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 چکیدُ

 گل ٍ گیبّبى زیٌتی، ّوَارُ اًجبم  ثب تَجِ ثِ اّویت اقتصبدی گل رز ٍ هسبػد ثَدى ضرایط آة ٍ َّایی کطَر ایراى ثرای تَلید اًَاع

َل تکثیر گل رز تَسط تَلید کٌٌدگبى تجبری پیًَد رٍش هؼو –رٍش قلوِ . تحقیقبت هٌبست در زهیٌِ تکثیر ایي گیبّبى ضرٍری هی ثبضد

ثِ ّویي هٌظَر پصٍّطی در داًطگبُ ػلَم کطبٍرزی ٍ هٌبثغ طجیؼی گرگبى  ثِ هٌظَر ثررسی اثر ًَع تکٌیک پیًَد ثر . هحسَة هی ضَد

بیِ رقن رز ثر رٍی پ  Avalanchرقن  ًَدک ّبی ثرگدار از رز سفید پی. پیًَد ّبی گل رز اًجبم ضد –هَفقیت تَلید قلوِ 

تیوبر ضدًد ٍ    ppm 0555ثب غلظت  IBAسپس پبیِ ّب ثب َّرهَى . ثب دٍ رٍش ًیوبًین سبدُ ٍ اهگب پیًَد زدُ ضدًد R.caninaٍحطی

تجسیِ ٍاریبًس ٍ هقبیسِ هیبًگیي ًطبى داد کِ تبثیر رٍش پیًَد ثر فبکتَرّبی . کطت گردیدًد( 2:1ثب ًسجت )در ثستر  کَکَپیت ٍ پرلیت 

پیًَدّب هؼٌی دار ثَد، ایي  در حبلیست کِ  رٍش پیًَد ثرطَل  -ثررسی اػن از تؼداد ریطِ، تؼدادضبخِ ٍ درصد ریطِ زایی   قلوِ  هَرد

پیًَد،  –استفبدُ از پیًَد اهگب ثرای تکثیر ایي گیبُ ثِ رٍش قلوِ . درصد ریطِ زایی ٍ درصد گیرایی پیًَدی تبثیری ًدارد ،ثلٌدتریي ریطِ 

 .پیًَدّب ضد –ِ ثب پیًَد ًیوبًین، سجت افسایص درصد هَفقیت قلوِ در هقبیس

 پیًَد، رٍش پیًَد، اهگب، ًیوبًین سبدُ، رز –قلوِ  :ٍاشّبی کلیدی

 

 هقدهِ

ایي خٌس ضاهل تیص اص صذ گًَِ ٍ . است  Rosaceae یکی اص هْوتشیي گیاّاى صیٌتی، اص خاًَادُ Rosa hybridaسص  تا ًام ػلوی 

هشسَم تشیي سٍش . گل سص تا استفادُ اص تزس، قلوِ، پاخَش، خَاتاًیذى، کَپیًَذ ٍ پیًَذ افضایص هی یاتذ. اى کَلتیَاس استتیص اص ّضاس

یکی اص هؼایة سص پیًَذی ایداد پاخَش ّای صیاد است کِ هشتة . افضایص آى تَیژُ تشای تْیِ گل تشیذًی کَپیًَذ اص ًَع سپشی است

تَلیذ سص دس دِّ ّای اخیشافضایص (. 1831کافی،)ایي هطکل حل هی ضَد 1پیًَذ  -دس سٍش قلوِ. غ کشدتایذ آًْا سا اص هحل سضذ قط

اهشٍصُ سصّای تشیذًی هادسی (. 1813هطلَتی،)چطوگیشی سا ًطاى هی دّذ ٍ دس ایشاى اص لحاظ هیضاى تَلیذ تؼذ اص گالیَل قشاس داسد 

ضایص یافتِ اًذ؛ اص آًدائیکِ پشٍسش دٌّذ گاى گل سص دس ایشاى تایذ ّضیٌِ صیادی پیًَذ اف –کِ تِ کطَس ٍاسد هی ضًَذ تا سٍش  قلوِ 

پژٍّص . پیًَذّا دس داخل کطَس هی تَاًذ هَخة صشفِ خَیی اقتصادی گشدد -پیًَذّا کٌٌذ، تَلیذ ایي قلوِ –صشف خشیذ ایي قلوِ 

 .ست گشفتحاضش خْت دستیاتی تِ تکٌیک هٌاسة پیًَذ دس تکثیش سص تِ سٍش سٍهیضی صَ

 

