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 گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه

  1395 ،دوم شماره ،و سوم بیست جلد
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جالیز  گلبر کنترل  اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازولهاي  ثیر هورمونأت
فرنگی  گوجههاي رشد  و شاخص  (Orobanche aegyptiaca. Pers)مصري

(Lycopersicon esculentum L.)  
 

  2و علی تدین 1مجتبی ظفریان*

  دانشگاه شهرکرد ،دانشیار گروه زراعت2 ،دانشگاه شهرکرد ،هاي هرز علفعلوم دانشجوي دکتري 1
  25/1/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 14/11/1393 تاریخ دریافت:

  1چکیده
اي است  گیاهی فاقد کلروفیل و انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه (.Orobanche spp)جالیز  گل سابقه و هدف:

اي، اروپاي شرقی  خشک و همچنین نواحی معتدل و نیمه خشک کشورهاي مدیترانه در نواحی گرم و که بیشتر
که  خاطر این بهجالیز  گل ویژه به انگلی هاي هرز علف .کند جمله ایران آلودگی ایجاد می و جنوبی و خاورمیانه از

 است. برخوردار اي ویژه اهمیت از ،است فرنگی گوجه در تولید هزینه افزایش و عملکرد کاهش مهم از عوامل
جالیز  گل کنترلبر  هاي اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول هورمونثیر أمنظور ارزیابی ت به

، (.Lycopersicon esculentum L) فرنگی رشد گوجه هاي شاخصو   (Orobanche aegyptiaca. Persمصري
 اجرا شد. شگاه شهرکرد ندر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي داآزمایشی 

  
انجام شد. تکرار  4در قالب طرح کامالً تصادفی با  1393در سال اي  گلخانهاین آزمایش ها:  مواد و روش

سطح  2موالر)، پاکلوبوترازول در  میلی 7و  5، 3، 1هاي  سطح (غلظت 4اسید آبسزیک در تیمارها شامل 
) موالر میلی 4و  3، 2، 1هاي  سطح (غلظت 4) و یونیکونازول در موالر میلی 01/0و  موالر میلی 1/0هاي  (غلظت

جالیز صفات  روز پس از انتقال نشاء در مورد گل 65در ادامه  بودند.جالیز  گلهرز  شاهد با و بدون علف 2و 
جالیز و در مورد  جالیز و وزن خشک گل فرنگی، تعداد ساقه گل جالیز روي ریشه گوجه گل گرهکتعداد 
سطح برگ، نسبت سطح برگ، سطح ویژه برگ و وزن ویژه برگ ارتفاع، خشک بوته،  مادهفرنگی صفات  گوجه

                                                             
  zafarian.mojtaba@gmail.comمسئول مکاتبه:*
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جالیز (پس  فرنگی و گل آوري شده مربوط به صفات گوجه هاي جمع ه و تحلیل آماري دادهتجزی گیري شد. اندازه
و مقایسه  9.2 نسخهSAS  افزار اسمیرنوف) جداگانه با استفاده از نرم -از انجام آزمون نرمالیتی کلموگروف

 درصد انجام شد. 5در سطح احتمال  Fisher LSDها با آزمون  میانگین

موالر پاکلوبوترازول  میلی 01/0 موالر و میلی 1/0موالر اسید آبسزیک،  میلی 7و  5 نشان داد تیمارنتایج : ها یافته
فرنگی، تعداد ساقه  داري تعداد گرهک روي ریشه گوجه موالر یونیکونازول باعث کاهش معنی میلی 4و  3و 
اکلوبوترازول در هر دو غلظت فرنگی، تیمار پ جالیز شدند. اما در مورد صفات گوجه جالیز و وزن خشک گل گل

فرنگی را کاهش و کمترین مقدار دو  برگ گوجه موالر، ماده خشک، ارتفاع و سطح میلی 01/0 موالر و میلی 1/0
  جالیز ایجاد کرد. صفت نسبت سطح برگ و سطح ویژه برگ را نسبت به شاهد بدون گل

  
و  موالر میلی 7و  5ي ها غلظتدر  توان چنین نتیجه گرفت که هورمون اسید آبسزیک میگیري:  نتیجه

و محدودیت کمتر رشد جالیز  گلیج بهتري را در کنترل نتا موالر میلی 4و  3ي ها غلظتیونیکونازول در 
ولی به لحاظ کاهش جالیز  گلرغم اثر مطلوب در کنترل  و در مورد پاکلوبوترازول علی داشتند فرنگی گوجه

  .آن مورد آزمایش قرار گیردهاي کمتر  فرنگی بهتر است غلظت صفات گوجه
  

  نسبت سطح برگو  شاخص سطح برگ، تعداد گرهک، اندام هوایی تجمع وزن خشک کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
و  گلدارفاقد کلروفیل،  ساله، یکگیاهی (Orobanche aegyptiaca. Pers) مصري  جالیز گل  

 ساز و ساخت و خاك از معدنی مواد و آب جذب توانایی که است اي انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه
از آوند  را خود موردنیاز مواد میزبان گیاهان ریشه باکامل  سویه یک ارتباط با و ندارد را ها کربوهیدرات

 کپسول هر در و کپسول ها دهپس از ظهور در سطح خاك ایجاد  جالیز گل ساقه .کند می جذبآبکش 
 میزان .)6( کند می تولید بذر هزار 200 تا بوته هرطور معمول در  همجموع ب در و بذر 500 حدود

بذر  .)1( است شده گزارش درصد 100 تا 5 بین مختلف هاي زراعت در مصري جالیز گل خسارت
سازي (درجه  مترشحه از ریشه میزبان بایستی یک دوره آماده هاي نشانهقبل از قابلیت پاسخ به جالیز  گل

