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 چکیده

جالیز مصری و عملکرد کنترل گل بر )WG75% ®)آپیروس کش سولفوسولفورونمنظور بررسی کارایی علف به

از  مقدارشامل سه  تیمار چهارهای کامل تصادفی در آزمایشی به صورت طرح بلوک، (درقم سانسی) گوجه فرنگی

رع یک امز) از استان هرمزگانمنطقه مختلف  در سه با چهار تکرار ،و شاهدگرم در هکتار(  41و  91، 21کش )علف

، 91 نوبتپاشی در سه عملیات سم گردید.ا راج 6934سال در طور جداگانه هب( رودانو  میناب، خمیرواقع در  هکتاری

 مرکب واریانس تجزیه نتایج حاصل از شد. انجام اصلی به زمین فرنگی گوجه نشاءهای انتقال از پس روز 51و  41

 و زیست تودهو  گل جالیز هرز علف زیست توده و تراکم بر ها،آن اثر مکان، اثر تیمار و اثر متقابل ها نشان داد،داده

 افزایش که داد ها نشانمقایسه میانگین داده باشند.دار میدارای اختالف معنی %6 سطح فرنگی، در گوجه عملکرد

در  زیست تودهو  میوه جالیز و افزایش عملکرد گل علف هرز زیست توده و کش، باعث کاهش تراکمعلف مقدار

عنوان بهترین ه ، بسولفوسولفورون کشدر هکتار از علف گرم 91 مقداربرهمین اساس و  شده است فرنگی گوجه

در در این تیمار جالیز  گل تراکممیزان بطوری که  گردد.میغلظت در کنترل گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی معرفی 

به  جالیز گل زیست تودهدر متر مربع و میزان جالیز  گل  19/9و  61/2، 25/4 رودان به ترتیبو  میناب، خمیرسه منطقه 

باشند. دار میکامال معنی نسبت به تیمار شاهدگرم در واحد سطح ثبت گردید که  14/59و  15/92، 15/49 ترتیب

تن  615/65و  119/64، 262/13ترتیب بهفرنگی گوجه زیست تودهمیزان  ،مناطق مذکور در همچنین در این غلظت و

که نسبت به  ،ثبت گردیدتن در هکتار  915/13و  464/14، 311/32فرنگی به ترتیب در هکتار و میزان عملکرد گوجه

 باشد.سایر تیمارها باالترین مقدار می

 .، هرمزگانگوجه فرنگی ،جالیز گل سولفونیل اوره، ،سولفوسولفورونكلیدی:  هایواژه

                                                           
  :آبادیسید سعید مدرس نجف مسئول مکاتبات، s_modarres_705@yahoo.com 
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 مقدمه

