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ABSTRACT
The present study was carried out to investigate the effects of biological and chemical fertilizers on morphophysiological characteristics and nutrients uptake in tomato plant (Lycopersicon esculentum Mill). A factorial
trial arranged in a completely randomized design was carried out under greenhouse conditions. Treatments
consisted of five levels of chemical fertilizers applied as: control (F0), fertilizer traditionally used (F1), soiltest-based optimum nutrients levels (F2), commercial root stimulant (F3), optimum nutrients levels +
application of N, P, Zn and Si by the rate of twofold of the optimum levels (F4) and five levels of biological
fertilizers including: control (BF0), PGPR (BF1), arbuscular mycorrhiza fungi (BF2), vermicompost (BF3),
and biological package (BF4).The results indicated that the interaction effect of treatments was significant only
for shoot dry weight. F4-BF4 and F2-BF4 treatments increased shoot dry weight up to 122% and 121%
compared to the control (F0-BF0), respectively. The application of BF4 incresed the leaf area 55% and the
application of F4 increased SPAD chlorophyll index 29% as compared to the control and they were the best for
increasing such properties. Among the biological treatments, the application of BF4 increased the uptake of N,
P, K and Si in the shoot by 108.4, 224.7, 115.6 and 226.3%, respectively, and among the chemical treatments,
the application of F4 increased the uptake of these elements by 58.7%, 14.9% 25.1% and 158% in comparison
with control, respectively. The results of this study showed that in the soils with high pH, the nutrients uptake
of tomato plant can be effectively improved via integrated application of vermicompot and chemical fertilizers
under both optimum and even higher levels.
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تأثير تيمارهای زيستی و عناصر غذايی بر پاسخهای مورفو-فيزيولوژيکی و جذب عناصر در گياه گوجهفرنگی
()Lycopersicon esculentum Mill
1

ميثم چراغی ،1بابک متشرعزاده ،*1حسينعلی عليخانی
 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/3/7 :تاریخ بازنگری -1399/5/9 :تاریخ تصویب)1399/5/19 :

چکيده
بهمنظور بررسی تأثیر تیمارهای زیستی و عناصر غذایی بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه گوجهفرنگی،
آزمایشی در شرایط گلخانه و در قالب طرح کامالً تصادفی بهصورت فاکتوریل انجام شد .تیمارها شامل :شاهد ( ،)F0عرف
مصرف کود توسط کشاورز ( ،)F1سطح بهینه عناصر بر اساس آزمون خاک ( ،)F2کود تجاری محرک رشد ریشه ( ،)F3سطح
بهینه عناصر  +مصرف نیتروژن ،فسفر ،روی و سیلیسیم به میزان دو برابر توصیه ( )F4و کودهای زیستی :شاهد (،)BF0
 ،)BF1( PGPRمایکوریز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زیستی ( )BF4بود .نتایج نشان داد که اثر متقابل
تیمارها فقط بر وزن خشک اندام هوایی معنیدار بود .کاربرد  F4-BF4و  F2-BF4وزن خشک اندام هوایی را به ترتیب 122%
و  121%نسبت به شاهد ( )F0-BF0افزایش داد .کاربرد  ،BF4مساحت سطح برگ را  55%و کاربرد  ،F4شاخص کلروفیل
برگ ( )SPADرا  29%نسبت به شاهد افزایش داد و بهترین تیمارها در افزایش این صفات بودند .در بین تیمارهای زیستی
کاربرد  BF4میزان جذب عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و سیلیسیم در اندام هوایی را به ترتیب 115/6% ،224/7% ،108/4%
و  226/3%و در بین تیمارهای شیمیایی مصرف  F4جذب این عناصر را به ترتیب  25/1% ،14/9% ،58/7%و  158%نسبت
به شاهد افزایش داد .نتایج این تحقیق نشان داد که در خاکهای با  pHنسبتاً باال ،با مصرف سطح بهینه عناصر غذایی و
حتی سطوح باالتر از آن همراه با کود ورمیکمپوست میتوان رشد و جذب عناصر غذایی را در گیاه گوجهفرنگی به طور
مؤثری بهبود بخشید.
واژههای کليدی :آزمون خاک ،کود شیمیایی ،مایکوریز آربسکوالر ،ورمیکمپوست.PGPR ،

مقدمه
حاصلخیزی پایین برخی از اراضی توأم با  pHقلیایی ،سبب کاهش
قابلیت دسترسی گیاهان به عناصر غذایی میشود؛ این امر یکی از
عوامل اصلی مؤثر در عملکرد پایین محصوالت کشاورزی در ایران
به شمار میرود ( .)Shahbazi and Besharati, 2013در چنین
شرایطی یکی از اقدامات اساسی برای افزایش سطح عملکرد
محصوالت کشاورزی ،مصرف بهینه نهادههای کودی میباشد
( .)Zamora, 2007مصرف کودهای شیمیایی برای افزایش
حداکثری عملکرد در واحد سطح ،کشت فشرده و تولید میزان
کافی مواد غذایی ضروری است .این کودها به دلیل بهای ارزان،
کاربرد آسان ،میزان باالی عناصر غذایی و جذب سریع توسط
گیاهان از اهمیت باالیی برخوردارند ( Chen, 2006; Sharma and
)Chetani, 2017؛ از طرفی نیز اثرات سوء ناشی از مصرف بیش از
حد این کودها محیط زیست را در معرض خطر قرار میدهد
()Sharma and Chetani, 2017؛ بنابراین استفاده غیرمنطقی و
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غیرمتفکرانه از کودهای شیمیایی منجر به بیثباتی و در معرض
خطر قرار گرفتن کیفیت و سالمت خاک و آلودگی محیط زیست
میشود ( .)Prasad and Power, 1995; Savci, 2012با این حال،
استفاده همزمان از کودهای شیمیایی و زیستی نتایج متفاوتی را
نسبت به مصرف تکی هرکدام نشان داده است و میتواند یک
راهکار مناسب برای فائق آمدن بر این مشکل و افزایش تولید
محصوالت کشاورزی در واحد سطح باشد ( Sturz and Christie,
.)2003; Chen, 2006
کودهای زیستی به دلیل توانایی تثبیت نیتروژن ،انحالل و
متحرک ساختن فسفر ،تحریک باکتریهای ریزوسفری ،افزایش
محتوای ماده آلی خاک و بهبود ظرفیت تبادلی مواد غذایی توجه
خاصی را به خود جلب کردهاند (.)Kumar and Kumar, 2019
قارچ مایکوریز آربسکوالر یکی از کودهای زیستی پر کاربرد است؛
هیفهای خارجی این قارچ تغذیه گیاهان به آب و عناصر غذایی
مختلف به ویژه عناصر کم تحرک مانند فسفر را به شدت بهبود
میبخشد (Gamalero et .)Augé, 2004; Lambers et al., 2018
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Pseudomonas ( PGPR

