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 یافته گالیفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل  های کاهش ثیر غلظتأبررسی ت

 (.Cucumis sativus L)در خیار  (.Phelipanche aegyptiaca Persجالیز مصری ) گل
 

2ایرج طهماسبی و 2سیروان بابائی*، 1محمدرضا بایگانه
 

 ، زراعت، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران گروهارشد  کارشناسی آموخته دانش1
  استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران2

 11/08/1398؛ تاریخ پذیرش: 31/06/1398تاریخ دریافت: 

 1چکيده

تر در نواحی  بیش دامنه پراکندگی آن ای است که گیاهی فاقد کلروفیل و انگل مطلق ریشه گیاهان دولپه جالیز گلسابقه و هدف: 

ای، اروپای شرقی و جنوبی و خاورمیانه از جمله ایران  خشک کشورهای مدیترانه چنین نواحی معتدل و نیمه گرم و خشک و هم

ای  از اهمیت ویژه، خیارتولید در  یش هزینهافزاکاهش عملکرد و  دلیل جالیز به ویژه گل های هرز انگلی به علفکنترل . باشد می

تعیین  گالیفوسیت و سولفوسولفورون و های کش علف کنترل شیمیایی گل جالیز باهدف از انجام این مطالعه . برخوردار است

 بود.  آن کاربردمیزان مناسب و تعداد دفعات 
 

 در فضای آزادصورت گلدانی  به 1397سال پایان شهریور( اردیبهشت تا  25بهار و تابستان )در  این آزمایش ها: مواد و روش

زمایشی عبارت بودند از: آانجام شد. تیمارهای چهار تکرار  های کامل تصادفی و با طرح بلوک در قالب ،دانشگاه کردستان مزرعه

 و 20 ،40 ،60( SL 36%کش گالیفوسیت ) ( علف5تا  2کش، تیمارهای  جالیز و بدون اعمال علف ( شاهد آلوده به گل1تیمار 

گرم  100و  25، 50 ،75( WG 75%کش سولفوسولفورون ) ( علف9تا  6، تیمارهای کاربرد بار یک ثره در هکتارؤگرم ماده م 80

، کاربردثره در هکتار دوبار ؤگرم ماده م 40و  20کش گالیفوسیت  ( علف11و  10، تیمارهای کاربردبار  ثره در هکتار یکؤماده م

کش  ( علف16تا  14، تیمارهای کاربردثره در هکتار دوبار ؤگرم ماده م 50 و 25کش سولفوسولفورون  ( علف13و  12تیمارهای 

 75و  50 ،25کش سولفوسولفورون  ( علف19تا  17، تیمارهای کاربردبار  ثره در هکتار سهؤگرم ماده م 60 و 40، 20گالیفوسیت 

گرم  20+ گالیفوسیت  25های سولفوسولفورون  کش ( علف22تا  20 ، تیمارهای ترکیبیکاربردبار  ثره در هکتار سهؤگرم ماده م

و  کاربردثره در هکتار دوبار ؤگرم ماده م 50+ سولفوسولفورون  40ت ، گالیفوسیکاربردثره در هکتار دوبار ؤماده م

های  کش ( علف25تا  23و تیمارهای ترکیبی  کاربردثره در هکتار دوبار ؤگرم ماده م 40+ گالیفوسیت  50سولفوسولفورون 

+  25سولفوسولفورون  ،کاربردبار  سهثره در هکتار ؤگرم ماده م 40+ گالیفوسیت  25+ سولفوسولفورون  20گالیفوسیت 

+  50+ سولفوسولفورون  40و گالیفوسیت  کاربردبار  سهثره در هکتار ؤگرم ماده م 50+ سولفوسولفورون  40گالیفوسیت 

شدن بذرهای خیار بود و  روز بعد از سبز 15اولین مرحله اعمال تیمارها  .کاربردبار  سهثره در هکتار ؤگرم ماده م 40گالیفوسیت 

 روز بود.  14تکرار سمپاشی  فاصله بین دو

                                                 
 s.babaei@uok.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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تری  حساسیت بیش ها کش نسبت به سایر عفل کش سولفوسولفورون به علف خیار گیاه نشان داد که این مطالعهنتایج  ها: یافته

ثره در ؤگرم ماده م 75و  50، 25بار سمپاشی، سولفوسولفورون  ثره در هکتار یکؤگرم ماده م 75سولفوسولفورون  کاربرد داشت

تیمارهای ترکیبی  و بار سمپاشیدو با ثره در هکتارؤگرم ماده م 40+ گالیفوسیت  50، سولفوسولفورون سمپاشیبار  سههکتار 

دار  جالیز نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد معنی میزبان و گل گیاه درهم گیری  مورد اندازهبار سمپاشی در تمام صفات  سه

ها توصیه  به همین دلیل استفاده از آن .سوزی زیادی روی گیاه میزبان بر جای گذاشتند جالیز گیاه با وجود کنترل گل و بود

بار  و سه  یکبا  ثره در هکتارؤگرم ماده م 20تر تیمارهای گالیفوسیت  خیار و اثر سمیت کم گیاه دلیل حساس بودن به شود. نمی

درصد افزایش نسبت به تیمار  151و  215، 247ترتیب با  به کاربردبار  یکبا  ثره در هکتارؤگرم ماده م 40و گالیفوسیت  کاربرد

 داشتند.روی گیاه میزبان  هم تری سوزی کم گیاه ،جالیز کنترل گلعالوه بر شاهد عملکرد بهتری از خود نشان دادند و 
 

ثره در ؤگرم ماده م 20مقادیر گالیفوسیت  کاربرد با صری و عدم خسارت به گیاه میزبان،جالیز م کنترل گل یطورکل هب گیری: نتیجه

