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 23/02/1397تاریخ پذیرش:                                              22/09/1396تاریخ دریافت:  

  
 یدهچک    

صورت  به یشیعرضه در فصل بهار، آزما ی( برا.Matthiola incana Lبو ) کاشت، مکان کاشت و رقم گل شب یختار ینتر مناسب یجهت بررس

 شهید دانشگاه بردسیر، کشاورزی دانشکده یقاتیبا سه تکرار در گلخانه تحق یکامل تصادف یها در قالب طرح بلوک شده خرد دوبار های کرت

عنوان عامل  ( بهید 15آذر و  15آبان،  15مهر،  15 یور،شهر 15کاشت ) یخشامل تار یشآزما یمارهایشد. ت اجرا 1395 سال در کرمان باهنر

شده  ( و دو رقم اصالحWhite) ید( و سفRedقرمز ) یو رقم )دو رقم محل یعنوان عامل فرع گلخانه( به یرونمکان کاشت )داخل و ب ی،اصل

 داد نشان واریانس تجزیه یجبودند. نتا یفرع-یعنوان عامل فرع ( بهCinderella Pink) یصورت سیندرالی( و Cinderella Violetبنفش ) سیندرالی

 و گیاه و گلچه تر وزن بوته، در گلچه تعداد ین،آذگل و گلچه قطر ی،و گلده یدهغنچه تا روز تعداد بوته، ارتفاع صفات بر کاشت تاریخ تأثیر که

 استثنای به صفات کلیه بر کاشت مکان تأثیر. نداشت ینآذ بر ارتفاع گل یدار یاثر معن یدار بود، ول معنی درصد یک احتمال سطح در گل دوام

ارقام و  همهدر  یو گلده یدهغنچه تا روز تعداد کاشت، در تأخیر که با داد نشان یجنتادار بود.  معنی بوته در برگ تعداد و ینآذ گل و بوته ارتفاع

 شرایط گلخانه از یرونشده بود. کاشت در ب تر از ارقام اصالح یطوالن یدار معنی طور به محلی ارقام رشد دوره. یافتهر دو مکان کاشت کاهش  در

 یبرا شرایط ینتر مناسب گلخانه بیرون شرایط در و مهر 15 در قرمز محلی رقم کاشت ی،طورکل نسبت به داخل گلخانه داشت. به یتر مطلوب

 بو در اول بهار بود.عرضه شب

 

  .رشد مراحلگلخانه،  گلچه، ین،آذ دوام گل، گل :ها یدواژهکل
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 مقدمه. 1

 شهری، سبز فضای طراحی در انکارناپذیر اجزای از یکی

 گیاه. (Rezaie et al., 2015) هستند زینتی گیاهان و ها گل

 Brassicaceae( از خانواده .Matthiola incana L) بو شب

 نوروز ایام در سبز فضای کاری گل یطور گسترده برا به

 های واریته دارای گیاه این. گیرد می قرار استفاده مورد

 مجلسی بو شب آنرا کوتاه نوع که باشد می بلند و پاکوتاه

 دیگر در زینتی یها گونه مهمترینیکی از  بو . شبنامند می

 ,.Mosavi bazaz et al) شودمی محسوب نیز دنیا مناطق

 گیاه یک عنوان به بو شب اهمیت اخیر، سالیان طی. (2008

 طور به آن عطر و فرم رنگ، تنوع طیف دلیل به زینتی

 این. (Khan et al., 2017) است یافته افزایش گیری چشم

 ساله یک گیاه یک عنوان به اغلب ولی است، ساله چند گیاه

 ,Hisamatsu & Koshioka) گیردمی قرار استفاده مورد

 دمای تأثیر تحت شدت به بو شب گیاه نمو و رشد. (2000

 یعنوان مثال برا . بهاست روز طول همچنین و روز و شب

و طول روز بلند دارد.  یینپا یبه دما یازن یده گل

 نیاز دهگل زود هایواریته به نسبت دهگل یرد های یتهوار

 ین،. بنابرا(Khan et al., 2017) دارند تریپایین دمای به

و دوام گل  یلثر در تشکؤکاشت مناسب از عوامل م یختار

 خواهد بود. 

 زمانی تعیین معنای به کاشت تاریخ ترینمناسب تعیین

 بیشترین بتواند گیاه زایشی و رویشی رشد که است

 شرایط با کمتر گیاه و داشته  اقلیمی عوامل با را هماهنگی

 ;Khan et al., 2017) شود روروبه محیطی نامساعد

Qulipor et al., 2003.) که است تیماری کاشت تاریخ 

 مراحل بر را تأثیر بیشترین زراعی تیمارهای سایر به نسبت

در  تغییر. (Khayat et al., 2001) گذاردمی گیاهان رشد

و به دنبال آن  یمیاقل عوامل ییرکاشت منجر به تغ یختار

 & Ramesh)شود  یم یاهدر مراحل رشد و نمو گ ییرتغ

Singh, 2008) .گیاه بر کاشت تاریخ اثر روی که ایمطالعه 

 که داد نشان گرفت صورت تهران جنوب در بهار همیشه

 اندازه بوته، در گل تعداد شافزای سبب هنگامزود کشت

 شودمی جانبی شاخه تعداد و گیاه ارتفاع گل،

(Tabatabaei et al., 2011) .زودهنگام، کشت هایتاریخ 

 و یاهگ یشیو زا یشیبودن دوره رشد رو یطوالن یلدل به

ماده خشک  یدباعث تول یمواد فتوسنتز یصبهبود تخص

. (Ramesh & Singh, 2008) شود می گیاهاندر  بیشتر

 تواندمی کاشت زمان در تأخیر واسطه به گیاه ارتفاع کاهش

 کوتاه همچنین و رویشی رشد دوره طول کاهش علت به

 Hashemi)طول روز باشد  ییردر اثر تغ هامیانگره شدن

jazi, 2011 .) 