) al. (2004تأثیر دو نوع باکتری
 )fluorescensو یک نوع قارچ مایکوریزا ( )Glomus mosseaeرا
بر خصوصیات رشد و جذب فسفر توسط گیاه گوجهفرنگی مورد
بررسی قرار دادند ،نتایج کار آنها نشان داد که افزودن همزمان
باکتری و قارچ منجر به بیشترین افزایش معنیدار در خصوصیات
رشد و جذب فسفر در اندام هوایی شد He et al. (2019) .چهار
باکتری محرک رشد گیاه (سه نوع باسیلوس و یک نوع
سودوموناس) را بهصورت تکی و ترکیبی بر گیاه گوجهفرنگی
اعمال کردند و نتیجه گرفتند که کاربرد ترکیبی سه نوع باسیلوس
در غیاب سودوموناس ،بیشترین تأثیر را در افزایش زیست توده و
عملکرد داشت و کاربرد سودوموناس پوتیدا به طور معنیداری
میزان عناصر ماکرو و میکرو را در میوه و اندام هوایی افزایش داد.
ورمیکمپوست یکی دیگر از کودهای زیستی محرک رشد
گیاه است که به دلیل داشتن سطح باالی جمعیت میکروبی و
عناصر غذایی در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین کودهای
زیستی هست (Essa et al. (2019) .)Rashtbari et al., 2012
گزارش کردند که کاربرد ورمیکمپوست خصوصیات رشدی گیاه
گوجهفرنگی را به طوری معنیدار افزایش میدهدSingh et al. .
) (2020دریافتند که کاربرد کودهای زیستی به ویژه ورمی-
کمپوست و کودهای شیمیایی ( )NPKمنجر به افزایش معنیدار
خصوصیات رشد و عملکرد گیاه گوجهفرنگی میشود و با افزایش
سطح مصرف کودهای زیستی این پارامترهای رشد و عملکرد
بیشتر افزایش مییابد .با وجود این تحقیقات ،هنوز به طور واضح
مشخص نیست که آیا مصرف عناصر غذایی در سطوح باالتر از
توصیه در خاکهای با  pHقلیایی نتیجه بهتری نسبت به سطوح
بهینه حاصل میکند یا خیر؟
گوجهفرنگی ( )Lycopersicon esculentum Millبه دلیل
میزان پایین کالری و چربی ،میزان کم کلسترول آزاد و غنی بودن
از ویتامینها و آنزیمهای مختلف یکی از مهمترین محصوالت
غذایی در جهان است ( Alam et al., 2006; Ahmed et al.,
 .)2018میوه گوجهفرنگی حاوی ویتامینهای مختلف ،اسیدهای
آمینه ضروری ،قندها ،فیبرهای غذایی و فالونوئیدهاست؛ که برای
سالمتی انسان ضروری هستند ( Kanr et al., 2002; Kalbani et
 .)al., 2016گوجهفرنگی برای تولید بهینه نیاز به مصرف مقادیر
باالی کود شیمیایی دارد و چون تأمین تمام این مواد مغذی صرفاً
از طریق کودهای شیمیایی او ًال مقرون به صرفه نیست و دوم اینکه
با سالمت مصرف کننده و حفظ محیط زیست سازگار نیست؛ لذا
جهت کاهش هدر رفت عناصر غذایی و بهبود تولید؛ نیاز است
مصرف همزمان کودهای شیمیایی و زیستی بیش از پیش ،مورد
توجه قرار گیرد .لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تیمارهای

زیستی و سطوح مختلف عناصر غذایی بر خصوصیات رشدی و
جذب عناصر غذایی در گیاه گوجهفرنگی اجرا گردید.

مواد و روشها
خاک مورد نیاز در این پژوهش ،از افق سطحی ( 0-30سانتیمتر)
مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
واقع در کرج تهیه شد .نمونهبرداری در شهریور  ،1397از نقطهای
با مختصات جغرافیایی " 50°57'36طول شرقی و "35°48'13
عرض شمالی و ارتفاع  1301متر از سطح دریا انجام شد .خاک
تهیه شده پس از یکنواخت سازی و هوا خشک شدن برای انجام
کشت گلخانهای از الک  4میلیمتری گذرانده شد .به منظور تعیین
پارامترهای زیستی خاک نیز مقداری از خاک مستقیماً به پس از
نمونهبرداری به یخچال در دمای  4درجه سلسیوس انتقال داده
شد .برخی از خصوصیات مهم شیمیایی ،فیزیکی و زیستی خاک
پس از عبور از الک  2میلیمتری ،از قبیل  pHدر گل اشباع
( ،)Thomas, 1996بافت خاک به روش هیدرومتری ( Gee and
 ،)Bauder, 1986درصد رطوبت وزنی در ظرفیت زراعی ()FC
( ،)Black et al., 1965درصد کربن آلی به روش والکی و بلک
( ،)Nelson and Sommers, 1982نیتروژن کل خاک با استفاده از
هضم کجلدال ( ،)Bremner, 1996فسفر قابل جذب به روش
اولسن ( ،)Olsen, 1954پتاسیم قابل استخراج با عصارهگیر استات
آمونیوم ( ،)Hemke and Sparks, 1996غلظت آهن ،روی ،مس و
منگنز به روش عصارهگیری با  DTPAو توسط دستگاه جذب اتمی
مدل ،)Lindsay and Norvell, 1978( Shimadzu-AA6400
سیلیسیم قابل استخراج با استیک اسید Narayanaswamy ( 0/5
 ،)and Prakash, 2009شدت تنفس میکروبی به روش تیتراسیون
( )Anderson, 1983و جمعیت میکروبی به روش MPN
( )Alexander, 1983اندازهگیری شد که در جدول ( )2ارائه شده
است.
کود ورمیکمپوست گاوی به روش  Windrowو تولیدشده
با استفاده از  Eisenia fetidaاز ایستگاه تحقیقاتی تولید ورمی-
کمپوست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،واقع
در محمد شهر کرج ،تهیه شد .برخی از خصوصیات شیمیایی و
زیستی ورمیکمپوست ،از قبیل  pHو  ECدر عصاره  1:5کود
ورمیکمپوست به آب ( ،)Thomas, 1996; Rhoades, 1996درصد
کربن آلی به روش والکلی و بلک ()Nelson and Sommers, 1982
و درصد کل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم موجود در آن مشابه روش
اندازهگیری این عناصر در اندام هوایی گیاه تعیین شد .درصد کل
آهن ،روی ،مس و منگنز موجود در کود ورمیکمپوست در عصاره
حاصل از روش هضم خشک با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل
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 Shimadzu-AA6400تعیین گردید (.)Sparks et al., 1996
جمعیت و شدت تنفس میکروبی نیز مشابه روش اندازهگیری برای
خاک ،تعیین گردید .مقدار این پارامترها در جدول ( )2ارائه شده
است.
دو نوع باکتری ریزوبیومی محرک رشد Pseudomonas
 baeticaو  Pseudomonas helmanticensisاز بانک ژن بخش
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران تهیه شد .هر دو این باکتریها از ریشه گندم جدا
و خالصسازی شده و دارای خصوصیات  PGPRمطلوبی از جمله
تولید ایندول استیک اسید در شرایط تنش خشکی هستند
( )Karimzadeh et al., 2020و تاکنون در شرایط کنترل شده ،بر
روی گیاه گوجهفرنگی اعمال نشدهاند .ترکیب سه قارچ مایکوریز
آربسکوالر  G.intraradices ،Glomus.mosseaو G.etunicatum
با نام تجاری مایکوروت از شرکت دانشبنیان زیست فناور پیشتاز
واریان ،مستقر در مرکز رشد موسسه تحقیقات خاک و آب ایران-
کرج تهیه شد .کود تجاری محرک رشد ریشه با نام تجاری Rutter
 AAکه به صورت محلول است؛ از شرکت سپاهان رویش اصفهان
تهیه شد .این کود حاوی نیتروژن کل ( 5/%5 :)Nوزنی-وزنی،
فسفر ( )P2O5محلول در آب %5 :وزنی-وزنی ،پتاسیم ()K2O
محلول در آب %3٫5 :وزنی-وزنی ،آمینواسید آزاد %7 :وزنی-وزنی،
آهن ( )Feمحلول در آب و کالت با  0/%04 :EDDHAوزنی-وزنی،
منگنز ( )Mnمحلول در آب و کالت با  0/%05 :EDTAوزنی-
وزنی ،روی ( )Znمحلول در آب و کالت با  0/%07 :EDTAوزنی-
وزنی و مولیبدن ( )Moمحلول در آب 0/1% :وزنی-وزنی است
(.)www.srooyesh.com
این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم و مهندسی
خاک دانشگاه تهران با شرایط قابل کنترل؛ در دمای روز/شب
 ،24±3ºC/18±3ºCمیانگین رطوبت نسبی  65تا  80درصد و دوره
نوری  12ساعت اجرا گردید ( .)Jones, 2007کشت گلخانهای
ال تصادفی
بهصورت فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح کام ً
( )CRDو با سه تکرار انجام شد .فاکتور اول تیمارهای شیمیایی
شامل :شاهد ( ،)F0عرف مصرف کود توسط کشاورز ( ،)F1مصرف
کود در سطح توصیه بهینه عناصر ( )F2بر اساس توصیه کودی
موسسه تحقیقات خاک و آب برای گوجهفرنگی در نشریه شماره
 ،544کود تجاری  ،)F3( Rutter AAمصرف کود در سطح بهینه
 +مصرف عناصر نیتروژن ،فسفر ،روی و سیلیسیم به میزان دو
برابر توصیه بهینه ( )F4و فاکتور دوم تیمارهای زیستی شامل:
شاهد ( ،)BF0مخلوط دو نوع  ،)BF1( PGPRمخلوط سه قارچ
مایکوریز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زیستی
شامل ورمیکمپوست  + PGPR +قارچ مایکوریز آربسکوالر ()BF4