  دست آمد. به سمپاشیبار  یکبا  هکتارثره در ؤگرم ماده م 40و گالیفوسیت  کاربردبار  و سه  یک هکتار
 

  دُز کاهش یافته، رانداپ آپیروس،انگل،  ارزیابی چشمی، های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

( یکی از Cucumis sativusخیار با نام علمی )

گیاهان مورد کشت و کار معروف دنیاست که مبداء و 

به  ، امامشخص و معلوم نیست منشا اصلی آن کامالً

احتمال زیاد بومی مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا 

 (. 5) باشد می و کشیده دارای ساقه خزنده خیار .باشد می

( انگل کامل ریشه .Phelipanche spp)جالیز  گل

کلروفیل  و برگ فاقد که بوده ای دولپه از گیاهان برخی

 خود مواد غذایی و آب نیازهای تامین و ضمن است

پژمردگی  و عملکرد رشد، کاهش باعث میزبان، گیاه از

ین خسارت به گیاه میزبان تر بیش (.16ردد )گ می گیاه

شود از  ایجاد می جالیز، قبل از ظهور ساقه توسط گل

ثر آن، در مرحله زیرزمینی این گیاه ؤکنترل مرو  این

 تواند بیش از جالیز می بذر گل (.6بسیار مهم است )

(. نکته بسیار مهم در 19سال در خاک زنده بماند ) 10

جالیز، ارتباط تنگاتنگ زیستی با گیاهان  ل گلکنتر

بسیار مبارزه شیمیایی را  باشد که امکان میزبان می

(. بخش 2سازد ) مشکل و در مواردی غیرممکن می

است  عمده زندگی این گیاه در خاک و از نظر پنهان

درصد وزن خشک خود را در  90 که بالغ بر طوری به

این دوره تشکیل داده و سبب خسارت به میزبان خود 

جالیز  های مهم گل . از بین میزبان(16) گردد می

فرنگی،  گلرنگ، بادمجان، گوجه توان به آفتابگردان، می

نخود، باقال، کلزا، هویج،  خیار، توتون، تنباکو، عدس،

پیاز، هندوانه و سایر کدوئیان و در بین درختان میوه 

 (.14به انار، بادام و غیره اشاره کرد )

 5/37کاربرد مقادیر  (2007ایزنبرگ و همکاران )

بر  سولفوسولفورون را ثره در هکتارؤگرم ماده م 75و 

 1جالیز فرنگی برای کنترل گل روی شاخساره گوجه

 ایزنبرگ و ای دیگر (. در مطالعه6پیشنهاد کردند )

 که کاربرد سولفوسولفورون ( بیان کردند2003همکاران )

و  14ترتیب در  گرم در هکتار به 100 و 50 میزان به

مانع پیدایش  ،فرنگی از کاشت گوجه روز پس 42

(. با توجه به نتایج 7شد )جالیز در سطح خاک  گل

 تیمارهایهمه  (2012تکاسی و همکاران )  آزمایش

جالیز را کاهش دادند  گلتوانستند گالیفوسیت  حاوی

باالی گالیفوسیت باعث ایجاد خسارت به  قادیرم اما

با  بهترین نتایج، در این آزمایش .شد فرنگی گوجه

 و کاربردبار  سهبا  ثره در هکتارؤگرم ماده م 40 کاربرد

                                                 
1- P. aegyptiaca  
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 کاربردبار  سه و یک، دو ثره در هکتارؤگرم ماده م 60

توجه به مطالعات انجام شده با (. 27دست آمد ) هب

 کاربردتکرار  که با دست آمده بیانگر آن است به نتایج

توان به کنترل  های کاهش یافته گالیفوسیت می میزان

جالیز در بسیاری از محصوالت دست یافت  بهتر گل

 (2009) بابایی و همکاران های پژوهش(. 10و  8)

توان با  نشان داد که عالوه بر مبارزه شیمیایی می

کتان و لوبیای  ه مانند )کنجد،استفاده از گیاهان تل

کودهای نیتروژن مانند چنین  و هم (3)بلبلی(  چشم

 توان باعث کاهش اتصال و رشد سولفات آمونیوم می

فرنگی  وجهگچنین بهبود عملکرد  جالیز و هم گل

طبق آزمایش  .(4) جالیز شد نسبت به شاهد دارای گل

کش گالیفوسیت  علف کاربرد( 2008فروزش )

گرم  30/75و  5/61صورت پس رویشی و به مقدار  به

روز پس از  50و  40، 30 ثره در هکتار درؤماده م

موجب کنترل مطلوب اندام هوایی و  ،انتقال نشاء

ای در  گلخانه جالیز تحت شرایط گلزیرزمینی 

ی دیگر عبدالقادر پژوهشدر  (.9گردید ) فرنگی گوجه

 50 کاربردگزارش کردند که  (2007) ماگی و ال

بار  صورت یک لیتر در هکتار گالیفوسیت به میلی

طور  فرنگی به روز بعد از انتقال نشاء گوجه 10 ،کاربرد

 تواند کاهش داده و موجب جالیز را می داری گل معنی

با توجه به (. 1) فرنگی شود عملکرد گوجهافزایش 

 کاربردتوان با  می (2010آبادی و همکاران ) نتایج نظام

روز  55و  35، 25در گرم در هکتار  100گالیفوسیت 

 دردرصد  77جالیز را  زمینی، گل شدن سیب پس از سبز

اثر سو بر این کار می تواند نترل کرد اما زمینی ک سیب

ی پژوهشدر (. 20) نماید. واردزمینی  های سیب غده

 زارش کردند که( گ2015آبادی و همکاران ) دیگر نظام

و  40 ،30لیتر در هکتار  میلی 50گالیفوسیت  کاربرد

درصد  51 سببفرنگی  روز پس از نشاکاری گوجه 50

درصدی  52 چنین کاهش جالیز و هم کاهش تراکم گل

 (.19) جالیز را ایجاد کرد گلوزن خشک 

در سرتاسر  انجام شده  های پژوهشبا توجه به 

 ای در زمینه کنترل شیمیایی دنیا، تاکنون مطالعه

خیار انجام  گیاه روی و کاهش خسارت آن جالیز گل

کنترل شیمیایی هدف از انجام این مطالعه نشده است، 

 های گالیفوسیت و سولفوسولفورون کش علف جالیز با گل

این  کاربردو تعیین میزان مناسب و تعداد دفعات 

 بود.  ها کش علف

 

