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چکیده 
اي، آزمایشی بصورت فاکتوریل بـر  رز گلخانههاي تولیدي در سه رقم هاي مختلف مدیریت غنچه انتهایی بر کیفیت گلبه منظور بررسی تاثیر روش

و فاکتور دوم تیمارهاي حفظ غنچه و )دانسینق کویین، اروس، چري برندي(رقم اول فاکتور . هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردیدپایه طرح بلوك
ج حاصل از تجزیه واریانس آماري صفات، در بین ارقام با توجه به نتای. خمش شاخه، حذف غنچه و خمش، حذف غنچه و خمش شاخه بعد از دو هفته بود

داري مشاهده شد که نشان دهنده وجود تنوع کافی بین ارقام از لحاظ صفات مـورد بررسـی و تـاثیر    ها اختالف معنیو سطوح تیماري و اثرات متقابل آن
هاي خم شده بود که معلوم گردیـد تمایـل   ها بر روي شاخهجستیکی از صفات مهم مورد بررسی ظهور. تیمارهاي اعمال شده بر روي کیفیت ارقام بود

هاي تولیـدي را کنتـرل   توان با انتخاب تیمار مناسب غنچه انتهایی، تعداد جستعالوه بر این مشخص شد می. ها متفاوت استارقام به تولید این جست
در بین ارقام، رقم چري برنـدي از  . هاي خمش یافته کاهش پیدا کردشاخهها بر رويکه غنچه انتهایی شاخه حفظ گردید تعداد و وزن جستزمانی. کرد

. لحاظ صفات بازار پسندي شاخه مثل طول و وزن تر شاخه نتایج بهتري نسبت به بقیه ارقام نشان داد

خمش شاخه، منبع تولید، منبع مصرف:هاي کلیديواژه

123مقدمه 

اد زندگی و عشق بوده و به گل رز یا گل سرخ، در سراسر تاریخ نم
ایـن گـل در   . اي برخوردار استدلیل تنوع فرم و رنگ از اهمیت ویژه

مجالس، اعیاد و جشـن هـاي کوچـک و بـزرگ اجتمـاعی و مـذهبی       
امروزه پرورش گل و گیاهان زینتی بـه یـک   ). 1(استفاده فراوانی دارد 

یـاه  ارزش تجاري گـل و گ . زا و ارزآور تبدیل شده استصنعت اشتغال
میلیـارد دالر بـوده اسـت   6معـادل  2013در بازارهاي جهانی در سال

)2.(
اي در طی دوره زندگی خود در معرض بسـیاري از  رزهاي گلخانه

حذف جوانه، هرس، سـربرداري، خمـش   مثالً(ها و تغییرات دستکاري
این عملیات رابطـه محـل   ). 27و 12(گیرند قرار می) شاخه و برداشت

دهند که به نوبه خـود  رف گیاه را تحت تاثیر قرار میتولید و محل مص
طبق موارد گزارش شده قبلـی ظرفیـت تبـادال ت گـازي تـاج پوشـه       

).18و 14، 10، 6(دهند راتحت تاثیر قرار می
، کاهش قدرت مخزن منجر به بازدارندگی سـریع  4در کاج لوبلولی

تبریزدانشگاه،باغبانیعلومگروهباغبانیارشدانکارشناسو استادیار-3، 2، 1
)Email: zsabaghnia@yahoo.com:نویسنده مسئول-(*

4- Lobloli

ـ   ). 20(ظرفیت فتوسنتزي برگ شد  ایین با این حال این نظـم رو بـه پ
در . شـود ظرفیت فتوسنتزي همواره پس از حذف مخزن مشاهده نمـی 

،حذف جوانه گل که به عنـوان محـل مصـرف مـواد     5رز رقم کاردینال
فتوسنتزي محسوب می گردد، پارامترهاي تبادالت گازي شاخه هـاي  
ایستاده را تغییر نداد اما موجب ایجاد تغییراتی در سرعت فتوسـنتزي و  

