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اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصالح شده گل شببو مناسب
برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان
نسیبه پورقاسمیان ،روحاله مرادی* ،مهدی نقیزاده

استادیار ،گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی بردسیر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.

تاریخ دریافت1396/09/22 :

تاریخ پذیرش1397/02/23 :

چکیده
جهت بررسی مناسبترین تاریخ کاشت ،مکان کاشت و رقم گل شببو ( )Matthiola incana L.برای عرضه در فصل بهار ،آزمایشی بهصورت
کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بردسیر ،دانشگاه شهید
باهنر کرمان در سال  1395اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت ( 15شهریور 15 ،مهر 15 ،آبان 15 ،آذر و  15دی) بهعنوان عامل
اصلی ،مکان کاشت (داخل و بیرون گلخانه) بهعنوان عامل فرعی و رقم (دو رقم محلی قرمز ( )Redو سفید ( )Whiteو دو رقم اصالحشده
سیندرالی بنفش ( )Cinderella Violetو سیندرالی صورتی ( )Cinderella Pinkبهعنوان عامل فرعی-فرعی بودند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد
گلآذین ،تعداد گلچه در بوته ،وزن تر گلچه و گیاه و
غنچهدهی و گلدهی ،قطر گلچه و 

که تأثیر تاریخ کاشت بر صفات ارتفاع بوته ،تعداد روز تا
دوام گل در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ،ولی اثر معنیداری بر ارتفاع گلآذین نداشت .تأثیر مکان کاشت بر کلیه صفات بهاستثنای
غنچهدهی و گلدهی در همه ارقام و

ارتفاع بوته و گلآذین و تعداد برگ در بوته معنیدار بود .نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت ،تعداد روز تا
در هر دو مکان کاشت کاهش یافت .دوره رشد ارقام محلی بهطور معنیداری طوالنیتر از ارقام اصالحشده بود .کاشت در بیرون از گلخانه شرایط
مطلوبتری نسبت به داخل گلخانه داشت .بهطورکلی ،کاشت رقم محلی قرمز در  15مهر و در شرایط بیرون گلخانه مناسبترین شرایط برای
عرضه شببو در اول بهار بود.
کلیدواژهها :دوام گل ،گلآذین ،گلچه ،گلخانه ،مراحل رشد.

* نویسنده مسئول

Email: r.moradi@uk.ac.ir
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 .1مقدمه

همیشهبهار در جنوب تهران صورت گرفت نشان داد که

یکی از اجزای انکارناپذیر در طراحی فضای سبز شهری،

زودهنگام سبب افزایش تعداد گل در بوته ،اندازه
کشت 

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

گل ،ارتفاع گیاه و تعداد شاخه جانبی میشود

Brassicaceae

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

بهطور گسترده برای گلکاری فضای سبز در ایام نوروز

بهدلیل طوالنی بودن دوره رشد رویشی و زایشی گیاه و

مورد استفاده قرار میگیرد .این گیاه دارای واریتههای

بهبود تخصیص مواد فتوسنتزی باعث تولید ماده خشک

پاکوتاه و بلند میباشد که نوع کوتاه آنرا شببو مجلسی

بیشتر در گیاهان میشود (.)Ramesh & Singh, 2008

مینامند .شببو یکی از مهمترین گونههای زینتی در دیگر

کاهش ارتفاع گیاه بهواسطه تأخیر در زمان کاشت میتواند

Mosavi bazaz et al.,

بهعلت کاهش طول دوره رشد رویشی و همچنین کوتاه

شببو ( )Matthiola incana L.از خانواده

مناطق دنیا نیز محسوب میشود (

 .)2008طی سالیان اخیر ،اهمیت شببو بهعنوان یک گیاه

شدن میانگرهها در اثر تغییر طول روز باشد (

زینتی بهدلیل طیف تنوع رنگ ،فرم و عطر آن بهطور

.)jazi, 2011

Hashemi

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

بااینحال ،تاریخ کاشت زودهنگام همیشه سبب

گیاه چند ساله است ،ولی اغلب بهعنوان یک گیاه یکساله

افزایش عملکرد و رشد بهتر گیاه نیست .نشان داده شده

Hisamatsu & Koshioka,

است که کشت زود هنگام کلزا در برخی مناطق هند که

 .)2000رشد و نمو گیاه شببو بهشدت تحت تأثیر دمای

دارای پاییز گرم بودند سبب کاهش عملکرد این گیاه شد

شب و روز و همچنین طول روز است .بهعنوان مثال برای

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

گلدهی نیاز به دمای پایین و طول روز بلند دارد.

رشد سریعتر بوتهها در پاییز و آسیب آنها از سرمای

واریتههای دیر گلده نسبت به واریتههای زود گلده نیاز

زمستان نسبت داده شده است که البته اثر واکنش متفاوت

به دمای پایینتری دارند ( .)Khan et al., 2017بنابراین،

ارقام به تاریخ کاشت نیز در این مطالعه قابلتوجه است.

تاریخ کاشت مناسب از عوامل مؤثر در تشکیل و دوام گل

مطالعات زیادی به واکنش متفاوت ارقام مختلف گیاهان

خواهد بود.