سبب  یشهکاشت زودهنگام هم یختار حال، بااین

داده شده . نشان یستن یاهعملکرد و رشد بهتر گ یشافزا

مناطق هند که  یاست که کشت زود هنگام کلزا در برخ

شد  یاهگ ینگرم بودند سبب کاهش عملکرد ا ییزپا یدارا

(Gullen et al., 1996) کاهش عملکرد به  اینعلت  که

 یآنها از سرما یبو آس ییزدر پا هابوته تر سریعرشد 

زمستان نسبت داده شده است که البته اثر واکنش متفاوت 

توجه است.  مطالعه قابل یندر ا یزکاشت ن یخارقام به تار

 یاهانبه واکنش متفاوت ارقام مختلف گ یادیمطالعات ز

 ;Ehteshami et al., 2014)کاشت اشاره دارند  یخبه تار

Khayat et al., 2011, Kahrarian et al., 2010) . 

است که در  ینتیز یاهانگ یناز مهمتر یکی بو بش گل

سبز  یفضا یباسازیز ینقاط مختلف استان کرمان برا

اثر زمان  یبررس یق،تحق یناز ا هدف. شود یاستفاده م

گل شب بو در  یفیتکاشت، مکان کاشت و نوع رقم در ک

 کرمان بود. یرشهرستان بردس

 

 ها مواد و روش. 2

 نوع و کاشت مکان کاشت، تاریخ یرتأث یمنظور بررس به

 یها به صورت کرت یشیآزما ،بو شب گل تولید بر رقم
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با  یکامل تصادف یها دوبار خردشده در قالب طرح بلوک

 یدانشکده کشاورز یقاتیسه تکرار در گلخانه تحق

 جغرافیایی عرض باباهنر کرمان  یددانشگاه شه یر،بردس

 رجهد 56 جغرافیایی طول و شمالی درجه 51 و درجه 29

در  دریا سطح از متری 2040 ارتفاع و شرقی دقیقه 81 و

 یخشامل تار یشآزما یمارهایاجرا شد. ت 1395سال 

( ید 15آذر و  15آبان،  15مهر،  15 یور،شهر 15کاشت )

مختلف کاشت  یفضا یامکان  ی،عنوان عامل اصل به

و رقم )دو  یعنوان عامل فرع گلخانه( به یرون)داخل و ب

 یو دو رقم اصالح شده ژاپن یدقرمز و سف یرقم محل

عنوان عامل  ( بهیصورت یندرالیبنفش و س یندرالیس

 27و روز  22گلخانه  در شب دمایبودند.  یفرع یفرع

 60تا  40 ینب یزبود. رطوبت نسبی ن گراد یدرجه سانت

 طبیعی نور یزمورد استفاده ن ی. منبع نورداشت قراردرصد 

در  یشنطقه در طول دوره آزمام ی. روند دمابود خورشید

 نشان داده شده است. 1شکل 

بو( با قطر  )معروف به گلدان شب یسفال یها گلدان از

شد.  استفادهکاشت  یبرا متر یسانت 18و ارتفاع  16دهانه 

 یمتر سانتی 30خاک مورد استفاده از عمق صفر تا 

 از پس و شد انتخاب یردر شهرستان بردس یامزرعه

متری، برخی  میلی 2 کال از عبور و کردن هواخشک

فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک بر اساس  های ویژگی

گیری شد که در  المللی اندازه ی استاندارد بـینها روش

 ارائه شده است. 1جدول 
 

 
 

 بردسیر منطقه برای آزمایش دوره طول در( گراد سانتی)درجه  حداکثر و حداقل دمای روزانه روند .1 شکل

 

 شیخاک مورد استفاده در آزما ییایمیو ش یکیزیف های ویژگی. 1جدول 

 بافت خاک
 ازت کل 

)%( 

 فسفر 

(ppm) 

  میپتاس

(ppm) 
EC 

(ds.m-1)  
 تهیدیاس

 4/7 8/2 270 14 06/0  یلوم
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قسمت خاک  یکآماده کردن خاک گلدان،  یبرا

گلدان با  خاک قسمت یک و خاکبرگ قسمت یکمزرعه 

مورد استفاده از شرکت  یبذرها کلیههم مخلوط شدند. 

بذور قبل از  یزن جوانه درصد. شد یهپاکان بذر اصفهان ته

 و 96 شده اصالح بذور برای که شد، یریگ کاشت اندازه

 خارج محیط در کاشت برای. بود درصد 70 محلی بذور

 سقف و تیرآهن پایه با متر 5/2 ارتفاع با سایبانی ،گلخانه

 آجری دیوار وسیله به طرف یک از که شد تهیه ایرانیت

 توسط ها گلدان و بذور. بود باز طرف سه از و مسدود

شد.  یدرصد ضدعفون 5ثره ؤبا ماده م یمسد هیپوکلریت

با استفاده از دستگاه  یزها ن گلدان یشده برا یهخاک ته

 یکگراد و فشار  یدرجه سانت 121 یاتوکالو در دما

ها  .گلدانشد استریل ساعت یک مدت به اتمسفر

بو  شب بذرهای ثقلی، آب خروج از بعد و شده آبیاری

کاشت  یخداخل گلدان کاشته شد. در مجموع در هر تار

عدد گلدان مورد استفاده قرار گرفت که در داخل هر  24

بذر  6 یارقام خارج یو برا 12 یارقام داخل یبرا یک

 یها بوته یاهچه،از استقرار گ ینانکشت شدند. پس از اطم

 یها ماند. مراقبت یبوته در هر گلدان باق 3تنک و  یاضاف

و  یاهگ یازبر حسب ن یهو تغذ یاریمانند آب یزراع

 یطاجرا شد. در شرا یمارهاهمه ت یبرا یکسانصورت  به

 یها کاشت یختار یاز گلخانه، برا ونیرکشت در ب

آبان(  21) یخبندان ینمهر و آبان با شروع اول یور،شهر

 یچمکان ه یندر ا البته که شد منتقل گلخانه به ها گلدان

از  یصفات یش،آزما یناستفاده نشد. در ا یشیگرما یلهوس

تعداد  ی،ده ارتفاع بوته، تعداد روز از کاشت تا غنچه یلقب

 9قطر  یانگین)م گلچه قطر ی،تا گلده یده روز از غنچه

 قطر(، ینگلچه از سه قسمت ابتدا، انتها و وسط گل آذ

 قطورترین که آذین گل وسط از گیری)اندازه ینآذ گل

 و گلچه تعداد ین،آذ (، ارتفاع گلباشدمی نیز آن قسمت

 مورد گل دوام و بوته و گلچه تر وزن بوته، در برگ

 اساس بر آزمایش از حاصل های داده. گرفت قرار بررسی

 نسخه) SASافزار  نرم توسط استفاده، مورد آماری طرح

( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از آزمون دانکن 2/9

استفاده   درصد جهت مقایسه میانگین 5در سطح احتمال 

 روش از متقابل، اثرات میانگین مقایسه با رابطه درشد. 

