 

 میوه شیمیایی و فیزیکی خواص و عملکرد افزایش که

کهافی در آن اسهت    افشانی گرده متکی به فرنگی گوجه

 .(0281و همکاران،  8)بشیر

است که در طبیعت  خودگشنگیاهی  فرنگی گوجه    

خود را با باد و  افشانی گردهبدون نیاز به دخالت انسان 

 گونهه  هیچدر فضای گلخانه  و دهد می یا حشرات انجام

بنابراین کاشت  .عامل محرکی برای تلقیح وجود ندارد

آن را دچهار مشهکل    افشهانی  گرده این گیاه در گلخانه،

 بهرخالف  ،ای گلخانهه  فرنگهی  گوجهه  های گل .نماید می

دارد.  افشهانی  گهرده خیار برای تشکیل میهوه نیهاز بهه    

 ،افشانی گردههنگام  است وکامل  فرنگی گوجه های گل

روی  هها  آنگرده از بسهاک جهدا و بعضهی از     های دانه

مان گل و گهاهی روی کاللهه گهل دیگهر قهرار      کالله ه

 مشهکالت  .شهوند  می ها تخمکو باعث تلقیح  گیرند می

ضههعیف در ایههن گیههاه شههامل  افشههانی گههردهناشههی از 

کوچهک و ریهزش    های میوهبدشکل،  های میوهتشکیل 

در فصل پاییز که شدت نهور کهم   همچنین  .ستها گل

تلقیح گل و تشکیل میهوه بهه لحهاظ بلندشهدن      ،است

. چون یابد میکاهش  ،طول خامه نسبت به میله پرچم

، تلقیح نهاق   گیرد نمیکامل صورت  طور بهتلقیح گل 

در  غیریکنواختگل نیز منجر به تشکیل بذر ناکافی و 

 کیفیهت  بها  ههایی  میهوه  نهایهت  درداخل میوه شده و 

سهفتی و کیفیهت    بافتی کهه از و دارای  بدشکلپایین، 

 اگهر عمهل   .شهود  مهی  برخوردار نیست، تولید یمناسب

از ، تعهداد زیهادی   صهورت نگیهرد   خوبی به افشانی هگرد

 تری پایینکرده و محصول نهایی عملکرد ریزش  ها گل

توسط بهاد   ها گل افشانی گردهدر مزرعه خواهد داشت. 

اما در محیط گلخانه بهرای   ،گیرد میو حشرات صورت 

 افشهانی  گهرده حداکثر تشکیل میوه باید به  اطمینان از

، ای گلخانهه اسهت در شهرایط    ضهروری لذا  .توجه شود

                                                           
1
  Bashir 
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 افشهانی  گهرده  به طهر  مختلهف   فرنگی گوجهی ها گل

بنابراین باید از عوامل محهرک بهرای آزادسهازی     .شود

 گل استفاده شود. های گرده

در  افشانی گردهبهبود  های مختلف تکنیک

 گلخانه

 و کمی افزایش جهت مؤثر کارهای راه از جمله    

 ای گلخانه گیاهان از در بسیاری کیفی محصول

 به موارد زیر اشاره نمود: توان می

  ها گلضربه زدن به 

توسط  اجرابه دلیل عدم یکنواختی در در این روش، 

حاصل کارایی مثبت و نتیجه دلخواه  ،فرد مسئول

 شد.نخواهد 

 استفاده از لرزاننده الکتریکی 

 .پذیر است امکانو خیلی سریع  سادگی بهین روش ا

در طول یک روز  تواند میمیانگین هر فرد  طور به

را  مترمربعبوته در  0گلخانه با تراکم  مترمربع 1222

با این کار کمترین آسیب به بوته و  .(8بلرزاند )شکل 

از اعمال نیرو یا ضربه  که چرا ،آید میخوشه گل وارد 

به دلیل  وجود با این  .دشو میاضافه به گیاه جلوگیری 

 توان مین ،بالغ و نابالغ های گلعدم انتخاب 

عامری و  د )بنیاکامل انجام د طور بهرا  افشانی گرده

 (.8935مهندسی، 

 

-افشانی گلجهت افزایش گردهدستگاه لرزاننده  -8 شکل

 یا گلخانه یفرنگ گوجه های

  صورت بهرشد گیاهی  های کننده تنظیماستفاده از 

 گلروی خوشه  پاشی محلول

رشد نقش مهمی در تولید محصول  های کننده تنظیم

کمی و کیفی دارند. در بین انواع  از لحاظ فرنگی گوجه

گیاهی، نفتالین استیک اسید،  های هورمونمختلف 

بر بهبود  یا شده ثابتتوفوردی نقش  ک اسید ویجیبرل

 .(0281و همکاران،  8دارند )ورما فرنگی گوجهعملکرد 

  افشان گردهاستفاده از زنبورهای مخصوص 

کننده در  افشان گرده عنوان بهزنبورها  استفاده از

و  فرنگی توت، فرنگی گوجه از جملهمحصوالت زیادی 

 ها میوهباعث افزایش عملکرد و کیفیت  ای دلمهفلفل 

در فرانسه استفاده از  (.8335 ،0دالپالن) شده است

را  تأثیربیشترین  افشان گردهزنبورهای  های کلونی

(. 0282، 9کودال) اند داشته دهنده تکاننسبت به 

( 8335) 5و تادوچی 1ایکیداهمچنین در گزارش 

 افشانی گردهکه توسط زنبورها  فرنگی گوجهی ها میوه

شکل یکنواخت، تعداد بذر بیشتر، میزان  شده بودند،

اسید و ویتامین ث بیشتری نسبت به استفاده از 

 داشتند. ها هورمون

سه عامل  تأثیر (0281) بشیر و همکاران    

شامل باد، حشرات و عدم وجود باد و  افشانی گرده

را  (حشرات )با قرار دادن پوشش پالستیکی روی بوته

مورد  فرنگی گوجهبر عملکرد کمی و کیفی میوه 

در . نتایج این محققین نشان داد که دادند قرارارزیابی 

 هایی میوهشده توسط حشرات  افشانی های گرده بوته

                                                           
1 - Verma 
2- Delaplane 
3 - Caudal 
4 - Ikeda 
5- Tadauchi 
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وزن بیشتر  جهینت دربا بیشترین طول و عرض و 

