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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر کاربرد زئولیت ،باکتريهاي محرک رشد و اسید هیومیک

بکر رشکد نهکا هکاي آتکریلکس

کانیسکن

()Atriplex canescens L.

آزمایشی در پاییز  9831بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بکوکهاي کامل تصادفی با سه تسرار ،تحت شرایط دیم در اراک اجکرا شکد تیمارهکا
شامل زئولیت (صفر 055 ،و  9555گرم براي هر نها ) ،باکتريهاي محرک رشد (صفر و  50میکیلیتر براي هر نها ) و اسید هیومی (صکفر و 95
میکیلیتر براي هر نها ) بودند که با خاک درون چالهها مخکوط شدند هر تسرار شامل  0نها بود و درمجموع  935نها مورد آزمایش قرار گرفتند
در ابتداي پاییز سا بعد ،صفات ارتفاع بوته  ،قطر ساقه ،بیوماس هوایی و بیوماس ریشهاي اندازهگیري شد نتایج نشان داد با مصرف زئولیت صکفات
ارتفاع بوته ( ،)%95/91قطر ساقه ( )%99/55و بیوماس ریشهاي ( )%76/11در مقایسه با شاهد افزایش معنیداري دارد مصرف باکتريهاي محکرک
رشد موجب افزایش معنیدار ارتفاع بوته ( )%7/97و قطر ساقه ( )%7/59شد و با مصرف اسید هیومی  ،ارتفاع بوته ( )%7/85و قطکر سکاقه ()%7/99
افزایش معنیداري نشان دادند استفاده از  055گرم زئولیت ،همراه با مصرف باکتريهاي محرک رشد و اسید هیومی  ،بیشترین تأثیر را بکر رشکد
اولیه نها ها داشت کاربرد  055گرم زئولیت براي هر نها  ،افزایش  73درصدي بیوماس ریشهاي را موجب شد از آن جاییکه عدم توسعه مناسکب
ریشهها در سا او از دالیل مهم شسست طرحهاي نها کاري است ،با توجه به فراوانی و قیمت ارزان زئولیت ،میتوان این تیمکار را بکراي افکزایش
موفقیت طرحهاي نها کاري آتریلکس توصیه کرد
واژگان كلیدی :نها کاري؛ احیاي مناطق خش

و نیمه خش ؛ بیوماس؛ تنش خشسی

مقدمه
آتککریلکس

کانیسککن

( )Atriplex canescens L.از

گونههاي غیربومی است که به عکت مقاومت بکه خشکسی و
سرما ،همیشهسبز بودن ،اهمیکت در تولیکد عکوفکه ،درصکد
پروتئین باال ،داشتن مسکیر فتوسکنتزي  ،C4سکازگاري بکه
طیف وسیعی از خاکها و تثبیت خاک ،سا هاي متمکادي
براي اصالح و احیاي مراتع خش و نیمهخشک و منکاطق
کویري و بیابانی کشور کشت میگردد هرچند تأثیر منفکی
بر بافت خکاک و گیاهکان بکومی رویشکگاه ،ایجکاد اخکتال
متابولیسی در دامها و هزینه باالي کاشکت گیکاه بکهصکورت
نها کاري ،از معایب کشت آن به شمار مکیرونکد بکه نظکر
میرسد پارهاي از مسائل و معضالت ناشکی از توسکعه ایکن
گونه را میتوان با تحقیقات و بهکارگیري نتایج پژوهشهکا،
برطرف نمود []98

