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Abstract
This studying have used to determine suitable
concentration NAA , IBA and SA for destroying root
half hard of henna . This experiment performed in one
planning completely accidental in for repetition and 15
percent treatment . In this research growth regulator have
applied for IAA in a level 2000 mg/lit, NAA regulator in
three level 2000, 3000, 4000 mg/lit and SA in two level
200 , 400 mg/lit. Due to achived resolutions show that
harmonica treatment have been caused to increase
percent of cuttings and statistically difference between
treatments Growth regulator
showed meaning
discrepancy as to example of level 5%. Although the
highest percent destroying root cuttings was related to
treatment 2000 mg/lit IBA and 3000 mg/lit NAA ,but
the highest some of stem in treatment was 4000 mg/lit
NAA+200 mg/lit SA and 2000 mg/lit IBA+200 SA and
discrepancy of average these treatments didn’t observe
with meaning difference in level 5%. Resolutions of this
experiment showed that applied treatments have been
caused to increase some of root in each cutting .
Treatment 4000 mg/lit+200 mg/lit SA have been made
the highest weigh of root and stem and weigh of drying
root and stem.
Keywords: Plant growth regulators, Rooting, Semihardwood.

چکیده
 شکل، ویزگیهای مطلوب پایه مادری مانند رنگ گل،در افزایش رویشی
 مقاومت به تنشهای محیطی و مقاومت به آفات و، اندازه گیاه،برگ
بیماریهای گیاهی را میتوان به آسانی به نسل بعد انتقال داد و از تفرق
 این مطالعه به.ویژگیها که در افزایش جنسی به وجود میآید دوری نمود
 ایندول بوتیریک اسید و،منظور تعیین غلظت مناسب نفتالین اسید استیک
اسید سالیسیلیک برای ریشهزایی قلمههای نیمهسخت حنا مورد استفاده قرار
51  این آزمایش در قالب یک طرح کام ًالًال تصادفی در چهار تکرار و.گرفت
 در این پژوهش تنظیمکنندههای ریشهزایی ایندول.تیمار اجرا گردید
 نفتالین استیک اسید در،) میلیگرم درلیتر2000 ( بوتیریک اسید در یک سطح
 میلی گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک در4000  و000 3 ، 2000 ( سه سطح
یگرم در لیتر) بصورت ترکیبی مورد استفاده
  میل400  و200 ( دو سطح
 تیمارهای هورمونی باعث افزایش درصد ریشهزایی قلمهها شد و.قرارگرفت
از نظر آماری اختالف بین تیمارها تنظیم کننده رشد نسبت به شاهد در سطح
 باالترین درصد ریشهزایی. درصد اختالف معنیداری بدست آمد5 آماری
000 3  میلیگرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و2000 قلمهها مربوط به تیمار
2000  نتایج نشان داد غلظتهای.میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید بود
 میلیگرم درلیتر نفتالین اسید000 3 میلیگرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و
.استیک دارای باالترین درصد ریشهزایی بودند
 قلمههای چوب، ریشهزایی، حنا، تنظیمکنندههای رشد:کلمات کلیدی
.نیمهسخت

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
21 - 28  صص،4  شماره، 14  دوره،8931 سال

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
21 - 28  صص،4  شماره، 14  دوره،8931 سال

 22فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ،دوره چهاردهم ،شماره چهارم8931 ،

مقدمه و کلیات
حنا با نام علمی  Lawsonia inermisیک گیاه
داروئی می باشد که به علت دارا بودن مادهی
 Lawsoneخواص درمانی زیادی دارد ( Hartmann

 .)and Kester, 1975ترکیباتی مانند (کنندکنندههای
رشد ،پلی آمینها و ترکیبات فنولیک) وجود دارند که
تاثیر هورمونهای اصلی بروی ریشه راتغییر میدهند
( .)Hartmann et al., 2002سالیسیالتها که در
ترکیبات فنولیک وجود دارند به عنوان فیتوهورمون
فرض میشوند ( .)Raskin, 1992هنگامیکه اسید

سالیسیلیک به همراه هورمونها اکسین مصرف می-
گردد مقدار ریشههای قلمه به طور قابل مالحظهای
افزایش مییابند ( ;King and Meyer, 1983

