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 Short Communication (Plant Pesticides: Weeds)  ( مبيدات نباتية: أعشاب)  مختصرة بحوث
 

   .Orobanche ramosa L تأثير مسحوق أوراق نبات الفجل في تخفيض اإلصابة بالهالوك المتفرع
 في الزراعة المحمية  الطماطم /على نبات البندورة
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 الملخص
طباش  ،ماري حوش،   حداد  ،سمير  حبقو   دينا  المتفرع .  2022.  حنان  بالهالوك  اإلصابة  تخفيض  في  الفجل  نبات  أوراق  مسحوق   تأثير 

Orobanche ramosa L.  البندورة نبات  المحمية.  الطماطم/على  الزراعة  العربية،  في  النبات  وقاية  .  285-280(:  3)40  مجلة 
8540.3.2802-https://doi.org/10.22268/AJPP 

إنبات الهالوك   في  %4 و 2 ، 1المضافة مع التربة بنسبة  (.Raphanus sativus L) للمسحوق الجاف ألوراق نبات الفجل تناول البحث دراسة التأثير األليلوباثي
  نمو نباتات البندورة المعاملة به من جهة  وفي  ، من جهة   (.Solanum lycopersicum L)  الطماطم/ المتطفل على نبات البندورة   (.Orobanche ramosa L)المتفرع  

  2كان التركيزان  و   ، وتخفيض الكتلة الحيوية لنباتات الهالوك المتفرع المتطفلة،  فاعلية التراكيز الثالثة المستخدمة في تخفيض نسبة إنبات البذور  أكدت النتائج  . أخرى 

  ؛ نبات /درنة  48.80الشاهد  مقارنة ب  ، على التوالي   ،نبات/ درنة  2.00  و  4.20والتي كانت    ،في تخفيض متوسط عدد الدرنات المتشكلة على النبات  أكثر فاعلية    % 4و  
متوسط الوزن الجاف لنباتات  َضا  كَما خف    .سم  10.33مقارنة بالشاهد    ، على التوالي   ، سم   0.53  و  2.67  بلغت والتي    ، وتخفيض متوسط طول أفرع نباتات الهالوك المتشكلة 

تأثير سلبي في نمو ووزن نباتات البندورة المعاملة بمسحوق  ولم يكن هناك    غ.   4.24الشاهد  مقارنة ب  ،على التوالي  ،غ  0.02و  0.80  والتي كانت   ،الهالوك المتشكلة
مع الحفاظ  ،  صابة به البندورة من اإل   اتصابة بالهالوك المتفرع وحماية نباتفي تخفيض اإل  ةال فع    ة حيوي  كمادةعلى كفاءة أوراق الفجل المضافة للتربة    وهذا يدل  ،  الفجل

 على سالمتها وحيويتها.
 الفجل.، تأثير أليلوباثي ، الهالوك المتفرع، الطماطم/ البندورة كلمات مفتاحية: 

 

 1مقدمة ال
 

األنواع النباتية   من أهم    (.Orobanche ramosa L)الهالوك المتفرع    يعد  
يصيب   ، المتطفلة على نباتات ثنائية الفلقة، وهو عشب طفيلي إجباري 

النباتية العوائل  من  يتغذى    العديد     نباتاتا  هأهم  و   ،عليهاحيث 
الباذنجانية   نبات   ،Solanaceaeالفصيلة    الطماطم /البندورة  اتمثل 

(Solanum lycopersicum L.)  التبغ  ،(Nicotiana tabbacum L.) ،
البطا(.Solanum melongena L)الباذنجان    البطاطس /طا، 

(Solanum tuberosum L.).   المتوسط البحر  في بلدان  الهالوك  ينتشر  و
الدافئآو  المعتدل  الجو  يفضل  حيث  أوروبا  وجنوب  درجات   د  وتع،  سيا 
اإلنتاج   خسارة  الهالوك  يسبب    .لنموه  مناسبة  س  º  25-19  حرارةال في 
المزروعةل الخضار  محاصيل  من  وآخرون،    لعديد   ؛2012)حبق 

