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  چكيده
براي پرورش  .و يكي از مهم ترين گُل هاي شاخه بريده محسوب مي شود ايبه صورت درختچه ي استگياه، Rosaceaeز از تيره يگل ر

اين پروژه به منظور بررسي اثر بر روي  از اين رو. اي برخوردار استويژه رز هيدروپونيك، بدست آوردن محلول غذايي مناسب از اهميت
بار و كنترل با آب روز يك 14، بر با غلظت يك در هزار، هر آزمايشدر اين . انجام گرفت  K(Keano(و Yellow finess) F(دو رقم 

دهنده، هر روز اندازه گيري  دهنده و دمگل، قطر گل، دمگل و ابتداي شاخه گلصفات طول شاخه گل. مقطر به صورت اسپري تيمار گرديد
هاي ارزيابي شده تاثير داشت، به جز طول شاخه بررسي نتايج نشان داد، رقم بر همه پارامتر. شد ها، جمع بندي و آناليزدر نهايت داده. گرديد
  .برتري نشان داد Fبود، در بقيه فاكتور ها رقم  Fبهتر از رقم  Kدهنده كه رقم گل

  پاشي بر،، طول شاخه، محلولYellow finessرز، رقم : واژگان كليدي

 مقدمـه

در حال حاضر گل رز يكي از محبوبترين گلهاي جهان است و  .ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده استرز بعنوان ملكه گلگل 
جهان  107رتبه  ،و در عرصه صادرات گل 17جايگاه ايران از نظر توليد گل در جهان رتبه  .از لحاظ ميزان توليد در صدر قرار دارد

استان اصفهان يكي از  .اندپي برده، و درماني گل سرخ يهاي خوراكگيبسيار دور به ويژ زمانهاي كساني هستند كه ازايرانيان  .است
ي آن به بازار در عرضه رز با توجه به اينكه كيفيت ظاهري مناسب گل .در كشور است از جمله رز بريده هاي توليد گل شاخهقطب

روي عمر سلول، تراوش فنوليكي، از هم پاشيدگي ، كمبود بر كهگزارش داد ) 2005(براون با عنايت به اينكه اي دارد واهميت ويژه
گذارد و در نتيجه وجود مقادير مناسب بر موجب بهتر شدن خصوصيات ظاهري اين اكسيدي و خصوصيات ذاتي سلول رز تاثير مي

  .انجام گرفت شاخه بريده رزپاشي بر، روي خصوصيات ظاهري دو رقم تأثير محلولگياه مي شود، اين طرح پژوهشي، با هدف بررسي 
  هامواد و روش

در گلخانه بود،  ''yellow Finess'' Rosa hybridaو   ''.keano R.h''قلمه هاي رز وارد شده از كشور هلند كه شامل دو رقم
و هر پالت  ارتكر 4 با( ،تصادفي طرح كامالً فاكتوريل، در قالب  به شكل ،گلدان از هر رقم 32با انتخاب اين آزمايش  .كشت شد

تا  ،طوقه ازمحل. شد Bend،به صورت يكسانها شاخه ،هاگلدانسازي شرايط به منظور مشابه. دگردياجرا ) گلدان 4آزمايشي، محتوي 
به فواصل زماني دو هفته  )Tradebor(ردبواترمحلول  در هزار  1غلظت با پاشي محلول. ها قطع گرديدبرگي كليهمتر سانتي10شعاع 



 9138ماه بهمن  28الي  27اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي                                                      2

هر روز قبل از برداشت، از  .پس از برگشت كاسبرگها بود برداشت گلها زمان .ثانيه انجام شد 21صبح به مدت  8 در ساعت باريك
و طول ؛ توسط كوليس، )3و  2بين گره  (دهندهشاخه گل ابتدايقطر گل، قطر دمگل و قطر  يي چونپارامترها صبح، 9تا  8ساعت 

بندي و توسط نرم افزار بندي، جمعه، دستههفت 12هاي داده .گرديدگيري اي اندازهارچهدهنده توسط متر پدمگل و طول شاخه گل
MSTATC  اي دانكن مقايسه گرديدها از طريق آزمون چند دامنهآناليز شد و ميانگين .  

