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بررسی تأثیر غلظتهای کاهشیافته گالیفوسیت و سولفوسولفورون بر کنترل
گلجالیز مصری ( )Phelipanche aegyptiaca Pers.در خیار ()Cucumis sativus L.
محمدرضا بایگانه* ،1سیروان بابائی 2و ایرج طهماسبی

2

1دانشآموخته کارشناسیارشد گروه زراعت ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران،
 2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
تاریخ دریافت1398/06/31 :؛ تاریخ پذیرش1398/08/11 :

چکيده

1

سابقه و هدف :گلجالیز گیاهی فاقد کلروفیل و انگل مطلق ریشه گیاهان دولپهای است که دامنه پراکندگی آن بیشتر در نواحی
گرم و خشک و همچنین نواحی معتدل و نیمهخشک کشورهای مدیترانهای ،اروپای شرقی و جنوبی و خاورمیانه از جمله ایران
میباشد .کنترل علفهای هرز انگلی بهویژه گلجالیز بهدلیل کاهش عملکرد و افزایش هزینه در تولید خیار ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است .هدف از انجام این مطالعه کنترل شیمیایی گل جالیز با علفکشهای گالیفوسیت و سولفوسولفورون و تعیین
میزان مناسب و تعداد دفعات کاربرد آن بود.
مواد و روشها :این آزمایش در بهار و تابستان ( 25اردیبهشت تا پایان شهریور) سال  1397بهصورت گلدانی در فضای آزاد
مزرعه دانشگاه کردستان ،در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:
تیمار  )1شاهد آلوده به گلجالیز و بدون اعمال علفکش ،تیمارهای  2تا  )5علفکش گالیفوسیت ( 60 ،40 ،20 )SL 36%و
 80گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار کاربرد ،تیمارهای  6تا  )9علفکش سولفوسولفورون ( 75 ،50 ،25 )WG 75%و  100گرم
ماده مؤثره در هکتار یکبار کاربرد ،تیمارهای  10و  )11علفکش گالیفوسیت  20و  40گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد،
تیمارهای  12و  )13علفکش سولفوسولفورون  25و  50گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد ،تیمارهای  14تا  )16علفکش
گالیفوسیت  40 ،20و  60گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار کاربرد ،تیمارهای  17تا  )19علفکش سولفوسولفورون  50 ،25و 75
گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار کاربرد ،تیمارهای ترکیبی  20تا  )22علفکشهای سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت  20گرم
ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد ،گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون  50گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد و
سولفوسولفورون  + 50گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد و تیمارهای ترکیبی  23تا  )25علفکشهای
گالیفوسیت  + 20سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار کاربرد ،سولفوسولفورون + 25
گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون  50گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار کاربرد و گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون + 50
گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار کاربرد .اولین مرحله اعمال تیمارها  15روز بعد از سبزشدن بذرهای خیار بود و
فاصله بین دو تکرار سمپاشی  14روز بود.

* مسئول مکاتبهs.babaei@uok.ac.ir :
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یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که گیاه خیار به علفکش سولفوسولفورون نسبت به سایر عفلکشها حساسیت بیشتری
داشت کاربرد سولفوسولفورون  75گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار سمپاشی ،سولفوسولفورون  50 ،25و  75گرم ماده مؤثره در
هکتار سهبار سمپاشی ،سولفوسولفورون  + 50گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار با دوبار سمپاشی و تیمارهای ترکیبی
سهبار سمپاشی در تمام صفات مورد اندازهگیری هم در گیاه میزبان و گلجالیز نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد معنیدار
بود و با وجود کنترل گلجالیز گیاهسوزی زیادی روی گیاه میزبان بر جای گذاشتند .به همین دلیل استفاده از آنها توصیه
نمیشود .بهدلیل حساس بودن گیاه خیار و اثر سمیت کمتر تیمارهای گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار با یک و سهبار
کاربرد و گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار با یکبار کاربرد بهترتیب با  215 ،247و  151درصد افزایش نسبت به تیمار
شاهد عملکرد بهتری از خود نشان دادند و عالوه بر کنترل گلجالیز ،گیاهسوزی کمتری هم روی گیاه میزبان داشتند.
نتیجهگیری :بهطورکلی کنترل گلجالیز مصری و عدم خسارت به گیاه میزبان ،با کاربرد مقادیر گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در
هکتار یک و سهبار کاربرد و گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار با یکبار سمپاشی بهدست آمد.
واژههای کلیدی :ارزیابی چشمی ،انگل ،آپیروس ،دُز کاهش یافته ،رانداپ

