
  11-24صفحات: ، 1931زمستان  ،1،  جلد اول، شماره ایسبزیجات گلخانه مجله

 

کاهو پیچ در شرایط گلخانهارقام کمی و کیفی  بر صفات کشتتراکم رقم و بررسی اثر   

*سیب گل خوشکام  

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان  و تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقاتعضو هیات علمی بخش 

 آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران تحقیقات،

 
  S.khoshkam@areeo.ac.irی مسئول: رایانه نویسنده*
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 چکیده

ای یکی از عواملل بسلیار مل در در بدبلود      های گلخانه کشت مطلوب در کشت فواصل استفاده از ارقام مناسب همراه با

منظور بررسی ادر رقل  و تلراک     . بهاست های تولید محصوالت سبزی و صیفیعملکرد و افزایش راندمان تولید گلخانه

فی در سله  های کاملل تصلاد  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کشت بر صفات کمی و کیفی کاهو پیچ، آزمایشی به

بوتله در   11و  1، 6/6در سه تلراک  بله تعلداد     "نای نر"و  "دنور "، "111 الیکگریت "تکرار انجام شد. ارقام شامل 

 (متر و چدار خط کشلت  سانتی 161هایی به عرض  متر روی ردیف و روی پشته سانتی 91و  22، 21فواصل مترمربع )

صلفاتی نظیلر    ها متر در نظر گرفته شد. در آماربرداری سانتی 41ها از ه   فاصله ردیف صورت زیگزاگ کشت شدند. به

گرفت. نتایج نشان داد که مورد تجزیه قرار ، عملکرد کرت و عملکرد کل )سر(ارتفاع گیاه، تعداد برگ در بوته، وزن هد

 21 فیل ردمتر بیشتر از فاصلله روی   سانتی 22و  91 فیردگرچه برخی از پارامترها مانند وزن سر و ارتفاع گیاه روی 

متر بود، اما در عمل با توجه به افزایش تعداد بوته در هکتار و تأدیر آن بر عملکرد کل بیشترین میزان عملکلرد   سانتی

شلده در ایلن آزملایش،      متر به دست آمد. همچنین در مقایسه سه رق  کاهوی کشلت  سانتی 21کل در فاصله کشت 

ی به لحاظ بازارپسندی به خود ریگ مورداندازهباالترین عملکرد و بدترین نتایج را در بین صفات  111 یکالرق  گریت 

 معرفی شد.به عنوان کاهو پیچ گلخانه ای عنوان بدترین رق  برای کشت در شرایط گلخانه  اختصاص داد و به

 .گلخانه، ، کاهو پیچ رقاما: کلیدی های واژه
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 مقدمه

 است گیاهی Lactuca sativaبانام علمی  کاهو    

 مناطق ساحلیاز  که 1کومپوزیتهاز خانواده  ساله یک

شده  یا آسیای مرکزی به نقاط دیگر جدان منتقل اروپا

 معدنیمواد  آب،، هاویتامینانواع کاهو، دارای  است.

 و بودهمانند آهن، فسفر، منیزی ، روی، منگنز و مس 

 شود یممحسوب  یساالد یها یترین سبز مد یکی از 

صورت  کاهو پیچ در گلخانه به کشت(. 1961آزادگان،)