 ها مواد و روش

 گلدانی و در فضای آزادصورت  این آزمایش به

واقع در روستای  دانشگاه کردستان مزرعه تحقیقاتی

 15درجه و  35طول جغرافیایی  دوشان، با مختصات

دقیقه شرقی در سال  1درجه و  47و  دقیقه شمالی

آب و هوای  این منطقه دارای به اجرا درآمد. 1397

.. خشک و متمایل به مرطوب است سرد و نیمه

  .متر است میلی 500طور متوسط   بارندگی ساالنه به

های کامل تصادفی  آزمایش در قالب طرح بلوک

هایی که در  کش میزان علفاجرا شد. در چهار تکرار 

 ،مورد استفاده قرار گرفتندبه عنوان تیمار  آزمایش این

و جالیز  آلوده به گل شاهد (1 رتیمااز:  ندبود عبارت

 کش علف (5تا  2تیمارهای  ،کش بدون اعمال علف

گرم ماده  80و 20 ،40 ،60( SL36%) 1گالیفوسیت

( 9تا  6تیمارهای  ،آن کاربرد بار یکبا  ثره در هکتارؤم

، 25 ،50 (WG 75%) 2سولفوسولفورونکش  علف

 ،کاربردبار  یک با ثره در هکتارؤگرم ماده م 100و  75

 40و  20کش گالیفوسیت  علف (11و  10تیمارهای 

 12تیمارهای ، کاربرددوبار  ثره در هکتارؤگرم ماده م

گرم ماده  50 و 25سولفوسولفورون کش  علف( 13و 

 (16تا  14تیمارهای  ،کاربرددوبار با  ثره در هکتارؤم

ثره ؤگرم ماده م 60 و 40، 20کش گالیفوسیت  علف

( 19تا  17، تیمارهای کاربردبار  سهبا در هکتار 

                                                 
1- Roundup 

2- Apyrus 
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گرم ماده  75و  50 ،25کش سولفوسولفورون  علف

