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  چکیده

هاي و در ایران در جنگل استاز جمله گیاهانی است که در نقاط محدودي از دنیا موجود  قاتقره

هاي این گیاه داراي خاصیت کاهش دهنده فشار خون شود. میوهیافت میهاي شمال ارسباران و جنگل

تکثیر آن از طریق قلمه  قات،منظور اهلی کردن قرهباشد. بههاي آنتوسیانین میبوده و غنی از رنگیزه

 مازگر واقع در ارتفاع منطقه از پائیز و بهار فصل در کههاي این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. قلمه

، IBAسه نوع هورمون اکسین با  ،گردید تهیه ارسباران هايمتر از سطح دریا از جنگل 2000تا  1900

IAA  وNAA نشان داد  نتایج، سپس در بسترهاي مختلف کشت شد. شد تیمار متفاوتهاي در غلظت

و اعمال  زایی داردتأثیر را در ریشهترین مناسب 300 ppm  (IBA)هاي بهاره با تیمار هورمونیکه قلمه

  گردد.دار شده میهاي ریشهتیمار هورمونی باعث استقرار بهتر قلمه

  .زایی، اکسین، ریشهکردناهلی قات،قره ي کلیدي:ها واژه

  

   

 مقاله ترویجی
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  مقدمه

اي گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت ویژه

هاي ثانویه تولید شده متابولیت بوده و برخوردار

 سالمت بشر نیتأم نقش مهمی درتوسط آنها 

داشته و منبع اصلی مواد موثره و اولیه در ساخت 

با توجه به د. رونمی شماربسیاري از داروها به

هاي منابع طبیعی گوناگونی اقلیمی و وجود عرصه

اي بسیار غنی در زمینه گیاهان  در ایران، تنوع گونه

که هر کدام از آنها نیز داراي بوده دارویی موجود 

 Heidariباشند (فرد میخواص درمانی منحصر به

& Dahmardeh, 2015.( ناـگیاهداوم ـم رداشتـب 

باعث کاهش  آنها طبیعی هايرویشگاه از دارویی

 ها و زیستگاه تنوع ژنتیکی، انقراض جمعیت، تخریب 

شت و تولید کبنابراین  شود.میها  حتی نابودي گونه

زراعی با هدف  هايسیستم گیاهان دارویی در

نیازهاي روزافزون به ترکیبات دارویی باعث  نیتأم

هاي وحشی این هرویه از عرصبرداري بیکاهش بهره

اصولی  آوري غیرجاي جمعبه. لذا  شودگیاهان می

کردن و هاي طبیعی، اهلی از عرصهگیاهان دارویی 

هاي زراعی و هاي دارویی در نظام کشت انواع گونه

بندي و استخراج مواد تولید، تکثیر، فرآوري، بسته

کیفیت و کمیت محصول،  موثره، منجر به بهبود 

و  ، افزایش اشتغالازار در بلندمدتنیازهاي ب نیتأم

   شود.نیز افزایش بازارپسندي گیاهان دارویی می

و سپس ترویج کشت و  کردنامروزه اهلی  

هاي در گونه تولید اصولی گیاهان دارویی مخصوصاً

زراعی از اهمیت بسیار  هاي  حال انقراض در نظام

 . توسعه کشت گیاهان داروییباالیی برخوردار است

عالوه بر توسعه اقتصادي، اجتماعی با ایجاد پوشش 

گیاهی مناسب، نقش مؤثري در حفظ محیط 

تواند در جلوگیري از فرسایش و می زیست داشته و

 Garivani et( حفظ آب و خاك موثر واقع گردد

al., 2014.(  

از  Berland. Ribes biebersteinii اتققره

، Grossulariaceae رهیمتعلق به ت و Ribesجنس 

ا ارزش و ـاي بوهستانی و درختچهـیک گونه ک

خواص  لیدلارسباران بوده که به يهاجنگل ابیکم

 یو مردم بومان ارزشمند، مورد توجه محقق ییدارو

 يباشد (ذوالفقاریمارسباران اطراف  يهاشهرستان

ی الیک  درختچه به نی). ارتفاع ا1396 ،و همکاران

درختچه غنی از  نیا وهیم نیهمچن .رسدیم متر دو

 نیهاي آنتوسیانین بوده و اثرات مفرح و ملرنگیزه

عنوان کاهنده به رانیا یدر طب سنت زیدارد و ن

 Ahmadi etدارد ( یفشار و قند خون کاربرد فراوان
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al., 2016ماه ات قهاي قره). زمان گلدهی درختچه