جیبرلین در طول دوره ) را سپري نماید. روز 18گراد براي حداقل  درجه سانتی 20تا  15حرارت بین 
ثر بر ممانعت از سنتز جیبرلین ؤهاي گیاهی م کاربرد هورمون .شود تولید میجالیز  گلدر بذر  سازي آماده

. )9دهد ( ر میثیر قراأزنی تحت ت را به ترکیبات محرك جوانهجالیز  گلیت بذر در این دوره حساس
ولی امکان  ؛تخلیه نخواهد کردطور کامل  هبهرز را  بانک بذر این علفها  کاربرد این هورموناگرچه 
ها  ). یکی از این هورمون30آورد ( را فراهم می گی باال آلوده اب هاي کشاورزي در زمینکشت 

دارد و  تعلق ها تریازول گروه به که است گیاهی رشد دهنده کاهش است که یک 1پاکلوبوترازول
مکانیزم عمل پاکلوبوترازول  .)3( در زنجیره انتقال الکترون است P450سیتوکروم  گیرنده کننده ممانعت

 هاي هورمون توازن در تغییر باعثو  )4( استو سایکوسل جلوگیري از بیوسنتز طبیعی جیبرلین 
ABA، پاکلوبوترازول در 2002در تحقیق زهر و همکاران ( .)19( گردد میاتیلن  و سیتوکینین (
جالیز  زنی گل موالر پتانسیل خوبی را براي کاهش جوانه موالر میلی 01/0و  موالر میلی 1/0هاي  غلظت

)O. ramose (درصد کاهش داد 10زنی آن را به زیر  نشان داد و جوانه )ها اثرات ممانعت  آن. )30
هاي ارسال شده از  نشانهکه براي پاسخ به  - گی پاکلوبوترازول را به ممانعت از سنتز اتیلن کننده

در تحقیق داسیلوا و همکاران  آبسزیک نسبت دادند.اسید و افزایش سنتز  ریشه میزبان ضروري است
زنی قهوه  طور کامل از جوانه ل بهمیکرومول پاکلوبوترازو 400و  300هاي  ) نیز کاربرد غلظت2005(
)Coffea arabica cv.Rubi5( ) ممانعت کرد(.   

                                                             
1- (2S,3S)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol 
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 از ممانعت طریق از را ساقه طولی رشد از ممانعتو  است رشد هاي کننده تنظیم از نیز 1یونیکونازول  
در ). 22( کند می ایجاد بیوسنتز جیبرلین در کائورن متیل گروه 19 کربن متابولیکی هاي اکسیداسیون

گرم بر لیتر هورمون یونیکونازول در دوره  میلی 5/0) کاربرد مقادیر 2006تحقیق سانگ و همکاران (
و  18، 5/6ترتیب به  را به O. aegyptiaca و O. ramosa، O. minorجالیز  زنی گل سازي جوانه آماده

) در تحقیق خود دریافتند که یونیکونازول که 2007همکاران (و اماتسو . )26( درصد تقلیل داد 19
رسان ثانویه  (یک پیام 2cAMP ساختباشد با ممانعت از  داراي پتانسیل ممانعت از سنتز جیبرلین می

این تحقیق نشان داد  ،. همچنین)27( دش O. minor بذر گل جالیززنی  مانع جوانهزنده)  موجوداتدر 
سطح شود که کاربرد یونیکونازول باعث کاهش  جیبرلیک کنترل میاسید وسیله   به cAMPکه سطح 

   .)27( شود میجالیز  گلزنی  نیاز براي جوانه مورد cAMPجیبرلیک و در نتیجه کاهش سطح اسید 
کننده  عبارتی ممانعت کننده خواب در بذرها و یا به عنوان یک هورمون القا به 3اسید آبسزیک  

جیبرلیک و اسید زنی نظیر  گر جوانه هاي آغاز شود که با اثر سایر هورمون زنی شناخته می جوانه
مهم  زنی بذر جیبرلین براي جوانه -). اهمیت تعادل اسید آبسزیک11کند ( براسینواستروییدها مقابله می
ترکیبات محرك  ساخت) مسیر 2005). در تحقیق ماتسوا و همکاران (21تشخیص داده شده است (

 Strigaزنی بذر استریگا ( موالر اسیدآبسزیک جوانه میلی 2/0و  02/0هاي  کاربرد غلظت ،زنی جوانه

hermonthica کننده  هاي ممانعت کش درصد کاهش داد و اثر آن مشابه کاربرد علف 10) را به زیر
افزایش قابلیت  NCED RNAi تراریختهدر ذرت  .)16( تنوییدها نظیر فلوریدون بودوکار ساخت

 زنی علف هرز انگل استریگا کاهش یابد درصد جوانهباعث شد تا  ،اسیدآبسزیک در ترشحات ریشه
)16( . 

بر ممانعت هاي اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول  هورمونثیر أبا هدف تحاضر تحقیق   
مانع  ها آنانجام گرفت تا با کاربرد جالیز  گل بذر زنی جوانه فرآیندن جیبرلین در واز عملکرد هورم

ها  ثیر این هورمونأتدر ادامه و  شده شده از گیاه میزبان هاي ترشح به مرحله دریافت سیگنالبذر ورود 
   نیز بررسی گردد. فرنگی گوجههاي رشد گیاه  بر شاخص

  
                                                             
1- (S) 4,4- dimethyl-2- (1,2,4-triazol-1yl)-1-penten-3-ol--E-1-(4-chloro-phenyl) 
2- Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate 
3- (2Z,4E)-5-[(1S)-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl]-3-methyl-2,4-
pentadienoic Acid 
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  ها مواد و روش
در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد در  93آزمایش طی تابستان سال این  

سطح  چهارتیمارها شامل اسید آبسزیک در تکرار اجرا شد.  چهارقالب طرح کامالً تصادفی با 
 01/0و  1/0ي ها غلظتسطح ( دو)، پاکلوبوترازول در موالر میلی هفتو  پنج، سه، یکهاي  (غلظت

