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عملکرد و صفات بررسی اثر تلقیح کودهای حاوی میکوریزا،  تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر 

 Solanum Lycopersicumگوجه فرنگی   مورفولوژیکی 

 

 2کاووس کشاورز، 1حمزه ارجمند

 رانیا اسوج،ی ،یگروه کشاورز اسوج،یواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم -1

حقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ، بخش گیاهپزشکی، مرکز تکاووس کشاورز -2

 استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران

 
 

Email:h.arjmand2015@gmail.com  

  دهیچک
و صیاا    عموکیرد بیر  های تیوباسییوو  و ازتوبیاکتر    به منظور بررسی تاثیر  کودهای زیستی حاوی قارچ میکوریزا و باکتری

طیر  بیه صیور      انجام شد. 3131یاسوج در سال زراعی ی آزمایشی در مزرعه ای در نزدیکی شهر گوجه فرنگمورفولوژیکی 
توقییح بیا     T2بدون توقیح،  T1تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبار  بودند از: 1تیمار و  8تصادفی در  های کاملبووک

توقییح بیا میکیوریز و     T6توقیح با میکوریز و تیوباسییوو ،   T5توقیح با ازتوباکتر،   T4توقیح با تیوباسیوو ،  T3میکوریزا،
توقیح با میکوریز، تیوباسیوو  و ازتوباکتر.  نتایج نشان داد که اثر کاربرد   T8 وقیح با تیوباسیوو  و ازتوباکتر،ت  T7ازتوباکتر،

 تعدادو بر  %3در سطح احتمال  ساقه طول و عموکرد توباکتر  برهای تیوباسیوو  و ازکودهای حاوی قارچ میکوریزا و باکتری
بیشیتری  مییزان    براسا  یافته هیای بیه دسیت آمید     داری داشت. اثر معنی  %5در سطح احتمال  شهیر طولی و فرع ساقه

ای کیودی تایاو    به دست آمد که با سیایر تیمارهی   T8تیمار  درساقه فرعی و ارتااع ساقه اصوی)ارتااع گیا (  تعدادعموکرد، 
   نداشت.معنی داری 

 

 عملکرد گوجه فرنگی،صفات مورفولوژیک، ، لوسیوباسیت ازتو باکتر،کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه. 1

امر منجر به بروز   یبود  که ا ییایمیش یبر مصرف نهاد  ها یعمدتا متک یمحصوال  کشاورز دیتول ر،یاخ یدر دهه ها
بر اصول استااد  درازمد   یمبتن یمشکوال ، اعمال راهکارها  یرفع ا یراههااز  یکیشد  است.  یطیمح ستیمشکال  ز
 کیبر اصول اکولوژ یمبتن یقینظام توا کی ک،یاکولوژ ی.کشاورزدباش یم یزراع یدر بوم نظامها کیاکولوژ یاز کشاورز

کرد که مقرون به صرفه  شتریکشت محصول را ب ریسطح ز دیبا ای یمحصوال  کشاورز دیتول شیافزا یبرا .]31[باشد یم
و  دیروش ها ،تول  یا  یتر یو کاربرد  یمهمتر زا یکیمنظور   یا یدر واحد سطح را باال برد. برا دیتول زانیم ای ستین

و موثر  یاساس یاز راهکارها یکی یستیز یبا کودها ییایمیش یکودها ینیگزیجا  یبنا بر ا. باشد یم یستیز یکاربرد کودها
با  ییایمیش یاز کودها یکردن بخش  یگزیبه جا ریمدرن ناگز یلذا کشاورز .]35و 31[اثرا  مضر است  یکاهش ا یبرا

 .]3[شود ییایمیش یاز حد کودها شیتواند مانع از مصرف ب یم یستیز یاستااد  از کودها یاست. به عبارت یستیز یکودها
  ی، مهمتر ییایمیش یبا کودها قیبه صور  توا ا یگ محرک رشد یها یباکتر ژ یبه و یستیز یراستا کاربرد کودها  یدر ا

و  یمواد آل .باشد یم داریپا یکشاورز یستمهایدر س دیتول شیافزا و یکشاورز یبوم نظامها داریپا تیریمد یراهبرد برا
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 شیو به منظور افزا ییایمیش یمصرف روز افزون کودها یبرا یمناسب  یگزیجا یها نهیبه عنوان گز کیولوژیب یکودها
 سمیکروارگانیبه م کیولوژیب یکودها .]12[مورد توجه قرار گرفته اند داریپا یخاک به خصوص در بحث کشاورز یزیحاصوخ

