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  چکیده

ناپذیري در پی  گی، تأثیر سوء در تمام مراحل رشد رویشی و زایشی آن و بنابراین خسارت جبرانفرن ي گوجه از آنجا که وجود گل جالیز در یک مزرعه
هاي کامل تصادفی  فرنگی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك خواهد داشت؛ به منظور کنترل شیمیایی این علف هرز انگلی در زراعت گوجه

 35به مقدار  کش سولفوسولفورون علف -1: فاکتورهاي آزمایشی عبارت بودند از. توابع شهرستان مهاباد انجام شداي از  تیمار در مزرعه 12در سه تکرار و 
و نیتراژین هـر کـدام در دو    2-کودهاي زیستی بارور -2). پاشی روز بعد از نشاءکاري و شاهد بدون سم 60و  40پاشی در  سم(گرم در هکتار در سه سطح 

روز بعـد از نشـاءکاري باعـث     60و  40نتایج نشان داد که اثر اصلی سولفوسولفورون در دو نوبـت  ). عدم مصرف کود زیستی مصرف کود زیستی و(سطح 
بیومـاس گـل جـالیز     درصـد  60فرنگی و نیز کاهش  ي گوجه هاي گل جالیز در واحد سطح به ازاي هر بوته از تراکم شاخه درصد 57و  75کاهش بترتیب 

فرنگـی   ي گوجـه  پاشی سبب افزایش میانگین ارتفاع بوتـه  تیمار دوبار سم ه غیر ازو نیتراژین ب 2-رن به همراه با کود زیستی بارورکاربرد سولفوسولفو .شد
قرار گرفت به طـوري کـه کـاربرد کـود      2-فرنگی تنها تحت تأثیر کود زیستی بارور این در حالی بود که صفات تعداد میوه و عملکرد اقتصادي گوجه. شد

دار  ها و میزان گوشتی و آب اما بر قطر میوه. فرنگی در واحد سطح را کاهش داد فرنگی و نیز عملکرد اقتصادي گوجه هاي گوجه تعداد میوه 2-بارورزیستی 
  . نگذاشت يبودن آنها همانند سایر تیمارها تاثیري بر جا

  
 سولفوسولفورون کش زیستی نیتزاژین، علف، کود 2-کنترل شیمیایی، گل جالیز مصري، کود زیستی بارور :هاي کلیدي واژه

 

    1 مقدمه
، یکی )Lycopersicum esculentum Mill( فرنگی زراعی گوجه

میلیون تـن،   159از گیاهان زراعی مهم است که با تولید ساالنه حدود 
بنابراین توجـه  ). 19(گردد  ها محسوب می ترین سبزي یکی از محبوب

یش کمیـت و کیفیـت محصـول آن    فرنگی، افزا به کشت و زرع گوجه
ــت  ــروریات اس ــی از ض ــالیز . یک ــل ج ــرز گ ــف ه  Orobanche( عل

aegyptiaca(باشد که به دلیل فقدان بـرگ و   ، انگل مطلق ریشه می
فرنگـی   کلروفیل با جذب آب و مواد غذایی موردنیاز خود از گیاه گوجه

ي آن  سبب پژمردگی، کاهش رشد و عملکرد و در نهایت مـرگ بوتـه  
آسیب این انگـل بـه گیاهـان زراعـی در نـواحی مدیترانـه و       . ودش می

                                                             
انشیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسالمی د و آموخته کارشناسی ارشد دانش -3و  1

 واحد تبریز 
باغبانی، دانشگاه علـوم کشـاورزي و منـابع    گروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش -2

  طبیعی گرگان
  )Email: amanishahla@yahoo.com               :نویسنده مسئول -(*
دانشگاه  ،کشاورزي ، دانشکدهزراعت و اصالح نباتات گروه استاد و دانشیار -5و  4

  تبریز 

که میزان خسارت ناشی از ایـن علـف   ) 29(بوده خاورمیانه بسیار شایع 
هرز در این نواحی بسته به میزان آلودگی، بین صفر تا نـابودي کامـل   

 5الی  4هاي گل جالیز حدود  گونه ).18و  10 ،6(محصول متغیر است 
هاي مختلفی  روش). 25(اند  ي دنیا را آلوده کردهدرصد اراضی کشاورز

ها تاکنون چندان  براي کنترل گل جالیز پیشنهاد گردیده ولی این روش
زایـی   از آنجا که مراحل آلـودگی و بیمـاري  ). 24و  12(اند  موفّق نبوده

افتد، لذا خسارت عمده خود را به محصـول قبـل از    زیر زمین اتفاق می
دهد که ایـن   اك و تشخیص آلودگی انجام میمشاهده انگل بر روي خ

