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در اسید ریک یایندول بوتتنظیم کنندهبراي افزایش تاثیر ). 7(حائز اهمیت زیادي است یاد شدهنحوه تأثیر عوامل 
توان به تغذیه برگی درختان هاي زیادي صورت گرفته است که از آن جمله میهاي زیتون تالشزایی قلمهریشه

مختلف فصل هايو تنظیم کنندههاي مختلف زایی، شرایط رطوبت و دماي بستر، غلظتمادري، تاثیر بستر ریشه
).1(گیري اشاره داشت قلمه

هاي رشد کنندهاستفاده از تنظیمبرگدار به دوره طوالنی براي ریشه دار شدن نیازمندند،چوبیمه هاي نیقلمه
مه افشانزیر هاي برگدار در سطح کاربردي دردار کردن قلمهدهد که ریشهبراي تحریک تشکیل ریشه امکان می

هايها در فصلموجود در قلمهلیداختنظیم کنندهطرفی میزان از).2(تري انجام گیرد در مدت زمان کوتاه
هم .مختلف متفاوت خواهد بودفصل هايها نیز در زایی قلمهمختلف سال متفاوت است، بنابراین قابلیت ریشه

. هاي درختان میوه شناخته شده و متداول استقلمهدهیدر افزایش ریشهاسیدریکیایندول بوتاکنون استفاده از
.شودبه طور وسیعی استفاده میتنظیم کننده گیاهیزیتون نیز از این گیاه افزاییهاي در گلخانه

زیرا گیاهان با ارزش صنعتی قرار دارد،از جملهگیرد و هاي مختلف مورد استفاده قرار میزیتون از جنبه
اج و فشار و آب گرم استخرزیرمقدار زیادي چربی از نوع روغن مایع است که دارايمیوه آن در بخش میان بر

خود گیاه به دلیل مقاوم بودن و همیشه . رسندهاي دارویی میوردهآبه مصرف تغذیه انسان، تهیه صابون و فر
ها محسوب ها و پاركخیاباندرخت کاريکاري در مناطق خشک و سبز بودن گیاهی با ارزش جهت جنگل

براي تأمین انرژي باالیی برخوردار است،که روغن زیتون از ارزش غذایی و تولیداینه توجه ببا).45(گرددمی
روغن خوراکی مورد نیاز جمعیت رو به افزایش ایران توسعه کشت آن در بسیاري از نقاط کشور امکان پذیر 

که از طریق رویشی می باشد به منظور گسترش کشت زیتون در ایران نیاز شدیدي به تعداد زیادي نهال .است
با این حال در . طوالنی نیاز دارداین گیاه به زمان گیاه افزاییهاي فنی براي شیوه، از طرفیدنباشافزایش یافته

هاي مختلف رقمزایی قابلیت ریشه.شودگیاه زیتون از طریق قلمه در سراسر دنیا انجام میافزایشها، خزانهبیشتر
که هاي رشدتنظیم کنندهساختها در رقمهاي جدید و توانایی ها در ایجاد ریشهزیتون به استعداد و توانایی آن

زایی یکی دیگر از عوامل موثر در ریشه). 9(ند بستگی دارد نکزایی دخالت میدر ریشههمفرسازبه عنوان یک 
میزان رشد ریشه متناسب با میزان . باشدها میها و بستر کشت آنمقدار مواد غذایی ذخیره شده در قلمه

باشد هاي ایجاد شده موثر مینیز بر ریشه زایی و مقدار ریشهنیتروژنمقدار ها است در عین حالکربوهیدرات
)5 ،7.(

:ه اهداف زیر انجام شدببه منظور دستیابی بررسیشده این گفتهبا توجه به مطالب 
هايرقم زایی دهی بر ریشهو دوره کوداسیدریکیایندول بوتسطوح مختلف تنظیم کنندههايیابی اثرزار) 1

.مورد آزمایش
.بررسیمورد ویژگی هايآزمایشی از نظر تیمارهاي برهمکنش هايبررسی ) 2
.د ریشه و طول ریشه و تعداد جوانهها از طریق تعدامهم قلمهویژگی هايتعیین رابطه همبستگی ) 3

