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به منظور بررسي امكان كنترل گل جاليز ) (Orobanche aegyptiaca L.در گوجه فرنگي ) (Lycopersicon esculentum L.با
استفاده از برخي علفكش ها و مقادير مختلف كود نيتروژنه آزمايشي در قالب طرح كرتهاي خرد شده و طرح پايه بلوكهاي كامال تصادفي
شامل سه كرت اصلي (كود سولفات آمونيوم معادل  666كيلوگرم در هكتار ،كود اوره معادل  466كيلوگرم در هكتار ،بدون كود) و هفت
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كرت فرعي (علفكش هاي ريم سولفورون  1/6و  16گرم ماده موثره در هكتار ،سولفوسولفورون  13/1و  31/6گرم ماده موثره در هكتار،
مت سولفورون متيل  +سولفوسولفورون  34گرم ماده موثره در هكتار ،گليفوسيت  46/6ميلي ليتر ماده موثره در هكتار ،بدون علفكش) در
چهار تكرار در سال  1330در شهرستان ساوجبالغ انجام گرفت .هريك از كودها در سه مرحله قبل از كاشت ،ابتداي ميوه دهي و ابتداي
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گلدهي مورد استفاده قرار گرفتند .هر يك از علفكش ها به صورت پس رويشي و در  26 ،36و  66روز پس از انتقال نشاء مورد استفاده
قرار گرفتند .نتايج نشان داد كه علف كش گليفوسيت  46/6ميلي ليتر در هكتار موجب كنترل مطلوب گل جاليز گرديد و هيچ گونه
خسارتي را بر روي گوجه فرنگي ايجاد نكرد .كاربرد علف كش هاي ريم سولفورون  1/6و  16گرم ماده موثره در هكتار ،سولفوسولفورون

A

 13/1و  31/6گرم ماده موثره در هكتار و مت سولفورون متيل  +سولفوسولفورون  34گرم ماده موثره در هكتار هيچ گونه تاثيري را در
كنترل گل جاليز به جاي نگذاشت .كاربرد كودهاي اوره و سولفات آمونيوم به تنهايي و همراه با علف كش ها نيز تاثيري را در كاهش
خسارت اين انگل نداشت.
واژه هاي كلیدي :گل جاليز ،علفكش ،كود نيتروژنه ،اثر متقابل كود و علفكش.
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رشد گل جاليز گونه  O. crenataگرديد
) 1991كاربرد كود سولفات آمونيوم به مقدار  2گرم در يك
كيلوگرم خاك موجب كاهش خسارت گل جاليز گونه O
 .ramosaدر گوجه فرنگي گرديد ).(Abu-Irmaileh, 1981
كاربرد كود سولفات آمونيوم به مقدار  3ميكرو موالر در
تركيب با يك نيتريفيكاسيون بازدارنده در طي مرحله
آماده سازي درصد جوانه زني گل جاليز گونه O. ramosa
را كاهش داد ) .(Vanhezewijk and Verkleij, 1996هدف
از اين آزمايش بررسي امكان كنترل تلفيقي گل جاليز در
گوجه فرنگي با استفاده از علفكش هاي پس رويشي
مختلف و همچنين ارزيابي تاثير كودهاي نيتروژنه بر
كاهش خسارت گل جاليز بود.
.(Pieterse,

