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 )۱۳۸۷( ۲۹۸تا  ۲۸۵ يصفحه ها ۴شماره  ۹ران جلد يا يمجله علوم و فنون باغبان

 ميزان توليد و بر سايه سار، حجم بستر و شيوه مديريت ظرف كشت بررسي اثر نوع

  ١’برندي چري‘رقم  وردهاي كيفي گل ويژگي
INVESTIGATING THE EFFECTS OF CONTAINER TYPE, SUBSTR ATE VOLUME 

AND CANOPY MANAGEMENT METHOD ON PRODUCTION AND 
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF ROSA HYBRIDA ‘CHERRY BRANDY’ 

        

        ٢ي، محمد خصوصي و سپيده كالته جاريي، محمد خصوصي و سپيده كالته جاريي، محمد خصوصي و سپيده كالته جاريي، محمد خصوصي و سپيده كالته جاريرضوان السادات كازرونيان، احمد خليقرضوان السادات كازرونيان، احمد خليقرضوان السادات كازرونيان، احمد خليقرضوان السادات كازرونيان، احمد خليق

   

  چكيده 

، ورد يدليـل اهميـت اقتصـادي گـل شـاخه بريـدن      در ايران و نيـز بـه    ٣با توجه به گسترش كاربرد آبكشت  

، حجم بستر كشت به ازاء هـر  )گلدان در مقابل كيسه( ظرف كشتآزمايشي به منظور بررسي تأثير تيمارهاي نوع 

 ۶’برنـدي  چـري ‘رقم  وردروي  )در برابر هرس ۵خمش( ۴سايه سارو شيوه مديريت ) ليتر ۸ليتر در مقابل  ۵(گياه 

شرقي تهران، به صـورت طـرح فاكتوريـل بـا      اي واقع در شمالدر گلخانه ۱۳۸۶اين پژوهش در سال . طراحي شد

بـر طـول دمگـل، قطـر      گلـدان دار مثبت و معني اثر نشان دهنده ،نتايج. پايه كامالً تصادفي در سه تكرار اجرا گرديد

 ۸در حجم بستر ميانگين قطر غنچه و وزن تر گل،  .بوددهنده  غنچه، وزن تر و خشك ريشه و سطح برگ ساقه گل

بـر اسـاس   . ليتر بيشتر بـود  ۵تنها طول ساقه گل دهنده در حجم بستر  اما دادند نبرتري نشا ،ياهليتر به ازاء هر گ

روش خمـش نتيجـه   . بـود  داربه غيـر از طـول غنچـه معنـي     صفت هابر تمامي  سايه سارنتايج، اثر شيوه مديريت 

 در ايـن پـژوهش،  . ايش يافـت به طوري كه در پاسخ به هرس تنها ميزان توليد افز ،بهتري نسبت به هرس نشان داد

  .شناسايي شد يشاخه بريدن ورديزان توليد و كيفيت به عنوان مهمترين عامل بر م سايه سارشيوه مديريت 

   .هرس، ظرف كشتنوع ، سايه سارمديريت  ،’برنديچري ‘رقم  ورد خمش،حجم بستر،     ،،،،آبكشت ::::هاي كليديهاي كليديهاي كليديهاي كليديواژهواژهواژهواژه
  

  مقدمه

و از لحـاظ بـازار فـروش و    ) ۱۲(باشد مي ۷وردساناناز تيره  (.Rosa hybrida L)با نام علمي  وردگل 

بـا توجـه بـه    ). ۵(ها به خود اختصاص داده است مندي خريداران، رتبه اول جهان را در ميان ساير گلهميزان عالق

ص از مسـاحت اختصـا  به تدريج هاي اخير سال در ايران، در ورداي آمارهاي موجود در رابطه با توليد گل شاخه

 ورداي شـاخه بيشترين مقـدار گـل   يافته به كشت آن در فضاي باز كاسته شده است، به طوري كه در حال حاضر 

امروزه در سرتاسـر جهـان گـرايش بـه كـاربرد آبكشـت در       ). ۱( شودتوليد مي ايگلخانه به صورتدر كشور ما 

تر تغذيه گيـاه، امكـان بهـره   رل دقيقاي نسبت به كشت خاكي به داليل متعددي نظير كنتپرورش محصوالت گلخانه

جويي در مصرف آب و فوايـد  بازده، كاهش نياز به نيروي كار، صرفههاي غير قابل استفاده يا كمبرداري از زمين

  ). ۴(دهد متعدد ديگر افزايش نشان مي

 
 ۲۳/۱۱/۸۷ :رشيخ پذيتار               ٢٢/٧/٨٧: افتيرخ ديتار -١

دانشـيار گـروه علـوم     ،اسـتاد المي واحـد علـوم و تحقيقـات،    دانشگاه آزاد اس گروه علوم باغبانيدانشجوي كارشناسي ارشد  بيبه ترت -٢

و تحقيقـات، تهـران،   المي واحد علوم مربي گروه علوم باغباني دانشگاه آزاد اسزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران و باغباني پرديس كشاور

 .جمهوري اسالمي ايران
٣-  Hydroponic              ٤- Canopy               ٥- Bending              ٦- ‘Cherry Brandy              ’۷- Rosaceae 
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 ان و همکارانيکازرون

 ٢٨٦٢٨٦٢٨٦٢٨٦

اسـتفاده  مورد  گوناگون يها و شکل هادازهدر ان كشت هايظرفگرچه در پيشه گلكاري انواع مختلفي از 

به اندازه بسـتر كشـت، در پـرورش محصـوالت حـائز       ظرف كشت، اما در سيستم آبكشت، نوع )۱۰( گيردقرار مي

). ۲۹(پرورشي نيز تأثيرگذار اسـت   عمليات و هاي توليدو گياه، بلكه بر هزينه، چرا كه نه تنها بر نم)۸(اهميت است 

بـر اسـاس سـهولت دسترسـي      ابعاد آن است كـه بيشـتر   ، حجم وظرف كشتاهميت ديگر در رابطه با  نكته داراي

زايـي را تحـت   ، حجم بسـتر ريشـه  ظرف كشتكه اندازه  داشتن اين، در صورتي كه با در نظر )۹(شود انتخاب مي

فيزيولـوژيكي و   يپاسـخ بـه ميـزان فضـاي رشـد، تغييرهـا       دهـد، ايـن احتمـال وجـود دارد كـه در     تأثير قرار مـي 

هـا در   به صـورت انحـراف و پـيچش آن    هاناهنجاري شكل ريشه). ۲۴(گياهان رخ دهد مورفولوژيكي متفاوتي در 

 هايظرفتا كنون انواع مختلفي از . باشدمي ظرف كشتبستر مشكلي است كه در ارتباط با حجم محدود ريشه در 

شـد  گزارش كردنـد كـه ر  ) ۱۱( ١بيران و الياساف. )۱۱( اندطراحي شده هابد شكلي ريشه براي كاهش مشكل كشت

