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  چكيده

مناسب  امروزه استفاده از گياهان زينتي در منازل و ادارات رو به افزايش است، از طرفي يكي از مشكالت توليدكنندگان استفاده از بستر ارزان و
. هدف تحقيق جاري مقايسه رشد گياه فيكوس بنجامين ابلق در بسترهاي حاوي پرليت مي باشد. نتي مي باشدبراي پرورش سريعتر گياهان زي

پايه طرح  بر بصورت گلداني و آزمايش. بدين منظور آزمايشي با كاربرد بسترهاي مختلف حاوي پرليت بر روي فيكوس بنجامين ابلق انجام شد
تيمارها شامل نسبت . انجام شد) 1389تا اواسط ارديبهشت 1388از اواسط اسفند (ماهه 3ول يك دوره تكرار در ط 6تيمار و  6كامال تصادفي با 

پرليت به خاكبرگ، پرليت به پوسته برنج، پرليت به كوكوپيت، پرليت به كمپوست قارچ، پرليت به كمپوست پوسيده تنه درختان جنگلي و  1:1
براي بررسي رشد گياهان پارامترهايي نظير ارتفاع، قطر ساقه، تعداد . بودند) پوشال برنج% 10+ خاكبرگ % 20+ خاك منطقه % 70(تيمار منطقه 

نشان داد تأثير بستر بر روي تمام فاكتورهاي اندازه  SPSSنتايج آناليز داده ها با نرم افزار . برگ، طول برگ و عرض برگ اندازه گيري شدند
هم چنين اثر متقابل بستر و زمان تنها . در پارامترهاي ارتفاع، قطر و تعداد برگ جديد معني دار بود گيري شده معني دار بود، ولي تأثير زمان تنها

خاكبرگ داراي بيشترين عاليم رشدي از نظر % 50پرليت به % 50با توجه به نتايج اين آزمايش تيمار . بر روي تعداد برگ جديد معني دار بود
  .راين  بستر اخير مي تواند براي مراكز توليد و پرورش گياه زينتي  فيكوس بنجامين ابلق توصيه گرددبناب. پارامترهاي اندازه گيري شده بود

 رشد، فيكوس بنجامين، بستر، پرليت: كليديواژگان 

    مقدمه
ي شيشه اي كه گياهان آپارتماني براي مردم تا قرن هجدهم مفهوم واقعي نداشت، فقط در دربار بعضي از سالطين، گياهان در گرم خانه ها

در بين گياهان آپارتماني، برگ زينتي ها جايگاه ويژه اي را در تزيين آپارتمان . توسط كوره ها گرم مي شد نگهداري و پرورش مي يافت
محدوديت خاك لزوم تخصيص دادن زمين هاي موجود به كشت محصوالت استراتژيك جهت تأمين نيازهاي  .)1383كريمي، . (ها دارند

 )1386آزرمي، . (ه افزايش جهان ضرورت رويكرد به روش هاي كشت بدون خاك را روشن تر مي سازدجمعيت رو ب

 David. (از ميان بسترهاي مختلف براي كشت پرليت باغباني پيشينه خوبي براي استفاده در تكثير و بستر رشد در سرتاسر جهان دارد

and Hall ،1924( 

  ها مواد و روش
تيمار  6تكرار و  6در قالب طرح كامال تصادفي با  1389تا ارديبهشت  1388شكده پرديس طي ماههاي بهمن اين تحقيق در گلخانه دان
% 3B (50(پوسته برنج، % 50+ پرليت % 50) 2B(خاكبرگ، % 50+ پرليت % 50) 1B: (بسترها عبارت بودند از . حاوي پرليت انجام شد

تيمار ) 6B(كمپوست تنه درختان جنگلي و % 50+  پرليت % 50) 5B(ست قارچ، كمپو% 50+ پرليت % 50) 4B(كوكوپيت، % 50+ پرليت 
شايان ذكر است در طول مدت آزمايش از هيچ نوع كود و يا . پوشال برنج% 10+ خاكبرگ % 20+ خاك منطقه %  70شاهد منطقه شامل 

