
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


634

هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

گل جالیز مصريکنترلبر ) Glomus intraradice(سویه تاثیر همزیستی قارچ آربسکوالر میکوریزا 
(Orobanche aegyptiaca. Pers)فرنگیگوجهدر کشت(Lycopersicon esculentum L.)

2و علی تدین*1مجتبی ظفریان

به ترتیب دانشجوي دکتري علف هاي هرز و دانشیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد2و 1
Zafarian.mojtaba@gmail.com

چکیده
تعیین و )(Orobanche aegyptiaca. Persگل جالیز مصريکنترلتاثیر همزیستی قارچ آربسکوالر میکوریزا بر ارزیابیبه منظور

Lycopersicon esculentum)فرنگیگوجهرشد اثرات آن بر  L.) ،تکرار اجرا 4در قالب طرح کامالً تصادفی با ايگلخانهآزمایشی
کیلوگرم در هکتار 200و 150، 100، 50سطح4در ) Glomus intraradice(سویه قارچ آربسکوالر میکوریزا شد. تیمارها شامل

ارهاي قارچ آربسکوالر مایکوریزا در بین تیمنتایج نشان داد گل جالیز بودند.هرزعلفشاهد با و بدون 2و بندي تجاري بستهاز 
صفات تعداد گرهک گل جالیز روي دارمعنیقارچ آربسکوالر مایکوریزا باعث کاهشکیلوگرم در هکتار 200و 150تیمارهايکاربرد

در مقابل باعث و فرنگی نسبت وزن خشک گل جالیز به وزن خشک اندام هوایی گوجهوجالیزفرنگی، وزن خشک گل ریشه گوجه
تیمار شاهد بدون از فرنگیگوجهوزن خشک اندام هوایی صفتمقدار. بطوري که ندشدفرنگی گوجهافزایش وزن خشک اندام هوایی 

کیلوگرم 150تیمار قارچ آربسکوالر میکوریزا (دو بین داري مجموع با توجه به عدم وجود تفاوت معنیدرهم بیشتر بود.گل جالیز 
هکتار) هم به سبب کاهش صفات کیلوگرم در150انتخاب تیمار قارچ آربسکوالر میکوریزا (،کیلوگرم در هکتار)200و در هکتار

بهترین تیمار بود.فرنگیگوجهت اافزایش مقدار صفهم گل جالیز و
وزن خشک اندام هوائی، وزن خشک ریشه.هرز انگلی، قارچ میکوریزا، گرهک، علفکلمات کلیدي:

Effects of arbuscular mycorrhizal symbiosis (Glomus intraradice) on Egyptian Broomrape
(Orobanche aegyptiaca. Pers) control in cultivated Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)

Mojtaba Zafarian1*, Ali Tadayyon
1, 2 Ph.D. student of Weed Science and Associate Professor of weed science, Faculty of Agriculture,

Shahrekord university
Abstract
In order to evaluate the effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis to control Egyptian Broomrape (Orobanche
aegyptiaca. Pers) in cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) growth, a glasshouse experiment was
conducted in CRD design with four replications. Treatments consisted of four arbuscular mycorrhizal levels (50,
100, 150 and 200 kg ha-1 from commercial pack) and two control treatments of weed free and weed infested
treatments, respectively. The results showed that the treatments of 150 and 200 kg ha-1 decreased number of nodules
on the roots of tomato, orobanche dry weight and ratio of orobanche dry weight to tomato shoot dry weight, whereas
increased percent of tomato shoot dry weight. Whereas, The tomato shoot dry weight was higher than the control
treatment without Orobanche. Generally, because no of significant differences between two treatments of 150 and
200 kg ha-1, utilization of 150 kg ha-1 arbuscular mycorrhizal fungi due to reduction of the orobanche growth and
promotion of tomato growth was the best treatment among them.
Key words: Nodule, parasite weed, root dry weight, shoot dry weight.
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مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

مقدمه
حدود(گیاهاناکثرکهطوريبهاستگیاهیسلسلۀدرزیستیهمروابطدارترینسابقهوترینرایجازیکییائمیکوریزهمزیستی