مواد و روش ها
متر با یک برش اصلی در میلی5تا 3قطر حدود متر به سانتی22تا 18هاي دو برگی به طول تقریبیقلمه

متر میلی600تا 500بارندگی سالیانه حدودیانگینمنطقه داراي ماین. آوري گردیدزیر گره از منطقه گرگان جمع
.باشدمی
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.داستفاده گردی) c3(‘ روغنی’و ) c2(‘ زرد’، )c1(‘میشن’رقم 3شاخساره باالییدر این آزمایش از قلمه هاي 
زیتون سازمان کشاورزي گرگان و گنبد که داراي سیستم گیاه افزایی ها از گلخانه ریشه دار کردن قلمهبراي

شده در زمان و مکان با طرح پایه هاي خردآزمایش به صورت طرح کرت. استفاده گردید،بود1افشانمه
5و رقم3وره کوددهی و فاکتور فرعی را فاکتور اصلی را د. تکرار انجام گردید4هاي کامل تصادفی در بلوك

گیري نامگذاري شده است مرحله نمونهکه ) D(عامل زمانی . دادکننده به صورت فاکتوریل تشکیل میمیزان تنظیم
.هفته از یکدیگر بود1مرحله با فاصله زمانی 5داد که شامل قلمه ها از بستر تشکیل میرا مرحله خارج نمودن

) فوسامکو(مقادیر کود مایع . انجام شددر بسترهاقلمههفته پس از کاشت4ردن قلمه ها ون آواولین مرحله بیر
توسط سیستم ) a3= بار 1هفته 3و a2= هفته a1 ،2= هفته 1صورت ه ب(در هزار5/2سطح با غلظت ثابت 3در 
با امتیاز رسمی شرکت فوسین کود فوماسکو کودي کامل بوده و ساخت شرکت کاوین .اعمال گردیدافشانمه 

گرم b5= 4و b1 ،1 =b2 ،2 =b3،3 =b4= صفر(شامل اسیدریکیایندول بوتسطوح غلظت .باشدانگلستان می
هایی که صبح قلمه.در هزار بود5شده با قارچ کش کاپتان گندزداییبستر زیرین قلمه ها پرالیت .بود) در لیتر

در محلولثانیه با توجه به تیمار مربوطه 5به محل گلخانه انتقال یافتند و به مدت بیدرنگ،زود تهیه شده بودند
و به طور مستقیم داخل گندزداییدر هزار 3پس از آن در محلول کاپیتان ،قرار داده شدنداسید ریکیایندول بوت

ردیف طولی در 3قلمه در 60سانتی متر بود که تعداد100× 30هر واحد آزمایشی به ابعاد . قرار گرفتندپرالیت 
هاي فاصله بین کرت.سانتی متر بود5ها روي ردیف سانتی متر و بین قلمه8فاصله بین ردیف ها . شدکاشتهآن 

متر 15به این ترتیب طول هر بلوك حدود . سانتی متر تنظیم گردید50هاي اصلی سانتی متر و بین کرت15فرعی 
آماده سازي بستر در اوایل خرداد ماه صورت پذیرفت و با توجه به . عدد بود2700و تعداد قلمه هاي مورد نیاز 

رطوبت الزم براي بستر . گردیدندکشتها در نیمه خرداد تهیه و مطابق نقشه آزمایشی قلمه،توصیه کارشناسان
ی لیتر در میل40تنظیم سیستم به نحوي صورت گرفت که هر ساعت .تأمین گردیدافشانقلمه توسط سیستم مه 

مراقبت هاي الزم براي جلوگیري از شیوع بیماري هاي قارچی با پیشگیري شیمیایی . نمایدافشانمه متر مربع 
تعداد ریشه، ویژگی هايقلمه بررسی و 10نمونه برداري با رعایت حاشیه تعداد در هر مرحله . صورت پذیرفت

وSAS v9.1حلیل آماري با استفاده از نرم افزارهاي تجزیه و ت. شدرداري بطول ریشه و تعداد جوانه یادداشت 
SPSS 16.0انجام شد.

