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 چکیده

فرنگی دارد. به این منظور آزمایشی به  عملکرد کمی و کیفی میوه گوجه تولید نشاء با کیفیت مطلوب نقش مهمی در بهبود

، 25/0های )صفر،  تبوکونازول با غلظتکش  قارچ تکرار و شامل پنج سطح 9صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با 

در شرایط  (5و ارلی وای 4، فوریا 9سه ان، کالجی 61132، سان 61011)سان  فرنگی   موالر و پنج رقم گوجه ( میلی1و  95/0، 5/0

های کاشت شامل مواد آلی کوکوپیت و پرلیت انجام شد. کاشت بذر در سینی 1939گلخانه در شهرستان دشتی بوشهر در سال 

، های جانبی، طولگره، تعداد شاخه های رویشی گیاه مانند طول و قطر ساقه، طول میانی رشد نشاء ویژگیانجام شد. در دوره

گیری شدند. افزایش غلظت تبوکونازول سبب کاهش طول ساقه شد به طوری که بیشترین و و وزن تر و خشک ریشه اندازه

موالر تبوکونازول به دست آمد. نتایج نشان  متر از تیمارهای شاهد و یک میلیسانتی 9/19و  0/22کمترین طول ساقه به ترتیب 

و  0/9گره به ترتیب  گره داشت به طوری که بیشترین و کمترین طول میان ول میانداری روی طداد که تبوکونازول اثر معنی

داری روی طول، وزن تر موالر تبوکونازول بود. کاربرد تبوکونازول اثر معنی متر مربوط به تیمارهای شاهد و یک میلیسانتی 6/1

داری مالحظه نشد. به تفاوت معنی  6113سه، ارلی وای و سان  کالجی ان و خشک ریشه نشان داد. از نظر قطر ساقه بین ارقام

 فرنگی دارد.  فیزیولوژیک نشاء گوجه -های مورفوطور کلی نتایج نشان داد که تبوکونازول تأثیرات مفیدی روی برخی از ویژگی

 

 ، گلخانه.فرنگیگوجه مارقاتریازول،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 در فرنگی گوجه از فصل خارج تولید و کشت

نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال  کشور جنوبی های استان

فرنگی در استان بوشهر با  گوجه. ساکنان آن مناطق دارد

 (1936)آمارنامه کشاورزی،  هکتار 12500سطح زیرکشت 

رس در اوایل شهریورماه به  به عنوان یک محصول پیش

شود. تولید نشاء با کیفیت مناسب  صورت نشایی کشت می

یمی استان بوشهر و مواجه شدن به دلیل شرایط خاص اقل

دوره رشد نشاء با گرمای شدید و رطوبت باالی هوا در 

های تیر و مرداد  های تولید نشاء در ماه شرایط گلخانه

چی،  ؛ میوه1915)احمدی، دارای اهمیت زیادی است 

فرنگی،  یکی از مشکالت تولیدکنندگان نشاءگوجه(. 1993

های  اریک بودن طوقهعدم استحکام ساقه، ارتفاع زیاد و ب

نشاءهای تولیدی به دلیل عدم از سوی دیگر نشاء است. 

های  استحکام ساقه، شرایط مناسبی برای کاشت با دستگاه

بینند.  هنگام کاشت به شدت آسیب مینشاءکار نداشته و 

های یکنواخت، نسبتاً کوتاه و قوی در  بنابراین تولید نشاء

برای کاهش شدت سیستم تولید بسیار ضروری است. 

