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بیوماس تر و بررسی اثر تلقیح کودهای حاوی میکوریزا،  تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر 

 Solanum Lycopersicumگوجه فرنگی  ساقه  وخشک ریشه 

 

 2کشاورز کاووس،1حمزه ارجمند

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

ز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ، بخش گیاهپزشکی، مرککاووس کشاورز -2

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

Email:h.arjmand2015@gmail.com  

  دهیچک
ترر و شکر     سومایبر بکودهای زیستی حاوی قارچ میکوریزا و باکتری های تیوباسیلوس و ازتوباکتر   به منظور بررسی تاثیر

طرر  بره ررور      انجام شد. 3131در سال زراعی ی آزمایکی در مزرعه ای در نزدیکی شهر یاسوج و ساقه گوجه فرنگ کهیر
تلقریح برا     T2بدون تلقیح،  T1. تیمارهای آزمایش عبار  بودند از:اجرا شدتکرار  1تیمار و  8تصادفی در  های کامل بلوک

تلقریح برا میکروریز و      T6تلقیح با میکوریز و تیوباسریلوس،   T5تلقیح با ازتوباکتر، T4، تلقیح با تیوباسیلوس T3میکوریزا، 
تلقیح با میکوریز، تیوباسیلوس و ازتوباکتر.  نتایج نکان داد که اثر کاربرد   T8قیح با تیوباسیلوس و ازتوباکتر،تل  T7 ازتوباکتر،

 کهیر تر وزنو بر  %3در سطح احتمال  ساقه تر وزنازتوباکتر  بر کودهای حاوی قارچ میکوریزا و باکتری های تیوباسیلوس و 
به دست آمد کره   T5و وزن تر ریکه در T7 داری داشتند. بیکترین  وزن تر ساقه در تیمار تفاو  معنی %5در سطح احتمال 

 با سایر تیمارهای کودی اشتالف معنی داری نداشت.  
 

  ، گوجه فرنگی،لوسیوباسیت س خشک،بیوماس تر، بیوما ،ازتو باکترکلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه. 1

امر منجر به بروز  نیبوده که ا ییایمیش یبر مصرف نهاده ها یعمدتا متک یمحصوال  ککاورز دیتول ر،یاش یدر دهه ها
بر ارول استفاده درازمد   یمبتن یمککلال ، اعمال راهکارها نیرفع ا یاز راهها یکیشده است.  یطیمح ستیمککال  ز

  یبر ارول اکولوژ یمبتن یقینظام تلف  ی  ،یاکولوژ ی.ککاورزدباش یم یزراع یدر بوم نظامها  یاکولوژ یکاورزاز ک
کرد که مقرون به ررفه  کتریککت محصول را ب ریسطح ز دیبا ای یمحصوال  ککاورز دیتول شیافزا یبرا .]31[باشد یم
و  دیروش ها ،تول نیا نیتر یو کاربرد نیمهمتر زا یکیمنظور  نیا یدر واحد سطح را باال برد. برا دیتول زانیم ای ستین

و موثر  یاساس یاز راهکارها یکی یستیز یبا کودها ییایمیش یکودها ینیگزیجا نیبنا بر ا. باشد یم یستیز یکاربرد کودها
با  ییایمیش یودهااز ک یکردن بخک نیگزیبه جا ریمدرن ناگز یلذا ککاورز .]35و 31[اثرا  مضر است.  نیکاهش ا یبرا

 .]3[شود ییایمیش یاز حد کودها شیتواند مانع از مصرف ب یم یستیز یاستفاده از کودها یاست. به عبارت یستیز یکودها
 نی، مهمتر ییایمیش یبا کودها قیبه رور  تلف اهیمحرک رشد گ یها یباکتر ژهیبه و یستیز یراستا کاربرد کودها نیدر ا

