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چکیده
جالیز، آزمایشیهرز گلاي بر کنترل علفها و گیاه دگرآسیب ماشک گل خوشهپروبیوتیکتأثیرمنظور بررسی به

در گلخانـه تحقیقـاتی پـردیس کشـاورزي     صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تکراربهايگلخانه
و منابع طبیعی دانشگاه رازي بـه اجـرا درآمـد. هـدف از انجـام ایـن آزمـایش تعیـین حساسـیت ارقـام مختلـف            

تـأثیر اي و تعیـین  جالیز در حضور مـاده دگرآسـیب ماشـک گـل خوشـه     فرنگی به آلوده شدن توسط گلگوجه
فرنگـی شـامل  ارقام مختلف گوجـه جالیز بود. تیمارهاي آزمایشی شامل استفاده از هاي گیاهی بر کنترل گلپروبیوتیک

هاي باکتري شـامل اي، جدایهبی و سیوند، ماده خشک گیاه دگرآسیب ماشک گل خوشهسوپراسترینارس، کارون،
)INR7(Bacillus pumilis) ،P2 (Bacillus megaterium) وE11(Bacillus licheniformis   بودنـد. نتـایج

جالیز بود. این درحالی بود که رقـم کـارون بیشـترین    ترین نسبت به آلودگی گلنشان داد که رقم سیوند حساس
بسـیار خـوبی بـر افـزایش وزن     تـأثیر اي جالیز داشت. افزودن ماده دگرآسیب ماشک گل خوشهتحمل را به گل

P2که جدایه جالیز داشت. درحالیش آلودگی گلمثبتی بر کاهتأثیرINR7فرنگی داشت. کاربرد جدایه گوجه

فرنگـی افـزودن مـاده    فرنگی شـد. در همـه ارقـام گوجـه    عالوه بر افزایش وزن، سبب افزایش تعداد میوه گوجه
درصدي جمعیت 100که کاهش طوريجالیز داشت؛ بهمثبتی بر کاهش گلتأثیراي دگرآسیب ماشک گل خوشه

جالیز شد.) موجب کاهش جمعیت گلINR7ویژه نوع ها (بهاده از پروبیوتیکجالیز به دنبال داشت. استفگل

انگل، بومیهرز هاي باکتري، مقاومت، علفها: دگرآسیب، باسیلوس، جدایهکلید واژه

مقدمه
Lycopersicum esculentumفرنگـی ( گوجـه  Mill(

کـه  طوريیکی از محصوالت بسیار مهم اقتصادي دنیا است، به
)FAO(1خواروبــــار کشــــاورزيطبــــق آمــــار ســــازمان 

ــاورزي   ــوالت کش ــین محص ــد در ب ــزان تولی ــاظ می از لح

1- Food and Agriculture Organization

در رتبه هشتم قرار دارد. ایران نیز با تولیـد سـاالنه حـدود    
شش میلیون تن بعـد از کشـورهاي چـین، هنـد، آمریکـا،      
ترکیه و مصر رتبه ششم دنیـا را بـه خـود اختصـاص داده     

Bhnamyanاست ( et al., 2015  تـرین مهـم ). یکـی از
هـرز  فرنگی در ایران حملـه علـف  مشکالت کشت گوجه

) بـه ایـن محصـول    Orobanche spجـالیز ( انگلی گل



...ايتأثیر ماده گیاهی ماشک گل خوشهبررسی و همکاران: نصرتی 66

Aroojiاست ( et al., 2012.( جـالیز انگـل   گیاه گـل
اجباري ریشه برخی گیاهان زراعـی دو لپـه اسـت کـه در     

درصد کـاهش عملکـرد   50هاي باال باعث بیش از تراکم
,Goldwasser and kleifeld(شـود گیاه میزبان می

جـالیز  میزان کاهش محصول ناشی از جمله گـل ).2002
Helianthus annuusدر مزارع آفتابگردان ( L. در (

درصد تخمین زده شـده  30درصد و در اسپانیا 50ترکیه 
Schnellاسـت (  et al., 1994 هـاي  ). تـاکنون روش

انسـته  کنترل مکانیکی، زراعی، شیمیایی و بیولـوژیکی نتو 
جـالیز انگـل را در منـاطق    سطح قابل قبولی از کنترل گـل 

Linksآلوده ایجاد نمایـد (  et al., 2006  لـزوم نگـرش .(
هـاي زراعـی   جدید در مدیریت تولید و اسـتفاده از شـیوه  

موجود، جهت پایداري در تولید محصـوالت کشـاورزي   
رسـد. راه کارهـاي مختلفـی در ایـن     ضروري به نظـر مـی  

1دارد، از جمله اسـتفاده از خاصـیت دگرآسـیبی   زمینه وجود 

بعضی گیاهان که قادرند بـا ترشـح مـواد بازدارنـده رشـد      
هاي هرز را محدود کننـد. تـاکنون اثـر دگرآسـیبی     علف

Secale cerealeبرخی از گیاهان مانند چاودار ( L. ،(
Brassicaکلزا ( napus L.) سویا ،(Glycine max L.،(

ــه ( Medicago sativaیونج L.) ــک Vicia)، ماش

faba L.) و گندم (Triticum aestivum L.   بـر علیـه (
Kochaki(هاي هرز به اثبـات رسـیده اسـت   علف et al.,

توان دگرآسیبی میاستفاده ازهاي ترین روش). از مهم1997
زنی، استقرارها در جلوگیري از جوانهبه استفاده از بقایاي آن

2006Najafiهـرز اشـاره کـرد (   و رشد علف et al.,.(
هسـتند کـه خاصـیت    اي از بهترین گیاهانیماشک گل خوشه