 Lycopersicum esculentum) گوجه فرنگی

Mill.)  هکتار و عملکرد  69111با سطح زیر کشت

به عنوان یکی از محصوالت مهم  در سال، تن 411111

 ,.Ahmadi et al) شودمحسوب میدر استان هرمزگان 

 مصری جالیز گلهرز انگل  علف (.2016

(Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) عنوان  به

-گوجه کشت محدود کننده عواملاز مهمترین  یکی

 باشدمی مطرحایران  نقاطاز  در بسیاریفرنگی 

(Minbashi Moeini, 2008).  در جالیز گلخسارت 

 از اراضی هکتار میلیون 66 و جهان کشور 41 از بیشتر

 ,.Haidar et al) است رسیده اثبات به دنیا کشاورزی

2005; Nazari et al., 2010.) هایعلف سایر برخالف 

-اندام مشاهده، جالیز گل خاص بیولوژی دلیل بهو هرز 

قبل از  که زمانی است، خاک سطح در جالیز گلهای 

 شده وارد میزبان گیاه به عمده خسارتآن 

 جالیز گُل . (Musselman and Press, 1995)است

 آن متعدد های گونه که دارد گونه 211 به نزدیک

 از Phelipancheو  Orobanche هایجنس به متعلّق

 و (Lins et al., 2006) هستند  Orobanceaeخانواده

 است شده شناسایی ایران در آن از گونه 91 تاکنون

(Minbashi Moeini, 2008.) گل گونه ترینمهم 

 جالیز گل ایران در فرنگی گوجه مزارع در جالیز

 که (Terborg, 1986) است (P. aegyptiaca) مصری

 انتشار ایران مناطق اکثر در و شتهدا زیادی هایمیزبان

است  فعال ریشه، روی مطلق انگل دارد و به عنوان یک

 مواد و آب جذب با کلروفیل و برگ فقدان دلیل به و

 پژمردگی، گیاه، سببریشه  از خود نیاز مورد غذایی

 شودمی میزبان مرگ نهایت در و عملکرد کاهش

(Minbashi Moeini, 2008) .به انگل این آسیب 

 بسیار خاورمیانهو  مدیترانه نواحی در زراعی گیاهان

 ناشی خسارت میزان که (Terborg, 1986)بوده  شایع

 آلودگی، میزان به بسته نواحی این در علف هرز این از

 Barker) است متغیر محصول کامل نابودی تا صفر بین

et al., 1996; Lins et al., 2006.) های یکی از روش

کش شیمیایی کنترل گل جالیز، استفاده از سموم علف

 Baghestani et) انتخابی از گروه سولفونیل اوره است

al., 2008.) توسط  اورهسولفونیل هایکشعلف کشف

 معرفی آنها به بازار در و 6316 سالدر  جورج لویت

هرز  هایعلف شیمیاییای در مهار تازه راهکار 6342

. (Bhardwaj, 2007) گیاهان زراعی ایجاد نمود در

 زیستی فعالیت سطح، واحد در کم بسیار مصرف مقدار

کشی گسترده و خصوصیات مطلوب علف طیف زیاد،

دیگر در استقبال کاربران و گسترش بازار نقش بسزایی 

 91 از بیش اکنون. (Russell et al., 2002)داشته است 

کش از این خانواده در دنیا به ثبت رسیده که از علف

 همچنین. (Ort, 2007) هر خانواده دیگری بیشتر است

 برای اورهسولفونیل ترکیب 69 تعداد ایران در

مختلف به ثبت رسیده و تعدادی نیز در  محصوالت

در این . (Zand et al., 2008)باشد دست ثبت می

کش علفهای مختلف غلظتکارایی تحقیق، 

®)آپیروس سولفوسولفورون
 WG75%( کنترل  بر

 عملکرد گوجه فرنگیتاثیر بر میزان جالیز مصری و گل

 از استان هرمزگانمنطقه مختلف  در سه ،(رقم سانسیت)

 مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 هامواد و روش

 سولفوسولفورونی کشعلفمنظور ارزیابی اثرات به

(WG75%)  با نام تجاری آپیروس بر کنترل شیمیایی

در مزارع گوجه  (P. aegyptiaca) مصری گل جالیز

طرح در قالب فرنگی استان هرمزگان، آزمایشی 

سه غلظت از تیمار ) چهارهای کامل تصادفی در بلوک

با چهار  ،(کشعلف)بدون مصرف  و شاهد (کشعلف

)واقع در سه در سه مزرعه یک هکتاری  تکرار

طور جداگانه انجام هب( شهرستان خمیر، میناب و رودان

 .شد
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سولفوسولفورون  کشعلف شامل یآزمایش تیمارهای

 و گرم در هکتار 41و  91، 21 مقدار، در سه )آپیروس(

هرز  هایعلفبدون  گل جالیز و دارای)شاهد  شاهد

غیر  با مقابله منظور شدند. به گرفته نظر در (،دیگر

 تکرار، قسمت هر طول درگل جالیز  رویش یکنواختی

متناظر  شاهد عنوان به متر 5 طول بههر تکرار  باالی

 به آنها در تراکم گل جالیز میانگین که نشد، سمپاشی

شاهد با گل شد.  گرفته نظر در وجین نشده شاهد عنوان

 هرز علف گونه هر از فصل عاری درطول جالیز نیز، 

 جز بههرز  هایعلف تمام آن در که شد، داشته نگه

 شامل آزمایشی هایشدند. کرت جالیز وجین گل

از یکدیگر  متر5/6فواصل  به متری 61 چهار خط

 از مترسانتی 25 فاصله به هر خط روی که بودند،

 نشاکاری سانسیت( )رقم فرنگی گوجه نهال یکدیگر

-سم از پاشی،سم برای منطقه(. رایج کشت شد )مطابق

(، استفاده HONDAموتوری )مدل  پشتی اتومایزر پاش

 هکتار در سم محلول لیتر  911 اساس بر شد )که

مرحله پاشی در سه بود(. عملیات سم شده کالیبره

 روز 51و  41، 91 های گوجه فرنگی شاملرشدی بوته

 اصلی به زمین فرنگی گوجه نشاءهای انتقال از پس

 شد.  انجام

، آزمایشی هاییمارهر یک از تتاثیر بررسی به منظور 

پس از ظهور گل جالیز از سطح خاک و در طول دوره 

برداری از گل جالیز هر دو هفته یکبار نمونه ،رشدی

 صفات این آزمایش درشد. بصورت شمارش انجام 

در  جالیز گل زیست توده و تراکم مختلف از جمله

زیست و  عملکرد پاشی،سم از روز  بعد 61و  41، 21

گیری مربع( اندازه متر یک فرنگی )در گوجه  توده

تا  ،گل جالیز زیست تودهگیری برای اندازه .گردید

ورده آها از درون خاک دربوتهشت، جایی که امکان دا

 .نددش

واقع در سه شهرستان سه منطقه جداگانه آزمایشات در 

از استان هرمزگان اجرا گردید. مناطق اجرا عبارت 

 گوجه فرنگی در مزرعه یک هکتاری -6بودند از: 

)طول  کهورستان واقع در شهرستان بندر خمیرمنطقه 

 26درجه، عرض جغرافیایی  95دقیقه و  55جغرافیایی 

 -2، صفر( از سطح دریا درجه، ارتفاع 51دقیقه و 

هشتبندی منطقه  گوجه فرنگی در مزرعه یک هکتاری

دقیقه و  51)طول جغرافیایی  واقع در شهرستان میناب

درجه،  69دقیقه و  21ض جغرافیایی درجه، عر 22

 مزرعه یک هکتاری -9، متر( 5/1ارتفاع از سطح دریا 

دشت صفا واقع در شهرستان منطقه  گوجه فرنگی در

درجه، عرض  66دقیقه و  51)طول جغرافیایی  رودان

ارتفاع از سطح دریا درجه،  26دقیقه و  21جغرافیایی 

 .متر( 1/9

نرم افزار  از بررسی این در آماری محاسبات جهت

SAS ver9.1 روش به هاشد. مقایسه میانگین استفاده 

 رفته کار به سطح احتمال و گرفت انجام LSD آزمون

طرح در باشد. می 16/1 هاو تحلیل تجزیه کلیه در

های کامل تصادفی بلوک های مختلف و در قالبمکان

-هها، برای سه منطقه، بتجزیه نهایی دادهلذا اجرا شد، 

 Yazdisamadi) صورت گرفتصورت تجزیه مرکب 

et al., 2000) . 