یکـی از  . )18(شـود   مشخصات ویژه، مانع از توسعه تدابیر کنترلی مـی 
ي شـیمیایی از طریـق مصـرف     هاي کنترل ایـن انگـل، مبـارزه    روش
ــف ــش عل ــا اســت ک ــف. ه ــش عل ــولفونیل اوره و   ک ــانواده س ــاي خ ه

د الکتیـک  ي سنتز اسـی  هاي متداول بازدارنده کش ها علف ایمیدازولین
ایـن   ).13(شـوند   هستند که امروزه براي کنترل گل جالیز استفاده می

ها به دلیل کارایی باال، میزان مصرف کم و سمیت کم بـراي   کش علف
باشـند   مورد قبول کشاورزان می) LD50>5000mg kg-1(پستانداران 

تـر   ها بـه دلیـل متابولیسـم سـریع     خاصیت انتخابی سولفونیل اوره). 7(
به طـوري  ). 13(است  هاي هرز ها در گیاهان زراعی نسبت به علف آن

 75و  5/37بـه میـزان    که کاربرد سولفوسولفورون بر روي شاخ و برگ
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 روز پس از کاشت مانع پیدایش 42و  14گرم ماده موثره در هکتار در 
در یک ) 15(هرشنهورن و همکاران ). 9(گل جالیز در سطح خاك شد 

مصــرف نیکوســولفورون در مراحــل اولیــه  بررســی نشــان دادنــد کــه
جالیز  گل ي داري طویل شدن اندام مکنده زنی بذر، به طور معنی جوانه

بنا بر یـک بررسـی   ) 16(هرشنهورن و همکاران  .کاهش خواهد داد را
 5/2 در کـل (نوبـت کلرسـولفورون    که، کاربرد سه دیگر، اعالم کردند

در کل (سولفورون  ته و ترايبه فاصله دو هف) گرم ماده موثره در هکتار
باعـث   رویشی به ترتیب به صورت پس) گرم ماده موثره در هکتار 5/7

درصـد   30و درصـد   25-40کنترل گل جالیز و درصد  80و درصد 90
گزارش ) 9(ایزنبرگ و همکاران . فرنگی شد افزایش محصول در گوجه

اده گـرم مـ   200و  150، 100سـولفورون در مقـادیر    کردند کاربرد ریم
 روز پس 42و  28، 14موثره در هکتار همراه آب آبیاري به ترتیب در 

کـاربرد  . فرنگی، باعث کنتـرل کامـل گـل جـالیز شـد      از کاشت گوجه
نیز در کنترل گل جالیز از دیرباز مـورد توجـه بـوده     کودهاي نیتروژنه

بررسی اثرات بازدارندگی نیتروژن به قـرن نـوزدهم، زمـانی کـه     . است
ــراي کــاهش گــل جــالیز اســتفاده  کشــاورزان ا ز کــود و کمپوســت ب

، )3(کود با تـاثیر بـر فیزیولـوژي میزبـان     ). 20(گردد  کردند، باز می می
خصوصیات خاك و اثر مستقیم بر روي گل جالیز از خسارت این انگل 

امروزه کودهاي بیولوژیک بـه عنـوان یـک جـایگزین     ). 31(کاهد  می
یش بـاروري خـاك و تولیـد    براي کودهـاي شـیمیایی بـا هـدف افـزا     

 کـود  نخستین). 32(شوند  محصوالت در کشاورزي پایدار محسوب می
 قـرن  یک حدود که بود ریزوبیوم باکتري حاوي نیتراژین نام زیستی با

 هاي باکتري امروزه نیتراژین حاوي. )17( شد عرضه فروش براي پیش
 3ناسو پسـودومو  2آزوسـپریلوم  و 1ازتوبـاکتر  از جملـه  آزادزي همیـار 

گیـاه   ریشـه  محـیط  در اتمسفري نیتروژن تثبیت بر عالوه باشد که می
 ماننـد اسـید   فعـال  بیولـوژیکی  مـواد  مقداري ترشح و ساخت توانایی

 دارند را  B ویتامین و ها ها، اکسین جیبرلین پنتوتنیک، اسید نیکوتنیک،
 و آب جـذب  سـرعت  نتیجه افـزایش  در و ریشه رشد بهبود باعث که

فسفر بعـد از  ). 5(گردند  می عملکرد نهایت افزایش در و یغذای عناصر
ازت، مهمترین عنصر اصلی مورد نیاز گیاهان است که در فرآیند تولید 

کـود زیسـتی   ). 33(کنـد   و انتقال انرژي در گیاه نقش مهمی ایفـا مـی  
از دیگـر   4ي فسـفات  کننـده  هـاي حـل   حاوي میکروارگانیسم 2-بارور

