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تاثیر بقایای کود سبز بر گلجالیز مصری ) (Orobanche aegyptiaca Pers.و روابط رشدی
گوجهفرنگی )(Lycopersicon esculentum L.
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چکیده
بهمنظور بررس��ی کارایی کود س��بز بر کنترل گلجالیز مص��ری ) (Orobanche aegyptiaca. Persدر گوجهفرنگی
) (Lycopersicon esculentum L.و تعیی��ن اثرات آن بر رشد گوجهفرنگی آزمايش��ي گلخان��هاي در قالب طرح کام ً
ال
تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد .تیمارها شامل سه کود سبز گندم ) ،(Triticum aestivum L.جو ) (Hordeum vulgar L.و
چاودار ) (Secale cereal L.هر کدام در دو س��طح  50و  100درصد برگردان به خاک و  2تيمار شاهد با و بدون علف
هرز گلجالیز بودند .نتایج نش��ان داد که در بین تیمارهای آزمایش تیمار کود س��بز چاودار در هر دو س��طح  50و 100
درصد برگردان زیست توده ،صفات تعداد ساقه ،تعداد گرهک گلجالیز روی ریشه گوجهفرنگی ،وزن خشک گلجالیز
و نس��بت وزن خش��ک گلجالیز به وزن خش��ک اندام هوایی گوجهفرنگی را به نحو موثرتری نسبت به شاهد با حضور
گلجالیز کاهش داد .البته تیمار کود س��بز جو بویژه در س��طح  100درصد برگردان زیست توده نیز در بسیاری از صفات
مش��ابه تیمار کود س��بز چاودار ب��ود .همچنین علیرغم کاهش مقادیر صفات اندازهگیری ش��ده در مورد گل جالیز ،ولی
تفاوت معنیداری بین تیمارهای کود سبز به لحاظ وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی مشاهده نشد .در مجموع به نظر
میرسد تیمار کود سبز چاودار در سطوح  100و  50درصد و کود سبز جو در سطح  100درصد این قابلیت را دارند تا
از جوانهزنی و اس��تقرار بذر گلجالیز بر روی گوجه فرنگی به نحو مطلوبتری جلوگیری نمایند و بررس��ی اثرات آن بر
رشد و کیفیت گوجهفرنگی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
واژههای کلیدی :جو ،چاودار ،گندم ،مدیریت گلجالیز ،وزن ماده خشک.

