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 های پستهکودهای آلی و ميکروبی بر رشد و تغذیه دانهالتأثير بررسی 

 3و عبدالرضا اخگر  2دهجیزاده، پيمان عباس 1فرداميرحسين جمالی

14/7/95 :پذیرش تاریخ      21/12/94:دریافت تاریخ  

 چکيده

ها امروزه نمحیطی استفاده از کودهای شیمیایی و باال بودن هزینه تولید آبا توجه به وجود اثرات مخرب زیست

میکروبی ای آلی و استفاده از کودهای آلی و میکروبی افزایش یافته است. تغذیه تلفیقی گیاه از طریق استفاده از کوده

لی و میکروبی بر آکودهای تأثیر باشد. به منظور بررسی یکی از اجزای الزم و حیاتی برای رسیدن به کشاورزی پایدار می

های پسته آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاماًل تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی رشد و تغذیه دانهال

نی در دو آزمایش شد. در این آزمایش بذرهای پسته رقم بادامی ریز زرند و قزوی عصر )عج( رفسنجان انجامدانشگاه ولی

متفاوت از  جدایهبا دو  حیتلق ،(0D) حیدر سه سطح )بدون تلق یباکترجداگانه پس از استریل شدن و جوانه زنی، با 

کرار ت 3درصد وزنی( با ( 4M) 4( و 2M) 2(، 0M) 0( و سه سطح کود دامی )12Dو  6D) سودوموناس فلورسنت یباکتر

 1/28فزایش اگلدان(. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر توأم باکتری و کود دامی باعث  54کاشته شدند )

هوایی در رقم بادامی ریز درصدی وزن خشک اندام 0/37درصدی وزن خشک ساقه و  6/77درصدی وزن خشک برگ، 

مصرف در تیمارهای چنین جذب تمامی عناصر پرمصرف و کمقزوینی شد. هم درصدی در رقم 0/55و  6/48، 4/60زرند و 

چنین در رقم مدرصد افزایش یافت. ه 160کود و باکتری افزایش یافت. جذب کلسیم در هر دو رقم مورد مطالعه بیش از 

صدی در 115و  114به ترتیب با افزایش  6D0Mو  6D2Mقزوینی بیشترین جذب نیتروژن و فسفر مربوط به تیمارهای 

 12D2Mو  6D2Mترتیب مربوط به تیمارهای نسبت به شاهد بود. بیشترین جذب منگنز در رقم بادامی ریز زرند و قزوینی به

و روی  بیشترین جذب آهن 12D4Mدرصدی در مقایسه با شاهد بود. در رقم قزوینی تیمار  100و  7/91و با افزایش 

دست آمده، درصدی در مقایسه با شاهد به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج به 1/88و  4/94ترتیب با افزایش به

تغذیه پسته  مشکالت زیست محیطی و گرانی کودهای شیمیایی استفاده از کودهای دامی و میکروبی برای افزایش رشد و

 شود.توصیه می

بادامی ریز زرند، سودوموناس فلورسنت، قزوینی، کود دامی واژگان کليدی:

                                                             
  ایران.عصر )عج( رفسنجان، علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ولیکارشناسی ارشد گروه دانشجوی  1

 عصر )عج( رفسنجان، ایران.گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ولی استادیار 2

 عصر )عج( رفسنجان، ایران.دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه ولی 3
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 مقدمه

ت کشاورزی کند که میزان تولید محصوالافزایش روز افزون نیاز غذایی مردم در اثر رشد سریع جمعیت ایجاب می

ید باعث شده که رویه کودهای شیمیایی، انرژی و هزینه تولافزایش یابد. اما مشکالت زیست محیطی ناشی از کاربرد بی

ای زیستی به در مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه کاربرد کوده امروزه .(29توجه به کاربرد کودهای زیستی معطوف گردد )

(. 46فی است )ترین راهبرد سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کاها و کودهای آلی با کودهای شیمیایی مهمPGPRویژه 

. به ده شودند استفااعث شده که از کودهایی که پایه میکروبی و ریز موجودات مفید داربپایدار  افزایش نیاز به کشاورزی

 ها ط بین آنخاک و سایر ریزجانداران نشان داد که رواب ،کنش بین گیاهانعالوه تحقیقات انجام شده بر روی برهم

ای آلی بر بهبود ه(. کود38) پذیر سازدهایی را برای استفاده از این موجودات در اهداف کشاورزی امکانتواند راهمی

ند که میوه و ا(. برخی از محققین گزارش کرده33گذارند )میتأثیر ه در بازار کیفیت محصول از زمان تولید تا عرض

محصوالت متداول  ها و مواد معدنی بیشتری نسبت بهاند حاوی ویتامینوسیله مواد آلی تغذیه شدهمحصوالت باغی که به

مقادیر کمتری از  ومقدار کمی نیترات ، فسفر، آهن، منیزیم، C(. عالوه بر این سطوح باالتری از ویتامین 37باشند )می

 (. 51صورت ارگانیک تولید شده بودند مشاهده شده است )فلزات سنگین در سبزیجاتی که به

های ریزوسفری محرک رشد شوند باکتریهای ریزوسفری خاک که سبب تحریک رشد گیاه میبه گروهی از باکتری

محلول و های مختلف شامل انحالل ترکیبات کمند با استفاده از روشتوانها میگویند. این باکتری( میPGPR) 1گیاه 

ها، تثبیت نیتروژن، کنترل بیمارگرهای گیاهی، نامحلول عناصر غذایی مانند فسفر و روی و در نتیجه افزایش فراهمی آن

توان به می PGPRهای (. از جمله باکتری26های گیاهی سبب افزایش رشد گیاه شوند )تولید سیدروفور و تولید هورمون

Azospirillum ،Acetobacter ،Azotobacter  وPseudomonas های مستقیم و اشاره نمود که با استفاده از مکانیسم

های ریزوسفری هستند که ترین باکتریها از مهم(. سودوموناس31شوند )مستقیم خاص باعث تحریک رشد گیاه میغیر

رقابت با سایر ریزجانداران برای عناصر غذایی و سازگاری سریع با شرایط محیطی مختلف، ها در به دلیل توانایی باالی آن

ها پتانسیل قابل توجهی در بهبود کارایی جذب عناصر غذایی مختلف (. این باکتری49شوند )ها یافت میدر بیشتر محیط

 یشیو زا یشیبرای رشد نرمال رو یهان عالگیاسایر پسته مانند  (. درخت39اند )و افزایش رشد گیاه از خود نشان داده

تواند سالمت گیاه پسته و تولید محصول آن را تحت نیاز دارد. تعادل بین عناصر مختلف می یضرور ییبه عناصر غذا