تا  20 ترکیبی ، تیمارهایکاربردبار  سه ثره در هکتارؤم

 + گالیفوسیت 25سولفوسولفورون  های کش علف (22

، کاربرددوبار  ثره در هکتارؤماده مگرم  20

 گرم  50+ سولفوسولفورون  40گالیفوسیت 

و سولفوسولفورون  کاربرددوبار  ثره در هکتارؤماده م

دوبار  ثره در هکتارؤگرم ماده م 40+ گالیفوسیت  50

 های کش علف (25تا  23تیمارهای ترکیبی  و کاربرد

+ گالیفوسیت  25+ سولفوسولفورون  20گالیفوسیت 

، کاربردسه بار  ثره در هکتارؤگرم ماده م 40

 + سولفوسولفورون 40+ گالیفوسیت  25سولفوسولفورون 

و  کاربردسه بار  ثره در هکتارؤگرم ماده م 50

+ گالیفوسیت  50+ سولفوسولفورون  40گالیفوسیت 

 .کاربردسه بار با  ثره در هکتارؤگرم ماده م 40

 خیار مورد استفاده در این آزمایش  رقم

Beit Alpha 300 F-1 Hyb ، دارای بود که بذور آن

درصد بود.  85زنی  صد و قدرت جوانهدر 99خلوص 

 ورت گلدانی و در فضای آزاد انجامص این آزمایش به

لیتر  14هایی با حجم  از گلدانبرای کاشت بذرها . شد

متر  سانتی 36متر و ارتفاع  سانتی 33و قطر دهانه 

ها از خاک مزرعه  استفاده شد. برای پر کردن گلدان

)پس از استریل کردن به روش آفتابدهی مرطوب( و 

. گردیدفاده کود حیوانی به نسبت حجمی مساوی است

دیش  پتری 100جالیز تعداد  سازی بذور گل جهت آماده

فونی و ها ضدع دیش تهیه شد. قبل از شروع کار پتری

ها تا نیمه از خاک  دیش شسته شدند، سپس پتری

دیش یک گرم از بذر  در هر پتریمزرعه پر شدند و 

در ادامه جالیز ریخته شد و با خاک مخلوط گردید.  گل

ها مرطوب و در داخل  دیش روی سطح خاک پتری

گراد قرار  درجه سانتی 20دستگاه ژرمیناتوری با دمای 

مدت یک هفته در داخل  بهها  دیش داده شدند. پتری

سازی هر  دستگاه باقی ماندند و در طول مدت آماده

ها مرطوب  دیش بار سطح خاک پتری دو روز یک

 از داخل دستگاه  ها دیش شدند. بعد از یک هفته پتری

متر  سانتی 20با  دیش خارج شدند و محتوای هر پتری

از خاک باالی هر گلدان مخلوط شد، با این کار خاک 

ها آلوده و برای کشت آماده شدند. در داخل هر  نگلدا

گلدان چهار عدد بذر خیار در عمق دو تا سه 

متری خاک کاشته شد. بعد از رویش بذرها و  سانتی

تر را  های قوی استقرار کامل گیاه در هر گلدان بوته

که  طوری به ندهای ضعیف حذف گردید حفظ و بوته

 باقی ماند.در داخل هر گلدان فقط دو بوته خیار 

سمپاشی بر اساس تیمارهای ارائه شده با استفاده از 

 (ای شره) سیالبی به نازل مجهزشارژی سمپاش پشتی 

 کاربردبار )کالیبره شده بر اساس  5/2تا  2و با فشار 

میزان  لیتر آب در هکتار( انجام شد. 300تا  200

 هکتار بسته  لیتر در 12تا  4گالیفوسیت بین  کاربرد

 کاربردمیزان چنین  بود. همهرز  علف به نوع

گرم همراه با یک لیتر  6/26سولفوسولفورون 

اولین اعمال در هکتار است.  سورفکتانت غیریونی

شدن کامل بذرها  روز بعد از سبز 15کش  تیمار علف

در گلدان انجام شد و مراحل بعدی تکرار سمپاشی با 

 تیمارهااعمال پس از بار انجام شد.  روز یک 14فاصله 

پس از روز  30و  25، 20، 15، 10، 5فواصل در 

روش استاندارد بر اساس  سمپاشی ارزیابی چشمی

موسوم به  1(EWRSهرز اروپا ) علوم علف انجمن

EWRC
ها روی گیاه  کش ثیر علفأبرای ارزیابی ت 2

و درصد انجام گرفت  های هرز زراعی و علف

  سوزی خیار محاسبه گردید. گیاه

گیری شدند  در این آزمایش اندازهصفاتی که 

وزن خشک اندام  ارزیابی چشمی، از: عبارت بودند

خیار، عملکرد، تعداد ساقه  و ریشه هوایی بوته

جالیز و  های گل و غدهجالیز، وزن خشک ساقه  گل

 جالیز. تعداد غده گل

                                                 
1- European Weed Science Research Society 

2- European weed research council 
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 SASافزار آماری  ها با استفاده از نرم تجزیه داده

ل نیز با استفاده از های حاص انجام شد و میانگین

. مقایسه شدند( LSDدار ) آزمون حداقل تفاوت معنی

 Excelافزار  همچنین جهت رسم نمودارها از نرم

 استفاده گردید.

 

 نتایج و بحث

کش روی گیاه  سوزی تیمارهای علف گیاهاثرات 

ارزیابی چشمی  های داده زیاد حجمدلیل  بهخیار: 

 نمودار ارزیابیتنها  (1)شکل  ،سوزی روی خیار گیاه

 .پس از سمپاشی رسم گردید روز 30

با توجه به مقایسه میانگین ارزیابی چشمی )شکل 

سوزی )در حد نابودی کامل و  ترین اثرات گیاه بیش( 1

ترتیب در  نابودی کامل گیاه( روی گیاه خیار به

ثره در ؤگرم ماده م 75تیمارهای سولفوسولفورون 

+  50، سولفوسولفورون کاربردبار  سهبا  هکتار

دوبار با  ثره در هکتارؤگرم ماده م 40گالیفوسیت 

+  50 + سولفوسولفورون 40، گالیفوسیت آن کاربرد

بار  سه ثره در هکتارؤماده مگرم  40گالیفوسیت 

 ثره در هکتارؤگرم ماده م 75سولفوسولفورون  ،کاربرد

 40+ گالیفوسیت  25سولفوسولفورون ، کاربردبار  یک

با  ثره در هکتارؤگرم ماده م 50سولفوسولفورون + 

ثره ؤگرم ماده م 50سولفوسولفورون  و کاربردبار  سه

سوزی در  مشاهده شد. اثر گیاه کاربردبار  سه در هکتار

این تیمارها در حد نابودی کامل و نابودی کامل بوده 

درصد روی خیار خسارت ایجاد  100تا  87و بین 

 کردند.

سوزی  ترین اثرات گیاه فوق، بیشپس از تیمارهای 

)خسارت سنگین و بسیار سنگین( بر روی خیار 

+ سولفوسولفورون  20ترتیب تیمارهای گالیفوسیت  به

بار  ثره در هکتار سهؤگرم ماده م 40+ گالیفوسیت  25

ثره در هکتار ؤگرم ماده م 25، سولفوسولفورون کاربرد

 20+ گالیفوسیت  25، سولفوسولفورون کاربردبار  سه

، گالیفوسیت کاربرددوبار با   ثره در هکتارؤگرم ماده م

، کاربرددوبار با ثره در هکتار ؤگرم ماده م 40

بار  ثره در هکتار یکؤگرم ماده م 100سولفوسولفورون 

گرم  50+ سولفوسولفورون  40، گالیفوسیت کاربرد

. اثر ودمربوط ب ردکاربدوبار با  ثره در هکتارؤماده م

سوزی که این تیمارها بر روی خیار داشتند بین  گیاه

 . (1)شکل  درصد بوده است 84تا  62

سوزی  ترین اثرات گیاه بعد از تیمارهای فوق بیش

ترتیب تیمارهای  خیار بهگیاه )خسارت متوسط( روی 

ثره در هکتار دوبار ؤگرم ماده م 20گالیفوسیت 

 ثره در هکتارؤگرم ماده م 25، سولفوسولفورون کاربرد

ثره در ؤگرم ماده م 40، گالیفوسیت کاربرددوبار 

ثره ؤگرم ماده م 80، گالیفوسیت کاربردبار  هکتار سه

گرم  50، سولفوسولفورون کاربردبار  یک در هکتار

، سولفوسولفورون کاربردبار  یک ثره در هکتارؤماده م

مربوط  و کاربرددوبار  ثره در هکتارؤگرم ماده م 50

سوزی )خسارت متوسط( که این  است. اثر گیاه

درصد  59تا  56بین  ،تندشگذاتیمارها بر روی خیار 

 .(1)شکل  بوده است

پس از تیمارهای فوق تیمارهای سولفوسولفورون 

، کاربردبار  یک ثره در هکتارؤگرم ماده م 25

بار  ثره در هکتار سهؤگرم ماده م 60گالیفوسیت 

ثره در هکتار ؤگرم ماده م 60و گالیفوسیت  کاربرد

سوزی کمی شدید ولی ناپایدار  اثر گیاه کاربردبار  یک

 37تا  28بر روی گیاه خیار داشتند و خسارتی بین 

 درصد بر روی خیار ایجاد کردند.