مقدمه

این دوره تشکیل داده و سبب خسارت به میزبان خود

خیار با نام علمی ( )Cucumis sativusیکی از

میگردد ( .)16از بین میزبانهای مهم گلجالیز

گیاهان مورد کشت و کار معروف دنیاست که مبداء و

میتوان به آفتابگردان ،گلرنگ ،بادمجان ،گوجهفرنگی،

منشا اصلی آن کامالً مشخص و معلوم نیست ،اما به

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

احتمال زیاد بومی مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا

پیاز ،هندوانه و سایر کدوئیان و در بین درختان میوه

میباشد .خیار دارای ساقه خزنده و کشیده میباشد (.)5

به انار ،بادام و غیره اشاره کرد (.)14

گلجالیز ( )Phelipanche spp.انگل کامل ریشه

ایزنبرگ و همکاران ( )2007کاربرد مقادیر 37/5

برخی از گیاهان دولپهای بوده که فاقد برگ و کلروفیل

و  75گرم ماده مؤثره در هکتار سولفوسولفورون را بر

است و ضمن تامین نیازهای آب و مواد غذایی خود

روی شاخساره گوجهفرنگی برای کنترل گلجالیز

1

از گیاه میزبان ،باعث کاهش رشد ،عملکرد و پژمردگی

پیشنهاد کردند ( .)6در مطالعهای دیگر ایزنبرگ و

گیاه میگردد ( .)16بیشترین خسارت به گیاه میزبان

همکاران ( )2003بیان کردند که کاربرد سولفوسولفورون

توسط گلجالیز ،قبل از ظهور ساقه ایجاد میشود از

بهمیزان  50و  100گرم در هکتار بهترتیب در  14و

اینرو کنترل مؤثر آن ،در مرحله زیرزمینی این گیاه

 42روز پس از کاشت گوجهفرنگی ،مانع پیدایش

بسیار مهم است ( .)6بذر گلجالیز میتواند بیش از

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

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

آزمایش تکاسی و همکاران ( )2012همه تیمارهای

کنترل گلجالیز ،ارتباط تنگاتنگ زیستی با گیاهان

حاوی گالیفوسیت توانستند گلجالیز را کاهش دادند

میزبان میباشد که امکان مبارزه شیمیایی را بسیار

اما مقادیر باالی گالیفوسیت باعث ایجاد خسارت به

مشکل و در مواردی غیرممکن میسازد ( .)2بخش

گوجهفرنگی شد .در این آزمایش بهترین نتایج ،با

عمده زندگی این گیاه در خاک و از نظر پنهان است

کاربرد  40گرم ماده مؤثره در هکتار با سهبار کاربرد و

بهطوریکه بالغ بر  90درصد وزن خشک خود را در
1- P. aegyptiaca
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 60گرم ماده مؤثره در هکتار یک ،دو و سهبار کاربرد

با توجه به پژوهشهای انجام شده در سرتاسر

بهدست آمد ( .)27با توجه به مطالعات انجام شده

دنیا ،تاکنون مطالعهای در زمینه کنترل شیمیایی

نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که با تکرار کاربرد

گلجالیز و کاهش خسارت آن روی گیاه خیار انجام

میزانهای کاهش یافته گالیفوسیت میتوان به کنترل

نشده است ،هدف از انجام این مطالعه کنترل شیمیایی

بهتر گلجالیز در بسیاری از محصوالت دست یافت

گلجالیز با علفکشهای گالیفوسیت و سولفوسولفورون

( 8و  .)10پژوهشهای بابایی و همکاران ()2009

و تعیین میزان مناسب و تعداد دفعات کاربرد این

نشان داد که عالوه بر مبارزه شیمیایی میتوان با

علفکشها بود.

استفاده از گیاهان تله مانند (کنجد ،کتان و لوبیای
مواد و روشها

چشمبلبلی) ( )3و همچنین کودهای نیتروژن مانند
سولفات آمونیوم میتوان باعث کاهش اتصال و رشد

این آزمایش بهصورت گلدانی و در فضای آزاد

گلجالیز و همچنین بهبود عملکرد گوجهفرنگی

مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در روستای

نسبت به شاهد دارای گلجالیز شد ( .)4طبق آزمایش

دوشان ،با مختصات طول جغرافیایی  35درجه و 15

فروزش ( )2008کاربرد علفکش گالیفوسیت

دقیقه شمالی و  47درجه و  1دقیقه شرقی در سال

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

 1397به اجرا درآمد .این منطقه دارای آب و هوای

ماده مؤثره در هکتار در  40 ،30و  50روز پس از

سرد و نیمهخشک و متمایل به مرطوب است..

انتقال نشاء ،موجب کنترل مطلوب اندام هوایی و

بارندگی ساالنه بهطور متوسط  500میلیمتر است.

