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چکیده
به منظور بررسی تاثیر باکتريهاي محرک رشد و ماده دگرآسیب چاودار بر کنترل گلجالیز ،آزمایشی در بخش
گلدانی ،به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع
طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه به اجرا درآمد .هدف از انجام این مطالعه تعیین حساسیت ارقام مختلف گوجهفرنگی به
آلودگی گلجالیز ،تعیین پاسخ گلجالیز به ترشحات گیاه میزبان در حضور گیاه دگرآسیب چاودار و تعیین تاثیر
باکتريهاي محرک رشد بر رشد گوجهفرنگی و کاهش خسارت گل جالیز بود .تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از ارقام
سوپراسترینبی و سیوند گوجهفرنگی ،ماده دگرآسیب چاودار ،جدایههاي باکتري (باکتري محرک رشد) شامل INR7,

 P2, B71و  E11میباشند .نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع رقم سیوند نسبت به سوپراسترینبی رقم حساسی در
برابر حمله گل جالیز بود .در رقم سوپراسترینبی ،زمانی که از ماده دگرآسیب چاودار و باکتريهاي محرک رشد ،B71
 E11و  INR7به صورت تلفیقی استفاده شد ،کاهش حمله گلجالیز مشاهده شد .در گیاه گوجهفرنگی حضور باکتريهاي
محرک رشد باعث افزایش تعداد و وزن میوه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه شد .اما حضور و عدم حضور ماده
دگرآسیب چاودار تاثیري بر عملکرد صفات مورد بررسی گوجهفرنگی نداشت .ماده دگرآسیب چاودار تاثیر زیادي بر
کاهش آلودگی گلجالیز نداشت ،اما باکتريهاي محرک رشد به ویژه  INR7باعث کاهش حمله گلجالیز و افزایش عملکرد
گوجهفرنگی شدند.
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Abstract
This greenhouse study was conducted to evaluate the effect of plant probiotics and allelopathic
rye on control of branched broomrape in two tomato cultivars. Treatments were arranged in
factorial based on a completely randomized design with four replications in research greenhouse of
Razi University, Kermanshah. The goal of this study was to determine the susceptibility of tomatoes
to attack broomrape, the response of the host plant discharges in the presence of broomrape
allelopathic plant rye and the effect of probiotics on tomato growth and reducing broomrape were.
Treatments were tomato cultivars Sivand and Super Strain B, plant probiotics isolates of INR7, P2,
B71 and E11 and adding plant materials of rye. Results of this study showed that Sivand was more
susceptible than Super Strain B to infection by broomrape so that by using rye and B71, E11, INR7
resulted in significant reduction in broomrape infestation. All tested plant probiotics increased the
shoot and root weight as well as fruit yield of tomato while adding plant materials of rye had no
effect of tomato growth. However, rye only had a slight positive effect on the control of broomrape
invasion. Using plant probiotics, particularly INR7, had a significant effect on controlling
broomrape and increasing tomato yield.
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 افزایش کمیت، بنابراین توجه به کشت گوجهفرنگی.دارد

مقدمه

و کیفیت محصول آن یکی از ضروریات است (مین

)Lycopersicum esculentum Mill( گوجه فرنگی

 ده کشور برتر از نظر سطح زیر.)2003 باشی معینی

از نظر مصرف تازهخوري و تولید فراوردههاي

، ترکیه، هند، چین:کشت و تولید گوجهفرنگی عبارتند از

 جایگاه ویژهاي در بین محصوالت کشاورزي،صنعتی
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مصر ،آمریکا ،ایتالیا ،ایران ،نیجریه ،اسپانیا و مکزیک