( super

استفاده از مکواد معکدنی طبیعکی سکوپرجا
 )absorbentماننککد زئولیککت مککیتوانککد کم ک شککایانی بککه
استقرار نها در عرصههاي منابع طبیعی نماید زئولیکتهکا
کریستا هاي آلومینوسیکیساته هیدراته از عناصکر گکروه  Iو
 IIجدو تناوبی بهویژه سدیم ،پتاسکیم ،ککسکیم ،منیکزیم،
استرانسککیم و بککاریم هسککتند خاصککیت جککط رطوبککت و
نگهداري آن براي مدت طوالنی و صکرفهجکویی در مصکرف
کودهاي شکیمیایی از دالیکل ککاربرد زئولیکت در تولیکدات
گیاهی است [ ]8در خصوص اثرات کاربرد زئولیت بکر روي
گونه هاي زراعی ،تحقیقات متعددي انجام شده ولی بر روي
گونههاي مرتعی مطالعات چندانی صورت نگرفته اسکت در
تحقیقی اثرات کاربرد زئولیت معدنی بر روي گیکاه پنیکرک
( )Malva sylvestrisمورد مطالعه قرار گرفت و این نتیجکه
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بدست آمد که مصرف زئولیت سبب اسکتفاده بهینکه از آ
در شرایط تنش خشسی میگکردد [ ]8در تحقیقکی دیگکر
گزارش شد که با استفاده از زئولیت ککینوپتیکولیت ،تولیکد
در گیاهان عکوفه اي -مرتعی ،غالت ،سکبزیجات و میکوههکا
بهطور معنیداري افزایش می یابکد [ ]1در مطالعکهاي ککه
به منظور بررسی تأثیر سوپرجا هکاي  A200و سکیکیسات
بر مقدار نگهداشت رطوبت و استقرار Atriplex canescens
در بخشی از عرصه بیابانی شهرستان اشکتهارد انجکام شکد،
نتایج نشان داد که سوپرجا هاي مکورد اسکتفاده ،سکبب
افزایش نگهداري رطوبت خاک ،درصد زندهمانی نهکا هکا و
بهبود برخی از صفات مورفولکوییسی گیکاه ازجمککه ارتفکاع،
تعداد ساقههاي اصکی و سطح تاج پوشش شدند []95
اسککید هیومیکک ( )humic acidیکک مککاکرومولسو
پیچیده آلی اسکت ککه درنتیجکه پدیکدههکاي شکیمیایی و
باکتریایی در خاک ،پوسیدگی مواد آلکی ،پیکت ،لیگنکین و
غیره بهوجود میآید و نتیجه نهایی عمکل هومیفیساسکیون
است و از طریق افکزایش متابولیسکم ریزجانکداران و بهبکود
وضعیت فیزیسی خکاک ،منجکر بکه افکزایش جکط عناصکر
غطایی میشود [ ]90اسید هیومی بکهجکز در مکورد وزن
خش ریشه و ساقه بکر سکایر ویژگکی هکاي مورفولکوییسی
کاسنی مؤثر است؛ همچنین اسید هیومی بر ویژگی هکاي
مورفولوییسی گل گاوزبان اروپکایی ازجمککه وزن تکر ریشکه،
طککو سککاقه و ضککریب رشککد نسککبی مککؤثر اسککت [ ]0در
مطالعهاي که به منظکور بررسکی اثکر انکواع مختککف اسکید
هیومی بر خصوصیات کمی و کیفی دانها هاي پسته رقم
عباسعکی انجام شد ،این نتیجه به دست آمد ککه در تیمکار
هیومس نسبت بکه شکاهد ،بیشکترین درصکد زنکدهمکانی،
بیشترین سطح برگ ،باالترین میزان فتوسکنتز و هکدایت و
مقاومککت روزنککهاي مشککاهده شککد [ ]9اسککتفاده از اسککید
هیومی باعث رشد اندام هوایی گیاهان مکیشکود و دلیکل
آن افزایش جط عناصري مانند نیتروین ،ککسکیم ،فسکفر،
پتاسیم ،منگنز ،آهن ،روي و م است []6
کودهاي زیستی نوعی مایع تکقیح میسروبی هستند ککه
از طریق فرآیندهاي بیولویی توانایی متحرکسازي عناصر
غطایی خاک را براي گیاهان از حالت غیرقابل دسکترس بکه
قابل دسترس دارند [ .]95انکواع کودهکاي زیسکتی شکامل
بکککاکتريهکککاي همزیسکککت ،قکککار هکککاي میسکککوریزا و

ریزوباکتريهاي تحری کننده رشد گیکاه ( Plant Growth

 )Promoting Rhizobactriaمیباشند باکتريهاي جکن
ازتوبکککککاکتر ( ،)Azotobacter spp.آزوسکککککلیریکوم
( )Azospirillum spp.و سککودوموناس ( Pseudomonas
 )spp.از مهم ترین این بکاکتريهکا هسکتند ککه عکالوه بکر
افزایش فراهمی زیستی عناصکر معکدنی خکاک ،بکا تثبیکت
زیستی نیتروین ،محکو کردن فسفر و پتاسیم ،تولید مکواد
تنظیمکننده رشد و کنتر عوامل بیماريزا ،رشکد و نمکو و
عمکسرد گیاهکان را تحکت تکأثیر قکرار مکیدهنکد [ ]91در
مطالعهاي که بر روي گیاه دارویی نعناع فکفکی انجکام شکد،
مشخص شد که کاربرد باکتريهاي باسکیکوس ،ازتوبکاکتر و
سودوموناس و قار آربوسسوالر میسوریزا ،منجر به افکزایش
معنیدار تمام صکفات رویشکی گیکاه ،درصکد ککونیزاسکیون
ریشه و غکظت عناصر غکطایی پرمصکرف نسکبت بکه شکاهد
گردیککد [ ]99کککاربرد تیمککار منفککرد سودوموناس و تیمار
تکفیقی آن بککا قککار میسوریزا ،نقش برجستهاي در کاهش
اثرات منفی شوري بر صکفات جوانه زنی و رشد اولیکه گیکاه
یونجه داشت [ ]93سویههاي مختکف باکتريهاي محکرک
رشد بر صفات ارتفکاع گیکاه ،طکو ریشکه و عمکسکرد مکاده
خشک ک در محصکککوالت کشکککاورزي گونکککاگون ازجمککککه
سیبزمینی ،گوجکهفرنگکی ،رت ،گنکدم و غیکره ،افکزایش
معنی داري را موجب شده اند [ ]9نتایج تحقیقات در کشور
ترکیه ،بیانگر آن بود که کاربرد باکتريهکاي محکرک رشکد
سودوموناس و باسیکوس ،بهطور معنیداري عمکسکرد میکوه،
رشککد گیککاه و محتککواي روي و فسککفر بککرگهککا را در گیککاه
توتفرنگی افزایش داد [ ]7در آزمایشی بر روي سویههکاي
مختکف آزوسلیریکوم و سطوح کوددهی نیتروینکی در گیکاه
 ،Gaillardia pulchellaمشخص شد که این تیمارها تأثیر
معنیداري بر روي ارتفاع گیاه ،ککل مکاده خشک و تعکداد
برگ و شاخه در هر گیاه داشتند [ ]99بررسی تأثیر تکقیح
ریزوباکتريها و کاربرد اسید هیومی بر کککزا ( Brassica
 ،)napusنشان داد که حکداکثر مقکادیر متغیرهکایی چکون
ارتفاع گیاه ،ماده خش ریشکه ،تعکداد ریشکههکاي فرعکی،
عمکسرد بطر ،مقادیر روغن ،نیتروین ،فسفر و پتاسیم ،در اثر
مصرف  55کیکوگرم در هستکار اسکید هیومیک همکراه بکا
 PGPRبه دست آمد بنابراین می توان نتیجهگیري کرد که
کاربرد مخکوط اسید هیومیک و  ،PGPRراهسکار مناسکبی