نتایج و بحث
ویژگی هاينشان داد که دوره کوددهی تأثیر معنی داري بر بررسیمورد ویژگی هايتجزیه واریانس 

ر بود، در حالیروند تأثیر دوره کوددهی بر میزان طول ریشه تابع یک رابطه خطی معنی دا.داشتبررسیمورد 
توجیه 2تأثیر دوره کوددهی توسط یک رابطه درجه زیرتعداد ریشه و تعداد جوانه ویژگی هايهايکه تغییر

). 1شکل(است یاد شدهوجود روابط نشانگرنیز بررسی مورد ویژگی هايمیانگین هايمقایسه تغییر. گردید
. معنی دار گردید%1در سطح آماري بررسیمورد ی هايویژگبر کلیه اسید ریک یتأثیر تنظیم کننده ایندول بوت

روند . شدتأثیر تنظیم کننده بسیار معنی دار زیر ویژگی هايبراي کلیه 2روابط رگرسیونی خطی و درجه 
البته . این موضوع استنشانگرتأثیر مقادیر تنظیم کننده زیرآزمایشی ویژگی هايمیزان میانگین هايتغییر

1-Mist
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شکل(معنی دار بود منفیکننده با تعداد جوانه داراي شیبدار سطوح تنظیمد رابطه خطی معنیوجه نموتبایستی 
2.(

Fig. 1. Mean comparisons of studied fertilizing period.
† Means with similar letters are not significant at 1% probability.

.در دوره کود دهیبررسیورد مویژگی هايمقایسه میانگین - 1شکل 
.ندارندمعنی داري اختالف %1در سطح ف مشترك هستند ومیانگین هایی که داراي حر†

دست آمد در حالیه باسیدریکیایندول بوتگرم در لیتر 3در غلظت 6/8تعداد ریشه با مقدار بیشینه میانگین
این وضعیت در مورد طول ریشه نیز مشابه.گردیده پائینترین تعداد ریشه با عدم مصرف تنظیم کننده حاصلک

نتایج مشابهی ). 2شکل (کاهش یافت اسیدریکیایندول بوتتعداد جوانه با افزایش غلظت میانگیناما . بوددرست 
نیز بر تأثیر متفاوت غلظت هاي باالي ) 3(1گسپر و همکاران). 8، 2(ارائه شده است پژوهشگرانتوسط برخی 

) 9(2همکارانسباستیانی و .تعداد و طول ریشه تاکید داشتندویژگی هايبر ) ر لیتردگرم 5محدوده (تنظیم کننده 
.دست آورنده باسیدریکیایندول بوتگرم در لیتر4تعداد ریشه را در غلظت بیشینه

شه تعداد ریمیانگین.دار گردیدمعنی%1در سطح احتمال بررسیمورد ویژگی هايتأثیر رقم بر کلیه 
ویژگی هاياز نظر ‘زرد’رقم ).3شکل(داشت ‘روغنی’برتري معنی داري نسبت به رقم ‘میشن’و ‘زرد’رقم هاي

زینبررسی هاریدر سانژادگانتیاهم). 3شکل(طول ریشه و تعداد جوانه به ترتیب رتبه اول و دوم را دارا بود 
ها و کنندهمیبه تنظرقم هارا در واکنش يداریت معنتفاو)5(3کیو سلایاوزکا. قرار گرفته استدیمورد تأک

مستعد و يهارا به گروهرقم هااساس نیها مالحظه نمودند و بر اقلمهییزاشهیرشد از نظرريهاکنندهتیتقو
براي ).11(را گزارش نموده اند یمشابهجینتازینپژوهشگرانریسا. نمودندمیتقسییزاشهیريمستعد براریغ
بر این . دار گردیدمعنی%1در سطح احتمال ویژگی هاکننده در مورد کلیه رقم با تنظیمبرهمکنشویژگی هایه کل

مورد بررسی ویژگی هايکننده از نظر در سطوح مختلف تنظیمرقم هاپاسخگردد که اساس چنین استنباط می
برتري گرم در لیتر4و 3ویژه ه باسیدریکیایندول بوتدر سطوح مختلف ‘زرد’رقم .متفاوت بوده است

١-Gasper et al.٢-Sebastiani et al.٣-Ozkaya and Celik

Root number
Root length (cm)

