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چکیده
به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی حاوی قارچ میکوریزا و باکتریهای تیوباسییوو و ازتوبیاکتر بیر عموکیرد و صیاا
مورفولوژیکی گوجه فرنگی آزمایشی در مزرعه ای در نزدیکی شهر یاسوج در سال زراعی  3131انجام شد .طیر بیه صیور
بووکهای کامل تصادفی در  8تیمار و  1تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش عبار بودند از T1 :بدون توقیح T2 ،توقییح بیا
میکوریزا T3 ،توقیح با تیوباسیوو  T4 ،توقیح با ازتوباکتر T5 ،توقیح با میکوریز و تیوباسییوو  T6 ،توقییح بیا میکیوریز و
ازتوباکتر T7 ،توقیح با تیوباسیوو و ازتوباکتر T8 ،توقیح با میکوریز ،تیوباسیوو و ازتوباکتر .نتایج نشان داد که اثر کاربرد
کودهای حاوی قارچ میکوریزا و باکتریهای تیوباسیوو و ازتوباکتر بر عموکرد و طول ساقه در سطح احتمال  %3و بر تعداد
ساقه فرعی و طول ریشه در سطح احتمال  %5اثر معنیداری داشت .براسا یافته هیای بیه دسیت آمید بیشیتری مییزان
عموکرد ،تعداد ساقه فرعی و ارتااع ساقه اصوی(ارتااع گیا ) در تیمار  T8به دست آمد که با سیایر تیمارهیای کیودی تایاو
معنی داری نداشت.
کلمات کلیدی:ازتو باکتر ،تیوباسیلوس ،صفات مورفولوژیک ،گوجه فرنگی ،عملکرد