تأثیر كاربرد زئولیت ،باكتریهای محرک رشد و اسید هیومیک بر رشد اولیه نهالها آتریپلکس كانیسنس ...

براي بهبود تغطیه و عمکسرد در ککزا اسکت [ ]5اسکتفاده از
اسید هیومی و محکرکهکاي  PGPRدر سکطوح مختککف
تنش خشسی ،ویژگیهاي عمکسرد و مقاومت گیکاه مکرزه را
بهبود میدهد []96
با توجه به اینسه مشسل عدم استقرار مناسب نها هکاي
کاشکته شککده گیکاه  A. canescensدر عرصکههککاي منککابع
طبیعی قابلتوجه است و از سوي دیگر بخشی از نها هکاي
مستقر شده از رشد و عمکسرد مناسبی برخکوردار نیسکتند،
بنابراین همهساله هزینههکاي زیکادي بابکت تولیکد ،توزیکع،
کاشت و بازکاشت نها هکدر مکیرود در سکا هکاي اخیکر
بهرهگیري از فناوريهاي نوین در منابع طبیعی مورد توجه
بوده است و در این راستا تحقیق حاضکر بکا هکدف بررسکی
اثرات استفاده از زئولیت بهعنوان افزاینده ظرفیت نگهداري
آ در خاک و باکتريهاي محرک رشکد ( )PGPRو اسکید
هیومی بهعنوان بهبوددهنده تغطیه گیاه و کیفیت خکاک،
بر روي گونه  A. canescensانجام پطیرفت
مواد و روشها
این تحقیق در مزرعه آموزشی -تحقیقاتی دانشکگاه آزاد
اسالمی اراک با موقعیت جغرافیایی  89ْ 58′عرض شکمالی
و  91ْ 93′طو شرقی با ارتفاع  9659متر از سکطح دریکا،
اجکرا شککد خصوصکیات اقکیمکی منطقککه مککورد مطالعککه بککا
استفاده از اطالعات ایستگاه سینوپتی اراک (که در فاصکه
 5کیکومتري آن قرار دارد) بهدست آمد میکانگین بارنکدگی
سالیانه اراک  899/6میکیمتر و متوسط دمکاي سکالیانه آن
 98/6درجککه سکسککیوس اسککت اقکککیم اراک بککر اسککاس
طبقه بندي دومارتن نیمکهخشک و براسکاس طبقکهبنکدي
آمبریه نیمهخش سرد میباشد بافت خاک منطقکه مکورد
مطالعکککه لکککومی -رسکککی و هکککدایت الستریسکککی آن 5/9
دسیزیمن بر متر است
نها هاي گکدانی همگن  A. canescensبه سکن حکدود
 65روز ،از ایسککتگاه تولیککد نهککا اداره منککابع طبیعککی
شهرستان اراک تهیه شدند و در آبان ماه  9831همزمان با
شروع بارندگیهاي پاییزه به عرصه مورد نظر منتقل شدند
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایکه بککوکهکاي
کامل تصادفی با سه تسرار ،تحت شکرایط دیکم انجکام شکد
تیمارها شامل زئولیت ککینوپتیکولیت در سه سکطح (صکفر،
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 055و  9555گرم براي هر نهکا ) ،بکاکتري هکاي محکرک
رشد در دو سطح (صفر و  50میکیلیتر بکراي هکر نهکا ) و
اسید هیومی در دو سطح (صفر و  95میکیلیتر براي هکر
نها ) بودند با توجه به اینسه زئولیت بکهعنکوان نگهدارنکده
رطوبت در خاک ،تیمار اصکی تحقیق بود ،استفاده از آن در
سه سطح و استفاده از سایر تیمارها بهعنوان مسمکل ،تنهکا
در دو سطح مدنظر قرار گرفت مقدار تیمارها نیز بر اسکاس
تحقیقات مشابه که این تیمارها را در گونههاي زراعی و بکه
ازاي هر هستار مزرعه یا کیکوگرم خاک گکدان به ککار بکرده
بودند ،محاسبه گردید
باکتري هاي محرک رشکد شکامل بکاکتريهکاي جکن
ازتوباکتر ،سودوموناس و آزوسلیریکوم بودند که با نکام ککود
بیولویی نیتروکسین (حاوي باکتري هاي جن ازتوبکاکتر
و آزوسککلیریکوم) و بیوفسککفر (حککاوي بککاکتريهککاي جککن
آزوسلیریکوم) از بازار تهیه شکدند و بکه نسکبت برابکر بکاهم
مخکککوط شککدند در تیمککار اسککید هیومیکک از هیککومس
( HUMAX® -Lبککا غکظککت  )1.05 g/ccاسککتفاده شککد
هیومس  ،اسید هیومی غکیظ شکدهاي اسکت ککه در اثکر
تجزیه مواد آلی بهخصوص با منشأ گیاهی بهدست میآید و
مخکککوطی از مولسککو هککایی بسککیار بککزرگ بککا قابکیککت
کالتکنندگی عناصر ریزمغطي است تیمارهاي مکورد نظکر
با خاک درون چاله هکا مخککوط شکدند فاصککه چالکه هکا از
یسککدیگر  5متککر در نظککر گرفتککه شککد و ابعککاد هککر چالککه
 85×85×85سانتیمتر بود که داخل فارو ایجاد شده بودنکد
هر تسرار شامل  0نها در ی ردیف بود و درمجموع 935
نها مورد آزمایش قرار گرفتند به منظور سنجش همگنکی
نها ها ،بالفاصکه پ از کاشت ،صفات ارتفکاع و قطکر یقکه
نها ها ،اندازهگیري شد که نتایج بیانگر عدم وجود اختالف
معنیدار بین تیمارها و تسرارها بود
در اوایل پاییز  ،9815صکفات ارتفکاع بوتکه ،قطکر یقکه،
بیومککاس هککوایی و بیومککاس ریشککه انککدازهگیککري شککدند و
نمونههایی از گیاه جهکت تعیکین درصکد مکاده خشک بکه
آزمایشککگاه ارسککا گردیککد تجزیککه آمککاري دادههککا توسککط
نرمافکزار  SAS 9.0انجکام پکطیرفت دادههکاي مربکوط بکه
هری از صفات ،مورد تجزیه واریان فاکتوریل قرار گرفت
و پ از تأیید اختالف معنکیدار ،مقایسکه میکانگینهکا بکه
روش دانسن انجام شد
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نتایج
نتایج تجزیه واریکان فاکتوریکل در جکدو  9و نتکایج
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانسن
در جدو  5ارائه شده است
ارتفاع بوته :نتایج تجزیه واریان

