بررسی اثر تلقیح کودهای حاوی میکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر بیوماس تر و
خشک ریشه و ساقه گوجه فرنگی Solanum Lycopersicum
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چکیده
به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی حاوی قارچ میکوریزا و باکتری های تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر بیوماس ترر و شکر
ریکه و ساقه گوجه فرنگی آزمایکی در مزرعه ای در نزدیکی شهر یاسوج در سال زراعی  3131انجام شد .طرر بره ررور
بلوک های کامل تصادفی در  8تیمار و  1تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایش عبار بودند از T1 :بدون تلقیح T2 ،تلقریح برا
میکوریزا T3 ،تلقیح با تیوباسیلوس T4 ،تلقیح با ازتوباکتر T5 ،تلقیح با میکوریز و تیوباسریلوس T6 ،تلقریح برا میکروریز و
ازتوباکتر T7 ،تلقیح با تیوباسیلوس و ازتوباکتر T8 ،تلقیح با میکوریز ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر .نتایج نکان داد که اثر کاربرد
کودهای حاوی قارچ میکوریزا و باکتری های تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر وزن تر ساقه در سطح احتمال  %3و بر وزن تر ریکه
در سطح احتمال  %5تفاو معنیداری داشتند .بیکترین وزن تر ساقه در تیمار  T7و وزن تر ریکه در  T5به دست آمد کره
با سایر تیمارهای کودی اشتالف معنی داری نداشت.
کلمات کلیدی:ازتو باکتر ،بیوماس تر ،بیوماس خشک ،تیوباسیلوس ،گوجه فرنگی،