و  یمواد آل .باشد یم داریپا یککاورز یستمهایدر س دیتول شیافزا و یککاورز یبوم نظامها ردایپا تیریمد یراهبرد برا
 شیو به منظور افزا ییایمیش یمصرف روز افزون کودها یبرا یمناسب نیگزیجا یها نهیبه عنوان گز  یولوژیب یکودها
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 سمیکروارگانیبه م  یولوژیب یکودها .]10[مورد توجه قرار گرفته اند داریپا یشاک به شصوص در بحث ککاورز یزیحارلخ
شاک مورد استفاده قرار  ایو  اهیسطح گ یکاربرد رو ح،یمختلف اعم از تلق یتوانند به رور  ها یشود که م یاطالق م ییها

 .]33[ رشد آن شوند  یباعث تحر زبانیم اهیگ یبرا ییعنارر غذا یدسترس شیافزا قیگرفته و از طر
 نیبرطبق تخم کهیباشند . بطور ینکده م بیتخر یموجود در اغلب شاک ها یها سمیکروارگانیم نیتر تیاز با اهم زایکوریم
رابطه  .]31[دهند  یم لیقارچ ها تکک نیا ومیلیسیشاکها را م یکروبیزنده جامعه م یاز توده  % 00موجود حدود  یها
 یم شیرا افزا اهیگ ییرشد و جذب عنارر غذا یهبه طور قابل توج زبانیم اهیگ یها کهیو ر زایکوریقارچ م نیب یستیهمز
 .]1[ دهد
به شصوص گوگرد داشته و منجر به بازگکت  یمعدن با یترک ییاز آبکو یریدر جلوگ یمهم اریها نقش بس لوسیوباسیت
را   یسولفور دیاس ای  یآهن به سولفا  فر دیسولف ونیداسیدوست بوده و اکس دیاس یباکتر نیا .شوند یم یفلز با یترک
 .]33[رود یآهن به کار م عیسر ونیداسیاکس یبرا یباکتر نیا یاز سلولها یادیحجم ز رکا نیکند که در ا یم عیتسر

 هیها بر حسب سو یباکتر نیبه ا اهانیباشند و پاسخ گ یدر شاک م دیمف یها یاز جمله باکتر ومیلیازتو باکتر و آزوسپر
دررد گزارش  13تا  31محصول حدود  شیافزا یارش شده است. در مواردمنطقه متفاو  گز ییآب و هوا طی، شرا یباکتر

از  یقابل توجه ریمقاد دیو محلول کردن فسفر شاک، با تول تروژنین یستیز تیها عالوه بر تثب یباکتر نیا .]1[شده است
 یقرار م ریتحت تاث را یزراع اهانیرشد و نمو گ ن،ینیتوکیس  ن،یبرلیج ن،یاکس ژهیکننده رشد به و  یتحر یهورمونها
 .دهند
ها ،  نیتامیاست که به علت داشتن انواع و یمهم یها یاز سبز یکی  solanum persicum یبا نام علم یفرنگگوجه

 یککت جهان ریکند. سطح ز یم فایدر سالمت انسان ا ینقش مهم ی، قند ،  امال  معدن دیمف یدهایکاروتن ، اس
 رانیمحصول در ا نیککت ا ریو سطح ز باشدیتن م ونیلیم 310آن  دیار و تولهکت ونیلیم 5/4از  شیب یفرنگگوجه

 .]5[ تن است. و رتبه هفتم را دارا است 131/811/4آن  دیهکتار و تول 311000
این  .]4[ اغلب در نزدیکی یا حتی در داشل ریکه گیاهان یافت می شوندPGPB) باکتری های محرک رشد گیاه یا) 

مختلفی از جمله تثبیت نیتروژن، سنتز و تولید سیدروفور های کمپلکس کننده آهن، تولید هورمون های باکتری ها از طرق 
از آنجایی که تحرک عنارر  .]30[گیاهی، تولید آنتی بیوتی  ها و ترکیبا  قارچ کش، رشد گیاهان را بهبود می بخکند

یر زیادی روی رشد و نمو تمام اندام های گیاه در شرایط غذایی در شرایط تنش شککی پایین می باشد، میکوریزا می تواند تاث
قارچهای میکوریز با بهبود وضعیت هورمونی درون گیاهان در  .]8[تنش شککی نسبت به شرایط آبیاری نرمال داشته باشد