عنـوان  توانـد بـه  اسـت و مـی  دگرآسیبی آن به اثبات رسیده
هـاي هـرز بـه خصـوص     اي بالقوه در کنتـرل علـف  گزینه

جالیز مورد توجه قرار گیرد. سینامید در ماشـک گـل   گل
Vicia vilosaاي (خوشه Rothطور عمـده در  ) که به

ساقه دیده شده اسـت (در ریشـه و دانـه نیـز وجـود دارد)      
اي عنوان یک آللوکمیکال شناخته شده که نقش عمـده به

Tsunashiهاي هرز دارد (در مهار علف et al., 2002.(

1- Allelopathic

هـا هسـتند   هاي گیاهی یک سري بـاکتري پروبیوتیک
و شوندکه به تعداد زیاد در منطقه فرا ریشه گیاه یافت می

هـا  اند. آنبه عبارتی خود را با ریشه گیاهان سازگار کرده
گیرنـد خـدماتی را نیـز    به ازاء مواد غذایی که از گیاه مـی 

Sharifi(دهنـد بـراي گیـاه ارائـه مـی     et al., 2008 .(
سـتیز در کنتـرل   هـاي هـم  هایی از استفاده از بـاکتري گزارش

صـورت  جالیز منتشر شده است. در مطالعـات  بیولوژیک گل
)Azospirillum brasilenseگرفته، با استفاده از باکتري (

) مشـاهده Phelipanche aegyptiacaجالیز (روي گل
زنی را محدود کرده وسـبب  گردید که این باکتري جوانه

چنـین بـا رقابـت بـا محـل      کاهش رشد آن گردیده و هـم 
زنی مانع اتصال گیاه انگلـی بـه ریشـه میزبـان شـده      جوانه
Dadon(اســت et al.,2004.( از طــرف دیگــر ایــن

گیـاه  ها با مهار عوامل مهاجم باعـث حفـظ سـالمت    باکتري
هاي باکتريعنوان مثال مشخص شده استشوند. بهنیز می

پروبیوتیــک تولیدکننــده گــره باعــث کــاهش خســارت     
O. crenata ) در نخـودفرنگیPisum sativum L.(

Mabroukانـد ( شده et al., 2007   بنـابراین هـدف .(
از اجراي ایـن آزمـایش تعیـین حساسـیت ارقـام مختلـف       

جـالیز، تعیـین   فرنگی به پارازیته شـدن توسـط گـل   گوجه
جالیز به ترشحات گیاه میزبـان در حضـور گیـاه    پاسخ گل

تـأثیر چنـین تعیـین   اي و همدگرآسیب ماشک گل خوشه
فرنگـی و کـاهش   هـا بـر رشـد گوجـه    برخی پروبیوتیـک 

باشد.جالیز میخسارت گل

هامواد و روش
در گلخانــه تحقیقـــاتی  1395ایــن آزمــایش در ســـال   

صـورت  هپردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشـگاه رازي بـ  
در قالــب طــرح کــامالً تصــادفی بــا چهــار تکــرار فاکتوریــل 

آزمـایش فاکتورهـاي   در ایـن  در بخش گلـدانی اجـرا شـد.    
ــام گوجــه  ــه شــامل ارق فرنگــی (کــارون، ارس،مــورد مطالع

بــی)، مــاده خشــک گیــاه دگرآســیب ســیوند و سوپراســترین
،P22هاي باکتري (اي و شاهد) و جدایه(ماشک گل خوشه

2- Bacillus megaterium (P2)
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INR71 ،E112 ــویه ــد. س ــاهد) بودن ــايو ش ــاکتري از ه ب
تهیـه  هاي پروبیوتیک گیاهی دانشـگاه رازي  کلکسیون باکتري

20×18بـا ابعـاد  هـایی شدند. واحدهاي آزمایشی شامل گلدان
متـر و حجـم سـه کیلـوگرم خـاك      سانتی22متر، ارتفاعسانتی

کمپوسـت ورمـی شامل سـه قسـمت خـاك، ماسـه نـرم و     که،
بـا  هـا چنـین خـاك کلیـه گلـدان    بودنـد، هـم  1:1:2به نسبت

ramosaجالیزاستفاده از بذر گل Orobanche میزان به
Takasyگرم در هر گلـدان آلـوده شـد (   میلی20 et al,.

ــل2014 ــذرهاي گـ ــال ). بـ ــالیز در سـ ــزارع 1394جـ از مـ
فرنگــی در پــردیس کشــاورزي و منــابع گوجــهزیرکشـت  

شـدند. در تهیـه نشـاء از    آوري طبیعی رازي کرمانشاه جمع
سینی نشاء بـا بسـتر پرالیـت اسـتفاده شـد و بـذر چهـار رقـم         

و کارون کشـت  بیوند، سوپراسترینفرنگی ارس، سیگوجه
روز بعد از بذرکاري آماده انتقال بـه گلـدان   30و حدود 
منظور تهیـه مـاده گیـاهی خشـک شـده ماشـک       شدند. به

هـاي  اي (زمان برداشت قبل از گلـدهی) انـدام  گل خوشه
ها جمع آوري و پس از تمیـز کـردن، در سـایه    هوایی آن

دار مـاده  خشک و سپس توسط آسیاب خـرد شـدند. مقـ   
گـرم ماشـک   5خشک مورد استفاده شد در هر گلـدان ( 

متري هر گلـدان مخلـوط   سانتی10اي تا عمق گل خوشه
شد) بر اساس رشد مجدد این گیاهان پـس از برداشـت و در   

عنـوان کـود سـبز بـه زمـین      ها را بـه توان آناي که میمرحله
کیلـوگرم  2100برگرداند، تعیین شـد کـه بـه ترتیـب معـادل      

اي در یــک هکتــار بــود مــاده خشــک ماشــک گــل خوشــه
)Sullivan, 2001   هـاي  ). براي تهیـه سوسپانسـیون جدایـه

