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 مرتعی ونهگ یمرفولوژیکو  رویشی هایبر شاخص (EM) ثیر کاربرد ریزموجودات مفیدأبررسی ت
 ایاسپرس علوفه

 
  اردوان قربانی -2 ،*معصومه عباسی خالکی -1

 نایرا اردبیلی، محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی ۀ دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشکد*  -1

 ایران اردبیلی، محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی ۀ دانشیار دانشکد -2

 

 

 چکیده

زنی، رشد رویشی جونهای کمک به افزایش بر( EMریزموجودات مفید ) گر رشد ماننداستفاده از مواد تسهیلمطالعه  هدف از این

در دیمزارهای رهاشده حوزه آبخیز  (sativa Onobrychisای )گونه مرتعی و باارزش اسپرس علوفهاستقرار و مورفولوژیکی و 

تکرار  3این منظور آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با به باشد.بالخلوچای اردبیل با هدف مرتعکاری و احیای این اراضی می

خشک گیاه، وزن تر و ارتفاع گیاه، قطر یقه، سطح تاج پوشش، حجم ریشه، حجم بوته، های مورد مطالعه شامل شاخصانجام شد. 

در  EMاستفاده از با نشان داد که  هاداده نتایج حاصل از تجزیه واریانسبودند.  آذین، وزن صد دانه، تعداد شاخه و گلطول ریشه

در شاخص وزن خشک ساقه  داری وجود دارد.درصد تفاوت معنی 95در سطح آماری  شاخص وزن تر ریشهگونه اسپرس در 

دار درصد بین تیمارهای مختلف اعمال شده تفاوت معنی 99ها نیز در سطح آماری دار دیده نشد و سایر شاخصتفاوت معنی

ای هثیر مثبت و مطلوبی بر شاخصأ( تEMطور کلی نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که ریزموجودات مفید ). بهاندداشته

بنابراین جهت مرتعکاری در دیمزارهای رها شده در حوزه مورد مطالعه استفاده از اند و مورد مطالعه داشته مورد بررسی در گونه

 شود.تر این گونه توصیه میزنی و رشد بهتر و استقرار موفقگر برای کمک به جوانهاین ماده تسهیل
 

 sativa Onobrychis گر، حوزه آبخیز بالخلوچای، دیمزار رهاشده،ریزموجودات مفید، مواد تسهیل کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

محیطی، باعث بروز مشکالتی در های زیستآلودگی نظر از ایجادهای اخیر صرفرویه کودهای شیمیایی در سالمصرف بی

شــیمیایی و نیز توجه به کودهای  رویهمحیطی ناشی از مصرف بیبار اقتصادی و زیستاست. پیآمدهای زیان ها شدهخاک

مهمترین و  ویــژه ریزجانداران، موجب گردیده که یکی اززی بهتوجه و متنوع موجودات خاکهای ذاتی بســیار جالبقابلیت
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 (.Bashan et al., 2004) تالش برای تولید کودهای زیســتی باشد های مورد تحقیق در مطالعات علمی روز،تریــن زمینهکاربردی

کودهای شیمیایی در افزایش حاصلخیزی خاک و تولید  عنوان جایگزینپایدار به کشاورزیکودهای زیستی در  حاضردرحال

ای شــامل انواع مختلف ریزموجودات آزادزی حقیقت مادهدر کودهای زیستی، (.Wu et al., 2005) هســتند محصوالت مطرح

منجر به  ده و دسترس تبدیل نموترس به فرم قابلدســرا از فرم غیرقابل غذایی اصلیبیولوژیکی عناصر  کــه طی فرایندهای بوده

های باکتریهایی مانند میکروارگانیسم. (;Chen, 2006 Vessey, 2003) گردندر میوزنی بهتر بذجوانه ای وریشه توسعه سیستم

 و Lactobacillus plantrum, ) الکتوباسیل (،Rhodobacter sphacrode و Rhodopseudomonas plastris) کنندهفتوسنتز

Streptococcus lactis،) مخمرها (Saccharomyses spp.) هااکتینومیست و (.Streptomyses spp ) ریزموجودات مفید در ترکیب

