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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه
 UCB1پسته تحت تنش شوری
عبدالطیف فاضلیسلمانی ،1غالمحسین داورینژاد 2و بهرام عابدی
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(تاریخ دریافت -1910/18/1 :تاریخ پذیرش)1910/12/11 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر ریزموجودات مفید ( )EMبر ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و جذب برخی عناصر غذایی در
پسته پایه UCB1تحت تنش شوری ،آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کامال تصادفی با دو فاکتور ( EMصفر و یک درصد)
و شوری ( 18 ،5 ،8/1و 19/6دسیزیمنس بر متر) در سه تکرار بر روی نهالهای یکساله انجام شد .نهالهای پسته سه ماه بعد
از اعمال شوری مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که افزایش غلظت شوری باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ،
کلروفیل  b ،aو عناصر نیتروژن  ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم برگ شد اما مقدار پرولین ،قند محلول و عناصر سدیم و کلر در مقایسه
با شاهد افزایش یافت .نتایج کاربرد  EMنشان داد که غلظت یک درصد این کود موجب افزایش مقاومت پایه  UCB1به تنش
شوری میشود .همچنین اثرات متقابل شوری و  EMبر مقدار محتوای نسبی آب برگ ،پرولین ،کلروفیل  ،bقند محلول و عناصر
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،سدیم و کلر برگ معنیدار گردید .بیشترین مقدار محتوای نسبی آب برگ ( 01/19درصد) ،کلروفیل a
( 5/09میلیگرم بر گرم وزن تر) ،کلروفیل  2/19( bمیلیگرم بر گرم وزن تر) ،عناصر نیتروژن ( 9/21درصد) ،فسفر (8/25
درصد) ،پتاسیم ( 2/61درصد) و کمترین مقدار سدیم ( 1/18میلیگرم بر گرم وزن خشک) و کلر برگ ( 12/19میلیگرم بر
گرم وزن خشک) در تیمار یک درصد  EMو سطح شوری ( 8/1دسیزیمنس بر متر) مشاهده شد .بر اساس نتایج حاصل از این
پژوهش ،کاربرد ریزموجودات مفید میتواند سبب کاهش خسارات ناشی از تنش شوری گردد.
کلمات کلیدی :پرولین ،شوری ،عناصر غذایی ،کلروفیل،

EM

 -1دانشجوی دکتری علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
 -2استاد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
 -9دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
 پست الکترونیکDavarynej@um.ac.ir :
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به خود جلب کرده ،ریزموجودات مفید ( )EM0هستند.
 EMترکیبی از میکروارگانیسمهای مفیدی است که به
صورت کنسانتره مایع میباشند .ریزموجودات مفید موجود
در این ترکیب شامل باکتریهای فتوسنتزکننده،1
مخمرها ،18باکتریهای اسیدﻻکتیک ،11قارچهای
تخمیری 12و اکتنومیستها 19میباشند (هیگا.)2888،12
این ریزموجودات مفید میتوانند از طریق افزایش فتوسنتز،
تولید ترکیبات فعال زیستی همانند هورمونها و آنزیمها،
رشد و عملکرد محصوﻻت را بهبود بخشند (دالی و
استوارت1111 ،15؛ زو 16و همکاران .)2888 ،بررسیهای
انجام شده نشان داده که این ترکیب میتواند روی کیفیت
خاک ،رشد گیاه ،کیفیت و عملکرد محصول موثر باشد
(ایمای و هیگا .)1112 ،11نتایج پژوهش شکوهیان 10و
همکاران ( )1912نشان داد که کاربرد ریزموجودات مفید
سبب افزایش سطح برگ ،ذخیرة پروتئین ،کلروفیل،
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ در دو ژنوتیﭗ بادام شده
است .همچنین نتایج تحقیق عارف پوریان و همکاران
( )1919بر روی انار رقم شیشهکﭗ نشان داد که تمامی
شاخﺺهای مورفوفیزیولوژیک اندازهگیری شده شامل
ارتفاع ساقه اصلی ،وزن تر اندام هوایی ،طول ریشه ،وزن
خشک ریشه ،محتوای نسبی آب برگ ،شاخﺺکلروفیل و
محتوای پتاسیم و سدیم برگ ،در تیمار یک درصد  EMبه
طور معنیداری بیشتر از تیمار بدون  EMتحت شرایﻂ
شوری بود .همچنین تحت شرایﻂ تنش شدید شوری
( 158میلیموﻻر) استفاده از غلظت یک درصد EM
موجب کاهش  12/5درصدی سدیم و افزایش 11/5
درصدی پتاسیم برگ ،در مقایسه با عدم کاربرد  EMشد.
اثر مثبت کاربرد ریزموجودات مفید بر روی محصوﻻت
برنج ،نیشکر ،بعضی سبزیجات ،مرکبات و سویا (زکریا،11
 )1115انبه و تمبرهندی (کیومانچین ،)1115 ،28چغندر