ویژه کودهای دامی در مقایسه با کودهای شیمیایی دارای مقادیر زیادی مواد آلی کودهای آلی به (.48) تأثیر قرار دهد

                                                             
1 Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
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مرور این عناصر را در ویژه نیتروژن و فسفر به شمار آیند و بهتوانند به عنوان منابعی غنی از عناصر غذایی بهمی هستند و

توانند با بهبود ساختمان فیزیکی خاک تا حدی سبب تعادل در بخش شیمیایی دهند. این کودها می اختیار گیاهان قرار

، بافت نامناسب pHهای خاک از قبیل عدم وجود ساختمان مناسب در اغلب مناطق، باال بودن دلیل محدودیت(. به2شوند )

کاری اجتناب ناپذیر صورت کودهای حیوانی در مناطق پستهخاک و طوالنی بودن فواصل آبیاری، استفاده از مواد آلی به

ای دامی مختلف )گوسفندی، گاوی و مرغی( باشد و نیاز است حداقل هر دو سال یکبار به مقدار کافی از انواع کودهمی

کاربرد همزمان کود آلی )گاوی( و تأثیر (. بنابراین در این تحقیق سعی شده تا 12به صورت چالکود استفاده گردد )

های پسته در جهت بهبود تغذیه گیاه و کاهش مصرف میکروبی )سودوموناس فلورسنت( بر افزایش رشد و نمو دانهال

 بررسی شود.کودهای شیمیایی 

 هامواد و روش

های مختلف سودوموناس فلورسنت بر رشد و تغذیه دو رقم پسته به منظور بررسی اثر کود دامی به همراه جدایه

با سه  یدر قالب طرح کامالً تصادف لیصورت فاکتوربه یاآزمون گلخانه کبادامی ریز زرند و قزوینی به صورت جداگانه، ی

 ح،ی)بدون تلق در سه سطح ی( و باکتریدرصد وزن 4و  2 ،0در سه سطح ) گاویتکرار انجام شد. فاکتورها شامل کود 

 بود. ( D12و  D6) اتفسف گی باالیکنندحلبا توان سودوموناس فلورسنت  یبا دو جدایه متفاوت از باکتر حیتلق

 آناليز خاک و کود

(، قابلیت 45ای )در خمیر اشباع توسط الکترود شیشه pHبرخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله 

(، غلظت روی، آهن، مس و منگنز 50(، کربن آلی )19هدایت الکتریکی عصاره اشباع، بافت به روش هیدرومتر )

(، کلسیم و منیزیم در 42روش اولسن ) (، فسفر به20(، نیتروژن به روش کجلدال )34) DTPAگیری شده با عصاره

( و پتاسیم به روش استات آمونیوم و قرائت با دستگاه 44) EDTAعصاره اشباع به روش کمپلکسومتری و تیتراسیون با 

توسط  pHچنین برخی از خصوصیات فیزیکی کود دامی گاوی از جمله (. هم1گیری شدند )جدول ( اندازه32فتومتر )فلیم

( و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع اندازه گیری شد. سپس یک گرم از نمونه پودر شده کود 45ای )الکترود شیشه

نرمال  2پس از هضم با اسید کلریدریک روش خشک سوزانی خاکستر شده و  درجه سلسیوس به 550در دمای 

، GBC Avanta ver.1.33 (23) مدلی دستگاه جذب اتمی وسیلهو عناصر آهن، منگنز، روی و مس )به گیری شدعصاره

وسیله دستگاه اسپکترفتوومتر مدل به ( و قرائت21(، فسفر به روش چاپمن ویرات )43فتومتر )ی فلیموسیلهپتاسیم به

PG instrument T80 UV/VIS کلسیم و منیزیم به روش کمپلکسومتری و تیتراسیون با ساخت کشور استرالیا ،EDTA 

 (.2گیری شدند )جدول ( اندازه20( و نیتروژن به روش کجلدال )44)
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 گاوی مورد مطالعهبرخی خصوصيات فيزیکی و شيميایی کود دامی  -2جدول 

pH EC منگنز روی مس آهن  منیزیوم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن 

 1-dSm %  1-mg kg 

45/7 1/12 84/0 44/0 87/1 02/1 41/0  4324 6/33 0/62 268 

 

 

*برخی خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مورد مطالعه -1جدول   

 منیزیم کلسیم منگنز روی مس آهن پتاسیم فسفر pH EC نیتروژن ماده آلی شن سیلت رس بافت

%  dSm-1 mg kg-1 
meq L-1 

 4/16 0/26 50/3 72/3 61/3 54/3 350 23/5 97/1 51/7 049/0 17/0 49 41 10 لوم

 گیری شده استگیری شده است؛ فسفر به روش اولسن و پتاسیم با استات آمونیوم عصارهعصاره DTPAروی و منگنز با : آهن، مس، *
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 ایآزمایش گلخانه

دقیقه در  10پس از جداسازی پوست سخت و ضدعفونی سطحی )پسته دو رقم  یاندازههم یهاقبل از کاشت، ابتدا بذر

ساعت  24شستشو با آب مقطر استریل برای حذف محلول وایتکس( به مدت بار  10تا  8درصد و سپس  10محلول وایتکس 

درجه  25آگار قرار داده و در دمای -دار شدن بر روی واتردر یک ظرف سر بسته استریل خیسانده و بذرها جهت جوانه

خاک با بافت  با یک یگرملویک 5 یکیپالست یهاگلدان دار شدن درون انکوباتور نگهداری شدند.سلیسیوس تا زمان جوانه

ند. دو جدایه سودوموناس فلورسنت از کلکسیون باکتری پر شدپس از اضافه کردن مقدار مناسب کود دامی شور  ریمتوسط و غ

ارایه شده است  3عصر رفسنجان تهیه گردید. خصوصیات محرک رشدی این دو جدایه در جدول گروه علوم خاک دانشگاه ولی

کشت داده شدند و پس از همسان نمودن جمعیت  1NBاعت درون محیط کشت مایع س 48ها به مدت (. جدایه4)

در هر لیتر محیط کشت( به عنوان مایه تلقیح، مورد استفاده قرار گرفتند. در هر میلی 5×710ها )با جمعیت سوسپانسیون

هفته تعداد گیاهان در هر دو رقم به چهار گیاه کاهش یافت.  4پس از . شدنددار شده کشت بذر پسته جوانه 8گلدان تعداد 

شدند. برای برداشت  یداردر گلخانه نگهماه  4مدت به ی واریآب یدر حد رطوبت زراع یروش وزن مقطر و به آبها با گلدان

 48مدت های کاغذی، بهقرار گرفتن در پاکت ها ووشوی نمونهابتدا بخش هوایی گیاهان از محل طوقه قطع شد. پس از شست

