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اي و نوع پايه بر رشد و تأثير کاربرد مقادير مختلف کمپوست مصرف شده پرورش قارچ دکمه

  اي رقم سيندافرنگي گلخانهعملکرد گوجه

  

  ۳آچاچلويي و بهرام فتحي ۲، اسماعيل چمني*۲پور، بهروز اسماعيل۱محسن دهقاني تفتي

  

 )۲/۵/۱۳۹۵ رش:يخ پذي؛ تار ۱۱/۴/۱۳۹۴ افت:يخ دري(تار

 
 

  يدهچک

اي رقـم سـيندا، يـک آزمـايش     فرنگي گلخانـه اي و پيوند بر رشد و عملکرد گوجهبه منظور بررسي تأثير کمپوست مصرف شده قارچ دکمه

صـورت  فرنگي بهاجرا شد. گياهان گوجه ۱۳۹۱تكرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبيلي در سال  ۵فاکتوريل در قالب طرح كامًال تصادفي با 

کنگ، در بسترهاي حاوي مقادير مختلف کمپوست مصرف شده هاي يدي و کينگشاهد)، پيوند شده روي خودشان و روي پايهپيوند نشده (

درصد) کشت شدند. بستر کشت پايه شامل دو قسمت خاک مزرعـه و يـک قسـمت ماسـه بـود. در پايـان        ۶۰و  ۴۵، ۳۰، ۱۵قارچ (صفر، 

دهي، تعـداد ميـوه، وزن ميـوه و عملکـرد     اي، تعداد روز تا گليل، سطح برگ، هدايت روزنهآزمايش، تعداد برگ، ارتفاع گياه، ميزان کلروف

کمپوست مصرف شده قارچ در مراحل اوليه بيشـترين تعـداد بـرگ، سـطح      %۶۰بررسي شد. نتايج نشان داد که گياهان رشد کرده در تيمار 

ايش درصد کمپوست مصرف شده قارچ، تعداد ميـوه افـزايش يافـت، ولـي     برگ، ارتفاع و کلروفيل را نسبت به ساير تيمارها داشتند. با افز

هاي رشد رويشي شد. گياهان پيوند شده روي کنگ باعث بهبود برخي شاخصهاي يدي و کينگها کم شد. استفاده از پايهميانگين وزن ميوه

گياهان را افزايش داد. بيشترين عملكرد، به ترتيب بـا   کنگ، ارتفاع و سطح برگ بيشتري داشتند. استفاده از پايه يدي، وزن خشکپايه کينگ

کمپوست مصرف شده قـارچ و گياهـان    %۳۰گرم در بوته، مربوط به گياهان پيوند شده روي خودشان در تيمار  ۸۵/۹۵۳و  ۶۱/۹۵۶ميانگين 

هاي مناسب و کاربرد مقـادير مناسـب   يهطور کلي، استفاده از پاکمپوست مصرف شده قارچ بود. به %۴۵پيوند شده روي پايه يدي در تيمار 

 فرنگي رقم سيندا را افزايش دهد.تواند با افزايش سطوح فتوسنتز کننده، رشد رويشي و عملکرد گوجهکمپوست مصرف شده قارچ مي
  

  

   پيوند، خصوصيات رويشي، عملکرد، کمپوست کلمات کليدي:

  

  
  

  

  اردبيلدانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبيلي،  .۱

  . گروه علوم باغباني دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل۲

 . گروه صنايع غذايي، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل۳

 behsmaiel@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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  مقدمه