اثرهای زیانبار ناشی از تنش گرمایی و افزایش کیفیت نشاء 

از  یکی  شود. های گوناگونی استفاده می تولیدی از روش

تواند در افزایش تحمل نشاء در برابر  هایی که می روش

های محیطی و بهبود کیفیت آن مؤثر باشد، استفاده  تنش

 ترکیباتی ها ازولتریهای رشد است.  کننده  از برخی تنظیم

عنوان  گانه بوده و به دارای اثرهای سه که هستند

هورمون  در سنتز کننده ممانعت و گیاه رشد  کننده تنظیم

 در ارگوسترول سنتز کننده ممانعت کش، قارچ جیبرلین،

 اند شده شناخته گیاهان، در استرول فیتو بیوسنتز و قارچ

تبوکونازول نیز از گروه  (.2003، 6خان و همکاران)

                                                           
6
 Khan et al 

کش به  یک قارچباشد که بیشتر به عنوان  ها می تریازول

ویژه در گیاهان خانواده غالت مانند گندم و جو مورد  

های باال  گیرد. کاربرد این ترکیب در غلظت استفاده قرار می

کنندگان رشد گیاهی عمل کند  تواند شبیه تنظیم می

 همکاران و یظیحف  (.1930پور،  )احمدی و حسین

 بر تبوکونازول مختلف سطوح تأثیر بررسی با( 1930)

کاربرد  که دریافتند جو رقم دو زنی جوانه خصوصیات

 چه ساقه طول چه، ریشه های طول شاخص تبوکونازول روی

مؤثر بوده  چه ساقه طول به ریشه طول نسبت شاخص و

مناسب و سازگار با شرایط محیطی در  ارقام است. انتخاب

باید در تولید نشاء مورد  که است  موضوعی مناطق مختلف

بنابراین الزم است تا با انجام پژوهش در . توجه قرار گیرد

ای ارقام گوناگون، اقدام  های رشد گیاهچه خصوص شاخص

به انتخاب رقم مناسب نمود تا به این طریق مزایای ناشی 

از افزایش سرعت رشد گیاهچه استفاده شود. پژوهشگران 

گزارش کردند که پاسخ ارقام مختلف از نظر حداکثر درصد 

سبز شدن و وزن خشک اندام هوایی و ریشه متفاوت است 

(. هدف از انجام این پژوهش 1930)حفیظی و همکاران، 

های محیطی در  افزایش کیفیت و مقاومت به تنش

ی تولیدی در دوره داشت در گلخانه و تعیین نشاءها

ین غلظت تبوکونازول برای تولید ترین رقم و بهتر مناسب

 با کیفیت بود. نشاء

 ها مواد و روش

این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب یک طرح کامالً 

تبوکونازول با  تکرار شامل پنج سطح 9تصادفی با 

موالر و پنج  ( میلی1و  95/0، 5/0، 25/0های )صفر،  غلظت

سه،  ان، کالجی 6113، سان 6101سان ) فرنگی رقم گوجه

های کاشت در با کاشت بذر در سینیفوریا  و ارلی وای( 

ای در استان بوشهر )شهرستان دشتی( در  شرایط گلخانه

و دو رقم  سهبذر  شیآزماانجام شد. در این  1939سال 
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عدد  95 و در هیته ازیبه تعداد مورد ن یفرنگ گوجهژنوتیپ 