مقدمه
گل جاليز ) (O. aegyptiaca L.يكي از مهمترين علف هاي
هرز انگلي گوجه فرنگي محسوب مي شود كه ساالنه
خسارت قابل توجهي به اين محصول وارد مي كند
) .(Dermikan and Nemli, 1994روشهاي مختلف كنترل،
تا كنون نتيجه مطلوبي در كنترل گل جاليز به همراه
نداشته اند .اما به نظر مي رسد مبارزه تلفيقي با اين انگل
ريشه مي تواند منجر به يك روش قابل قبول در كنترل
گل جاليز شود .نتايج يك تحقيق حاكي از اين بود كه
كاربرد علفكش ريم سولفورون به صورت پس رويشي به
مقدار  14/6گرم ماده موثره در هكتار در سيب زميني
) (Solanum tuberosum L.موجب كنترل مطلوب گل
جاليز مصري گرديد و هيچ گونه خسارتي را بر روي گياه
زراعي ايجاد نكرد ) .(Goldwasser et al., 2001همچنين
كاربرد علفكش سولفوسولفورون به صورت پس رويشي و
به مقدار  66گرم ماده موثره در هكتار و در  43 ،12و 24
روز بعد از انتقال نشاء گوجه فرنگي موجب كنترل مطلوب
گل جاليز مصري تحت شرايط گلخانه اي گرديد
) .(Eizenberg et al., 2004عالوه بر اين كاربرد علفكش
ريم سولفورون به مقدار  14/6گرم ماده موثره در هكتار به
صورت پس رويشي و در ادامه استفاده از علفكش
گليفوسيت به مقدار  166گرم ماده موثره در هكتار موجب
كنترل مطلوب گل جاليز گونه  O. ramosaدر سيب
زميني گرديد ) .(Haidar et al., 2005در كنترل زراعي اين
انگل استفاده از كودهاي شيميايي به دليل تقويت ميزبان،
موثر بودن بر روي فيزيولوژي گياه ميزبان (كاربرد كود
نيتروژنه موجب افزايش پتانسيل اسمزي شيره سلولي
ميزبان شده و در نتيجه موجب جلوگيري از انتقال مواد
آلي از آوند آبكش ميزبان به انگل و در نهايت موجب
كاهش زندگي انگلي گل جاليز مي شود) و نكروزه كردن
اتصاالت انگل بر روي ميزبان در كنترل گل جاليز موثر
است ( Abu-Irmaileh, 1981; Westwood and Foy,
 .)1999; Yaduraju and Prabhakara Setty, 1979كاربرد
 2ميكرو موالر نيتروژن در فرم آمونيوم يا اوره در طي
مرحله آماده سازي (قرار گرفتن بذور گل جاليز از چند روز
تا چند هفته در دما و رطوبت مناسب به منظور دريافت
مواد محرك جوانه زني ) (Minbashi Moeini, 2007و
جوانه زني گل جاليز موجب كاهش درصد جوانه زني و
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مواد و روش ها
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به منظور ارزيابي كارآيي علفكش ها و كودهاي نيتروژنه و
امكان كنترل گل جاليز ) (O. aegyptiaca L.در مزارع
گوجه فرنگي آزمايشي در مزرعه اي كه سابقه آلودگي
بااليي به گل جاليز داشت واقع در بخش تنكمان در
شهرستان ساوجبالغ در سال  1330انجام گرفت .به منظور
اطمينان از يك دست بودن نشاها و انتقال راحت آنها ابتدا
خزانهاي با واريته  Petoseedدر همان منطقه ايجاد گرديد.
مزرعه مورد آزمايش داراي خاك با بافت لومي ،اسيديته
برابر ،3/26ميزان ماده آلي برابر با  6/04درصد ،نيتروروژن
كل معادل  6/61درصد ،قابليت هدايت الكتريكي معادل
 6/603دسي زيمنس بر متر بود  .سپس عمليات آماده
سازي زمين شامل (شخم بهاره ،لولر و ديسك) در دو هفته
قبل از انتقال نشاها به زمين اصلي انجام گرفت .روش
كاشت به صورت نشايي بود و انتقال نشاها در  1خرداد
انجام شد .نشاها با فاصله  36 cmدر مزرعه اصلي قرار
گرفتند و آلودگي مصنوعي نيز از طريق پاشش بذور گل
جاليز بر روي ريشه هاي نشاء گوجه فرنگي صورت گرفت.
آزمايش در قالب طرح كرتهاي خرد شده و طرح پايه بلوك
هاي كامال تصادفي شامل سه كرت اصلي (كود سولفات
آمونيوم معادل  666كيلوگرم در هكتار ،كود اوره معادل
 466كيلوگرم در هكتار ،بدون كود) و هفت كرت فرعي
(علفكش هاي ريم سولفورون  1/6و  16گرم ماده موثره
در هكتار ،سولفوسولفورون  13/1و  31/6گرم ماده موثره
در هكتار ،مت سولفورون متيل  +سولفوسولفورون  34گرم
ماده موثره در هكتار ،گليفوسيت  46/6ميلي ليتر ماده
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لشكري و همكاران ( )1331مجله كشاورزي بومشناختي )1( 4
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موثره در هكتار ،بدون علفكش) در چهار تكرار انجام
گرفت (به دليل اين كه امكان نفوذ كودها به ساير كرتها
وجود داشت آزمايش در قالب طرح كرتهاي خردشده انجام
گرفت ولي به صورت فاكتوريل انجام نشد) .هر كرت اصلي
داراي  6متر عرض و  13/06متر طول بود و هر كرت
فرعي داراي  4/16متر عرض و  6متر طول بود .سمپاشي
بوسيله سمپاش پشتي ماتابي با نازل شره اي به صورت
پس رويشي و در  26 ،36و  66روز بعد از انتقال نشاء
گوجه فرنگي در هر پالت فرعي صورت گرفت .همچنين دز
مصرفي هر علف كش به طور كامل در هر مرحله مورد
استفاده قرار گرفت .هر يك از كودهاي اوره و سولفات
آمونيوم در سه مرحله قبل از كاشت ،ابتداي گلدهي (6
روز بعد از سمپاشي دوم) و ابتداي ميوه دهي ( 16روز بعد
از سمپاشي سوم) مورد استفاده قرار گرفتند به طوري كه
در هر مرحله معادل يك سوم مقدار ذكر شده كودها به
صورت پخش سرتاسري در كرتهاي اصلي مورد استفاده
قرار گرفت .هيچ گونه عمليات خاكدهي و وجين علف هاي
هرز در طول فصل رشد به منظور اعمال تيمارهاي علف
كش صورت نگرفت .هيچ گونه عملياتي به منظور مبارزه
با آفات و بيماريها در طول فصل رشد انجام نشد .يادداشت
برداريهاي آزمايش به طريق زير انجام گرفت :ابتدا تاريخ
ظهور گل جاليز مشخص گرديد سپس تعداد اندام هوايي
گل جاليز در پاي هر بوته گوجه در  16 ،06و  36روز پس
از انتقال نشاء در هر كرت فرعي تعيين شد .درصد
بوتههاي آلوده به گل جاليز نيز در  36 ،06و  166روز پس

