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تعيين واكنش بذر گلجاليز ( )Orobanche aegyptiacaنسبت به گياهان مختلف
Investigation on response of Egyptian broomrape (Orobanch aegyptiaca) seed to different
plants
*1

بتول صمداني
چكيده:

گياه انگلی گلجاليز یكی از علفهای هرز مهم مشكلساز است كه باعث كاهش زیاد عملكرد بسياری از گياهان
میگردد .در این تحقيق در شرایط كشت مایع در آزمایشگاه ميزان جوانهزنی بذر گلجاليز و اتصال آن به ریشه
گياهان بررسی شد .همچنين در گلخانه اثر این گياهان در شرایط كشت مخلوط و تناوب با گوجهفرنگی روی
جوانهزنی گلجاليز بررسی شد .برای این منظور از گياهان پنبه ( ،)Gossypium hirsutumآفتابگردان (Helianthus

) ،annuusسویا ( ،)Glycine maxماشکگلخوشهای ( ،)Vicia villosaماش ( )Vigna rediataو یونجه ()Medicago sativa
در آزمایشگاه و در گلخانه عالوه بر این گياهان از گندم ( ،)Triticum aestivumجو ( )Hordeum vulgareو چاودار
( )Secale cerealeاستفاده شد .گوجهفرنگی ( )Lycopersicum esculentumبهعنوان شاهد در نظر گرفته شد .در
آزمایشگاه تمام گياهان مورد آزمایش توانستند از  %10تا  %70باعث جوانهزنی بذر گلجاليز گردند .در گوجهفرنگی،
پنبه و آفتابگردان همانند گياهان ميزبان ميزان اتصال بيش از جوانهزنی بود .یونجه ،سویا ،ماش و ماشکگلخوشهای
همانند گياهان تله و یا ميزبان تله عمل كردند ،بهطوریكه یونجه اصالً اتصالی نشان نداد و در سویا ،ماش و ماشک-
گلخوشهای ميزان جوانهزنی خيلی بيش از اتصال بود .نتایج آزمایشهای گلخانهای نشان داد كه پنبه و آفتابگردان
در كشت مخلوط باعث كاهش ساقههای گلجاليز شدند ،ولی در كشت تناوبی باعث افزایش تعداد توبركول بر روی
ریشه گوجهفرنگی گردیدند .سویا ،ماش و ماشکگلخوشهای نسبت به گياهان دیگر موردبررسی در كشت مخلوط
باعث تحریک ساقه دهی گلجاليز و تشكيل توبركول روی ریشه گوجهفرنگی شدند و یونجه در تناوب باعث افزایش
تعداد توبركول شد؛ بنابراین به نظر میرسد واكنش جوانهزنی گلجاليز نسبت به گياهان مختلف بسته به شرایط
محيطی تفاوت میكند .در هر دو سيستم كشت مخلوط و تناوب تمام گياهان موردبررسی وزن خشک گلجاليز را
كاهش دادند .در كشت مخلوط این كاهش بين  25تا  95درصد و در تناوب بين  31تا  57درصد بود .گونههای تيره
گرامينه در كشت مخلوط تأثير زیادی روی كاهش تعداد و وزن خشک بوتههای گلجاليز داشتند ،ولی از سوی دیگر
موجب كاهش شدید وزن خشک ریشه و اندام هوایی گوجهفرنگی نيز شدند .بااینحال استفاده از آنها در تناوب
باعث كاهش وزن خشک گلجاليز گردید ،درحالیكه روی وزن خشک قسمت هوایی گوجهفرنگی اثر كاهشی نشان
نداد .با توجه به نتایج به نظر میرسد كه استفاده از گياهان مختلف بهعنوان گياهان تله و یا ميزبان تله برای كاهش
جوانهزنی گلجاليز میتواند در سيستمهای مدیریت تلفيقی كنترل گلجاليز گنجانده شود.
واژههای كليدی :گياهان ميزبان ،گياهان تله ،جوانهزنی ،اتصال به ميزبان

مقدمه

گلجاليز ( )Orobanche aegyptiacaاز

گياهان دولپهای وسيع بوده و در كشتهای

گياهان انگلي ميباشد كه دامنه ميزباني آن در ميان

آفتابگردان ،گلرنگ ،بادمجان ،گوجهفرنگي،
تاریخ پذیرش1394/10/07 :

تاریخ دریافت1394/05/19 :
 -1موسسه گياهپزشكي كشور ،بخش تحقيقات علف های هرز ،تهران ،ایران
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توتون ،عدس ،باقال ،نخود ،كلزا و هویج دیده شده

انگههل بههيش از  %90از دوره زنههدگي خههود را زیههر

است .وجود گلجاليز  O. aegyptiacaاز بسياری

خاک ميگذراند ،ازاینرو كنتهرل آن مشهكل مهي-

از كشورها بهویژه جنوب اروپا و كشورهای

باشهد .بههذر گههلجههاليز فقههط در پاسههخ بههه ترشههحات

خاورميانه گزارششده و در سالهای اخير به

گياهان ميزبان برای جوانهزني تحریك مهيگهردد و

كشورهای استراليا ،آمریكا ،مكزیك ،كوبا و

اتصههال برقههرار م هيكنههد (.)Vurro et al., 2006

اروپای مركزی نيز سرایت نموده است (Boulet et

گياهیههای گهلجهاليز بدهد از جوانههزنهي بههوسهيله

).al., 2002; Hershenhorn et al., 2009

هوستوریوم با گياهان ميزبان ارتباط برقرار ميكننهد.