مقدمه
پسته ( )Pistaciavera L.از مهمترین محصوﻻت باغی
کشور ،جایگاه خاصی در تولیدات کشاورزی دارد و بخش
عمدهای از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص
داده است .اکثر باغات پسته ایران در مناطق با اقلیم
خشک و نیمه خشک با خاکهای شور (بدلیل کاهش
نزوﻻت آسمانی و افزایش بیرویه برداشت آبهای
زیرزمینی) واقع شده است .با وجود اینکه درخت پسته
مقاوم به شوری است اما این تنش یکی از مهم ترین
عوامل محدودکننده تولید محصول در این نواحی به شمار
میآید (کریمی 1و همکاران2881 ،؛ حجتنوقی و
مظفری .)2812 ،2تنش شوری موجب تغییرات
مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی در
گیاهان شده و رشد ،فتوسنتز ،سنتز پروتئین ،تنفس و
تولید انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد (گاپتا و هانگ،9
 .)2812در پسته نیز تنش شوری ،از مهمترین عوامل
تأثیر گذار بر الگوی پروتئین برگ پسته میباشد (سهرابی2
و همکاران .)2811 ،پسته  UCB1که به عنوان پایه
استفاده میشود در نتیجه گردهافشانی اینتگریما (والد
پدری) و آتالنتیکا (والد مادری) بدست آمده است .یکی از
ویژگیهای بارز این پایه سرعت رشد رویشی بینظیر آن
در مقایسه با سایر پایههای متداول در دنیا میباشد .بر
اساس پژوهشهای انجام شده ،پایههای بادامی،UCB1 ،
قزوینی و اکبری در مقایسه با سایر ارقام تحمل بیشتری به
تنش شوری داشتند (اکبری 5و همکاران2810 ،؛ مومنپور
و ایمانی .)2810 ،6رئوفی 1و همکاران ( )2828نیز تحمل
به شوری پایههای مورد مطالعه بر اساس تحمل به شوری
را بصورت زیر گزارش کردند :بادامی< قزوینی< ایتالیایی<
احمدآقایی< = UCB1اکبری.
استفاده از کودهای زیستی برای افزایش مقاومت به
تنشها ،بهبود ویژگیهای زیستی ،فیزیکی و شیمیایی
خاک و افزایش عملکرد محصوﻻت کشاورزی توصیه
میشود .یکی از کودهای زیستیکه اخیرا توجه بسیاری را

9. Effective Microorganisms
9. Photosynthetic bacteria
10. Yeasts
11. Lactic acid bacteria
12. Fermention fungi
13. Actinomycetes
14. Higa
15. Daly and Stewart
16. Xu
17. Imai and Higa
18. Shokouhian
19. Zachria
20. Keomanichanh

