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 اثر بسترَای مختلف کشت بر افسایش کیفیت قلمٍ َای دي گًوٍ فیکًس بٍ مىظًر بُیىٍ سازی در مصرف سًخت

 3صفاری رضا ،ٍحیذ2 علیواًی ،تٌْاس 1پَر عْواعة حویذ

 

تَجِ تِ پذیذُ آپارتواى ًؾیٌی ٍ افشایؼ تماضا تزای گیاّاى سیٌتی آپارتواًی در هٌاعك ؽْزًؾیٌی ضزٍرت هحصَل تا با 

ذی یاراًِ ّا اّویت اًزصی ٍ سهاى دعتزط سٍدتز ٍ تا ویفیت تْتز ضوٌا تِ ػلت عْویِ تٌ. ویفیت خَب اّویت پیذا هی وٌذ

جْت حصَل ػولىزد ضزٍری هی تاؽذ ٍ لذا ّشیٌِ تاالی پزلیت ًغثت تِ تمیِ تذلیل افشایؼ ویفیت ٍوویت التصادی تِ ًظز 

للوِ در  30چْار تىزار ٍ ایي تحمیك در لالة عزح تلَن ّای واهالً تصادفی تا  .اًجام ؽذ 80-98لذا پضٍّؾی در عال . هیزعذ

هاعِ ،هاعِ تادی ٍپزلیت رٍی للوِ ّای )تیوارّا در ایي تحمیك ػثارت اعت اس تغتز ّای هختلف وؾت . ّز تیوار اعتفادُ گزدیذ

ًتایج ایي تحمیك ًؾاى هی دّذ وِ هیاًگیي . ًیوِ خؾثی فیىَط تٌجاهیي ٍ فیىَط آهغتل هَرد تزرعی ٍ همایغِ لزار گزفتٌذ

هیاًگیي تؼذاد للوِ ّای ریؾِ دار ؽذُ در هحیظ وؾت پزلیت . تزیي ریؾِ در هحیظ وؾت پزلیت تذعت آهذُ اعتعَل تلٌذ

افشایؼ هیاًگیي تؼذاد للوِ ّای ریؾِ دار ؽذُ، هیاًگیي ٍسى تز ریؾِ ، هیاًگیي ٍسى خؾه ریؾِ هیشاى درصذ ریؾِ . هؾاّذُ ؽذ

  تادی، هاعِ هؾاّذُ گزدیذ سایی للوِ ّا تِ تزتیة در هحیظ ّای پزلیت، هاعِ

 :همذهِ

ًام گلْا در ادتیات ستاى فارعی تِ وزات هؾاّذُ ؽذُ ٍ چٌیي تز هی آیذ وِ ایزاًیاى اس لذین تا تغیاری اس 

لثل اس آى در تغیاری اس .گیاّاى وِ ها اهزٍس آًْا را در تاغچِ ّا وؾت ٍ وار هی وٌین آؽٌایی وافی داؽتِ اًذ

ختچِ سیٌتی ٍ چوي وؾت ٍ وار هی ؽذ ٍلی اس ًظز التصادی تِ ٍعؼت اهزٍس ًثَدُ هٌاسل ٍ تاغْا، گل ٍ در

عغح سیزتٌای گلخاًِ ّا در هجوَع تِ دُ ّا ّشار هتز هزتغ ٍ عغح سیز وؾت گیاّاى سیٌتی ٍ پَؽؾی . اعت

ؽْزّای تشري هزاوش هْن تَلیذ گل ٍ گیاّاى سیٌتی در وٌار . ًظیز چوي در ایزاى تِ دُ ّا ّشار ّىتار تالغ اعت

هثالً جٌَب ٍ جٌَب ؽزلی تْزاى، ٍ در ؽوال در عاحل دریای خشر وِ آب ٍ َّای هٌاعة تزی ًغثت تِ 

ًَاحی هزوشی ایزاى تزای ایي هٌظَر دارد ٍالغ اعت ٍ در تزخی اس ؽْزّای هزوشی هخصَصاً در هحالت ٍ 
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گًَِ دارًذ ٍ  600وِ تیؼ اس  فیىَط ّا یه دعتِ تشري گیاّی اًذ. لوصز ًیش گلىاری حائش اّویت اعت