درصد علفهاي هرز را تا هشت هفته بعد از کاشت

(مینباشی معینی  .)2003یکی از مهمترین مشکالت

گوجهفرنگی کنترل کرد ،که تاکنون ،تحقیقات متعددي

کشت گوجهفرنگی در ایران حمله علفهرز انگلی

توانایی چاودار جهت کنترل علفهاي هرز را به اثبات

به این محصول است (فخري و مظاهري

رسانده است (تولستن و بریستروم  .)5688بقایاي

 .)5688شدت آلودگی این انگل در ایران به گونهاي است

چاودار در خاک مواد شیمیایی آزاد میکنند که نزدیک

که در برخی موارد زارعین زمین مورد کشت را رها

سطح خاک انباشته گردیده و از جوانهزنی و رشد برخی

میسازند .به دلیل بیولوژي خاص گلجالیز و بر خالف

از علفهاي هرز جلوگیري می نماید .این مواد از

سایر علفهاي هرز ،مشاهده آن در روي سطح خاک

تراوشهاي ساقه چاودار ،جدا و شناسایی شدند

هنگامی است که خسارت عمدهاي به گیاه میزبان وارد

(پرویس و همکاران  .)5681بارنز و همکاران ()5689

شده است ،از این رو کنترل آن راهکارهاي ویژهاي را

نشان دادند که بقایاي چاودار ،به ویژه علفهاي هرز

میطلبد .عالوه بر آن ،دامنه میزبانی گلجالیز وسیع

پهن برگ یکساله را به خوبی کنترل مینماید .معموال

بوده و در یک برنامه کنترل باید میزبانهاي متنوعی

چاودار زمستانه در بسیاري از سیستمهاي کشاورزي

مورد ارزیابی قرار گیرند (مینباشی معینی .)2003

یا محصوالت باغی ،مورد استفاده قرار میگیرد و بر

گلجالیز

یکی از روشهاي مدیریت علفهاي هرز استفاده از

حسب شرایط خاک طی  30تا  21روز قادر به کنترل

پدیده دگرآسیبی می باشد .دگرآسیبی به اثرات مستقیم

رشد علفهاي هرز می باشد .پروبیوتیکهاي گیاهی یا

و غیر مستقیم مواد شیمیایی دگرآسیب آزاد شده به

باکتريهاي محرک رشد گیاهی یک سري باکتريها

محیط توسط یک گونه گیاهی روي گونه گیاهی مجاور

هستند که به تعداد زیاد در منطقه اطراف ریشه گیاه

گفته می شود (پرز-گارسیا و همکاران  .)2055بعضی

یافت میشوند و به عبارتی خود را با ریشه گیاهان

از علفهاي هرز و گیاهان زراعی داراي خواص

سازگار کردهاند .آنها به قبال مواد غذایی که از گیاه

دگرآسیبی بوده و می توان با استفاده بهینه و مطلوب از

میگیرند ،خدماتی از جمله افزایش فراهمی برخی مواد

آنها ،علفهاي هرز را تا میزان قابل توجهی کنترل کرد

غذایی و تحریک کنندههاي رشد گیاهی مثل هورمونها

(پرویس و همکاران  .)5681مواد شیمیایی دگرآسیب در

را نیز براي گیاه ارائه میدهند (شریفی و همکاران

بذر ،برگ ،ریشه ،ساقه ،میوه ،ریزوم ،گل و دانه گرده

 .)2008از طرف دیگر این عوامل با مهار عوامل مهاجم

موجود است ،ولی بیشتر در یک یا دو اندام تولید

باعث حفظ سالمت گیاه نیز میشوند (مبروک و

میشود و بر جوانهزنی ،طول ریشه هاي فرعی ،رشد

همکاران  .)2002به عنوان مثال جدایههاي از جنس

کل گیاه و سایر فرآیندهاي گیاهی تاثیر میگذارد (کروز

 Pseudomonasباعث کاهش ظهور گلجالیز در باقال

و همکاران  .)2000همچنین گزارش شده است ترکیبات

شده است (پرز و اورمنو-نونز  .)5665مزایاي عوامل

دگرآسیب مختلف باعث چوب پنبهاي شدن و مسدود

باکتريهاي محرک رشد نسبت به روشهاي شیمیایی

شدن عناصر چوبی میگردد (مالیک  .)2001از مهمترین

پایداري زیاد آنها در طول زمان است؛ چرا که این

کاربردهاي دگرآسیبی میتوان به استفاده از بقایاي

عوامل قدرت تکثیر و استقرار در شرایط مختلف را

آنها در جلوگیري از جوانهزنی ،استقرار و رشد علف

دارند .از طرف دیگر این موجودات ریز مواد فعال خود

هرز اشاره کرد (نجفی و همکاران .)2009

را به صورت دائم و در تماس نزدیک با بیمارگر ترشح

بقایاي چاودار ( )Secale cereale L.خرد شده

میکنند و در همان غلظت تولید شده موثر هستند (راشل

وقتی روي بستر گوجهفرنگی قرار گرفت ،تا بیش از 90

 .)5661بنابراین هدف از انجام این آزمایش تعیین
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امیری ،نصرتی ..

