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 چکیده
 آفتابگردان رقم سه با 1396 یزراع سال در یامزرعه  شیآزما ،یخاکورز زمان در مصرف خاک یهاکشعلف با زیجالگل کنترل یبررس منظوربه
 (Helianthus annus. L( )،یلیآج و یفرخ پروگراس)، در شیآزما. شد اجرا نیقزو استان یزهرا نیبوئ شهرستان توابع از ارجیخ یروستا در 

 صد و پنج و هفتاد ، صفر) غلظت سه با مصرف خاک کشعلف ماریت 17 و غرقاب ماریت کی) ماریت 18 با یتصادف کامل یهابلوک طرح قالب
. بود آفتابگردان یستیز یهاشاخص و زیجالگل خشک و تر وزن تراکم، شامل شده یریگاندازه صفات. شد انجام تکرار سه و( شده هیتوص درصد

 هکتار در( یج یدبلو درصد 75 انوک) سولفورونیفلوکسیتر گرم 20 یمارهایت در بیترتبه ز،یجالگل کنترل نیبهتر که داد نشان شیآزما جینتا
 درصد 1/88) هکتار در( یس یا درصد 60 یماچت) بوتاکلر تریل سه ،(زیجالکنترلگل درصد 1/90) یغرقاب روش ،(زیجالگل کنترل درصد 2/92)

 3/33 سوناالن) نیفلورال اتال تریل چهار و( زیجالگل کنترل درصد 88) هکتار در( یس یا درصد 72 تیرون) کلواتیس تریل 5/1 ،(زیجالگل کنترل
 نیشتریب بیترتبه پروگراس، و یفرخ ،یلیآج ارقام شاهد، یکرتها در ج،ینتا اساس بر. بود( زیجالگل کنترل درصد 87) هکتار در( یسیا درصد
 .داشتند را زیجالگل سارشاخه
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Abstract 
Field experiment was conducted in 2017 to evaluate the effect of soil applied herbicides 

on the growth of orobanche in 3 sunflower cultivars (Prograss, Farrokhi & Confectionary 

(Ajili)) in Khayraj, Buin Zahra in Qazvin province. The experiment was performed in a 

completely randomized block design with 18 treatments (one waterlogging treatment and 

17 herbicide treatments with three concentrations of 0%, 75% and 100% recommended 

dose) with three replications. The measured traits included density, fresh and dry weight 

of orobanche and biological indicators of sunflower. Results showed that the best control 

of orobanche was observed in 20g/ha trifloxysulfuron (Envoke, WG 75%; 92.2% control) 

(), Flooding method (90.1% control), 3L/ha Butacchlor (Machete, 60% EC; 88.1% 

control), 1.5L/ha cycloate (Ro-Neet, EC 72%; 88% control) () and 4L/ha etal-fluoraline 

(Sonalan, EC33. 3%; 87% control) (). In this study, Ajili, Farokhi and Progres sunflower 

cultivars were sensitive to orobanche, respectively. 
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 مقدمه

