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  چکیده

مدیریت ساختار . استمحصوالت اقتصادی مورد عالقه در جهان و یکی از مهم ترین گیاهان زینتی  رز شاخه بریدهبدون شک 

های  د و میزان طول عمر بوته رز را تعیین کرده و نیز نمو گیاه و کیفیت شاخهبوته رز، نقش مهمی در تولید گل در طول سال دار

به صورت پرورش گیاهان در بسترهای زمینی  شاخه بریدهرزهای تولید سنتی . دهد را تحت تاثیر قرار می( طول، قطر و وزن)گل 

این روش را با خم  ،اضر پرورش دهندگان رزاما در حال ح. ه استهای بلند عمودی بود ها به صورت پرچین و تربیت کانوپی آن

در این روش با خم کردن . اند تغییر داده( پتانسیل شاخه کور نیز با قطر کم وطول و های با  ساقه)های غیرتولیدی  کردن شاخه

سبب  اینته و درونی کاهش یافته اما مقدار سایتوکینین و اتیلن افزایش یاف (IAA) میزان هورمون ایندول استیک اسید ،ها شاخه

با افزایش جذب نور و  ،همچنین خم کردن شاخه. شود تسریع و افزایش در گلدهی می نیز دهی و کاهش رشد و افزایش شاخه

ها، سبب رشد مناسب  های خم شده به سمت پاشاخه ها از برگساره شاخه های فتوسنتزی بیشتر و تغییر جریان آن التیساخت آسیم

 رز شاخه بریدهپژوهش مدیریت مناسب ساختار بوته این در . شود میها  تولید شده روی آنگل  های شاخهها و افزایش کیفیت  آن

  .شده استطور کامل بررسی  به (بندینگ) سازی شاخه با تاکید بر خم

  .ل، گل رز، کیفیت شاخه گ(استنتینگ) پیوند-، قلمهرز شاخه بریده، (بندینگ) خم کردن شاخه :کلمات کلیدی

 مقدمه

گونه و  152بوده و دارای بیش از  0از تیره رزاسه  1س رزجن

از رزها به (. Dole & Wilkins 2005)رقم است  02222

نام  "ها  ملکه گل″ها به عنوان  خاطر زیبایی و عطر آن

به عنوان  هارز(. Schneider & Dewolf 1995)برند  می

                                                           
1
. Rosa 

2
. Rosaceae 

برای ، ترین محصوالت تجاری در سرتاسر دنیا یکی از مهم

با ارزش بوده و نیز به ( ای باغچه)اده در فضای سبز استف

، دارویی و همچنین (گلدانی و بریدنی)عنوان گیاهان زینتی 

مهمترین (. Dole & Wilkins 2005)غذایی کاربرد دارند 

و ساالنه میلیاردها است  شاخه بریدهاستفاده رز به عنوان 
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 1تبا حجم معامال کهرسد  شاخه از آن در دنیا به فروش می

رتبه اول  ،0های گل کشور هلند میلیون یورو در حراجی 195

 .(Azadi et al. 2016) در صنعت گل و گیاهان زینتی دارد

ترین اقالم  از این رو، این گل بریدنی به عنوان یکی از مهم

باشد و بدین منظور،   ها در جهان می صادراتی در میان گل

ای  یت ویژهتوجه به پرورش این گل در کشاورزی از اهم

 پیوند-قلمهساقه،  قلمهرزها از طریق بذر، . برخوردار است

کوپیوند و نیز -قلمه ،(شکمی)کوپیوند سپری ، 9(استنتینگ)

 (. Ohkawa 1980) شوند کشت بافت تکثیر می

 فیزیولوژی گلدهی در رزها 

، آغازش گل مستقل از شاخه بریدهدر رزها و به ویژه انواع 

های در حال نمو به  ل در شاخهعوامل محیطی بوده و گ

دهی تحت  بنابراین گل. یابد آغازش می  صورت خودانگیز

طور معمول به عنوان گیاهان  تاثیر طول روز و دما نبوده و به

شوند و با فراهم شدن شرایط  روز خنثی در نظر گرفته می

 & Zieslin) دنده می  در سرتاسر سال گل ،مناسب رشد

Moe 1985) .یازش گل مستقل از عوامل محیطبا اینکه آغ 

های جانبی رخ  در جوانهزمانی اما تمایزیابی گل  ه،بود

 انتهایی  غالبیتایجاد شده توسط دهد که از بازدارندگی  می

پاسخ  در رزها، بنابراین. رها شده باشند (چیرگی راسی)

 در شود و حتی گلدهی توسط غالبیت انتهایی کنترل می

ها  بازدارندگی را در شاخه 5یینپابه  هایی شیب رو پژوهش

با توجه به قوی (. Zieslin & Moe 1985)اند  نشان داده

بودن پدیده غالبیت انتهایی در رزها، در نقاط در حال رشد 

های پایین خواهند  با تولید هورمون اکسین مانع رشد جوانه

توان با حذف نقاط در حال رشد به وسیله  بنابراین می .شد

سازی  ، برداشت شاخه گل و یا خم اییحذف جوانه انته

                                                           
1
. Turnover 

2
. FloraHolland auction 

3
. Cutting graft (stenting) 

