Iranian Journal of Horticultural Science
Vol 50, No 3, Autumn 2019 (621-632)
DOI: 10.22059/ijhs.2018.255420.1434

علوم باغبانی ایران
)328-332  (ص8331  پاییز،3  شمارة،05 دورة

 کیفیت و ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه گوجهفرنگی،تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد
3

 و جابر پناهنده3 محمدرضا ساریخانی،*2 صاحبعلی بلند نظر،1مرتضی شیخ علیپور
 ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، دانشجوی سابق دکتری.1
 ایران، تبریز، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، استاد و دانشیار.3  و2
)1331/4/22 : تاریخ پذیرش- 1331/1/22 :(تاریخ دریافت

چکیده
 آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل، کیفیت و ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه گوجهفرنگی،بهمنظور بررسی تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد
 بذرهای گوجهفرنگی رقم. تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خلعتپوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد3  تیمار و3 تصادفی با
Pseudomonas sp. S19-1, Pseudomonas sp. (  در کشت خزانه با تیمار منفرد و تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیمSuper Chief
Azospirillum sp. Acu9, ( ) و تثبیتکننده نیتروژنP. putida Tabriz, P. fluorescence Tabriz( ) و حلکننده فسفاتS14-3

 تیمار شاهد بدون تلقیح باکتری و کوددهی (شاهد یک) و تیمار شاهد بدون تلقیح، عالوه بر این تیمارها.) تلقیح شدندAzotobacter sp.
 صفات مورد ارزیابی شامل.باکتری و با کوددهی (عناصر ماکرو) براساس نتایج آزمون خاک (شاهد دو) بهمنظور انجام مقایسه لحاظ شدند
 اسیدیته، میزان لیکوپن، میزان ویتامین ث، درصد مادهخشک میوه، وزن متوسط میوه، تعداد میوه، عملکرد اقتصادی و غیراقتصادی،عملکرد کل
، اسیدیته، میزان پتاسیم میوه، نتایج نشان داد که اثر باکتریهای فوق بر شاخصهایی مثل عملکرد.قابل تیتراسیون میوه و مقدار پتاسیم میوه بودند
 اسیدیته و درصد ماده خشک، میزان پتاسیم میوه، محتوای ویتامین ث و لیکوپن معنیدار بود و باالترین میزان عملکرد،درصد ماده خشک میوه
میوه در تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم و باالترین میزان ویتامین ث در تیمار تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات و
 باتوجه به نتایج فوق.باالترین میزان لیکوپن در تیمار تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات و تثبیتکننده نیتروژن بهدست آمد
میتوان به مؤثربودن باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات و تثبیتکننده نیتروژن بهعنوان کود زیستی در بهبود عملکرد و
.خصوصیات کیفی گوجهفرنگی اشاره کرد
. عناصر غذایی، سودوموناس، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to study the effect of biofertilizers, on the yield, quality and antioxidant capacity of tomato fruit, an experiment
based on randomized complete block design with 9 treatments and 3 replications was carried out at Khalatpoushan station,
Faculty of Agriculture, Tabriz University. seeds of Super Chief tomato variety were inoculated with individual and
combined treatments of potassium releasing bacteria (Pseudomonas sp. S19-1, Pseudomonas sp. S14-3), phosphate
solubilizing (P. putida Tabriz, P. fluorescens Tabriz) and nitrogen fixing (Azospirillum sp. Acu9, Azotobacter sp.) In the
nursery cultivation. In addition, control treatments were performed, without bacterial inoculation and fertilization (control 1)
and control treatment without bacterial inoculation and with fertilization (macro elements) based on the soil test analysis
(control 2) compare the results. Traits assessed include: total yield, economic yield, non-economic yield, the number of total
fruit, average weight of fruit, fruit dry matter, lycopne, vitamin C, total acid and fruit potassium. Results showed that
inoculation with bacteria had significant effect on yield, potassium content of fruit, acidity of fruit, dry matter, vitamin C and
lycopene content and the highest yield, potassium content of fruit, acidity and fruit dry matter were observed in potassium
releasing bacteria treatment. The highest amount of vitamin C was observed in the potassium releasing and phosphate
solubilizing bacteria combined treatment while the highest amount of lycopene was obtained in the potassium releasing and
phosphate solubilizing and nitrogen fixing bacteria combined treatment. According to the above results, potassium releasing
and phosphate solubilizing and nitrogen fixing bacteria as a biofertilizer could be employed to improve yield and quality
characteristics of tomato.
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مقدمه
رشد سریع جمعیت کره زمین و نیاز به تأمین غذا،
استفاده هرچه بیشتر از نهادههای کشاورزی مانند
سموم و کودهای شیمیایی را جهت دستیابی به
باالترین عملکرد گیاهان زراعی در واحد سطح
اجتنابناپذیرکرده است .نتیجه این فعالیتها در طی
سالیان اخیر ،بحران آلودگیهای زیستمحیطی و
بهویژه آلودگی منابع خاک و آب بوده که زنجیرهوار به
منابع غذایی انسان راه یافته و سالمت جامعه بشری را
مورد تهدید قرار داده است .یکی از راهکارهای مهم
برای تعدیل این اثرات مخرب ،جایگزینی کودهای
شیمیایی با کودهای زیستی و آلی است؛ بنابراین پس
از اینکه مصرف بیرویه و نامتعادل کودهای شیمیایی
اثراتشان را بر روی بشر و محیطزیست نشان دادند،
کاربرد کودهای زیستی برای بهبود تغذیه گیاه و
پایداری در تولید محصوالت زراعی پیشنهاد و توصیه
شد ( .)Han et al., 2006ریزوباکتریهای محرک رشد
گیاه ) (PGPRاز مهمترین کودهای زیستی بوده و
بهطور مستقیم و غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تأثیر
قرار میدهند .اثر مستقیم شامل تولید یا رهاسازی
متابولیتهای ثانویهای نظیر تنظیمکنندهها یا
هورمونهای رشدی و یا تسهیل جذب عناصر غذایی از
محیط رشد گیاه است ،اما تأثیر غیرمستقیم PGPRها
در تحریک رشد گیاه زمانی رخ میدهد که از اثرات
زیانبار یک یا چندین عامل بیماریزا کاسته یا بهکلی
بازداشته میشود ( .)Glick, 2012طبق گزارش
( )Nehra & Choudhary, 2015باکتریهای محرک
رشد گیاه میتوانند حاصلخیزی خاک ،میزان دسترسی
و جذب عناصر غذایی توسط گیاه را افزایش دهند.
کاربرد باکتریهای محرک رشد باعث کاهش میزان
کود شیمیایی مصرفی شده و عملکرد را نیز افزایش
میدهد ( PGPR .)Bhardwaj et al., 2014عالوه بر
اکسین ،هورمونهای دیگر نظیر سیتوکینین و
جیبرلین را تولید و از تولید اتیلن جلوگیری میکنند
) .(Dinesh, 2011باکتریهای جنس ازتوباکتر،
آزوسپیریلوم و سودوموناس از مهمترین باکتریهای
محرک رشد گیاه هستند که عالوه بر افزایش فراهمی
زیستی عناصر معدنی خاک با تثبیت زیستی نیتروژن،