1. Karimi
2. Hojjat Nooghi and Mozafari
3. Gupta and Huang
4. Sohrabi
6. Akbari
7. Momenpour and Imani
8. Raoufi
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قند (آگامی 1و همکاران ،)2812 ،عملکرد گوجهفرنگی
(کلیبر 2و همکاران )2812 ،گزارش شده است .در گیاه
دارویی کاسنی تحت تنش خشکی ،بیشترین محتوای
رطوبت نسبی برگ ،رنگدانههای فتوسنتز و عملکرد گل از
تیمار آبیاری  18درصد ظرفیت زراعی خاک توام با کاربرد
 EMبدست آمد (رضایینیا و همکاران .)1916 ،کاربرد
 EMبعنوان ضد شوری باعث بهبود رشد ،عملکرد و
کیفیت ارقام خرما گردید (ال-خاواگا .)2819 ،9عالوه بر
این کوددهی با سولفور پتاسیم EM ،و کمپوست باعث
کاهش اثرات منفی شوری بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه
و مقدار عناصر غذایی در برگ پرتقال والنسیا تحت تنش
شوری شد (عبدلآل 2و همکاران .)2819 ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی تاثیر کاربرد کود زیستی  EMبر ویژگی
های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته پایه  UCB1تحت
تنش شوری انجام شد.

جلوگیری از وارد آمدن تنش ناگهانی به نهالها،
غلظتهای شوری به تدریج و در طی سه نوبت اعمال
گردید .در هر نوبت آبیاری محلول  EMبا غلظت یک
درصد تهیه و به  58درصد از گلدانها همراه با آب آبیاری
به خاک داده شد .تنش شوری نیز همزمان با تیمار EM
همراه با آب آبیاری اعمال شد به طوری که نهالها با EM
و آب شور حاوی غلظتهای مدنظر آبیاری شدند .اندازه-
گیری هدایت الکتریکی زهآب گلدانها بطور مرتب انجام
گردید .در نهایت سه ماه پس از شروع اعمال تیمارها
صفات ذیل ارزیابی شدند.
محتوای نسبی آب برگ :برای بررسی وضعیت آب گیاه،
اندازهگیری محتوای نسبی آب برگ (باستام 5و همکاران،
 )2819بر اساس فرمول زیرمحاسبه گردید:
RWC = [(FW - DW) / (TW - DW)] × 100
بطوریکه  DW ،FWو  TWبه ترتیب نشانگر وزن

تر،
خشک و آماس نمونههای برگی تهیه شده میباشد .برای
این منظور ابتدا  18عدد دیسک به قطریک سانتیمتر از
برگ وزن شد و پس از وزن ،داخل پتریدیش حاوی آب
مقطر به مدت  5تا  6ساعت در  2درجه سانتیگراد قرار
گرفت تا سلولهای برگ به حالت تورژسانس کامل درآیند.
جهت گرفتن رطوبت اضافی برگها بر روی کاغذ صافی
قرار داده شد .پس از توزین برگها ،در آون با دمای 18
درجه سانتیگراد به مدت  20ساعت قرار داده تا خشک
شوند و سپس وزن آنها اندازهگیری شد.
پرولین با استفاده از روش بیتس 6و همکاران ( )1119با
معرف ناین هیدرین و در طول موج  528نانومتر
اندازهگیری شد .برای سنجش مقدار کلروفیل از روش
لیچتنتالر )1101( 1استفاده شد به این صورت که 8/1
گرم از برگهای تازه گیاه در هاون چینی  15میلیلیتر
استون  08درصد ساییده شد و پس از صاف کردن ،جذب
آن با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موجهای  626/0و
 669/2نانومتر خوانده شد .میزان قندهای محلول با
استفاده ازروش اریگوین 0و همکارن ( )1112بر حسب
میلیگرم بر گرم بافت تازه برگ تعیین گردید .نیتروژن
موجود در برگها با استفاده از روش کجلدال ،فسفر با
روش اسپکتروفتومتری ،یونهای سدیم و پتاسیم با