Mauromicale et al., 2008  ؛Vouzounis & Americanos, 1998 ؛
Uludag et al., 2006).  تنمو نباتات الهالوك في الحقل متطفلة على 

والتي بذرة    100,000ما يزيد على    منها  النبات الواحد  يعطيو   ،نباتاتال
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حيويتها وقدرتها على اإلنبات لمدة ب   مع احتفاظهاتبقى مطمورة في التربة  
 تحت مستوى الضرر االقتصادي  ، مما يجعل مكافحتهعاما    20تزيد عن  

تبقى هذه البذور و   ،(Vouzounis & Americanos, 1998)  أمرا  صعبا  
بإفراز مواد   بدوره  ساكنة في التربة لحين وجود العائل المناسب الذي يقوم

 وعليه،  .في منطقة الجذور المحيطةلنموها    (strigolactones)منشطة  
من الصعب   إن هحيث  د الطرائق المتبعة في مكافحة نبات الهالوك،  تتعد  

المكافحةبعينها    االعتماد على طريقة واحدة   فاعليتها  ،في  لذلك و ،  لقلة 
إلصابة بالهالوك اإلدارة المتكاملة كأسلوب فعال لضبط اينصح باعتماد  

والمفيدة في    جميعاستخدام  المتفرع من خالل   الفاعلة  المتاحة  الطرائق 
تخفيض أعداد نباتات الهالوك وتخفيض محتوى التربة االدخاري من بذوره 

وآخرون،  )  أيضا   ؛ Gokhan & Sevilhan, 2018؛  2015حبق 
Gonsior et al., 2004  ؛Haidar & Sidahmed, 2000  ؛Habimana 

et al., 2014؛Mominul Islam & Kato-Noguchi, 2013  ؛Jaafar 

et al., 2020  ؛Mauromicale et al., 2005  ؛Ozturk & Demirkan, 

2010).   
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نباتات   الصليبيةتتميز    مقدمتها   وفي  Brassicaceae  الفصيلة 
من     (.Raphanus sativus L)الفجل العديد  على  أنسجتها  باحتواء 

المحيط بها وتؤثر   تحرر ضمن الجو  تمركبات االستقالب الثانوي التي  
التربة في  طمرها  عند  التربة  آفات  مركبات   ،على  تنتج  حيث 

مركبات   (Isothiocyanates)  األيزوثيوسيانات تفكك  من  الناتجة 
في  ثر سلبا   يؤ وهي ذات تأثير سام    ،((Glycocynolatesالغلوكوسينوالت  

بذور األعشاب فيه  بما  التربة  تأثيرها عمل معقمات فتشابه  ،  آفات  في 
الميتيل بروميد  لمركب  كبديل  استخدامها  يمكن  بحيث  التربة   ومدخنات 

(Methyl Bromid)   ،في القضاء على آفات التربة المختلفة من فطور
 Jaafar et؛  Aksoy et al., 2016)  نيماتوداو   بكتريا، حشرات، أعشاب،

al., 2020  ؛Norsworthy, 2003).   اختبار تأثير هذه النباتات   تم  قد  و
البقايا   رس تأثيرحيث د    .Orobanche ramosa Lك  في نمو بذور الهالو 

النباتات   ألوراق  التاليةالغضة  بعد   الصليبية  الهالوك  بذور  انبات   في 
، (Brassica oleracia var. italica)البروكلي  :هيو  ،طمرها في التربة

الملفوف (Brassica oleracia var. botrytis)القرنبيط    ، 
(Brassica oleracea)  ،  ملفوف بروكسل(Brassica oleracia var. 

gemmifera)،  الكانوال  (Brassica napus)  اللفت ،(Brassica rapa 

v. rapa)،  أثر سلبا  في منع قد التربة إلى  تبين أن إضافة هذه النباتاتو
كان نبات البروكولي هو األكفأ ، و نبات بذور الهالوك وخفض اإلصابةإ

يليه القرنبيط بنسبة فاعلية   %،48نبات الهالوك المتفرع بنسبة  إ في منع  
% 21والملفوف    % 28اللفت  بعده  %، و 31ثم ملفوف بروكسل  ،  34%

 ( %12)بينها  كان األضعف تأثيرا   الذي    الكانوال  نباتإلى    لنصل أخيرا  
(Aksoy et al., 2016  .) 