با يكديگر همخواني داشته باشند، بهتـر صـورت    ظرف كشت ها و شكلگياهان زماني كه الگوي رشد طبيعي ريشه

بـا   ظرف كشتن در دو نوع آبه بررسي تأثير كشت  ،وردروي گل  در آزمايشي) ۷( ۲دونالدآرنولد و مك. گيردمي

كيسـه ماننـد از جـنس اليـاف      يرف كشـت ظـ كه يكي گلدان پالستيكي سـياه رنـگ و ديگـري     پرداختندحجم يكسان 

هـاي  كيسه مانند اليـافي نسـبت بـه گلـدان     ظرف كشتاي در طبق نتايج، سيستم ريشه. پذير بافته شده بودانعطاف

 ۳رودريگـز و همكـاران  . توسعه بيشتري يافته و ساقه ها نيز از رشد بـاالتري در آن برخـوردار بودنـد    ،پالستيكي

هـاي  كيسه را با كاشت گياهان در ۴’گاليا‘رقم اي گلخانهطالبي هاي توليد ميوه هزينه كيفي وكمي،  هايويژگي) ۲۸(

، مورد مطالعه و آزمايش به ازاء هر گياههاي پالستيكي سياه رنگ در تراكم و حجم بستر يكسان اتيلني و گلدانپلي

اي و گلـداني  گيري بـين كشـت كيسـه   مورد اندازه صفت هاي هيچ يك ازدر  ي رادارنتايج اختالف معني. قرار دادند

، اگر چه گيردقرار مي ظرف كشتنشان دادند كه رشد تحت تأثير عمق و عرض ) ۱۷( ۵كيور و همكاران. نشان نداد

نشان ) ۲۶( ۶پيترسون و همكاران .ستا ها متفاوتهاي مختلف بسته به الگوي رشد ريشهاين تأثيرپذيري بين گونه

هـاي جـانبي   هاي نخستين و افزايش تعداد ريشـه فرنگي منجر به فقدان ريشه در گوجهها دادند كه محدوديت ريشه

زايـي   روي فلفل انجام گرفت، گزارش شد كه انشعاب )۲۳(  ۷اسميت و همكارانكه توسط ني پژوهشيدر . شودمي

 ۸روي گل سـلوي  كهاين نتيجه در آزمايش ديگري . بدياهاي جانبي در اثر محدوديت ريشه، كاهش ميو رشد ساقه

ريشـه بـر رشـد    و محـدوديت   ظـرف كشـت  اندازه اثر  ).۳۰(صورت گرفته نيز تائيد شده است  ۹توسط ون ايرسل

ام مـوارد، بـا كـاهش حجـم     ـزارش شده است كه در تمـگر گـياهان ديـو برخي گ) ۳۰(، سلوي )۲۳(ي در فلفل ـبرگ

كمتر و نيز كوچكتر شدن تعداد سطح برگ مربوط به  ، سطح برگ كمتري توليد شده بود و كاهش ميزانزاييريشه

نيز اثر محدوديت ريشه به صورت كاهش گـل  ۱۰يادر هورتنز). ۳۰، ۲۳(به ازاء هر گياه بوده است ها و اندازه برگ

ريشـه و سـاقه بـه صـورت      ۱۱تـوده  آزمايشي نشان داد كه زيسـت  درون ايرسل  ).۳۲(آغازي گزارش شده است 

  ).۳۰( شدبيشتر  ظرف كشتم خطي با افزايش حج

كنـد، چـرا كـه    مديريت آرايش ساختار گياه نيز نقش مهمي در توليد گل در طول سال ايفا مياز سوي ديگر   

سـازد  پـذير مـي   دهنده را امكان هاي گلو كنترل نمو آن و كيفيت شاخه) ۲۱(اين امر طول عمر گياه را تعيين كرده 

خمـش   شامل هـرس و  سايه ساردو روش اصلي مديريت ، يشاخه بريدن وردل اي گشرايط توليد گلخانهدر ). ۱۴(

 وردمختلـف   يرسـي تأثيـر خمش بـر عملكـرد رقـم هـا    هاي مختلفـي به منظور بركـنون آزمايشتا). ۱۴( باشدمي

 
۱-  Biran and Eliassaf        ٢- Arnold and McDonald      ۳- Rodriguez et al.        ۴- ‘Galia’      ۵- Keever et al.  

 ۶- Peterson et al.      ۷ - NeSmith et al.      ۸- Salvia splendens    ۹- Van Iersel    ۱۰- Hydrangea      ۱۱- Biomass  
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 ....ديريت سايه ساره بررسي اثر نوع ظرف كشت، حجم بستر و شيوه م

 ٢٨٧٢٨٧٢٨٧٢٨٧

، امـا بـه طـور كلـي كـاربرد تكنيـك خمـش        ها به دست آمده گاه متناقضي از آنكه نتايج متفاوت و  گرفته صورت

كـيم و  ). ۲۷، ۲۵، ۱۸(هاي با كيفيت بهتر پذيرفته شده است دهندگان به دليل توليد ساقه ط بسياري از پرورشتوس

ميـزان توليـد    و نشان دادند کهبررسي  ۳’فاير اند آيس‘و  ۲’كاردينال‘ ورداثرخمش را در مورد دو رقم  )۱۸( ١ليت

داد اما طول سـاقه در اثـر خمـش    داري در مقايسه با هرس نشان در يكي از دو رقم كاهش معني يبريدن گل شاخه

بـين دو   ۵’تراكوتـا ‘را در رابطـه بـا رقـم     ورد، عدم افت عملكرد در گـل  )۲۲( ۴ماسكاريني و همكاران. افزايش يافت

گزارش كردند و نشان دادند كه خمش سبب افزايش كيفيت ساقه گل دهنـده بـه صـورت     شاخسارهسيستم آرايش 

جوان در حال رشد، عمـل   وردگياهان همچنين در شد؛يشتر و وزن تر زيادتر چه بهاي بلندتر با قطر غنتوليد ساقه

نتـايج آزمـايش   . گرديـد  ۶خمش سبب افزايش قطر ساقه و سرعت نمو آن و نيز بيشتر شدن شـاخص سـطح بـرگ   

هـاي گـل دهنـده    كه در اثر خمش ميزان قابل توجهي از نيتروژن به سـاقه نشان داد ) ۱۴( ۷ريل و همكاران-گونزالز

، بـرهم خـوردن تـوازن    وجيه مشاهدات مربوط بـه تـأثير خمـش   ترين دليل براي تتا كنون منطقي. فتياتصاص اخ

ها عنوان شده است كه اين رفتار مشابه حذف بخشي از انتهايي در اثر خم كردن شاخه كاهش چيرگيهورموني و 

حجـم  ، ظرف كشـت بررسي اثر نوع اين پژوهش به منظور ). ۲۰( باشدميها در زمان هرس رشد انتهايي سرشاخه

