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 چكيده

و كيفيت رز شاخه بريده گلخانه شد اين آزمايش به منظور افزايش عملكرد . اي طراحي

تصادفي در سه تكرار تحت شرايط هيدروپونيك آزمايش در قالب طرح فاكتوريل با پايه كامالً

، حجم)’Bull's Eye’-‘Cherry Brandy‘(تحقيق با هدف بررسي اثر نوع رقم. اجرا گرديد

و طي مدت) هرس–خمش(و شيوه مديريت تاج پوشش) ليتر8و5(گلدان  ماه6طراحي

شد در گلخانه از ’Bull's Eye‘ رقمبر اساس نتايج،.اي واقع در شمال شرق تهران، اجرا تنها

برتري نشان داد وليكن صفات كيفي’Cherry Brandy‘ لحاظ ميزان توليد نسبت به رقم 

و بازاريابي بهتر مي  ’Cherry Brandy‘شود؛ در رقم مرتبط با گل كه موجب رضايت مشتري

گل. از مقبوليت باالتري برخوردار بود و وزن اثر حجم گلدان بر تعداد شاخه و دهنده  تر

شد8دار بود؛ به طوري كه در حجم بستر خشك ريشه معني خمش. ليتر، نتايج بهتري حاصل

در مقايسه با هرس، باعث افت عملكرد شد اما در رابطه با ساير صفات، روش خمش اثرات

و معني داد مثبت را نشان .داري

.رز، حجم بستر، خمش، هرس:هاي كليدي واژه

 مقدمه
ــ ــرايش ب ــروزه گ ــرورش ام ــدروپونيك در پ ــاربرد هي ه ك

اي نـــسبت بـــه كـــشت محـــصوالت مختلـــف گلخانـــه
ــق  ــرل دقي ــر كنت ــددي نظي ــل متع ــه دالي ــاكي، ب ــر خ ت

ــاه، امكــان بهــره  ــرداري از زمــين تغذيــه گي هــاي غيــر ب
ــرفه  ــز ص و ني ــازده ــم ب ــا ك ــتفاده ي ــل اس در قاب ــويي ج

 Malakouti et)دهــد مــصرف آب، افــزايش نــشان مــي

al., 2006) .ــ ــه از طرف ــرفتن تاريخچ ــر گ ــا در نظ ي ب
ــشت ــر ك ــران، تغيي ــدروپونيك در اي ــد هي ــسبتاً جدي ن
و مـــشكالت  ســـنتي بـــه سيـــستم جديـــد، ســـؤاالت

حجــم گلــدان، از مــسائل.نمايــد اي را ايجــاد مــي عديــده

مهمي است كـه اگرچـه گـزينش آن عمـدتاً بـر اسـاس 
 ,Benton Jones(گيـرد سـهولت دسترسـي صـورت مـي 

ــه)1996 ــد توج ــا باي ــدان، ام ــدازه گل ــه ان ــت ك داش
زايـي، بـروز انتخاب شده با تأثير بـر حجـم بـستر ريـشه 

ــاوتي را در  ــوژيكي متف و مورفول ــوژيكي ــرات فيزيول تغيي
و بـرهم خـوردن تعـادل بـين گياهان محتمل مي  سـازد

ــشه ــستم ري ــدن سي ــدود ش ــر مح ــساره در اث و شاخ ــا ه
ــشه  ــستر ري ــك ب ــشه در ي ــدك، ري ــم ان ــا حج ــي ب زاي

كوتــاه مــدت يــا بلنــد مــدت بــر رشــد توانــد اثــرات مــي
 ,NeSmith & Duval(گيــاه بــه همــراه داشــته باشــد 

1998(.
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و عرض گلدان قرار مي گيرد؛ رشد تحت تأثير عمق
به اگر چه اين تأثيرپذيري بين گونه هاي مختلف بسته

 (Keever et al., 1985)ها متفاوتست الگوي رشد ريشه
از. و خروج مازاد آب يك زهكشبا آبياري گلدان ها،

شود سطح ايستابي در بخش انتهايي گلدان تشكيل مي
كه هر چه گلدان بلندتر باشد، كشش جاذبه روي آب 
و بر عكس  و در نتيجه تهويه بهتر است بستر بيشتر،
هرچه گلدان كوتاهتر باشد؛ سطح ايستابي به سطح 

بر.)(Dole & Wilkins, 1999شود بستر نزديكتر مي
گل سلوي اساس نتايج يك  Salviaآزمايش، در

splendens)(،و ساقه به صورت  زيست توده ريشه
 ,Van Iersel(خطي با افزايش حجم گلدان بيشتر شد

