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چکیده
جالیز مصري در خیار گلخانه اي آزمایشی در گلخانه ي خیار مرکز تحقیقات کشـاورزي و  به منظور بررسی کنترل شیمیایی گل

هـاي پـس   کـش تیمار به مدت دو سال با استفاده از علف9تکرار و 4منابع طبیعی یزد در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با 
میلی لیتـر مـاده تجـارتی در هکتـار و یـک تیمـار هـم        50و 30، 20، 10به ترتیب به میزان EC%41رویشی گالیفوسیت 

بـه  WG%75سی سی ماده تجـارتی در هکتـار ، سولفوسـولفورون    100و 20،80، 5گلیفوسیت به صورت افزایشی به مقدار 
گرم ماده تجـارتی  15و 10یب به میزان به ترتDF%22گرم ماده تجارتی در هکتار و ریم سولفورون 10و 5ترتیب به میزان 

در گـرم  10و گـرم  15نتایج نشان داد تیمار ریم سولفورون روز پس از سبز شدن خیار انجام شد.50و 40، 30، 20در هکتار
، 96/97، 100روز پس از سـبز شـدن خیـار بـه ترتیـب      50و 40، 30، 20گرم در هکتار 5و 10هکتار و سولفوسولفورون با 

96/97گـرم در هکتـار بـا    10تیمار سولفوسولورون درصد تراکم گل جالیز را در مقایسه با شاهد کاهش دادند.9/76و 57/84
گـرم در هکتـار   10و 15به ترتیب تراکم و وزن خشک گل جالیز را کاهش داد. در نهایت تیمار ریم سـولفورون  98/ 5درصد و 

بود.عملکرد خیار را کاهش داد و بدترین تیمار 
.گالیفوزیت، سولفوسولفورون ، ریم سولفورون، گل جالیز مصري ، خیار گلخانه ايواژه هاي کلیدي:

Chemical management of broomrape(Orobanche aegyptiaca) in greenhouse cucumber

Mirvakili, S., M. 1, Nezamabadi, N. 2,  Anagholi, A. 3 and Karimbeiki, K.1

1 – Plant protection research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center, Yazd,
2 - Weed Research Department, Iranian Plant Protection Research Institute, 3- National salinity

Research Center

Abstract
In order to chemically manage the Orobanche in cucumber greenhouse, some herbicides were evaluated for the
control of the parasite. The experiment was carried out in the frame of a complete block designe with four
replications and 9 treatments.the herbicides used, were:Glyphosate 20, 30,40,  and 50 days after planting with
10,20,30and 50 ml.ha-1 respectively, Glyphosate as additive with 5,20,80 and 100 ml.ha-1.  Rimsulfuron(DF)
with 10 and 15gr.ha-1,Sulfosulfuron(WG 75%) 5 and 10gr.ha-1respectively, and check(Orobanche free and with
Orobanch). The results showed that, the best treatments were Rimsulfuron(DF) with 15 and 10gr.ha-1 and
Sulfosulforun (WG 75%) 10 and 5 gr.ha-1 20, 30,40,  and 50 days after planting reduced 100, 97/96,84/57 and
76/9 percentage density of Orobanche compaired with check treatment respectively. Sulfosulforun (WG 75%)
10g.ha-1 with 97/96 % and 98/5% reduced density and biomass of broomrape respectivelyand was the best
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treatment while Rimsulfuron(DF) with 15 and 10gr.ha-1 were reduced cucumber product and was the worst
treatment finally.
Key words: greenhouse cucumber, Orobanche, Glyphosate, Rimsulfuron, Sulfosulforun.