در ایران نيز در برخي از نواحي كشور مانند

گلجاليز بيشتر عمهر خهود را در زیهر خهاک سهپری

استانهای تهران ،گلستان ،سمنان و خراسان بهویژه

ميكند یدني جایي كه جوانهزنهي گهلجهاليز ،تمهایز

در كشتزارهای گوجهفرنگي و توتون مشاهدهشده

هوستوریوم از ریشه ه ،نفوذ هوستوریوم بهه ميزبهان،

است .خسارت این گياه انگلي بسته به شرایط و

برقراری ارتباط آوندی با ميزبان ،كسب مواد غذایي

گونه ميزبان متفاوت بوده و بين  5تا  100درصد

از ميزبان و جمعآوری مواد غذایي در اندامي به نهام

برآورد شده است و در برخي موارد زارعان به دليل

توبركول رخ ميدهد .گياهاني كه ميزبهان دروغهين

1

شدت آلودگي زمين كشتشده را رها ميكنند

ناميده ميشوند ميتوانند بذرهای گلجهاليز را بهرای

( .)Habimana et al., 2014متدهای كنترل سنتي

جوانهههزنههي تحریههك كننههد ،ولههي اتصههال انجههام

گلجاليز زیاد كارآمد نيستند :علفكشهای

نميگيرد .این گياهان بهعنوان گياهان تله 2ميتواننهد

انتخابي اغلب انگل را از گياه زراعي تشخيص

ميزان بذر گلجاليز را در خاکهای آلهوده كهاهش

نميدهند ،مگر روی گونههای تراریخته مقاوم به

دهنههد .گياهههان زیههادی نشههان دادهشههده اسههت كههه

علفكش ( ،)Surov et al., 1997آفتابدهي

ميتوانند باعث تحریك جوانههزنهي بهذر گهلجهاليز

هزینهبر است و مخصوص الیه باالیي خاک است،

شوند مانند فلفل ( )Capsicum annuumكه عصاره

ضدعفونيكنندههای خاک مانند متيلبروماید

ریشه این گياه ميتوانهد باعهث جوانههزنهي بهذرهای

برخالف مؤثر بودنشان به علت اثر سوء روی

 O. cernuaشههود ،ولههي ریشههه ایههن گيههاه از نفههوذ

محيطزیست بندرت كاربردی هستند (Amsellem

پارازیههت در امههان مهيمانههد (Jacobsohn et al.,

) et al., 2001كنترل بيولوژیكي بهوسيله

) .1991همینين فلفل بهعنوان یهك گيهاه تلهه بهرای

ميكروارگانيسمها به علت فقدان ميكروارگانيسمهای

كنترل  O. aegyptiacaو  O. cernuaشهناخته شهده

آماده برای تجاریسازی ،هماكنون استفاده نميشود

اسهت (.)Krishnamurty & Chandwani, 1975
سههههههههورگوم (vulgare

(.)Boari & Vurro, 2004

 ،)Sorghumذرت

مشكل كنترل گلجاليز مربوط بهه توليهد مقهدار

( ،)Zea maysلوبيها ( )Phaseolus aureusو خيهار

زیاد بذر اسهت كهه مهيتوانهد بهه حالهت خهواب در

( ،)Cucumis sativusبهه عنهوان گياههان تلهه بهرای

خاک برای سالها بهاقي بمانهد .همینهين هون ایهن

1 - False-host
2 - Trap crop
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)Parker & Riches, 1993( O. ramose

متداول را برای تديين اثر ترشحات ریشه آنهها روی

O.

جوانهزني ،رشد و نمو  O. ramosaبررسهي كهرده و

و فلفهههههل شهههههيرین بهههههرای aegyptiaca

اثر ترشحات ریشه آنها كه در خاک آزاد مهيشهود

( )Bischof & Koch, 1974مدرفيشدهاند.
كتههههان ( )Linum usitatissimumو مههههاش

را روی توانهههههایي پارازیهههههت در سهههههبيدن بهههههه

( )Vigna radiataنيهز بهه عنهوان گياههان تلهه بهرای

گوجهفرنگي بهعنوان ميزبهان مناسهب مطالدهه نمهوده

 O. ramosaپيشنهاد شهدهانهد & (Krishnamurty

است .نتایج نشان داده است كه گونههای علهفههرز

Chandwani, 1975; Pieterse, 1979; Abu;Irmaileh, 1984; Parker & Wilson, 1986
).Ramaiah, 1987

در مقدار ،غلظت و نوع مواد شيميایي تحریككننده
رشد كه در خاک آزاد ميكنند و توانهایي آنهها در

