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شاخه  رزهاي رويشي و زايشي چهار رقم  يژگ  ويبر سازي  باز جواناثر دو زمان هرس 
  در شرايط كشت بدون خاك) .Rosa hybrida L( بريده

  فرزاد نظري

  گروه علوم باغبانيدانشگاه كردستان، سنندج، 

  12/11/94 :تاريخ پذيرش  30/6/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
مورد استفاده قرار  شاخه بريدهاي و  هاي جهان بوده و به صورت گلداني، باغچه ترين گل يكي از جذاب )Rose( )ورد(گل رز 

، در گلخانه آنهاهاي سال از كشت بوته 5تا  4س از گذشت و پ اي استهميت ويژهاداراي  شاخه بريدهدر اين ميان، رز . گيرد مي
و نيز افزايش كيفيت شاخه  هابوته از بيشتر زمانيگيري به منظور بهره بنابراين. يابدكيفيت و ميزان توليد گل كاهش ميبه تدريج 

در ) اسفند اوايل =زمستان و آذراوايل  =پاييز(اين پژوهش با مقايسه دو زمان هرس  .سازي و هرس دارندجوان باز نياز به ،گل
در يكي از گلخانه) ’Soprano‘و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia( شاخه بريدهبر چهار رقم رز  1384-1385سال 
ساله  5اي ه بوته 1384سال و اسفند ماه  در آذر. شهرستان محالت انجام شد )Soilless culture( با كشت بدون خاكهاي 
با انجام هرس در اين دو زمان، . گره باقي ماند 5اي هرس شدند كه روي هر بوته سه شاخه و روي هر شاخه  به گونه يپيوند
هاي مورد بررسي  ويژگي. ها انجام شد به گل رفتند و داده برداري 1385 سال و ارديبهشت 1384 سال ها به ترتيب در بهمن بوته

قطر، تعداد گلبرگ،  دهنده، طول، وزن تر، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد برگچه، قطر و طول ميانگره ساقه گلتعداد، در اين پژوهش 
هاي  ر ويژگيتنتايج نشان داد كه در بيش .بود گل گل و همچنين ميزان كلروفيل برگ و شاخص كيفيتغنچه وزن تر و خشك 

 5گل رز پس از  شاخه بريدههاي  بنابراين در بوته .اثر بهتري دارد پاييزدر مقايسه با هرس در  زمستانشده، هرس در  گيري اندازه
، اگرچه الزم است با توجه به انجام شود )اسفندماهاوايل (زمستان در سازي  بازجوانبهتر است هرس  ،آنهاز ااستفاده سال 

  . هاي بيشتري در مورد ارقام مختلف صورت گيرد ها پژوهش گوناگوني بين رقم

 .رز، هرس، شاخص كيفيت، ميزان كلروفيل: هاي كليدي واژه

 f.nazari433@gmail.com: پست الكترونيكي ،08733620552: تلفننويسنده مسئول، 

  مقدمه
 )Rosaceae( )وردسانان(از تيره رزاسه  )Rosa( جنس رز

 و12(رقم است  20000گونه و  150بوده و داراي بيش از 
ترين محصوالت تجاري در سرتاسر  رز يكي از مهم ).13

با ) اي باغچه(باشد زيرا براي استفاده در فضاي سبز  دنيا مي
شاخه گلداني و ( ارزش بوده و نيز به عنوان گياهان زينتي

از ). 21(، دارويي و همچنين غذايي كاربرد دارند )بريده
 "ها ملكه گل″به عنوان  آنهارزها به خاطر زيبايي و عطر 

ها سال پيش از پيدايش انسان  و ميليون) 18(برند  نام مي

دنيا  اند و هيچ گلي در روي كره زمين در حال رشد بوده
وجود ندارد كه به اندازه آن داراي تاريخي رمانتيك، قابل 

شاخه  رزدر اين ميان، ). 11(ستايش و ثبت شده باشد 
و نيز ساالنه ميلياردها  است بااليياهميت  داراي بريده

از اين رو، اين گل  .رسد شاخه از آن در دنيا به فروش مي
صادراتي در ترين اقالم  به عنوان يكي از مهم شاخه بريده

باشد و بدين منظور، توجه به   ها در جهان مي ميان گل
 اي برخوردار هژويپرورش اين گل در كشاورزي از اهميت 
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نياز به هرس منظم  اي باغچههرچند كه بيشتر رزهاي . است
براي  كارآمديك روش مديريتي  ،هرسساليانه دارند ولي 

). 23 و17(باشد  مياي نيز  رزهاي گلخانهصنعت پرورش 
هرس يك روش بسيار مهم و اي،  هاي رز باغچه در بوته

 دهي گليش و نيز افزا تر و مناسب ضروري براي رشد بهتر
ارزش زيبايي شناختي هاي با كيفيت و داراي  با گل آنها

 بهو اي  به طور معمول رزهاي باغچه. بودمناسب خواهد 
يك هرس سنگين  به) Hybrid tea(ويژه انواع دورگه چاي 

در اواخر زمستان و يك هرس سبك در فصل رشد نياز 
كنترل رشد و نمو  ،رز  هاي هدف از هرس گل). 10(دارند 

 )سايه سار(تاج پوشش داخل  در ، افزايش جذب نورها آن
)Canopy( و همچنين سهولت در  ها ، تهويه بهتر بين بوته

افزون . باشد ميو چيدن گل انجام عملياتي مانند سمپاشي 
تغيير در نوسانات تقاضاي گل در طول به داليل  ،اينبر 

اي  از اهميت ويژه شاخه بريدهرزهاي  هرس ،سالفصول 
 برداشت گل برخوردار استو دهي  گلدر تنظيم زمان 

بوده و به  قوينسبتاً  داراي غالبيت انتهايي ،رز بوته ).27(
و  طور معمول چرخه رشدي جديد در آن پس از سرزني

بنابراين در رز . شود رهايي از غالبيت انتهايي شروع مي
گياه نقش مهمي در توليد گل ) معماري(مديريت ساختار 

در طول سال دارد و نيز نمو گياه و كيفيت شاخه گل را 
گل در  ،اي رزهاي گلخانهدر ). 9(دهد  تحت تاثير قرار مي

-Self( خودانگيزبه صورت  نموهاي در حال  شاخه

inductive( تحت تاثير طول روز دهي  گل. يابد آغازش مي
باشد و به طور معمول به عنوان گياهان روز  و دما نمي