الثتِ ایي دلیل تز آى ًوی ؽَد . درتیي آًْا درخت اًجیز، درخت وائَچَ اس ًظز التصادی حائش اّویت هی تاؽٌذ

وِ عایز اًَاع فیىَط هْن ًیغتٌذ، ّشاراى پایِ فیىَط ّز عالِ در ایزاى تىثیز هی ؽَد ٍ هزدم تِ ًگاّذاری 

فیىَط ّا گیاّاى تزخی هٌاعك گزم ٍ اعتَایی تَدُ، غالثاً اس درختاى دیگز . ٌٌذایي گیاّاى در هٌاسل تَجِ هی و

در جٌگلْا تاال هی رًٍذ ٍ دارای ؽیزاتِ هخصَؿ هی تاؽٌذ وِ در ًتیجِ سخوی ؽذى اس پَعت آًْا جاری هی 

ّغتٌذ وِ در  تزگْا غالثاً تِ صَرت هتٌاٍب لزار هی گیزًذ ٍ در تؼضی اس اًَاع آى پَؽیذُ اس وزن ًزهی.ؽَد 

 .  فیىَط هؼوَلی ایي پَؽؼ ٍجَد ًذاؽتِ، تزگْا تزاق ٍ سیثا ّغتٌذ

ؽىل اًؾؼاتات رگثزگی در فیىَط ّا تغیار هتفاٍت اعت ٍ اس ایي اختالف در ؽٌاعایی آًْا اعتفادُ سیادی 

ٍ تیؼ ظاّز هی ایي گیاّاى اوثزاً یه پایِ تَدُ ،گل ّای ریش تذٍى پَؽؼ آًْا در ًٌْج حفزُ ای ون . هی ؽَد 

فیىَط تٌجاهیي یىی اس هَفك تزیي ٍ سیثا . فیىَط هؼوَلی تغیار هٌاعة تزای ًگاّذاری در هٌاسل اعت. ؽَد

هتز هی رعذ، تا  5تزیي گیاُ آپارتواًی در عاسػ تا هحیظ  هىاى ّای عزپَؽیذُ وِ در َّای آساد ارتفاع آى تِ 

ایي فیىَط ؽزایظ داخل . تِ اعزاف تغیار تىثیز ؽذُ اعت تزي ّای ریش وؾیذُ ٍعالِ ّای آٍیشاى ٍ پزاوٌذُ 

فیىَط آهغتل . عاختواى را تِ خَتی تحول هی وٌذ ٍ تغیار هٌاعة تزای عاختواى ّای عزپَؽیذُ هی تاؽذ

ًیش تا تزگْای وؾیذُ ٍ ًیشُ ای خَد ٍ ؽاخِ ّای آٍیشاى تِ اعزاف هی تاؽذ ٍ اس لحاػ ًَری تِ دلیل ایٌىِ در 

ط ّا در سیز درختاى دیگز تِ خَتی رؽذ ٍ ًوَ هی وٌٌذ تا ًَر ون ٍ حزارت هتغییز اتالْا را جٌگلْا فیىَ

فیىَط ّا در خاوی غٌی اس هَاد آلی ٍ وَد پَعیذُ داهی عزیؼاً رؽذ ٍ ًوَ هی وٌٌذ الثتِ . تحول هی وٌٌذ

پَعیذُ داهی هی  وَد 3/1خاوثزي پَعیذُ ٍ  3/1خان تاغچِ هؼوَلی  3/1فزهَلی گلذاًی آًْا تِ صَرت 
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وَدپاؽی تِ صَرت هحلَل . تذیي تزتیة خان گلذاى فیىَط تایذ اس ًظز هَاد آلی ٍ هؼذًی غٌی تاؽذ. تاؽذ

ایي افشایؼ هخصَصاً تِ ػلت تَعؼِ رٍػ ّای تَلیذ ٍ  .پاؽی در سهاى رؽذ ٍ ًوَ فیىَعْا تَصیِ ؽذُ اعت

ماضاّای جذیذ تزای تغتزّای وؾت ؽذُ اعت پزٍرػ گیاّاى گلذاًی اعت وِ ایي اهز هَجة تَجَد آهذى ت

داهٌِ ٍعیؼی اس هَاد هٌاعة جْت وارتزد تِ ػٌَاى تغتزّای وؾت ٍجَد دارد وِ ّن تِ صَرت جذاگاًِ ٍ . 