D
I

از انتقال نشاء در هر كرت فرعي مشخص گرديد .در هر
كرت فرعي  2بوته گوجه فرنگي به عنوان نماينده كرت
عالمتگذاري شد و بعد از گلدهي گل جاليز كه شروع به
خشك كردن كرد اندام هوايي گل جاليز از سطح خاك
قطع شد و در داخل آون به مدت  23ساعت و در دماي
 16درجه سانتيگراد قرار گرفت و وزن خشك آنها
يادداشت شد .عمليات برداشت ميوه هفته اي يكبار انجام و
وزن ،تعداد و قطر ميوه ها مشخص گرديد و در مجموع
عمليات برداشت ميوه  16مرتبه در طول فصل رشد انجام
گرفت .تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين تيمارهاي
آزمايش با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن (در
سطح  6درصد) و با استفاده از نرم افزار آماري  SASانجام
گرفت.
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نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس داده هاي به دست آمده از تعداد
اندام هوايي گل جاليز در پايين بوته گوجه فرنگي بيان
كننده آن است كه تيمارهاي نوع كود نيتروژنه هيچ گونه
تاثيري را در كاهش يا افزايش تعداد اندام هوايي گل جاليز
نداشت و لذا اين تيمارها از نظر آماري اختالف معني دار با
يكديگر نداشتند اما تعداد اندام هوايي گل جاليز ناشي از
اعمال تيمارهاي مختلف علف كش به طور معني داري
متفاوت بود .ضمنا بر هم كنش بين دو عامل كود شيميايي
و علف كش بر تعداد اندام هوايي گل جاليز معني دار نشد
(جدول .)1
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جدول  -7نتایج تجزیه آماري اثر علف كش ها و كودها بر تعداد اندام هوایي گل جالیز در پایین بوته گوجه فرنگي در ارزیابي
هاي  16 ،50و  80روز پس از انتقال نشاء.
منبع تغییر

میانگین مربعات

درجه
آزادي

 50روز

 16روز

3

** 6/13

** 6/46

4

n.s

A

 80روز
** 6/43

تكرار
نوع كود
خطاي )(a
علف كش
علف كش × كود
خطاي )(b

62

6/61

6/63

6/64

CV

-

41/03

43/31

44/30

0

6/63

6/66

0

**

6/30

14

n.s

6/64

n.s

6

6/1
**

1/63

n.s

6/63

n.s

6/61

6/11
**

6/03

n.s

6/62

* ** ،به ترتيب نشاندهنده معني دار بودن در سطوح احتمال پنج و يك درصد و  nsنشاندهنده عدم معني داري است.

نتايج مقايسه ميانگين تعداد اندام هوايي گل جاليز توسط
تيمارهاي مختلف آزمايش بيانگر آن است كه علف كش
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گليفوسيت  46/6ميلي ليتر در هكتار همواره بيشترين
تاثير را بر روي كاهش تعداد اندام هوايي گل جاليز داشت