 13 یدارا Orobanchaceae خانواده از زیجالگل

 شهیر به اتصال قیطر از که باشدیم گونه 140 و جنس

 ازین مورد یهادراتیکربوه و یمعدن مواد آب، زبان،یم

 ,.Meighani et al) کندیم افتیدر را خود

 (Phelipanche spp) اهیگ نیزایجالگل .(2009

 یا لپ دو اهانیگ شهیر مطلق انگل و لیکلروف فاقد

 نیهمچن و خشک و گرم ینواح در شتریب که است

 ،یاترانهیمد یکشورها خشک مهین و معتدل ینواح

 رانیا جمله از انهیخاورم و یجنوب و یشرق یاروپا

 .(Amsellem et al., 2002) کندیم جادیا یآلودگ

 16 و جهان کشور 80 از بیش در انگل نیا رحضو

 هسیدر تثباا به نیاد ورزیکشا ضیارا از هکتار ونیلیم

 کشت هکنندودمحد ملاعو از یکی انعنوبه و است

 حمطر نیاد طنقا از ریبسیا در عیزرا نگیاها برخی

 ستا یحد به نگلا ینا گیدلوآ شدت یگاه. میباشد

 هار را کشت ردمو مینز عینزار ارد،مو برخی در که

 یبذرها .(Minbashi Moeini, 2004) کنندیم

 هزار 250 حدود آن بوته هر و است زیر اریبس زیجالگل

 طیشرا ریتاث تحت زان،یم نیا که کندیم دیتول بذر

 زبانیم اهیگ یرو شده تیپاراز بوته تعداد و یطیمح

 نظر به بنا .(Minbashi Moeini, 2004) دارد قرار

 بذر ،(Ruso et al., 1996) همکاران و راسو

 آب و مزرعه آالت نیماش باد، توسط یراحت به زیجالگل

 یزراع یبذرها همراه به تواندیم و شودیم پراکنده

 .شود جابجا توتون و آفتابگردان

 شود، ظاهر خاک سطح یرو بر کهآن از قبل زیجالگل

 است کرده وارد زبانیم اهیگ به را خود خسارت شتریب

(Linke, 1992). زانیم به بسته رت،خسا انمیز 

 است ریمتغ محصول، کامل ینابود تا صفر نیب ،یآلودگ

(Lins et al., 2005). از یناش محصول کاهش 

 و هیترک در آفتابگردان مزارع در زیجالگل خسارت

 است شده برآورد درصد 30 و 50 بیترتبه ا،یاسپان

(Ruso et al.,1996). مستحکم ارتباط 

 سبب زبان،یم و انگل نیب یکیولوژیزیف - یکیمورفولوژ

 مشکل با یانگل اهیگ نیا کنترل یهاروش که است شده

 .(Abu & Irmaileh., 1994) شود روروبه

 شده شنهادیپ زیجالگل کنترل یبرا یمختلف یهاروش

 است بوده ناموفق تاکنون هاروش نیا اما است

(Goldwasser et al.,1995). دجوو معد علتبه 

 زعلفهر ینا شیمیایی لکنتر ،نتخابیا یهاشعلفک

 البته ؛ستا شتهاند پی در یبخش تیضار نتایج نگلیا

 تــغلظ اند توانسته شیآزما کــکم هــب نیمحقق

 مناسب لکنتر بر عالوه که ابندیب را کشعلف از یمؤثر

 دانابگرـفتآ هاـگی بر فیتوتوکسیک تأثیر ز،یجالگل

 مزرعه در زیجالگل کنترل زانیم نیمطلوبتر. باشد شتهاند

 لوگرمیک 350/0 و 225/0 یهاغلظت در آفتابگردان،

 است هکتار در( ال اس درصد 41 رانداپ) تیفوسیگل

 ماده مقدار. است آمده دسـتبه مصرف زمان دو در که

 مصرف مقدار دو در زیجالگل ییهوا یهااندام خشک

 کاهش یدار یمعنـ طـوربه شـاهد با سهیمقا در شده،

 بود درصد 5/87 و 75 ـبیترتبـه کاهش نیا که افتی

(Filizadeh & Sadidi, 2009). ریمازاپیا کاربرد 

 غلظت با مرحله دو در( ال اس درصد 25 تیپرسو)

 12 یرشد مراحل در هکتار در گرم 10+  10 شکسته

 14 تا 12 یزمان فاصله در و آفتابگردان یبرگ 19 تا

 با سهیمقا در اما بود موثر زیجالگل کنترل بر روزه،

 طبق قطر و محصول تودهستیز بر یریتاث شاهد،

 .(Garcia-Torres et al.,1995) نداشت

 مثل هاکشعلف از گرید یبعض و نیفلورالیتر

 د،یپرونام ن،یزالیار ن،یترالین ن،یمتالیپند ن،یترامیدن

 ریتاث ا،یلوب ای ینیزم بیس در نوسبیدا و لیکلوبنید

 رفته کاربه ازونیاکساد. داشتند زیجالگل کنترل بر یادیز

 اثر زین یفرنگ گوجه شهیر اطراف در یاقطره یاریآب در
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 داد نشان زیجالگل بر را یا کننده کنترل

