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 چکیذُ

ٍجَد یک  .شَد ای کشت هی ٍ تطَر ٍسیعی در ًَاحی هعتذلِ ٍ زیرحارُ است ای تریي هحصَالت هیَُ یکی از قذیویگالتی 

 تِ هٌظَر .ّای اصالحی الزم ٍ ضرٍری است کردى ترًاهِ جْت کَتاُ پرٍتکل هَثر ٍ کارا ترای ریسازدیادی ارقام هختلف ایي گیاُ

سثری : زهستاى ٍ تْار، رقن: ؛ زهاى2×2)آزهایشی تصَرت فاکتَریل آى استقرار هیساى تر جَاًِ تررسی تاثیر زهاى گرفتي ریسًوًَِ 

ًتایج ًشاى داد کِ در ّر دٍ . اًجام شذ اًِتکرار ٍ در ّر تکرار یک ٍیال حاٍی یک جَ 5تا  در قالة طرح کاهالً تصادفی (ٍ ًطٌس

ٍ ّوچٌیي  ّایی کِ تَلیذ کالَض کردًذ تاالتریي استقرار را داشتٌذ ٍ درصذ ریسًوًَِ ّای تْیِ شذُ در اٍاخر زهستاى رقن ریسًوًَِ

 .در فصل تْار تاالتر تَد ای شذُ ّای قَُْ درصذ ریسًوًَِ

 ثری، ًطٌسزهاى ًوًَِ گیری، استقرار، س :ٍاشگاى کلیذی

 هقذهِ

ٞبی ٌیبٞی ٔب٘ٙذ درختبٖ ٔیٜٛ ٚ اس  ٞبی ٔؼَٕٛ در ثغیبری اس ٌٛ٘ٝ ثبفت یىی اس رٚػ ریشاسدیبدی ٌیبٞبٖ ثٝ رٚػ وؾت

سػ ؽٛد وٝ ثٝ دِیُ طؼٓ ٔٙبعت ٚ ار ٌالثی یىی اس ٟٕٔتزیٗ درختبٖ ٔیٜٛ ٔٙبطك ٔؼتذِٝ ٔحغٛة ٔی.  ثبؽذ خّٕٝ ٌالثی ٔی

آ٘دب وٝ ٌالثی در اس  (.1373خٛؽخٛی ٚ ٕٞىبراٖ، )یبثذ  دی اعت وٝ در ایزاٖ پزٚرػ ٔیتٕبالتصبدی ثبالی آٖ، عبِیبٖ ٔ

سٔبٖ ٌزفتٗ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ثذِیُ ایٙىٝ . ٌیز٘ذ ٞبی ایٗ ٌیبٜ در ٔؼزض عزٔبی سٔغتبٖ لزار ٔی یبثذ خٛا٘ٝ ٔٙبطك ٔؼتذِٝ پزٚرػ ٔی

سٔبٖ ٌزفتٗ  اس طزف دیٍز. داعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ٝ تبثیز ثٍذار درصذتٛا٘ذ ثز  لزار دارد ٔی ٔتفبٚتیٌیبٜ در ؽزایط فیشیِٛٛصیىی 

اعتمزار  ی ٔطبِؼٝآسٔبیؾی خٟت  در ایٗ راعتب .(2008پبٚدیبَ ٚ ٕٞىبراٖ، ) ٌذارد ای ؽذٖ تبثیز ٔی ثز ٔیشاٖ لٟٜٛریشٕ٘ٛ٘ٝ 

 .تٟیٝ ؽذٜ در اٚاخز سٔغتبٖ ٚ ثٟبر در دٚ رلٓ عجزی ٚ ٘طٙش ا٘دبْ ؽذ خٛا٘ٝ یٞب ریشٕ٘ٛ٘ٝ
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 ّا ٍ رٍش هَاد

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٌیبٞی ثزای تٟیٝ ریش ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرد ٘یبس اس ثبؽ وّىغیٖٛ ارلبْ ٌالثی ٔزوش تحمیمبت وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی اعتبٖ 

خٛا٘ٝ ٞب پظ اس ( ثٟبراٚایُ سٔغتبٖ ٚ  اٚاخز)در ایٗ آسٔبیؼ ریشٕ٘ٛ٘ٝ خٛا٘ٝ ثب دٚ ٔٙؾبء سٔب٘ی . خزاعبٖ رضٛی تٟیٝ ؽذ٘ذ