زیرزمینی گلجالیز تحت شرایط گلخانهای در

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی

گوجهفرنگی گردید ( .)9در پژوهشی دیگر عبدالقادر

در چهار تکرار اجرا شد .میزان علفکشهایی که در

و الماگی ( )2007گزارش کردند که کاربرد 50

این آزمایش به عنوان تیمار مورد استفاده قرار گرفتند،

میلیلیتر در هکتار گالیفوسیت بهصورت یکبار

عبارت بودند از :تیمار  )1شاهد آلوده به گلجالیز و

کاربرد 10 ،روز بعد از انتقال نشاء گوجهفرنگی بهطور

بدون اعمال علفکش ،تیمارهای  2تا  )5علفکش
1

معنیداری گلجالیز را میتواند کاهش داده و موجب

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

افزایش عملکرد گوجهفرنگی شود ( .)1با توجه به

مؤثره در هکتار با یکبار کاربرد آن ،تیمارهای  6تا )9
2

نتایج نظامآبادی و همکاران ( )2010میتوان با کاربرد

علفکش سولفوسولفورون (،50 ،25 )WG 75%

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

 75و  100گرم ماده مؤثره در هکتار با یکبار کاربرد،

پس از سبزشدن سیبزمینی ،گلجالیز را  77درصد در

تیمارهای  10و  )11علفکش گالیفوسیت  20و 40

سیبزمینی کنترل کرد اما این کار می تواند اثر سو بر

گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد ،تیمارهای 12

غدههای سیبزمینی وارد نماید .)20( .در پژوهشی

و  )13علفکش سولفوسولفورون  25و  50گرم ماده

دیگر نظامآبادی و همکاران ( )2015گزارش کردند که

مؤثره در هکتار با دوبار کاربرد ،تیمارهای  14تا )16

کاربرد گالیفوسیت  50میلیلیتر در هکتار  40 ،30و

علفکش گالیفوسیت  40 ،20و  60گرم ماده مؤثره

 50روز پس از نشاکاری گوجهفرنگی سبب  51درصد

در هکتار با سهبار کاربرد ،تیمارهای  17تا )19

کاهش تراکم گلجالیز و همچنین کاهش  52درصدی
1- Roundup
2- Apyrus

وزن خشک گلجالیز را ایجاد کرد (.)19
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علفکش سولفوسولفورون  50 ،25و  75گرم ماده

شدند .بعد از یک هفته پتریدیشها از داخل دستگاه

مؤثره در هکتار سهبار کاربرد ،تیمارهای ترکیبی  20تا

خارج شدند و محتوای هر پتریدیش با  20سانتیمتر

 )22علفکشهای سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت

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

 20گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد،

گلدانها آلوده و برای کشت آماده شدند .در داخل هر

گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون  50گرم

گلدان چهار عدد بذر خیار در عمق دو تا سه

ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد و سولفوسولفورون

سانتیمتری خاک کاشته شد .بعد از رویش بذرها و

 + 50گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار

استقرار کامل گیاه در هر گلدان بوتههای قویتر را

کاربرد و تیمارهای ترکیبی  23تا  )25علفکشهای

حفظ و بوتههای ضعیف حذف گردیدند بهطوریکه

گالیفوسیت  + 20سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت

در داخل هر گلدان فقط دو بوته خیار باقی ماند.

 40گرم ماده مؤثره در هکتار سه بار کاربرد،

سمپاشی بر اساس تیمارهای ارائه شده با استفاده از

سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون

سمپاش پشتی شارژی مجهز به نازل سیالبی (شرهای)
و با فشار  2تا  2/5بار (کالیبره شده بر اساس کاربرد

 50گرم ماده مؤثره در هکتار سه بار کاربرد و

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

گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون  + 50گالیفوسیت

کاربرد گالیفوسیت بین  4تا  12لیتر در هکتار بسته

 40گرم ماده مؤثره در هکتار با سه بار کاربرد.

به نوع علفهرز بود .همچنین میزان کاربرد

رقم خیار مورد استفاده در این آزمایش

سولفوسولفورون  26/6گرم همراه با یک لیتر

 ،Beit Alpha 300 F-1 Hybبود که بذور آن دارای

سورفکتانت غیریونی در هکتار است .اولین اعمال

خلوص  99درصد و قدرت جوانهزنی  85درصد بود.

