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 چکیده
فاکتوریل در قالب طرر    صورتبهفرنگی آزمایشی بره بر رشد گیاهچه گوجههای مختلف گیاه گوشهای پوسیدگی اندامنظور بررسی اثرات دورهمبه

هرای  عامرل انردام   2در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمرای  دارای   1393تکرار در سال  4کامالً تصادفی در 
روز پوسریدگی و   90و  75، 60، 45، 30، 15، 0سرطح )  8های پوسیدگی در آذین( و دورهسطح )ریشه، ساقه، برگ و گیاه کامل بدون گل 4گوش بره در 

برر وزن ششر    داری های پوسیدگی و نوع اندام اثر معنیهای پوسیدگی، نوع اندام و همچنین اثرات متقابل دورهنیز شاهد( بود. نتایج نشان داد که دوره
بعد  روزبه 45با افزای  دوره پوسیدگی از  کهیدرحالفرنگی شد روز منجر به کاه  وزن شش  گوجه 45فرنگی داشتند. افزای  دوره پوسیدگی تا گوجه

 های پوسیده بود. افزای  تدریجی وزن شش  مشاهده شد. بیشترین شدت کاه  وزن شش  تولیدی مربوط به برگ

 
 برگ، دوره پوسیدگی، وزن شش کلیدی:  هایهواژ
 

  3 2 1 مقدمه

هرا سرکوند در یر  مکران را بررای زنردگی       که انسران از زمانی
کشرتی آاراز   تر   صرورت بهبرگزیدند و کشد و کار گیاهان زراعی را 

های بلندی برای رشد و توسرعه کشراورزی برداشرته شرد.     کردند، گام
ها بر روی ه توجههایی تحقیقاتی کشاورزی کاولوید نیترمهمیکی از 
کننرده تولیرد نظیرر     ثیر عوامل محدودأاسد کاه  ت شده متمرکزآن 

 (. 3باشد )های هرز میآفات و علف
های ضروری تولیرد  ترین نهادهها به یکی از مهمک امروزه علف
( امرا توجره بره    8انرد ) هرای کشرد پیشررفته تلردیل شرده     در سیستم

 یهرا علرف همچون مقاومرد   مشکالت ناشی از کاربرد مواد شیمیایی
ها، آلودگی آب و شاک و اثرات نامطلوب بر سرالمد  ک به علف هرز

( کاربرد آنها را جهد افزای  تولید با چالشی 4انسان و محیط زیسد )
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ی بسریار زیرادی بررای اسرت اده از     هاتالشجدی مواجه ساشته اسد. 
(. آگرراهی و 3هررای مرردیریتی جررایگزین صررورت گرفترره اسررد )روش
هرای هررز و گیاهران زراعری     گیری از توانرایی دگرآسریلی علرف   رهبه
ی  روش مناسب و دوستدار محریط زیسرد بررای مردیرید      عنوانبه
. آگراهی از ترکیرب   (1) تواند مورد است اده قرار گیردهای هرز میعلف

 تنهرا نره هرای هررز دارای شاصرید دگرآسریلی     مواد دگرآسیب و علف
تولید ایرن مرواد برر عملکررد گیاهران       تواند باعث کاه  اثر من یمی

توان های پیشرفته امروزی مییفنّاورگیری از زراعی شود بلکه با بهره
 (. 1ی زیستی با است اده از مواد دگرآسیب رسید )هاک علفبه تولید 

 (.Chrozophora tinctoria L)بره با توجه به هجوم گیاه گوش
انرد و  از مدتی رها شرده  های زراعی که شخم زده شده و پسبه زمین
اند و همچنرین ترداشل در رشرد گیاهران     آی  گذاشته شده واقع دریا 

گذاری این گیاه بر های مختلف اثررسد بررسی جنلهزراعی به نظر می
برره دارای  گروش  ازآنجاکره . اسرد هرای زراعری ضرروری    اکوسیستم