(EM)1 ها و هورمونتولید ترکیبات فعال زیستی مانند  که سالمتی محصول و میزان عملکرد را با افزایش فتوسنتز، وجود دارد

همراه با  EMزمانیکه  (.Higa, 2000) دهندزی، توسعه میهای خاکیرها، تسریع در تجزیه مواد فتوسنتزی و کنترل بیماآنزیم

کننده ازت شده، های فتوسنتزی و تثبیتشود، سبب گسترش جمعیت باکتریپاشی روی گیـاه اسـتفاده میصورت محلولخاک یا به

بیشتر گیاه و عملکرد و کیفیت باالتر از طریق افزایش سطح کـارایی فتوسـنتز و افـزایش سـطح تثبیـت ازت این پدیده سبب رشد 

صورت  تقویت رشد و نمو گیاهان کشت شده در زیستیدر زمینه کاربرد کودهای  یمطالعات (.1392 شکوهیان و همکاران،)گردد می

اصالح  (آزوسپیریلوم لیپوفروم و باسیلوس ،ازتوباکتر کروکوکوم) کود زیستی مختلفاستفاده از  کوددهی گیاه رازیانه با .گرفته است

شد، NPK درصد  100و  50هایبا کاربرد تنهایی غلظت های رشد گیاه در مقایسهاعث بهبود شاخهب ،NPKغلظت  شده با نصف

 2007 ,) استمرتبط  همچنین تثبیت نیتروژنتولید صفات محرک رشدی و  افزایش به نقش ازتوباکتر و آزوسپیریلوم در این که

Mahfouz & Sharaf- Eldin.) Banchio تیمارهای باکتریایی  افزایش در وزن ریشه گیاه مرزنجوش در نتیجه( 2008) و همکاران

 و همکاران Baset Miaهمچنین  .جذب ریشه و پتانسیل جذب مواد غذایی نسبت دادند های جانبی، سطحرا به افزایش ریشه

ای های موز در شرایط درون شیشهگیاهچه محرک رشد آزوسپیریلوم بر میزان رشد و عملکرد هایبا بررسی تأثیر باکتری (2010)

های حجم ریشه، طول ریشه و همچنین افزایش تشکیل ریشه تلقیح با این باکتری موجب افزایش وزن خشک ریشه، دریافتند که

در سـطح احتمـال یک درصد  نشان داد که ریزموجـودات مفیـدنیز ( 1392) همکاراننتایج مطالعات شکوهیان و  .مویین شد

 .سبب افزایش سطح برگ، کلروفیل، ذخیره پروتئین، ازت، پتاسیم و فسفر برگ شده است

و ، روغن بوده تیره بقوالت ارزش غذایی باالیی دارند و برخی دیگر منبع تأمین رنگ، فیبر، صمغ، رزین هایاری از گونهیبس

در ادی یار زیدارای ارزش بس و مرتعی تیره بقوالت که ایاهان علوفهین گیترمهماز  شوند.کود سبز مصرف می عنواناری بهیبس

                                                           
1. Effective Microorganisms 
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های جنسبه توان میشوند میمدت در مراتع های طوالنیایجاد چراگاهباعث و  ی دارندیسزاهها نقش به دامیو در تغذ بودهمراتع 

اسپرس هم برای گوسفند و هم برای  (.1387 آذرنیوند و زارع چاهوکی،) که خاصیت دارویی نیز دارد، اشاره کرد یونجه و اسپرس

دوانی باال )تا علت عمل تثبیت ازت خاک و عمق ریشهبهکند. گاو بسیار خوشخوراک است و چرای آزاد آن در دام ایجاد نفخ نمی

بازده، اراضی ، جهت احیاء و اصالح مراتع فرسوده، تبدیل دیمزارهای کمعمیق و قوی های اصلی و فرعیداشتن ریشهو  متر( 5

از )ارزش جاییکه گونه مذکور جزو گیاهان بااز آن (.1389کاشت مناسب است )جوری و مهدوی، های دسترهاشده و چراگاه

لذا مطالعه بر ( Rechinger, 1982)لحاظ حفاظت خاک و تولید علوفه و تولید شهد جهت زنبورداری و بومی استان اردبیل بوده 

ضروری  EMگر رشد مانند و استفاده از مواد تسهیلگونه های کمک به افزایش استقرار و رشد و تجدید حیات این روی روش

