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 چکیده

آزمایشی در بخش  ،جالیزو ماده دگرآسیب چاودار بر کنترل گل هاي محرک رشدباکتريظور بررسی تاثیر به من

گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع تکرار در  چهارگلدانی، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با 

فرنگی به تعیین حساسیت ارقام مختلف گوجه مطالعه نجام اینهدف از ابه اجرا درآمد.  طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه

و تعیین تاثیر ب چاودار جالیز به ترشحات گیاه میزبان در حضور گیاه دگرآسیجالیز، تعیین پاسخ گلگل آلودگی

از ارقام تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند  .بودگل جالیز فرنگی و کاهش خسارت بر رشد گوجه هاي محرک رشدباکتري

INR7 , شامل( باکتري محرک رشد)هاي باکتري فرنگی، ماده دگرآسیب چاودار، جدایهبی و سیوند گوجهسترینسوپرا

71, B2P  11وE بی رقم حساسی در در مجموع رقم سیوند نسبت به سوپراستریننشان داد که این مطالعه نتایج باشند. می

، B71 هاي محرک رشدباکتريکه از ماده دگرآسیب چاودار و زمانی  ،بیجالیز بود. در رقم سوپراسترین برابر حمله گل

E11  وINR7 هاي باکتريفرنگی حضور گوجهگیاه در  شد.مشاهده جالیز به صورت تلفیقی استفاده شد، کاهش حمله گل

شد. اما حضور و عدم حضور ماده  وزن خشک اندام هوایی و ریشه وزن میوه و د وباعث افزایش تعدا محرک رشد

فرنگی نداشت. ماده دگرآسیب چاودار تاثیر زیادي بر سیب چاودار تاثیري بر عملکرد صفات مورد بررسی گوجهدگرآ

 و افزایش عملکردجالیز باعث کاهش حمله گل INR7به ویژه  هاي محرک رشدباکتريجالیز نداشت، اما گلآلودگی کاهش 

 . ندفرنگی شدگوجه
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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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 مقدمه

 (Lycopersicum esculentum Mill) فرنگی گوجه    

هاي د فراوردهخوري و تولیاز نظر مصرف تازه

اي در بین محصوالت کشاورزي هصنعتی، جایگاه ویژ

رنگی، افزایش کمیت فکشت گوجه ارد. بنابراین توجه بهد

مین ) و کیفیت محصول آن یکی از ضروریات است

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

فرنگی عبارتند از: چین، هند، ترکیه، کشت و تولید گوجه
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 مصر، آمریکا، ایتالیا، ایران، نیجریه، اسپانیا و مکزیک

ین مشکالت یکی از مهمتر (.2003باشی معینی مین)

هرز انگلی علففرنگی در ایران حمله کشت گوجه

فخري و مظاهري ) است به این محصولجالیز  گل

اي است لودگی این انگل در ایران به گونهشدت آ (.5688

زارعین زمین مورد کشت را رها  که در برخی موارد

جالیز و بر خالف سازند. به دلیل بیولوژي خاص گلمی

سطح خاک ، مشاهده آن در روي هاي هرزسایر علف

اي به گیاه میزبان وارد ههنگامی است که خسارت عمد

اي را این رو کنترل آن راهکارهاي ویژه شده است، از

جالیز وسیع . عالوه بر آن، دامنه میزبانی گلطلبدمی

هاي متنوعی در یک برنامه کنترل باید میزبان بوده و

 .(2003ی معینی باشمین) مورد ارزیابی قرار گیرند

هاي هرز استفاده از ت علفهاي مدیرییکی از روش

پدیده دگرآسیبی می باشد. دگرآسیبی به اثرات مستقیم 

و غیر مستقیم مواد شیمیایی دگرآسیب آزاد شده به 

محیط توسط یک گونه گیاهی روي گونه گیاهی مجاور 

 (. بعضی2055گارسیا و همکاران -پرز)گفته می شود 

 خواص داراي گیاهان زراعی و هرز هاياز علف

 از مطلوب و بهینه با استفاده توان می و بوده دگرآسیبی

کرد  کنترل توجهی میزان قابل تا را هرز هايعلف ها،آن

 در دگرآسیب (. مواد شیمیایی5681پرویس و همکاران )