تامین فتوسنتز براي ). 10(هاي خم شده گردیدشاخهاي تبادالت روزنه
هاي مصرف بطور عمده به ظرفیت فتوسنتزي برگ وابسته است محل

که رابطه نزدیکی با شرایط آب وهوایی و فعل و انفعالت پیچیده بـین  
هـاي کنـار   بـرگ ). 5و4(شرایط نوري و محتواي نیتروژن برگی دارد 

ــاالترین ظرفیــت جوانــه گــل مقــدار بیشــتري از ازت را دریافــت و ب
ترین تغییر در رابطه بـا  ترین و سریعمهم. دهندفتوسنتزي را نشان می

. افتـد محل تولید و مصرف در گیاه رز هنگام برداشت گـل اتفـاق مـی   
هـاي مشـابه   ها باعث ایجاد پاسخهمچنین حذف جوانه برخی از شاخه

طـور خـاص،   شود که شاخ و برگ و به این مساله موجب می. شودمی
هاي باقی مانده بر روي شاخه مادري یک منبع عمده براي تامین برگ

هـاي  ثابت شده است کـه بـرگ  . هاي جدید باشدمواد مورد نیاز شاخه
اي در فراهم کردن مواد غذایی بـراي شـاخه گـل    تحتانی نقش عمده

5- Rosa cardinal
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در ایـن مرحلـه،   . کنـد جدید پس از حـذف خـواب جوانـه، بـازي مـی     
ن هم چون مخازن قوي با قابلیت فتوسنتزي بـاال  هاي شاخه جوابرگ

در گزارش دیگر اثر تامین مواد غذایی ). 19(کنند عمل می)درصد97(
). 16(هاي جانبی رز مشخص شده اسـت  کافی در پتانسیل رشد جوانه

مخـزن قـوي از مـواد    (در گل داودي، جداسازي جوانـه گـل انتهـایی    
) .3(ها را افزایش دادریشهها و، انتقال مواد غذایی به برگ)غذایی

. کنـد مدیریت معماري گیاه نقش مهمی در گلدهی ساالنه ایفا می
هاي تولیدي را تحت تـاثیر قـرار   معماري گیاه رشد ونمو وکیفیت ساقه

دو فعالیت عمده مدیریت تـاج پوشـه کـه در    ). 26و 15، 11(می دهد 
مـش آنهـا   هـا یـا خ  شود شـامل قطـع شـاخه   هاي رز انجام میگلخانه

در روش پرچینی، گیاهان شبیه یک حصار بلند عمودي ظاهر . باشدمی
هاي نامرغوب و با کیفیت پایین در روش کمانی، شاخه). 13(شوند می

به سمت پایین خم شده و بدین ترتیب تاج پوشه بصورت دو قسـمتی  
روش ). 27و10(شود شامل بخش ایستاده و بخش خم شده دیده می

ج پوشه در ارتفاع پایین بـدون کـاهش حجـم شـاخه و     کمانی حفظ تا
هـا در  با وجود افزایش کیفیت شاخه) 10(سازد برگ را امکان پذیر می

روش کمانی عیب اصلی آن یعنـی کـاهش عملکـرد در واحـد سـطح      
عالوه بر آن باعث طوالنی شدن فاصـله  ). 24و 22(شود برطرف نمی

بـا  ). 12(شـود  گـل مـی  يهابین زمان کاشت تا برداشت اولین شاخه
وجود اینکه تاثیر این روش در اکثر مطالعات در افزایش طول و بهبـود  

هاي گلدهنده اغلب ارقام رز به اثبات رسـیده ولـی هنـوز    کیفیت شاخه
هـا و  سواالت بسیاري در ارتباط با زمـان و نحـوه خـم کـردن شـاخه     

خ مانده ها بدون پاسافزایش تاثیر این روش در عملکرد و کیفیت شاخه
اي ایـن سـوال بسـیار    براي اغلب تولید کنندگان رزهاي گلخانه. است

مهمی است که آیا در زمان خم کردن شاخه، غنچه انتهایی حذف شود 
گردند برخی سواالت دیگر که در این ارتباط مطرح می.و یا حفظ شود