و فلفل،.)1997 گل سلوي نتايج دو آزمايش بر روي
زايي سطح برگ نشان داد كه با كاهش حجم ريشه

و اين كاهش مرتبط با هر دو حالت  كـمتري توليد شد
هرو كمتر بودن برگكوچكتر هاي توليد شده به ازاء

.) ;Van Iersel, 1997 NeSmith et al., 1992(گياه بود 
و شاخساره، انباشت به طور كلي، رشد ريشه

و محتواي كلروفيل برگ،  زيست توده، فتوسنتز
، گل و مناسبات آبي گياه، جذب عناصر، تنفس دهي

 كه تحت هايي هستند عملكرد همگي از جمله ويژگي
و محدوديت ريشه قرار مي گيرند تأثير اندازه گلدان

)NeSmith & Duval, 1998(.رز  Rosa hybrida)گل

L.)باشد از تيره گلسرخيان مي)Dole & Wilkins 

بررسي آمار ساليانه ميزان توليد رز شاخه بريده.)1999
دهد كه استانمي در ايران، طي چند سال اخير نشان

ام اول توليد بر حسب تعداد شاخه را به خود تهران، مق
هاي مركزي، در اين رابطه، استان. اختصاص داده است

و اصفهان به ترتيب در مقام هاي بعدي قرار خوزستان
همچنين آمارها حاكي از سير صعودي مساحت. دارند

و روند نزولي كشت آن  زير كشت اين گل در گلخانه
 -Ministry of Jihad-eباشد در فضاي باز مي

Agriculture, 2004-2008) .( ،در رزهاي دو رگ چاي
و درشتي گل، از معيارهاي مهم  اندازه شاخه، قطر

 ,.Matloubi et al(شوند كيفيت در توليد محسوب مي

در رزها اگر چه توليد محصول در طول سال.)2007
دهي نوبت آن محصول6ادامه دارد، اما معموالً حدود 

.)Joshel & Melnicoe, 2004(اهد بود اقتصادي خو
البته مديريت آرايش ساختار اين گياه، نقش مهمي در

گل در طول سال ايفا مي كند، چرا كه اين مسئله توليد
 ,Marcelis-van Acker( طول عمر گياه را تعيين كرده

و كيفيت شاخه)1993 گلو نيز كنترل نمو آن هاي
مي دهنده را امكان  ,.Gonzalez-Real et al( سازد پذير

در پرورش (prunin)و هرس(bending)خمش.)2007
 اصلي مديريت اي، دو شيوه رزهاي شاخه بريده گلخانه

 Gonzalez-Real et(باشند مي (canopy)پوشش تاج

al., 2007(.در روش هرس، استراتژي معمول 
عبارتست از توليد تعداد زيادي سـاقه گل دهنده با

گل هر يك از جستكيفيت باال در  دهي، كه براي هاي
به. باشند فروش در زمان مورد نظر آماده مي دستيابي

هاي مورد نظر نياز به يك سيكل زمان
-Gonzalez(و برداشت دارد (pinching)برداري جوانه

Real et al., 2007Lieth, 1998;(.به در روش مذكور،
هايي طور كلي عمده هرس ساليانه شامل حذف قسمت

و نيز انشعابات ضعيف، از رشد سالم انتهاي سرشاخه ها
و بيمار مي و تأمين كم قطر باشد كه به بهبود فرم گياه

كند شرايط نوري مناسبتر براي آن كمك مي
)McFadden & Black, 2004(.اما اجراي شيوه خمش

هايي از گياه است؛ بدين صورت شامل خم كردن بخش
ان جايگزيني براي هرس هاي نامطلوب به عنو كه ساقه
ميو جوانه  ,Joshel & Melnicoe(شوند برداري، خم

و گاه عليرغم وجود گزارش.)2004 هاي متفاوت
متناقض در رابطه با تأثيرات خمش بر صفات مختلف 
گل رز، كاربرد اين تكنيك توسط بسياري از پرورش 

هاي با كيفيت بهتر، به دليل توليد شاخه دهندگان
ش طبق نتايج.)Kim & Lieth, 2004(ده است پذيرفته

گل  يك آزمايش، خمش سبب افزايش كيفيت ساقه
هاي بلندتر با قطر غنچه دهنده به صورت توليد شاخه

و افزايش شاخص سطح برگ را  و وزن تر زيادتر گرديد
در.)Mascarini et al., 2006(نيز به دنبال داشت

ت اج پوشش تحقيق ديگري مطالعه اثر نحوه مديريت
 ’Fire N Ice‘ روي دو رقم رز، نشان داد كه در رقم

