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 چکیده

ی رشد در گیاه گوجه فرنگت برخی  پارامترهای فیزیولوژی و عصاره کیوی بر فعالی تاثرابررسی منظور  مطالعه به :اهداف

 آلوده به گل جالیز می باشد.

 

بر روز  30 و 10 ،10 در سه دوره زمانی %200و  %0،00غلظت  3 در عصاره کیویدر پژوهش حاضر  :هامواد و روش

 4صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با آزمایش بهو  اعمال گردید ی به منظور کنترل گل جالیزفرنگگوجه ریشه

اکسیدان کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز، محتوای یآنتهای یمآنزو برخی پارامترهای رشد، فعالیت  تکرار انجام شد

 .پروتئین، فنل و آنتوسیانین بررسی شد

 

اندام  باعث افزایش وزن تر و خشکام 30در روز  عصاره کیویپژوهش نشان داد که  نیآمده از ادستبه نتایج ها:یافته

تعداد  و کاتاالز برگ، محتوای فنل و آنتوسیانین شدهپروتئین برگ و ریشه، فعالیت آنزیم سطح برگ، ،طول ریشه،  هوایی، 

ت است. طول ساقه و فعالی گل جالیز و زیست توده گل جالیز و فعالیت آنزیم کاتاالز ریشه و پراکسیداز ریشه را کاهش داده

 آنزیم پراکسیداز برگ در تیمار با کیوی تفاوت معنی داری با شاهد نداشته است. 

 

رشد  باعث کاهش است و یافاقد کلروفیل و انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه علف هرز انگلی است که زیگل جال :گیرینتیجه

رسد عصاره کیوی با داشتن مهارکننده آنزیم به نظر می. شودمیی فرنگعملکرد بسیاری از گیاهان زراعی ازجمله گوجهو 

 .داشته است مؤثری نقشبازدارندگی رشد گل جالیز  در پکتین متیل استراز،

 

 فرنگیگوجه، عصاره کیوی، گل جالیزتنش زیستی، ، اکسیدانیآنت هاییمآنز: های کلیدیواژه
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Abstract 
Background and Objective: The goals of study were to recognize the effect of Kiwi on physiology and 

growth parameters in tomato infected with broomraps. 

 

Materials and Methods: In this study the effect of kiwi (0, 50% and 100%) in three times (20, 25 and 30 

days) on growth parameters, antioxidant enzymes activities catalase and ascorbat peroxidase, protein, phenol 

and anthocyanin content were studied. This study was designed in randomized complete design with four 

replications. 

 

Results: The results showed that kiwi in 30 days increased shoot fresh weight shoot dry weight, leaf area, root 

length, leaf and root protein content, leaf catalase enzyme activity, phenol and anthocyanin content and reduced 

broomrape number and biomass of broomrape and root catalase and root peroxidase enzyme activity.  Kiwi 

treatments had no effect on shoot length and leaf peroxidase enzyme activity.  

 

Conclusion: Broomrapes without chlorophyll and parasites of root of plant are one of the abiotic stresses that 

limit plant growth and crop production such as tomato. As a result kiwi treatment inhibited pectin methyl 

esterase and reduced growth of broomrape. 
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 مقدمه
و از تیره  یادولپهو  دارگلاز گیاهان  فرنگیگوجه       

 گیاه این مختلف انواع (.1022افروز ) باشدیم زمینییبس

 .شودیم داده پرورش جهان سراسر در امروزه

مهم جهان بعد از  شدهکشت دومین صیفی فرنگیگوجه

فارس، خراسان،  یهااستان .هست زمینییبس

 ینتربزرگخوزستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی، 

 روندبه شمار میما در کشور  فرنگیگوجهتولیدکنندگان 

و  فرنگیگوجهاهمیت غذایی گیاه ( 1003 ینصوح)

 فرنگیگوجهباعث شده  آن یدانیاکسیآنتخصوصیات 

به عقیده برخی  .باشدمیوه مهم در رژیم غذایی  یک

هرز به محصوالت زراعی  یهاعلفمحققان خسارت 

بین یک تا صد در صد متغیر باشد و اگر کنترل  تواندیم

 بیش از تواندیمبه تولیدات کشاورزی  هاآننشود زیان 

 هاییانزبرخی . (1003رستگار ) دباش هایماریبآفات و 

است که وجود علف هرز ی وارده به اراضی کشاورز

امیری ) آوردیممشکالتی را برای گیاهان زراعی فراهم 

 آب جذبدر  از رقابت اندعبارت هاآنبرخی از  ؛ که(1029
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، ورن در جذب رقابت، آب هدر رفتن، ییمواد غذا و