کنترل عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ و نیز افزایش جذب آب در اثر گستردگی شبکه هیف های شود مککال  
مطالعا  نکان داد که همبستگی مثبت و  .]38[اهش جذب آب در شرایط کمبود رطوبت در محیط ریکه را کنترل می کنندک

بسیاری از  .]34و  0[ معنی داری بین قابلیت هدایت الکتریکی شاک و کلونیزاسیون قارچهای میکوریزا آربسکوالر وجود دارد
،تامین سولفا   pHید سولفوری  در نتیجه اکسایش آن، باعث کاهش محققین گزارش کردند که مصرف گوگرد و تولید اس

( 3180شرم دل و همکاران ) .]30[مورد نیاز گیاهان و افزایش قابلیت جذب فسفر و عنارر کم مصرف در شاک ها می شود

 زایش اجزای عملکرد طی تحقیقی نکان دادند تلقیح بذر سیاهدانه با کودهای بیو لو ژی  ازتو باکتر و میکوریزا منجر به اف

  .]1[ عملکرد بیولوژی  و کاهش دررد کپسول پوک در بوته گردید عملکرد دانه 
قارچ  ژی  تیو باسیلوس و ازتو باکتر وکودهای بیولو ریاثتبررسی ر این تحقیق با توجه به اهمیت گوجه فرنگی مطالعه و د 

 جام گرفت.ان یو ساقه گوجه فرنگ کهیتر و شک  ر وماسیبر بمیکوریزا 
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 مواد و روش ها .2

 محل اجرای آزمایش
 0از توابع شهرستان یاسوج در فارله در  کیلومتری یاسوج در روستای مزدک سفلی  31 -31در سال زراعی  قیتحق نیا

 به رور  مزرعه ای اجرا گردید.  .کیلومتری اجرا شد

 مراحل اجرای آزمایش
ازتوباکتر  و -1باکتری تیوباسیلوس -1قارچ میکوریزا  -3ع کود زیستی حاوی این پژوهش با هدف تعیین اثر کاربرد سه نو

 برهمکنش آنها و تعیین بهترین تیمار آزمایش در قالب طر  بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.

ورمی کمپوست  در اولین مرحله بستر کاشت بذر جهت تهیه نکاء در سینی های ککت از مخلوط کوکوپیت و پیت ماوس  و
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 

شککیدگی نکاء ها بسیار ضروری می باشد(. در حین رشد مرقبت های الزم جهت جلوگیری از آلودگی به منظور جلوگیری از 
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 

م نکده و در اوایل بهار شخم زده می شود و سپس به فارله آزمایش که از ی  سال قبل آیش بوده و هیچ ککتی در آن انجا
سانتی متر  310فوارل ردیف های ککت  1*1کمی قبل از ککت کلوشه های آن شرد و کر  بندی می شود.ابعاد کر  ها 

ایش به نواری تیمار های آزم-سانتی متر تعیین می گردد.و پس از اجرای سیستم آبیاری قطره ای 00و فوارل بوته ها از هم 
تلقیح با -4تلقیح با کود حاوی باکتری تیو باسیلوس -1تلقیح با کود حاوی قارچ میکوریزا -1شاهد  -3تا و به شر   8تعداد 

-0)میکوریزا و ازتو باکتر(  4و1ترکیب تیمار های  -1)میکوریزا و تیوباسیلوس(  1و1ترکیب تیمار -5کود حاوی ازتو باکتر 
)میکوریزا تیوباسیلوس و ازتوباکتر( مطابق طر   4و  1، 1ترکیب تیمارهای -8یلوس و ازتوباکتر( )تیوباس 4و1ترکیب تیمارهای 

 5گرم از زاد مایه حاوی قارچ میکوریزا را قبل  و یا همزمان با ککت نکاء ها در عمق  5مقدار  1اولیه پیاده می شوند..تیمار 
روی آن کاشته می شوند به نحوی که ریکه های نکاء در سانتی متری محل کاشت نکاء قرار می دهند.و سپس نکاء ها 

