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برخی پایه هاي مرکبات به ، میزان پرولین و شاخص کلروفیل بررسی ومطالعه عکس العمل خصوصیات رویشی
کاربرد کود زیستی
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چکیده

ها هستند که به ها و جلبکها، قارچباکتريها مانند میکروارگانیسمي هاي زندهکودهاي بیولوژیک مواد تلقیحی میکروبی داراي سلول
تنهایی یا در ترکیب با همدیگر ممکن است سبب افزایش عملکرد گیاهان شوند. بر این اساس، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 

سه رویشیخصوصیاتبه منظور ارزیابی اثرات کاربرد کود زیستی بر 1394ا ت1393کامل تصادفی با سه تکرار در سالهايبلوك
پایه هاي مرکبات مورد آزمایش در کهدادها نشان جدول مقایسه میانگینپایه مرکبات شامل نارنج، سیترنج و سیترملو انجام گرفت. 

وزن تر و شاخساره،وزن تر و خشکساقه،قطر، بوتهارتفاعمانند گیري شدهصفات اندازهاز لحاظداري تفاوت معنیدرصد5سطح 
ارتفاعگیري شدهداري بر روي صفات اندازهتفاوت معنیتیمار کود زیستی وداشته ، میزان پرولین و شاخص کلروفیل شهریخشک

.داشتمیزان پرولین و شاخص کلروفیل ، شهریوزن تر و خشکشاخساره،وزن تر و خشکساقه،قطر، بوته

پایه.خصوصیات رویشی،: کود بیولوژیکی، کلمات کلیدي

مقدمه
-شورو برخی از کژاپن،چین،هند،ایرانهستند، که خاستگاه اصلی آن گرمسیرينیمههايمیوهترین تیرهیکی از مهممرکبات

مقام هفتم را در میان کشورهاي تولید کننده مرکبات کسب کرده است، که در این ایرانمی باشد. کشورآسیاي جنوب شرقیهاي
از دیگر هرمزگانوکرمان،فارسهایی نظیربیشترین سهم در تولید مرکبات را دارا می باشد و پس از آن استانمازندرانمیان استان

ها با بسیار مهم و قابل توجه در پرورش مرکبات انتخاب پایه مناسب است. پایهیکی از نکات.باشندید کنندگان مهم مرکبات میتول
توانند نقش موثري در جذب آب و مواد غذایی ایفا کنند. خصوصیات زیادي از جمله رشد، کمیت و اي متفاوت میسیستم ریشه

ها و بر اساس مهمترین محدودیت.گیردیمانند خشکی تحت تاثیر نوع پایه قرار مهاي محیطی کیفت محصول، و مقاومت به تنش
مصرفمدیریت).1390(گلعین و عدولی، مناسبی را براي مرکبات انتخاب کردتوان پایه شرایط خاص آب و هوایی یک منطقه می

برايمناسبوطبیعتباسازگاربیولوژیککودهايشناساییبینایندروباشدمیگیاهانکشتموفقیتدرمهمعاملیککود
بیولوژیککودهاياینجملهازباشد.داشتهمحصولکیفیوکمیهايشاخصبرمطلوبیاثراتتواندمیگیاهاننموورشد
برداريبهرهولیداردزیاديقدمتکشاورزيدربیولوژیککودهايازاستفادهگرچههستند.هاباکتريومایکوریزاهايقارچ

- یکی از راهکارهاي نو در جهت افزایش کمیت و کیفیت گیاهان استفاده از فن آوري. نداردچندانیسابقهمنابعگونهاینازعلمی

توانند گیاه را حمایت کرده و هایی است که در شرایط تنش میها و باکتريهاي زیستی مانند تلقیح گیاهان با انواع مختلفی از قارچ
Ratti)باشدمی،باعث عدم توقف در رشد آن شوند et al.,2001).برايجایگزینمکمل یا یکعنوانبهزیستیکودهايامروزه -