تیمار علفکش  15روز بعد از سبزشدن کامل بذرها

این آزمایش بهصورت گلدانی و در فضای آزاد انجام

در گلدان انجام شد و مراحل بعدی تکرار سمپاشی با

شد .برای کاشت بذرها از گلدانهایی با حجم  14لیتر

فاصله  14روز یکبار انجام شد .پس از اعمال تیمارها

و قطر دهانه  33سانتیمتر و ارتفاع  36سانتیمتر

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

استفاده شد .برای پر کردن گلدانها از خاک مزرعه

سمپاشی ارزیابی چشمی بر اساس روش استاندارد

(پس از استریل کردن به روش آفتابدهی مرطوب) و

انجمن علوم علفهرز اروپا ( 1)EWRSموسوم به

کود حیوانی به نسبت حجمی مساوی استفاده گردید.

 2EWRCبرای ارزیابی تأثیر علفکشها روی گیاه

جهت آمادهسازی بذور گلجالیز تعداد  100پتریدیش

زراعی و علفهای هرز انجام گرفت و درصد

تهیه شد .قبل از شروع کار پتریدیشها ضدعفونی و

گیاهسوزی خیار محاسبه گردید.

شسته شدند ،سپس پتریدیشها تا نیمه از خاک

صفاتی که در این آزمایش اندازهگیری شدند

مزرعه پر شدند و در هر پتریدیش یک گرم از بذر

عبارت بودند از :ارزیابی چشمی ،وزن خشک اندام

گلجالیز ریخته شد و با خاک مخلوط گردید .در ادامه

هوایی بوته و ریشه خیار ،عملکرد ،تعداد ساقه

روی سطح خاک پتریدیشها مرطوب و در داخل
دستگاه ژرمیناتوری با دمای  20درجه سانتیگراد قرار

گلجالیز ،وزن خشک ساقه و غدههای گلجالیز و

داده شدند .پتریدیشها بهمدت یک هفته در داخل

تعداد غده گلجالیز.

دستگاه باقی ماندند و در طول مدت آمادهسازی هر
دو روز یکبار سطح خاک پتریدیشها مرطوب

1- European Weed Science Research Society
2- European weed research council
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تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SAS

گرم ماده مؤثره در هکتار با دوبار کاربرد ،گالیفوسیت

انجام شد و میانگینهای حاصل نیز با استفاده از

 40گرم ماده مؤثره در هکتار با دوبار کاربرد،

آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDمقایسه شدند.

سولفوسولفورون  100گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار

همچنین جهت رسم نمودارها از نرمافزار Excel

کاربرد ،گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون  50گرم

استفاده گردید.

ماده مؤثره در هکتار با دوبار کاربرد مربوط بود .اثر
گیاهسوزی که این تیمارها بر روی خیار داشتند بین
 62تا  84درصد بوده است (شکل .)1

نتایج و بحث
اثرات گیاهسوزی تیمارهای علفکش روی گیاه

بعد از تیمارهای فوق بیشترین اثرات گیاهسوزی

خیار :بهدلیل حجم زیاد دادههای ارزیابی چشمی

(خسارت متوسط) روی گیاه خیار بهترتیب تیمارهای

گیاهسوزی روی خیار( ،شکل  )1تنها نمودار ارزیابی

گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار

 30روز پس از سمپاشی رسم گردید.