كه خمش، سبب افت معني دار عملكرد شد؛ در حالي
اي در بر نداشت چنين نتيجه’Kardinal‘در رقم 
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)Kim & Lieth, 2004(.نتايج حاصل از آزمايش 
Mascarini et al.)2006(رز ، نشان داد كه در گياهان

و جوان در حال رشد، خمش سبب افزايش قطر شاخه
ترين دليل تا كنون منطقي. شود سرعت نمو آن مي

براي توجيه مشاهدات مربوط به خمش، بر هم خوردن 
و شكسته شدن غالبيت انتهايي در اثر  توازن هورموني

را خم كردن شاخه ها عنوان شده است كه اين رفتار
در مشابه حذف بخشي از رشد انتهايي سرشاخه ها

.)Lieth, 1998(اند دانستهزمان هرس
از آنجا كه توليد محصولي با كيفيت مطلوب، نياز

با به آشنايي با روش و هاي بهينه پرورش هر گياه دارد
گل شاخه بريده رز، اين  توجه به اهميت اقتصادي
و نيز روش  تحقيق با هدف بررسي اثر حجم گلدان

رز مديريت تاج پوشش گياه و كيفيت ها بر ميزان توليد
.در شرايط هيدروپونيك صورت گرفت

و روش ها مواد
 واقع در (EFAN)اين پژوهش در گلخانه ايفان

منطقه خجير در شمال شرق تهران با عرض جغرافيايي
و طول جغرافيايي35˚41'  شرقي51˚41' شمالي

 متر از سطح دريا واقع شده است، 1560كه در ارتفاع
دو. اجرا گرديد  اليه پالستيك پوشش گلخانه مذكور با

و رطوبت نسبي گلخانه بين  درصد75تا65داده شده
و پوشال به منظور. بود در تابستان از سيستم پنكه

 درجه سانتيگراد28حفظ حداكثر دماي روزانه در 
و با خنك شدن هوا از سيستم استفاده مي شد

گرمايشي جهت حفظ حداقل دماي شب گلخانه در 
ب15 شد درجه سانتيگراد آزمايش در قالب. هره گرفته

طرح فاكتوريل با پايه كامالً تصادفي در سه تكرار اجرا 
-’Bull's Eye‘(عوامل آزمايشي شامل رقم. شد

(‘Cherry Brandy’ حجم گلدان ،)و) ليتر8– ليتر5
 رقم. بود) هرس–خمش(شيوه آرايش تاج پوشش

‘Bull's Eye’ با گلبرگ هايي به رنگ قرمز تيره
گلم و  Kordes هاي درشت، توسط شركت خملي

نيز واجد’Cherry Brandy‘ رقم. معرفي شده است
هايي درشت با گلبرگ هايي است كه در سطح گل

و در سطح داخلي گل، تقريباً زرد  خارجي، نارنجي

معرفي گرديده Tantau رنگ هستند كه توسط شركت
و در مجموع36ابتدا از هر رقم تعداد. است 72 قلمه

و ارتفاع تقريباً يكسان قلمه ريشه دار سه ماهه با قطر
دار شده بودند، پاشي ريشه كه قبالً تحت شرايط مه

 1386ها در اوايل تابستان كشت اين قلمه. تهيه شد
و پرليت به نسبت در بستري با تركيب كوكوپيت

از. صورت گرفت1:1حجمي  به منظور كاشت
با ذوزنقههاي يونوليتي سفيدرنگ گلدان شكل اي

28ها قطر دهانه اين گلدان. مقطع مربعي استفاده شد
و به ترتيب26و16سانتيمتر، در دو ارتفاع  سانتيمتر

در كشت قلمه. ليتر بود8و5در دو حجم ها
هاي مستقر در سكوهاي فلزي واقع در ارتفاع گلدان

 سانتيمتري از كف گلخانه انجام شد؛ به طوري كه 65
ها كشت قلمه. گلدان بود3 آزمايشي شامل هر واحد

و تراكم كشت به صورت تكي در هر گلدان انجام شد
ها با استفاده قلمه. گياه در متر مربع حاصل گرديد5/5

آبياري از محلول تهيه شده در گلخانه، به صورت كود
مي با سيستم آبياري قطره و اي اسپاگتي تغذيه شدند

 Dosatronدهي از پمپلبه منظور تنظيم دقيق محلو
كم. استفاده شد در ميزان عناصر و پر مصرف مصرف