 

 نتایج 
 زیست توده و تراكم بر مختلف تیمارهای بررسی

 های مختلفجالیز در مکان گل

 تراکم بر سولفوسولفورون تجزیه واریانس مرکب اثر

)خمیر،  در سه مکان مختلفگل جالیز  زیست توده و

 داده شده است.نشان 6 میناب، رودان( در جدول

گردد، اثر مکان )سه منطقه همانگونه که مشاهده می

 علف کشمختلف  مقادیر(، اثر تیمار )آزمایشاجرای 

تیمار دارای اختالف × و شاهد( و اثر متقابل مکان 

دار ف معنیبنابراین با وجود اختال باشند.دار میمعنی

تجزیه  ها و تیمارهای مورد بررسی، از بین مکان

و به بررسی اثر تیمارها در  واریانس مرکب صرف نظر

در قالب صورت جداگانههها بیک از مکان هر
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 صورت ذیل پرداخته هب های کامل تصادفی،بلوک

 شود.می

 

 
 .گل جالیز )در سه منطقه: خمیر، میناب و رودان( زیست توده و تراکم بر سولفوسولفورون تجزیه واریانس مرکب اثر -6جدول 

Table 1. Multivariate Analysis of variance of sulfosulfuron effect on density and dry weight of 

broomrape (In three regions: Khamir, Minab and Roodan regions). 

M.S. 

df Variation 

Sources  
Dry weight of broomrape Density of broomrape 

60 days  

after spraying 

40 days  

after spraying 

20 days  

after spraying 

60 days  

after spraying 

40 days 

 after spraying 

20 days  

after spraying 

133.50** 252.26** 171.30** 19.05** 23.39** 22.16** 2 Location (A) 
0.79 2.12 1.01 0.41 1.93 0.819 9 Error  
5531.83** 3107.99** 1045.54** 280.54** 181.49** 124.69** 3 Treatment (B) 
12.18** 14.91** 9.97** 1.85** 1.75** 1.63** 6 A × B 

0.68 1.03 0.85 0.45 0.29 0.431 27 Error 

8.2% 10.1% 9.2% 6.7% 5.4% 6.5%  C.V% 
                                                                                                            .Significant differences at α=1% (LSD) :**(.LSD) %6دار در سطح ** اختالف معنی

   

و زیست  تراكم بر كشعلف مختلف تیمارهای اثر

 جالیز گل هرز علف توده

 کشمقادیر مختلف علف اثر واریانس تجزیه نتایج

 هرز علف زیست توده و تراکم بر سولفوسولفورون

 مورد بررسی درسه منطقه یک از در هر  گل جالیز

 نشان داد که (رودانو  میناب، خمیراستان هرمزگان )

های آزمایشی، هم در بین تیمارها و هم در بین بلوک

(. 2)جدول  وجود دارد دارمعنیاختالف  %6 سطح در

 

 گل جالیز در هر یک از مناطق خمیر، میناب و رودان بطور جداگانه زیست توده و تراکم بر سولفوسولفورون تجزیه واریانس اثر -2جدول 
Table 2. Analysis of Variance of sulfosulfuron effect on density and dry weight of broomrape in Khamir, Minab 

and Roodan regions individually. 

M.S 

df Variation 

Sources  
Dry weight of broomrape Density of broomrape 

Roodan Minab Khamir Roodan Minab Khamir 

116.666** 111.861** 131.586** 6.459** 6.193** 7.258** 3 Replication 
1555.226** 1491.177** 1754.114** 51.711** 49.766** 58.325** 3 Treatment 
13.013 12.477 14.678 0.633 0.607 0.715 9 Error 
9.85% 11.73% 16.25% 15.62% 16.21% 18.19%  C.V% 

                                                                                   .Significant differences at α=1% (LSD) :** (.LSD)%6دار در سطح ** اختالف معنی

        

 بر مقادیر مختلف سولفوسولفورون اثرمقایسه میانگین 

یک هر در  گل جالیز هرز علف زیست توده و تراکم

در  گرم 41و  91، 21، در مقادیر مورد بررسیطق امناز 

ه مرحلسه در و سولفوسولفورون  کشعلف ازهکتار 

 پاشیروز بعد از سم 61و  41، 21برداری مختلف نمونه

گونه که همان ارائه شده است. 5و  4، 9 هایولدر جد

تراکم در منطقه خمیر، گردد، مشاهده می 9در جدول 

در تمام یک متر مربع،  جالیز در واحد سطحگل 

 61در زمان  سولفوسولفورونهای به کار رفته از غلظت

پاشی کمتر از تراکم گل جالیز در روز پس از سم
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پاشی نسبت به تیمار روز پس از سم 41و  21های زمان