 هاي شـاخه ورد بهبود كيفي و كميارائه راهكارهاي مناسب جهت  برايگياه  سايه ساربستر و نيز شيوه مديريت 

  .گرفتنجام اتوليدي  بريدني

  

  هامواد و روش

 كه در روستاي تخت چنـار واقـع در منطقـه خجيـر در شـمال شـرقي      » ۸ايفان» ورداين پژوهش در گلخانه   

واقع  متر از سطح دريا ۱۵۶۰شرقي و ارتفاع  ۵۱˚ ۴۱'شمالي و طول جغرافيايي  ۳۵˚ ۴۱'هران با عرض جغرافيايي ت

و تكـرار اسـتفاده شـد     ۳بدين منظور از طرح آزمايشي فاكتوريل با پايه كامالً تصادفي در . شده است، اجرا گرديد

و شـيوه  ) ليتـر  ۵ليتـر،   ۸(بستر به ازاء هر گيـاه  ، حجم )گلدان، كيسه( ظرف كشتآزمايشي شامل نوع  يفاکتورها

گيـري و  قلمه ورداز قبل از گلخانه  دار سه ماهه كهقلمه ريشه ۷۲ابتدا تعداد  .بود )خمش، هرس( سايه سارآرايش 

هـا در بسـتري بـا تركيـب     قلمـه . برابر تهيه شـد  به تقريبهاي دار شده بودند، با طولريشه ۹پاشيتحت شرايط مه

دار در هاي ريشـه كشت قلمه .كشت شدند) ۱:۱(، به نسبت حجمي مساوي )ميليمتر ۲-۴به قطر (يت و پرال كوكوپيت

بـه منظـور   . در گلخانه با در نظر گرفتن سطح و حجم مشابه بستر به ازاء هر قلمـه صـورت گرفـت    ۸۶تير ماه  ۱۱

تر كـه بـه   ـسانتيمـ  ۳۰و  ۱۷اع ـو ارتفـ تر، در دـسانتيمـ  ۲۸هاي يونوليتي سفيد رنگ با قطـر دهانـه   كاشت از گلدان

اتيلنـي دو  هـاي پلـي  ها نيز در كيسـه از اين قلمهمساوي تعـداد . دـاده شـليتر بودند استف ۸و  ۵جم ـترتيب در دو ح

 ۱۵و  ۹ارتفـاع بسـتر   ليتـر بـه ترتيـب بـا      ۲۴و  ۱۵هـاي  در حجم) اليه خارجي سفيد و اليه داخلي سياه رنگ(اليه 

در هر گلدان يك قلمه و در هر كيسه پس از ايجاد زهكـش سـه قلمـه كاشـته شـد كـه بـدين        . دسانتيمتر كشت شدن

 روي سكوهاي فلزي كه در ارتفاع ظرف كشتسپس دو نوع . گياه در متر مربع حاصل شد ۵/۵ترتيب تراكم كشت 

ا از سيستم آبيـاري  هآبياري قلمهكودبه منظور . رديف چيده شدند ۳سانتيمتري از كف گلخانه قرار داشتند در  ۶۵

براي تنظيم دقيق محلول غـذايي از پمـپ   . به هر قلمه يك انشعاب اختصاص يافتو استفاده شد  ۱۰اي اسپاگتيقطره

 
١-  Kim and Lieth       ۲- ‘Kardinal          ’۳- ‘Fire and Ice      ’۴- Mascarini et al.     ۵- ‘Terracota ’        

 ۶- Leaf Area Index            ۷- Gonzalez-Real et al.            ۸- EFAN                  ۹ - Mist          ۱۰- Spaghetti 
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 ان و همکارانيکازرون

 ٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨

ميزان عناصر پر مصـرف و  . شد استفاده D25RE2, Dosatron International, France) (Model دوساترون

  :بود يرصورت زكم مصرف در محلول جهت تأمين نياز گياهان به 
NH4, 14 ppm; K, 195 ppm; Ca, 200.8 ppm; Mg, 72.8 ppm; NO3, 175 ppm; SO4, 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. 

آن در  pHمـنس بـر متـر و    زيدسـي  ۳/۱-۵/۱كتريكي محلول ورودي بـين  هدايت الدر طول مدت آزمايش،   

و  ١از سيستم پنكه و پوشال سلسيوسدرجه  ۲۸به منظور حفظ حداكثر دماي روزانه در  و شدحفظ  ۶-۵/۶حدود 

بهـره گرفتـه    سلسـيوس درجـه   ۱۵انه در با خنك شدن هوا از سيستم گرمايشي جهت حفظ حداقل دماي شب گلخ

مرداد ماه در هر دو سيستم پـرورش، بـه منظـور كمـك بـه تقويـت و        ۲۰تا  تير ۱۱ها در از زمان كاشت قلمه. شد

 ۲هاي كوچك گل در اندازه نخوديگيري بر روي غنچهعمل غنچه به طور مرتباي در بستر، استقرار سيستم ريشه

عمـل هـرس    به شيوه سنتي، سايه سارروي گياهان تحت آرايش  راي اولين مرتبه، بمرداد ۲۰پس در س. انجام شد

برگ به كمك يك قيچي باغباني تيز به صورت مورب انجام شد، به طوري كه  ۶تا  ۴هاي اصلي از باالي روي ساقه

اجـراي خمـش   اولين مرتبـه  . ميليمتر فاصله نداشت ۵محل برش از جوانه جانبي اولين برگ زير اين ناحيه بيش از 

 و از باالي دومين جوانـه از قاعـده سـاقه    روي ساقه اصلي تاريخ هميننيز روي تمامي گياهان تحت اين تيمار در 

گياهان خمش يافته، اجازه رشد داده شد، در حالي كه در تيمار  ۳هايشاخهدر طول مدت آزمايش، به بن. انجام شد

. گرفـت هـاي جـانبي صـورت    اي بـه منظـور توليـد سـاقه    رگچهها از باالي دومين برگ پنج ب سربرداري آن ،هرس

سانتيمتر و قطر پائين تر از  ۲۰با طول كمتر از (هاي كور و با كيفيت پائين همچنين در سيستم پرورش سنتي ساقه

عمـل  . ها نيز خم شدنددر طول آزمايش حذف شدند، در حالي كه در گياهان تحت تيمار خمش اين ساقه) ميليمتر ۳

 كردند نيز در مدت اين پـژوهش بـر روي گياهـان در   هاي گل دهنده رشد ميروي ساقه هاي جانبي كهجوانه حذف

 ۲۲دهنـده از  هـاي گـل   سـاقه هـا روي  گيري برخـي شـاخص  اندازه. صورت گرفت سايه سارهر دو شيوه آرايش 

متري بـاالي اولـين يـا دومـين     سانتي ۵/۰ها در گياهان تحت تيمار هرس از حدود قطع اين ساقه. آغاز شد شهريور