خاک مورد استااد  قرار  ایو  ا یسطح گ یکاربرد رو ح،یمختوف اعم از توق یتوانند به صور  ها یشود که م یاطالق م ییها
 .]33[ رشد آن شوند کیباعث تحر زبانیم ا یگ یبرا ییذاعناصر غ یدسترس شیافزا قیگرفته و از طر

  یبرطبق تخم کهیباشند . بطور ینشد  م بیتخر یموجود در اغوب خاک ها یها سمیکروارگانیم  یتر تیاز با اهم زایکوریم
رابطه  .]31[دهند  یم لیقارچ ها تشک  یا ومیویسیخاکها را م یکروبیزند  جامعه م یاز تود   % 02موجود حدود  یها

 یم شیرا افزا ا یگ ییرشد و جذب عناصر غذا یبه طور قابل توجه زبانیم ا یگ یها شهیو ر زایکوریقارچ م  یب یستیهمز
 .]1[ دهد

به خصوص گوگرد داشته و منجر به بازگشت  یمعدن با یترک ییاز آبشو یریدر جووگ یمهم اریها نقش بس وو یوباسیت
را  کیسولاور دیاس ای کیآه  به سولاا  فر دیسولا ونیداسیدوست بود  و اکس دیاس یباکتر  یا .شوند یم یفوز با یترک
 .]33[رود یآه  به کار م عیسر ونیداسیاکس یبرا یباکتر  یا یاز سوولها یادیحجم ز رکا  یکند که در ا یم عیتسر

 هیها بر حسب سو یباکتر  یبه ا ناهایباشند و پاسخ گ یدر خاک م دیما یها یاز جموه باکتر ومیویازتو باکتر و آزوسپر
درصد گزارش  13تا  31محصول حدود  شیافزا یمنطقه متااو  گزارش شد  است. در موارد ییآب و هوا طی، شرا یباکتر

از  یقابل توجه ریمقاد دیو محوول کردن فسار خاک، با تول تروژنین یستیز تیها عالو  بر تثب یباکتر  یا .]1[شد  است
 یقرار م ریرا تحت تاث یزراع اهانیرشد و نمو گ  ،ینیتوکی    ،یبرلیج  ،یاکس ژ یکنند  رشد به و کیتحر یهورمونها

 .دهند
ها ،   یتامیاست که به عوت داشت  انواع و یمهم یها یاز سبز یکی  solanum persicum یبا نام عوم یفرنگگوجه

 یکشت جهان ریکند. سطح ز یم اایمت انسان ادر سال ینقش مهم ی، قند ،  امال  معدن دیما یدهایکاروت  ، اس
 رانیمحصول در ا  یکشت ا ریو سطح ز باشدیت  م ونیویم 312آن  دیهکتار و تول ونیویم 5/4از  شیب یفرنگگوجه

 .]5[ ت  است. و رتبه هاتم را دارا است 131/811/4آن  دیهکتار و تول 311202
ای   .]4[ زدیکی یا حتی در داخل ریشه گیاهان یافت می شونداغوب در نPGPB) باکتری های محرک رشد گیا  یا) 

باکتری ها از طرق مختوای از جموه تثبیت نیتروژن، سنتز و تولید سیدروفور های کمپوکس کنند  آه ، تولید هورمون های 
تحرک عناصر  از آنجایی که .]30[گیاهی، تولید آنتی بیوتیک ها و ترکیبا  قارچ کش، رشد گیاهان را بهبود می بخشند

غذایی در شرایط تنش خشکی پایی  می باشد، میکوریزا می تواند تاثیر زیادی روی رشد و نمو تمام اندام های گیا  در شرایط 
قارچهای میکوریز با بهبود وضعیت هورمونی درون گیاهان در  .]8[تنش خشکی نسبت به شرایط آبیاری نرمال داشته باشد

زنه های برگ و نیز افزایش جذب آب در اثر گستردگی شبکه هیف های خود مشکال  کنترل عمل باز و بسته شدن رو
مطالعا  نشان داد که همبستگی مثبت و  .]38[کاهش جذب آب در شرایط کمبود رطوبت در محیط ریشه را کنترل می کنند