نشان داد که ارتفکاع

بوته تحت تأثیر مصرف زئولیت ،باکتري هاي محرک رشکد،
اسید هیومی و اثرات متقابل آنها قرار گرفت (جکدو )9
نتایج مقایسه میانگین صفات (جدو  )5نشکان داد ککه بکا
افزایش مصکرف زئولیکت ارتفکاع بوتکه نیکز افکزایش یافکت،
بهطوريکه بیشترین ارتفاع بوته ( 07/98سانتیمتر) متعککق
به تیمار مصرف  9555گرم زئولیت و کمترین ارتفکاع بوتکه
( 05/35سانتیمتر) مربوط به تیمکار عکدم مصکرف زئولیکت
بود همچنین با مصرف باکتري ،ارتفاع بوته نسبت به عکدم
مصرف آن افزایش یافت؛ به نحويکه ارتفاع بوتکه از 05/99
در تیمار عدم مصرف باکتري به  00/79سانتیمتر در تیمکار
مصرف آن رسید مصرف اسید هیومی نیز موجب افزایش
ارتفاع بوته شد؛ بهطوريکه ارتفاع بوته از  05/86در تیمکار
عدم مصرف اسید هیومی به  00/76سکانتیمتر در تیمکار
مصرف آن رسید براساس نتکایج مقایسکه میکانگین اثکرات
دوگانه مصرف زئولیکت و بکاکتري ،بیشکترین ارتفکاع بوتکه
( 75/95سانتیمتر) به تیمار مصرف  9555گرم زئولیت بکه
همراه مصرف باکتري و کمترین آن ( 93/87سانتیمتر) به
تیمار عکدم مصکرف زئولیکت و مصکرف بکاکتري اختصکاص
داشت در بین اثرات دوگانه زئولیت و اسید هیومیک نیکز
بیشترین ارتفاع بوته ( 79/88سانتیمتکر) از تیمکار مصکرف
 055گککرم زئولیککت و مصککرف اسککید هیومی ک و کمتککرین
جدو  -9تجزیه واریان