  مرداد است.آن و رسیدن میوه  یبهشتارد

هان دارویی از جمله براي توسعه کشت گیا

قات، تولید و تکثیر بذر، قلمه، پاجوش و یا نهال قره

 ترینآسانترین و ارزانآن ضروري است. یکی از 

از  ریتکث ،مختلف گیاهان تجاري براي تکثیر هاروش

در این نوع تکثیر،  .است شهیقلمه ساقه و ر قیطر

 آسانیبه توانمی را مادري پایه مطلوب هايویژگی

 داراي حاصل گیاهان داد و انتقال بعد نسل به

 ژنتیکی تغییر هرگونه فاقد و بوده باالیی یکنواختی

هاي ایجاد ریشه البته.  دنباشمی والد گیاه به نسبت

 و است سخت بسیار چوبی گیاهان نابجا در بیشتر

 شده هاي محققین، پذیرفتهعلت یافتهبه عموماً

 تمایز با ریشه تشکیل فرایند اولیه وقایع که است

 که است همراه ریستمیهاي ممکان تشکیل و زدایی

 بنابراین .گرددایجاد می درونی يهاهورمون توسط

ها توانند تشکیل ریشه نابجا را در قلمهها میاکسین

  .(Kashefi et al., 2014) تحریک کنند

 گروه رشد هايکننده تنظیم تأثیر زمینه در 

 مختلف گیاهان هايقلمه زاییریشه بر اکسین

 مهمترین . ازاست شده انجام زیادي تحقیقات

  (IBA)اسید بوتیریک ایندول سنتتیک هاياکسین

 نسبتاً که باشد) میNAAو نفتالین استیک اسید (

 اسید استیک ایندول طبیعی اکسین از ترفعال

)IAA بوده و باعث تقسیم، طویل شدن و رشد (

 تحریک را نابجاهاي سلولی گردیده و تشکیل ریشه

 .کندمی

فاکتورهایی تأثیر تعیین، حاضر تحقیق از هدف

) IAA, IBA, NAA( گیاهی هايهورمونمانند نوع 

آنها،  بستر مناسب کاشت، سن و  غلظت مناسب  و

-به هاي آندهی قلمهریشه گیري  برايزمان قلمه

 .گیاه است این کردناهلی در آغازین قدمی عنوان

اکولوژیکی  و خوراکی، دارویی اهمیت رغم به زیرا

 کشت هدف با گیاه این ازدیاد ایران، در اتققره گیاه

 ارزیابی بررسی نشده است. بنابراین آن کردناهلی و

 تـأمین به منظور غیرجنسی آن تکثیر هايروش

 نژاديهـاي بهمـواد اولیه (همگن) در برنامه

  .دهداین پژوهش را تشکیل می هـدف مهمترین

  روش بررسی

 روش بهترین یافتن و تحقیق این انجام براي

شرح به یشهشت آزما قات،قره قلمه کردن دارریشه

 یجنتا یريکارگهب یهو بر پا یصورت متوالذیل به

  شد.  يگذاریهپا یقبل یشاتآزما

 1391 فـروردیـن دوم نیمه درآزمـایش اول: 

مازگر که  منطقه از قاتقره خشبی هايقلمه

درجه شمالی و  38 روستایی با مختصات جغرافیایی
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 1900-2000 واقع در ارتفاع شرقی درجه 46

 بر اساس هاقلمه گردید. تهیه ارسباران، هايجنگل

 هايقلمه و ساله، دوسالهیک دسته؛ سه به  نوع

 بستر چهار در هاقلمه این. دار تقسیم شدندقنداقه

 26 در 33 بعادا به گلدان  در و ذیل شرحبه متفاوت

   .گردیدند متر کشتسانتی

 با کود حیوانی+ماسه ریزدانه+زراعی خاك )1

  1 و 1 و 2 هاينسبت

+  ماسه ریزدانه 3/1) + پرلیت+  اره (خاك 3/1 )2

  شن 3/1

 3/1 ) +پرلیت+  اره خاك+  (کود حیوانی 3/1 )3

  شن 3/1+  ماسه

  1به  2شن به نسبت  و ماسه ریزدانه3 )4

 تعدادي نیز 1391 سال ماه آذر اواخرآزمایش دوم: 

 تحت و گردید تهیه یادشده منطقه از پائیزه قلمه

 شناسیگیاه باغ گلخانه در قبلی تیمارهاي همان

  .شد داده کشت تبریز

 ، تعداد1392 فروردین دوم نیمه در آزمایش سوم:

 نیز تهیه منطقه یادشده از قاتقره قلمه عدد 540

. است بوده مترسانتی 20 -25 هاقلمه طول گردید.