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

 تولید دو اندام یا یک در ولی بیشتر است، موجود

 رشد ریشه هاي فرعی، طول زنی،جوانه بر و شودمی

کروز )گذارد گیاهی تاثیر می سایر فرآیندهاي و گیاه کل

ترکیبات  است شده گزارش همچنین(. 2000و همکاران 

 مسدود و شدن ايپنبه چوب باعث مختلفدگرآسیب 

ن تریز مهما(. 2001مالیک )گردد می چوبی شدن عناصر

توان به استفاده از بقایاي می دگرآسیبیکاربردهاي 

زنی، استقرار و رشد علف ها در جلوگیري از جوانهآن

 (. 2009نجفی و همکاران هرز اشاره کرد )

خرد شده ( .Secale cereale L)ودار بقایاي چا      

 90فرنگی قرار گرفت، تا بیش از وقتی روي بستر گوجه

هفته بعد از کاشت  هشت هاي هرز را تادرصد علف

دي تاکنون، تحقیقات متعد ، کهفرنگی کنترل کردگوجه

هاي هرز را به اثبات توانایی چاودار جهت کنترل علف

(. بقایاي 5688تولستن و بریستروم )رسانده است 

کنند که نزدیک چاودار در خاک مواد شیمیایی آزاد می

برخی زنی و رشد ح خاک انباشته گردیده و از جوانهسط

این مواد از  هاي هرز جلوگیري می نماید.از علف

هاي ساقه چاودار، جدا و شناسایی شدند تراوش

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

هاي هرز د که بقایاي چاودار، به ویژه علفنشان دادن

معموال  نماید.برگ یکساله را به خوبی کنترل می پهن

هاي کشاورزي سیاري از سیستمودار زمستانه در بچا

گیرد و بر والت باغی، مورد استفاده قرار مییا محص

روز قادر به کنترل  21تا  30حسب شرایط خاک طی 

یا هاي گیاهی پروبیوتیک .هاي هرز می باشدرشد علف

ها یک سري باکتريهاي محرک رشد گیاهی باکتري

ه ریشه گیا اطرافدر منطقه  هستند که به تعداد زیاد

ن شوند و به عبارتی خود را با ریشه گیاهایافت می

مواد غذایی که از گیاه  قبالاند. آنها به سازگار کرده

از جمله افزایش فراهمی برخی مواد خدماتی ، گیرندمی

 هاهاي رشد گیاهی مثل هورمونغذایی و تحریک کننده

شریفی و همکاران )دهند ه ارائه میرا نیز براي گیا

هاجم طرف دیگر این عوامل با مهار عوامل م. از (2008

)مبروک و  شوندباعث حفظ سالمت گیاه نیز می

هاي از جنس جدایه به عنوان مثال. (2002همکاران 

Pseudomonas جالیز در باقال باعث کاهش ظهور گل

 یاي عوامل (. مزا5665نونز -پرز و اورمنو)شده است 

یمیایی هاي شنسبت به روش هاي محرک رشدباکتري

پایداري زیاد آنها در طول زمان است؛ چرا که این 

را  مختلفعوامل قدرت تکثیر و استقرار در شرایط 

مواد فعال خود  موجودات ریزدارند. از طرف دیگر این 

را به صورت دائم و در تماس نزدیک با بیمارگر ترشح 

راشل )کنند و در همان غلظت تولید شده موثر هستند می

این آزمایش تعیین  نجامبنابراین هدف از ا .(5661
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توسط ی گآلودفرنگی به حساسیت ارقام مختلف گوجه

جالیز به ترشحات گیاه ، تعیین پاسخ گلمنشعب جالیزگل

 و تعیین تاثیر چاودارمیزبان در حضور گیاه دگرآسیب 

فرنگی و کاهش بر رشد گوجههاي محرک رشد باکتري

 باشد.خسارت گل جالیز می

 