قطر ساقه :بر اساس نتایج تجزیه واریان

تسرار
زئولیت ()Z
باکتري محرک رشد ()B
اسید هیومی ()H
زئولیت×باکتري ()Z×B
زئولیت×اسید هیومی ()Z×H
باکتري×اسید هیومی ()B×H
زئولیت×باکتري×اسید هیومی ()Z×B×H

(جکدو )9

صفت قطر ساقه تحت تأثیر مصرف زئولیکت و اثکر متقابکل
باکتري و اسید هیومی در سطح آماري  0درصد اخکتالف
معنیدار نشان داد نتکایج مقایسکه میکانگین اثکرات اصککی
تیمارها نشان داد که با مصرف زئولیت ،قطر سکاقه افکزایش
یافت؛ بهطوريکه بیشترین قطر سکاقه ( 88/00میککیمتکر)
به تیمار مصرف  9555گرم زئولیت اختصاص داشت نتایج
مقایسه میانگین اثرات دوگانه تیمارها بکر روي قطکر سکاقه
معنیدار نشد نتایج اثرات متقابل سکهگانکه نشکان داد ککه
بیشترین قطر ساقه ( 86/57میکی متکر) بکه تیمکار مصکرف
 9555گرم زئولیت  +مصرف باکتري  +عدم مصکرف اسکید
هیومی و کمترین مقدار آن ( 57/01میکیمتر) بکه تیمکار
عککدم مصککرف زئولیککت +مصککرف بککاکتري  +مصککرف اسککید
هیومی اختصاص داشت (جدو )5

فاکتوریل و سطح معنیدار بودن میانگین مربعات ،براي صفات مورد بررسی در نها

منابع تغییرات

درصد ضریب تغییرات ()CV

ارتفککاع بوتککه ( 05/97سککانتیمتککر) از تیمککار عککدم مصککرف
زئولیت و اسید هیومی بهدسکت آمکد همچنکین در بکین
اثرات دوگانه باکتري و اسکید هیومیک  ،بیشکترین ارتفکاع
بوتکه ( 06/55سکانتیمتر) مربکوط بککه تیمکار عکدم مصککرف
باکتري و مصکرف اسکید هیومیک و کمتکرین آن (96/35
سانتیمتر) مربوط به تیمکار عکدم مصکرف بکاکتري و اسکید
هیومی بود نتایج اثرات متقابکل سکهگانکه نشکان داد ککه
بیشترین ارتفاع بوته ( 75/77سانتیمتر) بکه تیمکار مصکرف
 9555گرم زئولیت  +مصرف باکتري  +عدم مصکرف اسکید
هیومی و کمترین مقدار آن ( 98/37سانتیمتر) به تیمکار
عکدم مصککرف زئولیککت +مصککرف بککاکتري  +مصککرف اسککید
هیومی اختصاص داشت (جدو )5

هاي Atriplex canescens

درجه آزادي

ارتفاع بوته

قطر ساقه

بیوماس هوایی

بیوماس ریشه

5
5
9
9
5
5
9
5

1/10
**17/77
** 19/51
** 13/59
** 963/77
**955/85
**890/70
** 90/87

8/01
**98/78
** 85/59
** 88/59
93/96 n.s
** 89/37
* 991/17
3/63 n.s

5060/99
95195/66 n.s
5550/61 n.s
0701/87 n.s
5819/55 n.s
90953/63 n.s
1909/13 n.s
0591/99 n.s

91/86
**860/19
950/79 n.s
5/59 n.s
39/83 n.s
995/91 n.s
* 891/56
80/89 n.s

9/75

9/55

95/79

n.s

n.s

n.s

** و * به ترتیب نشان دهنده اختالف معنیدار تیمارها در سطوح  %9و  %0و  n.sنشان دهنده عدم اختالف معنیدار است

n.s

83/66

تأثیر كاربرد زئولیت ،باكتریهای محرک رشد و اسید هیومیک بر رشد اولیه نهالها آتریپلکس كانیسنس ...
جدو  -5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر اثر ساده و اثر متقابل تیمارهاي مورد استفاده در نها
تیمار
( Z1عدم مصرف)
 055( Z2گرم)
 9555( Z3گرم)
( B1عدم مصرف)
 50( B2میکیلیتر)
( H1عدم مصرف)
 95( H2میکیلیتر)
Z1B1
Z1B2
Z2B1
Z2B2
Z3B1
Z3B2
Z1H1
Z1H2
Z2H1
Z2H2
Z3H1
Z3H2
B1H1
B1H2
B2H1
B2H2
Z1B1H1
Z1B1H2
Z1B2H1
Z1B2H2
Z2B1H1
Z2B1H2
Z2B2H1
Z2B2H2
Z3B1H1
Z3B1H2
Z3B2H1
Z3B2H2