بود .برای انجام کشت گلخانهای 4 ،کیلوگرم از خاک نمونهبرداری
شده درون گلدانهای پالستیکی قرار داده شد.
به منظور حصول دقت باال در اجرای پژوهش ،بذر مورد نیاز
تهیه و مراحل تهیه نشاء توسط محققین در همین پژوهش ،انجام
شد .ابتدا بذر گیاه گوجهفرنگی رقم ( )Falat chتهیه و به مدت
 20ثانیه در الکل  96%و  3دقیقه در هیپوکلرید سدیم 5%
ضدعفونی سطحی شد و چندین مرتبه با آب مقطر استریل شسته
شد .بذرها درون پلیت در انکوباتور جوانهدار شده و سپس در
سینی نشاء با بستر شن-پرلیت استریل کشت شدند .گیاهان تا
مرحله دوبرگی با آب مقطر و محلول هوگلند استریل آبیاری و
آماده انتقال به گلدان شدند.
عرف مصرف کود توسط کشاورز ( ،)F1معادل  180کیلوگرم
در هکتار نیتروژن و  90کیلوگرم در هکتار فسفر ،قبل از کشت با
خاک گلدانها مخلوط شد .سطح بهینه عناصر ( ،)F2با توجه به
نتایج آنالیز خاک به این صورت اعمال شد که قبل از کشت ،عناصر
غذایی ماکرو (نیتروژن ( 350 mg/kgکود اوره بر اساس سطح
ماده آلی خاک) ،فسفر ( ،)15 mg/kgپتاسیم ( ))250 mg/kgبا
خاک گلدانهای مربوطه مخلوط و عناصر میکرو (آهن (mg/kg
 ،)8روی ( ،)2 mg/kgمس ( )0/5 mg/kgو منگنز ())25 mg/kg
به صورت کودآبیاری پای بوتهها اضافه شد ( Malakouti and
 .)Tehrani, 1999; Basirat and Zolfi Bavariani, 2015کود
تجاری  ،)F3( Rutter AAبه صورت کودآبیاری و طبق راهنمای
مصرف آن ،بهطور میانگین  8لیتر در هکتار در  4مرحله (مرحله
اول بالفاصله بعد از انتقال نشاء به گلدان و مراحل بعد با فاصله
زمانی  10روز) بهصورت کودآبیاری به گیاهان اعمال شد
( .)www.srooyesh.comبرای اعمال عناصر به میزان دو برابر
توصیه ( ،)F4ابتدا قبل از کشت میزان عناصر غذایی در خاک
گلدانهای مربوطه در سطح بهینه تأمین شد ،سپس میزان عناصر
نیتروژن ،فسفر ،روی و سیلیسیم در دو مرحله (هر مرحله نصف
سطح بهینه و بافاصله زمانی  20روز یعنی  20و  40روز پس از
کشت نشاءها در گلدان) به سطح دو برابر توصیه بهینه رسید.
میزان و نوع عناصر مصرف شده در جدول ( )1ارائه شده است
( .)Khadem-Moghadam et al., 2016برای اعمال تیمار
باکتریایی ( ،)BF1مخلوط دو باکتری  Pseudomonas baeticaو
 Pseudomonas helmanticensisبا رقت  5×108 CFU.ml-1در
محیط کشت نوترینت براث تهیه و حین انتقال نشاءها به گلدان
به میزان  1میلیلیتر به ریشه نشاءهای مربوطه افزوده شد .محیط
حاوی قارچ مایکوریز آربسکوالر (( )BF2ترکیبی از سه قارچ
 ،)G.mossea, G.intraradices & G.etunicatumبه میزان 100
گرم (در  4کیلوگرم خاک گلدان) ،بهصورت الیهای در زیر ریشه
نشاءهای مربوطه قرار داده شد .کود ورمیکمپوست گاوی (،)BF3

چراغی و همکاران :تأثير تيمارهای زيستی و عناصر غذايی بر پاسخهای 2563 ...

قبل از انتقال نشاء به گلدان به میزان  5 %وزنی با خاک گلدان
های مربوطه مخلوط شد ( .)Atiyeh et al., 2000تیمار بسته
زیستی ( )BF4نیز مخلوطی از سه تیمار زیستی

( )BF1+BF2+BF3بود .بعد از انتقال گیاهان به گلدان ،رطوبت
خاک گلدانها در طول دوره رشد گیاه در حد رطوبت ظرفیت
مزرعه تنظیم شد.

جدول  -1مقادير خالص عناصر مصرف شده برای هر تيمار با توجه به نتايج آزمون خاک

تیمار کودی ()kg/ha
نوع عنصر و منبع تأمین آن

سطح دو برابر توصیه بهینه ()F4
( Zn ،P ،Nو )Si

سطح بهینه ()F2

عرف مصرف کشاورز ()F1

نیتروژن (اوره)

322

161

180

فسفر (دی آمونیوم فسفات)

97/5

34/5

90

پتاسیم (سولفات پتاسیم)
آهن (کالت )EDDHA
روی (سولفات روی)
منگنز (سولفات منگنز)
سیلیسیم (سیلیکات پتاسیم)

41/5
18/3
12/4
1/2
252

41/5
18/3
3/95
1/2
126

-

 90روز پس از کشت نشاءها در گلدان (در مرحله به میوه
رفتن) ،شاخص کلروفیل برگ توسط دستگاه کلروفیلمتر مدل
 SPAD-502اندازهگیری شد ( .)Minolta, 1989مساحت سطح
تمام برگها با استفاده از دستگاه سطح برگ سنج ( Leaf Area
 )Meter, Model: DELTA-Tبر حسب سانتیمتر مربع برای هر
گیاه اندازهگیری شد ( .)Songsri et al., 2009برای تعیین وزن
خشک اندام هوایی و ریشه ،پس از برداشت بخش هوایی و ریشه
گیاهان و شستشو با آب مقطر ،ابتدا به مدت  48ساعت در آون
در دمای  70درجه سانتیگراد خشک شده ،سپس وزن آنها
توسط ترازوی دیجیتال اندازهگیری شد.
غلظت کل نیتروژن اندام هوایی به روش کجلدال اندازه-
گیری شد ( .)Bremner, 1996غلظت فسفر کل در اندام هوایی
نیز با روش زرد وانادات-مولیبدات و با استفاده از دستگاه
اسپکتروفوتومتر مدل  Shimadzu UV-3100در طول موج 430
نانومتر تعیین گردید ( .)Chapman and Pratt, 1961غلظت
پتاسیم در اندام هوایی گیاه ،در عصاره تهیه شده به روش هضم با
اسید کلریدریک  2نرمال ،توسط دستگاه فلیمفتومتر مدل ELEA
تعیین شد ( .)Ryan et al., 2001غلظت سیلیسیوم موجود در
اندام هوایی گیاه نیز با روش رنگسنجی ،با استفاده از دستگاه
اسپکتروفوتومتر مدل  Shimadzu UV-3100در طول موج 650
نانومتر اندازهگیری شد (.)Elliott and Snyder, 1991
آنالیز دادههای بهدستآمده در طول انجام تحقیق با
استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه  9/4انجام گردید .تجزیه
واریانس ،مقایسه میانگینها و گروهبندی تیمارها با روش آزمون
دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت گرفت .رسم نمودارها با

استفاده از نرم افزار  Excelنسخه  2013انجام شد.

نتايج و بحث
خصوصیات شیمیایی ،فیزیکی و زیستی خاک و کود ورمی-
کمپوست استفاده شده در این تحقیق در جدول ( )2ارائه شده
است .گیاه گوجهفرنگی بر روی انواع بافت خاک از شنی تا لومی
و رسی قابل کشت است اما بهترین بافت خاک برای کشت گوجه-
فرنگی ،بافت شنی و شنی لومی میباشد .اسیدیته مطلوب خاک
برای کشت گوجهفرنگی  5/5تا  6/5و  ECمطلوب آن کمتر از 2
میباشد ( .)Jones, 2007با توجه به نزدیک بودن برخی از
خصوصیات این خاک به خصوصیات مطلوب برای کشت گوجه-
فرنگی ،از این خاک بهعنوان بستر کشت استفاده شد و غلظت
عناصر با توجه به هدف تحقیق در سطوح مورد نظر تنظیم گردید.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف کودهای
شیمیایی و زیستی به صورت مستقل ( )p <0.01و همزمان ( p
 )<0.05بر وزن خشک اندام هوایی و ریشه تأثیر معنیدار داشتند
(جدول  .)3در اثر تیمارهای اعمال شده ،تغییرات ناشی از تأثیر
کودهای شیمیایی و زیستی بر وزن خشک اندام هوایی و ریشه در
شکلهای ( )1و ( )2نشان داده شده است.
مطابق با شکل ( )1کاربرد همزمان عناصر شیمیایی به
میزان دو برابر توصیه  +بسته زیستی ( )F4-BF4وزن خشک اندام
هوایی را  122%نسبت به شاهد ( )F0-BF0افزایش داد .کمترین
وزن خشک اندام هوایی ( 32/24گرم) نیز مربوط به تیمار PGPR
( )F0-BF1بود که با شاهد اختالف معنیدار نداشت .به طور کلی
در بین اثرات متقابل تنها اثر  F2-BF4 ،F4-BF4و  F2-BF1منجر
به افزایش معنیدار وزن خشک اندام هوایی شد .نتایج همچنین
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درحالیکه در بین تیمارهای شیمیایی تنها مصرف سطح دو برابر
عناصر ( )F4در غیاب تیمارهای زیستی منجر به افزایش معنیدار
وزن خشک اندام هوایی شد.