 هامواد و روش

چاودار و گرآسیب داده به منظور بررسی تاثیر م

 (Bacillus pumilis } هاي محرک رشدباکتري

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

sp. و )E11 (Bacillus licheniformis )} کاهش بر 

در آزمایشی  ،جالیزگلفرنگی توسط آلودگی گوجه

گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

اجرا شد.  5364در سال اه دانشگاه رازي کرمانش

تصادفی  کامالدر قالب طرح آزمایش بصورت فاکتوریل 

در این آزمایش اجرا شد. تکرار در بخش گلدانی  چهاربا 

سیوند و فرنگی )ارقام گوجهشامل مورد مطالعه  عوامل

و  چاودار آسیبدگرماده (، پودر بیسوپراسترین

ند. ( بود INR7, P2, B71, E11هاي باکتري )جدایه

تیمار شاهد )بدون اضافه کردن ماده دگرآسیب  همچنین

 هیبه منظور تهها( نیز در ازمایش گنجانده شد. باکتريو 

به ساقه )زمان برداشت قبل از دگرآسیب چاودار ماده 

هاي هوایی آن جمع آوري و پس از تمیز اندام ،(رفتن

 خردکردن، در سایه خشک و سپس توسط آسیاب 

در هر  هخشک مورد استفاده شد ند. مقدار مادهشد

سانتیمتري هر گلدان  50تا عمق  چاودارگرم  نهگلدان )

این  میزان ماده خشک تولیديمخلوط شد( بر اساس 

توان آن گیاهان پس از برداشت و در مرحله اي که می

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

خشک چاودار کیلوگرم ماده  3800که به ترتیب معادل 

 (.2004)الئوریولت و کیرکسی  در یک هکتار بود

در تهیه نشاء از سینی نشاء با بستر پرالیت استفاده  

بی فرنگی سیوند و سوپراسترینشد و بذر دو رقم گوجه

روز بعد از نشاءکاري آماده انتقال به  30کشت و حدود 

به  هاییگلدان شامل آزمایشی واحدهايگلدان شدند. 

حجم سه کیلوگرم  و مترسانتی 20 ارتفاع و 22 قطر

 و شده شسته و نرم ماسه ، خاک قسمت سه شامل

به هر  ، همچنینبودند 5: 5: 2 نسبت ب کمپوست ورمی

اضافه منشعب  جالیزلبذر گمیلی گرم  20مقدار  گلدان

فرنگی از مزارع گوجه 5364در پاییز  که بذرها شد

نشاء  آماده شدنز بعد ا مچنینهآوري شدند. جمعآلوده 

 هايجدایه ،براي تهیه سوسپانسیونفرنگی گوجه

گیاهی دانشگاه هاي که از کلکسیون باکتريباکتري 

ابتدا که  گردیداجراء به این ترتیب  رازي تهیه شدند؛

 Bacillus جدایه تجاري دو شاملهاي باکتري جدایه

pumilis) INR7،)P2  (Bacillus megaterium و ،)دو 

 E11 (Bacillus( و .Bacillus sp) B71 ومیجدایه ب

licheniformisهاي حاوي محیط کشت دیشپتري ( در

( به روش خطی کشت داده شدند و به 5NAآگار غذایی )

درجه سلسیوس نگهداري  21ساعت در دماي  48مدت 

باکتري از این محیط کشت به  شدند. یک لوپ کامل

یع آبگوشت لیتر از محیط مامیلی 500هاي حاوي ارلن

ساعت در  24( منتقل شده و به مدت 2NBغذایی )

شرایط ذکر شده در باال نگهداري شدند. پس از 

دور  1000سانتریفوژ کردن سوسپانسیون باکتري در 

در دقیقه و به مدت پنج دقیقه سوسپانسیون باکتري با 

( به غلظت NaClگرم در لیتر  هشتسرم فیزیولوژیک )
دقیقه  20اي نشاء را به مدت هتهیه شد و ریشه 5×650

در سوسپانسیون قرار داده و در نهایت به گلدان اصلی 

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

هایی فرنگی نمونهگوجه در گلدانجالیز پس از ظهور گل

و وزن شمارش جالیز تهیه و تعداد ساقه اصلی از گل

درجه  21با دماي ها با قرار دادن در آون خشک آن

فصل  طولساعت تعیین شد. در  22سلسیوس به مدت 

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

در  میوه انتخاب و توزین گردید و پنجطور میانگین 

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

درجه به  21فرنگی )خشک کردن در آون با دماي گوجه

. تجزیه گیري شدعت قرار داده شد( اندازهسا 22مدت 

و SAS  9.1ها با استفاده از نرم افزارهاي وتحلیل داده

انجام  EXCEL افزاررسم نمودارها با استفاده از نرم

در ) LSDمقایسه میانگین با استفاده از آزمون  .شد

 انجام شد. (درصد یکسطح احتمال 

 

