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مدیریت گل جالیز و فیزیولوژی رقابت 
در گوجه فرنگی

* Alirezaghafouri83@gmail.com

مقدمه:
 کاربرد گیاهان محرک و تله یکي از روش هاي زراعي 

و بیولوژیکي براي کاهش بانک بذر گل جالیز در خاک مي باشد. گیاه 
محرک گیاهي است که سبب جوانه زني گل جالیز شده و مورد حمله آن قرار 

مي گیرد اما قبل از خروج گل جالیز از خاک از بین برده مي شود. گیاه تله یک گیاه 
دروغین است که سبب تحریک بذر گل جالیز براي جوانه زني شده ولي اجازه اتصال و توسعه 

را به آن نمي دهد و به عنوان یک گیاه مي تواند در تناوب زراعي گنجانده شود. براي ارزیابي واکنش 
بذور گل جالیز مصري به ترشحات ریشه 17 محصول زراعي، 100 میلي گرم از بذر گل جالیز مصري پس 
از طي دوره پیش آمادگي )2 هفته در 25 درجه سانتیگراد( به همراه بذور گیاهان زراعي مورد آزمایش 

در داخل پتري دیش قرار داده شد. شبدر برسیم، کتان، سورگوم جارویي، باقال، فلفل، لوبیا چیتي، سویا، 
آفتابگردان، عدس، پنبه و نخود بر جوانه زني بذر گل جالیز به ترتیب بیشترین تأثیر را داشتند. در گلدان ها، 
10 - 15 میلي گرم از بذور گل جالیز با بستر کاشت مخلوط شده و گیاهان زراعي مورد آزمایش در آن کاشته 

شدند. بعد از 40 روز گیاهان کف بر شده و گیاهچه هاي گوجه فرنگي 7 برگي جایگزین آنها گردید. در 
نهایت وزن تر و خشک و تعداد ساقه هاي هوایي گل جالیز پس از کف بر شدن و پس از برداشت گوجه 

فرنگي و نیز وزن تر و خشک گوجه فرنگي مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت 
شبدر برسیم به عنوان گیاه محرک قوي و آفتابگردان و فلفل به عنوان گیاهان محرک ضعیف 

تشخیص داده شدند. همچنین کتان و سورگوم جارویي به عنوان گیاه تله قوي و پنبه، 
لوبیا چیتي، عدس، باقال گیاه تله ضعیف بودند. سایر محصوالت نظیر گندم، 

جو، ذرت، چغندرقند، کنجد و سویا به عنوان میزبان و به عنوان گیاه 
محرک و تله شناخته نشدند.    

• علیرضا غفوری*
• بابک سلیم زاده
• حسین کیشانی فراهانی
• مهدی داودی فرد
 بخش تحقیقات و توسعه شرکت فرآورده های طیف سبز
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ویژگی های گیاهشناسی:
 Convolvulaceae گل جالیز گیاه انگلی بدون کلروفیلی از خانواده
گیاه  این  که  خسارتی  می یابد.  تکثیر  بذر  وسیله  به  که  است 
وارد می آورد در بعضی از سالها تا95درصد کل عملکرد مزرعه 
میرسد. گل جالیز گیاهی است علفی با برگهای فلس مانند که 
اند.  مجموعا150ً گونه مهم دارد که در سراسر جهان پراکنده 
 Orobanche درایران 30 گونه از این جنس وجود دارد. جنس
خربزه،  خیار،  جمله  از  که  دارد  فراوانی  و  متعدد  میزبان های 
فرنگی،یونجه،آفتابگردان  توتون،گوجه  کدو،  هندوانه،  طالبی، 

وسیب زمینی را میتوان نام برد. 
گل جالیز دارای ساقه گوشتی به رنگ سفید مایل به زرد است 
که ارتفاع آن به30 تا40سانتی متر میرسد.گلهایی به رنگ زرد 
مایل به بنفش دارد که رنگ آن در حاشیه تیره تر میشود.گلها 
گاهی ارغوانی هستند و تولید بذر فراوان میکنند. این گیاه به 

حالت طفیلی روی ریشه بعضی گیاهان به سر میبرد. 
ریشه گیاه گوشتی و به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره 
و آبدار است که عمق آن بسته به عمق ریشه میزبان متفاوت 
خواهد بود. برگهای آن فلس مانند،کوچک وبه رنگ قهوه ای تا 