حساسیت ارقام مختلف گوجهفرنگی به آلودگی توسط

گلدان شدند .واحدهاي آزمایشی شامل گلدانهایی به

گلجالیز منشعب ،تعیین پاسخ گلجالیز به ترشحات گیاه

قطر  22و ارتفاع  20سانتیمتر و حجم سه کیلوگرم

میزبان در حضور گیاه دگرآسیب چاودار و تعیین تاثیر

شامل سه قسمت خاک  ،ماسه نرم و شسته شده و

باکتريهاي محرک رشد بر رشد گوجهفرنگی و کاهش

ورمی کمپوست ب نسبت  5 :5 :2بودند ،همچنین به هر

خسارت گل جالیز میباشد.

گلدان مقدار  20میلی گرم بذر گلجالیز منشعب اضافه
شد که بذرها در پاییز  5364از مزارع گوجهفرنگی
آلوده جمعآوري شدند .همچنین بعد از آماده شدن نشاء

مواد و روشها
به منظور بررسی تاثیر ماده دگرآسیب چاودار و

گوجهفرنگی براي تهیه سوسپانسیون ،جدایههاي

)Bacillus pumilis

باکتري که از کلکسیون باکتريهاي گیاهی دانشگاه

Bacillus ( B71 ،)Bacillus megaterium( P2 ،)INR7

رازي تهیه شدند؛ به این ترتیب اجراء گردید که ابتدا

 )sp.و  } )Bacillus licheniformis( E11بر کاهش

جدایههاي باکتري شامل دو جدایه تجاري Bacillus

آلودگی گوجهفرنگی توسط گلجالیز ،آزمایشی در

 ،)Bacillus megaterium( P2 ،)pumilis) INR7و دو

گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

جدایه بومی  )Bacillus sp.( B71و Bacillus ( E11

دانشگاه رازي کرمانشاه در سال  5364اجرا شد.

 )licheniformisدر پتريدیشهاي حاوي محیط کشت

آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی

آگار غذایی ( )NA5به روش خطی کشت داده شدند و به

با چهار تکرار در بخش گلدانی اجرا شد .در این آزمایش

مدت  48ساعت در دماي  21درجه سلسیوس نگهداري

عوامل مورد مطالعه شامل ارقام گوجهفرنگی (سیوند و

شدند .یک لوپ کامل باکتري از این محیط کشت به

سوپراسترینبی) ،پودر ماده دگرآسیب چاودار و

ارلنهاي حاوي  500میلیلیتر از محیط مایع آبگوشت

جدایههاي باکتري ( ) INR7, P2, B71, E11بودند.

غذایی ( )NB2منتقل شده و به مدت  24ساعت در

همچنین تیمار شاهد (بدون اضافه کردن ماده دگرآسیب

شرایط ذکر شده در باال نگهداري شدند .پس از

و باکتريها) نیز در ازمایش گنجانده شد .به منظور تهیه

سانتریفوژ کردن سوسپانسیون باکتري در  1000دور

ماده دگرآسیب چاودار (زمان برداشت قبل از به ساقه

در دقیقه و به مدت پنج دقیقه سوسپانسیون باکتري با

رفتن) ،اندامهاي هوایی آن جمع آوري و پس از تمیز

سرم فیزیولوژیک (هشت گرم در لیتر  )NaClبه غلظت

کردن ،در سایه خشک و سپس توسط آسیاب خرد

 5×506تهیه شد و ریشههاي نشاء را به مدت  20دقیقه

شدند .مقدار ماده خشک مورد استفاده شده در هر

در سوسپانسیون قرار داده و در نهایت به گلدان اصلی

گلدان (نه گرم چاودار تا عمق  50سانتیمتري هر گلدان

انتقال داده شدند (منوویولنت و اواللد-پورتگال .)2002

مخلوط شد) بر اساس میزان ماده خشک تولیدي این

پس از ظهور گلجالیز در گلدان گوجهفرنگی نمونههایی

گیاهان پس از برداشت و در مرحله اي که میتوان آن

از گلجالیز تهیه و تعداد ساقه اصلی شمارش و وزن

ها را به عنوان کود سبز به زمین برگرداند ،تعیین شد

خشک آنها با قرار دادن در آون با دماي  21درجه

که به ترتیب معادل  3800کیلوگرم ماده خشک چاودار

سلسیوس به مدت  22ساعت تعیین شد .در طول فصل

در یک هکتار بود (الئوریولت و کیرکسی .)2004

رشد به مدت  30روز صفات تعداد میوه ،وزن میوه به

باکتريهاي محرک رشد {

در تهیه نشاء از سینی نشاء با بستر پرالیت استفاده

طور میانگین پنج میوه انتخاب و توزین گردید و در

شد و بذر دو رقم گوجهفرنگی سیوند و سوپراسترینبی
کشت و حدود  30روز بعد از نشاءکاري آماده انتقال به

