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چکیده
وجود ویتامین های مفید و کالری کم در میوه بادمجان آن را به گیاهی مورد توجه در علم تغذیه تبدیل کرده است .بهمنظور بررسی تأثیر هرر برر
عملکرد و اجزای عملکرد بادمجان رقم ’بلن‘ مطالعهای گلخانهای در سال  7931و  7931در شهرستان ورامین انجام شد .آزمرای بره ورور تجزیره
مرکب بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد .سه روش هر بوته (دوشاخهای ،سهشاخهای و چهار شاخهای) تیمارهای ایرن پرهوه را تیرکیل
میدادند .تأثیر تیمارهای هر بر وفا عملکرد ،تعداد میوه در چهار چین اول و شاخص زودرسی در سطح  5درود و بر عملکرد کل ،تعداد کل میوه و
تعداد میوه در بوته نیز در سطح یک درود از نظر آماری معنیدار بود .تیمار هر دوشاخه با تولید  5/99تن در هکتار بادمجان در چهار چین اول ،نسبت
به دو تیمار هر سه و چهار شاخه  17/7و  12/9درود عملکرد بییتر تولید نمود .این برتری هر دوشاخه عمدتاً به دلیل افزای تعداد میروهی ایرن
نوع هر بود .شاخص زودرسی در هر دو ،سه و چهار شاخه بهترتیب برابر  3/5 ،71/17و  1/19درود بود .عملکرد کل در سه تیمار هر دو ،سه و
چهار شاخه بهترتیب برابر  57/71 ،55/55و  53/11تن در هکتار بود .اثر سال برای هیچکدام از وفا معنیدار نید .نترای ایرن پرهوه نیران داد در
وورتیکه هدف تولید محصول زودر بادمجان باشد استفاده از شیوهی هر دوشاخهای و در وورتی که هدف عملکرد کل بییتری باشد هر چهار
شاخهای برای رقم ’بلن‘ مورد نظر قابل توویه است.
واژههای کلیدی :تعداد میوه ،زودرسی ،شاخه ،هر
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بادمجان ( )Solanum melongenaگیراهی دیللوییرد ()2n=24
است که در نواحی گرمسیر قابلیت چندساله شدن را دارد ولی معمروًً
بهوور یکساله کیتشده و میوههای نار و خوراکی آن مصررف
می شود .بادمجان به جنس سوًنوم 5تعلق داشته و سه نروع مختلر

 -7مربی پهوه بخ تحقیقرا کیرت گلخانرهای ،مرکرز تحقیقرا و آمروزش
کیرراورزی و منرراب طبیعرری اسررتان تهررران ،سررازمان تحقیقررا  ،آمرروزش و تررروی
کیاورزی ،ورامین ،ایران
 1و  -9به ترتیب استادیار و مربی پهوه بخر تحقیقرا علروم زراعری و برایی،
مرکررز تحقیقررا و آمرروزش کیرراورزی و منرراب طبیعرری اسررتان اوررفهان ،سررازمان
تحقیقا  ،آموزش و تروی کیاورزی ،اوفهان ،ایران
)Email: peimanjafari@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JHS.2021.67250.0
4- Solanum

بادمجان به زیر جنس للتوزتمونوم 5مربوطند .این سره نروع بادمجران
عبار اند از بادمجان معمولی سیاهرنگ ،7بادمجان قرمز مایل بره زرد

