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 مقدمه

ازدیاد  بردن ميزان توليد هنوز های مختلف و کوشش در باالود پيشرفت علوم کشاورزی در زمينهبا وج

ست. در حال حاضر اراضی مزروعی قابل کشت کره  ل بزرگ جهان ایجمعيت و کمبود مواد غذایی از مسا

ش کار مشكلی است. در زمين برای تغذیه مردم جهان کافی نيست و تغذیه مناسب جمعيت در حال افزای

 وی، آیش و باغ های زراعزمين رازمين  کره درصد کل سطح 44ود ميليون هكتار یا حد 4753جهان حدود 

یا  ،درصد زمين 71بقيه  ازدهد.  ها تشكيل میدرصد را مراتع و چراگاه 43ار یا ميليون هكت 9544حدود 

(. این در حالی است که طبق 4931ان، همكار و مظاهری) شودمی توليد کم یا و شودغذایی توليد نمی

به  ،باشدی زمين در حال افزایش میجمعيت کره (FAO) نیجهاهای سازمان خوار و بار و کشاورزی گزارش

 سال در و 9/5 به 4331 سال در بود، نفر ميليارد دو تنها ميالدی 4391 سال در جهان جميعت کهطوری

حدود هفت ميليارد نفر است  جمعيت جهان در حال حاضر .يدرس نفر ميليارد شش از بيش به ميالدی 5111

 افزایش نفر ميليارد نه بهميليارد افزایش  5با  جهان جمعيت ميالدی 5151 سال در که شودمی بينیو پيش

 یدبا یندهساله آ 95 یجهان ط ییمواد غذا يدات( تولFAO) یجهان یبر اساس سازمان خواربار وکشاورز.یابد

جهان در سال  يتنفر جمع يلياردم 3از  يشب ییمواد غذا يازن یتا پاسخگو یابد یشدرصد افزا 71 نيزابه م

 (.4935، نامبی) باشد 5151

 در ویژه به گرسنگی، مشكل حل راه تنها غذا توليد افزایش کشاورزی، توليدات کارشناسان گاهدید از

کنند. این  ها زندگی میجهان در این کشورسعه است که بيش از سه چهارم جمعيت تو حال در هایکشور

گذاری بيشتری انجام دهند. در حال حاضر تنها سه گزینه برای افزایش  سرمایه ،ها باید در امر توليد غذاکشور

تغذیه و گرسنگی نجات مقابل افزایش جمعيت و مشكالت سوءتواند بشر را در وليد محصوالت کشاورزی میت
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گذاری باشد که به دليل نياز به سرمایهسطح زیر کشت محصوالت کشاورزی می زایشدهد. اولين گزینه، اف

افزایش  آوردن آنها در سطح وسيع مشكل است. گزینه دوم ،کالن و منابع جدید آب و خاك، به زیر کشت در

ارقام های جدید، کشت . در این مورد استفاده از فناوری)افزایش عملكرد( است ميزان توليد در واحد سطح

های غيره برای کنترل آفات، بيماریهای مختلف مكانيكی، شيميایی، بيولوژیكی و گيری روشجدید، بكار

های هرز و عوامل نامساعد محيطی، توانسته است عملكرد و کيفيت محصوالت زراعی را افزایش گياهی، علف

های ها و نهادهگيری تكنولوژیبا بكاردر این قسمت نيز  .سوم افزایش توليد در واحد زمان است یدهد. گزینه

(. در رابطه با دو 4931)مظاهری و همكاران،  ان توليد در واحد زمان وجود داردجدید، امكان افزایش ميز

آخر در دنيا با ایجاد مراکز تحقيقاتی، دانشگاهی، آموزشی و توليدی پيشرفته و جدید، دانشمندان  یگزینه

 توليد ميزان بتوانند تا دارند غيره و هرز هایعلف ها،آفات، بيماری يطی، سعی در کاهش خسارات عوامل مح

 دنيا در تحقيقاتی و علمی های تالش همچنان و دهند افزایش زمان و سطح واحد در را کشاورزی محصوالت

 .دارد ادامه آن شدن بهتر چه هر برای

 عوامل این که بوده روبرو متنوعی یفرآیند توليد محصوالت کشاورزی همواره با عوامل محدود کننده

 برند.می والت کشاورزی را از بينث کاهش کيفيت و کميت توليد شده و حتی در بعضی موارد کل محصباع