 هَاد ٍ رٍضْب

دس گلخاًِ پژٍّطی داًطگاُ ػلَم کطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى دس قالة طشح کاهال  1831ایي پژٍّص دس ّفتِ اٍل  تیش هاُ 

هَاد گیاّی اص گیاُ هادسی پایِ ٍ پیًَذک اص گلخاًِ . تصادفی ًاهتؼادل تا سِ تکشاسٍ دس ّش تکشاس تا حذاقل ضص ًوًَِ  صَست گشفت

 دس هشحلِ ای کِ گل ّا   Avalanch سفیذ سقن خِ ّای تالغ گیاُ هادسی  سصپیًَذکْا اص ضا. ای اطشاف ضْشستاى گشگاى تْیِ ضذًذّ

1.stenting 
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اص ضاخساسُ سالداسی کِ تِ اًذاصُ کافی سسیذُ   cm1 ٍ طَل cm1-6دس حال  پژهشدُ ضذى تَدًذ، تْیِ ضذًذ ٍ قلوِ ّای پایِ تا قطش

تیواسّای هَسد تشسسی  هقایسِ دٍ سٍش پیًَذ اهگا ٍ ًیواًین  دس هَفقیت تکثیش ایي گیاُ تِ سٍش . ضذُ تَدًذ، تْیِ ضذ ٍ ًیوِ خطثی

 ٍ( تا حذاکثش دٍ تشگچِ) ضاخِ  پیًَذک ّا تِ قطؼاتی تقسین ضذًذ، تطَسیکِ ّش قطؼِ حذاقل داسای یک تشگ . پیًَذ تَد -قلوِ 

. هٌظَس اًدام پیًَذ ًیواًین سادُ اص قیچی تاغثاًی ٍ تشای اًدام پیًَذ اهگا، اص قیچی اهگا استفادُ ضذتِ .  ک خَاًِ تِ ّوشاُ آى تاضذی

ِ ک تؼذ اص اًدام تشش،  پایِ ٍ پیًَذک ّایی تا قطش ًسثتا هطاتِ کِ داسای تشش صاف ٍ قاتل قثَل تَدًذ؛ طَسی سٍی ّن قشاس گشفتٌذ

ًَاسّایی اص خٌس پالستیک تا سًگ سٍضي  تشای تستي .  وپَضاًی سا ًسثت تِ ّن داضتٌذّ ّای صایٌذُ پایِ ٍ پیًَذک تیطتشیي الیِ

سپس . تِ هٌظَس خلَگیشی اص ًفَر آلَدگی ّا اص قسوت اًتْایی َّایی پیًَذک  اص چسة تاغثاًی استفادُ ضذ. هحل پیًَذ تْیِ ضذ

ثاًیِ دس هحلَل  0تیواس سشیغ  کِ قلوِ ّا تِ هذت  تِ سٍش ppm 0111تا غلظت  IBAپیًَذّا  تا َّسهَى   -تیواس تِ قلوِ 

تؼذ اص کاضت . کطت ضذًذ(  1:1)سپس دس تستشی حاٍی هخلَط کَکَپیت ٍ پشلیت . ًَی فشٍ تشدُ هی ضًَذ، صَست گشفتَّسه

لخاًِ هدْض تِ گ. دس ّضاس استفادُ ضذ 8پیًَذّا تِ هٌظَس ضذػفًَی تستش ٍ ًوًَِ ّا اص هحلَل قاسذ کص تٌَهیل تا غلظت  -قلوِ

دقیقِ، تِ هٌظَس افضایص سطَتت ًسثی هحیط   1دقیقِ تِ هذت  50سیستن هیست گلخاًِ تا فاصلِ صهاًی . سیستن هیست ٍ کَلش آتی تَد

پیًَذّا ٍ ظَْس  –سٍص تؼذ اص تْیِ قلوِ  01. تَد%  11دسخِ ساًتی گشاد ٍ سطَتت ًسثی آى  81هیاًگیي دهای گلخاًِ . سٍضي هی ضذ

پیًَذّا اص تستش خاسج ضذًذ ٍ فاکتَسّای هَسد ًظش اػن اص  تؼذاد  -خَش خَسدى هحل پیًَذ ٍ تطکیل سیطِ دس پایِ ّا، قلوِػالئن 

سیطِ، طَل تلٌذتشیي سیطِ، تؼذاد ضاخِ سضذ کشدُ، ٍ دسصذ سیطِ صایی، دسصذ خَش خَسدى هحل پیًَذ ٍ ساصگاسی پیًَذی هَسد 