.ّن تِ صَرت هخلَط هَرد اعتفادُ لزار هی گیزًذ

:هَاد ٍرٍػ ّا

 

ریؾِ سایی گیاّاى آپارتواًی تز  تایي تحمیك تا ّذف تزرعی ٍ اثز غلظت ّای هختلف اوغیي ٍ هحیظ وؾ

هحل اًجام . تْتزیي هحیظ وؾت صَرت گزفتٍتؼییي جٌظ فیىَط ٍ گًَِ ّای آهغتل وَییي ٍ تٌجاهیي 

پضٍّؼ گلخاًِ تحمیمی ٍ پضٍّؾی پارن تؼثت تْزاى ٍ آسهایؾگاُ تخصصی هزوش آهَسػ ٍ هؾاٍرُ گل ٍ 

اس پایِ هادری  هتز عاًتی 20 – 25اًذاسُ ّای للوِ ّای فیىَط جْت آسهایؼ در .. گیاُ پارن ؽْز هی تاؽذ

عِ هحیظ وؾت هَرد اعتفادُ تِ تزتیة ؽاهل تغتز هاعِ،هاعِ تادی ٍ پزلیت هی . عالن اًتخاب ٍ تْیِ گزدیذًذ

 .للوِ اًتخاب ؽذ 10تىزار ٍ  4تاؽذ وِ تزای ّز تیوار 

 :صفات مًرد بررسی-3- 2

 درصذ للوِ ّای ریؾِ دار ؽذُ. 1

 ِ ّای ریؾِ دار ؽذُتؼذاد للو. 2
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 عَل تلٌذتزیي ریؾِ. 3

 ٍسى تز ریؾِ. 4

 ٍسى خؾه ریؾِ. 5

تا ػٌایت تِ تؼذاد ػَاهل هَرد ًظز در ایي پضٍّؼ ٍ اثزات هتماتل آًْا اس آسهایؾات فاوتَریل جْت تزرعی 

ٍ همایغات تَعظ آسهَى چٌذ داهٌِ  اعتفادُ ؽذ ٍ ًتایج ٍ تزداؽتْای حاصلِ تَعظ تزًاهِ ًزم افشاری 

 .ای داًىي هَرد هغالؼِ لزار گزفت

 ًتایج

 مقایسٍ میاوگیه طًل بلىذتریه ریشٍ در قلمٍ َای گًوٍ َای فیکًس بىجامیه

هحیظ .. اس لحاػ هیاًگیي عَل تلٌذتزیي ریؾِ تیي هحیظ وؾتْای هَرد تزرعی اختالف هؼٌی داری ٍجَد دارد 

 .اًگیي عَل تلٌذتزیي ریؾِ اثز لاتل تَجْی داؽتِ اعت وؾت پزلیت در افشایؼ هی
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در  گًوٍ فیکًس بىجامیهکشت مختلف بسترَای میاوگیه بلىذتریه قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ  د -4-1مىحىی   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ه مختلف در گًوٍ فیکًس بىجامیه آمستل کًییبستر َای میاوگیه بلىذتریه قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ   -4-2مىحىی  

 

 مقایسٍ میاوگیه تعذاد قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ دردي گًوٍ فیکًس بىجامیه

هیاًگیي تاالتزیي للوِ ّای ریؾِ دار ؽذُ تِ تزتیة در هحیظ وؾت پزلیت ، هاعِ تادی ٍ هاعِ تیاى ؽذُ اعت 

َط تٌجاهیي تٌاتزایي فیى. ٍجَد دارد% 5هغاتك جذاٍل ٍ ًوَدارّا اختالف هؼٌی داری تیي دٍ گًَِ در عغح . 

