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  دهي در رز بريدني رقم آواالنژ به سايه هاي تربيت كماني و سنتي پاسخ سيستم

) Rosa hybrida cv. Avalanche(  

 
  ۲ عليرضا مطلبي آذر و۲، منصور مطلوبي*۱علي دولتخواهي

 

  )۸/۶/۱۳۹۲ : ؛  تاريخ پذيرش۱۷/۹/۱۳۹۱: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

هاي تربيتـي اجـازه نفـوذ نـور         برخي از سيستم  . شوندکار گرفته مي  اي به ورش رزهاي گلخانه  هاي تربيتي مختلفي به منظور پر     امروزه سيستم 

هـاي تربيـت   هدف از اين تحقيق ارزيابي پاسـخ سيـستم  . يابدپوشه افزايش ميرو ميزان فتوسنتز تاج   پوشه داده و از اين    بيشتري به درون تاج   

دهي روي کيفيـت بازارپـسندي گـل بريـدني رز رقـم             و اثر سايه  )  درصد ۶۵ و   ۵۰ ،۲۵شدت نور کامل، سايه     (دهي  کماني و سنتي به سايه    

هاي کامل تصادفي، در چهار تکرار بـا دو نمونـه           هاي خرد شده، در قالب طرح بلوک      صورت کرت  آزمايش به . آواالنژ در شرايط گلخانه بود    

گياهان تربيـت شـده بـا روش        . رخي صفات كيفي تأثيرگذار بودند    هاي تربيتي بر ب    نتايج نشان داد که سيستم    . در هر واحد آزمايشي اجرا شد     

در هـر دو  . هاي سـرزني شـده توليـد کردنـد    چنين سطح برگ بيشتري نسبت به شاخه   تر با وزن تر و خشک بيشتر و هم        کماني، شاخه طويل  

طـور   دهـي بـه    افـزايش سـايه   . مشاهده نشد زني، قطر شاخه گل و سطح برگ ويژه         داري در ارتباط با زمان جوانه     سيستم تربيتي، تفات معني   

دهـي   با اين وجود، سـايه    . برگ شد ويژه  که باعث افزايش سطح      داري وزن تر و خشک شاخه و قطر شاخه گل را کاهش داد؛ در حالي               معني

تواند منجـر   كماني ميدست آمده از اين تحقيق، كاربرد روش تربيت  براساس نتايج به.داري بر طول شاخه و سطح برگ نشان نداد تأثير معني 

  .هاي كيفي رزهاي بريدني نسبت به سيستم تربيت سنتي، تحت شدت نور کم و يا تنش سايه گرددبه بهبود ويژگي

  

  

  پوشهدهي ، تاج هاي تربيتي، خمش شاخه، سايه سيستم :  كليدي هاي واژه

  

  

  
  

  مقدمه

عنـوان   هاي بريدني بوده، که بـه     ترين گل گل رز يکي از محبوب    

کم بودن عملكرد و    ). ۳(ها شناخته شده است     كه بالمنازع گل  مل

هـاي بريـدني در      كيفيت نامطلوب، دو مشكل عمده توليـد گـل        

از ). ۶(ايران در مقايسه با ديگر كـشورها همچـون هلنـد اسـت              

توان به  هاي اين امر ذكر شده مي     عنوان علت  جمله عواملي که به   

ه بـه رقـم و اقلـيم        عدم انتخاب سيستم پرورشي مناسب، با توج      

) Canopy(پوشـه    چنين عدم توجه به معماري تـاج       منطقه، و هم  

  ).۱(در ارتباط با جذب حداکثر نور اشاره نمود 

اهميت نور در توليد رزهاي بريدني به خوبي اثبات شده، به           

اي که توليد قابل قبول ارتباط نزديک با ميـزان شـدت نـور           گونه

تغييرات  علت دوره نوري بهكاهش در شدت و ). ۲۲ و  ۱۱(دارد  

 از   ).۲۴( شوددهي باعث كاهش عملكرد رزها مي      فصلي يا سايه  

 رو، توليدكنندگان رزهـاي بريـدني بايـستي جهـت افـزايش           اين
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ژه   ويپوشه بـه حـداكثر رسـانند، بـه         عملكرد، نفوذ نور را در تاج     