متوالی عملکرد بسیار خوب و صرفه اقتصادی باالیی 

کشت  مزایای ز، همین طور ابرای تولیدکنندگان دارد

فضای  حداکثر از استفاده به توان یمای  گلخانه

 تولید میزان بوته و نهیبدتعداد دستیابی به  ،گلخانه

با توجه به نیاز ایجاد تنوع  .اشاره کرد سطح واحد در

و نتایج بسیار خوبی که از  کشور ای در تولیدات گلخانه

در پروژه درپی کاهو پیچ در شرایط گلخانه  کشت پی

متوالی کاهو پیچ در  بررسی زراعی و اقتصادی کشت

ایط شر به دست آمد وشرایط گلخانه و فضای باز 

نسبت به کاهوی تری که کاهو پیچ  بسیار مناسب

در  تواند خوبی می به، برای صادرات داردمعمولی 

 .(1913)خوشکام و ساعی،  شرایط گلخانه کشت شود

های کاهو برای انتقال  کاهو پیچ یکی از بدترین تیپ

این نوع  (.1961)آزادگان،  به مناطق دوردست است

ستفاده کشورهای دنیا ا و ه  دراکثردر ایران ه  کاهو 

استان مازندران با سطح زیر کشت حدود  زیادی دارد.

عنوان کشت دوم پس از   هکتار کاهو به 2111

ه  در اراضی شالیزاری و ه  در اراضی  ،برداشت برنج

خشک یکی از مناطق مد  کشت این محصول به 

(. استان خوزستان ه  1914، )آملی می رود شمار

عمده کاهو در فضای باز در ایران  یکی از مناطق تولید

                                                           
1 Compositae 

است. این محصول در جیرفت در فضای باز در 

هکتار از نوع کاهوهای برگی و با  121بر  سطحی بالغ

 شود تن در هکتار تولید می 91متوسط عملکرد 

رق  کاهو  ،(. رق  وارش1932، آمارنامه کشاورزی)

ای است  شده پیچ مقاوم به ویروس و موزاییک شناخته

شده  یمعرفر مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران که د

 تحقیقات نتایج به توجه با (.1916 ،آملی) است

 استفاده در را مدمی نقش گیاهی تراک  شده، انجام

 شناخت لذا کند، می ایفا ای گلخانه سطح واحد از م در

 تراک  مطلوب، انتخاب با مرتبط فنون و ها روش

 پژوهش این از هدف بنابراین .رسد می نظر به ضروری

بوته بر عملکرد محصول کاهو پیچ در  تراک   بررسی ادر 

در پژوهشی در ارتباط با ادر  . ستابوده شرایط گلخانه 

 "وارش "کاهوی رق  بر عملکردفاصله کاشت و رق  

متر و تاریخ  سانتی 21×21آمده است که فاصله 

اصلی در شرایط  نیزمدر  آذرماهکاشت نشاء اول 

تن در هکتار بدترین  22ازندران با عملکرداقلیمی م

در تحقیقی رق  . (1914،آملی) تیمار بوده است

2جانچن"
عنوان   هزار بوته در هکتار به 191و تراک   "

شده است  بدترین تیمار در شرایط گلخانه معرفی

در بررسی، ادرات کشت در  (.2116، 9سایت و توزل)