4
. Self-inductive 

5
. Basipetal gradient 

6
. Pinching 

ها  دهی آن های پایین و شاخه ، سبب شکفتن جوانه1شاخه

ها، از  همچنین رشد مجدد شاخه(. de Hoog 2001)شد 

ها  های جانبی باقی مانده پس از برداشت روی شاخه جوانه

های با  دست آوردن گل در رزها برای به. شود شروع می

( سایه سار)کانوپی  ر و مداومکیفیت مناسب، مدیریت مستم

 (.Reid 2008)ضروری است  ها در بوته

 بوته رز ساختار کانوپی

، ها پاشاخه)های پر رشد از پایین بوته  نمو شاخساره

منحصر به  2(ها بریک ها یا باتم ، بُن شاخههای پایگاهی شاخه

های چوبی معمول  باشد و در برخی از گونه به رزها نمی

ها و  ه رز بستگی به سالم بودن ریشهساختار بوت. باشد می

یک همبستگی قوی بین رشد . ها دارد قدرت رشد پاشاخه

(. Reid 2008)ها و شاخساره در رزها وجود دارد  ریشه

های رز  اسکلت بوته ه،نشان داده شد 1همچنان که در شکل 

شود  ها ساخته می ی به نام پاشاخهیاز ساختارها

(Gonzalez-Real et al. 2007) های محور  از جوانهه ک

های  گیرند و شاخه منشا می ،های جوانه در پایین بوته فلس

 و نیز رشد زیاد در پایین بوته رز هستندساختاری با 

(. de Hoog 2001) دهند را تشکیل میچارچوب بوته رز 

جوانه در یک قلمه ریشه دار شده و یا  1تا   طور کلی  به

تا  0اخه دارند و کمتر از یک گیاه پیوندی، پتانسل تولید پاش

 Kool)کنند  های واقعی را ایجاد می پاشاخه ،ها از این جوانه

et al. 1991 .) بوته و نیز تولید مناسب یک طول عمر باالی

های قوی و مناسب دارد  گل در آن، بستگی به پاشاخه

(Reid 2008.) 

 ها عوامل موثر بر رشد پاشاخه

های آبیاری،  آبی، رژیم مختلفی مانند تنش  عوامل و عملیات

سازی، خنک  شدت نور، نوردهی مصنوعی، هرس، خم

ها و  های رشد مانند سایتوکینین کردن، استفاده از تنظیم کننده

                                                           
7
. Shoot bending 

8
. Basal shoots (bottom breaks) 
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شوند  می ها پاشاخهدر رزها سبب تحریک تشکیل  1اتفون