الفجلو  نبات  الصليبية)ا  يتميز  في بأنه    (لعائلة  فاعلية  األكثر 
 ،التأثير سلبا  على العديد من آفات التربة بما فيها بذور األعشاب الضارة

وقلويدية استقالب ثانوية فينولية  نتيجة احتواء أنسجته على نواتج  وذلك  
( في (  Glycosynolates, isothiocyanatesوكبريتية  كبير  دور  لها 

الفطرية الممرضة  اآلفات  من  بالعديد  اإلصابة  من  النباتات   ، حماية 
من والتي    ،نيماتوداوال  ،الحشرية  ،البكتيرية العديد  إنبات  في  سلبا   تؤثر 

وهنا   ؛(Qasem, 2002؛  Nidhal et al., 2020)  بذور األعشاب الضارة
 ، نخص بالذكر التأثير على إنبات ونمو بذور الهالوك المتفرع في التربة

% في التربة سبب 5تبين أن استخدام أوراق الفجل المزروع بنسبة    فقد
الهالوكم بذور  إلنبات  كامال   الجافة ،  نعا   األوراق  بقايا  إضافة  أن  كما 

سبب    %5  و  1التربة المصابة بالهالوك المتفرع بنسبة  إلى    لنبات الفجل
 Ozturk)  على التوالي،  %84و    57نباتات الهالوك بنسبة  منعا  لنمو  

& Demirkan, 2010 ؛Wandscheer & Pastorini, 2008.)  

االنتشار الكبير للهالوك المتفرع وإصابته لعدد كبير من العوائل    إن  
وغذائية  ،النباتية اقتصادية  محاصيل  أغلبها  يشكل  إلى   إضافة،  والتي 

وجود العديد من النباتات ذات التأثير األليلوباثي والتي يمكن االستفادة  
الذي يحوي ضمن أنسجته و   ،صابة مثل نبات الفجلمنها في ضبط اإل

العديد من المركبات ذات التأثير السام والتي يجب دراستها لمعرفة على  
 تأثيرها في ضبط اإلصابة بالهالوك المتفرع. 

تأثير إضافة المسحوق الجاف    البحث بهدف معرفةهذا  تنفيذ    تم  
 ، تربة الزراعة في منع إنبات بذور الهالوك المتفرعإلى    ألوراق نبات الفجل

ومعرفة تأثير هذا المسحوق في نباتات البندورة ،  ونمو نباتاته من جهة
وتحديد مدى سالمة استخدامه وأمانه على نباتات البندورة   ،التي يصيبها

 المزروعة من جهة أخرى.
 

 مواد البحث وطرائقه 
 

تنفيذ البحث في البيت البالستيكي التابع لكلية الهندسة الزراعية في   تم  
، واستعمل تصميم القطاعات 2019موسم خريف  خالل  جامعة تشرين  

العشوائية الكاملة، وبخمسة مكررات بواقع نبات بندورة واحد في المكرر، 
التاليةن وتضم المعامالت  التجربة  أساسي    :ت  نباتات   يتضمنشاهد 
معداة ببذور الهالوك   طماطم/شاهد نباتات بندورة؛  سليمة  طماطم/بندورة

بندورة؛  المتفرع تربة   طماطم/نباتات  في  ومزروعة  بالهالوك  معداة  غير 
نباتات %؛  4و    2،  1مضاف إليها مسحوق األوراق الجافة للفجل بتركيز  

سحوق  معداة بالهالوك ومزروعة في تربة مضاف إليها م  طماطم/بندورة
 %. 4و   2، 1األوراق الجافة للفجل بتركيز 

الحصول على بذور الهالوك المتفرع عن طريق جمع نباتات   تم  
بالبندورة  المزروعة  البالستيكية  والبيوت  الحقول  من  الناضجة  الهالوك 

