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 چکیذُ

ایزاى . تَلیذ گل رس در سبلْبی اخیز، ثذلیل  سیجبیی هٌحصز ثِ فزد ایي گیبُ در ثیي سبیز گیبّبى سیٌتی، افشایص چطگیزی ًطبى هی دّذ

لذا ّوَارُ اًجبم . تَلیذ کٌٌذگبى گل ٍ گیبّبى سیٌتی تجذیل ضَد ثذلیل داضتي ضزایط آة ٍ َّایی ثی ًظیزش هی تَاًذ ثِ یکی اس ثشرگتزیي

گل رس تَسط تَلیذ کٌٌذگبى رٍش هعوَل تَلیذ . تحقیقبت هٌبست در سهیٌِ تکثیز گیبّبى سیٌتی  ثزای تحقق ایي اهز ضزٍری هی ثبضذ

پیًَذکْبی ثزگذار . پبیِ را ثزرسی کزدُ استپضٍّص جبری سبسگبری پیًَذی دٍ رقن پیًَذک ٍ دٍ گًَِ . پیًَذ است –رٍش قلوِ تجبری 

پیًَذ سدُ ضذًذ ٍ   R.canina  ٍR.manettiiثز رٍی پبیِ ّبی رس  (Dolcevita)ٍ رقن لت هبتیکی  (Peach Avalanch)رس رقن ّلَیی 

ثز فبکتَرّبی  َدى اثز تیوبر ًتبیج حبصل اس تجشیِ ٍاریبًس ٍ هقبیسِ هیبًگیي حبکی اس هعٌی دار ث. ّوشهبى هَرد ریطِ سایی قزار گزفتٌذ

هٌبست  caninaضَاّذ حبکی اس آى ثَد کِ پبیِ . ایي در حبلیستکِ اثز تیوبرّب ثز فبکتَر تعذاد ضبخِ هعٌی دار ًجَد. هَرد اًذاسُ گیزی ثَد

 .تزیي پبیِ ثزای ّز دٍ رقن پیًَذک ثَد

 پیًَذ -رس، پبیِ، پیًَذک، سبسگبری، قلوِ : ٍاصُ ّبی کلیذی

 

 هقذهِ 

گًَِ  022کِ اکٌَى تیص اص  گًَِ ّای قذیوی گلسشظ(. 8731هغلَتی،)قذهت کطت ٍ کاس سص تِ صهاى قثل اص هیالد هسیص تاص هی گشدد

تؼضی اص ًستشى ّای ٍضطی کِ اهشٍصُ دس کَّستاى ّا ٍ . دس ایي خٌس ضٌاختِ ضذُ، دس پیذایص گًَِ ّای خذیذ دخالت داضتٌذ

قذیوی تشیي اخذاد گلسشظ هی تاضٌذ، کِ دس عی قشًْا ٍ اص عشیق دٍسگِ گیشیْای تسیاس تِ اضکال  دضتْای ایشاى یافت هی ضًَذ اص 

سال پیص دس  02سشهایِ گزاسی هْن تِ هٌظَس تَلیذ گل کِ اص ًظش اقتصادی قاتل اّویت است اص . تسیاس هتٌَع دس خْاى تکثیش یافتِ اًذ

دس ضشایظ . ل سص اص عشیق غیش خٌسی تَسیلِ قلوِ صدى ٍ پیًَذ هؼوَل استتکثیش گ(.  8733تٌائی هطوذی،)ایشاى آغاص ضذُ است

  8پیًَذ–ایي سٍش تکثیش سص تِ سٍش قلوِ (.  8710خَضخَ،)کًٌَی دس کطَس ّلٌذ سص تا تطشیک سیطِ صایی ٍ پیًَذ افضٍدُ هی ضَد

اص خولِ هی تَاى تِ ساصگاسی تیي . داسد ػَاهل هطیغی ٍ دسًٍی صیادی تش خَش خَسدى هَفقیت آهیض هطل پیًَذ اثش. هطَْس است

ّذف اص ایي تطقیق، تشسسی ساصگاسی تیي پایِ ٍ پیًَذک سصّای گلخاًِ ای  ٍ یافتي پایِ هٌاسة تشای . پایِ ٍ پیًَذک اضاسُ کشد

 هی ضًَذ تا  اهشٍصُ سصّای تشیذًی هادسی کِ تِ کطَس ٍاسد. سصّای گلخاًِ ای، دس تکثیش گل سص تِ سٍش پیًَذ سٍهیضی هی تاضذ

 

1.stenting 
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 پیًَذّا  –پیًَذ افضایص یافتِ اًذ، اص آًداکِ پشٍسش دٌّذگاى گل سص دس ایشاى تایذ ّضیٌِ صیادی صشف خشیذ ایي قلوِ  –سٍش قلوِ 