ثره ؤگرم ماده م 40و  20تیمارهای گالیفوسیت 

گرم ماده  20و گالیفوسیت  کاربردبار  در هکتار یک

سوزی  بدون اثرات گیاه کاربردبار  ثره در هکتار سهؤم

پریدگی بسیار کمی بر روی خیار  یا خسارت و رنگ

 درصد  9سوزی بین صفر تا  ایجاد کردند و گیاه

 بر روی خیار بر جای گذاشتند.
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)در هر ستون  خیارگیاه روی روز پس از سمپاشی  30 کش سوزی تیمارهای علف مقایسه میانگین ارزیابی چشمی اثرات گیاه -1شکل 

، باشد دهنده خطای استاندارد می خطوط بار نشان، باشند میLSD (01/0P≤ )دار بر اساس آزمون  حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی

 (.کاربردبار  ( سهIII( و )II) کاربرد(، دوبار I) کاربردبار  یک
Fig. 1. Mean comparison of visual assessment of the phytotoxicity effects of Herbicidal treatments 30 days 

after spraying on cucumber (In each column the same letters express non-significant difference based on the 

LSD (P≤0.01) test, Error bars represent standard error of the mean, one-time application (I), twice application 

(II) and (III) three-times application). 

 

 جالیز صفات گل

سه با توجه به نمودار مقای: جالیز تعداد ساقه گل

. تیمارهای ( مشاهده گردید2)شکل  ها میانگین

بار  و سه  ثره در هکتار یکؤگرم ماده م 20 گالیفوسیت

بار ثره در هکتار ؤگرم ماده م 40و گالیفوسیت  کاربرد

اما  ،داری نداشتند با هم اختالف معنی کاربردبار  یک

در سطح یک درصد اختالف نسبت به تیمار شاهد 

درصد  79و  81، 83ترتیب با  و بهدار داشتند  معنی

جالیز نسبت به تیمار شاهد  کاهش تعداد ساقه گل

کنترل خوبی نشان دادند و نسبت به سایر تیمارها 

تری به گیاه میزبان ایجاد کردند. تعدادی  خسارت کم

ترین تعداد  باعث تشکیل کمکه  از تیمارها با وجود این

را بر  سوزی ترین گیاه اما بیش ،جالیز شدند ساقه گل

 روی گیاه میزبان به وجود آوردند. تیمار شاهد

جالیز را داشته و خسارت  ترین تعداد ساقه گل بیش

  .زیادی بر روی گیاه میزبان ایجاد کرد

 با توجه به وضعیت گیاه میزبان در تیمارهای فوق

رسد که این تیمارها با جلوگیری از تشکیل  نظر می به

اثر مثبتی در کنترل این  ،جالیز دهنده در گل ساقه گل

انگل داشتند و از رشد و تکثیر آن جلوگیری نمودند. 

 جالیز گلها  احتمال دارد تیمارهایی که در حضور آن

تری در اختیار  دارد، مواد غذایی بیش تری بیش ساقه

تر به  و رابطه بین میزبان و انگل بیش دهندانگل قرار 

ها  تیمارهایی که در حضور آن . امانفع انگل باشد

تری دارد، مواد غذایی  جالیز تعداد ساقه کم گل

و رابطه بین  گیرد میتری در اختیار میزبان قرار  بیش

 (.17باشد ) تر به نفع میزبان می میزبان و انگل بیش
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 آزمون باشد دار می جالیز )حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی کشی بر تعداد ساقه گل علفمقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف  -2 شکل

01/0LSD P< ،کاربردبار  یک، باشد دهنده خطای استاندارد می خطوط بار نشان (I دوبار ،)کاربرد (II( و )IIIسه )  کاربردبار.) 
Fig. 2. Means comparison of broomrape stem number per pot affected by different treatments (Bars with the 

same letter do not differ significantly, LSD test P<0.01, Error bars represent standard error of the mean, one-

time application (I), twice application (II) and (III) three-times application). 

 

( بیان کردند که 2009هورن و همکاران ) هرشن

های سولفونیل اوره  کش شاخ و برگی علف کاربرد

جالیز  ثری از گلؤتواند کنترل م شده می صورت خرد به

 کاربردبار  رو سه فرنگی فراهم کند از این را در گوجه

ثره ؤگرم ماده م 5/37-75 میزان سولفوسولفورون را به

فرنگی توصیه  جالیز در گوجه برای کنترل گل در هکتار

(. نتایج آزمایش حیدر و همکاران 13کردند )

(a2005) بار و  زمینی نشان داد یک در محصول سیب

 50تا  20سولفورون بین  کش ریم علف کاربرددوبار 

جالیز  توانست تعداد ساقه گل ثره در هکتارؤگرم ماده م

 (.11ه شاهد کاهش دهد )را نسبت ب

با توجه به مقایسه : جالیز وزن خشک ساقه گل

مشاهده شد که تیمارهای  (3میانگین )شکل 

بار  ثره در هکتار یک و سهؤگرم ماده م 20گالیفوسیت 

ثره در هکتار ؤگرم ماده م 40و گالیفوسیت  کاربرد

در دار نداشتند اما  با هم تفاوت معنی کاربردبار  یک

دار  درصد با تیمار شاهد اختالف معنیسطح یک 

درصدی  87و  87، 89ترتیب با کاهش  داشتند و به

ترین وزن خشک ساقه  مار شاهد کمنسبت به تی

عالوه بر این اثر جالیز را به خود اختصاص دادند  گل

 سوزی کمی بر گیاه میزبان بر جای گذاشتند. گیاه

ث تشکیل که باع بعضی از تیمارها با وجود این

 ترین الیز شدند اما بیشج ترین وزن خشک ساقه گل مک

. روی گیاه میزبان به وجود آوردند سوزی را بر گیاه

ترین وزن  کش بیش تیمار شاهد بدون اعمال علف

 . جالیز را به خود اختصاص داده است خشک ساقه گل
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، باشد دار می جالیز )حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی کشی بر وزن خشک ساقه گل تیمارهای مختلف علفمقایسه میانگین اثر  -3شکل 