محلول غذايي جهت تأمين نياز گياهان، به شرح ذيل 
:بود

NH4
+, 14 ppm; K+, 195 ppm; Ca+2, 200.8 

ppm; Mg+2, 72.8 ppm; NO3
-, 175 ppm; SO4

-2,
96.1 ppm; H2PO4

-, 27.8 ppm; Fe, 1.4 ppm; Mn, 
0.16 ppm; Zn, 0.23 ppm; B, 0.13 ppm; Cu, 0.05 

ppm; Mo, 0.005 ppm.             
درطول مدت آزمايش، هدايت الكتريكي محلول

و دسي3/1-5/1ورودي بين   آن pHزيمنس بر متر
شد6-5/6در حدود با مشاهده. ثابت نگه داشته

بر غنچه هاي تشكيل شده، به طور مداوم عمل حذف،
كو روي غنچه  Pea)چك گل در اندازه نخودي هاي

size) دو6 به مدت  هفته پس از كاشت، در هر
اولين مرتبه. سيستم مديريت تاج پوشش انجام شد

عمل هرس بر روي گياهان تحت آرايش تاج پوشش به 
به روز بعد از كشت قلمه40شيوه سنتي توليد،  ها

به6تا4صورت برش مورب شاخه اصلي از باالي   برگ
در همين. قيچي باغباني تيز صورت گرفتكمك يك

زمان، اولين خمش نيز بر روي تمامي گياهان تحت 
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اين تيمار، از طريق پيچاندن شاخه اصلي به كمك ابزار
در طول. از باالي دومين برگ از قاعده شاخه انجام شد

گياهان  (Bottom break)هاي شاخه آزمايش به بن
 اما در تيمار تحت تيمار خمش، اجازه رشد داده شد

هرس پس از رشد كافي، سربرداري آنها از باالي
در. اي صورت گرفت دومين برگ پنج برگچه همچنين

و با كيفيت پايين شيوه پرورش سنتي، شاخه هاي كور
از( و قطر زير20با طول كمتر ،) ميليمتر3 سانتيمتر

در طول آزمايش حذف شدند، در حالي كه در گياهان
زخم. ها نيز خم شدند، اين شاخهتحت تيمار خمش

هاي تحت ناشي از آسيب وارد شده به بافت شاخه
 هفته با تشكيل3تا2تيمار خمش، به تدريج طي 

شد بافت پينه با. اي ترميم جهت توليد رز شاخه بريده
گل درشت انتهايي، حذف جوانه در تك هاي جانبي

ه حال رشد بر روي شاخه ر هاي گل دهنده، مرتباً در
در. گرفت دو شيوه آرايش تاج پوشش صورت مي

و با شروع رشد نهايت پس از اجراي عمليات مذكور
هاي جديد، گياهان تحت تيمار هرس، تشكيل شاخه

و ظاهري ايستاده پيدا  تاج پوششي قائم را دادند
هاي تاج پوشش اين گياهان متشكل از شاخه. كردند

و نيز شاخه . هاي كور بودگل دهنده
ر مقابل، گياهان آرايش شده به شيوه خمش، تاجد

پوششي هتروژن تشكيل دادند كه در بر گيرنده دو
و خميده بود در شيوه اخير، بخش قائم تاج. حالت قائم

گل دهنده قابل برداشت پوشش تنها از شاخه هاي
از طول شاخه. تشكيل شده بود گل دهنده، پيش هاي

گيري گل اندازهبرداشت، از سطح بستر تا زير نهنج
در.شد  قطر شاخه گل دهنده نيز در تمامي گياهان

با5تا3فاصله بين   سانتيمتري از باالي سطح بستر
. گرفت گيري قرار استفاده از كوليس مورد اندازه

از شاخه هاي گل دهنده در گياهان تحت تيمار هرس
 سانتيمتري باالي اولين يا دومين برگ پنج5/0حدود 
و در گياهان تحت) بسته به اندازه برگ(اي برگچه

تيمار خمش از باالي اولين برگ، صرف نظر از اندازه
و. آن، برداشت شدند شمارش تعداد شاخه گل دهنده

از اندازه و نيز قطر غنچه و قطر شاخه گيري طول
شد هفته بعد از كشت قلمه10حدود  ها در گلدان آغاز

ت3و به مدت تقريباً  ا انتهاي آزمايش ادامه ماه يعني
هاي گل دهنده به آزمايشگاه منتقل شدند شاخه. يافت

و خشك گل ها طي   ماه پاياني آزمايش2و وزن تر
شد اندازه از. گيري و خشك ريشه پس سنجش وزن تر
شد نمونه . گيري تخريبي در انتهاي آزمايش انجام

و ريشه جهت اندازه گل ها در گيري وزن خشك، ها
د طي75ماي آون با  ساعت48 درجه سانتيگراد