قرمز مایل به قهوه ای است. 
گل نروماده مجتمع است و به صورت خوشه انتهایی یا سنبله 
هرگل  میشود.  ظاهر  منفرد،  صورت  به  ندرت  به  و  انتهایی، 
از  گل  دارد.کاسه  جای  مانند  فلس  برگ  یک  کنار  در  معموال 
چهار کاسبرگ پیوسته تشکیل شده ورنگ آن سفید نزدیک به 
زرد است. جام گل لوله ای و پیوسته است و از5گلبرگ تشکیل 
شده است. رنگ آن قهوه ای کمرنگ و انتهایش بنفش بوده دارای 
چهار پرچم و مادگی و دو برچه است. تخمدان یکخانه، فوقانی 
و محتوی تعدادی تخمک واژگون است. میوه، خشک و شکوفا 
است که پس از رسیدن با شکافهای طولی باز میشود و بیرون 
می ریزد. بذر گل جالیز کوچک و ذخیره آن کم است و تا 12 

سال در زمین باقی میماند. 

چرخه زندگی:
پس از قرار گرفتن بذر در مجاورت ریشه ی گیاه میزبان مناسب، 
شروع به جوانه زنی می کند و بعد از جوانه زدن، اندامهای مکنده 
زمان  میکند.  وارد  میزبان  گیاه  ریشه ی  داخل  به  را  خود  ی 

گلدهی آن تیرماه تا شهریورماه است. 

محل رشد:
این گیاه بیشتر به عنوان انگل صیفی جات، هندوانه، کدو، کاهو، 
گوجه فرنگی و سایر مزارع و حتی گلهای زینتی محسوب می 

شود. 
کمترین  به  دستیابی  منظور  به  جالیز  گل  کنترل  های  روش 

قابل  زیر  به روش های  از گونه ها گل جالیز  خسارات حاصل 
ارائه می باشد:  

1- بهبود حاصلخیزي خاک به منظور تقویت غذایي گیاه میزبان.
2- کاربرد کود آلي ) حیوانی( کاماًل پوسیده و عاري از بذر گل 
جالیز وسایر علفهاي هرز. خسارت گل جالیز در خاکهاي ضعیف 
ازت  به خصوص  یا شیمیایي  کمتر است و مصرف کود مرغي 
تاثیر مثبت در کاهش این انگل دارد. زیرا ازت مستقیما روي 
جوانه زدن بذر گل جالیز و نه از طریق تاثیر روي میزبان تاثیر 

مي گذارد. 
و  استقرارسریع  منظور  به  میزبان  گیاه  هنگام  زود  کاشت   -3

مناسب آن.
4- با توجه به اینکه بذر جالیز بسیار ریز )حدود 3/. میلیمتر( 
می باشد و انتقال آن توسط باد، آب پرندگان و سایر جانوران به 
راحتي انجام مي گیرد. بایستي به هر نحو ممکن از انتقال و یا 

انتشار آن در مزرعه و یا سطح منطقه پیشگیري نمود. 
5- بذر گل جالیز به وسیله پوشش نسبتاً سختي پوشیده شده و 
شرایط بسیار سخت محیطي و اقلیمي نظیر گرما، سرما وخشکی 
و غیره را به خوبی تحمل نماید. بنابراین دوره پایاني آن در خاک 
حتي در صورت عدم حضور میزبان بسیار طوالني مي باشد. در 
صورت امکان انجام تناوب یا گردش زراعي با گیاهان غیر میزبان 
مي بایست طوالني مدت وبیش از 4 سال باشد. معموالً گیاهاني 

از تیره غالت مي توانند براي انجام تناوب مناسب باشند.
6- بذر گل جالیز فقط در صورت وجود ترشحات تحریک کننده 
ریشه میزبان جوانه می زد، پس الزم است دور آبیاري را کوتاه 
با مقدار آب ضروري و مورد نیاز  گیاه میزبان تنظیم و  مدت 
با فواصل زماني کمتر  اعمال گردد. در صورت وجود آب روان 
)دور آبیاري کوتاه( ترشحات ریشه میزبان به سادگي و با سرعت 
از محیط اطراف ریشه شسته مي شوند ودر نتیجه تحریک بذر 
این  بایستي  البته  مي گردد.  کمتر  زني  جوانه  براي  جالیز  گل 
نکته مهم را در نظر داشت که هر بار آبیاری هم نیاز آبي میزبان 
تامین مي گردد و هم اینکه بایستی مواظب بودکه آب زیاد فراوان 
وبیش از حد موجب آلودگي ریشه طوقه میزبان به سایر عوامل 