113
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و با كليه تيمارهاي آزمايش اختالف معني دار نشان داد
(شكلهاي  4 ،1و )3و ساير تيمارهاي آزمايشي تاثيري را
بر روي كاهش تعداد اندام هوايي گل جاليز نسبت به تيمار
شاهد بدون سمپاشي نداشتند و حتي تعداد اندام هوايي
گل جاليز در برخي از آنها بيشتر از تيمار شاهد بدون علف
كش بود .الزم بذكر است كه تيمار مت سولفورون متيل +
سولفوسولفورون به دليل اين كه در ابتدا موجب ايجاد گياه
سوزي شديد بر روي بوته هاي گوجه فرنگي گرديد و با
توجه به اين كه زندگي گل جاليز به زندگي گوجه فرنگي
وابسته است بنابراين با توجه به از بين رفتن گوجه فرنگي،
اين انگل نيز وجود نداشت و به همين دليل در  06و 16
روز پس از انتقال نشاء در دسته آماري متفاوت با شاهد
بدون سمپاشي قرار گرفت ،اما در ادامه فصل با برگشت
بوته هاي گوجه فرنگي در اين تيمار مشخص گرديد كه
اين علف كش نيز قادر به كنترل گل جاليز نشد چنانچه
در  36روز پس از انتقال نشاء تعداد اندام هوايي گل جاليز
در اين تيمار به همراه شاهد بدون علف كش در يك دسته
آماري قرار گرفت .بنابراين گليفوسيت  46/6ميلي ليتر در
هكتار به عنوان تيمار برتر انتخاب مي گردد (شكلهاي ،1
 4و .)3
كاربرد علف كش گليفوسيت به صورت پس رويشي و به
مقدار  01/6گرم ماده موثره در هكتار در  26 ،36و 66
روز پس از انتقال نشاء موجب كنترل مطلوب اندام هوايي
و زيرزميني گل جاليز تحت شرايط گلخانه اي در گوجه
فرنگي گرديد ) .(Foruzesh, 2008كاربرد علف كش ريم
سولفورون در مقادير  166 ،46و  166گرم ماده موثره در
هكتار به صورت پس رويشي و در  43 ،12و  24روز پس
از انتقال نشاء گوجه فرنگي موجب كنترل مطلوب گل
جاليز مصري گرديد ) .(Eizenberg et al., 2004كاربرد
علف كش سولفوسولفورون به صورت پس رويشي و در
مقادير  66و  166گرم ماده موثره در هكتار در  43 ،12و
 24روز بعد از انتقال نشاء گوجه فرنگي موجب كنترل
مطلوب گل جاليز مصري تحت شرايط گلخانه اي گرديد
) .(Eizenberg et al., 2004بنابراين نتيجه به دست آمده
در اين آزمايش در مورد علف كش هاي ريم سولفورون و
سولفوسولفورون بر خالف نظرات ساير محققان بود .پايين
بودن خسارت گل جاليز در تيمار شاهد بدون علف كش
نسبت به تيمارهاي علف كشي نظير سولفوسولفورون و ريم
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سولفورون اين گونه توجيه مي شود كه در تيمار شاهد
بدون مصرف علف كش به دليل آنكه علف هاي هرز كنترل
نگرديده اند باعث ايجاد رقابت بسيار شديد بين علف هاي
هرز و گياه گوجه فرنگي گرديد همين امر سبب كاهش
شديد رشد گوجه فرنگي شد و بدين ترتيب ميزان
پارازيتاسيون انگل بر روي گوجه فرنگي كاهش يافت و در
نتيجه رشد گل جاليز شديدا كاهش يافت .در مورد تيمار
گليفوسيت  66ميلي ليتر در هكتار بايد اشاره كرد كه در
اين تيمار علي رغم اين كه علف هاي هرز كنترل نشد و در
نتيجه سبب شد كه گل جاليز كمتري رويش نمايد با اين
حال مقايسه شاهد بدون مصرف علف كش با تيمار
گليفوسيت بيان كننده آن است كه علي رغم كاهش رشد
گوجه فرنگي باز هم تيمار گليفوسيت تاثير بيشتري نسبت
به شاهد بدون مصرف علف كش در كنترل گل جاليز
داشت Westwood and Foy (1999) .با كاربرد كود
سولفات آمونيوم در شرايط آزمايشگاهي و در مرحله آماده
سازي مشاهده نمودند كه درصد جوانه زني و طول اندام
زيرزميني بذرهاي گل جاليز كاهش يافت .از نتايج به
دست آمده در اين آزمايش نمي توان در مورد علت عدم
كاهش تعداد اندام هوايي گل جاليز تحت تاثير كودهاي
نيتروژنه به كار رفته اظهار نظر نمود .البته Jain and Foy
) (1987گزارش كردند كه وجود فعاليت باكتريايي ،شرايط
اكولوژيكي و زراعي در مزرعه موجب مي گردد كه در اثر
نيتريفيكاسيون آمونيوم به نيترات تبديل شود و چون
نيترات تاثيري بر روي كاهش خسارت گل جاليز ندارد
بدين ترتيب اثر مصرف كود در شرايط زراعي از بين مي
رود اما در شرايط آزمايشگاهي انجام نيتريفيكاسيون و
تبديل آمونيوم به نيترات به كندي صورت مي گيرد .در
حالي كه در مزرعه تبديل آمونيوم به نيترات با سرعت
زيادي صورت مي گيرد و به همين دليل در شرايط زراعي
نتايج ضعيف تري را در مورد تاثير كودهاي نيتروژنه در
كاهش خسارت گل جاليز مشاهده مي كنيم .عالوه بر اين
شايد انجام آزمايش در شرايط زراعي امكان تشخيص دقيق
ميزان تاثير كودهاي اوره و سولفات آمونيوم را مشخص
نكرد و يا اثر متقابل كودهاي به كار رفته با ساير عوامل
خاكي موجود در آزمايش موجب عدم تاثير مقادير
كودهاي به كار رفته در كاهش جمعيت اندام هوايي گل
جاليز شده است.
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نتايج تجزيه واريانس داده هاي به دست آمده از درصد
بوته هاي آلوده به گل جاليز بيان كننده آن است كه
تيمارهاي نوع كود نيتروژنه هيچ گونه تاثيري را در كاهش
يا افزايش درصد بوته هاي آلوده به گل جاليز نداشت و لذا
اين تيمارها از نظر آماري اختالف معني دار با يكديگر
نداشتند اما درصد بوته هاي آلوده به گل جاليز ناشي از
