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چکیده
بهمنظور بررسی اثرات دورههای پوسیدگی اندامهای مختلف گیاه گوشبره بر رشد گیاهچه گوجهفرنگی آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرر
کامالً تصادفی در  4تکرار در سال  1393در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد .آزمرای دارای  2عامرل انردامهرای
گوش بره در  4سطح (ریشه ،ساقه ،برگ و گیاه کامل بدون گلآذین) و دورههای پوسیدگی در  8سرطح ( 75 ،60 ،45 ،30 ،15 ،0و  90روز پوسریدگی و
نیز شاهد) بود .نتایج نشان داد که دورههای پوسیدگی ،نوع اندام و همچنین اثرات متقابل دورههای پوسیدگی و نوع اندام اثر معنیداری برر وزن ششر
گوجهفرنگی داشتند .افزای دوره پوسیدگی تا  45روز منجر به کاه وزن شش گوجهفرنگی شد درحالیکه با افزای دوره پوسیدگی از  45روزبه بعد
افزای تدریجی وزن شش مشاهده شد .بیشترین شدت کاه وزن شش تولیدی مربوط به برگهای پوسیده بود.
واژههای کلیدی :برگ ،دوره پوسیدگی ،وزن شش
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از زمانیکه انسران هرا سرکوند در یر مکران را بررای زنردگی
برگزیدند و کشد و کار گیاهان زراعی را بهصرورت تر کشرتی آاراز
کردند ،گام های بلندی برای رشد و توسرعه کشراورزی برداشرته شرد.
یکی از مهمترین اولویدهایی تحقیقاتی کشاورزی که توجهها بر روی
آن متمرکز شده اسد کاه تأثیر عوامل محدود کننرده تولیرد نظیرر
آفات و علفهای هرز میباشد (.)3
امروزه علفک ها به یکی از مهمترین نهادههای ضروری تولیرد
در سیستمهرای کشرد پیشررفته تلردیل شردهانرد ( )8امرا توجره بره
مشکالت ناشی از کاربرد مواد شیمیایی همچون مقاومرد علرفهرای
هرز به علفک ها ،آلودگی آب و شاک و اثرات نامطلوب بر سرالمد
انسان و محیط زیسد ( )4کاربرد آنها را جهد افزای تولید با چالشی
 -1استادیار گروه زراعرد و اصرال نلاترات دانشرکده کشراورزی دانشرگاه بیرجنرد،
بیرجند ،ایران
(Email: homamihossein@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
 2و  -3دانشجوی کارشناسی ارشد زراعد و استاد ،گرروه زراعرد و اصرال نلاترات،
واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
DOI: 10.22067/jpp.v32i1.59541

جدی مواجه ساشته اسد .تالشهای بسریار زیرادی بررای اسرت اده از
روشهررای مرردیریتی جررایگزین صررورت گرفترره اسررد ( .)3آگرراهی و
بهرهگیری از توانرایی دگرآسریلی علرفهرای هررز و گیاهران زراعری
بهعنوان ی روش مناسب و دوستدار محریط زیسرد بررای مردیرید
علفهای هرز میتواند مورد است اده قرار گیرد ( .)1آگراهی از ترکیرب
مواد دگرآسیب و علفهرای هررز دارای شاصرید دگرآسریلی نرهتنهرا
میتواند باعث کاه اثر من ی تولید ایرن مرواد برر عملکررد گیاهران
زراعی شود بلکه با بهرهگیری از فنّاوریهای پیشرفته امروزی میتوان
به تولید علفک های زیستی با است اده از مواد دگرآسیب رسید (.)1
با توجه به هجوم گیاه گوشبره ()Chrozophora tinctoria L.
به زمینهای زراعی که شخم زده شده و پس از مدتی رها شردهانرد و
یا در واقع آی گذاشته شدهاند و همچنرین ترداشل در رشرد گیاهران
زراعی به نظر می رسد بررسی جنلههای مختلف اثرگذاری این گیاه بر
اکوسیستم هرای زراعری ضرروری اسرد .ازآنجاکره گروشبرره دارای
ترکیلات فنولی مانند تانن ،ساپونین ،کومرارین ،فنیرل پروپانو یرد و ...
اسد دارای پتانسیل کافی جهد اثرات دگرآسیلی برر گیاهران زراعری
اسد ( 5و  .)8بنابراین ازآنجاکه گیاه گوشبره بهعنروان گیراه هررز در
زمینهای کشد شده و همچنین آی به مقدار زیاد در مرزارع اسرتان
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شراسان رضوی مشاهده می شود این مطالعه با هرد بررسری اثررات
دگرآسیلی حاصل از دورههای مختلف پوسریدگی انردامهرای مختلرف
گیاه گوش بره بر رشد گوجهفرنگی انجام شد.