به تاریخ کاشت اشاره دارند (

مورد استفاده قرار میگیرد (

تعیین مناسبترین تاریخ کاشت بهمعنای تعیین زمانی

;Ehteshami et al., 2014

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

است که رشد رویشی و زایشی گیاه بتواند بیشترین

گل شببو یکی از مهمترین گیاهان زینتی است که در

هماهنگی را با عوامل اقلیمی داشته و گیاه کمتر با شرایط

نقاط مختلف استان کرمان برای زیباسازی فضای سبز

;Khan et al., 2017

استفاده میشود .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر زمان

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

کاشت ،مکان کاشت و نوع رقم در کیفیت گل شب بو در

نسبت به سایر تیمارهای زراعی بیشترین تأثیر را بر مراحل

شهرستان بردسیر کرمان بود.

نامساعد محیطی روبهرو شود (

رشد گیاهان میگذارد ( .)Khayat et al., 2001تغییر در
تاریخ کاشت منجر به تغییر عوامل اقلیمی و به دنبال آن
تغییر در مراحل رشد و نمو گیاه میشود (

 .2مواد و روشها

& Ramesh

بهمنظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت ،مکان کاشت و نوع

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

رقم بر تولید گل شببو ،آزمایشی به صورت کرتهای

دوره   20شماره   3پاییز 1397

 680

اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصالح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان

دوبار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با

درجه سانتیگراد بود .رطوبت نسبی نیز بین  40تا 60

سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

درصد قرار داشت .منبع نوری مورد استفاده نیز نور طبیعی

بردسیر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان با عرض جغرافیایی

خورشید بود .روند دمای منطقه در طول دوره آزمایش در

 29درجه و  51درجه شمالی و طول جغرافیایی  56درجه

شکل  1نشان داده شده است.

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

از گلدانهای سفالی (معروف به گلدان شببو) با قطر

سال  1395اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل تاریخ

دهانه  16و ارتفاع  18سانتیمتر برای کاشت استفاده شد.

کاشت ( 15شهریور 15 ،مهر 15 ،آبان 15 ،آذر و  15دی)

خاک مورد استفاده از عمق صفر تا  30سانتیمتری

بهعنوان عامل اصلی ،مکان یا فضای مختلف کاشت

مزرعهای در شهرستان بردسیر انتخاب شد و پس از


(داخل و بیرون گلخانه) بهعنوان عامل فرعی و رقم (دو

هواخشک کردن و عبور از الک  2میلیمتری ،برخی

رقم محلی قرمز و سفید و دو رقم اصالح شده ژاپنی

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک بر اساس

سیندرالی بنفش و سیندرالی صورتی) بهعنوان عامل

روشهای استاندارد بـینالمللی اندازهگیری شد که در

فرعی فرعی بودند .دمای شب در گلخانه  22و روز 27

جدول  1ارائه شده است.

شکل  .1روند روزانه دمای حداقل و حداکثر (درجه سانتیگراد) در طول دوره آزمایش برای منطقه بردسیر
جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
بافت خاک
لومی

ازت کل
()%
0/06

فسفر

پتاسیم

()ppm( )ppm
14

270
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EC
)(ds.m-1

اسیدیته

2/8

7/4
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برای آماده کردن خاک گلدان ،یک قسمت خاک

بررسی قرار گرفت .دادههای حاصل از آزمایش بر اساس

مزرعه یک قسمت خاکبرگ و یک قسمت خاک گلدان با

طرح آماری مورد استفاده ،توسط نرمافزار ( SASنسخه

هم مخلوط شدند .کلیه بذرهای مورد استفاده از شرکت

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

پاکان بذر اصفهان تهیه شد .درصد جوانهزنی بذور قبل از

در سطح احتمال  5درصد جهت مقایسه میانگین استفاده

کاشت اندازهگیری شد ،که برای بذور اصالح شده  96و

شد .در رابطه با مقایسه میانگین اثرات متقابل ،از روش

بذور محلی  70درصد بود .برای کاشت در محیط خارج

برشدهی استفاده شد.

گلخانه ،سایبانی با ارتفاع  2/5متر با پایه تیرآهن و سقف
ایرانیت تهیه شد که از یک طرف بهوسیله دیوار آجری

 .3نتایج و بحث

مسدود و از سه طرف باز بود .بذور و گلدانها توسط

 .1.3روز تا غنچهدهی و غنچهدهی تا گلدهی

هیپوکلریت سدیم با ماده مؤثره  5درصد ضدعفونی شد.