Nutrient Agar
Nutrient Broth

1
2
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انتهاي فصل رشد وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاه

میوه و وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی و وزن

گوجهفرنگی (خشک کردن در آون با دماي  21درجه به

خشک ساقه اصلی ،نیز معنیدار بود .همچنین اثر

مدت  22ساعت قرار داده شد) اندازهگیري شد .تجزیه

باکتري بر همه صفات مورد مطالعه گوجهفرنگی تاثیر

وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهاي  SAS 9.1و

معنیداري داشت .همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان

رسم نمودارها با استفاده از نرمافزار  EXCELانجام

داد که برهمکنش رقم × ماده دگرآسیب اثر معنیداري

شد .مقایسه میانگین با استفاده از آزمون ( LSDدر

بر همه صفات مورد بررسی (به جز تعداد میوه

سطح احتمال یک درصد) انجام شد.

گوجهفرنگی و تعداد ساقه اصلی گلجالیز) داشت.
برهمکنش رقم × باکتري ،برهمکنش ماده دگرآسیب ×

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس (جدول  )5نشان داد که اثر
رقم بر همه صفات مورد بررسی (به جز تعداد تعداد
میوه) معنیدار بود ،اثر ماده دگرآسیب بر صفات وزن

باکتري و برهمکنش رقم × ماده دگرآسیب × باکتري بر
همه صفات مورد مطالعه گوجهفرنگی و گلجالیز از اثر
معنیداري برخوردار بود.

جدول  -1نتایج تجریه واریانس صفات گوجهفرنگی و گل جالیز در پاسخ به گیاه دگرآسیب چاودار و باکتریهای محرک
رشد
گل جالیز

گوجه فرنگی

وزن
منابع تغییر

درجه

وزن خشک

وزن خشک

تعداد ساقه

خشک

اندام هوایی

ریشه

اصلی

ساقه

**36/32

**30/05

**508/08

2/55ns

*51/54
**54/80

تعداد میوه

وزن میوه

رقم

5

0/20 ns

**4335/91

**82/36

ماده دگرآسیب

5

0/20ns

**452/28

**421/82

5/22ns

4

*3/15

**2331/04

**49/32

**4/31

**50/55

رقم × ماده دگرآسیب

5

4/01ns

**1252/45

**491/19

**20/69

0/05ns

**48/40

رقم × باکتري

4

**50/99

**5993/51

**254/25

**3/19

**1/02

**55/28

ماده دگرآسیب × باکتري

4

**22/31

*24/99

**548/92

*2/20

**50/39

**50/26

رقم × ماده دگرآسیب × باکتري

4

**20/20

**295/36

**80/66

*5/11

**8/20

**58/81

خطا

90

14/10

5589/23

562/25

21/24

42/21

25/21

51/85

2/30

8/02

52/216

58/50

54/31

آزادي

اصلی

باکتري

ضریب تغییرات ()%

تعداد میوه گوجهفرنگی

سیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار و باکتريهاي

نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که باالترین

 P2و  B71بدست آمد (جدول .)2در رقم سیوند

تعداد میوه در رقم سیوند در عدم حضور ماده

تیمارهاي عدم حضور ماده دگرآسیب × باکتري ،P2

دگرآسیب و استفاده از باکتري  P2و کمترین آن در رقم

چاودار × عدم حضور باکتري و چاودار × باکتري E11

امیری ،نصرتی ..
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نسبت به سوپراسترینبی از برتري محسوسی