 .رسدنظر میبه

 

 هامواد و روش

 47◦ 45'کاری در اراضی دیم رهاشده حوزه آبخیز بالخلوچای استان اردبیل با مختصات جغرافیایی مرتعاین تحقیق به منظور 

های اردبیل، هایی از شهرستانعرض شمالی انجام شده است. این حوزه قسمت 38◦ 22'تا  37◦ 51'طول شرقی و  48◦ 23'تا 

متر از سطح  4811تا  1150باشد و در محدوده ارتفاعی کیلومتر مربع می 1058ن شود که مساحت آسرعین و نیر را شامل می

مرتعی پس از کشت در دیمزار انتخاب  ونهبر استقرار گ EMدر این مطالعه میزان تأثیر تیمارهای مدنظر از دریا واقع شده است. 

شده، مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا دیمزار موردمطالعه براساس بازدید صحرایی و مطالعات اولیه مشخص شد. پس از مشخص 

های هرز موجود پاکسازی شده و بستر کشت آماده شد. سپس زمین کردن محدوده کشت، در ابتدا سطح منطقه شخم خورده و علف

)شاهد(،  0بندی شد. تیمارهای موردمطالعه در این تحقیق عبارتند از: ریزموجودات مفید با سه سطح نظرکرتتعداد تیمارهای مدبه 

 3بصورت  چاله 15انجام شد. در هر کرت کرت(  3) تکرار 3تیمار و  3قالب طرح کامالً تصادفی با درصد. این مطالعه در  2و  1

از شرکت  sativa Onobrychis بذر گونهمتر ایجاد شد. سانتی 20متر و فاصله عمودی سانتی 30تایی با فاصله افقی  5ردیف 

پذیر پارس شیراز واقع در تهران خریداری شد. ریزموجودات مفید از نمایندگی شرکت امکانپاکان بذر اصفهان خریداری شد. 

آماربرداری از گیاهان در پایان انجام طرح و همزمان با ارائه شده است.  1مشخصات ریزموجودات مفید مورد استفاده در جدول 

صورت به از هر کرت بوته 5انجام شد. برای برداشت اطالعات گیاهی،  آنکشت شده و پایان دوره رویش  ونهاستقرار کامل گ

ارتفاع گیاه، قطر یقه، سطح تاج پوشش، حجم ریشه، حجم بوته، های مورد مطالعه مانند شاخصتصادفی انتخاب شده و از لحاظ 

و طول  قطر یقه و ارتفاع گیاه مورد بررسی قرار گرفتند.آذین ، وزن صد دانه، تعداد شاخه و گلطول ریشهخشک گیاه، وزن تر و 
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 1396)عباسی خالکی و همکاران،  گیری شدکش دقیق اندازهبا استفاده از خطدوانی گیاه است، عمق ریشهدهنده ریشه که نشان

اساس تشخیص داده شد و سپس سطح تاج بر ابتدا شکل هندسی دایره یا بیضی تاج تاج پوششسطح  دست آوردنبرای به. (الف

( محاسبه شد 1کمک روش مرسوم اتیکسون با استفاده از رابطه )به ریشه سطح های مساحت دایره یا بیضی محاسبه شدند. فرمول

  (:1387)علیزاده و همکاران، 

  سطح ریشه (2cm)ها(= * حجم ریشه π)طول ریشه *  5/0                                                                        :  1رابطه 

در آب توسط  ی تمیز شده از خاک،هاریشهها و ساقهور ساختن از روی جابجا شدن آن پس از غوطه و ساقه نیز حجم ریشه

و وزن های تر و خشک ریشه و ساقه وزنگیری شد. اندازه، مقدار آب جابجا شده در استوانهدست آوردن به ویک استوانه مدرج 

. تعداد شاخه و (ب 1396)عباسی خالکی و همکاران،  دست آمدبه 001/0نیز با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت صددانه بذر 

ها به روش توکی جهت انجام محاسبات آماری از قبیل تجزیه واریانس و مقایسه میانگینطور دقیق شمارش شد. به نیزآذین گل

 استفاده شد. 22SPSS افزاراز نرم

 