سـبزي ) يکـي از  Mill Solanum lycopersicumفرنگي (گوجه

اي و دارا اي است که بـه علـت داشـتن ارزش تغذيـه    هاي ميوه

صورت گسـترده در  بهاکسيداني، ها و خواص آنتيبودن ويتامين

فرنگـي يکـي از   گوجـه ). ٤شـود ( اغلب نواحي جهان کشت مي

صـورت پيونـدي   محصوالتي است که در دنيا در حد وسيعي به

يـك  ناز تك يگيـر ). در حـال حاضـر، بهـره   ۲۹يابد (پرورش مي

، كره، ژاپن هايدر كشور ويژهبه ،در سراسر جهان هاپيوند سبزي

به منظور توليد در شرايط مزرعه و گلخانه،  اسپانيا، چين و ايتاليا

امـروزه، پيونـد بـه     .) ۴۱و  ۱۲، ۶به خوبي رواج يافتـه اسـت (  

اي هاي ميـوه عنوان يک ابزار سريع براي افزايش مقاومت سبزي

)، ٤دماهاي کـم يـا زيـاد (    هاي محيطي از قبيلا تنشدر مقابله ب

)، بهبـود مقاومـت بـه    ٤٦و  ٣١افزايش کارايي اسـتفاده از آب ( 

)، افـزايش  ۴۹و  ٣٥، ٣٣، ٢٢، ٢١، ١٧، ۱۶، ٩شوري و غرقابي (

)، جـذب بيشـتر مـواد    ٥٣و  ٤٣، ١٩کميت و کيفيت محصـول ( 

)، ١٥زا (هـاي درون )، افـزايش سـنتز هورمـون   ٤٧و  ١٨غذايي (

)  ٥٥و  ٥٠، ٤٦محدود کردن اثرات سمي بور، مس و کـادميوم ( 

توان ميزان کود با استفاده از گياهان پيوندي ميگيرد. صورت مي

مصرفي را در مقايسه با مقادير توصيه شده براي گياهـان پيونـد   

توانـد کـارايي اسـتفاده از    ). انجام پيوند مي۴۸نشده کاهش داد (

پيوند روي پايـه  .اک را افزايش دهدعناصر غذايي موجود در خ

شود تا ها فعاليت بيشتري دارند، سبب ميهاي آنهايي که ريشه

گياهان پيوندي در اکثر صفات رويشي نسـبت بـه گياهـان غيـر     

محسـنيان سـي سـخت و     .)۴۸پيوندي برتـري داشـته باشـند (   

اي روي فرنگي گلخانـه ) با بررسي تأثير پيوند گوجه۲همکاران (

و  ۳اي، رقم کـل جـي  ان   فرنگي مزرعهي بادنجان، گوجههاپايه

اي رقم رد استون، تاتوره، تاجريزي قرمـز و  فرنگي گلخانهگوجه

يافتنـد  فرنگي درتنباکوي ايراني بر غلظت آهن و کلروفيل گوجه

فرنگي پيونـد شـده روي پايـه تـاتوره داراي شـاخص      که گوجه

ريشه توسط پايـه   اطراف  pHسبزينگي بيشتري بود. آنها تعديل

کربنـات سـديم در   تاتوره را در کاهش اثرات سوء ناشـي از بـي  

) با بررسي تـأثير  ۱فرنگي مؤثر دانستند. جعفري و جاللي(گوجه

فرنگـي حمـرا و کـوين روي پايـه مقـاوم بـه       پيوند ارقام گوجه

-دســي  ۳/۸و  ۳/۵، ۳/۲در شــرايط شــوري  AR9704شــوري 

ملکرد ميوه گياهان پيوندي در زيمنس بر متر نتيجه گرفتند که ع

هاي مختلف بيشتر از گياهان غير پيوندي بـود و تنهـا در   شوري

  دار بود.زيمنس بر متر اين تفاوت معنيدسي ۳/۲شرايط شوري 

  کمپوســــــــت مصــــــــرف شــــــــده قــــــــارچ 

 )Spent mushroom compost, SMC (  به بقاياي بستر پـرورش

ي صنعت توليد هاي جانبشود و يکي از فرآوردهقارچ اطالق مي

). اجزاي اصلي ايـن مـاده شـامل    ۳باشد (هاي خوراکي ميقارچ

و سـنگ   هاي مختلفي مانند کاه، کود مرغـي، چـوب ذرت  قست

هـاي خشـک،   باشد. همچنين، اجزاي ديگري مثل علـف گچ مي

هـاي کاکـائو، تفالـه جـو و     دانه، غوزه پنبه، غالف دانهبلغور پنبه

). تـاکنون  ۵۴آن اضـافه شـود (   تواند بـه بعضي از مواد ديگر مي

تحقيقات زيادي جهت استفاده مجدد از پسماند کمپوست قارچ 

ها صورت گرفته است ها و ميوهها، گلجهت بهبود کشت سبزي

 ۲۵و  ۱۵). در يــک آزمــايش، اضــافه کــردن ۴۵و  ۴۲، ۳۷، ۱۱(

درصد کمپوست مصرف شده شسته شده قارچ به بستر کاشـت،  

داري و ارتفاع گياه خيار را به طور معنـي  ميزان رشد، تعداد ميوه

). تاکنون اثرات مثبت آن به عنوان يـک اصـالح   ۲۰افزايش داد (

کننده آلي توسط پژوهشگران متعددي بـه اثبـات رسـيده اسـت     

). اضافه کردن کمپوست مصرف شـده قـارچ بـه    ۴۵و  ۲۶، ۱۰(

خاک باعث افزايش مواد آلي، توانايي حفظ آب و مواد غـذايي،  

ن نفوذپـذيري، تهويـه، فعاليــت ميکروبـي، دمـاي خــاک و     ميـزا 

) و همچنين رشد رويشي ۳۹و  ۳۴شود (ها ميپايداري خاکدانه

بخشـد. در صـورت اسـتفاده از    و عملکرد گياهان را بهبـود مـي  

امالح موجـود در   زيادمقادير زياد اين کود آلي، به علت غلظت 

شـود  يآن و ايجاد شوري، منجر به کاهش رشـد و عملکـرد مـ   

). مصرف بيش از حد کودهاي شيميايي در فرايند ۳۰و  ۲۵، ۲۰(

هـاي پرمصـرف،   فرنگي بـه عنـوان يکـي از سـبزي    توليد گوجه

هـاي  اسـتفاده از كـود  کند. کنندگان را تهديد ميسالمت مصرف

  نظير کمپوست مصرف شده قارچ به عنوان جايگزيني بـراي   آلي
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  وندک مورد استفاده در اين آزمايشها و پيهاي پايه. برخي ويژگي۱جدول 

  هاي رشديويژگي  نام پايه

  کينگ کنگ
، فرنگيويروس موزائيک گوجه هايمقاوم به بيماريدماي کم، مقاوم به ، دهيافزايش عملکرد و ايجاد يکنواختي در ميوه

   پژمردگي فوزاريومي و ورتيسيليوم

  فرنگيويروس موزائيک گوجه مقاوم به بيماري دماي کم ومقاوم به وب، عملکرد زياد، توليد ميوه با کيفيت و اندازه مطل  يدي

  سيندا ( پيوندک)
، مقاوم به پژمردگي فوزاريومي و ورتيسيليوم، فرنگيويروس موزائيک گوجه هايمقاوم به بيماري رشد زياد، عملکرد زيادا،

  نماتد گره ريشه و مقاوم به عارضه سبز ماندن يقه ميوه 

  

  

  

افــزايش توليــد و  در جهــت يمناســب شــيميايي، گــامکودهــاي 

، حفظ سالمت جامعه و يکـي از ارکـان   عملكرد در واحد سطح

شود. پيوند ارقام تجـاري روي پايـه  کشاورزي پايدار قلمداد مي

هاي سريع حذف و يا کاهش اثرات نيز يکي از راه هاي مقاوم را

و  ۱۶انـد ( تنش شوري و بهبود مقاومت محصوالت معرفي کرده

-). اين پژوهش با هدف استفاده از خصوصيات مرتبط با پايه۳۵

کمپوسـت   زيادوري استفاده از سطوح ها در جهت افزايش بهره

اي در پــرورش ُارگانيــک مصــرف شــده قــارچ خــوراکي تکمــه

  اي رقم سيندا انجام گرفت.فرنگي گلخانهگوجه

  