تواند خيلي کـم    براي توليد در مناطق معتدله كه تابش طبيعي مي        

  مقـصد -واسطه تغييـر در رابطـه منبـع   به پوشه مديريت تاج). ۱۶(باشد 

)Source-Sink (پوشه، نقش  ازي تاجو به تبع آن ظرفيت تبادل گ

). ۱۳( نمايـد اي ايفـا مـي     مهمي در توليد مستمر رزهاي گلخانـه      

پوشه گياهان بسته به سطح کل برگ، نـوع و           نفوذ نور درون تاج   

  . پوشه متفاوت است ها و ارتفاع تاجآرايش برگ

هـاي مـديريت    هاي تربيتي يکي از کارآمدترين روش      سيستم

سـزايي در    کـه تـأثير بـه      اي اسـت،   پوشه در رزهاي گلخانـه     تاج

هـا جـذب نـور را در         اين سيستم ). ۱۴(پوشه دارند    معماري تاج 

هـاي  هـا، نـسبت بـرگ     پوشه از طريق تغيير در تـراكم بـرگ         تاج

هـا در  ها و نهايتـاً الگـوي توزيـع بـرگ     سايه، زاويه برگ  / آفتابي

هاي تربيتـي    برخي از انواع سيستم   ). ۱۲(دهند  پوشه تغيير مي   تاج

اي توسعه يافتـه شـامل سيـستم تربيتـي            رزهاي گلخانه  که براي 

، وارونـــه )Arching(، کمـــاني )V-Shape( شـــکل Vســـنتي، 

)Downward or ‘Schuss’ ( و كــشت پايــه بلنــد)High rack 

culture(باشد مي.  

دهنـدگان اقـدام بـه حـذف     در سيستم تربيت سنتي، پرورش    

چنـين،    هـم  ).۱۷(نمايند  هاي كور، ضعيف و غير بارده مي      شاخه

پوشـه   هاي انتهايي و مياني تاج    در اين سيستم، نفوذ نور به بخش      

علـت نيـاز بـه جـذب نـور زيـاد،             رو، بـه  از اين . يابدکاهش مي 

هاي جايگزين براي نگهداري گياهـان      دهندگان رز روش  پرورش

دهـي   رز به جاي سيستم ايستاده سنتي بـه منظـور کـاهش سـايه           

ـ  يـک روش جـ    ). ۲۳(کنند  جستجو مي  جـاي سيـستم     هايگزين ب

دهنده ضعيف يا غير بارور در      هاي گل تربيت سنتي، خمش ساقه   

باشد كه به سيستم تربيت کماني      هاي كشت مي  فاصله بين رديف  

 در ژاپن ابـداع     ۸۰موسوم است و براي اولين بار در اواخر دهه          

پوشه افقي و جذب     دليل ايجاد تاج   اين سيستم، به  ). ۱۷ و   ۵(شد  

طـور وسـيع توسـط       توسط گياه، در حال حاضر بـه      نور حداکثر   

از ). ۲۳  و ۷(دهندگان پذيرفتـه و عمليـاتي شـده اسـت           پرورش

سوي ديگر، هزينه زياد نگهـداري گلخانـه، کـارآيي حـداکثري             

ــي    ــب م ــدي را طل ــد تولي ــد واح ــسياري از  ). ۱۹(کن ــذا، ب ل

توليدکنندگان تمايل به حداکثر استفاده از فضاي گلخانـه دارنـد           

هـاي کـشت متـراکم در         نگرش باعث استفاده از سيـستم      که اين 

دليـل  بـه ). ۴(هاي بريـدني شـده اسـت         هاي توليدي گل  گلخانه

اندازي طبيعي توسط   هاي کشت امکان سايه    در اين سيستم  كه   اين

ها وجود دارد كه اين نيز بر كميـت و كيفيـت شـدت نـور                برگ

 تربيتـي   ، لزوم توجه به گـزينش سيـستم       )۱۵(باشد  تأثيرگذار مي 

پوشـه را بـه      مناسب به منظور به حداکثر رساندن جذب نور تاج        

رو، هدف از انجام ايـن      از اين . امري ضروري مبدل ساخته است    

هـاي تربيـت كمـاني و        پژوهش، نخست ارزيابي پاسـخ سيـستم      

دهي بـر خـصوصيات كيفـي      دهي و سپس اثر سايه     سنتي به سايه  

  .گل رز رقم آواالنژ بود

  