 (.کاربردبار  ( سهIII( و )II) کاربرد(، دوبار I) کاربردبار  یک، باشد دهنده خطای استاندارد می خطوط بار نشان) (>01/0LSD P آزمون
Fig. 3. Means comparison of broomrape stem dry weight per pot affected by different treatments (Bars with 

the same letter do not differ significantly, LSD test P<0.01, Error bars represent standard error of the mean, 

one-time application (I), twice application (II) and (III) three-times application). 

 

( بیان کردند که نتایج 2016آبادی و همکاران ) نظام

ر تیمار ثیر بهتأدهنده ت حاصل در دو سال آزمایش نشان

لیتر ماده تجاری و  میلی 100و  50گالیفوسیت 

گرم ماده تجاری در هکتار  50و  35 سولفوسولفورون

زمینی تراکم  بشدن سی س از سبزروز پ 40و  30، 20

 (.18جالیز را کاهش دادند ) و وزن خشک ساقه گل

( 2015آبادی و همکاران ) نظام های پژوهشنتایج 

گرم ماده  30که کاربرد سولفوسولفورون با  نشان داده

 لیتر در هکتار میلی 50گالیفوسیت تجاری در هکتار و 

کاری تراکم و وزن اروز پس از نش 50و  40، 30در 

 چنین (. هم19دهد ) جالیز را کاهش می خشک ساقه گل

( 2009منفرد و همکاران ) کازرونی های نتایج آزمایش

گرم سولفوسولفورون در  75 کاربرد نشان داد که

روز بعد از نشاکاری  40و  20هکتار دوبار در 

دار تراکم و وزن  کاهش معنیفرنگی منجر به  گوجه

 (.15)جالیز شد  خشک گل

با توجه به مقایسه میانگین : جالیز تعداد غده گل

تیمارهای گالیفوسیت شود که  مشاهده می (4)شکل 

و  کاربردبار  ثره در هکتار سه و یکؤگرم ماده م 20

بار  ثره در هکتار یکؤگرم ماده م 40گالیفوسیت 

در سطح داری نداشتند اما  با هم اختالف معنی کاربرد

دار نشان دادند  یک درصد با تیمار شاهد اختالف معنی

درصد کاهش تعداد غده  78و  80 ،84ترتیب با  و به

ه تیمار شاهد بهترین نتیجه را جالیز نسبت ب گل

تری در گیاه  سوزی کم دست آوردند و اثر گیاه به

شاهد بدون اعمال تیمار میزبان بر جای گذاشتند. 

ترین تعداد غده  یر تیمارها بیشکش در بین سا علف

. بعضی از  جالیز را به خود اختصاص داده است گل

ترین تعداد غده را داشتند  که کم تیمارها با وجود این

 اما خسارت شدیدی به گیاه میزبان وارد ساختند. 
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 آزمون، باشد دار می جالیز )حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی کشی بر تعداد غده گل مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علف -4شکل 

01/0LSD P< ،کاربردبار  یک، باشد دهنده خطای استاندارد می خطوط بار نشان (I دوبار ،)کاربرد (II( و )IIIسه )  کاربردبار.) 
Fig. 4. Means comparison of broomrape tuber number per pot affected by different treatments (Bars with  

the same letter do not differ significantly, LSD test P<0.01, Error bars represent standard error of the mean,  

one-time application (I), twice application (II) and (III) three-times application).  

 

با توجه به مقایسه : جالیز وزن خشک غده گل

شود که تیمارهای  ( مشاهده می5)شکل  ها میانگین

بار  یکبا ثره در هکتار ؤگرم ماده م 40گالیفوسیت 

ثره در هکتار ؤگرم ماده م 20و گالیفوسیت  کاربرد

داری نداشتند  با هم اختالف معنی کاربردیک و سه بار 

در سطح یک درصد با تیمار شاهد اختالف  اما

درصد  86و  87، 88ترتیب با  دار نشان دادند و به معنی

ترین میزان  ند کمکاهش نسبت به تیمار شاهد توانست

ود اختصاص دهند. جالیز را به خ وزن خشک غده گل

ترین وزن  که کم جود اینبا و تعدادی از تیمارها

جالیز از  و از تغذیه گلجالیز را داشتند  خشک غده گل

ترین  حال بیش گیاه میزبان جلوگیری کردند اما در عین

تیمار شاهد که  خسارت را به گیاه میزبان وارد کردند.

بود نشده ای در آن استفاده  کننده هیچ عامل محدود

جالیز را به خود  ترین وزن خشک غده گل بیش

 اختصاص داده است.
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، باشد دار می جالیز )حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی کشی بر وزن خشک غده گل مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علف -5شکل 

  (.کاربردبار  ( سهIII( و )II) کاربرد(، دوبار I) کاربردبار  یک، باشد دهنده خطای استاندارد می خطوط بار نشان، >01/0LSD P آزمون
Fig. 5. Means comparison of broomrape tuber dry weight per pot affected by different treatments (Bars with 

the same letter do not differ significantly, LSD test P<0.01, Error bars represent standard error of the mean, 

one-time application (I), twice application (II) and (III) three-times application).  