 يجهنت يشترب هرزهایخسارت علف .باشد میهای هرز علف ،کشاورزی محصوالت به زننده آسيب عوامل از یكی

که  است آسيبدگرمواد  یسازرها یانور و  ،غذایی عناصر آب، مثل رشد مشترك منابع جذب در هارقابت آن

های هرز انگلی از جمله علف .افتدیمحصول اتفاق م يفيتاز جمله کاهش عملكرد و ک یمختلف هایبه شكل

 کنند. فرنگی وارد میهایی هستند که خسارت زیادی به سبزیجات از جمله گوجهگونه

ای ویژه يتاهم هاباعث شده تا توجه به کنترل آن گياهان زراعی در کاهش عملكرد هرزیهانقش علف

  ،یيميایاز کاربرد مواد ش یناش يطیمحیستمشكالت زامروزه، با توسعه کشاورزی پایدار و  کند. يداپ

 . های غيرشيميایی اهميت زیادی پيدا کرده استروش
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 یدر كشاورز هرزایهخسارت علف .1-1

 یددارند باعث کاهش شد یزراع ياهکه با گ یرقابت يلبه دل ياهیگ یدر جامعه هرزهایحضور علف

 ياهاندالر خسارت به گ يلياردم 5 ،هرزهایعلف یكامثل آمر يانقاط دن یدر بعض .شوندیم یزراع ياهعملكرد گ

 از جمله تعداد و نوع مختلفی عوامل تابع هرزاز حضور علف یناش عملكرد افت يزان. مسازدیوارد م یزراع

 است  يطیمح یطو شرا هرزهایمدت و زمان حضور علف ی،زراع ياهرشد گ ياتخصوص هرز،هایعلف

  در هرزهای( ميزان خسارت ناشی از علف4335) اساس تحقيقات زیمدالبر (.4931 ، آبادچمندوستمحمد)

 5ای توسعه یافته هدر کشور درصد و 41های نيمه توسعه یافته درصد، کشور 55 توسعه حال در هایکشور

-هایخسارت علف اثر برد توليدات کشاورزی جهان هر سال درص 44متوسط  درصد برآورد شده است. بطور

درصد از عملكرد  51از  بيش کاهش سبب هرزهایآمار منتشر شده، علف یناساس آخررب د.رومی بين از هرز

 هایخسارت علف يزانم يشرفتهپ هایورکش در حاضر حال در (.4931)رستگار، شوندیمحصوالت کشاورزی م

زند و  (.5114تزل،  و یق)هر درصد برآورد شده است 45از  يشدرحال توسعه ب یهادرصد و در کشور 5 هرز،

 هایسرد مانند استان هایيمدر اقل هرز هایخسارت علف یرانا درکه  گزارش دادند (4937) همكاران

درصد، در  47تهران و خراسان  هایاستان معتدل مانند هایيماقل درصد، در 57و کرمانشاه  یغربیجانآذربا

 53مانند استان گلستان  یخزر هایيمدرصد و در اقل 59خوزستان و فارس  یهاگرم مانند استان هایيماقل

ر اساس گزارش همچنين ب درصد بوده است. 59در مزارع گندم کشور  هرزهایخسارت علف يانگيندرصد و م

سال  یشده برا بينیيشجهان پ يددرصد تول 51معادل  یهرز رقم یهاخسارت وارده توسط علف يزانفائو م

 (.4939، نامبی) کند يردرصد گرسنگان جهان را س 51 تواندیاست که م 5113

 

 فرنگیگوجهیت اهمّ  .1-2

لبالویی جنوبی که به صورت خودرو و آارتفاعات آمریكای صورت بومی در  فرنگی در ابتدا بهگياه گوجه

مرکزی و مكزیک برده شد پوستان به آمریكایيد، یافت شد. این گياه بعداً توسط سرخیرو شكل در آن نقاط می
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و در آنجا اقدام به کشت و پرورش و در بعضی مواقع نيز، اقدامات اوليه اصالح نژاد در آن صورت گرفت. 