بسیاری از  .]34و  0[ جود داردمعنی داری بی  قابویت هدایت الکتریکی خاک و کوونیزاسیون قارچهای میکوریزا آربسکوالر و
،تامی  سولاا   pHمحققی  گزارش کردند که مصرف گوگرد و تولید اسید سولاوریک در نتیجه اکسایش آن، باعث کاهش 

( 3180خرم دل و همکاران ) .]32[مورد نیاز گیاهان و افزایش قابویت جذب فسار و عناصر کم مصرف در خاک ها می شود

 توقیح بذر سیاهدانه با کودهای بیو لو ژیک ازتو باکتر و میکوریزا منجر به افزایش اجزای عموکرد طی تحقیقی نشان دادند 

  .]1[ عموکرد بیولوژیک و کاهش درصد کپسول پوک در بوته گردید عموکرد دانه 
قارچ  ازتو باکتر و ژیک تیو باسیوو  وکودهای بیولو ریاثتبررسی ر ای  تحقیق با توجه به اهمیت گوجه فرنگی مطالعه و د 

 انجام گرفت. یو ساقه گوجه فرنگ شهیتر و خشک ر وما یبر بمیکوریزا 

 مواد و روش ها .2
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 محل اجرای آزمایش
 0از توابع شهرستان یاسوج در فاصوه در  کیوومتری یاسوج در روستای مزدک ساوی  31 -31در سال زراعی  قیتحق  یا

 را گردید. به صور  مزرعه ای اج .کیوومتری اجرا شد

 مراحل اجرای آزمایش
ازتوباکتر  و -1باکتری تیوباسیوو  -1قارچ میکوریزا  -3ای  پژوهش با هدف تعیی  اثر کاربرد سه نوع کود زیستی حاوی 

 برهمکنش آنها و تعیی  بهتری  تیمار آزمایش در قالب طر  بووک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.

کاشت بذر جهت تهیه نشاء در سینی های کشت از مخووط کوکوپیت و پیت ماو   و ورمی کمپوست در اولی  مرحوه بستر 
که کامال استریل بود ، فراهم شد  و در فصل مناسب اوایل بهار  بذر رقم مورد نظر)ریوگرند( در سینی های کشت کاشته می 

ش  روزانه آبیاری می شوند. )آبیاری مرتب و به موقع شوند. و سپس در اواخر هر روز  به طور مرتب با آبیاری به صور  مه پا
به منظور جووگیری از خشکیدگی نشاء ها بسیار ضروری می باشد(. در حی  رشد مرقبت های الزم جهت جووگیری از آلودگی 

اء ها زمی  محل به بیماری ها و یا آفا  انجام می شود. تا اینکه نشاء ها آماد  انتقال به زمی  اصوی شوند.قبل از انتقال نش
آزمایش که از یک سال قبل آیش بود  و هیچ کشتی در آن انجام نشد  و در اوایل بهار شخم زد  می شود و سپس به فاصوه 

سانتی متر  312فواصل ردیف های کشت  1*1کمی قبل از کشت کووخه های آن خرد و کر  بندی می شود.ابعاد کر  ها 
نواری تیمار های آزمایش به -تعیی  می گردد.و پس از اجرای سیستم آبیاری قطر  ای سانتی متر 02و فواصل بوته ها از هم 

توقیح با -4توقیح با کود حاوی باکتری تیو باسیوو  -1توقیح با کود حاوی قارچ میکوریزا -1شاهد  -3تا و به شر   8تعداد 
-0)میکوریزا و ازتو باکتر(  4و1یب تیمار های ترک -1)میکوریزا و تیوباسیوو (  1و1ترکیب تیمار -5کود حاوی ازتو باکتر 

)میکوریزا تیوباسیوو  و ازتوباکتر( مطابق طر   4و  1، 1ترکیب تیمارهای -8)تیوباسیوو  و ازتوباکتر(  4و1ترکیب تیمارهای 
 5نشاء ها در عمق گرم از زاد مایه حاوی قارچ میکوریزا را قبل  و یا همزمان با کشت  5مقدار  1اولیه پیاد  می شوند..تیمار 

سانتی متری محل کاشت نشاء قرار می دهند.و سپس نشاء ها روی آن کاشته می شوند به نحوی که ریشه های نشاء در 
کیووگرم در هکتار زادمایه حاوی باکتری تیوباسیوو  با گوگرد  1دو روز پس از کاشت به نسبت  1تما  با آن باشند.در تیمار 