 (Foy et al.,1998). در ریمازاپیا و نیمازاکوئیا 

 و آفتابگردان در یول کنندیم عمل یانتخاب کمتر باقال،

 یمؤثر طور به ، هکتار در موثر ماده گرم 25 زانیم به

 هکتار، در کلروسولفورون گرم شش تا دو. کنندیم عمل

 صورت به آفتابگردان، و باقال در را زیجالگل

 کرده کنترل کاشت، شیپ حالت از بهتر یشیروشیپ

 یفرنگ گوجه در P.ramosa کنترل در آن واثر است

 استبوده کننده دواریام زین

 (Garcia-Torres, et al.,1994). 

 غلظت به یابیدست حاضر، مطالعه از هدف

 در که یداریپا و بادوام مصرف خاک یهاکشعلف

 نیشتریب و رفته بکار خاک طیمح در یخاکورز زمان

 زین و شدبا باشندداشته داشته دنبال به را زیجالگل کنترل

 یطیمح ستیز حل راه افتنی و غرقاب ریتاث یبررس

 .بود محصوالت در زیجالگل کنترل یبرا

 روش و مواد

 هدف با رو 1396 یزراع سال در شیآزما نیا

 غلظت و مصرف خاک یهاکشعلف به یابیدست

 آفتابگردان یزبانیمبه ز،یجالگل کنترل در هاآن مناسب

 توابع از ارجیخ یروستا در شیآزما. شد انجام

 طول با ن،یقزو استان در زهرا نیبوئ شهرستان

 ییایجغراف عرض و 8530007/35 ییایجغراف

 معتدل اجرا، محل یهوا و آب. شد اجرا 7118647/49

 بیترتبه دما، نیشتریب و نیکمتر نیانگیم خشک، و

 نیانگیم نیهمچن و گرادیسانت درجه 8/32 6/25

 سال هشت طول در که بود تریل یلیم 7/223 یبارندگ

 یهواشناس سازمان توسط( 2014 تا 2007) یمتوال

 وسعت به ینیزم در شیآزما نیا. است شده برآورد

 یشیآزما یواحدها ابعاد. شد انجام مترمربع 4200

 کرت ،(متر مین و سه در شش) مربع متر 21( ماریت)