Bud number

Every two weeks Every three weeks
Fertilizing period

Every one week
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خود اظهار بررسیدر )10(ی و ظهوري طالی.تعداد و طول ریشه نشان دادویژگی هايمعنی داري را در مورد 
زایی زیتون رقم بیشترین درصد ریشهاسیدریکیایندول بوتگرم در لیتر 4و1،2،3هاي بین غلظتداشتند که از

ي و یاخته او تحریک تقسیم انگیزشبدیهی است که اکسین از طریق . به دست آمدلیتر گرم در3در غلظت ‘زرد’
نیز گزارش نمودند که بهترین ) 6(رمضانی و همکاران . گرددزایی میها سبب افزایش درصد ریشهتمایز ریشه

.به دست آمداسیدیکریایندول بوتگرم در لیتر3هاي زیتون در غلظت زایی و تعداد ریشه در قلمهدرصد ریشه

Fig. 2. Mean comparison of studied traits in IBA (g l-1) levels.
† Means with similar letters are not significant at 1% probability.

.)گرم در لیتر(ریک اسید یایندول بوتدر سطوح مختلف بررسیمورد ویژگی هايمقایسه میانگین - 2شکل 
.اختالف معنی داري ندارند% 1انگین هایی که داراي حروف مشترك هستند در سطح می†

اما نکته جالب توجه ایناز اهمیت کمتري برخوردار است،ویژگی هااگر چه تعداد جوانه در مقایسه با سایر 
انتهایی اکسین یچیرگاثر ه خاطرکه ببه دست آمداسیدریکیایندول بوتکه بیشترین تعداد جوانه با عدم مصرف 

در مورد این .دار گردیدطول ریشه و تعداد جوانه معنیویژگی هايرقم با کود در مورد برهمکنش.می باشد
تعداد و ویژگی هايرا براي تري مختلف دوره کوددهی وضعیت مطلوبهايدر سطح‘زرد’نیز رقم برهمکنش

تأثیر ).3شکل(افزایش نوبت کوددهی واکنش نشان نداد نسبت به ‘روغنی’تعداد جوانه رقم .طول ریشه نشان داد
نیز پژوهشگرانزیتون توسط سایر هاي ی قلمهیزابر ریشه) نیتروژنها و کربوهیدرات(مثبت افزودن مواد غذایی 

هاي با مواد افزودنی کربوهیدراته براي قلمهبه بررسی تیمارهاي مختلف)5(سلیکاوزکایا و .گزارش شده است
هاي آسانویژه بر قلمهه زایی پرداختند و ضمن گزارش تأثیر نسبی مثبت مواد افزودنی بت متفاوت ریشهقابلی

مرحله برهمکنش هاياز بین کلیه .تیمار کودي گزارش نمودندورقم هاداري را نیز بین معنیبرهمکنشزاریشه
فقط در مورد و آن هم گیري با تنظیم کننده همرحله نمونبرهمکنشتنها،سایر فاکتورهاي آزمایشیگیري با نمونه

Bud number

Root length (cm)
Root number

Regulator (gr/lit)
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طول ریشه و ویژگی هايتنظیم کننده با کود در مورد برهمکنش.دار گردیدمعنی%5طول ریشه در سطح احتمال 
اسیدریکیایندول بوتگرم در لیتر 4و3، سطوح مختلف دوره کوددهی در سطوح دار گردیدتعداد جوانه معنی

تعداد و طول ریشه نشان دادند، تعداد جوانه ویژگی هايجهی نسبت به سایر تیمارها براي برتري نسبی قابل تو
که با توجه به این.)1جدول (کننده در سطوح مختلف کود نشان ندادواکنش مثبتی نسبت به افزایش میزان تنظیم

تاثیر منفی غلظت هاي نسبی ،ردمی بگیاه را در جهت ریشه زایی تنظیم کنندهتعادل اسیدریکیایندول بوتکاربرد
.)12، 1(باالي آن بر تعداد جوانه دور از انتظار نیست

.بررسیمورد ویژگی هايو دوره کوددهی بر اسیدایندول بوتیریکبرهمکنشمقایسه میانگین -1جدول 
Table 1. Mean comparisons of studied traits in IBA × fertilizing interaction.