(Zieslin & Mor 1981 .)یک بوته رز ازکانوپی  تغییر 

ا به وسیله در عمدت ،ها طریق دستکاری تشکیل پاشاخه

معرض قرار گرفتن گیاه با شرایط محیطی مناسب، تیمارهای 

 های یا حذف جوانه یگیاه مانند حذف جوانه انتهایدر ویژه 

های رشد  جانبی و یا اینکه به وسیله کاربرد تنظیم کننده

تعداد و قطر (. Kool & van de Pol 1993)شود  انجام می

برای تولید گل در  ها، نروی آ های جانبی ها و شاخه پاشاخه

روشن است که با توجه به نمو . بوته رز خیلی اهمیت دارد

تواند بر تعداد و قطر  ها می اولیه گیاه، تعداد و قطر پاشاخه

در چرخه رشد بعدی اثر گذار باشد  ی گل تولیدیها شاخه

(Kool & van de Pol 1993 .) و  باالدمای به نسبت

 .کند پاشاخه را تحریک می ، تولیددر گلخانه رطوبت زیاد

 
ها و  یک بوته رز بدون شاخه خم شده که دارای پاشاخه -9شکل 

 (.Reid 2008)باشد  می( جانبی)های اصلی  شاخه

 های رز  کاهش غالبیت انتهایی در شاخه

های رز جوان کشت شده،  های جانبی در بوته شکفتن جوانه

اهمیت  دهی بیشتر خیلی برای تشکیل شاخه و نیز شاخه

توسط  ایجاد شدهها باید از بازدارندگی رشد  این جوانه. دارد

                                                           
1
. Ethephon 

این رهایی از غالبیت انتهایی که . غالبیت انتهایی، رها شوند

قابل اجرا  شود توسط چندین روش سبب تولید پاشاخه می

 (;Dieleman et al. 1997 Kool et al. 1991)است 

در  کربنمقدار باالی دی اکسید  -0سرزنی،  -1: مانند

فراهم  -5دماهای خنک،  - ، 0برداری شاخه -9، گلخانه

 -1رطوبت باال،  -  ،ها در شاخه کربوهیدرات زیادشدن 

شدت نور باال با کیفیت مناسب مانند نور قرمز در مقایسه با 

های رشد مانند  تنظیم کننده -2 ،(فروسرخ) نور قرمز دور

با اثر بر تولید وع پایه مورد استفاده ن -3ها و  سایتوکینین

شکفتن  تواند بر میزان مقدار متفاوت هورمون سایتوکینین می

 .داشته باشدها اثر  تشکیل پاشاخه های جانبی و جوانه

منجر به تحریک  مناسبترکیب نور زیاد و دمای همچنین 

 بنابراین به همین ،ها خواهد شد ها در پاشاخه شکفتن جوانه

ان هلندی در دلیل است که برخی از پرورش دهندگ

های جوان رز،  ای و در شروع کشت بوته های شیشه گلخانه

با رطوبت ( گراد سانتیدرجه  00تا  02)دمای به نسبت باال 

 ،ها کنند و به محض تشکیل پاشاخه نسبی زیاد استفاده می

ها  دهند تا از اثرات نامناسب آن این دو فاکتور را کاهش می

 .بر کیفیت گل جلوگیری کنند

 شاخه بریدهرزهای در  شاخهدن کر خم

پرورش  ای در گلخانه شاخه بریدهرزهای طور معمول  به

د کربن، سییابند که بیشتر عوامل محیطی مانند دما، دی اک می

کنترل در آن آب و مواد غذایی، رطوبت نسبی و نور 

-های رویشی قلمه و قلمه این نوع از رزها با روش. شود می

گزارش شده که شکل و . یابند یم تکثیر( استنتینگ)پیوند 

یک گیاه بستگی به ژنوتیپ آن گیاه و عوامل محیطی  ساختار

مدیریت ساختار بوته (. Li-Marchetti et al. 2015)دارد 

همچنین . رز، نقش مهمی در تولید گل در طول سال دارد

میزان طول عمر بوته رز را تعیین کرده و نیز نمو گیاه را 

را ( طول، قطر و وزن)های گل  شاخه کند و کیفیت کنترل می

                                                           
2
. De-shooting 
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در بیشتر (. Kim & Lieth 2004)دهد  تحت تاثیر قرار می

عملیاتی مانند هرس، شاخه ، شاخه بریدهرز های  گلخانه

سازی شاخه مرتبط  و خم 1های جانبی برداری، حذف جوانه

 Gonzalez-Real & Baille)شود  با ساختار بوته انجام می

2000 .) 

شدند و ساختار  ها به صورت ردیفی کشت میدر گذشته، رز

که با هرس  0بلند عمودی بود های ها به شکل پرچین آن

و برداشت شاخه گل  9برداری ساالنه که اغلب شامل جوانه

های  ها و شاخه در این سیستم پاشاخه. آمد دست می ، بهبود

اصلی از روی اولین یا دومین برگ کامل از پایین شاخه، 

ها  آن های جوانه ین سبب تسریع در شکفتنو ا سرزنی شده

پرورش، جهت کاهش ارتفاع  روشدر این نوع . شود می

پرورش دهندگان ها،  کانوپی و جلوگیری از رشد زیاد بوته

 ها را سرزنی کنند زیرا مدیریت مجبور هستند گاهی بوته

کننده  با آن خسته کردن با ارتفاع زیاد و کار یک کانوپی

بستگی به تقاضای بازار  این سرزنی،   زمان انجام . است

 شده گزارش(. Kim & Lieth 2004)برای شاخه گل دارد 

 آید می دست به بعدا که هایی شاخه طول با هرس موقعیت که

 باشد باال هرس موقعیت چنانچه یعنی دارد، عکس رابطه

بعدا رزها بر اساس  .آید می دست به کوتاهتری های شاخه

  با   یک ساختار کانوپی ناهمگنها با  خم کردن شاخه

های افقی خم شده  های اصلی، شاخه شاخهها،  پاشاخهبخش 

 (. 0شکل )و شاخه گل پرورش یافتند 

دست آوردن  عملیات خم کردن شاخه در رز به منظور به

. گیرد های با کیفیت مناسب و قابل فروش صورت می شاخه

ند برای نیست هایی که از نظر تجاری مناسب در واقع شاخه

تر و نیز به منظور قوی تر  های اصلی و مرغوب تغذیه شاخه

روش خم کردن شاخه در رز، . کنند ها، خم می شدن پاشاخه

میالدی معرفی  1322ابتدا در کشور ژاپن و در اواخر دهه 

                                                           
1
. De-budding 

2
. Tall upright hedgerow 

4
. De-budding 

4
. Heterogeneous canopy  

در دهه سپس و ( Ohkawa & Suematsu 1999)شد 

 به وسیله برخی از پرورش دهندگان دیگر برای تولید 1332

 Sarkka)های با کیفیت بهتر مورد استفاده قرار گرفت  شاخه

با نام  رز شاخه بریدهامروزه این روش پرورش  (.2005

5روش کشت کمانی"
 . (Ohkawa 2010)شود  شناخته می "

 

 
های خم شده که دارای  یک بوته رز با شاخه: باال -2شکل 

 ، (جانبی) های اصلی شاخه: ها، ب پاشاخه: هایی مانند الف بخش

-Gonzalez)باشد  شاخه گل می: د، های خم شده شاخه: ج

Real et al. 2007) نحوه خم کردن شاخه با دست: و پایین. 

