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چکیده
- این ترکیب می.شودمیاهیخاك و گیستیزتیفعالشیتواند سبب افزایخاك، میعیطببیدر ترکدمفیموجودات زری

داري سبب افزایش کارایی سایر صورت معنیکیفیت خاك، رشد گیاه، کیفیت و عملکرد محصول موثر باشد و بهتواند روي 
در کشاورزي، پرورش آبزیان و هاي مختلف سوخت و ساز عملیات انجام شده گردد این موجودات از طریق تاثیر  بر سیستم

به ثبت رسیده ودر حد وسیعی  بر روي محصوالت باغی EMي این ترکیب امروزه تحت عنوان تجار.باشندمیدامپروري مفید
در .ها، پیاز، لوبیا، برنج، خیار، خربزه وتوت فرنگی مورد استفاده استو زراعی  از جمله انبه، گوجه فرنگی، اسفناج ، کلم

.اندبطور وسیعی مورد توجه  محققین قرار گرفتهنیزبراي مقابله با خشکیریزموجودات مفید سالهاي اخیر 

مخمرها،هاقارچي ، هاي فتوسنتزباکتري، باکتري هاي اسید الکتیک:هاي کلیديواژه

مقدمه
شود، اما عوامل داخلی و خارجی متعددي آن را تحت تأثیر توسط خصوصیات ژنتیکی کنترل میاهیاگرچه فرآیند رشد گ

یستیزتیفعالشیتواند سبب افزایاست که ميخاك، از جمله مواردیعیطببیدر ترکدمفیموجودات زری. دهندقرار می
در اولین بار توسط پروفسور تروهیگا از دانشگاه ریوکیوسهاي مفیدایده بکاربردن میکروارگانیزم).7(شوداهیخاك و گ

هاي مفید طبیعی است  که سبب افزایش مخلوطی از میکرواورگانیزمEMترکیب ).11(یافتاوکیناواي ژاپن مطرح و توسعه
تواند روي کیفیت خاك، رشد گیاه، کیفیت و ها نشان داده که این ترکیب میشود، بررسیفعالیت زیستی خاك و گیاه می
).6(داري سبب افزایش کارایی سایر عملیات انجام شده گرددمعنیصورت عملکرد محصول موثر باشد و به

EMهاي اسید الکتیکهاي انتخابی از ریز موجوداتی است که جمعیت غالب  آنها باکتريحاوي گونه)lactic acid

bacteria ( ،شاملLactobacillus plantarum, L. casei, L. lactis مخمرهاو)Yeasts (شاملSaccharomyces

cerevisiae, Candida utilisهاي فتوسنتزيو با تعداد از باکتري)photosynthetic bacteria (،Rhodopseudomonas

palustrus, Rhodobacter spaeroidesهاو اکتنومیست)Actinomycetes(شاملStreptomyces albus, S. griseus و
Aspergillus oryzae, Mucor hiemalis(هاي  تخمیريمثل قارچسایر موجودات  (Fermention fungiمی باشد.

هایی است که مقادیر زیادي قند را از طریق تخمیر به اسید باکتري هاي اسید الکتیک یک اصطالح عمومی براي باکتري
این . شوندمیزاهاي بیماريمانع رشد میکروارگانیسمشده وpHتولید اسید الکتیک سبب کاهش . کنندالکتیک تبدیل می

اي در تولید غذاهاي تخمیر شده مانند پنیر و ماست کاربرد دارند و شناخت آنها به زمان لوئی ها به طور گستردهمیکروارگانیزم
.گردبر می1857پاستور در سال 

باشند ها مخمرهاي یوکاریوتی که تک سلولی میارگانیسمکشف مخمرها توسط تاجر هلندي به نام آنتونی ون از میکرو
است که به عنوان مخمر از مهمترین مخمرهاي تجاري)sahacharomyces servicia(ساکارومایسیز سرویسیا. انجام شد

و سطح هاي غنی از قند مانند شهدمخمر زنده، در محیط. اي کاربرد فراوان داردتولید الکل و نان و مکمل مخمري تغذیه
ها فعالیت سلولی و تقسیم ریشه را ها و آنزیماین موجودات از طریق تولید مواد فعال کننده مانند هورمون. کندها رشد میمیوه