  نتايـــــج و بـحــث
ش دادند كه استفاده از اسپري برگي مزيت گزار) 2007(ساركار و همكاراناين آزمايش به صورت پاشش روي برگها انجام شد زيرا 

  .فاده از اسپري روي محيط كشت داردبيشتري نسبت به است
 F بهتر از رقم K داري داشتند و رقمكه دو رقم باهم تفاوت معني دادنشان  دهندهگل هاي اثر رقم بر طول شاخهمقايسه ميانگين

  .)1ينگاره(بود

  
  ]بر حسب ميلي متر)[ b(و قطر دمگل ]بر حسب سانتی متر[ )a(دهندهگل رقم بر طول شاخهاثر متقابل بر و   - 1ينگاره

  ).باشنددار نميهاي داراي حروف همسان، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال يك درصد داراي تفاوت معنيستون(

  
بر  Kو  Fرقم  ،قطر گل از نظر صفت ).1جدول ( بود  Kبهتر از Fاند و رقم كه دو رقم باهم متفاوت داداثر رقم بر طول دمگل نشان 

اي بتدقطر ا در مورد. )1ينگاره( بود Kبهتراز رقم  Fمتفاوت و رقم  Fرقم  نسبت به kرقم  در قطردمگل. )1جدول ( ندشتهم برتري ندا
  ).1جدول ( بود Kبهتر از رقم  Fدهنده رقم شاخه گل

  
  ت ظاهري گلرقم بر خصوصيا بر واثر متقابل  - 1جدول 

  

  رقم

  دهندهقطر ابتداي شاخه گل  قطر گل  طول دمگل

T  B  T  B  T  B  

K 5.1 b* 5.2 b16.6 a16.2 a5.1 a 5.1 a 

F 7.1 a 7.2 a18.1 a19.4 a5.6 a 5.7 a 

   )شاهد: Tبر، : B( .اي دانكن در سطح احتمال يك در صدآزمون چند دامنه*
  )طول بر حسب سانتي متر و قطر بر حسب ميلي متر( 
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اثر كمبود بر روي عمر سلول و پارامترهاي  ها در گل رز وجود ثابتي دارند، در يك فاز ثابت در نظر گرفته شد تااز آنجا كه سلول

هاي و به سرعت در روز شدساعت اوليه  24در باعث مرگ بعضي از سلولها  فقدان بر،. فيزيولوژيكي و بيوشيميايي مشخص شود
. همراه با مرگ اولين سلول و افزايش اين روند بود، كه در سلولهاي فاقد بر، از هم پاشيدگي اكسيدي مشاهده شد .يافتبعدي ادامه 

 ).2005، و همكاران براون (.ثانويه مرگ سلول است نتايج نشان داد اين افزايش، نتيجه. ها هم مشاهده شدافزايش ميزان فنوليك

  نتيجه گيري كلي
تاثير مثبت بر با غلظت مذكور در . برتري نشان داد Fبود، در بقيه فاكتور ها رقم  Fبهتر از رقم  Kدهنده كه رقم به جز طول شاخه گل

  .هيچ يك از صفات اندازه گيري شده مشاهده نشد
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Abstract: 

Rose is one of the most important cut flowers in the world. This plant is a shrub and belong’s to 
Rosaceae family. For cultivation hydroponic rose, finding suitable nutrient solution has special 
importance. There fore this experiment was done to investige the effect of  boron foliar application 
on two rose cultivars( keano and yellow finess). Boron was applicated with the concentration of 
(1m.ll-1  ) and distiled water sprayed as control, once every 14 days. Traits of "flowering stem and 
peduncle length, flower, peduncle and flowering stem’s diameter" were measured every day. 
Finally, data was collected and analysed in to 4 weeks. Results showed that cultivar effected all the 
measured parameters. except for flowering stem length, that K  cultivar was better than the F 
cultivar, in other factors F cultivar showed preferablity. 
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