 .پیًَذّا دس داخل کطَس هی تَاًذ  هَخة صشفِ خَیی اقتصادی گشدد –تش هَفقیت تَلیذ ایي قلوِ  کٌٌذ، تشسسی ػَاهل هَثش

 

 هَاد ٍ رٍضْب

دس گلخاًِ پژٍّطی داًطگاُ ػلَم کطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی گشگاى دس قالة عشش کاهال  8732ایي پژٍّص دس ّفتِ اٍل  تیش هاُ 

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

ٍلة  (Peach Avalanch)ّلَیی    سقنهادسی  سص پیًَذکْا اص ضاخِ ّای تالغ گیاُ . اف ضْشستاى گشگاى تْیِ ضذًذّای اعش

  cm3ٍ عَل  cm3-6دس هشضلِ ای کِ گل ّا دس ضال  پژهشدُ ضذى تَدًذ، تْیِ ضذًذ ٍ قلوِ ّای پایِ تا قغش  (Dolcevita)هاتیکی

تیواسّای هَسد تشسسی  هقایسِ ساصگاسی تیي . یذُ ٍ ًیوِ خطثی ضذُ تَدًذ، تْیِ ضذاص ضاخساسُ سالداسی کِ تِ اًذاصُ کافی سس

پیًَذ  -ٍ یافتي پایِ هٌاسة تِ هٌظَس هَفقیت تکثیش ایي گیاُ تِ سٍش قلوِ  R.manettiiو  R.caninaپیًَذ کْای هزکَس تا پایِ ّای 

ٍ  یک خَاًِ تِ ( تا ضذاکثش دٍ تشگسِ)ذاقل داسای یک تشگ ضاخِ پیًَذک ّا تِ قغؼاتی تقسین ضذًذ، تغَسیکِ ّش قغؼِ ض. تَد

تؼذ اص اًدام تشش،  پایِ ٍ پیًَذک ّایی تا قغش ًسثتا هطاتِ کِ . تِ هٌظَس اًدام  پیًَذ اهگا، اص قیسی اهگا استفادُ ضذ.  ّوشاُ آى تاضذ

اًی سا ًسثت تِ ذُ پایِ ٍ پیًَذک ضذاکثش ّوپَضداسای تشش صاف ٍ قاتل قثَل تَدًذ؛ عَسی سٍی ّن قشاس گشفتٌذ کِ الیِ ّای صایٌ

ًَاسّایی اص خٌس پالستیک تا سًگ سٍضي  تشای تستي هطل .  پیًَذکْا تش سٍی ّش دٍ سقن پایِ پیًَذ صدُ ضذًذ ضوٌا. ّن داضتٌذ

سپس تیواس تِ . ستفادُ ضذتِ هٌظَس خلَگیشی اص ًفَر آلَدگی ّا اص قسوت اًتْایی  َّایی پیًَذک  اص زسة تاغثاًی ا. پیًَذ تْیِ ضذ

ثاًیِ دس هطلَل َّسهًَی فشٍ  0کِ قلوِ ّا تِ هذت   8تِ سٍش تیواس سشیغ  ppm 0222تا غلظت  IBAپیًَذّا  تا َّسهَى   -قلوِ 

تؼذ اص . تَد؛ کطت ضذًذ(  0:8)پیًَذّا دس تستشی کِ ضاٍی هخلَط کَکَپیت ٍ پشلیت  –سپس قلوِ . تشدُ هی ضًَذ، صَست گشفت

گلخاًِ . دس ّضاس استفادُ ضذ 7اص هطلَل قاسذ کص تٌَهیل تا غلظت  َس کاّص اضتوالی تیواسیْای قاسزیپیًَذّا تِ هٌظ -قلوِ کاضت

دقیقِ، تِ هٌظَس افضایص سعَتت ًسثی هطیظ   0دقیقِ تِ هذت  50سیستن هیست گلخاًِ ّش  . هدْض تِ سیستن هیست ٍ کَلش آتی تَد

پیًَذّا ٍ ظَْس  –سٍص تؼذ اص تْیِ قلوِ  03. تَد%  32دسخِ  ٍ سعَتت ًسثی آى  72صاًِ گلخاًِ هیاًگیي دهای سٍ. سٍضي هی ضذ

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

صذ سیطِ صایی، دسصذ خَش خَسدى هطل پیًَذ ٍ ساصگاسی پیًَذی هَسد سیطِ، عَل تلٌذتشیي سیطِ، تؼذاد ضاخِ سضذ کشدُ، ٍ دس

