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  چکیده

بصورت  یگلدان یشآزما فرنگیدر گوجه یزگل جال یریتو رقم بر مد یاريآب ،هیتروژنبه منظور بررسی برهمکنش اثرات کود ن

استان  یعیو منابع طب يکشاورز یقاتز تحقمرک يدر گلخانه 1393فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال

در سه  یاريکیلوگرم در هکتار)، دور آب 300و  150نیتروژن در سه سطح (صفر،  دیرمقا آزمایشی فاکتورهاي. شدانجام  یلاردب

باعث کاهش  هیتروژننشان داد که مصرف کود ن نتایج. بود) استونو سوپر اوربانی(ارل یروز) و دو رقم گوجه فرنگ 7و  5، 3سطح (

گرم در گلدان) در  09/0( جالیز گل کلوزن ینشد. کمتر یزبذر گل جال تولید و کلوزن یشه،حجم ر ی،ارتفاع، تعداد شاخه جانب

را به  جالیز	گل یارتفاع و تعداد شاخه جانب یتروژنروز مشاهده شد. کاربرد ن 5 یاريو دور آب یتروژنن یلوگرمک 150کاربرد  یمارت

 هیتروژنر عدم کاربرد کود نیمادر ت جالیز	مقدار بذر گل یشتریننشان داد که ب یشآزما ،یندرصد کاهش داد. همچن 76و  25 یبترت

و عملکرد  یجانب هايارتفاع بوته، تعداد شاخه یشه،توده، حجم ر یستز یشه،وزن ر یشترینگرم در گلدان) بدست آمد. ب 056/0(

از  یشتريعملکرد ب اوربانیرقم ارل یمارت ینروز بدست آمد. در ا 5 یاريو دور آب یتروژنن یلوگرمک 300کاربرد  یماردر ت فرنگیگوجه

  بود. داریمعن ياختالف عملکرد از نظر آمار ینرقم سوپراستون داشت که ا

  ، نیتروژنفرنگیرقم، گل جالیز، گوجه دور آبیاري، :هاواژه کلید
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  مقدمه

ازدیاد  بردن میزان تولید هنوز هاي مختلف و کوشش در باالود پیشرفت علوم کشاورزي در زمینهبا وج

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

ش کار مشکلی است. در زمین براي تغذیه مردم جهان کافی نیست و تغذیه مناسب جمعیت در حال افزای

 وی، آیش و باغ هاي زراعزمین رازمین  کره درصد کل سطح 11ود میلیون هکتار یا حد 1729جهان حدود 

یا  ،درصد زمین 70بقیه  ازدهد. ها تشکیل میدرصد را مراتع و چراگاه 19ار یا میلیون هکت 3211حدود 

). این در حالی است که طبق 1384ان، همکار و مظاهري( شودمی تولید کم یا و شودغذایی تولید نمی

به  ،باشدي زمین در حال افزایش میجمعیت کره (FAO) نیجهاهاي سازمان خوار و بار و کشاورزي گزارش

 سال در و 3/5 به 1990 سال در بود، نفر میلیارد دو تنها میالدي 1930 سال در جهان جمیعت کهطوري

حدود هفت میلیارد نفر است  جمعیت جهان در حال حاضر .یدرس نفر میلیارد شش از بیش به میالدي 2000

 افزایش نفر میلیارد نه بهمیلیارد افزایش  2با  جهان جمعیت میالدي 2050 سال در که شودمی بینیو پیش

 یدبا یندهساله آ 35 یجهان ط ییمواد غذا یدات) تولFAO( یجهان يبر اساس سازمان خواربار وکشاورز.یابد

جهان در سال  یتنفر جمع یلیاردم 9از  یشب ییمواد غذا یازن يتا پاسخگو یابد یشدرصد افزا 70 نیزابه م

  ).1392، نامبی( باشد 2050

 در ویژه به گرسنگی، مشکل حل راه تنها غذا تولید افزایش کشاورزي، تولیدات کارشناسان گاهدید از

کنند. این ها زندگی میجهان در این کشورسعه است که بیش از سه چهارم جمعیت تو حال در هايکشور

گذاري بیشتري انجام دهند. در حال حاضر تنها سه گزینه براي افزایش سرمایه ،ها باید در امر تولید غذاکشور