هـاي مختلـف   اثر متقابلی بین خم کردن شاخه بـا روش آیا : عبارتند از
توان بـا دسـتکاري در تـاج پوشـه     ؟ آیا میر غنچه گل وجود داردتیما

اي را بهبود بخشید ؟ تیمـار غنچـه   کیفیت بازار پسندي رزهاي گلخانه
هـاي  انتهایی بعنوان یک منبع مصـرف مهـم تـاثیري در رشـد جوانـه     

هاي خمیده دارد؟شاخه

هاروشمواد و
کیلـومتري  31آزمایش در گلخانه هیدروپونیک سـفیدان واقـع در   

غرب تبریز انجام شد گلخانه از نوع سقف قوسی ایسـتاده بـا پوشـش    
. پالستیکی مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی از نوع تبخیري بود

پرلیـت  درصـد 30کوکوپیت و درصد70کاشت گیاهان در بستري از 
آزمایش بصورت . هاي شش لیتري انجام گرفتدانه متوسط ودر گلدان

اي و سه تیمار غنچه گل در سه تکـرار  سه رقم رز گلخانهفاکتوریل با 

2، اروس1فاکتور اول آزمایش ارقام رز، شامل چري برندي. اجرا گردید

و فاکتور دوم تیمار غنچه گل بـه سـه صـورت    3و رقم دنسینق کوئین
حفظ غنچه و خمش، حذف غنچه وخمش، حذف غنچه و خمش بعـد  

بدین صـورت انجـام پـذیرفت    خمش شاخه . از دو هفته انتخاب گردید
که شاخه مورد نظر از بین جوانه دوم وسـوم پـایین شـاخه در مرحلـه     

که شـاخه  طوريهغنچه نخودي به سمت بیرون تاج پوشه خم گردید ب
در تیمـار حـذف غنچـه و    . خم شده پایین تر از سطح افقی قرار گیـرد 

ها هایی بر روي شاخهخمش بعد از دو هفته، در اثر حذف غنچه جست
پس . ها قبل از خمش شاخه حذف گردیدندایجاد گردید که این جست

از انجام تیمار، جوانه باالي محل خمش شروع به رشد کرد تـا شـاخه   
هـا بـراي انجـام    صـفات رشـدي ایـن شـاخه    . گل دهنده را تولید کند

مرحله برداشت زمانی انتخاب . آنالیزهاي آماري یادداشت برداري شدند
بعـد  . گ گل شروع به خم شدن به سمت پایین کردشد که اولین گلبر
هاي روي شـاخه خـم شـده    ها بالفاصله تعداد جستاز برداشت شاخه

صفات مورد بررسـی شـامل   . شمارش و به منظور توزین جدا گردیدند
زمان رویش جوانه، طول و قطر شـاخه قطـر گـل، وزن تـر و خشـک      

مـالك  . ودها بشاخه گل دهنده، تعداد جست، وزن تر و خشک جست
. متري بـود رویش جوانه، رسیدن جوانه رشد کرده به اندازه یک سانتی

قطـر  . گیري شدقطر شاخه ما بین جوانه دوم و سوم پایین شاخه اندازه
وزن تـر  . گیـري شـدند  گل موقع برداشت شاخه توسط کولیس انـدازه 

-ها بالفاصله بعد از برداشت توسط ترازوي یک صدم گرم اندازهشاخه
ها نیز بعد از قرارگیري در پاکت کاغـذي  وزن خشک شاخه. شدگیري 

درجـه  76و انتقال به آزمایشـگاه و خشـک کـردن در آون در دمـاي     
-ها روي شاخهتعداد جست. ساعت بدست آمد48گراد به مدت سانتی

-هاي خمیده شمارش و وزن تر و خشک آنها به روش مشـابه شـاخه  
. گیري شددهنده اندازههاي گل
ها و مقایسه میانگین ه آماري مشتمل بر تجزیه واریانس دادهتجزی