 شناسیشکلشرایط گلخانه و فضای باز بر پارامترهای 

 فدرال برزیل که بعد از گذشت در دانشگاه کاهو پیچ

روز از انتقال در فضای باز و شرایط  21و  21، 14، 1

های گلخانه انجام شد، نتایج نشان داد که  شاخص

بسیار  ای عملکرد در شرایط گلخانهعملکرد و اجز

و  )سانتوسفیلوه است  بود بازفضای  ازباالتر 

زراعی و اقتصادی  هایدر بررسی (.2113، 4همکاران

                                                           
2 Janchen 
3
Sait and Tuzel  

4 Santos Filho et al 
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زمان کشت متوالی کاهو در شرایط  نیتر مناسب

مدر  91 تاریخ کشت گلخانه و فضای باز در جیرفت،

، همچنین سود شد  اعالمعنوان بدترین تیمار   به

ناخالص تولید کاهو در مقایسه با سایر محصوالت 

و بیشتر از  ی و خیارفرنگ توتای کمتر از  گلخانه

و  مشکاخو) برآورد شدی، فلفل و بادمجان فرنگ گوجه

در پژوهش دیگری رشد و عملکرد  .(1931 ساعی،

کاهو در چدار نقطه متفاوت آب و هوایی از کشور 

د که بیشترین عملکرد به نیجریه بررسی و مشخص ش

به  منطقه اوزامبگو هکتار درتن در  91/92میزان 

. استفاده از (2111، 1انهمکاراوقادو و  )دست آمد 

کودهای مختلف زیستی بر عملکرد کمی و کیفی 

نتایج یک پژوهش  .کاهو ادرات متفاوتی داشته است

باعث افزایش تعداد  آلینشان داد که استفاده از کود 

و عملکرد  ،ارتفاع گیاه، وزن خشک برگ،  برگ

نسبت به  کمپوست ی گیاه شد و پس از آنبازارپسند

این نتایج نشان داد که  بدتر بود.کودهای شیمیایی 

تواند با استفاده از  ی میزیآم تیموفق طور بهکاهو 

صورت  کودهای آلی عملکرد اقتصادی داشته باشد و به

(. در 2111، 2سال  نیز تولید شود )میشل و همکاران

پژوهش دیگری در ارتباط با استفاده از سیست  آیش 

و رعایت تناوب زراعی در تولید محصول کاهو آمده 

تن در هکتار  2/92است که باالترین عملکرد با تولید 

مربوط به تیمار استفاده از سیست  تناوب زراعی در 

و همکاران، 9 دناست )تولید این محصول بوده 

ادرات استفاده از کودهای سبز سویا، لوبیا  (.2119

روی تولید و عملکرد کاهوی  ی و ذرتبلبل چش 

ارگانیک در شرایط گلخانه نشان داده است که 

                                                           
1 Ogbodo et al 
2
 Michael et al 

3
 Dean et al 

سویا، لوبیا  محصوالتی نظیرکشت کاهو بعد از در

تمامی نیازهای نیتروژنی این  ،ی و ذرتبلبل چش 

ده و هیچ نیازی به استفاده از ش نیتأممحصول را 

ودهای با منبع نیتروژنی وجود ندارد و نتایج این ک

زراعی این محصول ادر  تواند در به تحقیق می

در پژوهش  (. 42119،ی داشته باشد )هالیریگ چش 

دیگری در مورد ایجاد شرایط بدینه برای تولید کاهو 

با کاغذی و پوشالی مقایسه و  لنیات یپلی ها مالچ

ی ها مالچاستفاده از  هرچنداست که  شده گزارش

و  برد یمی هزینه تولید در واحد سطح را باال لنیات یپل

و  ستیز طیمحی برای طیمح ستیزی ها یآلودگیا 

خاک زراعی دارد اما بیشترین عملکرد تولید را نسبت 

 که یطور به داشتهی پوشالی و کاغذی ها مالچبه 

تواند تولید محصول را افزایش  می ها آنی ریکارگ به

 (.2112 ،2و استیوا براولتهد )د

 

 ها روشمواد و 

منظور بررسی ادر رق  و تراک  کشت بر عملکرد   به    

ی کاهو پیچ در شرایط گلخانه آزمایشی فیو ککمی 

ی کامل ها فاکتوریل در قالب طرح بلوک صورت به

گریت : شامل ارقام تکرار انجام شد. 9در  تصادفی

 1، 6/6کشت  تراک و سه 1 و نای نر 1، دنور1116یکال

 22، 21بوته در مترمربع )به فواصل روی ردیف  11و 

ها  عرض پشتهدر نظر گرفته شد. ( متر سانتی 91و 

صورت زیگزاگ  ردیف گیاه به چدارمتر و  سانتی 161

کشت  متر یسانت 41×21به فواصل ها  بر روی پشته

چون ارقام کاهو پیچ جنبه صادراتی بدتر و  .شد

                                                           
4 Hale et al 
5 Brault and Astewa 
6 Great Lakes 
7 Dnor 
8 Niner 
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بیشتری نسبت به بقیه ارقام در شرایط ماندگاری 