بیماریزاي خاکزي مانند قارچ ها نگردد.
7-  بذر گل جالیز فقط در صورتي مي تواند جوانه بزند که ریشه 
میزبان زنده در کنار آن باشد زیرا ریشه میزبان در حالت طبیعي 
ترشحات تحریک کننده ای دارد که باعث مي شود بذر گل جالیز 
جوانه بزند. در چند سال گذشته این ترشحات ریشه میزبان به 
صورت مصنوعي در آزمایشگاه ساخته شده است. اگر این مواد 
مصنوعي در خاک زراعي محلول پاشي گردد، گل جالیز حتي 
بدون حضور گیاه میزبان جوانه مي زند وچون میزبان وجود ندارد 
وگل جالیز از نظرتغذیه کاماًل وابسته به گیاه میزبان مي باشد از 

گرسنگي خواهد مرد.
8-  ضد عفوني خاک بستر در سطوحي مانند خزانه ها و گلخانه ها 
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یا شاسي ها به وسیله سموم گازي قابل توصیه مي باشد که این 
عمل چند هفته پیش ازکاشت گیاهان میزبان بایستي انجام و 

وسپس تهویه خاک گردد.
9- یکي دیگر از روشهاي کنترل گل جالیز با هدف پیشگیري از 
تولید و انتشار بذر آن قطع کردن یا بریدن پایه ها از محل زیر 
محور گل آذین می باشد. باید دقت نمود که در صورت کشیدن 
پایه جوان و  پایه اي مسن گل جالیز، چندین  آوردن  بیرون  و 
شدت  به  دارند  قرار  خاک  زیر  در  که  آن  گل  تازه  جوانه هاي 
تحریک به رشد می شوند وهمگي با جمعیت و تراکمي بیش از 
پیش به یکباره فعال مي شوند و مشکل چند برابر خواهد شد. 
ضمن اینکه پایه ها و گل آذینهاي گل جالیز حتماً بایستي پیش 
از اینکه تولید بذر نمایند، قطع شوند و هرگز نباید در سطح رها 
گردند بلکه بایستي حتماً در خارج از مزرعه جمع آوري و پس 
از خشک شدن سوزانده شوند تا از پراکندگي بذرها جلوگیري 

شود. 
10-  مبارزه زراعی با این انگل به این صورت است که قبل از 
کشت گیاه اصلی گیاهان میزبان دیگری را به عنوان گیاه تله 
در زمین می کاریم که عمدتا از آفتاب گردان و خردل استفاده 
می شود و هنگامی که گلهای جالیز نیز با این گیاهان رشد کردند 
زمین را شخم میزنیم به این ترتیب تعداد زیادی از گلهای جالیز 
از بین میروند و بعد اقدام به کشت اصلی می کنیم. عمل شخم 

را باید قبل از بذر دادن گلهای جالیز انجام بدهیم. 
11- تعدادي از قارچهاي خاکزي و هوازي اخیراً به 

عنوان عوامل کنترل کننده طبیعي گل جالیز 
در  اند.  شده  شناسایي  ایران  و  جهان  در 

دو ساله اخیر ماده اي بیولوژیک به نام 
 Fusarium  اوروساید در ایران تولید

ایزوله  که  شده   oxyspurum
فوزاریو  قارچ  از  اي 

ماده  این  که  امتحاني  به  توجه  با  حاضر  حال  در  و  مي باشد 
بي خطرترین  کارامدترین،  بهترین،  است  داده  پس  بیولوژیک 
و مؤثرترین روش براي مبارزه با این گیاه انگل میباشد اساساً 
بهداشت  زراعي،  تناوب  رعایت  مانند  شده  ذکر  نکات  رعایت 
زراعي، عدم اجازه عبور ومرور بیش از حد در مزرعه، استفاده از 
کود آلي کاماًل پوسیده تغذیه و تقویت غذایي گیاهان و آبیاري 
مناسب همگي براي کنترل و مدیریت بسیاري از عوامل  زیان 
آور مانند  انواع آفات، بیماریها وعلفهاي هرز جزء توصیه هاي 

عمومي و اولیه مي باشد.
گل جالیز مهمترین مشکل گوجه فرنگی کاران شهرستان نیشابور 
و حتی خراسان می باشد در این شهرستان بیش از 1000 هکتار 
اینکه بذر  با توجه به  گوجه فرنگی هر ساله کاشته می شود و 
گل جالیز بیش از 16 سال در خاک باقی می ماند تناوب تأثیر 
چندانی در مبارزه با این علف هرز انگلی ندارد و از طرفی سموم 
شیمیایی مناسب تاکنون کشف و به بازار ارائه نشده است در 
صورت آلودگی مزرعه به این علف هرز انگلی خسارت از 25 تا 
100% مشاهده شده و بسیاری از زراعین پس از تالش های بی 
ثمر اقدام به رهاسازی مزرعه خود می نمایند با هماهنگی انجام 
شده در سال زراعی جاری 2 مزرعه اولی به روش آبیاری جوی و 
پشته در روستای جیلو در سطح 2 هکتار در مزرعه آقای دیوان 
و دومی به روش آبیاری تی تیپ در )شرکت سیمرغ یک مزرعه 
بر صرفه  انجام و عالوه  مالچ پالستیک  با کشت  آقای دشتی( 
با  مبارزه  تا %60  جویی در مصرف آب 
گل جالیز و علفهای هرز به صورت 
قطعی انجام شده است. بطوریکه 
در قطعه نیم هکتاری کشت 
به روش تی تیپ از شماره 
از  کمتر  کشت  ردیف 

