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 چکیذُ

اصالح درختاى چَتی از جولِ گالتی تذلیل پلی  .گالتی یکی از هْوتریي هیَُ ّای هٌاطق آب ٍ َّایی هعتذل تِ حساب هی آیذ

ّای طَالًی هذت داضتِ  ّای هعوَل ًیاز تِ دٍرُ شًیک تَدى صفات آًْا، ّترٍزیگَسیتی ٍ دٍرُ جَاًی طَالًی تا استفادُ از رٍش

( 4×4)تِ هٌظَر تررسی استقرار ریسًوًَِ جَاًِ ترخی ارقام گالتی آزهایطی تصَرت فاکتَریل . تاضذ ٍ گاّی دٍر از دسترض هی

گرم  هیلی 1اُ تِ ّور( هیلی گرم تر لیتر 0 ،1/0 ،3/0  ٍ5/1) IBA ّای هختلف غلظت. اًجام ضذهالً تصادفی در قالة طرح کا

BAP  ًتایج ًطاى داد کِ . هَرد تررسی قرار گرفت( سثری، ًطٌس، ضکری ٍ ٍیلیاهس)تر استقرار ریسًوًَِ جَاًِ در چْار رقن گالتی

هیلی  1/0غلظت  در رقن سثری(. 01/0در سطح)قرار دارد  IBAداری تحت تاثیر رقن ٍ غلظت  ّای سالن تطَر هعٌی درصذ جَاًِ

ای ضذى در  درصذ قَُْ .ذرا داضتٌکوتریي هیساى استقرار  IBA هیلی گرم تر لیتر 5/0غلظت  در تریي ٍ رقن ٍیلیاهستاال گرم تر لیتر

تا افسایص غلظت  در تواهی ارقام درصذ تَلیذ کالَض. ارقام سثری ٍ ضکری کوتریي ٍ در رقن ٍیلیاهس تیطتریي هیساى را داضت

IBA افسایص یافت. 

 BAPتِ  IBA، ًسثت ، گالتی، جَاًِاستقرار : کلیذیٍاشگاى 

 هقذهِ

در درختبى چَثی هبًٌد گالثی ثدلیل ّترٍزیگَظیتی ثبال، پلی . یکی از هیَُ ّبی هْن هٌبطق هؼتدلِ ٍ زیرحبرُ اظتگالثی 

در قرى حبضر هْوتریي  .هرظَم اصالح ًجبتبت هقدٍر ًیعت ّبی شًیک ثَدى صفبت ٍ دٍرُ ًَجَاًی طَالًی اظتفبدُ از رٍغ

در ایي راظتب ٍجَد پرٍتکل ّبی هَثر ٍ قبثل تکرار ثرای . آٍری شًی اظت برثرد کؽت ثبفت اصالح گیبّبى ثب اظتفبدُ از فيک

ایي آزهبیػ  .(1388آرا ٍ ّوکبراى،  یَظفی) ظیعتن ّبی ثبززایی در ؼرایط درٍى ؼیؽِ ای پیػ ًیبز اصلی هحعَة هی ؼَد
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1ثوٌظَر تؼییي غلظت هٌبظت 
IBA  گرم ثرلیتر  هیلی 1در کٌبرBAP

جْت اظتقرار ٍ رؼد ؼبخعبرُ ریسًوًَِ جَاًِ در  2

 .ّبی ظجری، ًطٌس، ؼکری ٍ ٍیلیبهس اًجبم ؼد ای در چْبر رقن هْن گالثی در ایراى ثِ ًبم ؼرایط درٍى ؼیؽِ

 ّا هَاد ٍ رٍش

تحقیقبت کؽبٍرزی ٍ هٌبثغ طجیؼی اظتبى ًوًَِ ّبی گیبّی ثرای تْیِ ریس ًوًَِ هَرد ًیبز از ثبؽ کلکعیَى ارقبم گالثی هرکس 