 .شد استفاده دهی برش

 

 بحث و یجنتا. 3
 یتا گلده یدهو غنچه یده روز تا غنچه. 3.1

(، >01/0Pکاشت ) یختار یرتحت تأث یده روز تا غنچه

 ین( همچن>01/0P(، رقم )>01/0Pمکان کاشت )

( و رقم و مکان >01/0P) مکان و تاریخ برهمکنش

(05/0P<قرار گرفت )  ( و 63/48) ینکمتر (.2)جدول

 یده ( تعداد روز از کاشت تا غنچه4/100) یشترینب

ماه و مهرماه اتفاق افتاد  ید یهاکشت تاریخ در یبترت به

سرمادوست و روز بلند است  یاهگ یکبو  (. شب3)جدول 

(Khan et al., 2017)ماه روزها به سمت  یدر د ی. از طرف

 به ورود برای گیاه یازمورد ن یروند و سرما یبلند شدن م

 ین،. همچن(Khajehpoor, 2008)فراهم است  یشزای فاز

آخر  یشدن فصل رشد و خطر برخورد به گرما کوتاه

کند تا یرا وادار م یاهاست که گ یگریفصل عامل د

کار  الزم را به یشده و راهکارها یشیزا مرحلهوارد  تر یعسر

 ,.Mandal et al) یدنما ینخود را تضم یتا بتواند بقا یردگ

رسد مجموعه عوامل فوق سبب ینظر م به ین،. بنابرا(1994

 یشیتر وارد فاز زاسریع ماه دی کشت تاریخ در یاهشده تا گ

 دهی غنچهبودن زمان  تر کوتاه دلیل دیگر، طرف ازشود. 

 در هوا بیشتر اینسبت به مهر، گرم یورکاشت شهر یختار

 .باشد گیاه رشد انداختن جلو و شهریور

طور متوسط  به ،گلخانه قرار داشتند یرونکه در ب یاهانیگ

داخل گلخانه وارد مرحله  یاهاناز گ یرترروز د 10حدود 

ارقام مورد مطالعه، ارقام  ین(. در ب3شدند )جدول  یده غنچه
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مرحله را تجربه کردند،  ینها ا شده از اصالح یرترد یمحل

و قرمز و در اصالح  یدسف ینب یهرچند در داخل ارقام محل

 یصفت تفاوت یناز نظر ا یبنفش و صورت ینها ب شده

صفت، در  ینلحاظ ا به ،حال ینا (. با3مشاهده نشد )جدول 

 یشتریشده تفاوت ب و اصالح یارقام محل ینخارج گلخانه ب

 (. 4)جدول  داشتنسبت به داخل گلخانه وجود 

 

 بو کاشت، مکان کاشت و رقم بر صفات مورد مطالعه شب خیمربعات( اثرات تار نیانگی)م انسیوار هیتجز جینتا .2جدول 

 منابع 

 ییرتغ

 درجه 

 یآزاد

 روز تا 

 یده غنچه

  یده غنچه

 یتا گلده

 ارتفاع 

 بوته

 ارتفاع 

 نیآذ گل

 تعداد 

 گلچه

 قطر 

 نیآذ گل

 قطر 

 گلچه

 دوام 

 گل

 وزن 

 اهیتر گ

 وزن 

 تر گلچه

83/6 2 تکرار ns 75/26 ns 22/1 ns 300/0 ns 564/0 ns 128/0 ns 076/0 ns 87/8 ns 214/5 ns 069/0 ns 

4 0/12901 (A) کاشت یختار ** 63/214 ** 27/21 ** 98/1 ns 887/220 ** 311/4 ** 084/1 ** 32/171 ** 616/17 ** 959/2 ** 

34/15 8 اول یخطا  98/4  93/4  693/0  544/1  042/0  005/0  01/3  324/0  151/0  

1 8/2594 (Bمکان کاشت ) ** 83/734 ** 68/6 ns 190/2 ns 921/67 ** 291/151 ** 407/13 ** 28/2258 ** 83/2 ns 807/101 ** 

A×B 4 10/128 ** 39/10 ns 88/2 ns 052/1 ns 554/0 ns 856/0 ** 076/0 * 42/2 ns 444/1 ns 578/0 ** 

39/1 2 دوم یخطا  72/7  40/1  228/1  204/0  061/0  003/0  26/2  540/1  004/0  

3 37/765 (Cرقم ) ** 87/75 ** 80/4795 ** 507/709 ** 316/1350 ** 374/4 ** 937/0 ** 53/28 ** 500/1364 ** 874/2 ** 

A×C 12 09/8 ns 56/2 ns 71/4 ns 820/0 ns 371/6 * 246/0 ns 020/0 ns 27/0 ns 239/3 ns 153/0 ns 

B×C 3 11/22 * 67/2 ns 45/0 ns 594/0 ns 562/18 ** 437/2 ** 046/0 ns 62/5 ns 495/0 ns 208/0 ns 

A×B×C 12 29/8 ns 24/1 ns 96/1 ns 511/0 ns 489/0 ns 157/0 ns 010/0 ns 72/0 ns 331/1 ns 228/0 ns 

18/6 68 کل یخطا  36/9  37/3  964/0  055/3  133/0  026/0  20/6  782/3  120/0  

 ی.دار یدرصد و عدم معن کیدر سطح پنج و  یدار یدهنده معنشانن: nsو  **، *

 

 بو کاشت، مکان کاشت و رقم بر صفات مورد مطالعه شب خیاثرات ساده تار نیانگیم سهیمقا .3 جدول

 ماریت
 روز تا 

 یده غنچه

  یده غنچه

 یتا گلده

 )روز(

 ارتفاع 

 بوته

(cm) 

 ارتفاع 

 نیآذ گل

(cm) 

 تعداد 

 گلچه

 قطر 

 نیآذ گل

(cm) 

 قطر 

 گلچه

(cm) 

 دوام 

 گل

 )روز(

 وزن 

 اهیتر گ

(g) 

 وزن 

 تر گلچه

(g) 