اعمال تيمارهاي مختلف علف كش به طور معني داري
متفاوت بود .ضمنا بر هم كنش بين دو عامل كود شيميايي
و علف كش بر درصد بوته هاي آلوده به گل جاليز معني
دار نشد (جدول .)4
نتايج مقايسه ميانگين درصد بوته هاي آلوده به گل جاليز
توسط تيمارهاي مختلف آزمايش بيانگر آن است كه علف
كش گليفوسيت  46/6ميلي ليتر در هكتار همواره
بيشترين تاثير را بر روي كاهش درصد بوته هاي آلوده به
گل جاليز داشت و با كليه تيمارهاي آزمايش اختالف
معني دار نشان داد (شكلهاي  6 ،2و  )0و ساير تيمارهاي
آزمايشي تاثير مشابهي بر روي درصد بوته هاي آلوده به
گل جاليز داشتند و حتي درصد بوته هاي آلوده به گل
جاليز در اكثر آنها بيشتر از تيمار شاهد بدون سمپاشي بود
و بدين ترتيب مي توان اذعان داشت كه ساير علف كش ها
هيچ گونه اثري را در كاهش درصد بوته هاي آلوده به گل
جاليز نشان ندادند (شكلهاي  6 ،2و  .)0الزم بذكر است
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كه تيمار مت سولفورون متيل  +سولفوسولفورون به دليل
اين كه در ابتدا موجب ايجاد گياه سوزي شديد بر روي
بوته هاي گوجه فرنگي گرديد و با توجه به اين كه زندگي
گل جاليز به زندگي گوجه فرنگي وابسته است بنابراين با
توجه به از بين رفتن گوجه فرنگي ،اين انگل نيز وجود
نداشت و به همين دليل در  06و  36روز پس از انتقال
نشاء در دسته آماري متفاوت با شاهد بدون سمپاشي قرار
گرفت ،اما در ادامه فصل با برگشت بوته هاي گوجه فرنگي
در اين تيمار مشخص گرديد كه اين علف كش نيز قادر به
كنترل گل جاليز نشد چنانچه در  166روز پس از انتقال
نشاء درصد بوته هاي آلوده به گل جاليز در اين تيمار به
همراه شاهد بدون علف كش در يك دسته آماري قرار
گرفت .بنابراين گليفوسيت  66ميلي ليتر در هكتار به
عنوان تيمار برتر انتخاب مي گردد .كاربرد علف كش
گليفوسيت به مقدار  16/36گرم ماده موثره در هكتار به
صورت پس رويشي و در  26 ،36و  66روز پس از انتقال
نشاء موجب كنترل مطلوب اندام هوايي و زير زميني گل
جاليز در خزانه گوجه فرنگي گرديد ).(Foruzesh, 2008
در مورد عدم تاثير كودهاي نيتروژنه بر روي كاهش مقدار
درصد بوته هاي آلوده به گل جاليز دليل ديگري به جز
موارد ذكرشده در بخش تعداد اندام هوايي گل جاليز وجود
ندارد.
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جدول  -1نتایج تجزیه آماري اثر علف كش ها و كودها بر درصد بوته هاي گوجه فرنگي آلوده به گل جالیز در ارزیابي هاي
 80 ،50و  700روز پس از انتقال نشاء.
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نتايج تجزيه واريانس داده هاي به دست آمده از وزن
خشك اندام هوايي گل جاليز در نمونه برداري پايان فصل
بيان كننده آن است كه تيمارهاي نوع كود نيتروژنه هيچ
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گونه تاثيري را در كاهش يا افزايش وزن خشك اندام
هوايي گل جاليز نداشت و لذا اين تيمارها از نظر آماري
اختالف معني دار با يكديگر نداشتند اما وزن خشك اندام
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هوايي گل جاليز ناشي از اعمال تيمارهاي مختلف علف
كش به طور معني داري متفاوت بود .ضمنا بر هم كنش
بين دو عامل كود شيميايي و علف كش بر وزن خشك
اندام هوايي گل جاليز معني دار نشد (جدول .)3
نتايج مقايسه ميانگين وزن خشك اندام هوايي گل جاليز
توسط تيمارهاي مختلف آزمايش بيانگر آن است كه علف
كش گليفوسيت  66ميلي ليتر در هكتار همواره بيشترين
تاثير را بر روي كاهش مقدار وزن خشك اندام هوايي گل
جاليز داشت و با كليه تيمارهاي آزمايش اختالف معني دار
نشان داد (شكل  )1و ساير تيمارهاي آزمايشي تاثير
مشابهي بر روي وزن خشك اندام هوايي گل جاليز داشتند
و حتي وزن خشك اندام هوايي گل جاليز در آنها بيشتر از
تيمار شاهد بدون سمپاشي بود و بدين ترتيب مي توان
اذعان داشت كه ساير علف كش ها هيچ گونه اثري را در
كاهش مقدار وزن خشك اندام هوايي گل جاليز نشان
ندادند .بنابراين علف كش گليفوسيت به عنوان تيمار برتر
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انتخاب مي گردد .كاربرد علف كش گليفوسيت به صورت
پس رويشي و به مقدار  13گرم ماده موثره در هكتار در
كلزا ) (Brassica napus L.موجب كنترل مطلوب گل
جاليز گرديد ).(Nandula, 1998
پايين بودن خسارت گل جاليز در شاهد بدون علف كش
نسبت به تيمارهاي علف كشي نظير سولفوسولفورون و ريم
سولفورون را اين طور توجيه نماييد كه در تيمار شاهد
بدون مصرف علف كش به دليل آنكه علف هاي هرز كنترل
نگرديده اند باعث ايجاد رقابت بسيار شديد بين علف هاي
هرز و گياه گوجه فرنگي گرديد همين امر سبب كاهش
شديد رشد گوجه فرنگي شد و بدين ترتيب ميزان
پارازيتاسيون انگل بر روي گوجه فرنگي كاهش يافت و در
نتيجه رشد گل جاليز شديدا كاهش يافت .در مورد عدم
تاثير كودهاي نيتروژنه بر روي كاهش مقدار وزن خشك
گل جاليز دليل ديگري به جز موارد ذكرشده در بخش
تعداد اندام هوايي گل جاليز وجود ندارد.