عپظ اثتذا ثب . دلیمٝ سیز آة رٚاٖ لزار ٌزفتٙذ 30ی ٔبیغ دعتؾٛیی ثب ٘بْ تدبری ٌّزً٘ ثٝ ٔذت ؽغتؾٛ ثب آة ٚ ٔمذار

. دلیمٝ ضذػفٛ٘ی ؽذ٘ذ 10ثٝ ٔذت  20-ثٝ اضبفٝ تٛیٗ% 1ٝ ٚ ثؼذ تٛعط ٞیپٛوّزیت عذیٓ ثب٘ی 30ثٝ ٔذت % 70اتبَ٘ٛ 

ٔٛراؽیه ٚ ) MSِیتز ٔحیط وؾت پبیٝ  ٔیّی  20ِیتزی حبٚی  ٔیّی 100ٞبی  ٞب داخُ ٚیبَ ٞب پظ اس حذف تٕبْ فّظ خٛا٘ٝ

1ٌزْ ثزِیتز ٞٛرٖٔٛ  ٔیّی 1ثٝ ٕٞزاٜ  (1962اعىٛن، 
BAP  ٚ1/0 2ٌزْ ثز ِیتز ٞٛرٖٔٛ  ٔیّی

IBA ،30  ٚ ٌزْ ثز ِیتز عبوبرس

ٔبٜ  2درخٝ عب٘تیٍزاد ثٝ ٔذت  4خٛا٘ٝ ٞبی ثٟبرٜ ثؼذ اس وؾت در داخُ یخچبَ در دٔبی . ٌزْ ثز ِیتز آٌبر وؾت ؽذ٘ذ 8

سٔبٖ : رلٓ ٚ فبوتٛر دْٚ: فبوتٛر اَٚ)ایٗ آسٔبیؼ ثصٛرت فبوتٛریُ . لزار ٌزفتٙذ ٚ پظ اس آٖ ثٝ اتبله رؽذ ا٘تمبَ یبفتٙذ

ٞب پظ اس یه ٔبٜ ثز  ثجت دادٜ. ٚیبَ صٛرت ٌزفت 10تىزار ٚ در ٞز تىزار  5در لبِت طزح وبٔالً تصبدفی ثب ( ٌزفتٗ خٛا٘ٝ

ٔتٕزوش ٚ ػالٜٚ ثز ایٗ ( ثزي در آٟ٘ب ظبٞز ؽذ 4 – 5ٞبیی وٝ ؽزٚع ثٝ فؼبِیت وزد٘ذ ٚ  ا٘ٝخٛ)ٞبی رؽذیبفتٝ  رٚی خٛا٘ٝ

ٞبیی  خٛا٘ٝ)ٞبیی وٝ تِٛیذ وبِٛط وزد٘ذ  خصٛصیت، عبیز ػٛأُ ٘ظیز درصذ آِٛدٌی، درصذ لٟٜٛ ای ؽذٖ ٚ درصذ ٕ٘ٛ٘ٝ

تٝ ٚ ثبػت ٔتٛلف ؽذٖ رؽذ خٛا٘ٝ ؽذ، در ثزخی وٝ غیز فؼبَ ثٛدٜ ٚ در اوثز ٔٛارد تٛدٜ عفیذ رً٘ در ٔحُ خٛا٘ٝ ظبٞز ٌؾ

 Yٞب لجُ اس آ٘بِیش تٛعط فزَٔٛ دادٜ. ثجت ٌزدیذ( ٌزفت ثزي صٛرت ٔی 2-3ٔٛارد ایٗ اتفبق ثؼذ اس ظٟٛر ٚ رؽذ 

=ASIN(x^0.5)*180/3.14  ٘زْ افشار آٔبری  ثٝ حبِت ٘زٔبَ تجذیُ ؽذ٘ذ ٚ عپظ ثبSAS  ٗتدشیٝ ؽذ٘ذ ٚ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘ی

 .ای دا٘ىٗ صٛرت ٌزفت تٛعط آسٖٔٛ چٙذدأٙٝ

 ًتایج ٍ تحث

. رٚس ؽزٚع ثٝ فؼبِیت وزد٘ذ 3اِی  2خٛا٘ٝ ٞبی ثٟبرٜ ثؼذ اس خزٚج اس یخچبَ ٚ لزار ٌزفتٗ در ؽزایط اتبله رؽذ ثؼذ اس 