روز تا غنچهدهی تحت تأثیر تاریخ کاشت (،)P<0/01

خاک تهیهشده برای گلدانها نیز با استفاده از دستگاه

مکان کاشت ( ،)P<0/01رقم ( )P<0/01همچنین

اتوکالو در دمای  121درجه سانتیگراد و فشار یک

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

اتمسفر بهمدت یک ساعت استریل شد.گلدانها

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

آبیاریشده و بعد از خروج آب ثقلی ،بذرهای شببو

بیشترین ( )100/4تعداد روز از کاشت تا غنچهدهی

داخل گلدان کاشته شد .در مجموع در هر تاریخ کاشت

بهترتیب در تاریخ کشتهای دیماه و مهرماه اتفاق افتاد

 24عدد گلدان مورد استفاده قرار گرفت که در داخل هر

(جدول  .)3شببو یک گیاه سرمادوست و روز بلند است

یک برای ارقام داخلی  12و برای ارقام خارجی  6بذر

( .)Khan et al., 2017از طرفی در دیماه روزها به سمت

کشت شدند .پس از اطمینان از استقرار گیاهچه ،بوتههای

بلند شدن میروند و سرمای مورد نیاز گیاه برای ورود به

اضافی تنک و  3بوته در هر گلدان باقی ماند .مراقبتهای

فاز زایشی فراهم است ( .)Khajehpoor, 2008همچنین،

زراعی مانند آبیاری و تغذیه بر حسب نیاز گیاه و

کوتاهشدن فصل رشد و خطر برخورد به گرمای آخر

بهصورت یکسان برای همه تیمارها اجرا شد .در شرایط

فصل عامل دیگری است که گیاه را وادار میکند تا

کشت در بیرون از گلخانه ،برای تاریخ کاشتهای

سریعتر وارد مرحله زایشی شده و راهکارهای الزم را بهکار

شهریور ،مهر و آبان با شروع اولین یخبندان ( 21آبان)

گیرد تا بتواند بقای خود را تضمین نماید (

گلدانها به گلخانه منتقل شد که البته در این مکان هیچ

 .)1994بنابراین ،بهنظر میرسد مجموعه عوامل فوق سبب

وسیله گرمایشی استفاده نشد .در این آزمایش ،صفاتی از

شده تا گیاه در تاریخ کشت دیماه سریعتر وارد فاز زایشی

قبیل ارتفاع بوته ،تعداد روز از کاشت تا غنچهدهی ،تعداد

شود .از طرف دیگر ،دلیل کوتاهتر بودن زمان غنچهدهی

روز از غنچهدهی تا گلدهی ،قطر گلچه (میانگین قطر 9

تاریخ کاشت شهریور نسبت به مهر ،گرمای بیشتر هوا در

گلچه از سه قسمت ابتدا ،انتها و وسط گل آذین) ،قطر

شهریور و جلو انداختن رشد گیاه باشد.

Mandal et al.,

(اندازهگیری از وسط گلآذین که قطورترین

گلآذین

گیاهانی که در بیرون گلخانه قرار داشتند ،بهطور متوسط

قسمت آن نیز میباشد) ،ارتفاع گلآذین ،تعداد گلچه و

حدود  10روز دیرتر از گیاهان داخل گلخانه وارد مرحله

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

غنچهدهی شدند (جدول  .)3در بین ارقام مورد مطالعه ،ارقام
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محلی دیرتر از اصالحشدهها این مرحله را تجربه کردند،

مشاهده نشد (جدول  .)3بااینحال ،بهلحاظ این صفت ،در

هرچند در داخل ارقام محلی بین سفید و قرمز و در اصالح

خارج گلخانه بین ارقام محلی و اصالحشده تفاوت بیشتری

شدهها بین بنفش و صورتی از نظر این صفت تفاوتی

نسبت به داخل گلخانه وجود داشت (جدول .)4

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات تاریخ کاشت ،مکان کاشت و رقم بر صفات مورد مطالعه شببو
منابع

درجه

روز تا

غنچهدهی

ارتفاع

ارتفاع

تعداد

قطر

قطر

دوام

وزن

وزن

تغییر

آزادی

غنچهدهی

تا گلدهی

بوته

گلآذین

گلچه

گلآذین

گلچه

گل

تر گیاه

تر گلچه

تکرار

2

6/83ns

26/75ns

1/22ns

0/300ns

0/564ns

0/128ns

0/076ns

8/87ns

5/214ns

0/069ns

تاریخ کاشت ()A

4

**214/63** 12901/0

**21/27

1/98ns

**220/887

**4/311

**1/084

**171/32

**17/616

**2/959

خطای اول

8

15/34

4/98

4/93

0/693

1/544

0/042

0/005

3/01

0/324

0/151

مکان کاشت ()B

1

**2594/8

**734/83

6/68ns

2/190ns

**67/921

2/83ns

**101/807

A×B

4

**128/10

10/39ns

2/88ns

1/052ns

0/554ns

**0/856

*0/076

2/42ns

1/444ns

**0/578

خطای دوم

2

1/39

7/72

1/40

1/228

0/204

0/061

0/003

2/26

1/540

0/004

رقم ()C

3

**765/37

**75/87

**4/374

**0/937

**28/53

**1364/500

**2/874

A×C

12

8/09ns

2/56ns

4/71ns

0/820ns

*6/371

0/246ns

0/020ns

0/27ns

3/239ns

0/153ns

B×C

3

*22/11

2/67ns

0/45ns

0/594ns

**18/562

**2/437

0/046ns

5/62ns

0/495ns

0/208ns

A×B×C

12

8/29ns

1/24ns

1/96ns

0/511ns

0/489ns

0/157ns

0/010ns

0/72ns

1/331ns

0/228ns

خطای کل

68

6/18

9/36

3/37

0/964

3/055

0/133

0/026

6/20

3/782

0/120

**1350/316** 709/507** 4795/80

**2258/28** 13/407** 151/291

* ** ،و  :nsنشاندهنده معنیداری در سطح پنج و یک درصد و عدم معنیداری.