 -1دانشجوی دکتری علفهای هرز دانشگاه شهرکرد
 -2دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی شهرکرد
 -3استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
*نویسنده مسئولZafarian.mojtaba@gmail.com :
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مقدمه
گلجالی��ز ) (aegyptiaca aegytica.گیاهی فاقد کلروفیل
و ان��گل مطل��ق ریش��ه گیاهان دولپ��های اس��ت ( )20که
بیش��تردر نواحی گرم وخشک و همچنین نواحی معتدل و
نیمهخشک کشورهای مدیترانهای ،اروپای شرقی و جنوبی
و خاورمیانه ازجمله ایران آلودگی ایجاد میکند ( 8و .)14
علفه��اي هرز انگلي بهويژه گ��ل جاليز که از عوامل مهم
كاه��ش عملك��رد و افزايش هزينه تولي��د در گوجهفرنگي
اس��ت از اهميت ويژهاي برخوردار اس��ت ( .)4در سیستم
کشاورزی امروزه ،علفهایهرز توسط علفکشها کنترل
میشوند اما این فعالیت نگرانیهایی را در مورد س�لامت
انس��ان و محیط زیس��ت درپ��ی دارد ( .)11در س��الهای
اخیر توجه محققان بیش��تر به س��مت کارب��رد روشهای
زراع��ی برای کاهش مش��کالت مربوط ب��ه علفهایهرز
انگلی جلب شده اس��ت ( .)10یکی از روشهای مدیریت
علفهایه��رز اس��تفاده از گیاهان با خاصی��ت آللوپاتیک
میباشد ( .)28آللوپاتی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم مواد
آللوکمیک��ال آزادشده به محیط توس��ط گونه گیاهی روی
گونه گیاهی مجاور گفته میشود که در ابتدا مواد موثره آن
در آزمایشگاه استخراج شده و اثرات آن بر روی گونههای
گیاهی آزمایش میش��ود( ( .)15چاودار پاییزه�(Secale ce
) ،real L.به عنوان گیاهی پوشش��یعلوفهای و خفه کننده
با اس��تفاده از مکانیزمه��ای رقابت و آللوپاتی در س��یکل
زندگی علفهایهرز تداخل ایجاد کرده و مانع جوانهزنی
و رش��د آنها میشود ( .)19مطالعات زی��ادی روی کاربرد
چاودار برای کنترل علفهایهرز به اثبات رس��یده اس��ت
( .)30اس��یدهای هیدروکس��امیک بهعنوان مواد آللوپاتیک
در چاودار شناس��ایی شدهاند ( .)22ترکیبات طبیعی دارای
فعالیت باال ،مشابه آنچه که در چاودار تولید میشود ،منابع
خوب��ی برای تولید علفکشهای جدید هس��تند .آللوپاتی
در چاودار به دو ترکیب عمده بوا 1و دیبوا 2مربوط اس��ت.
بهطوری که ترکیب بوا بهوس��یله شکس��تن ترکیب طبیعی
دیبوا تش��کیل میشود ( .)21تحقیق��ات چیس و همکاران
( )12نشان داد که کاربرد ترشحات گیاه چاودار در رابطه با
گیاهان زراعی درشت بذر به عنوان محرک عمل کرده و در
گیاهان ریز بذر ،بهوی��ژه علفهای هرز ،نقش بازدارندگی
ایفا میکند .آنها این پاس��خ را ب��ه عمق قرارگیری و درجه
نفوذ پوس��ته بذر نس��بت دادند که خ��ود میتواند بهعنوان
عامل��ی در کنت��رل انتخابی علفهایهرز ،براس��اس عمق
و س��ختی بذور ،عم��ل کند .اثر عصاره آب��ی چاودار روی
چندگونه زراعی و علفهرز بررس��ی شد و علفهایهرز
3(2 H)-benzoxazalinone (BOA)1
2, 4- dihydroxy-1, 4 (2H)- benzoxazin- 3-one (DIBOA) 2
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ریز بذر مانند س��وروف ( ،)Echinochloa crus-galiمرغ
خوشه سرخ ) ،(Eleusine indicaپنجهمرغی (Digitaria
 )sanguinalisو تاج خ��روس )(Amaranthus palmeri
بی��ش از علفهایهرز درشت بذر و متوس��ط تحت تاثیر
عصاره آبی چاودار قرار گرفتند (.)24
مطالع��ات انجام ش��ده روي گندم ،نش��ان ميدهد كه اين
گياه ب��ا داشتن مواد آللوشيميای��ي ،توانائي كنترل برخي از
علفهايه��رز را دارد ( .)23فره��ودي و مك��ي زاده ()5
با بررس��ي تاثير عصاره جو ب��ر جوانهزني و رشد گياهچه
ي��وفالف وحش��ي ( )Avena ludovicianaو چچ��م (�Lo
 )lium multiflorumبي��ان نمودند تركيبات آللوپاتيك جو
س��بب كاهش جوانهزني ،رشد گياهچ��ه و وزنتر گياهچه
در چچم و يوالف وحش��ي ش��د .عصاره آبي جو همچنين
سبب افزايش تخريب غشای س��لولي و غلظت مالون دي
آلدهيد و كاهش فعاليت آنزيم آلفا آميالز در بافت گياهچه
گياهان هدف ش��د .کایک و همکاران ( )16بیان کردند که
کود س��بز قابلیت افزایش بالقوه حاصلخیزی خاک را دارد
و نتیجت ًا علف هرز اس��تریگا ) (Striga sp.را که خصوص ًا
در خاکه��ای فقیر تخریب کننده اس��ت را کنترل میکند.
در اینباره این موضوع محتمل است که کود سبز میتواند
جوانهزن��ی انتحاری را در اس��تریگا الق��ا نماید .در تحقیق
کایک و همکاران ( )16کاربرد کود سبز بطور قابل توجهی
تهاجم علف هرز اس��تریگا را کاه��ش داد و باعث افزایش
عملک��رد برنج شد .با توجه ب��ه كارهاي صورتگرفته اين
تحقي��ق بر آن شد ت��ا در اين زمينه به بررس��ی اثرات کود
س��بز بر کنترل علفهرز گلجالیز و بررسی اثر آن بر رشد
گوجهفرنگي بپردازد.
مواد و روش
ای��ن آزمایش ب��ا هدف بررس��ی تاثیر کود س��بز بر کنترل
گلجالیز مصری در گوجهفرنگی طی تابس��تان سال  93در
گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در
قال��ب طرح کام ً
ال تصادفی با چهار تکرار اجرا شد .تیمارها
شامل س��ه ک��ود س��بز گن��دم )،(Triticum aestivum L.
جو ) (Hordeum vulgar L.و چاودار)(Secale cereal L.
هر کدام در دو س��طح  50و  100درصد برگردان به خاک
(مع��ادل  150و  300گ��رم در گلدان) و  2تيمار شاهد با و
بدون علف هرز گلجالیز بودند .برای این منظور گلدانهای
تحقیق با قطر دهانه  20و ارتفاع  15س��انتیمتر با خاکی به
نسبت حجمی  4:1:1کود گاوی ،ماسه و خاک رس به وزن
دو کیلوگ��رم پر شد .به خاک هر گل��دان  50میلیگرم بذر
گلجالیز که در س��ال قبل جمعآوری شده بود اضافه شد.