محلولکردن فسفر و پتاسیم و کنترل عوامل بیماریزا
و با تولید مواد تنظیمکننده رشد گیاه ،بهویژه انواع
اکسینها ،جیبرلینها و سیتوکینینها رشدونمو و
عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهند .گزارش
شده است که تلقیح بـذور ذرت بـا بـاکتریهـای
ازتوبـاکتر و آزوسپیریلوم ،باعث افزایش تعداد و طول
ریشههای فرعی ،ارتفاع بوتـه و میزان جذب عناصر
غذایی شده و عملکرد محصول حدود  35الی 30
درصد افزایش مییابد ( .)Bano, 2008غلظت باالی
عناصر معدنی در تیمارهای باکتریایی ممکن است
بهدلیل تولید هورمونهای گیاهی باشد ( Aslantaş et
 .)al., 2007استفاده از باکتریهای حلکننده فسفات
 P. fluorescensو  Marssenes seratiyaهمراه با
سنگ فسفات در گلخانه بهترتیب باعث افزایش  22و
 24درصدی فسفر گیاه میشود ( Hameedaa et al.,
 .)2008تلقیح بذر با باکتریهای حلکننده فسفات از
قبیل  Bacillus spp.میتواند فسفر تثبیتشده در
خاک را حل کرده و میزان فسفر در دسترس در خاک
را تغییر دهد و از این طریق عملکرد محصوالت را
افزایش دهد ( .)Puente & Bashan, 2004تلقیح خاک
با باکتریهای آزادکننده پتاسیم ،میزان عناصر غذایی
را بهطور معنیداری در گیاهان فلفل و کدو افزایش
میدهد ( .)Han et al., 2006وزن خشک ریشه ،اندام
هوایی و مقدار پتاسیم جذبشده توسط گیاه در اثر
تلقیح با باکتریهای آزادکننده پتاسیم نسبت به شاهد
بدون باکتری ،بهطور معنیداری افزایش نشان داد
(.)Sugumaran & Janarthanam, 2007
گوجهفرنگی بعد از سیبزمینی دومین محصول
مهم باغبانی در جهان محسوب میشود ( Flores et
 .)al., 2010در  85سال اخیر مساحت زیرکشت و
میزان تولید این محصول بهترتیب  20و  25درصد
افزایش یافته است .در گوجهفرنگی نیز مانند سایر
گیاهان ،رشد بهینه و عملکرد مطلوب از نظر کمی و
کیفی تحت تأثیر شرایط تغذیهای قرار دارد .تأمین
عناصر غذایی مورد نیاز گیاه نظیر پتاسیم ،فسفر،
نیتروژن و عناصر کممصرف در مجموع باعث بهبود
عملکرد و افزایش کیفیت این محصول خواهد شد.
برای رسیدن بهاین مهم توجه به راهکار زیستی و
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استفاده از پتانسیل زیستی خاک مورد توجه است .بر-
این اساس این پژوهش با هدف بررسی اثر کودهای
زیستی (باکتریهای محرک رشد گیاه( بر عملکرد و
ویژگیهای کیفی گیاه گوجهفرنگی رقم سوپرچیف
درشرایط مزرعه انجام شد.
مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  32-33در ایستگاه
تحقیقاتی خلعتپوشان وابسته به دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز واقع در جاده تبریز-باسمنج به اجرا
درآمد .ارتفاع منطقه از سطح دریا  8034متر ،طول و
عرض جغرافیایی آن بهترتیب  24/21درجه شرقی و
 31/52درجه شمالی میباشد .میانگین دمای سالیانه
این ناحیه  3/02درجه سانتیگراد و میانگین حداقل و
حداکثر دما بهترتیب  2/2و  83درجه سانتیگراد
میباشد .آزمایش بهصورت مزرعهای در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  3تیمار و  3تکرار انجام
شد .نتایج آنالیز خاک در جدول  8آورده شده است.
تیمارهای آزمایش بهصورت زیر بودند -T1 :تیمار
باکتریهای آزادکننده پتاسیمPseudomonas sp. :
 -T2 S19-1, Pseudomonas sp. S14-3تیمار
باکتریهای حلکننده فسفاتPseudomonas putida :
 -Tabriz, P. fluorescence Tabriz T3تیمار
باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن Azospirillum sp.
 -Acu9, Azotobacter sp. T4تیمار تلفیقی
باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات،
 -T5تیمار تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و
تثبیتکننده نیتروژن -T6 ،تیمار تلفیقی باکتریهای
حلکننده فسفات و تثبیتکننده نیتروژن -T7 ،تیمار
تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده
فسفات و تثبیتکننده نیتروژن  -T8تیمار شاهد بدون
تلقیح باکتری و کوددهی (شاهد یک)  -T9تیمار شاهد
بدون تلقیح باکتری و با کوددهی (عناصر ماکرو)
براساس نتایج آزمون خاک (شاهد دو) .بذرهای
گوجهفرنگی رقم سوپرچیف پس از ضدعفونیشدن با
هیپوکلریتسدیم یک درصد بهمدت ده دقیقه ،در
تاریخ  25اسفند سال  32در گلخانه و در سینیهای
کشت ،کاشته شدند .دما ،رطوبت و شدتنور گلخانه
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مورد استفاده بهترتیب بهمیزان  80تا  30درجه
سانتیگراد (دمای روز  20±0و دمای شب 81±3
درجه سانتیگراد) 30 ،و  055µmol-2S-1بود .هر
سینی کشت محتوی حدود یک کیلوگرم خاک
اتوکالوشده بود .در هر سینی کشت  35بذر کاشته
شد .بذرها در هنگام کاشت با زادمایه باکتریایی تلقیح
شدند 35 .بذر گوجهفرنگی رقم سوپرچیف ،قبل از
8
کشت با  85گرم مایه تلقیح باکتریایی حاوی CFU/g
 2/2×851تلقیح شده و سپس کشت گردیدند.
باکتریها از گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
تهیه شدند .نشاهای گوجهفرنگی پس از رسیدن
بهاندازه الزم ( 3تا  85سانتیمتر با حداقل یک
مجموعه برگ حقیقی) و نیز با مساعدشدن شرایط آب
و هوایی در  28اردیبهشت سال  8333به مزرعه انتقال
یافتند .در هنگام کاشت نشاها در مزرعه حدود 25-05
گرم از خاک سینی کشت که حاوی مایه باکتریایی
بود ،به زیر ریشه نشا ریخته شد .نشاهای تهیهشده
گوجهفرنگی در جویهایی که به طول  2متر و عرض
 45سانتیمتر آماده شده بودند ،کاشته شدند .در هر
پشته تعداد  3بوته و با فاصله  35سانتیمتر نسبت به
هم کاشته شدند .اولین آبیاری کمی قبل از کاشت نشا
انجام گرفت و بالفاصله بعد از کاشت نشا آبیاری دوم
انجام گرفت و آبیاریهای بعدی با توجه به میانگین
دمای منطقه مورد نظر در طول آزمایش و طبق عرف
محل به فاصله هفت روز یکبار تا پایان فصل رشد
ادامه پیدا کرد .روش آبیاری بهصورت جداگانه و با
دقت کامل و بهصورت نواری انجام شد .براساس نتایج
آنالیز خاک و جدول توصیه کودی مقدار کود الزم به
میزان  42کیلوگرم در هکتار کود اوره بود که در سه
نوبت استفاده شد و بهدلیل کافیبودن عناصر فسفر و
پتاسیم از این کودها استفاده نشد .میوهها با رسیدن
تدریجی و به فاصله یک هفته از هم برداشت شدند و
وزن میوهها بهوسیله ترازوی حساس توزین گردید.
اولین برداشت در تاریخ  33/2/88و آخرین برداشت در
تاریخ  33/4/2انجام گرفت .اسیدیته بهروش
تیتراسیون ( )Tabatabaei, 2009و مواد جامد محلول

