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 چکیده 

آزمایشی  فرنگی، گوجه در( Cuscuta campestris)سس  انگلی هرز علفکنترل  های به منظور بررسی روش

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  تیمار و چهار تکرار در مزرعه 11های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوک

گالیفوسیت با دز  کاربرد علفکشسس شامل  کنترلهای به اجرا گذاشته شد. تیمار 1981در سال ( یا باکس )داخل جعبه

گرم ماده  111کش گالیفوسیت با دز کاربرد علف ،برگی 1-6 و 9-4)مرحله آلودگی در گرم ماده موثره در هکتار   111

با نسبت یک به  (.Cynodon dactylon Lکاربرد عصاره آبی مرغ ) ،(برگی 1-6و  9-4مرحله آلودگی موثره در هکتار )

و  9-4مرحله آلودگی اسید استیک( ) %1) 11کاربرد سرکه خانگی با نسبت یک به (، برگی 1-6و  9-4مرحله آلودگی ) 11

بودند.  سس و تیمار شاهد بدون( برگی 1-6و  9-4مرحله آلودگی درصد ) 1/1(، کاربرد هورمون اکسین با دز برگی 6-1

های ارتحت تاثیر تیمدر بوته گوجه فرنگی و عملکرد میوه باکس سس، تعداد و وزن بذر سس در بیوماس نتایج نشان داد که 

گرم در  9/28سس ) بیوماسبیشترین  )برگی 9-4مرحله آلودگی (مدیریت سس قرار گرفتند. تیمار کاربرد عصاره مرغ 

گرم  1/11و  8/7)به ترتیب سس  بیوماس گرم در هکتار کمترین 111و  111( و تیمارهای کاربرد گالیفوسیت با دز باکس

 تیمارهای را داشتند. بیشترین تعداد بذر سس در تیمارهای کاربرد سرکه، عصاره مرغ و اکسین مشاهده شد و (باکسدر 

( در در بوته گرم 9/111) گوجه فرنگی بیشترین عملکرد میوه. ی داشتندکمتر باکسکاربرد گالیفوسیت تعداد بذر سس در 

گرم ماده  111گالیفوسیت با دز حاصل شد که با تیمار کاربرد سرکه و  (برگی 1-6مرحله آلودگی)تیمار کاربرد اکسین 

را به عنوان سرکه اکسین و کاربرد می توان به طور کلی در همین مرحله تفاوت معنی داری نداشت. موثره در هکتار 

 . در مدیریت سس در تولید ارگانیک گوجه فرنگی به کشاورزان توصیه نمودگالیفوسیت جایگزین 
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Abstract 

      In order to evaluate the dodder (Cuscuta campestris) control methods in tomato an experiment 

was conducted based on randomized complete block design with 11 treatments and four replications 

(in box) at the Research Farm of Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2016. The dodder 

control treatments were including application of glyphosate with 100 g ai.ha-1 (infestation at 3-4- and 

5-6-leaf stage of tomato), application of glyphosate with 150 g ai.ha-1 (infestation at 3-4- and 5-6-leaf 

stage), application of Bermuda grass (Cynodon dactylon) water extract at ratio of 1:10 (m/v) 

(infestation at 3-4- and 5-6-leaf stage), application of  vinegar at ratio of 1:10 (m/v) (infestation at 3-

4- and 5-6-leaf stage application of  auxin at concentration of 0.1% (infestation at 3-4- and 5-6-leaf 

stage) and dodder-free treatment. Results indicated that dodder biomass, seed number and seed weight 

per box and tomato fruit yield were affected by dodder management treatments. Application of 

Bermuda grass water extract at 3-4-leaf stage had the highest dodder biomass (29.3 g per box) and 

application of glyphosate at 100 and 150 g ai.ha-1 had the lowest dodder biomass (7.9 and 10.1 g per 

box, respectively). The greatest dodder seed number per plant were observed in vinegar, Bermuda 

grass water extract and  auxin application treatments and the glyphosate application treatments had 

the lower dodder seed number per box. The highest tomato fruit yield (110.8 g.plant-1) was obtained 

in auxin application at 5-6-leaf stage that was not significantly different with vinegar and glyphosate 

at 100 g ai.ha-1 applications in this stage. Generally application of auxin and vinegar could be 

recommended to the growers as alternative of glyphosate for dodder management in organic 

production of tomato.  
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 مقدمه 

ایش توان تولید و زاف ،برای تامین امنیت غذایی

، از اهمیت باالیی گیاه زراعیعملکرد حفظ پتانسیل 

در حفظ پتانسیل  رموثروشهای  یکی ازبرخوردار است. 