تغذیه و گرسنگی نجات مقابل افزایش جمعیت و مشکالت سوءتواند بشر را در ولید محصوالت کشاورزي میت
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گذاري باشد که به دلیل نیاز به سرمایهسطح زیر کشت محصوالت کشاورزي می زایشدهد. اولین گزینه، اف

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

ارقام هاي جدید، کشت . در این مورد استفاده از فناوري(افزایش عملکرد) است میزان تولید در واحد سطح

هاي غیره براي کنترل آفات، بیماريهاي مختلف مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و گیري روشجدید، بکار

هاي هرز و عوامل نامساعد محیطی، توانسته است عملکرد و کیفیت محصوالت زراعی را افزایش گیاهی، علف

هاي ها و نهادهگیري تکنولوژيبا بکاردر این قسمت نیز  .سوم افزایش تولید در واحد زمان است يدهد. گزینه

). در رابطه با دو 1384(مظاهري و همکاران،  ان تولید در واحد زمان وجود داردجدید، امکان افزایش میز

آخر در دنیا با ایجاد مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، آموزشی و تولیدي پیشرفته و جدید، دانشمندان  يگزینه

 تولید میزان بتوانند تا دارند غیره و هرز هايعلف ها،آفات، بیماريیطی، سعی در کاهش خسارات عوامل مح

 دنیا در تحقیقاتی و علمی هايتالش همچنان و دهند افزایش زمان و سطح واحد در را کشاورزي محصوالت

  .دارد ادامه آن شدن بهتر چه هر براي

 عوامل این که بوده روبرو متنوعی يفرآیند تولید محصوالت کشاورزي همواره با عوامل محدود کننده

 برند.می والت کشاورزي را از بینث کاهش کیفیت و کمیت تولید شده و حتی در بعضی موارد کل محصباع

 یجهنت یشترب هرزهايخسارت علف .باشدمیهاي هرز علف ،کشاورزي محصوالت به زننده آسیب عوامل از یکی

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

هاي هرز انگلی از جمله علف .افتدیمحصول اتفاق م یفیتاز جمله کاهش عملکرد و ک یمختلف هايبه شکل

  کنند. فرنگی وارد میهایی هستند که خسارت زیادي به سبزیجات از جمله گوجهگونه
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اي ویژه یتاهم هاباعث شده تا توجه به کنترل آن گیاهان زراعی در کاهش عملکرد هرزيهانقش علف

   ،ییمیایاز کاربرد مواد ش یناش یطیمحیستمشکالت زامروزه، با توسعه کشاورزي پایدار و  کند. یداپ

 . هاي غیرشیمیایی اهمیت زیادي پیدا کرده استروش

 

 

  يدر کشاورز هرزايهخسارت علف .1-1

 یددارند باعث کاهش شد یزراع یاهکه با گ یرقابت یلبه دل یاهیگ يدر جامعه هرزهايحضور علف

 یاهاندالر خسارت به گ یلیاردم 5 ،هرزهايعلف یکامثل آمر یانقاط دن یدر بعض .شوندیم یزراع یاهعملکرد گ

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

  است  یطیمح یطو شرا هرزهايمدت و زمان حضور علف ی،زراع یاهرشد گ یاتخصوص هرز،هايعلف

   در هرزهاي) میزان خسارت ناشی از علف1995( اساس تحقیقات زیمدالبر ).1390 ، آبادچمندوستمحمد(

 5اي توسعه یافته هدر کشور درصد و 10هاي نیمه توسعه یافته درصد، کشور 25 توسعه حال در هايکشور

- هايخسارت علف اثر برد تولیدات کشاورزي جهان هر سال درص 11متوسط  درصد برآورد شده است. بطور

درصد از عملکرد  20از  بیش کاهش سبب هرزهايآمار منتشر شده، علف یناساس آخررب د.رومی بین از هرز

 هايخسارت علف یزانم یشرفتهپ هايورکش در حاضر حال در ).1384(رستگار، شوندیمحصوالت کشاورزي م

زند و  ).2001تزل،  و یق(هر درصد برآورد شده است 15از  یشدرحال توسعه ب يهادرصد و در کشور 5 هرز،

 هايسرد مانند استان هايیمدر اقل هرز هايخسارت علف یرانا درکه  گزارش دادند )1387( همکاران