1. Colony-forming units per gram
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معنیداری داشت .کمترین میزان عملکرد نیز مربوط
به تیمار شاهد یک است (جدول  .)3تیمار باکتریهای
آزادکننده پتاسیم سبب افزایش عملکرد به میزان
 23/33درصد نسبت به تیمار شاهد دو و 23/33
درصد نسبت به تیمار شاهد یک گردید .در این
پژوهش عالوه بر عملکرد کل ،عملکرد اقتصادی و
غیراقتصادی نیز محاسبه گردید .منظور از عملکرد
اقتصادی مجموع وزن میوههای بزرگ و متوسط است
و منظور از عملکرد غیراقتصادی مجموع وزن میوههای
کوچک و دارای پوسیدگی گلگاه است .میوههایی با
قطر  21تا  01میلیمتر بهعنوان میوه کوچک و
میوههایی با قطر  01تا  32میلیمتر بهعنوان میوه
متوسط و میوههایی با قطر  32تا  35میلیمتر بهعنوان
میوه بزرگ در نظر گرفته شد .اثر تیمارهای مورد
آزمایش بر عملکرد اقتصادی و غیراقتصادی نیز در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)2
بیشترین عملکرد اقتصادی و کمترین عملکرد
غیراقتصادی مربوط به تیمار باکتریهای آزادکننده
پتاسیم بود که این تیمار با بقیه تیمارها تفاوت معنی-
داری داشت .کمترین عملکرد اقتصادی و بیشترین
عملکرد غیراقتصادی نیز مربوط به تیمار شاهد یک بود
(جدول  .)3تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم سبب
افزایش عملکرد اقتصادی بهمیزان  23/33درصد نسبت
به تیمار شاهد دو و  40/23درصد نسبت به تیمار
شاهد یک شده است .همچنین اثر تیمارهای مورد
آزمایش بر وزن تکمیوه معنیدار نبود.