 در این مطالعه های ریزموجودات مفید مورداستفاده( ویژگی1جدول 

نوع کود 

 زیستی

تعداد ریزموجودات  ترکیبات

 مفید در ترکیب

pH 

ریزموجودات 

 (EM) مفید

مالس  آب

 نیشکر

های باکتری وراآلوئه

 فتوسنتزکننده

های باکتری

 اسید الکتیک

 120 مخمرها

 

<4 

 

 نتایج

اسپرس گونه مورفولوژی بر رشد و  ریزموجودات مفیدگر استفاده از تسهیلنشان داد که  هاداده نتایج حاصل از تجزیه واریانس

در شاخص وزن خشک ساقه تفاوت  داری وجود دارد.درصد تفاوت معنی 95در سطح آماری  شاخص وزن تر ریشهدر  ایعلوفه

 اندداشتهدار درصد بین تیمارهای مختلف اعمال شده تفاوت معنی 99ها نیز در سطح آماری دار دیده نشد و سایر شاخصمعنی

 .(2)جدول 
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 EM های مختلفغلظتتحت اثر  O. sativa گونه های مورد بررسی درشاخص: نتایج تجزیه واریانس 2جدول 

 F sig میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییر خصوصیات

 ارتفاع گیاه
(cm) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

48/2390 

13/14 

18/169 ** 

 قطر یقه  
(cm) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

92/150 

50/3 

43 ** 

 سطح تاج پوشش
(2cm) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

00/300027 

66/31818 

42/9 ** 

 سطح ریشه
(2cm) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

77/27556 

54/73 

68/374 ** 

 طول ریشه
(cm) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

06/85 

22/3 

36/26 ** 

 حجم ریشه
(3cm) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

77/6859370 

85/93642 

25/73 ** 

 وزن تر ریشه
(g) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

61/65 

04/20 

27/3 * 

 وزن خشک ریشه
(g) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

33/4842 

43/504 

9 ** 

 حجم ساقه
(3cm) 

 بین گروه

 خطا

2 

24 

4058910871 

08/96167040 

20/42  ** 

 وزن تر ساقه
(g) 

 وزن خشک ساقه
(g) 

 
 بین گروه

 خطا

 بین گروه

 خطا 

2 

24 

2 

24 

53/30060 

76/1321 

58/9 

47/8 

74/22 

 

13/1 

** 

 
ns 

 بین گروه تعداد شاخه

 خطا

2 

24 

00/133 

58/12 

57/10 ** 

 ** 98/26 44/1481 2 بین گروه آذینتعداد گل
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 دار بین تیمارهافاوت معنیعدم وجود تns:     %5دار بین تیمارها در سطح وجود تفاوت معنی *    %1دار بین تیمارها در سطح وجود تفاوت معنی **

ارائه  EMهای مختلف غلظتتحت اثر  O. sativa های رویشی و مورفولوژیکی گونهشاخصمقایسه میانگین نیز  3در جدول 

مطالعه بر هر شاخص مورداستفاده موردریزموجودات مفید شود که اثر و عملکرد کدام غلظت شده است که در آن نشان داده می

ها تأثیر مثبتی در آن شاخص EMتر بوده است و یا اینکه تیمار شاهد عدد بیشتری را به خود اختصاص داده و بیشتر و مطلوب

 اند.نداشته

 EMهای مختلف غلظتتحت اثر  O. sativa گونه های رویشی و مورفولوژیکیشاخص. مقایسه میانگین 3جدول 

 

 EM های مختلفغلظتتحت اثر  O. sativa های رویشی و مورفولوژیکی گونهشاخص. مقایسه میانگین 3جدول ادامه 

تیمارها

  

 ساقه حجم
(3cm) 

 ساقه تر وزن
(g) 

 ساقه خشک وزن
(g) 

 بذر دانه صد وزن آذینگل تعداد شاخه تعداد
(g) 

 c2/17633  b6/92  a6/10  b13  c26   b1/2  شاهد

EM 1درصد  b2/42996  a187  a3/10  a3/17  b7/40  a3/3 

EM2درصد  a1/59819  a5/197  a7/8  a6/20  a5/51  a6/3 

 .درصد ندارند 5دار در سطح احتمال تفاوت معنی توکیهاي با حروف مشابه براساس آزمون * در هر ستون ميانگين