ارتفاع بوته
(سانتیمتر)
05/35 b
00/90 a
07/98 a
05/99 b
00/79 a
05/86 b
00/76 a
08/58 b
93/87 c
09/95 b
03/95 a
91/15 c
75/95 a
05/97 d
09/98 dc
05/18 d
79/88 a
07/58 b
09/57 bc
96/35 c
06/55 a
07/10 a
09/88 b
96/97 ef
01/55 ab
05/35 cd
98/37 f
97/08 ef
79/77 a
00/88 ac
79/55 a
91/95 ed
05/95 ea
75/77 a
03/98 a

بیوماس هوایی
(گرم)
955/35 a
960/06 a
965/55 a
996/77 a
978/81 a
995/11 a
973/56 a
17/77 a
999/18 a
960/55 a
967/99 a
969/88 a
971/95 a
955/61 b
993/39 b
955/06 b
553/03 a
938/75 ab
907/35 ab
991/93 a
967/90 a
977/35 a
901/13 a
77/81 b
957/18 ab
961/93 ab
995/73 ab
951/00 ab
555/90 a
990/03 ab
587/65 a
979/75 ab
939/57 ab
550/79 a
985/06 ab

قطر ساقه
(میکیمتر)
85/96 b
88/95 a
88/00 a
89/98 b
88/85 a
89/99 b
88/89 a
85/57 a
55/09 a
85/57 a
95/57 a
58/73 a
56/68 a
58/91a
58/65a
51/70a
56/99a
57/55a
50/55a
57/55 a
56/91 a
57/71 a
59/71 a
53/01 ed
89/81 b
89/99 c
57/01 e
56/99 e
87/71 ab
89/87 b
87/58 ab
85/50 cd
89/00 c
86/57 a
89/66 ab

نوراله عبدی 97
هاي Atriplex canescens
بیوماس ریشه
(گرم)
95/53 b
55/15 a
55/78 a
97/31 a
55/85 a
93/06 a
93/79 a
1/30 c
99/71 bc
91/59 ab
57/61 a
59/35 ab
91/97 ab
95/55 b
95/05 b
91/10 ab
50/30 a
58/68 a
96/08 ab
98/33 b
91/15 ab
58/57 a
96/86 ab
7/53 d
98/78 bdc
96/16 abcd
99/95 cd
90/59 abcd
58/55 abc
59/15 abc
53/71 a
55/09 abc
58/57 abc
57/19 ab
98/78 bcd

در هر ستون میانگینهایی که حداقل در ی حرف مشترکاند ،اختالف آماري معنیداري در آزمون چند دامنهاي دانسن در سطح احتما  0درصد ندارند
 :Zزئولیت :B ،باکتريهاي محرک رشد :H ،اسید هیومی

بیوماا

هاوای  :براسکاس نتکایج تجزیکه واریکان  ،اثکر

هیچیک از تیمارهکاي مکورد بررسکی بکر بیومکاس هکوایی
معنیدار نشد (جدو  )9با مصرف زئولیت ،بیوماس هوایی
تحت تأثیر قرار گرفت؛ به طوري ککه بکا مصکرف  055گکرم
زئولیت ،بیشترین بیوماس هوایی ( 960/06گرم) بکهدسکت
آمد نتایج مقایسه میانگین اثرات دوگانکه زئولیکت و اسکید
هیومی  ،نشان داد که بیشترین بیوماس هکوایی (553/03
گرم) به تیمار مصرف  055گکرم زئولیکت و مصکرف اسکید
هیومی و کمتکرین بیومکاس هکوایی ( 993/39گکرم) بکه
تیمککار عککدم مصککرف زئولیککت و مصککرف اسککید هیومی ک

اختصاص داشکت مطکابق نتکایج مقایسکه میکانگین اثکرات
سهگانه صفات ،بیشترین بیوماس هوایی ( 587/65گکرم) از
تیمار مصرف  055گرم زئولیت  +مصرف باکتري  +مصکرف
اسید هیومی و کمترین آن ( 77/81گکرم) از تیمکار عکدم
مصرف زئولیت ،بکاکتري و اسکید هیومیک بکهدسکت آمکد
(جدو )5
بیومااا