 کاشت خیتار

25/96 وریشهر b 25/36 a 81/24 ab 68/14 a 41/29 b 46/6 b 71/2 a 37/40 a 31/22 b 36/5 a 

4/100 مهر a 75/34 b 51/25 a 08/15 a 59/30 a 63/6 a 73/2 a 12/41 a 88/22 a 47/5 a 

75/92 آبان c 75/31 c 11/25 a 83/14 a 57/30 a 27/6 c 53/2 b 06/39 b 54/22 ab 24/5 a 

00/62 آذر d 12/31 c 54/23 b 98/13 a 21/27 c 74/5 d 30/2 c 01/37 c 17/21 c 76/4 b 

63/48 ید e 12/29 d 43/23 b 60/14 a 40/23 d 69/5 d 29/2 c 54/34 d 95/20 c 70/4 b 

 مکان
65/84 رونیب a 15/35 a 25/24 a 50/14 a 99/28 a 28/7 a 85/2 a 76/42 a 51/21 a 03/6 a 

34/75 گلخانه b 20/30 b 72/24 a 77/14 a 48/27 b 03/5 b 17/2 b 09/34 b 43/22 a 18/4 b 

 رقم

89/84 دیسف یمحل a 10/34 a 58/30 b 15/16 b 95/30 b 90/5 c 47/2 c 52/37 b 70/23 b 93/4 c 

80/83 قرمز یمحل a 00/34 a 39/39 a 86/20 a 46/36 a 78/5 c 28/2 d 66/39 a 79/30 a 78/4 c 

29/75 بنفششده  اصالح b 40/31 b 00/14 c 78/10 c 55/22 c 61/6 a 69/2 a 72/38 ab 66/16 c 47/5 a 

00/76 یصورتشده  اصالح b 20/31 b 97/13 c 76/10 c 98/22 c 32/6 b 59/2 b 79/37 b 72/16 c 23/5 b 

 .دنباشیدرصد بر اساس آزمون دانکن نم 5در سطح احتمال  یدار یاختالف معن یدر هر ستون دارا ماریهر ت یبا حروف مشترک برا یها میانگین
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 بو شبدر  یصفات مورد بررس ی( بر برخیده صورت برش برهمکنش مکان کاشت و رقم )به .4 دولج

 تعداد گلچه (cm) نیآذ قطر گل یده روز تا غنچه تیمار

 بیرون

60/90 دیسف یمحل a 27/7 ab 76/31 b 

80/88 قرمز یمحل a 65/6 b 29/38 a 

20/79 بنفشاصالح شده  b 79/7 a 33/23 c 

00/80 یصورتشده  اصالح b 40/7 a 57/22 c 

 گلخانه

20/79 دیسف یمحل a 38/5 a 15/30 b 

80/78 قرمز یمحل a 92/4 ab 63/34 a 

00/72 بنفشاصالح شده  b 41/4 b 53/22 c 

40/71 یصورتشده  اصالح b 43/5 a 62/22 c 

 .باشند ینمدرصد بر اساس آزمون دانکن  5در سطح احتمال  یدار یاختالف معن یبا حروف مشترک در هر ستون دارا یها میانگین     

 

 یروندر ب یشترب ییرسد وجود نوسانات دما ینظر م به

داشته  یثرؤنقش م یاهانگ یکیگلخانه در بروز تفاوت ژنت

ارقام  یکیژنت های شده است که تفاوت گزارشباشد. 

که  یزمان از یشترب ییمانوسانات د یط یاهگ یکمختلف 

باشد  میمشهود  ،دارد ینوسانات کمتر یطیمح یطشرا

(Kahrarian et al., 2010) اثرات متقابل  یوقت ین،همچن

مشخص شد که  ،قرارگرفت یتر مورد بررسیطور جزئ به

لحاظ روز تا   به یو مهر تفاوت یورکشت شهر یخدر تار

و درون گلخانه  یرونکاشته شده در ب یاهاندر گ یده غنچه

شده در آبان، آذر کاشته یاهانگ ،که یوجود نداشت، درحال

وارد مرحله  یرترخارج از گلخانه د یها یطمحدر  یو د

و  بیرون دمای بودن یک(. نزد5شدند )جدول  یده غنچه

 اولیه مراحل درکاشته شده  یاهانگ یدرون گلخانه برا

عدم  یبرا یلیتواند دلیکشت اول م یخدر دو تار رشد

 یرونکشت درون و ب یبرا یده تفاوت روز تا غنچه

 گلخانه باشد. 

 یرتحت تأث یداریطور معن به یتا گلده یدهغنچه

( >01/0P( و رقم )>01/0P) کاشت، مکان کاشت یختار

 یها برهمکنش از یکیچ(. ه2قرار گرفت )جدول 

اثر  یتا گلده یدهغنچه بر مطالعه مورد یمارهایت

 ماه شهربور کاشت یخ(. تار2نداشتند )جدول  یدار یمعن

( تعداد روز از 12/29) ینماه کمتری( و د25/36) بیشترین

(. کشت 3را نشان دادند )جدول  یتا گلده یدهغنچه

 شد سبب گلخانه بیرون به نسبت گلخانه داخل در یاهانگ

(. 3روز زودتر باز شوند )جدول  5ها حدود غنچه تا

 ینا یشده زودتر از ارقام محل ارقام اصالح ین،همچن

رسد ینظر م (. به3سر گذاشتند )جدول  مرحله را پشت

به  یدنارقام در طول دوره رشد تا رس ینتفاوت موجود ب

 یها مربوط به تفاوت یبه گلده یده و از غنچه یده غنچه

 دیگر های پژوهشحاصل از  یجاست که با نتا یکیژنت

 .  (Ehteshami et al., 2014)هماهنگ است 

 
 ینآذ ارتفاع بوته و ارتفاع گل. 3.2

کاشت و رقم  یخنشان داد که تار یانسوار یهتجز یجنتا

 است دادهقرار  یرارتفاع بوته را تحت تأث یداریطور معن به

 8/24) یوردر کشت شهر یاه(. ارتفاع گ2)جدول 

( متر سانتی 1/25( و آبان )متر سانتی 5/25مهر ) ،(متر سانتی

 در آن ارتفاع از بیشتر یکدیگردار با یتفاوت معنبدون 

 4/23ماه ) ی( و دمتر سانتی 5/23) آذر کشت تاریخ

 (. 3( بود )جدول متر سانتی
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 بو در شب یصفات مورد بررس یبرخ بر کاشت مکان و کاشت خیبرهمکنش تار .5جدول 