مواد و روشها
به منظور بررسی نقش  EMدر کاهش صدمات ناشی از
کاربرد آب شور در پسته پایه  ،UCB1آزمایش گلدانی در
سال زراعی  16-11در منطقه خواف خراسان رضوی با
عرض جغرافیایی  92درجه و  96دقیقه و طول جغرافیایی
 68درجه و  0دقیقه و ارتفاع حدود  118از سطح دریا
انجام شد .آمار و اطالعات هواشناسی منطقه در مدت
انجام پـژوهش در جدول یک ارایه شده است .نهالهای
 UCB1یکنواخت (یکساله) تهیه گردید و به گلدانهایی به
قطر دهانه  98سانتیمتر و ارتفاع  28سانتیمتر حاوی
ترکیب خاکی با مشخصات ذکر شده در جدول  2منتقل
گردید .آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال
تصادفی با  9تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل دو
سطح ( EMغلظت صفر و یک درصد) و چهار سطح شوری
(هدایت الکتریکی ( 8/1شاهد) 18 ،5 ،و  19/6دسی
زیمنس بر متر) بود .تیمارهای شوری بر اساس شرایﻂ
طبیعی آب و خاک منطقه انتخاب شدند .آب شور با
شوری  19/6دسیزیمنس بر متر از چاهی در منطقه تهیه
و غلظتهای دیگر از آب فوق رقیق شدند .پس از استقرار
کامل نهالها ،اعمال تنش از خرداد ماه آغاز شد .به منظور

5. Bastam
6. Bates
7. Lichtenthaler
8. Irigoyen

1. Agamy
2. Kleiber
3. El-Khawaga
4. Abdelaal
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جدول  -1شرایط آب و هوایی در طول دوره آزمایش
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

میانگین دما
() . c

میانگین رطوبت
()%

میزان بارندگی
()mm

ساعات آفتابی
(ساعت)

مقدار تبخیر
()mm

1179
2278
2171
9271
9179
2571

26
96
22
16
21
11

11
670
8
8
8
8

219
22579
95170
90276
96172
92879

21171
99271
58972
15971
00872
22672

جدول  -2ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده
صفت

رس()%

سیلت()%

شن()%

بافت خاک

PH

)EC(ds/m

مقدار

29

62

19

سیلت لوم

1/1

2/15

صفت

کربن آلی()%

)%(N

فسفر قابل جذب()ppm

پتاسیم قابل جذب()ppm

ظرفیت زراعی()%

رطوبت اشباع ()%

مقدار

8/56

8/82

0/1

219

21

91/5

آب برای گیاه قابل دسترس نمیباشد (فیوزی 1و همکاران،
 .)2880تیمار  EMاز طریق تغییرات مرفولوژیکی ریشه
میزبان مثل طویل نمودن آن و همچنین وجود هیف قارچ-
های همزیست سبب جذب بیشتر آب شده و روابﻂ آبی
گیاه را بهبود میبخشد (آیوج 2و همکاران .)2815 ،این امر
سبب افزایشجذب آب نسبت به گیاهان تیمار فاقد EM
میشود .نتایج مشابهی از افزایش میزان محتوای نسبی آب
برگ در تیمار یک درصد  EMبر روی انار رقم شیشهکﭗ
تحت تنش شوری گزارش گردیده است (عارفپویان و
همکاران.)1919 ،

استفاده از دستگاه فلیمفتومتر ،کلسیم با دستگاه جذب
اتمی و کلر به روش کالریمتری اندازهگیری شد (امامی،
 .)1915تجزیه و تحلیل دادهها توسﻂ نرم افزار  SASانجام
شد .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن صورت
گرفت.
نتایج و بحث
محتوای نسبی آب برگ
نتایج نشان داد که با افزایش سطوح تنش شوری ،محتوای
نسبی آب برگ بطور قابل توجهی کاهش یافت .نتایج این
تحقیق همچنین نشان داد که کاربرد  EMدر شرایﻂ
سطوح مختلف تنش سبب حفظ محتوای نسبی آب برگ
گردید (جدول  .)2برهمکنش  EMو شوری نیز بر مقادیر
محتوای نسبی آب برگ در سطح احتمال  5درصد
معنیدار بود (جدول  .)9بیشترین میزان محتوای نسبی
آب برگ در تیمار یک درصد  EMو سطح  8/1دسی
زیمنس بر متر (معادل  01/19درصد) مشاهده شد که
نسبت به استفاده نکردن از  6 ،EMدرصد افزایش داشت
(جدول  .)2کاهش محتوای نسبی آب برگ تحت تنش
شوری توسﻂ محققین مختلفی گزارش شده است (باستام
و همکاران2819 ،؛ کریمی و صادقیسرشت .)2810 ،در
شرایﻂ تنش شوری گیاهان با یک خشکی فیزیولوژیکی
درونی مواجه میشوند و یونهای سدیم و کلر ،آب را
محصور میکنند و پتانسیل آب کاهش مییابد در نتیجه