جنسهايشوند. باکتريمیمحسوبپایدارکشاورزيدرمحصوالتتولیدوخاكباروريافزایشهدفباشیمیاییکودهاي
زیستیتثبیتبرعالوهکهباشندمیگیاهرشدمحركهايباکتريمهمترینازریزوبیوموسودوموناسآزوسپریلیوم،ازوتوباکتر،
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وجیبرلیناکسین،انواعویژهبهرشدکنندهتحریکهايهورمونمالحظهقابلمقادیرتولیدباخاكفسفرکردنمحلولونیتروژن
Zahir(دهندمیقرارتأثیرتحتراگیاهانعملکردونموورشدسیتوکنین et al., 2004.(

هامواد و روش
به صورت فاکتوریل در ايهاي مختلف مرکبات، آزمایش گلخانهپایهخصوصیات رویشیکودهاي زیستی بربررسی اثرات به منظور

استان کرمانشاه صنعت بیستون پارس واقع در قصرشیرین گلخانه شرکت کشت ودرتکرار3هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوك
ر رامسر تهیه گردید. از موسسه تحقیقات مرکبات کشور دهاي نارنج، سیترنج و سیتروملو هاي مورد استفاده به نامبذر پایه.اجرا شد

ها کشت نموده تا نهال92اسفند ماه درصد پرلیت در 30درصد ماسه و70در خزانه بذري با بستر کشت سبک به نسبت  ابتدا بذرها
را به ها بخش تلقیح و عدم تلقیح تقسیم شدند. در بخش تلقیح پایهبه دو ها . سپس پایهبرگی برسندا هشتتششتولید شده به مرحله 

و G.mosseaeگرم قارچ که مخلوطی  میکوریزا از دو نوع 10و در محیط اطراف ریشه ثانیه به باکتري اغشته شده20مدت 
G.intraradicesهاي مورد استفاده نیز مخلوطی از سه سویه باکتري به نام  استفاده شد. باکتريبودp-169,Azos-of ,Azo-12

ظر در داخل شیدهاوس خزانه انتظاربودند. این کودهاي زیستی از مرکز تحقیقات خاك و آب کشور تهیه گردید. گیاهان مورد ن
جهت اندازه استفاده شد.سی سی براي هر گلدان 50زان ه میهاي مخصوص هر دو روز یکبار و ببیاري نیز با پیمانهآنگهداري گردید. 

ها حد فاصل بین سطح خاك گلدان تا نوك گیري ارتفاع بوته میانگین ارتفاع گیاهان اندازه گیري گردید. قبل از برداشت پایه
ز محل طوقه با استفاده از کولیس گیري قطر پایه ااندازهگیري شد.از خط کش اندازه، برحسب سانتی متر با استفادهترین شاخهانتهایی

گیري وزن تر گیاه از ترازوي دقیق دیجیتالی استفاده شد، بدین براي اندازهقطر هر پایه در نظر گرفته شد.و میانگین آنها به عنوان 
میزانگیري اندازه.ه از همدیگر، با دقت توزین شدندمنظور از هر تکرار گیاهان انتخاب شده و پس از جدا کردن ریشه و شاخسار

از روش گیري پرولینبراي استخراج و اندازههمچنین .) انجام گرفتSPADکلروفیل با استفاده از دستگاه کلروفیل سنج دستی (
)1973Bates et al.,(.افزاربه منظور انجام محاسبات آماري از نرماستفاده شدMSTAT-C .استفاده گردید

نتایج و بحث
صفات از لحاظداري تفاوت معنیدرصد5پایه هاي مرکبات مورد آزمایش در سطح کهدادها نشان جدول مقایسه میانگین

تفاوت تیمار کود زیستی وداشته شهریوزن تر و خشکشاخساره،وزن تر و خشکساقه،قطر، بوتهارتفاعمانند گیري شدهاندازه
توجه با . داشتشهریوزن تر و خشکشاخساره،وزن تر و خشکساقه،قطر، بوتهارتفاعشدهگیري داري بر روي صفات اندازهمعنی

بطوریکه بیشترین .باشدمیبسته به نوع رقم با همدیگر متفاوتسه پایه مرکباتدرگیري شدةاندازهصفاتبه نتایج بدست آمده 
نارنج بود. از نظر وزن تر و خشک شاخساره پایه نارنج باعث افزایش ارتفاع بوته مربوط به پایه سیترنج، و کمترین آن مربوط به پایه

از نظر .مقدار آن شد در حالیکه پایه سیترنج و سیتروملو در یک کالس قرار گرفتند و اختالف معنی داري بین آنها مشاهده نگردید
داري بین پایه سیترنج و اختالف معنیوزن تر و خشک ریشه، پایه نارنج باعث افزایش وزن تر و خشک ریشه گردید در حالیکه

پایه سیترنج باعث افزایش شاخص کلروفیل گردید و پایه نارنج باعث افزایش سیترملو وجود نداشت و در یک کالس قرار گرفتند.
یج این نتا، بستگی به خواص ژنتیکی و شرایط محیطی دارد. پایه هاي مرکبات به کود زیستیعکس العمل میزان پرولین برگ شد. 