تاثیر بقایای کود سبز بر گلجالیز مصری ) (Orobanche aegyptiaca. Persو روابط رشدی گوجهفرنگی
)(Lycopersicon esculentum L.

همچنین مقدار  5گرم بذر گندم فالت ،جو ریحان و چاودار
در هر گلدان کاشته شد (حدود  170عدد بذر) و هر  7روز
آبی��اری شدند .در ادامه پ��س از اینکه گندم ،جو و چاودار
به ارتفاع  30سانتیمتری رس��یدند اندامهای هوایی آنها از
س��طح خاک برداشت و به قطعات  3س��انتیمتری تقسیم
شدن��د و در این مرحله به خاک برخی گلدانها  50درصد
ان��دام هوایی برداشت شده و به برخ��ی دیگر  100درصد
برگردانده شد 5 .روز بعد از س��ه عدد نشای گوجهفرنگی
رقم اس��پیدی 3که در بستر کشت مخلوط کوکوپیت و پیت
م��اس تولید شده بود در هر گلدان جهت کاشت اس��تفاده
شد که بعد از  5روز  2نشا حذف و تنها به یک نشا اجازه
رشد داده شد .همچنین تغذی��ه گوجهفرنگی بعد از انتقال
به گلدانها با محلولپاش��ی کود کامل ریزمغذی -20-20
 20ه��ر  7روز یکبار در شرای��ط گلخانه صورت گرفت.
در ادامه در طول فصل صفات تعداد س��اقه ،تعداد گرهک
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گلجالیز روی ریش��ه گوجهفرنگی ،زم��ان ظهور گلجالیز
در سطح خاک ،وزن خش��ک گلجالیز و گوجهفرنگی 60
روز پس از نش��ای اندازهگیری شد .تجزيه و تحليل آماري
دادههای جمعآوری شده مربوط به وزن خشک گوجهفرنگی
و گلجالی��ز (پس از انجام آزم��ون نرمالیتی کلموگروف –
اسمیرنوف) بهطور جداگانه با استفاده از نرم افزار SAS 9.2
 Vو مقایس��ه میانگینه��ا با آزمون  Fisher LSDدر س��طح
احتمال  5درصد و رسم نمودارها در  Excelانجام شد.
نتایج و بحث
نتای��ج تجزی��ه واریانس نش��ان داد صفات مورد بررس��ی
گلجالی��ز در س��طوح آم��اری  5و  1درصد تح��ت تاثیر
تیماره��ای آزمایش قرار گرفتند (وزن خش��ک اندامهوایی
گوجهفرنگی جداگانه بررسی شد) (جدول .)1
تعداد ساقه گل جالیز

3 Speedy
جدول .1نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات اندازهگیری شده در تیمار کود سبز
منابع تغییرات

درجه آزادی

تعداد ساقه
گلجالیز در
سطح خاک

تعداد گرهک روی وزن خشک
ریشه گوجهفرنگی گلجالیز

زمان ظهور گلجالیز نسبت وزن خشک گلجالیز
به وزن خشک اندام هوایی
در سطح خاک
گوجهفرنگی