( )TSSبا استفاده از دستگاه رفراکتومتر دیجیتالی
( )ATAGO, PAL1, Japanاندازهگیری شد pH .و EC
میوه با استفاده از دستگاه pHمتر و ECمتر مشخص
شدند .ویتامین ث به روش تیتراسیون ( AOAC,
 )1980و لیکوپن از روش  (2002) Fish et al.تعیین
گردید .برای اندازهگیری وزن خشک میوهها ،میوهها در
ظروف آلومینیومی قرار گرفته و بهمدت  42ساعت در
آون مدل ( )Shimaz Co., Iranبا دمای  15درجه
سانتیگراد قرار گرفته و بعد از ثابتماندن وزن ،وزن
خشک میوهها بهدست آمد .اندازهگیری پتاسیم میوه
بهروش نشر شعلهای و توسط دستگاه فلیمفتومتر
( )Flame photometerانجام شد .تجزیه آماری دادهها
با نرمافزار  MSTATCانجام شد .مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال یک و پنج درصد انجام شد .جداول با استفاده
از نرمافزار  Excel Microsoft Office 2010رسم
گردید.
نتایج و بحث
میزان عملکرد کل ،اقتصادی ،غیراقتصادی و وزن
تکمیوه
2

عملکرد میوه بهصورت  Kg/mمحاسبه گردید .اثر
تیمارهای مورد آزمایش بر عملکرد کل در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین
مقدار عملکرد مربوط به تیمار باکتریهای آزادکننده
پتاسیم است که این تیمار با بقیه تیمارها تفاوت

جدول  .8مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
Table 1. Physical and chemical characteristics of the soil
Sand
)(%
69

Silt
)(%
13

Potassium
)(mg/kg
570

Clay
)(%
18

Phosphorus
)(mg/kg
46

Nitrogen
)(mg/kg
5

Organic matter
)(%
1.2

pH
7.8

Ec
)(ds.m-1
2.25

Saturation
pressure
37

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس اثر باکتریهای تحریککننده رشد بر عملکرد و صفات کیفی گوجهفرنگی
Table 2. Analysis of variance effect of growth promoting rhizobacteria on yield and fruit quality of tomato
Mean squars
Total soluble
solid