نظـر از   صـرف  ،خميده، از بـاالي اولـين بـرگ    سايه سارو در گياهان با ) بسته به اندازه برگ(اي برگ پنج برگچه

هاي گل دهنـده، بـا خـروج از حالـت غنچـه، پـس از قرارگيـري        زمان برداشت ساقه .ها صورت گرفتتعداد برگچه

شـمارش مجمـوع    .هـا بـود   ها به سمت پايين و قبل از تغيير رنگ گلبرگ ها به حالت افقي يا برگشتن آن كاسبرگ

 شهريور ۲۲ها از ها و نيز طول دمگل، قطر ساقه و قطر و طول غنچه تعداد ساقه گل دهنده و اندازه گيري طول آن

 (Switzerlandسـنجش قطـر در تمـامي مـوارد بـا اسـتفاده از كـوليس        . يافـت آغاز شد و تا پايان آزمايش ادامه 

(Pamasol, آغاز شد و تا پايان آزمايش ادامه يافت و پس از  مهر ماه ۲۴از ها توزين وزن تر گل. صورت پذيرفت

گيـري وزن خشـك صـورت    سـاعت، انـدازه   ۴۸بـه مـدت    سلسيوسدرجه  ۷۵ها در آون با دماي  خشك كردن آن

اي سيستم ريشـه گيري تخريبي و قطع هاز نمون ،)ماه آذر(به منظور توزين وزن تر ريشه در پايان آزمايش . گرفت

گزيده شد بردر اين مورد از هر تيمار در هر تكرار، يك گياه به طور تصادفي . از محل اتصال به ساقه استفاده شد

درجـه   ۷۵ها در دمـاي  پس از خشك كردن ريشه. و پس از قطع ريشه و شستشوي آن، سنجش وزن تر انجام شد

تـرازوي   بـه كمـك  سـنجش وزن   مـوارد  در همه. فتگـر صورتري وزن خشك گيساعت، اندازه ۴۸ در سلسيوس

سطح برگ ساقه گل دهنده نيـز  . ات انجام شدـوم و تحقيقـدر آزمايشگاه باغباني دانشگاه آزاد واحد عل ـيتاليـديج

 .AM-200, ADC Bioscientific Ltd) گيـري سـطح بـرگ    در برداشت پاياني آزمايش، توسط دستگاه انـدازه 

 
١-  Fan and pad                    ٢- Pea size                   ٣- Bottom break 
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 ....ديريت سايه ساره بررسي اثر نوع ظرف كشت، حجم بستر و شيوه م
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UK) افزارهاي ها توسط نرمتجـزيه داده. در آزمايشگاه مذكور، اندازه گيري شدMSTATC و SAS انجام گرفت

  .مقايسه شدند% ۵و % ۱اي دانكن در سطح احتمال چند دامنهآزمون ها از طريق و ميانگين

  

  نتايج

   تعداد ساقه گل دهنده در متر مربعتعداد ساقه گل دهنده در متر مربعتعداد ساقه گل دهنده در متر مربعتعداد ساقه گل دهنده در متر مربع

تحـت   ايـن ويژگــي   امـا  نداشتندداري ل دهنده اثر معنيبر تعداد ساقه گيز حجم بستر، و ن ظرف كشتنوع 

هرس به طور متوسط تعداد ساقه گل دهنده بيشتري  با اجرايواقع شد، به طوري كه  سايه سارآرايش  نوعتأثـير 

آزمايشـي،   عوامـل مقايسه ميانگين بـرهمكنش  طبق . )۱جدول ( در متر مربع نسبت به روش خمش برداشت گرديد

ليتر به ازاء هر گياه و در شرايط  ۵ساقه برداشت شده در متر مربع مربوط به كيسه با حجم بستر بيشترين تعداد 

و نيـز   سايه سارنظر از شيوه آرايش  ليتر صرف ۸كه با ميزان برداشت از گلدان با حجم بستر  ،اجراي هرس بود

 ۵و  ۸با حجـم بسـتر   شده از كيسه  تعداد ساقه برداشت يا باليتري، در شرايط انجام هرس و  ۵با كشت در گلدان 

  ).۲جدول (داري نداشت تفاوت معني ليتر، به ترتيب در شرايط اجراي هرس و خمش،
 

  طول ساقه گل دهندهطول ساقه گل دهندهطول ساقه گل دهندهطول ساقه گل دهنده

قرار نگرفت اما حجم بستر كشت به ازاء هر گياه، اثر معني ظرف كشتطول ساقه گل دهنده تحت تأثير نوع 

هـاي  ليتر به ازاء هر گياه به طور متوسط ساقه ۵كه در حجم بستر  داري بر طول ساقه گل دهنده داشت، به طوري

دار بود و در اثر خمش، سـاقه معني% ۱در سطح بر اين صفت  سايه ساراثر شيوه مديريت . تري حاصل شدطويل

آزمايشي مشخص شـد كـه بيشـترين     يدر برهمكنش فاکتورها. )۱جدول ( هاي گل دهنده بلندتري برداشت گرديد

داري بـا  خمـش بـود كـه تفـاوت معنـي      تيمارليتر و در شرايط  ۵با حجم بستر  طول ساقه متعلق به كيسه ميانگين

  ).۲جدول (كشت گياهان در گلداني با شرايط مشابه نداشت 
 

        طول دمگلطول دمگلطول دمگلطول دمگل

اثر معني داري بر طول دمگل داشت كه بر اين اساس، ميانگين طول دمگل در گلدان بيشـتر   ظرف كشتنوع 

گيـاه   سايه سارمديريت . داري در رابطه با اين صفت بين دو حجم بستر مشاهده نشداما تفاوت معنيبود  كيسهاز 

داري به صورت توليد دمگل هاي بلندتر در مقايسه با آرايش آن به روش هرس نشان به شيوه خمش، تفاوت معني

دمگل مربـوط بـه گياهـان كشـت     برهمكنش سه عامل آزمايشي نشان داد كه بيشترين ميانگين طول . )۱جدول ( داد

داري بـا ميـانگين طـول دمگـل     ليتر و در شرايط اجراي خمش بود كه تفـاوت معنـي   ۸شده در گلدان با حجم بستر 

و نيز با كشت گياهـان در كيسـه بـا     سايه سارنظر از آرايش  ليتري صرف ۸و  ۵هاي گياهان كشت شده در گلدان

  ).۲جدول (خمش بر روي آنها صورت گرفته بود، نداشت  ليتر به ازاء هر گياه كه ۸يا  ۵حجم بستر
 

  قطر غنچهقطر غنچهقطر غنچهقطر غنچه

. گلـدان توليـد شـد    بيشـتر در هايي با قطــر  داري بر قطـر غنـچه داشت و غنـچهنوع ظرف كشت اثر معنـي