  ها روشمواد و 

اي  در گلخانـه شيـشه    ۱۳۹۰اين آزمايش در فصل زمستان سـال        

پوشان دانـشکده کـشاورزي، دانـشگاه       ايستگاه تحقيقاتي خلعت  

 متـر از سـطح دريـا        ۱۵۷۶تبريز، واقع در شرق تبريز، با ارتفـاع         

ــد ــام ش ــه. انج ــشهقلم ــاي ري ــده رز، ه ــم آواالندار ش  در ژ، رق

% ۳۰وپيـت و    کوک% ۷۰محتـوي     ليتـري  ۴هاي پالستيکي    گلدان

 براي اعمال تيمارهاي آزمايشي، نيمـي از  .پراليت پرورش يافتند 

و بقيه  ) تربيت سنتي (گياهان را از باالي جوانه دوم هرس نموده         

دهـي   تيمار سـايه  ). تربيت كماني (از باالي جوانه دوم خم شدند       

وسيله ايجاد سايبان بـا تورهـاي سـيمي انجـام گرفتـه و ايـن                 به

 ۶۵ و   ۵۰،  ۲۵محـيط گلخانـه را بـه ميـزان          ها شدت نـور     توري

هاي پس از ايجاد سايبان، چيدن گلدان     . كردنددرصد منعکس مي  

هاي تربيت كماني و سـنتي در زيـر آنهـا            مربوط به تيمار سيستم   

  .اعمال گرديد

كـه بـين    ) ۲۲(محلول غذايي براسـاس تركيـب ون وينـدن          

مـول  يميلـ (توليدكنندگان معمول است به شرح زير تهيه گرديد         

ــر  ــر ليتـ NH4: بـ
+ ۲۵/۱ ،NO3

- ۲۵/۱۱ ،Mg2+ ۲۵/۱ ، Ca2+۲ ،

H2PO4
- ۲/۱  ،SO42- ۵/۰.(       ،در اين آزمايش، صفات رشد جوانه 

دهنـده، وزن تـر و      ي گـل    دهنده، قطـر شـاخه    ي گل   طول شاخه 

  گيـري  خشک شاخه گل، سطح برگ و سطح ويژه بـرگ انـدازه           
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  ي شده در رز بريدني رقم آواالنژگير نتايج تجزيه واريانس صفات اندازه. ۱جدول 

  )آزمون توكي(دار  و غيرمعني% ۵و % ۱دار در سطوح احتمال  ترتيب معني به: ns و *، **

  

ا به مرحله   هگيري رشد جوانه، رسيدن جوانه     مالك اندازه . شدند

هـا توسـط    هـاي گـل   بعد از برداشت، ساقه   . متري بود يك سانتي 

گيـري وزن خـشك،      بـراي انـدازه   . ترازوي ديجيتالي وزن شدند   

 درجه سلسيوس   ۸۰ ساعت در آون با دماي       ۴۸مدت   ها به شاخه

  سـنج  هـا توسـط دسـتگاه سـطح بـرگ         سطح بـرگ  . قرار گرفتند 

)Li-Cor, Model Li-1300, USA (يـري شـده و سـپس    گ اندازه

 درجـه خـشك     ۸۰منظور محاسبه سطح ويژه بـرگ در دمـاي           به

هـاي خـرد شـده در       صورت آزمايش کرت   اين تحقيق به  . شدند

 تيمـار اصـلي      سـطح  ۴ تصادفي بـا     بلوک های کامل  قالب طرح   

و )  درصـد  ۶۵ و   ۵۰،  ۲۵ه  ، ساي )شاهد(نور کامل داخل گلخانه     (

 تکـرار و هـر    ۴بـا   ) كماني و سنتي  (فاکتور فرعي سيستم تربيتي     

آناليز نتايج با استفاده از     .  گلدان اجرا شد   ۲واحد آزمايشي شامل    

ــرم ــزار  ن ــانگينSPSSاف ــسه مي ــوكي  و مقاي ــا توســط روش ت ه

)P≤0.05 (انجام گرديد.  

  

  نتايج و بحث

  زمان سبز شدن جوانه

 نــشان داد کــه اثــر )۱جــدول (هــا  نتــايج تجزيــه واريــانس داده

دار   معني% ۱ شدن جوانه در سطح احتمال       دهي بر زمان سبز     سايه

هـاي   هاي تربيتي و اثر متقابـل سـايه و سيـستم           اثر سيستم . است

در ايـن   . )۱جـدول   (دار نبـود      تربيتي بر زمان سبز شـدن معنـي       

دهي، تعداد روز تـا سـبز         آزمايش، به موازات افزايش ميزان سايه     

زني   نهترين زمان جوا    که سريع  طوري شدن جوانه افزايش يافت به    

 روز و ديرتـرين زمـان       ۷۵/۶بـا ميـانگين     % ۱۰۰در شدت نـور     

  .)۲جدول ( روز مشاهده گرديد ۲۵/۸با % ۶۵زني در سايه  جوانه

کـه اظهـار    ) ۲۴(نتايج اين آزمايش با نتايج زيـسلين و مـور           

زنـي    داشتند کاهش شدت نور باعث افزايش تعداد روز تا جوانه         

هـاي تربيتـي نيـز اگرچـه        در تيمار روش  . شود مطابقت دارد    مي

زنـي بـه نـسبت        روش كماني نـسبت بـه تربيـت سـنتي جوانـه           

تري داشت، با اين حـال ايـن اخـتالف بـه لحـاظ آمـاري                  سريع

هم در آزمايش خـود بـه       ) ۲(مطلوبي و همکاران    . دار نبود  معني

نتيجه مشابه با اين آزمايش دست يافتند و بيان کردند که تفاوتي            

دن جوانه، بين سازگان تربيـت سـنتي بـا    در تعداد روز تا سبز ش 

  .هاي تربيتي وجود نداشت ساير روش

  