أصص التجربة إلى  وإضافتها  جمع البذور منها    بهدفوالموبوءة باإلصابة  
تحضير التربة للزراعة من تربة حديقة   كما تم    ،أصيص/مغ  50  بكمية

ذات ذات قوام طيني لومي و وهي تربة    ،في جامعة تشرينكلية الزراعة  
بعد التأكد من خلوها من المسببات   وذلك  ،7.8  =(pH)  حموضة  درجة

للتأكد من   PDAعلى بيئة مغذية    هاعينات من  زراعةعن طريق    المرضية
التي  التربة  فطور  وخصوصا  الفطرية  المرضية  المسببات  من  خلوها 

التأكد من خلوها من بذور الهالوك المتفرع من   كما تم  .  تصيب البندورة
خالل زراعتها بشتول بندورة حساسة لإلصابة بالهالوك المتفرع والتأكد من  

بالهالوك  إصابتها  تم  .  عدم  ذلك  و بعد  وتنعيمها  غربلتها  في ت  وضعها 
جمعت أوراق نباتات .  كيس/كغ تربة  4  واقعسم ب   30لزراعة بقطر  اأكياس  

المخ في  هوائيا   وجففت  سليمة  كهربائية  ت فجل  بطاحونة  طحنها  ليتم  بر 
 .%4 و 2 ،1مع التربة بالتراكيز  هخلط للحصول على مسحوق ناعم وا

في صواني فلينية للحصول    ،هجين مندلون   ،زرعت بذور البندورة
 تم   كيس./زرعت ضمن األكياس بمعدل شتلة، يوم 20 على شتول بعمر

وتسميد متوازن ومكافحة  من ري   ،عمليات الخدمة الضرورية كاملتقديم 
 ،شهور  3استمرت التجربة مدة    .لضمان نمو النباتات بشكل سليم  ،اآلفات
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وغسل المجموع الجذري بالماء بشكل ،  بعدها قلع النباتات من األكياس  تم  
 مع المحافظة على سوق نباتات الهالوك المتطفلة عليه.  ،جيد

المتشكلة على كل    عد    تم   المتفرع  الهالوك  نبات    نباتات ودرنات 
والجافوح    ،بندورة الرطب  ووزنها  طولها  لكل حساب  و ،  سب  المتوسط 

تم  ،  المعامالت البندورة  أيضا    كما  نباتات  طول  متوسط  طول   ،حساب 
 لكل معاملة. ، وزن النبات الرطب والجاف ،الجذر

احصائيا    تم   البيانات  برنامج    تحليل  بتحليل    Genstatباستخدام 
 %.5عند مستوى احتمال  Anovaالفروقات المعنوية باختبار 

 

 النتائج والمناقشة 
 

صابة النباتات بالهالوك المتفرع كان له تأثير  إ  التحليل االحصائي أن  ن  بي  
كبير وواضح في تخفيض طول الساق بشكل معنوي مقارنة بالشاهد السليم 

 101.80متوسط طول النباتات المعداة بالهالوك    بلغحيث    ،المعدىغير  
المعدى  سم غير  السليم  الشاهد  مع  يكن كما    .سم(  150)  مقارنة  لم 

بمسحوق  ل تأثير سلبي معنوي في   %2و    1  ين ز ركي بالت   الفجللمعاملة 
 %4  ر التركيزفي حين أث    ،متوسط طول النباتات السليمة غير المعداة 

حيث كان متوسط   ،معنويا  وبشكل سلبي في طول النباتات المعاملة به
النباتات أن  .  سم  128.60  طول  أوراق  إكما  مسحوق   الفجلضافة 

 ساهم قد  تربة نباتات البندورة المعداة بالهالوك  إلى    %4و    2،  1  بالتراكيز
حيث كانت متوسطات    ،صابة بالهالوك المتفرعفي تحسين النمو عند اإل

مقارنة مع   ، على التوالي  ،سم  132.2  و  137.8  ،126.8  :طول النباتات
 . (1)جدول  سم( 101.80) كالمعداة بالهالو  الطماطم/نباتات البندورة