دگرآسیب چاودار × عدم حضور باکتري) کمترین وزن

برخوردار بودند .در رقم سوپراسترینبی در عدم

میوه را داشتند .در رقم سیوند حضور ماده دگرآسیب

حضور ماده دگرآسیب × باکتري  INR7نسبت به رقم

چاودار تاثیر معنیداري در افزایش وزن میوه داشت

سیوند از تعداد میوه بیشتري برخوردار بود .در رقم

(جدول  .)2در هر دو رقم سیوند و سوپراسترینبی

سوپراسترینبی در عدم حضور باکتري تعداد میوه

استفاده از ماده دگرآسیب گاهی باعث افزایش و گاهی

کمتري نسبت به حضور باکتري حاصل شد .در رقم

کاهش وزن میوه را به دنبال داشت ،همچنین استفاده از

سیوند تیمارهاي مختلف اثرات متفاوتی داشتند ،گاهی

باکتريها در هر دو رقم گوجهفرنگی باعث افزایش وزن

حضور ماده دگرآسیب × باکتري و گاهی عدم حضور

میوه گوجهفرنگی شد.

ماده دگرآسیب × باکتري برتري داشت .در رقم
سوپراسترینبی استفاده از ماده دگرآسیب تاثیري بر

وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی

تعداد میوه نداشت ،درحالی که استفاده از باکتريها

نتایج نشان داد که باالترین وزن خشک اندام هوایی

تاثیر خوبی در افزایش تعداد میوه داشتند (جدول .)2

در رقم سیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار ×

باکتريهاي محرک رشد مشابه با کودهاي شیمیایی

باکتري  ،E11کمترین آن در رقم سیوند در عدم حضور

احتماال از طریق فراهم نمودن مواد غذایی براي

ماده دگرآسیب × باکتري  B71بود (جدول  .)2در رقم

گوجهفرنگی سبب تخفیف اثرات منفی گلجالیز به

سیوند در تیمار چاودار ×  ، E11چاودار ×  P2و چاودار

عملکرد گوجهفرنگی میشوند .مریم و ساوان کیتن کوم

× عدم حضور باکتري نسبت به سوپراسترینبی از وزن

( )2004گزارش کردند کاربرد کود هاي اوره معادل

خشک اندام هوایی بیشتري برخوردار بود .در رقم

 229و  202کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار و

سوپراسترینبی تیمار عدم حضور ماده دگرآسیب ×

نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم معادل  202کیلوگرم

 INR7و ماده دگرآسیب چاودار ×  INR7نسبت به

نیتروژن خالص در هکتار بیشترین تاثیر را در کاهش

سیوند از وزن خشک اندام هوایی بیشتري برخوردار

خسارت گلجالیز و افزایش رشد گیاه گوجهفرنگی

بود .در رقم سوپراسترینبی استفاده از ماده دگرآسیب

داشتند.

چاودار و باکتري  INR7نسبت به سایر باکتريها و
عدم حضور باکتري از وزن خشک اندام هوایی باالتري

وزن میوه گوجهفرنگی

برخوردار بود ،درحالی که در رقم سیوند در عدم

باالترین وزن میوه در رقم سیوند در حضور ماده

حضور ماده دگرآسیب چاودار و باکتري  INR7از وزن

دگرآسیب چاودار × باکتري  E11و  ،P2کمترین آن در

خشک اندام هوایی کمتري برخوردار بود .در رقم

عدم حضور ماده دگرآسیب × باکتري  B71در رقم

سیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار و باکتريهاي

سوپراسترینبی بود (جدول  .)2در رقم سوپراسترینبی

 E11و  P2تاثیر مثبتی بر افزایش وزن خشک

زمانی که از باکتري  B71در حضور و عدم حضور

گوجهفرنگی داشت .ویندندت و همکاران ( )5669نشان

ماده دگرآسیب استفاده شد ،کمترین وزن میوه تولید

دادند ،که استفاده از خاکپوش زنده حاصل چاودار و

شد ،این درحالی بود که در حضور باکتريهاي ،INR7

ماشک عملکرد گوجهفرنگی را به طور معنی داري (دو

 P2و  E11در عدم حضور ماده دگرآسیب بیشترین

برابر) نسبت به کاشت معمول آن افزایش داد .همچنین

وزن میوه تولید شد .در رقم سیوند اکثر تیمارها (به جز

در رقم سیوند در عدم حضور ماده دگرآسیب × باکتري

تیمار عدم حضور ماده دگرآسیب ×  INR7و ماده

 B71و  INR7کاهش عملکرد ماده خشک گوجهفرنگی را

برهمکنش چاودار ( )Secale cereale L.و باکتریهای محرک رشد بر کنترل گل جالیز....
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به دنبال داشت .در رقم سوپراسترین بی در حضور و