1

و بادمجان جی بوما .1دو نوع بادمجان اول رنگ میخص داشرته و از
آفریقا منیأ گرفتهاند ولی بادمجان جی بوما ازنظر رنگ حالت بینابینی
داشته و اندازههای آن نیز از بسیار کوچک و خاردار تا بسریار برزرو و
بدون خار در تغییر است ( .)7بر اسا آمار سال  1273میالدی سطح
زیر کیت بادمجان در کیور معادل  17/9هزار هکتار بوده که از ایرن
سطح مقدار  712/1هزار تن بادمجان با متوسط عملکرد  97/5ترن در
هکتار به دست آمده است ( .)1بادمجان با رشرد روییری شردید باعر
انبوهی بی ازحد سایه انداز گیاهی می شود ،بنابراین هر گیراه یرک
روش مناسب برای کاه تعداد شاخه ها ،برو ها و مجموعه میروه هرا
5- Leptostemonum
6- Solanum melongena L.
7- Solanum aethiopicum L.
8- Solanum macrocarpon L.
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است ( .)5بهطور معمول در شرایط مزرعه و فضای باز هر برر روی
گیاه بادمجان انجام نیده و فقط  1گیاه در هر متر مرب حفظ میشود؛
اما در شرایط گلخانه ممکن است عملیا هر انجامشده و گیاهرانی
با  1تا  5شاخه حفظ شوند ( .)5پهوهیی در هلنرد برهمنظرور بررسری
بهترین روش هر بادمجان در شرایط گلخانره انجرام و گیاهران بره
یک یا دوشاخه هر شدند .گیاهان دوشاخه ،مجدداً از شراخه دوم در
حاً مختل شامل گره اول ،سوم ،شیم و نهم هر شدند .نترای
نیان داد هر شدید به طور مثبتی بر شررایط گیراه ترأثیر گذاشرته و
میوه دهی در گیاهان بهشد هر شده بهتر وور گرفرت ( .)7در
پهوهیی هفت هیبرید بادمجان به دو یا سره شراخه هرر شردند .در
همه هیبریدها هر دو نوع هر باع افزای طرول بوتره و افرزای
کیفیت میوههای درجهیک و کاه میوههرای درجره دوم و یرایعا
میوه شدند ( .)77بهبود کارایی فتوسنتز بادمجان های هرر شرده برا
افزای سطح تک برو و یخامت بافتهای مزوفیل برو همراه بوده
است ( .)9انجام عملیا هر بادمجان در شرایط تن رطوبتی باع
کاه اثرا منفی تن شده است (.)72
در چند سال گذشته میزان سطح زیر کیت بادمجان گلخانهای در
مناطقی از کیور که با چال های مختلر مواجره برودهانرد در حرال
گسترش است ،بهگونه ای که سطح زیر کیت گلخانهای این محصول
از سال  797( 7935هکتار) تا  119( 7931هکتار) به بی از دو برابرر
افزای یافته است ( .)75محیط هرای کنتررلشرده برا ایجراد شررایط
یکنواخت و مناسب (کنترل نور ،رطوبت و )...نسبت به شرایط مزرعه-
ای امکان تولید خارج از فصل بادمجان را با عملکردهای قابرل قبرول
(دو تا سه برابر بی از شرایط مزرعرهای) فرراهم مریآورد .در چنرین
شرایطی مدیریت رشد روییی و هرر گیاهرانی مثرل بادمجران کره
استعداد زیادی برای رشد روییی دارند از اهمیرت زیرادتری برخروردار
مرریشررود .پررهوه حایررر باهرردف بررسرری سرره روش هررر بوترره
(دوشاخه ای ،سره شراخه ای و چهرار شراخه ای) برر عملکررد و اجرزای
عملکرد بادمجان در شرایط گلخانه انجام شد.