انجام گرفت و از آزمون MSTATCبا استفاده از نرم افزار کامپیوتري 
بـه منظـور مقایسـات    درصـد 5و درصـد 1دانکن در سطوح احتمـال  

ها بـر  تجزیه واریانس داده. میانگین تیمارهاي آزمایشی استفاده گردید
هاي کامل تصادفی نشان داد که اثـر بلـوك در   كبلواساس طرح پایه

دار نیست، به همین دلیل تجزیه آمـاري بـر پایـه طـرح     آزمایش معنی
رسم نمودارها با استفاده از نرم افزارهـاي  . کامال تصادفی انجام گرفت

.انجام گرفتاکسل

بحثنتایج و
مشاهده شـد کـه بـین    ) 1جدول (ها با توجه به تجزیه تحلیل داده

1- Cherry Brandy
2- Eros
3- Dancing Queen
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ها اخـتالف  ام در صفت زمان رویش جوانه، قطر گل و تعداد جستارق
داري در سطح یک درصد و صفات وزن خشک جسـت اخـتالف   معنی
داري در سطح احتمال پنج درصد وجود دارد و نیز اثر تیمـار خـم   معنی

کردن شاخه در صفات وزن تر جست و وزن خشـک جسـت درسـطح    
ح احتمال پنج درصد احتمال یک درصد و در صفت تعداد جست درسط

اما در سایر صفات اثر معنی دار تیمار خـم کـردن شـاخه    . دار بودمعنی
اثر متقابـل رقـم در تیمـار در هـیچ کـدام از      ). 1جدول(مشاهده نشد 

.صفات مورد بررسی معنی دار نشد
در رقم چري برندي طول و قطر شاخه نسبت بـه دو رقـم دیگـر    

نسـبت بـه اروس و دانسـینق    در صفت قطر گل رقم چري . بیشتر بود
قطر گل بیشتري درصد4/12ودرصد7/14کویین به ترتیب به میزان 

در مورد وزن تر شاخه، رقم چري و اروس وزن تر شـاخه گـل   . داشتند
مشـابه همـین   . ي بیشتري نسبت بـه رقـم دیگـر نشـان دادنـد     دهنده

هـا  وزن تر و خشک جست. اختالف در وزن خشک نیز مشاهده گردید
داري بـا دو روش دیگـر   یمار حفظ غنچه و خمش اخـتالف معنـی  در ت

هـا تمایـل   ها حفظ شدند شاخهزمانیکه غنچه. ها نشان دادتیمار غنچه
کـه در  بطـوري . ها از خود بـروز دادنـد  خیلی کمتري براي تولید جست

هاي تولیدي با تیمار تیمار حذف غنچه و خمش اختالف وزن تر جست
همچنین تیمار حذف غنچه و . درصد رسید8/99حفظ غنچه به حدود 

که نسبت به تیمـار حـذف غنچـه و    خمش بعد از دو هفته با وجود این
خمش تاثیر کمتري روي افزایش وزن تر جست داشته است امـا ایـن   

درصدي وزن 1/70تیمار نیز نسبت به تیمار حفظ غنچه باعث افزایش 
شک جست هاي چري و اروس داراي وزن خرقم. تر جست شده است

هـا  که تعداد جسـت با وجود این. بیشتري نسبت به رقم دانسینق بودند
در دو رقم ذکر شده کمتر از دانسینق بود ولـی از لحـاظ میـزان رشـد     

هـا بـین   نتـایج مشـابه در وزن خشـک جسـت    . ها برتـر بودنـد  جست
). 3جدول (تیمارهاي غنچه و ارقام مشاهده گردید 

تیمار و خمش شاخه در مطالعات هاي مختلف پاسخ ارقام به روش
در رقم فایر اند ایس خمـش باعـث   ). 23(دیگر نیز گزارش شده است 

هاي هاي برداشت شده نسبت به بوتهدرصدي طول شاخه23افزایش 
). 9(درصـد بـود   9که در رقم کاردینال این اختالف شاهد شد در حالی