 اسید هايهورمون تأثیر تحت هادر این مرحله قلمه

IAA ،IBA  وNAA  و 200، 100 غلظت سهدر 

300 ppm  در هر تکرار  قلمه 20 و تکرار سه در

 در هاقلمه گرفتن قرار زمان مدت شد. داده قرار

 بوده تاریکی شرایط در و ساعت 24 ها،هورمون

 به هاییگلدان داخل هاقلمه ساعت 24 از بعد است.

 و ماسه شن، متر با محتويسانتی 26 در  33 ابعاد 

 طرح اساس بر و 2 و 1 ،1 نسبت به جنگلی خاك

 باغ محوطه در و تصادفی کامل هايبلوك آماري

  . شدند داده کشت تبریز شناسیگیاه

 مجدداً نیز سال همان آذر اواخر درآزمایش چهارم: 

 تهیه ارسباران هايجنگل از قاتقره هايقلمه

 داخل در یادشده تیمارهاي اعمال از بعد و گردید

 گلخانه در مترسانتی 26 در 33 ابعاد به هاییگلدان

 هايبلوك آماري طرح اساس بر و شناسیگیاه باغ

 این که به توجه با .گردید کشت تصادفی کامل

 تبریز هوائی و آب شرایط در ذکرشده موارد

 محل اجراي آزمایش پنجم درنبود،  آمیزموفقیت

  ادامه یافت. ارسباران تحقیقاتی ایستگاه

، 1393 فروردین دوم نیمه درآزمـایش پنجم: 

 کلیبر جنگلی منطقه دو از قاتقره هايقلمه

 به ارتفاع مکیدي روستاي اطراف هاي(جنگل

-2000 مزگر به ارتفاع متر و منطقه 2000- 2500

 نوع سه تیمار تحت هاقلمه متر تهیه گردید. 1900

غلظت صفر،  سه در NAAو  IAA ،IBA هورمون 

. گرفتند ساعت قرار 24مدت به ppm 300 و 150
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 ماسه و جنگلی و کود خاك محتوي بستر سپس در

 آمـاري طـرح صورتبه 1 و 1، 2 هـاينسبت با

 کشت این در. شدند کشت تصادفی کامل هايبلوك

 قلمه 720 کل در و تهیه قلمه 360 منطقه هر از

  .گردید کشت

 هـايقلمه 1393 سال پائیز درآزمایش ششم: 

 گردید آوريجمع ذکرشده مناطق از مجدداً قاتقره

 ها،هورمون اثر از آمده دستبه نتایج به توجه با و

صفر،  غلظت سه در IBA هورمون تأثیر تحت تنها

 سه در سپس شدند. داده قرار ppm 300 و 150

 با ماسه و کود جنگلی، خاك: شامل جداگانه بستر

 خالص، شن  خالص ماسه ،  1و 1، 2 هاينسبت

 هايبلوك طـرح بـا فاکتوریل آزمایش صورتبه

  .گردیدند کشت تصادفی کامل

 بر عالوه 1394 سال فروردین درآزمایش هفتم: 

 تهیه نیز ايریشه هايقلمه اي،ساقه هايقلمه

 قرار بررسی مورد نیز طریق این از تکثیر تا گردید

اي ریشه عدد قلمه 1350 منظور این براي لذا گیرد.