مورد مطالعه و شاخص کلروفیل و نیز میزان دار تمام پارامترهاي رشديتحقیق نشان داد که استفاده از کود زیستی سبب افزایش معنی
. )4الی1(شکل دار پارامترهاي رشدي شدشد. در هر سه پایه مورد استفاده کاربرد کود زیستی سبب افزایش معنیپرولین
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میانگین اثرات ساده نوع پایه بر صفات مورد مطالعهمقایسه -1جدول 

نوع پایه
ارتفاع 

(cm)بوته

قطر 
(cm)ساقه

وزن تر 
(g)شاخساره

وزن تر 
(g)ریشه

وزن خشک 
(g)شاخساره

وزن 
خشک 

(g)ریشه

(µg/g FW)پرولینشاخص کلروفیل

69a80/5سیترنج b29/17 b25/9 b82/6 b99/2 b65a48b

59b16/6سیترملو a86/16 b26/9 b62/6 b01/3 b54b46c

51c39/5نارنج c38/24 a0/10 a36/9 a53/3 a53b51a

باشند.درصد می5داري براساس آزمون دانکن در سطح هایی که در هر ستون داراي حرف مشترك هستند، فاقد اختالف معنیمیانگین
صفات مورد مطالعهمقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود زیستی بر -2جدول

کود زیستی
ارتفاع 

(cm)بوته
(cm)قطر ساقه

وزن تر 
(g)شاخساره

وزن تر 
(g)ریشه

وزن خشک 
(g)شاخساره

وزن خشک 
(g)ریشه

شاخص 
کلروفیل

پرولین
(µg/g

FW)
65a06/6کاربرد a42/22 a56/10 a72/8 a63/3 a61a64a

55b55/5عدم کاربرد b60/16 b45/8 b49/6 b73/2 b54b34b

باشند.درصد می5داري براساس آزمون دانکن در سطح هایی که در هر ستون داراي حرف مشترك هستند، فاقد اختالف معنیمیانگین

هاي مرکباتاثر کاربرد کود زیستی بر وزن تر شاخساره پایه- 1شکل 

هاي مرکباتاثر کاربرد کود زیستی  بر وزن خشک شاخساره در پایه- 2شکل 
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هاي مرکباتاثر کاربرد کود زیستی بر شاخص کلروفیل در پایه- 3شکل

هاي مرکباتاثر کاربرد کود زیستی  بر میزان پرولین در پایه- 4شکل 

نتیجه گیري کلی

که با داردشد و نمو آنهارداري بر عنیتاثیر مفید و مهاي مرکبات پایهدرکود زیستی از نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده 
توان در شرایط نامساعد خاك باعث تسریع در رشد و استقرار مطلوب نهالهاي تازه کشت شده استفاده از این کودها و نوع پایه می

گردید.
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Study of respondes of vegetative growth, proline content and chlorophyll some of citrus
rootstocks to application of Bio-fertilizer.

I.Rastinfar1, A.Shakari2*, K. khavazi3
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Abstract

Bio fertilizers are microbial inoculants consisting of living cells of micro-organism like bacteria, algae
and fungi alone ore combination which may help in increasing plant productivity. On this basis, an
experiment was conducted set as factorial based on complete block design with three replications in
2014 to examine the effect of bio-fertilizer on on vegetative growth and performance of three Citrus

fruits rootstocks including Sour orange, Citrange and Citrumelo.The statistical analysis showed that use
of biological fertilizer had a significance effects on on vegetative growth and proline content and
chlorophyll of the rootstocks. Result showed that application of biological fertilizer significantly
increased plant growth parameters.

Keyword: Biological fertilizer, Vegetative Growth , Rootstocks
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