وزن  توزین پس ازد. یها به حد ثابتی رستا وزن آن نددرجه سلسیوس قرار داده شد 70تا  65ساعت در آون با درجه حرارت 

جه در 550در دمای  پودر شدههای برای تهیه عصاره، یک گرم از نمونه آسیاب پودر شدند. ها باخشک اندام هوایی، نمونه

و عناصر آهن،  گیری شدعصارهنرمال  2پس از هضم با اسید کلریدریک روش خشک سوزانی خاکستر شده و  سلسیوس به

سنجی و (، پتاسیم به روش شعله23) GBC Avanta ver.1.33 ی دستگاه جذب اتمی مدلوسیلهمنگنز، روی و مس به

 PG instrument وسیله دستگاه اسپکترفتوومتر مدلبه ( و21) راتپ (، فسفر به روش چاپمن و43فتومتر )ی فلیموسیلهبه

T80 UV/VIS کلسیم و منیزیم به روش کمپلکسومتری و تیتراسیون با ساخت کشور استرالیا ،EDTA (44و نیتروژن به ) روش

 گیری شد.( اندازه20کجلدال )

 آناليز آماری

انکن در سطح احتمال دای ها با استفاده از آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین SASتجزیه آماری با استفاده از نرم افزار 

 پنج درصد صورت گرفت.

                                                             
1 Nutrient Broth 



 های پستهکودهای آلی و میکروبی بر رشد و تغذیه دانهال تأثیربررسی 

46 
 

 

 نتایج و بحث

  یشیرو یپارامترهافلورسنت بر  سودوموناس هایجدایهو  یکود دامتأثير  

ها بر پارامترهای رویشی ارقام بادامی ریز زرند و قزوینی در باکتری، کود دامی و اثر متقابل آن تأثیرنتایج تجزیه واریانس 

هوایی در سطح یک درصد و بر تیمار باکتری بر وزن خشک اندام تأثیرنشان داده شده است. در رقم بادامی ریز زرند  4جدول 

داری نداشت. در رقم معنیتأثیر  ما بر وزن خشک برگ از لحاظ آماریدار شد اوزن خشک ساقه در سطح پنج درصد معنی

در سطح  دار داشت و بر وزن خشک ساقهمعنی هوایی در سطح یک درصد تأثیررگ و اندامقزوینی باکتری بر وزن خشک ب

دار در معنی هوایی تأثیربر وزن خشک ساقه و اندام دار شد. تیمار کود دامی در رقم بادامی ریز زرندپنج درصد دارای اثر معنی

دار داری نداشت. در رقم قزوینی نیز تیمار کود دامی توانست اثر معنیسطح پنج درصد داشت اما بر وزن خشک برگ اثر معنی

داری بر وزن خشک ساقه معنی ی داشته باشد لیکن از لحاظ آماری تأثیرهوایزن خشک برگ و اندامدر سطح یک درصد بر و

 دار شد. باکتری و کود دامی بر تمامی پارامترهای رویشی در سطح پنج درصد معنی دو رقم تأثیرچنین در هر نداشت. هم

 

 های سودوموناس فلورسنت مورد مطالعهفسفات(، توليد سيدروفور و اکسين جدایهکلسيمتوان انحالل فسفر )تری -3جدول

 اکسین  سیدروفور قطر هاله به کلونی  انحالل فسفر  

 (µg ml-1)  روز ششم روز چهارم روز دوم  pH (µg ml-1) قطر هاله به کلونی  جدایه

6D  78/1 705 01/4  14/2 32/2 09/2  99/2 

12D  57/1 656 28/3  60/2 71/2 41/2  38/2 

 قزوینیتجزیه واریانس اثر باکتری و کود دامی بر پارامترهای رویشی رقم بادامی ریز زرند و  -4جدول 

 میانگین مربعات 

 وزن خشک اندام هوایی وزن خشک ساقه وزن خشک برگ درجه آزادی منابع تغییرات

 ns143/0 *267/0 **787/0 2 باکتری

 ns069/0 *155/0 *424/0 2 کود دامی

 234/0* 072/0* 129/0* 4 باکتری و کود دامی

 97/1 090/0 092/0 18 خطا

CV )84/7 9/17 2/10  )بادامی ریز زرند 

 481/1** 165/0* 673/0** 2 باکتری

 ns095/0 **178/1 722/0** 2 کود دامی

 330/0* 103/0* 154/0* 4 باکتری و کود دامی

 14/2 758/0 75/1 18 خطا

CV )86/7 9/13 6/10  )قزوینی 

 بودندار دار بودن در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنیبه ترتیب معنی ns**، * و 
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( نشان داد در 5هوایی ارقام پسته )جدول اقه و اندامنتایج مقایسه میانگین اثر باکتری و کود دامی بر وزن خشک برگ، س

و  12D4Mو  6D0M ،6D4Mترتیب مربوط به تیمارهای هوایی بهرقم بادامی ریز زرند بیشترین وزن خشک برگ، ساقه و اندام

درصدی این  0/37و  6/77، 1/28بود که باعث افزایش  6D2Mو  12D2M ،6D2Mترتیب مربوط به تیمارهای در رقم قزوینی به

توانست  6Dدرصدی در رقم قزوینی نسبت به شاهد گردید. جدایه  0/55و  6/48، 4/60ها در رقم بادامی ریز زرند و شاخص

زرند افزایش گرم در گلدان در رقم بادامی ریز  43/4به  88/3و  34/1به  04/1ترتیب از هوایی را بهوزن خشک ساقه و اندام

دار وزن خشک برگ، ساقه و باعث افزایش معنی 12Dدار بود. در رقم قزوینی جدایه دهد که این افزایش از لحاظ آماری معنی

درصد وزنی کود دامی  2و  4گرم در گلدان شد. سطوح  68/4به  92/3و  58/1به  31/1، 09/3به  6/2ترتیب از هوایی بهاندام

هوایی در درصدی وزن خشک اندام 57/9و  31/9درصدی وزن خشک ساقه و  2/19و  22دار معنیترتیب باعث افزایش به

هوایی را ( توانست وزن خشک برگ و اندام2Mرقم بادامی ریز زرند شدند. در رقم قزوینی تیمار دو درصد وزنی کود دامی )

تواند ناشی از افزایش فتوسنتز به خشک برگ می دار افزایش دهد. افزایش وزنطور معنیدرصد و به 7/17و  3/20ترتیب به

دلیل توان زیاد کود دلیل افزایش فراهمی عناصر در خاک در حضور کود و باکتری باشد. افزایش وزن خشک ساقه احتماال به