 

                                                           
5
. Arching cultivation technique 
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های با طول  مانند شاخه 1تولیدی-های غیر خم کردن شاخه

 0های با پتانسیل تولید شاخه کور کوتاه، قطر کم و نیز شاخه

یک  ،ها ن ردیفبه سمت پایین کانوپی و یا به سمت بی

رز است  شاخه بریدهروش استاندارد در تولید گل 

(Ohkawa & Suematsu 1999; Sarkka & Rita 1999 

طور  به. شود به صورت پیوسته در طول فصل انجام می و( 

های جوان  در بوتهاز گلدهی شاخساره اولیه  توان میمعمول 

 ،از رشد آن هفته 1تا   و پس از  کردجلوگیری کشت شده 

ای که در  های ثانویه جوانه. کردبه طرف پایین بوته خم 

، هستندهای فلسی پایه شاخساره اولیه خم شده  محور برگ

پس از چندین . دهند رشد کرده و تشکیل پاشاخه می

های خم شده ساختار پایگاهی  ها و شاخه برداشت از پاشاخه

های  های جانبی قرار گرفته در موقعیت با جوانه بوته 9پایدار

ساخته های جدید عمودی،  متفاوت با قابلیت تبدیل به شاخه

 کردن خم واقع در (.Buck-Sorlin et al. 2011)شود  می

 و میوه درختان پرورش در معمول کشت عملیات یک شاخه

(. Kim & Lieth 2004) باشد می رز شاخه بریده های گل

 سیب درختان در عمودی های شاخه کردن خم مثال عنوان به

 دهی میوه افزایش و گل جوانه تشکیل افزایش سبب گالبی و

 .Leopoid et al. 1972; Robbie et al) است شده

در  شاخه کردن خم همچنین گزارش شده که(. 1993

 هورمون مقدار کاهش با سیب و ژاپنی گالبی درختان

 به منجر جانبی، های جوانه در( IAA) اسید استیک ایندول

 Wareing) است شده آنها در گل یها جوانه تشکیل تسریع

1970; Banno et al. 1985; Ito et al. 2001.) 

 کردن شاخه و تغییرات هورمونی  خم

به ویژه زآتین )در رزها هورمون سایتوکینین به طور معمول 

در انتهای ریشه پایه ساخته شده و توسط (  ریبوزاید

                                                           
1
. Non-productive shoots 

2
. Blind shoot 

3
. Permanent basal structure 

4
. Zeatin riboside 

ر و ب شود آوندهای چوبی به ساقه گیاه پیوندی منتقل می

همچنین کاربرد . (9شکل ) گذارد ها اثر می شکفتن جوانه

سبب رهایی  ،های رز در بوته 5خارجی بنزیل آدنین

شده ها  های جانبی از غالبیت انتهایی و شکفتن آن جوانه

 . (Dieleman et al. 1997) است

 
متابولیزم هورمون سایتوکینین و مسیر جریان آن در  -3شکل 

: iPMP] (Dieleman 1998)وته رز های مختلف یک ب اندام

ایزوپنتیل آدنوزین، : iPARمونوفسفات،  -5'-ایزوپنتیل آدنوزین

ZMP :مونوفسفات،  -5'-زآتین ریبوزایدZR : ،زآتین ریبوزاید

UR : ،ترکیبات شبه سایتوکینین ناشناختهZ : ،زآتینDHZ : دی

: DHZMPدی هیدرو زآتین ریبوزاید، : DHZRهیدرو زآتین، 

 .[مونوفسفات -5'-و زآتین ریبوزایددی هیدر

 

                                                           
5
. Benzyl adenine 
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گزارش شده که خم کردن شاخه با تغییر تعادل هورمونی در 

سبب کاهش غالبیت انتهایی و تسریع در تشکیل  ،گیاه

ایجاد هر  (.Hosokawa 1990)شود  های جانبی می جوانه

و یا تکان دادن گیاه به  گونه زخم مانند خم کردن شاخه

سبب بیوسنتز اتیلن و  ،یکیهای فیزیولوژ عنوان تنش

 شود یا رشد شاخه میو ها  یاختهجلوگیری از بزرگ شدن 

(Liu & Chang 2011 .)ژاپنی گالبی های شاخه کردن خم 

 است شده گل در تشکیل و تسریع اتیلن تولید افزایش سبب

(Ito et al. 2001 .)گل افقی های شاخه در اتیلن مقدار 

 است برابر 5/0 ودیعم های شاخه با مقایسه در میمون

(Friedman et al. 2003 .) افزون بر این نشان داده شده

خم کردن شاخه با افزایش  ،1گل کاغذیپیچ زینتی که در 

کربوکسیلیک -1-آمینوسیکلوپروپن-1مقدار آنزیم درونی 

افزایش تولید کاهش رشد،  ها سبب در شاخه( ACC) 0اسید

دهی شده است اتیلن و بدنبال آن تسریع و افزایش در گل

(Liu & Chang 2011  .) 