 (ظجری، ًطٌس، ؼکری ٍ ٍیلیبهس)گالثی از درختبى چْبر رقن ریسًوًَِ هَرد اظتفبدُ جَاًِ رٍیؽی  .خراظبى رضَی تْیِ ؼدًد

قرار دقیقِ زیر آة رٍاى  30ٍ ثِ هدت  ُؼعتِ ؼد  (اٍَُثب ًبم تجبری )اثتدا ثب هبیغ دظتؽَیی  ّب جَاًِ. ثَد در اظفٌد هبُ

ثِ هدت  20-ثِ اضبفِ تَیي% 1ثبًیِ، در ّیپَکلریت ظدین  30ثِ هدت % 70ریسًوًَِ ّب پط از ضدػفًَی در اتبًَل . گرفتٌد

غلظت : رقن ٍ فبکتَر دٍم: فبکتَر اٍل)ایي آزهبیػ ثصَرت فبکتَریل، در قبلت طرح کبهالً تصبدفی  .دقیقِ قرار گرفتٌد 10

IBA ) 100ّبی  ریسًوًَِ ّب در ٍیبل. صَرت گرفتٍ در ّر ٍیبل یک جَاًِ ٍیبل  10ی تکرار ٍ ّر تکرار حبٍ 3در 

گرم  8گرم ثر لیتر ظبکبرز ٍ  30دارای ( 1962هَراؼیگ ٍ اظکَک، ) MSلیتر هحیط کؽت پبیِ  هیلی 20لیتری کِ حبٍی  هیلی

ثرای توبم تیوبرّب ٍ َّرهَى  BAPرهَى گرم ثر لیتر َّ هیلی 1ترکیت ّبی َّرهًَی ؼبهل . ثر لیتر آگبر ثَدًد قرار گرفتٌد

IBA  اظتقرار یبفتِّبی  ّب پط از یک هبُ ثر رٍی جَاًِ ثجت دادُ. ثَد( گرم ثر لیتر هیلی 5/0ٍ  3/0، 1/0، 0)در چْبر غلظت 

ّبیی کِ تَلید  ًظیر درصد آلَدگی، درصد قَُْ ای ؼدى ٍ درصد ًوًَِ عَاهلهتورکس ٍ ػالٍُ ثر ایي خصَصیت، ظبیر 

ًرم افسار آهبری ثب  ، Y =ASIN(x^0.5)*180/3.14فرهَلَظط تظبزی دادُ ّب پط از ًرهبل . ثجت گردید ،لَض کردًدکب

SAS ٌِای داًکي صَرت گرفت تجسیِ ؼدًد ٍ هقبیعِ هیبًگیي تَظط آزهَى چٌدداه. 

 ًتایج ٍ تحث

ًؽبى داد کِ ( قَُْ ای ؼدىَلید کبلَض ٍ ، تجَاًِ ظبلن)%دادُ ّبی حبصل از ثررظی فبکتَرّبی هرحلِ اظتقرار  ی تجسیِ

 01/0درصد جَاًِ ّبی ظبلن در ظطح  ٍ( 2008پٍَدیبل ٍ ّوکبراى،  ّبی هطبثق ثب یبفتِ)ى رقن ثر رٍی درصد قَُْ ای ؼد

ٍ جَاًِ ّبی ظبلن ثر درصد  IBAاثر رقن ٍ غلظت . اثر هؼٌی داری داؼت 05/0ثر رٍی درصد تَلید کبلَض در ظطح اهب 

اثر هتقبثل . هؼٌی دار ؼد در حبلیکِ ثر رٍی درصد قَُْ ای ؼدى اثر هؼٌی داری ًداؼت 01/0در ظطح تَلید کبلَض درصد 

 .ثر ّر ظِ صفت تبثیر هؼٌی داری ًداؼت( IBAغلظت ×رقن ) IBA رقن ٍ غلظت 

 لِ اظتقرارثر فبکتَرّبی هرح IBAٍ غلظت ( ظجری، ًطٌس، ؼکری ٍ ٍیلیبهس)تجسیِ ٍاریبًط اثر رقن . 1جدٍل 