 

 الطماطم /نباتات البندورةمواصفات التأثير في 
معنوي   خفض  إلى    الهالوكب   العدوى ت  أد    -البندورة/الطماطم  طول جذور  

مقارنة مع سم(  9.40) واضح في طول جذور نباتات البندورة المعداة به
مسحوق أوراق   إضافة  تكما أد  سم(.    38.40)  غير المعدى  الشاهد السليم

الجافة   جذور إلى    % 2  و  1  ركيزينالت ب الفجل  طول  في  معنوية  زيادة 
بها المعاملة  على   ،سم  47.00  و  42.80إلى    وصلتحيث    النباتات 

 ضافةإسم(،    38.40)  غير المعداة  مقارنة مع النباتات السليمة   ،التوالي
، 1)  بالتراكيز الثالثةإضافة مسحوق أوراق الفجل الجافة    تب سب    ،ذلكإلى  

للنباتات المعداة بالهالوك تأثيرا  ايجابيا  معنويا  تجلى في زيادة %(  4  و  2
سم   27.20و    30.80،  26.40  ها:متوسط طولبلغ    طول الجذور، حيث

 9.40)  بالهالوك  نة مع النباتات المعداة مقار   ،على التوالي  ،للتراكيز الثالثة
 .(1)جدول  (سم

 
 
 

إلى    صابة بالهالوك المتفرعت اإلأد    -  للبندورة/الطماطم  الوزن الرطب
 مقارنة مع النباتات السليمة   خفض الوزن الرطب لنباتات البندورة المعداة به

باتات المعداة بالهالوك ن حيث كان متوسط الوزن الرطب لل  ،غير المعداة 
  ت كما أد    سم(.  130.90)  غير المعدى  مقارنة بالشاهد السليم   غ  43.6

زيادة  إلى    %2  و  1كيزين  التربة بالتر إلى    للفجل  إضافة المسحوق الجاف
 ،افي الوزن الرطب لنباتات البندورة السليمة والمعاملة به معنوية واضحة

النباتات   ،التواليعلى    ،غ   192.4  و  195.5  سجلت  حيث مقارنة مع 
المعداة   السليمة الجاف   تأد  كما    (.غ  130.9)  غير  المسحوق  إضافة 
تأثير إلى    تربة النباتات المعداة بالهالوكإلى    %4  و  2،  1  بالتراكيزللفجل  

للنباتات    زيادة  لجهةيجابي جدا   إمعنوي   الرطب  خصوصا  عند  و الوزن 
، للتراكيز الثالثة، غ  105.2  و  196.2  ،116.7مسجلة    ،%2التركيز  

 .(1)جدول    (غ  43.6)  مقارنة مع النباتات المعداة بالهالوك،  على التوالي
 

صابة نباتات البندورة بالهالوك  إت  أد    -للبندورة/الطماطم  الوزن الجاف  
تأثير سلبي واضح تجلى بانخفاض معنوي في الوزن الجاف إلى  عر المتف

 مع النباتات السليمة  مقارنةغ    5.89حيث بلغ     به  المعداة لنباتات البندورة  
في حين لم يكن إلضافة مسحوق أوراق ،  غ 23.32  وزن ب غير المعداة  

نباتات البندورة السليمة إلى  %  2و  1  زين كي التربة بالتر إلى    الجافة  الفجل
 28.99و  28.98  الذي بلغ  جاف الوزن  المتوسط  على    أي تأثير معنوي 

التوالي،  غ الفجل   ت أدكما    .على  ألوراق  الجاف  المسحوق  إضافة 
نباتات لالجاف  وزن  الزيادة  ل   لنباتات المعداة بالهالوكإلى ابالتراكيز الثالثة  

 مسجلة    ،%2التركيز  استخدام    عند   وبمعنوية مرتفعة، وخصوصا  البندورة،  
التوالي،    ،غ14.77  ،27.65  ، 17.28 المعداة مقارنة  على  بالنباتات 

 .(1)جدول  غ 5.89 والتي بلغت بالهالوك
 

صابة نباتات البندورة إنت النتائج أن  بي    -  للبندورة/الطماطم  عدد األوراق
خف   المتفرع  المتشكلة   تضبالهالوك  األوراق  متوسط عدد  معنوي  بشكل 

مقارنة مع نبات /ورقة 14.40إلى  على النباتات المعداة بالهالوك المتفرع
السليمة   المعداة النباتات  كانت    غير  أن نبات/ورقة  29.20التي  كما   .