 .1مقدمه

در دهه های اشیر ،تولید محصوال ککاورزی عمدتا متکی بر مصرف نهاده های شیمیایی بوده که این امر منجر به بروز
مککال زیست محیطی شده است .یکی از راههای رفع این مککلال  ،اعمال راهکارهای مبتنی بر ارول استفاده درازمد
از ککاورزی اکولوژی در بوم نظامهای زراعی می باشد.ککاورزی اکولوژی  ،ی نظام تلفیقی مبتنی بر ارول اکولوژی
می باشد] .[31برای افزایش تولید محصوال ککاورزی یا باید سطح زیر ککت محصول را بیکتر کرد که مقرون به ررفه
نیست یا میزان تولید در واحد سطح را باال برد .برای این منظور یکی از مهمترین و کاربردی ترین این روش ها ،تولید و
کاربرد کودهای زیستی می باشد .بنا بر این جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی یکی از راهکارهای اساسی و موثر
برای کاهش این اثرا مضر است31] .و  .[35لذا ککاورزی مدرن ناگزیر به جایگزین کردن بخکی از کودهای شیمیایی با
کودهای زیستی است .به عبارتی استفاده از کودهای زیستی می تواند مانع از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی شود].[3
در این راستا کاربرد کودهای زیستی به ویژه باکتری های محرک رشد گیاه به رور تلفیق با کودهای شیمیایی  ،مهمترین
راهبرد برای مدیریت پایدار بوم نظامهای ککاورزی و افزایش تولید در سیستمهای ککاورزی پایدار می باشد .مواد آلی و
کودهای بیولوژی به عنوان گزینه های جایگزین مناسبی برای مصرف روز افزون کودهای شیمیایی و به منظور افزایش
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حارلخیزی شاک به شصوص در بحث ککاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته اند] .[10کودهای بیولوژی به میکروارگانیسم
هایی اطالق می شود که می توانند به رور های مختلف اعم از تلقیح ،کاربرد روی سطح گیاه و یا شاک مورد استفاده قرار
گرفته و از طریق افزایش دسترسی عنارر غذایی برای گیاه میزبان باعث تحری رشد آن شوند ].[33
میکوریزا از با اهمیت ترین میکروارگانیسم های موجود در اغلب شاک های تخریب نکده می باشند  .بطوریکه برطبق تخمین
های موجود حدود  % 00از توده ی زنده جامعه میکروبی شاکها را میسیلیوم این قارچ ها تککیل می دهند ] .[31رابطه
همزیستی بین قارچ میکوریزا و ریکه های گیاه میزبان به طور قابل توجهی رشد و جذب عنارر غذایی گیاه را افزایش می
دهد ].[1
تیوباسیلوس ها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از آبکویی ترکیبا معدنی به شصوص گوگرد داشته و منجر به بازگکت
ترکیبا فلزی می شوند .این باکتری اسید دوست بوده و اکسیداسیون سولفید آهن به سولفا فری یا اسید سولفوری را
تسریع می کند که در این کار حجم زیادی از سلولهای این باکتری برای اکسیداسیون سریع آهن به کار می رود].[33
ازتو باکتر و آزوسپریلیوم از جمله باکتری های مفید در شاک می باشند و پاسخ گیاهان به این باکتری ها بر حسب سویه
باکتری  ،شرایط آب و هوایی منطقه متفاو گزارش شده است .در مواردی افزایش محصول حدود  31تا  13دررد گزارش
شده است] .[1این باکتری ها عالوه بر تثبیت زیستی نیتروژن و محلول کردن فسفر شاک ،با تولید مقادیر قابل توجهی از
هورمونهای تحری کننده رشد به ویژه اکسین ،جیبرلین ،س یتوکینین ،رشد و نمو گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می
دهند.
گوجهفرنگی با نام علمی  solanum persicumیکی از سبزی های مهمی است که به علت داشتن انواع ویتامین ها ،
کاروتن  ،اسیدهای مفید  ،قند  ،امال معدنی نقش مهمی در سالمت انسان ایفا می کند .سطح زیر ککت جهانی
گوجهفرنگی بیش از  4/5میلیون هکتار و تولید آن  310میلیون تن میباشد و سطح زیر ککت این محصول در ایران
 311000هکتار و تولید آن  4/811/131تن است .و رتبه هفتم را دارا است ].[5
باکتری های محرک رشد گیاه یا(  (PGPBاغلب در نزدیکی یا حتی در داشل ریکه گیاهان یافت می شوند ] .[4این
باکتری ها از طرق مختلفی از جمله تثبیت نیتروژن ،سنتز و تولید سیدروفور های کمپلکس کننده آهن ،تولید هورمون های
گیاهی ،تولید آنتی بیوتی ها و ترکیبا قارچ کش ،رشد گیاهان را بهبود می بخکند] .[30از آنجایی که تحرک عنارر
غذایی در شرایط تنش شککی پایین می باشد ،میکوریزا می تواند تاثیر زیادی روی رشد و نمو تمام اندام های گیاه در شرایط
تنش شککی نسبت به شرایط آبیاری نرمال داشته باشد] .[8قارچهای میکوریز با بهبود وضعیت هورمونی درون گیاهان در
کنترل عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ و نیز افزایش جذب آب در اثر گستردگی شبکه هیف های شود مککال
کاهش جذب آب در شرایط کمبود رطوبت در محیط ریکه را کنترل می کنند] .[38مطالعا نکان داد که همبستگی مثبت و
معنی داری بین قابلیت هدایت الکتریکی شاک و کلونیزاسیون قارچهای میکوریزا آربسکوالر وجود دارد ] 0و  .[34بسیاری از
محققین گزارش کردند که مصرف گوگرد و تولید اسید سولفوری در نتیجه اکسایش آن ،باعث کاهش ، pHتامین سولفا
مورد نیاز گیاهان و افزایش قابلیت جذب فسفر و عنارر کم مصرف در شاک ها می شود] .[30شرم دل و همکاران ()3180
طی تحقیقی نکان دادند تلقیح بذر سیاهدانه با کودهای بیو لو ژی ازتو باکتر و میکوریزا منجر به افزایش اجزای عملکرد 
عملکرد دانه  عملکرد بیولوژی و کاهش دررد کپسول پوک در بوته گردید ].[1
در این تحقیق با توجه به اهمیت گوجه فرنگی مطالعه و بررسی تاثیر کودهای بیولوژی تیو باسیلوس و ازتو باکتر و قارچ
میکوریزا بر بیوماس تر و شک ریکه و ساقه گوجه فرنگی انجام گرفت.
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 .2مواد و روش ها