 نیب فاصله و( متر دو در شش) مربع متر 12 شاهد یها

 نه شامل کرت هر. شد گرفته نظر در متر مین هاکرت

  ارقام از یکی به ف،یرد سه هر که بود پشته و یجو

 در هابوته. افتی اختصاص پروگراس و یفرخ ،یلیآج

 نیا. شد کشت هافیرد در یمتریسانت 60×30 فواصل

 18 با یتصادف کامل یهابلوک طرح قالب در شیآزما

 ماریت 17 و غرقاب ماریت کی شامل مار،یت

 هفتاد ، صفر) غلظت سه با مصرف خاک یهاکشعلف

 مورد تکرار سه با( شده هیتوص دز درصد صد و پنج و

 یهاکننده مهار از دینبا یانتخاب یهاکشعلف شد اجرا

 رایز باشند انتخاب شهیر یها کنندهمهار و فتوسنتز

 از نیهمچن. است فتوسنتز ندیفرا و شهیر فاقد زیجالگل

 میمستق طوربه کهآن علت به مصرفبرگ یهاکشعلف

 استفاده توانینم زین کندیم وارد خسارت محصول به

 که نمود انتخاب را ییهاکشعلف دیبا. کرد

 داشته خاک در یطوالن یداریپا یدارا و مصرفخاک

 در خاک بذر بانک در را بذرها شیرو بتوانند تا باشد

 در کشعلف کاربرد. دینما کنترل محصول شیرو طول

 از جهینت در و آن متعدد کاربرد از ،یورز خاک زمان

 سه از هاکشعلف نیبنابرا. کاهدیم کشاورز نهیهز

 سنتاز الکتاتاستو یهابازدارنده( 1: شدند انتخاب گروه

 ن،یلوس مانند یضرور یها نهیآمدیاس سنتز بر که

 خانواده شامل و دارند ریتاث نیوال و نیزولوسیا

( 2 باشند،یم ها نیدازولیمیا و ها اوره لیسولفون

 موثراست نهیآم یدهایاس سنتز بر که EPSPS بازدارنده

 به دیبا و است مصرف برگ تیفوسیگل شامل که

 عمل یانتخاب تا شود استفاده شکسته غلظت صورت

 شامل یسلول میتقس یبازدارندها( 3 و دینما

 جدول) هادیکلرواستام و ها نیتروآالنینید یهاخانواده

1). 
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 زمایشآدر مورد استفاده ی هاکشعلف ـ لیست1جدول 

Table 1.  Herbicides used in experiment  

Herbicide Recomented dose 

trifluralin (Treflan) EC 48% 3 L/ha 

pendimethalin (Stomp) EC 33% 4 L/ha 

alachlor (Lasso) EC 48% 4L/ha 

butachlor (Machete) EC 60% 4L/ha 

nicosulfuron (Samson) SC 40% 2L/ha 

imazamethabenz (Assert) SC 25% 2.5L/ha 

sulfosulfuron (Apiros) DF 75% 20g/ha 

imazapyr (Persuit) SL 25% 1L/ha 

triflusulfuron-methyl (Safari) DF 50% 30g/ha 

EPTC (Eradicane) EC 82% 5.5L/ha 

Cinosulfuron (Setoff) WG 20% 150 g/ha 

ethalfluralin (Sonalan) EC 33.3% 4L/ha 

sulfosulfuron+metsulfuron (Total) WG 80% 50g/ha 

cycloate (Ro-Neet) EC 72% 2L/ha 

metazachlor+quinmerac (Butisan Star) SC 41.6% 2.5L/ha 

bensulfuron-methyl (Londax) )EC 72% 125g/ha 

trifloxysulfuron-sodium (Envoke)  WG 75% 20 g/ha 

Non-chemical control Flooding method 

 