مواد و روشها
این آزمای در سال های  7931و  7931در شرایط گلخانره ای در
شهرستان ورامین انجام شد .این منطقه در  52کیلومتری شهر تهرران
با  7222متر ارتفاع از سطح دریا ،مساحت تقریبی  7522کیلومتر مرب ،
طول جغرافیایی  52درجه و  57دقیقه ،عرض جغرافیرایی  73درجره و
 95دقیقه واق شده و میزان ارایی درجه  7و درجره  1کیراورزی 15
هزار هکتار است .متوسط بارندگی ساًنه درازمرد  712میلریمترر و
جهت باد یالب جنوب شرق به شمال یرب میباشد.
آزمای به وور تجزیره مرکرب برر پایره طررح بلروک کامرل
تصادفی با سه تکرار انجام و سره روش اجررای هرر بوتره (شرامل
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هر دوشاخه ای ،هرر سره شراخه ای و هرر چهرار شراخه ای در
الگوی کاشت تک ردیفره) برر عملکررد و اجرزای عملکررد بادمجران
گلخانه ای رقم ’بلن‘ ( )Bellenمورد ارزیابی قرار گرفرت .رقرم ’بلرن‘
یک واریته هیبرید تجاری  F1بوده و ویهگی های تجاری و زراعری آن
عبار اند از عملکرد باً ،میوه گرد و کیریده یرا تخرم مریری ،رنرگ
میکی براق ،دارای پوش کاسبرگی مطلوب ،ماندگاری بسیار براً و
رشد روییی متوسط که مجموعه این وفا باع شده به عنوان یک
رقم گلخانهای بسیار مطلوب موردتوجه کیاورزان باشد .برذرهای ایرن
واریته در سینیهای کیت حاوی پیرت مرا ینریشرده کیرت و در
محیطی با دمای تقریبی  11درجه سرانتیگرراد و رطوبرت نسربی 12
درود مستقر گردیدند .در این پهوه دو دوره کاشت در نظرر گرفتره
شد .هر دوره کاشت تا پایان برداشت بادمجان در گلخانره  72مراه بره
طول انجامید ،فاوله زمانی از کاشت بذر در خزانه تا انتقال بره زمرین
اولی گلخانه تولیدی  95روز ،از انتقال نیرا بره گلخانره تولیردی ترا
شروع برداشت  15روز بود کره  5/5ترا  7مراه نیرز عملیرا برداشرت
وور گرفت .تاریخ کیت بذر در خزانه  72تیرماه ،تاریخ انتقال نیرا
به گلخانه  75مردادماه و مد زمان تا یادداشتبرداری  72هفته پرس
از این تاریخ بود .بعد از سبز شدن بذرها دمرای محریط بره  15درجره
سانتیگراد در طول روز و  71درجه سانتی گراد در طول شرب کراه
یافت .بعد از اینکه نیا ها به مرحلره  5-9بررو حقیقری رسریدند بره
گلخانه اولی منتقل شدند .عملیا آماده سازی خراک گلخانره شرامل
پخ کود دامی و شیمیایی ،شخم و رتیواتور نسبت به سوًریزاسیون
خاک اقدام شد .بعد از انجام یردعفونی ،عملیرا شرخم و روتیواترور
مجدد جهت آماده سازی بستر کیت ،انجام گردید .برا اسرتقرار شربکه
آبیاری قطره ای با الگوی دو ردیفه ،نوار آبیاری به فاوله  95سانتی متر
روی بستر کیت و رعایت عرض پیته  7/1متر ،نیرا های بادمجران
که از قبل در شرایط خزانه تهیهشده بودند با فاوله  95سانتیمتر روی
ردی کیت شدند .برخی از ویهگیهای فیزیکوشیمیایی خراک محرل
آزمای در جدول  7ارایه شده است.
عملیا هر و هدایت بوته بر روی داربست با ظاهر شدن اولین
گل بر روی محور حاول از مریستم آیراز شرد .بره طروری کره کلیره
شاخههای نرک قبل از گل مذکور حذف و به شاخههای فرعی انیعاب
گرفته از محور اولی در موقعیت باًی اولین گل اجازه رشد داده شد.
در هر دوشاخه اجازه رشد به محور اولی و یک شاخه انیعابی داده
شد و مابقی شاخههای فرعی از بند چهارم هر گردیدنرد .در هرر
سه شاخه اجازه رشد به محرور اورلی و دوشراخه انیرعابی داده شرد و
مابقی شاخه های فرعی مانند تیمار اول هر شدند .در تیمرار هرر
چهار شاخه اجازه رشد به محور اولی و سه شاخه انیرعابی داده شرد و
مابقی شاخههای فرعی مانند تیمار اول هر گردیدند (( )5شرکل .)7
در مجموع در هر دوره کاشت  77چین برداشت شد.
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جدول  -1ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Soil physicochemical characteristics of the experiment site

پتاسیم

فسفر

کربن آلی

K
)(mg.kg -1

P
)(mg.kg -1

OC
)(%

pH

460.00

40.40

0.95

7.50

اسیدیته

EC
)(dS.m-1

1.70

وفا مورد ارزیابی عبار بودند از تعداد کل میوه (مجموع تعداد
میوه در چینها) ،عملکرد کرل (مجمروع عملکررد چرینهرا،کیلوگرم)،
عملکرد چهار چین اول (کیلوگرم) ،تعرداد میروه در چهرار چرین اول و
شاخص زودرسی (نسبت عملکرد چین اول به عملکررد کرل) ( .)77در
این پهوه نسبت عملکرد چهار چین اول به عملکرد کل بره عنروان

رس

سیلت

شن

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Texture

37

38

24

 Clayloam

بافت

ویژگیهای خاک
Soil characteristics

مقدار
Values

شاخص زودرسی در نظر گرفته شد .بعد از جم آوری اطالعا  ،دادهها
با نرم افزار  SASتجزیه و مقایسه میانگین از طریق آزمون چند دامنه-
ای دانکن انجام گرفت .به منظور بررسری تراثیر تیمارهرای هرر در
سالهای مختل از تجزیه واریانس مرکب دادهها استفاده شد.