(نـوع تجـاري)،   INR7هـاي بـاکتري شـامل    باکتري جدایه
P2 (نوع تجاري) وE11  هـاي  دیـش (نوع بـومی) در پتـري

) بـه روش خطـی   NA(3حاوي محیط کشت آگار غـذایی  
درجـه  25عت در دمـاي  سـا 48کشت داده شدند و به مدت 

سلسیوس نگهداري شدند. یک لوپ کامـل بـاکتري از ایـن    
لیتر از محیط مـایع  میلی100هاي حاوي محیط کشت به ارلن

1- Bacillus pumilis (INR7)
2- Bacillus licheniformis (E11)
3- Nutrient agar

سـاعت  24) منتقل شده و به مـدت  NB(4آبگوشت غذایی 
ــس از      ــدند. پ ــداري ش ــاال نگه ــده در ب ــر ش ــرایط ذک در ش

ــاکتري در    ــیون ب ــردن سوسپانس ــانتریفیوژ ک در دور5000س
دقیقه و بـه مـدت پـنج دقیقـه سوسپانسـیون بـاکتري بـا سـرم         

تهیـه  1×109) به غلظت NaClگرم در لیتر 8فیزیولوژیک (
دقیقـه در سوسپانسـیون   20هاي نشاء را بـه مـدت   شد و ریشه

ــه گلــدان اصــلی انتقــال داده شــدند  قــرار داده و درنهایــت ب
)Mena Violante and Olalde-Portugal, 2007.(

فرنگـی  جالیز روي بوته گوجهپس از ظهور و استقرار گل
جالیز تهیـه و تعـداد سـاقه اصـلی و وزن     هایی از گلنمونه

درجــه 75هــا بــا قــرار دادن در آون بــا دمــاي خشــک آن
ساعت تعیین شد. در انتهـاي فصـل   72سلسیوس به مدت 

طور روز صفات تعداد میوه، وزن میوه به40رشد به مدت 
وسیله ترازوي دیجیتال با دقت میوه انتخاب و به5میانگین 

گرم توزین گردید و وزن خشک انـدام هـوایی و   1/0±0
فرنگی (خشک کردن در آون بـا دمـاي   ریشه گیاه گوجه

گیـري  ساعت قرار داده شد) انـدازه 72درجه به مدت 75
شد. قبل از انجام تجزیه واریانس، ابتدا با استفاده از رویـه  

Proc Univariate9.1افـزار  در نرمSAS  از نرمـال ،
هــاي خــام اطمینــان حاصــل شــد و در  بــودن توزیــع داده

کردنـد، از  ها از توزیع نرمال تبعیت نمـی مواردي که داده
ــدیل داده ــه  )Y=Log10(روش تب ــد. تجزی ــتفاده ش اس

و 9.1SASافزارهـاي  ها با اسـتفاده از نـرم  وتحلیل داده
انجـام شـد   Excelافـزار مرسم نمودارها با استفاده از نـر 

ــا اســتفاده از آزمــون   در ســطح LSDمقایســه میــانگین ب
درصد انجام شد. پنجاحتمال 

نتایج و بحث
ــفات    ــه تمــامی ص ــانس نشــان داد ک ــه واری ــایج تجزی نت

ــه ــل گوج ــی و گ ــم   فرنگ ــرهمکنش رق ــالیز در ب ــاده × ج م
پــنجو یــک پروبیوتیــک در ســطوح احتمــال× دگرآســیب 

چنــین بــرهمکنش ). هــم1دار شــدند (جــدول درصــد معنــی
ــیب   ــاده دگرآس ــورد    × م ــفات م ــه ص ــر هم ــک ب پروبیوتی

4- Nutrient broth
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ــه  ــه گوج ــه) و    مطالع ــک ریش ــزء وزن خش ــه ج ــی (ب فرنگ
دار درصـد معنـی  یـک و پـنج  جـالیز در سـطوح احتمـال    گل

ــم   ــرهمکنش رق ــدند. در ب ــم  × ش ــیب و رق ــاده دگرآس × م
ــه پروبیوتیــک ــورد مطالع فرنگــی و گوجــهتمــام صــفات م

دار شـدند  درصـد) معنـی  یـک جالیز (در سـطح احتمـال  گل
).1(جدول 

فرنگیصفات گوجه
فرنگیتعداد میوه گوجه

نتایج مقایسـه میـانگین نشـان داد کـه بیشـترین تعـداد       
فرنگی مربوط به رقم سـیوند در شـرایط عـدم    میوه گوجه

بود، P2استفاده از ماده دگرآسیب و حضور پروبیوتیک 
که کمترین تعداد میـوه مربـوط بـه رقـم ارس در     درحالی

(جدول عدم استفاده از ماده دگرآسیب و پروبیوتیک بود
فرنگـی در رقـم سـیوند و    ). بیشترین تعداد میـوه گوجـه  2

بی در عدم حضور ماده دگرآسیب، کمتـرین  سوپراسترین
آن مربـوط بـه رقـم ارس زمــانی کـه از مـاده دگرآســیب      

اي استفاده نشـده بـود. رقـم سـیوند در     هماشک گل خوش
بیشـترین تعـداد میـوه و    P2زمان اسـتفاده از پروبیوتیـک   

کمتـرین تعـداد   INR7رقم ارس در حضور پروبیوتیک 
) نشان داد که بیشـترین  2(جدول در میوه را داشت. نتایج 
ــه   ــوه گوج ــداد می ــاده    تع ــتفاده از م ــدم اس ــی در ع فرنگ

و کمترین آن در P2ک دگرآسیب و استفاده از پروبیوتی
اي و پروبیوتیـک حضور ماده دگرآسیب ماشک گل خوشه