) 1900- 2000 ارتفاع( مزگر منطقه اي ازو ساقه

 نوع سه تأثیر تحت ها قلمه این سپس گردید. تهیه

صفر،  غلظت سه در NAA و IAA، IBAهورمون 

 تاریکی در ساعت 24 مدتبه ppm 300 و 150

 صورتبه کاشت، نقشه طبق سپس گرفتند. قرار

 در تصادفی کامل هايبلوك پایه طرح با فاکتوریل

 با کود و ماسه جنگلی، خاك شامل بستر نوع سه

 و تکرار سه با شن ماسه، و  ،1 و 1 ،2 هاينسبت

 تحقیقاتی ایستگاه محل در قلمه 10 تکرار هر در

  گردید. کشت ارسباران

 با 1395 فروردین دوم نیمه درآزمایش هشتم: 

 هايسال هايکشت از آمده دستبه نتایج به توجه

 نوع دو نیز بار این گرفت. انجام دیگري کشت قبل،

 از (بعد پائیزه قلمه سري یک گردید. تهیه قلمه

 نگهداري بعد سال بهار تا ماسه داخل در و خزان)

 ماه فروردین در بهاره قلمه هم سري یک و شد

 هورمون با شدن آماده از بعد هاقلمه گردید. تهیه

IBA 900 و 600 ، 300 صفر، هايغلظت با ppm 

 ppm 600 و 300 هايغلظت در. گردیدند تیمار

 شدند. داده قرار تاریکی در و ساعت 24 مدتبه

 نگهداري دقیقه 5 حدود ppm 900 غلظت در ولی

 +کود +جنگلی خاك حاوي بستر در سپس شدند.

  کاشت، نقشه طبق 1 و 1 ،2 هاينسبت با ماسه

 هايبلوك پایه طرح با فاکتوریل آزمایش صورتبه

  .گردیدند کشت تصادفی کامل

  هایافته

هـاي انجـام شـده در بـاغ آزمایش نتـایج

 هايقلمه شناسی تبریز نشان داد که چه درگیاه
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دهی پائیزه هیچ نوع ریشه هايقلمه در چه و بهاره

تواند به تفاوت اساسی مشاهده نگردید. دلیل آن می

گیري و محل کاشت بین آب و هواي منطقه قلمه

تبریز سرد و  هواي و ها مربوط باشد. آبقلمه

هاي مورد نظر که رویشگاهاست، در حالی خشک

گیري داراي آب و هواي کامالً مرطوب براي قلمه

  باشد. می

 ایستگاه در هاقلمه کشت که 1393 سال در

 به توجه با هاقلمه گرفت، انجام ارسباران تحقیقاتی

 و دما نظر از هوائی و آب شرایط بودن مساعد

 شرایط در شده کشت هايقلمه به نسبت رطوبت

 زاییریشه که تبریز شناسیگیاه باغ هوایی و آب

 از و دادند نشان بهتري زاییریشه بود، صفر حدوداً

 IBA هورمون شده اعمال هورمونی تیمارهاي بین

 نظر از ولی است، بوده هاهورمون بقیه از موثرتر

    .شد دارمعنی% 1خطاي کمتر از  سطح در آماري

 سال نتایج به اکتفا با هاقلمه 1394 سال در

هاي صفر، غلظت با IBA هورمون تأثیر تحت قبل،

 کشت متفاوت بستر سه و در ppm 300 و 150

شامل  شده اعمال تیمارهاي دیگر، عبارتبه. شدند

 و IBA هورمون از غلظت سه کاشت، بستر سه نوع

 داد نشان هابررسی. بوده است دو منطقه تهیه قلمه

 با ماسه و کود جنگلی، خاك با شده آماده بستر که

 اثر و دهدمی بهتري نتیجه 1 و 1 ،2 هاينسبت

 نتایج نشد. دارگیري معنیقلمه منطقه متقابل بستر

 اختالف قبل سال از حاصل نتایج با آمده دستبه

   .است نداشته چندانی

 اي،ساقه هايقلمه بر عالوه 1395 سال در

 تکثیر احتمال تا گردید تهیه نیز ايریشه هايقلمه

 این در. گردد بررسی پاجوش طریق از قاتقره

 به توجه اما با. نشد بررسی نیز نتایج مطلوبی حاصل

 با ساقه هايآماري، قلمه هايتحلیل و تجزیه

 نتایج بهترین ppm  300 غلظت در IBA هورمون

  .)1 شکلداد ( را

  
 تحت قلمه شدن دارریشه میزان میانگین - 1شکل 

   IBA هورمون مختلف هايغلظت
  

 هورمون باالي هايغلظت از 1396 سال در

IBA بودند عبارت هاغلظت این که گردید استفاده 

 هايبررسی. ppm 900 و 600 و 300 و 0: از

 مختلف هايغلظت بین که داد نشان آماري

 بین ولی دیده نشد، داريمعنی اختالف هورمون

 در داريمعنی اختالف بهاره و پائیزه هايقلمه
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 هايقلمه و دیده شد% 1 خطاي کمتر از سطح