هـا در  ميـانگين هاي توليدي داشت بـه طـوري كـه طبـق مقايسـه      داري بر قطر غنچهحجم بستر كشت نيز اثر معني

داري بـر افـزايش   اثر معنيپوشش نيز شاخسارهآرايش . هاي قطورتري حاصل گرديدجم باالتر، غنچهبستري با ح

با توجه به برهمكنش عوامل آزمايشـي، بيشـترين   ). ۱جدول ( و برتري در اثر خمش به دست آمد قطر غنچه داشت
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 نيانگيداري با مكه تفاوت معنيبود  ليتر و در شـرايط اجراي خـمش ۸قطـر غنچه مربوط به گلـدان با حجـم بستر 

و نيز با كشت در كيسه بـا   سايه سارنظر از شيوه آرايش  ليتري صرف ۸و  ۵هاي هاي حاصل از گلدانقطر غنچه

  ).۲جدول (ليتر به ازاء هر گياه و در شرايط اجراي خمش نداشت  ۸حجم بستر 
 

   طول غنچهطول غنچهطول غنچهطول غنچه

  ).۲و  ۱جداول (داري بر طول غنچه نداشتند عنيها اثر م هيچ يك از عوامل آزمايشي و يا برهمكنش آن
 

   قطر ساقه گل دهندهقطر ساقه گل دهندهقطر ساقه گل دهندهقطر ساقه گل دهنده

شيوه مديريت  اثرداري بر قطر ساقه گل دهنده نداشتند اما و حجم بستر اثر معني ظرف كشتدو عامل نوع    

خـمش حاصـل  اجرايهاي قطـورتري در اثر كه بر اين اساس، ساقه دار شدبر اين ويژگي معنيپوشش شاخساره

بر اسـاس مـقايسه ميانگـين برهمكـنش عوامـل آزمايشي، بيشترين قـطر ساقه گـل دهنـده مربـوط   ). ۱جدول (شد 

بود كه با مـيانگين قطر ساقه گياهان تحت تيمار و در شرايط خمش ليتر به ازاء هر گـياه  ۵به كيسه با حجم بستر 

گياهان تحت تيمار خمش كه در كيسه با حجم بسـتر  ليتري و نيز با متوسط قطر آن در  ۸و  ۵هاي خمش در گلدان

  ).۲جدول (داري نداشت ليتر به ازاء هر گياه كشت شده بودند، تفاوت معني ۸
 

   وزن تر گلوزن تر گلوزن تر گلوزن تر گل

داري تحت تـأثير حجـم بسـتر    دار نبود، اما اين صفت به طور معنيبر وزن تر گل معني ظرف كشتاثر نوع    

سـايه  اثر روش آرايش . ليتر به ازاء هر گياه، بيشتر بود ۸در حجم بستر واقع شد كه طبق آن ميانگين وزن تر گل 

در ). ۱جـدول  (خمش، سبب افزايش وزن تر شـد   تيماردار بود به طوري كه معني %۱در سطح بر وزن تر گل  سار

ليتر وبا كاربرد خمـش حاصـل شـد كـه      ۸برهمكنش عوامل آزمايشي، حداكثر وزن تر گل در گلدان با حجم بستر 

و نيز با به ترتيب در شرايط خمش و هرس ليتري،  ۸و  ۵هاي ها در گلدانداري با متوسط وزن تر گلتفاوت معني

     ).۲جدول (ليتر به ازاء هر گياه و در صورت اجراي خمش نداشت  ۸و  ۵هاي با حجم بستر ميانگين آن در كيسه

 
   وزن خشك گلوزن خشك گلوزن خشك گلوزن خشك گل

بـر   سـايه سـار  تأثير شيوه آرايش  امادار نبود، معني بر وزن خشك گلو حجم بستر،  اثر نوع ظرف كشت   

تيمار خمـش بيشتر از هرس بـود  هاي توليدي در اثر به طوري كه ميانگين وزن خشك گل ،بوددار معنياين صفت 

ليتـر و در   ۸تر وزن خشك گـل متعلـق به گلدان با حجـم بسـ   نيشتريآزمايشي، ببرهمكـنش عوامل  در). ۱جدول (

ليتري در شرايط  ۸و  ۵هاي ليتري و نيز كيسه ۵روي گياهان بود كه با ميانگين آن در گلدان خمشصورت اجراي 

  ).۲جدول (داري نداشت روي گياهان تفاوت معني اجراي خمش

  

   وزن تر و خشك ريشهوزن تر و خشك ريشهوزن تر و خشك ريشهوزن تر و خشك ريشه

دارشد، به طوري كه ميانگين وزن تر و خشـك ريشـه   اثر نوع ظرف كشت بر وزن تر و خشك ريشه معني 

نيـز  بـر    سـايه سـار  اثر شيوه آرايش . دار نشدبيشتر از كيسه بود اما اثر حجم بستر بر اين صفت معني در گلدان

ها دار شد و در اثر اجـراي خمش در مقايسه با هرس، ميانگين وزن تر و خشك ريشهوزن تر و خشك ريشه معني

آزمايشي متعلق بـه گلـدان بـا حجـم      در برهمكنش عوامل و بيشترين ميانگين اين صفت ها) ۱جدول (افزايش يافت 

  ).۲جدول (ليتر و در صورت اجراي خمش بر روي گياهان بود  ۸بستر 
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دهنده در متر مربع، طول ساقه گـل دهنـده و    بر تعداد ساقه گل سايه ساراثر سطوح مختلف نوع ظرف كشت، حجم بستر كشت به ازاء هر گياه و شيوه مديريت  -۱جدول 

  .دمگل، قطر و طول غنچه

Table 1. Effect of different levels of container type, substrate volume per plant and method of canopy management on production count per 
square meter, flowering stem and peduncle length, bud diameter and length. 
  تيمارها

 Treatment 

تعدادساقه گل دهنده 

) ساقه در متر مربع(

Flowering stem 
count (shoot m-2)  

طول ساقه گل دهنده 

  )سانتيمتر(

Flowering stem 
length (cm) 

طول دمگل 

 )متريانتس(

Peduncle length 
(cm) 

) متر يليم(قطر غنچه 

Bud diameter 
(mm) 

) متر يليم(طول غنچه 

Bud length (mm) 

  ت کشتينوع ظرف

(Container type) 
  (Pot)گلدان 

 (Bag)سه يک

  

  

20.00a  
21.23a 

 
 
 

47.59a 
49.77a 

 
 
 

6.90a 
6.41b 

 
 
 

33.02a 
31.10b 

 
 
 

40.84a 
40.30a 

  اهيحجم بستر کشت به ازاء هر گ

(Substrate volume per plant)  
  (L 8)تر يل ۸

 (L 5)تر يل ۵

  

  

20.62a 
20.62a 

 
 
 

46.99b 
50.38a 

 
 
 

6.69a 
6.63a 

 
 
 

32.81a 
31.32b 

 
 
 

40.46a 
40.69a 

 ه ساريت سايريوه مديش

(Canopy management method)  
 (Bending)خمش 

 (Pruning)هرس 

 
 
 

17.25b  
23.98a 

 
 
 

54.20a 
43.17b 

 
 
 

6.90a 
6.42b 

 
 
 

33.13a 
31.00b 

 
 
 

41.56a 
39.59a 

† In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% level of probability using DMRT.     