در نگرش نوین . استهرز  هایعلفمدیریت ، تولید

شناخت دقیق روابط پویای علف ، هرز هایعلفمدیریت 

 داتا و همکاراند )باشمی مورد نیاز هرز با گیاه زراعی

-ات عمیق(. از میان علف های هرز، گیاهان انگل اثر2117

بخشی از آب،  ها تمام یادارند. آن میزبان تر روی گیاهان

کربن و مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق بافت 

گیرند و به آوندی از ریشه یا اندام هوایی میزبان خود می

عملکرد محصول  ندهترین عوامل کاههمین دلیل از مهم

(. 2111شوند )پرس و فوئنیکس زراعی محسوب می

 شوند وگیاهان انگل گروه متنوعی از گیاهان را شامل می

در این بین علف هرز سس، انگل اجباری بسیاری از 

های گیاهی است که گسترش جهانی دارد )سندلر خانواده

تیره  سس گیاهی یک ساله و انگلی از(. 2111

Cuscutaceae و جنسCuscuta سطحدرباشد. سس می 

. (2111 آشیک و مرکوز)گونه دارد  111بیش از  یجهان

-و مرطوب رشد میسس در مناطقی با آب و هوای گرم 

کند جایی که بیشترین تلفات وابسته به سس را نیز به 

های سس خود اختصاص داده است با این وجود گونه

 ها یافت شوند )داوسون و توانند در تمام قارهمی

زنی در گیاه  انگل سس بدون جوانه .(1884همکاران 

وابستگی به ترشحات ریشه میزبان و با مساعد شدن 

، دگیرمحیطی نظیر دما و رطوبت مناسب انجام میشرایط 

زمان با میزبان جوانه بزند و تواند همکه از این جهت می

است. محتمل اتصال به میزبان از همان مراحل اولیه رشد 

سس فاقد کوتیلدون و حاوی مقدار خیلی کمی  گیاهچه

علف هرز انگلی  (.1888کلروفیل است )شرمن و همکاران 

رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان  سس سبب کاهش

کنترل شیمیایی، (. 2112شود )واگن زراعی و باغی می

د. باشبیشترین روش مورد مطالعه برای کنترل سس می

رویشی قبل از های پیش کشبهترین نتایج از کاربردعلف

اتصال انگل به میزبان بدست آمده است )هوک و همکاران 

زارش کردند که ( گ2119شمسی و همکاران ) (.2119

استفاده از مالچ کلش گندم در اوایل دوره رشد 

زنی بذور مانع از جوانه  (.Cicer arientium L)نخود

 71کش گالیفوسیت )سس شد و کاربرد پس رویشی علف

های سس ظاهر شده گرم ماده موثره در هکتار(، رشته

در اواخر دوره رشد نخود را  از بین برد، بدون اینکه 

 به نخود وارد کند.خسارتی 

 Solanumفرنگی با نام علمی گوجه

lycopersicum زمینیگیاهی یکساله، از تیره سیب 

(Solanaceae) شود از صیفی جات مهم محسوب می

این گیاه بومی آمریکای (. 2112نژاد و همکاران  )کوچاکی

جنوبی بوده و به طور عمده در مناطق گرم و معتدل 

کشت می شود چرا که برای عملکرد بیشتر احتیاج به یک 