شکل  -1هرس دوشاخه ( ،)aهرس سهشاخه ( )bو هرس چهار شاخه ( )cدر گیاه بادمجان
Figure 1- Two-branch pruning (a), three-branch pruning (b) and four-branch pruning (c) of eggplant

نتایج و بحث
همانطور که در جدول  1نیران دادهشرده اسرت ترأثیر سرال برر
عملکرد و اجزا عملکرد بادمجان ازنظر آماری معنیدار نبود (دانکن 5
درود) .البته با توجه به ایجاد محیط یکنواخت در شررایط گلخانره در
هر دو سال و استفاده از یک رقم میخص ،معنیدار نیدن تأثیر سرال
دور از انتظار نبود .تأثیر تیمارهای هر برر عملکررد ،تعرداد میروه در
چهار چین اول و شاخص زودرسی در سطح  5درورد از نظرر آمراری
معنی دار بود .عملکرد کل ،تعداد کل میوه و تعداد میوه در بوته نیرز در
سطح یک درود آماری تحت تأثیر تیمارهای هر قرار گرفرت ولری
وزن میوه در تک بوته تحت تأثیر تیمارهای هر قرار نگرفت.
بر اسا مقایسه میانگین وفا آزماییری ،در هرر دو ،سره و
چهار شاخه تعداد میوه  5چین اول برهترتیرب برابرر  73/52 ،71/77و
 17/77هزار عدد در هکتار بود .در این رابطه تیمار هرر دوشراخه و
چهار شاخه از نظر آماری تیمارهای برتری نسبت به هر سرهشراخه
بودند (جدول )9؛ اما با در نظر گرفتن عملکررد در  5چرین اول ،تیمرار
هر دوشاخه با تولید  5/99تن در هکتار بادمجان نسبت به دو تیمار
هر سه و چهار شاخه افزای معنیدار نیان داد .دلیرل ایرنکره در

نوع خاوی از هر  ،عملکرد چینهای نخست افرزای مرییابرد بره
شرایط جذب تیعیعا فعال فتوسرنتزی در آن نروع هرر بسرتگی
داشته و برخی محققین معتقدنرد در هرر مالیرم (هرر دوشراخه)
شرایط برای جذب تیعیعا فعال فتوسنتزی ،افزای مقدار قنردهای
احیا و نیاسته در بروها و میوه دهی در حالت بهینه قرار دارد ( .)1به
این نکته نیز باید توجه داشت که یک نوع هر خرا بررای همره
ارقام بادمجران قابرل تووریه نیسرت و شریوه هرر بایرد برا ارقرام
مورداستفاده سرازگار باشرد ( .)7برههرحرال در شررایط بردون هرر
برو های فوقانی بادمجان مقدار تیعی فعال فتوسرنتزی بری ازحرد
نیاز و بروهای پایینی مقادیر کمتری از این تیعیعا دریافت کرده و
بنابراین هر برای هر رقم باید شرایط را برای توزیر متناسرب نرور
فراهم کند ( .)9در حقیقت هر با شیوه مناسب ،توازن مناسبی برین
مقصد 7و مبدأ 1مواد فتوسنتزی و توزی آنها بین اندامهرای مختلر
گیاهی به وجود آورده و از یلبه انردامهرای روییری بره هزینره افرت
عملکرد گیاه جلوگیری میکند (.)75
1- Sink
2- Source

عرب سلماني و همکاران ،مطالعه اثر هرس بوته بر عملکرد بادمجان...

266

عرب سلماني و همکاران ،مطالعه اثر هرس بوته بر عملکرد بادمجان...