  هامواد و روش

دو فـاکتور پايـه و   صـورت فاکتوريـل بـا    اين آزمايش گلداني به

کمپوست مصرف شده پرورش قارچ خـوراکي در قالـب طـرح    

دانشگاه محقـق اردبيلـي در    تكرار در گلخانه ۵كامًال تصادفي با 

شد. بدين ترتيـب کـه گوجـه    انجام ۱۳۹۱اواخر مرداد ماه سال 

) به عنوان پيونـدك  Syndaاي تجاري رقم سيندا (فرنگي گلخانه

) از شــرکت Kingkongکنــگ (نــگ) و کيYediو ارقــام يــدي (

) از کشور هلند به عنوان پايه هيبريدي Rijk Zewaanريکزوان (

فرنگي بودند که توسط شرکت سـپاهان رويـش اصـفهان    گوجه

روي  وارد شده بودند و گياهان پيوند نشده سيندا و پيوند شـده 

خودشان به عنوان شاهد محسوب شدند که برخي خصوصـيات  

آمده است. براي اين  ۱اي مذکور در جدول ههاي پايهو ويژگي

اي رقـم سـيندا در   فرنگـي گلخانـه  منظور، ابتدا بـذرهاي گوجـه  

 حاويمتر سانتي ۱۰و قطر دهانه  ۱۵هاي کاغذي با ارتفاع ليوان

زنـي  کوکوپيت و پرليت کشت شدند و بعد از جوانـه  ۱:۳نسبت 

 ۲۵بذرها، نشاها توسط محلول غذايي تغذيه شدند. گياهـان در  

صـورت  برگـي، بـه   ۳-۴روز بعد از کاشـت بـذر و در مرحلـه    

 شـدند.  ) پيوند۴۹نيمانيم مطابق با روش سانتاکروز و همکاران (

 ۱۰جهت افزايش گيرايي پيوند، گياهان پيونـد شـده بـه مـدت     

روز در اتاقکي با شرايط ويژه در درون گلخانه قرار گرفتند شبانه

صد و دماي آن نيز در ۹۰-۹۵ساعت اوليه رطوبت آن  ۷۲که در 

سـاعت   ۴۸درجه سلسيوس بود و اين مکان بـه مـدت    ۲۶-۲۴

دهي شـد.  اوليه  به صورت كامل  با پوشش پالستيکي تيره سايه

دهـي حـذف و از روز سـوم    ساعت، پوشش و سـايه  ۴۸بعد از 

هاي پيوند شده به محيط بيرون و کاهش براي سازگار کردن نشا

طـوري کـه   تدريج باز گرديد. به رطوبت، درب اتاقک مذکور به

روز بعد از پيوند گياهان، از درون اتاقک به محـيط معمـولي    ۱۰

گلخانه انتقال يافتند. اين گياهـان، در مرحلـه شـش برگـي، بـه      

متر حاوي صـفر،  سانتي ۴۵و ارتفاع  ۴۰هاي با قطر دهانه گلدان

صد حجمي کمپوست مصرف شـده قـارچ   در ۶۰و  ۴۵، ۳۰، ۱۵

فتند. هر تکرار شامل سه گلدان بود کـه در هـر گلـدان    انتقال يا

فرنگي کاشته شد. بسـتر کشـت پايـه شـامل دو     يک بوته گوجه

قسمت خاک مزرعه و يک قسمت ماسه بود. دماي روز و شـب  

درجـه سلسـيوس    ۲۰±۲و  ۲۷±۲گلخانه به ترتيب در محدوده 

 ۲کنترل شد. برخي خصوصـيات بسـترهاي کاشـت در جـدول     

  د از انتقـــــال نشـــــاها بـــــه   آمـــــده اســـــت. بعـــــ  
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  . نتايج تجزيه شيميايي بسترهاي کشت مورد استفاده در آزمايش۲جدول 

 pH  نوع بستر
EC  

)dS/m(  
فسفر 

)mg/L(  

 پتاسيم

 (%)  

  کلسيم

 (%)  

 سديم

 (%)  

  نيتروژن

(%)  

  ۱۰۵/۰  ۶۹/۰  ۳۳/۰  ۰۳/۰  ۵۴/۳  ۹۴/۲  ۴۲/۷  شاهد

  ۱۱۰/۰  ۸۵/۰  ۳۰/۰  ۰۷۷/۰  ۳۴/۱۰  ۹۹/۵  ۰۸/۷ درصد کمپوست  ۱۵

  ۱۵۰/۰  ۰۳/۱  ۳۴/۰  ۱۵/۰  ۵۲/۱۹  ۰۳/۱۱  ۹۵/۶  درصد کمپوست  ۳۰

  ۱۶۵/۰  ۲۸/۱  ۳۵/۰  ۲۳/۰  ۸۴/۲۶  ۷۵/۱۴  ۸۷/۶  درصد کمپوست  ۴۵

  ۱۸۰/۰  ۵۱/۱  ۳۶/۰  ۳۰/۰  ۷۲/۳۲  ۶۸/۱۶  ۸۰/۶  درصد کمپوست  ۶۰

  

  

شـاخه تربيـت شـدند و    صورت تکهاي بزرگ، گياهان بهگلدان

ت از قبيـل آبيـاري، حـذف    طي دوره رشد، عمليات رايـج داشـ  

هاي جـانبي  هاي هرز داخل گلدان و گلخانه، حذف شاخهعلف

، و مبارزه با آفات صورت گرفت. در پايان آزمايش، تعداد بـرگ 

 CCM200متر مدل وسيله کلروفيلبهو شاخص کلروفيل ( ارتفاع

برداري شد و پـس از برداشـت   ساخت کشور آمريکا) يادداشت

  سـنج مـدل  وسـيله دسـتگاه سـطح   بـه  گياهان، سطح بـرگ آنهـا  

 ADC Bioscientific Ltd ميـزان هـدايت  گيـري شـد.   ، انـدازه 

فرنگي در مرحله شـروع رشـد زايشـي و    اي گياهان گوجهروزنه

سـاخت   1SC ) مدلPorometerدهي توسط دستگاه پرومتر (گل

گيري شد. زمان کاشت نشاها تـا بـاز شـدن    کشور آمريکا اندازه

دهـي در  ن خوشه هر گياه به عنوان زمان تا گلاولين گل در اولي

دهي هر گياه اين زمـان  نظر گرفته شد که با يادداشت تاريخ گل

هـاي برداشـت شـده از هـر بوتـه بـا       عملکرد ميـوه برآورد شد. 