 .)Bojarczuk and Jankiewicz, 1975ترکیبات
یروند اگر
فنولیک که برای شکلگیری ریشه بکار م 
در مرحله مناسب ریشهزایی بکار روند ،روند تشکیل
ریشه را سرعت میبخشند (.)Berthon et al., 1993
القای ریشهزایی ضروریترین مرحله در تکثیر
رویشی گونههای چوبی می باشد ،برای القای ریشه-
زایی و موفقیت در تکثیر چندین فاکتور که شامل

 .)1934از عوامل تاثیرگذار در ریشهزایی قلمههای
یباشد که در
ساقه ،کاربرد مواد تنظیم کننده رشد م 
این بین مواد اکسین جایگاه ویژهای دارند
( .)Hartmann et al., 1977ریشهزایی بسیاری از
گیاهان را میتوان با تنظیمکنندههای رشد زیاد کرد.
این مواد ریشهزایی را سرعت میبخشند ،درصد
قلمههای ریشهدار شده را افزایش داده و کیفیت ریشه
تولید شده را بهبود میبخشند و در نهایت موجب
یکنواختی ریشهدهی میگردند ( Hartmann and

 .)Loreti, 1965در طی مطالعهای بیشترین درصد
ریشهزایی حنا در بستر ماسه وجود دارد البته بین
تیمار ماسه و لوم تفاوت معنی داری وجود نداشت.
بیشترین تعداد ریشه ،میانگین طول ،وزن تر و خشک
ریشه در بستر لوم مشاهده شد و بیشترین درصد
خاکستر از نظر وزنی در تیمار رس مشاهده شد و
یداری وجود
بین تیمار لوم و ماسه تفاوت معن 
نداشت ( .)Salehi Sardoei et al., 2011هدف از
این تحقیق افزایش تکثیر جنسی با استفاده از تنظیم-
کنندههای رشد گیاهی میباشد.
فرآیند پژوهش

هورمونهای گیاهی ،ترکیبات فنولیک ،وضعیت

برای اجرای این پژوهش آزمایشی در قالب طرح

تغذیهای و خصوصیات ژنتیکی می باشند و اثر

کامال تصادفی در چهار تکرار استفاده گردید .در هر

متقابل با هم دارند موثر هستند ( .)Hand, 1994از

تکرار  10قلمه نیمه سخت گیاه دارویی حنا مورد

تیمارهای اکسینی در سالهای اخیر استفاده زیادی در

استفاده گردید .جهت تیمار قلمهها ابتدا در محلول

تکثیر گونههای گیاهی و القای ریشهزایی داشتهاند

سه درصد قارچکش بنومیل به مدت نیم ساعت

( .)Henrique et al., 2006به طوری که خاصیت

غوطهور شدن و سپس در تنظیمکنندههای رشد اسید

ریشهزایی اکسینها و اهمیت آنها در القای ریشهزایی

سالیسیلیک (  200و  400میلیگرم در لیتر) به مدت

و تکثیر گیاهان مدتهاست که شناخته شده است

 24ساعت و سپس توسط تنظیم کننده رشد ایندول

( Tchoundjeu et al., 2004; Thiman and Went,

بوتیریک اسید (  2000میلیگرم در لیتر) و نفتالین

بهبود ریشهزایی قلمههای نیمهسخت 23 ...

استیک اسید (  000 3 ، 2000و  4000میلیگرم در

بکاررفته باعث افزایش تعداد ریشه در هر قلمه

لیتر) به مدت  5ثانیه قرار گرفتند و بالفاصله در ماسه

یداری در سطح
شدهاند و از نظر آماری اختالف معن 

به عنوان بستر ریشهزایی قرارگرفتند .پس از گذشت

 %5آزمون دانکن را نشان دادند (جدول  .)1تعداد

سه ماه و حصول اطمینان از ریشهدار شدن قلمهها

ریشه در هر قلمه در تیمار 000 3میلیگرم در لیتر

صفاتی نظیر درصد ریشهزایی ،طول ساقه ،تعداد

نفتالین استیک اسید دارای باالترین مقدار بوده است

ریشه ،تعداد برگ ،تعداد ساقه ،میانگین طول ریشه و

واختالف آن با تیمارهای  4000میلیگرم در لیتر

بزرگترین طول ریشه ،وزن تر ساقه و ریشه و وزن

نفتالین استیک اسید و  2000میلیگرم در لیتر400 +

خشک ساقه و ریشه مورد محاسبه قرار گرفت.

