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چکیده
Orobancheبه منظور بررسی خسارت گل جالیز ( ageptyaca(1393زمینی آزمایشی در سال هاي مختلف کاشت سیبدر تاریخ

هاي آلودگی و عدم آلودگی کرتهاي خرد شده، انجام شد. در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی به صورت کرت
-شدند. بذور سیبمزرعه به صورت مصنوعی به بذور گل جالیز آلوده دادند. هاي فرعی را تشکیل میهاي کاشت کرتاصلی و تاریخ

اي از به صورت بوتهنمونه برداريتیر به صورت مکانیزه کشت شدند. 5خرداد و 26و 16هاي روز در تاریخ10زمینی به فاصله 
در هر بوته نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت سیب زمینی میزان آلودگی گل جالیز هاي آلوده و غیر آلوده صورت گرفت.بوته

زمینی کمترین آلودگی و تاریخ کاشت سوم با بوته گل جالیز در هر بوته سیب5/1تاریخ کشت اول با میانگین ا کرد افزایش پید
نتایج داري مشاهده نشد.ولی بین عملکرد تفاوت معنیزمینی بیشترین آلودگی را داشت.بوته گل جالیز در هر بوته سیب5میانگین 

هرز استفاده کرد.مدیریت دما و تغییر تاریخ کاشت در مدیریت تلفیقی این علفتوان از این بررسی نشان داد که می
آلودگی و عدم آلودگیاتصال گل جالیز، تاریخ کاشت، هاي کلیدي: واژه

Effect of broomrape (Orobanche aygeptiaca) on potato in different sowing dates

Pershang Hosseini1, Gudarz Ahmadvand2, Mostafaa Oveisi, Parisa Morshedi4

1- PhD Student of Weed Science, Bu Ali Sina university, Hamedan, Iran
2- Associate Prof., Bou Ali Sina University, Hamedan, Iran.

3- Asistant Prof.,University of Tehran, Karaj, Iran.

4- Msc Student of Weed Science, Bu Ali Sina university, Hamedan, Iran

Abstract
The effect of different sowing dates on the infection of potato by broomrape (orobanche aegyptiaca) was
investigated in the research field of Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran. Seeds from contaminated area were
dispersed artificially in the field test. Three sowing dates were compared in this test: 7, 17 and 27 of June. The
experiment was set up as a split- plot, infection and infection free, as main factor and sowing date as tertiary factor.
The results showed that delayed planting date increased attachment of Broomrape. The first sowing date with 1.5
attach per plant potato was the least contaminated and the third sowing date had high attachment (5 attach per plant).
There was no significant difference in yield between different sowing dates. This research showed temperature and
sowing date can be used in Integrated Weed Management.
Keywords: sowing date, attachment of Broomrape, infection and infection free
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مقدمه
مرغ در ردیف دومین منبع غذایی ساده جهان قرار دارد. در حال حاضر کشت غذایی بعد از تخمزمینی از نظر اهمیت و ارزشسیب
هاي باشند و علفهاي هرز میزمینی در اکثر نقاط کشور رایح است. از مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان زراعی علفسیب

جالیز (جنس گلشود. ها میه و وزن متوسط غدههرز انگل با تغذیه مستقیم از گیاه میزبان باعث کاهش شدید عملکرد، تعداد، انداز
Orobancheهاي and phelipanche( به عنوان یکی از عوامل محدود کننده کشت برخی گیاهان زراعی و باغی در بسیاري از

- اك میباشد. این گیاهان، انگل اجباري ریشه هستند که قسمت عمده چرخه زندگی خود را در زیر خنقاط دنیا و ایران مطرح می

هرز انگلی باعث کاهش عملکرد این علفدرصد خسارت خود را به محصول وارد کرده است. 80گذرانند، و در زمان ظهور، حدود 
حدودتواند بذر گل جالیز میشود. %) در محصوالت مختلف زراعی به ویژه در مناطق گرم و خشک می100تا 5قابل چشمگیري (

زند.شود و در مجاورت ترشحات ریشه گیاه میزبان جوانه میمرور زمان خواب آن شکسته میسال در خاك زنده بماند، به 20