وسيله ترازو محاسبه شد و در پايان آزمايش شمارش و توزين به

گرفتـه   ها به عنوان عملکرد کل بوتـه در نظـر  مجموع وزن ميوه

روز به طول انجاميـد   ١٤٠حدود شد. به طور کلي، اين آزمايش 

روز نيز گياهان  ٩٥روز آن مربوط به تهيه نشا بود،  ٤٥که حدود 

 ٧٠دهي نيز تقريبًا در بستر اصلي رشد نمودند و طول دوره ميوه

افـزار  ي نـرم وسـيله هاي حاصل از اين آزمايش بـه دادهروز بود. 

هـا بـر   ه و تحليل شد و مقايسـه ميـانگين  تجزي SAS 9.1آماري 

صـورت   %۵اي دانکن در سطح احتمـال  اساس آزمون چنددامنه

  رسم شدند. Excelافزار گرفت. نمودارها نيز با استفاده از نرم

  نتايج و بحث 

  تعداد برگ

نتايج حاصل از تجزيه واريانس تـأثير تيمارهـا بـر تعـداد بـرگ      

اثر اضافه نمودن کمپوست ) نشان داد که ۳فرنگي (جدول گوجه

اي به بستر کشـت رشـد و پيونـد روي    مصرف شده قارچ دکمه

دار بـود. اثـر متقابـل    معني %۱هاي مختلف در سطح احتمال پايه

هاي پايه و کمپوست مصرف شده قارچ دکمـه اي معنـي  فاکتور

  دار نبود. 

) نشـان داد کـه بيشـترين    ۴ها (جدول مقايسه ميانگين داده

کمپوسـت    %۶۰عدد) در بسترهاي حـاوي   ۳۵/۲۲تعداد برگ (

داري نسـبت بـه   توليد شد و اختالف معنـي  مصرف شده قارچ 

ساير تيمارها نشان داد. وجود مقادير کافي از عناصر غذايي مهم 

و ضروري مورد نياز گياه مانند نيتروژن، پتاسيم، فسفر و کلسـيم  

در کمپوست مصرف شده قارچ که باعث افـزايش حاصـلخيزي   

). ۵۲تواند دليلي بر افزايش تعداد برگ باشـد ( گردد ميخاک مي

تعداد برگ در  گياهان پيوند شده روي پايه يدي به طـور معنـي  

داري نسبت به گياهان پيوند شده روي خودشان و پيوند نشـده  

بيشتر بود. اما با تعداد بـرگ در گياهـان پيونـد شـده روي پايـه      

  ).۴ند (جدول داري نداشتکنگ اختالف معنيکينگ

) با بررسـي تـأثير پيونـد و روش    ۴۴رحمتيان و همکاران (

اي فرنگـي گلخانـه  تربيت و تنک ميوه بر رشد و عملکرد گوجه

فرنگـي روي پايـه   رقم سيندا دريافتند که عملکـرد ميـوه گوجـه   

  و در گياهان تربيت شده  %۲۷اي ساقهکينگ کنگ در سيستم تک
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فرنگي هاي رشد، فيزيولوژي و عملکرد گوجهتأثير پايه و کمپوست مصرف شده قارچ خوراکي بر شاخص. نتايج تجزيه واريانس ۳جدول 

  رقم سيندا

  ميانگين مربعات  

منابع 

 تغييرات

درجه 

 آزادي
  تعداد برگ

  ارتفاع

 بوته

شاخص 

  سبزينگي

هدايت 

  ايروزنه

  سطح

 برگ

زمان تا 

 دهيگل
 وزن ميوه  عملکرد تعداد ميوه

 ns۲۶/۵۵ ns۳۲/۲۳ ns۳۴/۴۲۳ *۷۴۷۲۰۶۴۴  *۳۷/۶۱  ns۵۶/۸ ns۶۸/۲۱۰۲۰ ns۶۶/۸۸ ۲۶/۲۶** ۳ هاپايه

۳۰۸۸۴۰۳۳۲۲ns۶۴/۱۷**۶۱/۹۷۷**۴۲/۱۸۲۴۳۵۰**۹/۱۴۰۷**۵۲/۱۶۶۲۷**  ۷۳/۴۲۵۹**  ۷۹/۱۴۳۸۶**  ۴۱/۵۰۴**  ۴کمپوست 

 ns۰۴/۵  ns۰۶/۲۸۹  ns۶۸/۴۶  **۷۶/۱۲۵۶  ns۵۷۳۵۴۱۷  ns۹/۲۰  ns۲/۷  *۱۹/۴۱۱۴۲  ns۲۱/۱۱۹  ۱۲کمپوست 

  ۵۲/۱۸۵  ۳۲/۱۸۷۸۶  ۳۲/۱۲  ۹۳/۱۶  ۲۲۰۳۴۶۱۱  ۲/۴۴۷  ۱۱/۵۷  ۰۶/۱۲۶  ۱۹/۳  ۸۰خطاي 

 ۹۴/۲۴ ۴۱/۲۲ ۵۸/۲۸ ۵۹/۲۰ ۷۵/۱۶ ۱۷/۲۹ ۴۷/۲۵ ۵۲/۹ ۷۸/۹ _ضريب 

  دارو بدون اختالف معني %۵و  %۱دار در سطوح احتمال به ترتيب تفاوت معني nsو  *، **

  

  فرنگي رقم سيندابرخي خصوصيات رويشي و زايشي گوجهها و کمپوست مصرف شده قارچ بر . مقايسه ميانگين تأثير پايه٤ول جد