کردن  های رز به خم فیزیولوژیکی بوته-های مورفو پاسخ

 شاخه

سیستم تولید سنتی یک کانوپی پرچینی  در رز بادر حالی که 

بلند با سطح برگساره فراوان برای دریافت نور ایجاد می 

طور  های خم شده به اما در سیستم پرورش با شاخه ،شد

شاخص ن ارتفاع کانوپی را بدون کم شدن توا تئوری می

ارتفاع کم کانوپی . سطح پایینی نگه داشتسطح برگ در 

ها را تسهیل کرده و  میزان دریافت نور توسط پاشاخه

از  ها و یا های گل مناسب قابل برداشت از روی آن شاخه

ها قوی  پاشاخه. شوند ظاهر می( اصلی)های اولیه  شاخه روی

باشند  مهمی برای تولید گل می الرشد هستند و منبع

(Zieslin & Mor 1981.)  گزارش شده که کانوپی خم

ها برای رشد  شده به عنوان یک ذخیره غذایی از آسیمیالت

های جدید گل در بخش عمودی کانوپی و عمدتا در  شاخه
                                                           

1
. Bougainvillea (Bougainvillea spp.) 

2
. 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid 

زمانی که میزان دسترسی به نور کم باشد، در نظر گرفته شده 

خم کردن ر برخی ارقام رز، د(. Baille et al. 2006)است 

با ولی شاخه منجر به تولید تعداد شاخه قابل برداشت کمتر 

 .شود می تجاریهای  کیفیت بیشتر در هر بوته در گلخانه

میزان تولید به ازای هر سطح  شده کههمچنین عنوان 

 & Ohkawa)تواند با افزایش تراکم بوته جبران شود  می

Suematsu 1999 .)خم  در پژوهش دیگری ،افزون بر این

منجر به کیفیت باالتر  Mercedesکردن شاخه در رز رقم 

های گل سقط  جوانه)شاخه گل، تعداد شاخه کور کمتر 

 Sarkka & Rita) ه استو عملکرد بیشتر شد( شده

های رز  باور بر این است که خم کردن متوالی شاخه(. 1999

 9، یک منبعبه دلیل دریافت مناسب نور و نیز فتوسنتز بیشتر

را های فتوسنتزی  و دیگر فرآورده ها کربوهیداراتاز مناسب 

همچنین . رسد های گل می جوانه  ایجاد کرده که به مصرف

تغییراتی در تعادل  ،ممکن است با جذب نور بیشتر

ایجاد شود  ها ننیسایتوکیمیزان  شهورمونی به سمت افزای

(Nazari 2017 .) خم کردن در پژوهشی دیگر بیان شده که

سبب تولید شاخه گل کمتر به  ،شاخه در برخی ارقام رز

ازای هر متر مربع زمین در مقایسه با روش سنتی با سیستم 

 Kim & Lieth)هرس شده است مدیریت کانوپی با 

کاهش عملکرد با افزایش  در این پژوهش اگرچه ،(2004

در (. Sarkka & Rita 1999)تراکم بوته جبران شده است 

های رز از باالی  نشان داده شده خم کردن شاخه استاهمین ر

و برداشت شاخه گل از ( از پایین بوته)جوانه پنجم 

پایه آن در مقایسه با خم کردن شاخه از های مختلف  ارتفاع

و ( ای زیر ناحیه خم شده وجود نداشته باشد جوانه)

تعداد پاشاخه بیشتر و نیز  برداشت از روی جوانه اول،

 Sarkka & Erikson)دست آمده است  تری بهعملکرد بیش

گزارش شده که در گیاهان رز جوان در حال نمو، (. 2003

خم کردن شاخه سبب افزایش میزان نمو، وزن و قطر ساقه، 

                                                           
3
. Source 

4
. Sink 
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 شود ها می سطح مقطع عرضی پاشاخه شاخص سطح برگ و

(Kool & Lenssen 1997 .)وری  در پژوهشی میزان بهره

که در آن  1صورت داربست هاییسیستم مدیریت کانوپی به 

درجه نگه داشته بودند، با  92ها را در زاویه تقریبا  پاشاخه

نتایج نشان داد که در سیستم  و سیستم سنتی مقایسه شد

داربستی، تعدا شاخه گل بیشتر با طول ساقه بلندتر در 

این پژوهشگران . شود مقایسه با سیستم سنتی تولید می

 را اخه گل در سیستم داربستیافزایش عملکرد و کیفیت ش

نیز ها و  بوته ینیهای پای مرتبط با افزایش نفوذ نور به بخش

ها  پاشاخهتعداد های خم شده که سبب افزایش  شاخه

در همین (.  Mosher & Turner 1999)شود، دانستند  می

 Fire N‘و  ’Kardinal‘ رز شاخه بریدهدر دو رقم راستا، 

Ice’ های قابل  تعداد شاخه ،ههای خمش یافت با شاخه

های پرورش یافته  برداشت به طور معنی داری نسبت به بوته

با روش سنتی بدون شاخه خم شده، کمتر بود اما طول 

و ماده خشک ( زیست توده)ها بلندتر بوده و بیوماس  شاخه

 با طول کم و کیفیت نامناسبهای گل  بیشتر و تعداد شاخه

 Kim & Lieth)د کمتر و در کل سودآوری بیشتر بو

همچنین گزارش شده که هدایت هیدرولیکی (. 2004

ای و مقدار  آوندهای چوبی، میزان فتوسنتز، هدایت روزنه

 ها های خم شده رزها در مقایسه با خم نشده شاخهتعرق در 

 (.Kim et al. 2004)باشد  کمتر می

 سازی شاخه در رز فواید خم

ه با سیستم سنتی در مقایسسازی شاخه  طور کلی خم اما به

افزایش قدرت  -1: باشد دارای فوایدی مانند موارد زیر می

ها که نقش مهمی در تکامل ساختار گیاه  رشد و نمو پاشاخه

های گل در  فراهم کردن کربوهیدرات برای شاخه -0دارند، 

بهبود کیفیت  -9حال رشد به ویژه در شروع چرخه رشد، 

افزایش  - گل،  های و عمر گلجایی شاخه( طول و قطر)