کاربرد ،سولفوسولفورون  25گرم ماده مؤثره در هکتار

با توجه به مقایسه میانگین ارزیابی چشمی (شکل

دوبار کاربرد ،گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در

 )1بیشترین اثرات گیاهسوزی (در حد نابودی کامل و

هکتار سهبار کاربرد ،گالیفوسیت  80گرم ماده مؤثره

نابودی کامل گیاه) روی گیاه خیار بهترتیب در

در هکتار یکبار کاربرد ،سولفوسولفورون  50گرم

تیمارهای سولفوسولفورون  75گرم ماده مؤثره در

ماده مؤثره در هکتار یکبار کاربرد ،سولفوسولفورون

هکتار با سهبار کاربرد ،سولفوسولفورون + 50

 50گرم ماده مؤثره در هکتار دوبار کاربرد و مربوط

گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار با دوبار

است .اثر گیاهسوزی (خسارت متوسط) که این

کاربرد آن ،گالیفوسیت  + 40سولفوسولفورون + 50

تیمارها بر روی خیار گذاشتند ،بین  56تا  59درصد

گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار

بوده است (شکل .)1

کاربرد ،سولفوسولفورون  75گرم ماده مؤثره در هکتار

پس از تیمارهای فوق تیمارهای سولفوسولفورون

یکبار کاربرد ،سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت 40

 25گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار کاربرد،

 +سولفوسولفورون  50گرم ماده مؤثره در هکتار با

گالیفوسیت  60گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار

سهبار کاربرد و سولفوسولفورون  50گرم ماده مؤثره

کاربرد و گالیفوسیت  60گرم ماده مؤثره در هکتار

در هکتار سهبار کاربرد مشاهده شد .اثر گیاهسوزی در

یکبار کاربرد اثر گیاهسوزی کمی شدید ولی ناپایدار

این تیمارها در حد نابودی کامل و نابودی کامل بوده

بر روی گیاه خیار داشتند و خسارتی بین  28تا 37

و بین  87تا  100درصد روی خیار خسارت ایجاد

درصد بر روی خیار ایجاد کردند.
تیمارهای گالیفوسیت  20و  40گرم ماده مؤثره

کردند.
پس از تیمارهای فوق ،بیشترین اثرات گیاهسوزی

در هکتار یکبار کاربرد و گالیفوسیت  20گرم ماده

(خسارت سنگین و بسیار سنگین) بر روی خیار

مؤثره در هکتار سهبار کاربرد بدون اثرات گیاهسوزی

بهترتیب تیمارهای گالیفوسیت  + 20سولفوسولفورون

یا خسارت و رنگپریدگی بسیار کمی بر روی خیار

 + 25گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار

ایجاد کردند و گیاهسوزی بین صفر تا  9درصد

کاربرد ،سولفوسولفورون  25گرم ماده مؤثره در هکتار

بر روی خیار بر جای گذاشتند.

سهبار کاربرد ،سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت 20
267

نشریه پژوهشهاي توليد گياهي جلد ( ،)27شماره (1399 )1

شکل  -1مقایسه میانگین ارزیابی چشمی اثرات گیاهسوزی تیمارهای علفکش  30روز پس از سمپاشی روی گیاه خیار (در هر ستون
حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار بر اساس آزمون  )P≤0/01( LSDمیباشند ،خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد،
یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو ( )IIIسهبار کاربرد).
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).

صفات گلجالیز

بیشترین تعداد ساقه گلجالیز را داشته و خسارت

تعداد ساقه گلجالیز :با توجه به نمودار مقایسه

زیادی بر روی گیاه میزبان ایجاد کرد.

میانگینها (شکل  )2مشاهده گردید .تیمارهای

با توجه به وضعیت گیاه میزبان در تیمارهای فوق

گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار یک و سهبار

بهنظر میرسد که این تیمارها با جلوگیری از تشکیل

کاربرد و گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار بار

ساقه گلدهنده در گلجالیز ،اثر مثبتی در کنترل این

یکبار کاربرد با هم اختالف معنیداری نداشتند ،اما

انگل داشتند و از رشد و تکثیر آن جلوگیری نمودند.

نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد اختالف

احتمال دارد تیمارهایی که در حضور آنها گلجالیز

معنیدار داشتند و بهترتیب با  81 ،83و  79درصد

ساقه بیشتری دارد ،مواد غذایی بیشتری در اختیار

کاهش تعداد ساقه گلجالیز نسبت به تیمار شاهد

انگل قرار دهند و رابطه بین میزبان و انگل بیشتر به

کنترل خوبی نشان دادند و نسبت به سایر تیمارها

نفع انگل باشد .اما تیمارهایی که در حضور آنها

خسارت کمتری به گیاه میزبان ایجاد کردند .تعدادی

گلجالیز تعداد ساقه کمتری دارد ،مواد غذایی

از تیمارها با وجود اینکه باعث تشکیل کمترین تعداد

بیشتری در اختیار میزبان قرار میگیرد و رابطه بین

ساقه گلجالیز شدند ،اما بیشترین گیاهسوزی را بر

میزبان و انگل بیشتر به نفع میزبان میباشد (.)17

روی گیاه میزبان به وجود آوردند .تیمار شاهد
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شکل  -2مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکشی بر تعداد ساقه گلجالیز (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد آزمون
 ،LSD P<0/01خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد ،یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو ( )IIIسهبار کاربرد).
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, onetime application (I), twice application (II) and (III) three-times application).

هرشنهورن و همکاران ( )2009بیان کردند که

گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار یک و سهبار

کاربرد شاخ و برگی علفکشهای سولفونیل اوره

کاربرد و گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار

بهصورت خردشده میتواند کنترل مؤثری از گلجالیز

یکبار کاربرد با هم تفاوت معنیدار نداشتند اما در

را در گوجهفرنگی فراهم کند از اینرو سهبار کاربرد

سطح یک درصد با تیمار شاهد اختالف معنیدار

سولفوسولفورون را بهمیزان  37/5-75گرم ماده مؤثره

داشتند و بهترتیب با کاهش  87 ،89و  87درصدی

در هکتار برای کنترل گلجالیز در گوجهفرنگی توصیه

نسبت به تیمار شاهد کمترین وزن خشک ساقه

کردند ( .)13نتایج آزمایش حیدر و همکاران

گلجالیز را به خود اختصاص دادند عالوه بر این اثر

( )2005aدر محصول سیبزمینی نشان داد یکبار و

گیاهسوزی کمی بر گیاه میزبان بر جای گذاشتند.