 اینکـه  هـا ضـمن   ردد کـه کـاربرد آن  گـ  کودهاي زیستی محسوب می
؛ )26(دهـد   کـاهش  را فسفر حاوي شیمیاي کودهاي مصرف تواند می

هـاي معـدنی    قادر است از طریق افـزایش حلّالیـت فسـفر در فسـفات    
، سـبب بهبـود رشـد و نمـو گیاهـان       5محلول نظیر سنگ فسـفات  کم

                                                             
1- Azotobacter spp. 
2- Azospirillum spp. 
3- Pseudomonas spp. 
4- Phosphate solubilizing microorganisms 
5- Rock Phosphate 

بب هاي فسـفاتاز، سـ   ها با تولید آنزیم همچنین بسیاري از آن. شود می
در همـین  ). 30و  27(گردند  هاي آلی نیز می آزاد شدن فسفر از ترکیب
در تحقیـق خـود بـر روي علـف لیمـو      ) 23(رابطه، راتـی و همکـاران   

ي  کننـده  هاي حـل  مشاهده کردند که کاربرد چندین سوش از باکتري
فسفات، ارتفاع بوته و بیوماس گیاهی را در مقایسه بـا شـاهد افـزایش    

پژوهشی دیگر مشخص گردید که کاربرد یک سوش  همچنین در. داد
ي فسفات در مقایسه با شاهد موجب افزایش  کننده هاي حل از باکتري

بـا مطالعـات انجـام    ). 14(گـردد   دار ارتفاع بوته در گیاه چاي می معنی
گرفته، هدف از این بررسی، ارزیابی تأثیر مصرف سولفوسولفورون، بـه  

، بـر کنتـرل   )2-راژین و کود بـارور نیت(همراه مصرف کودهاي زیستی 
  .فرنگی بود ي گوجه گل جالیز در مزرعه

 
  ها  مواد و روش

 17اي واقــع در  در مزرعــه 1389ایــن آزمــایش در ســال زراعــی 
کیلومتري شهرستان مهاباد که بصورت طبیعی آلوده به بذر انگل گـل  

 مشخص منظور به. بود انجام گرفت) O. aegyptiaca(جالیز مصري 
 قبل محل، خاك با مرتبط شیمیایی و فیزیکی خصوصیات بعضی شدن

 از اسـتفاده  بـا  متر سانتی 0-30 عمق از خاك نمونه آزمایش، اجراي از
 منظـور  بـه  و تهیـه  آزمـایش  محل مزرعه قسمت سه از اوگر دستگاه
 شناسـی  خـاك  آزمایشـگاه  بـه  خـاك  هاي نمونه غذایی، عناصر تعیین
  .است شده ارایه 1دول ج در آن نتیجه گردید؛ که ارسال

هاي کامـل   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك
کش سولفوسـولفورون   تصادفی در سه تکرار و با سه عامل شامل علف

روز بعـد از نشـاء کـاري، دو بـار      40پاشـی   یک بار سـم (در سه سطح 
، کود )پاشی روز بعد از نشاء کاري و شاهد بدون سم 60و  40پاشی  سم

و  2-استفاده از کود زیستی بارور (در دو سطح  2-یستی فسفاته بارورز
و کـود زیسـتی نیتـراژین در دو    ) 2-عدم استفاده از کود زیستی بـارور 

استفاده از کود زیستی نیتراژین و عدم استفاده از کـود زیسـتی   (سطح 
بـذور  . متـر مربـع اجـرا شـد     1200در زمینـی بـه مسـاحت    ) نیتراژین

ي تحقیقاتی دانشگاه، بـه منظـور    اوایل بهار در گلخانه فرنگی در گوجه
ي انتقـال بـه    هفته آمـاده  7ي نشاء کشت شدند و پس از گذشت  تهیه

 زیرشکن توسط نظر مورد زمین 1388 سال پاییز در. زمین اصلی بودند
 در ي زمـین  تهیـه  عملیـات  ).متـر  سانتی 60 عمق( بود شده زده شخم

 کشـی  مالـه  بر هم، عمود دیسک ود شخم، شامل 89 سال اردیبهشت
زمـین   تسطیح هرز، هاي علف با مبارزه ها، کلوخه کردن خرد منظور به

. بـود  بنـدي  کـرت  و نهرهـا  ایجـاد  پشـته،  جـوي و  و در نهایت ایجاد
ي  متـر و فاصـله   5ردیف کشت و هر ردیف به طول  5هرکرت شامل 

ـ    ي نشاء ها از یکدیگر یک متر و فاصله ردیف  20هـا   فها بـر روي ردی
  .معین شد )مربع متر در بوته 5( متر سانتی
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  ي آزمایش مشخصات خاك مزرعه -1جدول

