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چکیده

ازآنجاي که در کشت هیدروپونیک کنترل شوري عناصر غذایی به طور مداوم کاري مشکل وهزینه بر است و همچنین عنا صر 
شوند.درراستاي توسعه کشاورزي پایدار ومحافظت از محیط زیست غذایی به علت سبک بودن بستر زود از دسترس گیاه خارج می 

استفاده از همزیستی قارچ هاي میکوریز می تواند مارا در این هدف کمک کند به نحوي که این قارچ ها موجب تسهیل وبهبود 
سطح قارچ از گونه جذب عناصر و آب به گیاه می شوند.طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه 

)Glomus mossea درصد در داخل بستر کوکوپیت بر روي دورقم گل شاخه بریده ژربرا(7، 0،3,5)درسطحOrenge oino and

Mali bu انجام شد.نتایج آزمایش نشان داد که کاربردقارچ میکوریزا در مقابل به گل هاي شاهد بدون مایکوریزا باعث افزایش (
وجود دارد. در مجموع نتایج این مطالعه اختالف معنی داريواي هوایی وریشه و همچنین کلروفیل شد، وزن تر و خشک اندام ه

عملکرداندام هاي هوایی وخصوصیات کیفی نشان داد که کاربرد قارچ هاي میکوریزا نقش مفید وموثري در بهبود ویژگیهاي رشد،
گل ژربرا دارد. 

AMFکشت هیدروپونیک،ژربرا، : کلمات کلیدي

مقدمه

ژربرا بومی آفریقاي جنوبی است. گیاهی است دائمی گرمسیري و حساس به سرما با ریشه هاي عمیق و گل هاي مجزا که بر 
کشاورزي پایدار بر پایه مصرف کودهاي زیستی با هدف حذف یا تقلیل ). 1980روي ساقه اي پرزدار تشکیل می شود(الرسون، 

یک راه مطلوب جهت غلبه بر این مشکالت به شمار می آید. کود هاي زیستی حاوي مواد چشمگیر در مصرف نهاده هاي شیمیاي،
نگهدارنده با جمعیت متراکم یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزي ویا به صورت فرآورده متابولیک این موجودات می باشند که 

ه در یک سیستم کشاورزي پایدار به کار می به منظور بهبود حاصلخیزي خاك و عرضه مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیا
مقدارجذبورشدیکوریزيمهايچقارباگیاهانتلقیحکهداده استنشانمتعددهايگزارش). 1387رورند(درزي وهمکاران 

افزایشآنهاعملکرد همچنینوهايبیمارومحیطیهايتنشبهآن مقاومتدنبالبهودهدمیافزایشگیاهدررااییغذمواد
).2006؛ تورجامان و همکاران،2004است(کامالیرو و همکاران،یافته

هامواد و روش

به منظور بررسی اثر قارچ هاي میکوریز آربسکوالر بر صفات کمی وکیفی دو رقم گل ژربرا در شرایط هیدروپونیک، 
Mali bu and Orenge)(شامل دو رقم گل ژربراآزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار که 

onino)7، 5/3، 0در سه سطح قارچ میکوریز آربسکوالرV/M در گلخانه 1391) در بستر کوکوپیت  در تابستان سال
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، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک گیاهجهت بررسی صفات هیدروپونیک آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد مهاباد
انجام گردید. بوته ها در همان سال از شرکت رویال نهال محالت واقع در استان مرکزي تهیه شدند.کلروفیلمیزان 

نتایج

نسبت به شاهد از نظر وزن تر اندام هاي هوایی Mali buو هم در رقم Orenge onionگیاهاهان میکوریزي هم در رقم
میانگین وزن تر اندام هاي هوایی در گیاهان میکوریزایی نسبت به شاهد در داشتند. به طوري که 05/0اختالف معنی داري در سطح 

).1شکلگرم افزایش یافت(08/377گرم به 80/298از Orenge onionگرم و در رقم62/299گرم به 46/228ازMali buرقم 

نوع دوهرمیکوریزاییگیاهانکهشدمشخصرشد،مهمیک پارامترعنوانبههواییاندامخشکوزنمیانگینمقایسۀدر
داراي اختالف معنی داري هستند، به طوري که میانگین وزن خشک اندام هاي هوایی در 05/0رقم ژربرا نسبت به  شاهد در سطح

گرم به 945/70از Orenge onionگرم و در رقم 841/74گرم به 843/60ازMali buمیکوریزایی نسبت به شاهد در رقم گیاهان
).2شکلگرم افزایش یافت(296/94

هم تفاوت آماري داشتند ومیانگین وزن تر ریشه با05/0میانگین وزن تر ریشه نیز در نمونه هاي شاهد و میکوریزایی در سطح 
372/160از Orenge onionگرم و در رقم 03/171گرم به 167/136ازMali buدر گیاهان میکوریزي نسبت به شاهد در رقم 