محل اجرای آزمایش
این تحقیق در سال زراعی  31 -31در کیلومتری یاسوج در روستای مزدک سفلی از توابع شهرستان یاسوج در فارله 0
کیلومتری اجرا شد .به رور مزرعه ای اجرا گردید.
مراحل اجرای آزمایش
این پژوهش با هدف تعیین اثر کاربرد سه نوع کود زیستی حاوی -3قارچ میکوریزا -1باکتری تیوباسیلوس -1ازتوباکتر و
برهمکنش آنها و تعیین بهترین تیمار آزمایش در قالب طر بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.
در اولین مرحله بستر کاشت بذر جهت تهیه نکاء در سینی های ککت از مخلوط کوکوپیت و پیت ماوس و ورمی کمپوست
که کامال استریل بوده ،فراهم شده و در فصل مناسب اوایل بهار بذر رقم مورد نظر(ریوگرند) در سینی های ککت کاشته می
شوند .و سپس در اواشر هر روز به طور مرتب با آبیاری به رور مه پاش روزانه آبیاری می شوند( .آبیاری مرتب و به موقع
به منظور جلوگیری از شککیدگی نکاء ها بسیار ضروری می باشد) .در حین رشد مرقبت های الزم جهت جلوگیری از آلودگی
به بیماری ها و یا آفا انجام می شود .تا اینکه نکاء ها آماده انتقال به زمین ارلی شوند.قبل از انتقال نکاء ها زمین محل
آزمایش که از ی سال قبل آیش بوده و هیچ ککتی در آن انجام نکده و در اوایل بهار شخم زده می شود و سپس به فارله
کمی قبل از ککت کلوشه های آن شرد و کر بندی می شود.ابعاد کر ها  1*1فوارل ردیف های ککت  310سانتی متر
و فوارل بوته ها از هم  00سانتی متر تعیین می گردد.و پس از اجرای سیستم آبیاری قطره ای-نواری تیمار های آزمایش به
تعداد  8تا و به شر  -3شاهد -1تلقیح با کود حاوی قارچ میکوریزا -1تلقیح با کود حاوی باکتری تیو باسیلوس -4تلقیح با
کود حاوی ازتو باکتر -5ترکیب تیمار 1و( 1میکوریزا و تیوباسیلوس)  -1ترکیب تیمار های 1و( 4میکوریزا و ازتو باکتر) -0
ترکیب تیمارهای 1و( 4تیوباسیلوس و ازتوباکتر) -8ترکیب تیمارهای  1 ،1و ( 4میکوریزا تیوباسیلوس و ازتوباکتر) مطابق طر
اولیه پیاده می شوند..تیمار  1مقدار  5گرم از زاد مایه حاوی قارچ میکوریزا را قبل و یا همزمان با ککت نکاء ها در عمق 5
سانتی متری محل کاشت نکاء قرار می دهند.و سپس نکاء ها روی آن کاشته می شوند به نحوی که ریکه های نکاء در
تماس با آن باشند.در تیمار  1دو روز پس از کاشت به نسبت  1کیلوگرم در هکتار زادمایه حاوی باکتری تیوباسیلوس با گوگرد
(  100کیلوگرم در هکتار) مخلوط و به میزان  10گرم از مخلوط ،برای هر بوته و در عمق  5سانتی متری شاک در محل
فعالیت ریکه قرار داده می شود .در تیمار  4با نسبت میزان  300گرم در هکتار زاد مایه حاوی ازتوباکتر را در  30لیتر آب حل
نموده و ریکه نکاء ها را به فارله کمی قبل از کاشت به مد  10ثانیه در آن قرار می دهند و سپس نکاء ها می شوند].[3
اندازه گیری صفات مهم
رفا مورد آزمایش شامل :وزن تر اندام هوایی ،وزن تر ریکه ها ،وزن شک اندام هوایی ،وزن شک ریکه ها و بایوماس
کل می باشد.
الف -اندازه گیری وزن تر و خشک اندام هوایی
از هر کر  4بوته اندازه گیری می شود .وزن اندام هوایی آنها پس از آشرین برداشت با جدا کردن ریکه از ساقه در محل یقه
و توزین آن با ترازوی دیجیتال انجام می شود.پس از شک نمودن نیز مجددا توزین می شود تا وزن شک 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 وشارج کردن ریکه ها از شاک ریکه ها با قیچی باغبانی از محل یقه
قطع و با ترازوی دیجیتال اندازه گیری می شوند.و پس از شک شدن دوباره توزین می شوند. .میانگین وزن ریکه در هر
کر محاسبه و با هم مقایسه می شوند (شکل.)3
 .3نتایج و بحث
الف -وزن تر ساقه

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اشتالف معنی داری در سطح احتمال  %3از نظر تاثیر سطو مختلف تیمارهای کود
مایکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر وزن تر ساقه گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
منابع