 .1مقدمه

در دهه های اخیر ،تولید محصوال کشاورزی عمدتا متکی بر مصرف نهاد های شیمیایی بود که ای امر منجر به بروز
مشکال زیست محیطی شد است .یکی از راههای رفع ای مشکوال  ،اعمال راهکارهای مبتنی بر اصول استااد درازمد
از کشاورزی اکولوژیک در بوم نظامهای زراعی می باشد.کشاورزی اکولوژیک ،یک نظام توایقی مبتنی بر اصول اکولوژیک
می باشد] .[31برای افزایش تولید محصوال کشاورزی یا باید سطح زیر کشت محصول را بیشتر کرد که مقرون به صرفه
نیست یا میزان تولید در واحد سطح را باال برد .برای ای منظور یکی از مهمتری و کاربردی تری ای روش ها ،تولید و
کاربرد کودهای زیستی می باشد .بنا بر ای جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی یکی از راهکارهای اساسی و موثر
برای کاهش ای اثرا مضر است]31و  .[35لذا کشاورزی مدرن ناگزیر به جایگزی کردن بخشی از کودهای شیمیایی با
کودهای زیستی است .به عبارتی استااد از کودهای زیستی می تواند مانع از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی شود].[3
در ای راستا کاربرد کودهای زیستی به ویژ باکتری های محرک رشد گیا به صور توایق با کودهای شیمیایی  ،مهمتری
راهبرد برای مدیریت پایدار بوم نظامهای کشاورزی و افزایش تولید در سیستمهای کشاورزی پایدار می باشد .مواد آلی و
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کودهای بیولوژیک به عنوان گزینه های جایگزی مناسبی برای مصرف روز افزون کودهای شیمیایی و به منظور افزایش
حاصوخیزی خاک به خصوص در بحث کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته اند] .[12کودهای بیولوژیک به میکروارگانیسم
هایی اطالق می شود که می توانند به صور های مختوف اعم از توقیح ،کاربرد روی سطح گیا و یا خاک مورد استااد قرار
گرفته و از طریق افزایش دسترسی عناصر غذایی برای گیا میزبان باعث تحریک رشد آن شوند ].[33
میکوریزا از با اهمیت تری میکروارگانیسم های موجود در اغوب خاک های تخریب نشد می باشند  .بطوریکه برطبق تخمی
های موجود حدود  % 02از تود ی زند جامعه میکروبی خاکها را میسیویوم ای قارچ ها تشکیل می دهند ] .[31رابطه
همزیستی بی قارچ میکوریزا و ریشه های گیا میزبان به طور قابل توجهی رشد و جذب عناصر غذایی گیا را افزایش می
دهد ].[1
تیوباسیوو ها نقش بسیار مهمی در جووگیری از آبشویی ترکیبا معدنی به خصوص گوگرد داشته و منجر به بازگشت
ترکیبا فوزی می شوند .ای باکتری اسید دوست بود و اکسیداسیون سولاید آه به سولاا فریک یا اسید سولاوریک را
تسریع می کند که در ای کار حجم زیادی از سوولهای ای باکتری برای اکسیداسیون سریع آه به کار می رود].[33
ازتو باکتر و آزوسپریویوم از جموه باکتری های ماید در خاک می باشند و پاسخ گیاهان به ای باکتری ها بر حسب سویه
باکتری  ،شرایط آب و هوایی منطقه متااو گزارش شد است .در مواردی افزایش محصول حدود  31تا  13درصد گزارش
شد است] .[1ای باکتری ها عالو بر تثبیت زیستی نیتروژن و محوول کردن فسار خاک ،با تولید مقادیر قابل توجهی از
هورمونهای تحریک کنند رشد به ویژ اکسی  ،جیبرلی  ،یتوکینی  ،رشد و نمو گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می
دهند.
گوجهفرنگی با نام عومی  solanum persicumیکی از سبزی های مهمی است که به عوت داشت انواع ویتامی ها ،
کاروت  ،اسیدهای ماید  ،قند  ،امال معدنی نقش مهمی در سالمت انسان ایاا می کند .سطح زیر کشت جهانی
گوجهفرنگی بیش از  4/5میویون هکتار و تولید آن  312میویون ت میباشد و سطح زیر کشت ای محصول در ایران
 311202هکتار و تولید آن  4/811/131ت است .و رتبه هاتم را دارا است ].[5
باکتری های محرک رشد گیا یا(  (PGPBاغوب در نزدیکی یا حتی در داخل ریشه گیاهان یافت می شوند ] .[4ای
باکتری ها از طرق مختوای از جموه تثبیت نیتروژن ،سنتز و تولید سیدروفور های کمپوکس کنند آه  ،تولید هورمون های
گیاهی ،تولید آنتی بیوتیک ها و ترکیبا قارچ کش ،رشد گیاهان را بهبود می بخشند] .[30از آنجایی که تحرک عناصر
غذایی در شرایط تنش خشکی پایی می باشد ،میکوریزا می تواند تاثیر زیادی روی رشد و نمو تمام اندام های گیا در شرایط
تنش خشکی نسبت به شرایط آبیاری نرمال داشته باشد] .[8قارچهای میکوریز با بهبود وضعیت هورمونی درون گیاهان در