گياهان ميزبان تلهه 1ميزبهان گهلجهاليز هسهتند و

تحریك یا جلهوگيری از جوانههزنهي ،اتصهال و نمهو

جوانهههزنهي و اتصههال صههورت مهيگيهرد ،ولههي ایههن

گلجاليز روی سيستم ریشه اخهتالف دارد .بولهت و

گياهههان بهههصههورت علوفههه و یهها كههود سههبز اسههتفاده

همكههاران ( )Boulet et al., 2002نيههز اثههرات 36

ميشهوند و بایهد بدهد از  6یها  7هفتهه بههوسهيله درو،

گونه علفهرز یكساله را روی گهلجهاليز بررسهي

شخم و یا هر وسيله دیگر قبهل از اینكهه گيهاه انگهل

كردهاند .بدضي علفهای هرز ميزبان انگهل هسهتند،

توليدمثل كند و یا حداقل قبهل از غنیهه دههي آن از

بدضي گونهها به انگل مقاومت ميكننهد و انگهل در

بين برده شود ( .)Qasem, 2006اسهتفاده از گياههان

مرحله  1و یا  2نكروزه ميشود كه ميتوان از آنهها

ميزبان تله روشي مطمئن و سریع است و بهطور مؤثر

بهعنوان گياهان تله استفاده كرد و بدضي اصالً اجازه

ميتواند بانك بذر گهلجهاليز را در خهاک كهاهش

اتصال پارازیت را نميدهند .با توجه به ایهن مطالهب

دهههد .مههاش بهههعنههوان یكههي از گياهههان ميزبههان تلههه

در این طرح هدف بررسي اثهر گوجههفرنگهي ،پنبهه،

نویدبخش در سيستم كشت تنباكو استفاده مهيشهود

آفتاب گردان ،سویا ،یونجه ،ماشهك ،مهاش ،گنهدم،

(.)Qasem, 2006

جههو و ههاودار بههر روی تحریههك جوانهههزن هي بههذر

رفيدههي و همكههاران ()Rafyee et al., 2014

گلجاليز با استفاده از روش سریع كشهت در محهيط

كنجد و كتان را بهعنوان گيهاه تلهه بهرای گهلجهاليز

هيدروپونيك و در حضور خاک بود تا ميزبهان ،تلهه

مدرفهههههي كهههههردهانهههههد .بابهههههایي و همكهههههاران

و یا ميزبان تله بودن آنها مشخص گردد.

( )Babaei et al., 2010كنجد ،كتان ،كنف و لوبيها

مواد و روشها:

شمبلبلي را بهعنوان گياه تله برای O. aegyptiaca

آزمایش قدرت زیستایی :ابتدا قدرت زیستایي

2

مدرفي كردهاند .عالوه بر گياهان زراعي علهفههای

بذرهای گلجاليز بهوسيله تديين فداليت تنفسي آنها

هههرز نيههز دارای اثههر تحری هككننههدگي جوانهههزن هي

از طریق رنگ كردن با تترازوليوم كلراید 3ارزیابي

گهههههلجهههههاليز مههه هيباشهههههند .قاسهههههم و فهههههوی

شد .برای این منظور  70ميليگرم بذر گلجاليز در

( 118 )Qasem and Foy, 2001گونهه علهفههرز
- Viability
- Tetrazolium Chloride

1 - Catch crop
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لولههای آزمایش حاوی محلول  %1تترازوليوم قرار

بررسی توانایی گياهان مختلف در جوانهزنی

داده شدند و برای  72ساعت در دمای  27درجه

گلجاليز در آزمایشگاه :در این بررسي ،شماری از

سانتيگراد نگهداری گردید .برای مشخص شدن

گياهان ،بهویژه گياهاني كه دارای تأثيرات

رنگ قرمز بذرها ،بذرها به مدت  5دقيقه در محلول

تحریكپذیری برای جوانهزني گلجاليز بودند،

هيپوكلریدسدیم  %10قرار داده شدند .بذرهای قرمز

مورد آزمایش قرار گرفتند .این گياهان دربرگيرنده

و نارنجي زنده محسوب شدند درحاليكه بذرهای

پنبه ،آفتابگردان ،سویا ،ماشكگلخوشهای،

سفيد مرده در نظر گرفته شدند.

یونجه و ماش بود كه گوجهفرنگي بهعنوان شاهد
آنها در نظر گرفته شد .ظروف مورداستفاده در این

اثر غلظتهای مختلف  :GR60اثر غلظتهای
مختلف  GR60یكي از آنالوگهای استرایگول

آزمایش لولههای پالستيكي  50ميليليتری بودند

1

كه محرک جوانهزني بذور گلجاليز است ،بررسي

كه كاغذ صافي واتمن شماره  1در دیواره داخلي

شد .برای این منظور از محلول پایه  5قسمت در

آنها قرار گرفت و حاوی  10ميليليتر محلول

ميليون ( )5 ppmآن ،غلظتهای مختلف ،0 ppm

هوگلند بود .برای ایجاد گياهیه گياهان مورد

 2/5و  5تهيه گردید و به ميزان  4ميليليتر به هر

آزمایش ،بذر آنها در داخل پتری قرار داده شد و

پتری دیش حاوی كاغذ صافي اضافه شد .درب

در اتاقك رشد در دمای  23درجه سانتيگراد قرار

پتریها با پارافيلم بستهشده و در پوشبرگ پيیيده

گرفت .بذور گلجاليز آمادهسازی شده برای

گردید و به مدت دو هفته در داخل ژرميناتور با

جوانهزني ،به ميزان  1ميليگرم یدني در حدود 250

دمای  20درجه سانتيگراد در تاریكي قرار داده

بذر روی كاغذ صافي كه قبالً با آب مقطر خيس

شد .پس از این مدت تدداد بذور جوانهزده در زیر

شده بود ،پخش گردید و در داخل لولههای

بينوكولر شمارش شد.