گل  از ده  جالیز 
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مجاری و سوراخی که محل نشاء گوجه فرنگی است خارج شده 
و بقیه گلهای جالیز سبز شده در زیر پوشش مالچ بدلیل عدم 
از دور  و  رفته  بین  از  ایجاد شده  و حرارت  آن  به  نور  رسیدن 
رقابت با زراعت خارج گردیده ولی در یک ردیف شاهد که در 
کشت  مالچ  پوشش  بدون  مالچ  روش  به  کشت  ردیفهای  بین 
از کنار بوته های گوجه  از پانصد گل جالیز  گردیده بود بیش 
فرنگی خارج شده و شدت خسارت آن بیش از 70% بوده و نتایج 
بدست آمده پس از بازدید کشاورزان گوجه کار سطح شهرستان 
قابل توجه بوده است بطوریکه فقط یک کشاورز پیشرو در سال 
آینده قصد کشت 30 هکتار گوجه فرنگی با استفاده از مالچ و 
نوارهای تی تیپ را دارد و در حالت عادی بدون استفاده از مالچ 

بوده است.  فرنگی  إلی 15 هکتار گوجه  میزان کشت وی 10 
نهایتاً این شیوه مبارزه که با دو هدف 1ـ حفظ ذخیره رطوبت 
خاک و صرفه جویی در مصرف آب به میزان 60% که سطح زیر 
کشت کشاورز را افزایش داده و درآمد و تولید وی را باال می 
برد. 2ـ مبارزه با کل علفهای هرز باالخص علف هرز انگلی گل 
افزون  با توجه به گسترش روز  انجام می گیرد می توان  جالیز 
علف هرز انگلی گل جالیز در کل خراسان و حتی کشور راه حل 
و  خراسان  فرنگی  گوجه  زراعت  هکتار  برای 14000  مناسبی 
حتی زراعت هایی مثل هندوانه که مشکل گل جالیز دارند باشد 
در پایان یادآوری می گردد استفاده از مالچ پالستیک در زراعت 

مهم  اهداف  از  )که  سالم  محصول  تولید  راستای  در  نیز  خیار 
سازمان می باشد( در مزرعه یکی از کشاورزان پیشرو و بنام آقای 
امان آبادی در سطح 3 هکتار جلوگیری گردیده و در این پروژه 
استفاده از مالچ عالوه بر مزایایی که در زراعت گوجه فرنگی بر 
آن متصور است روش مناسبی برای جلوگیری از تماس مستقیم 
خیار با آب تجمع یافته حاصل از آبیاری غرقابی و ممانعت از 
پوسیدگی خیار و جلوگیری از انتقال سایر آلودگی های خاک 
باشد  می  خیار  محصول  به  آن  در  موجود  حیوانی  کودهای  و 
که آزمایشات مقدماتی تولید محصول سالم و تکمیل فرم های 
استاندارد در راستای تولید محصول سالم در مزرعه نامبرده اخیر 
جهت دریافت برند محصول سالم در جریان است. عالوه بر این 

استفاده از کشل مالچ در سطح 2 هکتار در زراعت لوبیا نیز انجام 
گردیده است.

نتایج حاصله استفاده از کشت مالچ در این 3 زراعت بطور خالصه 
به موارد زیر اشاره می شود:

• مبارزه قطعی با گل جالیز در زراعت گوجه فرنگی که آلودگی 
شدید و بذر گل جالیز داشته بطوریکه علی رغم سبز اولیه بذر و 
گل جالیز تمامی گلهای جالیز روئیده شده در زیر پوشش مالج 

از بین رفتند.
• مبارزه قطعی با سایر علفهای هرز به شکلی که در هر هکتار 
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مبارزه  در  جویی  صرفه  ریال  میلیون   5 حدود  متوسط  بطور 
مکانیکی با علفهای هرز و جلوگیری از تردد کارگر شده است.