شوند و نيز با فراهم شدن شرايط  خنثي در نظر گرفته مي
به ). 23(دهد  رخ ميدهي  گل در سرتاسر سال مناسب رشد

عمليات هرس و  اي دو گلخانه رزهايطور معمول در 
در اين  كه شود شاخه انجام مي )Bending( سازي خم

و  )De-budding( حالت هرس بيشتر شامل جوانه برداري
بيشتر پژوهشگران بر  .)9( باشد مي برداشت شاخه گل

باقي مانده روي بوته رز  )Foliage( اهميت سطح برگساره
به طور . )25( پس از هرس، بر رشد بعدي آن تاكيد دارند

هاي  ايجاد شمار زيادي از سينكمعمول گياهان رز با 
به هرس واكنش نشان  )Metabolic sinks( متابوليكي

 ها اثر اصلي هرس بيشتر بر جريان كربوهيدرات. دهند مي
هاي پايين گياه مطالعه  اي در بخش به سمت نواحي ذخيره

هاي جديد ممكن  رشد شاخساره). 27 و12، 1(شده است 
اي  ذخيرههاي  است سبب تخليه موقت متابوليت

تر شود و اين منجر به كاهش در توليد  هاي مسن شاخساره
مسن (پس از يك دوره طوالني مدت رشد ). 25(گل شود 
تواند ذخايرش را به  گياه مي ،با انجام هرس) شدن بوته

را ) توليد گل(طور كامل يا جزئي بهبود ببخشد و عملكرد 
تگي به بس ،ترميم كند و به طور معمول ميزان بهبود ذخاير

). 25(و زمان آن دارد ) از لحاظ شدت هرس(ارتفاع هرس 
هاي مختلف  و تجمع آن در بخش ها حركت كربوهيدرات

گياهان چوبي به وسيله شرايط محيط و تيمارهاي گياهي 
نفوذ  ،با انجام هرس شاخساره .)3( گيرد تحت تاثير قرار مي

بهبود يافته و تاج پوشش و پراكنش نور در بخش داخلي 
بيشتري قرار نور تر در معرض تابش  هاي مسن نيز برگ

تر ممكن است در مقايسه با  هاي مسن برگ. خواهند گرفت
هاي متفاوتي نسبت به تابش  تر واكنش هاي جوان برگ

) 2(و رز ) 19(داشته باشند كه اين در گياهاني مانند قهوه 
 در واقع اين نوع هرس سبب باز. گزارش شده است

 Rejuvenation of( يهاي فتوسنتز تسازي نسب جوان

photosynthesis rates( حائز شود كه در گل رز خيلي  مي
تر و در سايه قرار گرفته  هاي مسن برگ زيرا اهميت است،

افزايش فتوسنتز چنين  .گيرند مجددا در معرض نور قرار مي
 هاي سبب فراهم شدن آسيميالت ،هايي برگ

)Assimilates( ها و متعاقب آن شكفتن و  بيشتر براي جوانه
البته ممكن است  ).2(شود  ها مي شروع رشد مجدد آن

ميزان سبب كاهش حذف زياد برگساره در انجام هرس، 
 شودفتوسنتز آن تضعيف و  تاج پوششدريافت نور توسط 

رشد و  يافته كاهش ها ذخيره كربوهيدراتدر نهايت و 
دريافتند ) 2007(و همكاران  كاالتايود). 12(محدود شود 
اي هرس شده توانايي بيشتري براي واكنش  رزهاي گلخانه
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به نورهاي فتوسنتزي در مقايسه با گياهان هرس نشده 
همچنين گزارش كردند كه در گياهان هرس شده . دارند

نيترات ريداكتاز بيشتر است و اين به دليل  تميزان فعالي
تجمع كمتر  سبب اهان وفعاليت فتوسنتزي بيشتر در اين گي

NH4
 برداشت ژهيبا انجام هرس و به و. شود ها مي در برگ +

كه هم  يكيمتابول يها ها در رز، تعداد مصرف كننده گل
شوند  يشده در بوته م رهيذخ يها دراتيكربوه هيسبب تخل

 يها به سمت بخش ها دراتيو هم مانع حركت كربوه
 نيبنابرا دنابي ي، كاهش مشوند مي اهيگ نييپا

موجود در بوته سبب توسعه  هاي دراتيكربوه
كه  شدهگزارش . شوند يم ديگل دهنده جد يها شاخساره

 اي بستگي به شدت سرزني توليد زمستانه رزهاي گلخانه
)Cutting-back( حذف همچنين . گياه در طول بهار دارد

مقدار زيادي از تاج پوشش گياه در طول بهار منجر به 
گل در زمستان خواهد شد و چنانچه اين كاهش توليد 

سبب با اينكه  ،سرزني با تاخير و در پاييز انجام شود
اما عملكرد  شود ميتوليد گل در اواسط زمستان افزايش 

تا  4اي  رزهاي گلخانه. )25( يابد كل در زمستان كاهش مي
ساله عملكرد خوبي دارند، پس از آن بتدريج عملكرد و  5

چنانچه هدف يابد و  كاهش مي هاي گل كيفيت شاخه
به طور ها در گلخانه باشد  گيري از اين گل نگهداري و بهره

در شهرستان همچنين . ها را هرس كرد معمول بايد اين بوته
 پرورش دهندگانمحالت، پاكدشت و ساير نقاط كشور 

، شاخه بريدههاي رز  بوته از كشتسال  5تا  4گل پس از 
براي خارج كرده و به همان صورت گلخانه  را از آنها

 ،به دليل عدم هرس كه كنند عرضه ميكشت در فضاي سبز 
. سازي نشده و عمكلرد مناسبي ندارند جوانها اين بوته

 پژوهش با بررسي دو زمان هرساين بدين منظور 
هاي  بر ويژگي )اسفنداوايل =و زمستان آذراوايل =پاييز(

در شهرستان  بريدهشاخه ار رقم رز هچرويشي و زايشي 
  .محالت انجام شد

  مواد و روشها

در  با كشت بدون خاكهاي  اين پژوهش در يكي از گلخانه
دقيقه  23درجه و  53 با عرض جغرافياي شهرستان محالت

در دقيقه شرقي  30درجه و  50شمالي و طول جغرافيايي 
استفاده از نوع تونلي  موردگلخانه  .استان مركزي انجام شد