تیمار

6

3*/07

** 155/99

** 12/50

** 12/26

** 0/28

خطا

21

0/65

2/28

0/34

1/78

0/01

22/82

10/59

11/36

4/51

16/50

ضریب تغییرات()%

*و** :معنی داری در سطح  5و  1درصد

ب��ا توجه به نتاي��ج تجزيه واريانس ،اثر تيمار کود س��بز بر
تعداد ساقه گلجالیز در سطح %5معنيدار بود (جدول .)1
در بی��ن تیمارهای مختلف کود س��بز بیشترین و کمترین
مق��دار این صفت بهترتیب مربوط به تیمار شاهد با حضور
گلجالیز و کود س��بز چاودار  100درصد برگردان بود که
کاهش قابل توجه  50درصدی را در تعداد س��اقه گلجالیز
نس��بت به تیمار شاهد با حضور گلجالیز نشان داد (شکل
 .)1کاه��ش تعداد س��اقههای گلجالیز میتوان��د منجر به
کاه��ش تعداد گلآذین و تولید ب��ذر و در نهایت تضعیف
بانک بذر گلجالیز در خاکشود (.)1
البته بین س��ایر تیمارهای کود سبز با همدیگر و با شاهد با
حض��ور گلجالیز اختالف معنیداری مالحظه نش��د و این
بیانگر عملکرد مش��ابه این تیمارها در بروز این صفت بود.

در تحقیق آکسوی ( )7و بینام ( )9نیز که با بررسی عصاره
آبی چند گونه گیاه زراعی و علفهرز بر جوانهزنی و طول
س��اقه گلجالیز صورت گرفت عصاره آبی جو در غلظت
 100درص��د باعث کاهش معنیدار تعداد س��اقه گلجالیز
شد و س��ایر تیمارها شامل چاودار ،گندم و ماش نیز اثرات
مشابهی را در شرایط آزمایشگاهی و گلخانهای نشان دادند.
در ادامه با بررس��ی دقیقتر مش��خص شد ک��ه در هر کدام
از ای��ن تیمارها در صورت جوانهزدن و اس��تقرار گلجالیز
ب��ر روی گوجهفرنگی شرایط رشد گلجالی��ز تحت تاثیر
تیمارها قرار نگرفته اس��ت .بنابراین ترکیبات فتوسنتزی که
میتوانس��ته جهت رشد بیش��تر گوجهفرنگی مورد استفاده
قرار بگیرد به سمت رشد س��اقههای گلجالیز و آسیب به
گوجهفرنگی تغییر مسیر داده است (.)6
3 Speedy
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شکل .1تأثير تيمارهاي مختلف كود سبز بر تعداد ساقه گل جالیز

تعداد گرهک گلجالیز روی ریشه گوجهفرنگی
اثر تيمار کود س��بز بر تعداد گرهک گلجالیز روی ریش��ه
گوجهفرنگ��ی در س��طح %1معنيدار بود (ج��دول  .)1با
بررس��ی ریش��ههای گوجهفرنگی مش��خص شد که تیمار
شاه��د با حضور گلجالیز و کود س��بز چ��اودار به ترتیب
بیش��ترین و کمترین مقدار این صفت را نشان دادند (شکل
 .)2وس��تون ( )27با انجام آزمایش��ی دریاف��ت که بقایای
گیاه��ی چاودار قابلی��ت باالیی در ممانع��ت از جوانهزنی
و کاه��ش تراک��م و بیوماس طیف وس��یعی از علف های
ه��رز بویژه یکس��الهها دارد .در تیمار کود س��بز چاودار با
 100درصد برگردان ب��ه ترتیب کاهش  58درصدی تعداد
گرهک گلجالیز روی ریش��ه گوجهفرنگی نسبت به شاهد
ب��ا حضور گلجالیز بخوبی موید این مطلب اس��ت که این
تیمار شرایط نامطلوبی را چ��ه بهلحاظ جوانهزنی و چه به
لحاظ اس��تقرار گلجالیز روی ریش��ه گوجهفرنگی فراهم
کرده است .علیزاده و همکاران ( )3باال بودن تعداد گرهک
گلجالیز در تیمار کود س��بز چاودار با  50درصد برگردان
را به اثر تحریککنندگی غلظتهای پایین اثرات آللوپاتیک
چاودار نسبت دادهاند .در تحقیق ربیالس و همکاران ()25
در بی��ن  31گونه گیاهی زراع��ی و علفهرز متعلق به 12