کلروفیل  aو b

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان کلروفیل  aو
تحت تأثیر تنش شوری و  EMدر سطح احتمال یک
درصد معنیدار شد (جدول  .)9در مقابل ،برهمکنش تنش
شوری و  EMبر مقدار کلروفیل  bدر سطح احتمال یک
درصد معنیدار شد اما بر مقدار کلروفیل  aمعنیدار نبود
(جدول  .)9با افزایش شوری میزان کلروفیل  aو  bبطور
معنیداری کاهش پیدا کرد .بیشترین مقادیر کلروفیل  aو
 bدر تیمارهای  EMیک درصد و تنش شوری  8/1دسی
زیمنس بر متر و کمترین آن در تنش شوری شدید و
عدم مصرف کود حاصل شد (جدول  .)2کاهش کلروفیل
تحت شرایﻂ تنش شوری گزارش شده است (کریمی و
همکاران2881 ،؛ کریمی و صادقیسرشت2810 ،؛ رئوفی و
b

1. Fuzy
2. Auge
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی پایه UCB1پسته تحت تنش شوری و تیمار EM

منابع تغییرات

درجه آزادی

محتوای نسبی آب

کلروفیل a

کلروفیل b

1/28

8/96

21/11







910/18

شوری

9

EM

1



 EMشوری

9

*

خطای آزمایش
)CV (%

10/91

1/21

ns

5/68

8/86

*

8/11

8/82

پرولین

قند محلول
18/29
ns

96/80

**

8/21

**

2/62

1/22

16

1/00

8/82

8/886

8/92

8/812

-

1/01

9/28

9/92

5/15

9/61

* ** ،و nsبه ترتیب نشانگر معنی دار در سطح احتمال  5درصد ،یک درصد و غیر معنی دار
جدول -4مقایسه میانگینهای برهمکنش  EMو تنش شوری بر ویژگیهای فیزیولوژیکی پایه UCB1
EM

()%
8

1

کلروفیل a

کلروفیل b

پرولین

()mg/g FW

()μmol/g FW

قندهای محلول
()mg/g FW

شوری
()ds/m

محتوای نسبی آب برگ
()%

()mg/g FW

1/02cd
18/62c
12/55b
16/81a

5/96f
1/22d
1/12c
0/55b

8/1
5
18
19/6

08/11b
10/22c
60/51e
66/12e

5/15c
2/18cd
2/19de
2/22f

2/56bc
2/59bc
2/96de
2/11f

0/22e
0/06de
18/91c
11/18b

6/91e
6/62e
1/90d
1/21a

8/1
5
18
19/6

01/19a
02/19b
12/68d
61/61e

5/09a
5/21b
5/82cd
2/58ef

2/19a
2/60b
2/21cd
2/26e

در هر ستون میانگینهای دارای حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن هستند.

پایین آمدن  pHخاک میگردد که این امر باعث جذب
بیشتر آهن و منگنز میشود (گورسکی و کلیبر.)2818 ،9
این دو عنصر در تشکیل کلروفیل و پایداری کلروپالست و
سنتز تعدادی از پروتئینها نقش عمدهای دارند.