مورد استفاده قرار ارقام بنابراین این گلخانه دارند، 

جدت  بود. مدرماه 91. زمان انتقال نشاء گرفتند

درون سینی  ها نشاء ارقام کاهو بذر آنی ساز آماده

کاشت حاوی مخلوطی از پیت ماس، ماسه و خاک 

تا  2ها  و زمانی که بوته باغچه به نسبت مساوی کشت

 ماری. هر تشدندمنتقل  گلخانهبه  شدند، یبرگ 6

در  بود.متر  4خط کشت به طول  4شامل 

ارتفاع گیاه، تعداد برگ در صفاتی نظیر  ،یآماربردار

مورد  ، عملکرد کرت و عملکرد کلسربوته، وزن 

افزار آماری  ها با نرم تجزیه داده .گرفتتجزیه قرار 

SAS مورد دانکن مقایسه میانگین ها با آزمون  و داده

 مقایسه قرار گرفتند.

 

 و بحث نتایج

 بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات    

بیشترین ارتفاع  یکرق  گریت ال (1در شکل شماره )

 12نر با ارتفاع متر و رق  نای سانتی 11یعنی 

متر کمترین ارتفاع را به خود اختصاص داد.  سانتی

 نظر ازی دار یمعننر تفاوت البته بین ارقام دنور و نای

بیشترین و  یکال ارتفاع گیاه مشاهده نشد. رق  گریت

با نر کمترین تعداد برگ در بوته را داشتند. رق  نای

به لحاظ میانگین وزن ( 4( و )9های )توجه به شکل

های همین طور فواصل کشتهد بین ارقام مختلف 

ی مشاهده نشد. در رابطه با دار یمعنتفاوت مختلف 

رق   (6( و )2های )کل با توجه به شکل عملکرد

تن در هکتار باالترین و  41/22با عملکرد  یکال تگری

تن در هکتار کمترین  16/21نر با عملکرد رق  نای

که اختالف بین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد

. نتایج حاصل دار بود% معنی2ها در سطح احتمال آن

در فواصل ی بررس مورداز مقایسه میانگین صفات 

با  یکنشان داد که رق  گریت الهای مختلف کشت

نر با در هکتار بیشترین و رق  نای تن 11/21عملکرد 

تن در هکتار کمترین عملکرد را به خود  32/13تولید 

گرچه برخی از پارامترها مانند وزن . اختصاص دادند

متر بیشتر  سانتی 22و  91یاه در فاصله و ارتفاع گسر 

متر بوده است اما  سانتی 21از فاصله کشت روی ردیف

در عملکرد کل با توجه به افزایش تعداد بوته در 

هکتار و تأدیر آن بر عملکرد کل بیشترین میزان 

با توجه  نیبنابراعملکرد کل را به خود اختصاص داد. 

ح در ی از واحد سطحداکثربه اهداف برداشت 

 21×41فاصله کشت کاهو پیچ ای  های گلخانه کشت

عنوان بدترین فاصله   به تواند یممتر روی ردیف  سانتی

با بیشترین  ت الیککاشت معرفی شود و رق  گری

عنوان  عملکرد و بدترین نتایج صفات مورد ارزیابی به

ی برای کشت در بررس موردبدترین رق  از بین ارقام 

رق  دنور نیز  آن از بعدشد و شرایط گلخانه معرفی 

 قرار گیرد. استفاده موردتواند  می

 در  درپی( پی) یمتوالهای  صورت کشت کاهو پیچ به

صورت وجود بازار فروش مناسب )صادرات( و اعمال 

تواند با بازدهی اقتصادی مدیریت قوی در تولید می

با سایر  رقابت قابلبسیار خوب در گلخانه کشت شود و 

بدترین تاریخ کشت این  .ای باشد محصوالت گلخانه

 مدرماه 91 ،محصول )انتقال نشاء( در منطقه جیرفت

 فصل  کهای متوالی در ی صورت کشت است که به

تواند سه تا چدار مرتبه کشت و برداشت  کشت می

شود. همچنین بدترین رق  برای کشت این محصول 

 ها پشتهشت روی و بدترین فاصله ک گریت الیک رق 

متر که بسته به مدیریت تولید  سانتی 21×41

ذکر ها  روی پشته فیردتواند دو، سه و یا چدار  می

کاهو از گیاهان فصل این نکات ضروری است که 
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خنک است و در برخورد با هوای گرم قبل از رشد و 