شاهد  دو ) وموالر میلی چهارو  سه، دو، یکهاي  سطح (غلظت چهاریونیکونازول در  و) رموالمیلی 
جالیز و عدم  ها در گل ها بر اساس مقدار سطح پاسخ آن غلظتجالیز بودند.  هرز گل با و بدون علف

یید أثیر سوء بر گیاه میزبان که در تحقیقات انجام گرفته توسط محققین دیگر نیز تا حدودي به تأت
متر با خاکی به  سانتی 15و ارتفاع  20هاي مورد استفاده با قطر دهانه  گلدانانتخاب شدند.  ،رسیده بود

آوري شده در  جمعجالیز  گلگرم بذر  میلی 50 کود گاوي، ماسه و خاك رس که با 4:1:1 وزنی نسبت
ذر گل جالیز، آزمایش زنی ب ضمناً جهت اطمینان از قابلیت جوانه سال قبل مخلوط شده بود پر شدند

 ها به خاك گلدان قبل از کاشت،. )28( ) صورت گرفت2013زنی آن به روش ویرتو و ددیر ( جوانه
بر ضدعفونی شد تا اثر جمعیت میکروبی خاك  گراد سانتی درجه 80 حرارت در ساعت 72 مدت

جالیز  گل سازي تیمارها طی یک بار در دوره آماده هاعمال هم). 7( به حداقل برسدزنی  جوانهپتانسیل 
زنی و  جوانه عالیمثیر دما و رطوبت آماده پاسخ به أتحت تجالیز  گلکه بذر  ءقبل از انتقال نشا  (دوره
پس از سپري شدن دوره  همراه آب آبیاري صورت گرفت. شود) شده از گیاه میزبان می دریافت نشانه
فرنگی  گوجهبرگی  4در این آزمایش از نشاء صورت گرفت. به هر گلدان نشاء یک سازي انتقال  آماده

جهت کاشت استفاده شد.  که در بستر کشت مخلوط کوکوپیت و پیت ماس تولید شد 1رقم اسپیدي
 20-20- 20کامل ریزمغذي   ها با محلولپاشی کود فرنگی بعد از انتقال به گلدان تغذیه گوجه ،همچنین

در ادامه بار در شرایط گلخانه صورت گرفت.  روز یک هفتهر پتاس و ریزمغذي)  -فسفر -نیتروژن(
 ،فرنگی روي ریشه گوجهجالیز  گل گرهکصفات تعداد جالیز  گلروز پس از انتقال نشاء در مورد  65

ارتفاع،  ،خشک بوته مادهفرنگی صفات  و در مورد گوجهجالیز  گلو وزن خشک جالیز  گلتعداد ساقه 
سطح برگ با استفاده  گیري شد. سطح ویژه برگ و وزن ویژه برگ اندازهنسبت سطح برگ، ، سطح برگ

 001/0(ها با استفاده از ترازوي  هو وزن خشک نمون )ADC شرکت( AM-200از دستگاه 

                                                             
1- Speedy 
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ACCULAB (بر نسبت سطح برگ، سطح ویژه برگ و وزن ویژه برگ هاي  شاخصگیري شد.  اندازه
  :)9( شرح ذیل محاسبه گردید هاي مربوطه به معادلهاساس 

	LAR = 1                                                                           )              1معادله (  
LAR) نسبت سطح برگ ،m2g−1 ؛(LA ،سطح ) برگm2 (و TDW ،کل خشک وزن )gباشند. ) می  

  

SLA	2                                                                                         ) 2 معادله( =  
SLA، سطح ویژه برگ )m2g−1؛( LA ،سطح ) برگm2 ( وLDW ،برگ خشک وزن )gباشند. ) می  

  

SLW	3                                                                                   )     3 معادله( =  
SLW، وزن ویژه برگ )gm-2؛( LA ،سطح ) برگm2 (و :LDW برگ  خشک وزن)gباشند. ) می  

  

(پس از جالیز  گلفرنگی و  آوري شده مربوط به صفات گوجه هاي جمع تجزیه و تحلیل آماري داده  
و  9.2 نسخهSAS  افزار اسمیرنوف) جداگانه با استفاده از نرم - انجام آزمون نرمالیتی کلموگروف

انجام  Excelدرصد و رسم نمودارها در  5در سطح احتمال  Fisher LSDها با آزمون  مقایسه میانگین
  شد.

 
  ایج و بحثتن

تعداد  ثیر تیمارهاي مختلف بر صفتأنشان داد که تها  نتایج تجزیه واریانس داده: جالیز صفات گل
در سطح پنج درصد و در مورد دو صفت تعداد ساقه و وزن خشک  فرنگی گرهک روي ریشه گوجه

) نیز کاربرد هورمون 2006در تحقیق سانگ (). 1دار بود (جدول  معنیجالیز در سطح یک درصد  گل
 ،O. ramosaجالیز  گلزنی بذر سه گونه  ش جوانهگرم بر لیتر کاه میلی 01/0یونیکونازول در غلظت 

O. minor و O. aegyptiaca جالیز را موجب شد کاهش تعداد گرهک و تعداد ساقه گل و در نتیجه 
)25(.  
  

                                                             
1- Leaf Area Rate 
2- Specific Leaf Area 
3- Specific Leaf Weight 
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  .یهاي مختلف هورموندر تیمارجالیز  گلشده  گیري میانگین مربعات صفات اندازه -1 جدول
Table 1. Mean square of measured treats of broomrape in different hormones treats. 