نشان داد که در بین تیمارهای زیستی؛ کاربرد بسته زیستی
( )BF4و ورمیکمپوست ( )BF3در غیاب مصرف کود شیمیایی
نیز باعث افزایش معنیدار وزن خشک اندام هوایی شدند؛

جدول  -2برخی خصوصيات مهم شيميايی ،فيزيکی و زيستی خاک و کود ورمیکمپوست مورد استفاده
ورمیکمپوست

خاک
ویژگی

مقدار

ویژگی

مقدار

 pHعصاره گل اشباع
 ECعصاره اشباع )(dS/m
کربن آلی ()%
نیتروژن کل ()%
فسفر قابل جذب )(mg/kg
پتاسیم قابل جذب )(mg/kg
آهن قابل جذب )(mg/kg
روی قابل جذب )(mg/kg
منگنز قابل جذب )(mg/kg
مس قابل جذب )(mg/kg
سیلیسیم قابلجذب )(mg/kg
تنفس میکروبی ()mgCo2/gSoil.24h
جمعیت میکروبی ()MPN/gSoil
رطوبت وزنی در ظرفیت مزرعه ()%
بافت

8/55
1/51
0/62
0/119
6/8
225/17
3/63
1/07
6/71
1/34
121/25
0/088
2/8×106
29/5

 pHدر عصاره 1:5
 ECدر عصاره (dS/m)1:5
کربن آلی ()%
نیتروژن کل ()%
فسفر کل ()%
پتاسیم کل ()%
آهن کل )(mg/kg
روی کل)(mg/kg
منگنز کل)(mg/kg
مس کل)(mg/kg
تنفس میکروبی ()mgCo2/gManure.24h
جمعیت میکروبی ()MPN/gManure

7/88
4/16
24/65
3/52
1/07
0/75
4718/17
260
417/86
72/11
0/75
4/7×107

Clay Loam

جدول  -3تجزيه واريانس منابع مختلف کودهای شيميايی و زيستی بر برخی خصوصيات رشدی گياه گوجهفرنگی
میانگین مربعات

SOV
df

وزن خشک اندام
هوایی )(g

وزن خشک
ریشه )(g

نسبت وزن خشک ریشه
به اندام هوایی )(g/g

)(cm2

کود شیمیایی )(F

4

**329/59

**28/09

**0/0045

**2212295/78

** 480/02

کود زیستی )(BF

4

**4021/07

**72/31

**0/0057

**12121279/81

*100/41

کود شیمیایی × کود زیستی )(F-BF

16
50
-

*42/57
21/65
9/19

*1/46
0/78
9/02

0/0012ns
0/00086
14/7

135471/30ns
321990/22
17/91

19/66ns
33/41
10/63

خطا
CV

عالئم

**

مساحت سطح برگ

شاخص کلروفیل
برگ )(SPAD

*

و به ترتیب معنیداری تیمارها در سطح  1و  5درصد و  nsبیانگر عدم وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست.
100

BF0
BF1

a

90

a

BF3

b b

b b

b b

b

BF4

70
60

c

c-f cd cde
gh gh

gh

d-g

e-h

d-h fgh e-h

50
h gh

gh

40
30
20

وزن خشک اندام هوايی ()g

BF2
b

80

10
0
F4

F3

F2

F1

F0

تيمار کودی
شکل  -1اثر متقابل کودهای شيميايی و زيستی بر وزن خشک اندام هوايی در گياه گوجهفرنگی .تيمارهای شيميايی :شاهد ( ،)F0عرف مصرف کود توسط کشاورز
( ،)F1مصرف کود در سطح توصيه بهينه عناصر ( )F2بر اساس توصيه کودی موسسه تحقيقات خاک و آب برای گوجهفرنگی در نشريه شماره  ،544کود تجاری
 ،)F3( Rutter AAمصرف کود در سطح بهينه  +مصرف عناصر نيتروژن ،فسفر ،روی و سيليسيم به ميزان دو برابر توصيه بهينه ( )F4و تيمارهای زيستی :شاهد
( ،)BF0مخلوط دو نوع  ،)BF1( PGPRمخلوط سه قارچ مايکوريز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زيستی شامل ورمیکمپوست + PGPR +
قارچ مايکوريز آربسکوالر ()BF4
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BF0
BF1

16

a

a

ab a

BF2

ab

14

bc
cde

cd

BF4

12

cd cd

ef
fgh

ghi fgh

ghi ghi

ghi ghi

10

fg

hi ghi

8

i

6
4

وزن خشک ريشه ()gr

BF3

cd cd

bcd

2

0
F4

F2

F3

F0

F1

تيمار کودی
شکل  -2اثر متقابل کودهای شيميايی و زيستی بر وزن خشک ريشه در گياه گوجهفرنگی .تيمارهای شيميايی :شاهد ( ،)F0عرف مصرف کود توسط کشاورز (،)F1
مصرف کود در سطح توصيه بهينه عناصر ( )F2بر اساس توصيه کودی موسسه تحقيقات خاک و آب برای گوجهفرنگی در نشريه شماره  ،544کود تجاری Rutter

 ،)F3( AAمصرف کود در سطح بهينه  +مصرف عناصر نيتروژن ،فسفر ،روی و سيليسيم به ميزان دو برابر توصيه بهينه ( )F4و تيمارهای زيستی :شاهد (،)BF0
مخلوط دو نوع  ،)BF1( PGPRمخلوط سه قارچ مايکوريز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زيستی شامل ورمیکمپوست  + PGPR +قارچ
مايکوريز آربسکوالر ()BF4

a

a
a

a
0.25

a

0.25

b
b

0.19

0.19

0.16

0.16

0.13

0.13
0.10

0.10
BF4

BF3

BF2

BF1

BF0

کود زيستی

()g/g

b

0.22

b

b

0.22

نسبت وزن خشک ريشه به اندام هوايی

0.28

0.28

F4

F2

F3

F1

F0

کود شيميايی

شکل  -3اثر کودهای شيميايی و زيستی بر نسبت وزن خشک ريشه به اندام هوايی در گياه گوجهفرنگی .تيمارهای شيميايی :شاهد ( ،)F0عرف مصرف کود
توسط کشاورز ( ،)F1مصرف کود در سطح توصيه بهينه عناصر ( )F2بر اساس توصيه کودی موسسه تحقيقات خاک و آب برای گوجهفرنگی در نشريه شماره ،544
کود تجاری  ،)F3( Rutter AAمصرف کود در سطح بهينه  +مصرف عناصر نيتروژن ،فسفر ،روی و سيليسيم به ميزان دو برابر توصيه بهينه ( )F4و تيمارهای
زيستی :شاهد ( ،)BF0مخلوط دو نوع  ،)BF1( PGPRمخلوط سه قارچ مايکوريز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زيستی شامل ورمیکمپوست +
 + PGPRقارچ مايکوريز آربسکوالر ()BF4

نتایج نشان داد ،هنگامیکه کودهای زیستی و شیمیایی
همزمان مورد استفاده قرار میگیرند ،همواره راندمان باالتری در
تولید زیست توده گیاه دارند .نتیجه تحقیقات Sabijon and
) Sudaria (2018نشان داد که کاربرد کود شیمیایی و ورمی-
کمپوست خصوصیات رشدی گیاه گوجهفرنگی بخصوص وزن
خشک اندام هوایی و عملکرد بوته را افزایش میدهد و بیشترین
وزن خشک اندام هوایی و عملکرد با کاربرد همزمان این دو
مشاهده شد .آنها بیان داشتند که مصرف ورمیکمپوست باعث
کاهش  ،pHافزایش سطح ماده آلی خاک ،بهبود خصوصیات
فیزیکی خاک و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی شده و از
این طریق رشد بیشتر زیست توده گیاهان را تحریک میکند.