جدول  .3مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت ،مکان کاشت و رقم بر صفات مورد مطالعه شببو
غنچهدهی

ارتفاع

ارتفاع

تا گلدهی

بوته

گلآذین

(روز)

()cm

()cm

شهریور

96/25b

36/25a

24/81ab

14/68a

29/41b

مهر

100/4a

34/75b

25/51a

15/08a

30/59a

6/63a

آبان

92/75c

31/75c

25/11a

14/83a

30/57a

6/27c

2/53b

آذر

62/00d

31/12c

23/54b

13/98a

27/21c

5/74d

2/30c

37/01c

دی

48/63e

29/12d

23/43b

14/60a

23/40d

5/69d

2/29c

34/54d

20/95c

بیرون

84/65a

35/15a

24/25a

14/50a

28/99a

7/28a

2/85a

42/76a

21/51a

6/03a

گلخانه

75/34b

30/20b

24/72a

14/77a

27/48b

5/03b

2/17b

34/09b

22/43a

4/18b

محلی سفید

84/89a

34/10a

30/58b

16/15b

30/95b

5/90c

2/47c

37/52b

23/70b

4/93c

محلی قرمز

83/80a

34/00a

39/39a

20/86a

36/46a

5/78c

2/28d

39/66a

30/79a

4/78c

اصالحشده بنفش

75/29b

31/40b

14/00c

10/78c

22/55c

6/61a

2/69a

38/72ab

16/66c

5/47a

اصالحشده صورتی

76/00b

31/20b

13/97c

10/76c

22/98c

6/32b

2/59b

37/79b

16/72c

5/23b

تیمار

تاریخ کاشت

مکان

رقم

روز تا
غنچهدهی

تعداد
گلچه

قطر

قطر

دوام

وزن

وزن

گلآذین

گلچه

گل

تر گیاه

تر گلچه

()cm

()cm

(روز)

()g

()g

6/46b

2/71a

40/37a

22/31b

5/36a

2/73a

41/12a

22/88a

5/47a

39/06b

22/54ab

5/24a

21/17c

4/76b
4/70b

میانگینهای با حروف مشترک برای هر تیمار در هر ستون دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشند.
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جدول  .4برهمکنش مکان کاشت و رقم (بهصورت برشدهی) بر برخی صفات مورد بررسی در شببو
تیمار

بیرون

گلخانه

روز تا غنچهدهی

قطر گلآذین ()cm

تعداد گلچه

محلی سفید

90/60a

7/27ab

31/76b

محلی قرمز

88/80a

6/65b

38/29a

اصالح شده بنفش

79/20b

7/79a

23/33c

اصالحشده صورتی

80/00b

7/40a

22/57c

محلی سفید

79/20a

5/38a

30/15b

محلی قرمز

78/80a

4/92ab

34/63a

اصالح شده بنفش

72/00b

4/41b

22/53c

اصالحشده صورتی

71/40b

5/43a

22/62c

میانگینهای با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشند.

بهنظر میرسد وجود نوسانات دمایی بیشتر در بیرون

معنیداری نداشتند (جدول  .)2تاریخ کاشت شهربور ماه

گلخانه در بروز تفاوت ژنتیکی گیاهان نقش مؤثری داشته

بیشترین ( )36/25و دیماه کمترین ( )29/12تعداد روز از

باشد .گزارش شده است که تفاوتهای ژنتیکی ارقام

غنچهدهی تا گلدهی را نشان دادند (جدول  .)3کشت

مختلف یک گیاه طی نوسانات دمایی بیشتر از زمانی که

گیاهان در داخل گلخانه نسبت به بیرون گلخانه سبب شد

شرایط محیطی نوسانات کمتری دارد ،مشهود میباشد

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

( )Kahrarian et al., 2010همچنین ،وقتی اثرات متقابل

همچنین ،ارقام اصالحشده زودتر از ارقام محلی این

یتر مورد بررسی قرارگرفت ،مشخص شد که
بهطور جزئ 

مرحله را پشتسر گذاشتند (جدول  .)3بهنظر میرسد

در تاریخ کشت شهریور و مهر تفاوتی به لحاظ روز تا

تفاوت موجود بین ارقام در طول دوره رشد تا رسیدن به

غنچهدهی در گیاهان کاشته شده در بیرون و درون گلخانه

غنچهدهی و از غنچهدهی به گلدهی مربوط به تفاوتهای

وجود نداشت ،درحالیکه ،گیاهان کاشتهشده در آبان ،آذر

ژنتیکی است که با نتایج حاصل از پژوهشهای دیگر

و دی در محیطهای خارج از گلخانه دیرتر وارد مرحله

هماهنگ است (.)Ehteshami et al., 2014

غنچهدهی شدند (جدول  .)5نزدیک بودن دمای بیرون و
درون گلخانه برای گیاهان کاشته شده در مراحل اولیه

 .2.3ارتفاع بوته و ارتفاع گلآذین

رشد در دو تاریخ کشت اول میتواند دلیلی برای عدم

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و رقم

تفاوت روز تا غنچهدهی برای کشت درون و بیرون

بهطور معنیداری ارتفاع بوته را تحت تأثیر قرار داده است

گلخانه باشد.