است. مثبت بر بیوماس گیاه بوده تأثیر  مصرف و در نتیجهدامی در جذب آب و فراهمی مطلوب عناصر غذایی پرمصرف و کم

میزان عناصر بیشتری در اختیار گیاه برای ری احتماالً توان نتیجه گرفت با افزایش میزان کود دامی و حضور باکتبنابراین می

هوایی قرار گرفته است. سبطی و افزایش رشد رویشی، افزایش طول ساقه و در نتیجه افزایش وزن ساقه و وزن خشک اندام

بر میزان دسترسی و تامین عناصر مورد  تأثیررد همزمان کود زیستی میکروبی و کود آلی با ( بیان کردند که کارب8همکاران )

داری را در بر داشته است. از این رو حضور کودهای زیستی نیاز گیاه و افزایش طول دوره رویشی، افزایش رشد رویشی معنی

تر مناسب و پیامد آن دسترسی مطلوب گیاه به عناصر تواند با ایجاد یک بسهای مختلف کشاورزی پایدار میمیکروبی در نظام

های منتخب باکتری سودوموناس های انجام شده تلقیح بذر پسته با جدایهغذایی، موجبات بهبود رشد گیاه گردد. در پژوهش

وایی ههای پسته و در نتیجه افزایش وزن خشک ساقه و اندامفلورسنت موجب افزایش سطح و وزن خشک برگ، ارتفاع نهال

فرنگی شد که این (. پژوهشگران بیان کردند افزایش کود دامی و باکتری باعث افزایش وزن خشک برگ گیاه گوجه4گردید )

(. نتایج آزمایشات نشان 1دلیل افزایش کارایی دستگاه فتوسنتزی در اثر اضافه شدن کود و باکتری بوده است )افزایش وزن به

کننده فسفر به همراه کود آلی باعث افزایش رشد و وزن خشک تثبیت کننده نیتروژن و حلداد استفاده از کودهای بیولوژیک 
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های محرک کمپوست و باکتری(. پژوهشگران بیان کردند که افزایش کود زیستی از جمله کود دامی و ورمی52گیاه ذرت شد )

 (.6غالف گیاه لوبیا شده است )رشد گیاه مانند سودوموناس سبب افزایش وزن خشک، افزایش تعداد دانه و وزن 

 مقایسه ميانگين اثر باکتری و کود دامی برپارامترهای رویشی رقم بادامی ریز زرند و قزوینی )گرم در گلدان( -5جدول 

 هواییوزن خشک اندام وزن خشک ساقه وزن خشک برگ  

 رقم بادامی ریز زرند منابع تغییرات

0M 
0D b49/2 c833/0 b32/3 

6D a19/3 ac12/1 a32/4 

12D ab94/2 ab32/1 a26/4 

2M 
0D ab04/3 ab26/1 a30/4 

6D a08/3 ab43/1 a52/4 

12D ab00/3 ac22/1 a23/4 

4M 

0D ab98/2 bc04/1 a02/4 

6D ab96/2 a48/1 a45/4 

12D a08/3 ab47/1 a55/4 

 رقم قزوینی 

0M 

0D b05/2 b11/1 c16/3 

6D a99/2 ab45/1 ab44/4 

12D a76/2 a63/1 ab39/4 

2M 
0D a84/2 a62/1 ab46/4 

6D a24/3 a65/1 a90/4 

12D a29/3 ab47/1 ab77/4 

4M 

0D a93/2 b22/1 b15/4 

6D a97/2 ab38/1 ab35/4 

12D a22/3 a64/1 a87/4 

0M ،2M  4وM  درصد وزنی کود دامی 4و  2به ترتیب بدون کود دامی، سطح 

0D ،6D  12وD 6های به ترتیب سطح بدون باکتری و تلقیح با جدایهD  12وD 

 باشد.می دانکن روش به درصد 5 سطح در دارمعنی اختالف فاقد مشترک التین حرف یک حداقل دارای هایمیانگین

 

 فلورسنت بر جذب عناصر ماکرو  سودوموناس هایجدایهو  یکود دام تأثير

باکتری، کود دامی و باکتری و کود دامی بر جذب عناصر ماکرو در دو رقم بادامی ریز زرند و  نتایج تجزیه واریانس تأثیر

گزارش شده است. در رقم بادامی ریز زرند تیمار باکتری بر جذب نیتروژن و فسفر در سطح پنج درصد و  6 قزوینی در جدول

چنین این تیمار در دار داشت. هممعنی درصد تأثیر جز منیزیم در سطح یکدر رقم قزوینی بر جذب تمامی عناصر ماکرو به 

داری از لحاظ آماری نداشت. تیمار معنی دو رقم بر جذب منیزیم تأثیررقم بادامی ریز زرند بر جذب پتاسیم، کلسیم و در هر 

فسفر در رقم  کود دامی در رقم بادامی ریز زرند و قزوینی بر جذب نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در سطح یک درصد و بر جذب



 (1395) 4شماره  2علوم و فناوری پسته سال 

49 
 

دو رقم بر جذب منیزیم دار داشت و در رقم بادامی ریز زرند بر جذب فسفر و در هر معنی قزوینی در سطح پنج درصد تأثیر

باکتری و کود دامی بر جذب تمامی عناصر ماکرو در  تأثیرچنین در هردو رقم داری از لحاظ آماری نداشت. هممعنی تأثیر

  دار شد.سطح پنج درصد معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 7های بادامی ریز زرند و قزوینی )جدول نتایج مقایسه میانگین اثر باکتری و کود دامی بر جذب عناصر ماکرو در رقم

، 12D4M ،6D0M ،0D4Mترتیب مربوط به تیمارهای نشان داد بیشترین جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم به

12D4M  12وD0M  درصدی جذب این عناصر در رقم بادامی ریز زرند  5/54و  168، 123، 3/53، 4/69بود که باعث افزایش

ترتیب )به 6D0Mو  6D2Mچنین در رقم قزوینی بیشترین جذب نیتروژن و فسفر مربوط به تیمارهای نسبت به شاهد شد. هم

 3/67و  164، 142ر مقایسه با شاهد باعث افزایش د 12D4Mدرصدی نسبت به شاهد( بود و تیمار  115و  114با افزایش 

 4/10به  40/8توانست جذب فسفر را از  6Dدرصدی جذب پتاسیم، کلسیم و منیزیم در رقم قزوینی شد. باکتری جدایه 

ا چنین همین جدایه جذب نیتروژن و فسفر رداری در رقم بادامی ریز زرند افزایش دهد. همطور معنیگرم در گلدان بهمیلی

گرم در گلدان در رقم قزوینی افزایش داد که این افزایش از لحاظ آماری میلی 81/7به  66/5و  7/79به  3/66ترتیب از به