د بذر این گياه را با خود به اسپانيا برده و از آنجا به توانستن ،شدند مهاجران اسپانيایی که به این نقاط وارد می

 4351شد و تا سال ه به صورت زینتی در اروپا کشت میهای زیادی این گياسایر نقاط اروپا توسعه دهند. سال

فرنگی نخست در اواسط قرن هسازان جالب توجه بود. گوجشناسان و داروميالدی در اروپا تنها برای گياه

  ر گياهان سمیصورت سبزی کشت شد. با این وجود کشت آن با تردید انجام گرفت و همانند سایهيجده به 

 .سال است451فرنگی در ایران حدود یج کشت آن رونق گرفت. سابقه گوجهبه تدر 4دیگر تيره بادمجان

 A , Cای هتامين ویتامين مهمّ منبع زراعی جهان است که به عنوان محصوالت مهمّ یكی از، فرنگیگوجه

 . (5117)پيوست،  گيردمورد استفاده قرار می

 

 شناسی و اكولوژیكیمشخصات گیاه .1-3

باشد. گياه می متعلق به تيره بادمجان Lycopersicon esculentum miller فرنگی با نام علمی گوجه

-ليد ریشه عميق میمستقيم توروید و با کشت م مییدر نواحی استوایی به طور داعلفی و یک ساله بوده که 

 55عمق های فرعی بيشتر در ریشه رود.تا عمق بيش از دو متر نيز فرو میهای نرم کند که در زمين

 گيرد.قرار می االرض()سطح متری سانتی

درجه و  95شود، و در دمای باالی گراد متوقف می درجه سانتی 11ر از رشد این گياه در دمای باالت

درجه  91تا  51بين فرنگی بهترین دما برای رشد و نمو گوجه شود.ها تلقيح نمیدرجه گل 45تر از  پایين

ها  خاك یتوان در کليه یرط این که زهكش خوب داشته باشد مفرنگی را به شباشد. گوجهگراد می سانتی

. ثر استؤخيز با هوموس کافی برای افزایش عملكرد در واحد سطح بسيار مهای حاصل کاشت، ولی خاك

 .باشدمی 7تا  5/5برای رشد این گياه بين  pHترین مناسب

 

                                                   
1Solanaceae 
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 فرنگی در جهانوضعیت گوجه. 1-4

ارزش کشاورزی محسوب شده و  زمينی دومين محصول پر فرنگی پس از سيبگوجه ،از دیدگاه اقتصادی

ت متحده در طول از لحاظ مصرف سرانه در جهان نيز پس از آن قرار دارد. مصرف سرانه این فراورده در ایاال

کيلوگرم در سال  79/14درصد افزایش نشان داده است و به رقمی فراتر از  91سال گذشته نزدیک به  51

 .(4939، نامبی) رسيده است 5111

 

 فرنگی در ایرانوضعیت گوجه. 1-6

ودی فرنگی در طی ده سال گذشته تا حد هاین است که ميزان توليد گوج یهای موجود نشان دهنده آمار

 ورسيده  4935ميليون تن در سال  75/5به حدود  4971ميليون تن در سال  1/5روند صعودی داشته و از 

نسبت  4931و  4973، 4977های هر چند در سال. استدر جهان فرنگی گوجه یهفتمين توليد کننده ایران

بوشهر، های فارس، استانبه سال قبل از آن کاهش توليد مشاهده شده است. بيشترین توليد در کشور به 

 شودکشور را شامل می درصد کل توليد 74کرمان اختصاص دارد که در مجموع هرمزگان و  ،رضوی خراسان

توان  می ،رسدفرنگی به نظر می کشت گوجه یبا توجه به محدود بودن مناطق عمده ،. بنابراین(4939، نامبی)

فرنگی فراهم کرد و  ی، زمينه را جهت افزایش عملكرد گوجههای علمی و کاربرددر اولين قدم با اجرای طرح

 .توسعه سطح زیر کشت را نيز مهيا کرد  یسپس با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی کشور زمينه

 

 های هرزكنترل علف. 1-0

هرز  هایمراه است. عمليات صحيح کنترل علفوری بسيار پيشرفته هآهای هرز با فنامروزه کنترل علف

های دیگر رمدیریت زراعی و بسياری از پارامتهای دقيق و کامل گياه، خاك یا سيستم نيازمند شناخت

های هرز  های کنترل علفروش ،باشند. بنابراینهای هرز است، میفمحيطی که مرتبط با عمليات کنترل عل
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های هرز انگلی، علف (.4974)راشدمحصل و همكاران،  اطالعات صحيح و اصول علمی باشند باید براساس