 کیفی ارزش کاهش، گیاهی هاییماریب آفات میزبانی

یکی  دارگل یهاانگل .باشدیم دامی و زراعی محصوالت

از مشکالت مهم کشاورزی در اغلب نقاط جهان به شمار 

. عالوه بر این به دلیل تولید بذر فراوان موجب روندیم

آلودگی شدید مزرعه شده و به لحاظ دوام طوالنی که این 

بذور در خاک دارند، زمین را برای مدت مدیدی از 

خارج ساخته و زارع را مجبور به کشت  یبرداربهره

اقتصادی و یا مسائل  احتماالً ازنظرکه  کنندیمنباتاتی 

گیاهان انگل در ایران  ینترمهماز  دیگر مطلوب او نیست

 (.1003رستگار ) اشاره کردسس و گل جالیز  به توانیم

هرز هستند که  یهاعلفهای ترین تیرهجالیز از مهم گل

به آوندهای ریشه  بااتصالاز طریق زندگی انگلی و 

گیاهان میزبان سبب کاهش رشد، عملکرد و کیفیت 

. خسارت تیره گل جالیز شوندیممحصوالت کشاورزی 

به محصوالت کشاورزی به حساسیت گیاه میزبان، 

و اقلیمی  ییوهواآبیط درصد آلودگی به گل جالیز، شرا

عمل نفوذ انگل به داخل  .(1008هرشنهون ) بستگی دارد

صورت  (PME)استراز  متیل ط آنزیم پکتینمیزبان توس

و در  شودیین آنزیم در همه گیاهان یافت ما .ردیگیم

در  .طول دوره رشد گیاه در متابولیسم پکتین نقش دارد

 تیفعالبر که  شدهییشناساترکیب  ینها چندسال طول

رین بهتداشته است. بازدارندگی اثر  استراز متیل پکتین

ر دفراوان  مقدار بهاستراز  متیل پکتین بازدارنده آنزیم

 به علت داشتن که (1020جولی )کیویی یافت شده  یوهم

 راز،پکتین متیل است فعالیتبر  بازدارندگی باالی ظرفیت

 یاهانگ در آنزیم این تنظیم در مهم فیزیولوژیکی نقش یک

استراز  پکتین متیل مهارکنندهترکیب فعال  فرم .کندیم ایفا

دگی رسی یشبا افزاو  شودیمیافت کیوی  در میوه رسیده

 ردیابی یرقابلغ نارس میوه در و یابدیممیوه افزایش 

کتین پ آنزیم برخالف پکتین متیل استراز مهارکننده. است

ه نشد به دیواره سلولی متصل طور محکم متیل استراز

 ونیییک محلولی  درها یوهاز م یآسانبه تواندیم است و

تاکنون  کهییازآنجا .(1000کاماردال ) استخراج شود

گل برای کنترل  مدتییطوالنو  مؤثرروش کاربردی 

 یهاراهمشخص و معرفی نگردیده است، لذا یکی از  جالیز

 ، ممانعتگل جالیزبرای کنترل  یدبخشامقابل توصیه و 

ده . استفاباشدیمانگل  از برقراری ارتباط بین میزبان و

یی راهگشا تواندیم طبیعی منشأاز ترکیبات بازدارنده با 

عصاره در این امر باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از 

گل جالیز و  به ممانعت از برقراری ارتباط بین کیوی

های را بر شاخص آنو همچنین اثر  هپرداخت فرنگیگوجه

 فرنگیگوجهفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه 

 .قرار گرفت یدبررسمور

 

 هاروشمواد و 

 یفرنگگوجه اهیو گبذر گل جالیز  هیو ته یآورجمع

 Lycopersicon)فرنگیگوجه گیاه بذرهای         

esculentum)  بذر کرجاز موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 

ه آلود یفرنگگوجه گل جالیز را از مزارع یبذرها. تهیه شد

به گل جالیز روستای کوسه کهریزه از توابع شهرستان 

دقیقه شرقی و  43درجه و  40 مهاباد با طول جغرافیایی

دقیقه شمالی، در  46درجه و  36عرض جغرافیایی 

 .شد یآورجمع 2383شهریور 

 

 در ظروف پتری یفرنگو گوجهکاشت بذور گل جالیز 

و گل جالیز بذر یکنواخت و همگن  یتعداد           

انتخاب شد و برای جلوگیری از آلودگی  یفرنگگوجه

 یدقیقه ضدعفون 0به مدت  %2توسط هیپوکلریت سدیم 

با  رچندین بافرنگی و گوجههای گل جالیز بذر. سپس شد

در درون ظروف پتری شد و آب مقطر شستشو داده 

لیتر یلیم 6و  مرطوب کاغذ صافی الیهیکحاوی  استریل

درجه  14در دمای  هایپترسپس  شدهدادهقرار  آب مقطر

 20قرار داده شد. بذر گل جالیز گراد در تاریکی سانتی

روز در این شرایط نگهداری شد که این مرحله دوره 

 باشد.یمی گل جالیز سازآماده
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بذر  یهاجوانهجالیز با  بذر گل یزنجوانهتحریک 

 یفرنگگوجه

 گل جالیز، بذرهای یزنجوانهگیری پی منظوربه           

بذر گل  حاوی هاییپتر یسازآمادهاز طی دوره  پس

تحریک  منظوربهاین بار ، شدهخارجاز تاریکی  جالیز

از  یجادشدها یهاجوانه ،بذرهای گل جالیز یزنجوانه

به بودند  زدهجوانهروز  0که پس از  فرنگیگوجه

و به مدت  های حاوی بذرهای گل جالیز منتقل شدندپتری

گراد در روشنایی قرار درجه سانتی 14دو هفته در دمای 

گل جالیز در  بذرهای یزنجوانه هفته 1داده شدند، پس از 

 .انجام شدحضور میزبان 

 