 90حاوی بستر کاشت  نشاءکاشت  مخصوص یها ینیس

 یو زمان شدندکشت  ،درصد پرلیت 90درصد کوکوپیت و

 قیاز طر دندیرس یقیکه نشاءها به مرحله دو برگ حق

اعمال شد.  های مختلف تبوکونازولماریت ی،پاش محلول

 ی درجه 11 و 99 ترتیب به گلخانه کمینه و بیشینه دمای

. بود متغیر درصد 90 تا 60بین نسبی رطوبت و سلسیوس

روز از کاشت نشاء و طی شدن  40پس از گذشت حدود 

 رویشی هایویژگی گیریمراحل رشد رویشی برای اندازه

گره، تعداد  ساقه، طول میان طول و قطر مانند گیاه

اقدام به  ریشه تر و خشک وزن و طول های جانبی، شاخه

 رعایت با و کامل طور به ها ریشه برداری شد. تمامی نمونه

 شسته جاری آب از استفاده با دیدگی آسیب کمترین

 جداگانه آبی تشتک درون نشاءها منظور بدین. شدند

 از ها ریشه به چسبیده مواد آلی ذرات تا شده خیسانده

 با ریز الک روی ها ریشه آن از پس. شدند جدا ها آن

 گیری اندازه زمان تا و شده شسته جاری آب از استفاده

 با یخچال در% 90 الکل حاوی آزمایش لوله درون صفات،

 ریشه تر وزن. شدند منتقل سلسیوس ی درجه 4 دمای

 90 دمای با آونی در ساعت 41 مدت به توزین، از پس

 باریشه  خشک وزن سپس. قرار گرفتند سلسیوس ی درجه

 به نتایج .شد گیری اندازه گرم 001/0 دقت با دقیق ترازوی

 SAS افزار نرم وسیله به ها برداری نمونه از آمده دست

(ver. 9.1)  از استفاده با ها داده میانگین مقایسه وتجزیه 

 .شد انجام دانکن آزمون

 

 

 نتایج و بحث

 طول ساقه

 اثر تبوکونازول و اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتایج

 احتمال سطح در طول ساقه تبوکونازول بر در رقم متقابل

 از کمترین طول ساقه(. 1 جدول) بود دار درصد معنی یک

موالر روی نشاء  تبوکونازول با غلظت یک میلی پاشی محلول

ای که این تیمار در  آمد به گونه به دست سه کالجی ان رقم

% کاهش 99حدود  سه کالجی ان رقممقایسه با شاهد و 

 همکاران و حفیظیکه با نتایج  (1 شکل)طول نشان داد 

بیشترین طول ساقه در بین . ( مطابقت داشت1930)

متر مربوط به عدم  سانتی 29تیمارهای آزمایش با میانگین 

بود با نتایج  6101سان  رقم و مصرف تبوکونازول )شاهد(

رسد  ( هماهنگ بود. به نظر می1919) رضایی و رمضانی

کنندگی که دارد سبب  که تبوکونازول به دلیل اثر تنظیم

از سوی دیگر  فرنگی شده است.       کاهش ارتفاع نشاء گوجه

 جیبرلین بیوسنتز از  ممانعت با ها تریازول مشتقات

چنین در  توانند باعث کاهش ارتفاع بوته شوند. هم می

همزمان و اثر متقابل فاکتورهای نوع رقم و رابطه با کاربرد 

 توان دریافت که استفاده از رقم غلظت تبوکونازول می

موالر نتایج  و یک میلی 95/0در سطوح  سه کالجی ان

توان  بهتری را نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داد. می

 پاشی چنین استنباط کرد که استفاده از تیمار محلول

موالر در مقایسه با غلظت  میلی 95/0تبوکونازول با غلظت 

موالر به دلیل اثرهای کندکنندگی کمتر در  یک میلی

دوران پس از انتقال نشاء به مزرعه و کاهش میزان مصرف 

تری  تبوکونازول و کاهش هزینه تولید نشاء، تیمار مناسب

باشد. 
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 تبوکونازول کاربرد تحت فرنگی نشاء ارقام گوجه لوژیکهای مورفو ویژگی واریانس تجزیه جدول -1 جدول

 میانگین مربعات منابع تغییر
درجه 

 آزادی

طول  قطر ساقه طول ساقه

 گره میان

تعداد شاخه 

 جانبی

وزن خشک  وزن تر ریشه طول ریشه

 ریشه

 ns9/5 * 6/91 2/69** 2/56** 6/49** 4/29* 5/124** 4 رقم 
 ns 5/1 6/53** 12/45** 6/245** 4 تبوکونازول

**1/43 **9/91 *6/61 

 6/119** 16 رقم× تبوکونازول 
**3/61 **4/13 ns 9/19 

**6/25 
**4/92 

**9/32 

 5/29 9/11 5/96 5/29 9/12 5/21 1/12 50 اشتباه آزمایشی

 9/12 9/12 2/14 6/10 9/19 6/14 1/11  ضریب تغییرات )درصد(

ns،  *باشند می درصد یک و پنج سطح در دار معنی اختالف و دار معنی اختالف عدم بیانگر ترتیب به**:  و. 