 امنيت برای یجدّ تهدید یک و دهنددامنه وسيعی از گياهان زراعی را در سراسر دنيا مورد حمله قرار می

  (.4331 ،موسلمان) هستند جهان هایکشور از بسياری یغذای

 

 های هرز انگلعلف .1-7

د و برای ادامه زندگی ناگزیر به استفاده توانند غذای خود را بسازننمی و ن گياهان زندگی انگلی دارندای

 Scorphulariaceaeیتيره پنجاز نظر کشاورزی شامل  ،مهمّ ینگلاهای هرز علف. استاز وجود ميزبان 

Orobanchaceae, Cuscutaceae, Viscaceae و  Loranthaceae جاليز گل .باشدمی (Orobanche spp.)  و

از بين رفتن قابل توجه محصول . باشندمی ایهرز انگل ریشه های علف ترین مهمّاز  (.striga spp) علف جادو

 ای آنها غيرهکه خاك فقيری دارند و ریزش بارانکشاورزی در نواحی مختلف جهان  در چندین محصول مهمّ

 (. از ميان4337رامایاه، ) گزارش شده است جاليز گل و استریگا ایریشه هایانگل ، توسطباشدمنظم می

ای  يت ویژهجاليز( در ایران از اهمّ )گل Orobancheو جنس  Orobanchaceae یتيره شده، های ذکرتيره

 برخوردار است.

 

 جالیز  گل.1-7-1

به دليل فقدان برگ و کلروفيل با جذب آب و مواد غذایی از گياه  Broomrape جاليز با نام انگليسی گل

(. توليد 4337)بارکر و همكاران،  شودنهایت مرگ آن مید، پژمردگی و در ميزبان موجب کاهش رشد، عملكر

های زراعی ت زیادی از آن در سيستمبذر فراوان این انگل و طول عمر باالی بذر آن موجب پدید آمدن جمعيّ

اليز در ج رویش شدید گل .شودفرنگی و توتون میهار نباشد، مخصوصاً در گوجکه از تناوب کافی برخورد

که فقط در چهار  طوری  شود کشاورزان زمين کشت مورد نظر را رها سازند. بهموجب میبسياری از مناطق 
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  جاليز از مناطق کشت باقال مورد هجوم گلدرصد  79کشور مراکش، پرتقال، اسپانيا و سوریه 

(O. crenata يز موجب کاهش کيفيت محصول نيز جال (. عالوه بر این گل4333ناندوال، ) قرار گرفته است(

محصول غير  گردد. این انگل موجب کاهش مواد معدنی در محصوالت، کاهش ارزش محصول و یا بروزمی

ضمن  ،جاليز در آفتابگردان (. برای مثال رویش فراوان گل4333)فوی و همكاران،  شود یقابل عرضه به بازار م

(، Mg) منيزیم(، Ca) کلسيمعناصر  ی روغن بذور و کاهش غلظتاکاهش عملكرد منجر به کاهش محتو

رویش  .(5117آلكانتارا و همكاران، ؛ 4333ليو و لی، ) های آفتابگردان شد ( در برگZn) (، و رویMn) منگنز

  (.4333)ناندوال،  و هندوستان گردید جاليز نيز موجب کاهش کيفيت توتون در کوبا گل

ان شناسایی شده است که رگونه در ای 97باشد. حدود گونه می 451جنس و  41اليز دارای ج تيره گل

Orobanch aegyptiaca جاليز مصری گل چند گونه ،O. ramosa ،O. cernua ،O. creanataو

O. nana های کشور گزارش شده است. بذر آن این انگل در ایران در اکثر استان. وجود داهميت بيشتری دارن

خاك دارای  PHو يل رطوبت باال به شرایط رطوبتی و اشباع خاك حساس است و در شمال کشور به دل

شود. نسبت به طول روز گرمسير دیده میباشد. این انگل عمدتاً در مناطق معتدله و نيمه جمعيت کمی می

و  یزنبرگا؛ 4339پارکر و ریچس، ) دهدکه شرایط قليایی را ترجيح میگياهی است است وتفاوت بی

 (. 5114همكاران، 

 

 جالیز اكولوژی گل .1-7-1-1

 دما .1-7-1-1-1

 درجه  55تا  45و اتصال مكينه به ميزبان بين  نیزبهينه جوانه دمایجاليز،  در جنس گل

جاليز در  زنی بذر گلبيشترین درصد جوانه( گزارش کرد که 4939نژاد )جم(. 4333)جاکوبسون،  باشد یم