درصد، در  17تهران و خراسان  هاياستان معتدل مانند هايیماقل درصد، در 27و کرمانشاه  یغربیجانآذربا

 28مانند استان گلستان  يخزر هايیمدرصد و در اقل 23خوزستان و فارس  يهاگرم مانند استان هايیماقل
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ر اساس گزارش همچنین ب درصد بوده است. 23در مزارع گندم کشور  هرزهايخسارت علف یانگیندرصد و م

سال  يشده برا بینییشجهان پ یددرصد تول 50معادل  یهرز رقم يهاخسارت وارده توسط علف یزانفائو م

  ).1393، نامبی( کند یردرصد گرسنگان جهان را س 50 تواندیاست که م 2009

  

  فرنگیگوجهیت اهمّ  .1-2

لبالویی جنوبی که به صورت خودرو و آارتفاعات آمریکايصورت بومی در  فرنگی در ابتدا بهگیاه گوجه

مرکزي و مکزیک برده شد پوستان به آمریکايید، یافت شد. این گیاه بعداً توسط سرخیروشکل در آن نقاط می

و در آنجا اقدام به کشت و پرورش و در بعضی مواقع نیز، اقدامات اولیه اصالح نژاد در آن صورت گرفت. 

د بذر این گیاه را با خود به اسپانیا برده و از آنجا به توانستن ،شدندمهاجران اسپانیایی که به این نقاط وارد می

شد و تا سال ه به صورت زینتی در اروپا کشت میهاي زیادي این گیاسایر نقاط اروپا توسعه دهند. سال

فرنگی نخست در اواسط هسازان جالب توجه بود. گوجشناسان و دارومیالدي در اروپا تنها براي گیاه 1820

ر گیاهان صورت سبزي کشت شد. با این وجود کشت آن با تردید انجام گرفت و همانند سایقرن هیجده به 

 .سال است150فرنگی در ایران حدود یج کشت آن رونق گرفت. سابقه گوجهبه تدر 1دیگر تیره بادمجان سمی

 A , Cاي هتامین ویتامین مهمّ منبع زراعی جهان است که به عنوان محصوالت مهمّ یکی از، فرنگیگوجه

  . )2006(پیوست،  گیردمورد استفاده قرار می

  

  شناسی و اکولوژیکیمشخصات گیاه .1-3

                                                      
1 Solanaceae 
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باشد. گیاه می متعلق به تیره بادمجان Lycopersicon esculentum millerفرنگی با نام علمی گوجه

- لید ریشه عمیق میمستقیم توروید و با کشت م مییدر نواحی استوایی به طور داعلفی و یک ساله بوده که 

سانتی 25عمق هاي فرعی بیشتر در ریشه رود.تا عمق بیش از دو متر نیز فرو میهاي نرم کند که در زمین

  گیرد.قرار می االرض)(سطح متري

درجه و  35شود، و در دماي باالي گراد متوقف میدرجه سانتی 44ر از رشد این گیاه در دماي باالت

درجه  30تا  20بین فرنگی بهترین دما براي رشد و نمو گوجه شود.ها تلقیح نمیدرجه گل 15تر از پایین

ها خاك يتوان در کلیهیرط این که زهکش خوب داشته باشد مفرنگی را به شباشد. گوجهگراد میسانتی

. ثر استؤخیز با هوموس کافی براي افزایش عملکرد در واحد سطح بسیار مهاي حاصلکاشت، ولی خاك

  .باشدمی 7تا  5/5براي رشد این گیاه بین  pHترین مناسب

  

  فرنگی در جهانوضعیت گوجه. 1-4

ارزش کشاورزي محسوب شده و زمینی دومین محصول پرفرنگی پس از سیبگوجه ،از دیدگاه اقتصادي

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

کیلوگرم در سال  73/41درصد افزایش نشان داده است و به رقمی فراتر از  30سال گذشته نزدیک به  20

  .)1393، نامبی( رسیده است 2000

  

  فرنگی در ایرانوضعیت گوجه. 1-5
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ودي فرنگی در طی ده سال گذشته تا حدهاین است که میزان تولید گوج يهاي موجود نشان دهندهآمار