ویژگی
Trait

)AB(تیمار 
Treatment

تعداد ریشه
Root number

)مترسانتی(طول ریشه 
Root length (cm)

تعداد جوانه
Bud number

a1b10.7e0.7h1.49a†

a2b10.8e0.82h1.50a
a3b10.6e0.74h1.53a
a1b26.1ed2.72c1.12b
a2b26.8b-d2.56c-e0.97c
a3b26.0d3.0b0.81d
a1b36.2cd2.31ef0.84d
a2b36.2cd2.13f0.77d
a3b36.1cd2.81bc0.99c
a1b48.1a-c2.76bc0.74de
a2b47.8a-d2.68cd0.73de
a3b49.7a3.53a0.82d
a1b58.5ab2.04g0.64ef
a2b56.0d2.25f0.54f
a3b56.4b-d2.34ef0.77d

Mean5.72.230.95میانگین
SD2.820.8480.32انحراف معیار

A: constant fertilizing course including: a1= every week a2= every two weeks a3= every three
weeks.
B: IBA (g l-1) including: b1=0, b2=1, b3=2, b4=3, b5=4.
† Means with similar letters are not significant at 1% probability.

A : بار1هفته اي : دوره کوددهی شامل سطوح =a1 ،2 بار1هفته =a2 بار1هفته 3و =a3.

B : صفر:شامل سطوح) گرم در لیتر(ریک اسید یاسید ایندول بوتغلظت =b1 ،1 =b3 ،2 =b3،3 =b4 ،4 =b5.

.اختالف معنی داري ندارند% 1ك هستند در سطح میانگین هایی که داراي حروف مشتر†

میانگین .دار گردیدمعنی%1ریشه در سطح احتمال و طول تعدادویژگی هايگیري در مورد زمان نمونهاثر 
گیري که آخرین مرحله نمونهدر حالی،)4شکل(گیري نشان نداد داري در سطوح نمونهتعداد جوانه اختالف معنی

طوالنی نمودن ).4شکل (بود را دارا ) سانتی متر54/3و 60/7به ترتیب با میانگین (ریشه طول باالترین تعداد و
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البته در این ارتباط تأثیر مثبت . داشتیاد شدهویژگی هايتأثیر مثبتی بر ها در بسترمدت زمان نگهداري قلمه
ماري قارچی اهمیت زیادي ویژه مراقبت هاي الزم جهت جلوگیري از بروز بیه شرایط مناسب کشت و ب

گیري و دوره مرحله نمونهبرهمکنش.بایستی این مهم مد نظر قرار گیردگیاه افزاییهاي رو در خزانهاز این.دارد
گیري سطوح کوددهی در مراحل مختلف نمونههايبنابراین روند تغییر. دار نگردیدکوددهی از نظر آماري معنی

.داشته اندبررسیمورد ویژگی هايروند مشابهی از نظر 

Fig. 3. Mean comparisons of studied traits in experimental cultivars.
† Means with similar letters are not significant at 1% probability.

.آزمایشیرقم هايدر بررسیمورد ویژگی هايمقایسه میانگین - 3شکل 
.اختالف معنی داري ندارند% 1حروف مشترك هستند در سطح میانگین هایی که داراي †

گیري و مرحله نمونهبرهمکنشتعداد ریشه و طول ریشه در مورد ویژگی هاي میانگین هايروند تغییر
گیري برتري نسبی در خور توجهی مرحله پایانی نمونه2کننده در نشان داد که مقادیر تنظیمایندول بوتیریک اسید

کننده هاي پائین تنظیمکه تعداد جوانه تیمارهایی که داراي غلظتدر حالی. یر تیمارهاي مربوطه داشتندنسبت به سا
وجود همبستگی ).2جدول (هستند، وضعیت بهتري داشته اند ) اسیدایندول بوتریکبه ویژه تیمار عدم کاربرد (

این  نشانگر) r= -42/0(و طول ریشه ) r= - 66/0(تعداد ریشه ویژگی هايدار بین تعداد جوانه با منفی بسیار معنی
، وجود این همبستگی )r= 71/0(دار گردید معنی% 1همبستگی تعداد ریشه و طول ریشه در سطح آماري . باشدمی