 و بود مربع متر 63 مار،یت هر یبرا تکرار سه مساحت

. شد محاسبه مساحت آن یبرا کشهاعلف مقدار

  و یبادبزن نازل با ،یشارژ یپشت سمپاش با یسمپاش

 سپس و شد انجام یسمپاش( بار 8/2) استاندارد فشار

  شدند مخلوط خاک با کش شن با هاکشعلف

 پیت نوار دنیکش با و بود یا قطره نوع از یاریآب ستمیس

. شد انجام روز سه فواصل با یاریآب نهرها، داخل به

 به 10/2/1396 خیتار در بذرها اول، یاریآب از پس

 یرو یمتریسانت 30 فاصله با و یکار رمیه روش

 سبز بذرها هفته، کی از پس و شدند کاشته هافیرد

 در هرزیهاعلف بر کشعلف ریتاث یبررس یبرا. شدند

 به توجه با و نشدند نیوج هرزیهاعلف داشت، زمان

 یزن جوانه و شیرو بر یمنف ریتاث تروژنهین کود که نیا

 یها شاخه. نشد انجام یده کود دارد، زیجالگل

 آفتابگردان رشد انیپا نیهمچن و اواسط در زیجالگل

 شدند شمارش( ها شاخه) ها بوته تعداد. شدند برداشت

 ثبت و یریگاندازه تالیجید یترازو با هاآن از تروزن و

 سهیک داخل در را هابوته خشک، وزن نییتع یبرا. شد

 درجه 70 یدما با آون در و شدند ختهیر یکاغذ

 وزن سپس. گرفتند قرار ساعت 32 مدت به گراد،یسانت

. شد یریگاندازه تالیجید یترازو با هاآن خشک

 یهاشاخص بر هاکشعلف ریتاث یبررس منظوربه

 قطر و خشک وزن ارتفاع، نیانگیم آفتابگردان، یستیز

 هیتجز. شد ثبت و برداشت ماریت و شاهد در طبق

 با نیانگیم سهیمقا و 2/3 ورژن R افزار نرم با انسیوار

 درصد پنج و کی احتمال سطح در و LSD آزمون
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 نرم از نمودارها رسم نیهمچن  یبرا نیهمچن. شد انجام

 .شد استفاده اکسل افزار

 جینتا و بحث

 آفتابگردان یستیز صفات بر هاکشعلف ریتاث

 داریمعن آفتابگردان، یستیز صفات بر هاکشعلف ریتاث

 داریمعن اثر دهنده نشان انس،یوار هیتجز جینتا اما نبود

 ،1شکل) آفتابگردان یستیز یهاشاخص بر هاکشعلف
 ارتباط در ها تهیوار نوع با تفاوت نیا که بود (2جدول

 اما شد، دار یمعن بلوک و ارقام متقابل اثر چه اگر .بود

.(3جدول) نبود لیتحل و ریتفس قابل

 

 ـ عملکرد بذر سه رقم آفتابگردان فرخی، پروگراس و آجیلی در هکتار1شکل 

Figure 1.  Seed yield of Farokhi, Progras and Ajili sunflower cultivars  

 

 ـ شاخص زیستی ارقام آفتابگردان2جدول 
Table 2. Biological indicators of sunflower cultivars 

Farrokhi Progres Ajili Indicatorsا 

150. 463 cm 165. 941 cm 199. 870 cm Average height 

17.25 cm 17.22 cm 19. 56 cm Average sunflower inflorescence diameter 

227.039 g 274.060 g 419.388 g Average dry weight 

64.740 g 63.769 g 94.076 g Average seed weight of sunflower inflorescence 
3011.430 kg/h 3132.308 kg/h 4461.994 kg/h Average seed yield 

 

 خشک آفتابگردان ـ تجزیه واریانس وزن بذر و وزن3جدول

Table 4. Variance analysis of sunflower seed  and dry weights 

 

 

Seed Weight 

(g/cult) 

Diameter 

(cm) 

Dry Weight 

(g/cult) 

Height 

(cm) 

DF Sov 

104804752.095** 48061.430** 255.991** 1628891.953** 103459.963** 2 Cult 

7518988.953ns 3223.413ns 16.891 112966.280ns 7655.491** 2 Rep 

25435143.441** 11613.796** 142.914** 299175.905** 406.838 4 Cult * Rep 

5252000.852 2302.490 10.930 32739.661 646.650 477 Residual 

5839951.859 2571.779 13.053 32739.661 1097.547 485 Total 

 دارپنج درصد و غیرمعنیدرصد،  یکدار در سطح احتمال  معنیترتیب به :ns، * و **

**, * and ns: significant at the 1% and 5% of probability levels and non significant, respectively.  
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  زیجالگل به ارقام تیحساس

 بر هاکشعلف ریتاث که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا

 دار یمعن درصد کی احتمال سطح در آفتابگردان ارقام

 یبرا زیجالگل یانگل یهابوته تعداد کهیطوربه شد،

 79/3 ،16/8  بیترتبه پروگراس، و یفرخ ،یلیارقامآج

 مرق دو به نسبت  یلیآج رقم جهینت در. بود بوته 3/3 و

 .(4جدول) بود حساستر زیجالگل به گر،ید

 زیجالگل یستیز یهاشاخص

 تر وزن ز،یجالگل یها بوته تعداد بر هاکشعلف ریتاث

 .بود دار یمعن درصد پنج سطح در هاآن خشک و

 زیجالگل یها بوته تعداد

 بر هاکشعلف اثر که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا

 بود، دار یمعن درصد پنج سطح در زیجالگل تعداد

 در بیترتبه ز،یجالگل تعداد نیکمتر کهیطوربه

 سولفورون یفلوکس یتر کشعلف گرم 20 یمارهایت

 هکتار در بوتاکلر تریل سه ،(بوته شش) هکتار در( انوک)