کنترل عمل باز و بسته شدن رو زنه های برگ و نیز افزایش جذب آب در اثر گستردگی شبکه هیف های خود مشکال
کاهش جذب آب در شرایط کمبود رطوبت در محیط ریشه را کنترل می کنند] .[38مطالعا نشان داد که همبستگی مثبت و
معنی داری بی قابویت هدایت الکتریکی خاک و کوونیزاسیون قارچهای میکوریزا آربسکوالر وجود دارد ] 0و  .[34بسیاری از
محققی گزارش کردند که مصرف گوگرد و تولید اسید سولاوریک در نتیجه اکسایش آن ،باعث کاهش ، pHتامی سولاا
مورد نیاز گیاهان و افزایش قابویت جذب فسار و عناصر کم مصرف در خاک ها می شود] .[32خرم دل و همکاران ()3180
طی تحقیقی نشان دادند توقیح بذر سیاهدانه با کودهای بیو لو ژیک ازتو باکتر و میکوریزا منجر به افزایش اجزای عموکرد 
عموکرد دانه  عموکرد بیولوژیک و کاهش درصد کپسول پوک در بوته گردید ].[1
در ای تحقیق با توجه به اهمیت گوجه فرنگی مطالعه و بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک تیو باسیوو و ازتو باکتر و قارچ
میکوریزا بر بیوما تر و خشک ریشه و ساقه گوجه فرنگی انجام گرفت.
 .2مواد و روش ها
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محل اجرای آزمایش
ای تحقیق در سال زراعی  31 -31در کیوومتری یاسوج در روستای مزدک ساوی از توابع شهرستان یاسوج در فاصوه 0
کیوومتری اجرا شد .به صور مزرعه ای اجرا گردید.
مراحل اجرای آزمایش
ای پژوهش با هدف تعیی اثر کاربرد سه نوع کود زیستی حاوی -3قارچ میکوریزا -1باکتری تیوباسیوو -1ازتوباکتر و
برهمکنش آنها و تعیی بهتری تیمار آزمایش در قالب طر بووک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.
در اولی مرحوه بستر کاشت بذر جهت تهیه نشاء در سینی های کشت از مخووط کوکوپیت و پیت ماو و ورمی کمپوست
که کامال استریل بود  ،فراهم شد و در فصل مناسب اوایل بهار بذر رقم مورد نظر(ریوگرند) در سینی های کشت کاشته می
شوند .و سپس در اواخر هر روز به طور مرتب با آبیاری به صور مه پاش روزانه آبیاری می شوند( .آبیاری مرتب و به موقع
به منظور جووگیری از خشکیدگی نشاء ها بسیار ضروری می باشد) .در حی رشد مرقبت های الزم جهت جووگیری از آلودگی
به بیماری ها و یا آفا انجام می شود .تا اینکه نشاء ها آماد انتقال به زمی اصوی شوند.قبل از انتقال نشاء ها زمی محل
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
کمی قبل از کشت کووخه های آن خرد و کر بندی می شود.ابعاد کر ها  1*1فواصل ردیف های کشت  312سانتی متر
و فواصل بوته ها از هم  02سانتی متر تعیی می گردد.و پس از اجرای سیستم آبیاری قطر ای-نواری تیمار های آزمایش به
تعداد  8تا و به شر  -3شاهد -1توقیح با کود حاوی قارچ میکوریزا -1توقیح با کود حاوی باکتری تیو باسیوو -4توقیح با
کود حاوی ازتو باکتر -5ترکیب تیمار 1و( 1میکوریزا و تیوباسیوو )  -1ترکیب تیمار های 1و( 4میکوریزا و ازتو باکتر) -0
ترکیب تیمارهای 1و( 4تیوباسیوو و ازتوباکتر) -8ترکیب تیمارهای  1 ،1و ( 4میکوریزا تیوباسیوو و ازتوباکتر) مطابق طر
اولیه پیاد می شوند..تیمار  1مقدار  5گرم از زاد مایه حاوی قارچ میکوریزا را قبل و یا همزمان با کشت نشاء ها در عمق 5
سانتی متری محل کاشت نشاء قرار می دهند.و سپس نشاء ها روی آن کاشته می شوند به نحوی که ریشه های نشاء در
تما با آن باشند.در تیمار  1دو روز پس از کاشت به نسبت  1کیووگرم در هکتار زادمایه حاوی باکتری تیوباسیوو با گوگرد
(  122کیووگرم در هکتار) مخووط و به میزان  12گرم از مخووط ،برای هر بوته و در عمق  5سانتی متری خاک در محل
فعالیت ریشه قرار داد می شود .در تیمار  4با نسبت میزان  322گرم در هکتار زاد مایه حاوی ازتوباکتر را در  32لیتر آب حل
نمود و ریشه نشاء ها را به فاصوه کمی قبل از کاشت به مد  12ثانیه در آن قرار می دهند و سپس نشاء ها می شوند.
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.
الف -اندازه گیری وزن تر و خشک اندام هوایی
از هر کر  4بوته انداز گ یری می شود .وزن اندام هوایی آنها پس از آخری برداشت با جدا کردن ریشه از ساقه در محل یقه
و توزی آن با ترازوی دیجیتال انجام می شود.پس از خشک نمودن نیز مجددا توزی می شود تا وزن خشک آنها به دست
آید (شکل.)3
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شکل  -1الف و ب :توزین بیوماس خشک و تر ریشه و اندام هوایی گیاه