استفادُ ضذ ٍ هقایسِ هیاًگیي ّا تا استفادُ اص آصهَى داًکي ٍ سسن  SASل دادُ ّا اص ًشم افضاسخْت تدضیِ ٍ تحلی. تشسسی قشاس گشفت

 .صَست گشفت Excel ًوَداس تَسط ًشم افضاس

 

 ًتبیج ٍ ثحث

یي ًتایح تذست آهذُ اص خذٍل تدضیِ ٍاسیاًس ٍ هقایسِ هیاًگیي  ًطاى داد کِ اثش تیواسّا تشصفات  اًذاصُ گیشی ضذُ ضاهل  هیاًگ

هؼٌی داس تَدُ است ٍلی تیواسّا اثش هؼٌی داسی تش سٍی  تؼذاد ضاخِ  0%تؼذاد سیطِ، تؼذاد ضاخِ، دسصذ سیطِ صایی دس سطح احتوال 

ًتایح حاکی اص آى تَد کِ ًوًَِ ّایی کِ تا استفادُ اص سٍش اهگا تْن پیًَذ صدُ ضذُ تَدًذ، . ٍ دسصذ خَش خَسدى پیًَذ ًذاضتٌذ

ٍ تیطتشیي دسصذ سیطِ صایی سا دس هقایسِ تا ًوًَِ ّایی کِ تا سٍش ًیواًین تْن پیًَذ صدُ  (1ضکل)یطِ، تؼذاد ضاخِ تیطتشیي  تؼذاد س

خَسدى هحل پیًَذ  ایي دس حالیست کِ  تیواسّای هَسد ًظش اثشی تش سٍی طَل  تلٌذتشیي سیطِ ٍ دسصذ خَش. ضذُ تَدًذ، داضتٌذ

 (1خذٍل)ٍ(1ضکل)ًذاضتٌذ
 

، تیاًگش حشٍف غیش هطاتِ دس ًوَداس اص ًظش آصهَى داًکي)تش تؼذاد سیطِ، طَل تلٌذتشیي سیطِ، تؼذاد ضاخِ پیًَذ  اثش سٍش -1ضکل

 (هی تاضذ% 0سطح ٍخَد اختالف هؼٌی داس دس 

 

 

 

 

حشٍف غیش هطاتِ دس )گیشایی پیًَذ  0اثش سٍش پیًَذ تش دسصذ سیطِ صایی ٍ  -1ضکل
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 (هی تاضذ% 0دسسطح  ًوَداس اص ًظش آصهَى داًکي، تیاًگش ٍخَد اختالف هؼٌی داس

 

 

 

 

 

 

 

 
 دٌّذُ ى ًطا ستَى ّش اتِ دسغیش هط حشٍف ٍخَد ،duncanسٍش  هقایسِ هیاًگیي تِ) -ٍیژگی ّای هَسد تشسسی دس دٍ سٍش پیًَذهقایسِ هیاًگیي  -1خذٍل 

 .(تاضذ هی دسصذ% 0 سطح دس داس هؼٌی اختالف
 

(درصد)گیرایی پیًَد  تؼداد ضبخِ (cm)طَل ثلٌدتریي ریطِ تؼذاد سیطِ تیواس (درصد)ریطِ زایی 

b a سٍش ًیواًین b b a 

 a a a a a سٍش اهگا

 

اص آًدائیکِ سٍش پیًَذ تشافضایص تؼذاد ضاخِ کِ آى ًیض خَد تا افضایص سطح تشگ ّوشاُ است، هی تَاًذ تش تَلیذ فشاٍسدُ ّای 

 –افضایص کشتَّیذسات ّا  ًقص تسضایی دس تاهیي هَاد غزایی هَسد ًیاص قلوِ .  فتَسٌتضی تَیژُ کشتَّیذسات ّا هَثش ٍاقغ گشدد

، تِ ػٌَاى هحشک قَی تشای توایض (ًِ پایِ)اص سَیی دیگش هؼلَم ضذُ کِ تشگْای سٍی پیًَذک . صایی داسًذ پیًَذّا، تَیژُ خْت سیطِ

یاتی تافت آًٍذی، دس هحل پیًَذ ػول هی کٌٌذ ٍ تشقشاسی اتصال آًٍذی تیي پایِ ٍ پیًَذک الصهِ خَش خَسدى هَفقیت آهیض پیًَذ 