مواد و روشها
آزمای به صورت فاکتوریل در قالب طرر کرامالً تصرادفی و برا
چهار تکرار انجام شد .عامل اول این آزمای  ،اندامهای مختلف گوش
بره در چهار سطح (ریشه ،ساقه ،برگ و گیاه کامل بدون گرلآذیرن) و
عامرل دوم ،دورههای مختلف پوسیدگی در هشد سرطح (صرر ر15 ،
 75 ، 60 ،45، 30،و  90روز پوسیدگی و نیز شاهد) بود .نمونرههررای
گیراهی به طور جداگانه پس از آسیاب به نسلد ی درصرد وزنری برا
شاک گلدانهای  3لیتری مخلوط شد و سپس بهمنظرور اعمرال دوره
هرای پوسریدگی برره ترتیررب صر ر 75، 60، 45، 30، 15 ،و  90روز
پس از اضافه کردن بقایا ،تعداد  10عدد بذر گوجهفرنگی رقم فالت در
هر گلدان کشد شد .بهمنظور اعمال تیمار دورههای پوسریدگی مقردار
نمونه گیاهی به شاک مورد نیاز برای تیمرار  90روز پوسریدگی اضرافه
شد 15 .روز بعد ،نمونههای گیاهی تیمار  75روز پوسریدگی بره شراک
مورد نیاز اضافه شد .بقیه تیمارها نیز با فاصله هر  15روز اعمرال شرد.
به این ترتیب پس از گذشد  90روز ،شاک مورد نیاز برای تیمارهرای
دوره پوسیدگی آماده شد (نمونهها در شرایط محیط گلخانره برا دمرای
 28درجه در روز و  20درجه در شب دوره پوسریدگی را طری کردنرد)
( 10و  .)11پس از گذشد  75روز از زمان سلز شدن گیاهچهها (قلرل
از گلدهی) ،برداشد گیاهان از سطح شاک انجام شد .سپس نمونرههرا

در آون با دمای  75درجه سانتیگراد به مدت  24ساعد شش شده و
بهوسیله ترازویی با دقد دههزارم توزین شدند .برای تجزیره و تحلیرل
دادههای وزن شش گیاهچهها ،دادهها به میلیگرم تلدیل شد .بررای
آنالیز آماری از نرمافزار  SAS 9.1و برای رسم نمودارها از نررمافرزار
Excelاست اده شد .مقایسههای میانگین نیز با آزمون  LSDمحافظد
شده در سطح  1درصد انجام شد.

نتایج و بحث
جدول  1نترایج تجزیره واریرانس وزن ششر گوجره فرنگری در
دوره های پوسیدگی بقایای گوش بره را نشان مریدهرد .ایرن جردول
نشان می دهد که وزن شش گیاهچههای گوجرهفرنگری برهصرورت
معنیداری تحد ترأثیر دوره هرای پوسریدگی و نروع انردام پوسریده و
همچنین اثرات متقابل دورههای پوسیدگی در نوع اندام پوسریده قررار
گرفته اسد .نتایج مطالعات بسریاری از محققرین نشراندهنرده ترأثیر
دورههای پوسیدگی و همچنین ت اوت شدت اثر بقایای پوسیده و ترازه
دارای شاصید دگرآسیلی بر وزن شش گیاهان مورد تیمار اسرد (،7
 9و  .)10افزای بسیار زیاد دورههای پوسیدگی میتواند باعث کاه
اثر من ی بقایای پوسیده انردامهرای مختلرف از طریرر فراریرد مرواد
دگرآسرریب و همچنررین تجزیرره ایررن مررواد برره ترکیلررات فاقررد اثرررات
دگرآسیلی شود ( .)1بنابراین درک درسد و دقیرر از ترأثیر دورههرای
پوسیدگی بقایا می تواند رهیافتی پایدار و اکولوژی در جهد مردیرید
علفهای هرز باشد ( 6 ،3و .)12

جدول  -1تجزیه واریانس وزن خشک گوجهفرنگی در دورههای پوسیدگی بقایای گوشبره
Table 1- Analysis of variance of decay duration on dry weight of giradol

وزن خشک

درجه آزادی

منابع تغییرات

Dry weight

Degree of freedom

Source of variance

*** 4.5946

7

دورههای پوسیدگی

*** 0.0932

3

*** 0.0261

21

0.00860

96

11.789

-

Decay duration

اندام پوسیده
Decay organ

دورههای پوسیدگی* اندام پوسیده
Decay organ *Decay duration

شطا
Error

ضریب تغییرات ()%
Coefficient of variance

*** معنیداری در سطح احتمال ی دهم درصد میباشد.
*** significant different at the 0.1% probability level

جدول  2نشاندهنده اثرات متقابل دورههای پوسیدگی و نوع اندام
پوسیده بر وزن شش تولیدی توسط اندامهای هروایی گوجرهفرنگری
اسد .نتایج اثرات متقابل نشان مریدهرد کره بقایرای پوسریده بررگ

بیشترین اثر کاهشی معنیدار را بر وزن شش گیاهچه گوجره داشرته
اسد .بطوریکه در اولین الظد منجر به کاه معنیدار وزن شش
شده اسد درحالیکه این وضعید در مورد بقیره تیمارهرا در مرورد روز
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اول پوسیدگی مشاهده نمیشود .در مورد بقایای پوسیده ریشه و ساقه
حتی در دوره  15روز پوسریدگی کراه معنریداری در وزن ششر
مشرراهده نم ریشررود .نتررایج سرریدی و همکرراران ( )11نشرران داد کرره
دورههای پوسیدگی برگ کرچر ترا  45روز منجرر بره کراه 100
درصدی وزن شش سس شد .درحالیکه دورههرای پوسریدگی  75و

159

 90روز کاه شدت تأثیر بقایای پوسیده کرچ مشاهده شد .نترایج
آزمای انجام شرده توسرط سریدی و همکراران ( )11نشران داد کره
پوسیدگی بقایای کرچ حتی منجر به افزای وزن ششر و طرول
گیاهچه سس شد.

