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  چکیده
هاي کشاورزي کارآمد، مفید، با بازده انرژي باال، دوستدار محیط ي سیستمهدف نهایی در کشاورزي پایدار توسعه        

کشاورزي ارگانیک خطوط مشترك زیادي با کشاورزي . زیست، حفظ منابع طبیعی و تضمین امنیت غذایی و کیفیت آن است
هاي افزایش تولید و کودهاي میکروبی یکی از راه. هاي شیمیایی استآن تکیه بر عدم استفاده از وروديپایدار دارد و در 

توان از کودهاي زیستی براي کاهش مشکالت در این راستا، می. کیفیت محصول بدون بکار بردن هزینه و کارگر زیاد است
کمک این کودها با . ي تولید مناسب است، استفاده کردکننده بوجود آمده بویژه براي تولید نشاي مطلوب که سرآغاز و تضمین

هاي زنده و غیر زنده، پتانسیل کاربرد در تولید نشاي افزایش رشد و نیز افزایش مقاومت به تنش ،مواد غذایی بهتر به جذب
  .ها را دارندارگانیک سبزي

  
  )EM(هاي موثررگانیزمسین، اسید هیومیک، میکروانشا، قارچ میکوریزا، نیتروک :کلید واژه

  
  مقدمه
. شودهاي زراعی باعث تخریب ساختار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاك میاستفاده از کودهاي شیمیایی دراکوسیستم      

استفاده مداوم و زیاد کودهی شیمیایی فعالیت باکتریایی و حاصلخیزي خاك را به دلیل تغییرات پی اچ و تجمع نمک، به طور 
هاي کشاورزي کارآمد، مفید، با بازده انرژي باال، ي سیستمهدف نهایی در کشاورزي پایدار توسعه). 1(دهداهش میمحسوس ک

کشاورزي ارگانیک خطوط مشترك . دوستدار محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و تضمین امنیت غذایی و کیفیت آن است
هاي کودهاي میکروبی یکی از راه. هاي شیمیایی استده از وروديزیادي با کشاورزي پایدار دارد و در آن تکیه بر عدم استفا

توان از کودهاي زیستی براي در این راستا، می. افزایش تولید و کیفیت محصول بدون بکار بردن هزینه و کارگر زیاد است
از  .است، استفاده کرد ي تولید مناسببویژه براي تولید نشاي مطلوب که سرآغاز و تضمین کننده کاهش مشکالت بوجود آمده

اسیدهاي هیومیک، نیتروکسین هاي میکوریزا، قارچ ي فسفات،هاي حل کنندهتوان به باکتريي این کودهاي زیستی میجمله
  .هاي موثر نام بردو میکروارگانیزم

سالمت خاك حفظ ي فسفات در سطح وسیع به عنوان کود زیستی به منظور افزایش تولید و هاي حل کنندهامروزه باکتري 
عناصر، ارتفاع زنی، جذب افزایش جوانه ،نخوددر ي فسفات هاي حل کنندهدر پی استفاده از باکتري). 22(شونداستفاده می

از باسیلوس، اینتروباکتر و پانتویآ  پزودوموناس، ).29(گشتحاصل و عملکرد  توده کلیستبندي، زگرهگیاه، تعداد شاخه، 
   .)11(روندي فسفات به شمار میي حل کنندههاترین باکتريشناخته

افزایش جذب آب، افزایش  ،)ریزمغذيفسفر، نیتروژن و برخی عناصر (باعث افزایش جذب مواد غذاییریزا وهاي میکقارچ
هاي ريدر ممانعت از بروز بیما). 30(شوندهاي زنده و غیرزنده، بهبود رشد، نمو و عملکرد گیاه میزبان میمقاومت در برابر تنش
ها وارد سیستم ریشه ش آنها در ریزوسفر، بخشی از ریسهپس از رویش اسپورهاي قارچی و گستر ).7(ریشه نیز موثر هستند

ه خود منجر به افزایش سیستم ک دهنده و میزان سیتوکنین را افزایش میگیاه شده و سبب کاهش غلظت اسید آبسزیک گشت
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هاي نامحلول نظیر ترشح اسیدهاي آلی حل کننده فسفاتاي نیز با هاي برون ریشهریسه .گرددآب میاي و افزایش جذب ریشه
 و برگی حدر فلفل با کاربرد قارچ گلوموس اینترادیس، نسبت سط ).24(یابدفزایش میاسید مالیک، جذب فسفر توسط گیاه ا

مشاهده شد که گوجه فرنگی  ).15(ته شدکه به افزایش میزان فسفر در گیاه مرتبط شناخ یافتها افزایش میزان آبگیري برگ
هاي گلوموس مخلوطی از قارچ ).22(هاي بیشتري بودندهاي عمودي و برگمیکوریزي داراي ماده خشک، تعداد گره، شاخه

مشاهده شد که با کاربرد  ).8(ایش دادزموسه و گلوموس فاسیکوالتوم، میزان رشد و بیوماس را در پیاز، گشنیز و ریحان را اف
 ).1(و کلروفیل تحت تنش خشکی بهبود یافت رشد ،میزان فسفر حان،چ گلوموس موسه و گلوموس اینترادیس در ریقار

. تنش خشکی سبب افزایش اسانس و عملکرد بیولوژیک پونه شد در شرایط Glomous mosseae اده از قارچ میکوریزياستف
استفاده  .)26(ب آن افزایش وزن هزار دانه گردیدمتعاقهوایی و  افزایش فسفر دراندام ر بهعیت ریشه نیز بهبود یافته و منجوض