 

 بحث و نتیجه گیری

های ارتفاع گیاه، قطر یقه، سطح تاج پوشش، سطح ریشه، تأثیر بیشتر و بهتری در شاخص EMدرصد  2در این مطالعه غلظت 

های طول ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر ساقه، تعداد شاخه و وزن صد دانه آذین داشته و در شاخصحجم ساقه و تعداد گل

 اند.نداشتهدر حجم ریشه و وزن تر ریشه اثر مطلوبی اند و اثر یکسانی داشته EMدرصد  2و  1های لظتغبذر اسپرس 
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c5/25 6/7 شاهد b b 3/683 c2/23 b3/8 a 8/1853 a7/21 b3/52 

EM 149 درصدb 3/9 b ab3/875 b7/42 a7/12 b 7/547 ab03/20 a4/89 

EM2درصد a8/56 a 4/15 a3/1048 a3/127 a3/14 b 3/197 b 42/16 a9/94 
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Jagnow و سـایتوکنین را تولیـدثری از اکسـین ؤها، مقدار مند که باکتریکرد گزارشدر تحقیق خود ( 1991ان )و همکار 

افـزایش  موئین و سبب جذب بیشتر مواد غذایی از خاک و هـایکنند که سبب گسترش سطح برگ و افـزایش سـطح ریشـهمی

های زایشی باال رفتـه و عملکـرد توان تولید جوانه گردد. بـه دنبـال آنشود و شرایط برای رشد بیشتر گیاه فراهم میمی متابولیسـم

زیســتی در محیط ریشــه )رایزوسفر( تأثیر  رســد وجود ریزموجودات ناشــی از کاربرد کودهاینظر میبه .یابـدیش مـیافـزا

کننده هــای تحریکترکیب گردیده است. این امر ممکن است تولید و ترشح یقهمنجر به افزایش قطر  مثبتی بر رشــد گیاه داشته و

دهند، می یزموجودات در خاک تولید شده و رشــد گیاه را تحت تأثیر قراررتوســط  نده رشــد کهکنهای تنظیمو یا برخی هورمون

 .مرتبط باشــد

Shehata    وEL-Khawas (2003 )را عملکرد آفتابگردان  تأثیر کود زیســتی بر پارامترهای رشــد، عملکــرد و اجزای

با  را افزایش ارتفاع بوتهها د. آنرا در مقایســه با شــاهد بهبود بخشی کیفی هایکه کاربرد آنها صفت کردندبررســی و مشخص 

ها نشــان داده اســت که افزایش بررســیهمچنین . دانستندتوجیه قابل توجه به اثر افزاینده کودهای زیستی بر رشـد رویشی

و افزایش ارتفاع (، Chandrasekar et al., 2005ه )د اورآزوسپریلوم و ازتوباکتر همراه با کاربر ارتفاع بوته ارزن بــر اثر تلقیح با

و  کودهای زیستی در رشــد .رخ داده است (Zahir et al., 2000س )ودوموناس و واسطه تلقیح بذر آن با ازتوباکتربوته ذرت به

 Leithy et) داشــتند تأثیــر مثبتنیز  ( Rosmarinus officinalisی )و رزمــار( Thymus vulgarisی )آویشن باغ قطر یقه

al., 2006 .)دهنده ی تشکیلهاترکیبات آلی تولید شده توسط باکتریEM ساکاریدها، اسیدهای نوکلئیک،  -شامل آمینواسیدها، پلی

صورت مستقیم توسط این ترکیبات بهو  کندترکیبات محرک رشد و قندها هستند که همگی آنها رشد و توسعه گیاه را تحریک می

 (. Ranjith et al., 2007گردد )شده و موجبات رشد بیشتر و بهتر آن میه جذب ریشه گیا

بر صفات ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، غلظت  EMثیر متقابل نوع کود و غلظت أت(، 1390فر )در مطالعه جهانبان و لطفی

استفاده ، بنابراین دار گردیدعلوفه تر معنینیتروژن و فسفر و پتاسیم اندام هوایی و درصد پروتئین دانه و عملکرد علوفه خشک و 

اثر ریزموجودات در مطالعه نیز ( 1392. شکوهیان و همکاران )منجر به افزایش کارایی کود دامی شد مفیدهای از میکروارگانیسم

یک  که ریزموجـودات مفیـد در سـطح احتمـال ندنشان داد های گل دو ژنوتیپ باداممفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه

تعداد جوانه گل تشکیل و همچنین درصد سبب افزایش سطح برگ، کلروفیل، ذخیره پروتئین، ازت، پتاسیم و فسفر برگ شده است. 