 بحث نتایج و

( نشان داد که اثر 5نتایج تجزیه واریانس )جدول 

مورد بررسی )به جز تعداد تعداد  همه صفاتبر  رقم

بر صفات وزن ماده دگرآسیب دار بود، اثر معنیمیوه( 

وزن و  فرنگیگوجه اندام هوایی میوه و وزن خشک

اثر بود. همچنین دار ، نیز معنیخشک ساقه اصلی

فرنگی تاثیر بر همه صفات مورد مطالعه گوجه باکتري

نتایج تجزیه واریانس نشان همچنین . اري داشتدمعنی

داري ماده دگرآسیب اثر معنی× داد که برهمکنش رقم 

)به جز تعداد میوه  مورد بررسیصفات همه بر 

داشت. جالیز( گل اصلی فرنگی و تعداد ساقهگوجه

× برهمکنش ماده دگرآسیب  ،باکتري× برهمکنش رقم 

بر باکتري ×  ماده دگرآسیب× و برهمکنش رقم باکتري 

از اثر  جالیزو گل فرنگیهمه صفات مورد مطالعه گوجه

 داري برخوردار بود. معنی

 

 

 فرنگیگوجه تعداد میوه

نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که باالترین 

حضور ماده تعداد میوه در رقم سیوند در عدم 

و کمترین آن در رقم  P2باکتري دگرآسیب و استفاده از 

هاي باکتريسیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار و 

P2  وB71 (. در رقم سیوند 2بدست آمد )جدول

، P2باکتري × تیمارهاي عدم حضور ماده دگرآسیب 

 E11باکتري × و چاودار باکتري عدم حضور × چاودار 

 

حرک های مباکتریدر پاسخ به گیاه دگرآسیب چاودار و فرنگی و گل جالیز ریانس صفات گوجهتجریه وانتایج  -1جدول 

 رشد

  گوجه فرنگی  گل جالیز 

وزن 

خشک 

ساقه 

 اصلی

تعداد ساقه 

یاصل  

 وزن خشک

 ریشه

وزن خشک 

 اندام هوایی
هتعداد میو وزن میوه   

درجه 

 آزادي
 منابع تغییر

508/08** 30/05** 36/32** 82/36** 4335/91** 0/20 ns 5  رقم  

51/54* 2/55ns 5/22ns 421/82** 452/28** 0/20ns 5  ماده دگرآسیب  

تريباک 4 *3/15 **2331/04 **49/32 **4/31 **50/55 **54/80     

48/40** 0/05ns 20/69** 491/19** 1252/45** 4/01ns 5  ماده دگرآسیب  ×رقم   

باکتري   ×رقم  4 **50/99 **5993/51 **254/25 **3/19 **1/02 **55/28    

باکتري   ×ماده دگرآسیب  4 **22/31 *24/99 **548/92 *2/20 **50/39 **50/26    

باکتري   ×ماده دگرآسیب  ×رقم  4 **20/20 **295/36 **80/66 *5/11 **8/20 **58/81    

21/25  21/42  24/21  25/562  23/5589  10/14   خطا  90 

31/54  50/58  216/52  02/8  30/2  85/51    )%( ضریب تغییرات  
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بی از برتري محسوسی نسبت به سوپراسترین

بی در عدم برخوردار بودند. در رقم سوپراسترین

نسبت به رقم  INR7باکتري × حضور ماده دگرآسیب 

سیوند از تعداد میوه بیشتري برخوردار بود. در رقم 

تعداد میوه باکتري بی در عدم حضور سوپراسترین

حاصل شد. در رقم باکتري کمتري نسبت به حضور 

مختلف اثرات متفاوتی داشتند، گاهی  سیوند تیمارهاي

و گاهی عدم حضور باکتري × حضور ماده دگرآسیب 

برتري داشت. در رقم باکتري × ماده دگرآسیب 

بی استفاده از ماده دگرآسیب تاثیري بر سوپراسترین

ها باکتريتعداد میوه نداشت، درحالی که استفاده از 

(. 2دول تاثیر خوبی در افزایش تعداد میوه داشتند )ج

مشابه با کودهاي شیمیایی  محرک رشدهاي باکتري

احتماال از طریق فراهم نمودن مواد غذایی براي 

جالیز به فرنگی سبب تخفیف اثرات منفی گلگوجه

شوند. مریم و ساوان کیتن کوم فرنگی میعملکرد گوجه

( گزارش کردند کاربرد کود هاي اوره معادل 2004)

روژن خالص در هکتار و کیلو گرم نیت 202و  229

کیلوگرم  202نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم معادل 

نیتروژن خالص در هکتار بیشترین تاثیر را در کاهش 

فرنگی جالیز و افزایش رشد گیاه گوجهخسارت گل

 داشتند.