د و ... ترکیلات فنولی مانند تانن، ساپونین، کومرارین، فنیرل پروپانو یر   
دارای پتانسیل کافی جهد اثرات دگرآسیلی برر گیاهران زراعری     اسد
گیراه هررز در    عنروان بهبره گیاه گوش ازآنجاکه(. بنابراین 8 و 5اسد )
های کشد شده و همچنین آی  به مقدار زیاد در مرزارع اسرتان   زمین
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شود این مطالعه با هرد  بررسری اثررات    شراسان رضوی مشاهده می
ی مختلرف  هرا انردام های مختلف پوسریدگی  حاصل از دورهآسیلی دگر

 ی انجام شد.فرنگگوجهگیاه گوش بره بر رشد 
 

 هاروشمواد و 

برا  صورت فاکتوریل در قالب طرر  کرامالً تصرادفی و    بهآزمای  
گوش های مختلف عامل اول این آزمای ، اندام .تکرار انجام شد چهار
( و نیر آذیاه کامل بدون گرل در چهار سطح )ریشه، ساقه، برگ و گ بره

 15های مختلف پوسیدگی در هشد سرطح )صرر ر،   عامرل دوم، دوره
هررای  روز پوسیدگی و نیز شاهد( بود. نمونره 90و  75 ، 60، 45، 30،

درصرد وزنری برا     ی طور جداگانه پس از آسیاب به نسلد گیراهی به
همنظرور اعمرال دور  مخلوط شد و سپس به لیتری 3ی هاشاک گلدان

روز  90و  75، 60، 45، 30، 15هرای پوسریدگی برره ترتیررب صر ر،    
فرنگی رقم فالت در عدد بذر گوجه 10تعداد  پس از اضافه کردن بقایا،
های پوسریدگی مقردار   منظور اعمال تیمار دورههر گلدان کشد شد. به

روز پوسریدگی اضرافه    90نمونه گیاهی به شاک مورد نیاز برای تیمرار  
روز پوسریدگی بره شراک     75های گیاهی تیمار بعد، نمونه روز 15شد. 

روز اعمرال شرد.    15مورد نیاز اضافه شد. بقیه تیمارها نیز با فاصله هر 
روز، شاک مورد نیاز برای تیمارهرای   90به این ترتیب پس از گذشد 
در شرایط محیط گلخانره برا دمرای     هانمونهدوره پوسیدگی آماده شد )

درجه در شب دوره پوسریدگی را طری کردنرد(     20درجه در روز و  28
ها )قلرل  روز از زمان سلز شدن گیاهچه 75پس از گذشد  .(11 و 10)

هرا  سپس نمونره از گلدهی(، برداشد گیاهان از سطح شاک انجام شد. 

ساعد شش  شده و  24به مدت  گرادیدرجه سانت 75در آون با دمای 
برای تجزیره و تحلیرل    .نددتوزین ش هزارمدهترازویی با دقد  لهیوسبه
گرم تلدیل شد. بررای  ها به میلیها، دادههای وزن شش  گیاهچهداده

 افرزار نررم  و برای رسم نمودارها از SAS 9.1 افزارنرمآنالیز آماری از 

Excel های میانگین نیز با آزمون است اده شد. مقایسهLSD محافظد 
 انجام شد. درصد 1در سطح  شده

 

 نتایج و بحث

فرنگری در  نترایج تجزیره واریرانس وزن ششر  گوجره      1جدول 
دهرد. ایرن جردول    های پوسیدگی بقایای گوش بره را نشان مری دوره

 صرورت بره فرنگری  های گوجره دهد که وزن شش  گیاهچهنشان می
هرای پوسریدگی و نروع انردام پوسریده و      ثیر دورهداری تحد ترأ معنی

ر نوع اندام پوسریده قررار   های پوسیدگی دهمچنین اثرات متقابل دوره
ثیر أدهنرده تر  گرفته اسد. نتایج مطالعات بسریاری از محققرین نشران   