و افزایش اسانس، بازده مصرف آب و عملکرد  از دو استرین قارچ گلوموس منجر به افزایش فسفر، منگنز و آهن در اندام هوایی
عملکرد و جذب عناصر  گزارش دادند که تعداد و اندازه گره، رشد،) 27(کوریش و همکاران ).13(درمنه شد ماده خشک در

  .توسط تلقیح با میکوریز افزایش یافت غذایی در باقال به طور قابل مالحظه اي
ده رهاي خاك به کار بور بهبود ساختار و میکروارگانیزمآیند و در خاك به منظمواد هیومیکی از تجزیه مواد آلی بوجود می 

را از طریق افزایش  )21;34(در برخی از محصوالتو کیفیت را  کمیتتواند رشد، محلول پاشی این مواد می ).17(شوندمی
مشاهده شده است که استفاده از مواد هیومیکی رشد  ).6(افزایش دهد هاي رشد،تولید تنظیم کنندهجذب مواد غذایی و 

گرم 3ک به غلظت پاشی اسیدهیومیبا کاربرد محلول ).12(دهدها را افزایش میو ریشه و جذب مواد غذایی در سبزيشاخساره 
). 25(در لیتر، میزان رشد گیاه، میوه دهی، رشد میوه و تجمع عناصر غذایی میکرو و ماکرو در پیکره رویشی خیار افزایش یافت

در ذرت پاسخی مشابه در ). 4(ک جذب نیتروژن، فسفر، آهن و مس را افزایش دادیمیودر گوجه فرنگی نیز کاربرد اسید ه
بر میزان تنفس، مقدار قند و آمینو اسیدها و انباشت مواد ). 16(لسیم، آهن، روي و منگنز مشاهده شدعناصر نیتروژن، فسفر، ک
هاي تاکنون تاثیر مثبت هیومات). 9(دهندها افزایش میها و ویروسمقاومت گیاه را در برابر بیماري غذایی نیز نقش دارند و

  ).20(یده استکلسیم، پتاسیم و آمونیوم بر رشد گیاهان به اثبات رس
وزن هزار دانه،  .)14(ي اصلی، وزن خشک و تعداد غده شدتعداد ساقهاستعمال نیتروکسین در سیب زمینی منجر به افزایش  

  ).31(نخود با استعمال نیتروکسین افزایش نشان داداه و وزن خشک شاخساره در یوزن خشک گ
هاي حاوي گونه اماي. )28(در کشاورزي ارگانیک کاربرد زیادي داردامروزه  رفته است،منشا گ 1980ام که از ژاپن در دهه اي 

هاي باکتریایی، مخمري و آکتینومایستی است که قادر به زنده مانی در کنار یکدیگر در محیط مایع مختلفی از میکروارگانیزم
ام بوکاشی به از اي ).32(ر پی داشتها را دهاي موثر، افزایش در وزن غالفدر شلغم روغنی کاربرد مکروارگانیزم ).19(هستند

بعد از کشت . استفاده کرددر گوجه فرنگی توان براي تهیه نشا میدقیقه  30ها به مدت یساندن بذرخنسبت یک در هزار  و 
 ها وتوان در جلوگیري از بیماريبه رقت یک در هزار را می 5ام اي. آبیاري کردتوان در نسبت یک تا دو در هزار بذرها می

یا موسیالژ براي بهبود کارایی توصیه  )یک دهم درصد(آلوئهبدین منظور افزودن آب  .اسپري کرد ، یک تا دو بار در هفته،آفات
ام، تسریع و بهبود هاي تیمار شده با ايگوجه .)5(باید تکرار شودروز قبل از انتقال نشا  7-15ام بوکاشی استفاده از اي .شودمی

در مقابل میزان . تولید و درصد بیشتري میوه با درجه عالی و نیز محتواي آهن و منگنر بیشتري داشتندزنی، میزان در جوانه
که به بهبود ) 23(یابدام بهبود میکارایی جذب نیتروژن با استفاده از اي ).28(پوسیدگی گلگاه نیز در مقایسه با شاهد کمتر بود

  ).34(شوده میام ارتباط دادي ریشه ناشی از کاربرد ايتوسعه
  
  نتیجه گیري 

قبیل  زتواند میزان فتوسنتز را از طریق تغییرات مورفولوژیکی اهاي مایکوریزا میمزیستی با قارچهپیشنهاد شده است که        
- می، گرددمی خزانه مدت زمانتاه کردن وککه منجر به نشا  افزایش رشد ).18(افزایش در شاخص سطح برگ، افزایش دهد

بدون کاهش در عملکرد کمی و کیفی  توانبا کاربرد قارچ میکوریزي می عالوه بر اینکه. ز نظر اقتصادي توجیه پذیر باشدتواند ا
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 ).2(به سوي کشاورزي پایدار استجویی کرد که خود گامی مهم در جهت حرکت در مصرف کودهاي فسفره و آب صرفه گیاه،
هاي میکوریز آربوسکوالر تاثیر یدند که کاربرد ترکیبی کودهاي زیستی و قارچدر لوبیا به این نتیجه رس) 3(کریمی و همکاران

اسید هیومیک از امکان استفاده ي گزارش فوق و با در نظر گرفتن با توجه به نتیجه .بیشتري نسبت به کاربرد منفرد آنها دارد
توان در تولید نشاي می ،نیز وجود دارد شدباکه قادر به افزایش جذب نیتروژن، فسفر، مس، کلسیم، آهن، روي و منگنز می

قاومت در برابر تنش را هاي زیستی ماز آنجا که تحریک کنندهاز سوي دیگر،  .ارگانیک از ادغام چند تیمار زیستی بهره برد
و تولید نشاهاي مقاوم به انتقال و افزایش  سازيفرآیند مقاوم انجامتسهیل توان در از این ویژگی می، )10(دهندافزایش می

  .یی در زمین اصلی، سود جستاگیر
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