طوالنی دارد و یکی از محصوالت اقتصادی  رشددوره 

مهم است که در بسیاری از کشورها کشت می شود 

فرنگی، از لحاظ ارزش . گوجه(2117)بالدین و همکاران 

گرم( ولی  111کیلو کالری در هر  21ذایی، کم کالری )غ

آنتی  (،(A, C, Eهای مختلف سرشار از ویتامین

هایی مثل بتاکاروتن و مواد  اکسیدان، لیکوپن و رنگدانه

های یکی از راه (.2112) کارلوس و همکاران  معدنی است

روش شیمیایی فرنگی های هرز گوجهاصلی کنترل علف

باشد ولی از آنجایی که کش ها میو استفاده از علف 

کش ها حساس است فرنگی به بسیاری از علفگوجه

 های هرزها برای کنترل علفکشبنابراین در انتخاب علف

 .(2114آن بایستی مراقب بود )سیکما و همکاران 

محیطی که با مصرف اکولوژیکی و زیستپیامدهای منفی 

های شیمیایی به وجود آمده، منجر به افزایش کشعلف

توجه به کشاورزی ارگانیک شده است )ناروال و 

( و همچنین به دلیل عدم استفاده از علف 2111همکاران 

( 2111 های ارگانیک )والسهای شیمیایی در نظامکش

های زیستی جهت کنترل علف های هرز کشمعرفی علف

 ،ک را امکان پذیر کنندهای ارگانیتوانند توسعه نظاممی
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بنابراین روش دگرآسیبی میتواند به طور دقیق در 

برنامههایی که بر پایه اصول کشاورزی زیستی طراحی 

 شدهاند بهکار گرفته شود )روحی و همکاران 1112(.

با توجه به اهمیت مدیریت انگل سس در گوجه 

 در نظام علفکشفرنگی و لزوم استفاده از روشهای غیر

های تولید پایدار و ارگانیک، تحقیق حاضر با هدف 

انگل سس شامل کاربرد  کنترلبررسی اثر روش های 

عصاره آبی مرغ، سرکه و هورمون اکسین و مقایسه آنها 

 را شد. جفرنگی ا گوجه در علفکشبا 

 هامواد و روش

دانشکده این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی 

کشاورزی دانشگاه تبریز )داخل جعبه یا باکس(، واقع در 

متری شهر تبریز در محدوده کیلو 12اراضی کرکج در 

دقیقه شرقی و عرض  91درجه و  46طول جغرافیایی 

و هوای  دقیقه شمالی با آب 11درجه و  99جغرافیایی 

اجرا گردید. مشخصات  1981ای سرد در سال مدیترانه

.  ارائه شده است 1در جدول  خاک مزرعه

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه -1جدول 

 هدایت الکتریکی 

)1-mhos.Cm( 

 ماده آلی

)%( 

 پتاسیم 
)1-(mg.kg 

 

 فسفر 
)1-(mg.kg 

 

 نیترژن

)%( 

 شن بافت
(%) 

 رس
(%) 

 سیلت
(%) 

pH 

 71/7 21 11 61 لوم شنی 19/1 1/6 914 76/1 471

 
های کامل تصادفی با این مطالعه در قالب طرح بلوک    

های مدیریت و چهار تکرار اجرا شد. تیمار تیمار و 11

 کنترل علف هرز انگلی سس عبارت بودند از:

گرم ماده موثره   111گالیفوسیت با دز  کاربرد علفکش-1

کش کاربرد علف -2برگی(، 9-4)مرحله آلودگی  در هکتار

)مرحله  گرم ماده موثره در هکتار  111گالیفوسیت با دز

کش گالیفوسیت با دز کاربرد علف-9برگی(، 1-6آلودگی

 9-4)مرحله آلودگی گرم ماده موثره در هکتار  111

گرم  111کش گالیفوسیت با دز کاربرد علف -4برگی( ،

-1برگی( ، 1-6)مرحله آلودگی ماده موثره در هکتار 

 .Cynodon dactylon L) علف هرز مرغ صاره آبیع

pers)  سی سی  11گرم ماده خشک؛  1) 11به  1نسبت

 عصاره آبی -6برگی(، 9-4آب( )مرحله آلودگی

(Cynodon dactylon L.pers) گرم  1) 11به  1نسبت

 1-6)مرحله آلودگی سی سی آب(  11ماده خشک؛ 

 استیک(اسید  %1) 11به  1سرکه خانگی نسبت  -7برگی(،

به  1سرکه خانگی نسبت -9برگی(  9-4)مرحله آلودگی 

 -8برگی(، 1-6اسید استیک( )مرحله آلودگی  1%) 11

 9-4درصد )مرحله آلودگی  1/1هورمون اکسین با دز 

درصد )مرحله  1/1هورمون اکسین با دز  -11برگی(،

  تیمار شاهد بدون سس. -11برگی(، 1-6آلودگی 

سانتی  91×41جعبه به ابعاد  جعبه  و هر 49آزمایش در 

متر به کار گرفته شد که در داخل هریک دو بوته گوجه 

سانتی متر از هم به صورت نشا  11فرنگی به فاصله 

به  فرنگیهای  گوجهبوته کردنکاشته شدند. آلوده

های سس به طول صورت دستی و با اضافه کردن رشته

-علفها انجام گرفت. سانتی متر بر روی بوته 21تا  11

 (  SL 41%کش گالیفوسیت )راندآپ( )گالیفوسیت

گرم گرم بر کیلو 411شرکت شیمیایی مشکفام فارس )

گرم ماده موثره در  111و  111ماده موثره( به میزان 

هکتار به صورت پس رویشی در دو نوبت سمپاشی 

های گردید. نوبت اول سم پاشی بعد از آلوده شدن بوته

برگی و  9-4ی به علف هرز سس در مرحله فرنگگوجه

-های گوجهمرحله دوم سمپاشی بعد از آلوده شدن بوته

مرغ   عصاره آبیبرگی ( انجام شد.  1-6فرنگی در مرحله )

(Cynodon dactylonL.pers)  یک  11بانسبت یک به(

(، با استفاده از سمپاش سی سی آب 11گرم ماده خشک؛ 

 11ی با نسبت یک به خانگ سرکهدستی اسپری گردید. 

در  درصد1/1با دزاکسین هورمون  اسید استیک( ، 1%)
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دو نوبت سمپاشی گردید. به منظور تهیه عصاره آبی گیاه 

مرغ، ریزوم های گیاه پس از خشک شدن پودر گردید و 

میلی  11گرم پودر ریزوم مرغ و  1) 11به  1با  نسبت 

عصاره  ساعت 49لیتر آب ( با آب مخلوط گردید و پس از 

بدست آمده با استفاده از کاغذ صافی فیلتر گردید. 

 1( به نسبت IAAهورمون اکسین )ایندول استیک اسید 

میلی لیتر آب روی بوته  11میلی لیتر محلول اکسین و 

ه فرنگی بهای گوجه فرنگی اسپری گردید. آلودگی گوجه

 9-4فرنگی شامل ی رشدی گوجهسس در دو مرحله

فرنگی رقم کاشت گوجه اعمال شد. برگی 1-6برگی و 

( به صورت نشاء در تاریخ Super Chiefسوپر چیف )