کشاورزيدرکهاندومیکوریزيهايقارچترینمهموهستندداراراامیکوریزهايتیپازیکیحداقل)آونديگیاهانهايگونه80%
). 2005هریسون، باشند (میآربوسکوالرايمیکوریزهايقارچدارندسزاییبهنقش
ترکیب که در تحقیقات مشخص شد رفترل بیولوژیکی مورد توجه قرار گهاي کنتدر برنامهمیکوریزا آربوسکوالرقارچ

یاما و همکاران، آکیزنی گل جالیز است (شود محرك جوانهگیاه به داخل ریزوسفر ترشح میهاي استرایگوالکتون که توسط ریشه
ها براي قارچ عمل زنی هیفهاي متابولیسمی و شاخههاي تشخیص میزبان، محرك فعالیتدر اینجا به عنوان سیگنالو ) 2005

). 2008پارنیسکه، ن به شدت به این ترکیبات وابسته است (که توسعه سریع قارچ و فرآیندهاي متابولیسمی آ)، بطوري10نماید (می
استریگا هرزعلفبوسیله هاي ناشیآسیبتواندمیمیکوریزاتلقیحنشان دادند کهبراي اولین بار)2001لندزمو و کویپر (

hermonthica)(Striga موجب شودرا میزبانآلودگی کاهش سطحتواند حتی میو در برخی مواردرا در سورگوم کاهش دهد .
استفاده).2008سان و همکاران، میکوریزایی نسبت داده شد (گیاهاندر زنیجوانههاي محركانتشارکاهشبهبعدهااین اثر

شده است.PhelipancheوOrobancheزنی بذرجوانههاي محركتولیدنشان داد که باعث کاهشنیزنخودگیاهدر میکوریزا
قارچزنی گل جالیز در همزیستی آفتابگردان با هاي جوانه) نه تنها به کاهش محرك2012البته در تحقیق لورن و همکاران (

زنی بذر خود نیز باعث کاهش جوانهمیکوریزاآربوسکوالرقارچاشاره شده است بلکه ترشحات ریشه همزیست با میکوریزاآربوسکوالر
هاي هدف از انجام این مطالعه بررسی پتانسیل کلونیزاسیون ریشهبنابراین گردیده است. Orobanche cumanaگل جالیز 

رشد افزایش زنی بذر گل جالیز و در کاهش جوانه(Glomus intraradice)سویهآربسکوالر میکوریزا بوسیله قارچ فرنگیگوجه
بود. فرنگیگوجه

مواد و روش
بذر گل زنیجوانهبر کاهش (Glomus intraradice)سویههمزیستی قارچ آربسکوالر میکوریزابا هدف بررسی تاثیر این آزمایش 

در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد در قالب 93طی تابستان سال فرنگیگوجهرشدافزایش و جالیز مصري 
کیلوگرم در 200و 100،150، 50سطح 4درآربسکوالر میکوریزاقارچ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 4طرح کامالً تصادفی با 

که در بستر کشت مخلوط فرنگی رقم اسپیديدر این آزمایش از نشاء گوجههرز گل جالیز بودند. شاهد با و بدون علف2هکتار و 
متر با سانتی15و ارتفاع 20هاي مورد استفاده با قطر دهانه هت کاشت استفاده شد. گلدانجشدپیت ماس تولید وکوکوپیت

میلی گرم بذر گل جالیز جمع آوري شده در سال قبل مخلوط شده 50که باکود گاوي، ماسه و خاك رس4:1:1خاکی به نسبت 
تا اثرات ضدعفونی شدگرادسانتیدرجه80حرارتدرساعت72مدتبهبود پر شدند. الزم به ذکر است خاك گلدان ها قبالً

سپس به ).2010فرناندز و همکاران، وجود نداشته باشد (زنیجوانهپتانسیل جمعیت میکروبی موجود در خاك در کاهش احتمالی 
هاي اندامشنی،خاكشامل(بسته تجاري مایکوریزا که درقارچیتلقیحمایهمتناسب با مقدار سطوح تیماري ذکر شدههر گلدان