بذور کاشته شده در روش  یکنواخت موقع  زود هنگام  • سبز 
مالچ.

• زودرسی حداقل 20 روزه محصول.
• افزایش سطح زیر کشت حداقل به 2 برابر با همان آب موجود 

و افزایش مدار آبیاری به 2 برابر.
• جلوگیری از سرمازدگی زودرس پائیزه در مهر و آبان بدلیل 
تجمع گرما در زیر پوشش مالچ و انتقال گرمائی آن به قسمتهای 
این روش بصورت تجربی مشاهده شده  باالیی در شب هنگام 

است.
با جمع  توان  از مالچهای موجود حداقل بمدت 2 سال می   •

آوری مناسب آن استفاده کرد.
صیفي  جمله  از  فرنگي  گوجه  گلخانه  در  فرنگي  گوجه  کشت 
جاتي است که به دالیل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زیرا 
این محصول در غذاهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد و 
آنجا که به صورت اصلي وجود ندارد به صورت رب گوجه باعث 
خوشمزگي غذا مي شود. به همین دلیل است که در کشت گوجه 
فرنگي واریته هایي در نظر گرفته شده است که دقیقا با شرایط 
مصرف گوجه فرنگي مطابق است. گوجه فرنگي ریز در اندازه هاي 
5 تا 20 گرمي و همین طور گوجه فرنگي هایي با اوزان تا 250 
گرم تولید شده است که به خاطر استفاده از تکنیک هاي جدید 
عالوه بر مقاومت باال در برابر بسیاري از ویروس ها و بیماري ها 
استعداد دوام و تازگي را تا مدت طوالني دارا مي باشد. شایان 
و  زرد  هاي  رنگ  اندازه  و  شکل  تنوع  بر  عالوه  که  است  ذکر 

نارنجي به کمک گوجه فرنگي هاي قرمز آمده است. 
انواع کشت گوجه فرنگي: حال که تصمیم گرفته اید در گلخانه 
خود بذر گوجه فرنگي را کشت کنید قبل از هر چیز باید بدانید 
را  فرنگي  گوجه  بذر  نمائید.  تهیه  و  انتخاب  را  بذري  نوع  چه 
بر اساس نحوه مصرف آن مي توان تقسیم بندي نمود زیرا این 
توان  مي  کنسرو  یا  رب، سس  تازه خوري،  به صورت  را  میوه 

مصرف نمود. به همین منظور اولین تقسیم بندي بر اساس تازه 
خوري و صنعتي مي باشد. در حال حاضر در ایران براي کشت 
گوجه فرنگي در گلخانه تنها از ارقام تازه خوري استفاده مي شود. 
دومین تقسیم بندي بر اساس همرسي استوار است . که به سه 
بینابین تقسیم مي شود. معموال  دسته همرس- غیر همرس و 
برداشت  در  همرس  غیر  هاي  واریته  از  ایران  هاي  گلخانه  در 
مدت  که  مناطقي  در  بینابین  واریته  از  و  مدت  طوالني  هاي 
برداشت کوتاه تر است استفاده مي شود. سومین تقسیم بندي 
بر اساس وزن میوه است. امروزه براي مصرف تازه خوري گوجه 
فرنگي از گوجه چري با وزن 5 تا 20 گرم تا گوجه هایي به وزن 
250 گرم استفاده مي شود. نا گفته نماند که هر چه وزن گوجه 
فرنگي سنگین تر باشد مدت بیشتري براي رسیدن به باردهي 
نیاز دارد. مثال گوجه چري که حدود 5 تا 20 گرم است پس از 
نشاء حدود 60 روز براي برداشت محصول نیاز دارد. به تازگي 
در بازار تولید واریته هاي دیگري پا نهاده است که کالستر نام 
دارد. اصوال چیدن میوه به صورت خوشه اي با اصطالح کالستر 
خوانده مي شود . با پیشرفت تکنولوژي در تولید بذر واریته هایي 
به بازار معرفي شده است که در برابر نماتد یا ویروسهایي که در 
منطقه اي فعال هستند مقاومت داشته و مي توان با توجه به 