 سولفوسولفورون کششاهد است. به عبارت بهتر علف

 تیمار شاهد، سبت بهن های به کار رفتهدر تمام غلظت

تاثیر کنترلی خوبی روی جمعیت گل جالیز داشته است 

هرچه غلظت به کار رفته بیشتر بوده، میزان کاهش و 

  ه است.بودنیز بیشتر گل جالیز تراکم جمعیت 

به عنوان مثال میزان تراکم گل جالیز در منطقه خمیر در 

گرم  21پاشی در غلظت روز پس از سم  61و  41، 21

و  25/4، 15/4هکتار از سولفوسولفورون به ترتیب در 

گل جالیز در مترمربع شمارش شده است. این در  25/2

  61و  41، 21حالی است که میزان تراکم گل جالیز در 

گرم در هکتار از  41پاشی در غلظت روز پس از سم

گل  5/1و  15/1، 11/6سولفوسولفورون به ترتیب 

 است. جالیز در مترمربع شمارش شده 

مقادیر مختلف  اثرنتایج حاصل از مقایسه میانگین 

 هرز علف زیست توده و تراکم بر سولفوسولفورون

( 5و  4های میناب و رودان )جدول طقادر من گل جالیز

باشد. ( می9مانند نتایج مربوط به منطقه خمیر )جدول 

ها در هر سه منطقه مقایسه میانگین دادهبه عبارت دیگر 

 گل علف هرز کل زیست توده و تراکم که داد نشان

شاهد  تیمار نسبت به شده پاشیسم تیمارهای در جالیز

زیست  و تراکم و باشندمی دارمعنی دارای اختالف

به کار  تاثیر مقدار جالیز تحت گل هرز علف توده

-مقدار علف افزایش با و قرار گرفته کشعلفرفته از 

در  جالیزگل  تراکم ن، میزانسولفوسولفورو کش

  یابد. می کاهش نیزواحد سطح 

 حداکثر داد که نتایج در هر سه منطقه نشانهمچنین 

سولفوسولفورون به مقدار  کشبکار رفته از علف مقدار

 در هکتار، بیشترین تاثیر را در کاهش درصد گرم 41

 گل هرز علف تراکم و درصد زیست توده میانگین

-علف چند اما هر ،دارد مزرعهواحد سطح جالیز در 

باعث کاهش سولفوسولفورون در این مقدار،  کش

 ،هدش جالیز گل زیست توده و تراکمبسیار خوب در 

-گوجه نمو بوته و رشد بر که سویی ثرا دلیلبه  ولی

 عملکرد و زیست تودهشدید  کاهش، هداشت فرنگی

 61) ه استگردیدرا باعث  فرنگی در گوجه محصول

گرم در  91درصد کاهش عملکرد نسبت به تیمار 

توان نتیجه . بنابراین میهکتار از سولفوسولفورون(

 کشدر هکتار از علف گرم 91گرفت که مقدار 

سولفوسولفورون، به عنوان بهترین مقدار در کنترل گل 

تواند معرفی گردد.جالیز در مزارع گوجه فرنگی می

  



 

 

 منطقه خمیردر  گل جالیز زیست توده و تراکم بر مقایسه میانگین اثر سولفوسولفورون -9جدول 

Table 3. Mean comparison of sulfosulfuron effect on density and dry weight of broomrape in  Khamir region 

Total broomrape at 

60 days after spraying 60 days after spraying 40 days after spraying 20 days after spraying 

Treatments 
Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

99.52 a 18.65 a 19.85 a 4.75 a 47.52 a 7.15 a 32.15 a 6.75 a weed check with broomrape 
53.40 b 11.25 b 5.52 b 2.25 b 26.63 c 4.25 b 21.25 b 4.75 b sulfosulfuron 20 g/ha 
43.75 c 4.25 c 2.95 c 0.75 cd 21.73 d 1.25 c 19.07 b 2.25 c sulfosulfuron 30 g/ha 
21.83 d 2.25 d 1.21 d 0.5 d 11.52 e 0.75 d 9.10 c 1.00 d sulfosulfuron 40 g/ha 

 باشند.دار نمی( معنیLSDاعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری )
Means with the same letter within the same column are not significantly different (LSD).   

 

 منطقه مینابدر گل جالیز  زیست توده و تراکم بر مقایسه میانگین اثر سولفوسولفورون -4جدول 
Table 4.  Mean comparison of sulfosulfuron effect on density and dry weight of broomrape in Minab region 

Total broomrape at 

60 days after spraying 60 days after spraying 40 days after spraying 20 days after spraying 

Treatments 
Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

86.37 a 15.30 a 14.70 a 3.60 a 44.52 a 6.10 a 27.15 a 5.60 a weed check with broomrape 
42.40 b 7.80 b 4.52 b 1.10 b 21.63 b 3.10 b 16.25 b 3.60 b sulfosulfuron 20 g/ha 
32.75 c 2.60 c 1.95 c 0.50 c 16.73 c 1.00 c 14.07 b 1.10 c sulfosulfuron 30 g/ha 
12.83 d 2.08 d 1.21 d 0.30 c 6.52 d 0.75 d 5.10 c 1.00 c sulfosulfuron 40 g/ha 

 باشند.دار نمی( معنیLSDاعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری )
 Means with the same letter within the same column are not significantly different (LSD).   
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 .منطقه روداندر گل جالیز  تودهزیست  و تراکم بر مقایسه میانگین اثر سولفوسولفورون -5جدول 

Table 5. Mean comparison of sulfosulfuron effect on density and dry weight of broomrape in Roodan region. 
Total broomrape at 

60 days after spraying 60 days after spraying 40 days after spraying 20 days after spraying 

Treatments 
Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

Dry weight 

of 

broomrape 

(gr/m2) 
 

Density 

of 

broomrape 

(m2) 
 