INR7     بود. در مجموع نتایج نشـان داد کـه رقـم سـیوند
فرنگی بود. عدم حضـور  داراي بیشترین تعداد میوه گوجه

اي موجـب افـزایش   ماده دگرآسیب ماشـک گـل خوشـه   
فرنگـی شـد. اسـتفاده از    میـوه گوجـه  درصدي تعـداد 55

فرنگـی  موجب افزایش تعداد میوه گوجهP2وتیک پروبی
موجــب INR7کــه حضــور پروبیوتیــکشــد، درحــالی

فرنگی شد. مشـابه بـا نتـایج ایـن    کاهش تعداد میوه گوجه
etمطالعه al.Perez-Garcıa)2011 گزارش دادند (

B. subtilisکه تلقیح گیاه با جدایه تولیدکننده اکسین

اند.اثر مثبتی روي رشد گیاه داشتهB. megateriumو 

فرنگیوزن میوه گوجه
ــدول  ــایج جـ ــترین وزن  )2(نتـ ــه بیشـ ــان داد کـ نشـ

فرنگــی مربــوط بــه رقــم کــارون در حضــور میــوه گوجــه
اي و پروبیوتیــک مــاده دگرآســیب ماشــک گــل خوشــه 

INR7     ــیوند در ــم س ــه رق ــوط ب ــرین آن مرب ــود، کمت ب
بود. INR7پروبیوتیکعدم استفاده از ماده دگرآسیب و 

ــه  ــوه گوج ــترین وزن می ــارون در  بیش ــم ک ــی در رق فرنگ
اي، کمتـرین  حضور ماده دگرآسیب ماشک گـل خوشـه  

آن مربوط به رقم سـیوند زمـانی کـه از مـاده دگرآسـیب      
اي اسـتفاده نشـده بـود. رقـم کـارون      ماشک گـل خوشـه  

بیشـترین وزن میـوه، رقـم    INR7در حضور پروبیوتیـک 
در عـدم اسـتفاده از پروبیوتیـک کمتـرین     بی سوپراسترین

فرنگـی  تعداد میوه را داشـت. بیشـترین وزن میـوه گوجـه    
اي در زمان استفاده از ماده دگرآسیب ماشک گل خوشـه 

، کمتـرین آن در عـدم حضـور مـاده     E11و پروبیوتیک 
INR7اي و پروبیوتیـک  دگرآسیب ماشک گـل خوشـه  

ــا  ــود. ب ــارون داراي ب  ب ــم ک ــایج رق ــه نت ــه ب ــترین توج یش
ــه  ــوه گوج ــالی وزن می ــی، درح ــیوند و  فرنگ ــم س ــه رق ک

کمتـرین وزن میـوه برخـوردار بودنـد.     از بـی  سوپراسترین
اي موجـب  استفاده از ماده دگرآسیب ماشک گل خوشـه 

فرنگی شـد. اسـتفاده از پروبیوتیـک   افزایش وزن میوه گوجه
E11ــب ــه موج ــوه گوج ــزایش وزن می ــد.  اف ــی ش فرنگ

ه، نتـــایج یـــک پـــژوهش نشـــان مشـــابه بـــا ایـــن مطالعـــ
ــه اســتفاده از مــالچ گیاهــان پوششــی چــاودار و       داد ک

طـور  هفرنگـی را بـ  اي عملکـرد گوجـه  ماشک گل خوشه
داري نســبت بــه کاشــت معمــول آن افــزایش دهــد معنــی

)Rahimian Mashadi and samadani, 2007.(
وزن خشک اندام هوایی

گیري این صـفت نشـان داد کـه بیشـترین     نتایج اندازه
فرنگـی مربـوط بـه رقـم     وزن خشک اندام هـوایی گوجـه  

اي کارون در حضور ماده دگرآسیب ماشک گـل خوشـه  
بود، کمترین آن مربـوط بـه رقـم ارس    P2و پروبیوتیک 

اي در زمان استفاده از ماده دگرآسیب ماشک گل خوشـه 
). 2بود (جدول INR7و پروبیوتیک 
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Table 1. Variance analysis of Tomato and Broomrape response to allelopathic plant vetch and probiotics

گل جالیز 
Broomrape

گوجه فرنگی
Tomato درجه آزادي

df

تغییراتمنابع
Source Variation

وزن خشک ساقه اصلی
Aerial dry weight

ساقه اصلیتعداد 
No of main stem

ریشهخشکوزن
Root dry weight

وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight

وزن میوه
Fruit weight

میوهتعداد
No of fruit

26.18** 4.20** 2.47** 138.72** 3381.47** 32.0** 3
رقم

Cultivar

298.07** 128.00** 74.35** 647.64** 14737.44** 6.12* 1
ماده دگرآسیب

Allelopathic

8.82** 4.43** 1.38* 396.08** 656.43* 30.04** 3
پروبیوتیک

Probiotic

97.35** 12.37** 2.83** 150.26** 3112.03** 12.81** 3
ماده دگرآسیب× رقم 

Cul × Allel

11.20** 5.14** 2.19** 148.05** 1449.64** 7.81** 9
پروبیوتیک× رقم 

Cul × Prob

14.43** 21.14** 0.14ns 119.03** 624.81* 21.58** 3
پروبیوتیک× ماده دگرآسیب 

Allel × Prob

13.60** 8.13** 2.05** 278.40** 404.71* 7.46** 9
پروبیوتیک× ماده دگرآسیب × رقم 

Cul × Allel × Prob

0.36 0.36 0.25 4.22 98.23 0.7 93
خطا

Erro

17.61 19.22 18.39 9.19 12.75 18.08
(درصد)ضریب تغییرات

C.V. (%)
ns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively. دهد.درصد را نشان می1و 5دار در سطوح احتمال دار، معنیترتیب عدم وجود اختالف معنیبه**و *،  ns
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فرنگیهاي گیاهی بر صفات مربوط به گوجهپروبیوتیک×ماده دگرآسیب ×مقایسه میانگین برهمکنش رقم-2جدول 
Table 2. Mean comparisons interactions between cultivars × allelopathic × probiotices for

characteristics related to Tomato

باشد.میLSDدرصد بر اساس آزمون 5در هر ستون حرف مشترك نشان دهنده نبود تفاوت آماري در سطح احتمال 
In every column, common letter indicates no statistically significant difference between the means based on LSD test.