 

 فرنگیگوجه وزن میوه

باالترین وزن میوه در رقم سیوند در حضور ماده 

، کمترین آن در P2و  E11باکتري × دگرآسیب چاودار 

در رقم  B71باکتري × عدم حضور ماده دگرآسیب 

بی (. در رقم سوپراسترین2بی بود )جدول سوپراسترین

در حضور و عدم حضور  B71باکتري زمانی که از 

ماده دگرآسیب استفاده شد، کمترین وزن میوه تولید 

 ،INR7هاي باکتريشد، این درحالی بود که در حضور 

P2  وE11 ترین در عدم حضور ماده دگرآسیب بیش

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

و ماده  INR7× تیمار عدم حضور ماده دگرآسیب 

( کمترین وزن باکتريعدم حضور × دگرآسیب چاودار 

میوه را داشتند. در رقم سیوند حضور ماده دگرآسیب 

افزایش وزن میوه داشت داري در چاودار تاثیر معنی

بی (. در هر دو رقم سیوند و سوپراسترین2)جدول 

استفاده از ماده دگرآسیب گاهی باعث افزایش و گاهی 

 کاهش وزن میوه را به دنبال داشت، همچنین استفاده از

ث افزایش وزن فرنگی باعها در هر دو رقم گوجهباکتري

 فرنگی شد.میوه گوجه

 

 فرنگیوجهگ وزن خشک اندام هوایی

باالترین وزن خشک اندام هوایی داد که نتایج نشان 

× ضور ماده دگرآسیب چاودار در رقم سیوند در ح

، کمترین آن در رقم سیوند در عدم حضور E11باکتري 

. در رقم (2)جدول  بود B71باکتري × ماده دگرآسیب 

و چاودار  P2× ، چاودار  E11× سیوند در تیمار چاودار 

بی از وزن نسبت به سوپراسترینباکتري عدم حضور  ×

خشک اندام هوایی بیشتري برخوردار بود. در رقم 

 ×تیمار عدم حضور ماده دگرآسیب بی سوپراسترین

INR7  و ماده دگرآسیب چاودار ×INR7  نسبت به

تري برخوردار سیوند از وزن خشک اندام هوایی بیش

رآسیب ماده دگ استفاده ازبی بود. در رقم سوپراسترین

ها و باکترينسبت به سایر   INR7باکتري و چاودار 

ام هوایی باالتري از وزن خشک اندباکتري عدم حضور 

درحالی که در رقم سیوند در عدم  ،برخوردار بود

از وزن  INR7باکتري چاودار و حضور ماده دگرآسیب 

در رقم  خشک اندام هوایی کمتري برخوردار بود.

 هايباکتريو  سیب چاودارسیوند در حضور ماده دگرآ

E11  وP2  تاثیر مثبتی بر افزایش وزن خشک

نشان  (5669)و همکاران  ویندندت .فرنگی داشتگوجه

چاودار و  حاصلزنده  خاکپوشاستفاده از  که ،دادند

فرنگی را به طور معنی داري )دو ماشک عملکرد گوجه

همچنین  برابر( نسبت به کاشت معمول آن افزایش داد.

باکتري × قم سیوند در عدم حضور ماده دگرآسیب در ر

B71  وINR7 فرنگی را کاهش عملکرد ماده خشک گوجه
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در رقم سوپراسترین بی در حضور و به دنبال داشت. 