پالستيكي قرار گرفت .یك هفته پس از كاشت

آمادهسازی بذور گلجاليز :ضدعفوني سطحي

گياهان در پتری دیش ،سه گياهیه از هركدام از

بذور گلجاليز با سدیم هيپوكلرید 10 2درصد انجام

آنها برداشت شد و در باالی كاغذ صافي حاوی

گرفت .بذور به مدت  2دقيقه در سدیم هيپوكلرید

گلجاليز قرار گرفت .در این ظروف ریشه در محل

قرار داده شد و سپس  3مرتبه با آب مقطر شستشو

تاریكي و ساقه در مدرض نور قرار گرفت .برای این

شد .پس از ضدعفوني بذور گلجاليز در پتری

منظور قسمت پایين این لولهها با فویل آلومينيوم

دیش حاوی كاغذ صافي و  3ميليليتر آب مقطر

پوشيده شد .سپس ظروف در اتاقك رشد دارای 14

قرار گرفت و به مدت  11روز در دمای  25درجه

ساعت نور ،دمای  25درجه سانتيگراد و  50درصد

سانتيگراد در تاریكي قرار داده شد .از این بذرها

رطوبت قرار گرفت و در مواقع نياز محلول غذایي

كه برای جوانهزني آماده شدند ،در آزمایش بددی

به ظروف آنها اضافه گردید .ميزان جوانهزني

استفاده شد.

گلجاليز و اتصال به ميزبان پس از  50روز
- Strigol
- Sodium hypochloride

اندازهگيری شد .این آزمایش با هار تكرار انجام

1

گرفت.

2
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بررسی توانایی گياهان مختلف در جوانهزنی

سطح خاک قطعشده و داخل پاكتهای كاغذی

گلجاليز در گلخانه :در این قسمت از پژوهش ،دو

قرار داده شد .پاكتها برای  48ساعت به آون 75

آزمایش جداگانه در شرایط گلخانهای انجام شد.

درجه سانتيگراد انتقال داده شد .آنگاه بوتههای

برای هر دو آزمایش از خاک استریل تشكيلشده از

خشكشده توزین گردیدند تا وزن خشك اندام

ماسه ،كود حيواني و خاک باغیه به ترتيب به

هوایي آنها تديين گردد )-2( ،در هر گلدان بوته-

نسبتهای  1 ،1و  2استفاده شد .ميزان  10ميليگرم

های گلجاليز خارجشده از سطح خاک در مرحله

بذر گلجاليز با هر كيلوگرم خاک خشكشده در

گلدهي شمارش شد )-3( ،بوتههای هریك از

مجاورت هوای مدمولي كامالً آميخته گردید.

گياهان موردبررسي بهآرامي از خاک خارجشده و

خاک آمادهشده در گلدانهایي به قطر دهانه 20

در غربالهایي به قطر روزنه  2ميليمتر قرار داده شد.

سانتيمتر ریخته شد و به گلخانه بخش تحقيقات

ریشهها با مالیمت با آب شسته شد و توبركولهای

علفهای هرز انتقال داده شد .در طول اجرای

متصل به ریشه ميزبان كه بيش از  2ميليمتر رشد

آزمایشها ،گلخانه دارای دمای  25درجه در روز و

كرده بودند ،شمارش شد و ( )-4ریشه گوجهفرنگي

 20درجه در شب و سيكل روشنایي  16ساعت

برای  48ساعت در آون  75درجه سانتيگراد قرار

روشنایي و  8ساعت تاریكي بود .در جریان

داده شد و سپس توزین گردید.

آزمایشها ،آبياری و مراقبتهای رویشي بهطور

ب-كشت گوجهفرنگی در تناوب با گياهان مورد

مستمر انجام شد .هر دو آزمایش بهصورت طرح

آزمایش :بذور پنبه ،آفتابگردان ،سویا ،ماشكگل-

كامالً تصادفي با پنج تكرار اجرا شدند.

خوشهای ،ماش ،یونجه ،گندم ،جو و اودار بهطور

الف -كشت مخلوط گوجهفرنگی و گياهان مورد

جداگانه در گلدانهایي كه فاقد بذر گلجاليز

آزمایش :در این آزمایش ،در هر گلدان حاوی

بودند ،كاشته شدند .هر یك از گياهان ،پس از رشد

خاکآلوده به بذر گلجاليز ( 10ميليگرم بذر در

و در مرحله  8برگي از خاک خارجشده و به قطدات

هر كيلوگرم خاک)  3عدد گياهیه گوجهفرنگي

كو كي خرد گردیدند .بوتههای خردشده در هر

در مرحله  3-4برگي نشا گردید و بالفاصله آبياری

گلدان تا عمق  5سانتيمتری با خاک آميخته

انجام شد .پس از استقرار بوتهها و در مرحله 5

گردیدند .برای هرگونه گياهي مورد آزمایش  5بوته

برگي گوجهفرنگي بذور پنبه ،آفتابگردان ،سویا،

برای یك گلدان حاوی خاکآلوده به بذر گلجاليز

ماشكگلخوشهای ،ماش ،یونجه ،گندم ،جو و

( 10ميليگرم بذر در هر كيلوگرم خاک) در نظر

اودار در عمق متناسب با اندازه بذر در كنار

گرفته شد .بهعنوان شاهد 5 ،گلدان بدون آميخته

بوتههای گوجهفرنگي كاشته شد .بهعنوان شاهد 5

نمودن با بقایای گياهي منظور شد .پس از یك هفته،

گلدان بهصورت تككشتي گوجهفرنگي منظور

در هر یك گلدانها یك گياهیه گوجهفرنگي در

شد .پس از  3ماه این ارزیابيهای صورت گرفت:

مرحله  4-6برگي نشا شده و بالفاصله آبياری

( )-1بوته گوجهفرنگي موجود در هر گلدان از
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گردید .حدود سه ماه پس از نشاكاری ،ارزیابيهای

صافي شد .از حدود  250بذر گلجاليز موجود در

انجامشده همانند آزمایش قبلي صورت گرفت.