  منابع تغییرات
S.O.V 

  درجه آزادي
df 

  رويگل جالیز تعداد گرهک 
  فرنگی ریشه گوجه

Number of broomrape nodules 
on the roots of tomato  

تعداد ساقه 
  جالیز گل

broomrape 
stem number 

  جالیز وزن خشک گل
broomrape dry 

weight 

 Treat 10 تیمار
*42.35 **89.70 **36.73 

 Error 33 0.76 2.53 0.42 خطا

 CV  17.4 14.2 10.3 )درصدضریب تغییرات (

 .دار درصد معنی 1و  5 در سطح*  و* 
* and ** significant at the 1% and 5% probability levels. 

  
جالیز  گلشده  گیري مقایسه میانگین صفات اندازه 2در جدول : فرنگی گوجهتعداد گرهک روي ریشه 

در بین تیمارهاي آزمایشی،  اسیدآبسزیک، یونیکونازول و پاکلوبوترازول نشان داده شده است.در تیمار 
عدد) و کمترین  14(جالیز  گلحضور  اهد بارا تیمار ش فرنگی تعداد گرهک روي ریشه گوجهبیشترین 

و جالیز  گلحضور  اهد باشکه البته بین تیمار  صفر) داشت( اکلوبوترازولپ موالر میلی 1/0آن را تیمار 
 موالر میلی 1/0تیمار موالر و بین  میلی 1موالر و یونیکونازول  میلی 1 تیمارهاي اسید آبسزیک

 موالر و پاکلوبوترازول میلی 4 یونیکونازول، موالر میلی 7 و تیمارهاي اسید آبسزیکاکلوبوترازول پ
مالحظه  2-3در جدول طور که  همان). 2 جدول(داري مشاهده نشد  هم اختالف معنی موالر میلی 01/0
جالیز و ایجاد گرهک روي  گلبذر زنی  جوانهکاهش ر داثرات اسید آبسزیک و یونیکونازول شود  می

  پاکلوبوترازول را دارد.  هايها قابلیت برابري با تیمار هاي آن تنها در باالترین غلظت فرنگی گوجه ریشه
هایی  عنوان هورمون بهرا ، یونیکونازول و پاکلوبوترازول 1) انسیمیدول2002تحقیق زهر و همکاران (  

اثرات  .)30( نشان داد) O. ramosa( جالیز گلزنی  اي از جوانه کننده با بیشترین پتانسیل ممانعت
تواند از یک سو در نتیجه سطوح افزایش یافته اسید آبسزیک  ها می هورمونزنی این  بازدارندگی جوانه

منواکسیژناز  - P450کردن عملکرد آنزیم سیتوکروم   متوقفها در  عنوان یک اثر جانبی این هورمون به
علت اثر  به ،) و از سوي دیگر20( ودهیک بئدرگیر در متابولیسم اکسیداتیو اسید آبسزیک در اسید فاز

عنوان یک اثر جانبی بر  ) این اثر به2000تحقیق رادماچر (بر طبق ممانعت کنندگی اتیلن خارجی باشد. 
 . )20( شده است گزارش O. crenata Forsk و O. aegyptiaca Persزنی  ممانعت از جوانه

                                                             
1- Ancymidol 
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 .پاکلوبوترازولو  اسیدآبسزیک، یونیکونازولدر تیمار جالیز  گلشده  گیري مقایسه میانگین صفات اندازه -2جدول 
Table 2. Mean comparison of evaluated traits in Abscisic acid, Uniconazole and Paclobutrazol.   

 تیمار

  روي گل جالیز تعداد گرهک 
  فرنگی ریشه گوجه

Number of broomrape nodules 
on the roots of tomato  

تعداد ساقه 
  جالیز گل

broomrape 
stem number 

وزن خشک 
  جالیز گل

broomrape dry 
weight 

 موالر میلی 1 اسید آبسزیک
Abscisic acid (1mM)(A1) 

11ab 1.5cd 3.59b 
 موالر میلی 3 اسید آبسزیک

Abscisic acid (3mM) (A2) 
7.75bc 0.5cde 3.16b 

 موالر میلی 5 اسید آبسزیک
Abscisic acid (5mM) (A3) 

4.25de 0.25e 1.30c 
 موالر میلی 7 اسید آبسزیک

Abscisic acid (7mM) (A4) 
1.25ef 0.05e 0.42cd 

 موالر میلی 1یونیکونازول 
Uniconazole (1mM) (N1) 

11.25a 3.75b 3.26b 

 موالر میلی 2 یونیکونازول
Uniconazole (2mM) (N2) 

5.5cd 1.75c 2.60b 

 موالر میلی 3 یونیکونازول
Uniconazole (3mM) (N3) 

4.5cde 1.25cde 1.36c 
 موالر میلی 4 یونیکونازول

Uniconazole (4mM) (N4) 
0.75f 0.09e 0.85cd 

 موالر میلی 1/0 پاکلوبوترازول
Paclobutrazol (0.1mM) (P1) 

0f 0e 0d 
موالر  میلی 01/0 پاکلوبوترازول

Paclobutrazol (0.01mM) (P2) 
2.25def 0.04e 0.30cd 

 جالیز گلشاهد با حضور 
Weed infest (WI)  14a 11a 10.79a 

 .ندارند درصد 1 آماري سطح در داري معنی آماري اختالف در هر ستون مشترك حروف داراي اعداد
Numbers with the same letter do not significantly differ at the 1% level (LSD). 