گل اندازه. خشك شدند دهنده گيري سطـح برگ شاخه
هاي برداشت در برداشت پاياني آزمايش در تمام شاخه

شده از هر تكرار متعلق به هر تيمار با اسـتفاده از 
مدل (Leaf area meter) دستگاه سطح برگ سـنج

(AM-200, ADC Bioscientific Ltd. UK.)جام ان
و  MSTATCافزارهاي آماري ها توسط نرم داده. شد

SASو ميانگين اي ها از طريق آزمون چند دامنه تجزيه
رسم. مقايسه شدند%5و%1دانكن در سطح احتمال

 صورت Excelافزار نمودارها نيز با استفاده از نرم
. گرفت

و بحث  نتايج
ه در مقايس’Bull's Eye‘، رقم1با توجه به جدول

دهنده تعداد شاخه گل’Cherry Brandy‘با رقم
 در مقابل04/25(بيشتري در متر مربع توليد كرد 

در) شاخه00/20 و به عبارتي از عملكرد بيشتري
 ليتري نيز ميزان8در گلدان. واحد سطح برخوردار بود

به، برتري معني) شاخه12/24(توليد داري نسبت
).2جدول(شان دادن) شاخه91/20( ليتري5گلدان 

هايي مشخص شده است كه عملكرد از جمله ويژگي
و محدوديت ريشه  است كه تحت تأثير اندازه گلدان

بر اساس.)NeSmith & Duval, 1998(گيرد قرار مي
در مقايسه) شاخه75/24(، در شرايط هرس3جدول 

گل) شاخه31/20(با خمش  ، افزايش در توليد شاخه
و در واقع، در اينع معنيدهنده در متر مرب دار بود

شرايط كاهش عملكرد در اثر اعمال شيوه خمش 
در اين رابطه، گزارش برخي محققين. حاصل شد

پيرامون افت عملكرد گل شاخه بريده رز در اثر خمش، 
 ,.Kim & Lieth, 2004 Hoog et al(شود تأئيد مي

 .Mascarini et alدر حالي كه طبق گزارش.);2001
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، در آزمايش اجرا شده توسط ايشان، كاهش)2006(
بنابر اين به نظر. عملكرد در اثر خمش مشاهده نشد

بر مي رسد اختالفات مشاهده شده در ميزان توليد
اساس شيوه آرايش تاج پوشش به صورت خمش يا 

.هاي متفاوت ارقام گوناگون باشد هرس مربوط به پاسخ
 ’Cherry Brandy‘ در رقم،1بر اساس جدول

گل طول شاخه 59/47(دهنده توليد شده هاي
 Bull's‘ از رقم داري بلندتر به طور معني)سانتيمتر

Eye’)52/44بود؛ كه نشان ميدهد رقم) سانتيمتر
‘Cherry Brandy’ از قدرت رشد باالتري برخوردار 

داري در طول، تفاوت معني2مطابق جدول. باشد مي
و گلدان) سانتيمتر00/45( ليتري8ساقه، بين گلدان 

وجود نداشت؛ اما افزايش) سانتيمتر13/47( ليتري5
هاي گل دهنده در اثر دار ميانگين طول شاخه معني

) سانتيمتر62/51(آرايش تاج پوشش به شيوه خمش 
شد) سانتيمتر50/40(در مقايسه با هرس حاصل

شكل).3جدول( گل1بر اساس ، حداكثر طول شاخه
و در شرا5دهنده در گلدان 92/53(يط خمش ليتري

و پس از آن بيشترين طول) سانتيمتر حاصل شد
 ليتري در شرايط اعمال شيوه8شاخه مربوط به گلدان 

و كمترين طول شاخه) سانتيمتر32/49(خمش بود
33/40( ليتري در شرايط هرس5مربوط به گلدان 

ها داري با طول شاخه بود كه تفاوت معني) سانتيمتر
66/40(ي در شرايط هرس ليتر8هاي در گلدان

كه2با توجه به جدول. نداشت) سانتيمتر ، از آن جا
گل دهنده در گلدان هاي با حجم متفاوت، طول شاخه

مي معني رسد عامل اصلي بلندي طول دار نبود؛ به نظر
هاي با حجم متفاوت، مرتبط با اجراي شاخه در گلدان

در يك گزارش، دليل افزايش متوسط.خمش باشد
بنطو هاي توليدي در تيمار خمش شاخه ل، به بلندي

به علت عدم سربرداري آنها نسبت داده شده است؛ در 
هاي پر رشد حالي كه در تيمار هرس، قطع اين شاخه