آن پوشال و پنكه  خنك كنندهلن و سيستم يبا پوشش پلي ات
هاي آب گرمي بود كه در  سيستم گرمايشي آن لوله .بود

هاي  از بخاري اهي همد، كه گدنكف گلخانه تعبيه شده بو
براي تامين نور تكميلي گلخانه، از . شد گاز سوز استفاده مي

استفاده PARS, 250W) (فشار  هاي سديمي پر المپ
ساعت و نور تكميلي گلخانه را در 18، كه طول روز شد مي

كرد و همچنين ميانگين دماي شبانه  روزهاي ابري تامين مي
و  بود سلسيوسدرجه  30تا  26و  18تا  16روز به ترتيب 

در  .بوددرصد  75تا  70رطوبت نسبي گلخانه حدود  نيز
 از نوع دورگه چاي شاخه بريده رزرقم  4اين پژوهش از 

و  ’African Dawn’ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia‘هاي به نام
‘Soprano’ قرمز -زرد(دو رنگ  :هاي به ترتيب به رنگ( ،

پيوند -به روش قلمهكه  زرد، سفيد و قرمز استفاده شد
 Rosaروي پايه  )Cutting- graft (stenting)( )استنتيگ(

canina cv. Inermis طرح آماري به كار  .يافته بودند تكثير
كامال رفته در اين پژوهش، فاكتوريل در قالب طرح 

و  اوايل آذر: پاييز(زمان هرس  تصادفي با دو فاكتور
هر (تكرار  4و در ) رقم 4(و رقم ) اوايل اسفند: زمستان

. بود) و در هر گلدان يك بوته كشت شد گلدانتكرار يك 
فاده شد و ليتري است 10هاي  براي كشت گياهان از گلدان

+ پراليت  %20+ كوكوپيت  %70استفاده  وردمحيط كشت م
با به صورت يكسان ها  بوتههمه . پوكه معدني بود 10%

: بر حسب ميلي مول در ليتر(محلول تهيه شده در گلخانه 
NO3

-: 13.2 ،H2PO4
-: 1.5،  SO4

2-: 1.2 ،NH4
+: 0.9 ،K+: 

4.9 ،Ca2+: 4.5 ،Mg2+: 1.1 ،pH: 5.5-6.0 وEC: 1.9 dS 

m-1( اي تغذيه  به صورت كود آبياري و با سيستم قطره
ر طول اين پژوهش براي پيشگيري از د. )3( شدند مي

ها و آفات در زمان مناسب  آلودگي گياهان با انواع بيماري
با توجه به اين كه توليد تجاري  .اقدام الزم صورت گرفت
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باشد  مي 5تا  4هاي  اي در گره هاي گلخانهرزشاخه گل در 
اي هرس شدند  به گونه 1384آذرماه اوايل در ها  بوته ،)6(

و روي هر شاخه تقريبا هم قطر كه روي هر بوته سه شاخه 
، به )هرس از نوع شديد يا سنگين( ماند گره باقي 5

همچنين  .اي كه آخرين گره به سمت بيرون بوته باشد گونه
و تعداد  شاخه خم شده با طول 3ها  روي هر كدام از بوته

 ،هرس از پس .مساوي نگه داشته شدجوانه و برگ 
با  .تصادفي در گلخانه چيده شدند ها به صورت گلدان

ماه ها در بهمن  بوته ،1384سال  آذراوايل انجام هرس در 
 براي. ها انجام شد به گل رفتند و داده برداري همين سال
همانند  1384 سال اسفنداوايل ها در  بوته هرس دوم،

ها در ارديبهشت  ريحله اول هرس شدند و داده بردامر
بررسي در اين  وردم پارامترهاي .صورت گرفت 1385سال 

تر، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد برگچه، قطر و   پژوهش وزن
دهنده، طول، قطر، تعداد گلبرگ،  طول ميانگره ساقه گل

گل و همچنين ميزان كلروفيل برگ غنچه تر و خشك   وزن
هاي  ساقه با رسيدن زمان برداشت .كيفيت بودو شاخص 

كه به ( آنهاسانتي متر از پايين  4با نگه داشتن   )7( گل
، روي بوته) جوانه برگي بود 3تا  2طور معمول داراي 
 .گيري شد دهنده تا زير نهج گل اندازه طول كل ساقه گل
با ترازوي ديجيتالي ساقه گل، وزن آن  پس از برداشت

با دقت يك صدم گرم  Sartoriusآزمايشگاهي قابل حمل 
، قطر شاخه در سه نقطه پايين، همچنين .شد گيري اندازه

ها  گيري و ميانگين آن وسط و باال با كوليس ديجيتال اندازه
سپس قطر غنچه گل در قسمت پايين و وسط . محاسبه شد

دست هميانگين آن بگيري شده و  با كوليس ديجيتال اندازه
گل از محل رويش گلبرگ در روي  غنچه طول و نيز آمد

گل از قسمت  پس از اين. گيري شد نهنج تا باالي آن اندازه
و  گيري شد زير تخمدان از شاخه جدا شد و وزن آن اندازه

دهنده  هاي موجود روي ساقه گل تعداد كل برگ نيز
از آنجا كه . شدگيري  ها اندازه و طول ميانگرهشمارش 

هاي  به صورت مركب هستند، تعداد برگچه رزهاي  برگ
دهنده   هاي موجود روي ساقه گل تشكيل دهنده تمام برگ

شاخص كيفيت  ،دهنده  گلپس از قطع ساقه  .شمارش شد
دهنده بر طول ساقه  به روش تقسيم وزن تر ساقه گل

هاي جدا شده از ساقه  گل ).15(گيري شد  دهنده اندازه گل
ساعت در آون  48دهنده، پس از خشك شدن به مدت  گل

در هردو زمان . وزن شدند سلسيوسدرجه  75در دماي 
هاي نزديك به  برداشت، مقدار كلروفيل شماري از برگ

ابتدا  ):14و  13(گيري شد  غنچه گل به شرح زير اندازه
يك گرم برگ توزين شد، سپس در هاون قرار داده شده و 

شد و پس از هاون  هبه آن افزود %80ميلي ليتر استون  5
شدن، در استوانه مدرج ريخته شده و حجم آن با استون 

 8دقيقه در  10ميلي ليتر رسانده شد و به مدت  10به  80%
سپس با جداكردن . هزار دور در دقيقه سانتريفيوژ شد