دوبار کاربرد علفکش ریمسولفورون بین  20تا 50

بعضی از تیمارها با وجود اینکه باعث تشکیل

گرم ماده مؤثره در هکتار توانست تعداد ساقه گلجالیز

کمترین وزن خشک ساقه گلجالیز شدند اما بیشترین

را نسبت به شاهد کاهش دهد (.)11

گیاهسوزی را بر روی گیاه میزبان به وجود آوردند.

وزن خشک ساقه گلجالیز :با توجه به مقایسه

تیمار شاهد بدون اعمال علفکش بیشترین وزن

میانگین (شکل  )3مشاهده شد که تیمارهای

خشک ساقه گلجالیز را به خود اختصاص داده است.
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شکل  -3مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکشی بر وزن خشک ساقه گلجالیز (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد،
آزمون ( )LSD P<0/01خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد ،یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو ( )IIIسهبار کاربرد).
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).

نظامآبادی و همکاران ( )2016بیان کردند که نتایج

تعداد غده گلجالیز :با توجه به مقایسه میانگین

حاصل در دو سال آزمایش نشاندهنده تأثیر بهتر تیمار

(شکل  )4مشاهده میشود که تیمارهای گالیفوسیت

گالیفوسیت  50و  100میلیلیتر ماده تجاری و

 20گرم ماده مؤثره در هکتار سه و یکبار کاربرد و

سولفوسولفورون  35و  50گرم ماده تجاری در هکتار

گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار

 30 ،20و  40روز پس از سبزشدن سیبزمینی تراکم

کاربرد با هم اختالف معنیداری نداشتند اما در سطح

و وزن خشک ساقه گلجالیز را کاهش دادند (.)18

یک درصد با تیمار شاهد اختالف معنیدار نشان دادند

نتایج پژوهشهای نظامآبادی و همکاران ()2015

و بهترتیب با  80 ،84و  78درصد کاهش تعداد غده

نشان داده که کاربرد سولفوسولفورون با  30گرم ماده

گلجالیز نسبت به تیمار شاهد بهترین نتیجه را

تجاری در هکتار و گالیفوسیت  50میلیلیتر در هکتار

بهدست آوردند و اثر گیاهسوزی کمتری در گیاه

در  40 ،30و  50روز پس از نشاکاری تراکم و وزن

میزبان بر جای گذاشتند .تیمار شاهد بدون اعمال

خشک ساقه گلجالیز را کاهش میدهد ( .)19همچنین

علفکش در بین سایر تیمارها بیشترین تعداد غده

نتایج آزمایشهای کازرونیمنفرد و همکاران ()2009

گلجالیز را به خود اختصاص داده است .بعضی از

نشان داد که کاربرد  75گرم سولفوسولفورون در

تیمارها با وجود اینکه کمترین تعداد غده را داشتند

هکتار دوبار در  20و  40روز بعد از نشاکاری

اما خسارت شدیدی به گیاه میزبان وارد ساختند.

گوجهفرنگی منجر به کاهش معنیدار تراکم و وزن
خشک گلجالیز شد (.)15
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شکل  -4مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکشی بر تعداد غده گلجالیز (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد ،آزمون
 ،LSD P<0/01خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد ،یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو ( )IIIسهبار کاربرد).
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).

وزن خشک غده گلجالیز :با توجه به مقایسه

وزن خشک غده گلجالیز را به خود اختصاص دهند.

میانگینها (شکل  )5مشاهده میشود که تیمارهای

تعدادی از تیمارها با وجود اینکه کمترین وزن

گالیفوسیت  40گرم ماده مؤثره در هکتار با یکبار

خشک غده گلجالیز را داشتند و از تغذیه گلجالیز از

کاربرد و گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار

گیاه میزبان جلوگیری کردند اما در عینحال بیشترین

یک و سه بار کاربرد با هم اختالف معنیداری نداشتند

خسارت را به گیاه میزبان وارد کردند .تیمار شاهد که

اما در سطح یک درصد با تیمار شاهد اختالف

هیچ عامل محدودکنندهای در آن استفاده نشده بود

معنیدار نشان دادند و بهترتیب با  87 ،88و  86درصد

بیشترین وزن خشک غده گلجالیز را به خود

کاهش نسبت به تیمار شاهد توانستند کمترین میزان

اختصاص داده است.
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شکل  -5مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکشی بر وزن خشک غده گلجالیز (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد،
آزمون  ،LSD P<0/01خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد ،یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو ( )IIIسهبار کاربرد).
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).