بهمنظور بررسی اثر تیمارهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات
رشد و عملکرد گیاه گوجهفرنگی 5 ،سطح کود ورمیکمپوست و
سه سطح کود شیمیایی  NPKدر آزمایشی گلخانهای بر گیاه
گوجهفرنگی اعمال شد؛ نتایج نشان داد که بیشترین مقدار مصرف
ورمیکمپوست ( 20تن در هکتار) ،باعث افزایش  52برابری وزن
خشک اندام هوایی و  115برابری وزن خشک ریشه شد .همچنین
بیشترین مقدار مصرف کود  200( NPKدرصد معادل -64-140
 274تن در هکتار) وزن خشک اندام هوایی و ریشه را به ترتیب
 35و  80برابر افزایش داد ( .)Kashem et al., 2015در واقع
ورمیکمپوست با دارا بودن غلظت باالیی از عناصر غذایی ماکرو و
میکرو و بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین با دارا
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بودن فیتوهورمونهای مختلف رشدی ازجمله اکسین و آنزیمهای
مفید و جمعیت میکروبی غنی و فعال مانند یک کود محرک رشد
برای گیاهان عمل میکند ( .)Hosseinzadeh et al., 2016همین
عوامل سبب شده است که مصرف ورمیکمپوست در غیاب مصرف
کودهای شیمیایی نیز منجر به افزایش معنیدار وزن خشک اندام
هوایی گردد و این اثر هنگامیکه با مصرف عناصر غذایی و
باکتریهای  PGPRهمراه باشد بهطور معنیداری تشدید میشود.
در این زمینه ) Khosravi et al. (2018بیان داشتند که مصرف
کود ورمیکمپوست PGPR ،و فسفاته باعث افزایش معنیدار وزن
خشک گیاه میشود؛ به گونهای که اثر متقابل کود فسفاته +
ورمیکمپوست در غیاب مصرف  PGPRبیشترین افزایش معنیدار
را نشان داد .آنها دلیل این افزایش وزن را به افزایش فعالیت
بیولوژیکی و قابلیت دسترسی عناصر غذایی و همچنین بهبود
ساختار فیزیکی خاک نسبت دادند .نتایج حاکی از تحقیقات
پیشین و نیز پژوهش حاضر نشان میدهد که کاربرد تکی کودهای
زیستی و شیمیایی و همچنین اثر متقابل آنها منجر به افزایش
رشد زیست توده گیاه میشوند و در این بین مصرف همزمان آنها
بهترین نتیجه را نشان میدهد.
طبق نتایج مندرج در شکل ( ،)2کاربرد عناصر شیمیایی به
میزان دو برابر توصیه با کود ورمیکمپوست ( )F4-BF3بیشترین
افزایش معنیدار را در وزن خشک ریشه ( 14/2گرم) حاصل کرد
و با تیمارهای  F3-BF3,BF4 ،F4-BF4و  F2-BF4اختالف معنی-
دار نداشت .کمترین مقدار وزن خشک ریشه نیز مربوط به کاربرد
شاهد ( )F0-BF0بود .این نتایج همچنین نشان داد که مصرف
تکی بسیاری از تیمارها بخصوص سطح دو برابر عناصر غذایی،
ورمیکمپوست و بسته زیستی باعث افزایش قابل توجه وزن
خشک ریشه شد .تحقیقات درزمینهی تأثیر عناصر غذایی و عوامل
زیستی بر رشد ریشه ثابت کردهاند؛ که عناصر غذایی هرکدام با
مکانیسمی باعث افزایش رشد ریشه در گیاهان مختلف میشوند
( Krouk et al., 2010; Tyburski et al., 2010; Zand et al.,
 Razaq et al. (2017) .)2014گزارش کردند که سطوح باالی
نیتروژن و فسفر باعث افزایش معنیدار خصوصیات مورفولوژیکی
ریشه ،مانند وزن ،قطر و حجم ریشه میشود؛ آنها در پژوهش
خود بهترین وضعیت رشد ریشه را در کاربرد همزمان نیتروژن و
فسفر مشاهده کردند و در این رابطه بیان داشتند؛ مصرف نیتروژن،
تولید سیتوکینین را در گیاهان افزایش میدهد که متعاقباً بر
قابلیت ارتجاعی دیواره سلولی تأثیر میگذارد و همچنین تعداد
سلولهای مریستمی و رشد سلول را افزایش میدهدJoshi et .
) al. (2015در بررسیهای خود افزایش معنیدار وزن خشک ریشه
و اندام هوایی گیاهان با کاربرد کود ورمیکمپوست را گزارش