مي جهت انشعاب  ,Kim & Lieth(گيرد زايي صورت

به عالوه بسته به ارتفاع هرس، پس از اجراي.)2004
اي خود را از دسته آن، گياه تقريباً بيشتر برگ

و اندك برگ مي به دهد هاي باقي مانده بر روي آن،
هاي جديد عنوان منبع كربوهيدرات براي رشد ساقه

در.)Langhans, 1987(كنند عمل مي در حالي كه
هاي فتوسنتز كننده به طور پيوسته روش خمش، برگ

 ,Joshel & Melnicoe(بر روي گياه حضور دارند 

ئله با افزايش ميزان توليد كه اين مس)2004
و مصرف آنها كربوهيدرات ها در بخش خمش يافته

و توسط گياه در رشد شاخه هاي جديد همراه بوده
ها تواند به عنوان عاملي ديگر در افزايش طول شاخه مي

طول.);Kittas et al., 200 Lieth, 1998(عنوان شود
شاخه، به عنوان مهمترين شاخص در تعيين ارزش 

 & Kim( اقتصادي رز شاخه بريده عنوان شده است

Lieth, 2004(.
به طور  ’Cherry Brandy‘، رقم1طبق جدول

) ميليمتر02/33(هاي قطورتري داري غنچه معني
. توليد كرد) ميليمتر74/28(نسبت به رقم ديگر

و اقتصادي اين درشتي غنچه از ويژگي هاي مطلوب
در2ل بر اساس جدو. شود رقم محسوب مي ، كشت

 ليتري5داري با گلدان ليتري، تفاوت معني8گلدان
و35/31به ترتيب(ايجاد نكرد 41/30 ميليمتر

دار قطر اما خمش باعث افزايش معني) ميليمتر
90/29(در مقايسه با هرس) ميليمتر86/31(ها غنچه

مسئله اخير همسو با گزارش).3جدول(شد) ميليمتر
Mascarini et al. )2006(است كه علت اين افزايش را

توان به بهبود كارايي در دريافت نور در اثر خمش مي
ارتباط داد كه به دليل قرارگيري تعداد برگ بيشتر در 
و پيامدآن افزايش  معرض نور طي خمش است

و جذب فتوآسيميالت هاي بيشتر فتوسنتز محصول
مي توسط بخش ل افزايش انتقا. باشد هاي مختلف گياه

و نمو بيشتر ها به شاخه آسيميالت هاي جوان، رشد
.)Särkkä, 2004(كندگل را تحريك مي

بـه’Cherry Brandy‘، رقـم1با توجه به جـدول
از قطـر’Bull's Eye‘ داري نـسبت بـه رقـم طور معني

 ميليمتر در مقابـل40/6(شاخه بيشتري برخوردار بود 
داريت معني، تفاو2؛ اما مطابق جدول) ميليمتر70/5

 ليتـري8در رابطه با اين صفت، بين كشت در گلـدان 
وجــود) ميليمتــر94/5( ليتــري5و) ميليمتــر16/6(

72/6(هـاي قطـورتري در اثـر خمـش شـاخه. نداشت
توليـد شـد) ميليمتـر37/5(نسبت به هرس) ميليمتر
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اي موازي بين در اين خصوص، وجود رابطه).3جدول(
و قطـر شـ  اخه عنـوان شـده اسـت شاخص سطح برگ

)Mascarini et al., 2006(كه با نتايج آزمـايش حاضـر 
دار سـطح بـرگ در تيمـار با توجـه بـه افـزايش معنـي

قطر شاخه به عنـوان. دارد، همخواني)3جدول(خمش 
يكي از فاكتورهـاي بيـانگر اسـتعداد توليـد در گـل رز 

؛ چـرا)Marcelis-van Acker, 1994(شود محسوب مي
چ تـري هاي درشته شاخه قطـورتر باشد، جوانه كه هر
هـاي جـانبي كند كه در نتيجه تشكيل شاخه توليد مي 

و با وزن بيشتري را بـه دنبـال دارد  ,Särkkä(قطورتر
مي1چنان كه در جدول.)2004 تر مشاهده شود، وزن

بـه طـور) گرمCherry Brandy’)56/20‘گل در رقم 
) گـرمBull's Eye’)13/13‘داري بيشتر از رقم معني

بــه طــور مــشابه، وزن خــشك گــل نيــز در رقــم. بــود
‘Cherry Brandy’ )78/2و) گــرم اخــتالف مثبــت

. نشان داد) گرمBull's Eye’)69/1‘داري با رقم معني
هــاي درشــتتر توليــد شــده در رقــم بــا توجــه بــه گــل