وزن خشک ریشه
(گرم/ بوته)

Root dry weight
(gr/plant)

وزن خشک اندام هوایی
(گرم/ بوته)

Aerial dry weight
(gr/plant)

وزن میوه
)گرم/ بوته(

Fruit weight
(gr/plant)

تعداد میوه
)بوته(

No of fruit
(plant)

تیمار
Treatment

پروبیوتیک
Probiotices

ماده دگرآسیب
Allelopathic

ارقام
Cultivars

4.03bc 28.43cd 67.94l-p 6.00de Control

شاهد
Control

ون
کار

K
ar

oo
n

2.33ijklm 13.51op 83.62f-j 4.00hjk INR7

3.30d-h 17.15lmn 82.19f-k 4.00h-k P2

2.04klm 26.48def 95.40c-f 3.50i-m E11

1.72mno 17.26k-n 99.78bcd 3.75h-l Control
ايماشک گل خوشه
Hairy vetch

1.69mno 15.31no 132.63a 3.00klm INR7

2.79g-j 41.73a 81.84f-l 7.25bc P2

2.87f-i 34.55b 88.52d-i 5.25efg E11

3.69cd 16.17mno 72.42j-n 1.75n Control
شاهد

Control

س
ار

A
ra

s

3.42c-g 26.76cde 42.94rs 2.75lmn INR7

3.28d-h 20.08ijk 84.16f-j 4.75fgh P2

2.69h-k 14.11op 55.06pqr 2.75lmn E11

2.61h-l 26.69cde 91.23d-h 3.75h-l Control
ايگل خوشهماشک 

Hairy vetch
1.18op 11.71p 84.31f-j 2.75lmn INR7

0.84p 18.37j-m 94.83c-g 3.25j-m P2

1.75mno 22.09ghi 98.39cde 4.75fgh E11

2.99e-i 15.21no 49.08qrs 4.50ghi Control شاهد
Control

رین
است

وپر
س

بی
Su

pe
r 

St
ra

in
-B

3.57c-f 20.23ij 69.67k-o 8.00b INR7

3.86bcd 26.73cde 81.27g-l 7.25bc P2

4.09bc 23.39gh 78.70h-m 5.75def E11

2.12j-m 27.25cd 59.93n-q 2.50mn Control
ايماشک گل خوشه
Hairy vetch

1.80mno 22.42ghi 56.35o-r 3.50i-m INR7

1.68mno 22.13ghi 68.56k-p 4.50ghi P2

1.92lmn 20.67hij 71.46j-n 6.50cd E11

3.27d-h 19.64i-l 65.04m-p 4.25g-j Control
شاهد

Control

وند
سی

Si
va

nd

3.58cde 11.69p 36.19s 5.25efg INR7

4.55ab 23.78fg 46.65qrs 10.00a P2

4.98a 18.33j-m 68.37k-p 4.00h-k E11

1.28nop 18.24j-m 106.09bc 4.75fgh Control
ايماشک گل خوشه
Hairy vetch

1.91lmn 24.11efg 76.22i-m 2.50mn INR7

3.17d-h 41.70a 85.00e-j 6.75cd P2

1.95lmn 29.45c 113.18b 6.75cd E11
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در رقـم  فرنگـی بیشترین وزن خشک اندام هـوایی گوجـه  
ســیوند در زمــان اســتفاده از مــاده دگرآســیب ماشــک گــل  

اي، کمترین آن مربوط به رقم سیوند در عـدم حضـور   خوشه
اي، بـود. بیشـترین وزن   ماده دگرآسیب ماشـک گـل خوشـه   

خشک اندام هوایی مربوط به رقم سیوند در زمان اسـتفاده از  
و کمتـرین آن مربـوط بـه رقـم کـارون در      P2پروبیوتیـک 

چنـین نشـان داد   بود. نتایج همINR7استفاده از پروبیوتیک 
ــدام هــوایی گوجــه  فرنگــی در کــه بیشــترین وزن خشــک ان

اي و اسـتفاده از  حضور ماده دگرآسیب ماشک گـل خوشـه  
، کمتـــرین آن در عـــدم اســـتفاده از مـــاده P2پروبیوتیـــک 

بود.INR7اي و پروبیوتیک گل خوشهدگرآسیب ماشک
ــام    ــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ارق در مجمــوع نت

متفـاوتی بـه حضـور مـاده دگرآسـیب و      مختلف واکنش 
که رقم سیوند و کـارون  طوريپروبیوتیک نشان دادند، به

ــه   ــل خوش ــک گ ــیب ماش ــاده دگرآس ــور م اي و در حض
داراي بیشترین وزن خشک اندام هـوایی  P2پروبیوتیک

بودند و همچنین رقـم سـیوند و کـارون در عـدم حضـور      
ــک    ــور پروبیوتی ــیب و حض ــاده دگرآس داراي INR7م

میزان وزن خشک بودند. در مجمـوع اسـتفاده از   کمترین
اي موجـب افـزایش   ماده دگرآسیب ماشـک گـل خوشـه   

فرنگـی شـد. اسـتفاده از    وزن خشک اندام هـوایی گوجـه  
موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی P2پروبیوتیک