مقدمه
). که از 1387گونه از جنس گل جالیز با واریته ها و فرم هاي مختلف تا کنون شناخته شده است (ایرانشهر، 41درایران 

Orobanche Aegyptiacaگل جالیز مصري مهمترین گونه هاي گل جالیز، Pers.مترادفبا نامPhelipaea aegyptiaca

Walp..است
درصد موجب کاهش محصول 50در کشور هند O. cernuaجالیز گونه ) اعالم کردند که گل1996دهاناپال و همکاران (

باعث کاهش بطوریکه شود. میکشور فرنگی مصري باعث آلودگی شدید مزارع گوجهویژه گونهگل جالیز بهشود. توتون می
جالیز گلگزارش کردند 1376و موسوي و شیمی،  1372و بندیکتوس. شیمی. گرددچشمگیر عملکرد این گیاه باارزش می

رود که منجر به کاهش عملکرد و کیفیت این ار میبشمسیب زمینیگوجه فرنگی و همچنین هاي هرز یکی از مهمترین علف
) در مزارع آلوده استان همدان خسارت این علف هرز 1383(شود. طی تحقیق انجام شده توسط جاهدي و جعفريمحصول می

. استدرصد35باالي 
60-120میزان بسیار پایین (هبباقال در اش، غیر انتخابیویژگی. با وجود داردجالیز گلدر کنترل یی باالییکاراگلیفوسیت

) نشان دادند مصرف یکبار 2005حیدر و همکاران (نماید. اثر سوء بر گیاهان زراعی کنترل میبدونانگل را این هکتار)، درگرم
گرم ماده موثر در هکتار) توانست گل200و 100گرم ماده موثر در هکتار) با سه بار مصرف گالیفوسیت (12ریم سولفورون (

) نتیجه گرفتند که کاربرد سه 2004درصد) کنترل کند. ایزنبرگ و همکاران (90و 77جالیز را در سیب زمینی به خوبی(
گرم در هکتار 100و 50کشهاي سولفوسولفورون در مقادیر زنی علفزنی و دو مرتبه بعد از جوانهمرتبه و یا یکبار قبل از جوانه

فرنگی در گوجهO. aegyptiacaجالیز گونه گرم در هکتار سبب کنترل موثر گل200و 150، 100و ریم سولفورون در مقادیر 
و گالیفوزیت بر کنترل ALS) در بررسی تاثیر علفکشهاي خانواده 1386اي شده است. فروزش و همکاران (تحت شرایط گلخانه

گرم ماده موثر در 100و 50لفوسولفورون گل جالیز مصري در گوجه فرنگی به این نتیجه رسیدند که موثرترین تیمار سو
هکتار در کنترل گل جالیز مصري و عملکرد مطلوب گوجه فرنگی بود.

-و سولفوسولفورون و بریم سولفورون واکنش خیار به مقادیر مختلف علفکشهاي گالیفوزیت - این پژوهش با هدف بررسی الف
مصرف این علفکشها تا چه حدي می تواند سبب کاهش گل جالیز و افزایش عملکرد خیار شود، و همچنین بررسی خسارت 

باقیمانده علف کشهاي بازدارنده سنتز آنزیم استوالکتیک سینتاز بر روي کشت بعدي گلخانه، انجام شد. 

ها مواد و روش
به منظور ارزیابی اثرات علف کشهاي سولفوسولفورون، ریم سولفورون  و گالیفوسیت بر کنترل گل جالیز مصري در خیار گلخانه 

در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تیمار 9و تکرار 4اي، آزمایشی در قالب بلوك هاي کامل تصادفی با 
به مقدار الزم Orobanch aegyptiacaبذور گل جالیز مصري 1390آمد. اواخر اسفند سال یزد واقع در شهر یزد به اجرا در 

در پالتهاي گلخانه نسبت به کشت تهیه و پس از شکستن خواب آنها توسط اسید سولفوریک از کاغذ صافی عبور داده شد و 
خیار و همزمان آلوده سازي با بذر گل جالیز مصري اقدام گردید.

سی 50، 30، 20، 10کش گالیفوزیت به میزان مایش عبارت بودند از: تیمار یک تا چهار به ترتیب شامل علفتیمار هاي آز
EC)سی در هکتار ماده تجارتی  41%)

سی سی در هکتار ماده تجارتی 100و 20،80، 5کش گالیفوزیت به صورت افزایشی به مقدار تیمار پنج علف
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WG)گرم در هکتار ماده تجاري10و5کش سولفوسولفورون به مقدارعلفتیمار شش و هفت به ترتیب شامل 75%)

، (DF%25)گرم در هکتار ماده تجاري15و 10کش ریم سولفورون به ترتیب به مقدارتیمار هشت و نه به ترتیب شامل علف
.بز شدن خیار اعمال گردیدروز پس از س50و 40، 30، 20سمپاشی در تمامی تیمارها چهار مرتبه به فاصله زمانی 