96.46 a 16.49 a 20.83 a 3.21 a 45.52 a 6.75 a 28.11 a 6.53 a weed check with broomrape 
69.16 b 11.45 b 17.02 b 2.14 b 31.73 b 4.53 b 20.41 b 4.78 b sulfosulfuron 20 g/ha 
53.04 c 3.73 c 8.41 c 0.50 c 26.51 c 1.12 c 18.12 b 2.11 c sulfosulfuron 30 g/ha 
27.56 d 1.95 d 4.11 d 0.20 d 16.35 d 0.75 d 7.10 c 1.00 d sulfosulfuron 40 g/ha 

 باشند.دار نمی( معنیLSDاعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری )

 Means with the same letter within the same column are not significantly different (LSD).   
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و  عملکرد بر كشعلف مختلف تیمارهای اثر

 فرنگی گوجه زیست توده

 کشمقادیر مختلف علف اثر واریانس تجزیه نتایج

 گوجه عملکرد و زیست توده بر سولفوسولفورون

استان مورد بررسی در در هر سه منطقه فرنگی، 

نتایج حاصل . گرددمشاهده می 6در جدول هرمزگان 

 فرنگیگوجه عملکرد و زیست تودهدهد که نشان می

 کشعلفاز مقادیر مختلف )در تیمارهای مختلف 

 دارای اختالف  %6 سطح در(، سولفوسولفورون

 (. 6جدول ) باشندمی دارمعنی

 

 
 .رودان فرنگی در هر یک از مناطق خمیر، میناب وعملکرد گوجه و زیست توده بر سولفوسولفورون تجزیه واریانس اثر -6جدول 

Table 6. Analysis of Variance of sulfosulfuron effect on biomass and yield of tomato in Khamir, Minab and Roodan regions. 
M.S. 

df Variation 

Sources  
Yield of tomato (kg/m2) Biomass of tomato (kg/m2) 

Roodan Minab Khamir Roodan Minab Khamir 

131.781ns 125.988ns 143.822ns 200.175ns 191.375ns 218.465ns 3 Replication 
16075.040** 15368.362** 17543.844** 26327.049** 25169.680** 28732.596** 3 Treatment 
101.027 96.586 110.258 136.106 130.123 148.542 9 Error 
21.05% 18.31% 13.29% 19.12% 14.75% 11.14%  C.V% 

 .(LSD)دار نیست اختالف معنی nsو  %6دار در سطح ** اختالف معنی

**: Significant differences at α=1% (LSD). 

ns: No significant differences at α=1% (LSD).  
 

زیست ی مربوط به هاداده مقایسه میانگیندر جدول 

(، مشاهده 1جدول ) فرنگی گوجه عملکرد و توده

 و عملکرد شود که در تمام مناطق مورد بررسی،می

از مقادیر مختلف در برابر  فرنگیگوجه زیست توده

در  شاهد یمارنسبت به ت سولفوسولفورون کشعلف

. به عبارت گیرندهای مختلف آماری قرار میگروه

باعث ، به کار رفته کشمقدار علف بهتر، افزایش

بوته در  زیست تودهو  میوه عملکرد افزایش میانگین

مشاهده گونه که البته همان .شده است فرنگیگوجه

 تا مقدار افزایش ، اینهقبال نیز ذکر گردیدشود و می

 زیست توده افزایش میانگینباعث  در هکتار گرم 91

 مقدار شده است و در فرنگیگوجه میوه و عملکرد

غلظت از  این منفی دلیل تاثیر به هکتار در گرم 41

و  زیست تودهفرنگی، گوجه رشد بر روی کشعلف

 (. 1جدول ) ه استیافت کاهش میوه عملکرد

، در هر 1های جدول همچنین براساس مقایسه میانگین

و عملکرد  زیست توده، میزان مورد بررسیسه منطقه 

هکتار از  در گرم 91فرنگی در تیمار مصرف گوجه

سولفوسولفورون باالترین مقدار نسبت به  کشعلف

 زیست تودهباشد. بطوری که میزان سایر تیمارها می

 رودانو  میناب، خمیرو در فرنگی در این تیمار گوجه

تن در هکتار و  615/65و  119/64، 262/13به ترتیب 

 464/14، 311/32فرنگی به ترتیب میزان عملکرد گوجه

بدست آمده است، که نسبت تن در هکتار  915/13و 

نتیجه کلی  باشد.به سایر تیمارها باالترین مقدار می

کش علف مصرف که داد نشان تحقیق این حاصل از

بهبود  به منجر داریمعنی طور به سولفوسولفورون

 با که طوری به ،ه استشد فرنگی گوجه عملکرد

تا  سولفوسولفورونکش علف میزان مصرف افزایش

 افزایش فرنگی نیز گوجه عملکرد هکتار، گرم در 91
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 بهکش علف مصرف میزان افزایش با و سپس یافت

 طور هبفرنگی  گوجه عملکرددر هکتار،  گرم 41

 کاهش رسد علتنظر می به. یافت کاهشی دارمعنی

 مصرفی مقدار باالترین در فرنگیگوجه عملکرد

تاثیر  در هکتار(، گرم 41سولفوسولفورون ) کشعلف

باشد.می فرنگی گوجه هایرشد بوته کاهشو سوء
 

 

 .رودان و فرنگی در مناطق خمیر، مینابگوجه عملکرد و زیست توده بر سولفوسولفورونمقایسه میانگین اثر  -1جدول 

Table 7. Mean comparison of sulfosulfuron effect on biomass and yield of tomato in Khamir, Minab 

and Roodan regions. 
M.S. 