Fruit
potassium

Total acid

Vitamin C

Lycopne

Fruit dry
matter

Average
weight of fruit

The number
of total fruits

Non-economic
yeild

Economic
yeild

Total yeild

pH

Ec

0.006 ns
**0.473
0.073
6.86

**1.369
**1.188
0.152
9.27

0.616ns
**8.89
0.360
9.80

**17.27
**136.55
3.125
5.69

0.093ns
**1.251
0.046
2.02

0.039ns
0.696ns
48.16
17.22

29.16ns
**297.48
31.138
10.47

0.054 ns
** 0.45
27.903
14.23

**0.091
**0.569
2.78
10.28

0.039ns
**0.696
0.035
8.81

**0.071ns 0.001ns 0.686
0.313ns 0.001ns 0.091ns
0.242
0.001
0.101
6.92
17.07
7.12
* :ns ،** ،وجود تفاوت معنیدار

df

S. O. V

2
8
16

Block
Treatment
Eror
)CV (%

در سطح احتمال  0و 8درصد و نبود اختالف معنیدار.
*, **, ns: Significantly difference at 5 and 1% probability levels, and non-significantly differenc, respectively.
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با مقایسه تیمارهای کودهای زیستی و شاهد دو
میتوان نتیجه گرفت که تنها فراوانی عناصر غذایی
عاملی برای تولید بیشتر نمیباشد ،بلکه سایر
ویژگیهای محرک رشدی باکتریها در مجموع
توانسته باعث افزایش عملکرد گیاه شود .به نظر اثرات
چندگانه این باکتریها اعم از انحالل فسفر ،رهاسازی
پتاسیم و غیره در بهبود عملکرد گیاه گوجهفرنگی
نقش داشته است .باکتریهای محرک رشد همچنین با
افزایش ساخت ترکیبات محرک رشد ،رشد گیاهان را
تحت تأثیر قرار میدهند .طبق گزارش ( Rongchang
 )& Feniting, 1995باکتریها در طی فعالیتهای
حیاتی خود میتوانند مواد محرک رشد گیاه را تولید
کنند .بهطوری که با استفاده از کروماتوگرافی مایع
تحت فشار ( )HPLCمشخص شده است که در محیط
کشت باکتری مقدار زیادی جیبرلین و سایر مواد
فعالکننده وجود دارد که محرک رشد گیاه میباشند.
به این ترتیب افزایش عملکرد در خاکهای تلقیحشده
با باکتری را میتوان به تأثیر این مواد محرک رشد که
توسط باکتری ترشح میشود ،نسبت داد .در گندم و
سورگوم افزایش عملکرد دانه در اثر باکتری
سودوموناس عمدتاً مربوط به تولید مواد محرک رشد
توسط این باکتری است ( & Egamberberdiyeva
 .)Hoflich, 2003محققان بیان کردند که استفاده از
تلقیح باکتریایی گونههای  Pseudomonasو Bacillus
میتواند رشد را تحریک کند و عملکرد را در
گوجهفرنگی افزایش دهد ( .)Sahin et al., 2000طبق
گزارش ( )Kloepper et al., 2004استفاده از
 Pseudomonas sp.میتواند عملکرد گیاهان را حتی
 822درصد افزایش دهد.
تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم میزان پتاسیم
میوه را بهطور معنیداری نسبت به سایر تیمارها
افزایش داد و پتاسیم نیز میتواند یکی از دالیل
افزایش عملکرد و کیفیت میوه در این تیمار باشد.
پتاسیم شدت فتوسنتز کلروپالست و سرعت انتقال
مواد فتوسنتزی از طریق آوند آبکش به بافتهای
ذخیرهای را افزایش میدهد که به موجب آن عملکرد
و کیفیت میوه بهبود مییابد ) .(Tabatabaei, 2009در
گزارشهای (2003) Egamberberdiyeva & Hoflich
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ثابت شد که تلقیح با باکتری میتواند موجب افزایش
رشد و افزایش مقدار پتاسیم در اجزای گیاه گندم
شود .افزایش عملکرد میوه به وسیله تغذیه با پتاسیم
ممکن است به دلیل بارگذاری مواد در آوند آبکش و
تخلیه کارآمد مواد آسیمیالته نزدیک بافتهای
ذخیرهای باشد ) .(Zhao et al., 2001افزایش عملکرد
گوجهفرنگی بهطور معنیداری با افزایش کاربرد
پتاسیم بهدست آمده است ).(Yurtseven et al., 2005
پتاسیم بهعنوان عنصر غذایی کیفیت شناخته میشود
زیرا پتاسیم تأثیر مهمی روی پارامترهای کیفی میوه
دارد ).(Imas & Bansal, 1999; Lester et al., 2006
بیشترین میزان پتاسیم میوه در تیمار باکتریهای
آزادکننده پتاسیم مشاهده شد .تأمین پتاسیم کافی
برای تولید میوههای درشت و درجه یک ضروری است
) .(Chapagain & Wiesman, 2004این نتایج مطابق
نتایج بهدست آمده توسط (2002) Bryson & Barker
است و آنها نیز نشان دادند که با افزایش میزان
پتاسیم ،کیفیت میوه گوجهفرنگی افزایش پیدا میکند
و تعداد میوههای غیرقابلفروش کاهش پیدا میکند.
در گیاه فلفل ) ،(Fawzy et al., 2005بادمجان
( )Fawzy et al., 2007و گوجهفرنگی ( Al-Karaki,
 )2000; Gupta & Sengar, 2000نتایج مشابه با این
تحقیق گزارش شد .این محققین گزارش کردند که با
افزایش میزان کود پتاسیمی استفادهشده عملکرد گیاه
و کیفیت میوه افزایش مییابد .افزایش کیفیت میوه به
علت تغذیه با پتاسیم ممکن است بهدلیل افزایش
ساخت مواد آسیمیالته در فتوسنتز ،ارسال این مواد از
برگها به میوه و افزایش فعالیت آنزیمها باشد ( Kanai
.)et al., 2007
تعداد میوه کل

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر تیمارهای مورد
آزمایش بر تعداد میوه کل در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین تعداد میوه کل
مربوط به تیمار باکتریهای حلکننده فسفات است.
کمترین تعداد میوه کل نیز مربوط به تیمار تلفیقی
باکتریهای حلکننده فسفات و تثبیتکننده نیتروژن
است که تفاوت معنیداری با تیمار شاهد یک نداشت
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شیخ علیپور و همکاران :تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد ،کیفیت و ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه گوجهفرنگی

(جدول  .)3تیمار باکتریهای حلکننده فسفات سبب
افزایش تعداد میوه کل به میزان  24/10درصد نسبت
به تیمار شاهد دو و  23/10درصد نسبت به تیمار
شاهد یک شد .تیمار باکتریهای حلکننده فسفات
باعث تأمین فسفر مورد نیاز گیاه میشوند .فسفر تأثیر
مثبتی در افزایش تعداد میوه در بوتههای گوجهفرنگی
دارد (.)Oskooei et al., 2005

سبب حفظ فعالیت فتوسنتزی و افزایش غلظت
کلروفیل و تثبیت کربن میشود ( Szczerba et al.,
 .)2008پتاسیم در افزایش اسیدیته ،میزان قند و
درصد ماده خشک میوه گوجهفرنگی تأثیر بسزایی دارد
) (2002) Wuzhong .(Davies & Winsor, 1967و
 (2014) Amjad et al.گزارش کردند که با کاربرد
پتاسیم مقدار درصد ماده خشک میوه گوجهفرنگی
نسبت به عدم کاربرد پتاسیم افزایش پیدا میکند.

مقدار درصد ماده خشک میوه

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر تیمارهای مورد
آزمایش بر مقدار درصد ماده خشک میوه در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین
مقدار درصد ماده خشک میوه مربوط به تیمار
باکتریهای آزادکننده پتاسیم است که با بقیه تیمارها
تفاوت معنیداری داشت .کمترین مقدار درصد ماده
خشک میوه نیز مربوط به تیمار شاهد یک است
(جدول  .)3تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم سبب
افزایش مقدار درصد ماده خشک میوه به میزان 3/03
درصد نسبت به تیمار شاهد دو و  81/22درصد نسبت
به تیمار شاهد یک شده است.
تحقیقات نشان میدهد که افزایش ماده خشک در
میوهها یکی از عوامل بهبود کیفیت میباشد ( Dorais
 .)et al., 2001مصرف باکتری تفاوت معنیداری را از
طریق ایجاد شرایط تغذیهای بهتر برای رشد رویشی
بیشتر و تولید گیاهانی با عملکرد و ماده خشک بیشتر
را فراهم نموده است .همچنین گزارش شده است که
کودهای بیولوژیک از طریق تولید هورمونهای محرک
رشد (بهویژه اکسین) رشد گیاه را تحت تأثیر قرار
میدهند ) .(Vessy, 2003میزان ماده خشک تولیدی
شاخصی از میزان تجمع مواد فتوسنتزی در گیاه و
توان جذب عناصر توسط گیاه محسوب میشود.
همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد تیمار
باکتریهای آزادکننده پتاسیم باالترین میزان پتاسیم
میوه را داشت و میزان بیشتر پتاسیم در این تیمار
میتواند دلیل دیگر افزایش میزان ماده خشک میوه در
این تیمار باشد .پتاسیم نقش بسیار مهمی را در تنظیم
پتانسیل اسمزی آوندها بهمنظور افزایش سرعت انتقال
مواد فتوسنتزی از برگ به محل مصرف دارد .پتاسیم