کردند و دلیل این افزایش رشد را در چند مورد به صورت خالصه
بیان کردند -1 :ورمیکمپوست به دلیل نسبت باالی معدنی شدن
و درجه باالیی از هیومیکی شدن ،نسبت به سایر کودهای
کمپوست از ارزش غذایی باالتری برخوردار است -2 .ورمی-
کمپوست دارای تخلخل ،تهویه و ظرفیت نگهداری آب به میزان
زیاد است -3 .وجود ریز جانداران به خصوص قارچها ،باکتریها و
اکتینومیستها ،آن را برای رشد گیاهان مناسب میکند -4 .دارای
نسبت باالیی از نیتروژن ،فسفر و کلسیم تبادلی و پتاسیم محلول
است که به راحتی برای گیاهان قابلدسترس است-5 .
تنظیمکنندههای رشد گیاه و سایر مواد مؤثر بر رشد گیاه که
توسط میکروارگانیسمها تولید شدهاند ،در کود ورمیکمپوست
حضور دارند و همچنین تولید اکسین و سیتوکینین نیز در آن
زیاد است .نتایج ما با نتایج ) Zhihui et al. (2016در خصوص
کاربرد نیتروژن و فسفر Tao et al. (2014) ،در خصوص کاربرد
روی و ) Li et al. (2015در رابطه با کاربرد سیلیسیم در افزایش
وزن ریشه مطابقت داشت و با نتیجه کار Gamalero et al.
) (2004در خصوص اثر  PGPRو قارچ مایکوریزا در افزایش وزن
ریشه؛ مطابقت نداشت.
طبق نتایج تجزیه واریانس ،اثر ساده (اصلی) مصرف
کودهای شیمیایی و زیستی بر نسبت وزن خشک ریشه به اندام
هوایی معنیدار ( ،)P<0.01درحالیکه مصرف متقابل تیمارها اثر
معنیدار نداشت (جدول  .)3مطابق با شکل ( )3در بین تیمارهای
شیمیایی مصرف سطح دو برابر عناصر غذایی ( )0/219 gو کود
تجاری  )0/219 g( Rutter AAمنجر به افزایش معنیدار این
صفت نسبت به شاهد شدند و باهم اختالف معنیدار نداشتند.
کمترین نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی نیز مربوط به
شاهد ( )0/185 gبود که با سطح بهینه عناصر و عرف کشاورز
اختالف معنیدار نداشت .در بین تیمارهای زیستی کاربرد بسته
زیستی ( )0/176 gو ورمیکمپوست ( ،)0/183 gباعث کاهش
معنیدار نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی گیاه نسبت به
شاهد ( )0/219 gشدند .کاربرد  PGPRو قارچ مایکوریزا نیز اثر
معنیداری در این صفت نداشته و با شاهد در یک گروه آماری
قرار گرفتند.
این نتایج نشان میدهد که تیمارهای شیمیایی ( F4و )F3
تأثیر خود را بیشتر در رشد ریشه نشان میدهند تا اندام هوایی،
درحالیکه کاربرد تیمارهای زیستی ( BF4و  )BF3در افزایش
رشد اندام هوایی تأثیر بیشتری دارد .درواقع کاربرد ورمیکمپوست
وزن خشک ریشه و اندام هوایی را نسبت به شاهد ،بهطور معنیدار
افزایش میدهد ( ،)Joshi et al., 2015اما اثر ورمیکمپوست و
بسته زیستی در افزایش چشمگیر رشد اندام هوایی ،موجب شده
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تا این نسبت کمتر از شاهد گردد .در رابطه با اثر عناصر غذایی؛
مانند نیتروژن Krouk et al. (2010) ،بیان داشتند که پروتئین
ناقل نیترات ( )nitrate transporter 1.1که به عنوان یک سنسور
برای نیترات عمل میکند ،عالوه بر نیترات ،اکسین را نیز انتقال
میدهد ،این ناقل در پاسخ به مصرف نیتروژن فعال و تجمع
اکسین در نوک ریشههای جانبی را افزایش میدهد؛ اکسین نیز
توسعهی ریشههای جانبی را تحریک میکند .فسفر روی تقسیم
سلولی و تمایز سلولها تأثیر دارد .توقف رشد ریشههای اولیه در
مقادیر کم فسفر قابلدسترس ،به علت توقف تقسیم سلولی و تمایز
سلولها در مریستم ریشههای اولیه است ( Tybarski et al.,
 .)2010عنصر روی در سنتز تریپتوفان (پیش ماده بیوسنتز ایندول
استیک اسید) در گیاهان نقش دارد .تریپتوفان پیش ساز سنتز
هورمون اکسین بوده که هورمون اکسین نیز نقش بسزایی در رشد
ریشه دارد ( .)Zand et al., 2014افزایش معنیدار نسبت توده
ریشه به اندام هوایی با کاربرد ترکیبی نیتروژن و فسفر نیز قبالً
گزارششده است (Xu .)Song et al., 2010; Costa et al., 2002
) and Mou (2016بیان کردند که مصرف  5و  10درصد حجمی
کود ورمیکمپوست به خاک گلدان منجر به کاهش نسبت وزن
خشک ریشه نسبت به اندام هوایی در گیاه اسفناج شد .عالوه بر
این گزارشهای متعددی بیان داشتهاند که کاربرد ورمیکمپوست
سبب افزایش چشمگیر وزن خشک ریشه و اندام هوایی گیاه
گوجهفرنگی میشود و چون تأثیر آن در افزایش رشد اندام هوایی
بیشتر از ریشه است ،بنابراین نسبت وزن خشک ریشه به اندام
هوایی را کاهش میدهد (.)Arancon et al., 2003; 2004
مطابق با شکل ( )4در بین تیمارهای شیمیایی کاربرد سطح
دو برابر عناصر غذایی ،شاخص کلروفیل برگ ) (SPADرا 29%
نسبت به شاهد افزایش داد بهگونهای که با شاهد و سایر تیمارها
اختالف معنیدار داشت .کمترین شاخص کلروفیل نیز در تیمار
شاهد مشاهده شد .افزایش شاخص کلروفیل در تیمارهای
شیمیایی بخصوص سطح دو برابر عناصر را تا حدودی میتوان به
نقش کلیدی نیتروژن و سپس فسفر نسبت داد چراکه نیتروژن با
افزایش مقدار پروتئینهای استرومال 1و تیالکوئید 2در برگ و
همچنین با افزایش کلروپالست در طول رشد برگها ،باعث
تحریک تشکیل رنگدانههای فعال فتوسنتزی میشود ( Li et al.,
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 .)2012همچنین وجود رنگدانههای سبز در برگ به غلظت فسفر
نیز بستگی دارد ،زیرا تسهیل ویژگیهای بیوشیمیایی و بیوسنتزی
ملکولهای رنگدانه بستگی به جذب مقادیر کافی فسفر دارد
( Razaq et al. (2017) .)Waraich et al., 2015گزارش کردند که
با افزایش مصرف نیتروژن و فسفر مقدار کلروفیل برگ افزایش
پیدا میکند .آنها در بررسی خود بیشترین مقدار کلروفیل برگ
را در کاربرد همزمان نیتروژن و فسفر مشاهده کردندKheyri et .
) al. (2018گزارش کردند که محلولپاشی روی و سیلیسیم باعث
افزایش محتوای کلروفیل در برگها میشود؛ و بیان کردند که
عنصر روی با بهبود فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت ،از رنگدانه-
های فتوسنتزی مانند کلروفیل  aو  bمحافظت و آنها را تقویت
میکند .در گزارشی دیگر بیان شد که محلول پاشی روی در
مرحله جوانهزنی منجر به بیان ژنها و فعالسازی آنزیم کربنیک
آنهیدراز شده و از این طریق باعث بهبود فرآیند فتوسنتز و افزایش
نسبی محتوای کلروفیل در واحد سطح برگ میشود ( Qiao et
.)al., 2014
شکل ( )4همچنین نشان میدهد که در بین تیمارهای
زیستی بیشترین ( )57/97و کمترین ( )52/42میزان شاخص
کلروفیل برگ ( )SPADبه ترتیب در گیاهان تیمار شده با بسته
زیستی و شاهد حاصل شد .قارچ مایکوریزا و  PGPRنیز با شاهد
اختالف معنیدار نداشتند .افزایش میزان کلروفیل با کاربرد بسته
زیستی میتواند به این علت باشد که هنگامیکه باکتری و قارچ
را همزمان با ورمیکمپوست به عنوان یک بسته زیستی مصرف
میکنیم ،از آنجا که در کود ورمیکمپوست غلظت باالیی از عناصر
غذایی ازجمله نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و همچنین عناصر کم
مصرف شامل آهن ،روی ،مس و منگنز وجود دارد
( ،)Hosseinzadeh et al., 2016این باکتریها و قارچهای
همزیست به افزایش جذب این عناصر غذایی توسط گیاه کمک
میکنند و منجر به افزایش میزان کلروفیل میشوند؛ بنابراین
افزایش میزان کلروفیل در برگ را میتوان به همبستگی مثبت
بین میزان عناصر غذایی ضروری در خاک (نیتروژن ،فسفر،
پتاسیم و همچنین عناصر کم مصرف شامل آهن ،روی ،مس و
منگنز) ،کود مصرف شده و جذب آن توسط گیاه نسبت داد.

thylakoid
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شکل  -4اثر مصرف مختلف کودهای شيميايی و زيستی بر ميزان کلروفيل برگ در گياه گوجهفرنگی .تيمارهای شيميايی :شاهد ( ،)F0عرف مصرف کود توسط
کشاورز ( ،)F1مصرف کود در سطح توصيه بهينه عناصر ( )F2بر اساس توصيه کودی موسسه تحقيقات خاک و آب برای گوجهفرنگی در نشريه شماره  ،544کود
تجاری  ،)F3( Rutter AAمصرف کود در سطح بهينه  +مصرف عناصر نيتروژن ،فسفر ،روی و سيليسيم به ميزان دو برابر توصيه بهينه ( )F4و تيمارهای زيستی:
شاهد ( ،)BF0مخلوط دو نوع  ،)BF1( PGPRمخلوط سه قارچ مايکوريز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زيستی شامل ورمیکمپوست PGPR +
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شکل  -5تأثير کاربرد کودهای شيميايی و زيستی بر مساحت سطح برگ در گياه گوجهفرنگی .تيمارهای شيميايی :شاهد ( ،)F0عرف مصرف کود توسط کشاورز
( ،)F1مصرف کود در سطح توصيه بهينه عناصر ( )F2بر اساس توصيه کودی موسسه تحقيقات خاک و آب برای گوجهفرنگی در نشريه شماره  ،544کود تجاری
 ،)F3( Rutter AAمصرف کود در سطح بهينه  +مصرف عناصر نيتروژن ،فسفر ،روی و سيليسيم به ميزان دو برابر توصيه بهينه ( )F4و تيمارهای زيستی :شاهد
( ،)BF0مخلوط دو نوع  ،)BF1( PGPRمخلوط سه قارچ مايکوريز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زيستی شامل ورمیکمپوست + PGPR +
قارچ مايکوريز آربسکوالر ()BF4

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )4نشان داد که تنها اثر اصلی
مصرف تیمارهای زیستی و شیمیایی بر مساحت سطح برگ
معنیدار بود ) .(P <0.01مطابق با شکل ( )5در بین تیمارهای
شیمیایی تنها کاربرد سطح دو برابر عناصر غذایی ()3758/7cm2
منجر به افزایش معنیدار مساحت سطح برگ نسبت به شاهد
( )2904cm2شد و سایر تیمارها با شاهد اختالف معنیدار
نداشتند .نتایج همچنین نشان داد که مصرف بسته زیستی
مساحت سطح برگ را  55%نسبت به شاهد افزایش داد و با کود
ورمیکمپوست اختالف معنیدار نداشت .تیمارهای شاهدPGPR ،
و قارچ مایکوریزا نیز ازلحاظ آماری باهم اختالف معنیدار نداشتند
(شکل  .)5از آنجا که تیمار بسته زیستی در واقع اثر متقابل
تیمارهای باکتری ،قارچ و ورمیکمپوست را نشان میدهد،
میتوان نتیجه گرفت که این اثر مربوط به تیمار ورمیکمپوست
است.