استفادُ ضذ ٍ هقایسِ هیاًگیي ّا تا استفادُ اص آصهَى داًکي ٍ سسن  SASخْت تدضیِ ٍ تطلیل دادُ ّا اص ًشم افضاس. تشسسی قشاس گشفت

 .صَست گشفت Excel ًوَداس تَسظ ًشم افضاس

 

 ًتبیج ٍ ثحث

ٍل تدضیِ ٍاسیاًس ٍ هقایسِ هیاًگیي ًطاى داد کِ اثش تیواسّا تش صفات اًذاصُ گیشی ضذُ ضاهل تؼذاد سیطِ، تذست آهذُ اص خذ ًتایح

هؼٌی داس تَد ٍلی تیواسّا اثش هؼٌی % 0عَل تلٌذتشیي سیطِ، دسصذ خَش خَسدى هطل پیًَذ، دسصذ سیطِ صایی دس سغص اضتوال 

ٍ سص سقن لة هاتیکی  (Peach Avalanch)سقن ّلَییپیًَذکْای سص کِ آى تَد ًتایح ضاکی اص . داسی تش سٍی تؼذاد ضاخِ ًذاضتٌذ

(Dolcevita ) تش سٍی پایِ سصcanina  سیطِ، تیطتشیي دسصذ سیطِ صایی ٍ خَش تیطتشیي تؼذاد ضاخِ ٍ سیطِ، تلٌذتشیي عَل 
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1.quick dip 

 

پیًَذ صدُ ضذُ تَدًذ، اص لطاػ تؼذاد سیطِ ٍ  R.manetiiپیًَذکْای سص سقن ّلَیی کِ تش سٍی پایِ . خَسدى هطل پیًَذ سا داضتٌذ

اص لطاػ دسصذ خَش ایي دس ضالیستکِ  هطاتِ تَدًذ، caninaپیًَذ صدُ ضذُ تش سٍی پایِ عَل تلٌذتشیي سیطِ هطاتِ تا پیًَذکْای 

 (.8خذٍل )پیًَذ صدُ ضذُ تش پایِ ًستشى ٍضطی تَدًذی دس سغص پاییي تشی اص پیًَذکْای سیطِ صایخَسدى هطل پیًَذ ٍ دسصذ 

اص لطاػ تؼذاد ضاخِ ای کِ تَلیذ کشدُ تَدًذ  پیًَذ صدُ ضذُ تَدًذ،  R. manetii سقن لة هاتیکی کِ تش سٍی پایِ پیًَذکْای سص

ل تلٌذتشیي سیطِ، دسصذ سیطِ صایی ٍ دسصذ خَش خَسدى هطل پیًَذ دس تَدًذ ٍ اص لطاػ تؼذاد سیطِ، عَ caninaهطاتِ تا پایِ 

اص ًظش  caninaتا تَخِ تِ ًتایح رکش ضذُ پیًَذکْای پیًَذ صدُ ضذُ تش سٍی پایِ . قشاس داضتٌذ  canina ی غص پاییي تشی اص پایِس

دس  caninaپایِ ضَاّذ دلیل تش تْتش تَدى . اضتٌذقشاس د R.manetiiّوِ فاکتَسّای هَسد تشسسی دس سغص تاالتشی دس هقایسِ تا پایِ 

یکی اص ػَاهل هَثش تش ػذم هَفقیت دس خَش خَسدى هَفقیت آهیض  .تشای ّش دٍ سقن پیًَذک هی تاضذ R.manetii هقایسِ تا پایِ 

ًَذکْا ًاساصگاسی ٍخَد تِ ًظش هی سسذ کِ تیي ّیر یک اص پایِ ٍ پی. پایِ ٍ پیًَذک ٍخَد ًاساصگاسی تیي پایِ ٍ پیًَذک هی تاضذ

تذ ضکلی هطل پیًَذ کِ دس ًتیدِ ًاساصگاسی ضاصل هی ضَد، تغَس هؼوَل هی تَاًذ تا تشخی ًطاًِ ّای خاسخی دس استثاط . ًذاسد

ًِ ّای خاسخی سا  ًذاضتٌذ، ٍلی اص دس ایي آصهایص ّیر یک اص ایي ًطا، پایِ ٍ پیًَذکْای هَسد تشسسی  (8710خَضخَ،)تاضذ

اص ًظش ّوِ فاکتَسّای هَسد تشسسی دس سغص تاالتشی قشاس داضتٌذ، هیتَاى گفت  caninaّش دٍ سقن پیًَذک تش سٍی پایِ  آًداییکِ 

زَى تاالتشیي هَفقیت یک قلوِ پیًَذ دس صَستی ضاصل هی ضَد کِ ّوِ . ایي پایِ هٌاسثتشیي پایِ تشای پیًَذکْای رکش ضذُ است