همکاران .)2828 ،بطور کلی کاهش میزان کلروفیل در
شرایﻂ تنش شوری ناشی از کاهش سنتز و افزایش تخریب
کلروفیل میباشد (سیوریتپه 1و همکاران .)2818 ،کریمی
و نصرالهپورمقدم ( )2816نیز گزارش نمودند که کاهش
کلروفیل و دیگر رنگیزههای فتوسنتزی در طول تنش
شوری عمدتا به دلیل آسیب رساندن به ساختار
کلروپالست و دستگاه فتوسنتزی در اثر غلظت بیش از حد
یونهای سدیم و کلر ،کاهش در سنتز پروتئین و همچنین
ناتوانی در سنتز کلروفیل ایجاد میگردد .از طرفی EM
باعث افزایش معنیدار کلروفیل  aو  bشد .افزایش رنگیزه-
های فتوسنتزی بوسیله کاربرد ریزموجودات مفید در
گیاهان مختلف گزارش گردیده است (عارفپویان و
همکاران1919 ،؛ شکوهیان و همکاران1912 ،؛ آگامی و
همکاران .)2812 ،اثرات مثبت کاربرد  EMدر سنتز
کلروفیلهای مختلف نشان میدهد که  EMبا بهبود
خصوصیات فیزیکی خاک و در اختیار گذاشتن آب و مواد
غذایی بیشتر (الهوردیو2و همکاران ،)2811 ،توانسته میزان
کلروفیل را افزایش دهد .عالوه بر این کود  EMموجب

براساس یافتههای آزمایش ،عدم کاربرد  EMو افزایش
سطح شوری موجب باﻻ رفتن غلظت پرولین برگ گردید
(جدول .)2اما کاربرد  EMدر شرایﻂ تنش شوری باعث
کاهش این روند صعودی شد (جدول  .)2همچنین نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که مقدار پرولین برگ نهالهای
پسته  UCB1در سطوح باﻻی تنش حدود  1/5برابر نسبت
به شرایﻂ بدون تنش افزایش پیدا کرد .افزایش تجمع
پرولین در نهالهای پسته تحت تنش شوری توسﻂ
محققین مختلفی گزارش شده است (رضوینسب 2و
همکاران2812 ،؛ اکبری و همکاران2810 ،؛ رئوفی و
همکاران .)2828 ،گیاهان برای مقابله با شوری ،پتانسیل
اسمزی خود را با ساخت و تجمع اسمولیتهایی نظیر
پرولین و گلیسینبتائین که در تنظیم اسمزی دخالت

1. Sivritepe
2. Allahverdiyev

3. Gorski and Kleiber
4. Razavi Nasab

پرولین
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دارند ،افزایش میدهند (مانیوانان .)2881 ،1در گیاهان
تحت تنش ،تجمع پرولین پاسخ دفاعی گیاه برای حفظ
فشار اسمزی سلول میباشد که با صرف انرژی زیادی
همراه است (بایر .)2881 ،2صرف انرژی زیاد جهت تنظیم
اسمزی برای مقابله با شوری باعث کاهش کارائی ریشه در
تأمین عناصر غذایی و آب برای سایر اندامها میشود و
سبب کاهش رشد اندام هوایی میگردد (کافی و استوارت،9
 .)1110ترکیب  EMمیزان پرولین را در شرایﻂ تنش به
دلیل روابﻂ آبی و تغذیهای بهتر گیاهان تحت تیمار کاهش
میدهند و قادرند شرایﻂ تنش را بهتر تحمل نموده و
کمتر دچار آسیب شوند (پورسل 2و همکاران2882 ،؛
عارفپویان و همکاران .)1912 ،در نتیجه گیاه میتواند
انرژی بیشتری را صرف رشد اندامهای هوایی کند.