 

که با در  ند( نشان داد2014تکاسی و همکاران )

کنترل  فرنگی و ت بوته گوجهالمنظر گرفتن س

و  کاربردبار  یک، دو و سه 40، 20لیز، تیمارهای جا گل

ودند که ضمن ثرتری بؤتیمارهای م کاربردبار  یک 60

فرنگی هم  جالیز به گوجه کاهش وزن خشک غده گل

بنابر نتایج آزمایش انجام گرفته  (.25صدمه نزدند )

کش  علف کاربرد( 2013توسط تکاسی و همکاران )

جالیز نسبت به  خشک غده گلسولفورون وزن  ریم

داری کاهش  طور معنی درصد به 5شاهد در سطح 

 50، 25سولفورون در دُزهای  کش ریم علف امایابد  می

ترتیب  به کاربردبار  یکثره در هکتار ؤگرم ماده م 75و 

جالیز را داشتند و  ترین وزن خشک غده گل بیش

 (.26جالیز را کنترل کنند ) نتوانستند گل

 

 مورد بررسی خیارصفات 

با توجه به مقایسه : وزن خشک اندام هوایی بوته خیار

شود که تیمارهای  ( مشاهده می6ها )شکل  میانگین داده
بار  و سه  ثره در هکتار یکؤگرم ماده م 20گالیفوسیت 

داری نداشتند اما نسبت  نسبت به هم اختالف معنی کاربرد
داری  به تیمار شاهد در سطح یک درصد اختالف معنی

درصد افزایش نسبت  142و  177ترتیب با  نشان دادند و به
ترین وزن خشک اندام هوایی خیار را  به تیمار شاهد بیش

سوزی را بر  ترین اثر گیاه به خود اختصاص دادند و کم
گرم ماده  75 نداشتند. تیمار سولفوسولفوروروی میزبان 

نسبت به تیمار شاهد  کاربردبار  ثره در هکتار سهؤم
و  داری در سطح یک درصد نشان داد اختالف معنی

درصدی  83مشخص گردید که این تیمار با کاهش 
ثیر را در بین سایر أترین ت نسبت به تیمار شاهد کم

است و جالیز داشته  تیمارها بر روی کنترل گل
  سوزی شدیدی بر روی میزبان بر جای گذاشت. گیاه
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نگر عدم تفاوت کشی بر وزن خشک اندام هوایی بوته خیار )حروف مشابه بیا مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علف -6شکل 

( و II) کاربرد(، دوبار I) کاربردبار  یک، باشد دهنده خطای استاندارد می نشانخطوط بار ، >01/0LSD P آزمون، باشد دار می معنی

(IIIسه )  کاربردبار.) 
Fig. 6. Means comparison of cucumber shoot dry weight per pot affected by different treatments (Bars with 

the same letter do not differ significantly, LSD test P≤0.01, Error bars represent standard error of the mean, 

one-time application (I), twice application (II) and (III) three-times application).  

 

 گزارش نمودند که (2012تکاسی و همکاران )

 ثره در هکتارؤگرم ماده م 20تیمارهای گالیفوسیت 

گرم ماده  40و گالیفوسیت  کاربردبار  یک، دو و سه

 60و گالیفوسیت  کاربردبار  دو و سه ثره در هکتارؤم

وزن  کاربردبار  دو و سه ثره در هکتارؤگرم ماده م

را به خود اختصاص  فرنگی گوجهخشک شاخساره 

روی  (2014تکاسی و همکاران ) پژوهش(. در 27دادند )

گرم ماده  40نشان داده شد که تیمار  فرنگی گوجه

ترین وزن  بیش ،کاربردبار  یکبا  ثره در هکتارؤم

 ثره در هکتارؤگرم ماده م 80خشک شاخساره و تیمار 

ترین وزن خشک شاخساره داشتند  کم کاربرددوبار 

(25 .) 

با  :جالیز( وزن خشک ریشه خیار )فاقد غده گل

( تیمارهای 7)شکل  ها یانگینتوجه به مقایسه م

 ثره در هکتارؤگرم ماده م 60و  40، 20گالیفوسیت 

ثره در ؤگرم ماده م 20و گالیفوسیت  کاربردبار  یک

نسبت به شاهد اختالف  کاربردبار  سه هکتار

داری در سطح یک درصد نشان دادند. تیمار  معنی

بار  ثره در هکتار یکؤگرم ماده م 20گالیفوسیت 

درصد افزایش وزن خشک ریشه نسبت  120با  کاربرد

کش نسبت به سایر  ثرترین علفؤبه شاهد م

ثیر خوبی در أباشد و ت کار رفته می های به کش علف

 ساختارجالیز داشته و گیاه خیار توانسته  کنترل گل

سوزی کمی  ریشه خود را به خوبی توسعه دهد و گیاه

گرم  75تیمار سولفوسولفورون را بر جای گذاشتند. 

دار  با اختالف معنی کاربردبار  سه ثره در هکتارؤماده م

درصدی وزن خشک ریشه نسبت به  75و کاهش 

ریشه را در بین  ساختارحداقل توسعه  ،تیمار شاهد

سوزی زیادی نیز  سایر تیمارها داشته است و گیاه

 ایجاد کرده بود. 
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، باشد دار می نگر عدم تفاوت معنیکشی بر وزن خشک ریشه خیار )حروف مشابه بیا مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علف -7شکل 

  (.کاربردبار  ( سهIII( و )II) کاربرد(، دوبار I) کاربردبار  یک، باشد دهنده خطای استاندارد می خطوط بار نشان، >01/0LSD P آزمون
Fig. 7. Means comparison of cucumber root dry weight per pot affected by different treatments (Bars with the 

same letter do not differ significantly, LSD test P≤0.01, Error bars represent standard error of the mean, one-

time application (I), twice application (II) and (III) three-times application). 