تکاسی و همکاران ( )2014نشان دادند که با در

صفات مورد بررسی خیار

نظر گرفتن سالمت بوته گوجهفرنگی و کنترل

وزن خشک اندام هوایی بوته خیار :با توجه به مقایسه

گلجالیز ،تیمارهای  40 ،20یک ،دو و سهبار کاربرد و

میانگین دادهها (شکل  )6مشاهده میشود که تیمارهای

 60یکبار کاربرد تیمارهای مؤثرتری بودند که ضمن

گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار یک و سهبار
کاربرد نسبت به هم اختالف معنیداری نداشتند اما نسبت

کاهش وزن خشک غده گلجالیز به گوجهفرنگی هم

به تیمار شاهد در سطح یک درصد اختالف معنیداری

صدمه نزدند ( .)25بنابر نتایج آزمایش انجام گرفته

نشان دادند و بهترتیب با  177و  142درصد افزایش نسبت

توسط تکاسی و همکاران ( )2013کاربرد علفکش

به تیمار شاهد بیشترین وزن خشک اندام هوایی خیار را

ریمسولفورون وزن خشک غده گلجالیز نسبت به

به خود اختصاص دادند و کمترین اثر گیاهسوزی را بر

شاهد در سطح  5درصد بهطور معنیداری کاهش

روی میزبان داشتند .تیمار سولفوسولفورون  75گرم ماده

مییابد اما علفکش ریمسولفورون در دُزهای 50 ،25

مؤثره در هکتار سهبار کاربرد نسبت به تیمار شاهد
اختالف معنیداری در سطح یک درصد نشان داد و

و  75گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار کاربرد بهترتیب

مشخص گردید که این تیمار با کاهش  83درصدی

بیشترین وزن خشک غده گلجالیز را داشتند و

نسبت به تیمار شاهد کمترین تأثیر را در بین سایر

نتوانستند گلجالیز را کنترل کنند (.)26

تیمارها بر روی کنترل گلجالیز داشته است و
گیاهسوزی شدیدی بر روی میزبان بر جای گذاشت.
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شکل  -6مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکشی بر وزن خشک اندام هوایی بوته خیار (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت
معنیدار میباشد ،آزمون  ،LSD P<0/01خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد ،یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو
( )IIIسهبار کاربرد).
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).

تکاسی و همکاران ( )2012گزارش نمودند که

یکبار کاربرد و گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در

تیمارهای گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار

هکتار سهبار کاربرد نسبت به شاهد اختالف

یک ،دو و سهبار کاربرد و گالیفوسیت  40گرم ماده

معنیداری در سطح یک درصد نشان دادند .تیمار

مؤثره در هکتار دو و سهبار کاربرد و گالیفوسیت 60

گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار

گرم ماده مؤثره در هکتار دو و سهبار کاربرد وزن

کاربرد با  120درصد افزایش وزن خشک ریشه نسبت

خشک شاخساره گوجهفرنگی را به خود اختصاص

به شاهد مؤثرترین علفکش نسبت به سایر

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

علفکشهای بهکار رفته میباشد و تأثیر خوبی در

گوجهفرنگی نشان داده شد که تیمار  40گرم ماده

کنترل گلجالیز داشته و گیاه خیار توانسته ساختار

مؤثره در هکتار با یکبار کاربرد ،بیشترین وزن

ریشه خود را به خوبی توسعه دهد و گیاهسوزی کمی

خشک شاخساره و تیمار  80گرم ماده مؤثره در هکتار

را بر جای گذاشتند .تیمار سولفوسولفورون  75گرم

دوبار کاربرد کمترین وزن خشک شاخساره داشتند

ماده مؤثره در هکتار سهبار کاربرد با اختالف معنیدار

(.)25

و کاهش  75درصدی وزن خشک ریشه نسبت به

وزن خشک ریشه خیار (فاقد غده گلجالیز) :با

تیمار شاهد ،حداقل توسعه ساختار ریشه را در بین

توجه به مقایسه میانگینها (شکل  )7تیمارهای

سایر تیمارها داشته است و گیاهسوزی زیادی نیز

گالیفوسیت  40 ،20و  60گرم ماده مؤثره در هکتار

ایجاد کرده بود.
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شکل  -7مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکشی بر وزن خشک ریشه خیار (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد،
آزمون  ،LSD P<0/01خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد ،یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو ( )IIIسهبار کاربرد).
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, onetime application (I), twice application (II) and (III) three-times application).