 در گلدان در گلخانه یفرنگگوجهچگونگی کاشت 

با قطر دهانه  ییهاگلدانواحدهای آزمایش شامل          

و ارتفاع  سانتیمتر 10سانتیمتر، قطر تحتانی  30فوقانی 

-خاک لومی برای کشت گیاه از باشدیمسانتیمتر  30

 رس( %30و  یلتس %40ماسه،  %10ای )شامل ماسه

گلدان  14گلدان برای تیمار شاهد، اسید و  4استفاده شد. 

در  .برای تیمار عصاره میوه کیوی در نظر گرفته شد

از بذر گل جالیز  گرمیلیم 10-20داخل هر گلدان مقدار 

نشاء  0و تعداد  ریخته شد و با خاک بستر مخلوط گردید

در آن قرار داده شد و بعد از دو هفته نشاءها  یفرنگگوجه

 26و دوره نوری  C˚14/29در دمای  یاهان. گتنک شد

  1S 2-µmolبا شدت نورساعت تاریکی  9ساعت نور و 

فاکتوریل در  صورتبهاین آزمایش  .رشد کردند 100

قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه 

زمان الزم با توجه به آنکه  خوارزمی تهران انجام شد.

روز پس از کاشت نشاء  10برای نفوذ انگل به داخل گیاه 

 عصاره کیوی لذا تیمار ،باشدیمبه انگل  آلودهخاکدر 

 10،30 ،10دوره زمانی  3در  و 00،200غلظت صفر،  3در 

 .به گیاه اعمال گردید فرنگیگوجهروز پس از کاشت نشاء 

مقداری از خاک اطراف نشاء را کنار گذاشته  کهیطوربه

 .اعمال گردید فرنگیگوجهو تیمارها به اطراف ریشه 

به دست  Giovaneبا استفاده از روش  کیوی هعصاره میو

میوه کیوی رسیده را پوست گرفته و  یلوگرمکآمد، یک 

با  همگن و یکنواخت شد و سپس کنمخلوط یلهوسبه

 درجه 4در آب در دمای  پلی وینیل پیرولیدین 0/7%

مایع رویی حاوی . گراد همگن و یکنواخت گردیدسانتی

 g توسط سانتریفیوژ در پکتین متیل استراز مهارکننده

 گرادیسانت درجه 4دقیقه در دمای  10 به مدت 10000

و روز از کاشت نشا  40پس از  .(2886گیووان  ) جدا شد

 گیاهان برداشت شدند.روز پس از پایان تیمار دهی  0

 فرنگیبرخی صفات ریختی در گیاه گوجه یریگاندازه

فرنگی گیاه گوجه گیاهی یهااندامو خشک  تروزن

بعد از پایان  .صورت گرفتبالفاصله بعد از برداشت 

 سنجش های هوایی گیاهان برداشت و جهتاندام ،تیمار

 به آزمایشگاه منتقل و فیزیولوژیکی پارامترهای از برخی

گراد نگهداری درجه سانتی -90و  -10در فریزر در دمای 

 شدند.

ی ریگاندازهبرای : گیاهاندام هوایی و خشک  تروزن

 تروزنو  جداشدههوایی از ریشه  ، ابتدا اندامتروزن

گرم با استفاده از ترازو  برحسبو اندام هوایی،  شهیر

Sartatius مدل A200S  ی ریگاندازهگرم  0002/0با دقت

 شد.

 

 از پس گیاهان تازه برگ و ریشه تهیه عصاره آنزیمی:

 (pH 9/6) پتاسیم فسفات بافر لیترمیلی دو با توزین،

 به هانمونه سازیهمگن از پس .درآمد هموژن صورتبه

 دمای چهار در و شد داده انتقال لیتریمیلی دو هاییالو

 21 مدت به g 20000سرعت  در گرادسانتی یدرجه

 که این شد جدا باالیی فاز سپس .شد سانتریفیوژ دقیقه

 کل پروتئین سنجشو  آنزیمی هایسنجش برای هعصار

 .گرفت قرار مورداستفاده نیز

 

 بلو برلیانت کوماسی گرممیلی 10:کل پروتئینارزیابی 

 10 سپس .شد حل درصد 86 اتانول لیترمیلی 0/21 در

 شد اضافه آن به درصد 90 اسید ارتوفسفریک لیتریمیل

 رسانیده لیترمیلی 100 به مقطر آب با کل حجم تیدرنها و
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 درجه چهار دمای در )برادفورد( شدهیهته و معرف شد

 تریلکرویم 200 نمونه هر شد. برای نگهداری گرادیسانت

 را مقطر آب یترل یکروم 100 و آمدهدستبه عصاره از

 فوق معرف از لیترمیلی پنج و ریخته شیآزمالوله یک در

دستگاه توسط محلول شاهد که حاوی  .شد اضافه آن به

 سپسمحلول برادفورد و آب مقطر بود تنظیم گردید 

 080 موجطول در اسپکتروفتومتر یلهیوسبه نمونه جذب

 برادفورد) شد خوانده دستگاه شاهد مقابل در نانومتر

2876). 
 