ا تغییر تاریخ بتاثیر باالي دما در مراحل مختلف رشد گل جالیز در شرایط کنترل شده توسط محققین زیادي گزارش شده است.
هاي مدیریتی کنترل در روشهاي گل جالیز را کاهش داد. توان خسارت بعضی از گونهمیهاي زودهنگام و دیرهنگام) (تاریخکاشت 

تلفیقی گل جالیز در سوریه گزارش شده است که کاشت دیر هنگام باعث کاهش بیوماس باقال، عدس و نخود شد ولی بیوماس گل 
رقم 2رقم باقال و 2یخ کاشت و رشد گل جالیز در رابطه بین تار). 1991جالیز کاهش خیلی بیشتري نشان داد (لینک و همکاران، 

) مطالعه شده است. آنها مشاهده کردند که کاشت دیرهنگام باعث کاهش و تاخیر در 1987هزوجیک و همکاران (عدس توسط ون
ه نشد و علت آن شود. در هر دو رقم باقال و عدس هیچ اتصالی بین گل جالیز و این دو میزبان مشاهدزنی بذر گل  جالیز میجوانه

اي کاشت زود هنگام هاي مدیترانههاي مشابه اقلیمهمچنین عنوان شده است که در اقلیم.کاهش دما در طول فصل زمستان بود
هدف از این تحقیق ).1993،گردد (کاستجون مونز و همکارانمیO. crenataآفتابگردان سبب کاهش آلودگی به گل جالیز 

باشد.میهاي مختلف کاشتتاریخزمینی در عملکرد سیبتراکم بوته گل جالیز و هاي کاشت بر بررسی تاریخ

هامواد و روش
زمینی رقم راموس و گل جالیز گونه بر روي سیبدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی 1393در سال بررسیاین 

)Orobanche ageptyaca ( .انتخاب شدندتیر 5خرداد و 26خرداد،  16روز شامل 10کشت به فواصل تاریخسه اجرا شد .
در سطح مزرعه و دیسک زدن آن انجام شد. آزمایش به صورت آلودگی به صورت مصنوعی با پخش خاك مزرعه آلوده به گل جالیز 

ورزي عملیات خاكهاي فرعی بودند. هاي کاشت کرتهاي اصلی و تاریخبه طوري که آلودگی و عدم آلودگی کرتکرت خرد شده
تغذیه گیاه بر اساس آزمایش زمینی انجام شد. سانتیمتر و کشت مکانیزه سیب75شامل شخم، دیسک و تهیه جوي پشته با عرض 

هاي هرز با وجین دستی آبیاري نشتی به صورت هفتگی و سایر علفخاك و توسط کودهاي معدنی پتاس، اوره و فسفات فراهم شد. 
هاي آلوده و غیر آلوده صورت از بوتهبرداشت یک متر مربعحذف خطوط حاشیه و برداري با نمونهطی فصل رشد کنترل شدند.در 

. نتایج با گیري شدندزمینی اندازهاتصال یافته به هر بوته سیبهاي گل جالیز تعداد بوتهو هاي عملکردشاخصگرفت و سپس
آنالیز شدند.، Sasافزارهاي استفاده از نرم
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گیريبحث و نتیجه
گیري در تمام صفات اندازهدار نشد. اثر تاریخ کاشت روي صفات اندازه گیري شده معنی) 1در بررسی نتایج تجزیه واریانس (جدول 

آلودگی و عدم بین زمینی، هاي اتصال یافته گل جالیز به هر بوته سیبها و تعداد بوتهیعنی وزن تر غده، میانگین قطر غدهشده 
% وجود داشت. اثر متقابل تاریخ کشت در تیمار آلودگی و عدم آلودگی 1داري در سطح احتمال آلودگی به گل جالیز اختالف معنی
-با تاخیر در کاشت تعداد بوته% معنی دار شدند. 1ها و تعداد بوته گل جالیز در سطح احتمال نشان داد که دو صفت وزن تر غده

بوته گل جالیز 5/1که تاریخ کشت اول با میانگین به طوريزمینی افزایش پیدا کردند. گل جالیز در هر بوته سیباتصال یافته هاي 
زمینی در بین این دو بوته گل جالیز در هر بوته سیب5/3زمینی کمترین آلودگی، تاریخ کاشت دوم با میانگین در هر بوته سیب