ها، مايع زالل حاوي كلروفيل براي بار دوم به  ناخالصي
با استفاده از دستگاه . ه شدميلي ليتر رساند 10حجم 

 645و  663اسپكتروفتومتر اعداد مربوط به دو طول موج 
بر اساس فرمول زير . نانومتر از روي دستگاه خوانده شد

ميزان كلروفيل بر حسب ميلي گرم در گرم وزن تر به 
  :  )16( دست آمد

  
عبارت بود از مقدار عددي كه در دو طول  Dكه در آن 

نانومتر از روي دستگاه اسپكتروفتومتر  645و  663موج 
ها از نرم افزار آماري  براي تجزيه آماري داده.  خوانده شد

MSTAT-C 5ها در سطح احتمال  استفاده شد و ميانگين %
  .اي دانكن مقايسه شدند با آزمون چند دامنه

  نتايج
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر زمان هرس به تنهايي 

گيري شده به جز طول ميانگره  صفات اندازه همهبر 
همچنين اثر رقم به تنهايي بر ). 1جدول (دار است  معني

دار بود و تنها صفت  گيري شده معني همه صفات اندازه
 تحت تاثير قرار نگرفت يدار معنيبه طور تعداد ساقه گل 

اثر برهمكنش زمان هرس و رقم بر بيشتر ). 1جدول (
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معني % 5يا  %1در سطح احتمال  دهش بررسيپارامترهاي 
داري بود ولي در صفاتي مانند تعداد و قطر ساقه گل، قطر 

  ).1جدول (دار نبود  غنچه گل و وزن خشك گل معني

، ’African Dawn'‘ ،‘Iliosچهار رقم ( رقم و )پاييز و زمستان(هرس  زمان اثر)  ميانگين مربعات(خالصه تجزيه واريانس  -1جدول 
‘Maroussia’  و‘Soprano’ (شاخه بريده رز رقم چهار گيري شده برخي از پارامترهاي اندازه بر )Rosa hybrid L.(  

 ميانگره طولوزن تر ساقه گلساقه گل قطرساقه گل  طول تعداد ساقه گل آزادي درجه  منابع تغييرات
برگ تعداد

 ساقه گل
 تعداد برگچه

  گلساقه 
 شاخص
  كيفيت

  ns64/0  **76/16 **67/335  **42/0 18/1394** 62/4** 18/84** 03/7**  1  زمان هرس
  ns36/2 **91/244 **28/3 **48/198 **43/11  **46/18 **98/435  **10/0  3 رقم

  ns45/0  **87/134  ns35/0  **99/149  *82/0  **25/8  **89/138  **03/0  3  رقمزمان هرس
  05/0  46/5  39/0  20/0 85/0 25/0 49/1 82/0  24 خطا

  65/8  72/3  90/4  02/10  12/2  51/8  26/2  48/10  -  ضريب تغييرات
 .درصد و غير معني دار 5درصد، معني دار در سطح احتمال  1به ترتيب معني دار در سطح احتمال  nsو  *، **

  ....1ادامه جدول 

خشك غنچه گل وزن گل  تر غنچه وزن  گل  طول غنچه گلقطر غنچه گلبرگتعداد ميزان كلروفيل برگآزادي درجه  منابع تغييرات
  95/0**  92/31**  17/1* 20/4** 10/25** 03/0**  1 زمان هرس

  43/1**  55/155**  19/9**  10/1**  65/7721**  03/0**  3  رقم
  ns01/0 *81/8 ns25/0 **71/3  **56/1  ns04/0  3  رقمزمان هرس

  11/0  21/0  25/0  13/0  91/1  01/0  24  خطا
  53/15  94/3  09/11 92/12 66/2 03/6  -  ضريب تغييرات

  .و غير معني دار%  5، معني دار در سطح احتمال % 1به ترتيب معني دار در سطح احتمال  nsو  *، **

برهمكنش بين زمان هرس و رقم : ساقه گل طول و تعداد
و در هيچكدام ) 1جدول ( دار نبود گل معني ساقه بر تعداد
داري در تعداد ساقه گل در هر دو  ها، تفاوت معني از رقم

تعداد ساقه در هر چهار رقم هرچند  ،زمان هرس ديده نشد
و  بيشترين. بيشتر از هرس پاييز بود زمستاندر هرس گل 

پس از هرس زمستانه و به ترتيب  گل ساقهتعداد  كمترين
 African‘و ) شاخه Ilios’ )10‘ هاي رقم پاييزه و در

Dawn’ )75/7 هاي  رقم .)1شكل ( دست آمدهب) شاخه
هاي  مورد استفاده در اين پژوهش از نظر طول ساقه واكنش

 African‘هاي  در رقم. متفاوتي به دو زمان هرس داشتند

Dawn’ و‘Soprano’  طول ساقه گل برداشت شده در
ولي اين  ،ارديبهشت ماه در مقايسه با بهمن ماه بيشتر بود

برخالف اين، . دار بود معني ’Soprano‘تفاوت تنها در رقم 
ل برداشت گ هاي ساقه ’Maroussia‘و  ’Ilios‘ دو رقمدر 

ند هر چند كه تفاوت دبلند تر بو نسبتاً شده در بهمن ماه 

هاي برداشت شده در ارديبهشت ماه  هداري با ساق معني
  . )2شكل ( نداشتند

  

  
در چهار  برهمكنش اثر زمان هرس و رقم بر تعداد ساقه گل -1شكل 

) ’Soprano‘و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(رقم 
حروف متفاوت در باالي (). .Rosa hybrid L(رز شاخه بريده 

آزمون % 5تيمارها در سطح  دار ها نشان دهنده اختالف معني ستون
  ). دانكن است
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در چهار رقم  برهمكنش اثر زمان هرس و رقم طول ساقه گل -2شكل 

)African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia’  و‘Soprano’ ( رز
ها  حروف متفاوت در باالي ستون(). .Rosa hybrid L(شاخه بريده 

  ).آزمون دانكن است% 5دار تيمارها در سطح  نشان دهنده اختالف معني

سبب افزايش قطر  زمستانههرس : تر ساقه گل قطر و وزن
هر چهار رقم  در شد و پاييزههرس  اساقه گل در مقايسه ب