 

توسط  فرنگی نتایج آزمایشی که روی گوجه

نشان داد که  شدانجام  (2012تکاسی و همکاران )

ترتیب در تیمارهای  ترین وزن خشک ریشه به بیش

بار،  سهبا   ثره در هکتارؤماده م گرم 20گالیفوسیت 

چنین در  (. هم27دست آمد ) به کاربردبار و دوبار  یک

ثره ؤگرم ماده م 20آزمایشی دیگر تیمار گالیفوسیت 

 ترین وزن خشک ریشه بیش کاربردبار  یک در هکتار

ثره ؤگرم ماده م 80و تیمار گالیفوسیت  فرنگی گوجه

خشک ریشه را ترین وزن  کم کاربرددوبار  در هکتار

 (. 25به خود اختصاص دادند )

( 8توجه به مقایسه میانگین )شکل  با: عملکرد خیار

 ثره در ؤگرم ماده م 20تیمارهای گالیفوسیت 

نسبت به شاهد در سطح  کاربردبار   یک و سه هکتار

 ترتیب  داری داشته و به یک درصد اختالف معنی

درصدی نسبت به شاهد  215و  247 با افزایش

ترین عملکرد خیار را در بین سایر تیمارهای  بیش

 ترین  کار رفته را به خود اختصاص دادند و کم به

سوزی را ایجاد کردند. تیمارهای  اثر گیاه

بار  یک ثره در هکتارؤگرم ماده م 75سولفوسولفورون 

 + 40+ گالیفوسیت  25و سولفوسولفورون  کاربرد

بار  سه ثره در هکتارؤگرم ماده م 50 سولفوسولفورون

و  86ترتیب با  دار شدید و به با اختالف معنی کاربرد

ترین عملکرد را  درصد کاهش نسبت به شاهد کم 81

سوزی شدیدی را بر  به خود اختصاص دادند و گیاه

 روی میزبان ایجاد کردند. 
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 آزمون، باشد دار می نگر عدم تفاوت معنیکشی بر عملکرد خیار )حروف مشابه بیا مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علف -8شکل 

01/0LSD P<.، کاربردبار  یک، باشد دهنده خطای استاندارد می خطوط بار نشان (I) کاربرد، دوبار (IIو ) (III )کاربردبار  سه.) 
Fig. 8. Means comparison of cucumber yield per pot affected by different treatments (Bars with the same letter 

do not differ significantly, LSD test P<0.01, Error bars represent standard error of the mean, one-time 

application (I), twice application (II) and (III) three-times application). 

 

آبادی و  توسط نظام شده انجام پژوهشبا توجه به 

ترین  که بیشنتایج نشان داد  (2015همکاران )

فرنگی مربوط به تیمارهای  عملکرد در محصول گوجه

ثره در ؤگرم ماده م 30سولفوسولفورون به مقدار 

(. 19لیتر در هکتار بوده ) میلی 50و گالیفوسیت  هکتار

بیان کردند  (2011اروجی و همکاران )چنین  هم

سولفوسولفورون  ثره در هکتارؤگرم ماده م 150 کاربرد

فرنگی را به دو  صورت خرد شده عملکرد گوجه به

. نتایج (23برابر تیمار شاهد بدون کنترل افزایش داد )

 داد که با نشان (2010نظری و همکاران )آزمایش 

 بعد روز 40 و 20 در سولفوسولفورون مرتبه دو کاربرد

 طور به ،ثره در هکتارؤگرم ماده م 50 دز با کارینشا از

گردید  فرنگی افزایش عملکرد گوجه باعث داری معنی

( b2005حیدر و همکاران )ی دیگر پژوهش. در (21)

سولفورون  ریم کاربردبار به این نتیجه رسیدند که دو

طور  به ،ثره در هکتارؤگرم ماده م 80میزان  به

جالیز را کاهش داد و موجب افزایش  داری گل معنی

در همین راستا (. 12گردید )فرنگی  عملکرد گوجه

بار دوکه با  کردند ( گزارش2002نظری و همکاران )

ثره در ؤگرم ماده م 50میزان  سولفوسولفورون به کاربرد

توان  می ،روز پس از انتقال نشا 40و  20در  هکتار

 . (22فرنگی را افزایش داد ) عملکرد گوجه

 

 گيري نتيجه

اثرات منفی  ،با توجه به نتایج ارزیابی چشمی

اد دلیل ایج .مشاهده شد خیار ها بر روی کش علف

وقوع تغییراتی در ، گیاهاین ها بر  کش اثرات منفی علف

طور عمده در مراحل تغییر  است که به فیزیولوژی گیاه

که گیاه  طوری دهد، به رویشی به زایشی رخ می مرحله

ها حساسیت  کش در این مراحل نسبت به علف

تواند منجر به کاهش عملکرد آن  تری یافته که می بیش

 (. 24گردد )
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دلیل حساس  بهآزمایش نشان داد که این نتایج 

تر تیمارهای گالیفوسیت  بودن خیار و اثر سمیت کم

و  کاربردبار  و سه  یک ثره در هکتارؤگرم ماده م 20

بار  یک ثره در هکتارؤگرم ماده م 40گالیفوسیت 

درصد افزایش  151و  215، 247ترتیب با  به کاربرد

نسبت به تیمار شاهد عملکرد بهتری از خود نشان 

 تری سوزی کم گیاه ،جالیز کنترل گلعالوه بر دادند و 

روی گیاه میزبان مشاهده شد. بهترین نتایج با در  مه

 عدم خسارت بهجالیز مصری و  رفتن کنترل گلنظر گ

گرم  20های گالیفوسیت  میزان کاربردگیاه میزبان، 

و  کاربردبار  و سه  یک ثره در هکتارؤماده م

بار  یک ثره در هکتارؤگرم ماده م 40گالیفوسیت 

 دست آمد. به کاربرد
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