مشکالت موجود ارقام مورد نظر را انتخاب نمود. 
طول دوره جوانه زني: طول دوره جوانه زني تا ظهور برگ هاي 
لپه اي در سطح خاک معموال 6 روز است واز 4 تا 6 هفته نشاء 
آماده انتقال به زمین اصلي است. براي اینکه بذر گوجه فرنگي 
تا زمان رشد مطلوب  نماید  بتواند به خوبي جوانه زده و رشد 
بوته بهتر است آن را در محل خزانه نگهداري نمود که هم در 
از امکانات گلخانه بتوان صرفه جویي کرد و هم گیاه  استفاده 
بتواند در ابتدا رشد خوبي داشته باشد. به همین منظور قسمتي 
از گلخانه را براي گلدان هاي نشاء در نظر گرفته و یا محلي را 
براي خزانه انتخاب مي کنیم انتخاب گلدان مناسب که حجم 
ریشه درون آن به خوبي فعالیت کند حائز اهمیت است . دما 
رطوبت نور فاصله بوته ها نقش مهمي در رشد یک گیاه سالم 
در خزانه را دارد . براي مثال سطحي برابر 10×10 سانتي متر 

 

orobanche minororobanche  aegyptiacaorobanche ramosa

   

 بيش شهرستان اين در باشد مي خراسان حتي و نيشابور شهرستان كاران فرنگي گوجه مشكل مهمترين جاليز گل
 خاك در سال 16 از بيش جاليز گل بذر اينكه به توجه با و شود مي كاشته ساله هر فرنگي گوجه هكتار 1000 از

 مناسب شيميايي سموم طرفي از و ندارد انگلي هرز علف اين با مبارزه در چنداني تأثير تناوب ماند مي باقي
 تا 25 از خسارت انگلي هرز علف اين به مزرعه آلودگي صورت در است نشده ارائه بازار به و كشف تاكنون

 با نمايند مي خود مزرعه رهاسازي به اقدام ثمر بي هاي تالش از پس زراعين از بسياري و شده مشاهده% 100
 در جيلو روستاي در پشته و جوي آبياري روش به اولي مزرعه 2 جاري زراعي سال در شده انجام هماهنگي

 آقاي مزرعه يك سيمرغ شركت( در تيپ تي آبياري روش به دومي و ديوان آقاي مزرعه در هكتار 2 سطح
 و جاليز گل با مبارزه% 60 تا آب مصرف در جويي صرفه بر عالوه و انجام پالستيك مالچ كشت با) دشتي

 شماره از تيپ تي روش به كشت كتاريه نيم قطعه در بطوريكه. است شده انجام قطعي صورت به هرز علفهاي
 بقيه و شده خارج است فرنگي گوجه نشاء محل كه سوراخي و مجاري از جاليز گل ده از كمتر كشت رديف
 از و رفته بين از شده ايجاد حرارت و نآ به نور رسيدن عدم بدليل مالچ پوشش زير در شده سبز جاليز گلهاي
 بدون مالچ روش به كشت رديفهاي بين در كه شاهد رديف يك در ولي گرديده خارج زراعت با رقابت دور

 شدت و شده خارج فرنگي گوجه هاي بوته كنار از جاليز گل پانصد از بيش بود گرديده كشت مالچ پوشش
 قابل شهرستان سطح كار گوجه كشاورزان بازديد از پس آمده بدست نتايج و بوده% 70 از بيش آن خسارت
 استفاده با فرنگي گوجه هكتار 30 كشت قصد آينده سال در پيشرو كشاورز يك فقط بطوريكه است بوده توجه

 هكتار 15 إلي 10 وي كشت ميزان مالچ از استفاده بدون عادي حالت در و دارد را تيپ تي نوارهاي و مالچ از
 در جويي صرفه و خاك رطوبت ذخيره حفظ ـ1 هدف دو با كه مبارزه شيوه اين نهايتاً. است بوده فرنگي گوجه
 ـ2. برد مي باال را وي توليد و درآمد و داده افزايش را كشاورز كشت زير سطح كه% 60 ميزان به آب مصرف
 روز گسترش به توجه با توان مي گيرد مي انجام جاليز گل انگلي هرز علف باالخص هرز علفهاي كل با مبارزه
 زراعت هكتار 14000 براي مناسبي حل راه كشور حتي و خراسان كل در جاليز گل انگلي هرز علف افزون