کــه اســتفاده از پروبیوتیــک فرنگــی شــد، درحـالی گوجـه 
INR7 انـــدام هـــوایی موجـــب کـــاهش وزن خشـــک

فرنگی شد.گوجه
فرنگیوزن خشک ریشه گوجه
ــانگین   ــه می ــایج مقایس ــدول (نت ــه  ) 2ج ــان داد ک نش

بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به رقم سـیوند در عـدم   
اي و حضور استفاده از ماده دگرآسیب ماشک گل خوشه

و کمترین وزن خشک ریشه مربوط بـه  E11پروبیوتیک 
اي وپروبیوتیـک  رقم ارس در حضور ماشک گل خوشـه 

P2فرنگی در رقم بیشترین وزن خشک ریشه گوجه. بود
سیوند در عدم اسـتفاده از مـاده دگرآسـیب ماشـک گـل      

اي، کمتـرین آن مربـوط بـه رقـم ارس در حضـور      خوشه

اي بـود. بیشـترین وزن  ماده دگرآسیب ماشک گل خوشه
پروبیوتیـک خشک ریشه مربـوط بـه رقـم سـیوند در حضـور      

P2      و کمترین آن مربـوط بـه رقـم کـارون در اسـتفاده از
بود. در کل نتایج نشـان داد کـه رقـم    INR7پروبیوتیک

سیوند داراي بیشـترین وزن خشـک ریشـه و رقـم ارس و     
کارون داراي کمترین میـزان وزن خشـک ریشـه بودنـد.     

اي موجـب  ماشک گل خوشـه استفاده از ماده دگرآسیب
چنـین  فرنگـی شـد. هـم   کاهش وزن خشک ریشه گوجـه 

موجـب افـزایش وزن   E11و P2استفاده از پروبیوتیک 
کـه اسـتفاده از   فرنگـی شـد، درحـالی   خشک ریشه گوجه

موجـب کـاهش وزن خشـک ریشـه     INR7پروبیوتیک 
فرنگی شد.گوجه

جالیزصفات گل
تعداد ساقه اصلی

بـی میانگین نشان داد که رقـم سوپراسـترین  نتایج مقایسه 
و سیوند در زمان عدم استفاده از ماده دگرآسیب ماشـک  

اي و پروبیوتیک از بیشترین تعـداد سـاقه گـل    گل خوشه
و بیکه در رقم سوپراسترینجالیز برخوردار بودند، در حالی

ايکارون در حضور مـاده دگرآسـیب ماشـک گـل خوشـه     
جـالیز  کمترین تعداد ساقه گـل و عدم حضور پروبیوتیک

جـالیز  ). بیشترین تعداد ساقه اصـلی گـل  3(جدول داشتند
در رقم سیوند در عدم حضـور مـاده دگرآسـیب ماشـک     

بـی  اي، کمترین آن مربوط به رقم سوپراسترینگل خوشه
اي بود. در حضور ماده دگرآسیب ماشک گل خوشه

قـم  جـالیز مربـوط بـه ر   بیشترین تعداد ساقه اصـلی گـل  
سیوند در عدم استفاده از پروبیوتیک، کمتـرین آن مربـوط   

بــی در زمــان اســتفاده از پروبیوتیــکبــه رقــم سوپراســترین
INR7      بود. نتایج همچنـین نشـان داد کـه بیشـترین تعـداد

در عدم اسـتفاده از مـاده دگرآسـیب    جالیزساقه اصلی گل
اي و پروبیوتیــک و کمتــرین آن در ماشــک گــل خوشــه

اي و عـدم  استفاده از ماده دگرآسیب ماشک گـل خوشـه  
حضور پروبیوتیـک بـود. در مجمـوع نتـایج بررسـی ایـن       
صفت نشان داد که رقم سیوند داراي بیشترین تعداد ساقه 

تعداد سـاقه  جالیز و رقم کارون داراي کمترین اصلی گل
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بـی واکـنش   امـا رقـم سوپراسـترین   جالیز بودنـد.  اصلی گل
متفاوتی نشان داد، بـه طـوري کـه در زمـان اسـتفاده از مـاده       

ــه  ــل خوش ــک گ ــیب ماش ــاقه  دگرآس ــرین س اي داراي کمت
که زمانی از ماده دگرآسـیب ماشـک   جالیز بود، درحالیگل

ــلی   گــل خوشــه ــترین ســاقه اص ــتفاده نشــد داراي بیش اي اس
جـالیز بودنـد. اسـتفاده از مـاده دگرآسـیب ماشـک گـل        گل

جـالیز شـد و   اي موجب کاهش تعداد ساقه اصلی گـل خوشه
که عدم استفاده از مـاده  درصدي، درحالی100حتی کاهش 

اي موجب افزایش تعداد سـاقه  دگرآسیب ماشک گل خوشه
جالیز شد.گل

et al.Campiglia)2010(  گزارش دادند که مـالچ
ــل خ ــک گ ــهماش ــف وش ــدیریت عل ــراي م ــرز اي ب ــاي ه ه

فرنگـی  جـات بـه خصـوص در گوجـه    در محصوالت صیفی
ــم  ــت. ه ــب اس ــهمناس ــین در مطالع ــی  چن ــا بررس ــر ب اي دیگ

اي بـر گیاهـان   اثر دگرآسـیبی شـبدر و ماشـک گـل خوشـه     
هــاي هــرز نتــایج نشــان داد کــه بــا افــزایش  زراعــی و علــف

Trifolium spغلظت عصاره آبی شـبدر (  L. ماشـک  ) و
زنـی و رشـد خـردل    اي، از رشد گیاهچـه، جوانـه  گل خوشه