یـد در گـل رز   زایی بیانگر اسـتعداد تول قطر شاخه به همراه درجه شاخه
لذا ارقامی که داراي قطر شاخه بیشـتري هسـتند رقـم    ). 15(می باشد 

. باشندمناسبتري می
گزارش شده است که عمل خمش شاخه کربوهیدرات بیشـتري را  

ایـن عمـل   ). 12(آورد هاي گل در حـال رشـد فـراهم مـی    براي شاخه
تـر  هاي جانبی قويمخصوصا به افزایش کیفیت و افزایش تولید جوانه

کند لذا براساس اظهار نظر محققین کـه بـین ارقـام از نظـر     کمک می
عکـس العمـل   ) 9(عکس العمل به خمش شاخه اخـتالف وجـود دارد   

باعـث اخـتالف در قطـر شـاخه     متفاوت ارقام به عمل خمش احتماالً
نیز در بررسی خود روي ارقام ) 21(نظري و همکاران . ارقام شده است

د که بین ارقام مختلف رز از نظر قطـر سـاقه   مختلف رز مشاهده نمودن
براسـاس اظهـار نظـر کاجیهـا و     . داري وجـود دارد گل اختالف معنـی 

ي مـواد  قویترین مخـازن کـه بیشـترین مصـرف کننـده     ) 8(همکاران 
احتمـاالً . باشندهاي گل در حال تشکیل میغذایی هستند در رز جوانه

آوندي قویتري را بین افزایش قطر ساقه در رقم چري برندي ارتباطات
هاي موجود براي منبع و مخزن باعث شده و در نتیجه میزان اسمیالت

حذف غنچـه  . ها در این رقم بیشتر از سایر ارقام بوده استرشد غنچه
هـا  هیچ تغییري در میزان فتوسنتز در رز نشان نداده است و اسیمیالت

لذا در ایـن  ). 17(در این گیاه می توانند به مخزن دیگري انتقال یابند 
رسـد کـه بـا حـذف غنچـه در      آزمایش نیز کامال منطقی به نظـر مـی  

هـاي بیشـتري بـراي غنچـه موجـود در      هاي خم شده اسمیالتشاخه
لذا به نظر می رسد افزایش قطـر شـاخه   . شاخه اصلی گل فراهم گردد

صـفت وزن تـر   . شـود ها مـی باعث موفقیت بیشتر در جذب اسمیالت
داري در و قطر شاخه گل همبستگی مثبت و معنیشاخه با طول شاخه

سطح احتمال یک درصد داشت یعنی ارقامی که داراي ارتفـاع و قطـر   
مطالعـات همبسـتگی   . ساقه بیشتري هستند وزن تر بیشتري نیز دارند

دهد که وزن تر و خشک با یکدیگر همبستگی مثبت صفات نشان می
می کـه طـول و قطـر    پس ارقـا . و معنی دار در سطح یک درصد دارند

شاخه بیشتري دارند وزن تر و خشک شاخه گل دهنـده بیشـتري نیـز    
.داشتند

هـاي  دهد غنچه در حـال رشـد شـاخه   هاي قبلی نشان میبررسی
رونـد  مهم مصرف در این گیاه به شـمار مـی  گلدهنده رز یکی از منابع 

در این آزمایش هم مشاهده گردید حفظ غنچـه باعـث کـاهش    ). 16(
در . هاي خم شده گردیدهاي تولیدي بر روي شاخهوزن جستتعداد و 

هاي محرك رشد هاي جوان با جذب مواد غذایی و هورمونواقع غنچه
مقادیر اندکی را براي استفاده سایر مراکز مصرف در اختیـار آنهـا قـرار    

هـاي خمیـده در مراحـل    هاي تولیدي بر روي شـاخه جست. می دهند
اولیه، خود بعنوان مراکز مصرف عمل می کنند که بتـدریج بـا بـزرگ    

هـا و افـزایش تـوان فتوسـنتزي بـه مراکـز تولیـد تبـدیل         شدن برگ
، .این موضوع در جدول همبستگی صفات منعکس شده است. شوندمی