کیلوگرم در هکتار زادمایه حاوی باکتری تیوباسیلوس با گوگرد  1دو روز پس از کاشت به نسبت  1تماس با آن باشند.در تیمار 
اک در محل سانتی متری ش 5گرم از مخلوط، برای هر بوته و در عمق  10کیلوگرم در هکتار( مخلوط و به میزان  100) 

لیتر آب حل  30گرم در هکتار زاد مایه حاوی ازتوباکتر را در  300با نسبت میزان  4فعالیت ریکه قرار داده می شود. در تیمار 
 .]3[ثانیه در آن قرار می دهند و  سپس نکاء ها می شوند 10نموده و ریکه نکاء ها را به فارله کمی قبل از کاشت  به مد  

 

 مهماندازه گیری صفات 
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. 

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

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

 

 وزن تر و خشک ریشه اندازه گیری-ب
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 

 .(3)شکل یسه می شوندکر  محاسبه و با هم مقا
 

 . نتایج و بحث3

 ساقهوزن تر  -الف

کود  یمارهایسطو  مختلف ت ریاز نظر تاث %3در سطح احتمال  یدار یاشتالف معن انسیوار هیجدول تجز جیبر اساس نتا
 (.3وجود داشت )جدول  یفرنگو ازتوباکتر بر وزن تر ساقه گوجه لوسیوباسیت زا،یکوریما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عدم معنی دار بودنns   دررد 3معنی دار در سطح : **  دررد 5در سطح : معنی دار *

منابع 

اتتغییر  

 درجه

 آزادی
 وزن تر ساقه

وزن خشک 

 ساقه

وزن تر 

 ریشه

وزن 

خشک 

 ریشه

 ns 71/626 ns 77/791 ns 7/769 ns 999/761 2 تکرار

 تیمارها

 
1 27299/77** 733/962** 793/667* 6/691* 

777/9767 73 خطا  771/66  172/66  793/3  

777/236239 27 کل  797/7379  629/7966  696/769  

  درصد ضریب 

 CV  )%( تغییرات
77/79  21/76  27/76  16/71  
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و  لوسیوباسیت زا،یکوریما یستیکود ز یمارهایسطو  مختلف ت نیبا آزمون دانکن، نکان داد که ب ها نیانگیم سهیمقا جینتا
 10/105وزن تر ساقه ) نیکتریب کهیطوروجود داشت، به یداریاشتالف معن یفرنگهد بر وزن تر ساقه گوجهازتوباکتر با شا

 نینداشت و کمتر یداریتفاو  معن گرید یکود یمارهایو ازتوباکتر بود که با ت لوسیوباسیت ماریگرم در بوته( مربوط به ت
 (.1شکلاهد )عدم مصرف کود( بود )ش ماریگرم در بوته( مربوط به ت 00/114وزن تر ساقه )

 
 یفرنگبر وزن تر ساقه گوجه یستیز یسطو  مختلف کودها ریتاث -1شکل

 ساقهوزن خشک  -ب

کود  یمارهایسطو  مختلف ت ریاز نظر تاث %3در سطح احتمال  یدار یاشتالف معن انسیوار هیجدول تجز جیبر اساس نتا
 (.3وجود داشت )جدول  یفرنگشک  ساقه گوجهو ازتوباکتر بر وزن  لوسیوباسیت زا،یکوریما

و  لوسیوباسیت زا،یکوریما یستیکود ز یمارهایسطو  مختلف ت نیبا آزمون دانکن، نکان داد که ب ها نیانگیم سهیمقا جینتا
وزن شک  ساقه  نیکتریب کهیطوروجود داشت، به یداریاشتالف معن یفرنگازتوباکتر با شاهد بر وزن شک  ساقه گوجه