 آنزیم فعالیت میزان کاتاالز:ارزیابی فعالیت آنزیم 

 در پراکسید هیدروژن مقدار کاهش بررسی با کاتاالز

 واکنش که مخلوط لیترمیلی سه. شد انجام نانومتر 140

موالر میلی 00 پتاسیم فسفات بافرمیکرولیتر  1900 شامل

(9/6pH)،200 20 هیدروژن پراکسید تریل کرویم 

ه ب باشدمی آنزیمی عصاره یترل یکروم 200 و موالرمیلی

 140 در جذب تغییرات و اضافه شد آنزیمی یعصاره

با استفاده از دستگاه دقیقه  سه مدت به نانومتر

 ثبت ، آمریکا(unico، شرکت 1200مدل اسپکتروفتومتر )

 ره ازای به آنزیم واحد برحسب آنزیم فعالیت سپس. شد

 محاسبه شد هانمونهگرم پروتئین برای همه میلی

 .(2892دهیندسا )
 

این روش  در ارزیابی فعالیت آسکوربات پراکسیداز:

میلی موالر  00مخلوط واکنش حاوی بافر فسفات پتاسیم 

(7 pH،)       2/0 ژنهیاکسآبموالر، میلی 0/0 آسکوربات 

 میکرولیتر 200موالر و میلی EDTA 2/0موالر، میلی

عصاره آنزیمی بود. فعالیت آسکوربات بر اساس 

اکسیداسیون آسکوربیک اسید و کاهش در جذب، در 

با استفاده از نانومتر به مدت یک دقیقه  180 موجطول

، unico، شرکت 1200مدل دستگاه اسپکتروفتومتر )

 نوانعبه گیری شد. یک واحد فعالیت آنزیمیاندازه آمریکا(

آسکوربیک اسید را  مول کرویم 2مقدار آنزیمی است که 

 آنزیم فعالیت سپس در مدت یک دقیقه اکسید کند.

گرم پروتئین برای میلی هر ازای به آنزیم واحد برحسب

 .(2892ناکانو ) محاسبه شد هانمونههمه 
برای سنجش آنتوسیانین  :میزان آنتوسیانینارزیابی 

گرم از بافت تر برگ توسط محلول متانول اسیدی  2/0

در هاون چینی ساییده شد. عصاره حاصل به فالکون 

قرار  C˚ 4ساعت در تاریکی در دمای  14منتقل و به مدت 

 g 4000دقیقه در  20داده شد. نمونه فوق به مدت 

 میکرولیتر 200( شدند. سپس LC06سانتریفیوژ )مدل 

لروفرم جهت حذف کلروفیل به آن افزوده و جذب ک

نانومتر توسط  030 موجطولمحلول رویی در 

اسپکترفتومتر خوانده شد. با استفاده از نمودار استاندارد 

ها گلوکوزید غلظت نمونه-3-آنتوسیانین سیانیدین

 .نمونه محاسبه گردید ترمادهگرم در گرم برحسب میلی

ودار استاندارد جهت سنجش آنتوسیانین از نم

دیر ) گلوکوزید استفاده شد-3-آنتوسیانین، سیانیدین 

2002). 

 -با استفاده از معرف فولین: سنجش ترکیبات فنل کل

 3برگ با  بافت ترگرم  0/0گیری شد. سیکالته اندازه

از  میکرولیتر 300ساییده شد.  ٪90لیتر متانول میلی

معرف فولین  میکرولیتر 2000عصاره حاصل با 

دقیقه  0( ترکیب شد. پس از 20به  2)با نسبت  شدهقیرق

به آن اضافه شد و  ٪7کربنات سدیم  میکرولیتر 2100

دقیقه جذب آن با دستگاه اسپکترفتومتر در  80پس از 

گیری شد و با استفاده از نانومتر اندازه 760 موجطول

گ بر تروزنمنحنی استاندارد گالیک اسید و با توجه به 

گرم و حجم عصاره ترکیبات فنل کل بر اساس میلی

 سینگلتون) داسیدگالیک در گرم عصاره بیان گردی

2860). 