 11) هکتار در( تیرون) کلواتیس تریل 5/1 ،(بوته 10)

 در کوسولفورونین تریل دو ،(بوته 13) غرقاب ،(بوته

 14) هکتار در مازامتابنزیا تریل 5/2 ،(بوته 5/13) هکتار

 کهیدرحال شد، مشاهده( بوته 113) مارشاهدیت و( بوته

 در نیفلورال اتال کشعلف تریل سه یمارهایت

 77) هکتار در مازامتابنزیا تریل دو ،(بوته 6/145)هکتار

 چهار و( بوته 3/53) هکتار در آالکلر تریل چهار ،(بوته

 تعداد نیشتریب ،(بوته 7/52) هکتار در نیمتالیپند تریل

 کنترل به نسبت نیبنابرا داشتند؛ را زیجالگل بوته

  .(5جدول ،2شکل) بودند ریتاث یب زیجالگل

 

 جالیز در پای ارقام مختلفهای گل تجزیه واریانس تعداد بوته -4جدول

Table 4-Variance analysis of Phelipanche aegyptiaca  number at the bottom of cultivars  
F MS SS DF Sov 

0.953ns 140.873 7466.263 53 Herb 

7.855** 1161.119 2322.239 2 Cult 

0.785ns 116.056 12302.206 106 Cult* Herb 

 147.821 47894 324 Residual 

 144.298 69984.708 485 Total 

 داردار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و غیرمعنی ترتیب معنی: بهns**، * و 

**, * and ns: significant at the 1% and 5% of probability levels and no significant, respectively. 

 

 هاکشجالیز در هر تیمار تحت تاثیر علفخشک گلتر و  ها، وزن تجزیه واریانس تعداد بوته -5جدول
Table 5 - Variance analysis of the effects of herbicides  on the number of plants, fresh and 

dry weight of Phelipanche aegyptiaca in each treatment  
Dry weight      Fresh weight Number DF Sov 

3040.755* 60935.820* 1797.101ns 2 Rep 

1338.187* 24215.077* 2211.499* 55 Treatment 

790.424 14654.841 1279.024 104 Residual 

1001.021 18431.495 1599.526 161 Total 

 دارغیرمعنی در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد ودار  ترتیب معنی: بهns**، * و 

**, * and ns: significant at the 1% and 5% of probability levels and no significant, respectively 
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 های متفاوتکش با غلظتجالیز در تیمارهای مختلف علفهای گل میانگین تعداد بوته -2شکل 

Figure2. Mean number of Phelipanche aegyptiaca  in different herbicide treatments with 