  خاك بافت
Soil- 
Tex 

  رس
%Clay 

سیلت 
Silt% 

شن 
%Sand 

پتاسیم قابل 
جذب 

K(ppm) 

فسفر قابل 
جذب 

P(ppm) 

ازت 
کل 
%N 

کربن 
آلی 

%O.C 

  کلسیم کربنات
%T.N.V 

 اسیدیته
pH 

 درصد
 اشباع
% 

 عمق
 نمونه
 يبردار

ی رس لوم
G.L 

29 45 26 296 42/6 08/0 82/0 25/8 17/8 3/1 
30-0 

 متر سانتی
  

 در بـود  خنک هوا که عصر هنگام به 7/3/89-8 مورخ در نشاءها
ي  ي کاشـت، ریشـه   در مرحلـه . گردیدنـد  کشـت  آب داغ باالي محل

لیتـر   200گـرم در  100( 2-ها  بوسیله محلول کود زیستی بـارور  نشاء
 ي نیتـرازین  شـده  ثانیه تیمار گردیـد و محلـول تهیـه    10مدت  به) آب

بـه همـراه اولـین آبیـاري بـه آب اضـافه        )لیتر آب 200ر گرم د 100(
. پـذیرفت  انجـام  گیـاه  نیاز اساس بر آبیاري به صورت نشتی و. گردید
 دسـتی  وجـین  طریـق  از رشد ي دوره طول در هرز هاي علف با مبارزه
 اول مراحـل  در نوبت 2 تعداد به ها بوته پاي دادن خاك. گرفت انجام

کـش   از علـف ي داشـت   در مرحله. گرفت انجام دهی نیز گل از قبل و
روز  20در دو نوبـت بـه فاصـله    ) گرم در هکتـار  35(سولفوسولفورون 

 مورد صفات تعیین منظور به محصول رسیدن هنگام به. استفاده گردید
 و تـدا اب از متـر  نیم و طرف هر از ردیف یک خذف با کرت هر از نظر،

 بـر  محاسـبات  ي کلّیه و گرفتیم نظر در حاشیه عنوان به کرت انتهاي
 سـالم  هـاي  میوه برداشت اولین چین .گردید تعیین مربع متر 9 اساس

شـد و از   شروع 4/6/89 مورخ یافته بود در تغییر قرمز به آنها رنگ که
یـک بـار    روز 10هـر  ) از طـرفین  اي بـا حـذف اثـر حاشـیه    (ها  نمونه
میانگین ارتفاع : شده عبارت بودند از گیري صفات اندازه .گیري شد اندازه

با (ها  فرنگی، تعداد میوه به ازاي هر بوته، میانگین قطر میوه بوته گوجه
تفـاوت وزن  (هـا   دار بودن آن و میزان گوشتی و آب) استفاده از کولیس

ــوه ــر می ــالی خشــک و ت ــرازوي دیجیت صــادي ، عملکــرد اقت)هــا بــا ت
 در فرنگـی  گوجـه  ، بیومـاس )متر مربع 9ها در  وزن میوه(فرنگی  گوجه

صـفات قابـل   . )هـوایی  هـاي  گیري وزن خشک انـدام  اندازه(مربع  متر
گیري مربوط به علف هرز گل جالیز مصـري نیـز شـامل تـراکم      اندازه
فرنگـی و   ي گوجـه  هاي گل جالیز به ازاي واحد سطح و هر بوته شاخه

 صـفات،  واریـانس  تجزیه از قبل .لیز در واحد سطح بودبیوماس گل جا
 صـورت  MSTAT-C افزار نرم توسط ها داده توزیع بودن نرمال تست
 آنهـا  توزیـع  و شـد  اسـتفاده  مناسب تبدیل از لزوم صورت در و گرفت
گردید؛ سپس تجزیه واریانس صـفات بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       نرمال

MSTAT-C ین صـفات از طریـق آزمـون    ي میانگ مقایسه. انجام شد
بـراي  . اي دانکن و در سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت چند دامنه

 .استفاده شد Excelرسم نمودارهاي مربوط از نرم افزار 
 
  

  نتایج و بحث
  فرنگی ي گوجه میانگین ارتفاع بوته

فرنگی آلـوده بـه    ي گوجه ي میانگین ارتفاع بوته هدف از محاسبه
آورد میزان رشد رویشی بوته قبل از بیرون آوردن برگل جالیز مصري، 

هـا   ها که بر روي ردیف به همین منظور طول بوته. ها از خاك بود بوته
ي  تجزیـه . گیـري شـد   کـش فلـزي انـدازه    خوابانیده شده بودند با خط