و   2،  1)  المختبرة  التراكيز الثالثةب   مسحوق أوراق الفجل الجافة إضافة  
تأثير معنوي في زيادة عدد األوراق على النباتات   أي  لظهور    لم يؤد     %(4

سجلت  حيث، بهاغير المعاملة مع النباتات السليمة  المعاملة بها مقارنة  
على   ،نبات/ورقة    31.40و    30.60،  34.00  ا  بلغت:التراكيز الثالثة قيم

حين    ،التوالي الثالثة  تأدفي  التراكيز  هذه  المعداة التربة  إلى    إضافة 
تأثير معنوي واضح في زيادة عدد أوراق نباتات البندورة، إلى    بالهالوك

 31.00،  20.40إلى    وراقاألعدد  وصل  و   ،%2وخصوصا  عند التركيز  
تات لنباورقة/نبات ل  14.40بــ  مقارنة    ،على التوالي  ،نبات/ورقة  25.80و  

 . (1)جدول  بدون إضافة مسحوق أوراق الفجل  المعداة بالهالوك
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 .  الطماطم/تأثير اضافة مسحوق أوراق الفجل على صفات البندورة. 1جدول 
Table 1. Influence of dried radish leaves powder on tomato characteristics. 

 

 Treatments المعامالت 

 طول الساق

 سم()
Stem 

length 

(cm) 

طول  

الجذر  

 )سم(
Root 

length 

(cm) 

عدد  

 األوراق/

 النبات 
Leaves 

number/

 plant 

الوزن  

الجاف  

 للنبات )غ(
Plant 

dry 

weight 

(g) 

الوزن  

الرطب  

 غ()للنبات 
Plant 

wet 

weight 

(g) 

 Healthy tomato 150.0 d 38.40 cd 29.20 cd 130.9 b  23.32 c بندورة سليمة 

 Tomato infested with Orobanche seed 101.8 a 9.40 a 14.40 a 43.6 a   5.89 a ك بندورة معداة بالهالو

 Tomato treated with radish powder 1% 144.6 cd 42.80 de 34.00 d 195.5 c 28.98 c %1الفجل مسحوق بندورة معاملة ب

 Tomato treated with radish powder 2% 138.6 bcd 47.00 e 30.60 cd 192.4 c 28.99 c %2بندورة معاملة بمسحوق الفجل 

 Tomato treated with radish powder 4% 128.6 bc 31.60 bc 31.40 cd 107.0 b 12.20 b %4بندورة معاملة بمسحوق الفجل 

 % 1بندورة معداة بالهالوك ومعاملة بمسحوق الفجل 
Tomato infested with Orobanche seed and treated with radish powder 1% 

126.8 b 26.40 b 20.40 b 116.7 b 17.28 b 

 % 2بندورة معداة بالهالوك ومعاملة بمسحوق الفجل 
Tomato infested with Orobanche seed and treated with radish powder 2% 

137.8 bcd 30.80 b 31.00 cd 196.2 c 27.65 c 

 % 4معداة بالهالوك ومعاملة بمسحوق الفجل بندورة 
Tomato infested with Orobanche seed and treated with radish powder 4% 

132.2 bc 27.20 b 25.80 bc 105.2 b 14.77 b 

0.05LSD 15.63 7.17 5.76 38.95 5.87 

 %. 5فروقات معنوية عند مستوى احتمال القيم التي يتبعها أحرف متشابهة في نفس العمود ال يوجد بينها 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
 

 

 مواصفات الهالوك التأثير في 
النتائج التأثير المعنوي للتركيزين   أظهرت  -عدد درنات وسوق الهالوك 