خانواده کاربرد عصاره آبی چ��اودار تنها اجازه جوانه زنی
 4/6درص��دی را به بذر گلجالی��ز ) (O. aegyptiacaداد.
همچنی��ن در تحقيق علیزاده و همک��اران ( )3عصاره اندام
هوای��ی چ��اودار درص��د جوانهزنی خون��یواش و خردل
وحش��ی را در غلظته��ای  50 ،25و  100درصد به صفر
رساند.
ام��ا در تیمار کود س��بز گندم و جو مق��دار این صفت باال
بود و فاقد اختالف معنیداری با شاهد با حضور گلجالیز
بود .این بدین معنی اس��ت که تیمار کود س��بز گندم و جو
باع��ث جوانهزنی تعداد بیش��تری بذر گلجالیز نس��بت به
چاودار شده اس��ت و شرایط مناس��بتری را برای اتصال
به گیاه میزبان فراهم نموده اس��ت .ما و همکاران ( )18در
بررس��ی تاثیر عصاره آبی اندامهوایی  5واریته گندم دارای
ترکی��ب آللوپاتیک متانولیک ب��ر روی جوانهزنی گلجالیز
( )O. minorدریافتن��د که این عصاره در غلظت کم باعث
تحریک جوانهزنی این نوع گلجالیز میگردد و در غلظت
زیاد اثرات ممانعتکنندگی آن بروز پیدا میکند .در تحقیق
آکسوی ( )7و بینام ( )9نیز چنین نتیجهای در مورد عصاره
آبی گن��دم و جو در غلظتهای زی��اد آنها حاصل شد که
کاهش  90درصدی جوانهزنی گلجالیز را موجب شد.

شکل .2تأثير تيمارهاي مختلف كود سبز بر تعداد گرهک گلجالیز روی ریشه گوجهفرنگی

تاثیر بقایای کود سبز بر گلجالیز مصری ) (Orobanche aegyptiaca. Persو روابط رشدی گوجهفرنگی
)(Lycopersicon esculentum L.

وزن ماده خشک گلجالیز
اثر تيمار کود س��بز بر وزن ماده خشک گلجالیز در سطح
 %1معن��يدار شد (ج��دول  .)1همانطور که در شکل 3
مالحظ��ه میشود مقدار وزن ماده خش��ک در تیمار شاهد
بدون گلجالیز بیشترین مقدار و در تیمار کود سبز چاودار
ب��ا  50و  100درصد برگردان کمترین مقدار را داشت .در
تحقیق علی��زاده و همک��اران ( )3وزن گیاهچه علفهرز
خارمری��م ) (Silybum marianum (L.) Gaertn.در اث��ر
غلظ��ت  100درص��دی عص��اره اندامهایهوایی چاودار
کاه��ش  100درص��دی داش��ت .همچنی��ن وزن گیاهچه
خون��ی واش ( ،)Phalaris minor Retz.خردل وحش��ی
)) (Sinapis arvensis L.و خرف��ه (�Portulaca olera
 )cea L.نس��بت به عصاره اندامهوایی چاودار حساسیت
بیش��تری داشت ،بهطوری که در اثر غلظتهای  50 ،25و
 100درصد عصاره اندامهایهوایی ،وزن گیاهچه به صفر
رسید .اگرچه میزان ماده خش��ک گلجالیز از نظر عددی
در تیمارهای کود س��بز گندم و ج��و کمتر از تیمار شاهد
با حضور گلجالیز بود ولی اختالف معنیداری را نش��ان
ندادند (شکل  .)3این احتمال وجود دارد زمانی که از کود
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س��بز گندم و جو استفاده شده اس��ت رهاسازی ترکیبات
آللوپاتی��ک به مقداری نبوده تا شرای��ط نامطلوبی را برای
ممانعت از جوانهزن��ی گلجالیز ایجاد کند به همین علت
گلجالیز مدت زمانی بیشتری را جهت رشد و تجمع ماده
خش��ک در اختیار داشته است .ما و همکاران ( )18چنین
اث��ری را در غلظت  10درصدی عص��اره آبی اندامهوایی
گندم مش��اهده کردند .ام��ا در توجیه کاهش  54درصدی
وزن خش��ک گلجالی��ز در تیمار کود س��بز چ��اودار این
کاهش از یک س��و به کاهش تعداد گرهک گلجالیز روی
ریش��ه گوجهفرنگی در اثر پتانس��یل آللوپاتیک کافی این
تیمار در ممانعت از جوانهزنی گلجالیز و از س��وی دیگر
احتم��االً اث��ر ممانعتکننده این تیم��ار در مقابله با ازدیاد
تجمع ماده خش��ک در گلجالیز اس��ت .دیما و همکاران
( )13و زوتارل��ی و همکاران ( )31نیز گزارش کردند که
غالت دارای پتانس��یل آللوپاتی��ک کافی برای برای تحت
تاثی��ر قرار دادن رشد س��ایر گونهها هس��تند که در مورد
یوالف) ، (Avena. fatua L.چچم ،چاودار و کاه و کلش
برنج ) (Oryza sativa L.چنین اثری گزارش شده اس��ت
(.)10