های پوسیدگی و همچنین ت اوت شدت اثر بقایای پوسیده و ترازه  دوره
، 7) اسرد دارای شاصید دگرآسیلی بر وزن شش  گیاهان مورد تیمار 

اعث کاه  تواند بهای پوسیدگی می(. افزای  بسیار زیاد دوره10و  9
هرای مختلرف از طریرر فراریرد مرواد      اثر من ی بقایای پوسیده انردام 

دگرآسرریب و همچنررین تجزیرره ایررن مررواد برره ترکیلررات فاقررد اثرررات 
هرای  ثیر دورهأ(. بنابراین درک درسد و دقیرر از تر  1دگرآسیلی شود )
تواند رهیافتی پایدار و اکولوژی  در جهد مردیرید  پوسیدگی بقایا می

 (. 12و  6، 3ز باشد )های هرعلف

 

 برههای پوسیدگی بقایای گوشفرنگی در دورهتجزیه واریانس وزن خشک گوجه -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of decay duration on dry weight of giradol  

 منابع تغییرات 
Source of variance 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 وزن خشک
Dry weight 

 های پوسیدگیدوره
Decay duration 

7 *** 4.5946 

 اندام پوسیده
Decay organ 

3 *** 0.0932 

 های پوسیدگی* اندام پوسیدهدوره
Decay duration *Decay organ 

21 *** 0.0261 

 شطا
Error 

96 0.00860 

 ضریب تغییرات )%(
Coefficient of variance 

- 11.789 

 . باشدیمدرصد  دهم تمال یداری در سطح احمعنی ***
*** significant different at the 0.1% probability level  

 

های پوسیدگی و نوع اندام اثرات متقابل دوره دهندهنشان 2جدول 
فرنگری  یی گوجره اهای هرو پوسیده بر وزن شش  تولیدی توسط اندام

بررگ   کره بقایرای پوسریده    دهرد یمر اسد. نتایج اثرات متقابل نشان 

چه گوجره داشرته   دار را بر وزن شش  گیاههشی معنیبیشترین اثر کا
دار وزن شش  که در اولین الظد منجر به کاه  معنیاسد. بطوری
این وضعید در مورد بقیره تیمارهرا در مرورد روز     کهیدرحالشده اسد 
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. در مورد بقایای پوسیده ریشه و ساقه شودینماول پوسیدگی مشاهده 
داری در وزن ششر   روز پوسریدگی کراه  معنری    15 حتی در دوره
( نشرران داد کرره 11. نتررایج سرریدی و همکرراران )شررودینمررمشرراهده 
 100روز منجرر بره کراه      45های پوسیدگی برگ کرچر  ترا   دوره

و  75هرای پوسریدگی   دوره کهیدرحال. درصدی وزن شش  سس شد

ثیر بقایای پوسیده کرچ  مشاهده شد. نترایج  أروز کاه  شدت ت 90
( نشران داد کره   11آزمای  انجام شرده توسرط سریدی و همکراران )    

پوسیدگی بقایای کرچ  حتی منجر به افزای  وزن ششر  و طرول   
 گیاهچه سس شد. 

 
 رنگیفبره در صفت وزن خشک گوجههای پوسیدگی و نوع اندام گیاهی پوسیده گوشاثرات متقابل دوره -2 جدول

Table 2- Interaction effects of decay duration and type of giradol organs on dry weight of tomato  

 برهاندام گوش
Giradol organs 

 

 دوره  پوسیدگی )روز(
Decay duration (day) 

 کل اندام گیاهی
Total plant 

 ساقه
Stem 

 ریشه
Root 

 برگ
Leaf 

 

ab 1.449 a1.494  ab72 1.4 a1.509  control 
e-b1.315  ab1.481  ab1.467  cd1.272  1 

de1.209  d-a1.351  c-a1.442  e1.160  15 
fg0.775  fg0.786  f0.902  fg0.774  30 

j-h0.551  i-g0.630  gh0.653  k-h0.491  45 
o-l0.313  m-j0.380  n-k0.336  p-m0.258  60 

op0.145  p-m0.263  p-m.223 0 op0.150  75 
l-i0.459  p-n0.204  op0.158  p0.102  90 