 

فاکتوریل، در  صورتبهآزمایش  آماری: وتحلیل یهتجز

تکرار انجام شد. برای  چهارقالب طرح کامل تصادفی و با 

 26 نسخه SPSSو  Excelی افزارهانرمتجزیه آماری از 
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ها با استفاده از آزمون استفاده شد. مقایسه میانگین

 .درصد انجام گردید 0دانکن در سطح احتمال 

 

 نتایج

واریانس  تجزیۀ :گل جالیزبر تعداد  عصاره کیویاثر 

و اثر متقابل زمان، عصاره کیوی  که اثر داد ها نشانداده

 بوده است داریمعنزمان و عصاره کیوی برتعداد جالیز 

 کاهش ،پژوهشاساس نتایج حاصل از این  بر .(2جدول )

عصاره کیوی  %200و  %00با غلظت  10گل جالیز در روز 

 10 در روزعصاره کیوی  (.2نمودار است ) شدهمشاهده

غلظت  30است. در روز  هنداشتجالیزی گل  تأثیری بر

داری یمعناز عصاره کیوی بر تعداد گل جالیز اثر  00%

آن باعث کاهش تعداد گل جالیز شده  %200نداشته و غلظت 

 .است

 

 تجزیۀ :گل جالیز زیست تودهبر  عصاره کیویاثر 

و زمان، عصاره کیوی  که اثر داد ها نشانواریانس داده

اثر متقابل زمان و عصاره کیوی بر زیست توده گل جالیز 

 هامیانگیننتایج مقایسه  .(2جدول ) بوده است داریمعن

 %200و  %00دو غلظت  30و  10در روز  که دهدمینشان 

 استعصاره کیوی باعث کاهش رشد گل جالیز شده 

عصاره کیوی  %200نیز غلظت  10. در روز (2نمودار )

 توانسته رشد گل جالیز را کاهش دهد.

 

طول اندام هوایی گیاه بر  عصاره کیویاثر 

 که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀفرنگی: گوجه

 و اثر متقابل زمان و عصاره کیویزمان، عصاره کیوی 

 .(2جدول ) نبوده است داریمعن طول اندام هواییبر 

 

گیاه وزن تر و خشک اندام هوایی بر  عصاره کیویاثر 

 که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ :فرنگیگوجه

و اثر متقابل زمان و عصاره کیوی زمان، عصاره کیوی 

 .(2جدول ) بوده است داریمعنوزن تر اندام هوایی  بر

 عصاره کیویتیمار  در هایانگینماز مقایسه حاصل  نتایج

 تروزن افزایش نشان داد که فرنگیگوجهاندام هوایی  تروزنبر 

عصاره کیوی در روز درصد از  200در غلظت  اندام هوایی

اثر  اثری بر وزن تر ساقه %00و غلظت  شدهمشاهده 10

اندام هوایی در  تروزن. (3)نمودار  نداشته است دارییمعن

 عصاره کیوی %200و  %00دو غلظت با  30و  10روزهای 

 است. داشته افزایش

زمان،  که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ      

 بوده داریمعنوزن خشک اندام هوایی  بر عصاره کیوی

ولی اثر متقابل زمان و عصاره کیوی بروزن خشک اندام 

وزن خشک ساقه در . (2جدول ) نبوده است داریمعنهوایی 

با  دارییمعنعصاره کیوی تفاوت در تیمار با  10روز 

 %00غلظت  10. در روز (3نمودار است )شاهد نداشته 

ولی  عصاره کیوی اثری بر وزن خشک ساقه نداشته

 وزنباعث افزایش وزن خشک ساقه شده است.  %200غلظت 

عصاره  %200و  %00با دو غلظت  30خشک اندام هوایی در روز 

 .کیوی افزایش داشته است

 

 هاواریانس داده تجزیۀ برگ: بر سطح عصاره کیویاثر 

و اثر متقابل زمان زمان، عصاره کیوی  که اثر داد نشان

جدول ) بوده است داریمعنو عصاره کیوی بر سطح برگ 

و  10فرنگی در روز اثر عصاره کیوی بر گیاه گوجه یبررس .(2

عصاره کیوی باعث افزایش سطح  %200و  %00تیمار  30

عصاره کیوی  %00غلظت  10برگ شده است. در روزهای 

 %200 غلظتداری نداشته و بر سطح برگ اثر معنی

عصاره کیوی باعث افزایش سطح برگ شده است )جدول 

3.) 

 

ا هواریانس داده تجزیۀطول ریشه: بر  عصاره کیویاثر 

و اثر متقابل زمان زمان، عصاره کیوی  که اثر داد نشان

 بوده است داریمعنریشه  بر طولو عصاره کیوی 

بر طول  حاصل از تیمار عصاره کیوی نتایج .(2جدول )

عصاره کیوی  %00غلظت  10در روز نشان داد که  ریشه

بر طول ریشه  %200غلظت  شده و طول ریشهباعث افزایش 

 هر دو غلظت 30و  10. در روز داری نداشته استاثر معنی
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باعث افزایش طول ریشه  (%200و  %00عصاره کیوی )

 (.3جدول است )شده 

واریانس  تجزیۀوزن تر ریشه: بر  عصاره کیویاثر 

و اثر متقابل زمان، عصاره کیوی  که اثر داد ها نشانداده

بوده  دارمعنیزمان و عصاره کیوی بر وزن تر ریشه 

( از %200 و %00غلظت )این پژوهش دو  در .(2جدول ) است

باعث افزایش  30و  10، 10عصاره کیوی در روزهای 

 .(3جدول است )فرنگی شده تر ریشه گوجهوزن

 