(جدول  .)2ارتفاع گیاه در کشت شهریور (24/8

غنچهدهی تا گلدهی بهطور معنیداری تحت تأثیر

سانتیمتر) ،مهر ( 25/5سانتیمتر) و آبان ( 25/1سانتیمتر)

تاریخ کاشت ،مکان کاشت ( )P<0/01و رقم ()P<0/01

بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر بیشتر از ارتفاع آن در

قرار گرفت (جدول  .)2هیچیک از برهمکنشهای

تاریخ کشت آذر ( 23/5سانتیمتر) و دیماه (23/4

تیمارهای مورد مطالعه بر غنچهدهی تا گلدهی اثر

سانتیمتر) بود (جدول .)3
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جدول  .5برهمکنش تاریخ کاشت و مکان کاشت بر برخی صفات مورد بررسی در شببو
روز تا

قطر گلآذین

قطر گلچه

وزن تر گیاه

غنچهدهی

()cm

()cm

()g

بیرون

99/00ab

7/76a

3/11a

6/45a

گلخانه

93/50b

5/16c

2/32cde

4/27c

بیرون

102/8a

7/85a

3/05a

6/49a

گلخانه

97/00ab

5/40c

2/41cd

4/44c

بیرون

99/50b

7/52a

2/92ab

6/22a

گلخانه

86/00c

5/02c

2/13de

4/27c

بیرون

67/75d

6/66b

2/59bc

5/51b

گلخانه

56/25e

4/82c

2/02e

4/00c

بیرون

50/25ef

6/61b

2/57c

5/47b

گلخانه

45/00g

4/78c

2/01e

3/95c

تیمار
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی

میانگینهای با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن نمیباشند.

بررسی اثر تاریخهای کشت مختلف روی شببو نشان

تحت تأثیر رقم ( )P<0/01قرار گرفت (جدول .)2

داد که ارتفاع گیاه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار میگیرد

بیشترین ارتفاع گلآذین ( 20/86سانتیمتر) به رقم محلی

( ،)Alkurdi et al., 2015بهطوریکه ،در کشتهای

قرمز تعلق داشت .ارقام اصالح شده صورتی (10/76

تأخیری ارتفاع گیاه کوتاهتر از کشتهای زودهنگام است.

سانتیمتر) و بنفش ( 10/78سانتیمتر) بدون تفاوت

ایشان دلیل این تفاوت ارتفاع شببو را به تفاوت در طول

معنیدار با یکدیگر کمترین میزان ارتفاع گلآذین را نشان

روز ،دما و زاویه تابش خورشید طی تاریخهای مختلف

دادند (جدول .)3

کشت نسبت دادند .مطالعات دیگر نیز به بلند شدن ساقه
گیاهان مختلف طی کشتهای زودهنگام اشاره دارند

 .3.3تعداد گلچه و تعداد برگ

( .)Khan et al., 2008; Ko et al., 1994بهنظر میرسد

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تعداد گلچه در سطح

بتوان بلندتر شدن ساقه در کشتهای زودهنگام را به

احتمال  1درصد تحت تأثیر تاریخ ،مکان و رقم قرار

وجود فرصت بیشتر برای رشد در گیاهان نسبت داد.

گرفتند .برهمکنش تاریخ و رقم ( )P<0/05و مکان و رقم

بهطور میانگین ،ارتفاع گیاه در ارقام محلی حدود 150

( )P<0/01بر تعداد گلچه معنیدار بود (جدول  .)2نتایج

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

حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که با تغییر تاریخ

بااینحال ،بین دو رنگ صورتی و بنفش در ارقام

کاشت از شهریور به مهر تعداد گلچه بهطور معنیداری

اصالحشده تفاوت معنیداری وجود نداشت ،درحالیکه

کاهش یافت .تاریخهای کشت مهر ( 30/59عدد) و آبان

ارتفاع بوته در رقم محلی قرمز حدود 29درصد بیش از

( 30/56عدد) بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر بیشترین

رقم محلی سفید بود (جدول  .)3ارتفاع گلآذین تنها

تعداد گلچه را نشان دادند و پس از آن در تاریخهای
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کشت آذر ( 27/21عدد) و دی ( 23/40عدد) تعداد گلچه

با توجه به اینکه ارتفاع گلآذین بهطور کلی در رقم قرمز

بهطور معنیداری کاهش یافت (جدول  .)3این تغییر

بیشتر از بقیه ارقام است ،وجود تعداد گلچه بیشتر برای این

غیرخطی تعداد گلچه با تغییر میانگین دما با نتایج حاصل

رقم قابل پیشبینی است.