جدول  -2اثرات متقابل دورههای پوسیدگی و نوع اندام گیاهی پوسیده گوشبره در صفت وزن خشک گوجهفرنگی
Table 2- Interaction effects of decay duration and type of giradol organs on dry weight of tomato

اندام گوشبره
Giradol organs

کل اندام گیاهی

ساقه

Total plant
1.449 ab
1.315 b-e
1.209 de
0.775 fg
0.551 h-j
0.313 l-o
0.145 op
0.459 i-l

Stem
1.494 a
1.481 ab
1.351 a-d
0.786 fg
0.630 g-i
0.380 j-m
0.263 m-p
0.204 n-p

ریشه
Root
1.472 ab
1.467 ab
1.442 a-c
0.902 f
0.653 gh
0.336 k-n
0.223 m-p
0.158 op
LSD=0.1723

برگ
Leaf
1.509 a
1.272 cd
1.160 e
0.774 fg
0.491 h-k
0.258 m-p
0.150 op
0.102 p

control
1
15
30
45
60
75
90

میانگینهای دارای حرو مشابه اشتال معنیداری بر اساس آزمون حداقل ت اوت معنیدار در سطح احتمال ی

دوره پوسیدگی (روز)
)Decay duration (day

درصد ندارند.

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

شکل  1روند تغییرات وزن شش گیاه چه گوجهفرنگی در حضور
بقایای گوش بره را نشان میدهد .به نظر میرسد اندازه کوچر برذر
باعث افزای نسلد سطح به حجم شده و در نتیجه بیشتر تحد تأثیر
عوامل شارجی نظیر مواد دگرآسیب قرار میگیرند ( )7ازاینرو کراه
جوانهزنی و رشد گیاهچههای گوجه و درنهایرد کراه زیسردتروده
تولیدی ،می تواند به دلیل کوچ برودن برذر و افرزای جرذب مرواد
دگرآسیب باشد .بیشترین کاه وزن ششر در دوره پوسریدگی 45
روز برای تمامی اندامهای گیاه گوشبره مشاهده میشرود .از ابتردا ترا
 45روز پوسیدگی روند کاه را در وزن شش نشان داد .درحالیکره
با افزای روزهای پوسیدگی به  75 ،60و  90روز افزای وزن شش
مشاهده شد.
گوش برره حراوی ترکیلرات فنرولی ماننرد ترانن و سراپونین (،)8
کومارین ،فنیل پروپانو ید گلیدوزید و  ...اسد ( .)5اینهلینگ ( )2و بلوم
( )1بیان کردند که ترکیلات فنولی از طریر تخریب اشا و اشرتالل در
فعالید برشی آنزیمها یکی از عوامل اصلی ایجاد شاصرید دگرآسریلی
هستند .بنابراین بره نظرر مری رسرد کره فراریرد و تجزیره ترکیلرات
دگرآسیب دلیل کاه اثر بقایای گوش بره پس از  45روز پوسریدگی

اسد.

نتیجهگیری کلی
نتایج آزمای نشران داد کره دورههرای پوسریدگی ،نروع انردام و
همچنین اثرات متقابل دورههای پوسیدگی و نوع اندام اثر معنریداری
بر وزن شش تولیدی توسط گیاهچه گوجهفرنگری داشرتند .افرزای
دوره پوسیدگی تا  45روز منجر به کاه زیسدتوده تولیردی توسرط
گوجهفرنگی شد درحالیکه با افزای دوره پوسیدگی از  45روز به بعد
افزای تدریجی زیسدتوده مشراهده شرد .بیشرترین شردت کراه
زیسدتوده تولیدی توسط گیاهچه گوجهفرنگی مربوط بره بررگهرای
پوسیده بود .بنابراین به نظر میرسد که مدیرید مناسب علفهای هرز
می تواند منجر به کراه شسرارت ناشری از حضرور آنهرا از طریرر
دگرآسیلی و دورههای پوسیدگی بقایا شود .همچنرین افرزای فاصرله
زمانی کاشد بین گیاهران زراعری مری توانرد منجرر بره کراه اثرر
دگرآسیلی گوش برره از طریرر افرزای تجزیره و فراریرد ترکیلرات
دگرآسیب شود.
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شکل  -1رابطه بین دورههای پوسیدگی اندامهای مختلف گوش بره و وزن خشک گیاهچه گوجهفرنگی )a :برگ؛  )bریشه؛  )cساقه و  )dکل گیاه
)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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