میلی گرم در لیتر اسید سالیسیلیک در سطح %5

اطالعات جم 
عآوری شده توسط نرمافزار SPSS ver
 16و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن
صورت گرفت.
نتایج و بحث
درصد ریشهزایی :بررسی تجزیه واریانس دادهها از
لحاظ صفت درصد ریشهزایی نشان داد که تیمارهای
هورمونی باعث افزایش درصد ریشهزایی قلمهها شده
است و از نظر آماری اختالف بین تیمارها تنظیم
کننده رشد نسبت به شاهد در سطح  5درصد
اختالف معنی داری را نشان دادند (البته نتایج جدول
تجزیه واریانس در مقاله نیومده ،جدول .)1اگرچه
باالترین درصد ریشهزایی قلمهها مربوط به تیمار
 2000میلیگرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (،81
 )22 ،11و 000 3میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید
بود به ترتیب با میانگین  75و  % 70اما اختالف بین
میانگینهای درصد ریشهزایی در سطوح مختلف این
یدار نیست ،که
تنظیم کننده در سطح  5درصد معن 
یکوتنایی ) 1389 ،مطابقت
این نتایج با پژوهش (حبیب 
دارد.
تعداد ریشه :نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها
از نظر تعداد ریشه در هر قلمه نشان داد که تیمارهای

یداری
یدار است ،اما با بقیه تیمارها اختالف معن 
معن 
یدهد (جدول  .)1کمترین تعداد ریشه در
را نشان نم 
تیمار  2000میلیگرم در لیتر 400 +میلیگرم در لیتر
اسید سالیسیلیک  200 ،میلیگرم در لیتر نفتالین
استیک اسید  400 +میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک
و  400میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک به ترتیب با
میانگین  3/ 50 ،2/ 25و  3/ 58که از لحاظ آماری
اختالف معنیداری با هم نداشتند (جدول .)1
طول بزرگترین ریشه :بررسی تجزیه واریانس
دادههای مربوط به صفت بزرگترین طول ریشه نشان
یدهد که اختالف موجود بین تیمار شاهد با
م
تیمارهای  400میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک400 ،
میلی گرم در لیتر اسید سالیسیلیک  2000 +میلیگرم
یگرم در لیتر
در لیتر ایندول بوتیریک اسید و  400میل 
اسید سالیسیلیک  400 0 +میلیگرم در لیتر نفتالین
استیک اسید دارای اختالف معنیداری در سطح  %5با
آزمون دانکن میباشند (جدول  .)1طول بزرگترین
ریشه در تیمار

200

میلیگرم در لیتر اسید

سالیسیلیک 2000 ،میلیگرم در لیتر ایندول بوتیریک
اسید 200 +میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک و 4000
میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید  200 +میلی
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گرم در لیتر اسید سالیسیلیک به ترتیب با میانگین ، 24
 21 / 75و  21 / 75سانتیمتر میباشد که اختالف بین
مقادیر مربوط به این صفت بین آنها در سطح %5
یدار نیست (جدول  .)3نکته قابل
آزمون دانکن معن 
توجه در این صفت این است که افزایش طول
بزرگترین ریشه در غلظت پایین  200میلی گرم در
لیتر اسید سالیسیلیک نسبت به  400میلیگرم در لیتر
اسید سالیسیلیک اتفاق افتاده است.