مقدار ویتامین ث

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر تیمارهای مورد
آزمایش بر مقدار ویتامین ث در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین مقدار
ویتامین ث مربوط به تیمار تلفیقی باکتریهای
آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات است که این
تیمار با تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم و تیمار
تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و تثبیتکننده
نیتروژن تفاوت معنیداری نداشت ،ولی تفاوت آن با
بقیه تیمارها معنیدار بود .کمترین مقدار ویتامین ث
نیز مربوط به تیمار شاهد یک بود (جدول  .)3تیمار
تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده
فسفات سبب افزایش مقدار ویتامین ث به میزان
 22/31درصد نسبت به تیمار شاهد دو و 00/38
درصد نسبت به تیمار شاهد یک شده است.
بیشترین میزان ویتامین ث در تیمارهای تلفیقی
باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات،
باکتریهای آزادکننده پتاسیم و تیمار تلفیقی
باکتریهای آزادکننده پتاسیم و تثبیتکننده نیتروژن
مشاهده شد .در سه تیمار فوق باکتریهای آزادکننده
پتاسیم ،حلکننده فسفات و تثبیتکننده نیتروژن
حضور دارند و این باکتریها با افزایش میزان نیتروژن،
فسفر و پتاسیم دردسترس برای گیاه ،باعث افزایش
میزان ویتامین ث در سه تیمار فوق شدهاندBagal et .
 (1989) al.نشان دادند میزان ویتامین ث با افزایش
مصرف نیتروژن ،فسفر و پتاسیم تا حد معینی افزایش
مییابد .افزایش جذب فسفر باعث فعالشدن آنزیمهایی
میشود که برای سنتز ویتامین ث الزم و ضروری
میباشند و با افزایش جذب فسفر ،فعالیت این آنزیمها
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نیز بیشتر شده و در نتیجه غلظت ویتامین ث میوه
گوجهفرنگی افزایش مییابد .چون ویتامین ث یک
الکتون با منشأ اسید-قند است ،میزان باالتر آن در
تیمارهای حاوی مقدار بیشتر عناصر غذایی پتاسیم و
فسفر دردسترس ،به این دلیل است که این عناصر
سنتز و ساخت کربوهیدراتها و انتقال قندهای
فتوسنتزی را تحریک میکنند .دلیل افزایش ویتامین
ث در اثر افزایش میزان پتاسیم ممکن است به این
دلیل باشد که پتاسیم یک نقش اساسی در متابولیسم
کربوهیدراتها بازی میکند و یک رابطه نزدیک بین
متابولیسم کربوهیدراتها و شکلگیری ویتامین ث
وجود دارد (Economakis & .)Ananthi et al., 2004
 (2006) Lester et al. ،(2003) Daskalakiو Kanai et
 (2007) al.نیز گزارش کردند کاربرد پتاسیم باعث
افزایش میزان ویتامین ث میشود.
میزان لیکوپن

تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر تیمارهای مورد
آزمایش بر میزان لیکوپن در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین میزان لیکوپن مربوط
به تیمار تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و
حلکننده فسفات و تثبیتکننده نیتروژن بود که این
تیمار با تیمارهای تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و
حلکننده فسفات و تیمار تلفیقی باکتریهای آزادکننده
پتاسیم و تثبیتکننده نیتروژن و تیمار باکتریهای
آزادکننده پتاسیم و تیمار باکتریهای حلکننده فسفات
تفاوت معنیداری نداشت ولی تفاوت آن با بقیه تیمارها
معنیدار بود .کمترین میزان لیکوپن نیز مربوط به تیمار
شاهد یک بود (جدول  .)3تیمار تلفیقی باکتریهای
آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات و تثبیتکننده
نیتروژن سبب افزایش میزان لیکوپن به میزان 22/35
درصد نسبت به تیمار شاهد دو و  23/52درصد نسبت به
تیمار شاهد یک شده است.
لیکوپن یک کاروتنوئید با ظرفیت باال برای ازبینبردن
گونههای فعال اکسیژنی است و گوجهفرنگی یک منبع
عمده برای لیکوپن است (.)Toor & Savage, 2005
مطالعات مختلف نشان داده است که کیفیت
گوجهفرنگی بهشدت به مقدار لیکوپن وابسته است
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( .)George et al., 2004مطالعات مختلف این حقیقت را
نشان داده است که تلقیح ریشه با میکروارگانیسمهای
ریزوسفری برای بهبود پارامترهای کیفی میوه
گوجهفرنگی مفید است (.)Mena-Violante et al., 2006
در پژوهشی تأثیر مثبت باکتریهای محرک رشد بر
فعالیت آنتیاکسیدانی و سنتز لیکوپن گوجهفرنگی تأیید
شده است ( .)Ordookhani et al., 2010همچنین
باکتریهای محرک رشد با بهبود شرایط تغذیهای گیاه
میتوانند باعث افزایش میزان لیکوپن محصول تولیدی
شوند .به عنوان مثال عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم
میتوانند باعث افزایش میزان لیکوپن محصول گردند.
طبق گزارش  (2004) Kobryń et al.با افزایش میزان
کود نیتروژن ،میزان لیکوپن گیاه افزایش پیدا میکند.
در همین زمینه  (2008) De Pascale et al.گزارش
کردند لیکوپن از طریق مسیر  Isoprenoidسنتز
میشود و نیتروژن باعث افزایش میزان فعالیت
آنزیمهای درگیر در این مسیر و درنهایت افزایش
میزان لیکوپن محصول میشود .همچنین بین پتاسیم
میوه و غلظت لیکوپن میوه ارتباط مثبتی وجود دارد
( .)Taber, 2006در همین زمینه Fanasca et al.
) (2006بیان کردند که نسبت باالی پتاسیم در محلول
غذایی ویژگیهای کیفی میوه مانند غلظت لیکوپن را
افزایش میدهد .تأثیر پتاسیم در محتوای لیکوپن
مربوط به اهمیت این عنصر در سنتز پروتئینها و
فعالیت آنزیم استیکتیوکیناز است ( & Trudel
 .)Ozbun, 1971براساس گزارش Perkins & Roberts
) (2002بین رنگ قرمز میوه و اختالالت رسیدن با
محتوای پتاسیم میوه همبستگی وجود دارد .رسیدن
میوه گوجهفرنگی ،از مرحله سبز تا مرحله قرمز کامل،
شامل تجمع لیکوپن و کاروتنوئیدها و ناپدیدشدن
کلروفیل در میوه است که کاروتنوئیدهای پیشساز
بیرنگ شامل  phytoeneو  phytoflueneمنجر به سنتز
لیکوپن در مرحله رنگگیری میشوند ( Bar et al.,
 .)2003همچنین افزایش مقدار لیکوپن ممکن است به
علت نقش اساسی پتاسیم در افزایش فعالیت
آنزیمهایی باشد که این آنزیمها تولید لیکوپن را در
میوه گوجهفرنگی افزایش میدهند که این نتیجه
مطابق با یافتههای  (2000) Hartz et al.است.
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مقدار پتاسیم میوه

اثر تیمارهای مورد آزمایش بر مقدار پتاسیم میوه در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)2
بیشترین مقدار پتاسیم میوه مربوط به تیمار باکتریهای
آزادکننده پتاسیم بود که این تیمار با بقیه تیمارها از
لحاظ مقدار پتاسیم میوه تفاوت معنیداری داشت.
کمترین مقدار پتاسیم میوه نیز مربوط به تیمار شاهد یک
بود (جدول  .)3تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم سبب
افزایش مقدار پتاسیم میوه به میزان  84/14درصد نسبت
به تیمار شاهد دو و  23/82درصد نسبت به تیمار شاهد
یک شده است.
اغلب خاکها دارای مقادیر نسبتاً زیادی پتاسیم کل
هستند ،ولی مقدار پتاسیم قابلاستفاده آنها نسبتاً کم
است .از بین شکلهای مختلف پتاسیم ،شکل محلول و
تبادلی آن قابلاستفاده گیاه هستند و بقیه شکلها تقریباً
غیرقابلاستفاده میباشند .لذا به منظور تأمین پتاسیم
مورد نیاز گیاه ،این عنصر بایستی به طریقی از شکلهای
تثبیتشده و معدنی به شکلهای تبادلی و محلول تبدیل
شود ( .)Haby et al., 1990افزایش غلظت و مقدار
پتاسیم اندام هوایی و ریشه در اثر تلقیح با باکتریهای
آزادکننده پتاسیم توسط محققین مختلفی گزارش شده
است ( .)Badr, 2006; Sheng et al., 2008این باکتریها
با تخریب کانیهای پتاسیمدار ،این عنصر را از کانی آزاد
کرده و به شکل قابلاستفاده در اختیار گیاه قرار میدهند.
محققین گزارش کردند که این باکتریها قادر به تولید
ایندولاستیکاسید ( )IAAو سیدروفور میباشند که
سیدروفور تولیدشده میتواند با عناصر موجود در سطح
کانی کمپلکس برقرار کند و در آزادسازی عناصری مثل
فسفر ،پتاسیم و آهن مؤثر واقع شود ( Heinrichs et al.,
 .)2004; Chakraborty et al., 2006بنابراین هوادیدگی
کانیهای پتاسیمدار و آزادشدن پتاسیم در اثر این
مکانیسم و یا سایر مکانیسمها میتواند نقش مؤثری در
افزایش پتاسیم قابلاستفاده خاک داشته باشد.
اسیدیته قابل تیتراسیون میوه

اثر تیمارهای مورد آزمایش بر میزان اسیدیته قابل
تیتراسیون میوه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود
(جدول  .)2بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون میوه
مربوط به تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم بود که این