 .افتد می اد اتفاق گر سانتی یدرجه 51دمای 
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 رطوبت. 1-7-1-1-2

و تاثير آن در انگل هم ر گذارد. از اینتقيم بر رشد و نمو ميزبان اثر میمس  به طور مستقيم و غير رطوبت

اما در شرایطی  ،کندانگل به خوبی رشد می ،هایی که به خوبی زهكشی شده باشندشود. در خاكپدیدار می

اشكال مواجه زدن با  جوانهبه دليل کمبود اکسيژن و کاهش تنفس،  ،که رطوبت بيش از حد مورد نياز باشد

گيری توان نتيجهشوند. در مجموع میو یا شسته می رقيقنيز، زنی  وانهبر این مواد محرك ج  عالوه .شود یم

دهند، زیرا در چنين شرایطی  یبا رطوبت نسبی کم هوا ترجيح م مناطقی را ،جاليز های گلکرد که گونه

ی، )موسوی و شيم اد غذایی از سوی ميزبان خواهد شدمو تبخير و تعرق سریع موجب جریان بهتر آب و

 (.4937باشی معينی،  ؛ مين4977

 

 طول روز و نور .1-7-1-1-3

)لينكه و  جاليز ندارد و همچنين گسترش و پارازیت شدن گلدهی طول روز هيچ اثر مستقيمی بر گل

دهی ميزبان آن شبدر قرمز لبه گ O. minorدهی . بعضی مشاهدات دال بر وابسته بودن گل(4339همكاران، 

 . بررسی منابع موجود در این(5115)لينز و همكاران،  يد سایر محققين قرار نگرفته استیباشد که مورد تامی

ای به گل ننشسته ه جاليز قادرند روی ميزبان های گلدهد که اغلب گونهن نشان میاات محققزمينه و مشاهد

ت (. کاهش شد4333ّ)جاکوبسون،  ل بدهندگ هی هستند نيز پارازیت شده ودگل هایی که در مرحلهو ميزبان

wmنور از 
در باقال شده است. البته در کاهش بيشتر آن   O. crenataموجب کاهش آلودگی به  471-11  2-

wmتا 
تواند عامل رسد که نور در عمل نمیهایی به وجود آمده و چنين به نظر مینيز هنوز آلودگی 3  2-

 (. 4379)کاساسيان،  باشد جاليز لگ در آلودگی ميزبان به  یمهمّ
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 جالیز بیولوژی گل. 1-7-1-2

ترشحه ریشه ميزبان شروع به شود که از طریق تحریک مواد مجاليز با بذر شروع می چرخه زندگی گل

جاليز از  وج گلدهد. با خراه ميزبان زندگی خود را ادامه مید و پس از اتصال به ریشه گيکنزدن میجوانه

ر های حاوی بذرسد. پس از توليد گل و کپسولجاليز به پایان می زمينی گلخاك در واقع مرحله رشد زیر

)مين  شوددید در روی ميزبان دیگری آغاز مییابد و چرخه زندگی گياه جزندگی این گياه انگلی خاتمه می

 (.4937باشی معينی، 

 

 جالیز بذور گل .1-7-1-3

 ها بين ای تيره و بيضی شكل هستند. طول آنقهوهبه رنگ  معموالًجاليز بسيار ریز،  بذور گل 

ن دارد و به طور تقریبی گرم نيز وزوميكر 7تا  9متر، ميلی 1/1تا  5/1ها بين متر و عرض آنميلی 7/1تا  9/1

  یکه هر بوتهها حاکی از آن است بذر است. برآوردعدد  51111جاليز حاوی  گرم بذر گلميلی 411

انگل پارازیت  یکند که این مقدار تحت شرایط محيطی و تعداد بوتهيد میهزار بذر تول 551جاليز حدود  گل

  (.4937)مين باشی معينی،  گيرد میشده، روی گياه ميزبان قرار 

 

 O. aegyptiacaجاليز بذر گل -4-4شكل 
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4خواب بذر. 1-7-1-3-1
 

بذور نيز  نیزنههستند. در این مدت هر چند شرایط برای جوا 5خواب اوليه جاليز دارای بيشتر بذور گل