که در اکثر موارد یک رابطه مثبت بین صفات رشدي شاخه و طوريهب
زمـان سـبز شـدن    ). 4جـدول  (شود ها مشاهده میوزن جستتعداد و

جوانه روي شاخه گل دهنده تحت تاثیر زمان خم کـردن شـاخه قـرار    
هـاي مشـابه   این موضوع با اکثر نتایج بدست آمده در آزمـایش . گرفت

هـا بطـور مسـتقیم بـا     زمان سبز شدن جوانه). 3و 7(کند مطابقت می
در تیمار خمـش شـاخه   . یی مرتبط استها از غالبیت انتهارهایی جوانه

هـا دیرتـر از سـایر    شود که جوانـه اي مشاهده میبعد از تاخیر دو هفته
رابطه زمـان سـبز شـدن جوانـه     . اندتیمارها شروع به سبز شدن نموده

هاي جانبی رز با خمش شاخه و غالبیت انتهایی در آزمایش هاي قبلی 
.)3و 9، 22(نیز مورد بحث قرار گرفته است
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یمورد بررسيرشدتجزیه واریانس صفات -1جدول 
Table 1 – Analysis of variance of evaluated growth traits

منابع تغییر
Sources of
Variations

درجه 
آزادي

Degrees
of

Freedom

میانگین مربعات
Mean of Squares

تعداد جست
Number of

Shoots

قطر گل
Flower

Diameter

طر شاخهق
Stem

Diameter

طول شاخه
Stem

Length

وزن خشک
جست

Shoot Dry
Weight

وزن تر جست
Shoot Fresh

Weight

وزن خشک 
شاخه

Stem Dry
Weight

وزن تر شاخه
Stem Fresh

Weight

زمان سبز 
شدن

Time of Bud
Burst

2

رقم
Cultivar 8.06** 0.4634** 0.0207* 195.38ns 0.0826* 0.0614ns 63.34** 637.08** **906.80

تیمار
Treatment

2
6.63* 0.1298ns 0.0152ns 156.12ns 0.9506** 1.2162** 13.53ns 191.26ns ns281.57

تیمار×رقم 
Cultivar ×
Treatment

4
3.13ns 0.0667ns 0.0035ns 25.01ns 0.0323ns 0.0628ns 8.03ns 97.34 ns 53.68ns

خطا
Error

17
1.13 0.0525 0.0049 58.40 0.0230 0.0340 7.03 99.65 93.29

ضریب تغییرات
CV

درصد(

-
22.53 6.98 10.89 16.30 23.43 16.46 22.30 21.70 7.54

دارو غیر معنیدرصد1ودرصد5دار سطح به ترتیب معنیnsو**، *
*, ** and ns, significant at 5 and 1 percent probability level and non-significant

در بین ارقام رزيرشدمقایسه میانگین صفات-2جدول 
Table 2 – Mean comparison of growth traits among different rose cultivars

صفات
Traits

Eros Cherry Brandy Dancing Queen

Shootوزن تر جست  Fresh

Weight(g)
1.219a 1.077a

1.060a

قطر گل
Flower Diameter

(cm)
3.12b 3.58a 3.193b

طول شاخه
Stem Length(cm)

44.58b 52.63a 44.07b

تعداد جست
Number of Shoots

4.45b 3.78b 5.80a

وزن خشک جست 
Shoot Dry Weight(g)

0.7606a 0.5986b 0.577b

وزن خشک شاخه 
Stem Dry Weight

(g)
13.05a 14.02a 8.85b

وزن تر شاخه 
Shoot Fresh Weight

(g)
46.37ab 55.23 a 37.41b

قطر شاخه 
Stem Diameter(cm)

0.6419ab 0.700ab 0.6003b

زمان سبز شدن 
Time of Bud Burst

(Day)
128.80a 138.07a 118.66b

باشندنمیبا استفاده از آزمون دانکن ) P<0.05(دار اعداد با حروف مشترك در هر ردیف داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) based on Duncan's multiple range test
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در بین تیمارهاي مختلف غنچهيرشدمقایسه میانگین صفات -3جدول 
Table 3 – Mean comparison of growth traits among the different flower bud treatments