ب-اندازه گیری وزن تر و خشک ریشه
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
قطع و با ترازوی دیجیتال انداز گیری می شوند.و پس از خشک شدن دوبار توزی می شوند. .میانگی وزن ریشه در هر
کر محاسبه و با هم مقایسه می شوند (شکل.)3
 .3نتایج و بحث
الف -عملکرد

بر اسا نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنی داری در سطح احتمال  %3از نظر تاثیر سطو مختوف تیمارهای کود
مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر بر عموکرد گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
جدول -1نتایج تجزیه واریانس و میانگین مربعات مربوط به تاثیر سطوح مختلف کودهای زیستی مایکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر
بر گوجه فرنگی رقم ریوگرند
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نتایج مقایسه میانگی ها با آزمون دانک  ،نشان داد که بی سطو مختوف تیمارهای کود زیستی مایکوریزا ،تیوباسیوو و
ازتوباکتر با شاهد بر عموکرد گوجهفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیشتری عموکرد ( 8114/31گرم در
مترمربع) مربوط به تیمار مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر بود که با تیمارهای کودی دیگر تااو معنیداری نداشت و
کمتری عموکرد ( 4011/58گرم در مترمربع) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود (شکل.)1

شکل -1تاثیر سطو مختوف کودهای زیستی بر عموکرد گوجهفرنگی
ب -تعداد ساقه فرعی

بر اسا نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنی داری در سطح احتمال  %5از نظر تاثیر سطو مختوف تیمارهای کود
مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر بر تعداد ساقه فرعی گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
نتایج مقایسه میانگی ها با آزمون دانک  ،نشان داد که بی سطو مختوف تیمارهای کود زیستی مایکوریزا ،تیوباسیوو و
ازتوباکتر با شاهد بر تعداد ساقه فرعی گوجهفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیشتری تعداد ساقه فرعی
( 11/10عدد در بوته) مربوط به تیمار مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر بود که با تیمارهای کودی دیگر تااو معنیداری
نداشت و کمتری تعداد ساقه فرعی ( 31/11عدد در بوته) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود (شکل.)1

شکل  -3تاثیر سطوح مختلف کودهای زیستی بر تعداد ساقه فرعی گوجهفرنگی
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ج -طول ساقه:

بر اسا نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنی داری در سطح احتمال  %3از نظر تاثیر سطو مختوف تیمارهای کود
مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر بر طول ساقه گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
نتایج مقایسه میانگی ها با آزمون دانک  ،نشان داد که بی سطو مختوف تیمارهای کود زیستی مایکوریزا ،تیوباسیوو و
ازتوباکتر با شاهد بر طول ساقه گوجهفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیشتری طول ساقه (05/10
سانتیمتر) مربوط به تیمار مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر بود که با تیمارهای کودی دیگر تااو معنیداری نداشت و
کمتری طول ساقه ( 53/22سانتیمتر) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود (شکل .)4

شکل -4تاثیر سطوح مختلف کودهای زیستی بر طول ساقه گوجهفرنگی

د -طول ریشه:

بر اسا نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنی داری در سطح احتمال  %5از نظر تاثیر سیطو مختویف تیمارهیای کیود
مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر بر طول ریشه گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
نتایج مقایسه میانگی ها با آزمون دانک  ،نشان داد که بی سطو مختوف تیمارهای کود زیستی با شاهد بر طیول ریشیه
گوجهفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیشتری طول ریشه ( 42/10سانتیمتر) مربوط بیه تیمیار ازتوبیاکتر
بود که با تیمارهای کودی دیگر تااو معنیداری نداشت و کمتری طول ریشه ( 12/22سانتیمتر) مربیوط بیه تیمیار شیاهد
(عدم مصرف کود) بود (شکل .)5
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شکل -5تاثیر سطوح مختلف کودهای زیستی بر طول ریشه گوجهفرنگی

 .4نتیجه گیری:

تجزیه واریانس تیمار سطو مختوف کودهای زیستی مایکوریزا ،تیوباسیوو و ازتوباکتر مورد آزمایش بر روی تمامی صاا
انداز گیری شد گوجهفرنگی رقم ریوگرند در کشت مزرعهای دارای اختالف معنی داری بود ،بهطوری که بر عموکرد و طول
ساقه در سطح احتمال  %3و بر تعداد ساقه فرعی و طول ریشه در سطح احتمال  %5اثر معنی داری داشت .بر اسا یافته
های آزمایش بیشتری میزان عموکرد ،تعداد ساقه فرعی و طول ساقه گوجهفرنگی رقم ریوگرند با کاربرد تیمار کود مایکوریزا،
تیوباسیوو و ازتوباکتر به دست آمد که با سایر تیمارهای کودی تااو معنی داری از خود نشان نداد و کمتری میزان آنها
در تیمار شاهد (عدم مصرف کود) به دست آمد.
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