  .باشند دار نمي اي دانكن معني آزمون چند دامنه% ۵ري در سطح هاي با حروف مشترك از نظر آما در هر ستون، ميانگين† 
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                 .Table1 continued                                                                                                                                                                             ادامه  -۱جدول 

قطر ساقه گل دهنده  Treatmentتيمارها 

) متر يليم(

Flowering stem 
diameter (mm) 

  )گرم(وزن تر گل 

Flowering fresh 
weight (g) 

وزن خشک گل 

  )گرم(

Flowering dry 
weight (g) 

شه يوزن تر ر

 Root) گرم(

fresh weight 
(g) 

شه يوزن خشک ر

  )گرم(

Root dry 
weight (g) 

سطح برگ ساقه 

 يليم(گل دهنده 

) تر مربعم

Flowering 
stem leaf area 

(mm2)  
  نوع ظرفيت کشت

(Container type) 
  (Pot)گلدان 

 (Bag)کيسه 

  

  

6.40a  
6.30a 

 
 
 

20.56a 
19.71a 

 
 
 

2.78a 
2.60a 

 
 
 

33.38a 
18.52b 

 
 
 

7.52a 
4.37b 

 
 
 

2016.9a 
4295.1b 

  هحجم بستر کشت به ازاء هر گيا

(Substrate volume per 
plant)  

  (L 8)ليتر  ۸

 (L 5)ليتر  ۵

  

  

6.27a 
6.43a 

 
 
 

21.05b 
19.23b  

 
 
 

2.82a 
2.56a 

 
 
 

28.03a 
23.87a 

 
 
 

6.39a 
5.50a 

 
 
 

4730.9a 
4581.1a 

 شيوه مديريت سايه سار

(Canopy management 
method)  

 (Bending)خمش 

 (Pruning)هرس 

 
 
 

7.15a  
5.55b  

 
 
 

21.78a 
18.49b 

 
 
 

3.04a 
2.34b 

 
 
 

31.59a 
20.32b 

 
 
 

7.16a 
4.73b 

 
 
 

5173.4a 
4138.6b 

† In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% level of probability using DMRT.   

  .باشند دار نمي اي دانكن معني آزمون چند دامنه% ۵هاي با حروف مشترك از نظر آماري در سطح  در هر ستون، ميانگين† 
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دهنده در متـر مربـع،    بر تعداد ساقه گل سايه سارمقايسه ميانگين برهمكنش سطوح مختلف نوع ظرف كشت، حجم بستر كشت به ازاء هر گياه و شيوه مديريت  -۲جدول 

  .طول ساقه گل دهنده و دمگل، قطر و طول غنچه

Table 2. Mean comparison for interaction of different levels of container type, substrate volume per plant and method of canopy 
management on production count per square meter, flowering stem and peduncle length, bud diameter and length. 

نوع ظرفيت کشت 

)ميلي متر(  

Container bud 
length type 

(mm) 

حجم بستربه ازاء 

 هر گياه

Substrate 
volume per 

plant 

شيوه آرايش 

 سايه سار

Canopy style 

تعداد ساقه گل دهنده 

)ساقه در متر مربع(  

Flowering stem 
count (shoots m-2) 

طول ساقه گل دهنده 

)سانتي متر(  

Flowering stem 
length (cm) 

طول دمگل 

)سانتي متر(  

Peduncle 
length (cm) 

قطر غنچه 

)ميلي متر(  

Bud 
diameter 

(mm) 

طول غنچه 

)ميلي متر(  

Bud 
diameter 

(mm) 
 
 
گلدان  (Pot) 

 
ليتر ۸  (8 L) 

مشخ (Bending) 18.93abc 49.38cd 7.09a 34.56a 42.83a 

هرس  (Pruning) 25.04ab 41.69e 6.94a 32.25ab 37.63a 

ليتر ۵  (5 L) خمش(Bending)  14.04c 57.23ab 6.81ab 33.13ab 40.91a 

هرس  (Pruning) 22abc 42.08e 6.78ab 32.17ab 42.01a 

 
 
 
کيسه  (Bag) 

ليتر ۸  (8 L) خمش(Bending) 17.1bc 
 

51.60bc 
 

6.66ab 
 

33.61ab 
 

40.92a 
 

هرس  (Pruning) 21.37abc 45.30cde 6.06bc 30.82bc 40.46a 

ليتر ۵  (5 L) مشخ (Bending) 18.93abc 58.58a 7.04a 31.22bc 41.58a 

هرس  (Pruning) 27.5a 43.62de 5.91c 28.77c 38.25a 

† In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% level of probability using DMRT.  

  .باشند دار نمي اي دانكن معني آزمون چند دامنه% ۵آماري در سطح هاي با حروف مشترك از نظر  در هر ستون، ميانگين†  

 w
w

w
.SID

.ir



Archive of SID

     .Table 2  continued                                                                                                                                            ادامه                                      -۲جدول 

ت کشت ينوع ظرف

)متر مربع يليم(  

Container type 

حجم بستر به 

اهيازاء هر گ  

Substrate 
vol. per 

plnat 

ش يوه آرايش

ه ساريسا  

Canopy styl 

قطر ساقه گل 

)متر يليم(دهنده   

Flowering 
stem diameter 

(mm) 

وزن تر گل 

)گرم(  

Flowering 
fresh weight 

(g) 

ل وزن خشک گ

)گرم(  

Flower dry 
weight (g) 

شه يوزن تر ر

)گرم(  

Root fresh 
weight (g) 

وزن خشک 

)گرم(شه ير  

Root dry 
weight (g) 

سطح برگ 

ساقه گل دهنده 

)متر مربع يليم(  

Flowering 
stem leaf 

area (mm2) 
گلدان  (Pot)  ۸ تريل (8 L) خمش(Bending) 7.04ab 23.73a 3.42a 47.62a 10.80a 5632.6a 

 5.83bc 19.93abc 2.52bc 22.90cde 5.34bc 4418.3b (Pruning)هرس

تريل ۵  (5 L) خمش(Bending) 7.45a 20.09abc 2.82abc 34.78b 6.45b 5389.4a 

 5.29c 18.50bc 2.37bc 28.23c 7.50b 4627.4b (Pruning)هرس

سهيک  (Bag)  ۸ تريل (8 L) خمش(Bending) 6.44abc 22.20ab 3.01ab 24.36cd 5.86bc 5448.8a 

