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  هرزهايمديريت علف  ٩٨

در گياه گوجه ) Orobanche aegyptiaca(يز مصري ارزيابي اثر چند گياه تله در كاهش خسارت گل جال

  )Lycopersicon esculentum(فرنگي 

،3معيني باشيو مهدي مين  2، حميد رحيميان مشهدي 2، محمدرضا جهانسوز2، حسن عليزاده1سيروان بابايي
  

  پزشكي  استاديار پژوهشي موسسه تحقيقات گياه 3عضو هيئت علمي دانشگاه تهران،  2هاي هرز دانشگاه تهران،  دانشجوي كارشناسي ارشد علف1

  چكيده
فرنگي آزمايشي  در گياه گوجه (Orobanche aegyptiaca)بمنظور بررسي اثر چند گياه تله روي كاهش خسارت گل جاليز مصري 

در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تكرار در خزانه گروه زراعت دانشگاه تهران انجام  1388و  1387گلداني در دو سال متوالي 
در . يز كشت شدندهاي آلوده به بذر گل جال گياه تله سير، شبدر برسيم، كنجد، ماش، كتان و لوبيا چشم بلبلي در گلدان 6در سال اول . شد

مورد ارزيابي در گوجه فرنگي شامل وزن خشك اندام هوايي، وزن صفات . ها نشاكاري شدند سال بعد گياه گوجه فرنگي در اين گلدان
هاي  خشك اندام زير زميني، وزن ميوه بودند و در گل جاليز شامل وزن خشك اندام هوايي، وزن خشك اندام زير زميني و تعداد غده

همچنين گياه . دار صفات گل جاليز شده بود نتايج نشان داد كه گياه كنجد باعث كاهش معني. ه بر روي ريشه گوجه فرنگي بودتشكيل شد
ماش و لوبيا چشم بلبلي توانسته بودند عالوه بر كاهش نسبي خسارت گل جاليز، موجب افزايش صفات مورد بررسي گوجه فرنگي نسبت به 

 .شاهد شده بودند

   .گل جاليز، گياه تله، گوجه فرنگي :ليديواژه هاي ك
  

Evaluations of some trap crop efficiencies to Broomrape (Orobanche-aegyptiaca) damage 
reduction in Tomato (Lycopersicon-esculentum). 

 

Sirwan Babaei 1, Hassan Alizadeh2, Mohammad R. Jahansuz2, Hamid Rahimian mashahadi2 and Mehdi Minbashi 
Moeini 

1 MSc Weed Science Students, University of Tehran, 2 Academic member of University of Tehran, 3 Assistant Professor of 
Plant Protection Research Institute 

Abstract 

Broomrape (Orobanche spp.) is root holoparasitic caused severe damage to vegetable and field crops worldwide. The 
aim of this investigation was to study the effects of some trap crops on Broomrape (Orobanche-aegyptiaca) damage 
reduction to tomato; a randomized complete block design with four replications was carried out in Greenhouse 
Research in agronomy faculty, University of Tehran, in 2008 and 2009. At the first year trap crops including Garlic, 
Egyptian clover, sesame, Mungbean, Common flax and Bean cultivating in pots and the end of period were harvested. 
Then the next year tomato transplant were cultivated in the same pots and after two weeks nourishment with 
Hoagland’s solution begun. After two month and optimum growth, pots were evaluated.  Shoot and root weight, and 
fruit weight of tomato and stem and tuber dry weight and number of tubers on tomato root were measured. Results 
showed that sesame had most significant decrease in Broomrape density. Also Black-eyed pea and Mungbean not only 
had partly effects on broomrape to damage reduction but also had increase in tomato yield. 
Keywords: Trap crop, Broomrape, Tomato. 