    گلةطول شاخ

طول شاخه، شاخص اصلي براي بيان ارزش اقتصادي در توليـد           

طـور  صـفت طـول شـاخه بـه       ). ۸(باشـد     هاي بريدني رز مي     گل

امـا اثـر    ). >۰۱/۰P(داري از نوع سيستم تربيتي متـأثر شـد            معني

هـاي تربيتـي بـر ايـن صـفت           ل سايه و سيـستم    سايه و اثر متقاب   

 ۳۷/۴۶تربيـت كمـاني بـا ميـانگين         . )۱جـدول   (دار نبـود      معني

  متـر     سـانتي  ۶۲/۴۱متر بيشترين و تربيت سنتي با ميـانگين         سانتي

 برگ ويژه سطح

(cm2 g-1) 

  سطح برگ

)cm2( 

 خشك وزن

 )g(شاخه گل 

شاخه  وزن تر

  )g( گل

  شاخه گل قطر

)mm( 

شاخه  طول

 )cm( گل

 جوانه رشد

)day(  

درجه 

 آزادي
  منابع تغييرات

٩/١٥٥٧  ۸۰/۳۰۳۰۰  ۲۳۷/۰  ۶۷/۲  ۰۲۷/۰  ۲۸/۷   بلوك  ٣ ١ 

٦/٢٧٣٣١ ** ۸/۲۸۳۴۸  ns ۲۷/۴ ** ۸۷/۲۹ * ۹۰/۱ ** ۷۸/۰  ns ٠٨/٣  سايه  ٣ **

  خطا اصلي  ٩  ٣٠٦/٠  ۵۸/۱۰  ۱۱۶/۰  ۴۳/۸  ۴۹/۰  ۸/۱۱۸۲۹  ١/١٨٥٧

٤/٢٩٨٤  ns ۶/۱۰۳۳۱۴  ns ۲۴/۱۳ ** ۶۳/۱۲۲ ** ۴۷۵/۰  ns ۲/۱۸۵ ** ١٢/١  ns هاي تربيتي سيستم  ١  

٣/٢٤٧٢  ns ۱/۱۶۳۹۸  ns ۴۱۱/۰  ns ۵۹/۳  ns ۰۵۱/۰  ns ۲۶۵/۰  ns ٠٤٢/٠  ns هاي تربيتي تم سيس×سايه   ٣  

  خطا فرعي  ١٢  ٤٧٩/٠  ۷۶/۳  ۱۴۱/۰  ۵/۹۹۴  ۴۰۳/۰  ۲۱۴۶۱  ٥/٢٠٣٠

  (%)ضريب تغييرات     ٢٢/٩  ۴/۴  ۹۲/۷  ۵۲/۱۵  ۵۲/۱۵  ۶۹/۲۱  ٢٣/١٦



  ۱۳۹۳تابستان / هجدهمشماره  / پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۱۸  

  دهي و سيستم تربيتي گيري شده در تيمارهاي سايه مقايسه ميانگين صفات اندازه. ۲جدول 

  تيمار
 رشد جوانه

)day(  

  گل شاخهطول 

)cm(  

  گل قطر شاخه

)mm(  

 برگ سطح

)cm2(  

  ويژه برگ سطح

(cm2/g) 

۳۱/۷  كماني  a ٣٧/٤٦  a ٨٥/٤  a ٧٩٥ a ٤٥/٢٦٧ a هاي  سيستم

۶۸/۷  سنتي  تربيتي  a ۶۲/۴۱  b ٦١/٤  a ٦٠١ b ٥٩/٢٨٧  a 

٧٥/٦  شاهد  a ۳۷/۴۴  a ٣٢/٥  a ٦٦٠ a ٩/٢١٦  c 

٣٧/٧  ٢٥  ab ١٢/٤٤  a ٨٦/٤  ab ٦٧٩ a ٤١/٢٤٦  bc 

٥٠  ۶۲/۷  ab ٤٤ a ٥٩/٤  bc ٧٠٣ a ٤/٣٠٣  ab 
  دهي سايه

٢٥/٨  ٦٥  b ٦٢/٤٣  a ١٦/٤  c ٦٧٧ a ٩١/٣٤٧  a 

  .آزمون توکي هستند% ۵دار آماري در سطح احتمال  هاي داراي حداقل يک حرف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنيميانگين

  

ايـن  نتـايج   . )۲جـدول   (کمترين ميزان طول شاخه را دارا بودند        

) ۲۱(و ون لبـک و همکـاران    ) ۸(آزمايش با نتايج کـيم و ليـث         

همسويي دارد که اظهار داشتند خم کردن شاخه منجر به افزايش           

و فـاير   ) Kardinal(داري در طول شاخه دو رقم کاردينـال           معني

چنــين،  هــم. و رز رقــم فريــسكو شــد) Fire N Ice(ان آيــس 

با تغيير در ساختار    دهد که خمش شاخه       مطالعات اخير نشان مي   

 مقـصد يـا     -پوشه، با تغيير هورموني يا تغيير در روابط منبـع          تاج

هـا، طـول    هـاي کوتـاه در برداشـت        توسط حذف انتخابي شاخه   

عالوه براين، تصور بر ايـن اسـت        ). ۸(دهد  شاخه را افزايش مي   

که بخش خم شده ساقه قادر به رشد نيـست، همـه    كه از آنجايي 

هـايي روي   ده از طريق فتوسنتز، در مکـان      کربوهيدرات توليد ش  

هاي درحال رشد جديد،    افتد، مانند شاخه  گياه که رشد اتفاق مي    

  ).۱۰(شود استفاده مي

  

    گلةقطر شاخ

دهي از نظر صفت قطر       داري بين چهار سطح سايه      اختالف معني 

اين در حالي   . )۱جدول  (وجود دارد   % ۱شاخه در سطح احتمال     

دار   تربيتي و اثر متقابل بر اين فاکتور معنـي است که ثأتير سيستم  

 ۵/ ۳۲ زان قطر شـاخه بـا     بيشترين و کمترين مي   . )۱جدول  (نبود  

% ۶۵ترتيب در گياهان شاهد و سـايه   متر به  ميلي۱۶/۴متر و     ميلي

رسد کـه در گياهـان شـاهد،          به نظر مي  . )۲جدول  (دست آمد    به

رو  داشته و از ايـن     ها ميزان فتوسنتز بيشتري     که برگ  جهت اين  به

توليدات خود را صرف رشد قطري شاخه نموده، اين امر باعـث          

در ايـن آزمـايش،     . افزايش قطر شاخه گل در گياهان شده است       

تر و    هاي حاصل از تربيت سنتي به نسبت ضعيف         هر چند شاخه  

داراي قطر کمتري بودند، ولـي ايـن اخـتالف از لحـاظ آمـاري               

) ۲(يث با نتايج مطلـوبي و همکـاران         دار نبود، که از اين ح      معني

دهنده بين تيمارهاي     مطابقت دارد که بيان نمودند قطر شاخه گل       

در اين آزمايش،   . هاي مختلف خمش ثابت است      هرس و ارتفاع  

همبستگي مثبتي بين صـفت قطـر شـاخه بـا صـفات وزن تـر و           

به اين معني که بـا افـزايش قطـر          . خشک شاخه گل وجود دارد    

  .)۳جدول (يابد وخشک شاخه افزايش ميشاخه، وزن تر 

  

   گلةوزن تر و خشک شاخ

عنوان معياري از درجه اسـتحکام و        ها به   وزن تر و خشک شاخه    

داري   تأثير معني   تنش سايه . باشد  طول عمر شاخه مورد توجه مي     

). ۱جـدول   (بر صفت وزن تر و خـشك شـاخه گـل نـشان داد               

ي از نظر وزن تـر و       داري بين دو نوع سيستم تربيت       اختالف معني 

که  در حالي. وجود داشت% ۱خشك شاخه گل در سطح احتمال    

دار نبود    هاي تربيتي بر اين صفات معني      اثر متقابل سايه و سيستم    

هاي حاصل    ها نشان داد که شاخه      بررسي وزن شاخه  ). ۱جدول  (

  . از تربيــت ســنتي كمتــرين وزن تــر شــاخه گــل را دارا هــستند

هـاي     وزن تـر شـاخه متعلـق بـه شـاخه           ترين  که سنگين  درحالي

  چنين، به موازات افزايش سـطح       هم. حاصل از تربيت كماني بود    



   ...دهي در رز بريدني  به سايه هاي تربيت كماني و سنتي پاسخ سيستم

۱۱۹ 

  گيري شده در گل رز رقم آواالنژ ضريب همبستگي بين صفات اندازه. ۳جدول 

  )آزمون توكي(دار  و غيرمعني% ۵و % ۱دار در سطوح احتمال  ترتيب معني به: ns و *، **

  