محيط كشت ،ميزان كل جوانهزني بذر گلجاليز در

در هر دو آزمایش گلخانهای برای  4روز از

بين گونههای مختلف زراعي از  %8تا  %67متغير بود

انجام آبياری گلدانها خودداری گردید تا بوتههای

(جدول  .)1گوجهفرنگي بيشترین ميزان كل

گوجهفرنگي نزدیك به مرحله پژمردگي قرار

جوانهزني ( )%67و سویا كمترین ميزان كل

گرفتند و سپس آبياری بهطور مدمولي انجام شد،

جوانهزني ( )%8را داشت .گوجهفرنگي ازنظر كل

زیرا یك دوره خشكي برای جوانهزني بذر گلجاليز

ميزان جوانهزني بذر گلجاليز با بقيه گياهان

نياز ميباشد.

اختالف مدنيدار داشت (جدول  .)1بدد از
گوجهفرنگي به ترتيب گياهان پنبه با  ،%36ماش با

آناليز آماری :در هر دو آزمایش ،اعداد و ارقهام

 ،%31آفتابگردان با  ،%13ماشك با  ،%19یونجه

بهدستآمده از ارزیهابيهها ،بها اسهتفاده از نهرمافهزار

با  %15و سویا با  %8قرار داشتند (جدول .)1

 SASتجزیه واریانس گردید .آنگاه ميانگين تيمارها

گوجهفرنگي ( )138و پنبه ( )80ازنظر

با آزمون دانكن در سطح  5درصد مقایسه شدند.

جوانهزني همراه بااتصال به ریشه تفاوت مدنيداری

نتایج:

نداشتند .آفتابگردان ( ،)48ماش ( )17و ماشك

آزمایشات آزمایشگاهی:

( )18بدد از گوجهفرنگي و پنبه قرار داشتند و با هم

قدرت زیستایی بذور گلجاليز :نتایج حاصل از

اختالف مدنيداری نداشتند .سویا ( )2پسازاین
گياهان قرار گرفت و با دیگر گياهان موردبررسي

بررسي قوه ناميه بذرهای گلجاليز با تترازوليوم

اختالف مدنيدار داشت .یونجه ( )0اصالً اتصال

نشان داد كه قوه ناميه بذور مورداستفاده در این

گلجاليز به ریشه نشان نداد (جدول  .)1ماش

آزمایش حدود  75درصد بود.
تأثير  GR60بر جوانهزنی بذر گلجاليز:

بيشترین ميزان جوانهزني گلجاليز بدون اتصال به

غلظتهای مختلف  GR60اثرات تحریككنندگي

ریشه ( )61را داشت و با همه دیگر گياهان از این

روی جوانهزني بذر گلجاليز داشتند (شكل .)1

نظر اختالف مدنيدار نشان داد .ماشك ( ،)30یونجه

باالترین درصد جوانهزني گلجاليز در غلظت

( )36و گوجهفرنگي ( )30با هم از این نظر اختالف

 2/5 ppmبه دست آمد كه حدود  70درصد بود.

مدنيدار نداشتند .آفتابگردان ( ،)6پنبه ( )11و

توانایی گياهان مختلف در جوانهزنی گلجاليز

سویا ( )18نيز با هم از نظر ميزان جوانهزني گلجاليز

در آزمایشگاه :همه گونههای زراعي مورد آزمایش

بدون اتصال به ریشه اختالف مدنيداری نشان

موجب جوانهزني گلجاليز بدون اتصال به ریشه و یا

ندادند .در گوجهفرنگي (شكل  ،)2آفتابگردان و

جوانهزني همراه بااتصال به ریشه شدند (جدول .)1

پنبه ميزان اتصال گلجاليز به ریشه بيشتر از ميزان

البته در یونجه اتصال گلجاليز به ریشه مشاهده نشد

جوانهزني روی كاغذ صافي بود (جدول  .)1این در

و فقط موجب جوانهزني گلجاليز روی كاغذ

حالي بود كه ميزان جوانهزني گلجاليز روی كاغذ
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كشت گوجهفرنگی در تناوب با گياهان مورد

صافي در حضور ماش ،ماشكگلخوشهای و سویا

آزمایش :گياهان پوششي در تناوب با گوجهفرنگي

بيش از اتصال به ریشه بود (جدول .)1

باعث كاهش تدداد ساقههای گلدار گلجاليز

آزمایشات گلخانهای:

نشدند (جدول  .)3تدداد توبركول ،توسط یونجه،

كشت مخلوط گوجهفرنگی و گياهان مورد

آفتابگردان و پنبه افزایش مدنيداری نسبت به

آزمایش :در این آزمایش بهطور مدنيداری همه

شاهد نشان داد (جدول  .)3همه گونههای مورد

تيمارها در مقایسه با شاهد گوجهفرنگي بهغيراز

آزمایش موجب كاهش مدنيدار وزن خشك

ماش و سویا ،موجب كاهش تدداد ساقه گلجاليز

گلجاليز شدند كه در ميان آنها ،این كاهش در

شدند (جدول  )2و این دو گياه تفاوت مدنيداری با

تيمار ماشكگلخوشهای و سویا تا  %57بود .همه

شاهد (تككشتي گوجهفرنگي) نداشتند .بيشترین

گونههای مورد آزمایش موجب كاهش مدنيدار

توبركول در تيمار ماشكگلخوشهای به دست آمد

وزن ریشه گوجهفرنگي نسبت به شاهد شدند

كه نسبت به شاهد و سایر تيمارها تفاوت مدنيداری

(جدول  .)3یونجه فقط موجب كاهش مدنيدار وزن

داشت ،درحاليكه بين سایر تيمارها با شاهد

خشك اندام هوایي گوجهفرنگي گردید و بين بقيه

اختالف مدنيداری مشاهده نشد (جدول  .)2بهغيراز

گياهان با شاهد اختالف مدنيداری مشاهده نشد.