Treatments  

(g/ha) 
Yield of tomato (g/m2) Biomass of tomato (g/m2) 

Roodan Minab Khamir Roodan Minab Khamir 

49.84 d 48.94 d 63.45 d 32.38 d 31.47 d 45.98 d weeding check with 

broomrape 
64.80 c 63.90 c 78.41 c 39.64 c 38.73 c 53.24 c sulfosulfuron 20  
79.37 a 78..46 a 92.97 a 65.60 a 64.70 a 79.21 a sulfosulfuron 30  
75.44 b 75.04 b 89.55 b 51.93 b 51.03 b 65.54 b sulfosulfuron 40  

 باشند.دار نمی( معنیLSDاعداد دارای حروف مشابه در هر ستون به لحاظ آماری )

Means with the same letter within the same column are not significantly different (LSD).   
 

 بحث

های این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده

 کشنشان داد که سه مرتبه کاربرد علف

 از پس روز 51و  41، 91های سولفوسولفورون )زمان

در غلظت  اصلی( به زمین فرنگی گوجه نشاءهای انتقال

گرم در هکتار، به عنوان بهترین تیمار آزمایشی،  91

جالیز و  گل زیست تودهو  تراکممیزان کاهش  باعث

 گوجه در عملکردمیزان و  بوته زیست تودهافزایش 

براساس نتایج بدست آمده در این فرنگی شده است. 

میزان در هر سه منطقه خمیر، میناب و رودان، تحقیق، 

گرم در  91در تیمار کاربرد جالیز  گلکل  تراکم

، 25/4 ترتیببه ،کش سولفوسولفورونعلفاز  هکتار

گل جالیز در واحد سطح )متر مربع( و   19/9و  61/2

، 15/49 به ترتیب جالیز گلکل  زیست تودهمیزان 

ثبت گردید که گرم در واحد سطح  14/59و  15/92

همچنین باشند. دار میکامال معنی نسبت به تیمار شاهد

 زیست تودهمیزان  ،مناطق مذکور در در این غلظت و

تن  615/65و  119/64، 262/13به ترتیب فرنگی گوجه

فرنگی به ترتیب در هکتار و میزان عملکرد گوجه

، ثبت گردیدتن در هکتار  915/13و  464/14، 311/32

 باشد.به سایر تیمارها باالترین مقدار میکه نسبت 

  گرم در هکتار از سولفوسولفورون 91مصرف  بنابراین

-گوجههای نمو بوته و رشد بر سوء اثر بدون هیچگونه

بیشترین تاثیر را در کاهش تراکم گل جالیز و فرنگی، 

در این فرنگی داشته است. افزایش عملکرد گوجه

های محققان مختلف ارتباط، نتایج حاصل از پژوهش

محققان متعددی اثر باشد زیرا نیز قابل مقایسه می

را بر کنترل  اورهمختلف از گروه سولفونیل ترکیبات

 اند.گل جالیز مورد بررسی قرار داده

های کشسولفوسولفورون از گروه علف کشعلف

-اوره سولفونیل خاصیت انتخابی و است اوره سولفونیل

 زراعی گیاهان آنها در ترسریع متابولیسم دلیل به ها

طریق برگ، از ساعت  4پس از . به عبارت بهتر، است

طور کامل جذب شده و وارد شیره آوندهای آبکش هب

 کش مانع فعالیت آنزیمشود. این علفمی

ALS گردد که این آنزیم مسئول تولید سه اسید می
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در  که است( آمینه ضروری )لوسین، ایزولوسین و والین

تشکیل ساختار دیواره سلولی دخالت دارند. از این رو 

باعث توقف تقسیم سلولی و رشد  هاکشاین علف

 همان. (Haidar et al., 2005) دنگردعلف هرز می

شود، گیری میهای این پژوهش نتیجهگونه که از یافته

 کشعلف از اوره سولفونیل خانواده هایکشعلف

 فرنگی گوجه در جالیز گل کنترلبرای  انتخابی های

 فرنگی شاخساره گوجه و ریشه توسط که باشندمی

انتقال  انگل گیاه به میزبان گیاه ریشه طریق از و جذب

برند. می بین از را ریشه به های متصلتوبرکول و یافته

 در خاک در جالیز گل زدهجوانه بذور تازه همچنین

 گرفته قرار خاک در کشعلف محلول مستقیم معرض

 Eizenberg etهای که این نتایج در پژوهش میرندمی و

al. (2007) و Hershenhorn et al. (2009)  نیز مورد

 اند. تاکید قرار گرفته

اجرا  Nazari et al. (2010)در یک پژوهش که توسط 

در  کش سولفوسولفورونعلفهای مختلف غلظت، شد

انتقال از  بعد روز 41 و 21های مرحله و در زمان دو

گوجه فرنگی به زمین اصلی، به منظور کنترل گل  نشاء

 نتاج حاصل گرفت. راجالیز در مزرعه مورد استفاده قر

 51، 41مقادیر  کاربرد کهآنها نشان داد که  از پژوهش

 41 و 21در  هکتار در سولفوسولفورون از  گرم 15 و 

در  دارمعنی کاهش به منجر، از نشاءکاری بعد روز

ند اما میزان گردیددر سطح مزرعه  جالیز گلتراکم 

و عملکرد گوجه فرنگی در  زیست تودهافزایش 

 46 به میزان در هکتار سولفوسولفورونگرم  41تیمار

بیشتر از سایر  هکتار در فرنگی گوجه تن محصول

های بوده است و دلیل آن را تاثیر سوء غلظتتیمارها 

و عملکرد گوجه  باالی سولفوسولفورون روی بوته

اند که منطبق بر نتایج حاصل از فرنگی ذکر نموده

باشد و همانگونه که در نتایج این پژوهش حاضر می

مشاهده شد، افزایش غلظت سولفوسولفورون نیز تحقیق 

 باعث کاهش عملکرد در گوجه فرنگی شد. 