    
مقايسه ميانگين وزن تر و خشک شاخه گل در . ۱شکل 

  (%)تيمارهاي مختلف سايه 

  هاي تربيتي بر وزن تر و خشک شاخه گل اثر سيستم. ۲شکل 

  

  

اي   به گونه . ه شد هاي گل کاست    سايه، از ميزان وزن خشک شاخه     

 گرم بيشترين و گياهـان واقـع        ۹۱/۴که گياهان شاهد با ميانگين      

 گرم کمتـرين وزن خـشک را دارا   ۶۵/۳با ميانگين % ۶۵در سايه  

هاي تربيتي نيز بـر ميـزان        عالوه بر اين، سيستم   . )۱شکل  (بودند  

اي که وزن خـشک      به گونه . داري داشتند   وزن خشک تأثير معني   

 گـرم، در    ۷۳/۴از خمش شـاخه بـا ميـانگين         هاي حاصل     شاخه

 گرم، بيشتر بود    ۴۴/۳هاي هرس شده با ميانگين        مقايسه با شاخه  

ــر وخــشك شــاخه  . )۲شــکل ( ــين وزن ت ــااليي ب همبــستگي ب

نيـز  ) ۲(مطلوبي و همکاران    . )۳جدول  (شود  ديده مي ) ۹۶۵/۰(

دست آوردنـد و اظهـار داشـتند کـه وزن تـر و               نتايج مشابهي به  

داري بـا     هاي حاصل از روش سنتي، اختالف معني        خشک شاخه 

توان استنباط کرد کـه روش کمـاني          هاي کماني دارد و مي      روش

نيـز بيـان    ) ۸(کيم و ليـث     . کند  تري توليد مي    هاي مرغوب   شاخه

کردند که با توجه به افزايش کيفيـت شـاخه برداشـت شـده در               

زن پوشه خميـده، در دو رقـم کاردينـال و فـاير ان آيـس، و                تاج

چنـين،   هـم . يابدپوشه خم شده افزايش مي     خشک شاخه در تاج   

 رقـم گـل رز در دو سيـستم سـنتي و        ۵اي کـه در آن      در مطالعه 

هـاي    کماني مطالعـه شـده بودنـد، در چهـار رقـم وزن تـر گـل                

 درصد بيشتر از ۱۰ تا ۲برداشت شده در طول يک سال آزمايش  

چنـين، در   هـم ). ۲۰(هاي حاصل از سيستم تربيتي سنتي بود          گل

گزارش ) ۲۱(موافقت با نتايج اين آزمايش، ون لبک و همکاران          

  پوشه خميده در مقايـسه بـا        کردند که وزن خشک شاخه در تاج      

  صفات
رشد جوانه 

)day(  

  طول شاخه گل

)cm(  

قطر شاخه 

)mm(  

وزن تر شاخه 

  )g( گل

وزن خشك شاخه 

  )g(گل 

سطح برگ 

)cm2(  

٢٣٣/٠  شاخهطول  ns           

٦٠٤/٠ قطر شاخه ** ٣٣١/٠  ns         

٤٦٠/٠  وزن تر شاخه ** ٤٤٣/٠ * ٥٩٠/٠ **       

٥٠٩/٠  وزن خشك شاخه ** ٤٢٨/٠ * ٦٣٦/٠ ** ٩٦٥/٠ **     

٠٣٥/٠  سطح برگ  ns ٥٣٥/٠ ** ٠٦٨/٠  ns ٥٥٠/٠ ** ٥٢٢/٠ *   

٦٠٠/٠  سطح ويژه برگ ** ١٦٥/٠  ns ٧١١/٠ ** ٧١١/٠ ** ٧٥٣/٠ ** ١١٥/٠  ns 



  ۱۳۹۳تابستان / هجدهمشماره  / پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۲۰  

  . بيشتر است) تربيت سنتي(گياهان سرزني شده 

  