 5.79bc 18.33bc 2.34bc 17.25ef 3.56cd 3423.7c (Pruning)هرس

تريل ۵  (5 L) خمش(Bending) 7.67a 21.12abc 2.93ab 19.60def 5.54bc 4222.9b 

 5.29c 17.20c 2.11c 12.90f 2.53d 4084.9b (Pruning)هرس

In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% level of probability using DMRT.   †  

  .باشند دار نمي اي دانكن معني آزمون چند دامنه% ۵هاي با حروف مشترك از نظر آماري در سطح  در هر ستون، ميانگين† 
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 ....ديريت سايه ساره بررسي اثر نوع ظرف كشت، حجم بستر و شيوه م

 ٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥

   سطح برگ ساقه گل دهندهسطح برگ ساقه گل دهندهسطح برگ ساقه گل دهندهسطح برگ ساقه گل دهنده

و بيشترين ميانگين سطح بـرگ مربـوط بـه     دار شددهنده معنيبر سطح برگ ساقه گل ظرف كشتنوع اثر  

داري بـر سـطح   اثر معني سايه سارداري بر اين صفت نداشت در حالي كه مديريت بستر اثر معنيحجم . گلدان بود

مقايسـه ميـانگين   ). ۱جـدول  (سبب افـزايش آن در مقايسـه بـا هـرس گرديـد       خمش گل دهنده داشت و برگ ساقه

ليتـر و در   ۸بسـتر  برهمكنش عوامل آزمايشي نشان داد كه بيشترين ميانگين سطح برگ مربوط به گلدان با حجـم  

ليتر بـه ازاء هـر گيـاه تحـت      ۸ليتري و كيسه با حجم بستر  ۵شرايط اجراي خمش بود كه با ميانگين آن در گلدان 

  ).۲جدول (داري نداشت تفاوت معني شرايط اعمال خمش
  

   بحث

رابطه با شيوه در شرايط اين پژوهش، ميانگين تعداد ساقه گل دهنده در متر مربع، تنها در  بر اساس نتايج،  

هـاي گـل دهنـده    ، به طوري كه اجراي خمش سبب كاهش تعداد ساقهدادداري نشان تفاوت معني سايه سارآرايش 

داري بـين تيمارهـاي   آزمايشي نيـز تفـاوت معنـي   ؛ چنان كه در برهمكنش عوامل گرديدبرداشت شده در متر مربع 

در مشاهده شده در اثر خمـش   اد ساقه گل دهندهكاهش تعدمورد هرس به صورت كاهش عملكرد وجود نداشت و 

در . باشـد مـي ) ۲۲(و در تضاد با گزارش ماسكاريني و همكـاران  ) ۱۸(همسو با نتايج آزمايش كيم و ليت ، وردگل 

  . گوناگون باشد هايرقمهاي متفاوت رسد اين اختالفات مربوط به پاسخنتيجه به نظر مي

 تـوان ، مـي )۲۱(ها از عوامل تعيين كننده پتانسيل توليد گل است شاخهبن با توجه به اين كه ميزان انشعابات  

ها در سيسـتم هـرس مـرتبط دانسـت     شاخهزايي بنحاضر را با انشعاب فزايش عملكرد مشاهده شده در پژوهشا

ن مـورد  هاي برداشت شده از گياهاطول ساقه نيانگينتايج نشان داد كه م ،در رابطه با طول ساقه گل دهنده  ).۱۸(

ليتر به ازاء هر گياه برداشت شدند، نسبت به ساير تيمارها به  ۵هاي با حجم بستر تيمار خمش كه از گلدان يا كيسه

مبني بر افزايش طول ساقه گل دهنـده در  ) ۱۸(هاي كيم و ليت اين نتيجه منطبق با يافته. بود داري بلندترطور معني

هاي توليدي در تيمارهـاي مـورد   شاخهتوان بلندي بنافزايش طول را مي داليل احتمالي. باشداثر كاربرد خمش مي

و تجمع اكسين در ناحيه خمش يافته و در نتيجه حذف آن در طرف ديگر بخش خمـش يافتـه برشـمرد    ) ۱۸(خمش 

  ).۲۰(هاي جديد به مصرف برسند هاي توليدي توسط گياه در رشد ساقهشود كربوهيدراتكه سبب مي

وزن تر و خشك ريشه در گلدان نسـبت بـه كيسـه ، از ايـن مسـئله در       ميانگيندار افزايش معنيبا توجه به   

هـاي هـوايي گيـاه بـه     شود چرا كه رشد اندامتوجيه افزايش ميانگين طول دمگل و قطر غنچه در گلدان، استفاده مي

  ). ۲۴(گيرد بستگي دارد ميهايي كه از طريق ريشه در اختيار آنها قرار جذب آب، مواد غذايي و نيز هورمون

مورفولوژيكي بسـياري   فيزيولـوژيكي و یـار تغييرهازايي دچگـياهان در پـاسخ به كـاهـش حـجم ريـشـه  

  ).۲۴(يابـد  هاي هـوايي افـزايش مـي   توده ريشه و اندام، زيستظرف كشتشوند و به طور كلي با افزايش اندازه مي

تـوان  دار نيسـت امـا مـي   ليتـري معنـي   ۸ها در حجم بسـتر  و خشك ريشهدر اين پژوهش اگر چه افزايش وزن تر 

ليتر به ازاء هر گياه را به جذب بيشتر آب و مواد غـذايي توسـط    ۸افزايش قطر غنچه و وزن تر گل در حجم بستر 

مشاهده شد كه ميانگين سطح برگ سـاقه گـل دهنـده در اثـر تيمـار خمـش       . ها در اين حجم بستر ارتباط دادريشه

يي در توان به بيشتر شدن كـارا مي ها در اثر خمش رادار قطر غنچهاين افزايش معني، بنابريافتداري افزايش معني

بيشتري در  مواد فتوسنتزيكه در نتيجه آن فتوسنتز محصول افزايش يافته و داد  نسبتفت نور در اثر خمش دريا

  ).۲۲(گيرد هاي مختلف گياه قرار ميدسترس بخش

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ان و همکارانيکازرون

 ٢٩٦٢٩٦٢٩٦٢٩٦

وجـود يـك    و در ايـن بـاره  ) ۳۱، ۲۲(شـود  قطر ساقه در اثر خمش در چندين گزارش مشـاهده مـي  افزايش   

كه بـا نتـايج پـژوهش حاضـر مبنـي بـر       ) ۲۲(رابطه موازي بين شاخص سطح برگ و قطر ساقه عنوان شده است 

شـاهده  چنان كه در بـرهمكنش عوامـل آزمايشـي نيـز م    . همخواني دارد ،متوسط سطح برگ بيشتر در تيمار خمش

داري بـا  و حجـم بسـتر تفـاوت معنـي     ظرف كشـت شد، قطر ساقه در تيمارهاي مورد عمل خمش صرفنظر از نوع 

نوک افزايش انباشت فروكتوز و گلوكز در . بوددار ها با ساير تيمارها معني در حالي كه اختالف آن نداشتيكديگر 