  مقدمه
دهند و يك تهديد جدي براي امنيت غذائي  يك دامنه وسيعي از گياهان زراعي را در سراسر دنيا مورد حمله قرار ميهاي هرز انگل،  علف

گوجه فرنگي زراعي، يكي از محصوالتي است كه به تازگي به ليست محصوالت غذايي مهم جهان ). 6(بسياري از كشورهاي جهان هستند 
انگل مطلق ريشه  هاي گل جاليز گونه. گردد ها محسوب مي ترين سبزي ليون تن، يكي از محبوبمي 50اضافه شده و با توليد ساالنه حدود 

گياهان دو لپه و ندرتاً تك لپه بوده و به دليل فقدان برگ و كلروفيل با جذب آب و مواد غذائي از گياه ميزبان سبب كاهش رشد، عملكرد، 
ماً محصوالت زراعي عمده را در نواحي مديترانه و خاور ميانه مورد حمله قرار مي گل جاليز عمو. شوند ژمردگي و در نهايت مرگ آن مي پ
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1388ماه هرز ايران، بهمنهايسومين همايش علوم علف  ٩٩ 

ميزان خسارت در اين نواحي بسته به ميزان ) 8(آسيب به محصوالت زراعي در اين نواحي گرم و خشك بسيار شايع است ). 7(دهد 
د زارعين به دليل آلودگي شديد زمين كشت شده را رها حتي در برخي موار). 5(آلودگي، بين صفر تا نابودي كامل محصول متغيير است 

تناوب وقتي موثرتر خواهد . تواند از جنبه كنترل توليد بذر گل جاليز در خاك مفيد باشد كشت هر گياه غير ميزباني، در تناوب مي. كنندمي
 1بان نباشند، اين گونه محصوالت را گياهان تلهبود كه گياهان موجود در تناوب بذر گل جاليز را وادار به جوانه زني كنند ولي خود ميز

  .نامند مي

  مواد و روش ها
، كتان (.Sesamum indicum L)، كنجد (Vigna radiata (L.) Wilczek)، ماش (.Allium sativum L)گياه زراعي سير 6در اين آزمايش اثرات 

(Linum usitatissimum L.)  لوبيا چشم بلبلي ،(Vigna unguiculata L.)  و شبدر برسيم (Trifolium alexandrinum L.)  به عنوان گياه تله به همراه
اين آزمايش در قالب طرح بلوك كامل . جهت كاهش خسارت گل جاليز در گوجه فرنگي بررسي شد) بدون كشت گياه تله(شاهد 

كيلوگرم  1هاي  هايي با تركيب خاكي به نسبت از گلدان. در گلخانه گروه زراعت دانشگاه تهران انجام شد 1388و  1387تصادفي در سال 
ها به بذر گل  جهت آلودگي خاك گلدان. كيلوگرم ماسه استفاده گرديد 1كيلوگرم خاك برگ،  1كيلوگرم خاك مزرعه،  1پرليت، 

رنگي هشتگرد جمع از مزارع گوجه ف 1386ميلي گرم بذر گل جاليز آلوده شد اين بذور در سال  50جاليز، هر كيلوگرم خاك هر گلدان با 
ها بعد از سبز شدن، تنك كردن و توسعه نسبي گياه، با محلول  گلدان. گلدان كشت گرديد 4بذور مربوط به هر تيمار در  .آوري شده بود

بر  هاي الزم هاي گياهان تله پس از خارج كردن ريشه گياه و ارزيابي پس از رسيدن گياه به پايان رشد، خاك گلدان. هوگلند تغذيه شدند
در سال دوم . روي آن، حفظ شد و در آزمايش سال دوم تاثير گياه تله در كاهش بانك بذر و خسارت گل جاليز مورد بررسي قرار گرفت

در طول فصل رشد . هاي مذكور انتقال يافتند روز كه نشاها به گلدان 50پس از . كشت گرديد .Super luna D.P بذر گوجه فرنگي رقم 
هاي  در آخر فصل زراعي خاك اطراف هر ريشه گوجه فرنگي شسته شده و يادداشت برداري .ي هوگلند آبياري شدندنيز با محلول غذاي

مورد ارزيابي در گوجه فرنگي شامل وزن خشك اندام هوايي، وزن خشك اندام زير زميني، وزن ميوه صفات ). 2(الزم صورت گرفت
هاي تشكيل شده بر روي ريشه گوجه فرنگي  زن خشك اندام زير زميني و تعداد غدهبودند و در گل جاليز شامل وزن خشك اندام هوايي، و

و مقايسه ميانگين  general linear modelبا استفاده از ) 9.1نسخه ( SASها با استفاده از نرم افزار  تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين داده.بود
  . درصد انجام شد 5در سطح احتمال  2اي دانكن با استفاده از آزمون چند دامنه آن