تیمار با تیمار تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و
تثبیتکننده نیتروژن و تیمار تلفیقی باکتریهای
آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات تفاوت معنیداری
نداشت ولی تفاوت آن با بقیه تیمارها معنیدار بود.
کمترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون میوه نیز مربوط
به تیمار باکتریهای حلکننده فسفات بود (جدول.)3
تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم سبب افزایش میزان
اسیدیته قابل تیتراسیون به میزان  83/22درصد نسبت
به تیمار شاهد دو و  23/32درصد نسبت به تیمار شاهد
یک شده است.
بیشترین میزان پتاسیم میوه در تیمار باکتریهای
آزادکننده پتاسیم مشاهده گردید .گزارش شده است
که کاربرد پتاسیم اسیدیته قابل تیتراسیون میوه را در
فلفلشیرین رقم اورالندو ( )Orlandoافزایش میدهد
( ،)Rubio et al., 2010که احتماالً یکی از نقشهای
این مقدار باالی اسید قابل تیتراسیون در برخی از
میوهها پایداری اسیدآسکوربیک میباشد .همچنین
 (2002) Wuzhongگزارش کرد که کاربرد پتاسیم
تأثیر معنیداری بر اسیدیته و طعم میوه گوجهفرنگی
دارد .گزارش شده است که غلظت باالی پتاسیم در
میوه گوجهفرنگی تشکیل اسیدهایآلی را تحریک
میکند ( .)Willumsen et al., 1996بهطور مشابهی در
گوجهفرنگی افزایش غلظت پتاسیم محلول غذایی
موجب افزایش مقدار مواد جامد محلول ،اسیدیته قابل
تیتراسیون و مقدار اسیدآسکوربیک میگردد
) .(Almeslemani et al., 2009غلظت  K+در میوه
بهطور مثبت با اسیدیته میوه مرتبط بوده و ارتباط
آشکاری با متابولیسم کربوهیدراتها دارد ( Khayyat
 .)et al., 2007در این آزمایش افزایش فاکتورهای
بیوشیمیایی کیفیت میوه از قبیل اسیدیته قابل
تیتراسیون و ویتامین ث متأثر از غلظت پتاسیم میتواند
عمدتاً به سبب نقش پتاسیم در متابولیسم گیاه و
فعالسازی آنزیمهای مرتبط باشد .این اثرات پتاسیم
میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در گیاه بیان
شود .پتاسیم در کنار عناصر تأثیرگذار بر کیفیت محصول
مانند نیتروژن و کلسیم ،مهمترین نقش را در کیفیت
محصوالت زراعی و باغی ایفا میکند ).(Gruda, 2005
همچنین اثر تیمارهای مورد آزمایش در این مطالعه بر
مقدار  TSS ،pHو ECمعنیدار نبود (جدول .)2
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 مقایسه میانگین تأثیر باکتریهای تحریککننده رشد بر صفات کیفی گوجهفرنگی.3 جدول
Table 3. Comparison of the average effect of growth promoting rhizobacteria on the Fruit quality of tomato
Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Total
yeild
(Kg/m2)
15.36a
10.51b
10.55b
9.16bc
8.52c
10.83b
8.22c
7.52c
10.46b

Economic
yeild
(Kg/m2)
12.76a
6.31b
7.25b
5.66bc
4.34c
7.83b
5.32c
3.12c
6.76b

Non-economic
yeild
(Kg/m2)
2.6bc
4.2a
3.3b
3.5b
4.18a
3b
2.9b
4.4a
3.7b

The number
of total
fruits
51.42b
66.67a
40.81cd
36.29cd
45.06bc
31.80d
45.20bc
35.73cd
41.14cd

Average
weight
of fruit
46.83
42.33
43.83
48.50
47.83
38.50
47.33
41.66
43.50

Fruit dry
matter
(%)
11.60a
10.12d
10.82bc
10.26d
10.43cd
11.10b
10.46cd
9.46e
11.18b

Lycopne
(mg/kg)

Vitamin C
(mg/100gFwt)

35.26ab
35.39ab
25.43c
36.62ab
38.58a
23.54cd
39.46a
21.3d
33.44b

14.28a
11.22c
11.04c
14.46a
13.56ab
13.02b
11.04c
9.78d
10.68cd

Total
acid
(meq.g-1)
5.09a
3.34d
4.04bcd
4.69ab
5.04a
3.54cd
4.05bcd
3.73cd
4.26bc

Fruit
Potassium
(mg/g Dwt)
4.7a
4.01bcd
3.63cde
4.18b
3.92bcd
3.61de
4.41bc
3.33e
3.86bcd

. ) استp≤5/50( حروف مشترک در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار میانگینها بر پایه آزمون دانکن
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at p≤0.05 according to the Duncan`s test.

)33/23 mg/kg( فسفات و تثبیتکننده نیتروژن
 اثربخشی تیمار باکتریهای آزادکننده.بهدست آمد
پتاسیم در افزایش عملکرد محصول را میتوان بهترین
 زیرا هدف،جنبه در ارزیابی باکتریهای فوق دانست
 بهبود تغذیه گیاه،نهایی استفاده از محصوالت زیستی
و افزایش عملکرد آن در کنار کمک به حفظ جنبههای
زیستمحیطی است؛ بنابراین کودهای زیستی
میتوانند جایگزین مناسبی برای بخشی از مصرف
کودهای شیمیایی در تولید سبزیجات باشند که بهبود
تغذیه گیاه و کاهش آسیبهای زیستمحیطی و
.اقتصادی را بهدنبال خواهد داشت

نتیجهگیری

،با نگاهی به نتایج بهدستآمده در این پژوهش
اثربخشی مثبت تیمار تلفیقی و منفرد باکتریهای
، باالترین میزان عملکرد.محرک رشد مشخص میشود
 درصد ماده خشک میوه، اسیدیته،میزان پتاسیم میوه
در تیمار باکتریهای آزادکننده پتاسیم بهترتیب با
 و0/53 meq.g-1  و2/4 mg/g و80/332kg/m2 مقادیر
 و باالترین میزان ویتامین ث در تیمار تلفیقی88/35
باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده فسفات
) و باالترین میزان لیکوپن در82/23 mg/100g Fwt)
تیمار تلفیقی باکتریهای آزادکننده پتاسیم و حلکننده
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