266

جدول  -3اثر هرس بر تعداد میوه  4چین اول ،عملکرد  4چین اول ،تعداد کل میوه و عملکرد کل در بادمجان
Table 3- The pruning effects on fruit number and yield of first four harvest, total fruit number and total yield of eggplant
تعداد میوه  4چین اول
عملکرد  4چین اول
تعداد کل میوه
عملکرد کل
نوع هرس
Total yield
)(t.ha-1

Total fruit number
)(1000 ha-1

Yield of yield
)(t ha-1

Fruit number of yield
)(1000 ha-1

44.45 c

183.5 c

5.33 a

22.66 a

46.67 b

200.66 b

4.40 b

19.50 b

49.87 a

212.00 a

4.43 b

21.16 ab

Pruning type

دوشاخه
Two branches

سهشاخه
Three branches

چهار شاخه
Four branches

در هر ستون حروف میابه بیانگر عدم تفاو معنیدار هستند (روش چنددامنهای دانکن ،سطح احتمال  5درود)
The same letters in each column are not significantly different (Duncan’s Multiple Range Test, 5%).

دارا بودن عملکرد بییتر در هر دوشاخهای بادمجان را میتوان
با شاخص زودرسی (نسبت عملکرد چهار چین بره عملکررد کرل) نیرز
مورد ارزیابی قرارداد (شکل  .)1شاخص زودرسی در هرر دو ،سره و
چهار شاخه به ترتیب برابر  3/5 ،71/17و  1/19درود بود که در ایرن
میان فقط هر دوشاخه تفاو معنیدار با دو نوع هر دیگر داشت.
عملکرد چین های اول بادمجان از این نظرر دارای اهمیرت اسرت کره
معموًً با قیمت باًتر بازار همراه بوده و میتواند در اقتصاد کیاورزان
نق مثبتی ایفا نماید .نتای در مورد تأثیر هر بر زودرسی محصول
یکسان نیست .برخی از پهوه ها نیان دادهاند که هر بادمجان در
گلخانههای شییهای تأثیری بر زودرسی محصول نداشرته اسرت ( 1و
 )1اما برخی دیگر بره ترأثیرا مثبرت هرر برر زودرسری بادمجران

درکیت های ترونلی اشراره داشرتهانرد ( .)5در هرر ورور زودرسری
محصول در اثر انجام عملیا هر شاخه نیز بره ویهگریهرای رقرم
مورد استفاده بستگی دارد .باید توجه داشت ارقامی برا بنیره یرعی و
رشد شاخ و برو کمتر برخالف ارقام با بنیه قوی و رشد روییی زیراد
به هر نیاز نداشته و یا هر در آنها به حداقل مقدار خود میرسد.
طبیعتاً انتظار داشتن محصول زودر با انجام هر  ،در مورد ارقام با
رشد شاخ و برو زیادتر بییتر مصداق دارد (.)71
برخالف تعداد میوه در چهار چین اول تعداد کرل میروه در هرر
دوشاخه معادل  719/5هزار بوته در هکتار بود که نسربت بره دو نروع
هر سهشاخه و چهار شاخه بهترتیب  1/5و  79/5درود کمترر برود
(جدول  .)9روند میابهی نیز برای عملکرد کل میوه نیز میاهده شد.

شکل  -2شاخص زودرسی در سه تیمار هرس شاخه در بادمجان

)Figure 2- The earliness index in three branch pruning of eggplant (DMRT, p˂0.05
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شکل  -3مقایسه تعداد میوه در هر بوته در سه تیمار هرس شاخه بادمجان

)Figure 3- Comparison of the number of fruits per plant in three eggplant branch pruning treatments (DMRT, p˂0.05