  تعداد برگ  تيمار
شاخص سبزينگي واحد 

CCM200)(  

  سطح برگ در هر بوته 

)2cm( 
  تعداد ميوه در بوته 

 وزن ميوه

  (گرم در هر ميوه) 

  d۷۵/۹  e۵/۵  c۴۵/۸۵  e۳/۲ ab۲۵/۵۹  شاهد

  c۹/۱۷  d۳۵/۱۰  b۲۶/۲۲۵  d۵/۸ a۷/۶۰ کمپوستدرصد  ۱۵

  b۳۵/۲۰  ۴۵/۲۰  a۰۶/۳۵۶  c۶۵/۱۳ a۴۴/۶۰  کمپوستدرصد  ۳۰

  b۹۵/۲۰  b۹۹/۲۷  a۳۸/۳۷۰  b۲۵/۱۷ b۲۶/۵۱  کمپوستدرصد  ۴۵

  a۳۵/۲۲  a۲/۴۲  a ۴۹/۳۶۳  a۷/۱۹ c۲۸/۴۱  کمپوستدرصد  ۶۰

  bc۷۲/۱۷  a۵۱/۲۱  b۲۷۲  a۱۲/۱۳ a۷۴/۵۴ پيوند نشده

  c۲/۱۷  a۹۶/۱۹  b۲۶۵  a۸۸/۱۱ a۶۳/۵۶ يوند سيندا روي سينداپ

  a۵۶/۱۹  a۲۷/۲۲  b۲۸۰  a۸۸/۱۱ a۹۱/۵۴ پيوند سيندا روي يدي

  ab۵۶/۱۸  a۴۴/۲۱  a۳۰۵  a۲۴/۱۲ a۰۷/۵۲ کنگپيوند سيندا روي کينگ

  با هم ندارند. %۵حتمال داري در سطح اهاي داراي حداقل يک حرف مشترک، از لحاظ آماري تفاوت معنيدر هر ستون، ميانگين

  

  

افزايش يافت. سرعت رشد گياه نيز در  %۳۲اي به روش دوساقه

اي پيوند شـده روي پايـه کينـگ کنـگ افـزايش      گياهان دوساقه

فرنگي رقم حسـاس بـه شـوري    يافت. بررسي تأثير پيوند گوجه

ــو ( ــوردي ب ــهCuore di Bueکي هــاي ماکســيفورت ) روي پاي

)Maxifort (F1)ــد ــترانگ Arnold (F1)( )، آرنولـ ) و آرمسـ

)Armstrong   در يک آزمايش دوساله نشان داد کـه در شـرايط (

داراي بيشترين  هاي ماکسيفورت و آرمسترانگبدون شوري، پايه

مـوالر سـديم در   ميلـي  ۲۵۰عملکرد بودند و در شرايط شـوري  

بستر کاشت، بيشترين عملکرد اقتصادي در گياهان پيونـد شـده   

ـ  دسـت آمـد و ايـن گياهـان داراي مقـادير      د بـه روي پايه آرنول

  ).۱۳هاي خود بودند (بيشتري از سديم در ساقه

  

  بوته ارتفاع

) نشان داد که تأثير درصـدهاي  ۳ها (جدول تجزيه واريانس داده

اي بر ارتفاع گياهـان  مختلف کمپوست مصرف شده  قارچ دکمه

  ثير دار بود. در صـورتي کـه پايـه پيونـدي تـأ     فرنگي معنيگوجه
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بر ارتفاع مختلف کمپوست مصرف شده قارچ  یدرصدها ری. تأث۱شکل 

  یفرنگ¬بوته گوجه
  

  
  فرنگيگوجه هاي مختلف بر ارتفاع بوته. تأثير استفاده از پايه٢شکل 

  

  

داري بر ارتفاع گياهان نداشت. همچنين، اثر متقابل پايـه و  معني

کاشت بـراي  اضافه نمودن کمپوست مصرف شده قارچ به بستر 

دار نبود. جايگزيني کمپوست مصرف شده قارچ اين صفت معني

يافته در بسـترهاي  در بستر کاشت سبب شد که گياهان پرورش 

کمپوست مصرف شده قارچ داراي بيشـترين   %۶۰کاشت حاوي 

درصد براي اين  شاخص  ۴۵و  ۳۰ارتفاع بوده و بين تيمارهاي 

گياهان تيمار شـاهد از  داري يافت نشد. همچنين، اختالف معني

کمترين ارتفاع برخوردار بودنـد و نسـبت بـه تيمارهـاي ديگـر      

  ). ۱داري را نشان دادند (شکل اختالف معني

داري بر ارتفاع گياهـان نداشـت و گياهـان    پيوند تأثير معني

داري با گياهان پيوند نشده نشان ندادند پيوند شده اختالف معني

جيوآ و ) و دي۲۸خاه و همکاران ( ). اين نتيجه با نتايج۲(شکل 

ها دريافتند که گياهـان پيونـد   آن .خواني دارد) هم۱۴همکاران (

شده و بدون پيوند در پايان دوره رشـد اخـتالف ارتفـاع معنـي    

) نيز در آزمايش خـود بـه   ۳۸داري نداشتند. محمد و همکاران (

نتايج مشابهي دست يافتند و گزارش کردند کـه گياهـان پيونـد    

داري از هفته بعد از پيونـد اخـتالف معنـي    ۶ه و پيوند نشده شد

دار ارتفـاع در گياهـان   نظر ارتفاع نداشتند. عـدم افـزايش معنـي   

توان به وجود تنش منفي حاصـل از پيونـد نسـب    پيوندي را مي

  ). ۲۸تواند سبب تأخير رشد گياهان شود (داد که مي

  شاخص سبزينگي

خص کلروفيــل گياهــان نتــايج حاصــل از تجزيــه واريــانس شــا

فرنگي نشان داد که اسـتفاده از پسـماند کمپوسـت قـارچ     گوجه

در شاخص سبزينگي  %۱داري را در سطح احتمال اختالف معني

). در صورتي که استفاده از پيوند، اثر متقابل دو ۳داشت (جدول 

فاکتور آزمايشي پايه و افزودن  کمپوست مصرف شده قارچ بـر  

  داري نداشت. اين شاخص تأثير معني

با افزايش ميزان  کمپوست مصرف شده قارچ به بسـترهاي  

رشد، شاخص سبزينگي گياهان زياد شد و گياهان تيمار شـاهد  

). ۴داراي کمترين مقـدار بـراي ايـن شـاخص بودنـد (جـدول       

کمپوست مصرف شده قارچ حاوي عناصري از قبيـل نيتـروژن،   

باشند ضروري مي باشد که براي سنتز کلروفيلمنيزيم و آهن مي

و تأثير مستقيمي بر شاخص سبزينگي و افزايش فتوسنتز گياهان 

). بين منيـزيم و عالئـم کلـروز بـرگ همبسـتگي      ۲۳و  ۳دارند (

تواند ناشي از منفي شديدي وجود دارد و عالئم کلروز برگ مي

). کمپوست مصرف شده قارچ يک منبع ۵۰کمبود منيزيم باشد (

آيد و طي زمان و با فراهم به حساب مي غني از نيتروژن آلي نيز

شدن شرايط نيتريفيکاسيون، نيتروژن آن به فرم معدني و آزاد در 

). نيتـروژن در  ۳۶و  ۳تواند در اختيار گياه قرار گيرد (آمده و مي

  هاي گياهي از هاي مهم مانند هورمونساختار بسياري از مولکول
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  فرنگياي گياهان گوجهپيوند بر هدايت روزنه. تأثير کمپوست مصرف شده قارچ و ۳شکل 