ــانس  ــدول (واری ــاده  ) 2ج ــرات س ــه اث ــان داد ک ــفي  نش ــش  عل ک
نیتراژین و اثرات متقابل  ،2-، کود زیستی فسفاته بارورسولفوسولفورون

ــف ــولفورون  عل ــش سولفوس ــارور ک ــارور 2-در ب ــراژین در ب و  2-، نیت
در نیتــراژین بــر میــانگین ارتفــاع بوتــه  کــش سولفوســولفورون علــف
 با این حـال اثـرات متقابـل   . دار نبودند فرنگی از نظر آماري معنی گوجه
نیتــراژین در صــفت ×  2-کــود بــارور×  کــش سولفوســولفورون علـف 

ي  مقایسـه . نشـان داد  >P)%5(داري  انگین ارتفاع بوته تاثیر معنـی می
فرنگـی   ي گوجه ها نشان داد که بیشترین میانگین ارتفاع بوته میانگین

و کـاربرد   2-پاشی و با کاربرد کـود زیسـتی بـارور    بار سم در تیمار یک
فرنگـی در تیمـار دو بـار     نیتراژین و کمترین میانگین ارتفاع بوته گوجه

و کاربرد نیتـراژین مشـاهده    2-اشی و با کاربرد کود زیستی بارورپ سم
کـش در دوبـار    توانـد تـأثیر منفـی علـف     دلیل این موضوع می. گردید

بـار   فرنگـی در تیمـار یـک    ي گوجه میانگین ارتفاع بوته. پاشی باشد سم
و کاربرد نیتـراژین بـه طـور     2-پاشی و با کاربرد کود زیستی بارور سم

پاشی و عـدم کـاربرد    بیشتر از تیمارهاي دوبار سم >P)%5(داري  معنی
بنـا بـر   . پاشی با بارور و بدون نیتراژین بود بارور و نیتراژین و یکبار سم

پاشی با کاربرد کودهـاي زیسـتی، هـر سـه      بار سم نتایج، در تیمار یک
نقش کنترلی بر گل جالیز و پیامـد  ) کش، کودهاي زیستی علف(عامل 

امـا بـا   . فرنگـی داشـتند   ي گوجـه  شد رویشی بوتهآن افزایش میزان ر
رغم تأثیر مثبت ایـن   کش به دو بار علی پاشی علف افزایش دفعات سم

ي  کش بر کنترل گل جالیز، به دلیـل اثـر نـامطلوب آن بـر بوتـه      علف
هاي زیستی موجـود در کودهـاي زیسـتی و     فرنگی و نیز باکتري گوجه

  .شد بوته کاهش نشان دادمتعاقب آن کاهش جذب نیتروژن و فسفر، ر
 کـه  کردنـد  گـزارش ) 28(اسـپرنت   و در همین زمینـه اسـپرنت  

 پسودوموناس آزوسپیریلوم، شامل ي نیتروژن کننده هاي تثبیت باکتري
 سطح افزایش گیاهان، موجب ي ریشه با همیاري طریق از ازتوباکتر و

 جذب طریق از اي، ي ریشه ي گسترده شبکه این و شده رطوبت جذب
 گیـاه،  ارتفاع افزایش موجب میزبان گیاه به ها آن و انتقال امالح و آب

  .آن گردیده است خشک وزن و برگ سطح
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  فرنگی گوجه ي مزرعه

  
  منبع تغییر

درجه 
  زاديآ

میانگین ارتفاع 
بوته 

فرنگی  گوجه
)cm(  

تعداد 
هاي  میوه

رسیده به 
ازاي هر 

 بوته

عملکرد 
اقتصادي 

فرنگی  گوجه
)g plant-1(  

تراکم 
شاخه 

جالیز  گل
در واحد 

  سطح

بیوماس گل 
جالیز در 

  واحد سطح
)g plant-1(  

تراکم  
هاي گل  شاخه

جالیز به ازاي 
هر بوته 

 فرنگی  گوجه

میزان گوشتی 
دار بودن  بو آ

میوه 
  فرنگی گوجه

  n.s51/37  n.s90/91  n.s55/10  n.s01/0  n.s53/179  n.s65/1  n.s08/3  2 تکرار
  n.s67/1  n.s18/4  n.s92/0  **26/0  **73/2006  **58/90  n.s88/1  2 کش سولفوسولفورون علف

  n.s30/3  *24/139  *70/20  n.s01/0  n.s90/362  n.s36/1  n.s16/0  1 2- بارور یستیکود ز
  n.s66/14  n.s38/19  n.s50/4  n.s05/0  n.s92/633  n.s38/6  n.s39/0  2 2-بارور کش  علف

  n.s54/3  n.s36/26  n.s34/10  n.s02/0  n.s81/352  n.s29/5  n.s00/0  1 نیتراژین
  n.s11/29  n.s71/8  n.s19/1  n.s00/0  n.s92/94  n.s39/0  n.s74/0  2 کش علف نیتراژین 
  n.s80/19  n.s77/18  n.s12/0  n.s00/0  n.s06/150  n.s07/0  n.s15/0  1 2-بارور نیتزاژین 
  n.s81/18  n.s37/0  n.s00/0  n.s22/0  n.s70/0  n.s 66/3  71/47*  2 2-بارور کش  علف نیتراژین 