جا که تعداد از آن. ي در تولید تجاري مد نظر قرار گیردبهنژادتواند به عنوان یک شاخص و میداردبسیار اهمیت 
یابند، وجود نقش مهمی دارند با افزایش تعداد و طول ریشه فزونی مینمک هائین که در جذب آب و هاي موریشه

طور چشمگیري افزایش ه ها را در مناطق نهایی کشت بپارامتر امکان دوام و بقاي قلمه2همبستگی مثبت این 
).  3(فیزیولوژیکی نیز گزارش شده است از نظرویژه ه بموضوعاهمیت این . دهدمی

Root number

Root length (cm)

Bud number

Roghani
Zard

Mission
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Fig. 4. Mean comparisons of studied traits in sampling time after planting.
† Means with similar letters are not significant at 1% probability.

.از کاشتپس ) زمان انتقال قلمه ها(در مراحل نمونه برداري بررسیمورد ویژگی هايمقایسه میانگین - 4شکل 
.اختالف معنی داري ندارند% 1میانگین هایی که داراي حروف مشترك هستند در سطح †

تشابه بیشتري ،میانگینهمختلف مقایسهايدر جدولویژگی هاتعداد جوانه در مقایسه با سایر هاي میزان تغییر
هايچه میانگین مربعاگر. باشدین میانشانگریاد شدههايمقادیر میانگین کل و انحراف معیار در جدول،داشت

اخـتالف قابـل تـوجهی بـین میـانگین تیمارهـاي       ،دار نشـد گیري از نظر آماري معنیرقم با مرحله نمونهبرهمکنش
گیـري بـه ویـژه    مرحله پایانی نمونه2در رقم هادر این مورد نیز . مالحظه گردیدویژگی هامربوطه در مورد کلیه 
داري اي تعـداد جوانـه برتـري چشـمگیر و معنـی     تعداد و طول ریشه و تا انـدازه ویژگی هايآخرین مرحله از نظر 

.نشان دادند

گیرينتیجه
. نشـان داد بررسیمورد ویژگی هايوضعیت بهتري را از نظر ‘زرد’مورد بررسی رقم رقم هايدر بین 

از نظـر  ‘زرد’رقـم  . داشـت ‘روغنی’ه رقم داري نسبت ببرتري معنی‘میشن’و ‘زرد’رقم هايتعداد ریشه میانگین
اینـدول  در سـطوح مختلـف  ‘زرد’رقم . طول ریشه و تعداد جوانه به ترتیب رتبه اول و دوم را دارا بودویژگی هاي

تعـداد و طـول ریشـه    ویژگی هـاي داري را در مورد گرم در لیتر برتري معنی4و 3به ویژه مقادیر اسیدریکیبوت
، امـا بیشـترین   بوداز اهمیت کمتري برخوردار ویژگی هاز نظر تعداد جوانه در مقایسه با سایر چه ااگر.نشان داد

در سـطوح مختلـف دوره   ‘زرد’همچنـین رقـم   .حاصـل گردیـد  اسـید ریـک یایندول بوتتعداد جوانه با عدم مصرف 
ن مـدت نگهـداري   طـوالنی نمـود  . تعداد و طول ریشـه نشـان داد  ویژگی هايکوددهی وضعیت مطلوبتري را براي 

بـرهمکنش بررسـی  . به ویژه تعداد و طول ریشـه داشـت  بررسیمورد ویژگی هايتأثیر مثبتی بر ها در بسترقلمه
مرحلـه پایـانی   2در اینـدول بوتیریـک اسـید   نشـان داد کـه مقـادیر    اسـید اینـدول بوتیریـک  مرحله نمونه گیري با 

.شتندتیمارهاي مربوطه داگیري برتري نسبی در خور توجهی نسبت به سایرنمونه

Root number
Root length (cm)

Bud number

)Week(هفته )9th()8th()7th()6th()5th(
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.بررسیمورد ویژگی هايبر اسیدبوتیریکایندول مرحله نمونه گیري و برهمکنشمقایسه -2جدول 
Table 2. Mean comparisons of studied traits in IBA × stage of sampling interaction.