  
بر روي جیبرلین  ساختهاي  کننده ) که بر روي اثر ممانعت2002تحقیق زهر و همکاران (  

کاربرد نشان داد که  سازي صورت گرفت در طول دوره آماده O. ramosaزنی بذر  جوانه
 01/0و  موالر میلی 1/0هاي  درصد و در غلظت 10باعث موالر  میلی 001/0پاکلوبوترازول در غلظت 

 70زنی شاهد  درصد جوانهکه  حالی در ؛درصد گردید 2زنی در حد  باعث جوانهموالر  موالر میلی
شدن  مانع فعالجالیز  گلاسید جیبرلیک در بذر  ساختبا ممانعت از این هورمون  .)32( درصد بود

سپري طور عادي  بهجالیز  گلزنی بذر  کننده آلرونی شد و در نتیجه مراحل اولیه جوانه هاي تجزیه آنزیم
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 نداشتندفرنگی  ارسالی از ریشه گیاه گوجه هاي نشانهرا براي پاسخ به آمادگی الزم  يبذور. چنین نشد
  فرنگی به شدت کاهش یافت. روي ریشه گوجهجالیز  گلزنی و استقرار  جوانه بنابراینو 

جالیز  گلتعداد ساقه اغلب تیمارهاي آزمایش در مورد  ،2جدول به  توجه با: تعداد ساقه گل جالیز
هر دو غلظت  مانند ها تیمارنشان دادند. برخی جالیز  گلي را نسبت به شاهد با حضور دار معنیکاهش 

یونیکونازول  موالر میلی 4و  3اسید آبسزیک و  موالر میلی 7 و 5، 3ي ها غلظتهورمون پاکلوبوترازول، 
رسد  نظر می کاهش دادند. بهجالیز  گلشاهد با حضور مقدار این صفت را نسبت به  قابل توجهیطور  هب

 ،شده است فرنگی گوجهروي ریشه جالیز  گلاعمال این تیمارها نه تنها باعث کاهش تعداد گرهک 
جالیز  گلهاي  قدري ماندگار و قوي بوده است که حتی مانع رشد ساقه ها به بلکه اثر جانبی این هورمون

که از کندکنندگی رشد  ثیرأتعلت  اند بهتو میوضعیت شده است. این نیز ها در سطح خاك  و ظهور آن
 راه از ها، ل دیگر تریازو مانند پاکلوبوترازول ایجاد شده باشد. ،ستا ها هاي خاص این هورمون ویژگی

 اکسیداسیون از که صورت بدین دهد. می را کاهش رویشی رشد ،اسید جیبرلیک تولید از ممانعت
اسید  تولید پایه ترکیب کهآلدئید  -جیبرلیک تولید آن پی در و کائورونیک اسید به میکروزومی کائورن

 رشد از نمودن  یونیکونازول ممانعتترین اثر  مهم ،). همچنین17کند ( می جلوگیري است، جیبرلیک
اي در طول چند سال  از طرفی چنین نتیجه). 22است ( گیاه جیبرلین محتوي بر اثر طریق از ساقه طولی

در خاك جالیز  گلآذین و تولید بذر و در نهایت تضعیف بانک بذر  تواند منجر به کاهش تعداد گل می
  ). 15شود ( 

کاهش جالیز  گل وزن خشکاغلب تیمارهاي آزمایش در مورد ، 2مطابق جدول : جالیز خشک گل وزن
در بین جالیز  گلشاهد با حضور تیمار  نشان دادند.جالیز  گلداري را نسبت به شاهد با حضور  معنی

 موالر میلی 1/0گرم) و تیمار  79/10(جالیز  گلتیمارهاي مورد مطالعه بیشترین وزن خشک 
 موالر میلی 01/0 تیمارهايالبته اثر پاکلوبوترازول کمترین مقدار این صفت (صفر) را نشان داد. 

 موالر میلی 1/0تیمار  شابهنیز م یونیکونازول موالر میلی 4اسید آبسزیک و  موالر میلی 7پاکلوبوترازول، 
روي جالیز  گلاي منطبق بر کاهش تعداد گرهک  چنین نتیجه 2جدول بودند. با توجه به پاکلوبوترازول 

کاهش تجمع ماده خشک  ه تبع آنبدر سطح خاك است که جالیز  گلو تعداد ساقه فرنگی  ریشه گوجه
اند تو می زیاد احتمالبه جالیز  گلماده خشک کاهش  ،نینهمچدنبال داشته است.  ههرز را ب در علف

ثیر قرار گرفتن انتقال ترکیبات فتوسنتزي أدهنده رشد و تحت ت ي کاهشاه متقابل هورمون مربوط به اثر



  1395) 2)، شماره (23هاي تولید گیاهی ( نشریه پژوهش

82 

تقاضا براي ، توسط هورمونجالیز  گلباشد. بدین صورت که با القاي کاهش رشد به جالیز  گلبه 
  کاهش یافته است.جالیز  گلدریافت مواد فتوسنتزي توسط 

ترین مقدار این صفت مربوط به  بیش: فرنگی گوجه کلبه وزن خشک جالیز  گلنسبت وزن خشک 
) صفر( پاکلوبوترازول موالر میلی 1/0) و کمترین آن مربوط به تیمار 20/1(جالیز  گلشاهد با حضور 

نیز فاقد اختالف یونیکونازول  موالر میلی 4موالر اسید آبسزیک و  میلی 7 تیمارهاي. البته )1(شکل  بود
این کاهش محسوس بازخورد اثرات این  .بودند پاکلوبوترازول موالر میلی 1/0تیمار داري با  معنی

 فرنگی بود.  هوایی گوجه و افزایش وزن خشک اندامجالیز  گلتیمارها در کاهش وزن خشک 
  

  
 .فرنگی گوجه کلبه وزن خشک جالیز  گلنسبت وزن خشک  بر یهورمون تیمارهاي تأثیر -1 شکل

Figure 1. Effect of hormone treatments on broomrape dry weight ratio to the total dry weight of tomato 
 .ندارند درصد 1 آماري سطح در داري معنی آماري اختالف مشترك حروف داراي هاي ستون

Columns with the same letter do not significantly differ at the 1% level (LSD). 
 )2(راهنما: محور تیمار مطابق جدول 

(Guidance: axis treatment similar to table 2) 
 