تشیي هیضاى ضاخِ تا افضایص سغص تشگ ٍ هَاد فتَسٌتضی ّوشاُ است، اص سَیی دیگش افضایص تاال. فاکتَسّا دس تْتشیي ضالت تاضٌذ

تؼذاد ٍ دسصذ سیطِ صایی تِ افضایص خزب آب ٍ هَاد غزایی کوک هیکٌذ ٍ ضوٌا افضایص دسصذ التیام یاتی هطل پیًَذ کِ خَد تا 

َسٌتضی تَلیذ ضذُ تَسظ تشگ تِ پایِ هی ضَد ٍ ایي هَاد دس تَسؼِ دستدات آًٍذی ّوشاُ است، سثة اًتقال َّسهَى ّا ٍ هَاد فت

کَکَپیت تذلیل داسا تَدى قاتلیت تاالی خزب ٍ ًگْذاسی آب ٍ داضتي هَاد آلی کافی . تَلیذ ٍ تَسؼِ سیطِ تِ پایِ کوک هی کٌٌذ

ّیسگًَِ هَاد (. 8710خَضخَ،)کٌذ ضوي تاهیي سعَتت کافی ٍ اکسیژى، هَاد غزایی هَسد ًیاص سا تا ضذٍدی تشای قلوِ ّا فشاّن هی

پیًَذّا تا صهاًی کِ دس تستش سیطِ صایی کَکَپیت ٍ پشلیت قشاس داضتٌذ، دادُ ًطذ اص ایٌشٍ تا افضایص تؼذادسیطِ هیضاى  –غزایی تِ قلوِ 

تَسؼِ یافتِ دس  آب ٍ هَاد غزایی خزب ضذُ اص تستش افضایص هی یاتذ، سیطِ ّای تَلیذ ضذُ دس پایِ ّا اص عشیق دستدات آًٍذی

 .هطل پیًَذ تِ اًتقال ٍ خزب آب ٍ هَاد غزایی تِ پیًَذک، کوک هی کٌٌذ
 

 ّز غیز هطبثِ در حزٍف ٍجَد ،duncanرٍش  هقبیسِ هیبًگیي ثِ) -ٍیضگی ّبی هَرد ثزرسی در تزکیجبت هختلف پیًَذیهقبیسِ هیبًگیي  -1جذٍل 

 .(ثبضذ هی درصذ% 5 سطح در دار هعٌی اختالف دٌّذُ ى ًطب ستَى

 

(درصذ)گیزایی پیًَذ  تعذاد ضبخِ (cm)طَل ثلٌذتزیي ریطِ تؼذاد سیطِ تیواس (درصذ)ریطِ سایی 

canina a a -ّلَیی  a a a 

 a a a b a هاًتی -ّلَیی 

 canina a a a a a  –لة هاتیکی 

 b b a b b هاًتی  -لة هاتیکی 
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 ًتیجِ گیزی کلی

 ٌذتشیي سیطِ، دسصذ خَش خَسدى هطلتؼذاد سیطِ، عَل تل اص ًظش آهاسی دس هؼٌی داس ًتایح ایي پژٍّص ضاکی اص ٍخَد تفاٍت

پیًَذ  ضذُ  R. manettiًستشى ٍضطی  پیًَذ صدُ ضذُ تَدًذ دس هقایسِ تا    پیًَذ، دسصذ سیطِ صایی دس پیًَذکْایی کِ تش سٍی پایِ

  caninaتَخِ تِ اثش هثثت پایِ ثب  .ٍلی تیواسّا اثش هؼٌی داسی تش سٍی تؼذاد ضاخِ ًذاضتٌذ. هؼٌی داس تَد% 0تَدًذ، دس سغص اضتوال 

َس تشسسی اثش ایي پایِ تش سایش اسقام سصّای گلخاًِ ای قاتل تَصیِ پیًَذّا، اًدام آصهایطاتی تکویلی تِ هٌظ –تش افضایص هَفقیت قلوِ 

 .است
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Abstract: 

Nowadays, production of cut roses are extending  because it looks uniqe flower among other 

ornamental plants. Iran has a uniqe weather for growing different ornamental plants therefore; it 

potentially can change to a biggest producers of ornamental plant in the world. Common method of 

propagation of roses in the world is stenting method. Current research performed with the goal of 

investigating compatibility and interaction, between scion and rootstock for greenhouse roses. 

Scions with leaf of two cultivar of rose include  Peach Avalanch and Dolcevita were grafted with 

omega grafting onto a rootstock R. canina and R. manettii . Results show that  there is a significant 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

difference between effect of treatment on the measured factors. The R.canina rotstock was the better 

one for two scions than R.manettii. 
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