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 چکیذُ

ضــَد، ایــي گیــاُ از هولـِ     جـاهیـي بعٌَاى گیـاُ آپارتواًـی استفـادُ هیّا ٍ هخصَصاً فیـکَس بٌاهرٍزُ از بیطتـر فیـکَس

ِ تریي ٍ ارزاىراحت. باضـذهصـرف در ایـراى ٍ هْـاى هیگیـاّاى آپارتواًی پـر دار تریي رٍش تکثیر ایي گیاُ قلوِ است ٍ ریطـ

در قالب آزهایص فاکتَریل  هطالعِبذیي هٌظَر ایي . دّای آى ًیاز بِ تیوارّای خاصی از هولِ اکسیي ٍ بستر هٌاسب دارکردى قلوِ

ّای هختلف اکسیي هصٌَعی ّای کاهل تصادفی با دٍ فاکتـَر در سِ تکرار اًجام ضذ کِ فاکتـَر اٍل؛ غلظتی طرح بلَکبر پایِ

(IBA ) هخلَط هاسِ ٍ پرلیت  زایی ضاهل هاسِ، پرلیتام بَد ٍ فـاکتـَر دٍم؛ بستر ریطـِپیپی 6000ٍ  4000، 2000، 0ضاهل ٍ

، هیاًگیي طَل ریطِ، ٍزى تر ٍ خطک ریطـِ هـَرد   ضذُدارریطـِّای قلوِصفاتی از قبیل درصذ . بَد( بِ ًسبت حجوی هساٍی)

+  IBAام پـی پـی  6000پرلیـت ٍ  +  IBAام پیپی 4000بر اساس ًتـایج بِ دست آهـذُ در ترکیب تیواری . ارزیابی قرار گرفت

ٍ بـرای ٍزى تـر ترکیب  IBAام پیپی 4000بیطتـریـي ٍزى تـر ٍ ٍزى خطک در غلظت . زایـی بیطتـر بـَدطـِهاسِ درصذ ری

 . َدُ استهاسـِ ب+ ام پیپی 4000رلیت ٍ پ+  IBAام پیپی 2000ّای پـرلیت ٍ برای ٍزى خطک ترکیب+  IBAام پیپی 2000

 .L. Ficus benjaminaزایی ٍ ِ، ریطهاسِ، پرلیت، اکسیي هصٌَعی: کلیذی گاىٍاش
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Absrtact  

Nowadays, ficus species specially Ficus benjamina is used as house plants. This plant is the 

most popular species not only in Iran and in Universal level. An easiest and cheapest way of 

propagating this plant is cutting it and rooting its cutting needs to specific treatments such 

assuitable media and auxin. Therefore this study with factorial experiment format was 
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conducted on base random full blocks
,
 design with 2 factors in 3 replicates; which different 

concentrations of synthetic auxin (IBA) including 0, 2000, 4000, 6000 ppm was the second 

factors and rooting media including sand, perlite and a mixture of them (in equal volume 

ratio) was the second factor. Characteristics such as rooted cuttings percentage, root
,
s average 

length, fresh weight, dry weight. acording to obtained results rooting percentage in 

combination of 4000 ppm IBA + perlite and 6000 ppm IBA + sand was maximized. Most 

fresh weight and dry weight root in 4000 ppm IBA observed and most fresh weight of root 

under treatment compound 2000 ppm IBA + perlite and most dry weight of root in treatment 

compound 2000 ppm IBA + perlite and 4000 ppm IBA + sand is gained. 
Keyword: Sand, perlite, synthetic auxine, rooting, Ficus benjamina. L. 

 هقذهِ

ازدیبد ایي گیبُ . ذثبؼهی ٍ یک گیبُ آپبرتوبًی Moraceaeَادُ از خبً L.  Ficus benjaminaییکَض ثٌجبهیي ثب ًبم علوف

ّبی ّب در ٍاکٌػعٌَاى ًوَدُ کِ اکعیـي( 1988)لَچ (. 1368هتقی، )ؼـَد جٌعی ٍ از عریق قلوـِ اًجبم هیغیر

ثبؼذ، تبثیر زایـی ٍ افسایػ عـَل آى هیف رؼذی ٍ توبیس گیبّی از قجیل ریؽـِّبی هختلفیسیَلَشیکی هختلف کِ ثر پذیذُ

ّذف از ایي تحقیق تبثیر  .رًٍـذّب ثِ کبر هیِی جْت تعْیل تؽکیل ریؽـِ در قلوـّب در حذ ثعیبر ٍظیعدارًـذ ٍ اکعیـي

 .ثبؼذّبی فیکَض ثٌجبهیي هیزایی قلوِاکعیي ثر ریؽِ

 ّاهَاد ٍ رٍش

ی ِفصل پبییس در قبلت آزهبیػ فبکتَریل ثر پبیثٌِ ؼْرظتبى رؼت در ای در رٍظتبی ثیجبردر گلخبًِ 1389ظبل  ،ّػایي پصٍ