  39/1  91/2  14/14  02/0  97/4  91/28  00/13  22  خطاي آزمایشی
  86/23  55/13  58/16  05/13  97/20  35/21  22/10    (%)ضریب تغییرات 

ns ، * 1و % 5دار در سطح احتمال  دار و معنی به ترتیب غیر معنی -**و%  
  

فرنگی و تعـداد میـوه بـه ازاي هـر      عملکرد اقتصادي گوجه
  بوته

نشـان داد کـه اثـرات اصـلی     ) 2جـدول  (جدول تجزیه واریـانس  
، کـود زیسـتی نیتـراژین و اثـرات متقابـل      کش سولفوسـولفورون  علف

ــف ــولفورو  عل ــش سولفوس ــارور نک ــارور 2-در ب ــراژین در ب و  2-، نیت
در نیتراژین و اثر متقابل هر سه فـاکتور بـر    کش سولفوسولفورون علف

هاي رسـیده بـه ازاي هـر     فرنگی و تعداد میوه عملکرد اقتصادي گوجه
در  2-ولی اثر اصلی کود زیستی فسفاته بارور. دار هستند بوته غیرمعنی

فرنگـی و تعـداد    صـادي گوجـه  سطح احتمال پنج درصد بر عملکرد اقت
 >P)%5(ها  مقایسه میانگین. دار است هاي به ازاي هر بوته، معنی میوه

، عملکرد اقتصادي 2-نشان داد که با مصرف کود زیستی فسفاته بارور
داري  هاي به ازاي هر بوتـه بـه طـور معنـی     فرنگی و تعداد میوه گوجه

در ) 2(در ایـن زمینـه خسـروي    ). 4و  3 هـاي  شـکل (یابد  کاهش می
تواننـد بـا    هاي حالل فسفات می تحقیق خود گزارش نمود که باکتري

هاي گیاهی موجب افزایش گسترش ریشـه و در نتیجـه    سنتز هورمون
عنصـر در   فسـفر قـش اصـلی   از آنجا کـه ن . افزایش سطح جذب شوند

ایش تنظیم زمان رسیدگی محصـول مـی باشـد همچنـین باعـث افـز      
ها شده و در بهبود کیفیت و ظـاهر میـوه    قاومت گیاه در برابر بیماريم

رسد با مصرف کود زیستی  در این تحقیق به نظر می. اردنقش مهمی د
فرنگی بیشتر توسعه پیـدا کـرده و همـین امـر      ي گوجه ، ریشه2-بارور

هاي گل جالیز در زیر خاك شـده اسـت؛ در    سبب افزایش تعداد شاخه
هـاي هـوایی    دگی انگلی، انتقال مواد غذایی بـه انـدام  ي این آلو نتیجه

فرنگی، دچار اختالل گشته و کمبود عناصر غذایی از جملـه ازت   گوجه
فرنگی اتفاق افتاده که پیامد آن کاهش میزان  ي گوجه و فسفر در بوته
تـوان   همچنین مـی . فرنگی و عملکرد اقتصادي آن بود محصول گوجه

رد اقتصادي را به اثر منفی کود زیسـتی  این کاهش تعداد میوه و عملک
هـاي   بر کاهش میزان کلنیزاسیون ریشه گیاهان توسط قـارچ  2-بارور

کمبود فسفر قابل دسترس بـراي گیـاه سـبب    . مایکوریز نیز نسبت داد
خـود رشـد قـارچ را     ي شود که این به نوبه افزایش ترشحات ریشه می

وص در مقادیر بـاال  هاي فسفاتی بخص استفاده از کود. کند تحریک می
هـاي   هاي میکوریزي و درصد اشغال ریشه موجب کاهش فعالیت قارچ

بنابراین یکی از اصـول اساسـی در   ). 22(گردد  گیاه توسط میکوریز می
هاي مایکوریز ایجاد تعـادل بـین مصـرف کـود فسـفاتی و       مورد قارچ

توانـد   مصرف بیش از حد فسـفر مـی  . هاي مایکوریز است فعالیت قارچ
در ایـن آزمـایش احتمـاالً    . هـا را خنثـی کنـد    سودمند این قارچ نقش