 یداریتفاو  معن گرید یکود یمارهایو ازتوباکتر بود که با ت لوسیوباسیت زا،یکوریما ماریگرم در بوته( مربوط به ت 10/31)
 (.1شکلشاهد )عدم مصرف کود( بود ) ماریگرم در بوته( مربوط به ت 51/50وزن شک  ساقه ) نینداشت و کمتر

 

 
فرنگیساقه گوجه خشکبر وزن  کودهای زیستی مختلف سطوحتاثیر   -3شکل   
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 :وزن تر ریشه -ج

 های کودماریت مختلف سطو از نظر تاثیر  %5بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اشتالف معنی داری در سطح احتمال 
 (.3)جدول  فرنگی وجود داشتبر وزن تر ریکه گوجه ازتوباکتر و لوسیوباسیت زا،یکوریما

 و لوسیوباسیت زا،یکوریماکود زیستی  هایماریت مختلف سطو کن، نکان داد که بین ها با آزمون داننتایج مقایسه میانگین
 10/54که بیکترین وزن تر ریکه )طوریداری وجود داشت، بهفرنگی اشتالف معنیبا شاهد بر وزن تر ریکه گوجه ازتوباکتر

داری نداشت و کمترین دی دیگر تفاو  معنیبود که با تیمارهای کو لوسیوباسیت و زایکوریماگرم در بوته( مربوط به تیمار 
 (.4شکل بود ) گرم در بوته( مربوط به تیمار شاهد )عدم مصرف کود( 10/11وزن تر ریکه )

 

 
فرنگیبر وزن تر ریشه گوجه کودهای زیستی مختلف سطوحتاثیر   -4شکل   

 

 :خشک ریشه وزن -د

 های کودماریت مختلف سطو از نظر تاثیر  %5سطح احتمال  بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اشتالف معنی داری در
 (.3)جدول  فرنگی وجود داشتریکه گوجه بر وزن شک  ازتوباکتر و لوسیوباسیت زا،یکوریما

 و لوسیوباسیت زا،یکوریماکود زیستی  هایماریت مختلف سطو ها با آزمون دانکن، نکان داد که بین نتایج مقایسه میانگین
ریکه  که بیکترین وزن شک طوریداری وجود داشت، بهفرنگی اشتالف معنیریکه گوجه شاهد بر وزن شک با  ازتوباکتر

داری نداشت و بود که با تیمارهای کودی دیگر تفاو  معنی ازتوباکتر و زایکوریماگرم در بوته( مربوط به تیمار  41/31)
 (.5شکلبود ) شاهد )عدم مصرف کود(گرم در بوته( مربوط به تیمار  81/8ریکه ) کمترین وزن شک 
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فرنگیریشه گوجه خشکبر وزن  کودهای زیستی مختلف سطوحتاثیر    -5شکل  

 

 . نتیجه گیری:4
مورد آزمایش بر روی تمامی رفا   ازتوباکتر س ولویوباسیت ،زایکوریماتجزیه واریانس تیمار سطو  مختلف کودهای زیستی 

در  ساقه تر وزن طوری که بردارای اشتالف معنی داری بود، به ایمزرعه ککتریوگرند در فرنگی رقم گوجه گیری شدهاندازه
بیکترین  وزن بر اساس یافته های آزمایش  .اثر معنی داری داشت %5در سطح احتمال  کهیر تر وزنو بر  %3سطح احتمال 

به دست آمد که با سایر تیمارهای  لوسیوباسیت و زایکوریما و وزن تر ریکه در تیمار ازتوباکتر و لوسیوباسیتتر ساقه در تیمار 
 .در تیمار شاهد )عدم مصرف کود( با اشتالف معنی دار به دست آمد کودی اشتالف معنی داری نداشت و کمترین میزان آنها
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زای عملکرد گوجه ارجمند،  . بررسی اثر تلقیح با کودهای حاوی میکوریزا،  تیوباسیلوس و ازتوباکتر بر عملکرد و اج .3

. یاسوجپایان نامه کارشناس ارشد دانکگاه ازاد اسالمی واحد  .رقم ریوگرند Solanum Lycopersicumفرنگی 
3131. 
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