 مطابق با: فرنگی فرنگی و وزن خشک کل گوجه روي ریشه گوجهجالیز  گلتعداد گرهک ارتباط بین 
فرنگی ارتباط  گوجه کلفرنگی و وزن خشک  روي ریشه گوجهجالیز  گلبین تعداد گرهک  2شکل 
فرنگی،  روي ریشه گوجهجالیز  گلمشاهده شد به نحوي که با افزایش و کاهش تعداد گرهک  يدار معنی

 2. البته با توجه به شکل ترتیب روند کاهشی و افزایشی را دنبال کرد فرنگی هم به گوجه کلوزن خشک 
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و یا کامالً بر هم منطبق به هم ي هورمون یا بسیار نزدیک ها غلظترخی این روند معکوس در مورد ب
غلظت  و موالر یونیکونازول میلی 1 ،موالر اسید آبسزیک میلی 1هاي  غلظتشده است و این اثر در مورد 

موالر  میلی 1هاي  در مورد غلظت علت بروز این نتیجهبسیار مشهود است.  پاکلوبوترازول موالر میلی 1/0
روي جالیز  گلافزایش تعداد گرهک  ه واسطهب به احتمال زیاد موالر یونیکونازول میلی 1 ،اسید آبسزیک

که نتیجه است فرنگی  در رقابت با گوجهبیشتر استقرار یافته جالیز  گلتعداد نتیجه در و فرنگی  ریشه گوجه
 1/0غلظت در مورد فرنگی بود.  گوجه کلو کاهش وزن خشک جالیز  گلآن تجمع ماده خشک بیشتر در 

) داراي اثرات 2(جدول جالیز  گلرغم اثرات مطلوب این تیمار بر صفات  علیموالر پاکلوبوترازول  میلی
در تحقیق اروجی فرنگی هم بود که منجر به کاهش شدید رشد آن گردید.  نامطلوبی بر روي رشد گوجه

جالیز  گلاز روي تعداد ساقه فرنگی،  روي ریشه گوجهجالیز  گلجاي تعداد گرهک  به) 2014( و همکاران
ها با افزایش تعداد ساقه  در تحقیق آنفرنگی استناد شده است.  زایی آن روي گوجه به میزان خسارت

 . )15( صورت غیرخطی کاهش یافت فرنگی به توده گوجه جالیز زیست گل
  

 
 .فرنگی فرنگی و وزن خشک اندام هوایی گوجه ریشه گوجهروي جالیز  گلارتباط بین تعداد گرهک  -2 شکل

Figure 2. Relationship between number of broomrape nodules on the roots of tomato and dry weight 
of tomato. 

 )2(راهنما: محور تیمار مطابق جدول 
(Guidance: axis treatment similar to table 2) 
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  فرنگی صفات گوجه
و جالیز  گلداري بین شاهد بدون حضور  در مورد این صفت اختالف معنی: اندام هواییخشک  وزن

ترین  بیشجالیز  گلدر بین تیمارهاي تحقیق شاهد بدون ). 3 جدولتیمارهاي هورمون مشاهده شد (
ترین وزن  کمپاکلوبوترازول  موالر میلی 1/0گرم) و تیمار  78/19( فرنگی گوجهاندام هوایی وزن خشک 

سایر تیمارهایی جالیز  گلحضور  دونشاهد ببعد از تیمار ). 3 جدولگرم) را داشتند ( 2خشک بوته (
که افزایش بیشتري را در مقدار این صفت نشان دادند اکثر تیمارهاي اسید آبسزیک و یونیکونازول 

  بودند. 
 اسید آبسزیکبیان داشتند که  فرنگی گوجه) در تحقیق خود روي 2007و همکاران ( تامپسون  

) 2000( پورتر و نایجل. )26( گردد باعث تسهیم بخش زیادي از ماده خشک به بخش شاخساره می
افزایش سطح برگ ویژه و در نتیجه افزایش از اسید آبسزیک این کار را با استفاده گزارش کردند 

  .)18( دهد دریافت نور توسط کانوپی انجام می
 7یونیکونازول و  موالر میلی 4تیمارهاي  ،گیري شده در مورد گل جالیز اندازه با توجه به صفات  
و بروز اثر مثبت این کاهش را در جالیز  گلدر کاهش صفات را اسید آبسزیک بهترین نتیجه  موالر میلی

 تحت عملکرد افزایش از حاکی نیز محققان سایر نتایجنشان دادند.  فرنگی گوجهافزایش ماده خشک 
نکته قابل ). 29است ( مختلف گیاهان رشدیونیکونازول و سایکوسل روي هاي کننده پاشی تنظیم محلول

رغم دارا بودن اثرات مثبت در کاهش صفات  پاکلوبوترازول علی موالر میلی 1/0توجه این که غلظت 
) 2007(در تحقیق جعفري و همکاران شدت کاهش داد.  را نیز به فرنگی گوجهولی رشد جالیز  گل

پاکلوبوترازول این . )8( را کاهش داد فرنگی گوجهشک خ وزن و تر تیمار هورمون پاکلوبوترازول وزن
دهد که منجر به کاهش فتوسنتز  در برگ انجام می نیتروژنکار را با استفاده از کاهش غلظت فسفر و 

 .)13( شود برگ می

طور  بهجالیز  گلفرنگی را نسبت به شاهد بدون حضور  ارتفاع گوجه تیمارهاي هورمون: بوته رتفاعا
نسبت به سایر تیمارها در جالیز  گلدر تیمار شاهد بدون  فرنگی گوجهارتفاع داري کاهش دادند.  معنی

فرنگی  خشک گوجه نیز مانند وزن فرنگی ارتفاع گوجهدر مورد البته  .بود متر) سانتی 60بیشترین مقدار (
را  فرنگی گوجهارتفاع  موالر میلی 1/0ویژه  هو ب موالر میلی 01/0ي ها غلظتتیمارهاي پاکلوبوترازول در 