ي  موجب افـزایش میـزان آلـودگی بوتـه     2-مصرف کود زیستی بارور
فرنگی با  فرنگی به انگل گل جالیز و نیز کاهش همزیستی گوجه گوجه

ي آن، تعـداد میـوه و عملکـرد     قارچ همزیست شده است که در نتیجه
برخالف نتایج این تحقیـق،  . فته استفرنگی کاهش یا اقتصادي گوجه

 گرم 80 میزان به سولفورون ریم بار با کاربرد دو )13(همکاران  و حیدر
و عملکـرد   تعـداد میـوه   داري در صـفات  افـزایش معنـی   هکتار، به در

  .دست یافتند فرنگی گوجه
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  فرنگی در گوجه هدي و تعداد میوبر عملکرد اقتصا 2- هاي اثرات سطوح کود زیستی بارور مقایسه میانگین - 3جدول 

 تعداد میوه به ازاي هر بوته فرنگی عملکرد اقتصادي گوجه  2-کود زیستی بارورسطوح 
  a       96/7  a 03/26  عدم کاربرد بارور

  b       44/6  b 09/22  کاربرد بارور
  .دار ندارند ح احتمال پنج درصد تفاوت معنیهاي داراي حداقل یک حرف التین مشترك، با آزمون دانکن در سط در هر ستون میانگین

  
  ها  دار بودن آن ها و میزان گوشتی و آب قطر میوه

گیـري   ها که با استفاده از وسیله سنجش کولیس انـدازه  قطر میوه
ها که با اسـتفاده   دار بودن آن شده بود و همچنین میزان گوشتی و آب

شده بود؛ در هـیچ   ها برآورد ي تفاوت وزن تر و خشک میوه از محاسبه
تـوان   داري را نشان نداد و به عبـارتی مـی   کدام از تیمارها تفاوت معنی

نظر از شرایط اقلیمی و  فرنگی صرف ي گوجه گفت در صورت رشد بوته
خصوصیات خاکی، فاکتور قطر میوه و میزان آبکی یا گوشتی بودن آن 

  .بیشتر تحت تأثیر شرایط درونی و ژنتیک بذر است
  

  بوط به گل جالیزصفات مر
فرنگی، به ازاي واحد  ي گوجه ي گل جالیز به هر بوته تراکم شاخه

ي واریـانس   سطح و بیوماس گل جالیز در واحد سـطح جـدول تجزیـه   
، بـر  کش سولفوسـولفورون  علفنشان داد که فقط اثر اصلی ) 2جدول (

تراکم شاخه و بیوماس گل جالیز در واحد سـطح و تـراکم شـاخه گـل     
هـا   مقایسه میانگین. دار است فرنگی معنی ازاي هر بوته گوجهجالیز به 

)5%(P<    کـش   علـف پاشـی بـا    نشان داد که با افـزایش دفعـات سـم
ي گل جالیز در واحد سطح و به ازاي هـر   تراکم شاخه سولفوسولفورون

فرنگی و نیز بیوماس گل جالیز در واحـد سـطح بـه طـور      ي گوجه بوته
هاي گل جالیز در واحد  که تراکم شاخهطوریه ب. دار کاهش یافت معنی

درصـد نسـبت    75و  71پاشی به ترتیب  سطح در یک بار و دو بار سم

هاي گل جالیز به ازاي  پاشی کمتر شد و تراکم شاخه به تیمار بدون سم
درصـد نسـبت بـه تیمـار      57و  31فرنگی نیز به ترتیب  هر بوته گوجه

جـالیز در واحـد    همچنین بیومـاس گـل  . پاشی کاهش یافت بدون سم
پاشـی کـاهش    درصد نسبت به بدون سـم  60پاشی  سطح با دو بار سم

مشابه این نتایج، نظـري و همکـاران   ). 3و  2، 1 هاي شکل(نشان داد 
دو (گـرم سولفوسـولفورون در هکتـار     75نشان دادند که کـاربرد  ) 21(

دار گـل   منجر بـه کـاهش معنـی   ) روز بعد از نشاءکاري40و  20مرتبه 
. گردیـد ) گـرم در متـر مربـع     6/5و وزن  05/1میانگین تعـداد  ( جالیز

مبنـی بـر   ) 1(نتایج این تحقیق مطـابق بررسـی امیـري و همکـاران     
ــی ــاهش معن ــه   ک ــالیز در مزرع ــل ج ــک گ ــراکم و وزن خش ي  دار ت

ــاربرد علــف% 1فرنگــی، در ســطح احتمــال  گوجــه ــا ک هــاي  کــش ب
در همـین راسـتا   . بودسولفورون و نیکوسولفورون  سولفوسولفورون، ریم