اختالف معنی داری را با تیمار شاهد با میانگین
(  ) 14 / 17نشان نداد (جدول .)1
تعداد ساقه :نتایج مربوط به تجزیه واریانس دادههای
صفت تعداد ساقه حاکی از آن است که این صفت در
سطح آماری  %5آزمون دانکن معنیدار شده است
(جدول  .)1باالترین تعداد ساقه در تیمار 4000
میلیگرم درلیتر نفتالین استیک اسید 200 +میلی گرم
یگرم در لیتر
در لیتر اسید سالیسیلیک و  2000میل 

میانگین طول ریشه :بررسی تجزیه واریانس دادهای

ایندول بوتیریک اسید200 +

یدهد که
مربوط به صفت میانگین طول ریشه نشان م 

میانگین  6/ 32و  6اختالف معنی داری در سطح %5

یدار بود ،باالترین
این صفت در سطح آماری  %5معن 

را نشان نداند و اختالف میانگین این تیمارها با شاهد

میانگین طول ریشه در تیمار  4000میلیگرم درلیتر

نیز تفاوت معنیداری در سطح  %5مشاهده نگردید.

نفتالین استیک اسید 200 +میلیگرم در لیتر اسید

نکته قابل توجه این است که استفاده از اسید

یگرم در لیتر ایندول بوتیریک
سالیسیلیک 2000 ،میل 

سالیسیلیک در غلظت  200میلیگرم در لیتر نسبت به

اسید 200 +میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک و 4000

 400میلیگرم در لیتر باعث افزایش مثبتی در تعداد

اسید سالیسیلیک با

میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید 400 +میلیگرم

ساقه گردید.

در لیتر اسید سالیسیلیک به ترتیب با میانگین ،81/ 10

وزن تر و خشک ریشه :بررسی تجزیه واریانس

 16 / 97و  16 / 96سانتیمتر بود ،که از لحاظ آماری
یداری را در سطح  %5نشان ندادند .نتایج
اختالف معن 
جدول ( )1حاکی از ان است که استفاده از اسید
سالیسیلیک باعث افزایش اثر مثبت در این صفت
شده است.

ومقایسه میانگین دادهها مربوط به این دو صفت نشان
میدهد که اختالف موجود بین سطوح مختلف تنظیم
کنندهها در سطح  %5آزمون دانکن معنیدار است .در
مورد وزن تر ریشه در هر قلمه باالترین و پایینترین
مربوط به تیمارهای  4000میلیگرم در لیتر نفتالین

تعداد برگ :نتایج مربوط به تجزیه واریانس دادههای

استیک اسید 200 +میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک

صفت تعداد برگ حاکی از آن است که این صفت در

و  2000میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید400 +

سطح آماری  %5آزمون دانکن معنیدار شده است

میلی گرم در لیتر اسید سالیسیلیک به ترتیب با

(جدول  .)1باالترین تعداد برگ در تیمار 2000

میانگین  4/ 80و  0/ 67گرم که اختالف معنیداری را

میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید  200 +میلی گرم

نشان دادند .نکته قابل توجه در این صفت این است

در لیتر اسید سالیسیلیک با میانگین (  )81/ 60بود که

یگرم در لیتر اسید
که استفاده از غلظت  400میل 
سالیسیلیک در آزمایش باعث کاهش وزن تر ریشه

بهبود ریشهزایی قلمههای نیمهسخت 25 ...

گردید .کمترین وزن خشک ریشه مریوط به تیمار

تنظیمکنندههای رشد ایندول بوتیریک اسید ،نفتالین

 2000میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید200 +

استیک اسید و اسید سالیسیلیک برتمامی صفات مورد

میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک و بیشترین آن

نظر اثر معنیداری داشت .در مورد تاثیر تیمارها بر

مربوط به تیمار  4000میلیگرم درلیتر نفتالین استیک

درصد ریشهزایی قلمهها نتایج نشان میدهد که

اسید 200 +میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک که از

کاربرد ایندول بوتریک اسید ،نفتالین استیک اسید و

یداری را نشان دادند (جدول
لحاظ آماری تفاوت معن 

اسید سالیسیلیک در سطوح یاد شده باعث افزایش

 .)3نتایج جدول ( ،)1حاکی از آن است که با افزایش

معنیدار درصد ریشهزایی نسبت به شاهد شد که با

غلظت نفتالین استیک اسید از 2000

به

4000

نتایج تحقیقات سایر پژوهشگران مطابقت دارد

یگرم در لیتر موجب افزایش محسوس وزن
میل 

(خوشخوی 1382 ،؛ علیزاده و گریگوریان 1380 ،؛

خشک ریشه گردید و اینکه ارتباط مستقیمی بین

 Blytheو همکاران.) 2004 ،

صفت وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه میباشد،

علت اثر مثبت این مادهها بر ریشهزایی را میتوان به

بهطوریکه با افزایش وزن تر ریشه ،وزن خشک

تاثیر اکسینها در تحریک تقسیم اولین یاختههای

ریشه نیز افزایش نشان داد.

