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 خالصه

رشد و میزان ذخایر بر ) Effective microorganism (EM)(ریز موجودات مفید این بررسی به منظور،ارزیابی، نقش       
 درصد  نیمآزمایش به صورت فاکتوریل شامل دو سطح صفر و  .شد انجامبهبود رشد نهال  منظور مواد غذایی  برگ بادام به

EM  درصد  33درصد و  66روز اول رشد گیاه قبل از اعمال تیمارهاي آبی شامل آبیاري کامل ،  60که به صورت محلول در
نشان داد که ریز  هاتجزیه واریانس داده. تکرار اجرا  گردید 4هاي کامل تصادفی درآب قابل نگهداري در قالب طرح بلوك

زایش رشد گیاه ، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، مقدار موجودات مفید در سطح احتمال یک درصد سبب اف
سطوح آبیاري در سطح احتمال یک درصد بر روي مقدار رشد اثر ،  گریدکلروفیل، مقدار جذب ازت، پتاسیم و فسفر برگ 

 برگ و سطح برگرشد، تعداد ت ادر صف.سبب افزایش رشد گردید) بدون تنش(معنی داري نشان داد بطوریکه آبیاري کامل 
بهترین نتیجه از اثر متقابل بین آبیاري  .درصد مشاهده شد  1بین تیمارهاي بکار برده شده اثر متقابل معنی داري در سطح 

  .گردیدحاصل  EMکامل و بکار بردن 
  

   ، ریز موجودات مفید، تنش آبیگیاه رشدبادام، نهال بذري: کلیدي هايواژه
  
  مقدمه 

ها بررسی .یش فعالیت زیستی خاك و گیاه  شودتواند سبب افزامیریزموجودات مفید است که مخلوطی از   EMترکیب     
داري و بصورت معنیکیفیت و عملکرد محصول موثر باشد  ،تواند روي کیفیت خاك ، رشد گیاه نشان داده که این ترکیب می

همراه با خاك یا  محلول   EMزمانی که ترکیب ). 1994هیگا ،ایماي و (سبب افزایش کارایی سایر عملیات انجام شده گردد
این پدیده سبب . خواهد شدهاي فتوسنتزي وتثبیت کننده ازت پاشی روي گیاه استفاده شود، سبب گسترش جمعیت باکتري

هیگا (ی گرددو افزایش سطح تثبیت ازت م رشد بیشتر گیاه و عملکرد و کیفیت باالتر از طریق افزایش سطح کارایی فتوسنتز
بعضی از سبزیجات، سویا  برنج و نیشکر و ،)1392و همکاران، شکوهیان(،باداماثر ریزموجودات مفید بر روي محصوالت .)1991،

   .است وري بهتر گزارش شدهبه منظور بهره)1995کیومانچن،(تمبرهندي، انبه ) 1995زکریا،(و مرکبات
  

  هامواد و روش
در درون ماسه مرطوب درجه سانتیگراد  4در دي ماه در دماي بذور بادام به منظور تامین نیاز سرمایی این تحقیق  در        

پایان مرحله رشد ( اوایل تیر  کامل تا تغذیه آبیاري و با هاگلدان هاي ذکرشده کشت وو در اوایل فروردین در گلدان قرارگرفته
به این .  اعمال گردید آبیتنش قبل از تیمارهاي    EM روز تیمارهاي 60در طی دوره رشد به مدت . شدند نگهداري ) اولیه 

ها با آب نسایر گلدا .ها داده شددرصد از گلدان50به غلظت نیم درصد تهیه و به   EM صورت که در هر نوبت آبیاري محلول
درصد آب قابل نگهداري  33درصد و  66، )درصد آب قابل نگهداري 100(سپس سه سطح تنش، شاهد . معمولی آبیاري شدند

میانگین وزن تر، میانگین وزن خشک، ر صفات  ظها، به منظور ارزیابی رفتارهاي مورد نپایان تیماره از اعمال گردید پس
 طرح  قالب صورت فاکتوریل  در به آزمایش این .یاداشت گردیدمیانگین سطح برگ، میانگین  تعداد برگ، میانگین  رشد 
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تکرار  4در)  EM(ریز موجودات مفید) صفرونیم درصد (با دو سطح غلظتو با سه تیمار تنش آبی   تصادفی کامل هايبلوك

 LSDهاي با استفاده از آزمون استفاده و مقایسه میانگین JUMPSبراي تجزیه و تحلیل آماري از نرم افزار . اجرا شد
)01/0P< ( و رسم نمودارها بوسیله نرم افزارExcel شد انجام. 