واریانس  تجزیۀ وزن خشک ریشهبر  عصاره کیویاثر 

و اثر متقابل زمان، عصاره کیوی  که اثر داد ها نشانداده

بوده  دارمعنیزمان و عصاره کیوی بر وزن خشک ریشه 

و  %00غلظت )عصاره کیوی با دو  یمارت .(2جدول ) است

باعث  30و  10، 10عصاره کیوی در روزهای  (200%

 (.3جدول است )افزایش وزن خشک ریشه شده 

 

گیاه  محتوای پروتئینبر  عصاره کیویاثر 

 که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ: فرنگیگوجه

و اثر متقابل زمان و عصاره کیوی زمان، عصاره کیوی 

نتایج مقایسه . (1جدول ) بوده است دارمعنیپروتئین برگ 

در پروتئین برگ افزایش  که دهدمینشان  هامیانگین

عصاره از  %200 و %00غلظت دو با  30و  10، 10 هایروز

واریانس  تجزیۀ .(4جدول است ) شدهمشاهده کیوی

و اثر متقابل زمان، عصاره کیوی  که اثر داد ها نشانداده

بوده  دارمعنیزمان و عصاره کیوی بر پروتئین ریشه 

ه ک دهدمینشان  هامیانگیننتایج مقایسه  .(2جدول ) است

 عصاره کیویتیمار با  در 10پروتئین ریشه در روز 

 %200نداشته است. غلظت  یداریمعننسبت به شاهد تفاوت 

باعث کاهش پروتئین ریشه شده  30 و 10عصاره کیوی در روز 

 10از عصاره کیوی در روز  %00. غلظت (4)جدول  است

افزایش  باعث 30اثری بر پروتئین ریشه نداشته و در روز 

 .پروتئین ریشه شده است

 

گیاه  فعالیت آنزیم کاتاالز بر عصاره کیویاثر 

 که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ: فرنگیگوجه

و اثر متقابل زمان و عصاره کیوی زمان، عصاره کیوی 

نتایج . (1جدول ) بوده است دارمعنیبر کاتاالز برگ 

فعالیت افزایش  که دهدیمتحقیق نشان حاصل از این 

 %00با دو غلظت  30و  10، 10 روزهایدر کاتاالز برگ 

 .(4)جدول  شده استمشاهده عصاره کیویاز  %200 و

زمان، عصاره  که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ

 ولی اثر متقابل زمان بوده دارمعنیبر کاتاالز ریشه  کیوی

 نبوده است دارمعنیو عصاره کیوی بر کاتاالز ریشه 

، 10 روزهایدر فعالیت کاتاالز ریشه کاهش  .(1جدول )

 عصاره کیویاز  %200 و %00با دو غلظت  30و  10

 شده است.مشاهده

 

فعالیت آنزیم آسکوربات  بر عصاره کیویاثر 

ها واریانس داده تجزیۀ: فرنگیگوجهگیاه  پراکسیداز

بر آسکوربات برگ  زمان، عصاره کیوی که اثر داد نشان

ولی اثر متقابل زمان و عصاره کیوی بر  بوده دارمعنی

 یبررس .(1جدول ) نبوده است دارمعنیآسکوربات برگ 

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز بر  عصاره کیویتیمار 

روز  در یویکعصاره  %200و  %00نشان داد که دو غلظت 

ثر ا برگ فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیدازبر  30 و 10

 %00غلظت  10. در روز (4)جدول  نداشته است داریمعنی

عصاره کیوی بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز 

 عصاره کیوی %200 داری نداشته و غلظتبرگ اثر معنی

فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز برگ  باعث افزایش

 است. شده

زمان،  که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ       

و اثر متقابل زمان و عصاره کیوی بر عصاره کیوی 

روز  در .(1جدول ) بوده است دارمعنیآسکوربات ریشه 

 آسکوربات پراکسیدازبر  از عصاره کیوی %00غلظت  10

فعالیت آن باعث افزایش  %200ریشه اثری نداشته و غلظت 

 .(4)جدول  شده استآسکوربات پراکسیداز ریشه آنزیم 

باعث افزایش  عصاره کیویاز  %00غلظت  10در روز 
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ریشه شده و غلظت  آسکوربات پراکسیدازفعالیت آنزیم 

آسکوربات پراکسیداز فعالیت آنزیم آن باعث کاهش  200%

عصاره کیوی اثری بر  30. در روز شده استریشه 

 .ستاآسکوربات پراکسیداز ریشه نداشته فعالیت آنزیم 

 

گیاه  فنل برگمحتوای  بر عصاره کیویاثر 

 که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ: فرنگیگوجه

و اثر متقابل زمان و عصاره کیوی زمان، عصاره کیوی 

نتایج حاصل از . (2جدول ) بوده است دارمعنیبر فنل 

که  برگ نشان داد فنلمحتوای  بر یویکعصاره تیمار 

با دو  30و  10، 10 روزهایدر محتوای فنل برگ افزایش 

 شده است.مشاهده عصاره کیویاز  %200 و %00غلظت 

 (.4جدول )