با توجه . )2(جدول زمینی بیشترین آلودگی را داشتبوته گل جالیز در هر بوته سیب5با میانگین زمان کاشت و تاریخ کاشت سوم
داشت دیگرداري با دو تاریخ تفاوت معنیدومو سوم تفاوتی نداشت، اما تاریخ اولهاي در تاریخها ، میانگین قطر غده2به جدول

هاي مختلف آفتابگردان بر کاهش تراکم بررسی تاریخ کاشتبود. هاي ریز بیشتري هاي کمتر و تعداد غدهیعنی داري قطر غده
فروردین) آلودگی کمتري را در مزرعه نشان داد اما بین عملکرد 15جمعیت گل جالیز و عملکرد نشان داد که تاریخ کاشت زودتر (

هاي مختلف در این آزمایش نیز بین عملکرد تاریخ). 1380داري مشاهده نشد (جعفرزاده، دانه در تیمارهاي مختلف اختالف معنی
دوره رشد آن کوتاهتر رسد با وجود تعداد بوته بیشتر گل جالیز در تاریخ سوم چون اختالف معنی داري مشاهده نشد و به نظر می

بود اختالفی در میزان خسارت وارد شده را نشان نداد.

گیري شدهمیانگین مربعات صفات اندازه-1جدول 

منابع تغییر درجه 
آزادي

وزن تر غده میانگین 
قطر غده ها

در تعداد بوته گل جالیز
زمینیهر بوته سیب

زمان کاشت 2 596.69ns 0.62ns 1.36ns
خطاي نوع اول 15 38267.2 18.2 9.9

(آلودگی و عدم آلودگی)تیمار 1 2250692.5** 22.44** 66.66**
زمان * تیمار 2 30798.34** 1.40ns 6.16**

ضریب تغییرات 8.37 18.25 48.74

)t-test(گیري شدهصفات اندازهجفتی تیمار آلودگی و عدم آلودگی درمقایسه جدول -2جدول 

تیمار وزن تر غده
در بوته

t value میانگین قطر 
غده ها

t value تعداد 
بوته گل 

جالیز

t value

زمان کاشت 
اول

آلودگی 375 -14.4** 4.4 -2.8ns 1.5 5.2**

عدم آلودگی 846 5.4 0

زمان کاشت 
دوم

آلودگی 280.1 -20.5** 4.8 -3.6 ns 3.5 5.4**
عدم آلودگی 985.6 7.5 0

زمان کاشت 
سوم

آلودگی 236.6 -17** 5.9 -2.17 ns 5 8.6**
عدم آلودگی 896.9 8 0
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هاي زودهنگام و دیرهنگام عالوه بر کمترین آلودگی به گل جالیز، که تاریخفرنگی نشان داد هاي مختلف کشت نشاء گوجهتاریخ
تواند نشان دهنده وابستگی باالي گل جالیز به درجه حرارت فصل باشد (بهادراحمد و باالترین عملکرد میوه را داشتند که می

.o). تاخیر در کشت گیاهان میزبان باعث کاهش آلودگی گل جالیز (1389همکاران،  crenata از طریق تاثیر دماي خاك بر (
) اما تاخیر در کاشت همراه با فراهمی منابع باعث افزایش آلودگی گل جالیز 2005گذارد (گرنز و همکاران، زنی گیاه انگل میجوانه

ي دماي محیط براي هاي بعد). در این آزمایش نیز در تاریخ اول کاشت دما بسیار باال ولی در تاریخ2008شود (گرنز و همکاران، می
رسد مناسب بودن دما در کشت تاخیري باعث افزایش اتصال گل تر بودند و به نظر میزمینی و هم گل جالیز مناسبرشد هم سیب
زمینی شده است. جالیز به سیب

راد بود باالترین درجه سانتیگ19) زمانی که دما حدود 2001هاي آفتابگردان آزمایش شده توسط سوکنو و همکاران (اکثر ژنوتیپ
هاي کوچک اتصال تشکیل شد اما گل جالیز درجه سانتیگراد آلودگی گرهک27و 23آلودگی را به گل جالیز داشتند. در دماي 

تغییر تاریخ ازتوان درجه سانتیگرد باعث به تاخیر افتادن اتصال آن شد. نتایج این بررسی نشان داد که می15سبز نشد. و دماي 
مدیریت تلفیقی گل جالیز استفاده کرد.یت دما در کاشت و مدیر
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