  

  

هـا مـي  قبيل اکسين و سيتوکينين حضور دارد که ايـن هورمـون  

). ۲۵توانند به طور مستقيم کلروفيل برگ گياهان را کنترل کنند (

) نيز در آزمايشي، افزايش اوليـه و کـاهش   ۳۶مدينا و همکاران (

فه کـردن   تدريجي غلظـت نيتـروژن بسـترهاي رشـد را بـا اضـا      

  کمپوست مصرف شده قارچ گزارش کردند. 

  

  ايهدايت روزنه

اي نشان داد که هاي مربوط به هدايت روزنهتجزيه واريانس داده

استفاده از کمپوست مصرف شده قارچ و اثر متقابـل آن بـا پايـه   

بـر   %۱داري را در سـطح احتمـال   هاي مورد استفاده، تأثير معني

). در ۳فرنگــي دارد (جــدول جــهاي گياهــان گوهــدايت روزنــه

هاي مختلف براي پيونـد معنـي  صورتي که اثرات استفاده از پايه

  دار نبود.

) نشـان داد کـه بيشـترين    ۳هـا (شـکل   مقايسه ميانگين داده

گيري شده مربوط به گياهان پيونـد شـده   اي اندازههدايت روزنه

روي خودشان و پيوند شده روي پايه يدي در بسترهاي حـاوي  

باشد و بـا افـزايش ميـزان    کمپوست مصرف شده قارچ مي ۱۵%

جايگزيني کمپوست مصرف شـده قـارچ در بسـترهاي کاشـت،     

اي در گياهان پيوندي و غير پيوندي کـاهش پيـدا   هدايت روزنه

فرنگي بجـز در  کند. ميزان تبادالت گازي برگ گياهان گوجهمي

کمپوست مصـرف شـده قـارچ، بـا افـزايش درصـد        %۱۵تيمار 

ماند کمپوست قارچ بسترها کاهش يافته است. بـه نظـر مـي   پس

کمپوست مصرف شده قارچ باعث ايجاد تنش  زيادرسد سطوح 

شوري و در پي آن تنش خشکي و عدم دسترسي بـه آب کـافي   

جهت انتقال به قسمت هوايي شده باشد، که اين امـر در برخـي   

ا ها شـده و فتوسـنتز ر  روز سبب بسته شدن روزنهساعات شبانه

). از داليل کاهش هدايت ۳۴در گياه تحت تأثير قرار داده است (

هايي مثل خشکي و شوري براي گياه اي گياهان بروز تنشروزنه

-ها اقدام به بستن روزنـه باشد که گياه در واکنش به اين تنشمي

 2COاي جز کاهش جـذب و ترکيـب   کند و نتيجههاي خود مي

شديدتر و با ادامه شرايط تنش، ). در حالت ۳۰براي گياه ندارد (

هـا  اکسيد کربن، فضـاي داخلـي بـرگ   به دليل کاهش ميزان دي

براي انجام فتوسنتز، چرخه تنفس نوري گيـاه فعـال شـده و بـه     

دليل متوقف شدن فتوسنتز و قطع زنجيره انتقال الکترون، انرژي 
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شـود  هاي فتوسنتز کننـده جـذب مـي   مازادي که توسط رنگدانه

) آسـيب  ROSهـاي فعـال (  طريق توليد اکسـيژن  ممکن است از

) کـه کـاهش عملکـرد و    ۲۱را زياد کنـد (  IIنوري به فتوسيسم 

توليد بيوماس گياهان را در پي دارد. به طـور معمـول، محققـين    

هـاي زيسـتي و غيـر زيسـتي را توليـد      هاي تنشيکي از ويژگي

). کـاهش  ۵۵انـد ( هاي اکسيژن فعال در گياهان بيـان کـرده  گونه

و  ECتواند به دليل افـزايش  اي در اين تحقيق ميهدايت روزنه

بروز تنش شوري در اثر افزودن کمپوست مصرف شده قارچ به 

هاي يـوني و اسـمزي   هاي رشد باشد. شوري با ايجاد تنشبستر

  ).۵۵دهد (رشد گياهان را تحت تأثير قرار مي

  

  سطح برگ

ير تيمارها (جدول با توجه به نتايج حاصل از تجزيه واريانس تأث

داري )، کاربرد پيوند و کمپوست مصرف شده قارچ تأثير معني۳

فرنگـي نشـان   برگ گياه گوجه  بر سطح %۵را در سطح احتمال 

دادند. در صورتي که اثر متقابل پايه و اضافه نمـودن کمپوسـت   

مصرف شده قارچ به بستر کاشت بر شاخص سطح برگ معنـي 

  دار نبود.