و  دینما یتولید ساقه گل دهنده م ،ها نمو کافی برگ

بنابراین  ،کند یکاهو طع  تلخی پیدا م یها برگ

در اواخر فصل  خصوص بهبایستی مراقب دمای گلخانه 

بایستی مجدز به  حتماًو گلخانه تولید کاهو  بودرشد 

 بستر کشت طور نیهمقوی باشد.  کننده خنکسیست  

و  خاک لومی سبک که مقدار زیادی مواد آلی داردبا 

وموسی که نیمه سنگین همراه با مواد ه یادخاک

 و ظرفیت نگدداری آببوده مناسب  یریدارای نفوذپذ

اند.  برای این گیاه نیز مناسبداشته باشد،  باالیی

مناسب برای  1 اسیدیته .صورت زیگزاگ کشت شود به

 .است 2/1تا  2/2کاهو بین 

 

 (: اختالف ارتفاع در ارقام1)شکل 

 

 (: اختالف ارتفاع در فواصل کشت2)شکل 

                                                           
1 - PH 

 

 اختالف وزن سر در ارقام(: 9)شکل 

 

 (: اختالف وزن سر در فواصل کشت4)شکل 

 

   (: اختالف عملکرد در ارقام2)شکل 
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 (: اختالف عملکرد ارقام در فواصل کشت6)شکل

 توصیه ترویجی

ی از واحد سطح حداکثربا توجه به اهداف برداشت     

  21×41ای فاصله کشت  های گلخانه در کشت

عنوان بدترین فاصله کاشت و   ردیف بهمتر روی  سانتی

که بیشترین عملکرد و بدترین نتایج  یکرق  گریت ال

گیری به لحاظ  را در بین صفات مورداندازه

عنوان   بازارپسندی به خود اختصاص داده بود به

بدترین رق  از بین این ارقام برای کشت در شرایط 

 قابلرق  دنور  آن از بعدو  شودمیگلخانه معرفی 

 توصیه است.
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Evaluation of cultivar and Plant spacing on yield of lettuce Cultivar under greenhouse 

conditions 

Abstract 

Plant spacing and cultivar are the most important parameters which affecting growth and yield of the 

plants in greenhouse conditions. to find out the effect of cultivar and plant spacing on yield and 

profitability, a field investigation was conducted in three levels of cultivar (Great Lakes, Dnor and 

Niner) and spacing (40 × 20 cm, 40 ×30 cm and 40×40 cm) for two consecutive year. Cultivar and 

Plant spacing, showed significant effect on yield and yield components of lettuce. The highest fresh 

yield of lettuce obtained from the closest spacing (40× 20 cm) that was statistically similar to that 

recorded of medium spacing (40 × 30 cm) during two consecutive. Significantly higher fresh yield of 

lettuce was obtained from Great Lakes cultivar. The highest yield 25.48 ton/ha in one planting and 

27.78 ton/ha in second planting was observed in the spacing of 40 ×20 cm with Great Lakes cultivar, 

which was statistically at par with the spacing of 40 ×30 cm with Dnor and Niner cultivar. The 

treatment combination of 40× 30 cm spacing gave the highest benefit cost ratio, but the benefit cost 

ratio from the treatment combination of 40 ×20 cm spacing and Great Lakes cultivar was less due to 

the involvement of higher seedling cost. 

Key words: Greenhouse, Lettuce cultivars, Plant spacing 

 

 

 

 

 