ماش بقيه گونههای گياهي موجب كاهش وزن
خشك گلجاليز نسبت به شاهد گردیدند (جدول

بحث:

 .)2كمترین وزن خشك بوتههای گلجاليز از تيمار

مشاهدات گذشته روی استفاده از گياهان تله

جو به دست آمد و این تيمار با تيمارهای گندم،

این تفكر را باعث شد كه ترشحات ریشه گياهان تله

اودار و پنبه اختالف مدنيداری نشان نداد (جدول

ميتواند جوانهزني را افزایش دهد .بر همين اساس
مطالداتي روی بهكارگيری این ترشحات ریشه در

.)2
وزن خشك ریشه گوجهفرنگي (تيمار شاهد)

پتری دیش انجام گرفت .روش استفاده از محيط

فقط با تيمارهای جو ،گندم و اودار كه كمترین

كشت مایع ما را قادر ميكند كه مراحل آلودگي از

مقدار را داشتند ،تفاوت مدنيداری نشان داد .وزن

جوانهزني تا اتصال گلجاليز به گياه ميزبان را

خشك اندام هوایي گوجهفرنگي در تيمار شاهد

مشاهده كنيم .در آزمایش انجامشده در محيط

بيشترین مقدار بود و تيمارهای ماشكگلخوشهای،

كشت

گوجهفرنگي،

یونجه ،سویا و ماش تفاوت مدنيداری با شاهد

آفتابگردان و پنبه هم اتصال به ریشه و هم

نداشتند (جدول  .)2كمترین وزن خشك اندام

جوانهزني گلجاليز روی كاغذ صافي را نشان

هوایي گوجهفرنگي مربوط به تيمارهای جو و گندم

دادند ،ولي ميزان اتصال به ریشه بيشتر از ميزان

بود و این تيمارها اختالف مدنيداری با تيمار

جوانهزني بود.

مایع

در

آزمایشگاه

گوجهفرنگي (Vouzounis & Americanos,

اودار نداشتند (جدول .)2

) ،1998آفتابگردان ( )Foy et al., 1989و پنبه
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( )Kasasian & Parker, 1971بهعنوان گياهان

نداد و فقط موجب جوانهزني آن شد .سویا ،یونجه

ميزبان برای گلجاليز گونه O. aegyptiaca

و ماش بهعنوان گياه تله برای گلجاليز گونه

مدرفيشدهاند .آفتابگردان و پنبه در كشت مخلوط

 aegyptiacaمدرفيشدهاند (.)Qasem, 2006

با گوجهفرنگي موجب كاهش تدداد ساقههای

ماشكگلخوشهای در تناوبها بهعنوان گياه تله

گلدار گلجاليز شدند و وزن خشك آن را هم

برای كنترل گلجاليز گونه  O. crenataمدرفيشده

كاهش دادند .آفتابگردان و پنبه در تناوب با

است ( .)Schnell et al., 1994ماش بهعنوان یكي

گوجهفرنگي تدداد ساقههای گلدار گلجاليز را

از گياهان تله نویدبخش در سيستم كشت تنباكو

كاهش ندادند ولي وزن خشك گلجاليز را كاهش

استفاده ميشود .گياهان تله با افزایش جوانهزني

دادند .بااینحال آفتابگردان و پنبه در تناوب تدداد

بذرها باعث كاهش تدداد بذر در خاک ميشوند.