ی ها میوه. همچنین تولید شد ها روشنسبت به سایر 

و  pHبا حشرات دارای کمترین  افشانی گردهحاصل از 

ن اسیدیته و سفتی بیشتر نسبت به باالتری

 در عدم حضور باد و حشرات بودند. افشانی گرده

با  افشانی گردهروی اثر  شده انجاممطالعات در     

درصد در  78تا  81متوسط عملکرد بین  ،زنبور

و همچنین  کرده دایپمحصوالت مختلف افزایش 

یافته بهبود و افزایش  ها آن درکیفیت محصول نیز 

از این مطالعات این است که  توجه  قابلنکته است. 

افزایش عملکرد و کیفیت با افزایش تعداد دفعات 

و  8)بارتموس شته استرابطه مستقیم داحشره بازدید 

 و همکاران 0موراندینبه گزارش (. 0281همکاران، 

بدون   فرنگی گوجهتشکیل میوه در ( 0228)

 822تا  19 که به ،بود درصد 92 ،با زنبور افشانی گرده

بازدید مختلفی  که دفعات تیمارهاییدرصد برای 

همچنین . افزایش یافت ،داشتند 9توسط زنبور بامبل

و وزن میوه همگی  ها دانهاندازه، تعداد در این پژوهش 

بامبل افزایش  شده با زنبور افشانی گرده های بوتهدر 

 افشانی گردهدیگر چهار روش  ای مطالعهدر  .کردپیدا 

. مورد مقایسه قرار گرفت ای گلخانه فرنگی هگوجدر 

1میزان میوه نشینی نتایج نشان داد که
در تیمار  

، در 7/39، استفاده از هورمون 8/33بامبل  زنبورهای

. درصد بود 7/95 شاهدو در  7/79استفاده از لرزاننده 

که  بامبل عالوه بر این با زنبور افشانی گردهدر 

با دانه بیشتر و ظاهر بهتر تولید  تر سفتی ها میوه

درصد و  10نسبت به شاهد نیز ، وزن میوه شود می

                                                           
1 - Bartomeus  
2 - Morandin  
3
 - Bumble 

4 -Fruit set 

داشت  درصد افزایش 05هورمون استفاده از نسبت به 

 (.0229و همکاران،  5آتال-)ال

 افشانی گرده، یک کلنی جهت فرنگی گوجهبرای     

هفته کافی  1تا  9در طی  مترمربع 8222 -9222

 طور  به(. 8935عامری و مهندسی،  )بنی خواهد بود

به نوع گلخانه یا تونل،  مورد نیاز،تعداد کلنی  کلی

 فصل، رقم و تعداد گیاه در مترمربع بستگی دارد.

 افشانی گردهزمان 

تا حدودی در تعداد و اندازه  افشانی گردهزمان     

روزانه بین ساعت  افشانی گردهخواهد بود.  مؤثر ها میوه

در اواسط بهار و تابستان و  ظهر از بعد 0صبح تا  82

زمستان تا اوایل  های ماهدر  ظهر از بعد 9صبح تا  88

نسبی . در این ساعات رطوبت استبهار بسیار مناسب 

در  افشانی گردهبرای انجام عمل  .محیط پایین است

تا  02گلخانه بهتر است دمای موجود در گلخانه بین 

باشد. در  درصد 72 و رطوبت گراد یسانتدرجه  05

 ها گلتلقیح  ،از این حد تر پاییندماهای باالتر و 

؛ باعث ریزش گل خواهد شد گرفته  ونصورت  خوبی به

 افشانی گردهبنابراین دمای گلخانه در روز و در زمان 

 85باالتر و در شب از  گراد یسانتدرجه  01نباید از 

 باشد. تر پایین گراد سانتیدرجه 

روزهای ابری و شرایط رطوبت زیاد باعث به هم     

گرده شده و موجب تلقیح ناق  یا  های دانهچسبیدن 

گیری آن  . تشکیل میوه و رنگشود میعدم تلقیح گل 

مواد شامل تابع چند عامل مهم  فرنگی گوجهدر بوته 

 نور .استغذایی، درجه حرارت و طول مدت روشنایی 

مستقیم در شرایط مناسب اقلیمی در  طور بهخورشید 

تا  81ندارد. معموالً  تأثیری فرنگی گوجهرنگ و اندازه 

 برداشت قابل ها میوه ،ها گلروز پس از تلقیح  95

                                                           
5 - Al-Attal  
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که هوا  زمانی در توان میهستند. هورمون اتیلن را 

استفاده کرد.  ها میوهگیری  جهت رنگ ،شود میسرد 

شه میوه حذف نزدیک به هر خو های برگ  کهزمانی 

گیری پیدا  میوه امکان بهتری برای رنگ شود می

 .کند می
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