سانتی متری خاک در محل  5گرم از مخووط، برای هر بوته و در عمق  12خووط و به میزان کیووگرم در هکتار( م 122) 
لیتر آب حل  32گرم در هکتار زاد مایه حاوی ازتوباکتر را در  322با نسبت میزان  4فعالیت ریشه قرار داد  می شود. در تیمار 

 انیه در آن قرار می دهند و  سپس نشاء ها می شوند.ث 12نمود  و ریشه نشاء ها را به فاصوه کمی قبل از کاشت  به مد  
 

 اندازه گیری صفات مهم
صاا  مورد آزمایش شامل: وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه ها، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه ها و بایوما  

 کل می باشد. 

 اندازه گیری وزن تر و خشک اندام هوایی -الف
یری می شود. وزن اندام هوایی آنها پس از آخری  برداشت با جدا کردن ریشه از ساقه در محل یقه بوته انداز  گ 4از هر کر  

و توزی  آن با ترازوی دیجیتال انجام می شود.پس از خشک نمودن نیز مجددا توزی  می شود تا وزن خشک آنها به دست 
 .(3)شکل آید
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 بیوماس خشک و تر ریشه و اندام هوایی گیاه الف و ب: توزین -1شکل 

 

 اندازه گیری وزن تر و خشک ریشه-ب
از هر کر  چهار بوته انتخاب و پس از کندن بوته ها وخارج کردن ریشه ها از خاک ریشه ها با قیچی باغبانی از محل یقه 

می شوند. .میانگی  وزن ریشه در هر قطع و با ترازوی دیجیتال انداز  گیری می شوند.و پس از خشک شدن دوبار  توزی  
 .(3)شکل کر  محاسبه و با هم مقایسه می شوند

 

 . نتایج و بحث3

 عملکرد -الف

 های کودماریت مختوف سطو از نظر تاثیر  %3بر اسا  نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنی داری در سطح احتمال 
 (.3)جدول  فرنگی وجود داشتبر عموکرد گوجه ازتوباکتر و وو یوباسیت زا،یکوریما

و ازتوباکتر  لوسیوباسیت زا،یکوریما یستیز یمربعات مربوط به تاثیر سطوح مختلف کودها نیانگیو م انسیوار هینتایج تجز -1جدول

 وگرندیرقم ر یبر گوجه فرنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عدم معنی دار بودنnsدرصد   3معنی دار در سطح : **  درصد 5: معنی دار در سطح *

منابع 

تتغییرا  

درجه 

 آزادی
 عملکرد

ه تعداد ساق

 فرعی
 طول ریشه طول ساقه

 *27/472ns 57/472 **74/774 *77554474/545 2 تکرار

 تیمارها

 
4 52885727/457** 27/554* 24/784** 22/557* 

755/5272275 77 خطا  447/5  445/24  557/72  

 22 کل
725/

557784755 
222/725  522/557  855/527  

 راتتغیی  درصد ضریب 

)%(  CV 
27/74  42/72  57/7  27/8  
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 و وو یوباسیت زا،یکوریماکود زیستی  هایماریت مختوف سطو ها با آزمون دانک ، نشان داد که بی  نتایج مقایسه میانگی 
گرم در  31/8114وکرد )که بیشتری  عمطوریداری وجود داشت، بهفرنگی اختالف معنیبا شاهد بر عموکرد گوجه ازتوباکتر

داری نداشت و بود که با تیمارهای کودی دیگر تااو  معنی ازتوباکتر و وو یوباسیت ،زایکوریمامترمربع( مربوط به تیمار 
 (.1شکل)بود  گرم در مترمربع( مربوط به تیمار شاهد )عدم مصرف کود( 58/4011کمتری  عموکرد )

 
 یفرنگگوجه عموکردبر  یستیز یسطو  مختوف کودها ریتاث -1شکل

 تعداد ساقه فرعی -ب

 های کودماریت مختوف سطو از نظر تاثیر  %5بر اسا  نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنی داری در سطح احتمال 
 (.3)جدول  فرنگی وجود داشتبر تعداد ساقه فرعی گوجه ازتوباکتر و وو یوباسیت زا،یکوریما

 و وو یوباسیت زا،یکوریماکود زیستی  هایماریت مختوف سطو زمون دانک ، نشان داد که بی  ها با آنتایج مقایسه میانگی 
که بیشتری  تعداد ساقه فرعی طوریداری وجود داشت، بهفرنگی اختالف معنیبا شاهد بر تعداد ساقه فرعی گوجه ازتوباکتر