 کاربرد سولفوسولفورون  که نیز گزارش کردند) 8(همکاران  و ایزانبرگ
 از پـس  روز 42 و 14 در ترتیـب  به گرم در هکتار 100 و 50 میزان به

. شـد  خـاك  سـطح  در جـالیز  گـل  پیـدایش  مانع فرنگی، گوجه کاشت
ي  گرم مـاده  25و  5/12همچنین کاربرد ریم سولفورون نیز در مقادیر 

، ).Solanum tuberosum L( زمینـی  مؤثره در هکتار در زراعت سیب
نتایج مشـابهی بـه بـار آورد و سـبب     ) 11( و همکاران توسط گلدویسر

  . کنترل کامل گل جالیز شد
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  هاي گل جالیز به ازاي هر بوته بر تعداد شاخه کش سولفوسولفورون علفاثر  - 1شکل 
  .)باشد می% 5اي دانکن و در سطح احتمال  ر بر اساس آزمون چند دامنهدا حروف مختلف نشانگر تفاوت معنی(
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  ي گل جالیز در واحد سطح تراکم شاخه بر کش سولفوسولفورون علفاثر  - 2شکل 

  .)باشد می% 5اي دانکن و در سطح احتمال  دار بر اساس آزمون چند دامنه حروف مختلف نشانگر تفاوت معنی(
  

  
  بر بیوماس گل جالیز در واحد سطح کش سولفوسولفورون علفاثر  - 3شکل 

  .)باشد می% 5اي دانکن و در سطح احتمال  دار بر اساس آزمون چند دامنه حروف مختلف نشانگر تفاوت معنی(
  

گزارش کردند کاربرد ریـم سـولفورون در   ) 9(ایزنبرگ و همکاران 
ثره در هکتار همراه آب آبیـاري  گرم ماده مو 200و  150، 100مقادیر 

فرنگـی، باعـث    از کاشـت گوجـه   روز پـس  42و  28، 14به ترتیب در 
مشـاهده  ) 15(هرشـنهورن و همکـاران   . کنترل کامل گل جـالیز شـد  

گرم سولفوسولفورون در هکتار منتج به کـاهش   100کردند که کاربرد 
پی  ها همچنین در آن. دار جمعیت و وزن خشک گل جالیز گردید معنی

تحقیقات دیگر گزارش کردند که مصـرف نیکوسـولفورون در مراحـل    
داري طویل شدن جوانه را  اولیه جوانه زنی بذر گل جالیز، به طور معنی

در کـل  (نوبت کلرسـولفورون   دهد و در صورت  کاربرد سه کاهش می
سـولفورون   ي دو هفته و تراي به فاصله) گرم ماده موثره در هکتار 5/2
رویشـی بـه    بـه صـورت پـس   ) گرم ماده موثره در هکتار 5/7در کل (

-40درصد کنترل گل جالیز و همچنـین   80درصد و  90باعث  ترتیب
فرنگـی خواهـد شـد     درصد افزایش محصول در گوجه 30درصد و  25

)16.( 
 

  گیري  نتیجه
کـش سولفوسـولفورون    کاربرد علـف  استنباط شداز تحقیق حاضر 

حد سطح و بـه ازاي هـر بوتـه و نیـز     هاي گل جالیز در وا تراکم شاخه
دهد، و  داري کاهش می بیوماس گل جالیز در واحد سطح را بطور معنی

ي  کودهاي زیستی اثر چندانی بر کنترل گل جالیز مصـري در مزرعـه  
کاربرد کود زیسـتی نیتـراژین تنهـا در ترکیـب بـا      . فرنگی ندارند گوجه
سـبب   2-ورو کودزیسـتی بـار  ) یـک بـار  (کش سولفوسـولفورون   علف
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فرنگی خواهد شد و بر میـزان محصـول و    ي گوجه افزایش ارتفاع بوته
کاربرد . اثر است فرنگی در حضور گل جالیز بی عملکرد اقتصادي گوجه

هـاي رسـیده در    نیز موجب کـاهش تعـداد میـوه    2-کود زیستی بارور
فرنگـی   فرنگی و بنابراین کاهش عملکرد اقتصادي گوجه ي گوجه بوته

بنا بر نتایج بدست آمـده کـاربرد کـود    . ل جالیز خواهد شددر حضور گ

فرنگی آلوده بـه انگـل جـالیز بیانجامـد در      زیستی که به تقویت گوجه
نهایت سبب گسترش گل جـالیز خواهـد شـد و عملکـرد محصـول را      

توانـد   کـش سولفوسـولفورن مـی    بنـابراین علـف  . افزایش نخواهـد داد 
ي  جالیز در مزرعـه  علف هرز گلي انتخابی مناسبی براي کنترل  گزینه
  .فرنگی باشد گوجه
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