شکل .3تأثير تيمارهاي مختلف كود سبز بر وزن خشک گل جالیز

زمان ظهور گلجالیز در سطح خاک
نتایج جدول تجزیه واریانس در تعریف رابطه بین تیمارها
و صف��ت زمان ظه��ور گلجالیز در س��طح خ��اک اثرات
معنیداری را در س��طح  %1نشان داد (جدول  .)1با توجه
به ش��کل  ،4در بین تیمارهای آزمایش��ی تیمار کود س��بز
چ��اودار با  100درصد برگردان نس��بت ب��ه تیمار شاهد با
حضور گلجالیز باعث افزایش  58درصدی زمان مورد نیاز
برای ظهور گلجالیز در س��طح خ��اک شد که البته با تیمار
کود س��بز جو با  100درصد برگ��ردان اختالف معنیداری
نداشت .همچنین در بین سایر تیمارهای کود سبز اختالف
معنیداری مشاهده نش��د .در توجیه چنین وضعیتی درباره

تیماره��ای کود س��بز این احتمال وج��ود دارد که با توجه
به مش��ابهبودن شرای��ط خاک گلدانه��ا در تمامی تیمارها
اثرات بازدارندگی تیمارها تحت تاثیر  pHو  Ecخاک قرار
گرفت��ه باشد ( .)3اما در م��ورد تیمار شاهد با گلجالیز بعد
از اس��تقرار گلجالیز بر روی گوجهفرنگی ،گلجالیز بدون
هیچ ممانعتی بخش قابل توجهی از مواد دریافتی از میزبان
را به رشد طولی س��اقههای خود اختصاص داده اس��ت تا
س��ریع ًا ظهور ساقههای خود را در سطح خاک داشته باشد
و پس از طی دوره زایش��ی مقادیر باالیی بذر را جهت بقا
در س��الیان آینده به بانک بذر خود اضافه نماید .براس��اس
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تحقی��ق بازوبن��دی و همکاران ( )2بخش��ی از موادغذایی هوایی گوجهفرنگی شود صرف س��اختن اجزای گلجالیز
میزبان که میتوانس��ته موجب افزایش وزن خش��ک اندام شده است.