دار جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم و منیزیم باعث افزایش معنی 12Dدار بود. در رقم بادامی ریز زرند باکتری جدایه معنی

چنین این جدایه گرم در گلدان شد. هممیلی 0/12به  6/10و  8/14به  6/12، 4/73ه ب 5/66، 5/94به  6/77ترتیب از به

( 4Mدرصد وزنی کود دامی ) 4دار جذب پتاسیم، کلسیم و منیزیم در رقم قزوینی شود. سطح توانست باعث افزایش معنی

 ریز زرند و قزوینی جذب عناصر ماکرو در رقم بادامیاثر باکتری و کود دامی بر تجزیه واریانس  -6جدول 

 میانگین مربعات 

 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن درجه آزادی منابع تغییرات

 ns127 ns9/13 ns76/4 6/11* 675* 2 باکتری

 ns571/0 **2415 **208 ns09/1 844** 2 کود دامی

 61/6* 12/1* 262* 36/3* 136* 4 و کود دامی باکتری

 69/2 47/4 151 98/2 5/43 18 خطا

CV )2/14 9/14 3/17 7/17 57/7  )بادامی ریز زرند 

 ns70/4 2/34** 811** 9/10** 465** 2 باکتری

 ns95/1 183** 2767** 61/5* 1543** 2 کود دامی

 92/9* 87/5* 201* 06/4* 3/86* 4 و کود دامی باکتری

 63/3 47/4 5/82 37/1 8/25 18 خطا

CV )5/18 4/13 9/10 0/17 82/6  )قزوینی 

 دار بودندار بودن در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنیبه ترتیب معنی ns**، * و 
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درصدی جذب  1/76و  0/35ز زرند و درصدی جذب نیتروژن و پتاسیم در رقم بادامی ری 6/60و  3/22دار باعث افزایش معنی

( توانست جذب کلسیم و 2Mپتاسیم و کلسیم در رقم قزوینی شد. در رقم بادامی ریز زرند تیمار دو درصد وزنی کود دامی )

 2/17، 1/42دار چنین این تیمار باعث افزایش معنیدار افزایش دهد. همطور معنیدرصد و به 30/6و  8/98ترتیب منیزیم را به

 درصدی جذب نیتروژن، فسفر و منیزیم نسبت به شاهد در رقم قزوینی شد.  60/8 و

 

دامی منبع نیتروژن یکی از اجزای اصلی ساخت آمینواسیدها و رشد و نمو گیاه است. پژوهشگران گزارش کردند کود 

 42توان تا دهد و با افزودن این کود به خاک میمهمی برای نیتروژن است که به تدریج این عنصر را در اختیار گیاه قرار می

(. با افزایش سطح کاربرد کود، غلظت 41درصد نیتروژن گیاه را تامین کرد و مانع از آبشویی و هدر رفت آن در خاک شد )

(. پژوهشگران نشان دادند با کاربرد 5داری نسبت به شاهد افزایش یافت )طور معنید دامی بهنیتروژن گیاه در تیمار کو

 گرم در گلدان(مقایسه ميانگين اثر باکتری و کود دامی بر جذب عناصر ماکرو رقم بادامی ریز زرند و قزوینی )ميلی -7جدول 
 منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن  

 رقم بادامی ریز زرند منابع تغییرات

0M 

0D e8/60 b37/7 d6/40 b51/6 b54/8 

6D d3/78 a3/11 cd0/53 b60/9 ab5/11 

12D bd6/88 a2/11 bc7/64 b54/9 a2/13 

2M 
0D bd3/87 ab20/9 ac0/68 a3/16 a8/11 

6D ab2/98 ab0/10 ab2/81 a3/17 a2/12 

12D ac9/91 ab42/9 ac0/75 a4/17 ab3/11 

4M 
0D cd6/84 ab64/8 a8/90 a1/15 ab6/11 

6D ac9/90 ab80/9 ab2/83 a4/17 a7/11 

12D a103 ab2/10 ab5/80 a5/17 ab4/11 

 رقم قزوینی 

 
0D d2/46 c05/4 e8/45 d01/8 b11/7 

6D c0/68 a71/8 d5/70 c9/11 a7/11 

12D c2/65 ab06/7 cd9/76 c6/11 ab4/10 

 
0D ab7/81 a65/7 bd3/84 b2/16 a6/11 

6D a6/90 a04/8 bd0/86 a2/20 ab3/10 

12D ab6/82 a58/7 bd4/87 ab8/17 ab91/9 

 
0D c9/70 bc28/5 bc3/89 b2/16 ab60/9 

6D b6/80 ab68/6 ab2/96 ab1/18 ab88/9 

12D ab4/84 ab76/6 a111 a2/21 a9/11 

0M ،2M  4وM  درصد وزنی کود دامی 4و  2به ترتیب بدون کود دامی، سطح 

0D ،6D  12وD 6های به ترتیب سطح بدون باکتری و تلقیح با جدایهD  12وD 

 باشد.می دانکن روش به درصد 5 سطح در دارمعنی اختالف فاقد مشترک التین حرف یک حداقل دارای هایمیانگین
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 و همکاران (. کریمی10درصد نسبت به شاهد افزایش یافت ) 5/26های سودوموناس فلورسنت غلظت نیتروژن در کلزا جدایه

افزایش  باعث آلی و نیتروژنه کود کاربرد که تندگرف نتیجه دادند، پسته انجام ساله 15 درختان روی که آزمایشی در( 30)

( بیان کردند کاربرد کود نیتروژنه به همراه کود آلی باعث افزایش رشد 7نسب و همکاران )رضوی .گردید عملکرد و دانه وزن

از طریق های سودوموناس فلورسنت ( نشان دادند که باکتری4و غلظت نیتروژن در گیاه پسته گردید. آذرمی و همکاران )

ها چنین این باکتریانحالل ترکیبات نامحلول مانند فسفر باعث افزایش رشد و غلظت این عنصر در گیاه پسته شدند. هم

غلظت  pf3و  pf1 ،pf2های که تلقیح با جدایهطوریها شدند بههوایی نهالدار غلظت پتاسیم در اندامموجب افزایش معنی

درصد در مقایسه با شاهد بدون تلقیح افزایش داد. کودهای دامی منبعی پایه  10و  14، 12 ترتیبهوایی را بهپتاسیم اندام

( که در 18باشند )شوند و دارای مقادیر زیادی عناصر پرمصرف مانند فسفر میبرای تامین عناصر غذایی گیاه محسوب می

ها در گیاه تبدیل شده و در نتیجه غلظت آن های حل کننده فسفات این عناصر به صورت قابل جذب برای گیاهحضور باکتری