 درجِ آزادی هٌبثغ تغییرات
 هیبًگیي هرثؼبت

 قَُْ ای ؼدى تَلید کبلَض جَاًِ ظبلن

                                                           
1
 Indole-3-butyric acid 

2
 6-benzylaminopurine 
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 35/3979** 34/383** 81/2556** 3 رقن

 IBA 3 **41/944 **73/854 ns 31/55غلظت 

 IBA 9 ns 24/200 ns 29/192 ns 34/34غلظت ×رقن

 39/1107 95/3065 77/2956 32 خطب

    47 کل

 هؼٌی دار ًوی ثبؼد:  nsٍ  01/0در ظطح  هؼٌی دار: ** 

ّبی رقن ظجری ًعجت ثِ ظبیر ارقبم ثَد در حبلیکِ رقن  ی اظتقرار ثبالتر ریسًوًَِ ًتبیج حبصل از هقبیعِ هیبًگیي ًؽبًدٌّدُ

ٍ در رقن ظجری ٍ  درصد تَلید کبلَض در رقن ًطٌس ثبالتریي هیساى را داؼت. تریي درصد اظتقرار را داؼت ٍیلیبهس پبییي

هیلی  1/0ثبالتریي درصد اظتقرار ٍ پبییي تریي درصد تَلید کبلَض در غلظت . ؼکری قَُْ ای ؼدى ریسًوًَِ هؽبّدُ ًؽد

از ًظر اظتقرار لیتر ثر گرم هیلی 1/0در توبهی ارقبم غلظت ًؽبى داد کِ  IBAغلظت ×رقن اثر هتقبثل .هؽبّدُ ؼد IBAگرم 

گرم ثر لیتر هَرد اظتفبدُ  هیلی 1در ایي آزهبیػ در غلظت  BAPاز آًجبییکِ . (1ًوَدار ) تر اظت هٌبظتی جَاًِ  ریسًوًَِ

ًعجت هٌبظجی از  BAPگرم ثر لیتر  هیلی 1ثِ ّوراُ  IBAگرم در لیتر  هیلی 1/0غلظت رظد  قرار گرفت ثٌظر هی

 .ظتظتقرار ریسًوًَِ جَاًِ هٌبظت اکٌد کِ ثرای ا ظبیتَکٌیي ایجبد هی/اکعیي

 گیری کلی ًتیجِ

جْت  BAPگرم ثر لیتر  هیلی 1گرم ثرلیتر ثِ ّوراُ  هیلی 1/0در غلظت  IBA در توبهی ارقبم کِ ًؽبى دادًتبیج ایي آزهبیػ 

ّبیی  ًوًَِگرم ثر لیتر درصد ریس هیلی 5/0تب  1/0از  IBAثب افسایػ غلظت  ٍ ّبی جَاًِ گالثی هٌبظت اظت اظتقرار ریسًوًَِ

 . ؼَد کٌٌد افسٍدُ هی هی بلَض کِ تَلید ک
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Abstract 

Pear is one of the most important fruits in the moderate zones. Fruit trees breeding such as 

pear is difficult because they have polygenic characteristics, heterozygosis and long juvenile 

phase. In this work, different concentrations of IBA (0, 0.1, 0.3 and 0.5 mg l-1) with 1 mg l-1 
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http://www.civilica.com/Paper-BAGHBANI06-BAGHBANI06_056.html
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BAP on bud establishment of four pear cultivars (Sebri, Natanz, Shekari and Williams) was 

conducted according to a randomized complete design in factorial (4×4). Results indicated 

the percentage of bud establishment was affected by cultivar and IBA concentrations 

significantly (p≤0.01). The highest of the percentage of establishment was in 0.1 mg l-1 IBA 

for Sebri and the lowest was in 0.5 mg l-1 for Williams. The percentage of browning was the 

lowest for Sebri and Shekari and was the highest for Williams. The percentage of explants 

produced callus was raised when increasing IBA concentration. 

 

Keywords: Establishment, Bud, Pear, IBA/BAP. 