شکل .4تأثير تيمارهاي مختلف كود سبز بر زمان ظهور گلجالیز در سطح خاک

وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی

بیشترین وزن خش��ك اندام هوایي گوجهفرنگي در تیمار
شاهد بدون حضور گلجالیز و كمترین آن در تیمار شاهد با
حضور گلجالیز مشاهده شد (شکل  .)5مقدار ماده خشك
گوجهفرنگي در تیمارهاي كود س��بز چند برابر تیمار شاهد
با حض��ور گلجالیز بود .در تحقی��ق ویناندت و همکاران
( )28استفاده از مالچ مخلوط گیاه پوششی چاودار و ماشک
عملکرد گوجهفرنگی را بطور معنیداری (دو برابر) نسبت
به کاشت معمول آن افزایش داد.
در تحقیق کایک و همکاران ( )16نیز اگرچه بهترین نتیجه در
رابطه با کاهش تهاجم علف هرز استریگا ) (Striga sp.از گیاه
میموزا ( )M. invisaحاصل شد اما بهترین نتیجه در افزایش
عملکرد برنج از گیاه کنف بنگالی( (�Crotolaria ochroleu
 )caحاصل شد .این نتیجه میتواند از یک سو به علت بروز
اثرات آللوپاتیک کود س��بز ب��ر رشد گوجهفرنگی باشد و از

س��وی دیگر با توجه به نس��بت باالی ) (C:Nکودهای سبز
روند تجزیه آنها در خاک توسط میکروارگانیسمها به کندی
ص��ورت گرفته که این فرآیند با خروج عناصر غذایی بویژه
نیتروژن از خاک همراه بوده و توانسته رشد گوجهفرنگی را
محدودتر نماید .ینیش و همکاران ( )29گزارش نمودهاند که
برای پوسیدن  50درصد بقایای گیاهی چاودار به حدود 105
روز زمان نیاز میباشد و تنها  10تا  12روز طول میکشد تا
 50درصد مواد آللوپاتیک چاودار ناپدید گردند .غیرمتحرک
شدن نیتروژن معدنی در طول مدت تجزیه چاودار در تحقیق
وژن و اوانیل��و ( )26نیز گزارش شده اس��ت .در شرایط این
تحقیق نش��ا  5روز پس از برگرداندن کود س��بز به خاک به
گل��دان منتقل ش��د و در بازه زمانی  60روز پس از نش��ا به
نظر میرس��د تجزیه کند کود سبز عامل اصلی کاهش رشد
گوجهفرنگی بوده است.

شکل .5تأثير تيمارهاي مختلف كود سبز بر وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی

تاثیر بقایای کود سبز بر گلجالیز مصری ) (Orobanche aegyptiaca. Persو روابط رشدی گوجهفرنگی
)(Lycopersicon esculentum L.

نسبت وزن خشک گلجالیز به وزن خشک اندام هوایی
گوجهفرنگی
ب��ا توجه به نتاي��ج تجزيه واريانس ،اثر تيمار کود س��بز بر
نس��بت وزن خشک گلجالیز به وزن خش��ک اندامهوایی
گوجهفرنگ��ی در س��طح %1معنيدار بود (ج��دول  .)1در
شکل  6مشاهده میشود که تیمارهای کود سبز گندم و جو
بویژه در تیمارهای  100درصد برگردان به لحاظ این صفت
اثراتی مش��ابه شاهد با حضور گلجالیز دارند که این نتیجه
بازخورد نتایج قبلی یعنی افزایش وزن خش��ک گلجالیز و
کاهش وزن خشک اندامهوایی گوجهفرنگی در این تیمارها
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میباشد .بر عکس ،تيمار كود س��بز چاودار اگرچه در وزن
خش��ک اندام هوایی گوجهفرنگی مشابه با سایر تیمارهای
کود سبز عمل کرد ولی به لحاظ کاهش قابل مالحظه وزن
خش��ک گلجالیز در کاهش نس��بت وزن خشک گلجالیز
به وزن خش��ک اندام هوایی گوجه فرنگی شاخصتر بود.
بنابراين ،به نظر ميرس��د كه گياه ميزبان استفاده بيشتري از
منابع نموده است ( .)1اما در شرايط تيمار شاهد با حضور
گ��ل جالیز ،علفهرز انگل قادر اس��ت ب��ا غلبه در رقابت
با ميزبان ،س��هم زيادي از ماده خش��ك توليدي را به خود
اختصاص دهد (( )1شکل .)6

شکل .6تأثير تيمارهاي مختلف كود سبز بر نسبت وزن خشک گلجالیز به وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی

بنابرای��ن ب��ا ایجاد شرایط مناس��ب ب��رای گوجهفرنگی و
نامناس��بکردن شرایط برای گیاه ان��گل ميتوان با افزايش
زيس��تتوده بوتهه��اي گوجهفرنگ��ي س��هم گلجاليز از
زيس��تتوده توليد شده توس��ط ميزبان را کاه��ش داد .به

عبارت ديگر ،هر چه گياه ميزبان قويتر باشد و زيستتوده
بيشتري داشته باشد ،گلجاليز خسارت كمتري وارد ميكند
( .)1در ش��کل  7این نتیجه به صورت یک روند غيرخطي
كاهشی نشان داده شده است.