کلینیک از یکقارچ مایکوریزایی شد.اضافهبود،)الذکرفوققارچباشدهآلودهسورگومروزه100کشتریشهقطعاتوقارچی
ها با محلولپاشی کود کامل ریز مغذي فرنگی بعد از انتقال به گلدانهمچنین تغذیه گوجهردید.گیاهپزشکی واقع در همدان تهیه گ

، فرنگیروي ریشه گوجهگرهکرفت. در ادامه در طول فصل صفات تعداد گروز یکبار در شرایط گلخانه صورت 7هر 20-20-20
آوري شده هاي جمعتجزیه و تحلیل آماري دادهگیري شد. اندازهفرنگیگوجههواییاندام وزن خشکو وزن خشک گل جالیز
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اسمیرنوف) بطور جداگانه با استفاده از نرم –فرنگی و گل جالیز (پس از انجام آزمون نرمالیتی کلموگروف گوجهصفاتمربوط به 
انجام شد.Excelدرصد و رسم نمودارها در 5در سطح احتمال Fisher LSDها با آزمون و مقایسه میانگین9.2SAS Vافزار 

نتایج و بحث
فرنگیتعداد گرهک روي ریشه گوجه

قارچ آربسکوالر تیمار ) و کمترین آن را عدد33/10(با گل جالیز شاهد بیشترین مقدار این صفت را آزمایشی،در بین تیمارهاي 
تواند به علت کلونیزاسیون زیاد قارچ آربسکوالر این تفاوت می. )1(شکل ند) داشتعدد6(کیلوگرم در هکتار 200مایکوریزا به مقدار 

باشد که باعث شده است سطح قابل توجهی از ریشه توسط این قارچ پوشیده شود و از نفوذ فرنگیگوجهمایکوریزا بر روي ریشه 
مولکولی بنام هايریشه میزبان این کار را با ترشح سیگنالمکینه هاي گل جالیز به داخل ریشه میزبان ممانعت به عمل آید. 

یاما و همکاران، آکی(نمایدالقا میآربسکوالر مایکوریزادهی گسترده هیف را در قارچ دهد که شاخهانجام میدهیفاکتورهاي شاخه
Phelipanche)و (Orobanche crenata)هرزعلفبذر دو گونه زنیجوانه) 2010و همکاران (فرناندزدر تحقیق . )2005

aegyptiaca)فرنگی در حضور ترشحات ریشه گیاه نخود(Pisum sativum) هايسویهآربسکوالر مایکوریزاکه توسط قارچ
Glomus mosseae وGlomus intraradices.کلونیزه شده بود کاهش یافت

فرنگیتعداد گرهک گل جالیز روي ریشه گوجهقارچ آربسکوالر مایکوریزا برتیمارهايتأثیر-1شکل
(LSD).ندارند درصد1آماريسطحدرداريمعنیآمارياختالفمشتركحروفدارايهايستون

وزن خشک گل جالیز 
کیلوگرم در 200تیمار) و گرم67/7(مورد مطالعه بیشترین وزن خشک گل جالیزتیمارهايدر بین تیمار شاهدآزمایشدر این 

با150کیلوگرم در هکتار و100با 50اثرات تیمار. البته )2نشان داد (شکل ) را گرم3/3(کمترین مقدار این صفتهکتار قارچ 
اي منطبق بر کاهش تعداد گرهک گل جالیز روي این چنین نتیجه1ند. با توجه به شکل کیلوگرم در هکتار مشابه یکدیگر بود200

شده و بالطبع کاهش فرنگیگوجههاي کمتر گل جالیز روي ریشه که باعث استقرار تعداد بوتهدر این تیمارهاستفرنگیگوجهریشه 
گل یک سد دفاعی در مقابل توانستهبویژه در سطوح باال مقادیر قارچ لذا بدنبال داشته است. را هرزعلفتجمع ماده خشک در 

). 5(هاي هرز انگلی باشدو یک ابزار قابل قبول براي کنترل علفایجاد نمایدجالیز 
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وزن خشک گل جالیزقارچ آربسکوالر مایکوریزا برتیمارهايتأثیر-2شکل
(LSD).ندارند درصد1آماريسطحدرداريمعنیآمارياختالفمشتركحروفدارايهايستون