نسبت به  INR7باکتري × عدم حضور ماده دگرآسیب 

را به فرنگی یش ماده خشک گوجهافزاسایر تیمارها 

 . (2)جدول  داشتدنبال 

 
 

 فرنگی گوجه خشک ریشهوزن 

باالترین وزن که  نشان داداین بخش از مطالعه نتایج 

خشک ریشه در رقم سیوند در حضور ماده دگرآسیب 

و کمترین آن در رقم  E11باکتري چاودار و 

بی در حضور ماده دگرآسیب چاودار و سوپراسترین

 بود P2و  B71 هايباکتريو باکتري عدم حضور 

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

تري بی از وزن خشک ریشه بیشسوپراسترین

بی در زمان برخوردار بود. در رقم سوپراسترین

ن ریشه از وز حضور چاودار نسبت به عدم حضور آن
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در رقم سیوند ماده کمتري برخوردار بود، اما 

بر رشد ریشه به جا  زیاديدگرآسیب چاودار تاثیر 

گزارش داد علت کاهش  (5682) ککوناینگداشته بود. 

ارتفاع و رشد هوایی گیاهانی که در معرض مواد 

 دگرآسیب قرار گرفته بودند را کاهش تقسیم سلولی،

رشد ریشه و ممانعت از جذب عناصر تحریک کاهش 

بی در حضور ماده در رقم سوپراسترین غذایی دانست.

نسبت به سایر  INR7باکتري و دگرآسیب چاودار 

ا از وزن ریشه باالتري برخوردار بود، که هباکتري

بر رشد ریشه  INR7باکتري  تاثیر خوب نشان دهنده 

ماده  صرف نظر ازدر حضور و  . در رقم سیونداست

از تاثیر  P2باکتري استفاده از دگرآسیب چاودار و 

، این درحالی خوبی بر روي رشد ریشه برخوردار بود

ماده  نظر ازصرف و  در رقم سیوند در حضور بود که

بیشترین وزن خشک  P2و  E11 هايباکتري ،دگرآسیب

 . سبب شدندریشه را 

 

 جالیز تعداد ساقه گل

نتایج تاثیر تیمارهاي مورد بررسی بر تعداد ساقه 

جالیز در باالترین تعداد ساقه گل گل جالیز نشان داد که

باکتري و رقم سیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار 

E11  بی در عدم آن در رقم سوپراسترین کمترینو

(. 3جدول بدست آمد ) INR7باکتري حضور چاودار و 

باکتري رقم سیوند در حضور ماده دگرآسیب چاودار و 

B71  نسبت به سایر تیمارها از تعداد ساقه کمتري

در رقم  ، این درحاالی بود کهبرخوردار بود

 E11باکتري بی در حضور چاودار و سوپراسترین

الیز کمتري جبه سایر تیمارها از تعداد ساقه گلنسبت 

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

داراي اي گل خوشهبقایاي بعضی گیاهان مثل ماشک 

و بعد از برداشت  ،باشدخاصیت دگرآسیبی در خاک می

که روي جوانه  کنندترکیباتی نظیر اسید فنولیک آزاد می

رقام ادر  .هاي هرز اثر منفی داردفزنی بسیاري از عل

بی و سیوند در عدم حضور ماده سوپراسترین

گل تعداد ساقه  INR7باکتري دگرآسیب و حضور 

، در حالی که در حضور ماده تولید شدکمتري جالیز 

از باالترین تعداد  INR7باکتري دگرآسیب چاودار و 

در هردو رقم  ساقه گل جالیز برخوردار بود.

ی حضور و عدم حضور ماده دگرآسیب فرنگگوجه

چاودار گاهی باعث افزایش و گاهی کاهش تعداد ساقه 

فرنگی تاثیر در هر دو رقم گوجه جالیز شد.گل

گاهی باعث  ؛متفاوت بود INR7و  E11 هايباکتري

جالیز شد، افزایش و گاهی باعث کاهش تعداد ساقه گل

 به ویژه در حضور ماده دگرآسیب B71باکتري اما 

نتاج یک  جالیز شد.ب کاهش تعداد ساقه گلچاودار موج

باکتري استرپتومایسز باعث پژوهش نشان داد که 

 42جالیز و کاهش زنی گلدرصدي جوانه 10کاهش 

. این باکتري نیز تولید شودمیجالیز درصدي ظهور گل

اي باال برد ل توجهرا به صورت قاب POXانزیم دفاعی 

 (.2059 )چن و همکاران

 