ن . چوبفروش خوئی و همکارادار بودو سطوح تنش، در سطح یک درصد معنی  EMغلظت ثیر ژنوتیـپ،أ، تحت تآذین()گل شده

تحــت تأثیر خود قرار  (p≤0.01) داریطور بسیار معنیکودهای زیستی وزن صددانه را به( در پژوهشی عنوان کردند که 1393)

ترتیب ــاهد نیز بهشنیتروکســین و  متعلق به تیمــار نیتراژین بود. تیمارهای بیوســوپر، طوری که بیشــینه وزن صددانه؛ بهدادند
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نشان داد که تلقیح ( 1393در مطالعه حاتمی و همکاران )میانگین تأثیر تیمارها  مقایسه. خود اختصاص دادند مراتب بعدی را به

 پاشی برگی گیاهان توسطبوته نسبت به محلول های محرک رشد موجب افزایش وزن ترترخون با باکتری ریزوم گیاهان

بوته روند مشابهی را نشان داد و  دو صفت وزن خشک برگ و اثرات تلقیح با باکتری برایهمچنین و  سوسپانسیون باکتری شد

مطالعه حاتمی بیشترین تعداد ساقه و برگ در همچنین  .صفات از تلقیح با باکتری آزوسپریلوم حاصل شد بیشترین مقدار برای این

و سودوموناس مشاهده شد. آزوسپیریلوم  پاشی برگی ترکیب دو باکتریتیمار محلول( بر روی گیاه ترخون در 1393و همکاران )

 توانند رشد گیاه را با افزایش فراهمی عناصری مانندکه می های محرک رشد گیاه هستنداز جمله باکتری استفاده شده هایباکتری

همچنین داشته باشد.  ای در رشد گیاهتوانند نقش افزایندهتثبیت کننده ازت می هایفسفر و آهن افزایش دهند و ترکیب آنها با باکتری

پوریان عارف .نیتروژن نسبت داد توان به جذب بیشتر فسفر ورشد ساقه و برگ را می ها در خاک و به تبع آنافزایش رشد ریشه

کپ تحت تنش انار رقم شیشه های مورفوفیزیولوژیکیروی پاسخبر تأثیر ریزموجودات مفید در مطالعه نیز ( 1393و همکاران )

ریشه،  اصلی، وزن تر اندام هوایی، طول )ارتفاع ساقهشده  گیریاندازه های مورفوفیزیولوژیکتمامی شاخص نشان دادند که شوری

جز نشت به( محتوی پتاسیم و سدیم وزن خشک ریشه و حجم ریشه، محتوی نسبی آب برگ، شاخص کلروفیل و نشت الکترولیت،

نتایج کاربرد این تحت شرایط شوری بود. براساس EM ن تیمار بدو طور معناداری بیشتر ازبه EMدرصد  1الکترولیت در تیمار 

 .اثرات مضر شوری را در سطوح پایین تنش کاهش دهد تواندریزموجودات مفید می

های مورد ثیر مثبت و مطلوبی بر شاخصأ( تEMطور کلی نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که ریزموجودات مفید )به

در  اند. بنابراین جهت مرتعکاری در دیمزارهای رهاشدهدرصد داشته 95و  99ح آماری وای در سطعلوفه بررسی در گونه اسپرس

 شود.تر این گونه توصیه میزنی و رشد بهتر و استقرار موفقگر برای کمک به جوانهمطالعه استفاده از این ماده تسهیلحوزه مورد

 

 مورد استفاده منابع
 

 .ص 354. اصالح مراتع. انتشارات دانشگاه تهران. 1387  .چاهوکی، م.عآذرنیوند، ح.، و زارع 

 ص. 456. شناسایی کاربردی گیاهان مرتعی. انتشارات آییژ. 1389جوری، م.ح. و مهدوی، م. 