درجه

تغییرات

آزادی

تکرار

2

999/761 ns

1

**27299/77

**733/962

خطا

73

9767/777

66/771

66/172

کل

27

236239/777

7379/797

7966/629

درصد ضریب

79/77

76/21

تیمارها

 CVتغییرات ()%

وزن تر ساقه

وزن

وزن خشک

وزن تر

ساقه

ریشه

71/626 ns

77/791 ns

7/769 ns

*793/667

*6/691
3/793
769/696

76/27

خشک
ریشه

71/16

* :معنی دار در سطح  5دررد ** :معنی دار در سطح 3دررد  :nsعدم معنی دار بودن

4

نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن ،نکان داد که بین سطو مختلف تیمارهای کود زیستی مایکوریزا ،تیوباسیلوس و
ازتوباکتر با شاهد بر وزن تر ساقه گوجهفرنگی اشتالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیکترین وزن تر ساقه (105/10
گرم در بوته) مربوط به تیمار تیوباسیلوس و ازتوباکتر بود که با تیمارهای کودی دیگر تفاو معنیداری نداشت و کمترین
وزن تر ساقه ( 114/00گرم در بوته) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود (شکل.)1

شکل -1تاثیر سطو مختلف کودهای زیستی بر وزن تر ساقه گوجهفرنگی
ب -وزن خشک ساقه

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اشتالف معنی داری در سطح احتمال  %3از نظر تاثیر سطو مختلف تیمارهای کود
مایکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر وزن شک ساقه گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
نتایج مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن ،نکان داد که بین سطو مختلف تیمارهای کود زیستی مایکوریزا ،تیوباسیلوس و
ازتوباکتر با شاهد بر وزن شک ساقه گوجهفرنگی اشتالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیکترین وزن شک ساقه
( 31/10گرم در بوته) مربوط به تیمار مایکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر بود که با تیمارهای کودی دیگر تفاو معنیداری
نداشت و کمترین وزن شک ساقه ( 50/51گرم در بوته) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود (شکل.)1

شکل  -3تاثیر سطوح مختلف کودهای زیستی بر وزن خشک ساقه گوجهفرنگی
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ج -وزن تر ریشه:

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اشتالف معنی داری در سطح احتمال  %5از نظر تاثیر سطو مختلف تیمارهای کود
مایکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر وزن تر ریکه گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن ،نکان داد که بین سطو مختلف تیمارهای کود زیستی مایکوریزا ،تیوباسیلوس و
ازتوباکتر با شاهد بر وزن تر ریکه گوجهفرنگی اشتالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیکترین وزن تر ریکه (54/10
گرم در بوته) مربوط به تیمار مایکوریزا و تیوباسیلوس بود که با تیمارهای کودی دیگر تفاو معنیداری نداشت و کمترین
وزن تر ریکه ( 11/10گرم در بوته) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود (شکل .)4

شکل  -4تاثیر سطوح مختلف کودهای زیستی بر وزن تر ریشه گوجهفرنگی

د -وزن خشک ریشه:

بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اشتالف معنی داری در سطح احتمال  %5از نظر تاثیر سطو مختلف تیمارهای کود
مایکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر وزن شک ریکه گوجهفرنگی وجود داشت (جدول .)3
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن ،نکان داد که بین سطو مختلف تیمارهای کود زیستی مایکوریزا ،تیوباسیلوس و
ازتوباکتر با شاهد بر وزن شک ریکه گوجهفرنگی اشتالف معنیداری وجود داشت ،بهطوریکه بیکترین وزن شک ریکه
( 31/41گرم در بوته) مربوط به تیمار مایکوریزا و ازتوباکتر بود که با تیمارهای کودی دیگر تفاو معنیداری نداشت و
کمترین وزن شک ریکه ( 8/81گرم در بوته) مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود (شکل.)5
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شکل -5تاثیر سطوح مختلف کودهای زیستی بر وزن خشک ریشه گوجهفرنگی

 .4نتیجه گیری:

تجزیه واریانس تیمار سطو مختلف کودهای زیستی مایکوریزا ،تیوباسیلوس و ازتوباکتر مورد آزمایش بر روی تمامی رفا
اندازهگیری شده گوجهفرنگی رقم ریوگرند در ککت مزرعهای دارای اشتالف معنی داری بود ،بهطوری که بر وزن تر ساقه در
سطح احتمال  %3و بر وزن تر ریکه در سطح احتمال  %5اثر معنی داری داشت .بر اساس یافته های آزمایش بیکترین وزن
تر ساقه در تیمار تیوباسیلوس و ازتوباکتر و وزن تر ریکه در تیمار مایکوریزا و تیوباسیلوس به دست آمد که با سایر تیمارهای
کودی اشتالف معنی داری نداشت و کمترین میزان آنها در تیمار شاهد (عدم مصرف کود) با اشتالف معنی دار به دست آمد.
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