)Sinapis arvensis L. ) و چاودار وحشـی (Elymus

spp طـور کامـل جلـوگیري شـد (    ) بـهMighati et al.,

موجــب کــاهش INR7اســتفاده از پروبیوتیــک ).2005
کـه عـدم اسـتفاده از    حالیجالیز شد، درتعداد ساقه اصلی گل
جالیز شد.فزایش تعداد ساقه اصلی گلپروبیوتیک موجب ا

وزن خشک ساقه اصلی
) نشـان داد کـه رقـم    3(نتایج مقایسه میانگین جـدول  

بی و سـیوند در زمـان عـدم اسـتفاده از مـاده      سوپراسترین
اي، پروبیوتیـک و حضـور   دگرآسیب ماشک گل خوشه

جـالیز  از بیشترین وزن خشک ساقه گلE11پروبیوتیک 
بـی و  کـه در رقـم سوپراسـترین   حالیبرخوردار بودند، در

کارون در زمان استفاده از ماده دگرآسـیب ماشـک گـل    
اي و عدم حضور پروبیوتیک کمترین وزن خشک خوشه

جالیز داشتند. بیشترین وزن خشک سـاقه اصـلی   ساقه گل
بی در عدم استفاده از مـاده  جالیز در رقم سوپراسترینگل

آن مربوط به اي و کمترین دگرآسیب ماشک گل خوشه

بی در حضور ماده دگرآسیب ماشک گل رقم سوپراسترین
اي اســتفاده شــده بــود. بیشــترین وزن خشــک ســاقه خوشــه

ــل  ــلی گ ــور     اص ــیوند در حض ــم س ــه رق ــوط ب ــالیز مرب ج
و کمترین آن مربـوط بـه رقـم کـارون در     P2پروبیوتیک 

چنین نشان داد که عدم استفاده از پروبیوتیک بود. نتایج هم
جالیز در عدم حضـور  وزن خشک ساقه اصلی گلبیشترین

ــه   ــل خوش ــک گ ــیب ماش ــاده دگرآس ــک، م اي وپروبیوتی
ــل     ــک گ ــیب ماش ــاده دگرآس ــور م ــرین آن در حض کمت

اي و عدم حضور پروبیوتیک بود. در مجموع نتـایج  خوشه
نشان داد که رقم سیوند داراي بیشـترین وزن خشـک سـاقه    

تعـداد سـاقه   جالیز و رقم کارون داراي کمتـرین اصلی گل
بـی واکـنش   جالیز بودنـد. امـا رقـم سوپراسـترین    اصلی گل

ــه  ــان داد ب ــاوتی نش ــوريمتف ــاده  ط ــط در حضــور م کــه فق
اي داراي کمتــرین ســاقه دگرآســیب ماشــک گــل خوشــه

جـالیز بـود. اســتفاده از مـاده دگرآسـیب ماشـک گــل      گـل 
اي موجب کاهش شـدید وزن خشـک سـاقه اصـلی     خوشه

وهش گیـاه پوششـی ماشـک در    جالیز شد. در یک پـژ گل
ــامل ذرت (  ــول شـ ــدین محصـ Zea maysچنـ L. ،(

Gossypium hirsutumفرنگــی و پنبــه (گوجــه L. (
هـاي  بدون کـاهش عملکـرد، سـبب تقلیـل تـراکم علـف      

Samadani and(هــرز موجــود در مزرعــه گردیــد 

baghestani, 2003 اســتفاده از پروبیوتیــک .(E11 و
P2جالیز شد، اصلی گلموجب افزایش وزن خشک ساقه

موجـب کـاهش   INR7که استفاده از پروبیوتیک درحالی
جـالیز شـد. مشـابه مطالعـه مـا      وزن خشک ساقه اصلی گـل 

هاي جداشـده از ناحیـه   محققان گزارش کردند که باکتري
Vicia fabaفراریشه گیاه باقال ( L.جالیز و خـاك  )، گل

باعـث  بـاقال و جالیز نشان داد که اثر مثبتی بر رشد گیاه گل
توده آن هاي هوائی شده و میزان زیستکاهش ظهور اندام

سودوموناس جدا شده Bf7-9گردید. در این میان جدایه 
و 64جالیزهاي آلوده باعث افزایش از ریزوسفر باقال یا گل

چنـین سـبب   درصدي بـر رشـد خـود گیـاه بـاقال و هـم      76
.Phدرصدي وزن خشک63تا 39کاهش  Foetidaو

Ph. crenata) شده استZermane et al., 2007.(
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جالیزهاي گیاهی براي صفات مربوط به گلپروبیوتیک× ماده دگرآسیب × مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم -3جدول 
Table 3. Mean comparisons of interaction effects, cultivarse × probiotices × allelopathic for

characteristics related to broomrape

باشد.میLSDدرصد بر اساس آزمون 5دهنده نبود تفاوت آماري در سطح احتمال در هر ستون حرف مشترك نشان
In every column, common letter indicates no statistically significant difference between the means based on LSD test.

وزن خشک ساقه اصلی
(گرم/ بوته)

Main shoot dry weight
(gr/plant)

تعداد ساقه اصلی
)بوته(

No of main stem
(plant)