فرنگیگوجههواییانداموزن خشک 
ترین وزن خشک بیشبدون گل جالیزشاهدکیلوگرم در هکتار قارچ آربسکوالر مایکوریزا و 200تحقیق تیمار تیمارهايدر بین 

ترین کمتیمار شاهد با گل جالیز و کیلوگرم در هکتار قارچ آربسکوالر مایکوریزا 50تیمار گرم) و 81/12و 58/14بوته (به ترتیب 
کیلوگرم در هکتار قارچ آربسکوالر 200به عبارت دیگر تیمار. )3شکل (ندشت) را داگرم45/4و 09/7به ترتیب (وزن خشک بوته

) 7در تحقیق حسن و آباکر (فرنگی را ایجاد کرد. درصدي وزن خشک گوجه69نسبت به شاهد با گل جالیز افزایش مایکوریزا 
و سایر در مقایسه با شاهد داراي گل جالیزB2ريآربسکوالر مایکوریزا همراه با باکتترین وزن خشک باقال در تیمار با قارچ بیش

، کلونیزاسیون اگزارش کردند که با تلقیح گیاه باقال با قارچ مایکوریزنیز ) 2002و همکاران (عبدالفتاح تیمارهاي قارچ بدست آمد.
یابد، و این دقیقا مشابه داري نسبت به شاهد افزایش میهاي فتوسنتزي، به طور معنیریشه، تولید ماده خشک و میزان رنگدانه

(افزایش کلونیزاسیون ریشه و تولید ماده خشک) است که در این تحقیق حاصل شد.نتایجی 

فرنگیوزن خشک اندام هوایی گوجهبرقارچ آربسکوالر مایکوریزاتیمارهايتأثیر- 3لشک
(LSD).ندارند درصد1آماري سطحدرداريمعنیآمارياختالفمشتركحروفدارايهايستون

فرنگی هوایی گوجهجالیز به وزن خشک اندامنسبت وزن خشک گل 
کیلوگرم در 200) و کمترین آن مربوط به تیمار 72/1ترین مقدار این صفت مربوط به شاهد با گل جالیز (بیش4شکل مطابق

داري معنیکیلوگرم در هکتار قارچ اختالف200و 150، 100) بود. البته بین تیمارهاي 23/0هکتار قارچ آربسکوالر مایکوریزا (
هوایی مشاهده نشد. این کاهش محسوس بازخورد اثرات این تیمارها در کاهش وزن خشک گل جالیز و افزایش وزن خشک اندام

در مقایسه با شاهد داراي بی دو) تیمار قارچ آربسکوالر مایکوریزا همراه با باکتري 2013فرنگی بود. در تحقیق حسن و آباکر (گوجه
درصدي مجموع وزن خشک باقال را نسبت به شاهد با گل جالیز 38درصدي سبز شدن گل جالیز و افزایش 100گل جالیز کاهش 
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به همراه داشت. همچنان که افزایش آن در شاهد با گل جالیز مربوط افزایش وزن خشک گل جالیز و از سوي دیگرکاهش
بود.فرنگیگوجهتودهزیست

فرنگیهوایی گوجهنسبت وزن خشک گل جالیز به وزن خشک اندامآربسکوالر مایکوریزا برقارچ تیمارهايتأثیر-4شکل
(LSD).ندارند درصد1آماريسطحدرداريمعنیآمارياختالفمشتركحروفدارايهايستون

نتیجه گیري
و جالیزگلبهفرنگیگوجهآلودگیدارمعنیباعث کاهشقارچ آربسکوالر مایکوریزا تیمارهايکاربردکهدادنشانتحقیقایننتایج

کیلوگرم در هکتار این قارچ نسبت به سایر تیمارها 200و 150اثر دو تیمارو شدفرنگیگوجههم افزایش وزن خشک اندام هوایی 
ریشه به وزن خشک کل وزن خشک درصد ت ابود بطوري که در صفدارمعنیدر صفات ذکر شده بسیار و بویژه شاهد با گل جالیز 

تیمار شاهد بدون گل جالیز را هم پشت سر گذاشتند. فرنگیگوجهاندام هوایی وفرنگیگوجه
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