قطر بيشتري  زمستاناز هرس  دست آمده پسههاي ب شاخه
تفاوت قطر ساقه  ’Maroussia‘داشتند كه البته تنها در رقم 
با توجه به نتايج، رقم . دار نبود بين دو زمان هرس معني

‘Soprano’ زمستانه تري نسبت به هرس  واكنش مناسب
در مورد طول و قطر ساقه گل ها  درمقايسه با ساير رقم

داراي طول و ها  ساقه اين هرسبا انجام زيرا  است داشته
  .)3شكل ( ندا داري بوده قطر مناسب و معني

  
در چهار  بر قطر ساقه گلبرهمكنش اثر زمان هرس و رقم  -3شكل 

) ’Soprano‘و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(رقم 
حروف متفاوت در باالي (). .Rosa hybrid L(رز شاخه بريده 

آزمون % 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني ستون
  ).دانكن است

برهمكنش بين زمان هرس و رقم بر وزن تر ساقه گل 
رقم مورد استفاده در  4و در تمامي  )1جدول ( بود دار معني

هاي برداشت شده در ارديبهشت ماه در  اين پژوهش، شاخه
بيشترين . مقايسه با بهمن ماه داراي وزن تر بيشتر بودند

هاي  تفاوت بين وزن تر ساقه در دو زمان برداشت در رقم
‘African Dawn’  و‘Soprano’  مشاهده شد و نيز بيشترين

 African‘مربوط به رقم ) گرم 5/59(وزن تر ساقه گل 

Dawn’ 4شكل (دست آمد هو در هرس زمستانه ب.(   

  
در  برهمكنش اثر زمان هرس و رقم بر وزن تر ساقه گل -4شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).آزمون دانكن است

هاي  شاخه: تعداد برگ و برگچه ساقه گل ،طول ميانگره
دست آمده پس از هرس زمستانه داراي طول ميانگره  گل به
دست آمده پس از هرس پاييزه  هاي به تر از شاخه كوتاه

 ’Ilios‘بودند البته هر چند كه اين تفاوت تنها در رقم 
و كمترين طول ميانگره به ترتيب  بيشترين. دار بود معني

 ’Maroussia‘ هاي زمستانه و در رقمپاييزه و پس از هرس 
 )سانتي متر 35/3( ’African Dawn‘و  ) سانتي متر 57/6(

ها در هر دو زمان هرس تفاوت  رقممشاهده شد كه با ساير 
برهمكنش زمان هرس  ).5شكل (داري داشتند  كامال معني

دار بود و در  و رقم بر تعداد برگ و برگچه ساقه گل معني
هاي برداشت  تمامي ارقام هر دو ويژگي ياد شده در شاخه

شده در ارديبهشت ماه بيشتر از بهمن ماه بود و كامال 
بيشترين تعداد برگ . داشتندداري با هم  تفاوت معني
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به  45/77(و برگچه ) عدد به ازاي هر شاخه گل 88/15(
هاي  و در شاخه ’Soprano‘در رقم ) ازاي هر شاخه گل

 6شكل (برداشت شده پس از هرس زمستانه به دست آمد 
  ).7و 

  
اثر برهمكنش زمان هرس و رقم بر طول ميانگره ساقه گل در  -5شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).آزمون دانكن است

  
اثر برهمكنش زمان هرس و رقم بر تعداد برگ ساقه گل در  -6شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).آزمون دانكن است

نتايج : ميزان كلروفيل برگساقه گل و  شاخص كيفيت
 اين پژوهش نشان داد كه زمان هرس بر شاخص كيفيت

هاي برداشت  گل رز تاثير گذار است و تمامي شاخهساقه 
با بهمن ماه داراي  مقايسهشده در ارديبهشت ماه در 
  .شاخص كيفيت باالتري بودند

  
عداد برگچه ساقه گل در تاثر برهمكنش زمان هرس و رقم بر  -7شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).آزمون دانكن است

 African Dawn’ )16/1‘بيشترين شاخص كيفيت در رقم 
و پس از هرس زمستانه مشاهده شد كه ) گرم بر سانتي متر

داري  ها در هر دو زمان هرس تفاوت معني با ساير رقم
داشت و نيز كمترين مقدار آن پس از هرس پاييزه و در 

دست آمد كه  به) گرم بر سانتي متر Soprano’ )61/0‘رقم 
در همين زمان هرس تفاوت  ’Maroussia‘با رقم 

  .)8شكل ( داري نداشت معني

  
اثر برهمكنش زمان هرس و رقم بر و شاخص كيفيت ساقه  -8شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(گل در چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).آزمون دانكن است

ميزان كلروفيل برگ رز تحت تاثير دو زمان هرس قرار 
از هرس گرفت و در همه ارقام ميزان كلروفيل برگ پس 
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و  ’Ilios‘هاي  زمستانه بيشتر بود كه اين تفاوت تنها در رقم
‘Maroussia’ بيشترين ميزان كلروفيل پس از . دار بود معني

هرس زمستانه و كمترين مقدار آن پس از هرس پاييزه به 
بود كه با  ’Ilios‘  و ’Soprano‘ هاي ترتيب مربوط به رقم

شكل (داري نداشتند  هاي ديگر تفاوت معني برخي از رقم
9.(  

  
برهمكنش اثر زمان هرس و رقم بر مقدار كلروفيل برگ در  -9شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).دانكن استآزمون 

اثر زمان هرس بر : گلغنچه قطر و طول تعداد گلبرگ، 
 African‘و  ’Soprano‘هاي  تنها در رقمتعداد گلبرگ گل 

Dawn’ برداشت شده در هاي  و در شاخهدار بود  معني
بيشترين تعداد . بيشتري مشاهده شد تعداد ارديبهشت ماه

 گلبرگ گل در هر دو زمان هرس مربوط به رقم
‘Maroussia’  10شكل (بود.(  

  
برهمكنش اثر زمان هرس و رقم بر تعداد گلبرگ گل در  -10شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).دانكن است آزمون

به طور  ’Soprano‘و ’Ilios‘هاي  قطر غنچه گل در رقم
داري تحت تاثير دو زمان هرس قرار گرفت و در  معني
هاي برداشت شده پس از هرس زمستانه قطر غنچه  شاخه

گل به ترتيب، غنچه بيشترين و كمترين قطر . گل بيشتر بود
هاي  سانتي متر به ترتيب مربوط به رقم 21/2و  56/3