معنیدار شد (جدول  .)5در مورد کلسیم اثرات ساده در
سطح یک درصد معنیدار شد (شکل  )1ولی اثرات متقابل
غیرمعنیدار بود .با افزایش سطح شوری غلظت نیتروژن،
فسفر ،پتاسیم و کلسیم برگ اندازهگیری شده بطور
معنیداری کاهش یافت .طبق نتایج حاصل بیشترین مقدار
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ مربوط به تیمار شاهد (8/1
دسیزیمنس بر متر) و مصرف کود  EMیک درصد و
کمترین مقدار آن مربوط به اعمال تنش شوری شدید
( 19/6دسیزیمنس بر متر) و بدون  EMبود (شکل .)2
نتایج آزمایش نشاندهنده تأثیر مثبت  EMبر غلظت
عناصر ذکر شده بود که با بررسیهای محمد 5و همکارن
( ،)2881جاوید و باجوا ،)2811( 6گورسکی و کلیبر
( ،)2818شکوهیان و همکاران ( ،)2819عارفپوریان و
همکاران ( )1912منطبق میباشد .ریزموجودات مفید با
ایجاد تغییرات مرفولوژیکی در ریشه سطح جذب را زیاد
کرده و شرایﻂ انتقال مواد غذایی بیشتری را فراهم میکند
(جیمز 1و همکاران .)2880 ،به نظر میرسد که EM
میتواند با افزایش فعالیت آنزیمنیترات ردوکتاز
(شوسونگ0و همکاران )2889 ،و همچنین افزایش جذب
(هیگا )1119 ،موجب افزایش غلظت نیتروژن گردد.
همچنین قارچهای موجود در  EMبا تولید آنزیم فسفاتاز،
فسفات غیرمحلول در خاک را بصورت محلول و قابل
استفاده برای گیاه تبدیل مینماید (سونگ.)2885 ،1
کودهای زیستی از جمله کود  pH ،EMمحیﻂ ریشه را
پایین آورده و از این طریق جذب بسیاری از عناصر برای
ریشه گیاه راحتتر میگردد (ساندرا 18و همکاران2882 ،؛
هان و لیی.)2886 ،11

قندهای محلول
نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد ریزموجودات مفید
بر مقدار قند برگ بیتأثیر بود .اما تأثیر تنش شوری و
برهمکنش شوری با  EMدر سطح احتمال یک درصد بر
محتوای قندهای محلول معنیدار شد (جدول  .)9با توجه
به مقایسه میانگینها بیشترین مقدار قند محلول مربوط به
تنش شدید ( 19/6دسیزیمنس بر متر) و تیمار یک
درصد  EMو کمترین آن مربوط غلظت  8/1دسیزیمنس
بر متر و عدم کاربرد کود مشاهده گردید (جدول  .)2با
افزایش شوری میزان قندهای محلول افزایش مییابد
(اکبری و همکاران .)2810 ،بیوسنتز و تجمع محلولهای
سازگار از جمله قندها یکی از واکنشهای تنظیمی مهم
گیاهان در پاسخ به تنش شوری میباشد (گاپتا و هانگ،
 .)2812به این ترتیب که گیاه قندهای محلول را در
واکوئل و سیتوپالسم انباشته میکند تا با حفاظت و تعدیل
اسمزی بتواند ادامه جذب آب ،ذخیره کربن و نیتروژن و
پاﻻیندگی رادیکالهای آزاد اکسیژن را انجام دهد .نتایج
حاضر با یافتههای پژوهش شکوهیان و همکاران ()1912
بر روی پایههای رویشی بادام تحت تنش خشکی و تیمار
 EMمطابقت دارد.