أثير افزودن کمپوست مصرف شـده قـارچ   مقايسه ميانگين ت

) نشـان داد کـه بيشـترين سـطح     ۴بر صفت سطح برگ (جدول 

يافته در بسترهاي کاشت حـاوي  برگ مربوط به گياهان پرورش 

باشـد، کـه بـا    متـر مربـع) مـي   سانتي ۳۷۰کمپوست قارچ ( ۴۵%

درصـد   ۶۰و  ۳۰گياهان رشد کرده در بسترهاي کشـت حـاوي   

داري نداشـت و کمتـرين   فـاوت معنـي  پسماند کمپوست قارچ ت

باشـد  ميانگين سطح برگ نيز مربوط به گياهان تيمار شـاهد مـي  

) نيز نشان دادنـد کـه   ۲۵و  ۲۴). جاناتان و همکاران (۴(جدول 

) رشد کـرده  .Telfairia occidentalis Hook. F.Aگياهان کدو (

وزني کمپوست مصرف شـده قـارچ يشـترين     %۳۰در بسترهاي 

ح برگ را داشـتند. در صـورتي کـه گياهـان شـاهد      ميانگين سط

کمپوسـت مصـرف شـده قـارچ       %۱۰۰(صفر درصد) و تيمـار  

ها نيز گياهان پيوند کمترين سطح برگ را دارا بودند. در بين پايه

کنگ سطح برگ بيشتري نسـبت بـه سـاير    شده روي پايه کينگ

گياهان داشتند و کمترين سطح برگ نيز در گياهان پيونـد شـده   

دست آمد که با گياهـان  متر مربع) بهسانتي ۲۶۵ي خودشان (رو

پيوند شده روي خودشان و پيوند شده روي پايه يـدي تفـاوت   

). تغييرات هورمـوني ايجـاد شـده    ۴داري نداشت (جدول معني

تواند يکي از داليل افـزايش بيشـترين سـطح    توسط اين پايه مي

ده روي پايـه  گيري شده مربوط به گياهـان پيونـد شـ   برگ اندازه

متـر مربـع) باشـد. نتـايج حاصـل از      ميلـي  ۳۰۴۷۳کنـگ ( کينگ

) نيز مؤيد اين مطلب است. آنهـا  ۵آزمايش الباستي و همکاران (

وسيله تغيير در تعـادل  تواند بهپايه مي گزارش کردند که ژنوتيپ

هايي مانند سيتوکينين که از سيستم ريشه منشأ گرفتـه و  هورمون

و پيري آن دخيـل اسـت، کـارايي رشـد و     در تنظيم سطح برگ 

فرنگي را تحت تأثير قرار دهد. هـي و همکـاران   عملکرد گوجه

فرنگي پيونـد شـده روي   ) دليل افزايش رشد گياهان  گوجه۲۱(

را افزايش سطح فتوسنتز کننده گيـاه اعـالم    ’Maxifort F1‘ پايه

) نيز گزارش کردند که گياهـان  ۴۰کردند. اوزتکين و همکاران (

سطح برگ بيشتري  Beaufortفرنگي پيوند شده روي پايه گوجه

داشتند. محمـد و   Hemanنسبت به گياهان پيوند شده روي پايه 

داري را در سطح برگ گياهـان  ) نيز اختالف معني۳۸همکاران (

دسـت آوردنـد. در   پيوند شده نسبت به گياهان غير پيونـدي بـه  

هان پيونـد شـده و   ) گزارش کرد که بين گيا۲۷صورتي که خاه (

طور داري از نظر سطح برگ وجود ندارد. بهشاهد اختالف معني

کلي، هر عاملي که باعث بهبود فتوسـنتز و رشـد گياهـان شـود     

(تعداد برگ، وضعيت تغذيه گياه، کلروفيل و سـطح بـرگ) مـي   

رسـد  تواند تأثير مثبتي بر عملکرد گياهان داشته باشد. به نظر مي

ي و عملکرد با توانايي گياهـان در حفـظ   که افزايش رشد رويش

اکسيد کربن گياهان ارتباط بيشترين ظرفيت جذب و ترکيب دي

  ).۲۷دارد (

  

  دهيزمان تا گل

تـا  ) براي صفت زمان۳ها (جدول داده با توجه به تجزيه واريانس

دار ها معنـي فرنگي، فقط فاکتور اثر پايهدهي در گياهان گوجهگل

  مختلــف کمپوســت مصــرف شــده  بــود و کــاربرد درصــدهاي
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  فرنگيدهي گياهان گوجه. تأثير پيوند بر زمان تا گل۴شکل 

  

اي و اثر متقابل بين پايـه و کمپوسـت قـارچ    پرورش قارچ دکمه

دار نشد. با توجه به نتايج مقايسه ميـانگين  براي اين صفت معني

دهي، گياهـان پيونـد نشـده    ها بر زمان تا گلمربوط به تأثير پايه

انـد  دهي و تشکيل ميوه کردهزودتر از گياهان ديگر شروع به گل

کنـگ تفـاوت   که با گياهان پيوند شده روي پايه يـدي و کينـگ  

داري نداشتند. در صـورتي کـه گياهـان پيونـد شـده روي      معني

 ۸/۲۱ترين زمان تـا ظهـور اولـين گـل (    خودشان داراي طوالني

اري با گياهان پيونـد  دباشند. با اين حال، اختالف معنيروز) مي

). در حقيقت، انجـام پيونـد   ۴شده روي پايه يدي ندارند (شکل 

به دليل تنش فيزيکي ممکن است زمان تشکيل گـل و برداشـت   

) هـم ۲۸اوليه را به تأخير بياندازد که با نتايج خاه و همکـاران ( 

) نيـز گـزارش کردنـد کـه     ۵۴باشد. يلمـاز و همکـاران (  سو مي

ر پيوند شده در مقايسه با گياهان پيوند نشده دهي گياهان خياگل

) گزارش ۲۷روز تأخير صورت گرفت. در صورتي که خاه ( ۲با 

هاي مورد استفاده نسبت بـه  کرد که گياهان پيوند شده روي پايه

  دهي زودتري داشتند.گياهان پيوند نشده گل

  