تیمار
Treatment

پروبیوتیک
Probiotices

ماده دگرآسیب
Allelopathic

ارقام
Cultivars

3.25hi 4.25cde Control
شاهد

Control

ون
کار

K
ar

oo
n

1.49mno 4.50cd INR7

2.35jkl 3.75def P2

1.60l-o 2.75ghi E11

0.00p 0.00l
Control

ايماشک گل خوشه
Hairy vetch

2.23j-m 1.75jk INR7

2.15klm 2.50hij P2

8.52ab 4.75c E11

3.95gh 2.50hij Control شاهد
Control

س
ار

A
ra

s

5.28ef 3.00fgh INR7

2.36jkl 4.00cde P2

1.64lmn 2.75ghi E11

0.55p 1.50k
Control

ايماشک گل خوشه
Hairy vetch

3.01ij 2.50hij INR7

2.24j-m 3.50efg P2

1.88lm 3.00fgh E11

8.64a 7.75a Control شاهد
Control

رین
است

وپر
س

بی
Su

pe
r 

St
ra

in
-B

4.67gf 1.50k INR7

7.56c 4.50cd P2

8.04abc 4.25cde E11

0.00p 0.00l
Control

ايماشک گل خوشه
Hairy vetch

0.80nop 1.75jk INR7

1.44mno 2.50hij P2

1.56l-o 1.50k E11

6.18d 7.00a Control
شاهد

Control

وند
سی

Si
va

nd

5.86de 3.75def INR7

7.69bc 3.75def P2

8.80a 6.00b E11

1.61l-o 2.25h-k
Control

ايماشک گل خوشه
Hairy vetch

0.76op 2.00ijk INR7

2.95ijk 3.00fgh P2

0.83nop 1.50k E11
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گیرينتیجه
ــاده      ــور م ــارون در حض ــیوند و ک ــم س ــوع رق در مجم

E11و P2اي و پروبیوتیـک  دگرآسیب ماشک گل خوشه

فرنگـی  باالترین وزن میوه و وزن خشک اندام هوایی گوجـه 
را داشتند. رقم ارس در زمـان عـدم اسـتفاده از ماشـک گـل      

موجب کاهش وزن میـوه و  INR7اي و پروبیوتیک خوشه
شـد. حضـور مـاده    فرنگـی وزن خشک اندام هوایی گوجـه 

INR7اي و پروبیوتیـک  دگرآسیب ماشک گـل خوشـه  

فرنگـی موجب کاهش تعدا میوه و وزن خشک ریشه گوجـه 
شد. در مجموع رقم کارون در مقایسـه بـا دیگـر ارقـام از     

جـالیز برخـوردار بـود، ایـن     تحمل باالتري بـه حملـه گـل   
لی بـود کـه رقـم ســیوند در مقایسـه بـا سـایر ارقــام       درحـا 

چنین نتایج این مطالعه نشـان  کمترین تحمل را داشت. هم
بسـیار  تأثیراي داد که گیاه دگرآسیب ماشک گل خوشه

جالیز داشت. این نتیجه را شگرفی بر کاهش آلودگی گل
این تیمار تأثیرترین نتیجه این مطالعه دانست. توان مهممی

بود که نگارندگان در ابتدا به حضـور بـذر گـل    به حدي
INR7جــالیز مشــکوك بودنــد. اســتفاده از پروبیوتیــک 

گیري پایـانی مـاده   جالیز شد. نتیجهسبب کاهش جمعیت گل
مثبتـی بـر کـاهش    تـأثیر اي دگرآسیب ماشـک گـل خوشـه   

هــا داشــت. پروبیوتیــک جــالیز و حتــی عــدم رشــد آن گــل
INR7 ــل ــاهش گ ــث ک ــ باع ــد. ع ــالیز ش ــتفاده از ج دم اس

جـالیز را درپـی داشـت. بـا     پروبیوتیک افزایش جمعیت گـل 
ــایج توصــیه مــی  ــن نت ــه ای شــود در ســایر تحقیقــات توجــه ب

هـاي مختلـف ماشـک    اي) از گونـه (بخصوص از نوع مزرعه
جـالیز  حلی اکولوژیـک بـراي کنتـرل گـل    استفاده شود تا راه

ه مـاد تـأثیر پیدا شود. با تکـرار آزمـایش مشـخص شـود کـه      
جالیز را سبب شده است.دگرآسیب، این عدم سبز شدن گل
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Abstract

Background and Objectives
Tomato (Solanum lycopersicum Mill) is one the most important economic crop in the world and
Iran. Broomrape is the main constrain of tomato production. Some Orobanche species such as
O.cumana or O. crenata are specialist in parasites of a small group of genera or species, while
others have a much broader spectrum of hosts as is the case of O. ramosa. The available control
methods have not proven to be as effective, economical and applicable as desired; thus, the only
way to cope with the weedy root parasites is through an integrated approach, employing a variety of
measures like resistant cultivars, plant probiotics and allelopathic plants in a concerted manner.
Materials and methods
Hence the aim this study was to determining the susceptibility of various cultivars of tomato to
infection by O. ramosa and effect of allelopathic hairy vetch and plant probiotics on reducing the
O. ramosa invasion. Greenhouse experiment was conducted in the greenhouse of Campus of
Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran in 2016. Treatments were
different tomato cultivars including Karoon, Aras, Super strain-B and Sivand, allelopathic hairy
vetch cluster, bacteria isolates, including INR7, P2, and E11. The soil of each pot was contaminated
with 20 mg seed of O. ramosa. At the termination of the experiment, the number and weight of
tomato fruits, dry weight of roots and aerials parts of tomato plants were recorded.
Results
Our results showed that although the Sivand was the most susceptible cultivar to O. ramosa
infection, Karoon cultivar had the highest to levace to branched broomrape. Results of present
study revealed that broomrape biomass was positively correlated to decreased tomato biomass.
The presence of allelopathic plant hairy vetch increased tomato weight in presence of branched
broomrape. The use of probiotic P2 increased the number and weight of tomato in the presence of
O. ramosa, while it had no effect on infection of O. ramosa. However, only INR7 probiotic had
some inhibitory effect on branched broomrape infection.
Discussion
Totally hairy vetch had a significant effect on reducing of O. ramosa infection (up to 100%
control). Based on these results, it could be concluded that plant probiotics only increase tomato
yield without any dirrectly effect to broomrape residues of hairy vetch probably by releasing
allelochemical redused orobanche germination infection.
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