داری بود که با تیمارهای کودی دیگر تااو  معنی باکترازتو و وو یوباسیت ،زایکوریماعدد در بوته( مربوط به تیمار  10/11)
 (.1شکلبود ) عدد در بوته( مربوط به تیمار شاهد )عدم مصرف کود( 11/31نداشت و کمتری  تعداد ساقه فرعی )

 
فرنگیگوجهتعداد ساقه فرعی بر  کودهای زیستی مختلف سطوحتاثیر   -3شکل   
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 :طول ساقه -ج

کود  یمارهایسطو  مختوف ت ریاز نظر تاث %3در سطح احتمال  یدار یاختالف معن انسیوار هیجدول تجز جیبر اسا  نتا
 (.3جدول وجود داشت ) یفرنگو ازتوباکتر بر طول ساقه گوجه وو یوباسیت زا،یکوریما
و  وو یوباسیت زا،یکوریما یستیکود ز یمارهایسطو  مختوف ت  یبا آزمون دانک ، نشان داد که ب ها  یانگیم سهیمقا جینتا

 10/05طول ساقه )  یشتریب کهیطوروجود داشت، به یداریاختالف معن یفرنگازتوباکتر با شاهد بر طول ساقه گوجه
نداشت و  یداریتااو  معن گرید یکود یمارهایو ازتوباکتر بود که با ت وو یوباسیت زا،یکوریما ماری( مربوط به تمتریسانت
 (.4شکل شاهد )عدم مصرف کود( بود ) ماری( مربوط به تمتریسانت 22/53طول ساقه )  یکمتر

 
فرنگیگوجه طول ساقهبر  کودهای زیستی مختلف سطوحتاثیر    -4شکل  

 

 :ریشه طول -د

 هیای کیود  ماریت مختویف  سیطو  از نظر تاثیر  %5بر اسا  نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنی داری در سطح احتمال 
 (.3)جدول  وجود داشت فرنگیبر طول ریشه گوجه ازتوباکتر و  وویوباسیت زا،یکوریما

طیول ریشیه   بر  کود زیستی با شاهد هایماریت مختوف سطو ها با آزمون دانک ، نشان داد که بی  نتایج مقایسه میانگی 
 ازتوبیاکتر تیمیار   متر( مربوط بیه سانتی 10/42)طول ریشه که بیشتری  طوریداری وجود داشت، بهاختالف معنیفرنگی گوجه

متر( مربیوط بیه تیمیار شیاهد     سانتی 22/12)طول ریشه داری نداشت و کمتری  بود که با تیمارهای کودی دیگر تااو  معنی
 (.5شکل بود ) )عدم مصرف کود(
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فرنگیریشه گوجهطول بر  کودهای زیستی مختلف سطوحتاثیر    -5شکل  

 

 . نتیجه گیری:4
مورد آزمایش بر روی تمامی صاا   ازتوباکتر   ووویوباسیت ،زایکوریمامختوف کودهای زیستی تجزیه واریانس تیمار سطو  

عموکرد و طول  طوری که بردارای اختالف معنی داری بود، به ایمزرعه کشتفرنگی رقم ریوگرند در گوجه گیری شد انداز 
بر اسا  یافته  .اثر معنی داری داشت %5تمال در سطح اح تعداد ساقه فرعی و طول ریشهو بر  %3در سطح احتمال  ساقه

 ،زایکوریما فرنگی رقم ریوگرند با کاربرد تیمار کودساقه فرعی و طول ساقه گوجه تعدادبیشتری  میزان عموکرد، های آزمایش 
 میزان آنها به دست آمد که با سایر تیمارهای کودی تااو  معنی داری از خود نشان نداد و کمتری  ازتوباکتر و وو یوباسیت

 در تیمار شاهد )عدم مصرف کود( به دست آمد.
 

 . مراجع5
ارجمند،  . بررسی اثر توقیح با کودهای حاوی میکوریزا،  تیوباسیوو  و ازتوباکتر بر عموکرد و اجزای عموکرد گوجه  .3

. یاسوجد پایان نامه کارشنا  ارشد دانشگا  ازاد اسالمی واح .رقم ریوگرند Solanum Lycopersicumفرنگی 
3131. 
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