 

 در دار معنی اختالف عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف. متر( طول ساقه )سانتی بر فرنگی رقم گوجه و تبوکونازول متقابل اثر -1 شکل

 .است دانکن آزمون اساس بر درصد یک آماری احتمال سطح

 قطر ساقه 

تبوکونازول تأثیر  در رقم متقابل داد که اثرنتایج نشان 

داری بر قطر ساقه داشت به طوری که کاربرد  معنی

های مختلف تبوکونازل برای هریک از ارقام با  غلظت

بیروا و که با نتایج  (2)شکل افزایش قطر ساقه همراه بود 

( مطابقت داشت. قطر ساقه گیاه عالوه 2002) 9همکاران

تواند تحت تأثیر ژنتیک و توارث نیز  بر شرایط مدیریت می

؛ نصوحی و 1911زادگان و همکاران،  قرار گیرد )توپچی

استحکام ساقه عالوه بر  (.1919؛ پیوست، 1910کوشکی، 

                                                           
7
 Berova et al. 

های زنده و غیرزنده در  افزایش مقاومت نشاء در برابر تنش

تواند سبب  و پس از انتقال آن به مزرعه، میدوره داشت 

های  فرنگی با دستگاه بهبود شرایط کاشت مکانیزه گوجه

 نشاءکار، استقرار بهتر نشاء و کاهش تلفات آن شود.

 گره روی ساقه طول میان

اثر  و تبوکونازول اثر واریانس تجزیه نتایج اساس بر  

روی  گره میان بر طول رقم و تبوکونازول متقابل تیمارهای

 درصد احتمال یک سطح فرنگی در ساقه نشاء گوجه

 (. 1جدول) بود دار معنی
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 در دار معنی اختالف عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف. متر( قطر ساقه )سانتی بر فرنگی رقم گوجه و تبوکونازول متقابل اثر -2 شکل

 .است دانکن آزمون اساس بر درصد یک آماری احتمال سطح

        

نشاء برای  گره میان طولنتایج آزمایش نشان داد بررسی 

فرنگی مورد مطالعه در این آزمایش  هریک از ارقام گوجه

پاشی تبوکونازول کاهش یافت به طوری  تحت تأثیر محلول

متر  سانتی 95/0گره با میانگین  کمترین طول میان که

کالجی  موالر تبوکونازول و رقم مربوط به تیمار )یک میلی

میشرا و های  یافته با که این نتایج( 9بود )شکل  ان سه

رسد با افزایش  به نظر می .داشت مطابقت (2000) 1سلوخه

غلظت، تبوکونازول نقش یک بازدارنده را در رشد طولی 

شود که  چنین استنباط میساقه از خود نشان داده است. 

های رشد گیاهان  کننده تنظیمتبوکونازول مانند برخی از 

ها و افزایش قطر  گره عمل نموده و با کاهش فاصله میان

شود )احمدی،  ر ساقه تواند سبب استحکام بیشت ساقه می

از سوی دیگر (. 1931؛ اقحوانی شجری و همکاران، 1915

احمدی و ) ارقام ژنتیکی های توان دریافت که ویژگی می

 افزایش در تبوکونازول بازدارندگی اثر و( 1930پور،  حسین

 های ویژگی روی که هستند عامل دو ها، گره بین فاصله

 . باشند می مؤثر نشاءهای مورد مطالعه ظاهری

                                                           
8
 Mishra and Salokhe 

 های جانبی تعداد شاخه

که بین ارقام مورد  نشان دادنتایج تجزیه واریانس     

های جانبی نشاء  مطالعه در این آزمایش از نظر تعداد شاخه

داری در سطح احتمال یک درصد تأثیر وجود  تفاوت معنی

 داشت اما اثر اصلی تبوکونازول و اثر متقابل رقم و

بر   .(1دار نبود )جدول معنیبر این صفت  تبوکونازول

جانبی در هر  های شاخه تعداد بیشترین 4اساس شکل 

با  بود که ارلی وای و سه کالجی ان نشاء مربوط به ارقام

( مطابقت داشت. تعداد 2002) 3نتایج آرناس و همکاران

تواند تحت تأثیر رقم، ژنتیک، تغذیه و  های جانبی می شاخه

(. بر 1930مدیریت قرار گیرد )احمدی و حسین پور، 

خالف تبوکونازول، یونیکونازول در کلزا سبب افزایش تعداد 

های جانبی و تعداد خورجین در بوته شد )لئول و  شاخه

 (.1331، 10ژو
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 ستون هر در مشابه حروف (.متر سانتی) روی ساقه ها گره فاصله میان بر فرنگی گوجه رقم و تبوکونازول متقابل اثر  -9 شکل