اجرا  Oruji et al. (2012)در تحقیق دیگر که توسط 

 و سولفوسولفورون کشعلف دو شده است، از

 گوجهمزارع  در جالیز گل کنترل جهت گالیفوسیت

 تیمار  ،نمودند که در نتایج خود استفاده فرنگی

در  لیتر میلی 611 میزان به گالیفوسیت کشعلف

را  گرم در هکتار 95 مقدارسولفوسولفورون به و  هکتار

 در جالیز گل کنترل برای هاتیمار مؤثرترینبه عنوان 

 بروز به توجه با ولی اعالم نمودند فرنگی گوجهمزارع 

کاهش و فرنگی  گوجه هایبوتهروی  عالئم سوختگی

 کشعلف های تیمار شده توسطعملکرد در بوته

 کشعلفآن را مناسب ندانسته و  ،گالیفوسیت

به عنوان گرم در هکتار را  95مقدار سولفوسولفورون به 

البته با توجه به نتایج تیمار مناسب معرفی نمودند. 

 کشعلفحاصل از پژوهش حاضر نیز، 

به عنوان گرم در هکتار  91مقدار سولفوسولفورون به 

شود که از نظر مقدار مصرف میتیمار مناسب معرفی 

و  باشدنزدیک می Oruji et al. (2012)به نتایج 

توان به شرایط اختالف کم در میزان مصرف را می

عه یا رقم بکار رفته مربوط آزمایش یا شرایط مزر

  .دانست

، تاثیر کاربرد Sajedi et al. (2012)محققانی همچون 

گرم در هکتار(،  45سولفورون )های ریمکشعلف

 15گرم در هکتار( و گلیفوسیت ) 95سولفوسولفورون )

روز  51و  41، 91، 21لیتر در هکتار( را در میلی 611و 

پاشی و روش محلولبعد از سبز شدن سیب زمینی به دو 

محلول در آب آبیاری مورد بررسی قرار دادند که 

ها نشان داد که کمترین تعداد بوته گل نتیجه بررسی آن

 بوته در مترمربع( در تیمار 25/2جالیز )

-هگرم در هکتار و ب 95سولفوسولفورون به میزان 

صورت آب مصرف )محلول در آب آبیاری( شمارش 

گرم در هکتار( و  45ورون )سولفشد و تیمارهای ریم

های بعدی لیتر در هکتار( در رتبهمیلی 611گلیفوسیت )

این نتیجه نیز کنترل گل جالیز با استفاده از  قرار دارند.
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نماید که کش سولفوسولفورون را اثبات میعلف

 باشد. نتیجه حاصل از طرح حاضر می منطبق بر

 .Shirdel et al همچنین نتایج حاصل از مطالعات

نترل علف هرز گل جالیز در نشان داد که ک، (2014)