در  بر کارایی کودهای شیمیایی و آلی( EMر )ثؤهای مثیر کاربرد میکروارگانیسمأ. بررسی ت1390فر، ا. جهانبان، ل.،  و لطفی

 .52 -43(: 2)11، آوری تولیدات گیاهیفن. ایکشت ذرت علوفه

 تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد. 1393، ب.، رشدی، م.، جلیلی، ف.، و غفاری، م. چوبفروش خوئی

 .139 -132: 103. نشریه زراعت )پژوهش و سازندگی(، در منطقه خوی (.Helianthus annuus L) آفتابگردان آجیلی
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ارزیابی اثر . 1393، پ. زاده دهجیو عباس ، ع.ا.،طوالرود سلطانی ک.، خاوازی، ج.، هادیان،، ب.، پوراسماعیلس.ف.، حاتمی، 

، شناسی خاکنشریه زیست (.Artemisia dracunculusه دارویی ترخون )کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیا

2(1 :)55- 63. 

مشهد،  مقاالت اولین همایش ملی حبوبات، (،PGPR) های ریزوبیومی بعنوان محرک رشد گیاهمعرفی باکتری. 1384. رمضانیان، ع

 .411 -407 پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد،

انار رقم  های مورفوفیزیولوژیکی. تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ1393ورزی، ی. نژاد، غ.م.، و سالحپوریان، م.، داوریعارف

 .447 -441(: 4)45 ،علوم باغبانی ایران. کپ تحت تنش شوریشیشه

تأثیر پرایمینگ نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید بر  الف. 1396عباسی خالکی، م.، قربانی، ا.، صمدی خانقاه، س و عشایری، ف.  

 .105 -93(: 53)13، زیست بومپژوهشی گیاه و  -فصلنامه علمی . Agropyron touri زنی گونه مرتعیصفات جوانه

زنی جوانه بررسی اثر تیمارهای اسموپرایمینگ و هورموپرایمینگ برب.  1396عباسی خالکی، م.، قربانی، ا.، و صمدی خانقاه، س. 

(. مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی در شرایط آزمایشگاهی) تحت تنش خشکیFestuca ovina  مرتعینه گو یهرشد اول و

 .919 -909(: 4)70ایران، 

 صفحه.  795. رابطه آب، خاک و گیاه. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 1387علیزاده، ا. 

اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر . 1392. زادهفر، ع. ایمانی، و ع. رسولنژاد، ع.، تهرانیشکوهیان، ع.ا.، غ.ح.، داوری

  .226 -217(: 2)27 ،(علوم و صنایع کشاورزی)های گل دو ژنوتیپ بادام. علوم باغبانی تشکیل جوانه

اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی . 1392، ع. زادهرسول، ع.، و - ایمانی، ع.، فرتهرانی، غ.م.،  نژادداورین، ع.ا.، شکوهیا

 .226 -217(: 2)27 ،(علوم و صنایع کشاورزی) باغبانینشریه علوم . های گل دو ژنوتیپ بادامبر تشکیل جوانه
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Abstract 

The purpose of this study was to use growth promoting material such as effective microorganisms 

(EM) to help increase plant growth, vegetative and morphological growth, and the establishment of 

a valuable range species (Onobrychis sativa) in the abandoned dry farming of Balekhlouchay 

watershed in Ardebil aims to reclamation these lands. This experiment was conducted in a completely 

randomized design with 3 replications. The studied indices included plant height, collar diameter, 

canopy cover, root volume, plant volume, fresh and dry weight of the plant, root length, 100 seed 

weight, number of branches and flower bulbs. The results of analysis of variance showed that there 

was a significant difference in root fresh weight index using EM (P<0/05). There was no significant 

difference in stem dry weight index and other indices have a significant difference (P<0/01) between 

different treatments. In general, the results of the present study showed that EM had a positive and 

desirable effect on the indices studied in the studied species. Therefore, in order to stabilize the 

abandoned dry farming in the studied area, the use of this facilitator is recommended to help 

germination and better growth and more successful stablishment of this species. 

Key Words: Effective microorganisms, Facilitators, Balekhlouchay watershed, Abandoned dry 

farming, Onobrychis sativa  

  