دهد، موجب از نی که در پوسته بذر و جنين رخ میزنند. تغييرات متابوليكی و ساختمافراهم باشد، جوانه نمی

شند. به شرطی که بذور در محيطی گرم و خشک قرار داشته با ،شود جاليز می گل اوليه بذربين رفتن خواب

و دما اثير تجاليز متفاوت است و اغلب تحت های گلن گونهاوليه بذر در بيزمان الزم برای از بين رفتن خواب

 . (4937باشی معينی،  )مين اشدبزمانی آن بين یک تا دو سال می یگيرد و دامنهرطوبت قرار می

به عنوان یک  آن یبان و ادامهجاليز پس از رسيدن روی گياه ميز خواب در بذور گل یوجود این دوره

ان قادر به که گياه ميزب ا در انتهای فصل رشد یعنی هنگامیشود تو سبب می دکنمكانيزم بقا عمل می

جاليز باقی بماند و در فصل رشد بعدی دوره زندگی خود را بصورت  باشد بذر گلحمایت از پارازیت نمی

  (.4335همكارارن، )جول و  دکنبا گياه ميزبان جدید آغاز مطمئنی 

 

 زنیجوانه .1-7-1-3-2

ا ميزبان ر گياه یزند که مواد محرك شيميایی توليد شده توسط ریشه جاليز زمانی جوانه می بذر گل

مدت زمان مشخصی از چند روز تا چند هفته  برای پذیرش این مواد محرك بایدجاليز  د. بذر گلکندریافت 

های طی آن بازدارنده گویند کهمی  9سازی این عمل به اصطالح آماده محيط، آب جذب کند. به دمایبسته به 

(. 4371)گاراس و همكاران،  دآی زنی بوجود میها و مواد محرك جوانهو توازنی بين آن زنی از بذر خارججوانه

ن تاثير در شوند و بيشتریها ترشح میهای اوليه گياه ميزبان، پس از تمایز، از آنزنی ریشهمواد محرك جوانه

 باشد.ميزبان می یميليمتری اطراف ریشه 7تا  9 یناحيه

سانتيمتر و  5زنی از مواد محرك جوانه جاليز گل پذیریثيرأبذر از ریشه ميزبان برای ت یفاصله حداکثر

 51ها بين  سازی آنميزبان پس از آماده یجاليز از مواد محرك ریشه پذیری گلثيرأمدت زمان الزم برای ت
                                                   

1- Seed dormancy  

2- Primery Dormancy 

3- Conditioning 



 

 

 

Family name: yadayei                                             Name: hamid 

Title of Thesis  :   Effect of irrigation and nitrogen application on the control of broomrape in 

tomato 

Supervisor(s): Hamid Reza Mohammadduost Chamanabad &  Parisa sheikh zade mosadeg                    

Advisor(s): Malek Yazdani  

Graduate Degree: Master of Science  

Major: Agricultural Scinces                                                      Specialty: Weed Science  

University: Mohaghegh Ardabili                                              Faculty: Agricultural Scinces  

Graduation date:  2015/13/9                                                        Number of pages: 56 

Abstract: 

In order to investigate the interaction effects of nitrogen fertilization, cultivar and irrigation on 

broomrape management in tomato, a factorial experiment as a completely randomized design with 

three replications was established in 1393 at the Research Center for Agriculture and Natural 

Resources Greenhouse Ardabil province. Treatments consisted of nitrogen in three levels (0, 150 

and 300 kg/ha), irrigation intervals at three levels (3, 5 and 7 days) and two varieties of tomato 

(Erly-urban and Super-ston). The results showed that nitrogen fertilizer reduces the broomrape 

height, number of lateral branches, root volume, total weight and seed production. Minimum 

broomrape weight (0.09 gr per pot) was observed in treatment with 150 kg nitrogen and 5 days 

irrigation duration. Nitrogen application decreased broomrape height and number of lateral branches 

by 25% and 76%, respectively. Also experiment showed that maximum seed production obtained in 

non-fertilizer (0.056 gr/plant pot) application. Maximum tomato height, number of lateral branches, 

root volume, root weight, biomass and yield obtained with 300 kg N and 5 days irrigation duration. 

In this treatment Erly-urban cultivar yield was higher than Super-ston cultivar. This difference was 

significant. 

Keywords:, Broomrape, irrigation intervals, Nitrogen, Tomato, Variety  
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