از مطالعه دیگر ( )Christmas, 1996هماهنگ بود .این

در مطالعهای که روی اثر تاریخ کاشت و کود بر دو رقم

محققین با مطالعهای که روی اثر دما و طول روز بر گیاه

کم پر و پُر پر همیشه بهار انجام شد مشخص گردید که

اطلسی انجام دادند دریافتند که عامل تعیینکننده در

واکنش این دو رقم به شرایط محیطی بهلحاظ تعداد گل،

تشکیل و توسعه گل اطلسی میانگین دمای روزانه است

متفاوت است .بهعبارتی ،نویسندگان به تأثیرپذیری ژنتیک

که بر اساس یک مدل غیرخطی پیش میرود .در مطالعهای

گیاه از شرایط محیط اذعان نمودند (

که روی شببو در کشور عراق صورت گرفت ،تعداد

 .)2011بهنظر میرسد واکنش ارقام محلی به شرایط محیطی

گلچه در تاریخهای کشت  10مهر و  25آبان بهترتیب 31

بیش از ارقام اصالحشده باشد .تاریخ کاشت مناسب از طریق

و 40

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

Tabatabaei et al.,

بهبود جذب نور در نتیجه افزایش سطح برگ گیاه باعث

تعداد گلچه در بیرون گلخانه حدود  6درصد بیشتر از

کاهش تنفس نوری و افزایش راندمان رابیسکو میشود که در

کشت در درون گلخانه بود (جدول  .)3ازآنجاییکه ،بیشترین

نتیجه نسبت اتیلن به قند کم شده و اندامهای جنسی

هزینه نگهداری گلخانه در فصل زمستان مربوط به سیستم

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

گرمایشی میباشد ،این موضوع خود در کاهش هزینههای
تولید بسیار مؤثر است .بررسی مقایسه میانگینها نشان داد که

 .4.3قطر گلچه و قطر گلآذین

در تمام تاریخهای کشت بین ارقام اصالحشده تفاوت

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها قطر

معنیداری وجود نداشت ،درحالیکه ،ارقام محلی بهلحاظ

گلچه تحت تأثیر تاریخ کاشت ،مکان و رقم در سطح

تعداد گلچه در تاریخهای مختلف کشت با یکدیگر متفاوت

احتمال  1درصد قرار گرفت .برهمکنش تاریخ و مکان در

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

سطح احتمال  5درصد برای قطر گلچه و برهمکنش تاریخ

آبان ،شهریور ،آذر و دی نسبت به سفید بهترتیب ،15/93

و مکان و مکان و رقم بر قطر گلآذین در سطح احتمال 1

 17/86 ،17/70 ،17/88و  17/80درصد بیشتر بود (شکل .)2

درصد معنیدار بود (جدول .)2

شکل  .2برهمکنش تاریخ کاشت و رقم (بهصورت برشدهی) بر تعداد گلچه در بوته شببو
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قطر گلچه در ارقام اصالحشده بیش از ارقام محلی

ذخیره مواد غذایی بیشتر در مراحل اولیه ،کیفیت گل خود را

بود .دربین ارقام اصالح شده قطر گلچههای بنفش بیشتر

در مراحل زایشی بهبود دهد .در مطالعهای که روی تاریخ

از صورتی و در بین محلیها قطر گلچههای سفید بیشتر

کشت گیاه گل جعفری بهعنوان یک گیاه سرمادوست انجام

از قرمز بود (جدول  .)3نتایج مقایسات میانگین نشان

گرفت مشخص شد که تاریخهایی که دمای مورد نیاز گیاه را

میدهند که در ارقام مختلف بین قطر و تعداد گلچه رابطه

بهتر فراهم میکنند (مهر در مقابل خرداد) سبب افزایش قطر

عکس وجود دارد .بهطوریکه ،رقم محلی قرمز با کمترین

گلها میشوند ( .)Mohanty et al., 1993همچنین ،در

قطر گلچه بیشترین تعداد گلچه و رقم اصالحشده بنفش با

مطالعه دیگری که در کشور هند روی گل جعفری صورت

بیشترین قطر گلچه کمترین تعداد گلچه را نشان دادند

گرفت نتایج نشان داد که کشت دیرهنگام (شهریور)

(جدول  .)3بیشترین ( 6/61سانتیمتر) و کمترین (5/78

ویژگیهای کیفی گل را نسبت به کشت زودهنگام (مرداد)

سانتیمتر) قطر گلآذین بهترتیب به رقم اصالحشده بنفش

افزایش داد (.)Ramesh & Singh, 2008

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

برهمکنش مکان و رقم بر قطر گلآذین نشان داد که

گلآذین در همه تاریخهای کشت در بیرون گلخانه بیش

در بیرون گلخانه قطر گلآذین شببوهای قرمز با سفید،

از درون گلخانه بود (جدول  ،)5میانگین قطر گلچه در

همچنین بنفش با صورتی تفاوتی ندارند ،درحالیکه ،در

بیرون گلخانه  2/58سانتیمتر و درون گلخانه 2/17

داخل گلخانه قطر گلآذینهای بنفش  23/12درصد از

سانتیمتر بود (جدول  .)3قطر گلآذین در بیرون و درون

صورتی کمتر است (جدول .)4

گلخانه بهترتیب  7/28و  5/03سانتیمتر مشاهده شد
(جدول  .)3با توجه به اینکه شببو یک گیاه سرمادوست