تربة نباتات إلى    % من المسحوق الجاف ألوراق الفجل المضافة4  و  2
البندورة المعداة بالهالوك في خفض عدد درنات الهالوك المتشكلة على 

حيث   عدد  بلغ  النبات   درنة   2.00و    4.20المتشكلة    الدرناتمتوسط 
 مقارنة مع النباتات المعداة بالهالوك   ،التوالي على    ،نبات البندورة/هالوك

 .(2)جدول  (نبات/هالوكدرنة  48.8)
 

% 4  و  2بينت النتائج التأثير المعنوي للتركيزين    -طول أفرع الهالوك  
المعداة البندورة  تربة نباتات  إلى    المضافةمسحوق أوراق الفجل الجافة و من  

  حيث ،  من نمو نباتات الهالوك المتشكلة على النبات  بالهالوك في الحد  
 ، سم  0.53و  2.67  في المعاملتين  نباتات الهالوك  بلغ متوسط طول أفرع

معامل بمسحوق  السم لمعاملة الشاهد غير    10.33بــ  مقارنة    ،على التوالي
 .(2)جدول  أوراق الفجل

 

  2بينت النتائج التأثير المعنوي للتركيزين    -الوزن الرطب ألفرع الهالوك  
تربة نباتات البندورة إلى    المضافة  مسحوق أوراق الفجل الجافة% من  4  و

المتشكلة الهالوك  لنباتات  الرطب  الوزن  تخفيض  في  بالهالوك  ، المعداة 
 29.60  وقابلها   ،على التوالي  ،غ  0.15  و  5.03سجلت بالمتوسط    حيث

، وغير المعاملة بمسحوق الفجلالنباتات المعداة بالهالوك  غ في معاملة  
 . (2% )جدول 1 تأثير واضح للتركيز لم يوجدبينما 

 

  2بينت النتائج التأثير المعنوي للتركيزين    -الوزن الجاف ألفرع الهالوك  
لنباتات في تخفيض الوزن الجاف  مسحوق أوراق الفجل الجافة  % من  4و  

 ، على التوالي  ،غ  0.02  و  0.80  ا  قدرهوالتي سجلت وزن   ،الهالوك المتشكلة
 (. 2)جدول فقط  لنباتات المعداة بالهالوكغ ل 4.24بــ مقارنة 

التأثير السلبي لنبات الهالوك المتفرع المتطفل أعاله  النتائج    أظهرت
وعدد األوراق المتشكلة   ها نمو   خفيضتوقدرته على    ،على نباتات البندورة

الحيوية  عليها Qasem  (2019 )من    كل    دهأك  ما  وهذا    ،وكتلتها 
ألوراق  استخدام المسحوق الجاف    إن  و ،  Mauromicale et al.  (2008)و

وطول البندورة    اتلم يؤثر سلبا  في نمو نبات   %2  و  1  بالتركيزين   الفجل
أوراقالحيوية    تها كتل  وأ  هاوجذر   هاقو س نتائج   بذلك  متوافقا    هاوعدد   مع 

)دراسات    ,Norsworthy & Meehan  ؛Norsworthy, 2003سابقة 

ظهور تأثير سلبي على إلى    %4في حين أدى استخدام التركيز    ،(2005
ذكره  ما  مع  يتوافق  وهذا  الحيوية،  وكتلتها  البندورة  نباتات  نمو 

Wandscheer & Pastorini  (2008)  . الحيوي التأثير  حيث  من  أما 
للمسحوق الجاف ألوراق الفجل في إنبات نبات الهالوك وتخفيض اإلصابة 

التركيزان    ،به بالهالوك في تخفيض نسبة    %4و    2فقد نجح  اإلصابة 
عدد الدرنات المتشكلة على من    اَض خف  حيث    ،فرع على نباتات البندورةالمت 
المعداة جذو  البندورة  نباتات  أفرع  و ،  المتفرعبالهالوك    ر  طول  متوسط 