  نتايج و بحث 
بدين ترتيب كه . باشند مشاهده گرديد دار بين تيمارها كه همان گياهان تله مي ها تفاوت معني با توجه به نتايج حاصله از تجزيه واريانس داده

هاي تشكيل شده بر روي  جاليز و تعداد غدهگياه كنجد توانسته بود وزن خشك اندام هوايي گل جاليز، وزن خشك اندام زير زميني گل 
كنجد، كتان، . دار داشته باشد و با ديگر گياهان مورد آزمايش تفاوت معني) 1شكل(ريشه گوجه فرنگي در گل جاليز را به حداقل برساند 

به شاهد شدند و شبدر وزن خشك اندام هوايي گل جاليز نسبت % 63و % 70، %92، %98ماش و لوبيا چشم بلبلي به ترتيب باعث كاهش 
همچنين به دليل كاهش صفات گل جاليز توسط كنجد، صفات مورد بررسي در گوجه . داري با شاهد نداشتند برسيم و سير تفاوت معني

 بعد از. فرنگي افزايش يافته بود و با شبدر برسيم و ماش كه اثر كمتري بر روي صفات گل جاليز داشتند در يك گروه آماري قرار گرفتند
گياهاني كه به عنوان تله استفاده ). 1شكل . (دار روي كاهش صفات گل جاليز بودند كنجد، كتان و لوبيا چشم بلبلي داراي بيشترين اثر معني

اي انجام يافته بودتاثير كاشت گياهان تله در در يك آزمايش كه در شرايط گلخانه). 3(اي اشاره نمود شوند مي توان به لگوم هاي علوفه مي
و سورگوم ) Linum usitatissimum( ، كتان)Sinapis alba(كاهش تراكم گل جاليز توتون بررسي شد و گياهان خردل سفيد

)Sorghum vulgare(   درصد باعث كاهش تراكم گل جاليز و همچنين افزايش محصول به ترتيب به ميزان  6/8و  9/41، 4/57به ترتيب
  ).2(درصد گرديدند  6/8و  7/13، 4/19

                                                           
1 Trap crops 
2 Dunca 
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  ).باشد هاي آماري مي حروف التين روي نمودارها نشان دهنده گروه(اثر گياهان تله روي صفات مورد بررسي گل جاليز  -1شكل  

افزايش عملكرد ماش و شبدر برسيم ممكن است به دليل لگوم بودن باعث افزايش نيتروژن خاك شده باشد، و فقط موجب افزايش صفات 
كنجد، شبدر برسيم، ماش، لوبيا . ترين سطح قرار داشت داري با شاهد نداشت و در پايين ميوه آن تفاوت معنيرويشي شده است اما وزن 

افزايش وزن خشك اندام هوايي گوجه فرنگي نسبت به شاهد % 4و % 20، %34، %62، %64، %65چشم بلبلي، سير و كتان به ترتيب باعث 
بدين ترتيب كه كنجد، يونجه و . و همكاران انجام داده بودند مشابه بود) 1386(وررضايي نتايج حاصله با تحقيقي كه نام). 2شكل (شدند 

نتايج يك بررسي ديگر . اند از جمعيت گل جاليز نسبت به شاهد را كاهش داده% 5/85و % 96، %98لوبيا چشم بلبلي به ترتيب به ميزان 
آلوده به گل جاليز موجب كاهش جمعيت پارازيت و افزايش محصول هاي حاكي از اين است كه تناوب كشت يونجه و توتون در زمين

  ).1(گرديده است 

  

  ).باشد هاي آماري مي حروف التين روي نمودارها نشان دهنده گروه(فرنگي  اثر گياهان تله روي صفات مورد بررسي گوجه -2شكل 
  

موثري براي استفاده در تناوب جهت كاهش جمعيت گل جاليز توان گفت كه كنجد، ماش، كتان و لوبيا چشم بلبلي گياهان  به طور كل مي
البته اين روش ممكن است به تنهايي در محيط مزرعه نتواند پاسخ مناسبي جهت كنترل گل جاليز بدهد اما اگر در كنار . باشند مصري مي

  .هاي ديگر استفاده شود موثر خواهد بود روش
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