سایر تیمارها افزایش ماده خشک گوجهفرنگی را به

عدم حضور ماده دگرآسیب × باکتري  INR7نسبت به

دنبال داشت (جدول .)2

وزن خشک ریشه گوجهفرنگی

عدم حضور باکتري و باکتريهاي  B71و  P2بود

نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که باالترین وزن

(جدول  .)2در اکثر تیمارها رقم سیوند نسبت به

خشک ریشه در رقم سیوند در حضور ماده دگرآسیب

سوپراسترینبی از وزن خشک ریشه بیشتري

چاودار و باکتري  E11و کمترین آن در رقم

برخوردار بود .در رقم سوپراسترینبی در زمان

سوپراسترینبی در حضور ماده دگرآسیب چاودار و

حضور چاودار نسبت به عدم حضور آن از وزن ریشه

141
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کمتري برخوردار بود ،اما در رقم سیوند ماده

سوپراسترینبی و سیوند در عدم حضور ماده

دگرآسیب چاودار تاثیر زیادي بر رشد ریشه به جا

دگرآسیب و حضور باکتري  INR7تعداد ساقه گل

نگداشته بود .کونایک ( )5682گزارش داد علت کاهش

جالیز کمتري تولید شد ،در حالی که در حضور ماده

ارتفاع و رشد هوایی گیاهانی که در معرض مواد

دگرآسیب چاودار و باکتري  INR7از باالترین تعداد

دگرآسیب قرار گرفته بودند را کاهش تقسیم سلولی،

ساقه گل جالیز برخوردار بود .در هردو رقم

کاهش تحریک رشد ریشه و ممانعت از جذب عناصر

گوجهفرنگی حضور و عدم حضور ماده دگرآسیب

غذایی دانست .در رقم سوپراسترینبی در حضور ماده

چاودار گاهی باعث افزایش و گاهی کاهش تعداد ساقه

دگرآسیب چاودار و باکتري  INR7نسبت به سایر

گلجالیز شد .در هر دو رقم گوجهفرنگی تاثیر

باکتريها از وزن ریشه باالتري برخوردار بود ،که

باکتريهاي  E11و  INR7متفاوت بود؛ گاهی باعث

نشان دهنده تاثیر خوب باکتري  INR7بر رشد ریشه

افزایش و گاهی باعث کاهش تعداد ساقه گلجالیز شد،

است .در رقم سیوند در حضور و صرف نظر از ماده

اما باکتري  B71به ویژه در حضور ماده دگرآسیب

دگرآسیب چاودار و استفاده از باکتري  P2از تاثیر

چاودار موجب کاهش تعداد ساقه گلجالیز شد .نتاج یک

خوبی بر روي رشد ریشه برخوردار بود ،این درحالی

پژوهش نشان داد که باکتري استرپتومایسز باعث

بود که در رقم سیوند در حضور و صرف نظر از ماده

کاهش  10درصدي جوانهزنی گلجالیز و کاهش 42

دگرآسیب ،باکتريهاي  E11و  P2بیشترین وزن خشک

درصدي ظهور گلجالیز میشود .این باکتري نیز تولید

ریشه را سبب شدند.

انزیم دفاعی  POXرا به صورت قابل توجهاي باال برد
(چن و همکاران .)2059

تعداد ساقه گلجالیز
نتایج تاثیر تیمارهاي مورد بررسی بر تعداد ساقه

وزن خشک گلجالیز

گل جالیز نشان داد که باالترین تعداد ساقه گلجالیز در

طبق نتایج جدول ( )3در رقم سیوند در حضور

رقم سیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار و باکتري

چاودار و باکتري  E11باالترین وزن خشک گل جالیز و

 E11و کمترین آن در رقم سوپراسترینبی در عدم

در رقم سوپراسترینبی در حضور چاودار و

حضور چاودار و باکتري  INR7بدست آمد (جدول .)3

باکتريهاي  B71و  E11و عدم حضور ماده دگرآسیب

رقم سیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار و باکتري

× باکتري  INR7کمترین وزن خشک را به دنبال داشتند.

 B71نسبت به سایر تیمارها از تعداد ساقه کمتري

در رقم سوپراسترینبی تیمار چاودار و باکتري E11

برخوردار بود ،این درحاالی بود که در رقم

نسبت به سیوند از وزن خشک کمتري برخوردار بود.