ری ااهای :نتککایج تجزیککه واریککان

صککفات

(جدو  )9نشان داد بهجز اثر زئولیکت در سکطح  %9و اثکر
دوگانه باکتري و اسکید هیومیک در سکطح  ،%0اثکر سکایر
تیمارهاي مورد بررسی بر بیوماس ریشهاي معنکیدار نبکود
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براسککاس نتککایج جککدو مقایسککه میککانگین اثککرات اصکککی،
بیشترین میزان بیوماس ریشهاي ( 55/15گکرم) بکه تیمکار
مصرف  055گرم زئولیت و کمترین مقدار ( 95/53گرم) به
تیمار عدم مصرف زئولیت اختصاص داشت بر اساس نتکایج
مقایسه میانگین اثرات دوگانه مصکرف زئولیکت و بکاکتري،
بیشترین بیوماس ریشهاي ( 57/61گرم) به تیمکار مصکرف
 055گرم زئولیت به همراه مصرف بکاکتري و کمتکرین آن
( 1/30گککرم) بککه تیمککار عککدم مصککرف زئولیککت و بککاکتري
اختصاص داشت نتایج مقایسه میانگین اثر دوگانه زئولیکت
و اسید هیومی  ،نشان داد ککه بیشکترین میکزان بیومکاس
ریشهاي ( 50/30گرم) به تیمار  055گرم زئولیت و مصرف
اسید هیومی و کمترین مقکدار ( 95/55گکرم) بکه تیمکار
عدم مصرف آنها اختصاص داشکت در بکین اثکرات دوگانکه
بککاکتري و اسککید هیومی ک  ،بیشککترین بیومککاس ریشککهاي
( 58/57گککرم) مربککوط بککه تیمککار مصککرف بککاکتري و عککدم
مصرف اسید هیومی و کمترین آن ( 98/33گرم) مربکوط
به تیمار عدم مصرف باکتري و اسید هیومی بود براساس
نتایج مقایسه میکانگین اثکرات سکهگانکه صکفات ،بیشکترین
بیوماس ریشهاي ( 53/71گرم) از تیمار مصکرف  055گکرم
زئولیککت  +مصککرف بککاکتري  +مصککرف اسککید هیومی ک و
کمترین آن ( 7/53گرم) از تیمار عدم مصرف همه تیمارهکا
به دست آمد (جدو )5

[]3؛ و موجب افزایش وزن تر اندام هوایی و ریشکه و طکو
ساقه در گیاه پنیرک شده است []98؛
تیمار مصرف باكتریهاای محارک رشاد :مصکرف
باکتري هاي محرک رشکد موجکب افکزایش تمکامی صکفات
گردید این اثکر بکراي ارتفکاع بوتکه ( )%7/97و قطکر سکاقه
( )%7/59معنککیدار و بککراي بیومککاس هککوایی ( )%95/70و
ریشهاي ( )%55/85غیر معنیدار بود بکاکتريهکاي جکن
ازتوباکتر ،آزوسلیریکوم و سودوموناس ککه در ایکن تحقیکق
مورد استفاده قرار گرفتند ،از مهمترین باکتريهاي محرک
رشد هستند که از طریق افزایش فراهمکی زیسکتی عناصکر
معدنی ،تثبیت نیتروین و تولید مکواد تنظکیمکننکده رشکد،
موجب بهبکود عمکسکرد گیاهکان مکی شکوند گکزارش هکاي
متعددي در خصوص اثر مثبت کاربرد باکتري هاي محکرک
رشد بر روي گیاهان وجود دارد در تحقیقی مشکخص شکد
که کاربرد باکتريهاي ریزوسفري محکرک رشکد در بهبکود
خصوصیات رشدي گیاه دارویی نعناع فکفکی اثکرات مثبتکی
دارد [ ]99بررسی ها نشان داد که مایهزنی نها هاي پسته
با باکتري هاي محرک رشد در بهبود برخکی شکاخص هکاي
رشککد در شککرایط تککنش خشککسی مککؤثر بککوده اسککت []97
باکتريهاي محرک رشد و قار میسوریزا بکه واسکطه بهبود
جط آ و عناصککر غککطایی در گیاه ،موجب حفظ رشکککد
گیکاه در هنگام مواجهه با تنش شوري میگردند []93
تیمار مصرف اسید هیومیک :تمکامی صکفات مکورد

بحث
تیمار مصرف زئولیت :نتکایج نشکان داد ککه مصکرف
زئولیت موجب افزایش معنیدار رشد اولیکه نهکا هکا شکد؛
به طوريکه صفات ارتفاع بوته ،قطر ساقه و بیومکاس ریشکه
به ترتیکب بکه میکزان  99/55 ،95/91و  76/11درصکد در
مقایسه با شکاهد افکزایش نشکان داد بیومکاس هکوایی نیکز
 90/88درصد افزایش یافته بود ،هرچند ازنظر آمکاري ایکن
افزایش معنی دار نبود تأثیر مثبت زئولیت بر افزایش رشکد
نها ها را می توان به نقش زئولیت بر جکوگیري از هدررفت
رطوبت و نگهداري و حفاظت از مواد غطایی مرتبط دانست
استفاده از سوپرجا ها سبب افکزایش نگکه داري رطوبکت
خاک ،درصد زندهمانی نهکا هکا و بهبکود برخکی از صکفات
مورفولوییسی نهکا هکاي  Atriplex canescensمکیگکردد
[ ]98استفاده از زئولیت در حفظ رطوبت خاک مؤثر بکوده