LSD=0.1723 

 دار در سطح احتمال ی  درصد ندارند.داری بر اساس آزمون حداقل ت اوت معنیهای دارای حرو  مشابه اشتال  معنیمیانگین

Means with the same letter are not significantly different at the 1% probability level using less significant difference test 

 
فرنگی در حضور روند تغییرات وزن شش  گیاه چه گوجه 1شکل 

رسد اندازه کوچر  برذر   دهد. به نظر میبقایای گوش بره را نشان می
ثیر أبیشتر تحد ت جهینت درباعث افزای  نسلد سطح به حجم شده و 

کراه    رونیازا( 7) رندیگیمد دگرآسیب قرار عوامل شارجی نظیر موا
 تروده سرد یزکراه    دیر درنهاهای گوجه و زنی و رشد گیاهچهجوانه

تواند به دلیل کوچ  برودن برذر و افرزای  جرذب مرواد      تولیدی، می
 45دگرآسیب باشد. بیشترین کاه  وزن ششر  در دوره پوسریدگی   

شرود. از ابتردا ترا    یبره مشاهده مهای گیاه گوشروز برای تمامی اندام
 کره یدرحالروز پوسیدگی روند کاه  را در وزن شش  نشان داد.  45

روز افزای  وزن شش   90و  75، 60با افزای  روزهای پوسیدگی به 
 مشاهده شد. 

(، 8گوش برره حراوی ترکیلرات فنرولی ماننرد ترانن و سراپونین )       
بلوم  و( 2ینگ )(. اینهل5) اسدکومارین، فنیل پروپانو ید گلیدوزید و ... 

( بیان کردند که ترکیلات فنولی از طریر تخریب اشا و اشرتالل در  1)
ها یکی از عوامل اصلی ایجاد شاصرید دگرآسریلی   فعالید برشی آنزیم

رسرد کره فراریرد و تجزیره ترکیلرات      هستند. بنابراین بره نظرر مری   
روز پوسریدگی   45دگرآسیب دلیل کاه  اثر بقایای گوش بره پس از 

 .اسد
 

 ی کلیریگجهینت

هرای پوسریدگی، نروع انردام و     نتایج آزمای  نشران داد کره دوره  
داری های پوسیدگی و نوع اندام اثر معنری همچنین اثرات متقابل دوره

فرنگری داشرتند. افرزای     بر وزن شش  تولیدی توسط گیاهچه گوجه
تولیردی توسرط    تودهسدیزروز منجر به کاه   45دوره پوسیدگی تا 

بعد  به روز 45با افزای  دوره پوسیدگی از  کهیدرحالگی شد فرنگوجه
توده مشراهده شرد. بیشرترین شردت کراه       افزای  تدریجی زیسد

هرای  فرنگی مربوط بره بررگ  تولیدی توسط گیاهچه گوجه تودهسدیز
های هرز که مدیرید مناسب علف رسدیمپوسیده بود. بنابراین به نظر 

از طریرر   هرا آنناشری از حضرور   تواند منجر به کراه  شسرارت   می
های پوسیدگی بقایا شود. همچنرین افرزای  فاصرله    دگرآسیلی و دوره

توانرد منجرر بره کراه  اثرر      زمانی کاشد بین گیاهران زراعری مری   
دگرآسیلی گوش برره از طریرر افرزای  تجزیره و فراریرد ترکیلرات       

 دگرآسیب شود.
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 ( کل گیاهd( ساقه و c( ریشه؛ b( برگ؛ aفرنگی: چه گوجههای مختلف گوش بره و وزن خشک گیاههای پوسیدگی اندامرابطه بین دوره -1شکل 

Figure 1- The relationship between decay duration period of Giradol on dry weight of tomato seedling a) Leaf, b) Root, c) 

Stem, and d) whole plant 
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