 ماریت
 روز تا 

 یده غنچه

  نیآذ قطر گل

(cm) 

  قطر گلچه

(cm) 

  اهیوزن تر گ

(g) 

 وریشهر
00/99 رونیب ab 76/7 a 11/3 a 45/6 a 

50/93 گلخانه b 16/5 c 32/2 cde 27/4 c 

 مهر
8/102 رونیب a 85/7 a 05/3 a 49/6 a 

00/97 گلخانه ab 40/5 c 41/2 cd 44/4 c 

 آبان
50/99 رونیب b 52/7 a 92/2 ab 22/6 a 

00/86 گلخانه c 02/5 c 13/2 de 27/4 c 

 آذر
75/67 رونیب d 66/6 b 59/2 bc 51/5 b 

25/56 گلخانه e 82/4 c 02/2 e 00/4 c 

 ید
25/50 رونیب ef 61/6 b 57/2 c 47/5 b 

00/45 گلخانه g 78/4 c 01/2 e 95/3 c 

 .باشند ینمدرصد بر اساس آزمون دانکن  5در سطح احتمال  یدار یاختالف معن یبا حروف مشترک در هر ستون دارا یها میانگین     

 

 نشانبو  شب یکشت مختلف رو یهایخاثر تار یبررس

 یردگیکاشت قرار م یختار یرتحت تأث یاهارتفاع گ که داد

(Alkurdi et al., 2015)های در کشت که، یطور ، به 

زودهنگام است.  یهاتر از کشتکوتاه گیاه ارتفاع یریخأت

بو را به تفاوت در طول  تفاوت ارتفاع شب ینا یلدل یشانا

مختلف  یهایختار یط یدتابش خورش یهروز، دما و زاو

 ساقه شدن بلند به نیز یگرکشت نسبت دادند. مطالعات د

ند رزودهنگام اشاره دا یهاکشت طی مختلف گیاهان

(Khan et al., 2008; Ko et al., 1994)رسد ینظر م . به

هنگام را به  زود یهادر کشتبتوان بلندتر شدن ساقه 

 نسبت داد. یاهانرشد در گ یبرا یشتروجود فرصت ب

 150 حدود یدر ارقام محل یاهارتفاع گ یانگین،م طور به

(. 3از ارقام اصالح شده بود )جدول  یشب درصد

و بنفش در ارقام  یدو رنگ صورت ینب ،حال ینباا

 که یوجود نداشت، درحال یداریشده تفاوت معن اصالح

از  یشدرصد ب29قرمز حدود  یارتفاع بوته در رقم محل

تنها  ینآذ (. ارتفاع گل3بود )جدول  یدسف یرقم محل

(. 2( قرار گرفت )جدول >01/0Pرقم ) یرتحت تأث

 یمتر( به رقم محلیسانت 86/20) ینآذ ارتفاع گل یشترینب

 76/10) یقرمز تعلق داشت. ارقام اصالح شده صورت

( بدون تفاوت متر سانتی 78/10)( و بنفش متر سانتی

را نشان  ینآذ ارتفاع گل یزانم ینکمتر یکدیگربا  دار یمعن

 (.  3دادند )جدول 

 
 تعداد گلچه و تعداد برگ. 3.3

ها نشان داد که تعداد گلچه در سطح داده واریانس یهتجز

مکان و رقم قرار  یخ،تار یردرصد تحت تأث 1احتمال 

( و مکان و رقم >05/0P) مرق و یخ. برهمکنش تارندگرفت

(01/0P<بر تعداد گلچه معن )یج(. نتا2دار بود )جدول ی 

 تاریخ تغییر با که داد نشان میانگین مقایسه از حاصل

 یداریطور معن به گلچه تعداد مهر به شهریور از کاشت

( و آبان عدد 59/30کشت مهر ) یهاتاریخ. یافتکاهش 

 بیشترین یکدیگردار با ی( بدون تفاوت معنعدد 56/30)

 یهایخگلچه را نشان دادند و پس از آن در تار تعداد
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( تعداد گلچه عدد 40/23) ی( و دعدد 21/27کشت آذر )