different concentrations  

 جالیزتر گل وزن

 پنج احتمال سطح در زیجالگل تروزن بر هاکشعلف اثر

 بیترتبه ،2 شکل اساس بر. شد داریمعن درصد

 در( انوک) سولفورون یفلوکسیتر گرم 20 یمارهایت

 گرم 32) غرقاب ،(گرم 86/27 نیانگیم طور به) هکتار

 تریل 5/1 ،(گرم 42) هکتار در بوتاکلر تریل سه ،(تر

 تریل چهار و( گرم 45) هکتار در ،(تیرون) کلواتیس

 را کنترل نیشتریب ،(گرم 46) هکتار در نیفلورال اتال

 شاهد، به نسبت مارهایت نیا. داشتند زیجالگل یرو

 درصد 1/87 و 3/87 ، 8/88 ، 8/90 ، 2/92 بیترتبه

 گفت دیبا نیبنابرا(. 6جدول) نمودند کنترل را زیجالگل

 در سولفورون یفلوکس یتر گرم 20 کشعلف که

 زیجالگل تر وزن کاهش بر را ریتاث نیشتریب هکتار،

 ز،یجالگل تر وزن نیشتریب کهیحالدر است، داشته

 هکتار در نیفلورالاتال تریل سه یمارهایت در بیترتبه

 گرم 356) شاهد ،(زیجالگل گرم 461 نیانگیم طور به)

 گرم 338) هکتار در مازامتابنزیا تریل دو ،(زیجالگل

 گرم 224) هکتار در بوتاکلر تریل چهار ،(زیجالگل

 گرم 216) هکتار در ریمازاپیا تریل کی ،(زیجالگل

 208) هکتار در فلوسولفورونیتر گرم 30 و( زیجالگل

(2 شکل) است( زیجالگل گرم
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  های متفاوتکش با غلظتجالیر در تیمارهای مختلف علفتر گل زنمیانگین و -3شکل 

Figure 3. Mean fresh weight of  Phelipanche aegyptiaca  in different herbicide treatments 

 

 کشجالیر در تیمارهای مختلف علفدرصد کنترل تراکم گل -6جدول 
Table 6. Control percentage of Phelipanche density in different herbicide  treatments  

Herbicide concentration Control percentage 
tryfloxysulfuron 20g %92.2 

Gharghab %90.8 

butachlor 3L %88.8 

cycloate 1.5L %87.3 

ethalfluralin 4L %87.1 

imazamtaben 2.5L %85.3 

tryfluralin 3L %84.1 

tryflusulfuron 22.5g %83.1 

nicosulfuron 2L %83 

botyzan 2.5L 80.8% 

bensulfuron 125g  79.56% 

cinosulfuron 150g 78.8% 

pendimtalin 3L %75 

Total 50g %74 

alachlor 3L 71.2% 

sulfosulfuron 20g 70% 

nicosulfuron 1.5L 69.7% 



 149 آفتابگردان ارقام در یمصر زیجالگل کنترل بر مصرف خاک یهاکشعلف ییکارا

 

kah 15 L %67.3 

tryfluralin 2.25L 67.3% 

imzapyr 0.75L  67.1% 

EPTC 5.5 L 66.86% 

botyzan 1.9L 66.8% 

Total 45g 64% 

cycloate 2L 58% 

tryfloxysulfuron 15g 54.6% 

alachlor 4L 54.1% 

EPTC 4.1L 54% 

cinosulfuron 112g 54% 

sulfosulfuron 15g %49.7 

bensulfuron 93.7g  49.3% 

pendimtalin 4L 47.3% 

tryflusulfuron 30g 41.5% 

imzapyr 1L  39.8% 

butachlor 4 37% 

imazamtabenz 2L 4.8% 

ethalfluralin 3L 29.5% 

No herbicide 0% 

 

 زیجالگل خشک وزن

 زدریجالگل ییهوا اندام خشک وزن بر هاکشعلف اثر

 بر(.6 جدول) شد داریمعن درصد پنج احتمال سطح

 زیجالگل خشک وزن کاهش نیشتریب ،3 شکل اساس

( انوک) سولفورون یفلوکسیتر گرم 20 یمارهایت در

 نیانگیم با) غرقاب ،(گرم هشت نیانگیم با) هکتار در

 6/10 نیانگیم با) هکتار در بوتاکلر تریل سه ،(گرم 5/9

 نیانگیم با) هکتار در نیفلورالاتال تریل چهار ،(گرم

 هکتار در( تیرون) کلواتیس تریل 5/1 و( گرم 46/12

 تریل سه یمارهایت. شد مشاهده( گرم 7/12 نیانگیم با)