نیتروژن یکی از عناصر اساسی در کنترل بایومس و عملکرد
از طریق افزایش سطح برگ و دریافت تشعشع است ،در کمبود
نیتروژن نسبت رشد برگ و شاخص سطح برگ کاهش پیدا می-
کند که این موضوع میتواند به خاطر کاهش فتوسنتز خالص و یا
کافی نبودن گسترش سلولی باشد .همچنین افزایش دفعات کاربرد
نیتروژن با افزایش سطح برگ گیاه رابطه مثبتی دارد که دلیل آن
میتواند افزایش سطح برگ در اثر تقسیم سلولی سریعتر و توسعه
بیشتر سلول باشد ( .)Amanullah et al., 2009روی از طریق
نقشی که در فتوسنتز و تشکیل قندها ،سنتز پروتئین ،باروری و
تولید بذر سالم و تنظیم رشد بر عهده دارد باعث افزایش سطح
برگ در گیاهان میشود .افزایش سطح برگ با کاربرد سولفات
روی با نتایج ) Ghanbari et al. (2013مطابقت داردLack et .
) al. (2015گزارش کردند که مصرف نیتروژن از منبع اوره و روی
از منبع سولفات روی ،شاخص سطح برگ گیاه لوبیا را به طور
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همانطور که انتظار میرفت میزان جذب نیتروژن در اندام
هوایی گیاهانی که با سطح دو برابر عناصر غذایی ،سطح بهینه،
بسته زیستی و کود ورمیکمپوست تیمار شده بودند ،بیشتر از
سایر تیمارها بود .چراکه قابلیت دسترسی عناصر غذایی در خاک
بخصوص نیتروژن و فسفر با کاربرد کودهای شیمیایی و کود
ورمیکمپوست افزایش پیدا میکند ،این افزایش به خاطر بهبود
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک مانند تهویه و
ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی ،افزایش جمعیت میکروبی
فعال و مفید ،افزایش سطح ماده آلی و کاهش  pHخاک باشد
( .)Sabijon and Sudaria. 2018نتایج تحقیقات پیشین نشان
میدهد که جذب نیتروژن در اندام هوایی گیاهان با افزایش سطوح
مصرف نیتروژن و ورمیکمپوست افزایش مییابد ( Inugraha and
 .)Widaryanto, 2014; Arancon et al., 2004در این راستا Ucar
) et al. (2017با اعمال سطوح مختلف نیتروژن بر گیاه استویا و
اندازهگیری غلظت عناصر ماکرو و میکرو در برگ در طی دو سال
متوالی به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح مصرف نیتروژن
جذب عناصر غذایی ماکرو مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم افزایش
مییابد .این نتایج همچنین با نتایج ) Dunn et al. (2018و Bai
) and Malakout (2007در رابطه با اثر مصرف نیتروژن و ورمی-
کمپوست در بهبود جذب عناصر غذایی به ویژه نیتروژن و فسفر
توسط گیاه همخوانی داشت.

معنیدار افزایش میدهد و بیشترین سطح برگ را با کاربرد
همزمان  90 kg/haنیتروژن و  20 kg/haسولفات روی مشاهده
کردند Nasrolahzadeh et al. (2016) .با بررسی اثر کودهای
شیمیایی  NPKو کود ورمیکمپوست بر شاخص سطح برگ و
سبزینگی گیاه ذرت ،گزارش کردند که با مصرف تیمارهای کودی
(زیستی و شیمیایی) شاخص سطح برگ و شاخص سبزینگی به-
طور معنیداری افزایش پیدا میکند .آنها همچنین بیان کردند
که در تیمار مصرف  100درصد کود شیمیایی با افزایش ورمی-
کمپوست ،شاخص سطح برگ و محتوای کلروفیل برگ تحت تأثیر
قرار نمیگیرد که احتماالً به دلیل نقش بارز نیتروژن در تشکیل
کلروفیل و افزایش سطح برگ میباشد.
طبق نتایج مقایسه میانگین (جدول  ،)4کاربرد عناصر به
میزان دو برابر توصیه ،میزان جذب نیتروژن در اندام هوایی را
 58/%7نسبت به گلدان شاهد افزایش داد و بیشترین میزان جذب
را داشت .کمترین جذب نیتروژن نیز در تیمار شاهد مشاهده شد
که با سایر تیمارهای شیمیایی (به غیر از  )F2اختالف معنیدار
نداشت .د ر بین تیمارهای زیستی نیز کاربرد بسته زیستی و ورمی-
کمپوست میزان جذب نیتروژن در اندام هوایی گیاه را به ترتیب
 108/%4و  87/3%نسبت به شاهد افزایش دادند ،به گونهای که
در بین تیمارهای زیستی ،تنها این دو تیمار منجر به افزایش
معنیدار در جذب نیتروژن توسط بوته شدند.

جدول  -4نتايج مقايسه ميانگين مصرف کودهای شيميايی و زيستی بر ميزان جذب عناصر در اندام هوايی گياه گوجهفرنگی.

نیتروژن ()mg/pot

فسفر ()mg/pot

پتاسیم ()mg/pot

سیلیسیم ()mg/pot

تیمارهای شیمیایی
F0
F1
F2
F3
F4

c

1150/4
1310/1bc
1346/4b
1201/2bc
1826/4a

c

71/4
75/6bc
86/7a
77/2bc
82/1ab

c

905
975/1bc
1052/8ab
901/3c
1132/4a

b

7/2
10/1b
11/1b
9/9b
18/6a

تیمارهای زیستی
BF0
BF1
BF2
BF3
BF4

977/7c
1017/3c
971/3c
1830/8b
2037/4a

41/6c
43/1c
46/4c
126/6b
135/1a

685/3b
704/1b
677/9b
1421/5a
1477/8a

5/7b
7/1b
6/1b
19/4a
18/6a

توضيحات :تیمارهای شیمیایی :شاهد ( ،)F0عرف مصرف کود توسط کشاورز ( ،)F1مصرف کود در سطح توصیه بهینه عناصر ( )F2بر
اساس توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب برای گوجهفرنگی در نشریه شماره  ،544کود تجاری  ،)F3( Rutter AAمصرف کود در
سطح بهینه  +مصرف عناصر نیتروژن ،فسفر ،روی و سیلیسیم به میزان دو برابر توصیه بهینه ( )F4و تیمارهای زیستی :شاهد (،)BF0
مخلوط دو نوع  ،)BF1( PGPRمخلوط سه قارچ مایکوریز آربسکوالر ( ،)BF2ورمیکمپوست ( )BF3و بسته زیستی شامل ورمیکمپوست
 + PGPR +قارچ مایکوریز آربسکوالر ()BF4

طبق جدول ( ،)4در بین تیمارهای شیمیایی بیشترین
میزان جذب فسفر در اندام هوایی گیاه با کاربرد سطح بهینه