، 2000، 0در چْبر ظغح  IBAّبی هختلف َّرهَى بکتَر اٍل؛ غلظتتصبدفی ثب دٍ فبکتَر ؼبهل ف ّبی کبهلعرح ثلَک

ثِ ًعجت )پرلیت + ی در ظِ ظغح هبظِ، پرلیت ٍ هخلَط هبظِ زایـّبی ریؽـِام ٍ فبکتَر دٍم؛ ثعترپیپی 6000ٍ  4000

فیکَض ّبی پبیِّبی جَاى ثرگ از ؼبخِ 4-5ظبًتیوتر ثب  20ّب ثِ عَل قلوـِ. ذؼ در ظِ تکرار اًجبم( حجوی هعبٍی

ّب ثِ ِاًتْبی قلو .پبغ اظتفبدُ ؼذتْیِ ٍ از ظیعتن هِ ی هٌبظت ثب رؼذ در ؼرایظ هحیغی هغلَةدارای ؼبخعبرُثٌجبهیي 

ل ثرای تجسیـِ ٍ تحلی. کؽت گردیـذ ّبی آهبدُ ؼذُرقرار دادُ ؼذ ٍ در ثعت IBAّبی َّرهًَی ثبًیِ در هحلَل 10هذت 

 .هقبیعِ ؼذًذ LSDثب آزهَى ّب اظتفبدُ ؼذ ٍ هیبًگیي دادُ MSTATCار افسرمّب از ًـدادُ

 ًتایج ٍ بحث

ّبی غلظت)هتقبثل اثرٍ % 1دّذ کِ هقبدیر هختلف اکعیي در ظغح ًؽبى هی( 1جذٍل )ّب دٍُاریبًط دا ًتبیج حبصل از تجسیِ

ّب هقبیعِ هیبًگیي دادُ. ذُ اظتؼزایی ِریؽ داری ثر هیساىهَجت اختالف هعٌی% 5در ظغح  (اًَاع ثعتـر ×هختلف َّرهَى 

پرلیت +  IBAام پیپی 4000دار ؼذًذ ٍ ترکیت ریؽـِ IBAام پیپی 4000ّب در غلظت ِیؽتر قلوثًؽـبى داد کِ ( 2جذٍل )

ي درصذ ثبالتری( 1381)ثرزگر ٍ ّوکبراى . ی را داؼتِ اظتزایِتریي درصذ ریؽهبظِ ًیس ثبال+  IBAام پیپی 6000ٍ ترکیت 

آثبدی ٍ ّبؼن يٍ ّوچٌی .ذدر ثعتر هبظِ ثِ دظت آٍردً IBAام پیپی 4000ی شیٌکَ را در غلظت دار ؼذُِّبی ریؽقلوِ
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در ثعتر هخلَط ب کبهلیّبی زایی قلوِتریي غلظت جْت ریؽِرا هَثر IBAام پیپی 4000هقـذار ( 1384)حَر صذاقت

دّذ کِ اثر ظغَح هختلف ًؽبى هی( 1جذٍل ) ّبجذٍل تجسیِ ٍاریبًط دادُ .ذَدًسارغ ًوگِ از پرلیت ٍ هبظ 1:1حجوی 

. ِ اظتداری ًذاؼتهتقبثل آًْب ثر رٍی هیبًگیي عَل ریؽِ از ًظر آهبری تبثیر هعٌیاثرات ٍ اًَاع ثعتر ٍ  IBAَى َّره

ثر هیبًگیي عَل ریؽِ در کبهلیب اختالف  IBAّبی هختلف گسارغ ًوَدًذ کِ غلظت( 1384)آثبدی ٍ صذاقت حَر ّبؼن

ثلؽبى در یي ٍ اًَاع ثعتر ٍ اثرات هتقب، هقبدیر هختلف اکع(1جذٍل)بًط سیـِ ٍاریج تجر اظـبض ًتبیث .داری ًذاؼتِ اظتهعٌی

ّب ي دادٍُ در هقبیعِ هیبًگی. ی ثٌجبهیي ؼذُ اظتّبِر ٍ خؽک ریؽِ در قلوداری ثر ٍزى تیهَجت اختالف هعٌ% 1ظغح 

بری ترکیت تیو ٍثِ دظت آهذُ  IBAام پیپی 4000ِ در غلظت ؼَد کِ ثیؽتریي ٍزى تر ٍ خؽک ریؽذُ هیدی( 2جذٍل )

ام پیپی 4000رلیت ٍ پ+  IBAام پیپی 2000ّبی تیوبری ِ ٍ ترکیتتر ریؽ پرلیت ثیؽتریي ٍزى+  IBAام پیپی 2000

IBA  +َى تریي غلظت َّرههٌبظت( 1383)رزگر ٍ ّوکبراى ث. َدُ اظتخؽک ریؽِ ثى ِ، ثیؽتریي ٍزهبظIBA ثرای ث ِ