به منظور تعیین . گرفتبار انجام5/2تا 2هر یک از علفکشها در زمان توصیه با دستگاه سمپاش با نازل شره اي و با فشار 
هاي هوایی گل جالیز ، عملکرد تاثیر تیمارهاي صورت گرفته پس از ظهور گل جالیز از سطح خاك در انتهاي فصل، تعداد ساقه

راعی اندازه گیري و یادداشت  شد. نمره دهی چشمی خسارت به بوته هاي خیار و میوه هاي آن بر اساس معیاربندي محصول ز
EWRC  .از یک هفته بعد از سمپاشی علف کشها آغاز شد و تا یک ماه بعد از اخرین سمپاشی ادامه یافت

نیز درصد کاهش تراکم گل یجیتال توزین و یادداشت شد وهر سه روز یکبار برداشت و با ترازوي ددرصد افزایش عملکرد خیار 
جالیزاز زمان ظهور گل جالیز از سطح خاك تا انتهاي دوره میوه دهی خیار، تعداد ساقه هاي هوایی گل جالیز در هر کرت 

لیز  نیز در پایان فصل برداشت همزمان با بیرون آوردن بوته هاي خیار از خاك تعداد ساقه و وزن خشک گل جاشمارش و 
د. شو مقایسه میانگین آنالیز SASهاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار محاسبات آماري دادهتعیین گردید. 

نتایج وبحث 
نتایج به دست آمده از آنالیز داده ها در سال اول نشان داد بهترین تیمار از نظر صفات مربوط به عملکرد خیار ، وزن خشک گل 

گرم در هکتار 10کش سولفوسولفورون به مقدارتعداد ساقه گل جالیز و همچنین نمره چشمی متعلق به تیمار علفجالیز و 
کش سولفوسولفورون به روز پس از سبز شدن خیار بود و پس از آن تیمار علف50و 20 ،30 ،40(WG 75%)ماده تجاري

شدن خیار بود. بر همین اساس تیمار سولفوسولفورون کمترین روز پس از سبز 50و 40، 30، 20گرم در هکتار 5مقدار 
تراکم گل جالیز و بیشترین عملکرد خیار را نسبت به شاهد بدون سمپاشی داشت.

گرم در هکتار از نظر درصد کاهش گل جالیز و درصدکاهش وزن خشک گل جالیز 15نتایج نشان داد تیمار ریم سولفورون 
درصد کاهش بهترین تیمار بود ولی از نظر عملکرد خیار بدترین تیمار بود و کاربرد 100لیز با نسبت به شاهد آلوده به گل جا

درصد کاهش تراکم گل 96/97گرم در هکتار با 10آن خسارت شدیدي به محصول خیار وارد نمود. تیمار سولفوسولورون 
ین تیمار از نظر عملکرد خیار با شاهد تفاوت گل جالیز در مرتبه دوم قرار گرفت . ادرصد کاهش وزن خشک5/98جالیز و 

معنی دار نداشت و لذا به عنوان تیمار برتر شناخته شد.

مقایسه میانگین اثر تیمارهاي مختلف سمپاشی بر درصد کاهش گل جالیز و وزن خشک گل جالیز نسبت به شاهد:1جدول
درصد وزن خشک گل درصد کاهش تراکمتیمار

جالیز
0ff 0سی در هکتارسی10گلیفوسیت 

0f0fسی سی در هکتار20گلیفوسیت 
0f37/11dسی سی در هکتار30گلیفوسیت 

62/20c92/40cسی سی در هکتار50گلیفوسیت 

1/17d0fسی سی در هکتار100و 80، 5،20گلیفوسیت
9/76b05/82bگرم در هکتار5سولفوسولفورون 

57/84ab4/93abهکتارگرم در 10سولفوسولفورون 

96/97a5/98aگرم درهکتار10ریم سولفورون 

100a100aگرم در هکتار15ریم سولفورون 

)α%=1داري ندارند (دانکن در هر ستون تیمارهایی که حداقل در یک حرف مشترکند اختالف آماري معنی
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