یکوتنایی.) 1389 ،
آغازگر ریشه مربوط دانست (حبیب 

وزن تر و خشک ساقه :براساس تجزیه واریانس و

استفاده از اکسین باعث افزایش تعداد قلمههای

مقایسه میانگین دادهها مربوط به این دو صفت نشان
میدهد که اختالف موجود بین سطوح مختف
تنظیمکنندههای رشد در سطح  %5آزمون دانکن
معنیدار است .درمورد صفت وزن تر ساقه در هر
قلمه باالترین و پایینترین مربوط به تیمارهای 4000
میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید 200 +میلیگرم
در لیتر اسید سالیسیلیک و  4000میلی گرم درلیتر
نفتالین استیک اسید به ترتیب با میانگین  6/ 72و
یدهند و
 1/ 09گرم که اختالف معنی داری را نشان م 
اختالف آن با تیمار  4000میلیگرم در لیتر200 +
میلیگرم در لیتر که از لحاظ آماری تفاوت معنیداری
با هم ندارند .رابطه مسقیمی بین صفت وزن تر ساقه
و وزن خشک ساقه وجود دارد که با افزایش وزن تر
ساقه ،وزن خشک ساقه نیز افزایش پیدا نمود.
براساس نتایج بدست آمده در این آزمایش تیمار با

ریشهدار و کاهش میزان تلفات قلمه در خزانه می-

یساردویی و شهدادنژاد 2015 ،؛ فتحی و
شود (صالح 
اسماعیلپور،

 .) 1379در مورد اثر تیمار ایندول

بوتیریک اسید به همراه اسید سالیسیلیک بر درصد
ریشهزایی ،نتایج نشان میدهد افزایش غلظت این
تیمار نه تنها موجب افزایش درصد ریشهزایی نشده
بلکه باعث کاهش آن نیز شده است .نتایج نشان می
دهد که در میان تیمارهای بکار رفته ،تیمار 2000
میلیگرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و 000 3
میلیگرم در لیتر نفتالین استیک اسید بیشترین تاثیر را
بر صفات درصد ریشهزایی و تعداد ریشه در قلمه
داشتهاند .افزایش غلظت نفتالین استیک اسید از
یگرم در لیتر باعث افزایش درصد
 2000به  000 3میل 
ریشهزایی ،تعداد برگ ،تعداد ریشه ،طول بزرگترین
ریشه ،وزن تر و خشک اندام هوایی در قلمه ها شد،
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که به نظر میرسد به علت تاثیر این تنظیمکننده بر

آریا و همکاران 1994 ،؛  Blytheو همکاران.) 2004 ،

تحریک ریشهها نابجا و ترغیب توسعه اغازندههای

یدهد که در میان تیمارهای بکار رفته
نتایج نشان م 

مخلوط  4000میلیگرم در لیترنفتالین استیک اسید-+

ریشه نهفته و پیش تشکیل شده میباشد (خوشخوی،
 .) 1382اما این روند در مورد صفت تعداد ساقه،