S
f

جدول  -3نتایج تجزیه آماري اثر علف كش ها و كودها بر وزن خشك اندام هوایي گل جالیز در نمونه برداري پایان فصل.
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de
cd

cd

bc

30
20

b
a

10
0

شاهد بدون علف كش

سولفوسولفورون 6/13

سولفوسولفورون 1/31

گليفوسيت  6/64ميلي

گرم در هكتار

گرم در هكتار

ليتر در هكتار

مت سولفورون متيل  +ريم سولفورون  61گرم در ريم سولفورون  6/1گرم
سولفوسولفورون  43گرم

هكتار

وزن خشك اندام هوایي گل جالیز ( گرم در مترمربع)

e

40

در هكتار

در هكتار

شکل  -5مقایسه میانگین اثر علف كش ها بر وزن خشك اندام هوایي گل جالیز در نمونه برداري پایان فصل .میانگین هایي
كه حداقل داراي یك حرف مشترك هستند تفاوت معني دار با یکدیگر ندارند (دانکن )α = % 6
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گوجه فرنگي ناشي از اعمال تيمارهاي مختلف علف كش
به طور معني داري متفاوت بود .ضمنا بر هم كنش بين دو
عامل كود شيميايي و علف كش بر عملكرد ميوه گوجه
فرنگي معني دار نشد.

نتايج تجزيه واريانس داده هاي به دست آمده از عملكرد
ميوه گوجه فرنگي بيان كننده آن است كه تيمارهاي نوع
كود نيتروژنه هيچ گونه تاثيري را در افزايش عملكرد ميوه
گوجه فرنگي نداشتند و لذا اين تيمارها از نظر آماري
اختالف معني دار با يكديگر نداشتند اما عملكرد ميوه

جدول  -4نتایج تجزیه آماري اثر علف كش ها و كودها بر عملکرد میوه گوجه فرنگي.
منبع تغییر