  
  نتایج و بحث

مقدار  سبب افزایش در سطح یک درصد تفاوت  ،نسبت به شاهد ریز موجودات مفیدنشان داد اثر  هاتجزیه واریانس داده     
گزارش نمودند )  2007(خان و همکاران ). 1جدول ( شده است،  هابرگ و خشک تعداد برگ، وزن تر سطح برگ،،  گیاهرشد

بر اساس . رشدي از جمله وزن تر وخشک  گردیده عواملفزایش اسبب   Albizia samanبر روي درخت  EMکه بکار بردن 
خالق و  و)2002(چنین نتیجه اي را وریدا . هاي بذري در خزانه شداین گزارش این ماده سبب افزایش رشد نهال

به اثرات عمیق مواد تنظیم کننده رشد،  EMافزایش عوامل رشدي گیاه  با بکاربردن  .نیز گزارش کردند) 2006،(همکاران
و بهبود قابلیت استفاده از مواد غذایی موجود در خاك قابل ) هاها، مخمرها و قارچباکتري(تولید شده توسط ریز موجودات 

ها، مقدار موثري از اکسین که باکتري ندکردگزارش ) 1991(جگنو وهمکارن ). 1989مارتین و همکاران ،(استناد است
هاي موئین و سبب جذب بیشتر مواد غذایی را تولید می کنند که سبب گسترش سطح برگ و افزایش سطح ریشه توکنینوسای

تواند به دلیل وجود بیش از این نتیجه می. گرددشود و شرایط براي رشد بیشتر گیاه فراهم میاز خاك و افزایش متابولیسم می
 EM     ها در ترکیب ها و قارچها، مخمرها ، ویروسکه مهمترین آنها باکتري باشد نوع نژاد مختلف ریز موجودات مفید 60

  ).، 2000اتاال وهمکاران،(هستند 
نتایج  حاکی از ).  1جدول (یک درصد است  نتایج این بررسی نشان داد تیمار سطوح مختلف تنش آبی داراي تفاوت در سطح

ولی  بیشترین مقدار رشد صورت گرفت)  در صد آب قابل نگهداري 100در سطح (آن است که در شرایط تیمار آبیاري کامل 
نتایج در خصوص صفات سطح برگ، تعداد . درصد آب قابل نگهداري تفاوت معنی داري مشاهده نشد 33و  66بین دو سطح 

امل نسبت به ها، بیان کننده افزایش معنی دار آنها در سطح احتمال یک درصد تیمار آبیاري کبرگ، وزن تر و خشک برگ
ها و استرس شدید آب باعث خزان زود هنگام برگ) 2004(بر اساس گزارش رومرو و همکاران ). 1جدول(سطوح دیگر است

در شرایط تنش سخت مقدار . کاهش سرعت رشد درختان بادام شد که در نتیجه سبب کاهش سطح برگ شده است
نتایج این  .گرددکه این امر سبب کاهش کارایی و دوام برگ میها در بافت ساقه درختان بادام کاهش یافته کربوهیدرات

  .باشدها میمطالعه نشان داد در شرایط تنش آبی سطح برگ و رشد به شدت کاهش یافته که دلیل آن ریزش زود هنگام برگ
ها مقایشه میانگین) 1جدول(اثر متقابل سطوح آبیاري با مصرف ریزموجودات مفید در سطح یک درصد تفاوت را نشان داد     

این بررس نشان داد که در شرایط سطح . بهبود یافته است EMها در شرایط آبیاري کامل و کاربرد نشان داد که رشد نهال
درصد آب قابل نگهداري که نهال با تنش شدید آبی مواجه بوده با بکاربردن این ترکیب داراي رشد بیشتري نسبت 33آبیاري 

اثر متقابل کاربرد ریز موجودات و آبیاري در صفات سطح برگ و تعداد .  بوده است EM ون مصرفبه سطح آبیاري کامل بد
با بکار . در شرایط تنش افزایش یافته است EMبرگ که از عوامل مهم رشد هستند محسوس بود و رشد و تعداد برگ با وجود 

یابد که وزن تر و خشک و کل بیوماس افزایش می ها، ، سطح برگ وبردن ریز موجودات مفید در محصوالت مختلف رشد شاخه
). 1999لیم و همکاران، (باشد EM  هاي بیولوژیکی  مواد موجود در ترکیبتواند رشد بهتر ریشه در نتیجه فعالیتدلیل آن می

دري و چاو(داراي اثرات مثبت بر رشد گیاه است) اکسین وجیبرالین( ریزموجودات مفید با تولید تسریع کننده هاي رشد
  ). 1994همکاران،

نیتروژن  مانند غذایی عناصر جذب قدرت نتیجه در و افزایش یافته خاك اسمزي فشار و غذایی عناصر غلظت دوره تنش در
 به با مقاومت مرتبط نشانگر یک عنوان به تواندمی تنش شرایط بیشتر در غذایی عناصر جذب امکان بنابراین و یابدمی کاهش
 هاي میزان مقاومت به خشکی نهال EM   بنابراین،  ترکیب). ،2004اساك ایدس،(قرار گیرد محاسبه مورد گیاه در خشکی
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هاي بذري بادام می در نهال EM بر اساس نتایج این تحقیق کاربرد ترکیب. بذري بادام را نسبت به شاهد افزایش داده است

هاي استفاده بهینه از آب آبیاري شود ولی الزم است، بررسیتواند سبب افرایش رشد وسایر عوامل مربوط به آن و همچنین 
هاي مناسب براي هاي مختلف این ماده بر بهبود رشد و نمو این گیاه نیز انجام گردد تا غلظتبیشتري در خصوص  اثرغلظت

   .این منظور مشخص شود
  .جدول تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه -1جدول
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