های اصلی با قطر  پتانسیل گلدهی با تحریک رشد شاخه

                                                           
1
. Trellis 

های خم شده و  ارتفاع کمتر کانوپی در بوته -5ضخیم تر، 

افزایش میزان تعرق کانوپی به  - ها،  مدیریت راحت تر آن

دلیل تشکیل سطح برگ بیشتر به ازای هر گیاه و افزایش در 

البیت انتهایی های اصلی پس از رهاسازی غ تعداد شاخه

این افزایش در تعرق منجر به کارایی بیشتر خنک . شاخه

اتمسفر گلخانه شده که یک مساله مهم در آب و  سازی

ای بوده جایی که وقوع دمای باال در هوای  هوای مدیترانه

گلخانه و بستر کشت و کمبود فشار بخار هوا، سبب ایجاد 

و اثرات منفی بر رشد و کیفیت  شده شرایط تنش در تابستان

 -1و  (Gonzalez-Real et al. 2007)خواهد داشت گل 

گزارش شده که در روش خم کردن شاخه به دلیل جدا 

بودن منطقه برداشت گل و نیز برگساره چند ساله بوته، 

در  توان میزیرا  باشد می 0مطلوب مدیریت تلفیقی آفات

ترل آفات سم پاشی باالی بوته و در ناحیه برداشت جهت کن

کرد اما در بخش پایین و ناحیه برگساره بوته از شکارگرهای 

 .نمودکنه استفاده 

 رز در شاخه سازی خم معایب

باشد از  معایبی نیز می دارایاین روش  با وجود مزایای زیاد،

ها در پایین بوته و ایجاد شاخ  با خم کردن شاخه -1: جمله

ریزاقلیم مناسب برای و برگ زیاد در آن سبب ایجاد یک 

های با  آفت کنه و تریپس خواهد شد و در ضمن در گلخانه

تراکم کشت باال و غیر مجهز به سیستم تهویه مناسب تا 

با  -0، حدی تهویه در پایین بوته به خوبی انجام نخواهد شد

ها پایین سازی شاخه و تراکم شاخه و برگ ایجاد سیستم خم

ها به ویژه کنه به دلیل نفوذ  تبوته کارایی کنترل شیمایی آف

کمتر سم به داخل پایین بوته کاهش خواهد یافت به همین 

کنترل های خم شده  های رز با شاخه در گلخانهدلیل 

ممکن است طور کلی  به -9 ،کنند بیولوژیکی را توصیه می

سبب کاهش در برخی ارقام سیستم خم کردن شاخه 

ی با کیفیت کمتر ها و این در مناطقی که گل شودعمکلرد 

                                                           
2
. Integrated pest management (IPM) 
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رسد تا حدی عملکرد اقتصادی را  فروش می راحتی به به