  سطح برگ و سطح ويژه برگ

داري از نوع سيستم تربيتي متـأثر         طور معني  صفت سطح برگ به   

داري بين چهار سـطح       که اختالف معني    در حالي  ).>۰۵/۰P(شد  

دهي و اثر متقابل سايه و سيستم تربيتي بر اين صفت وجود              سايه

چنين اثر سايه بر سـطح       در اين آزمايش، هم   . )۱جدول  (نداشت  

اما اثر سيستم تربيتي و اثـر       . دار بود   معني% ۱ويژه برگ در سطح     

  دار نبـود     يمتقابل سـايه و سيـستم تربيتـي بـر ايـن صـفت معنـ               

هاي حاصـل از روش كمـاني از سـطح بـرگ              شاخه). ۱جدول  (

اي کـه در      به گونه . بيشتري نسبت به روش سنتي برخودار بودند      

 ۵/۷۵۹هـاي خميـده، بيـشترين سـطح بـرگ بـا ميـانگين                 شاخه

 ۶۰۱داري با ميانگين      مترمربع مشاهده شد که تفاوت معني       سانتي

اين نتيجه همـسو    . )۲ جدول(مترمربع روش سنتي داشت       سانتي

باشد که اظهار داشتند خمش       مي) ۲(با نتايج مطلوبي و همکاران      

شاخه سبب افزايش سطح برگ و در نتيجه کيفيت بازار پـسندي    

، بهبـود   )۲۱(چنـين، ون لبـک و همکـاران          هـم . شود  گل رز مي  

پوشه خميـده را بـه سـطح بـرگ           صفات کيفي در گياهان با تاج     

در مقايسه با گياه سرزني شده، نـسبت        بيشتر روي شاخه خميده     

که در تکنيک خمش، سطح بـرگ بيـشتري در           دليل اين  به. دادند

ها در مقايـسه بـا گياهـان        شود، توليد کربوهيدرات    گياه توليد مي  

بر اين  ) ۹(المبرز و همکاران    ). ۱۸(يابد    سرزني شده افزايش مي   

ن نـسبتاً   کنند ميـزا    باورند که گياهاني که در محيط سايه رشد مي        

برگ زيادي از توليدات فتوسنتزي و منابع ديگر خود را در سطح   

 سـطح   چنين به همين جهت، نسبت سطح برگ و هم       . کنند  مصرف مي 

. ويژه برگ بااليي نسبت به گياهان رشد کرده در نور کامل دارند           

دليل افـزايش سـطح      اين ويژگي آنها سبب افزايش جذب نور به       

نتـايج ايـن    . شـود   ش داخلي نور مي   دريافت کننده و افزايش پخ    

چنان که بـا    . نمايدطور کامل مطالب فوق را تأييد مي       آزمايش به 

در . دهي، ميزان سطح ويژه برگ نيز افـزايش يافـت           افزايش سايه 

واقع، گياهـان در سـايه بـا افـزايش سـطح ويـژه بـرگ کـارايي                  

  .دهندفتوسنتزي خود را در شرايط نور کم افزايش مي

  

  گيري نتيجه

دهـي باعـث     دست آمده در اين آزمايش، سـايه       براساس نتايج به  

چنين،  هم. گرددكاهش كيفيت رزهاي بريدني در رقم آواالنژ مي       

در شرايط سـايه    ) كماني و سنتي  (ارزيابي بين دو سيستم تربيتي      

نشان داد كه روش تربيت كماني عملكرد بهتـري در مقايـسه بـا              

تـوان  کنيک کماني را مي   طورکلي، موفقيت ت   به. روش سنتي دارد  

ــه فــراهم ــراي شــاخه  ب ســازي ظرفيــت کربوهيــدرات بيــشتر ب

هاي فتوسنتز کننده شاخه خميـده نـسبت        دهنده، توسط برگ   گل

هاي تربيتـي از طريـق تغييـر در          عالوه بر اين، سيستم   ). ۱۹(داد  

پوشـه،   چنـين توزيـع آنهـا درون تـاج         ميزان سـطح بـرگ و هـم       

از ). ۱۴(پوشـه تأثيرگـذار باشـند         تاج توانند بر ميزان فتوسنتز    مي

دليـل تـأثيرات     گردد كـه بـه    رو، به توليد كنندگان پيشنهاد مي     اين

له تراكم كشت   أدهي روي صفات كيفي گل رز، به مس        منفي سايه 

پوشه در ارتباط با جـذب حـداكثر نـور           چنين معماري تاج   و هم 

پوشـه   كـه، در مـديريت تـاج       نهايتاً ايـن  . توجه ويژه داشته باشند   

علت جذب نور بهتر و      رزهاي بريدني، روش تربيت كماني را به      

هـاي  هاي خميده براي رشد بهتر شـاخه      چنين پتانسيل شاخه   هم

  . كار گيرند جديد، به

  

    مورد استفاده منابع

  .دفتر امور گل و گياهان زينتي معاونت باغباني. آمار توليد گل و گياهان زينتي کشور. ۱۳۸۳. بي نام .۱

پوشه بر عملکرد و کيفيـت رز   هاي مختلف مديريت تاجاثر روش. ۱۳۸۷. دختحسن. ر . و م.خليقي. ، ا.زاده ابراهيم. ، ح.ي، ممطلوب .۲

  .۵۹-۴۹): ۱(۱۸ دانش کشاورزي ةمجل). ’Rosa hybrida ‘Habari(بريدني رقم هاباري 

3. Bhattacharjee, S.K. and B.K. Banerji. 2010. The Complete Book of Roses. Aavishkar Publishers, Distributors, India, 531 p. 