 13ماه آزمايش به ترتيب  3مم دماي گلخانه در طول مينيمم و ماكزي. ماده مغذي براي سرعت بخشيدن به رشد گياهان مذكور استفاده نشد
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و براي مقايسه سرعت رشد گياهان در بسترهاي مختلف فاكتورهاي ارتفاع گياه، قطر ساقه، تعداد برگ، طول . درجه سانتيگراد بود 31و 
 .استفاده شد SPSS-17براي تجزيه داده ها از نرم افزار  .برگ و عرض برگ اندازه گيري شدند

 و بحث نتايج

  :نتايج مربوط به آزمايش به تفكيك فاكتورهاي آزمايشي عبارتند از  
نشان داد تأثير بستر و زمان به تنهايي بر روي ارتفاع فيكوس بنجامين معني دار بود، در حالي  SPSS-17آناليز داده ها با نرم افزار  :ارتفاع

  .كه اثر متقابل بستر و زمان بر روي ارتفاع معني دار نبود

 
  .اثرات بستر و زمان بر روی ارتفاع گياه :١نمودار 

T1 :15  ،اسفندT2 :15  ،فروردينT3 :15 ارديبهشت  
  

آناليز تعداد برگ هاي جديد نشان داد بين بسترها اختالف معني داري وجود دارد، همچنين تأثير زمان و اثر متقابل : تعداد برگ جديد
و بدترين تيمار از لحاظ تعداد  B1با توجه به نمودار مشخص است كه بهترين تيمار مربوط به بستر . نيز معني دار بوده استبستر و زمان 

تقريبا براي همه (هم چنين روند افزايشي تعداد برگ جديد در زمان هاي مختلف مشخص است . مي باشد B5برگ جديد مربوط به بستر 
  .)وط به مرحله سوم مي باشد، يعني با گرم شدن هوا سرعت رشد گياهان افزايش يافته استتيمارها بيشترين تعداد برگ مرب

  
  اثرات بستر و زمان بر روی تعداد برگ جديد در هر گياه :٢نمودار 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
  

داد، تأثير بستر و زمان به تنهايي بر روي قطر آناليز داده مربوط به قطر ساقه در اولين ميان گره نزديك به خاك گلدان نشان  :قطر ساقه گياه
روند  3تا  1نشان مي دهد در طول مدت آزمايش از مرحله  3نمودار . كه اثر متقابل آنها معني دار نشدساقه معني دار بود، در حالي 

با توجه . (ل سرد مي باشدافزايش قطر ساقه صعودي بوده است كه به دليل مناسب بودن شرايط رشدي گياه در فصول گرم نسبت به فصو
به همين دليل در تمام بسترهاي مورد آزمون روند تغييرات در طول زمان ). به اينكه فيكوس بنجامين بومي منطقه نيمه گرمسيري است

  مي باشد B1بيشترين افزايش قطر مربوط به بستر ) B6(بعد از بستر شاهد  4ولي با توجه به نمودار . افزايش يافته است

 
  .                                             بستر و زمان بر روی قطر ساقه گياه متقابل اثر: ٤نمودار                                              .اثر زمان بر روی قطر ساقه گياه: ٣دار نمو

ي مقايسه سطح برگ گياه، تغييرات طول و عرض برگ به طور جداگانه آناليز در قسمت مواد و روش ها يادآور شديم كه برا: سطح برگ
آناليز داده هاي مربوط به طول و عرض برگهاي جديد نشان داد تأثير بستر بر روي دو فاكتور يادشده معني دار بود، در حالي كه . شدند

و كمترين  B1با توجه به نمودار ها مشخص است كه باالترين تغييرات مربوط به بستر . دتأثير زمان و اثر متقابل بستر و زمان معني دار نش
  .   مي باشد B4, B5آن مربوط به بستر 