عملکرد کل در سه تیمار هر دو ،سه و چهار شراخه برهترتیرب
برابر  57/71 ،55/55و  53/11تن در هکتار بود (جدول  .)9به عبرار
سرراده هرچقرردر هررر شرردیدتر شررده مقرردار محصررول تولیرردی نیررز
افزای یافته است .نتای میابهی مبنی بر انجام هر شدید و رابطره
مثبت آن بر میوه دهی گیاه بادمجان گزارششده است ( .)7عبور بهتر
هرروا ،توزی ر بهتررر مررواد فتوسررنتزی ،ایجرراد شرررایط مناسررب برررای
محلول پاشری مرواد مغرذی و افرزای کرارایی آن و کراه آفرا و
بیماریها از جمله مواردی هستند که بهعنوان شرایط بهینه در گیاهان
هر شده موردتوجه پهوهیگران قرارگرفته اسرت ( 75و  .)71دلیرل
اولی افزای عملکرد در شرایط هر شدید افزای تعرداد میروه در
هر بوته است (شکل  )9و وزن تک میوه در این پهوه تحرت ترأثیر
هر قرار نگرفت (جدول  .)1در تیمار هر چهار شاخه تعرداد میروه
در هر بوته نسبت به تیمار هر سه و دوشاخه بهترتیب  5/1و 75/7
درود افزای داشت .در پهوه حایر وزن ترک میروه تحرت ترأثیر
تیمارهای هر قرار نگرفت ،اگرچه برخی از پهوه ها نتای میابهی
مبنی بر عدم تأثیر تیمار هر بر وزن میوهها در مقایسه هرر دو و
چهار شاخه بررای دو رقرم بادمجران بلرک ول 7و لونگرو 1در شررایط
گلخانه (فاوله بین ردی  722سرانتیمترر و فاورله برین ردیر 52
سانتی متر) گزارش نمودهانرد ( .)3در پرهوه گلخانرهای دیگرری در
آنتالیای ترکیره هفرت هیبریرد بادمجران شرامل دوسرکی ،9ویتوریرا،5
والنتینا ،5ایندرا ،7سیسیلیا ،1پالمیرا 1و ایملریال 3با تراکمهرای مختلر
1- Black Well
2- Longo
3- Dusky
4- Vittoria
5- Valentina
6- Indra

( 5/5و  71/17بوته در متر مرب ) کیت شدند و تیمارهرای هرر دو
سه شاخه بر روی آن ها انجام شد .در این پرهوه اگرچره تیمارهرای
هر تأثیری بر وزن میوه ها نداشت اما با افزای کیفیت میروههرای
درجهیک مقدار میوههای درجره دوم (کوچرک و بدشرکل) و یرایعا
میوه کاه یافت ( .)75به نظر میرسد با وجود تفاو در نروع ارقرام
استفادهشده در پهوه ها ،وزن میوههای ارقام هیبرید کره برر اسرا
یکنواختی میوهها اوالح شدهاند کمتر تحرت ترأثیر تیمارهرای هرر
قرار میگیرند.
بررسی یرایب همبستگی وفا اندازهگیری شده در آزمای نیز
نیان داد رابطه هرر (حرذف شراخه) برا عملکررد در هرر دو حالرت
عملکرررد کررل (* )2/73و عملکرررد  5چررین اول (** )2/12رابطررهای
معنیدار بود (جدول  .)5همبستگی بین تعداد شاخه و عملکرد بادمجان
در برخی پهوه های دیگر نیز گزارششرده اسرت ( ، )71هرچنرد در
برخی پهوه ها نیز رابطه معنیدار بین عملکرد و تعداد شاخه میاهده
نیده است ( .)71در بررسی عملکرد و تنوع وفا مورفولوژیک برخی
ارقام محلی بادمجان ایران نیز رابطه عملکرد با تعرداد میروه در بوتره
رابطهای مثبت و معنیدار بود (.)79
در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت هرر بوتره در بادمجران
می تواند اثرا مثبتی بر عملکرد این گیراه داشرته باشرد .البتره نروع و
چگونگی هر عالوه بر اینکه به رقم استفادهشده بستگی دارد تراب
هدف تولید نیز هست .بر پایه نتای پهوه حایر دروورتیکه هدف
تولیررد محصررول نوبرانرره و زودر باشررد اسررتفاده از شرریوه هررر
دوشاخه ای نتای بهتری در بر خواهد داشت ،اما اگر هدف تولیرد کرل
محصول باشد میتوان هر چهار شاخهای نیز استفاده نمود.
7- Sicilia
8- Palmira
9- Imperial
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– ضرایب همبستگی بین صفات اندازهگیری شده4 جدول
Table 4- The correlation coefficient between the traits was measured