ویژگی
Trait

)BD(تیمار 
Treatment

تعداد ریشه
Root number

)سانتیمتر(طول ریشه 
Root length (cm)

تعداد جوانه
Bud number

b1d1l0.2k0.05a†1.73
b2d1hi4.0j0.76ef0.86
b3d1i3.6j0.77f0.67
b4d1fg5.0ij1.03f0.60
b5d1gh4.6j0.62f0.60
b1d2l0.3k0.33a-c1.46
b2d2ef5.6g2.29d-f1.0
b3d2ef5.5hi1.67d-f0.99
b4d2b-e8.0D-g2.40ef0.82
b5d2ef5.8g-i1.76f0.61
b1d3kl0.7k0.52b-d1.38
b2d3c-f6.6c-e1.33ef0.82
b3d3b-e7.7c-f2.99ef0.84
b4d3b-d8.8c-f3.03ef0.71
b5d3c-f7.3gh2.01ef0.75
b1d4jk1.1hi1.56ab1.50
b2d4c-f6.5b-d3.44c-e1.14
b3d4d-f6.2d-g2.44ef0.85
b4d4a-c9.5ab4.02ef0.71
b5d4d-f7.3c-f3.09f0.56
b1d5j1.4h-j1.29a-c1.46
b2d5b-d8.6ab4.18d-f1.01
b3d57.7 b-eab4.20d-f0.97
b4d511.4 aa4.47d-f0.99
b5d5ab9.9bc3.56ef0.74

Mean5.72.220.95میانگین
SD3.131.3460.33انحراف معیار

B:IBA (g l-1) including: b1=0, b2=1, b3=2, b4=3, b5=4.
D: sampling has been carried out by taken graft weeks after planting including: d1=six weeks,
d2=seven weeks, d3=eight weeks, d4=nine weeks.
† Means with similar letters are not significant at 1% probability.

B : صفر:شامل سطوح) گرم در لیتر(اسیدایندول بوتیریکغلظت =b1 ،1 =b3 ،2 =b3،3 =b4 ،4 =b5.
D: پنجم: قلمه ها شامل نشاندناز مرحله نمونه گیري بر حسب هفته پس :d1ششم ،:d2هفتم ، :d3هشتم ، :d4 ،

.d5: نهم
.اختالف معنی داري ندارند% 1میانگین هایی که داراي حروف مشترك هستند در سطح †

سپاسگزاري
و ولین سازمان کشاورزي گرگان کاري مسئاز مساعدت و همنویسندگان بر خود الزم می دانند

.تشکر نمایندصمیمانه تقدیر وعلوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان نشگاهادحمایت هاي 
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EVALUATION THE EFFECTS OF INDOLEBUTERIC ACID AND
FERTILIZER TREATMENTS ON ROOTING AND RELATED TRAITS

OF LEAFY OLIVE CUTTINGS

S. NAVABPOUR AND F. GHOLIZADEH1

The effects of IBA regulator and environmental stress (Fosamco fertilizer and irrigation

periods) on leafy cuttings of olive cultivars were evaluated. The treatments were allocated to split plots

in time and space arranged in a Randomized Complete Block Design with four replications. The main

factor consisted of three fertilizing applications in irrigation periods of every week, every two weeks

and every three weeks by Fosamco fertilizer (2.5 mg l-1 of effective gradient). The subfactors were

five levels of indolbutric acid and three cultivars of olive (‘Mission’, ‘Zard’, ‘Roghani’) in a factorial

arrangement. The time factor (sampling time) consisted of five removal periods of one-week intervals

from growing medium. Cuttings were planted in perlite after being treated by growth regulator and

fungicide. The results of this study showed a significant effect of stress and growth regulator

applications on all the measured traits in most cases. The highest number of roots and root length were

obtained with 3 g l-1 of regulator application. However, the number of buds did not show any response

to the increased concentration of growth regulators. In general ‘Zard’ cultivar had better performance

in studied trait. The average of root numbers in ‘Zard’ cultivar was significantly more than that in oily

cultivar. Also, ‘Zard’ cultivar had the highest and second highest average amount for root length and

bud numbers, respectively. It could be concluded that remaining the cuttings for prolonged time in

propagation bed had a positive effect on the evaluated traits.

Key Words: Indolebuteric acid, Leafy cuttings, Olive, Rooting.
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