  . )2دادند (شکل  بهتري نتایج بهاره

  
  پائیزه و بهاره قلمه شدن دارریشه میزان میانگین - 2شکل 

  

 قلمه نوع در هورمون غلظت متقابلگرچه اثر 

 نشد، با این حال غلظت دارمعنی) پائیزه و بهاره(

 درصد 50 با بهاره قلمه نوع با ppm 300هورمون 

 آزمایش این براي تیمار بهترین عنوانبه زائیریشه

  ).7و  6، 5، 4، 3هاي شکل( گرددمی معرفی

  
  کشت ماه 4 از پس قاتقره هايقلمه دارشدنریشه - 3شکل 

  

  
  کشت ماه 4 از پس قاتقره هايقلمه دارشدنریشه - 4 شکل

  

  
   دار شده هاي ریشهانتقال و استقرار قلمه - 5 شکل

  کشت ماه چهار از پس قاتقره

  

  
  قلمه از حاصل هاينهال شدن خشبی و استقرار -6 شکل

  

  
  قلمه از حاصل هاي نهال شدن خشبی و استقرار - 7 شکل

  

 بحث

 تبریز هوائی و آب شرایط در که هاییقلمه در

 باالي دماي و کم رطوبت علتبه شدند، کشت

 درصد مادر، گیاه رشد شرایط با مقایسه در تبریز

 کلی طوربه. است بـوده صفر حـدود زاییریشه
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 و داخلی عوامل تأثیر تحت هاقلمه دهیریشه