 .5.3دوام گل

یینتر برای رشد آن مساعدتر است
میباشد دمای پا 

دوام گل که یکی از مهمترین صفات مورد بررسی

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

میباشد ،تحت تأثیر تاریخ کاشت ،مکان و رقم کاشت در

پایینتر در بیرون گلخانه سبب بهبود کیفیت گیاه یعنی

سطح احتمال  1درصد قرار گرفت (جدول  .)2بیشترین

افزایش قطر گلچه و بهدنبال آن گلآذین شده است .با

دوام گل در تاریخ کاشت مهرماه ( 41/12روز) بدون

اینحال ،تفاوت قطز گلچهها در کشت بیرون و درون

تفاوت معنیدار با شهریورماه ( 40/37روز) مشاهده شد و

گلخانه در تاریخهای مختلف کاشت متفاوت بود.

کمترین آن به مربوط به کشت دیماه ( 34/54روز) بود

بهطوریکه ،در شهریور ماه قطر گلچه گیاهان کاشتهشده در

(جدول  .)3بهعلت مایل قرار گرفتن محور زمین سهم

بیرون گلخانه حدود  34درصد بیشتر از گیاهان کاشتهشده در

نسبی طول ساعتهای روز و شب در زمانهای مختلف

درون گلخانه بود .این تفاوت برای مهر ،آبان ،آذر و دی

سال با یکدیگر متفاوت است و در نتیجه ماههای مختلف

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

سال بهلحاظ دما و کیفیت نور دریافتی متفاوت هستند.

(جدول  .)5روند ذکرشده برای قطر گلآذین نیز صادق بود

این تفاوتها فرایندهای نموی گیاهان مانند گلدهی،

(جدول  .)5بهنظر میرسد در کشتهای زودهنگامتر عالوه

جوانهزنی بذر ،ریزش برگ و تغییرات رنگدانهها را تحت

بر فرصت بیشتر برای رشد گیاه ،بهدلیل اینکه دما برای رشد

تأثیر قرار میدهند ( .)Koocheki et al., 2005دما ،طول

گیاه در مراحل اولیه مساعدتر بوده است گیاه توانسته با

روز و کیفیت نور بههمراه عوامل زراعی دیگر مانند
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رطوبت مطلوب ،مواد غذایی مورد نیاز و کنترل آفات و

 .6.3وزن تر گلچه و گیاه

Zadeh

وزن تر گلچه تحت تأثیر تاریخ کاشت ،رقم و مکان و

 .)bagheri et al., 2011هرچند در بین عوامل مذکور

برهمکنش تاریخ و مکان در سطح احتمال  1درصد قرار

میزان دما مهمترین فاکتور محسوب میشود ،ولی دیگر

گرفت (جدول  .)2کاشت در شهریور ( 5/36گرم) ،مهر

فاکتورهای متأثر از تاریخ کاشت مانند کیفیت نور ،طول

( 5/47گرم) و آبان ( 5/24گرم) بدون تفاوت معنیدار با

روز و همچنین اثر متقابلی که بین این عوامل وجود دارد

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

Qulipor et al.,

کمترین وزن تر گلچه در آذر ( 4/76گرم) و دی (4/70

 .)2003بهنظر میرسد در مطالعه حاضر نیز مجموع عوامل

گرم) بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر مشاهده شد

موجود در تاریخهای مهر و شهریور بیشتر از تاریخهای

(جدول  .)3وزن تر گلچه در واکنش به تاریخ کاشت

کشت دیگر با نیاز نوری و دمایی گیاه شببو همراه و

تقریباً همسو با قطر گلچه پیش رفته است (جدول .)3

همزمان بوده است و بهطور کلی گیاه را به سمت افزایش

تاریخهای کشت زودتر بهدلیل فرصت بیشتر برای رشد و

این فاکتور کیفی (دوام گل) پیش بردهاست .همچنین،

همزمانی بیشتر شرایط محیطی با نیازهای دمایی و نوری

ازآنجاییکه در مهر و شهریور گیاه فاز رویشی را کاملتر

گیاه ،وزن تر گلچه بیشتری تولید کردند .بررسی

و طوالنیتر طی کرده ،وجود ذخیره غذایی بیشتر در

تاریخهای کشت مختلف (شهریور ،مهر و آبان) روی کلزا

هنگام ورود به مرحله زایشی ،گیاه را جهت گذراندن این

نشان داد که تاریخهای کشت زود هنگامتر با فراهم کردن

مرحله با کیفیت بهتر و طوالنیتر آماده میکند .وجود قطر

رشد کافی بوتههای کلزا سبب افزایش مقاومت آن در

گلچه و گلآذین بیشتر در تاریخهای کشت مهر و شهریور

برابر سرما و بهدنبال آن افزایش عملکرد و اجزای عملکرد

مؤید داشتن کیفیت باالتر گل در تاریخهای مذکور نسبت

میشود ( .)Ehteshami et al., 2014بیشترین وزن تر

به بقیه تاریخهای کشت میباشد.

