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 چکیده

( و بسترهای NAA( و نفتالین استیک اسید )IBAک اسید )تاثیر سطوح مختلف ایندول بوتیری

 زایی گالبی روی ریشه مختلف

 

-روی و بسترهای مختلف، اسیداستیکو نفتالینسطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید به منظور بررسی اثر     

تکارار در   4ر و تیماا  61صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصاادفی در  آزمایشی به زایی گیاه گالبی، ریشه

.  اد انجاا    6931دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اساالمی واداد ر اا واقا  در اساتان گایالن در ساال        

گر  در  میلی 4111و  0111 ،6111از بین صفر،  NAAو  IBAتیمارهای آزمایشی  امل سطوح هورمونی 

نتایج ایان   .بودپیا  و ه، پرلیاپیا و ماسماسه، پرلیا، کوکو -لیتر و کشا در سه نمونه بستر ماسه، پرلیا

 4111هاای تیماار  اده باا      در گیاهچاه  در قلماه   61/9زایای    تحقیق نشان داد که بیشترین درصد ریشاه 

 0111همراه با  NAAگر   میلی 6111تیمار  ازبود. همچنین بیشترین تعداد ریشه  IBAگر  در لیتر  میلی

بار زماان    IBAدسا آماد. مقایساه میاانگین اثار اصالی       ریشه در گیاه به 61/1با میانگین  IBAگر   میلی

باود. نتاایج    IBAگر  درلیتار   میلی 4111زایی مربوط به تیمار  زایی نشان داد که بیشترین زمان ریشه ریشه

 0111و  NAAگار  در لیتار    میلای  4111لنادترین ریشاه در تیماار    ها نشان داد که ب تجزیه واریانس داده

ها نشان داد کاه در میاان فاکتورهاای     ی واریانس داده ده  د. همچنین تجزیهمشاه IBAگر  در لیتر  میلی

دار بود. مقایسه میانگین اثار اصالی    بردجم ریشه معنی IBAکار برده  ده در این آزمایش فقط اثر اصلی  به

IBA  گر  در لیتر  میلی 0111بر دجم ریشه نشان داد که سطحIBA بلندترین ریشه را تولید کرد. مقایسه 

 91/8بر وزن تر قلمه نیز نشان داد که بیشترین وزن تر قلمه با میانگین  IBA × NAAمیانگین اثر متقابل 

دساا آماد. همچناین     باه  IBAگار  در لیتار    میلی 0111و   NAAگر  در لیتر  میلی 4111گر  از تیمار 

شاترین وزن خشاک   بر وزن خشک قلمه نیز نشاان داد کاه بی    NAA و  IBAمقایسه میانگین اثر متقابل 

 دساا  به IBAگر   میلی 0111بهمراه  NAAگر  در لیتر  میلی 4111گر  از تیمار  3/66قلمه با میانگین 

گار    میلای  0111نشان داد که بلندترین قلمه توسط تیمار  NAAو   IBAآمد. مقایسه میانگین اثر متقابل

بیشترین تعاداد   متر تولید  د. سانتی 80/0با میانگین  IBA گر  در لیتر میلی 6111بهمراه  NAAدر لیتر 

 دسا آمد. به IBAگر   میلی 0111و  NAAگر   میلی 4111گر  از تیمار  3/66برگ با میانگین 
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