 رطوبت و دماي محیط نظیر) محیطی( خارجی

 باعث که است عاملی نخستین آبیکم که است، چرا

شده و دماي محیط اگر زیاد  هاقلمه دهیریشه عدم

دهی شاخ و برگ شروع به رشد باشد قبل از ریشه

ها نموده و این خود موجب اتالف آب توسط برگ

 در باید قلمه فوقانی قسمت معموالً شود. لذامی

 تنفس و تعرق تبخیر، تا گیرد قرار تريپائین دماي

 تهیه از بعد که است شده یابد. ثابت کاهش آن

 زایی،ریشه مناسب شرایط در آن دادن قرار و قلمه

 ظاهر قلمه تحتانی قـاعده در کـالوس الیه یک

 . شودمی

هـاي سلول از نـامنظم ايتـوده کالـوس

 نگرفته صورت آن در تمایز که است پارانشیمی

 کامبیوم جوان هايسلول از آنها منشاء و است

 و زیاد سرماي زیاد، حرارت به که است آوندي

 اولین غالباً. رودمی بین از و بوده حساس خشکی

 هايگونه در .شودمی ظاهر کالوس بین در هاریشه

 از پس فرعی هايریشه قات،قره مثل زاریشهسخت

 آنها پیدایش و آیدمی وجودبه کالوس تشکیل

 .دارد مربوطه محیطی و داخلی شرایط به بستگی

 تبریز هوایی و آب شرایط در که هاییقلمه لذا

 پیش کالوس تشکیل حـد تا شاید شدند، کشت

 اقلیمی شرایط نبودن مناسب علت به ولی رفتندمی

  .نداشتند دهیریشه

 مـورد در یـافته انجـام هـايبررسی نتایج 

 کشت ارسباران تحقیقاتی جنگل در که هائیقلمه

 اوایل در که هاییقلمه که دهدمی نشان بودند شده

 تهیه برگی هـايجوانه بیدار شدن از قبل و بهار

. مطالعات داشتند باالتري دهیریشه درصد شوندمی

گیري هقلم زمان انجام شده حاکی از آن است که 

 تأثیر علت ارتباط با شرایط فیزیولوژیکی گیاهبه

 عنوانبه تواندمی و دارد هاقلمه زاییریشه بر زیادي

 گیاهان هايقلمه زاییریشه در کلیدي عامل یک

   ).Abdou et al., 2004( آید شماربه

از بین بسترهاي مختلفی که جهت کشت 

 ،ها آماده گردید، بستر حاوي خاك جنگلیقلمه

تر از مناسب 1و  1، 2هاي کود و ماسه با نسبت

کنترل  ها نشان داد. بررسیبوده استبقیه بسترها 

درصد  افزایش براي روش ترینبیرونی آسان عوامل

باشد. با عوامل درونی می مقایسه در زاییریشه

زا ممکن است بیشتر ریشههاي سختگونه همچنین

. محیط زایی قرار گیرندتحت تأثیر نوع محیط ریشه

ها را تأمین رطوبت مورد نیاز قلمه کشت مناسب،

را ها وا به پائین قلمهـکند و نفوذپذیري همی

 در توسعه مهمی درنتیجه نقش ،دسازپذیر میامکان
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قلمه دارد  هر در شده ظاهر هايریشه رشد و

)Awang et al., 2009نابجا  يهاتولید ریشه يرا). ب

معینی از مواد تنظیم کننده  يهادر گیاهان، غلظت

 يویژه اکسین در گیاهان ضروررشد طبیعی به

ها که موادي ها همراه ریزوکالیناکسین .است

در تمایزیابی  ،تخصص یافته هستند معمولی و کم

 ,Khoshkhoyکنند (ریشه در قلمه شرکت می

همچنین، این نکته قابل ذکر است که  .)2007

حد نیاز گیاه در زمان  ون بیش ازـمصرف هورم

ها موجب برهم زایی، عالوه بر افزایش هزینهریشه

شود. در تحقیق خوردن تعادل هورمونی در گیاه می

 NAAو  IAA ،IBA ز سه نوع اکسینانجام یافته ا

اثر هورمون  .هاي مختلف استفاده شدر غلظتد

IBA  با غلظتppm 300...با نوع قلمه  به مدت

   عنوان بهترین تیمار معرفی گردید.هبهاره ب

 توده دو هايقلمهتحقیقاتی که بر روي نتایج 

) .Rosa damascena Mill( محمدي گلبومی 

زایی و ریشه درصد حداکثرنشان داد که انجام شد، 

 4000ترین وزن خشک ریشه در غلظت بیش

اسید حاصل  بوتیریک ایندول از لیتر بر گرممیلی

  ).Kashefi et al.,2014شود (می

هاي فرعی و اکسین تشکیل ریشه، بنابراین

جانبی را با اثرگذاشتن روي تقسیم سلولی تحریک 

گیاهی  هاي رشدبردن تنظیم کننده کارهکند و بمی

تشکیل ریشه را در  IBAانند ـاکسین م هـشب

افزایش  ،رودکار میههائی که براي تکثیر گیاه بقلمه

دهد و همچنین باعث استقرار بهتر و خشبی می

  . گرددها میشدن نهال

  یجیترو هیتوص

 لحاظ از چه قاتقره گیاه که این به توجه با - 

 اهمیت حائز ژنتیکی ذخائر لحاظ از چه و دارویی

 گـونه، این انقراض از جلوگیري منظوربه است،

  . گرددمی پیشنهاد آن طبیعی زیستگاه حفاظت

 هايخاصیت از بیشتر چه هر استفاده منظوربه - 

 جهت نهالستانی گرددمی پیشنهاد گیاه، این دارویی

 تحقیقاتی ایستگاه در گیاه این انبوه کشت و تکثیر

  .شود گرفته درنظر ارسباران

گیري و هماهنگی بین شرایط اقلیمی منطقه قلمه - 

رو محل تولید کاشت قلمه بسیار مهم است. از این

نهال از طریق کاشت قلمه باید نزدیک به محل 

 گیري باشد.قلمه

-ریشه درصد با هاییقلمه  آوردن دستبه براي - 

 هاقلمه است بهتر قات قره دارویی گونه در باال دهی

 برگی هايجوانه شدن بیدار از قبل و بهار اوایل در

 .شوند تهیه
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 با ماسه و کود جنگلی، خاك حاوي بستر - 

 بقیه از ترمناسب 1 و 1 ،2هاي نسبت

قلمه  زاییریشه بـراي را شرایط بسترهـا

  کند. می قات فراهمقره

 غلظت در  IBAخارجی اکسین کاربرد - 

ppm 300  ساعت در تاریجی با 24به مدت 

-می توصیه و انتخاب غلظت برترین عنوانبه

 .شود
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