کش فرنگی با استفاده از علفمزرعه گوجه

گرم در هکتار در دو  95سولفوسولفورون به میزان 

-امکان پذیر میروز بعد از نشاکاری  61و  41نوبت 

درصد تراکم گل  15باشد به طوریکه با عث کاهش  

شده است. گل جالیز  زیست تودهدرصد  61جالیز و 

بررسی کارایی  Amiri et al. (2011)همچنین 

، 5/26، 25/69)در مقادیر  WG75%سولفوسولفورون 

 DF25%سولفورون گرم در هکتار(، ریم 616و  59

گرم در هکتار( و  41و 41، 21، 61)در مقادیر 

 2و  6، 5/1، 25/1)در مقادیر  SC4%نیکوسولفورون 

ارزه با گل جالیز در مزرعه لیتر در هکتار( برای مب

و نتیجه گرفتند که  اندفرنگی را بررسی کردهگوجه

داری های مورد بررسی به طور معنیکشتمام علف

گل جالیز را کاهش دادند و در بین آنها  زیست توده

و  5/26بیشترین کاهش در تیمارهای سولفوسولفورون 

نتایج حاصل از  .ه استگرم در هکتار مشاهده شد 59

های این محققین نیز، تاکیدی است بر صحت پژوهش

نتایج حاصل از پژوهش حاضر که در آن تیمار 

را بهترین  گرم در هکتار 91 به مقدارسولفوسولفورون 

 ایم.تیمار برای کنترل گل جالیز معرفی نموده

کنترل  برای، Takaci et al. (2014)در تحقیق دیگری 

-علفاز فرنگی شیمیایی گل جالیز مصری در گوجه

، 661/1، 129/1های گالیفوسیت )در مقادیر کش

میکرولیتر در لیتر( و  616/64و  395/2، 541/1

، 195/1، 641/1، 123/1سولفوسولفورون )در مقادیر 

میکروگرم در لیتر( روی بذر گل  914/64و  616/9

تاثیر  ها نشان داد کهنتایج آن نمودند و استفادهجالیز 

تیمارهای مختلف سولفوسولفورون نسبت به گلیفوسیت 

و هرچه میزان مصرف  بیشتر استروی بذر گل جالیز 

 سولفوسولفورون بیشتر باشد، تاثیر آن نیز افزایش 

یابد، ولی توجه به این نکته ضروری است که در می

مصرف ترکیبات سولفونیل اوره باید نهایت دقت را 

که باقیمانده آنها در خاک برای محصوالت نمود 

بعدی، کمترین اثرات سوء را داشته باشند. همچنین در 

 Eizenberg etو  Eizenberg et al. (2003)تحقیقات 

al. (2007)  کاربردشده است که گزارش 

 به هکتار در گرم 611 و 51 میزان به سولفوسولفورون

 فرنگی، کاشت گوجه از پس روز 42 و 64 در ترتیب

اما با د وشمی خاک در سطح جالیز گل پیدایش مانع

 شاخسارهکش روی توجه به اثرات منفی این علف

 در مؤثره ماده گرم 5/91ر امقد ، مصرففرنگی گوجه

 .اندنموده جالیز پیشنهاد گل کنترل برای را هکتار

، ثابت شده Lashkari et al. (2010)در مطالعات جامع 

 های هرز گوجهشیمیایی علف امکان کنترلاست که 

سولفورون فرنگی با تاکید بر گل جالیز با استفاده از ریم

سولفورون + گرم در هکتار(، مت 61و  91)در مقادیر 

 51گرم در هکتار(، گلیفوسیت ) 41سولفوسولفورون  )

 25میلی لیتر در هکتار( و سولفوسولفورون )در مقادیر 

روز بعد از انتقال  51و  41، 91گرم در هکتار( در  51و 

نشان داد وجود دارد اما نتیجه نهایی آنها نشاء به زمین، 

میلی لیتر در هکتار( و  51که گلیفوسیت )

گرم در هکتار( بترتیب بهترین  51سولفوسولفورون )

های هرز گوجه فرنگی تیمارهای کنترل کننده علف

د البته این نتیجه با نتیجه تحقیق ما همخوانی ندار هستند.

گرم در هکتار  91زیرا در پژوهش حاضر مقدار 

اختالف در میزان شود که سولفوسولفورون توصیه می

توان به شرایط آزمایش یا شرایط مزرعه مصرف را می

  یا رقم بکار رفته مربوط دانست.

، اثر Zamanzadeh et al. (2011)های بررسیدر 

و  411، 611، 411های متام سدیم )در مقادیر کشعلف

)در مقادیر  سولفوسولفورونکیلو در هکتار( و  6111

صورتهگرم در هکتار( ب 616و  5/13، 59، 5/26
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 یکبار مصرف، در کنترل گل جالیز در مزارع گوجه 

. نتیجه حاصل از مورد ارزیابی قرار گرفتندفرنگی 

و  411پژوهش آنها نشان داد که متام سدیم در مقادیر 

زیست کیلو در هکتار بهترین تاثیر را در کاهش  6111

و تعداد بوته گل جالیز در مترمربع در مقایسه با  توده

 داشته سولفوسولفورونکش مقادیر مختلف از علف

 . این محققین دلیل اختالف نتیجه خود را با نتایجاست

کش سایر محققان، کاربرد یکبار در مزرعه از علف

اند و معتقدند در صورت دانسته سولفوسولفورون

تواند می ،سولفوسولفورونمصرف دو یا سه بار کاربرد 

همان گونه که ذکر  .به دست آوردنتایج بهتری را 

جالیز منظور کنترل گل گردید در تحقیق حاضر به

  های مختلف، از غلظتگوجه فرنگیدر مصری 

و  41، 91در سه مرحله ، کش سولفوسولفورونعلف

 ،نتایج حاصل شد. استفاده نشاء انتقال از پس روز 51

عنوان ه ب را کشدر هکتار از علف گرم 91تیمار 

بهترین غلظت در کنترل گل جالیز در مزارع گوجه 

که بیشترین کاهش را در تراکم د نموفرنگی معرفی 

باالترین عملکرد  در گوجه فرنگی گل جالیز و تولید 

 نشان داد.
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Abstract 

In order to investigate the efficacy of sulfosulfuron (Apyros® WG75%) on the control of 

broomrape (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel)  and the tomato yield (sunseed cultivar),  an 

experiment was carried out in a randomized complete block design with 4 treatments and 4 

replications on tomato in three separate fields (Khamir, Minab and Roodan regions) in Hormozgan 

province in 2015. Treatments were sulfosulfuron at 20, 30 and 40 g/ha and control (weed check with 

broomrape). All herbicide treatments were used at 30, 40, 50 days after tomato transplanting in fields. 

The results of multivariate analysis of variance show significant differences on density and dry weight 

of broomrape and so on dry weight and yield of tomato due to   the location and treatment effects and 

their interactions   at 1% level.  Mean comparison of data show that with increase in the concentration 

of sulfosulfuron there is a decrease in broomrape density and dry weight and an increase in tomato dry 

weight and yield. Accordingly, the sulfosulfuron at 30 g/ha was shown to be the best treatment 

because this value of sulfosulfuron had suitable controlling effects on P. aegyptiaca and had no side-

effects on tomato plants. According to the results, with 30 g/ha of sulfosulfuron the broomrape density 

in Khamir, Minab and Roodan regionswere counted to be 4.25, 2.60 and 3.73 broomrape/m2 

respectively.  The dry weight of broomrape in three regions was registered as 43.75, 32.75 and 53.04 

g/ m2, the tomato dry weight was registered as 79.212, 64.73 and 65.605 ton/ha and the tomato yield 

was registered as 92.977, 78.468 and 79.375 ton/ha, respectively.  

Key words: Sulfosulfuron, Sulfonylurea, Phelipanche, Tomato, Hormozgan 
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