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

بیماریها میتوانند بر دوام گل مؤثر واقع شوند (

نیز دوام گل را تحتتأثیر قرار میدهد (

کشت گیاهان در بیرون گلخانه نسبت به داخل گلخانه

کمترین آن مربوط به رقم محلی سفید ( 4/93گرم) بود

سبب افزایش  25/43درصدی در دوام گل شد (جدول.)3

(جدول  .)3وزن تر گلچه در همه تاریخهای کشت در

تفاوت کشت گیاهان در بیرون و درون گلخانه تنها به

بیرون گلخانه بیش از درون گلخانه بود (جدول  )5با این

تفاوت دمایی در این دو محیط بر میگردد .ازآنجاییکه

حال ،تفاوت وزن تر گلچه در بیرون گلخانه نسبت به

شببو یک گیاه سرمادوست است ()Khan et al., 2017

درون گلخانه در ماههای شهریور ،مهر و آبان بیش از

دمای پایینتر سبب افزایش دوام بیشتر گل بر روی بوته

ماههای آذر و دی بود .این روند با آنچه که برای قطر

شده است .دوام گل در رقم محلی قرمز ( 39/66روز)

گلچه مشاهده شد هماهنگ بود (جدول .)5

بیشتر از رقم محلی سفید ( 37/52روز) بود ،درحالیکه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن تر گیاه تحت

ارقام اصالحشده بهلحاظ این صفت با یکدیگر تفاوت

تأثیر تاریخ کاشت و رقم در سطح احتمال  1درصد و

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

مکان کاشت در سطح احتمال  5درصد قرار گرفت

گلدانی گل در ارقام مختلف شببو بهواسطه تفاوت

(جدول  .)2تاریخهای مهر ( 22/88گرم در بوته) و آبان

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

( 22/54گرم در بوته) بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر
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بیشترین وزن تر گیاه را نشان دادند (جدول  .)3آذر

با قطر گلآذین و گلچه منفی بود (جدول  .)6این نشان

( 21/17گرم در بوته) و دی ( 21/95گرم در بوته) نیز

میدهد که با افزایش ارتفاع گلآذین و به تبع آن تعداد

بدون تفاوت معنیدار با یکدیگر کمترین میزان وزن تر

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

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

صفات مورد مطالعه معنیدار بود (جدول .)6

رویشی و همچنین زایشی گیاه در کشتهای دیرهنگام
 .4نتیجهگیری کلی

عاملی جهت کاهش وزن گیاه است .این نتیجه با نتایج
پژوهشگران دیگر (

نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای مورد بررسی تأثیر

Tabatabaei et al., 2011; Mazaher

معنیداری بر صفات مورد مطالعه شببو داشتند .یکی از

 )Laghab et al., 2011هماهنگی داشت.

مهمترین فاکتورهای که در تولید گل شببو قابل اهمیت
 .7.3همبستگی صفات

میباشد این است که گیاه برای عید نوروز قابل عرضه به

بررسی ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در

بازار باشد تا درآمد اقتصادی الزم حاصل گردد .از طرف

آزمایش نشان داد که رابطه طول دوره فنولوژیک گیاه

دیگر ،گل تولیدی باید کیفیت و بازارپسندی الزم را داشته

(تعداد روز از کاشت تا غنچهدهی و غنچهدهی تا گلدهی)

باشد .نتایج نشان داد که کشت در  15مهر عالوه بر اینکه

با کلیه صفات مورد بررسی مثبت و معنیدار بود (جدول

از نظر کیفیت گل یعنی ارتفاع گلآذین و تعداد و قطر

 .)6یعنی با بهبود صفات رویشی گیاه طول دوره گلدهی

گلچه بهترین شرایط را داشت ،در زمان مناسب نیز قابل

آن نیز افزایش نشان داد .رابطه ارتفاع بوته و گلآذین گیاه

عرضه به بازار میباشد.

جدول  .6ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی شببو
صفت

روز تا غنچهدهی
()1

غنچهدهی
تا گلدهی
()2

ارتفاع بوته
()3

ارتفاع

تعداد

قطر

قطر

دوام

وزن تر

وزن تر

گلآذین

گلچه

گلآذین

گلچه

گل

گیاه

گلچه

()4

()5

()6

()7

()8

()9

()10

1
2

**0/61

3

**0/24

**0/30

4

*0/21

*0/28

**0/96

5

**0/54

**0/46

**0/88

**0/84

6

**0/42

**0/57

-0/11ns

-0/13ns

0/08ns

7

**0/46

**0/55

**-0/31

**-0/33

-0/08ns

**0/84

8

**0/57

**0/69

0/09ns

0/08ns

**0/33

**0/77

**0/73

9

**0/26

*0/23

**0/95

**0/92

**0/86

-0/18ns

**-0/34

**0/06

10

**0/42

**0/55

0/12ns

0/14ns

0/06ns

**0/93

**0/82

**0/81

* ** ،و  :nsنشاندهنده معنیداری در سطح پنج و یک درصد و عدم معنیداری.
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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 subfactor, and the variety (two red and white ecotypes along with two cultivars of Cinderella Pink and Cinderella Violet) as sub-subfactors. 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.
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