   ...دهي در رز بريدني  به سايه هاي تربيت كماني و سنتي پاسخ سيستم

۱۲۱ 

4. De Hoog Jr, J., M. Warmenhoven, B. Eveleens-Clark, N. Mourik and N. Marissen. 2001. Effects of plant density, 
harvest methods and bending of branches on the production and quality of roses. Acta Hort. 547: 311-317.  

5. Gonzalez-Real, M.M., A. Baille and R.P. Colomer Gutierrez. 2007. Leaf photosynthetic properties and radiation 
profiles in a rose canopy (Rosa hybrida L.) with bent shoots. Sci. Hort. 114: 177-187. 

6. Hashemabadi, D. and M. Zarchini. 2010. Yield and quality management of rose (Rosa hybrida cv. Poison) with plant 
growth regulators. POJ 3(6): 167-171. 

7. Kajihara, S., J. Itou, N. Katsutani, T. Goto and H. Shimaji. 2009. Partitioning of photosynthates originating from bent 
shoots in the arching and high- rack culture systems of cut rose production. Sci. Hort. 121: 485-489. 

8. Kim, S.H. and J.H. Lieth. 2004. Effects of shoot bending on productivity and economic value estimation of cut- 
flower roses growth in coir and mix. Sci. Hort. 99: 331-342. 

9. Lambers, H., F.S. Chapin III and T.L. Pons. 2008. Plant Physiological Ecology. Springer Verlag, New York, 604 p. 
10. Lieth, H. 1998. To pinch or bend?: Manipulating cut rose quantity and quality in greenhouse production. Growing 

Points 2(3): 45-49. 
11. Mass, F.M. and E.J. Bakx. 1995. Effects of light on growth and flowering of Rosa hybrids‘Mercedes’ J. Am. Soc. 

Hort. Sci. 120: 571-576. 
12. Matloobi, M. 2012. Light harvesting and photosynthesis by the canopy. PP. 235-256. In: Najafpour, M.M. (Ed.), 

Advances in Photosynthesis- Fundamental Aspects, InTech Press, Croatia. 
13. Matloobi, M., A. Baille, M.M. Gonzalez-Real and R.P. Gutierrez Colomer. 2008. Effects of sink removal on leaf 

photosynthetic attributes of rose flower shoots (Rosa hybrida L., cv. Dallas). Sci. Hort. 118: 321-327. 
14. Matloobi, M., A. Ebrahimzadeh, A. Khaligi and M. Hasandokht. 2009. Training system affects whole canopy 

photosynthesis of the greenhouse roses (Rosa hybrida ‘Habari’). J. Food, Agric. Environ. 7(1): 114-117. 
15. Mor, Y. and A.H. Halevy. 1984. Dual effect of light on flowering and sprouting of rose shoots. Physiol. Plant. 61: 

119-124. 
16. Mortensen, L.M., H.R. Gislerød and H. Mikkelsen. 1992. Effects of different levels of supplementary lighting on the 

year-round yield of cut roses. Gartenbauwissenschaften 57: 198-202. 
17. Ohkawa, K. and M. Suematsu. 1999. Arching cultivation techniques for growing cut- roses. Acta Hort. 482: 47-52. 
18. Pien, H., E. Bobelyn and R. Lemeur. 2001. Optimising LAI in bent rose shoots. Acta Hort. 547: 319-327. 
19. Sarkka, L.E. and C. Eriksson. 2003. Effects of bending and harvesting height combination on cut rose yield in a 

dense plantation with high intensity lighting. Sci. Hort. 98: 433-447. 
20. Tjosvold, S.A. 2001. Effect of bending on production and quality of commercial greenhouse roses in field soil. Acta 

Hort. 547: 299-302. 
21. Van Labek, M.C., P. Dambre, M. Bodso and H. Pien. 2001. Development changes in carbohydrate content in rose 

shoots (Rosa hybrida ‘Frisco’). Acta Hort. 547: 193-201. 
22. Van Winden, W. 2001. Handbook for Modern Greenhouse Rose Cultivation. Applied Plant Research, The 

Netherlands, 220 p. 
23. Warner, R.M. and J.E. Erwin. 2002. Estimation of total canopy photosynthetic capacity of roses grown under two 

canopy management systems. Acta Hort. 580: 89-93.  
24. Zieslin, N. and Y. Mor. 1990. Light on roses: A review. Sci. Hort. 43: 1-14. 