19سال اول | شماره 3| تیر 93

براي هر بوته باید در نظر گرفت. ضمنا باید از محلهایي استفاده 
بیماري ها در محل  و  آفات  و  کرد که کامال ضد عفوني شده 
نشاء موجود نباشد. دماي مناسب: بهترین دما براي جوانه زني 
30 درجه سانتي گراد مي باشد و بعد از جوانه زني دما را تا 24 
درجه در مواقع روز و 18 درجه در هنگام شب تقلیل مي دهیم. 
با توجه به اینکه بیشترین فعالیت ریشه ها در عمق 30 سانتي 
متري خاک مي باشد قبل از انتقال نشاء هاي گوجه فرنگي به 
زمین اصلي باید بسترهاي مناسب که تا عمق 80 سانتي متري 
قابلیت نفوذ ریشه را داشته باشد محیا نمود در این صورت باید 
انتقال نشاء حذف و پاکسازي نمود  از  علف هاي هرز را پیش 
و بخصوص از دو گیاه سس و گل جالیز نباید غافل گردید که 
بهتر  نمایند.  مي  ایجاد  گیاه  براي  را  فراواني  دو مشکالت  این 
است با رویت سس یا گل جالیز آنها را از کنار بوته جدا کرده و 
پاکسازي نمود آنگاه مواد آلي و کودهاي شیمیایي را در اندازه 
مناسب و با راهنمایي آزمایشگاه هاي خاک شناسي تدارک دیده 
و استفاده نمود. بهترین Ph براي گوجه فرنگي 5/5 تا 6/8 مي 
باشد و تراکم کشت را بین 2 تا 2/5 بوته در متر مربع مي توان 
انتخاب نمود. عالوه بر مسائلي که در مورد تراکم کشت خیار 
دلیل دیگري  فرنگي  بوته گوجه  پایین کشي  نحوه  عنوان شد 
است براي انتخاب تراکم بوته. شکل بستر را مي توان به صورت 
ذوزنقه که در باال 40 سانتي متر و در پایین 70 سانتي متر در 
نظر گرفته و به فاصله حدود 50 تا 60 سانتي تر از یکدیگر روي 
بستر حفره هایي به اندازه گلدان هاي نشاء در 2 طرف به صورت 
زیکزاک و یا در یک خط ایجاد نمود. سپس نشاء گوجه فرنگي 
را در حفره ها قرار داده و با اضافه کردن خاک یا پیت موس به 
اطراف آن بوته را در محل انتخاب مستقر کرده و سپس آبیاري 

نمود تا نفوذ آب جایگزین هواي اضافي اطراف ریشه گردد. 
هرس: همه مي دانیم که هرس به منظور ایجاد تعادل بین رشد 
بوته شاخ وبرگ و مقدار ریشه و میوه است به همین منظور بوته 
گوجه فرنگي را تا زماني که به 30 سانتي متري نرسیده است 
هرس نمي کنیم و اجازه مي دهیم رشد خود را انجام دهد زماني 
که ارتفاع بوته به 30 سانتي متري رسید اولین هرس را انجام 
فرعي  و شاخه هاي  ها  این هرس شامل حذف گل  مي دهیم. 
است پس از انجام این مرحله هرس در تمام طول رشد بوته تمام 
شاخه هاي فرعي را حذف مي کنیم و در کشت هاي کوتاه مدت 
بعد از رسیدن بوته به ارتفاع 30 سانتي متري بوته را به صورت 
دیگر  کار  این  انجام  با  بندیم،  مي  مهار  هاي  نخ  به  شاخه  دو 
.بر اساس تجارب کیفیت و  نیست  بوته  پایین کشي  به  نیازي 
میزان محصول بوته اي که پایین کشیده شده است بهتر و بیشتر 
است بدیهي است پس از رسیدن این دو شاخه به ارتفاع مفید 
گلخانه جوانه انتهایي آن را حذف مي کنیم تا گل هاي موجود 
در بوته به میوه تبدیل شود. پس از برداشت محصول این بوته ها 
از گلخانه حذف شده و زمین براي کشت بعدي آماده مي شود. 

البته کشاورزان با تجربه جهت همسان کردن اندازه میوه ها بر 
اساس بضاعت گیاه و نوع واریته گلها و یا میوه هاي اضافي بر 
روي خوشه را هرس مي کنند و به تعداد مشخصي از گلها اجازه 
مي دهند تا به میوه برسند. گوجه فرنگي گیاهي است اتوگارد 
که معموال قبل از باز شدن گل تلقیح گل صورت گرفته است. به 
همین دلیل به ندرت مي توان در شرایط خاص تلقیح خارجي 

را در آن مشاهده نمود. 
تلقیح: در فضاي گلخانه هیچ گونه عامل محرکي مانند باد و یا 
حشرات براي تلقیح وجود ندارد براي رفع این مشکل مي توان 
به چند طریق عمل کرد. اول استفاده از زنبورهاي مخصوص که 
عمر آنها فقط یک فصل استو به طور غیر مستقیم باعث شک 
از  استفاده  دوم  گردد.  باعث مي  را  لقاح  و عمل  گیاه شده  به 
ویبراتورهاي برقي است که در هر دو یا سه روز یکبار با لرزش 
خوشه ها عمل لقاح را صورت مي دهد. راه سوم این است که 
مي توان در کشت زمستانه از هرمن تلقیح کننده استفاده نمود. 
و باالخره راه چهارم این است که با ایجاد شک در سیمهاي مهار 
و یا ضربه مستقیم بر روي گلها باعث گرده افشاني یا در نهایت 
عمل تلقیح گردیم. نکته حائز اهمیت در عمل تلقیح گلهاي بوته 
گوجه فرنگي دماي موجود در گلخانه مي باشد که باید بین 20 