  . )3 جدول( حتی خیلی بیشتر نسبت به شاهد با علف هرز کاهش دادند
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 30 هاي با پاکلوبوترازول در غلظت فرنگی گوجه شاءن ) تیمار2007در تحقیق جعفري و همکاران (  
کاهش  توجهی قابل مقدار به ها را میانگره و هوائی اندام شاهد، طول با مقایسه لیتر در در گرم  میلی 60 و

پاکلوبوترازول با کاهش  زیاد احتمالبه  که شده را باعث شد تیمار گیاهان در ساقه قطر داد و افزایش
  .)8( کند می زیاد را ساقه قطر و دهد می افزایش را ساخت لیگنینجیبرلیک ساخت اسید 

کننده گیاه به ازاي ماده خشک  مقدار سطح فتوسنتزدهنده  نسبت سطح برگ نشان: نسبت سطح برگ
در این آزمایش نسبت  .باشد یک گیاه می تاج پوششبرگی  پربرگی و کمباشد و معیاري از  گیاه می

داراي جالیز  گل و بدون نسبت به شاهد با آبسزیک داسیهورمون  موالر میلی 5 سطح برگ در تیمار
 1یونیکونازول و  موالر میلی 3و  2، 1هاي ). البته تیمار3 جدولمالحظه بود ( قابلدار  معنیتفاوت 

هرز  شاهد با علفتیمار . مقدار این شاخص در نداسید آبسزیک نیز چنین اثري را ایجاد کرد موالر میلی
علت سطح برگ کمتر  بهکه  درصدي داشت 46اسید آبسزیک کاهش  موالر میلی 3نسبت به تیمار 

به مانند سایر صفات در تیمار پاکلوبوترازول  است. فرنگی گوجهنسبت به ماده خشک اندام هوایی 
کاهش سطح برگ و ماده خشک م أتوعلت اثر  که به داشترا مقدار نیز کمترین نسبت سطح برگ مورد 
 تعرق، موجب کاهش پاکلوبوترازولنیز بیان کردند که  )2003همکاران (اوزمن و  .بود فرنگی گوجه
  .)16( شود می اي روزنه مقاومت افزایش و برگ سطح و بیوماس گیاه، ارتفاع

 باشد دهنده سطح برگ به ازاي هر واحد وزن خشک برگ می سطح ویژه برگ نشان: سطح ویژه برگ
 جدولبر اساس باشد.  ضخامت برگ مینازکی و یا دهنده  بنابراین افزایش و یا کاهش این صفت نشان

 1/0ها و تیمار  ترین برگ یونیکونازول بیشترین سطح ویژه برگ و در نتیجه نازك موالر میلی 2تیمار  3
تاج ها را در  ترین برگ کمترین مقدار سطح ویژه برگ و بنابراین ضخیمپاکلوبوترازول  موالر میلی

ها همراه  ها با پیچیدگی برگ شدن برگ البته در تیمار پاکلوبوترازول ضخیمخود ایجاد کردند.  پوشش
 40) با کاربرد غلظت 2014ماتسوکیس و همکاران (شدت کاهش داد.  هبود که سطح فتوسنتز کننده را ب

صورت خیساندن پاي بوته بر روي سطح ویژه برگ در دو گونه  هبپاکلوبوترازول گرم بر لیتر  میلی
 80شود و با افزایش غلظت به  دریافتند که باعث کاهش سطح ویژه برگ می ).Lantana sp( پسند شاه

شود بین  مشاهده می 3جدول طور که در  همان .)13( شود گرم بر لیتر این کاهش بیشتر می میلی
داري در سطوح باالي سطح  موالر اسید آبسزیک هم تفاوت معنی میلی 5هاي یونیکونازول و تیمار  تیمار

در بررسی دو ژنوتیپ نیز ) 2007تامپسون و همکاران (یید این نتیجه أدر ت ویژه برگ وجود ندارد.
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کننده بیش از حد اسید آبسزیک بودند مشاهده  هاي تولید که داراي ژن  sp12و sp5 فرنگی گوجه
تر، سطح برگ بیشتر، افزایش سطح ویژه برگ  داراي دمبرگ بزرگکردند که نسبت به ارقام وحشی 

درباره افزایش توسعه سطح برگ توسط اسید . )26( برگ بودند 1ناستی و کاهش اپیتر)  هاي نازك (برگ
 سرکوب اثرات اتیلن توسط اسید آبسزیک بیان کردند) علت را 2004نوبل و همکاران ( آبسزیک، لی

)12( .  
بیشترین وزن جالیز  گلو شاهد بدون  موالر میلی 1/0تیمار پاکلوبوترازول در غلظت : وزن ویژه برگ

یونیکونازول کمترین وزن  موالر میلی 2گرم بر مترمربع) و تیمار  44/57و  69/71ترتیب  ویژه برگ (به
در تحقیق تکالیجن و  .)3 جدول( را ایجاد کردند فرنگی گوجه بر مترمربع)گرم  05/32ویژه برگ (

از یک سو موجب کاهش شاخص سطح همراه با آب آبیاري ) کاربرد پاکلوبوترازول 2005( هاماس
برگ و کل بیوماس تولیدي شد و از سوي دیگر باعث افزایش وزن ویژه برگ، سرعت رشد غده، 

 موالر میلی 2البته بین تیمار . )25( زمینی شد یم در سیبسرعت فتوسنتز خالص و ضریب تسه
ي مشاهده نشد. در مورد این صفت تیمار دار معنیاختالف جالیز  گلشاهد با حضور یونیکونازول با 

باعث شد تا وزن برگ بیشتر در واحد سطح  فرنگی گوجهپاکلوبوترازول با اثر مهارکنندگی بر رشد 
ثیر این تیمار أشدن آن تحت ت و کوتوله فرنگی گوجه تاج پوششپیچیدگی ساختار  وکمتر ایجاد گردد 