 .است دانکن آزمون اساس بر درصد یک آماری احتمال سطح در دار معنی اختالف عدم بیانگر

 

 در دار معنی اختالف عدم بیانگر ستون هر در مشابه تعداد شاخه جانبی در هر بوته. حروف بر فرنگی گوجه رقم اثر -4 شکل

 .است دانکن آزمون اساس بر درصد یک آماری احتمال سطح

 طول ریشه

 نشان آزمایش آماری ایه داده تحلیل و تجزیه نتایج    

 یک درصد( آماری احتمال سطح) دار معنی تأثیر دهنده

تبوکونازول و  گانه دو برهمکنش اثر تبوکونازول و مصرف

 های اثر متقابل غلظت(. 1 جدول) بود ریشه طول رقم بر

تبوکونازول و رقم نشان داد که در هریک از ارقام  مختلف

پاشی تبوکونازول با  مورد مطالعه در این آزمایش، محلول

این یافته با  (.5)شکل افزایش طول ریشه نشاء همراه بود 

افزایش ( مطابقت داشت. 1336) 11کایال و همکاراننتایج 

تواند با جذب بیشتر آب و عناصر غذایی، طول ریشه می

رشد بیشتر نشاء شده و زمینه را برای سازگاری نشاء سبب 

های های محیطی و جلوگیری از آسیبدر برابر تنش

  کند.اکسیداتیو در سطح سلول فراهم 
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 اختالف عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف(. متر سانتی) ریشه طول بر فرنگی گوجه رقم و تبوکونازول متقابل اثر -5 شکل

 .است دانکن آزمون اساس بر درصد یک آماری احتمال سطح در دار معنی

 

 وزن تر ریشه 

 دار معنی تأثیر ی دهنده نشان واریانس تجزیه نتایج

 بر تبوکونازول و اثر متقابل رقم و تبوکونازول پاشی محلول

 آماری یک درصد بود احتمال سطح در ریشه تر وزن

بیشترین و کمترین وزن تر ریشه به ترتیب  (.1جدول)

موالر  میلی95/0تبوکونازول با غلظت  مربوط به اثر متقابل

ارقام مورد مطالعه در این آزمایش بود و کاربرد و شاهد در 

موالر( بر وزن ریشه در بین برخی  غلظت باالتر )یک میلی

رسد (. به نظر می6داری نداشت )شکل  ارقام تفاوت معنی

های فیزیولوژیک و یا تواند با واکنشاین کاهش می

های خود تنظیمی درونی گیاه مرتبط باشد. کاربرد مکانیزم

تواند با بهبود می تبوکونازول موالر میلی95/0غلظت 

های های رویشی نشاء، مقاومت گیاه را در برابر تنشویژگی

 موجب  ترکیبات گروه تریازولمحیطی افزایش دهد. 

 ریشه خشک و تر وزن افزایش و گیاه ارتفاع کاهش

بیوسنتز  از  ممانعت بر  تریازول اثر آن علت شوند و می

 12،داامماست ) سیتوکینین سنتز افزایش و جیبرلین

( نیز گزارش کردند که پیش 1331) لئول و ژو .(2011

های کلزا با یونیکونازول منجر به تغییر در  تیمار گیاهچه

های مورفولوژیکی کلزا گردید که این موضوع با ویژگی

 ها ارتباط داشت.  ها در برگ تغییر در غلظت هورمون

 وزن خشک ریشه 

 اثر (1جدول) ها داده تحلیل و تجزیه اساس بر

رقم و تبوکونازول در سطح  اثر متقابل نیز و تبوکونازول

 .بود دار معنی ریشه خشک وزن بر احتمال یک درصد
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 اختالف عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف(. گرم) ریشه وزن تر بر فرنگی گوجه رقم و تبوکونازول متقابل اثر -6 شکل