مطالعه در تیمار مصرف اسید هیومیک نسکبت بکه شکاهد
افزایش نشان دادند هرچند این افزایش بکراي ارتفکاع بوتکه
( )%7/85و قطر ساقه ( )%7/99معنکی دار و بکراي بیومکاس
هوایی ( )%96/08و ریشهاي ( )%5/86غیر معنکیدار بکود
استفاده از اسید هیومی بر اغکب ویژگیهاي جوانکهزنکی و
صفات مرفولوییسی گونه هاي گل گاوزبان اروپایی و کاسکنی
تأثیر مثبت داشت [ ]0اسکتفاده از اسکید هیومیک باعکث
رشد اندامهاي هوایی میشود و دلیکل آن جکط عناصکري
نظیر ازت ،ککسیم ،فسفر ،پتاسیم ،منگنز ،آهن ،روي و م
اسککت [ ]6اسککتفاده از ریزوبککاکتريهککا و اسککید هیومیک ،
موجب افزایش اغکب صفات مرتبط با رشد و عمکسکرد کککزا
گردید [ ]5استفاده تکومم اسکید هیومیک و بکاکتريهکاي
محرک رشد ،بهبود ویژگیهاي عمکسرد گیاه دارویکی مکرزه
را در شرایط تنش خشسی درپی داشت []96
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...  باكتریهای محرک رشد و اسید هیومیک بر رشد اولیه نهالها آتریپلکس كانیسنس،تأثیر كاربرد زئولیت

 نهککا5055  در هککر هستککار، متککر55 فاصکککه کاشککت
5/0 آتککریلکس کاشککته مککیشککود کککه بککا در نظککر گککرفتن
9505  در هکر هستکار، کیکوگرم زئولیت بکه ازاي هکر نهکا
کیکوگرم زئولیت مورد نیکاز اسکت؛ بنکابراین در هکر هستکار
 ریا هزینه خرید زئولیت بایکد در نظکر گرفتکه9505555
شود درصورتیکه از سوپرجا هاي پکیمري استفاده شود
 ریکا و مقکدار505555 که قیمت کنونی هر کیکوگرم آن
 هزینه خرید آن در، گرم براي هر نها است95 مصرف آن
 ریکا مکیگکردد بنکابراین بکا50555555 هر هستار برابر
توجه به فراوانی زئولیکتهکاي طبیعکی در کشکور و قیمکت
 اسکتفاده از،ارزان آن در مقایسه با سوپرجا هاي پکیمري
A. این تیمار براي افزایش موفقیت طرحهکاي نهکا ککاري
 بهویکژه بکراي منکاطقی ککه بکه دلیکل کمبکودcanescens
، درصد موفقیت طرحهاي نها کاري پکایین اسکت،بارندگی
توصیه میشود

در تحقیق پیش رو نتکایج بیکانگر آن اسکت ککه سکطح
 همراه با اسکتفاده از، گرم زئولیت در هر چاله055 مصرفی
 بیشکترین تکأثیر،اسید هیومی و باکتريهاي محرک رشد
 داشت و بیشترینA. canescens را بر رشد اولیه نها هاي
بیوماس ریشه اي و هوایی را ایجکاد ککرد همچنکین نتکایج
 گرم زئولیت براي هکر055 تحقیق مشخص کرد که کاربرد
 درصدي بیومکاس ریشکهاي را در مقایسکه73  افزایش،بوته
با تیمار شاهد در پکی داشکته اسکت از آن جکاییککه عکدم
توسعه مناسب سیستم ریشهاي در سا او پ از کاشکت
 از دالیل مهم شسست طرح هاي نهکا ککاري منکاطق، نها
، بنابراین استفاده از ایکن تیمکار،خش و نیمه خش است
افزایش موفقیت طرح هاي نهکا ککاري آتکریلکس را دربکر
خواهد داشت در حا حاضر قیمت زئولیت ککینوپتیولیکت
در مقدار تن زیاد (براي طرحهاي نهکا ککاري عرصکههکاي
 ریکا اسکت و بکا احتسکا9555  کیککویی،)منابع طبیعی
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Abstract
To investigate the effects of Zeolite, Plant Growth Promoting Rhizobactria (PGPR) and Humic Acid on
growth of Atriplex canescens L. seedlings, an experiment was conducted in a factorial randomized complete
block design with three replications under dryland conditions at Arak in autumn 2010.Treatments consisted
of zeolite (0, 500 & 1000 g per plant), PGPR (0 & 25 ml per plant) and humic acid (0 & 10 ml per plant),
were mixed with the soil in the hollows. Each replication consisted of five seedlings and in total, 180
seedlings were examined. In next fall, plant height, stem diameter, above ground biomass and underground
biomass were measured. Results showed that with consuming of zeolite, plant height (10.49%), stem
diameter (11.20%) and root biomass (67.99%) were significantly increased compared with control. Plant
height (6.16%) and stem diameter (6.01%) showed a significant increase by using PGPR and also plant
height (6.30%) and stem diameter (6.14%) showed a significant increase by using humic acid. Results
showed that 500 g of zeolite, with the use of PGPR and humic acid had the greatest effects on early growth
of seedlings and using of 500 g zeolite per plant, lead to 68% increase in root biomass. Since the lack of
proper development of roots in first year is an important reason for the failure of seedling plantation projects,
according to abundance and low price of zeolite, so this treatment is recommended to increase the success of
Atriplex seedling plantation projects
Keywords: Planting; Restoration of arid and semi-arid areas; Biomass; Drought stress.