های حل کننده فسفات را از عوامل های فسفاتاز توسط باکترییابد. محققان توانایی ترشح اسیدهای آلی و آنزیمافزایش می

های ری(. تولید اسید آلی توسط باکت27دانند )های قابل جذب میهای نامحلول معدنی و آلی فسفر به شکلاصلی انحالل شکل

تواند بر انحالل شود عالوه بر افزایش فسفر قابل جذب میمحیط ریزوسفری می pHکننده فسفات که منجر به کاهش حل

ها در تولید اسیدهای آلی و انحالل منابع فسفر نامحلول از قبیل (. توانایی سودوموناس22برخی عناصر غذایی نیز موثر باشد )

(. میزان 53افزایش فسفر قابل استفاده برای گیاه و در نتیجه افزایش رشد گیاه سودمند باشد )تواند در کلسیم فسفات میتری

تواند اغلب عناصر مورد نیاز گیاه، مخصوصا نیتروژن، فسفر و پتاسیم را تامین عناصر غذایی در کود دامی نسبتا زیاد است و می

کود دامی و کاربرد همزمان کود دامی و آزوسپریلیوم، مایکوریزا ( نشان دادند سطوح مختلف 3(. اردکانی و همکاران )36کند )

هایی مانند سازی یونهوایی گیاه گندم شد. کودهای زیستی با فراهمو استروپتومایسس باعث افزایش غلظت پتاسیم اندام

فسفر و پتاسیم، کود  (. عالوه بر نیتروژن،52شوند )ها در گیاهان میفسفات، آهن، کلسیم و غیره باعث افزایش غلظت آن

های ضروری است که به صورت مغذیدامی منبع خوبی از دیگر عناصر پرمصرف )کلسیم، منیزیم و گوگرد( و بسیاری از ریز

ها نیز باعث آزاد شدن این چنین ریزجانداران خاک از جمله باکتریاند و همهای گوناگون این کود ذخیره شدهکالت در بخش

های داری در مقدار کلسیم برگ(. پژوهشگران افزایش معنی54شوند )ها برای گیاه میل جذب شدن آنعناصر از کود و قاب

(. پژوهشگران نشان دادند استفاده از کود آلی منجر به افزایش 25مشاهده کردند ) Pseudomonas BA-8گیالس در اثر کاربرد 

کننده فسفات با ترشح اسیدهای آلی های حل( و باکتری24گردد )فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم قابل دسترس گیاه می
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گردند و دسترسی گیاه را به این عناصر غذایی عالوه بر فسفر باعث آزادسازی این عناصر از ترکیبات موجود در خاک می

 (.28دهند )افزایش می

  کرويم عناصر جذب بر فلورسنت سودوموناس یباکتر و یدام کودتأثير 

باکتری، کود دامی و باکتری و کود دامی بر جذب عناصر میکرو در دو رقم بادامی ریز زرند و تأثیر  واریانسنتایج تجزیه 

گزارش شده است. تیمار باکتری در رقم بادامی ریز زرند بر جذب آهن و منگنز در سطح پنج درصد و  8 قزوینی در جدول

طح پنج درصد و مس در سطح یک عناصر میکرو در س روی و مس در سطح یک درصد و در رقم قزوینی بر جذب تمامی

دار تأثیر معنیدار داشت. تیمار کود دامی در رقم بادامی ریز زرند بر جذب منگنز و مس در سطح یک درصد معنی درصد تأثیر

منگنز در داری از لحاظ آماری بر جذب آهن و روی نداشت. این تیمار در رقم قزوینی بر جذب روی و معنی یرتأث داشت اما

چنین در هر دو رقم دار نشد. همآن بر جذب آهن و مس از لحاظ آماری معنیتأثیر  دار داشت امامعنیتأثیر سطح پنج درصد 

 دار شد. باکتری و کود دامی بر جذب تمامی عناصر میکرو در سطح پنج درصد معنیتأثیر 

 

 9های بادامی ریز زرند و قزوینی در جدول نتایج مقایسه میانگین اثر باکتری و کود دامی بر جذب عناصر میکرو در رقم

، 12D2Mترتیب مربوط به تیمارهای نشان داده شده است. بیشترین جذب آهن، روی، منگنز و مس در رقم بادامی ریز زرند به

12D0M ،6D2M  6وD0M  شدند. در رقم  درصدی در مقایسه با شاهد 7/54و  7/91، 5/94، 5/73بود و به ترتیب باعث افزایش

درصدی و بیشترین  3/78و  1/88، 4/94به ترتیب با افزایش  12D4Mقزوینی بیشترین جذب آهن، روی و مس مربوط به تیمار 

 ميکرو در رقم بادامی ریز زرند و قزوینیجزیه واریانس اثر باکتری و کود دامی بر جذب عناصر ت -8جدول 

 میانگین مربعات  

 مس منگنز روی آهن درجه آزادی منابع تغییرات

 151** 1236* 2630** 24068* 2 باکتری

 ns14124 ns397 **1765 **8/85 2 کود دامی

 3/16* 133* 1104* 4908* 4 باکتری و کود دامی

 4/11 228 288 4896 18 خطا

CV )6/13 9/15 6/13 4/15  )بادامی ریز زرند 

 12/2** 2598* 2717* 64737* 2 باکتری

 ns8043 *2835 *2378 ns730/0 2 کود دامی

 271/0* 6/61* 819* 14310* 4 باکتری و کود دامی

 314/0 171 705 12123 18 خطا

CV )3/11 6/12 7/17 67/20  )قزوینی 

 دار بودنبودن در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنیدار به ترتیب معنی ns**، * و 
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توانست جذب  6Dهد مشاهده شد. باکتری جدایه درصدی در مقایسه با شا 100با افزایش  12D2Mجذب منگنز در تیمار 

داری در رقم بادامی ریز زرند افزایش دهد که این افزایش از لحاظ طور معنیگرم در گلدان بهمیلی 103به  4/81منگنز را از 

ترتیب از هدار جذب آهن، روی و مس بباعث افزایش معنی 12Dدار بود. در رقم بادامی ریز زرند باکتری جدایه آماری معنی

دار چنین این جدایه توانست باعث افزایش معنیگرم در گلدان شد. هممیکرو 2/27به  1/20و  136به  104، 497به  395

گرم در گلدان میکرو 0/25به  2/17و  118به  1/85، 163به  130، 600به  437ترتیب از جذب آهن، روی، منگنز و مس به

درصدی جذب منگنز در رقم بادامی  33دار و ( باعث افزایش معنی4Mزنی کود دامی )درصد و 4در رقم قزوینی شود. سطح 

( باعث 2Mدرصدی جذب روی در رقم قزوینی شد. در رقم بادامی ریز زرند تیمار دو درصد وزنی کود دامی ) 8/24ریز زرند و 