                   
  

زينتي  نيز نشان داد سطح برگ گياه ) 2008(نتايج آزمايش المناعي و همكاران
وي خاك و پرليت در گياه زينتي گاردنيا تأثير مثبتي بر توسعه كانوپي برگ و افزايش توليد  در اين گياه گاردنيا در گلدان با نسبت مسا

پس رشد گياه در بستر پرليت بستگي به نوع بستري دارد كه به طور تركيبي در گلدان مخلوط مي شود، يا همانند بسترهاي . زينتي داشت
B3,B5  همانند بستر رشد چندان مناسبي نخواهد داشت، ياB1 هم رديف بستر شاهد و حتي بهتر از آن رشد رويشي خواهد داشت.  

اثر بستر و زمان بر روي طول برگ هاي جديد:5نمودار اثر بستر و زمان بر روي عرض برگ هاي جديد:4دارنمو
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+  2بر روي گياه ديفن باخيا نشان داد بيشترين و كمترين ميزان رشد به ترتيب مربوط به بستر خاكبرگ  1383نتايج كريمي در سال 
باال ذكر كرده اند كه سبب ايجاد  C/Nرا نسبت  كه دليل كاهش رشد در بستر اخير. بود  1پرليت +  4و پوست درخت  1پرليت 

  .گياهان بسيار ضعيف شده است كه با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد
  :شيآزما انسيوار زيجدول آنالـ 1جدول 

    ميانگين مربعات    

  درجه آزادي  منابع تغييرات
 اهيارتفاع گ

  )سانتي متر(
 قطر ساقه

  )ميلي متر(
  ديتعداد برگ جد

  طول برگ
  )لي مترمي(

  عرض برگ
  )ميلي متر(

58/157  4  بستر ** 365/0 **1/867 ****34/1054  22/230 ** 

76/371  7  زمان ****883/2 **9/2084  **88/195  16/24 ** 

411/25107/0 10  بستر در زمان ** 998/272 ** 634/357 ** 752/72 ** 
783/45 845/210 063/23 910/15069/0 90 خطا  

       %5ر بودن در سطح معني دا**       

  
  گيري كلي نتيجه

خاكبرگ از بين ساير تركيب ها براي رشد اين گياه مناسب تر % 50+پرليت% 50با توجه به نتايج آزمايش مي توان نتيجه گرفت تركيب 
  .لق استفاده كردفيكوس بنجامين اببوده است، در نتيجه مي توان از اين تركيب به عنوان بستر جديدي براي رشد بهتر گياهان 
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Abstract: Nowadays the usage of ornamental plant is increasing, in houses and offices. On the other 
providing cheap and suitable substrates is one of the producers’ problems for fast cultivation of 
ornamental plants. The purpose of current research is evaluation of growth condition of Ficus 
benjamina plant, in various substrates containing perlite. Therefore an experiment was conducted by 
mixing different pot substrates with perlite. The experiment had done with a completely randomized 
design by 6 treatments and 6 replications for 3 months (since the middle of Bahman until the middle of 
Ordibehesht). The treatments included 1:1 ratio of perlite: leafmold, perlite: rice hull, perlite: cocopeat, 
perlite: mushroom compost, perlite: natural compost of forest trees as well as a local treatment 
(composed of 70% local soil+20% leafmold+10% rice hull). For evaluation of plants growth in 
different pot mixture, parameters such as height, leaf diameters, leaf number, leaf length and leaf width 
was measured. The result of data analysis with SPSS software showed that the substrate effect was 
significant on all of the measured parameters, but the time effect was significant only on parameters 
such as height, diameters and leaf number. Moreover the interaction between substrate and time was 
significant only on leaf number.According to the result of this experiment, 1:1 ratios of perlite : 
leafmold was purposed as best growing media according to measured parameters. Thus it can be used 
for better growth result by growers of Ficus benjamina. 
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