 .تله اس ریؾِ سایی تْتزی ًغثت تِ تٌجاهیي آهغتل تزخَردار اعت
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گًوٍ فیکًس بىجامیه سٍ محیط کشت میاوگیه تعذاد قلمٍ َای ریشٍ دارشذٌ در مقایسٍ  
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 گًوٍ فیکًس بىجامیه آمستل کًییه در سٍ محیط کشتمیاوگیه تعذاد قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ  در -4-4مىحىی

 

 

 

 

 

 میاوگیه درصذ ریشٍ زایی در قلمٍ َای فیکًس بىجامیه بلک ي فیکًس بىجامیه آمستل کًئیه

 .هغاتك هؾاّذات جذاٍل تیؾتزیي درصذ ریؾِ سایی در هحیظ وؾت پزلیت دیذُ هی ؽَد

تا تَجِ تِ جذاٍل ٍ هٌحٌی ّای هزتَعِ در هحیظ وؾت هاعِ ٍ هاعِ تادی اس لحاػ آهاری اختالف هؼٌی درای 

تغتز وؾت پزلیت ٍجَد دارد اها تیي دٍ تغتز وؾت هاعِ ٍ هاعِ تادی اختالف هؼٌی داری هؾاّذُ ًوی تا 

 .تٌاتزایي تْتزیي تغتز جْت حذاوثز ریؾِ سایی تغتز پزلیت هی تاؽذ. ؽَد 
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در گًوٍ فیکًس بىجامیه آمستل کًییه در بسترَای مختلفمیاوگیه درصذ قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ  -4-5مىحىی  

 

 

 
گًوٍ فیکًس بىجامیه بلک  سٍ محیط کشتمیاوگیه درصذ قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ  در  -4-6حىیمى  
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 مقایسٍ میاوگیه يزن تر ریشٍ در دي گًوٍ فیکًس

اس هؾاّذُ جذاٍل اعتٌثاط هی ؽَد وِ تیي هٌاتغ تغییز ، در تزرعی هیاًگیي ٍسى تز ریؾِ اختالف واهال هؼٌی 

پی پی ام دیذُ هی  4000، تا تَجِ تِ جذاٍل تیؾتزیي هیاًگیي ٍسى تز ریؾِ در غلظت داری هؾاّذُ هی ؽَد 

هغاتك جذاٍل تیي دٍ گًَِ هذوَر، فیىَط . ؽَد یؼٌی ایٌىِ تفاٍت هؼٌی داری تا عایز غلظتْا ٍجَد دارد

 .تٌجاهیي تله اس هیاًگیي ٍسى تز ریؾِ تیؾتزی ًغثت تِ گًَِ دیگز تزخَردار هی تاؽذ
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یاوگیه يزن تر ریشٍ در غلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ درسٍ محیط کشت در گًوٍ فیکًس بىجامیه بلکم  

 

 مقایسٍ میاوگیه يزن خشک ریشٍ در دي گًوٍ فیکًس

در تزرعی هیاًگیي ٍسى خؾه ریؾِ تا تَجِ تِ هٌذرجات جذاٍل اختالف هؼٌی داری تیي هٌاتغ تغییز هؾاّذُ 

 . جذاٍل تیؾتزیي هیاًگیي ٍسى خؾه ریؾِ در هحیظ وؾت پزلیت هؾاّذُ هی ؽَد  تا تَجِ تِ. هی ؽَد 
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 میاوگیه يزن خشک ریشٍ در  سٍ محیط کشت  در گًوٍ فیکًس بىجامیه

 

 تحث

در تحث اثز هحیظ وؾت تز ٍسى خؾه ریؾِ ًتایج ّا تا ًتایج ػلیشادُ ٍ ّوىاراى هغاتمت داردٍ تا تَجِ تِ 

صزفِ جَیی در سهاى ٍ ّشیٌِ عَخت تِ عَری وِ عَل هذت ریؾِ سایی را تملیل  گزاًی تغتز پزلیت ٍلی

  هیذّذ پظ اعتفادُ آى همزٍى تِ صزفِ اعت

 هٌاتغ

، اثز تغتزّای وؾت تذٍى خان در رؽذ فیىَط تٌجاهیي  ، پایاى ًاهِ  1394اتزاّین سادُ ساٍیِ ٍ ّوىاراى ، 

 .َم ٍ تحمیماتوارؽٌاعی ارؽذ ، داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ػل

، اسدیاد ًثاتات ، جلذ دٍم ، تزجوِ هزتضی خَؽخَی ، اًتؾارات  1369ّارتوي ،ّارعَى تی ، دیل،ای وغتز 

 داًؾگاُ ؽیزاس
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