در مورد این صفت بیشتر تیمارهاي اسید  د.شدهی  ه گللبه مرح فرنگی گوجهبروز کرد و مانع ورود 
بودند. جالیز  گلشاهد با حضور ي با دار معنیآبسزیک باعث کاهش این صفت شدند که فاقد اختالف 

که افزایش ماده خشک و عملکرد در نتیجه مقدار آبی است که از برگ به روش تعرق  به اینبا توجه 
ها بسته شده و در نتیجه کاهش تعرق و تولید  شود لذا با افزایش سطح اسید آبسزیک روزنه دفع می

  ).2شود ( ماده خشک ایجاد می
  
  
 
 
 
 
 

                                                             
1- Epinasty 
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 .پاکلوبوترازول و یونیکونازولاسید آبسزیک، در تیمار فرنگی  گوجهشده  گیري صفات اندازه مقایسه میانگین -3 جدول
Table 3. Mean comparison of evaluated traits in Abscisic acid, Paclobutrazol and Uniconazole . 

 تیمار
treat 

اندام هوایی  خشک وزن
 بوته) در گرم( فرنگی گوجه

Tomato shoot dry 
weight 

(g/plant) 

ارتفاع 
 متر) (سانتی

Height 
(cm) 

 سطح نسبت
  برگ

 )گرم بر مترمربع(
LAR(m2/g)  

  برگ ویژه سطح
 بر مترمربع(

 )گرم
SLA(m2/g)  

  برگ ویژه وزن
 بر مترمربع(

 )گرم
SLW(m2/g)  

 موالر میلی 1 اسید آبسزیک
Abscisic acid (1mM)(A1) 

9.09bc 36.00cde 0.013ab 0.022cde 45.10bcde 

 موالر میلی 3 اسید آبسزیک
Abscisic acid (3mM) (A2) 

9.80bc 41.00bc 0.011bc 0.023bcd 43.62bcde 

 موالر میلی 5 اسید آبسزیک
Abscisic acid (5mM) (A3) 

6.77de 29.50e 0.017a 0.030abc 37.38de 

 موالر میلی 7 اسید آبسزیک
Abscisic acid (7mM) (A4) 

9.44bc 37.50cd 0.011bc 0.019de 54.45bc 

 موالر میلی 1/0 پاکلوبوترازول
Paclobutrazol (0.1mM) (P1) 

2.00f 11.75g 0.006d 0.016e 71.69a 

موالر  میلی 01/0 پاکلوبوترازول
Paclobutrazol (0.01mM) (P2) 

6.68e 20.00f 0.012bc 0.020de 50.13bcd 

 موالر میلی 1یونیکونازول 
Uniconazole (1mM) (N1) 

7.96cde 42.75bc 0.015ab 0.026abcd 39.31cde 

 موالر میلی 2 یونیکونازول
Uniconazole (2mM) (N2) 

8.81cd 47.50b 0.014ab 0.032a 32.05e 

 موالر میلی 3 یونیکونازول
Uniconazole (3mM) (N3) 

9.23bc 32.25de 0.014ab 0.027abc 37.20de 

 موالر میلی 4 یونیکونازول
Uniconazole (4mM) (N4) 

11.11b 41.75bc 0.009cd 0.029ab 34.91de 

 جالیز شاهد با حضور گل
Weed infest (WI)  

9.00cde 38.00cd 0.006d 0.025bcd 40.42cde 

 جالیز حضور گلدون شاهد ب
Weed free (WF) 

19.78a 60.00a 0.009cd 0.024bcd 57.44ab 

 .ندارند درصد 1 آماري سطح در داري معنی آماري اختالف در هر ستون مشترك حروف داراي اعداد
Numbers with the same letter do not significantly differ at the 1% level (LSD).  

  
 کلی گیري یجهتن

اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و هورمون  تیمارهاي کاربرد که داد نشان تحقیق این نتایج  
 موالر میلی 1/0شد. در بین تیمارها، تیمارجالیز  گلصفات مربوط به  دار معنی باعث کاهشیونیکونازول 

اسید آبسزیک  موالر میلی 7و  5یونیکونازول و  موالر میلی 4و  3پاکلوبوترازول،  موالر میلی 01/0 و
وزن خشک و جالیز  گلفرنگی، تعداد ساقه  ي تعداد گرهک روي ریشه گوجهدار معنیباعث کاهش 
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 و موالر میلی 1/0، تیمار پاکلوبوترازول در هر دو غلظت فرنگی گوجهشدند. در مورد صفات جالیز  گل
را به مقدار قابل توجهی  فرنگی گوجهپاکلوبوترازول ماده خشک، ارتفاع و سطح برگ  موالر میلی 01/0

کاهش داد و کمترین مقدار دو صفت نسبت سطح برگ و سطح ویژه جالیز  گلنسبت به شاهد بدون 
هاي زیادي در انواع  شده در این تحقیق امروزه توسط کمپانی  هاي استفاده هورمونبرگ را ایجاد کرد. 

ها در سرتاسر  هاي آن شود و از طریق نمایندگی و با مصارف گوناگون مختص به خود تولید می مختلف
هاي  که در غلظت البته به لحاظ قیمت کمی گران هستند ولی با توجه به اینباشند.  کشور قابل تهیه می

در مجموع باارزش اقتصادي باال قابل توصیه هستند.  هاي زمینویژه  شوند به کم استفاده می بسیار
و یونیکونازول  موالر میلی 7و  5ي ها غلظتان چنین نتیجه گرفت که هورمون اسید آبسزیک در تو می
 فرنگی گوجه ثیر مثبت بر رشدأتو جالیز  گلنتایج بهتري را در کنترل  موالر میلی 4و  3ي ها غلظتدر 

  داشتند. 
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