 تغییر این(. 3)جدول  یافتکاهش  یداریطور معن به

حاصل  یجدما با نتا یانگینم ییرتعداد گلچه با تغ یخط غیر

 اینهماهنگ بود.  (Christmas, 1996) دیگراز مطالعه 

 یاهاثر دما و طول روز بر گ یکه رو یا با مطالعه محققین

 در کننده تعیین عامل که دریافتند دادند انجام اطلسی

 است روزانه دمای میانگین اطلسی گل توسعه و تشکیل

 یامطالعه دررود. می پیش غیرخطی مدل یک اساس بر که

داد تع گرفت، صورتبو در کشور عراق  شب یکه رو

 31 یبترت به آبان 25و  مهر 10کشت  یهایخگلچه در تار

 .(Alkurdi et al., 2015)عدد گزارش شدند  40و 

از  یشترب درصد 6 حدود گلخانه یرونتعداد گلچه در ب

 یشترینب که، آنجایی (. از3در درون گلخانه بود )جدول  کشت

 یستمدر فصل زمستان مربوط به س نهگلخا ینگهدار ینههز

 های هزینه کاهش در خود موضوع این باشد، می یشیگرما

نشان داد که  ها میانگین یسهمقا یثر است. بررسؤم یاربس یدتول

 تفاوت شده اصالح ارقام ینکشت ب یهایخدر تمام تار

لحاظ  به یارقام محل ،که یوجود نداشت، درحال یدار معنی

 متفاوت یکدیگرمختلف کشت با  یهایختعداد گلچه در تار

کشت مهر،  یهاتاریخ در قرمز رقم در گلچه تعداد. بودند

، 93/15 یبترت به سفید به نسبت دی و آذر یور،آبان، شهر

(. 2 شکلبود ) یشتردرصد ب 80/17و  86/17، 70/17، 88/17

در رقم قرمز  یطور کل به ینآذ ارتفاع گل ینکهبا توجه به ا

 ینا یبرا یشترارقام است، وجود تعداد گلچه ب یهاز بق یشترب

 است.  ینیب یشرقم قابل پ

کاشت و کود بر دو رقم  یخاثر تار روی که ایمطالعه در

که  گردید مشخص شد انجامبهار  یشهر پر همکم پر و پُ

لحاظ تعداد گل،  به یطیمح یطدو رقم به شرا ینواکنش ا

 ژنتیک یریپذیربه تأث یسندگاننو ی،عبارت متفاوت است. به

 ,.Tabatabaei et al) نمودند اذعان محیط شرایط از گیاه

 یطمحی یطبه شرا یرسد واکنش ارقام محلینظر م . به(2011

 یقکاشت مناسب از طر یخ. تارباشد شده اصالح ارقام از یشب

باعث  گیاهبرگ  سطح افزایش یجهجذب نور در نت بهبود

در  که شود می یسکوراب راندمان یشو افزا یکاهش تنفس نور

 جنسی های اندام وبه قند کم شده  یلنات نسبت یجهنت

 .(Nyagumbo et al., 2017) کنند می پیدا بیشتری گسترش

 

 ینآذ قطر گلچه و قطر گل. 3.4

ها قطر داده تحلیل و تجزیه از حاصل یجبر اساس نتا

کاشت، مکان و رقم در سطح  یختار یرگلچه تحت تأث

و مکان در  یخدرصد قرار گرفت. برهمکنش تار 1احتمال 

 یخقطر گلچه و برهمکنش تار یدرصد برا 5سطح احتمال 

 1در سطح احتمال  ینآذ و مکان و مکان و رقم بر قطر گل

 (.2دار بود )جدول یدرصد معن

 

 
 بو شب بوته در گلچه تعداد بر( یده صورت برش )به رقم و کاشت تاریخ برهمکنش .2 شکل
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 محلی ارقام از یششده بقطر گلچه در ارقام اصالح

 یشتربنفش ب یهاگلچه قطر شده اصالح ارقام دربین. بود

 یشترب یدسف یهاها قطر گلچهیمحل ینو در ب یاز صورت

 نشان میانگین مقایسات یج(. نتا3از قرمز بود )جدول 

قطر و تعداد گلچه رابطه  یندهند که در ارقام مختلف ب می

 ینقرمز با کمتر یرقم محل یکه،طور عکس وجود دارد. به

شده بنفش با  تعداد گلچه و رقم اصالح یشترینقطر گلچه ب

تعداد گلچه را نشان دادند  ینقطر گلچه کمتر یشترینب

 78/5) ینمتر( و کمتریسانت 61/6) یشترین(. ب3)جدول 

شده بنفش  به رقم اصالح یبترت به ینآذ متر( قطر گلیسانت

(. قطر گلچه و 3قرمز تعلق داشت )جدول  یو رقم محل

 یشگلخانه ب یرونکشت در ب یها یخدر همه تار ینآذ گل

 در گلچه قطر یانگین(، م5از درون گلخانه بود )جدول 

 17/2و درون گلخانه متر  سانتی 58/2 گلخانه بیرون

و درون  یرونبدر  ینآذ (. قطر گل3متر بود )جدول یسانت

متر مشاهده شد یسانت 03/5و  28/7 یبترت گلخانه به

سرمادوست  یاهگ یکبو  شب ینکه(. با توجه به ا3)جدول 

تر است رشد آن مساعد یتر برایینپا یدما باشد می

(Khan et al., 2017)دمای وجود یز. در مطالعه حاضر ن 

 یعنی یاهگ یفیتگلخانه سبب بهبود ک یرونتر در بپایین

 شده است. با ینآذ دنبال آن گل قطر گلچه و به یشافزا

 درون و یرونها در کشت بتفاوت قطز گلچه حال،  ینا

مختلف کاشت متفاوت بود.  یهاتاریخ در گلخانه

شده در  کاشته یاهانماه قطر گلچه گ یوردر شهر ،که یطور به

شده در  کاشته یاهاناز گ یشتردرصد ب 34گلخانه حدود  یرونب

 یمهر، آبان، آذر و د یتفاوت برا یندرون گلخانه بود. ا

بود  درصد 86/27و  21/28،  08/37، 55/26 یبترت به

صادق بود  یزن ینآذ قطر گل ی(. روند ذکرشده برا5)جدول 

تر عالوه  زودهنگام یهارسد در کشتینظر م (. به5)جدول 

رشد  یبرا دما ینکهل ادلی به گیاه، رشد برای یشتربر فرصت ب

توانسته با  یاهمساعدتر بوده است گ اولیه مراحل در یاهگ

گل خود را  یفیتک یه،مراحل اول در بیشتر غذایی مواد یرهذخ

 یختار یکه رو یامطالعه دربهبود دهد.  یشیدر مراحل زا

سرمادوست انجام  یاهگ یکعنوان  به یگل جعفر یاهکشت گ

 را گیاه یازمورد ن یکه دما ییها یختارکه  شدگرفت مشخص 

 قطر یشکنند )مهر در مقابل خرداد( سبب افزامی فراهم بهتر

 در همچنین،. (Mohanty et al., 1993) شوند یها مگل

 صورت جعفری گل روی هند کشور در که دیگری مطالعه

( شهریور) دیرهنگام کشت که داد نشان نتایج گرفت

( مرداد) زودهنگام کشت به نسبت را گل کیفی های ویژگی

 .(Ramesh & Singh, 2008) داد افزایش

نشان داد که  ینآذ برهمکنش مکان و رقم بر قطر گل

 ید،قرمز با سف یبوها شب ینآذ گلخانه قطر گل یروندر ب

در  ،که یندارند، درحال یتفاوت یبنفش با صورت ینهمچن

درصد از  12/23بنفش  یهاینآذ داخل گلخانه قطر گل

  (.4است )جدول  کمتر یصورت

 
 دوام گل. 3.5

 یصفات مورد بررس یناز مهمتر یکیدوام گل که 

کاشت، مکان و رقم کاشت در  یختار تأثیرتحت  باشد، می

 یشترین(. ب2)جدول  گرفت قراردرصد  1سطح احتمال 

روز( بدون  12/41کاشت مهرماه ) تاریخدوام گل در 

روز( مشاهده شد و  37/40) یورماهدار با شهریتفاوت معن

 بودروز(  54/34ماه ) یمربوط به کشت د به آن ینکمتر

 سهم زمین محور گرفتن قرار یلعلت ما (. به3)جدول 

مختلف  های زمان در شب و روز های ساعت طول نسبی

مختلف  های ماه نتیجه در و است متفاوت یکدیگرسال با 

ند. هست متفاوت یافتینور در یفیتلحاظ دما و ک سال به

 ی،مانند گلده یاهانگ ینمو فرایندهای ها تفاوت ینا

ها را تحت رنگدانه تغییرات و برگ یزشبذر، ر یزن جوانه

. دما، طول (Koocheki et al., 2005)دهند یقرار م یرتأث

 مانند دیگر زراعی عوامل همراه به نور یفیتروز و ک
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 و آفات کنترل و نیاز مورد غذایی مواد مطلوب، رطوبت