اکسیي دس تقسین ٍ  توایض سلَلی، (. 1831خَضخَ،)ای  ًیشٍهٌذ تَلیذ اکسیي ّستٌذاست، اص آًدا کِ تشگ ّا ٍ خَاًِ ّا، خایگاُ ّ

هیتَاى گفت افضایص (.  1816فْیوی،)اًذام صایی ٍ دس تطکیل الیِ صایٌذُ هَثش است ٍ دس ػیي حال تاػث توایض تافت ّا ًیض هی ضَد

دیگش تا تطکیل پل پیٌِ ای ٍتا تشقشاسی اتصال آًٍذی تیي  اص سَی .تَلیذ اکسیي تِ تطکیل الیِ صایٌذُ دس هحل پیًَذ کوک هی کٌذ

پایِ ٍ پیًَذک، اًتقال اکسیي تَلیذ ضذُ دس تشگ ّا اص پیًَذک تِ پایِ هی تَاًذ تِ آغاصیذى سیطِ، افضایص تؼذاد ٍ کیفیت سیطِ ّا 

کافی ضوي تاهیي سطَتت کافی ٍ کَکَپیت تذلیل داسا تَدى قاتلیت تاالی خزب ٍ ًگْذاسی آب ٍ داضتي هَاد آلی . کوک کٌذ 

پیًَذّا  –ّیچگًَِ هَاد غزایی تِ قلوِ (.  1831خَضخَ،)اکسیژى، هَاد غزایی هَسد ًیاص سا تا حذٍدی تشای قلوِ ّا فشاّن هی کٌذ 

 ستفادُ اص سٍشاص ایي سٍ احتوال دادُ هی ضَد؛ دس ًوًَِ ّایی کِ تا ا. تا صهاًی کِ دس تستشکَکَپیت ٍ پشلیت قشاس داضتٌذ، دادُ ًطذ

اهگا تْن پیًَذ صدُ ضذُ تَدًذ تا افضایص سطح تشگ  هیضاى هَاد غزایی تَلیذ ضذُ دس گیاُ ٍ تا افضایص تؼذاد سیطِ هیضاى هَاد غزایی 

اص سَی دیگش اًدام پیًَذ  گل سص . پیًَذّا داضتِ است –خزب ضذُ اص تستش افضایص یافتِ کِ ًقص تسضایی دس افضایص هَفقیت قلوِ 

 .سٍش اهگا تسیاس  ساحت تش ٍ سادُ تش اص سٍش ًیواًین سادُ است تِ

 

 ًتیجِ گیری کلی
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ًتایح تذست آهذُ اص خذٍل تدضیِ ٍاسیاًس ٍ هقایسِ هیاًگیي  ًطاى داد کِ اثش تیواسّا تشصفات  اًذاصُ گیشی ضذُ ضاهل  هیاًگیي 

اس تَدُ است ٍلی تیواسّا اثش هؼٌی داسی تش سٍی  تؼذاد ضاخِ هؼٌی د 0%تؼذاد سیطِ، تؼذاد ضاخِ، دسصذ سیطِ صایی دس سطح احتوال 

پیًَذّا استفادُ اص ایي سٍش پیًَذ،  -تا تَخِ تِ اثش هطلَب سٍش اهگا تش هَفقیت تَلیذ قلوِ  .ٍ دسصذ خَش خَسدى پیًَذ ًذاضتٌذ

 .تشای تَلیذ تداسی گل سص تَصیِ هیگشدد
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Abstract 
 

Roses are  one of the most economically important  ornamental plant among other ornamental 

plants. Iran has a good weather for economically production of  this plant therefore; it is nessecery 

to investigate methods of  vegetative propagation of commercial roses. Common method of 

propagation of roses in the world is stenting. With this idea current research performed an 

examination about the effect of grafting techniques on successful production of roses.  Scions with 

one leaf (with two leaflet) of white  rose (Avalanch) were grafted with splice and omega grafting 

method onto a endemic rootstock (Rosa cannina) . After grafting rootstocks were treated with indol-

3-butyric acid (IBA) at 5000 mgl
-1 

and kept in a mixture of cocopeat and perlit(in 1:2 ratio) under 

mist system. The result indicated that using omega grafting is more effective than using splice 

grafting in propagation of rose in stenting method. Result of compareing  mean and standard 
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devision indicate that There is a significant different between two major treatments. The omega 

grafting was more effective in success of stenting than splice grafting.  
Keywords:stenting,grafting method, omega, splice, rose  