‘Cherry Brandy’ داري قابـل چنـين اخـتالف معنـي
اگر چه گزارش شده اسـت كـه. رسد توجيه به نظر مي 

 تـوده تحـت تـأثير انـدازه گلـدان قـرار انباشت زيست 
& NeSmith( گيرد مي Duval, 1998(اما در آزمـايش ،

گل حاضر تفاوت معني 8ها در گلدان داري بين وزن تر
) گـرم08/16( ليتـري5و گلدان) گرم62/17(ليتري

ميانگين وزن خشك گـل نيـز).2جدول(حاصل نشد
داري بـا اختالف معني) گرم36/2( ليتري8در گلدان 

ــدان  ــري5گل ــرم12/2( ليت ــت) گ ــدول(نداش ).2ج
دار، تيمار خمش سبب افـزايش معنـي3مطابق جدول
گل  63/15(نـسبت بـه هـرس) گـرم06/18(وزن تر

گرديد؛ وزن خشك آن نيز با مديريت تاج پوشش) گرم
سه با هرس داري در مقاي به شيوه خمش افزايش معني 

شـايد بتـوان ). گرم97/1 گرم در مقابل50/2(نشان داد 
و گلوكز در  دليل اين مسئله را افزايش انباشت فروكتوز

هـاي ها در اثر خمش، طي تمايزيابي آغـازه رأس شاخه 
و طويل شدن شاخه عنوان كرد   Van Labeke et(گل

al., 2000(.در رقم1مطابق جدول ،‘Cherry Brandy’
آن) گــرم38/33( ريــشه وزن تــر و نيــز وزن خــشك

و به طور معني) گرم52/7( داري در مقايسه با وزن تـر

بـه ترتيـب(خشك ريـشه در رقـم ديگـر بيـشتر بـود 
و12/18 8وزن تر ريـشه در گلـدان). گرم16/3 گرم

 ليتـري5نيز در مقايسه با گلدان) گرم79/27(ليتري
جـدول(داد داري نـشان، افزايش معنـي) گرم71/23(
 ليتـري از وزن8ها در گلـدان به طور مشابه، ريشه).2

 ليتـري5نسبت به گلدان) گرم84/5(خشك باالتري
خمش نيز در مقايـسه بـا. برخوردار بودند) گرم82/4(

و معني   گـرم26/31(داري بر وزن تـر هرس اثر مثبت
در20/6(و خشك ريـشه) گرم24/20در مقابل  گـرم

،2مطـابق شـكل).3جدول(داشت)رمگ48/4مقابل
 ’Cherry Brandy‘حداكثر وزن تر ريشه متعلق به رقم

به8بود كه در گلدان  ليتري با آرايش تاج پوشش گياه
و حـداقل وزن) گـرم62/47(شيوه خمش حاصل شد

 بود كه در گلدان ’Bull's Eye‘تر ريشه مربوط به رقم
و در صـورت اجـراي هـرس بـه دسـت5 آمــد ليتـري
، بيــشترين وزن3بــا توجــه بــه شــكل). گــرم65/13(

و در حجـم بـستر خشك ريشه نيز در رقم چري برندي
شد8 و) گـرم80/10( ليتري، در شرايط خمش توليد

 در گلـدان ’Bull's Eye‘حداقل آن هم مربوط به رقـم
بنـا بـر). گرم15/2( ليتري، تحت شرايط هرس بود5

و خش  ك ريشه نتـايج مـشابهي اين در رابطه با وزن تر
و خـشك توليد ريـشه. به دست آمد هـايي بـا وزن تـر

 در مقايـسه بـا رقـم ’Cherry Brandy‘بيشتر در رقم 
‘Bull's Eye’ احتماالً مربوط به اختالف بـين ايـن دو ،

و توليــد سيــستم ريــشه تــر در رقــم اي گــسترده رقــم
‘Cherry Brandy’از. باشد مي از آن جا كه رشد ريشه

 خصوصياتي است كه تحت تـأثير انـدازه گلـدان جمله
، افـزايش)NeSmith & Duval, 1998(گيـرد قرار مـي

با توجه. حجم بستر باالتر قابل توجيه است وزن آن در
،3به اثر خمش بر افزايش سطح برگ، مطـابق جـدول 

رسد افزايش سطح فتوسـنتزي گيـاه در اثـر به نظر مي
و هـم خمش كه هم مربوط به بزرگتر بـودن   بـرگ هـا

مرتبط با تعداد برگ هـاي حفـظ شـده بـر روي گيـاه
و نيـز.است عامل تأثيرگذار در رابطه با افزايش وزن تـر