دلیل کالت شدن بیشتر مس با درصدی جذب مس نسبت به شاهد شد این کاهش غلظت و جذب به 0/24دار و کاهش معنی

باشد. هرچه مقدار ماده آلی بیشتر باشد میزان مس کمپلکس شده قابل جذب شدن برای گیاه میافزایش کود و در نتیجه غیر

درصدی  9/33دار و چنین این تیمار باعث افزایش معنی(. هم47شود )با ماده آلی بیشتر شده و از دسترس گیاه خارج می

 بت به شاهد در رقم قزوینی شد. جذب منگنز نس

باال قابلیت استفاده عناصری مانند آهن، روی، منگنز و مس  pHهای آهکی با دلیل وجود خاککاری بهدر مناطق پسته

( و 13(. در کود دامی میزان عناصر کم مصرف مانند آهن فراوان است )12شود )محدود و باعث بروز کمبود در گیاه می

(. 26شوند )سودوموناس با تولید سیدروفور سبب افزایش حاللیت و در نتیجه افزایش غلظت این عنصر در گیاه میهای باکتری

خصوص در منطقه ریزوسفری باعث افزایش فراهمی موضعی خاک به pHتواند با کاهش چنین تجزیه کود دامی در خاک میهم

باشند مصرف از جمله آهن میدارای مقادیر زیاد عناصر غذایی کم (. کودهای دامی17عناصری مانند آهن، روی و منگنز شود )

دست آورده و به صورت کالت در اختیار گیاه های متنوع محلول و غیرمحلول به( و سیدروفورها قادرند آهن را از میان فرم9)

(. محمودآبادی و 16دارند )نسبت خوبی در تولید سیدروفور  های سودوموناس فلورسنت قابلیت به(. جدایه35قرار دهند )

برابری جذب روی گیاه سویا در  2و  3/1دار ( گزارش کردند کاربرد کمپوست و کود گاوی سبب افزایش معنی15همکاران )

دست آمد. گزارش که باالترین جذب روی با مصرف دو درصد کمپوست و کود گاوی بهطوریمقایسه با تیمار شاهد گردید به

ود آلی باعث افزایش غلظت روی برگ پسته شد که نسبت به درختانی که کود آلی دریافت نکرده بودند شده است که تیمار ک

(. 14درصد افزایش داده است ) 20چنین این تیمار جذب منگنز برگ را نیز نسبت به شاهد درصد افزایش نشان داد. هم 7/6

های پسته باعث افزایش جذب روی، منگنز و مس نهالهای سودوموناس فلورسنت ها نشان داد کاربرد جدایهنتایج پژوهش
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 21و  83، 46ترتیب به pf3و  pf1 ،pf2های های تلقیح شده با جدایهکه غلظت منگنز در اندام هوایی نهالطوریشدند، به

های دایهدرصد ج 20( گزارش کردند که 11زاده و همکاران )(. عباس4درصد نسبت به شاهد بدون تلقیح افزایش نشان داد )

های کم محلول روی را دارا بودند. محمدی سودوموناس فلورسنت جدا شده از ریزوسفر گیاهان مختلف توانایی انحالل نمک

درصد افزایش داده است. نتایج  20( نشان دادند تیمار کود آلی جذب منگنز برگ گیاه پسته را نسبت به شاهد 14و همکاران )

دامی باعث افزایش پارامترهای رشد و جذب آهن، روی و منگنز در گیاه پسته نسبت به شاهد ها نشان داد کاربرد کود پژوهش

 (.40شد )

 مقایسه ميانگين اثر باکتری و کود دامی بر جذب عناصر ميکرو رقم بادامی ریز زرند )ميکروگرم در گلدان( -9جدول 

 مس منگنز روی آهن  

 رقم بادامی ریز زرند منابع تغییرات

0M 

0D b299 b5/73 b4/58 cd0/21 

6D a453 a134 a8/87 a5/32 

12D a466 a143 a4/90 ab5/31 

2M 
0D a444 a126 a4/89 cd8/20 

6D a456 a137 a112 cd4/23 

12D a519 a127 a100 cd5/24 

4M 
0D a444 a115 a5/96 d3/18 

6D a477 a127 a109 bc5/25 

12D a507 a137 a109 bc5/25 

 قزوینیرقم  

0M 

0D b325 b101 d4/62 e8/14 

6D a569 ab140 c1/88 ab1/25 

12D a601 ab146 ac104 ac8/23 

2M 
0D ab503 ab146 c100 cd6/19 

6D a594 a175 ab117 ac5/22 

12D a566 a153 a125 ab9/24 

4M 
0D ab483 ab142 c6/92 de2/17 

6D ab516 a152 ab118 bd7/20 

12D a632 a190 ab124 a4/26 

0M ،2M  4وM  درصد وزنی کود دامی 4و  2به ترتیب بدون کود دامی، سطح 

0D ،6D  12وD 6های به ترتیب سطح بدون باکتری و تلقیح با جدایهD  12وD 

 باشد.می دانکن روش به درصد 5 سطح در دارمعنی اختالف فاقد مشترک التین حرف یک حداقل دارای هایمیانگین
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 گيری کلینتيجه

های رشد، با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، کاربرد کود دامی اثرات مثبت و چشمگیری بر تمام شاخص

تواند نقش موثری در افزایش رشد و توان نتیجه گرفت که کاربرد کود دامی میعملکرد و اجزای عملکرد پسته داشت و می

های سودوموناس فلورسنت با مصرف کودهای شیمیایی داشته باشد. تلقیح با جدایهچنین کاهش عملکرد این گیاه و هم

ها شود. با توجه به اثرات ای آنها و بهبود وضعیت تغذیهخصوصیات محرک رشدی باال توانست باعث افزایش رشد رویشی نهال

های رویشی و جذب عناصر و در صورت مثبت و فزاینده کود زیستی سودوموناس به تنهایی و مخلوط با کود دامی بر شاخص

توان از این کود به عنوان یک راهکار مناسب و اقتصادی جهت افزایش ها در شرایط باغی، میمشاهده اثرات مثبت این باکتری

های رویشی و عناصر کود دامی و باکتری محرک رشد بر شاخصتأثیر  طح استفاده کرد. در اکثر مواردعملکرد در واحد س

باشد. در دار بود. این نتایج بیانگر اثرات سینرژیستی کود دامی و باکتری محرک رشد بر یکدیگر میگیری شده معنیاندازه

 ای باغات پسته را برطرف کند. نتیجه کاربرد همزمان این دو نوع کود زیستی شاید بتواند برخی از مشکالت تغذیه