کلر و سدیم برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان غلظت سدیم و
کلر برگ تحت تأثیر تنش شوری و  EMدر سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد .همچنین برهمکنش تنش شوری
و  EMبر میزان غلظت سدیم در سطح احتمال یک درصد
و بر میزان غلظت کلر در سطح احتمال پنج درصد معنی
دار گردید (جدول  .)5کاربرد  EMموجب کاهش

عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و کلسیم برگ
تأثیر تنش شوری EM ،و برهمکنش آنها بر میزان
محتوای نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم برگ در سطح یک درصد

5. Mohamed
6. Javaid and Bajwa
7. James
8. ShouSong
9. Song
10. Sandra
11. Han and Lee

1. Manivannan
2. Bayer
3. Kafi and Stewart
4. Porcel
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس عناصر اندازه گیری شده در برگ پایه UCB1پسته تحت تنش شوری و EM

درجه
آزادی

نیتروژن
()%

فسفر
()%

پتاسیم
()%

کلسیم
()%

سدیم
()mg/gdw

کلر
()mg/gdw

منابع تغییرات
شوری

9

1/868

8/886

8/61

2/05

005

1265/29

EM

1









 * EMشوری

9

1/862



8/11



8/889



8/8882

8/91



8/16

ns

8/89

225/16



8/811

16/89



998/10



10/25

خطای آزمایش

16

8/881

8/88882

8/882

8/81

1/52

9/10

)CV (%

-

1/58

2/25

2/91

18/51

5/18

6/28

  ،و  nsبه ترتیب نشانگر معنیدار در سطح احتمال  5درصد ،یک درصد و غیر معنیدار

a
3.2

a

2.6

d

کلسیم ()%

b

2.8

c

2.4
EM+

13.6

EM-

10

5

کلسیم ()%

3

b

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0.7

سطوح شوری (دسی زیمنس بر متر)
شکل -1مقایسه میانگین اثرات ساده  EMو تنش شوری بر میزان کلسیم برگ پایه  .UCB1میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشابه هستند،
تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

می تواند خسارات ناشی از تنش شوری را در پایه
کاهش دهد.

غلظت سدیم و کلر برگ نسبت به عدم کاربرد  EMتحت
تنش شوری گردید (شکل  .)2که این با نتایج عارف
پوریان و همکاران ( )1919بر روی میزان سدیم برگ انار
رقم شیشه کﭗ مطابقت دارد .کاهش میزان سدیم با
کاربرد  EMمیتواند بدلیل جایگزینی یون آمونیوم و
کلسیم با سدیم باشد و سدیم به شکل محلول در خاک
بتدریج به ﻻیههای پایینتر پروفیل خاک نفوذ میکند .در
نتیجه آن منطقه از ریزوسفر عاری از امالح مضر میشود
که باعث افزایش فعالیتهای بیولوژیکی در این منطقه و
افزایش جذب مواد غذایی توسﻂ ریشه میگردد (بهاتیا،1
.)1111
نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد ریزموجودات مفید
موجب افزایش محتوای نسبی آب برگ ،میزان کلروفیل،
عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم برگ و کاهش
میزان سدیم و کلر برگ در گیاهان تحت تنش شوری شد.
بر اساس نتایج بدست آمده ،استفاده از ریزموجودات مفید
1. Bhatia
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EM+
g f

c

0.2
0.15
0.1

فسفر )(%

e d

a

0.25
f

d

a
d

e

g

c

2
1

0.05
0
13.6

5

10

0

0.7

13.6

سطوح شوری (دسی زیمنس بر متر)

EM-

40

b

30

d

20
f

5

f
10

EM-

a

b
f

d

e d

c

g

0
13.6

10

5

13.6

0.7

5

10

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

پتاسیم ()%

c
d

EM+

50

e

10

0.7

سطوح شوری (دسی زیمنس بر متر)

سدیم )(mg/g dw

a

EM+

3

نیتروژن ()%

EMb
d

0.3

EM+

EMb

4

0.7

سطوح شوری (دسی زیمنس بر متر)

سطوح شوری (دسی زیمنس بر متر)

60

a
b

EM+

d

50
40

d

30

e
f

f

20

کلر )(mg/g dw

c

EM-

10
0
13.6

5

10

0.7

سطوح شوری (دسی زیمنس بر متر)
شکل  -2مقایسه میانگینهای برهمکنش  EMو تنش شوری بر میزان عناصرغذایی برگ پایه  .UCB1میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف
مشابه هستند ،تفاوت معنی داری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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