 دو ،(   گرم 3/105 نیانگیم با) هکتار در نیفلورالاتال

 کی ،(گرم 7/74 نیانگیم با) هکتار در مازامتابنزیا تریل

 چهار ،(گرم 1/54 نیانگیم با) هکتار در ریمازاپیا تریل

 گرم 30 و( گرم 2/49 نیانگیم با) هکتار در بوتاکلر تریل

 ،(گرم 49 نیانگیم با) هکتار در فلوسولفورونیتر

 را زیجالگل و داشتند را زیجالگل خشک وزن نیشتریب

(3 شکل) نکردند کنترل یمطلوب طوربه
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 کشمختلف علف جالیر در تیمارهایگل خشک میانگین وزن -4شکل

Figure 4. Mean dry weight of Phelipanche aegyptiaca  in different herbicides treatment s  

 

 یینها جهینت

 نسبت دیبا آفتابگردان ق،یتحق اهداف به یابیدست یبرا

 همان حال، نیع در و باشد متحمل یکشعلف به

 نیچن قیتحق جینتا از. کند کنترل را زیجالگل کشعلف

 سولفورون یفلوکس یتر گرم 20 که شودیم برآورد

 8/90) غرقاب روش ،(درصد 2/92) هکتار در( انوک)

 5/1 ،(درصد 8/88) هکتار در بوتاکلر تریل سه ،(درصد

 چهار و( درصد 3/87)هکتار در( تیرون) کلواتیس تریل

 نیشتریب ،(درصد 1/87)هکتار در نیفلورال اتال تریل

 به توجه با. داشتند را شاهد به نسبت زیجالگل کنترل

 آفتابگردان یرشد شاخص بر هاکشعلف ریتاث کهنیا

 شده گفته یمارهایت توانیم نیبنابرا است، بوده ریتاثیب

 هیتوص آفتابگردان مزرعه در زیجالگل با مبارزه یبرا را

 سبب هکتار، در ppm 10 غلظت تا نیفلورالیتر .نمود

 نشد،(  اکومکا رقم) آفتابگردان در یداریمعن راتییتغ

 شهیر و ساقه طول کاهش موجب باالتر، غلظت در اما

 & Moradbighi) شد ساقه و شهیر خشک وزن و

Khara, 2011). زیجالگل یزنجوانه درصد 

Phelipanche solmsii رطوبت نرمال طیشرا در 

 درصد 6/4 ،یغرقاب طیشرا در و درصد 31/41 خاک،

 یبرا ماندن زنده به قادر زیجالگل یها دانه و بود

 بود نخواهند غرفاب طیشرا در مدت یطوالن

 (Bista, 2016). کی عنوان به غرقاب نیهمچن 

 محسوب انگل تیجمع کاهش یبرا میمستق روش

 را یبهتر یریگ بهره و شتریب یبررس ارزش و شودیم

  پارکر و انیکاساس .(Jam Nejad, 2008) دارد

(Kasasian & Parker, 1971) که کردند گزارش 

 ن،یزالیاور کش،علف ستیدو از شیب نیب در

 یباتیترک کلرامبن، و نیترالین د،ییکلرتام ل،یکلوبنید

 زیجالگل یرو را یشیروشیپ کنترل نیشتریب که بودند
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 اتال و کلواتیس  مانند ییهاکشعلف اما داشتند،

 یزنجوانه یبرا.نداشتند یدار یمعن ریتاث ن،یفلورال

 ریتاث که شودیم شنهادیپ ز،یجالگل ترکنواختی

 نیا یبذرها یزن جوانه بر مصرف خاک یهاکشعلف

  مانند یزن جوانه محرک مواد از استفاده با هرزعلف

GR24 از یقیوتلف شود اجرا گلخانه و شگاهیآزما در 

 بر یغرقاب یاریآب و مصرف خاک یهاکشعلف ریتاث

 .ردیگ قرار یبررس مورد زیجالگل یزن جوانه
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