هـا ها باشد؛ چرا كه ميزان رشد ريشه وزن خشك ريشه 
& NeSmith(و شاخساره بـه يكـديگر وابـسته اسـت 

Duval,1998(.
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گل1مطابق جدول دهنده، سطح برگ شاخه
به) ميليمتر مربعCherry Brandy’)9/5016‘در رقم 

 ميليمتر 9/4154(داري نسبت به رقم ديگر طور معني
 ليتري8سطح برگ در گلدان. باالتر بود) مربع

5داري با گلدان، تفاوت معني) ميليمتر مربع0/4590(
نشان نداد؛ كه اين) ميليمتر مربع8/4781(ليتري

 بر روي)NeSmith et al.)1992مسئله در تضاد با نتايج 
و . باشد بر روي گل سلوي مي)Van Iersel )1997فلفل

، حداكثر سطح برگ متعلق به رقم4با توجه به شكل
‘Cherry Brandy’مي5و8هاي در گلدان باشد ليتري

و 5025به ترتيب( ). ميليمتر مربع5008 ميليمتر مربع
س3بر اساس جدول طح برگ، اثر خمش نيز بر افزايش

و معني شاخه گل دار دهنده نسبت به اجراي هرس مثبت
و 9/5168به ترتيب(بود   0/4003 ميليمتر مربع

در5طبق شكل ). ميليمتر مربع ، حداكثر سطح برگ

شد8گلدان  5195( ليتري، در شرايط خمش حاصل
 ليتري5داري با گلدان كه تفاوت معني) ميليمتر مربع

به طور. نداشت) ليمتر مربعمي5142(در همين شرايط
هاي كلي موفقيت در كاربرد تيمارخمش مربوط به شاخه

باشد كه به عنوان خميده، ولي متصل به بوته مادري مي
و افزايش سطح فتوسنتزي براي گياه  منبع كربوهيدرات

& Kim(كنند عمل مي Lieth, احتماالً افزايش.)2004
ع معني لت افزايش دار سطح برگ در تيمار خمش، به

و نيز اندازه برگ ها در شاخه هاي گل برداشت شده است
و به نقش شاخه هاي خميده در تأمين مواد فتوسنتزي

گل براي شاخه كربوهيدرات دهنده جديد نسبت هاي
هاي ها به شاخه از آن جا كه تبديل جوانه. شود داده مي

گل دهنده، تحت تأثير ميزان ذخيره مواد فتوسنتزي 
طحس، اهميت وجود)Marcelis-van Acker, 1994(است 

.برگ باالتر، در راستاي افزايش فتوسنتز مشخص است
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و شيوه آرايش تاج پوشش بر طول شاخه گل دهنده-1شكل . اثر متقابل حجم گلدان

و شيوه آرايش تاج پوشش بر وزن تر ريشه-2شكل . اثر متقابل رقم، حجم گلدان

و شيوه آرايش تاج پوشش بر وزن خشك ريشه-3شكل . اثر متقابل رقم، حجم گلدان
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و:و همكاران كازرونيان و حجم گلدان بر عملكرد 31 ...تأثير روش مديريت تاج پوشش

و حجم گلدان اثر-4شكل و شيوه آرايش-5شكل متقابل رقم  اثر متقابل حجم گلدان
. شاخه گل دهنده تاج پوشش بر سطح برگ.ه گل دهنده بر سطح برگ شاخ

 گيري كلي نتيجه
در مجموع نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه

هاي گل دهنده بيشتري شاخه’Bull's Eye‘اگرچه رقم 
و در نتيجه ’Cherry Brandy‘نسبت به رقم   توليد كرد

عملكرد باالتري داشت؛ اما در مقايسه با رقم اخير از
و قطر ساقه لحاظ صفات كيفي مرتبط با گل مان ند طول

و نيز قطر غنچه از كيفيت پايين تريگل دهنده
و جلب رضايت. برخوردار بود اين صفات در بازارپسندي

ش. مشتري بسيار حائز اهميت هستند  يوهـــدر رابطه با

گيري رسد بهره آرايش تاج پوشش، به نظر مي
و شايان توجه خمش  توليدكنندگان از اثرات مثبت

روش معمول هرس در راستاي افزايش كيفيت نسبت به 
و قيمت فروش گلها، بتواند افت عملكرد حاصل از آن را 

و به برنامه ريزي در راستاي محصول دهي جبران نمايد
در8اگرچه گلدان. اقتصادي رز كمك كند  ليتري،

 ليتري برتري نسبي نشان داد، اما5مقايسه با گلدان
اثر حجم بستر در دراز شود طي آزمايشي، پيشنهاد مي

.مدت نيز مورد بررسي قرار گيرد
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