ّبؼن . ر هبظِ گسارغ ًوَدًـذام در ثعتپیپی 6000ٍ  4000ّبی شیٌکَ  را ِدظت آٍردى ٍزى تر ٍ ٍزى خؽک ریؽِ در قلو

ِ ذ کَدًگسارغ ًوب را ثْتریي تیوبر ثرای صفت ٍزى خؽک در کبهلی IBAام پیپی 4000ذار هق( 1384)حَر آثبدی ٍ صذاقت

 .ذُ اظتِ دظت آهبٍی ثِ ثِ ًعجت حجوی هعهبظ+ پرلیت ر کؽت ّبی کبهلیب در ثعتِی قلوِیي ٍزى خؽک ریؽا

 گیری کلیًتیجِ

ی، زایِک از ثعترّبی هَرد آزهَى جْت ریؽام ٍ ّر یپیپی 4000( IBA)ي غلظت اکعیـي هصٌَعی ثب تَجِ ثِ ًتبیج، ثْتری

 . ذ هَرد اظتفبدُ قرار گیردتَاًهی ،کٌٌذگبىی هَاد اٍلیِ ثرای تَلیذثب تَجِ ثِ ظَْلت دظترظی ٍ ّسیٌِ
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 گیریاثر تیوارّا بر صفات هَرد اًذازُ( هیاًگیي هربعات)خالصِ تجسیِ ٍاریاًس . 1هذٍل 

 هیاًگیي هربعات هٌبع تغییرات                  درهِ آزادی

 ٍزى خطک ریطِ     ٍزى تر ریطِ      هیاًگیي طَل ریطِ  زایی    یساى ریطِه

 01/0                    08/0                  02/1                        33/58                  2تکرار                                         

 3                **78/7977              ns 70 /0               **26/0                ** 05/0(           IBAّای غلضت) Aفاکتَر 

 ns 00/900              ns    21/0              ** 31/0               ** 06/0                 2                           (بستر) Bفاکتَر 

AB (بستر×اثر هتقابل َّرهَى    )     11/811 *                  6              ns    26/1              ** 22/0              ** 03/0 

 005/0                     04/0                  61/0                    52/276                   22خطا                                         

 90/55                     01/61               95/72                       18/31                    -)%(                        ضریب تغییرات

ns  :5ٍ % 1دار در سطح اختالف هعٌی*: ٍ **  -دار هعٌیاختالف غیر%  

 گیریهقایسِ هیاًگیي اثر تیوارّا بر صفات هَرد اًذازُ -2هذٍل 

 زایی                    ٍزى تر ریطِ                  ٍزى خطک ریطِتیوار                                                                درصذ ریطِ
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a1 ;  (      ضاّذ)بذٍى َّرهَى                                 b   11/11                         b  07/0                             b  02/0 

a2; 2000 ام پیپیIBA                                         a    44/54                        ab 40/0                            ab  13/0 

a3 ;4000 ام پیپیIBA                                        a     78/77                         a  46/0                              a  18/0 

a4 ;6000ام پیپیIBA                                          a   00/70                        ab  39/0                              a  16/0 

b1 ;ِهاس                                                                  _                         ab 34/ 0                            ab  15/0 

b2 ; پرلیت                    _                          a  50/0                               a  18/0 

b3 ; ِپرلیت + هاس                                                       _                             b 16/0                              b   04/0 

a1b1 ; هاسِ + بذٍى َّرهَى                                  e    00/10                          e 05/0                              d   02/0   

a1b2 ; پرلیت+ بذٍى َّرهَى                                 e     33/13                          e 03/0                             d    01/0 

a1b3 ; هاسِ ٍ پرلیت+  بذٍى َّرهَى                        e   00/10                         de 13/0                             d   03/0 

a2b1; 2000 ام پییپIBA +ِهاس                             de 00/30                         de 12/0                           cd    05/0 

a2b2; 2000 ام پیپیIBA +پرلیت                          a      33/83                          a 93/0                             a     3/0 

a2b3; 2000 ام پیپیIBA +هاسِ ٍ پرلیت                   cd  00/50                        de 15/0                             d   03/0   

a3b1 ;4000 ام پیپیIBA +ِهاس                            abc  67/66                       ab 65/0                             a   29/0   

a3b2 ;4000 ام پیپیIBA +پرلیت                              a  67/86                     bcd 40/0                          bc   16/0 

a3b3 ;4000 ام پیپیIBA +هاسِ ٍ پرلیت                   ab 00/80                      cde  29/0                           cd   09/0    

a4b1 ;6000ام پیپیIBA +ِهاس                                a  67/86                       bc  52/0                           ab   25/0   

a4b2 ;6000ام پیپیIBA +                  پرلیت      abc     00/70                       bc  55/0                           ab   23/0    

a4b3 ;6000ام پیپیIBA +هاسِ ٍ پرلیت                  bcd 33/53                          e 06/0                             d   02/0 
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