تا 25 درجه بوده و رطوبت آن نیز کم باشد. 
زمان تلقیح : بهترین زمان براي این کار بین ساعات 11 تا 2 
بعد از ظهر مي باشد که فضاي گلخانه از رطوبت کمتر و دماي 
بیشتري برخوردار است به همین خاطر امکان تلقیح در دماي 
تا 15 درجه  در دماي 13  و  تا 30 درجه کاهش مي یابد   28
امکان تلقیح وجود ندارد و عدم تلقیح گل ریزش گل را در پي 
خواهد داشت. به هر حال پس از تلقیح گل میوه بین 18 تا 35 
بوته گوجه  و حاال  باشد،  برداشت  قابل  تا  دارد  زمان الزم  روز 
فرنگي به زمان ثمر دهي خود رسیده و در این مرحله باید به 
گونه اي برخورد نمود که حداکثر برداشت را کسب کرد. زماني 
که برگ هاي نزدیک به هر خوشه میوه چیده مي شود میوه 
ذکر  قابل  نکته  کند.  مي  پیدا  گیري  رنگ  براي  بهتري  امکان 
اینکه بدیهي است 50 درصد خوشه میوه رنگ بگیرد و  دیگر 
رفته  و  داده  رنگ  تغییر  بودن  سبز  حالت  از  دیگر  درصد   50
از خوشه  بنابراین در صورتي که نیمي  رفته قرمز خواهد شد. 
واریته کالستر به رنگ نهایي در آمده باشد مي توان آن را چید 
و به بازار عرضه نمود. چنانچه مسافت مزرعه تا بازار کم باشد 
و نیمه سبز خوشه فرصت رنگ پذیري نداشته باشد مي توان از 
گوجه  رنگ  تغییر  مناسبي جهت  گرماي  آن  دماي  که  محلي 
دارد استفاده نمود. در صورتي که واریته ها به صورت کالستر و 
یا همرس نباشد بهتر است گوجه هاي رسیده را در زمان خاص 
خود برداشت کرد. مسلما اندازه گوجه فرنگي هر چقدر درشت 
تر باشد زمان تبدیل گل به میوه و رسیدن آن هم طوالني تر 
خواهد بود. امروزه بسیاري از کشاورزان به خاطر تقاضاي مناسب 
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مصرف کننده تمایل زیادي به کشت گوجه هاي چري دارند و 
این به دلیل میزان باردهي فراوان رنگ هاي قرمز صورتي و زرد 
و شکل هاي مختلف آن است که باعث قیمت باالي این واریته 
شده است. زماني که بوته ها به سقف مفید گلخانه مي رسند 
الزم است برگ هاي پائین را هرس نمود و اگر نخ ها به صورت 
قرقره اي به سیم آویزان است مي توان با بازکردن 30 تا 50 
سانتي متر از نخ قرقره در یک جهت نخ ها را روي سیم حرکت 
داده که این عمل باعث مي شود ساقه از پائین روي بستر و یا 
شاسي هاي مخصوص قرار گیرد و انتهاي بوته در فاصله 30 تا 
50 سانتي متري سقف مفید گلخانه برسد. این روش به کشت 

دراز مدت مربوط مي شود.
روشهای کنترل: 

• پیشگیری از ورود بذرگل جالیز به مزرعه بخصوص همراه کود 
دامی مهمترین است.  

• استفاده از گیاهان تله: ذرت، آفتابگردان، کتان و ترب وحشی 
 Phytomyza orobanche کنترل بیولوژیک با استفاده از حشره •

که پارازیت کپسول گل جالیز است.  
• مبارزه با گل جالیز با کندن آن به دفعات، آیش گذاردن زمین، 

ضدعفونی کردن خاک و کاشت بذرهای مقاوم انجام میشود. 
الکل الیل  سموم  و  نمک  محلول  از  شیمیایی  مبارزه  برای   •
بوتیل استر  تا 5 درهزار، محلول 50 درصد   باغلظت4    A-A
با غلظت1تا2درصد وتو-فور-دی با غلظت 2 تا 3 درصد، و دی 

نواکDNC 5   درصد استفاده میشود.
• درسطوح محدود از متیل بروماید نیز می توان استفاده کرد.
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