 جالیزوزن خشک گل

در رقم سیوند در حضور  (3)طبق نتایج جدول 

باالترین وزن خشک گل جالیز و  E11باکتري چاودار و 

در حضور چاودار و بی در رقم سوپراسترین

عدم حضور ماده دگرآسیب  و E11و  B71 هايباکتري

. کمترین وزن خشک را به دنبال داشتند INR7باکتري × 

 E11باکتري بی تیمار چاودار و در رقم سوپراسترین

سیوند از وزن خشک کمتري برخوردار بود. نسبت به 

بی در حضور ماده دگرآسیب در رقم سوپراسترین

ها باکترينسبت به سایر  B71و  E11باکتري چاودار و 

وستون و دوک )  وزن کمتر گل جالیز مشاهده شد.

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

( گزارش دادند که ترکیبات شیمیایی چاودار به 2009)

ها آسیب وارد هاي یکساله ریز بذر و گراسدولپه اي

 درشت  بذور  داراي  زراعی   براي گیاهان  ولی  نموده 
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خطر ( Glycine max)و سویا ( Zea mays)همچون ذرت 

بی در عدم حضور کمتري دارند. در رقم سوپراسترین

، وزن خشک گل جالیز INR7باکتري و  ماده دگرآسیب

کمتري برخوردار بود. در رقم سیوند در حضور 

وزن خشک گل جالیز بیشتر  E11باکتري چاودار و 

ها در رقم سیوند باکتريبود. حضور ماده دگرآسیب و 

جالیز شد، این درحالی موجب افزایش وزن خشک گل

بی، حضور ماده دگرآسیب بود که در رقم سوپراسترین

کاهش وزن  INR7و  B71 ،E11هاي باکتريچاودار و 

جالیز را به دنبال داشتند. سیلر و همکاران خشک گل
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 Vicia) باقالهایی مانند ( گزارش دادند که لگوم2005)

faba L.) نخودفرنگی ، (Pisum sativum)خلر ، 

(Lathyrus sativus) ( و نخودCicer arietinum در )

گل جالیز را  crenataنی گونه زمقایسه با شاهد، جوانه

هاي لگوم منابع کاهش دادند، که بیانگر آن است که گونه

توانند در کنترل خوبی از مواد دگرآسیبی هستند و می

 جالیز به کار گرفته شوند.گل

 

 گیری کلینتیجه

 در مجموع رقم سیوندنتایج این مطالعه نشان داد که 

در برابر  تريبی رقم حساسنسبت به سوپراسترین

بی زمانی در رقم سوپراسترین .باشدمیحمله گل جالیز 

و  B71 ،E11باکتري که از ماده دگرآسیب چاودار و 

INR7 جالیز به صورت تلفیقی استفاده شد، حمله گل

میوه،  دها باعث افزایش تعداباکتري حضور کاهش یافت.

وزن میوه و وزن خشک اندام هوایی و ریشه 

ا حضور و عدم حضور ماده فرنگی شد. امگوجه

دگرآسیب چاودار تاثیري بر عملکرد صفات مورد 

ماده دگرآسیب  همچنینفرنگی نداشت. بررسی گوجه

جالیز گلآلودگی بر کاهش  داريمعنیتاثیر  چاودار

باعث کاهش  INR7 به ویژه ها وباکتري ، اماداشتن

در حضور  فرنگیگوجهو افزایش عملکرد جالیز گلحمله 

افزایش باکتري عدم استفاده از  ند، بطوریکهشد لیزجاگل

با توجه به این نتایج جالیز را درپی داشت. جمعیت گل

شود در سایر تحقیقات از گیاهانی که توصیه می

خاصیت دگرآسیبی باالیی دارند استفاده شود تا 

حلی اقتصادي و سازگار با محیط زیست براي راه

نکته اي که باید از  جالیز پیدا شود.کاهش آلودگی گل

این مقدار  مدیریتی در نظر گرفت این است کهنظر 

کاهش در تعداد ساقه و وزن خشک گل جالیز با کاربرد 

هاي باکتري براي مدیریت این جدایهو  دگرآسیبگیاه 

علف هرز انگلی کافی نیست. این گیاه انگلی بذور ریزي 

ستانه دارد که دوره خواب دارد و در مورد گیاه انگلی آ

 .اقتصادي معنا ندارد و نباید گذاشت به بذر برسد
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