 منابع

های گونه جمعیت بررسی و شناسایی . جداسازی،1393خسروشاهلی، م.  و زاده، ا. اصغر سپهی، ع.، اخوان اثباتی، م.، -1

(Azospirillum sp.در ) گلخانه.  شرایط در فرنگیگوجه گیاه بر هاآن رشدی محرک اثرات ارزیابی و تهران اطراف هایخاک

 .43-54(: 1) 2 خاک، شناسیزیست نشریه

ها بر عملکرد تنش خشکی و مصرف انواع کود آلی و معدنی و بقایای آن. اثر 1390سر. احمدیان، ا.، قنبری، ا. و ب. سیاه -2

 .383-395(:3) 3شناسی کشاورزی، و اجزای عملکرد بابونه آلمانی. نشریه بوم

 استرپتومایسس و میکوریزا آزوسپیریلوم، کارآیی . بررسی1380 د. و ق. نورمحمدی. ف.، مظاهری، اردکانی، م.ر.، مجد، -3

 .56-69(: 1) 3ایران،  زراعی علوم . مجله32-فسفر از استفاده با گندم در دامی کود مصرف همراه به

های سودوموناس فلورسنت از . جداسازی باکتری1393زاده دهجی، پ. و م. حمیدپور. آذرمی، ف.، مظفری، و.، عباس -4

 .174-185(: 2) 4ها. نشریه زیست شناسی خاک، ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن

مانده و تجمعی کودهای آلی بر غلظت نیتروژن، فسفر . اثر باقی1387نژاد. براهیمی، ن.، افیونی، م.، کرمی، م. و ی. رضاییا -5

 .803-812: 46و پتاسیم در خاک و گندم. نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 
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دو نوع کود زیستی و کود آلی بر جذب برخی عناصر تأثیر . مطالعه شاهسوار، ن.، شاهسونی، ش. و ن. اصغرزادجدیداالسالم -6

 .1394ریشه و بخش هوایی گیاه لوبیا. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، رفسنجان، 

. اثر نیتروژن، شوری و ماده آلی بر نهال پسته و مرفولوژی 1388پور، ا. و ح. دشتی. آبادینسب، ا.، شیرانی، ح.، تاجرضوی -7

 .321-333: 47ن. نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ریشه آ

. تعیین 1388نصرآبادی، ر.، روشنی، ق. ع.، شهریاری، ق. و م. موحدی، نائینی، س. ع. ر.، قربانیسبطی، م.، موحدی -8

کمپوست بر غلظت و میزان پتاسیم ازتوباکتر و ورمی یک خاک رسی با رس غالب ایالیت و تأثیر گیر مناسب پتاسیم درعصاره

 .59-76: 4های تولید گیاهی، قابل جذب و عملکرد گندم دیم. پژوهش

مصرف نیتروکسین، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، کارایی مصرف  تأثیر. 1390شریفی، م.، میرزاخانی، م. و ن. ساجدی.  -9

 .140-149: 2های نوین کشاورزی، یه یافتهنیتروژن و برخی ضفات زراعی ذرت شیرین. نشر

 . تأثیر1393 زاده دهجی، پ.، اسدی رحمانی، ه.، خاوازی، ک.، سلطانی طوالرود، ع.، اخگر، ع. و م. امیدواری.عباس -10

 .201-217(: 1)4های فلورسنت محرک رشد گیاه بر رشد و نمو کلزا. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، سودوموناس

. 1391 م. امیدواری. و. ب زاده،متشرع ،.م فرحبخش، ،.ف رجالی، ،.ه رحمانی،اسدی ،.غ ثواقبی، ،.پ دهجی، زادهعباس -11

: 19 آب، و خاک علوم مجله. لوبیا توسط آن جذب بهبود و روی ترکیبات انحالل افزایش بر فلورسنت هایسودوموناستأثیر 

233-224. 

تشخیص و رفع کمبود عناصر غذایی در پسته. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان . 1382فرد. پور، ح. و س. ج. حسینیعلی -12

 تحقیقات کشاورزی.

نحوه اختالط کود دامی با خاک و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد  . تأثیر1386. پورفالح، س.، قالوند، ا. و م. ر خواجه -13

 .233-242:  40لرستان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، آباد ( در خرم.Zea mays Lای )و اجزاء عملکرد ذرت دانه

. اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت 1392آبادی. پور. ا. و ح. حکمآبادیمحمدی، ز.، روستا. ح.، تاج -14
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117. 

ای اثر آبشویی کود آلی بر میزان شوری خاک . بررسی گلخانه1387محمودآبادی، م.، رونقی. ع.، کریمیان. ن. و ی. امام.  -15
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The Effect of Organic and Microbial Fertilizers on Growth and Nutrition of 

Pistachio Seedlings 
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Abstract 

Nowadays the application of organic and microbial fertilizers has increased regarding the destructive 

environmental impacts of applying chemical fertilizers and the high cost of production of them. One of the 

essential components to achieve the sustainable agriculture is integrated plant nutrition through using organic 

and microbial fertilizers. An experiment was done in a completely randomized factorial design in the 

greenhouse of University of Vali-e-Asr to evaluate the effect of organic and microbial fertilizers on growth and 

nutrition of pistachio seedlings. In this experiment two variety of pistachio seeds, Badami-riz Zarand and 

Qazvini, after sterilization and germination were planted In two separate experiments and were inoculated in 3 

level of bacteria (uninoculated (D0) and inoculated with 2 different strains of Fluorescent Pseudomonads (D6 

and D12)) and 3 level of manure (0 (M0), 2 (M2) and 4 (M4) W/W%) in 3 replications (54 pots). The results 

indicated that the combined effect of bacteria and manure could rise leaf dry weight (28.1 %), stem dry weight 

(77.6 %) and shoot dry weight (37.0%) in Badami-riz Zarand variety and 60.4%, 48.6% and 55.0% in Qazvini 

variety in comparison to control respectively. The application of fertilizer and Bacteria in all of the treatments 

increased macronutrients and micronutrients uptake. The uptake of Ca raised more than 160% in both of the 

varieties as well. The uptake of N and P in Qazvini variety was related to M0D6 and M2D6 which soared 114% 

and 115% respectively compared to the control. The maximum uptake of Mn in Badami- riz Zarand and Qazvini 

varieties was indicated in M2D6 and M2D12 which boosted 91.7% and 100% respectively in comparison with 

the control. M4D12 demonstrated the highest Fe and Zn uptake (94.4% and 88.1% respectively) compared to the 

control. Regarding the results, environmental problems and high costs of chemical fertilizers, manure and 

microbial Fertilizers are recommended for improving growth and nutrition of pistachio. 

Key Words: Badami-riz Zarand, Fluorescent Pseudomonads, Qazvini, manure. 
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