عناصر ( 86/7میلیگرم در گلدان) حاصل شد بهگونهای که این
تیمار با تیمار سطح دو برابر عناصر تفاوت قابل توجهی نداشت.
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کمترین میزان فسفر نیز در گیاهان تیمار شده با شاهد (71/4
میلیگرم در گلدان) مشاهده شد .در بین تیمارهای زیستی نیز
مصرف بسته زیستی و کود ورمیکمپوست به ترتیب منجر به
افزایش  224/7%و  204/3%در میزان جذب فسفر در اندام هوایی
نسبت به شاهد شدند .معنیدار شدن میزان جذب فسفر در اندام
هوایی گیاهان تحت تیمار با ورمیکمپوست قبالً نیز توسط
) Khosravi et al. (2018گزارش شده است؛ که علت آن نیز دارا
بودن غلظت باالیی از عناصر غذایی ازجمله فسفر ،جمعیت باالی
باکتریها و آنزیمهای فعال در کود ورمیکمپوست و بهبود شرایط
شیمیایی خاک ازجمله افزایش سطح ماده آلی خاک و کاهش pH
است ( .)Sabijon and Sudaria, 2018با افزایش سطح مصرف
فسفر غلظت فسفر در محلول خاک افزایش پیدا کرده و به دنبال
آن جذب توسط گیاهان راحتتر صورت میپذیردZhang et al. .
) (2018در تحقیقی سطوح مختلف فسفر و نیتروژن را در خاک
بستر کشت گیاهان اعمال کرده و به این نتیجه رسیدند که مصرف
فسفر بر غلظت نیتروژن و مصرف نیتروژن بر غلظت فسفر در اندام
هوایی تأثیر ندارند؛ اما با اعمال فسفر یا نیتروژن ،قابلیت دسترسی
آن در خاک افزایش یافته ،جذب آن توسط گیاه بیشتر و غلظت
آن در اندام هوایی گیاه افزایش مییابد.
نتایج مقایسه میانگین (جدول  ،)4نشان داد که تنها اثر
اصلی تیمارها منجر به افزایش معنیدار جذب پتاسیم در اندام
هوایی گیاهان شد و اثر متقابل تیمارها بر جذب پتاسیم در اندام
هوایی معنیدار نبود .در بین تیمارهای شیمیایی تنها کاربرد سطح
دو برابر عناصر ( 1132/4میلیگرم در گلدان) و سطح بهینه
( 1052/8میلیگرم در گلدان) منجر به افزایش معنیدار جذب
پتاسیم نسبت به شاهد ( 905میلیگرم در گلدان) شدند که با هم
اختالف معنیدار نداشتند .در بین تیمارهای زیستی نیز کاربرد
بسته زیستی و ورمیکمپوست میزان جذب پتاسیم را  115/6%و
 107/%4نسبت به شاهد افزایش داد .باال بودن غلظت پتاسیم
قابلجذب در کود ورمیکمپوست مورد استفاده یکی از عواملی
است که باعث افزایش معنیدار غلظت پتاسیم در اندام هوایی گیاه
میشود .تحقیقات زیادی وجود دارد که تأیید میکنند مصرف
ورمیکمپوست منجر به افزایش غلظت پتاسیم در اندام هوایی
گیاهان میشود ( .)Chand et al., 2007با این حال Adiloğlu et
) al. (2018در پژوهش خود مشاهده کردند که اعمال سطوح
مختلف کود ورمیکمپوست ،تأثیر معنیداری در غلظت پتاسیم
در برگ گیاه کاهو نداشت .در بین تیمارهای شیمیایی نیز همان-
طور که انتظار میرفت ،میزان جذب پتاسیم در اندام هوایی
گیاهانی که به میزان بهینه پتاسیم دریافت کرده بودند ( F3و
 ،)BF4بیشترین میزان را داشت Zhang et al. (2018) .گزارش

کردند که مصرف سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در خاک،
دسترسی فسفر و نیتروژن را افزایش داده اما تأثیری در افزایش
دسترسی پتاسیم نداشت .افزایش جذب پتاسیم در اندام هوایی
گیاه با کاربرد سایر عناصر غذایی بهخصوص نیتروژن ( Ucar et
 ،)al., 2017روی و سیلیسیم ( ،)Kheyri et al., 2018قبالً
گزارششده است که با نتایج این پژوهش مطابقت داشت و افزایش
جذب پتاسیم در تیمار  F4را توجیه میکند.
طبق جدول ( ،)4کاربرد سطح دو برابر عناصر غذایی و کود
ورمیکمپوست میزان جذب سیلیسیم در اندام هوایی گیاه را به
ترتیب  158%و  240%نسبت به شاهد افزایش دادند .فقط مصرف
این دو تیمار و نیز تیمار بسته زیستی منجر به افزایش معنیدار
جذب سیلیسیم در اندام هوایی گیاهان شد و مصرف سایر تیمارها
تأثیری در افزایش جذب سیلیسیم در اندام هوایی گیاه نداشت.
) Ramirez-Godoy et al. (2018بیان کردند که با مصرف
سیلیسیم ،انتقال بیشتر این عنصر از طریق آوند چوبی و به وسیله
جریان تعرق از ریشه به شاخصاره و برگ انجام میشود و درنهایت
بهصورت سیلیکاتهای بیشکل (اوپال ،ژل سیلیکا یا فیتولیتها)
در قسمتهای مختلف گیاه مانند دیواره سلولی؛ برگها و اندام-
های تولید مثلی رسوب میکند .در پژوهشی با اعمال سطوح
مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر دو رقم گیاه گندم مشاهده شد که
با کاربرد سیلیسیم در خاک؛ غلظت آن در شاخصاره بهطور معنی-
داری افزایش مییابد .همچنین مشاهده شد که مصرف همزمان
نیتروژن و سیلیسیم (نسبت به شاهد و مصرف نیتروژن و
سیلیسیم به صورت مجزا) بهطور معنیداری جذب سیلیسیم در
شاخساره را افزایش میدهد )Kheyri et .(Asadi et al., 2014
) al. (2018در یک آزمایش مزرعهای سطوح مختلف روی و
سیلیسیم را بهصورت محلولپاشی و خاکی بر گیاه برنج اعمال
کردند و نتیجه گرفتند که مصرف همزمان روی و سیلیسیم باعث
افزایش جذب این دو عنصر و نیز عنصر نیتروژن در گیاه برنج
میشود .آنها دلیل اصلی این افزایش جذب را اثرات همافزایی
بین سیلیسیم و روی دانستند ،بهگونهای که سیلیسیم باعث ایجاد
تعادل مواد غذایی در گیاهان شده و همراه با روی مکمل خوبی
در بهبود جذب مواد غذایی و افزایش عملکرد میباشد .گزارشهای
چندانی در رابطه با تأثیر کاربرد کود ورمیکمپوست و سایر مواد
آلی بر افزایش یا کاهش غلظت سیلیسیم در اندام هوایی گیاهان
وجود ندارد .بهاحتمال بسیار زیاد افزایش غلظت سیلیسیم با
کاربرد کود ورمیکمپوست به دلیل تأثیر ورمیکمپوست در
افزایش سطح ماده آلی خاک ،تشکیل کالتهای طبیعی و به
دنبال آن افزایش قابلیت دسترسی این عنصر برای گیاهان می-
باشد ( .)Chand et al., 2007هرچند که مصرف سایر تیمارهای
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 این احتمال وجود دارد که، ورمیکمپوست را نشان میدهد+ قارچ
در این صفات اثر بسته زیستی مربوط به تأثیر کود ورمیکمپوست
 در اکثرPGPR  چرا که مصرف قارچ مایکوریزا و،موجود در آن است
.صفات اندازهگیری شده تأثیر معنیداری در بهبود آنها نداشتند
ممکن است دلیل این رفتار باکتریها عدم برقراری همزیستی مناسب
با گیاه گوجهفرنگی در این شرایط کشت و کار (شرایط طبیعی و
بدون تنش) باشد؛ چرا که درصد کلونیزاسیون در این شرایط بررسی
 میتوان گفت که همزیستی گیاه با قارچ و باکتری؛، به بیان دیگر.نشد
-در حضور مصرف زیاد کود شیمیایی اثر چندانی ندارد و توصیه می
شود این هزینهها زمانی اعمال گردد که کشاورز بنا به دالیلی حاضر
 با توجه به تجربه کسب شده از..به استفاده از کود شیمیایی نباشد
این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که مصرف همزمان کودهای
شیمیایی (حتی در سطوح باالتر از توصیه برای خاکهای قلیایی) با
کود ورمیکمپوست میتواند بهعنوان یک توصیه مناسب برای کشت
.محصول پر نیاز گوجهفرنگی استفاده گردد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 و قارچ مایکوریزا تأثیر معنیداری بر بهبودPGPR زیستی مانند
پارامترهای اندازهگیری شده در این پژوهش نداشت؛ با این وجود
تحقیقات چندانی هم در رابطه با تأثیر این دو کود زیستی بر جذب
.سیلیسیم توسط گیاهان صورت نگرفته است

نتيجهگيری
نتایج نشان داد که کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی پارامترهای
رشد و جذب عناصر غذایی در اندام هوایی گیاه گوجهفرنگی را به
F2-  وF4-BF4 میزان قابل توجهی افزایش داد به گونهای که کاربرد
 نسبت به121%  و122%  وزن خشک اندام هوایی را بهترتیبBF4
 بر وزن خشک اندامBF2  وF2  همچنین تیمار.شاهد افزایش دادند
 در بین تیمارهای.هوایی و ریشه بهترین تاثیر معنیدار را نشان دادند
 بسته زیستی و کود،اصلی مصرف تکی سطح دو برابر توصیه بهینه
ورمیکمپوست بهترین عملکرد را در افزایش پارامترهای رشد و جذب
 در برخی از.عناصر غذایی نسبت به سایر تیمارها حاصل کردند
صفات؛ اثر مصرف بسته زیستی با مصرف ورمیکمپوست تفاوت
+  اثر متقابل باکتری،چندانی حاصل نکرد و از آنجا که بسته زیستی
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