 Zadeh)ر واقع شوند مؤثتوانند بر دوام گل  یم ها بیماری

bagheri et al., 2011)عوامل مذکور  ین. هرچند در ب

 یگرد یول ،شودمی محسوب فاکتور یندما مهمتر میزان

نور، طول  یفیتکاشت مانند ک یخثر از تارأمت یفاکتورها

عوامل وجود دارد  ینا ینکه ب یاثر متقابل ینروز و همچن

 ,.Qulipor et al) دهد میقرار  تأثیر دوام گل را تحت یزن

 عوامل مجموع یزرسد در مطالعه حاضر ن ینظر م . به(2003

 یهاتاریخ از بیشتر یورمهر و شهر یهاتاریخ در موجود

بو همراه و  شب یاهگ ییو دما ینور یازبا ن یگرکشت د

 یشرا به سمت افزا یاهگ یطور کل همزمان بوده است و به

 ین،است. همچن برده یش)دوام گل( پ یفیفاکتور ک ینا

تر  کامل را رویشی فاز گیاه یورکه در مهر و شهر ییآنجا از

 در بیشتر غذایی یرهکرده، وجود ذخ یتر طیو طوالن

 این گذراندن جهت را گیاه زایشی، مرحله به ورود هنگام

کند. وجود قطر یم تر آمادهطوالنی و بهتر کیفیت با مرحله

 یورکشت مهر و شهر یهایخدر تار یشترب ینآذ گلچه و گل

مذکور نسبت  یها تاریخ در گل باالتر کیفیت داشتن مؤید

 باشد.  یکشت م یهاتاریخ یهبه بق

 گلخانه داخل به نسبت گلخانه بیرون در یاهانکشت گ

(. 3در دوام گل شد )جدول یدرصد 43/25ش افزای سبب

و درون گلخانه تنها به  یروندر ب یاهانتفاوت کشت گ

که  ییآنجا گردد. ازیبر م یطدو مح یندر ا ییتفاوت دما

 (Khan et al., 2017)سرمادوست است  یاهگ یکبو  شب

 بوته روی بر گل یشترم بدوا یشتر سبب افزایینپا یدما

( روز 66/39قرمز ) یاست. دوام گل در رقم محلشده 

که  یروز( بود، درحال 52/37) یدسف یاز رقم محل یشترب

 تفاوت یکدیگر با صفت ینلحاظ ا شده به ارقام اصالح

که عمر  است شده تأیید(. 3نداشتند )جدول  یدارمعنی

واسطه تفاوت  بو به گل در ارقام مختلف شب یگلدان

 .  (Mosavi bazaz et al., 2008)متفاوت است  یکی،ژنت

 یاهوزن تر گلچه و گ. 3.6

کاشت، رقم و مکان و  یختار یروزن تر گلچه تحت تأث

درصد قرار  1و مکان در سطح احتمال  یخبرهمکنش تار

(، مهر گرم 36/5) یوردر شهر کاشت(. 2گرفت )جدول 

دار با ی( بدون تفاوت معنگرم 24/5( و آبان )گرم 47/5)

(. 3)جدول  دادند نشان را گلچه تر وزن بیشترین یکدیگر

 70/4) ی( و دگرم 76/4وزن تر گلچه در آذر ) ینکمتر

مشاهده شد  یکدیگردار با ی( بدون تفاوت معنگرم

کاشت  یخ(. وزن تر گلچه در واکنش به تار3)جدول 

(. 3است )جدول   رفته یشهمسو با قطر گلچه پ یباًتقر

رشد و  یبرا یشترفرصت ب یلدل به ترکشت زود یهایختار

 یو نور ییدما یازهایبا ن یطیمح یطشرا یشترب یمانهمز

 ی. بررسکردند یدتول یشتریوزن تر گلچه ب یاه،گ

کلزا  یمهر و آبان( رو یور،کشت مختلف )شهر یها یختار

تر با فراهم کردن کشت زود هنگام یهایخکه تار داد نشان

ومت آن در مقا یشکلزا سبب افزا یهابوته یرشد کاف

عملکرد  یعملکرد و اجزا یشدنبال آن افزا برابر سرما و به

 تر وزن یشترین. ب(Ehteshami et al., 2014) شود یم

گرم( و  47/5) بنفش شده اصالح رقم به مربوط گلچه

( بود گرم 93/4) یدسف یآن مربوط به رقم محل ینکمتر

کشت در  یهایخ(. وزن تر گلچه در همه تار3)جدول 

ین ا  ( با5از درون گلخانه بود )جدول  یشگلخانه ب یرونب

گلخانه نسبت به  یرونتفاوت وزن تر گلچه در ب ، حال 

 از بیش آبان و مهر یور،شهر های درون گلخانه در ماه

قطر  یروند با آنچه که برا ینبود. ا یآذر و د یها ماه

 (. 5گلچه مشاهده شد هماهنگ بود )جدول 

تحت  یاهزن تر گنشان داد که و یانسوار یهتجز یجنتا

درصد و  1کاشت و رقم در سطح احتمال  یختار یرتأث

درصد قرار گرفت  5مکان کاشت در سطح احتمال 

گرم در بوته( و آبان  88/22مهر ) یها یخ(. تار2)جدول 

 یکدیگردار با یگرم در بوته( بدون تفاوت معن 54/22)



 کرمان ریکشت در شهرستان بردس یو اصالح شده گل شب بو مناسب برا یارقام محل یبرخ تیفیاثر زمان و مکان کاشت بر ک

 

 1397 پاییز  3شماره   20دوره 
689

 آذر(. 3)جدول  دادند نشان را گیاه تر وزن بیشترین

 یزگرم در بوته( ن 95/21) یگرم در بوته( و د 17/21)