شکل .7ارتباط بین وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی با نسبت وزن خشک گلجالیز به وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی

همچنین در این تحقیق جهت پیداکردن یک صفت که بتوان
از روی ظاهر و مرفولوژی گلجالیز پی به برآورد خسارت
احتمال��ی آن روی گوجهفرنگی برد ،صفات گلجالیز مورد
بررس��ی قرار گرفت و همان طور که در شکل  8مش��اهده
میگردد بین تعداد س��اقه گلجالیز و وزن خشک گلجالیز
ارتباط معنیدار و مس��تقیمی مش��اهده شد به نحوی که با

افزایش و کاهش تعداد ساقه گلجالیز ،وزن خشک آن هم
روند مش��ابه افزایشی و کاهش��ی را دنبال کرد و همانطور
که قب ً
ال شرح داده شد با افزایش وزن خش��ک گلجالیز از
تجمع ماده خشک در گوجهفرنگی کاسته میشود وبنابراین
از روی تعداد س��اقه گلجالیز میتوان تا حدودی به میزان
خسارتزایی آن پی برد (.)1
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شکل .8ارتباط بین تعداد ساقه و وزن خشک گلجالیز

نتیجهگیری
نتايج اين تحقيق نش��ان داد كه كاربرد تيمارهاي كود س��بز
بهخص��وص در  100درصد برگردان زیس��ت توده باعث
كاهش معن��يدار آلودگي گوجهفرنگي ب��ه گل جاليز شد.
تاثی��ر کود س��بز در كاهش آلودگي به گ��ل جاليز ميتواند
ب��ه علت تغييراتي باشد كه طي فرآيند تجزيه كود س��بز در
خ��اك اتفاق ميافتد به طوری که از یک طرف رهاس��ازی
ترکیب��ات آللوپاتیک و از طرف دیگر رهاس��ازی مقادیر نه
چندان زی��اد نیتروژن را داریم که مجموع این اثرات باعث
ش��د تا تیمارهای چاودار و جو صفات تعداد س��اقه ،تعداد
گرهک گلجالیز روی ریش��ه گوجهفرنگی ،وزن خش��ک
گلجالیز و نس��بت وزن خش��ک گلجالیز به وزن خشک
ان��دام هوای��ی گوجهفرنگی را به نحو موثرتری نس��بت به
شاه��د با گلجالیز کاهش دهن��د .همچنین ظهور گلجالیز
در س��طح خاک در تمامی تیمارهای کود سبز غیر از تیمار
کود سبز چاودار با  100درصد برگردان زیست توده تقریب ًا

مش��ابه هم بود .علی رغم صفات اندازهگیری شده در مورد
گلجالیز ،ول��ی تیمارهای تحقیق فاق��د تاثیر قابل توجهی
بر افزایش وزن خش��ک اندام هوایی گوجهفرنگی بودند و
هی��چ کدام از تیمارها نتوانس��تند اثری مش��ابه شاهد بدون
گلجالیز ایجاد کنند .در مجموع به نظر می رسد تیمار کود
سبز چاودار و جو با  100درصد برگردان زیست توده این
قابلی��ت را دارند تا از جوانهزنی و اس��تقرار بذر گلجالیز
به نح��و مطلوبتری جلوگیری نمایند و م��ی توان از آنها
ب��ه عنوان یک گی��اه آللوپاتیک مفید و س��ودمند در کنترل
علفهرز گلجالیز س��ود برد .البته این چنین تحقیقاتی در
محیطهای کنترلشده مکمل مهم و خوبی برای مشاهدات
مزرعهای میباشند ( )17و بایس��تی با تحقیقات و مطالعات
بیش��تر در این زمینه به نکات مبهمی در نحوه تاثیر و عمل
بازدارندگی ترکیبات موجود در این گیاه پرداخته شود.
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