‘Maroussia’  و زمستانپس از هرس‘African Dawn’ 
  .)11شكل ( بود پاييزپس از هرس 

  
گل در چهار غنچه برهمكنش اثر زمان هرس و رقم بر قطر  -11شكل 

) ’Soprano‘و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(رقم 
حروف متفاوت در باالي (). .Rosa hybrid L(رز شاخه بريده 

آزمون % 5دار تيمارها در سطح  نشان دهنده اختالف معنيها  ستون
  ).دانكن است

با تحت تاثير زمان هرس قرار گرفت و گل  غنچه طول
هاي  مقدار آن در شاخه ’Maroussia‘اينكه در رقم 

برداشت شده پس از هرس زمستانه بيشتر بود اما در ساير 
  .)12شكل ( در اين زمان كمتر بود طول غنچه گلها  رقم

  
گل در چهار  غنچهبرهمكنش اثر زمان هرس و رقم بر طول  -12شكل 
) ’Soprano‘و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(رقم 
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حروف متفاوت در باالي (). .Rosa hybrid L(رز شاخه بريده 
آزمون % 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني ستون

  ).دانكن است

گل به طور غنچه  وزن تر: گل غنچه وزن تر و خشك
 رقم 4هر داري تحت تاثير زمان هرس قرار گرفت و  معني

با هاي  غنچهداراي هاي گل  ، شاخهزمستانهرس شده در 
هاي هرس شده در پاييز  نسبت به بوته يوزن تر بيشتر
گل به  وزن تر غنچه بيشترين و كمترين . توليد كردند

پس ) گرم Maroussia’ )55/18‘هاي  ترتيب مربوط به رقم
پس از هرس  )گرم Soprano’ )98/6‘و زمستانهاز هرس 

  .)13شكل ( بود پاييزه

  
گل در  غنچهاثر برهمكنش زمان هرس و رقم بر وزن تر  -13شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() متفاوت حروف

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).آزمون دانكن است

رقم مورد استفاده پس از هرس زمستانه  4با اينكه هر 
هايي با وزن خشك بيشتر بودند اما اين تفاوت  داراي غنچه

دار بود و در ديگر ارقام  معني ’Soprano‘تنها در رقم 
  ). 14شكل ( مشاهده نشدداري  تفاوت معني

  
  گل غنچهاثر برهمكنش زمان هرس و رقم بر وزن خشك  -14شكل 

و  ’African Dawn'‘ ،‘Ilios’ ،‘Maroussia(در چهار رقم 
‘Soprano’ ( رز شاخه بريده)Rosa hybrid L. .() حروف متفاوت

% 5دار تيمارها در سطح  ها نشان دهنده اختالف معني در باالي ستون
  ).دانكن استآزمون 

  بحث
صنعت به طور كلي هرس يك روش مديريتي مفيد براي 

به هرچند كه ) 26و  17(باشد  اي مي رزهاي گلخانهپرورش 
افتد و  به تاخير ميدهي  گل طور معمول با هرس شديد

حتي ممكن است در يك بازه زماني عملكرد را كاهش دهد 
گل  ولي در دراز مدت اثرات بارزي را بر كميت و كيفيت

همچنان كه در نتايج مشاهده شد با انجام . رز خواهد داشت
دار  هرس تعداد ساقه گل تحت تاثير قرار گرفت ولي معني

با وجود اينكه تعداد ساقه گل يك صفت ژنتيكي . نبود
است ولي در بيشتر موارد عوامل محيطي و عملياتي مانند 

همچنين با . سازي شاخه بر آن تاثير دارند هرس و خم
وجه به اينكه شرايط محيط گلخانه در تمامي فصول تا ت

حدي يكسان است ولي نتايج اين پژوهش نشان داد كه 
ماه در مورد تعداد گل  ماه نسبت به آذر هرس در اسفند

گل رز از گياهاني است كه جهت  .داراي برتري نسبي است
هاي بيشتر و با كيفيت مناسب به ميزان نور بااليي  توليد گل

كه در اين راستا متاسفانه خيلي از پرورش  )7( داردنياز 
دهندگان اين گل به ويژه در ايام زمستان به منظور كاهش 

هاي گلخانه را خاموش  هزينه برق، تمام شب المپ
همچنين رشد و نمو گياهان رز عمدتا توسط . كنند مي

 Bud break of the( هاي جانبي شكفتن جوانه شاخساره

axillary shoots(  هاي پايگاهي شاخه و )Bottom breaks 

(renewal shoots)( شود  تعيين مي)با كمبود نور تعداد ). 6
شاخه گل كاهش يافته و نيز به دليل افزايش تعداد 

ميزان عملكرد قابل فروش  )Blind shoots( هاي كور شاخه
شاخه  هاي روي بن بايد و نيز خيلي از جوانه كاهش مي
كاالتايود همچنين در اين راستا ). 25و  7(شوند  شكفته نمي
اي هرس شده  دريافتند رزهاي گلخانه) 2007(و همكاران 

توانايي بيشتري براي واكنش به نورهاي فتوسنتزي در 
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پس همسو با نتايج اين . مقايسه با گياهان هرس نشده دارند
پژوهشگران احتماال افزايش تعداد ساقه گل پس از هرس 

هرس پاييزه به دليل افزايش جذب  زمستانه در مقايسه با
نور و اين به نوبه خود سبب شكفتن جوانه هاي بيشتر در 

اگر اين البته هر چند كه  .قسمت پايين بوته شده است
تفاوت گرفت  تحقيق در دو يا سه سال متوالي انجام مي

 تعداد ساقه در گياهان هرس شده در پاييز و زمستان
اساسي تاثير گذار بر توليد  عواملاز ديگر  .بود ميمشهودتر 

شامل تعداد (ساختار گياه گل رز، شرايط كشت و 
و تعداد  يجانب يها و تعداد شاخساره يگاهيپا يها شاخه

 ).17(باشد  مي )يجانب يها گل قابل برداشت در شاخه
هرس  روشبا بررسي دو ) 2013(زاده رزكاوتي و اصغ

اسفند و دي، بهمن، (و چهار زمان هرس ) سبك و سنگين(
در شرايط آب و هوايي اي،  در رزهاي باغچه )ارديبهشت

نشان دادند كه در بيشتر  همسو با نتايج ما مشهد
ولي مغاير  هرس سنگين بهتر بوده ،هاي بررسي شده ويژگي