توبركول روی ریشه گوجهفرنگي را افزایش داده

ميزان زیاد جوانهزني گلجاليز گونه O. crenata

كه نتيجه جوانهزني گلجاليز و اتصال آن به ریشه

توسط ماش هم در آزمایشگاه و هم در گلخانه

گوجهفرنگي ميباشد .اندامهای زیرزميني گلجاليز

مالحظه شده است ( .)Dhanapal et al. 1998در

بهعنوان یك مخزن قوی مواد غذایي ميباشند كه

این آزمایش در كشت مخلوط با گوجهفرنگي در

هر ه تدداد و اندازه توبركولهای گلجاليز متصل

ميان تمام گياهان موردبررسي فقط سویا و ماش

به ریشه گياه ميزبان بيشتر باشد ،گياه انگل قادر

موجب كاهش ساقههای گلدار گلجاليز نشدند و

است خسارت بيشتری را به گياه ميزبان وارد كرده

ماشكگلخوشهای باعث افزایش توبركول بر روی

و آن را ضديفتر كند ( .)Vurro et al., 2006به

ریشه گوجهفرنگي شد كه تائيد كننده اثر

نظر ميرسد كه در كشت مخلوط گوجهفرنگي با

تحریككنندگي این گياهان در جوانهزني بذر

آفتابگردان و پنبه ،این دو گياه باعث افزایش

گلجاليز در محيط كشت مایع ميباشد .ترشحات

جوانهزني گلجاليز شده باشند ولي از نمو و اتصال

ریشه یونجه در كشت مخلوط با گوجهفرنگي تدداد

آن به ریشه گوجهفرنگي جلوگيری كرده باشند و یا

ساقههای گلجاليز را كاهش داد كه به نظر ميرسد

با ترشح مواد اللوكيميكال از ریشه از جوانهزني

باعث جوانهزني گلجاليز گردیده ،ولي از نمو و

گلجاليز روی ریشه گوجهفرنگي جلوگيری كرده

اتصال آنها به گوجهفرنگي جلوگيری كرده است

باشند ( .)Haider & Abdolkhaled, 1995اثرات

و یا بهوسيله اثرات آللوپتي مانع جوانهزني شده

آللوپتي بدضي واریتههای آفتابگردان روی

است .در عوض یونجه در تناوب توانست باعث

جلوگيری از رشد و جوانهزني  O. cernuaنشان

افزایش توبركول روی ریشه گوجهفرنگي گردد .با

داده شده است (.)Jorrin & Prats, 1999

توجه به اینكه در اثر كشت مخلوط گياهان تله با

در آزمایشگاه ميزان جوانهزني گلجاليز در

گياه ميزبان مدموالً ميزان جوانهزني گلجاليز

حضور ماش ،ماشك و سویا بيش از اتصال به ریشه

افزایش ميیابد درحاليكه گلجاليز به گياه تله

بود و یونجه هيچگونه اتصال گلجاليز به ریشه نشان

وصل نميشود ،به نظر ميرسد گياهان سویا ،ماش و
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شده

است.

بابایي

و

همكاران

ماشكگلخوشهای توانستهاند این نقش را در

مدرفي

كشت مخلوط انجام دهند .فلفل كه یك گياه تله

( )Babaei et al., 2010نيز نشان دادهاند كه استفاده

برای گلجاليز گونه  O. aegyptiacaشناخته شده

از گياهان تله شامل كتان ،لوبيا شمبلبلي ،كنجد،

است ميزان گلجاليز را روی ریشههای

كنف باعث كاهش وزن خشك گلجاليز تا %86

گوجهفرنگي در كشت مخلوط افزایش ميدهد

شدند.

( .)Hershenhorn et al., 1996این امر حاكي از

در بين تيمارها ،سه گونه گرامينه شامل جو،

مكانيسم دفاعي روی واریتههای فلفل و عدم وجود

گندم و اودار در كشت مخلوط تأثير زیادی روی

آن روی گوجهفرنگي است .همینين وجود گياهان

كاهش تدداد و وزن خشك بوتههای گلجاليز

تله یا ميزبان تله در مزرعه قبل از كشت گياه اصلي

داشتند ،ولي از سوی دیگر موجب كاهش شدید

یا ذخيره بذری خاک را از نظر گلجاليز كاهش

وزن خشك ریشه و اندام هوایي گوجهفرنگي نيز

ميدهد و یا تحریكي كه آن گياه و یا بقایای آن

شدند؛ بنابراین كاهش رویش گلجاليز در این

انجام داده است در خاک باقي ميماند و باعث

تيمارها را ميتوان به كاهش رشد گوجهفرنگي و

افزایش آلودگي به گلجاليز در محصول بددی

احتماالً به دليل اثرات آللوپتي آنها نسبت داد.

ميگردد ( .)Kleifeld et al., 1994در این آزمایش

مطابق منابع موجود ،تأثيرات آللوپتي غالت روی

گياهان سویا ،ماش و ماشكگلخوشهای در تناوب

بسياری

است

توانستند تا  %38باعث كاهش جوانهزني گلجاليز

( .)Chung et al., 2001بااینحال استفاده از آنها

گردند كه البته با شاهد تفاوت مدنيداری نداشتند.

در تناوب باعث كاهش وزن خشك گلجاليز

به نظر ميرسد این امر یا به دليل ناكافي بودن ميزان

گردید درحاليكه روی وزن خشك قسمت هوایي

این گياهان در خاک و بالنتيجه كم بودن ترشحات

گوجه اثر كاهشي نشان نداده است.

از

گياهان

ثابت

شده

ریشه ،یا تأثير نوع خاک روی ترشحات ریشهای و

بهطوركلي در آزمایشگاه مشهخص گردیهد كهه

یا اختالفات واریتهای گياهان تله در راندمان

همه گياهان موردبررسي ميتوانند موجب جوانهزني

تحریك جوانهزني گلجاليز باشد كه باعث كاهش

گلجاليز گردند ،ولي بدضي مثل یونجه اصالً اتصال

یا كنترل آلودگي گياهان به گلجاليز ميگردد

نشان نميدهنهد و بهه عنهوان تلهه مهيتواننهد اسهتفاده

( .)Takasi et al., 2014مطالدات انجامشده در این

گردند و بدضي باوجوداینكه ميتوانند هم جوانهزني

زمينه حاكي است كه در تناوب یونجه  %98و ماش

كنند و هم اتصال ایجاد كنند ميتوانند بهعنوان گيهاه

گونه

تله و یا ميزبان تله باشند .با توجه بهه ایهنكهه بررسهي

 O. aegyptiacaدر گلدان جلوگيری كردهاند

جوانهزني گلجاليز در خاک مدموالً حدود  3الي 4

( .)Rezaii et al., 2006در بررسيهای قاسم

مههاه طههول مههيكشههد ،لههذا اسههتفاده از ایههن روش در

( )Qasem, 2006نيز سویا ،یونجه و ماش به عنوان

آزمایشگاه بهوسيله محققان متدددی برای جوانهزنهي

گياهان تله برای گلجاليز گونه O. aegyptiaca

سریع گهل جهاليز گهزارش شهده اسهت (Perez-De-

%57

از

جوانهزني

گلجاليز

Luque, 2005, Hershenhorn, et al. 1996
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) .Goldwasser, 1997به نظر ميرسد كه استفاده از