سوپراسترینبی در حضور چاودار و باکتري E11

در رقم سوپراسترینبی در حضور ماده دگرآسیب

نسبت به سایر تیمارها از تعداد ساقه گلجالیز کمتري

چاودار و باکتري  E11و  B71نسبت به سایر باکتريها

برخوردار بود .هافمن و همکاران ( )5663نشان دادند که

وزن کمتر گل جالیز مشاهده شد .وستون و دوک (

بقایاي بعضی گیاهان مثل ماشک گل خوشهاي داراي

 ،)2003بورگوس و تالبرت ( )2000و دهیما و همکاران

خاصیت دگرآسیبی در خاک میباشد ،و بعد از برداشت

( )2009گزارش دادند که ترکیبات شیمیایی چاودار به

ترکیباتی نظیر اسید فنولیک آزاد میکنند که روي جوانه

دولپه ايهاي یکساله ریز بذر و گراسها آسیب وارد

زنی بسیاري از علفهاي هرز اثر منفی دارد .در ارقام

نموده ولی براي گیاهان زراعی داراي بذور درشت

برهمکنش چاودار ( )Secale cereale L.و باکتریهای محرک رشد بر کنترل گل جالیز....
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همچون ذرت ( )Zea maysو سویا ( )Glycine maxخطر

بود .حضور ماده دگرآسیب و باکتريها در رقم سیوند

کمتري دارند .در رقم سوپراسترینبی در عدم حضور

موجب افزایش وزن خشک گلجالیز شد ،این درحالی

ماده دگرآسیب و باکتري  ،INR7وزن خشک گل جالیز

بود که در رقم سوپراسترینبی ،حضور ماده دگرآسیب

کمتري برخوردار بود .در رقم سیوند در حضور

چاودار و باکتريهاي  E11 ،B71و  INR7کاهش وزن

چاودار و باکتري  E11وزن خشک گل جالیز بیشتر

خشک گلجالیز را به دنبال داشتند .سیلر و همکاران
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امیری ،نصرتی ..
Vicia

دگرآسیب چاودار تاثیري بر عملکرد صفات مورد

 ، )faba L.نخودفرنگی ( ،)Pisum sativumخلر

بررسی گوجهفرنگی نداشت .همچنین ماده دگرآسیب

( )2005گزارش دادند که لگومهایی مانند باقال (

( )Lathyrus sativusو نخود ( )Cicer arietinumدر
مقایسه با شاهد ،جوانهزنی گونه  crenataگل جالیز را
کاهش دادند ،که بیانگر آن است که گونههاي لگوم منابع
خوبی از مواد دگرآسیبی هستند و میتوانند در کنترل
گلجالیز به کار گرفته شوند.
نتیجهگیری کلی
نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع رقم سیوند
نسبت به سوپراسترینبی رقم حساستري در برابر
حمله گل جالیز میباشد .در رقم سوپراسترینبی زمانی
که از ماده دگرآسیب چاودار و باکتري  E11 ،B71و
 INR7به صورت تلفیقی استفاده شد ،حمله گلجالیز
کاهش یافت .حضور باکتريها باعث افزایش تعداد میوه،
وزن میوه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه
گوجهفرنگی شد .اما حضور و عدم حضور ماده

چاودار تاثیر معنیداري بر کاهش آلودگی گلجالیز
نداشت ،اما باکتريها و به ویژه  INR7باعث کاهش
حمله گلجالیز و افزایش عملکرد گوجهفرنگی در حضور
گلجالیز شدند ،بطوریکه عدم استفاده از باکتري افزایش
جمعیت گلجالیز را درپی داشت .با توجه به این نتایج
توصیه میشود در سایر تحقیقات از گیاهانی که
خاصیت دگرآسیبی باالیی دارند استفاده شود تا
راهحلی اقتصادي و سازگار با محیط زیست براي
کاهش آلودگی گلجالیز پیدا شود .نکته اي که باید از
نظر مدیریتی در نظر گرفت این است که این مقدار
کاهش در تعداد ساقه و وزن خشک گل جالیز با کاربرد
گیاه دگرآسیب و جدایههاي باکتري براي مدیریت این
علف هرز انگلی کافی نیست .این گیاه انگلی بذور ریزي
دارد که دوره خواب دارد و در مورد گیاه انگلی آستانه
اقتصادي معنا ندارد و نباید گذاشت به بذر برسد.
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