 .است دانکن آزمون اساس بر درصد یک آماری احتمال سطح در دار معنی

فرنگی افزایش غلظت  گوجه در هریک از ارقام

سبب افزایش وزن خشک ریشه نشاء شد به تبوکونازول 

 ارلی وای که بیشترین وزن خشک ریشه برای رقمطوری 

پاشی تبوکونازول با غلظت یک  تحت تأثیر محلول

 همکاران و حفیظیموالر به دست آمد که با نتایج  میلی

( هماهنگ بود )شکل 1336) 19لئو و همکاران( و 1930)

 تأثیر به سبب مصرف تبوکونازول که رسد می نظر به (.9

 مواد ذخیره افزایش و( 5شکل ) ریشه طول بر مثبت

 ریشه وزن افزایش باعث تواند می ریشه در هیدروکربنه

 در ریشه رشد افزایش( 2002) همکاران و بیروا شود.

 ها مانند با برخی تریازول شده تیمار گندم گیاهان

 که کردند گزارش را پاکلوبوترازول

لئول و  .است شده ساقه به  ریشه نسبت افزایش منجر به   

های  ( نیز افزایش وزن خشک ریشه در گیاهچه1331) ژو

 کلزای تیمار شده با یونیکونازول را گزارش کردند. 
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  توصیه ترویجی

به طورکلی بر اساس نتایج به دست آمده در این 

تأثیرات مفیدی توان دریافت که که تبوکونازول  پژوهش می

های رویشی نشاء گوجه فرنگی دارد. روی برخی از ویژگی

تواند مقاومت نشاءها را به  استفاده از تبوکونازول می

های محیطی افزایش داده و به استقرار بهتر نشاهای  تنش

. در شرایط استان تولیدی در مزرعه کمک شایانی نماید

تبوکونازول و استفاده موالر  میلی95/0بوشهر کاربرد غلظت 

 شود. توصیه می و ارلی وای از ارقام کالجی ان سه
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 اختالف عدم بیانگر ستون هر در مشابه حروف(. گرم) ریشه وزن خشک بر فرنگی گوجه رقم و تبوکونازول متقابل اثر -9 شکل

 .است دانکن آزمون اساس بر درصد یک آماری احتمال سطح در دار معنی
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Abstract  

Qualitative transplant production plays an important role in the qualitative and quantitative 

improvement of tomato fruit. Thus, a greenhouse experiment was conducted at the green house in 

Bushehr Province in 2013, to investigate the effect of tebuconazole and varieties on some morpho-

physiological characteristics of transplants of tomato (Lycopersicum esculentum L.). The experimental 

design was factorial arranged in completely randomized design with three replications. Tebuconazole 

concentrations were (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) (mM). Varieties were included Early Y, Furia, Calj N3, 

Sun 6189, Sun 6109. Seed planting was done in transplant flat. The trials were measured: stem length, 

stem diameter, length of internodes, number of auxiliary branches, root length, fresh and dry weight of 

root. Increasing concentrations   of  tebuconazole induced stem length reduction, so that the maximum 

and minimum stem length was 22 and 13.7 cm, respectively, from control treatment and tebuconazole 

spraying with concentration of 1mM.  Results showed that tebuconazole can significantly affect on 

length of internodes and the maximum and minimum length of internodes were 3 and 1.6 cm for 

control treatment and 1 Mm of  tebuconazole spraying. Tebuconazole application had significant 

effect on length, fresh and dry weight of root. No significant difference was observed in terms of stem 

diameter between Calj N3 ، Early Y and Sun 6189. Generally, results showed tebuconazole application 

had proper effects on some of vegetative growth traits of transplant of tomato.  

Key words:  Greenhouse, triazole, Tomato varieties.    

 