گیاه  آنتوسیانینمحتوای  بر عصاره کیویاثر 

 که اثر داد ها نشانواریانس داده تجزیۀ :فرنگیگوجه

و اثر متقابل زمان و عصاره کیوی زمان، عصاره کیوی 

نتایج . (2جدول ) بوده است دارمعنیبر آنتوسیانین 

 بر یویکعصاره تیمار ها در مقایسه میانگینحاصل از 

 محتوایکه افزایش برگ نشان داد  آنتوسیانینمحتوای 

 و %00با دو غلظت  10، 10 روزهایدر آنتوسیانین برگ 

در  .(4)جدول  شده استمشاهده عصاره کیویاز  200%

عصاره کیوی باعث افزایش  %00غلظت  30روز 

آن ب محتوای  %200آنتوسیانین برگ شده ولی غلظت 

 .نداشته است دارییمعنآنتوسیانین اثر 

 

 عصاره کیوی در تیمارو گل جالیز ی فرنگگوجهتجزیه واریانس پارامترهای رشد، فیزیولوژیکی  -1جدول 

        میانگین مربعات    

تعداد گل 

 جالیز

زیست 

توده گل 

 جالیز

وزن تر 

ساقه گوجه 

 فرنگی

وزن خشک 

ساقه گوجه 

 فرنگی

سطخ 

 برگ

طول 

 ساقه

طول 

 ریشه

وزن تر 

 ریشه

وزن خشک 

 ریشه
 فنل

آنتوسیان

 ین

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

0/28 ** 0/04 ** 0/41 ** 0/0023 * 31 ** 0/24 ns 26 ** 0/92 ** 0/007 * 890 ** 9371 ** 1 زمان 

2/6 ** 0/83 * 2/10 ** 0/0038 ** 06 ** 3/1 ns  04/6 ** 0/3 ** 0/09 ** 30900 ** 91110 ** 1 عصاره کیوی 

./44 ** 0/11 * 0/21 ** 0/0004 ns 10 ** 2/3 ns 6/0 * 0/17 * 0/000 * 2003 ** 33470 ** 4 کیوی *زمان 

020/0  003/0  016/0  0003/0  2.6 4/2  1/1  06/0  002/0  خطا 17 418 200 

24 7 0/22  6/8  3/24  3/23  8/24  8/24  0/26  9/4  7/6  ضریب تغییرات  

(%) 

 

 

 عصاره کیوی ی در تیمارفرنگگوجهتجزیه واریانس پارامترهای فیزیولوژیکی  -2جدول
   میانگین مربعات    

پروتئین 

 برگ

پروتئین 

 ریشه

کاتاالز 

 برگ

کاتاالز 

 ریشه

آسکوربات 

پراکسیداز 

 برگ

آسکوربات 

پراکسیداز 

 ریشه

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

 زمان 1 ** 0/031 * 0/0004 * 0/0067 ** 0/0380 ** 7306 ** 3766

 عصاره کیوی 1 ** 0/0016 ** 0/0022 ** 0/0906 ** 0/3201 ** 24960 ** 44009

1982 ** 23901 ** 0/0080 ** 0/0021 ns 0/003 ns 0/0001 ** 4 کیوی *زمان 

17 2241 0002/0  0020/0  002/0  0000/0  خطا 17 

3/6  6/21  8/4  0/20  1/26  6/22  (%) ضریب تغییرات  
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 عصاره کیوی بر تعداد و زیست توده گل جالیز اثر -1نمودار

 

 فرنگیپارامترهای رشد گوجهبر  گل جالیزعصاره کیوی و  اثر -3جدول 

عصاره  روز()زمان 

 )%(کیوی 

وزن خشک 

 (g)ریشه

وزن خشک 

 (g)ساقه 

 ریشه تروزن

(g) 
 ساقه تروزن

(g) 
 طول ریشه

(cm) 

 سطح برگ

)2(cm 

 طول ساقه

(cm) 

10 0 b 08/0 c 23/0 d 69/0 d 06/2 d 0/7 e 70/6 a 49/8 

10 00 b 09/0 bc 27/0 c 03/2 d 28/2 bc 0/20 b 70/8 a 23/8 

10 200 b 21/0 bc 10/0 c 81/2 bc 00/2 c 40/8 bc 10/8 a 70/7 

10 0 b 08/0 c 23/0 d 69/0 d 06/2 d 0/7 e 70/6 a 49/8 

10 00 b 22/0 c 23/0 bc 09/1 c 44/2 bc 8/8 de 10/7 a 00/8 

10 200 a 18/0 ab 11/0 c 94/2 c 48/2 bc 0/20 cd 10/9 a 00/9 

30 0 b 08/0 c 24/0 d 69/0 d 06/2 d 0/7 e 70/6 a 49/8 

30 00 a 31/0 ab 14/0 ab 64/1 b 79/2 a 1/24 bc 00/8 a 10/9 

30 200 b 22/0 a 30/0 a 87/1 a 01/1 b 21 a 7/20 a 23/8 
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 شه،پروتئین برگ و ریشه، کاتاالز برگ و ریشه، آسکوبات پراکسیداز برگ و ریبر  گل جالیزعصاره کیوی و  اثر -4جدول 