میانگین مربعات

درجه
7

1

3

4

6

3

6134/13 n.s

163136/10 n.s

136210/13 n.s

166/03 n.s

244321/41 n.s

4

n.s

n.s

n.s

n.s

n.s

آزادي

تكرار
نوع كود
خطاي )(a

0

علف كش

0

علف كش × كود
خطاي )(b

14
62

CV

-

D
I

3464/33

11633/16

**

116033/34
**

1146644/13

n.s

3636/13

13/66

464336/36

2030313/41

n.s

S
f
16361/61

161124/30

161124/30

161124/30

**

13616011/01

n.s

136/12
36/03

**

03012/12

643363/64

n.s

112/36

432024/30

100333/33
**

13431111/33

n.s

436210/13

34636/63

431666/3

111/63

416636/42

10/60

13/34

43/60

16/32

 4 ،1و  3به ترتيب بيانگر عملكرد محصول قابل عرضه به بازار تا  146 ،36و  166روز پس از انتقال نشاء 2 ،بيانگرد عملكرد محصول غير قابل عرضه به
بازار تا  166روز پس از انتقال نشاء و  6بيانگر عملكرد نهايي محصول مي باشد **( .نشاندهنده معني دار بودن در سطوح احتمال يك درصد و ns
نشاندهنده عدم معني داري است).

o
e

در مورد عملكرد ميوه با توجه به اين كه كيفيت ميوه در
زمانهاي مختلف متفاوت بوده و از بازارپسندي مختلفي
برخوردار است لذا ميزان عملكرد گوجه فرنگي در مراحل
مختلف برداشت ارائه شده است .بهترين عملكرد مربوط به
 36روز پس از انتقال نشاء ميشود كه در تيمار مت
سولفورون متيل  +سولفوسولفورون  34گرم در هكتاردر
ابتدا به دليل ايجاد گياه سوزي شديد بر روي بوتههاي
گوجه فرنگي هيچ گونه عملكردي وجود نداشت و علي
رغم اين كه اين تيمار توانست در  146و  166روز پس از
انتقال نشاء (شكلهاي  3و  )3به دليل برگشت بوتههاي
گوجه فرنگي و كنترل مطلوب علف هاي هرز (اطالعات
مربوط به علف هاي هرز ارائه نشده) از عملكرد خوبي
برخوردار باشد لذا به دليل عملكرد صفر آن در  36روز
پس از انتقال نشاء (شكل  )1علي رغم داشتن عملكرد
تجمعي باال خط بطالن بر روي اين تيمار خورده و لذا از
بحث كردن بر روي اين تيمار خودداري كرده و بحث را بر
روي ساير تيمارها سوق مي دهيم .عالوه بر اين عملكرد
ميوه غير قابل عرضه به بازار تا  166روز پس از انتقال
نشاء بيانگر آن است كه بخش زيادي از عملكرد ميوه تيمار
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مت سولفورون متيل  +سولفوسولفورون به سرماي پايان
فصل برخورد كرده و لذا قابل استفاده نمي باشد (شكل
.)16
نتايج مقايسه ميانگين عملكرد ميوه توسط تيمارهاي
مختلف آزمايش بيانگر آن است كه علف كش
سولفوسولفورون  36گرم در هكتار همواره بيشترين
عملكرد را داشت و با كليه تيمارهاي آزمايش اختالف
معني داري نشان داد (شكل  .)11سپس به ترتيب ريم
سولفورون  16گرم در هكتار ،سولفوسولفورون  13/1گرم
در هكتار و ريم سولفورون  16گرم در هكتار قرار داشتند
كه همگي با تيمار شاهد بدون سمپاشي اختالف معني
داري نشان دادند .سولفوسولفورون  36گرم در هكتار به
دليل كنترل بهتر علف هاي هرز (اطالعات مربوط به علف
هاي هرز ارائه نشده) نسبت به تيمارهاي ريم سولفورون
 1/6و  16گرم در هكتار ،سولفوسولفورون  13/1گرم در
هكتار و گليفوسيت  46/6ميلي ليتر در هكتار عملكرد
بيشتري داشت .همچنين گليفوسيت  46/6ميلي ليتر در
هكتار علي رغم اين كه داراي بهترين كنترل گل جاليز بود
ولي به دليل عدم كنترل علف هاي هرز داراي عملكرد
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كمتري نسبت به ساير تيمارها بود ،اما مقايسه عملكرد
گوجه فرنگي در تيمار گليفوسيت با شاهد بدون سمپاشي
كه از لحاظ وضعيت علف هاي هرز مشابه با اين تيمار بود