صفات
Traits

حذف غنچه و خمش
Bud removal and

bending

حذف غنچه و خمش بعد از دو هفته
Bud removal and bending two weeks

later

حفظ غنچه و 
خمش

Keeping
bud and
bending

وزن تر جست 
Shoot Fresh
Weight(g)

1.4339a 1.223b 0.717c

قطر گل 
Flower

Diameter(cm)
3.41a 3.28a 0.17a

طول شاخه 
Stem

Length(cm)
49.77a 0.4880a 42.30a

تعداد جست
Number of

Shoots
5.120a 5.37a 3.722b

وزن خشک جست 
Shoot Dry
Weight(g)

0.9225a 0.7404b 0.2899c

وزن خشک شاخه 
Stem Dry
Weight(g)

12.99a 12/13a 10.59a

وزن تر شاخه 
Shoot Fresh
Weight(g)

50.31a 46.51a 41.22a

قطر شاخه 
Stem

Diameter(cm)
0.673a 0.6668a 0.5994a

زمان سبز شدن 
Time of Bud
Burst (day)

125.24b 133.85a 125.97b

باشندنمیه از آزمون دانکن با استفاد) P<0.05(دار اعداد با حروف مشترك در هر ردیف داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) based on Duncan's multiple range test

گیري کلینتیجه
نتایج حاصل نشان داد که رقم چري برندي در تمامی صفات مورد 

ي اروس و دانسـینق  هـا بررسی بهترین عملکرد را داشته است و رقـم 
نتایج نشان داد که تیمار حـذف  . هاي بعدي قرار دارندکویین در مکان

غنچه در ابتدا، بهترین تیمار نسبت به سایر تیمارهـاي مـورد بررسـی    
تیمار حذف غنچه و خمش بعد از دو هفته تنهـا در صـفت   . بوده است

تـوان نتیجـه   زمان سبز شدن بهترین عملکرد را داشته است کـه مـی  
ها و عدم اختالل در سیستم گرفت که حذف منبع مصرف و حفظ برگ

آوندي در ساقه باعث کاهش کیفیت شاخه برداشتی گردیده است کـه  
تواند وجود غنچه به عنوان منبع مصـرف قـوي در شـاخه    علت آن می

.خم شده باشد
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مورد بررسیيرشدضرایب همبستگی ساده صفات -4جدول
Table 4- Simple correlation coefficients of the growth traits

صفات
Traits

زمان سبز 
شدن

Time of
Bud Burst

طول 
شاخه
Stem

Length

قطر شاخه
Stem

Diameter

قطر گل
Flower

Diameter

تعداد جست
Number of

Shoot

وزن تر 
شاخه

Stem Fresh
Weight

وزن خشک 
شاخه

Stem Dry
Weight

وزن تر 
جست
Shoot
Fresh

Weight
طول شاخه

Stem Length
(cm)

0.489**

قطر شاخه
Stem

Diameter
(cm)

0.581** 0.889**

قطر گل
Flower

Diameter
(cm)

0.383* 0.778** 0.703**

تعداد جست
Number of

Shoot
-0.249ns 0.113ns -0.105ns 0.034ns

وزن تر شاخه
Stem Fresh
Weight (g)

0.518** 0.872** 0.903** 0.841** -0.059ns

وزن خشک شاخه
Stem Dry

Weight (g)
0.515** 0.797** 0.894** 0.693** -0.113ns 0.967**

وزن تر جست
Shoot Fresh
Weight (g)

0.207ns 0.529** 0.479* 0.494** 0.471* 0.572** 0.552**

وزن خشک جست
Shoot Dry
Weight (g)

0.190ns 0.497** 0.467* 0.428* 0.452* 0.548** 0.551** 0.983**

دارو غیر معنیدرصد1ودرصد5دار سطح به ترتیب معنیnsو**، *
*, ** and ns, significant at 5 and 1 pecent probability level and non-significant
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