كه در پژوهش حاضـر  ) ۳۱(ه گزارش شده است هاي گل و طويل شدن ساقتمايزيابي آغازه ساقه در اثر خمش در

آزمايشـي نشـان داد كـه در    بـرهمكنش عوامـل   . با افزايش وزن تر وخشك گل در اثر تيمار خمش، همخـواني دارد 

داري ، تيمارهاي خمش يافته تفاوت معنـي و حجم بستر ظرف كشتصرفنظر از نوع  ،رابطه با وزن تر و خشك گل

  .داري از ميانگين باالتري برخوردارنداير تيمارها به طور معنيبا يكديگر ندارند و نسبت به س

دار كشت در گلدان نسبت به كيسه، با وجود يكسان بودن حجم بستر به ازاء هر گيـاه سـبب افـزايش معنـي      

هـا در كيسـه   عمقي اندك ريشـه رسد با توجه به گسترش كمتر و رشد كه به نظر مي گرديدوزن تر و خشك ريشه 

اي نسـبت بـه گلـدان باشـد كـه      كيسه ظرف كشتود فضاي بيشتر براي توسعه، ناشي از ارتفاع كمتر وج برخالف

هـايي كـه   ريشه). ۱۲(هاي بلندتر باشد شود با نگهداري آب زيادتر، نيازمند تهويه بيشتري نسبت به گلدانسبب مي

 ي را ندارند، بنابراين ساخته شـدن تنفسكنند امكان تأمين انرژي از طريق فرايند در بستر با تهويه ناكافي رشد مي

ATP هـا، تـوازن هورمـوني و جـذب عناصـر      شود كه اين انرژي براي رشد ريشههاي ريشه محدود ميدر سلول

آزمايش،  اين یتوان طبق داده هامي). ۱۶، ۲(هايي ضعيفتر بوده و كمتر گوشتي هستند ضروري است، چنين ريشه

نيز در نظر گرفت و يا مسئله ) ۹(زايي كمتر مجاور را در هم به دليل عمق ريشه هاي گياهاناحتمال فرورفتن ريشه

  .را عنوان كرد) ۲۸(اي گياهان پرورش يافته در كيسه هاي ريشهرقابت براي مواد غذايي و آب بين سيستم

واد هـا بـراي دريافـت مـ    ها بـه يكـديگر وابسـته اسـت و ريشـه     ها و ريشهاز آن جايي كه ميزان رشد شاخه  

، افزايش سطح فتوسـنتزي گيـاه در اثـر    )۲۴(دارند  نيازهاي هوايي گياه امهاي مختلف به اندفتوسنتزي و هورمون

 سايه سارها در رابطه با شيوه مديريت تواند عامل تأثيرگذار در رابطه با افزايش وزن تر و خشك ريشهخمش مي

ريشه در برهمكنش عوامل آزمايشي متعلق به گلـدان بـا   ميانگين وزن تر و خشك  نيشتريبر اساس نتايج، ب. باشد

  .شدليتر و در شرايط اعمال خمش بر روي گياهان حاصل  ۸حجم بستر 

ريشـه هـا و  يافتگي ريشـه دار ميانگين سطح برگ ساقه گل دهنده در گلدان، با توجه به توسعهافزايش معني  

 وزن تر و خشك ريشه در گلدان، از وابستگي ميزان نيانگيو نيز بيشتر بودن م ظرف كشتمويين در اين نوع  هاي

هاي كـوچكتر   كـاهش سطح برگ به صورت توليد برگ. قابل توجيه است) ۲۴(ها به يكديگر ها و شاخهرشد ريشه

از آن ). ۳۰، ۲۴، ۲۳(گزارش شـده اسـت    ش زيست توده ريشه در برخي محصول هاوكمتر در هر گياه در اثر كاه

هاي خميـده بـه عنـوان منبـع كربوهيـدرات و افـزايش سـطح        ، موفقيت كاربرد خمش به ساقهجايي كه به طور كلي

 درهـاي گـل دهنـده    افزايش ميانگين سطح برگ ساقه به احتمال ،)۱۹(شود ها نسبت داده مي فتوسنتزي توسط آن

قـال مـواد   باشـد، حاصـل انت  هاي تشكيل شـده مـي   تيمار خمش در آزمايش حاضر كه ناشي از بزرگتر بودن برگ

توده ريشه در تيمار خمش نيز افزايش زيست. هاي جديد بوده استها به سمت اين ساقه فتوسنتزي و كربوهيدرات

هايي مبني بر ارتباط بين زيست تواند عامل ديگري در توجيه افزايش ميانگين سطح برگ باشد، چنان كه گزارشمي

  ).۳۰، ۲۴، ۲۳(ر اندازه و تعداد موجود است توده ريشه و سطح برگ تشكيل شده در گياهان از نظ

تواند كمتر از گلدان باشد، اما به احتمال زياد در درازمدت تعويض اين اگر چه هزينه اوليه كاربرد كيسه مي  

ها و بسترهايشان و نيروي كار صرف شده، هزينه بيشتري را نسبت به كشت در گلدان كه چندين سال دوام كيسه
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اي بـه دليـل   هاي ريشه در پـرورش كيسـه  امكان شيوع بيماري ،بر اين افزون. كندده تحميل ميدهنه پرورشدارد ب

هـاي  باشد كه مسائل ذكر شـده در تأئيـد يافتـه   حاوي تك گياه مي يهاكشت چند گياه در يك كيسه بيشتر از گلدان

اگر چه در آزمايش حاضـر،   .اي استگلخانه یاي محصول هار رابطه با پرورش كيسهد) ۲۸(رودريگز و همكاران 

از آن جا كه بر هم خـوردن تـوازن ريشـه و    در مجموع كشت در گلدان، نتايج بهتري نسبت به كيسه نشان داد، اما 

بـراي   به طور كلي، )۲۴(كوتاه و بلند مدت داشته باشد  یتواند اثرهامي ظرف كشتاندام هوايي در ارتباط با حجم 

صـرفه اقتصـادي، نـوع محصـول و طـول دوره       بايستي به عواملي ماننـد  ظرف كشتگزينش نوع و حجم مناسب 

  اگر چه اجراي خمش در آزمايش حاضر سبب كـاهش عملكـرد در متـر مربـع شـد، امـا سـاير        . كشت توجه داشت

هاي دو رگ وردداري در رابطه با اين روش پرورش نشان دادند و چون در مورد بررسي برتري معني صفت هاي

رسـد  ، بـه نظـر مـي   )۱۵، ۱۳، ۳(شـوند  ، از معيارهاي مهم كيفيت در توليد محسوب مين صفت هاچاي هر يك از اي

گردد، قابـل  ها كه سبب افزايش قيمت فروش و رضايتمندي خريداران ميكاهش عملكرد از طريق افزايش كيفيت گل
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