.کنندتحریک می
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-ها یافت میباشند که در مزارع برنج و دریاچهیکی از قدیمی ترین موجودات در طبیعت میيهاي فتوسنتزباکتري
هاي در تصفیه خانهعنوان یک تجزیه  کننده خوب مواد آلی هاي زیست محیطی است که بهکار برد عملی آن در زمینه. شوند

در هاي مختلف سوخت و ساز این موجودات از طریق تاثیر  بر سیستمدهد تحقیقات نشان می.باشدمیفاضالب مورد استفاده
EMهمه این موجودات با هم سازگار و بصورت همزیست در ترکیب .باشندمیمفیدکشاورزي، پرورش آبزیان و دامپروري نیز 

به ثبت رسیده ودر حد وسیعی  در ژاپن بر روي محصوالت EMاین ترکیب امروزه تحت عنوان تجاري ). 8و5. (باشندفعال می
. ها، پیاز، لوبیا، برنج، خیار، خربزه وتوت فرنگی مورد استفاده استباغی و زراعی  از جمله انبه، گوجه فرنگی، اسفناج ، کلم

EMبه  چهار فرم EMترکیب  1 ،EM 2 ،EM EMو 3 EM. استقابل عرضه 4 حاوي همه ریز موجودات مفید می 1
باشد  که میگونه از ریز موجودات 80ترکیبی از حدود EM2. از این ترکیب حاصل می شودEMباشد که سه نوع دیگر

EMدرصداز ترکیب 90حدود. شودها و مخمرها در این ترکیب یافت میانواع باکتریهاي فتوسنتزي  و قارچ هاي را باکتري3
.دهندفتوسنتزي و ده درصد دیگر آن را  سایر  ریز موجوداد مفید  تشکیل می

Em4 ها شامل ده درصد دیگر یند و سایر میکروارگانیزمنمادرصد ریز موجوداتی است که تولید اسید الکتیک می90حاوي
.شونداین ترکیب می

و عملکرد محصول موثر باشد و بصورت تیفیکاه،یخاك، رشد گتیفیکيتواند رویمبیترکنینشان داده که اهایبررس
یمحلول پاشایهمراه با خاك EMبیکه ترکیزمان).7(انجام شده گردداتیعملریساییکاراشیسبب افزاداريیمعن
سبب رشد دهیپدنیا. کننده ازت خواهدشدتیوتثبيفتوسنتزهاييباکترتیاستفاده شود، سبب گسترش جمعاهیگيرو
اثر ). 6(گرددیازت متیسطح تثبشیفتوسنتز و افزاییسطح کاراشیافزاقیباالتر از طرتیفیو عملکرد و کاهیگشتریب
)10(انبه ،يتمبرهند)5(و مرکباتایسوجات،یاز سبزیو بعضشکریبرنج و ن،)1( باداممحصوالتيبر رودیمفزموجوداتیر

- یمشیافزااهیرا در خاك  و گدیمفزموجوداتیرEMبیترک. بهتر گزارش شده استوريبه منظور بهره)3(و پنبه و ذرت
در سالهاي اخیر براي )14و13(باشدیمورد استفاده متیفیبهبود عملکرد و کيبراکیاورگانيماده در کشاورزنیادهد،

اند که مطالعات فیزیولوژي نشان داده.)12(اند مقابله با خشکی، ریزموجودات بطور وسیعی مورد توجه  محققین قرار گرفته
موضوع که همزیستی ریزموجودات باعث تحمل بهتر گیاه این ).2(شوندمیاغلب ریز موجودات باعث جذب بهتر آب از خاك

اي، فیزیولوژیکی و فیزیکی این فرآیند در نتیجه برهمکنش اثرات متقابل تغذیه. شود پذیرفته شده استبه شرایط خشکی می
ش و در ها هستند که سطح جذب ریشه را افزایچون بعضی از موجودات این ترکیب، قارچ. این موجودات بر روي گیاه است
. کنندها در گیاهانی که انشعابات ریشه کمی دارند موثرتر عمل میمسلما این گروه از قارچ). 4(جذب بیشتر آب از خاك موثرند

باشد هاي تاثیر ریزموجودات بر عوامل رشد گیاه، اثر بر جذب عناصر غدایی از جمله ازت، فسفر و پتاسیم خاك مییکی از روش
)2.(
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