 200میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک باعث باالترین

میانگین طول ریشه ،وزن تر و خشک ریشه در

وزن تر ریشه و ساقه و وزن خشک ریشه و ساقه

تیمارهای ذکر شده معکوس میباشد .در بعضی از

گردیده است ،همچنین با افزایش غلظت اسید

منابع از جمله (علیزاده و و گریگوریان ) 1380 ،ذکر

سالیسیلیک سبب کاهش آنها شده است که با نتایج

شده که افزایش تعداد ریشه در قلمه در اثر تیمار با

یساردویی،
سایر پژوهشها نیز مطابقت دارد (صالح 

تنظیمکنندههای رشد سبب کاهش طول ریشه میشود

 2018؛ خوشخوی،

 1382؛  Blytheو همکاران،

که با نتایج این آزمایش نیز همخوانی دارد .نگاهی به

 .) 2004در مجموع میتوان گفت که غلظتهای

دو صفت تعداد ساقه و تعداد برگ در قلمه نشان

 2000میلیگرم در لیتر و  3 000میلیگرم در لیتر

میدهد ،تیمار مخلوط تنظیمکنندههای رشد باعث

دارای باالترین درصد ریشهزایی بودهاند و در صفت

افزایش تعداد ساقه و برگ در قلمه شده است .در

تعداد ریشه ،بزرگترین طول ریشه ،میانگین طول

شها نیز تاکید شده است که آمیختن
بسیاری از پژوه 

ریشه ،وزن تر ریشه و ساقه و وزن خشک ریشه و

مواد تسهیلکننده ریشهزایی ،از کاربرد هر کدام به

ساقه تیمار  4000میلیگرم در لیتر نفتالین استیک

تنهایی موثرتر است (صالحیساردویی و همکاران،

اسید  200 +میلی گرم در لیتر اسید سالیسیلیک دارای

8931؛ خوشخوی 1382 ،؛ معلمی و چهرازی 1382 ،؛

عملکرد مثبتی نشان داده است.

جدول -1اثرغلظتهای نفتالین استیک اسید ،ایندول بوتیریک اسید و اسید سالیسیلیک بر ریشهزایی قلمههای نیمه سخت حنا
تیمار
(میلیگرم در
لیتر)

2000IBA
2000NAA
3000NAA
4000NAA
200SA
400SA
2000IBA+2
00SA
2000IBA+4
00SA
2000NAA+
200SA
3000NAA+
200SA
4000NAA+
200SA
2000NAA+
400SA
3000NAA+
400SA
4000NAA+
400SA
شاهد

درصد

طول ریشه

میانگی طول

وزن تر ریشه

وزن تر اندام

وزن خشک

وزن خشک

()cm

ریشه ()cm

()g

هوایی ()g

ریشه ()g

اندام هوایی ()g

10.31abc
12.07abc
11.82abc
5.05bc
15.24ab
10.70abc

1.20bc
1.41bc
1.12bc
0.78bc
1.54bc
1.08bc

2.54b
1.69b
2.30b
1.09b
3.02b
2.71b

0.20c
0.44abc
0.30bc
0.18c
0.40abc
0.25bc

0.28ab
0.51ab
0.94ab
0.38ab
0.85ab
0.79ab

1.21bc

3.52b

0.28bc

1.11ab

1.43b

0.35abc

0.77ab

4.06ab

0.15c

0.29b

1.88b

1.18ab

0.58ab

1.24a

1.49a
1.31ab

تعدادبرگ

تعداد ساقه

تعداد ریشه

75a
45abcde
70ab
25def
40abcdef
30cdef

8.83ab
9.77ab
12.45ab
6.29b
11.16ab
15.12ab

2.50ab
4.66ab
4.44ab
2.87ab
4.95ab
4.58ab

16ab
16.18ab
18.05a
9abc
5.12bc
3.58c

11.62ab
15.50ab
16.25ab
7b
24a
12.37ab

30cdef

15.37ab

6a

9.50abc

21.75a

16.97a

5f

9.62ab

1.25b

2.25c

6.25b

4.87c

0.72c

60abcd

18.06a

4.50ab

13.35abc

18ab

15.06abc

2.43bc

45abcde

12.20ab

3.75ab

10.58abc

17.37ab

11.87abc

0.82bc

35bcdef

16.20ab

6.33ab

17.83a

21.75a

18.10a

4.80a

6.72a

25def

8.95ab

2.33ab

3.50c

6.50b

6ab

0.67c

0.84b

0.24bc

20ef

9ab

3ab

9.25abc

14.50ab

10.83abc

1.54bc

2b

0.24bc

0.44ab

65abc

9.87ab

3.87ab

7.50abc

22.12a

16.96a

2.84b

2.42b

0.51abc

0.91ab

25def

14.87ab

4.72ab

9.68abc

19.50ab

15.30ab

1.60bc

2.34b

0.61abc

0.42ab

ریشهزایی ()%

*درهرستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال  %5آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند.
*  :IBAایندول بوتیریک اسید؛  :NAAنفتالین استیک اسید و  :SAاسید سالیسیلیک
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