نتایج آزمایشی که روی گوجهفرنگی توسط

یک درصد اختالف معنی داری داشته و بهترتیب

تکاسی و همکاران ( )2012انجام شد نشان داد که

با افزایش  247و  215درصدی نسبت به شاهد

بیشترین وزن خشک ریشه بهترتیب در تیمارهای

بیش ترین عملکرد خیار را در بین سایر تیمارهای

گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در هکتار با سهبار،

به کار رفته را به خود اختصاص دادند و کمترین

یکبار و دوبار کاربرد بهدست آمد ( .)27همچنین در

اثر

تیمارهای

آزمایشی دیگر تیمار گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره

سولفوسولفورون  75گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار

در هکتار یکبار کاربرد بیشترین وزن خشک ریشه

کاربرد و سولفوسولفورون  + 25گالیفوسیت + 40

گوجهفرنگی و تیمار گالیفوسیت  80گرم ماده مؤثره

سولفوسولفورون  50گرم ماده مؤثره در هکتار سهبار

در هکتار دوبار کاربرد کمترین وزن خشک ریشه را

کاربرد با اختالف معنیدار شدید و بهترتیب با  86و

به خود اختصاص دادند (.)25

 81درصد کاهش نسبت به شاهد کم ترین عملکرد را

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

به خود اختصاص دادند و گیاهسوزی شدیدی را بر

تیمارهای گالیفوسیت  20گرم ماده مؤثره در

روی میزبان ایجاد کردند.

هکتار یک و سه بار کاربرد نسبت به شاهد در سطح
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شکل  -8مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکشی بر عملکرد خیار (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنیدار میباشد ،آزمون
 ،LSD P<.0/01خطوط بار نشاندهنده خطای استاندارد میباشد ،یکبار کاربرد ( ،)Iدوبار کاربرد ( )IIو ( )IIIسهبار کاربرد).
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).

با توجه به پژوهش انجامشده توسط نظامآبادی و

معنیداری گلجالیز را کاهش داد و موجب افزایش

همکاران ( )2015نتایج نشان داد که بیشترین

عملکرد گوجهفرنگی گردید ( .)12در همین راستا

عملکرد در محصول گوجهفرنگی مربوط به تیمارهای

نظری و همکاران ( )2002گزارش کردند که با دوبار

سولفوسولفورون به مقدار  30گرم ماده مؤثره در

کاربرد سولفوسولفورون بهمیزان  50گرم ماده مؤثره در

هکتار و گالیفوسیت  50میلیلیتر در هکتار بوده (.)19

هکتار در  20و  40روز پس از انتقال نشا ،میتوان

همچنین اروجی و همکاران ( )2011بیان کردند

عملکرد گوجهفرنگی را افزایش داد (.)22

کاربرد  150گرم ماده مؤثره در هکتار سولفوسولفورون
نتيجهگيري

بهصورت خرد شده عملکرد گوجهفرنگی را به دو
برابر تیمار شاهد بدون کنترل افزایش داد ( .)23نتایج

با توجه به نتایج ارزیابی چشمی ،اثرات منفی

آزمایش نظری و همکاران ( )2010نشان داد که با

علفکشها بر روی خیار مشاهده شد .دلیل ایجاد

کاربرد دو مرتبه سولفوسولفورون در  20و  40روز بعد

اثرات منفی علفکشها بر این گیاه ،وقوع تغییراتی در

از نشاکاری با دز  50گرم ماده مؤثره در هکتار ،بهطور

فیزیولوژی گیاه است که بهطور عمده در مراحل تغییر

معنیداری باعث افزایش عملکرد گوجهفرنگی گردید

مرحله رویشی به زایشی رخ میدهد ،بهطوریکه گیاه

( .)21در پژوهشی دیگر حیدر و همکاران ()2005b

در این مراحل نسبت به علفکشها حساسیت

به این نتیجه رسیدند که دوبار کاربرد ریمسولفورون

بیشتری یافته که میتواند منجر به کاهش عملکرد آن

بهمیزان  80گرم ماده مؤثره در هکتار ،بهطور

گردد (.)24
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 بهترین نتایج با در.هم روی گیاه میزبان مشاهده شد

نتایج این آزمایش نشان داد که بهدلیل حساس

نظر گرفتن کنترل گلجالیز مصری و عدم خسارت به

بودن خیار و اثر سمیت کمتر تیمارهای گالیفوسیت

 گرم20  کاربرد میزانهای گالیفوسیت،گیاه میزبان

 گرم ماده مؤثره در هکتار یک و سهبار کاربرد و20

ماده مؤثره در هکتار یک و سهبار کاربرد و

 گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار40 گالیفوسیت

 گرم ماده مؤثره در هکتار یکبار40 گالیفوسیت

 درصد افزایش151  و215 ،247 کاربرد بهترتیب با

.کاربرد بهدست آمد

نسبت به تیمار شاهد عملکرد بهتری از خود نشان
 گیاهسوزی کمتری،دادند و عالوه بر کنترل گلجالیز
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