(اطالعات مربوط به علف هاي هرز ارائه نشده) مشخص
كرد كه اين تيمار به دليل كنترل گل جاليز داراي عملكرد
بيشتري نسبت به شاهد بدون سمپاشي بود (شكل .)11
1500

b

bc

c
d

900
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e

300
f

عملكرد ميوه (كيلوگرم در هكتار)

a
1200

0
شاهد بدون علف كش سولفوسولفورون  6/13سولفوسولفورون 1/31
گرم در هكتار

گرم در هكتار

گليفوسيت 6/64

مت سولفورون متيل

ميلي ليتر در هكتار  +سولفوسولفورون 43

ريم سولفورون 61

ريم سولفورون 6/1

گرم در هكتار

گرم در هكتار

گرم در هكتار

D
I

شکل  -1مقایسه میانگین اثر علف كش ها و كودها بر عملکرد محصول قابل عرضه به بازار تا  80روز پس از انتقال نشاء.
میانگین هایي كه حداقل داراي یك حرف مشترك هستند تفاوت معني دار
a

S
f

با یکدیگر ندارند (دانکن .)α = % 6

e

b

گرم در هكتار

c

c

o
e
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گرم در هكتار
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شکل  -8مقایسه میانگین اثر علف كش ها و كودها بر عملکرد محصول قابل عرضه به بازار تا  710روز پس از انتقال نشاء.
میانگین هایي كه حداقل داراي یك حرف مشترك هستند تفاوت معني دار
با یکدیگر ندارند (دانکن .)α = % 6

c
dc
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d

e
f

4000
3000
2000
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عملكرد ميوه (كيلوگرم در هكتار)

a
b
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0
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گليفوسيت 6/64

مت سولفورون متيل

ميلي ليتر در هكتار  +سولفوسولفورون 43

ريم سولفورون 61

ريم سولفورون 6/1
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گرم در هكتار

گرم در هكتار

شکل  -8مقایسه میانگین اثر علف كش ها و كودها بر عملکرد محصول قابل عرضه به بازار تا  760روز پس از انتقال نشاء.
میانگین هایي كه حداقل داراي یك حرف مشترك هستند تفاوت معني دار
با یکدیگر ندارند (دانکن .)α = % 6
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شکل  -70مقایسه میانگین اثر علف كش ها و كودها بر عملکرد محصول غیر قابل عرضه به بازار تا  760روز پس از انتقال
نشاء .میانگین هایي كه حداقل داراي یك حرف مشترك هستند تفاوت معني دار
با یکدیگر ندارند (دانکن .)α = % 6
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شکل  -77مقایسه میانگین اثر علف كش ها و كودها بر عملکرد نهایي محصول .میانگین هایي كه حداقل داراي یك حرف
مشترك هستند تفاوت معني دار با یکدیگر ندارند (دانکن .)α = % 6

بنابراين از مجموع نتايج فوق مي توان دريافت كه
گليفوسيت  46/6ميلي ليتر ماده موثره در هكتار يك علف
كش مناسب جهت كنترل گل جاليز است .همچنين
كاربرد علف كش هاي ريم سولفورون و سولفوسولفورون و
مت سولفورون متيل  +سولفوسولفورون هيچ گونه تاثيري
را در كاهش خسارت گل جاليز به جاي نگذاشت .و نيز
مشخص گرديد كه كاربرد كودهاي اوره و سولفات آمونيوم

c
r

به تنهايي و يا همراه با كاربرد علف كش ها در كاهش
خسارت گل جاليز موثر نبود.

سپاسگزاري

A

از زحمات فراوان آقايان محمد رضا ،محمد جالل ،مجيد
دهقاني ،علي اكبر زارع و حميدرضا ساسان فر كه در تمام
مدت انجام اين آزمايش ما را ياري نمودند تشكر مي كنيم.
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Survey of herbicide application reduction possibility using of nitrogen
fertilizers on broomrape (Orobanche aegyptiaca L.) control in tomato fields
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Absract
In order to study the possibility of broomrape (Orobanche aegyptiaca L.) control in tomato fields, with using
herbicides and nitrogen fertilizers, a field experiment counducted at Savojbolagh in 2008. A randomized
complete block design with a split plot layout was used, with 4 replications. Using the nitrogen fertilizers
(Ammonium sulphate equal 500 kg ha-1, urea equal 200 kg ha-1 and no fertilizer) were the main plots and
application of postemergence herbicides (methsulfuron methyl + sulfosulfuron at 32 g a.i ha-1, sulfosulfuron at
18.7, 37.5 g a.i ha-1, rimsulfuron at 7.5, 15 g a.i ha-1 and not herbicide using) were the sub plots. All herbicides
were used 30, 40, 50 days after tomato transplanting in fields. The results showed glyphosate caused no damages
on tomato plants and provided best control of broomrape. Sulfosulfuron 18.7 and 37.5 g a.i ha-1, rimsulfuron 7.5
and 15 g a.i ha-1 and methsulfuron methyl + sulfosulfuron 32 g a.i ha-1 had no effect on broomrape control. Using
ammonium sulphat and urea with and without combination herbicides had no effect on broomrape control.
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