خم کردن شاخه نیاز به مهارت داشته و  - دهد، کاهش 

برخی از پرورش دهندگان سنتی از اجرای این روش 

 بین بیشتر فضای به احتیاج -5و  استقبال نخواهند کرد

 در ها ردیف بین کارگران تر مشکل حرکت و نیز ها ردیف

 پرورش را شاخه بریده رز گل روش این به که هایی گلخانه

 .دهند می

 کردن شاخه رز نکات مهم در زمان خم

برخی از نکات ضروری که باید در زمان خم کردن در پایان 

 :شود آورده می شاخه در رزها باید رعایت شود

سازی شاخه تقریبا در همه  در کشور اتیوپی خم -1

طور معمول  شود و به انجام می های پرورش گل رز گلخانه

 15های رز، رطوبت گلخانه را در حدود  پس از کشت بوته

کنند و دمای  نگه داشته، تهویه را محدود می درصد 25تا 

 گراد سانتیدرجه  09ساعت شبانه روز روی   0گلخانه 

ها رشد  تا شاخه را افزایش دادهو شدت نور  گردد تنظیم می

ها و  هفته از کشت بوته  پس از  .سریع و قوی داشته باشند

های جانبی رشد مشخصی را نشان دادند و  زمانی که شاخه

های کوچک کردند، شاخه اولیه آماده  شروع به نمو جوانه

در هنگام خم کردن، در حد امکان ارتفاع . باشد میخم کردن 

های ضخیم و  خم سازی را پایین نگه داشته تا بعدا پاشاخه

ها، به طور معمول  از خم سازی شاخهپس . قوی رشد کنند

پاشاخه رشد یافته از پایین ناحیه خم شده نگه داشته  9تا  0

 (.Van der Maden et al. 2012)کنند  و بقیه را حذف می

، خم رز شاخه بریدههای  در کشور هند و در گلخانه -0

شود و  ی انجام میمتر سانتی 5ها از ارتفاع  کردن شاخه

شوند تا  های خم شده حذف می خههای روی شا جوانه

. کنترل آفت کنه و پوسیدگی جوانه به راحتی انجام شود

روز پس از کشت انجام شده و به طور  95اولین خم سازی 

ای انجام  برگچه 5معمول از روی اولین یا دومین برگ 

 (. Kumari & Choudhary 2014)شود  می

پس از  روز 2 تا  92در ایالت کالیفرنیای آمریکا،  -9

های روی شاخه اولیه  های رز و زمانی که جوانه کشت بوته

، که به طور معمول این شاخه ضعیف و کوتاه است

به اندازه یک دانه سویا رسید آنها را از باالی گره  هنگامیکه

های  پس از خم کردن شاخه اصلی، شاخه. کنند دوم خم می

تولید  با طول مناسب از پایین ناحیه خم شده برای برداشت

ها را برای  شوند، اما برخی از پرورش دهندگان این شاخه می

فروش برداشت نکرده و در عوض برخی از آنها را خم 

 Joshel & Melnicoe)کنند تا ساختار بوته شکل گیرد  می

2004 .) 

رز پس از کشت یک بوته (  شکل )در کشور هلند  -  

 متر برسد انتیس 2 تا  92ارتفاع آن به  تا کنند صبر میجوان 

سپس با حذف  و جوانه انتهایی آن اندازه یک نخود باشد

، شاخه اصلی را به هاى جانبى جوانه انتهایی و رشد جوانه

درجه  32کنند که زاویه خمش آن کمتر از  گونه ای خم می

پس از این، اولین مرحله گل قابل برداشت تولید . باشد

ای  سه برگچههای  شود که این گل ها را از روی برگ می

های رشد یافته از روی  برداشت کرده و در ضمن تمام شاخه

 (.Ruys 2007)کنند  های خم شده را حذف می شاخه

های خم  های روی شاخه بهتر است برخی از جوانه -5

و  دنهای خیلی زیادی رشد نکن شده حذف شود تا شاخه

آفت تریپس و نیز پوسیدگی بوتریتیس جوانه به راحتی 

البته باید توجه داشت در زمان قطع شاخه . ودش کنترل

چون در  ،ناخنک روی ساختار پایگاهی بوته رز باقی نماند

غیر اینصورت سبب وجود ناخنک به شیوع بیماری و آفت 

 .کمک خواهد کرد

بهتر است در زمان برداشت یک شاخه گل، حداقل  -  

یک و حداکثر سه جوانه روی شاخه باقی بماند تا بعدا 

 . های گل شوند ل به شاخهتبدی

ها و در ادامه  طور حتم پس از مستقر شدن بوته به -1

های قابل  های ضعیف که گل تولید بهتر است فقط شاخه
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های کور که اصال گل  کنند و نیز شاخه فروش را تولید نمی

 .کنند، خم شوند تولید نمی

سازی شاخه با دقت بدون استفاده از هیچ  خم -2

ت و با قراردادن شاخه بین دو انگشت شست ای با دس وسیله

طوری به سمت پایین خم کرده که پایین تر از سطح  و سبابه 

به عنوان مثال )درجه  32افق قرار گرفته و با افق زاویه کمتر 

طور کامل پایین تر  بسازد و شاخه خم شده به( درجه 5 

توان از انبرهایی  می البته(. 5شکل )ازمحل طوقه قرار گیرد 

ها دارای پوشش الستیکی جهت جلوگیری از  که دهانه آن

 .استفاده کرد ،(الف- شکل ) استآسیب به پوست ساقه 

های خم شده گلدهی مشاهده  چنانچه انتهای شاخه -3

-  شکل)شد در همان اوایل نمو جوانه گل حذف شود 

زیرا با نمو بیشتر آن و نیز باز شدن گل یک مصرف  ،(ب

باشد و اثر منفی بر رشد بوته  یی میکننده قوی مواد غذا

 .خواهد گذاشت

در  توصیه شده جهت جلوگیری از شیوع آفت کنه -12

سازی  ، در تابستان خمهایی که کامال مجهز نیستند گلخانه

  .شاخه انجام نشود

زمان خم کردن ساقه حتما دقت شود که ساقه  -11

( ب-1شکل )خم شود  فقطو ساقه ( الف-1 شکل)نشکند 

شود در طول روز اوایل صبح  ه همین دلیل توصیه میکه ب

یا روزهای ابری که ساقه پر آب بوده و دارای بافت و

شود در طول فصل  حتی توصیه می. نرمتری است انجام شود

 ،ها بین دو انگشت شست و سبابهرشد با قرار دادن ساقه

ها کنترل شود و زمانی که ساقه ها هنوز  میزان سفتی بافت آن

یا روزهای ابری که ساقه پر آب . نشده اند خم شوندچوبی 

 . انجام شود ،بوده و دارای بافت نرمتری است

های رشد زمانی  از لحاظ ویژگیتجربه نشان داده  -10

یک شاخه خم شود که جوانه انتهایی آن وارد مرحله بلوغ 

زایشی شده باشد چون در غیر اینصورت سرشاخه خم شده 

 . خواهد گشتر دوباره به سمت باال ب

در برخی موارد ممکن است جهت نگه داشتن  -19 

 ،ها باشد های خم شده نیاز به سیم کشی اطراف بوته شاخه

که در این صورت باید به آرامی شاخه خم شده را در زیر 

 . سیم کنار بوته قرار داد

طور معمول زمانی که تشخیص داده شد  به - 1

م جهت فتوسنتز و های خم شده قدیمی کارآیی الز شاخه

های خم شده  ها ندارند، حذف و با شاخه ساخت آسیمیالت

 .جدید جایگزین شوند

 