وزن تک میوه
Single fruit weight

وزن تک میوه

 چین اول4 تعداد میوه در

 چین اول4 عملکرد

حذف شاخه

Single fruit
weight

Fruit number of first
four harvest

Yield of first
four harvest

Branch
remove

0.37

1

0.78*

0.89**

1

0.48

0.91**

0.80**

1

0.75**

0.74**

0.87**

0.69*

عملکرد کل
Total yield

 چین اول5 تعداد میوه در
Fruit number of first four
harvest

 چین اول5 عملکرد
Yield of first four harvest

حذف شاخه
Branch remove

عملکرد کل
Total yield

1

 درود7  درود و ** معنیدار در سطح احتمال5 * معنیدار در سطح احتمال
* : Significant at the 5% and **: Significant at the 1% of probability levels
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Introduction: Eggplant (Solanum melongena) is a diploid plant (2n= 24). Eggplant cultivated as perennial in
the tropics regions and grown as an annual in temperate areas According to the statistics of FAO, the area under
eggplant cultivation in Iran were about to 21.3 thousand hectares, with an average yield of 31.4 tons per hectare.
Eggplants grow into large plants that causes too much plant canopy, so pruning the plant is a good way to reduce
the number of branches, leaves and to increase fruit set. Normally, pruning is not done on the eggplant plant and
only 2 plants per square meter could be grown in the field and also greenhouse conditions. However, pruning
operations should be performed in greenhouse conditions and plants might be kept with 2 to 4 branches. A study
was conducted to evaluate the best method of eggplant pruning in greenhouse conditions in the Netherlands and
the plants were pruned into one or two branches. Plants were pruned again from the second branch in different
cases including the first, third, sixth and ninth nodes. The results showed that severe pruning had a positive effect
on plant conditions and fruitset was better in heavily pruned plants.
Material and Methods: This experiment was conducted in 2018 and 2019 in greenhouse conditions in
Varamin city. This area located 40 km from Tehran with an altitude of 1000 meters above sea level, an area of
approximately 1500 square kilometers, longitude 50 degrees and 51 minutes, latitude 19 degrees and 35 minutes
and the amount of first and second-degree agricultural lands 75 thousand Hectares. The average long-term
annual rainfall is 120 mm, and the prevailing wind direction is southeast to northwest. The combined analysis
based on a randomized complete block design experiment with three replications conducted and the treatments
included three methods of plant pruning (two-branch, three-branch and four-branch). The seeds of Bellen variety
planted in culture trays containing enriched peat moss and placed in an environment with a temperature of
approximately 27 °C and relative humidity of 80%. After germination of seeds, the ambient temperature
decreased to 24 °C during the day and 18 °C during the night. After the seedlings reached 3-4 leaves, they
transferred to the main greenhouse. Pruning and guiding the plant on the scaffolding began with the first flower
appearing on the meristem axis. All the male branches removed before the mentioned flower and the subbranches branching from the main axis were allowed to grow above the first flower position. After data
collection, data analyzed by SAS software and the means compared by Duncan test.
Results and Discussion: The effect of year on yield and yield components of eggplant were not statistically
significant (Duncan 5%). Effect of pruning treatments on yield components, number of fruits in the first cut and
early maturity index at 5% level and on total yield, the total number of fruits and number of fruits per plant were
also statistically significant at 1% level. Two-branch and four-branch pruning treatments were statistically
superior to three-branch pruning treatments, but considering the yield in the first four harvests, two-branch
pruning treatment with the production of 5.33 t ha-1, compared to two three-pruning treatments and four
branches showed a significant increase. Earliness index of plants that pruning in two, three and four plant
branches were 12.21, 9.5 and 8.83%, respectively. The total yield in three pruning treatments of two, three and
four branches were 44.45, 46.67 and 49.87 t ha -1, respectively. The results showed that branch pruning had
positive effects on eggplant yield and based on the purpose of the research, including early crop production or
higher total performance, the type of pruning will be different. Examination of the correlation coefficients of the
traits measured in the experiment also showed that the relationship between pruning (branch removal) and yield
in both totals (0.69*) and the first four harvests (0.80**) was significant. The correlation between the number of
branches and eggplant yield has reported in some other studies nevertheless in some studies has not the different
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relationship between performance and number of plant branches. In reviewing the performance and diversity of
morphological traits of some local varieties of Iranian eggplant relationship between fruit yield and number of
fruits per plant were positive and significant.
Keywords: Early maturity, Branch, Number of fruits, Pruning