وزن تر  یزانم ینکمتر یکدیگردار با یبدون تفاوت معن

(. کوتاه شدن طول دوره 3را نشان دادند )جدول  یاهگ

 یرهنگامد یها کشت در گیاه زایشی همچنین و یشیرو

 نتایج با نتیجه این. است گیاه وزن کاهش جهت عاملی

 Tabatabaei et al., 2011; Mazaher) دیگر پژوهشگران

Laghab et al., 2011) داشت.   یهماهنگ 

 

 صفات . همبستگی3.7

در  یصفات مورد بررس ینب یهمبستگ یبضرا یبررس

 یاهگ یکنشان داد که رابطه طول دوره فنولوژ یشآزما

( یتا گلده یده و غنچه یده روز از کاشت تا غنچه د)تعدا

دار بود )جدول  یمثبت و معن یصفات مورد بررس یهبا کل

 یطول دوره گلده یاهگ یشیبا بهبود صفات رو یعنی(. 6

 یاهگ ینآذ داد. رابطه ارتفاع بوته و گل شانن یشافزا یزآن ن

نشان  ین(. ا6بود )جدول  یو گلچه منف ینآذ با قطر گل

و به تبع آن تعداد  ینآذ ارتفاع گل یشدهد که با افزایم

با تمام  یزگلچه، از قطر گلچه کاسته شد. رابطه دوام گل ن

 (.6دار بود )جدول  یصفات مورد مطالعه معن

 

 کلی گیری . نتیجه4

 تأثیر یمورد بررس یمارهاینشان داد که ت یشآزما نتایج

از  یکیداشتند.  بو شببر صفات مورد مطالعه  داری معنی

 یتقابل اهم بو شبگل  یدر تولکه د یفاکتورها ینمهمتر

 به عرضه قابل نوروز عید برای گیاه که ستا این باشد می

 طرف از. گردد حاصل الزم اقتصادی درآمد تا باشد بازار

 داشته را الزم بازارپسندی و کیفیت باید تولیدی گل دیگر،

 که ینعالوه بر ا مهر 15 در کشت که داد نشان نتایج. باشد

و تعداد و قطر  آذین گلارتفاع  یعنیگل  یفیتاز نظر ک

قابل  یزدر زمان مناسب ن ،را داشت یطشرا ینگلچه بهتر

 .باشد میعرضه به بازار 

 

 بو شب یبررس مورد صفات نیب یهمبستگ بیضرا .6جدول 

 صفت
  یده روز تا غنچه

(1) 

  یده غنچه

  یتا گلده

(2) 

 ارتفاع بوته 

(3) 

 ارتفاع 

  نیآذ گل

(4) 

 تعداد 

 گلچه 

(5) 

 قطر 

  نیآذ گل

(6) 

 قطر 

 گلچه 

(7) 

 دوام 

 گل 

(8) 

 وزن تر 

  اهیگ

(9) 

 وزن تر 

 گلچه 

(10) 

1           

2 61/0 **          

3 24/0 ** 30/0 **         

4 21/0 * 28/0 * 96/0 **        

5 54/0 ** 46/0 ** 88/0 ** 84/0 **       

6 42/0 ** 57/0 ** 11/0- ns 13/0- ns 08/0 ns      

7 46/0 ** 55/0 ** 31/0- ** 33/0- ** 08/0- ns 84/0 **     

8 57/0 ** 69/0 ** 09/0 ns 08/0 ns 33/0 ** 77/0 ** 73/0 **    

9 26/0 ** 23/0 * 95/0 ** 92/0 ** 86/0 ** 18/0- ns 34/0- ** 06/0 **   

10 42/0 ** 55/0 ** 12/0 ns 14/0 ns 06/0 ns 93/0 ** 82/0 ** 81/0 ** 17/0- *  

 ی.دار یمعن عدم و درصد کیدر سطح پنج و  یدار یمعن دهندهنشان: nsو  **، *

 



 هزادینق ی، مهدمرادی الهروح ان،یپورقاسم بهینس

 

 1397 پاییز  3شماره   20دوره 

690

خارج گلخانه  یطدر مح بو شبکشت  ین،همچن

 بود دارا گلخانه داخل به نسبت تری مطلوب یاربس یطشرا

 اگر. دهد میکاهش  مراتب را هم به یدتول ینهکه خود هز

 قرمز محلی رقم نباشد، مطرح تولیدی گل در تنوع بحث

رقم بر اساس  ترینمناسب بررسی مورد ارقام بین از

 محلی رقم کشت طورکلی، بهبود.  یصفات مورد بررس

 گلخانه از خارج فضای در و مهرماه 15 در قرمز

در منطقه  بو شب یدتول یبرا یطشرا ترین مناسب شده کنترل

 .است توصیه قابل و باشد میکرمان  دسیربر
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Abstract 
The present study attempts to find the most suitable planting time and place as well as the best variety of Brompton stock for cultivation 

in the spring. As such, it conducts an experiment as split-split-plot arranged, based on randomized complete block design with three 
replications in Shahid Bahonar University's greenhouse, Kerman, during 2016-2017. The treatments include planting date (fifth of 

September, October, November, December, and January) as the main factors, planting sites (inside/outside the greenhouse) as the sub-

factor, and the variety (two red and white ecotypes along with two cultivars of Cinderella Pink and Cinderella Violet) as sub-sub-
factors. The significant difference of planting time could be seen in the plant's height, number of days for budding and flowering, floret 

and inflorescence diameter, number of florets per plant, fresh weight of the floret and the plant, itself, and vase life of flowers. This, 

however, cannot be detected in inflorescence height. The planting site has had significant influence on all traits, except plant height, 
inflorescence height, and leaf number per plant. Results show that the delay in planting has decreased the number of days for budding 

and flowering in all varieties, cultivated in both planting sites. The growth period of local varieties has been significantly longer than 

the breeding varieties. Moreover, planting outside the greenhouse has had more appropriate conditions in terms of temperature than 
inside. In general, planting the local red variety on 5 October and outside greenhouse conditions is the most suitable treatment for 

supplying the Brompton stock to the New Year market in the beginning of spring. 

 
Keywords: Florets, greenhouses, inflorescences, phenology, vase life of flowers. 

 

 
 