 

 

 

 (.Ruys 2007)در هلند  رز شاخه بریدهنحوه خم سازی شاخه در بوته  -4شکل 
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را نشان می دهد ( اشتباه)درجه  32ساوی یا بیشتر از و م( درست)درجه  32دو نحوه خم سازی شاخه با دو زاویه کمتر از  –5شکل 

(Ruys 2007.) 

 
یک شاخه خم شده نامناسب گلدهی : ب .نحوه خم کردن شاخه با انبرهایی که در دهانه آن دارای پوشش الستیکی است: الف -6شکل 

 .شدکه باید زودتر از این جوانه گل حذف می
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ساقه و آسیب  نای که به درستی خم نشده است که در آن افزون بر شکست شاخه :ب   .خم شده استیک شاخه که به درستی : الف -7شکل 

 .اند و پوست ساقه سیاه شده است به آوندهای چوبی، آوندهای آبکش هم در محل خم شده آسیب دیده

 

 ترویجیل دستورالعم

  0 دمای جوان رز، های بوته کشت شروع بهتر است در -1

تنظیم  گراد سانتی درجه 09ز گلخانه روی ساعت شبانه رو

درصد، شدت نور مناسب و  25تا  15 نسبی رطوبت شود و

ها به  ها و رشد و نمو آن باشد تا مستقر شدن بوته تهویه کم

 92ها به حدود  که ارتفاع آن سپس زمانی. خوبی انجام شود

رسید، جوانه انتهایی حذف شود تا  متر سانتی 2 تا 

البته پس از این . دست آید کیفیت مناسب بههای با  پاشاخه

 نامناسب اثرات از تا داد کاهش را دما و رطوبت نسبی باید

ها با شرایط  شود و بوته جلوگیری گل کیفیت بر ها آن

 .معمول پرورش سازگار شوند

هیچوقت نباید زاویه خمش شاخه مساوی و یا بیشتر از  -0

درجه  32ر از درجه باشد بلکه به طور حتم باید کمت 32

ای قرار گیرد که پایین تر از بخش  بوده و شاخه به گونه

 .طوقه بوته باشد

که اولین مرحله گل قابل  پس از خم کردن شاخه و زمانی -9

های  های گل را از روی برگ برداشت تولید شد، این شاخه

های رشد  ای برداشت کرده و در ضمن تمام شاخه سه برگچه

 . حذف شوند ها یافته از روی  خم شده

کردن شاخه سبب کاهش  ممکن است در برخی ارقام خم - 

ها و یک  عملکرد شود، اما به دلیل با کیفیت بودن شاخه

تولید به نسبت یکنواخت و همیشه در طول سال پیشنهاد 

 شاخه بریدهرزهای رزهای شود که چنین عملیاتی در  می

 .انجام شود

د که شاخه نشکند ها دقت شو در زمان خم کردن شاخه -5

توان  بلکه خم شود، همچنین در طول دوره رشد می

های قدیمی خم شده با کارآیی کم در فتوسنتز و  شاخه

های خم شده  ها را حذف و با شاخه ساخت آسیمیالت

 .جدید جایگزین شوند

 سپاسگزاری

مهندس سید مجید صدیقی به عنوان  آقای بدین وسیله از

در  شاخه بریده گل رز یکی از پرورش دهندگان فعال

ها از گلخانه ایشان  شیراز، به خاطر تهیه برخی از عکس

  .شود تشکر و قدر دانی می
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Abstract 
Undoubtedly cut rose is one of the most economically and favorite ornamental plants in the world. 

Management of rose architecture plays an important role on the year-round flower production as it 
greatly determines plant life span, and affects both plant development and the quality of the flowering 

shoots (length, diameter and weight). Traditional rose cut-flower production involves growing plants 

in the ground and training the canopy vertically as a tall hedge. However, nowadays rose growers have 

changed this method by bending the non-productive shoots (stems with low length and diameter 

and also with blind shoot potential). Bending of shoots results in reduced indigenous IAA hormone 

and increased cytokinin and ethylene levels which in turn lead to a decline in the growth and an 

increase in branching and increase in flowering. Shoot bending increase the light capture and it makes 

more photosynthetic assimilates. Moreover, it changes the translocation of photosynthetic 

assimilates from the foliage of bended shoots towards the bottom breaks, thus, it increases the growth 
and flower quality. Bending also increases light absorption and production of photosynthetic 

assimilates and their translocation from the foliage of the bended shoots towards the bottom breaks. 

This could increase growth rate and improve the quality of the flowers. In the present research, the 
management of the cut rose plant structure with an emphasis on shoot bending, has been thoroughly 

reviewed. 

Keywords: Cut flower, Flower quality, Rose, Shoot bending. 