وهذا يتوافق ،  ها الرطب والجافوزن إضافة لتخفيض    ،الهالوك المتشكلة



 ( 2022)  3، عدد 40مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  284

ما   )مع  سابقة  دراسات   & Gökhan؛Aksoy et al., 2016ذكرته 

Sevilhan, 2018 ؛Ozturk & Demirkan, 2010) . 
مسحوق الجاف ألوراق  الاستخدام  يمكننا أن نستنتج بأن    ،تقدم  امم  

نباتات الساق ونمو الجذور لفي طول    سلبا  لم يؤثر  بالتراكيز الثالثة    الفجل
 خاصة  ب و   ،أظهر مسحوق الفجل  ؛ وعالوة  على ذلك،البندورة المعاملة به

جيدة بتأثيره السلبي في نمو نباتات الهالوك    فعالية    ،%4% و2التركيزين  
الرطب   ،المتفرع وزنها  وتخفيض  المتشكلة  األفرع  طول  متوسط  وتقليل 
كمبيد حيوي جيد ضمن برامج المكافحة نوصي باستخدامه  ، لذلك  والجاف

 المتكاملة للهالوك المتفرع.  
 

 

   .الهالوكصفات على  ضافة مسحوق أوراق الفجلإتأثير  .2ل جدو 
Table 2. Influence of dried radish leaves powder on Orobanche ramose characteristics.  

  

 Treatments المعامالت 

الوزن الرطب 

 لألفرع/غ 
Shoots wet 

weight/g 

الوزن الجاف  

 لألفرع/غ 
Shoots dry 

weight/g 

عدد  

 الدرنات 
Tubers 

number 

طول أفرع  

 الهالوك )سم( 
Orobanche 

shoots 

length 

(cm) 

 معداة بالهالوك  طماطم/ بندورة
Tomato infested with Orobanche seed 

29.60 b 4.24 b 48.80 b 10.33 c 

 % 1الفجل مسحوق معداة بالهالوك ومعاملة ب  طماطم/ بندورة
Tomato infested with Orobanche seed and treated with radish powder 1% 

31.82 b 5.35 b 38.60 b 
 

10.33 c 
 

 % 2معداة بالهالوك ومعاملة بمسحوق الفجل  طماطم/ بندورة
Tomato infested with Orobanche seed and treated with radish powder 2% 

5.03 a 0.80 a 4.20 a 
 

 2.67 ab 
 

 % 4 بمسحوق الفجلمعداة بالهالوك ومعاملة  طماطم/ بندورة
Tomato infested with Orobanche seed and treated with radish powder 4% 

0.15 a 0.02 a 2.00 a 
 

0.53 a 
 

0.05LSD 19.62 3.20 21.46 3.76 

 %. 5ال يوجد بينها فروقات معنوية عند مستوى احتمال  هنفسالقيم التي يتبعها أحرف متشابهة في العمود 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
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sativus L.) in Decreasing the Parasitism of Orobanche ramosa L. on Tomato (Solanum lycopersicum L.) Grown in 

Greenhouses. Arab Journal of Plant Protection, 40(3): 280-285. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.280285 
The allelopathic effect of dried leaves powder mixed with soil at concentrations of 1, 2, 4% of Raphanus sativus on both parasitic weed 

Orobanche ramosa L. germination and growth of tomato Solanum lycopersicum L. plants was studied. The results obtained showed that the 

R. sativus powder at 2 and 4% concentrations, was effective in decreasing the average number of O. ramosa tubers which reached 4.20 and 

2.00 tubers/plant, respectively, compared to the control which was 48.80 tubers/plant, and decreased the average length of Orobanche branches 

to 2.67 and 0.53 cm, respectively, compared to 10.33 cm for the control. Furthermore, Orobanche dry weight reached 0.80 and 0.02 g, 

respectively, in response to the two concentrations of the radish powder, compared to 4.24 g for the control. There was no negative effect on 

the growth and weight of tomato plants when treated with radish powder, suggesting the effectiveness of radish leaves powder added to the 

soil as an effective biological material in reducing the incidence of branched broomrape Orobanche ramose L., and protecting tomato plant 

Solanum lycopersicum L. from this parasitic weed.  
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