).1ولدگرم افزایش یافت(ج22/188گرم به 

گرم به 650/18از در گیاهان میکوریزایی نسبت به شاهد در ارقام رابطه معنی داري نشان نداد امامیانگین وزن خشک ریشه
.)1ولد(جگرم افزایش یافت763/25

، به اختالف معنی داري بودداراي 05/0میانگین میزان کلروفیل برگ نمونه هاي شاهد و میکوریزایی نیز در سطح آماري 
mg/gFwبه mg/gFw0059/0از Mali buطوري که میانگین محتواي کلروفیل کل در گیاهان میکوریزي نسبت به شاهد در رقم 

).1ولدگرم افزایش یافت(جmg/gFw0045/0بهmg/gFw0029/0ازOrenge onionگرم و در رقم 0069/0

وزن خشک اندام هواییاثر متقابل قارچ و رقم بر روي - 2- شکلگیاهوزن تراثر متقابل قارچ و رقم بر روي -1- شکل
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اثر متقابل قارچ ورقممقایسه میانگین - 1- جدول

وزن تر ریشهوزن خشک ریشهکلروفیلقارچ(%)   
c+ 00019/0b650/18b56/85

a 3.50069/0a763/25a22/188
b 70045/0a466/25a03/171

دار درصد داراي تفاوت معنی5اعداد هر گروه در هر ستون که داراي حروف مشابه هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 
نیستند.

) یکی از گسترده ترین اجتماعلت میکوریزایی بین میکروارگانیزم هاي خاك وگیاهان VAMبسکوالر (رآ-میکوریزاي وزیکوالر
تم هاي میکوریزایی وابسته به توانایی قارچ همزیست در جذب مواد معدنی یا آلی در دسترس از عالی است. عملکرد همه سیس

گیاهبازدهوافزایش رشددرآنبااليقابلیتسبببهآرباسکوالر-).  میکوریزاي وزیکوالر1994خاك می باشد(مارسجنر و دل، 
بادر مقایسهمیکوریزاییگیاهاندرنموورشد). افزایش2001اي است (پودیال ودودس، ویژهاهمیتدارايمشخصشرایطدر

گیاه تواناییآناصلیدلیل)، که1997است(اسمیت ورید،شدهبسیاري گزارشمتفاوتهايگونهدرمیکوریزاییغیرانواع
مهمترینیکی ازفتوسنتز).  2001باشد(پودیال ودودس،میمانند فسفرمعدنیعناصربرخیکارآمدجذبدرقارچباهمزیست

همزیستیممکن استروایناز.باشدمیگیاهدرکلروفیلمحتوايبهکه وابستهاستگیاهفیزیولوژیکفعالیتهايشاخص
شدههاریشهبه سمتفتوسنتزيمحصوالتگرايقاعدهجاییجابهسببکهعمل کندمتابولیسمیچالهیکعنوانبهمیکوریزي

شدمشخصتحقیقاینازحاصلنتایجاساسبر).1980باشد (الین و مور،بیشترفعالیت فتوسنتزيانجامبرايمحرکیبدینسانو
عناصرجذببهبودبهرامثبتتأثیراینتوانکه میاستمثبتیاثرشده گل ژربرا دارايبررسیپارامترهايورشدقارچ  برکه

.دادنسبتمیکوریزاییگیاهانمفیددرمعدنی

نتیجه گیري

در کشت بدون خاك گل هاي AMFنتایج به دست آمدهاز مطالعه حال حاضر منجر به این نتیجه شده است که استفاده از 
شاخه بریده ژربرا می تواند یک استراتژي بالقوه باالیی براي بهبود جذب مواد مغذي، ودر نتیجه افزایش عملکرد وعمر پس از 

با تلقیح گل رز با کودهاي زیستی در شرلیط هیدروپونیک نتایجی به 1390ذبیحی و همکاران، برداشت با کیفیت محصول می شود.
در مورد گل یاسمن و سریواستاوا گزارش 2008دست اورد که با نتالیج این تحقیق همخوانی دارد. نتایجی مشابه به وسیله جایاما،

شد
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Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on some morphological paramrters gerbera cut flower
in hydroponic conditions
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Abstract

Since salinity control in hydroponics nutrients are constantly working hard on costs Food and Na
Regardless of the style of bedding plants are out of reach early. Sustainable agricultural development
environment using Drrastay arrangement of symbiotic mycorrhizal fungi can This will help us to
improve the way that these fungi facilitate nutrient uptake and water plants are. Factorial experimental
design in a randomized complete block design with three levels of fungal species (Glomus mossea)
level 0,3.5, 7% Within the context of and double-digit cocopeat on cut Gerbera flower (Orenge oino
and Mali bu) was. Test result showed that used fungi mycorrhizal versus non- mycorrhizal control up
the increase fresh and dry weight of aerial and roots also was chlorophyll. There are significant
differences between them. Overall, the results of this study showed that the application of mycorrhiza
fungi useful and effective role in improving the growth characteristics, Gerbera flowers are organs
used quality characteristics.

Key words: hydroponics, AMF, gerbera
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