 ورسیده  1392میلیون تن در سال  65/5به حدود  1374میلیون تن در سال  4/2روند صعودي داشته و از 

 1380و  1379، 1376هاي هر چند در سال. استدر جهان فرنگی گوجه يهفتمین تولید کننده ایران

هاي فارس، استاننسبت به سال قبل از آن کاهش تولید مشاهده شده است. بیشترین تولید در کشور به 

کشور را شامل  درصد کل تولید 61کرمان اختصاص دارد که در مجموع هرمزگان و  ،رضوي خراسانبوشهر، 

 ،رسدفرنگی به نظر میکشت گوجه يبا توجه به محدود بودن مناطق عمده ،. بنابراین)1393، نامبی( شودمی

فرنگی فراهم ي، زمینه را جهت افزایش عملکرد گوجههاي علمی و کاربردتوان در اولین قدم با اجراي طرحمی

توسعه سطح زیر کشت را نیز مهیا  يکرد و سپس با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی کشور زمینه

  .کرد 

  

  هاي هرزکنترل علف. 1-6

هرز  هايمراه است. عملیات صحیح کنترل علفوري بسیار پیشرفته هآهاي هرز با فنامروزه کنترل علف

هاي دیگر رمدیریت زراعی و بسیاري از پارامتهاي دقیق و کامل گیاه، خاك یا سیستم نیازمند شناخت

هاي هرز هاي کنترل علفروش ،باشند. بنابراینهاي هرز است، میفمحیطی که مرتبط با عملیات کنترل عل

هاي هرز انگلی، علف ).1371(راشدمحصل و همکاران،  اطالعات صحیح و اصول علمی باشند باید براساس

 امنیت براي يجدّ تهدید یک و دهنددامنه وسیعی از گیاهان زراعی را در سراسر دنیا مورد حمله قرار می

   ).1980 ،موسلمان( هستند جهان هايکشور از بسیاري یغذای
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  هاي هرز انگلعلف .1-7

د و براي ادامه زندگی ناگزیر به استفاده توانند غذاي خود را بسازننمی و ن گیاهان زندگی انگلی دارندای

 Scorphulariaceaeيتیره پنجاز نظر کشاورزي شامل  ،مهمّ ینگلاهاي هرز علف. استاز وجود میزبان 

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

از بین رفتن قابل توجه محصول . باشندمی ايهرز انگل ریشههايعلف ترینمهمّاز  (.striga spp) علف جادو

 اي آنها غیرهکه خاك فقیري دارند و ریزش بارانکشاورزي در نواحی مختلف جهان  در چندین محصول مهمّ

 ). از میان1987رامایاه، ( گزارش شده است جالیز گل و استریگا ايریشه هايانگل ، توسطباشدمنظم می

اي یت ویژهجالیز) در ایران از اهمّ (گل Orobancheو جنس  Orobanchaceae يتیره شده، هاي ذکرتیره

  برخوردار است.

  

  جالیز  گل.1-7-1

به دلیل فقدان برگ و کلروفیل با جذب آب و مواد غذایی از گیاه  Broomrape جالیز با نام انگلیسی گل

). تولید 1996(بارکر و همکاران،  شودنهایت مرگ آن مید، پژمردگی و در میزبان موجب کاهش رشد، عملکر

هاي زراعی ت زیادي از آن در سیستمبذر فراوان این انگل و طول عمر باالي بذر آن موجب پدید آمدن جمعیّ

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

که فقط در چهار طوري شود کشاورزان زمین کشت مورد نظر را رها سازند. بهموجب میبسیاري از مناطق 

   جالیز از مناطق کشت باقال مورد هجوم گلدرصد  63کشور مراکش، پرتقال، اسپانیا و سوریه 

)O. crenata (قرار گرفته است ) ،یز موجب کاهش کیفیت محصول نیز جال ). عالوه بر این گل1998ناندوال
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محصول غیر  گردد. این انگل موجب کاهش مواد معدنی در محصوالت، کاهش ارزش محصول و یا بروزمی

 ،جالیز در آفتابگردان ). براي مثال رویش فراوان گل1989(فوي و همکاران،  شودیقابل عرضه به بازار م

 منیزیم)، Ca( کلسیمعناصر  ي روغن بذور و کاهش غلظتاضمن کاهش عملکرد منجر به کاهش محتو