  عملکرد و اجزاي عملکرد

) کـاربرد  ۳(جـدول  با توجه به نتايج حاصل از تجزيه واريانس 

اي تـأثير  هاي مختلف کمپوست مصرف شده قارچ دکمـه درصد

روي سه فاکتور تعـداد ميـوه،    %۱داري را در سطح احتمال معني

ميانگين وزن ميوه و عملکرد کل هر بوته داشت. در صورتي که 

ها تأثيري بر اجزاي عملکـرد (تعـداد ميـوه و ميـانگين وزن     پايه

فرنگي نداشـتند. همچنـين، اثـر    گوجه ميوه) و عملکرد کل ميوه

اي متقابل دو فاکتور پيوند و کمپوست مصرف شده قارچ دکمـه 

  دار شده است. معني %۵تنها بر عملکرد کل در سطح احتمال 

با افزايش ميزان  کمپوست مصـرف شـده قـارچ در بسـتر      

کاشت، ميزان عملکرد گياهان پيوند شده و پيوند نشده افـزايش  

عملکرد براي گياهان پيوند شـده روي خودشـان    افزايش .يافت

پسماند کمپوست و گياهان پيوند شده روي پايـه  %۳۰در تيمار 

ادامه داشت. امـا عملکـرد    %۴۵کنگ و يدي تا سطح هاي کينگ

کمپوست مصرف شـده قـارچ     %۶۰گياهان رشد کرده در تيمار 

کمپوسـت مصـرف     %۴۵نسبت به گياهان رشد کرده در تيمـار  

رچ کاهش يافت. کمترين عملکرد از گياهان رشـد کـرده   شده قا

در بسترهاي فاقد کمپوست مصرف شده قـارچ بـه دسـت آمـد     

) نيـز گـزارش کردنـد کـه     ۲۴). جاناتـان و همکـاران (  ۵(شکل 

کمپوسـت مصـرف شـده     گياهان رشد کرده در بسترهاي حاوي

داراي بيشترين تعـداد گـل و ميـوه بودنـد. ميـانگين وزن       قارچ 

باشـد، کـه بـا افـزايش     يکي ديگر از اجزاي عملکرد مـي  هاميوه

در بسـترها کـاهش يافـت     کمپوست مصرف شده قـارچ  ميزان 

). تنش اسمزي حاصل از شوري زياد يکـي از داليـل   ۴(جدول 

هـا را در گياهـان   توانـد کـاهش وزن ميـوه   باشد که مياصلي مي

کمپوسـت مصـرف شـده قـارچ      زيـاد پرورش يافته در سـطوح  

) گزارش کردند ۳۲). لئوگراند و همکاران (۹و  ۸، ۷د (توجيه کن

) dS/m ۶فرنگي با استفاده از آب شور (که آبياري گياهان گوجه

هـاي بازارپسـند شـد. فـان و     باعث کـاهش ميـانگين وزن ميـوه   

هـا را دو عامـل   ) علت کاهش ميـانگين وزن ميـوه  ۱۷همکاران (

ن کردند کـه  افزايش شدت تنش اسمزي و افزايش تعداد ميوه بيا

کنـد. در ايـن   سهم هر ميوه را از مواد غذايي توليدي گياه کم مي

، شوري کمپوست مصرف شده قارچ تحقيق نيز با افزايش ميزان

هـا  ها افزايش يافته است و سبب کاهش ميانگين وزن ميـوه بستر

دسـت آمـده، افـزايش عملکـرد     شده است. با توجه به نتايج بـه 

ــده روي خود  ــد ش ــان پيون ــار گياه ــان در تيم ــماند  %۳۰ش پس

توانـد بـا   باشد که مـي ها ميکمپوست ناشي از افزايش وزن ميوه

  افـــزايش طـــول دوره رشـــد ميـــوه در ارتبـــاط باشـــد. امـــا  
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  فرنگيهاي تيماري بر عملکرد گياهان گوجه. مقايسه ميانگين ترکيب۵شکل 

  

  

  
  فرنگيهاي گوجهههاي تيماري بر وزن ميو. مقايسه ميانگين تأثير ترکيب۶شکل 

  
 %۴۵افزايش عملکرد گياهان پيوند شده روي پايه يدي در تيمار 

SMC  ناشي از افزايش هر دو شاخص عملکرد يعني تعداد ميوه

  ). ۵باشد (شکل و ميانگين وزن ميوه مي

) علـت افـزايش عملکـرد گياهـان     ۴۱پوگوني و همکاران (

پيونـد شـده    Beaufortکه روي پايه  Lemance F1فرنگي گوجه

هــا گــزارش کردنــد. در تحقيــق را افــزايش ميــانگين وزن ميــوه
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) دريافتند که گياهـان پيونـد شـده    ۲۸ديگري، خاه و همکاران (

تعداد ميوه بيشتري نسـبت   Primaveraو  Hemanهاي روي پايه

هاي توليد شـده روي  به گياهان پيوند نشده توليد نمودند و ميوه

به گياهان پيوند نشـده داشـتند.    اين گياهان وزن بيشتري نسبت

) نيز گزارش نمودند کـه پيونـد گياهـان    ۱۲ديويس و همکاران (

باعث افـزايش   Arnoldو   Beaufortفرنگي روي دو پايه گوجه

دار تعداد ميوه در خوشـه و وزن ميـوه نسـبت بـه گياهـان      معني

ورسک و همکـاران  ). در مقابل، وينکويچ۵۱پيوند نشده گرديد (

 %۱۰طور ميانگين، پيوند سبب کاهش رش کردند که به) گزا۵۳(

  شود.ها ميوزن ميوه

  

  گيرينتيجه

ترين نسبت براي نتايج حاصل از مشاهدات نشان داد که مناسب

حجمي کمپوست مصرف شـده   %۴۵فرنگي تيمار پرورش گوجه

باشد و درصدهاي بيشتر از آن به دليل ايجاد شـوري و  قارچ مي

تواند عاملي بازدارنـده بـراي رشـد    تر ميمسموميت يوني در بس

توان در نتايج حاصـل از تعـداد بـرگ،    محسوب شود. اين را مي

ارتفاع، شاخص سبزينگي، سطح برگ و عملکرد گياهان مشاهده 

تواند اثر مثبتي کنگ نيز ميهاي يدي و کينگکرد. استفاده از پايه

گياهـان   طوري که اينبه ،بر رشد و عملکرد گياهان داشته باشد

باشـند. امـا بايـد در نظـر     داراي ميانگين سطح برگ بيشتري مي

داشت که عمليات پيوند و تنش فيزيکي ايجاد شـده در گياهـان   

تواند رشد و نمو گياهان را با تأخير مواجه کرده و پيوند شده مي

  دهي گرديد.سبب کاهش ارتفاع و تأخير اوليه در گل

  

  

  مورد استفاده منابع

 و علوم مجله. هيدروپونيک شرايط در شوري به فرنگيگوجه تحمل بهبود جهت پيوند از . استفاده۱۳۹۱. پ. و ا. جاللي . جعفري،۱
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