 فرنگیفنل و آنتوسیانین گوجه 

 

 زمان

(day) 

عصاره 

 کیوی

(%) 

 فنل برگ

 1-(mg g
FW) 

آنتوسیانین 

 mg g)- 1برگ

FW) 

آسکوربات 

پراکسیداز 

 ΔOD) ریشه

mg- protein) 

آسکوربات 

پراکسیداز 

 ΔOD) برگ

mg- protein) 

کاتاالز 

 ریشه

(ΔOD 
mg- 

protein) 

کاتاالز 

 برگ

(ΔOD 
mg- 

protein) 

پروتئین 

 ریشه

 1-g.(mg
FW) 

پروتئین 

 برگ

 1-g.(mg
FW) 

 0 d286 e129 d044/0 b033/0 a67/0 e043/0 b182 c326 

10 00 b182 d190 c064/0 b034/0 d23/0 c12/0 b143 a428 

 200 c140 b427 a210/0 b071/0 d22/0 b30 /0 b191 b360 

 0 d286 e129 d044/0 b033/0 a67/0 e043/0 b182 c326 

10 00 b199 c314 b200/0 b074/0 cd29/0 b30/0 bc118 a429 

 200 b190 a479 e033/0 a0264/0 cd11/0 d23/0 c286 a446 

 0 d286 e129 d044/0 b033/0 a67/0 e043/0 b182 c326 

30 00 a330 b403 d040/0 b066/0 b36/0 c12/0 a374 a402 

 200 c106 e140 d047/0 b0460/0 bc30/0 a09/0 c289 a416 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

گل جالیز به عنوان یک گیاه انگلی در حضور گیاه میزبان  

اما بررسی ؛ تحقیقات فراوانی انجام شده است

بیوشیمیایی این ارتباط کمتر مورد توجه قرار گرفته 

و نتایج  هادادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس . است

 یهاشاخصعصاره میوه کیوی بر  ین اثرمقایسه میانگ

 کمی رشد گل جالیز، نشان داد که میزان رشد گل جالیز

داشته  دارییمعن کاهشعصاره میوه کیوی  ر بادر تیما

و از  شودیمباعث کاهش میزان خسارت آن به میزبان  و

گل جالیز  .طرفی رشد گوجه فرنگی نیز افزایش می یابد.

و ریشه حقیقی  فاقد رنگیزه های فتوسنتزی کهییازآنجا

کامالً به میزبان وابسته است و آب و مواد غذایی  باشدیم

انتقال آب و مواد غذایی  .کندیمخود را از میزبان دریافت 

با جذب آب،  و از میزبان به انگل به اثبات رسیده است

مواد غذایی و مواد معدنی از میزبان باعث خسارت 

که  شودیگیاه میزبان م کاهش رشدی ظاهری، پژمردگ

این نتایج همسو با نتایج حاصل از پژوهش ما در مورد 

  باشدیفرنگی همسو مکمی رشد گیاه گوجه یهاشاخص

 . (2888پرس )

 یفرنگگوجهگیاه  اگل جالیز ب پژوهش همزیستی یندر ا 

افزایش محتوای  منجر بهه کیوی در حضور عصار

، فنل و دانیاکسیآنت یهامیآنزفعالیت پروتئین، 

 شهری دانیاکسیآنت یهامیآنزبرگ و کاهش آنتوسیانین 

 یهاگونهدر حذف  هایمآنز. با توجه به نقش شده است

 االًاحتمدر ریشه  هایمآنزفعال اکسیژن این کاهش فعالیت 

این مطلب است که در حضور عصاره کیوی  دهندهنشان

ره کیوی در بوده است. عصا یترمناسبگیاه در شرایط 

ی آنزیم هایاکسیدانیآنتش فعالیت اندام هوایی با افزای

یمی غیر آنز هایاکسیدانیآنتاالز و پراکسیداز و مانند کات

ن را ژفعال اکسی یاگونهیانین توانسته مانند فنل و آنتوس

آسکوربات پراکسیداز در  رسدیمکاهش دهد. به نظر 

 آزاد نقش اصلی از خود نشان نداده هاییکالرادکاهش 

م کاتاالز آنزی یرتأثبه آب بیشتر تحت  یژنهاکسآبتبدیل  و

ل و آزاد توسط فن هاییکالرادفی سایر بوده از طر

بررسی پارامترهای  .اندشدهآنتوسیانین خاموش 

فیزیولوژی گیاهان میزبان گل جالیز در حضور ترکیباتی 

 ه است.مانند عصاره کیوی گزارش نشد
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 نهایی گیرییجهنت

 عصاره کیوی نشان داد که نتایج حاصل از این پژوهش 

انع از مآنزیم پکتین متیل استراز  مهارکنندهفعال کردن  با

ی از طرف شده است یفرنگگوجهنفوذ گل جالیز به ریشه 

ده شآنزیمی و غیر آنزیم  هایاکسیدانیآنتباعث افزایش 

در کاهش خسارات ناشی از در این میان نقش مهمی را و 

 ایفا کرده است. تنش زیستی
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