به نظر ميرسد در كشت مخلهوط بههغيهراز لگهومهها

نتایج محيط كشت مایع در یك كشت حاوی خاک

تأثير بر قسمت هوایي گوجه فرنگي تهأثيری كاهنهده

با توجه به اینكه خاک روی واكنشههای شهيميایي

باشد .به نظر ميرسد با توجه به اینكه تابهحال ههيچ

بهين موجهودات زنهده موجهود در خهاک تأثيرگههذار

روشي به تنهایي نتوانسته در كنتهرل گهلجهاليز مهؤثر

است ( )Blum, 2011بهدون تحقيهق و بررسهي قابهل

باشد استفاده از گياهان تله و یا ميزبان تلهه مهيتوانهد

توصيه نباشد ،گر ه در بدضي موارد نتایج در هر دو

در مدیریت تلفيقي كنترل گلجاليز مانند تناوب و یا

شرایط تائيد كننهده ههم دیگهر بهود .در ایهن تحقيهق

كشت مخلوط گنجانده شود تا جمديت گلجهاليز را

تأثير گياهان موردبررسي در كشت مخلوط و تناوب

به زیر آستانه خسارت برساند.

روی كاهش وزن خشك گلجاليز مشهود بود ،ولي

شكل  -1جوانه زني بذر گل جاليز در اثر تيمار شدن با GR60
Fig 1: Broomrape seed germination in treatments with GR60

شكل  -2جوانه زني و اتصال گل جاليز به ریشه گوجه فرنگي
Fig 2: Broomrape germination and attachment on tomato root
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 اثرات گياهان مختلف روی جوانه زني و اتصال گل جاليز در آزمایشگاه-1 جدول
Table 1- Effect of different plants on broomrape germination and attachment in laboratory
Germination
with attachment

Germination
without
attachment

Total seed
germination

Total seed
germination
(%)

Glycine max

2d

18c

20d

8

Gossypium hirsutum

80a

11cd

91b

36

Helianthus annuus

48bc

6.3dc

54.3bc

13

0f

36.6b

36.6cd

15

Vigna rediata

17c

61.3a

78.3bc

31

Vicia villosa

18.3c

30b

48.3bc

19

Solanum lycopersicum

138.3a

30b

168.3a

67

Medicago sativa

Values within a column, with no letters in common differ significantly at P = 0.05.

 وزن خشك گل جاليز و وزن خشك ریشه و ساقه گوجه فرنگي در هر گلدان در، تدداد توبركول، تدداد ساقه-2 جدول
تيمار كشت مخلوط
Table 2- Stem number, tubercle number, broomrape biomass and tomato root and shoot biomass per pot
in interplanting treatment
Broomrape

Tomato

Stem
no.

Tubercle
no.

Biomass
(g)

Root
biomass (g)

Shoot
biomass (g)

Hordeum vulgare

جو

1.6c

0c

0.1f

0.1c

0.5e

Secale Cereale

اودار

2.2c

0.2bc

0.3ef

0.2bc

0.9de

Triticum Sativum

گندم

3c

0.6bc

0.5edf

0.1c

0.5e

Glycine max

سویا

8.2ab

0c

1.2bc

0.6abc

2.1ab

2.2c

0.6bc

0.6cdef

0.5abc

1.2cd

Gossypium hirsutum

پنبه

Helianthus annuus

آفتابگردان

5bc

1.8b

0.7cde

1.3a

1.6bc

Medicago sativa

یونجه

1.6c

1bc

0.9bcd

0.6abc

2.1ab

Vigna rediata

ماش

8.2ab

1bc

1.5ab

1a

2.2ab

ماشكگلخوشهای

2.6c

5a

0.9bcd

0.8ab

2.5a

Solanum lycopersicum گوجه فرنگي

10.4a

1.2bc

2a

0.9a

2.8a

Vicia villosa

Values, within a column, with no letters in common differ significantly at P = 0.05.
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 وزن خشك گل جاليز و وزن خشك ریشه و ساقه گوجه فرنگي در هر گلدان در، تدداد توبركول، تدداد ساقه-3 جدول
تيمار تناوب
Table 3- Stem number, tubercle number, broomrape biomass and tomato root and shoot biomass per pot
in rotation treatment

No. stem

Broomrape/pot
No.
Biomass (g)
tubercle/pot
3.2bcd
1.17bc

Tomato/pot
Root
Shoot
biomass (g) biomass (g)
1.7b
0.65a

Hordeum vulgare

7.2a

Secale Cereale

9.2a

2.2bcd

1.35b

1.8b

0.68a

7a

5.6b

0.95bc

2b

0.54ab

Glycine max

7.6a

2.6bcd

0.88c

1.6b

0.48ab

Gossypium hirsutum

6.2a

4.6bc

1.09bc

1.4b

0.55ab

Helianthus annuus

6.4a

10.8a

1.14bc

1.8b

0.45ab

Medicago sativa

6.4a

4.8bc

0.98bc

1.5b

0.38b

Vigna rediata

8.8a

1.8cd

0.92bc

1.5b

0.47ab

Vicia villosa

7.2a

2cd

0.85c

1.5b

0.53ab

Solanum lycopersicum

10.4a

1.2d

1.96a

2.8a

0.69a

Triticum Sativum

Values, within a column, with no letters in common differ significantly at P = 0.05.
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