داری  ٔؼٙیاثز ای ؽذٖ  تِٛیذ وبِٛط ٚ لٟٜٛعتمزار، ٌیزی ثز درصذ ا سٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝتدشیٝ ٚاریب٘ظ ٘ؾبٖ داد وٝ  ٘تبیح حبصُ اس

در ٞز دٚ رلٓ ٔؾخص ؽذ خٛا٘ٝ ٞبی  .(1خذَٚ ) ٔیشاٖ آِٛدٌی تحت تبثیز سٔبٖ ٚ رلٓ لزار ٍ٘زفت .(01/0عطح )دارد 

اس ٘ظز ٞبی تٟیٝ ؽذٜ در اٚاخز سٔغتبٖ  ثٙظز ٔی رعذ خٛا٘ٝ .سٔغتب٘ٝ ریشٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثٟتزی ٘غجت ثٝ خٛا٘ٝ ٞبی ثٟبرٜ ٞغتٙذ

. ٞبی سٔغتب٘ٝ در فصُ ثٟبر لزار دار٘ذ فیشیِٛٛصیىی در ٚضؼیت ٔتىبُٔ تزی ٘غجت ثٝ خٛا٘ٝ ٞبی تبسٜ رٚیؼ یبفتٝ اس خٛا٘ٝ

وٝ ثذِیُ درخٝ حزارت ثبالتز  ٞبی ٌزفتٝ ؽذٜ در فصُ ثٟبر ثبالتز ثٛد ؽذٖ در ریشٕ٘ٛ٘ٝ ای درصذ تِٛیذ وبِٛط ٚ ٔیشاٖ لٟٜٛ

ثیبٖ وزد٘ذ وٝ ثب وٝ ( 2008)پبٚٚدیبَ ٚ ٕٞىبراٖ وٝ ثب ٘تبیح . ثبؽذ بر ٘غجت ثٝ سٔغتبٖ ٔیدر ثٟ رؽذ ٌیبٜ ٔبدری ٔحیط

 .ٔطبثمت دارد یبثذ ای ؽذٖ افشایؼ ٔی ؽذت لٟٜٛافشایؼ درخٝ حزارت 

                                                           
1
 6-benzylaminopurine 

2
 Indole-3-butyric acid 
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 ٌیزی وّی ٘تیدٝ

ٞبی تٟیٝ ؽذٜ در  خٛا٘ٝثز سٔغتبٖ اٚاخز ٞبی تٟیٝ ؽذٜ در  خٛا٘ٝ در ارلبْ ٌالثی عجزی ٚ ٘طٙش ٘تبیح ایٗ آسٔبیؼ ٘ؾبٖ داد وٝ

ای ؽذٖ ریشٕ٘ٛ٘ٝ در اٚاخز سٔغتبٖ پبییٗ تز  ز اعتمزار ریشٕ٘ٛ٘ٝ ارخحیت دار٘ذ ٚ ٔیشاٖ تِٛیذ وبِٛط ٚ لٟٜٛفصُ ثٟبر اس ٘ظ

 .ثٛد

 تدشیٝ ٚاریب٘ظ اثز رلٓ ٚ سٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی ثز ٔیشاٖ آِٛدٌی ٚ فبوتٛرٞبی اعتمزار:  1خذَٚ 

 درخٝ آسادی ٔٙبثغ تغییزات
 ٍیٗ ٔزثؼبتٔیب٘

 ٖلٟٜٛ ای ؽذ تِٛیذ وبِٛط اعتمزار آِٛدٌی

 ns 812/112  *36/421  ns 05/42 ns 00/00 1 رلٓ

  ns 56/28  **60/8290  **34/6216  **80/2553 1 سٔبٖ

 ns 36/48  ns 71/67  ns 05/42 1 سٔبٖ×رلٓ
ns 00/00 

 27/862 42/1363 78/1365 14/2714 16 خطب

     19 وُ
 ٔؼٙی دار ٕ٘ی ثبؽذ:  nsٚ  01/0ٔؼٙی داری در عطح ** : ، 05/0ٙی دار در عطح ٔؼ: *
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Abstract 

Pear is one of the oldest fruit crops widely grown in temperate and sub-tropical regions. It is 

necessary to achieve an effective protocol for micropropagation of pear cultivars.  The 

influence of time of getting explants (winter and spring) for two pear cultivars (Sebri and 

Natanz) was investigated. This work was done in according to a randomized complete design 

in factorial (2×2). Results indicated the bud explants of two cultivars had the highest 

establishment in late winter. The percentage of explants produced callus and browning were 

the highest in the spring.  
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