ع و طول شاخه با اين نوشاخه بيشترين تعداد  با نتايج ما
كه در اينجا عدم كنترل  آوردنددست ههرس و در دي ماه ب

 .شرايط محيطي در فضاي باز دليل نتايج متناقض است
 8با برسي اثر هرس بر ) 2015(همچنين دونر و همكاران 

و طول ساقه  بوتهرقم رز در فضاي باز دريافتند كيفيت 
و بيشترين تعداد شاخه  گرفتهتحت تاثير هرس قرار نسبتاً 

زيسلين  ،زون بر ايناف. دست آمد در گياهان هرس نشده به
گزارش كردند كه هدف اصلي هرس رز  )1981( و مور

به . كنترل رشد و نيز تسهيل عمليات كشت و كار است
تحريك به  هاي پايگاهي شاخهطور معمول با انجام هرس 

 )Cane(اصلي سازي ساقه  رشد نموده و اين سبب بازجوان
با  هاي بندي توليد گل از جنبه شود همچنين زمان ميآن 

يعني با انجام هرس  اهميت كنترل رشد توسط هرس است
هاي خاصي كه تقاضاي بازار براي خريد  توان در زمان مي

. را به تاخير انداختدهي  گلزمان يابد  گل كاهش مي
گزارش شده كه پس از انجام هرس ميزان  افزون بر اين،

در رز كاهش ) ABA(آبسيزيك اسيد هورمون داخلي 

ها باز  هاي پايين بوته جايي كه جوانه برگ يابد ولي در مي
باور بر اين است . يابد تجمع مي ، اين هورمونشوند نمي

ها و  هاي رشد مانند سايتوكينين تعادل بين تسريع كننده
هاي پايين بوته  رشد جوانه ،ABAمانند  ي رشدها بازدارنده

همسو با نتايج اين پژوهشگران مي  ).22(كنند  را كنترل مي
استنباط كرد كه هرس در زمستان در مقايسه با هرس  توان

بيشتر سبب تغيير در اين تعادل هورموني شده و  ،در پاييز
به ها  هاي رشد مانند سايتوكينين نيز ميزان تسريع كننده

ها و افزايش  يكي از عوامل اصلي در شكفتن جوانه عنوان
 زيسلين ودر همين راستا  .تعداد ساقه گل، بيشتر شده است

روز پس از سرزني  3گزارش نمودند كه ) 2004(آلگام 
 90تا  80در ارتفاع (اي  برگچه 5هاي  ساقه در باالي برگ

و ) Zeatin(هاي زآتين  ميزان سايتوكينين) سانتي متري
هاي جانبي  در جوانه) Zeatin riboside(زآتين ريبوزايد 

 افزون بر اين گزارش .ها در سطح بااليي بود رگاين بكنار 
فعاليت مواد شبه  ،شده كه در رز با كاهش شدت نور

يافته و اين كاهش در بخش جيبرليني در شاخساره كاهش 
پايين بوته در مقايسه با بخش بااليي آن بيشتر بوده و اين 

و كاهش تعداد ساقه گل قابل برداشت ها  سبب سقط گل
بنابراين همسو با اين نتايج، اين هم  )26( شده است

احتماال يكي ديگر از داليل كاهش تعداد ساقه در هرس 
دهنده تأثيري  طول ساقه گل برزمان هرس . پاييزه باشد

داري  تفاوت معني ’Soprano‘و تنها در رقم  نداشتزيادي 
هاي برداشت شده در  بين زمان هرس ديده شد و شاخه

. با بهمن ماه طول بيشتري داشتندارديبهشت ماه در مقايسه 
نوع رقم در واكنش به  ،در رز دهد كه اين نتايج نشان مي

هرس متفاوت خواهد بود هرچند كه با انجام هرس به ويژه 
در زمستان و افزايش جذب نور و فتوسنتز بيشتر توسط 

 با طول قابل قبوليهاي گل  رود ساقه انتظار مي ،ها بوته
شرايط عادي و بدون انجام هرس البته در . دست آيد به
هاي گل بلندتري نسبت به  طور معمول در زمستان شاخه به

ها  آيد چون با كمبود نور ميانگره دست ميههاي ديگر ب فصل
شود اما كيفيت گل و قطر  تر مي طويل شده و ساقه بلند
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ها به  و به طور معمول اين شاخه يابد ساقه كاهش مي
دچار خواهند شد و  )Bent neck( عارضه گردن خميدگي
 خواهند داشتكوتاهي طول عمر  ،نيز پس از برداشت

و ساختار ) طبيعي و مصنوعي(افزون بر ميزان نور . )26(
 شاخه بريدهكيفيت گل  گياه، از ديگر عوامل تاثيرگذار بر

كربن گلخانه،  اكسيد ميزان ديو  دما توان ميرز در گلخانه 
ها، زمان كاربرد كودها،  بيماريهاي مديريت آفات و  سيستم

و نوع رقم ) خاك، بدون خاك و يا آبكشت(محيط كشت 
كه پس از هرس روي  تعداد برگي ،در رز ).17( را نام برد

بر ميزان رشد  خيلي اهميت دارد و ماند بوته باقي مي
با هرس اما به طور كلي ). 27(محصول بعدي موثر است 

به داخل تاج پوشش   شاخساره ميزان نفوذ و پراكنش نور
تر در معرض نور بيشتري قرار  هاي مسن بيشتر شده و برگ

ها  گيرند كه اين سبب افزايش ميزان فتوسنتز در اين برگ مي
با ). 3(شود  اند، مي هاي كه در سايه بوده و همچنين در برگ

غذايي بيشتري ه ها، ماد افزايش ميزان فتوسنتز در اين برگ
شود كه سبب شكفتن و نيز  مي ها هدايت به سمت جوانه
بنابراين همسو با نتايج اين  ).2(شود  ها مي رشد بيشتر آن

پژوهشگران، داليل افزايش قطر و وزن تر ساقه گل، 
شاخص كيفيت، قطر، وزن تر و خشك گل پس از هرس 
زمستانه در اين پژوهش مرتبط با افزايش جذب نور در تاج 

آن افزايش در توليد دنبال ه پوشش و افزايش فتوسنتز و ب
ها  ها و انتقال آن به نواحي مصرف مانند جوانه كربوهيدرات

در واقع با افزايش ميزان نور قدرت . باشد ها مي و گل
) هاي گل ماننند جوانه(ها  جذب مواد غذايي توسط سينك