)Mgمنگنز ،( )Mnو روي ،( )Znآلکانتارا و همکاران، ؛ 1988لیو و لی، ( هاي آفتابگردان شد) در برگ

   ).1998(ناندوال،  و هندوستان گردید جالیز نیز موجب کاهش کیفیت توتون در کوبا رویش گل .)2006

ان شناسایی شده است که رگونه در ای 36باشد. حدود گونه می 150جنس و  14الیز داراي ج تیره گل

  و  Orobanch aegyptiaca ،O. ramosa ،O. cernua ،O. creanata جالیز مصري گل چند گونه

O. nana هاي کشور گزارش شده است. بذر آن این انگل در ایران در اکثر استان. وجود داهمیت بیشتري دارن

خاك داراي  PHو یل رطوبت باال به شرایط رطوبتی و اشباع خاك حساس است و در شمال کشور به دل

شود. نسبت به طول روز گرمسیر دیده میباشد. این انگل عمدتاً در مناطق معتدله و نیمهجمعیت کمی می

و  یزنبرگا؛ 1993پارکر و ریچس، ( دهدکه شرایط قلیایی را ترجیح میگیاهی است است وتفاوت بی

  ). 2001همکاران، 

  

 جالیز اکولوژي گل .1-7-1-1

  دما .1-7-1-1-1

  درجه  25تا  15و اتصال مکینه به میزبان بین  نیزبهینه جوانه دمايجالیز،  در جنس گل

جالیز در  زنی بذر گلبیشترین درصد جوانه) گزارش کرد که 1383نژاد (جم). 1989(جاکوبسون،  باشدیم

  .افتدمیاد اتفاق گرسانتی يدرجه 20دماي 



 

10 
 

 

  رطوبت. 1-7-1-1-2

و تاثیر آن در انگل هم رگذارد. از اینتقیم بر رشد و نمو میزبان اثر میمسبه طور مستقیم و غیر رطوبت

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

اشکال مواجه زدن با جوانهبه دلیل کمبود اکسیژن و کاهش تنفس،  ،که رطوبت بیش از حد مورد نیاز باشد

گیري توان نتیجهشوند. در مجموع میو یا شسته می رقیقنیز، زنی وانهبر این مواد محرك ج عالوه .شودیم

دهند، زیرا در چنین شرایطی یبا رطوبت نسبی کم هوا ترجیح م مناطقی را ،جالیز هاي گلکرد که گونه

ی، (موسوي و شیم اد غذایی از سوي میزبان خواهد شدمو تبخیر و تعرق سریع موجب جریان بهتر آب و

  ).1386باشی معینی، ؛ مین1376

  

  طول روز و نور .1-7-1-1-3

(لینکه و  جالیز ندارد و همچنین گسترش و پارازیت شدن گلدهی طول روز هیچ اثر مستقیمی بر گل

دهی میزبان آن شبدر قرمز لبه گ O. minorدهی . بعضی مشاهدات دال بر وابسته بودن گل)1993همکاران، 

 . بررسی منابع موجود در این)2005(لینز و همکاران،  ید سایر محققین قرار نگرفته استیباشد که مورد تامی

اي به گل ننشسته هجالیز قادرند روي میزبان هاي گلدهد که اغلب گونهن نشان میاات محققزمینه و مشاهد

ت ). کاهش شد1989ّ(جاکوبسون،  ل بدهندگ هی هستند نیز پارازیت شده ودگل هایی که در مرحلهو میزبان

در باقال شده است. البته در کاهش بیشتر آن  .crenata O موجب کاهش آلودگی به  wm 170-40-2 نور از 

   wm-2 تا 



 

 

 

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  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agricultural Scinces 
Department of Agronomy and Plant Breeding 

Weed Scince and Weed Control 
 
 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  
M.Sc. / M.A. in Weed Scince 

 
Title: 

Effect Of Irrigation And Nitrogen Applicationon The Control Of Broom 
Rape In Tomato 

 
Supervisor(s): 

H.R.Mohammaddust Chamanabad (Ph.D) 
Parisa Sheikhzade Mosadeg (Ph.D) 

 

Advisor(s): 
Malek Yazdani (M.Sc) 

 
By: 

  Hamid Yadayei 
 

September – 2015 
 
 