با افزايش جذب به دنبال اين موضوع  ). 24(شود  بيشتر مي
ها مانند  هاي داخلي بوته نور تغيراتي در ميزان هورمون

در همين  .پيش خواهد آمد) 24(ها  افزايش سايتوكينين
گزارش كردند كه كاهش نور ) 1990(راستا زيسلين و مور 

شود و همچنين بيان  در رز سبب كاهش در عملكرد مي
ها، ميزان سقط گل، مدت زمان  داشتند كه شكفتن جوانه

سطح برگ و  بين دو برداشت، طول، وزن و قطر ساقه گل،
. گيرد ها تحت تاثير ميزان نور قرار مي ميزان رنگيزه گلبرگ

افزايش در ميزان نور تكميلي سبب افزايش ميزان گل 
با توجه به اين كه اثر هرس بر طول  .توليدي خواهد شد

 ’Soprano‘ و ’Maroussia‘تنها در دو رقم گل غنچه 
متفاوتي هاي  دار بود و اين دو رقم داراي واكنش معني

پس از هرس ’Maroussia‘اي كه در رقم  بودند به گونه
پس از هرس زمستانه داراي  ’Soprano‘و در رقم  زمستانه

رسد كه اين  ، به نظر ميطول غنچه گل بيشتري بودند
كننده در ارزيابي  نيتواند به عنوان عامل تعي ويژگي نمي

 مدنظر قرار گيرد مگر اين كه شاخه بريده رزهايكيفيت 
هايي وجود داشته باشند كه اين ويژگي در آنها بارز  رقم
قطر گل كه به نوعي تحت تاثير تعداد گلبرگ قرار . باشد
اي  ، همانند وزن تر و خشك گل از روند ويژه)15(گيرد  مي

رقم پس از هرس زمستانه  4تمامي اي  پيروي كرد به گونه
دند البته اين تفاوت قطر گل برخوردار بو از قطر بيشتري
در اينجا . دار بود معني ’Soprano‘و ’Ilios‘تنها در دو رقم 

گلبرگ و قطر گل پس از هرس  دتوان افزايش تعدا مي
زمستانه افزون بر اثر هرس در جذب نور بيشتر توسط 

توان به شرايط دمايي و نوري گلخانه در بهار  مي راها  بوته
آل براي توليد گل قرار  ايدهنسبت داد كه در يك حالت 

از ديگر نتايج اين پژوهش افزايش ميزان كلروفيل در . دارد
ه بدون كهاي گل پس از هرس زمستانه بود  هاي شاخه برگ

ها  فزايش نور در داخل تاج پوشش اين بوتهاشك مرتبط با 
و  كاالتايودهمسو با اين نتايج، . باشد با انجام هرس مي

در  II فتوسيستم گزارش كردند كه ) 2008(همكاران 
داراي  در مقايسه با رزهاي هرس نشده رزهاي هرس شده

. ها بيشتر است ميزان كلروفيل برگنيز كارايي باالتر بوده و 
نشان داده كه كه ) 5(ها  همچنين نتايج برخي پژوهش

تفاوت ميزان تشعشع از طريق تغيير در آرايش كلروپالست 
مقادير كلروفيل برگ را تحت تأثير هاي گياهي  درون سلول

ميزان  ،كه در شرايط شدت نور كم دهد، بطوري قرار مي
شود،  ها نيزكمتر مي كلروفيل كاهش يافته و سبزينگي برگ

ها هم عمود بر زاويه تابش و موازي ديواره  كلروپالست
گيرند كه اين نيز باعث تغيير در مقادير  سلولي قرار مي
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اين پژوهش مشاهده شد كه در بيشتر در . شود كلروفيل مي
به دست آمده پس گل هاي  فاكتورهاي بررسي شده شاخه

هم از لحاظ كمي و  بهتري نسبتاً وضعيت زمستانهاز هرس 
شود كه در  بنابراين توصيه مي. داشتند هم از جنبه كيفي

 شاخه بريدهاي رز به منظور بهبود كيفيت گل  توليد گلخانه
هرس در عمليات  ي مسنها زي بوتهسا جوان و همچنين باز

توجه به در گل رز با چه  البته اگر. اسفند انجام شود اوايل

، انتخاب شيوه هرس پيچيده است و ها گوناگوني بين رقم
بستگي به عوامل مختلفي مانند شرايط آب و هوايي، در 

هاي  دسترس بودن نيروي كار، ميزان تقاضاي بازار براي گل
 ،در پايان). 25(زمان عرضه آنها دارد با كيفيت و نيز 

و  رز ارقام مختلف با بررسيهاي بيشتري  پژوهششك  بي
نياز  هاي متفاوت در زمان مختلف هرس هاي شيوهنيز انجام 
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The effect of two times rejuvenation pruning on vegetative and 
reproductive of four cut rose (Rosa hybrida L.) cultivars under 

soilless culture 
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Abstract 

Rose (Rosa hybrida L.) is one of the most attractive flowers around the world. Roses are 
used as garden plants, cut flowers and pot plants; amongst, cut roses are more 
important. After 4 to 5 years of cultivation of cut roses in greenhouses, flower quality 
and yield reduced gradually. Therefore, in order to use longer and increase the quality 
of flowers, the rose bushes need to rejuvenation and pruning. This research was 
conducted to compare two pruning time (fall= December and winter= March) in 2005- 
2006 on four Rosa hybrida L. cultivars (‘African Dawn’, ‘Ilios’, ‘Maroussia’ and 
‘Soprano’) in one of the greenhouses with soilless culture in Mahalat provenance. The 
grafted 5 year bushes were pruned in December and March, 2005 so that, on each plant, 
three stems were left each with 5 nodes (buds). The plants pruned in December and 
March flowered in February, 2005 and May, 2006 respectively, when the data recording 
was carried out. The fresh weight, length, leaf number, leaflet number, diameter and 
internode length of flower stems; diameter, length, fresh and dry weights of flowers and 
also  leaf chlorophyll content and quality index were measured. Results indicated that, 
all the cultivars were superior for most of the parameters studied when pruned in winter 
(March) compared to fall (December). Therefore, in cut roses after 5 years it is better 
that rejuvenation pruning be done in winter (March) although, since rose plants are 
highly heterozygous, further researches on other cultivar may be suggested.   

Key words: rose, pruning, chlorophyll, quality index.  