انجام شد. پس از کاشت  1981اردیبهشت ماه سال  21

-های گوجهها تا استقرار بوتهآبیاری در تمامی جعبه

 ها به سسفرنگی هر هفته یکبار انجام شد. آلودگی بوته

میزبان در دو مرحله های سس به گیاه توسط انتقال رشته

های گوجه فرنگی انجام گرفت. مرحله اول آلودگی بوته

خرداد ماه و مرحله  16ها  در تاریخ برگی بوته 9-4در 

 1-6فرنگی به انگل سس در های گوجهدوم آلودگی بوته

 تیر ماه  انجام شد.  19برگی در 

از اواسط شهریور ماه پس از رسیدگی کامل و       

فرنگی فرنگی صفات مربوط به گوجهبرداشت گوجه

گیری و ثبت گردید. ارتفاع بوته گوجه فرنگی از اندازه

های گوجه فرنگی سطح خاک اندازه گیری شد. تعداد میوه

در هر بوته شمارش گردید و برای اندازه گیری متوسط 

وزن گوجه فرنگی از ترازوی دیجیتال استفاده شد. برای 

میلی  111ل بشر یک لیتری، اندازه گیری حجم ریشه، داخ

لیتر آب اضافه نموده و  ریشه های گوجه فرنگی داخل 

آن قرار داده شد و با میزان افزایش حجم آب در بشر، 

حجم ریشه مشخص شد. برای اندازه گیری شاخص 

 ,SPAD 502)  کلروفیل از دستگاه کلروفیل سنج

Minolta Ltd., Japan)  استفاده شد. در هر بوته شاخص

وفیل از برگ های کامال توسعه یافته بخش های کلر

باالیی، میانی و پایینی بوته اندازه گیری شد و متوسط 

های  تمام رشته شاخص کلروفیل در هر بوته ثبت گردید.

سس در زمان برداشت )اواخر شهریور ماه( از روی 

های آلوده در هر جعبه جدا شده و در پاکت کاغذی بوته

 71خشک شدن در آون با دمای  قرار داده شد و پس از

ها با ساعت، وزن خشک آن 49درجه سانتیگراد به مدت 

استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت یک ده هزارم اندازه 

گیری و یادداشت شد. زیست توده سس بر حسب گرم 

وزن بذر سس بعد از جداسازی . در باکس تعیین گردید

 شد.گیری ها بر حسب گرم در بوته اندازهمیوه

های بدست آمده از آزمایش پس از تست نرمال داده       

افزار ها و یکنواختی واریانس توسط نرمبودن داده

SPSS  تجزیه واریانس شده و میانگین ها با استفاده از

ای دانکن مقایسه شدند. برای رسم آزمون چند دامنه

 استفاده شد. Excelها از نرم افزارشکل

 

 نتایج و بحث 

 س سسبیوما

های مختلف کنترل در بیوماس سس تحت تاثیر تیمار      

(.  کمترین 2دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

)مرحله  111بیوماس سس بعد از تیمار گالیفوسیت 

های کنترل گالیفوسیت  برگی( در تیمار 1-6آلودگی 

)مرحله  111برگی(، گالیفوسیت  1-6)مرحله آلودگی 

-4)مرحله آلودگی  111برگی( و گالیفوسیت 9-4آلودگی 

برگی( بدست آمد. حداکثر زیست توده سس در تیمار  9

برگی(  بدست  9-4مدیریتی عصاره مرغ )مرحله آلودگی 

ها داشت )شکل آمد که اختالف معنی داری با بقیه تیمار

1 .) 

فرنگی در برابر سس از ءهای بزرگتر گوجهنشا

(. تراکم 1897د )داوسون دهنخود مقاومت نشان می

تواند معیار های هرز در واحد سطح به تنهایی نمیعلف

های مناسبی جهت برآورد میزان آلودگی مزرعه به علف

ها هرز و موثر بودن عملیات مدیریتی جهت کنترل آن

های هرز در مقایسه طوری که وزن خشک علفباشد. به

 توانایی رقابتها معیار مناسبی برای ارزیابی با تراکم آن

ها با گیاهان زراعی مطرح شده است )لوتمن و آن

به  116/1(. با افزایش وزن خشک سس از 2111همکاران 

گرم، وزن خشک اندام هوایی چغندر قند نسبت به  2/1

 12درصد و وزن خشک ریشه چغندر قند  26شاهد 

 (. 2119درصد کاهش یافت )فالح پور و همکاران 
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 کنترلهای مختلف گیری در سس تحت تیمارنتایج تجزیه واریانس صفات مورد اندازه -2جدول 

   میانگین مربعات درجه آزادی  منابع تغییر
 

 

 بلوک

 

 

9 

 بیوماس سس

 باکسدر  

 وزن بذر سس

 باکسدر  

 تعداد بذر سس

 باکسدر  
ns117/1 ns111/1 ns19/22662 

 1449186** 411/1** 911/244** 8 تیمار 

 24/44821 196/1 982/1 27 خطا 

 19/1 14/8 98/6  ضریب تغییرات )%(

                   nsباشد.درصد می 1و  1دار در سطح احتمال دار و معنی، * و ** به ترتیب به مفهوم غیر معنی 

 
 

 
 کنترلهای مختلف سس در تیمار بیوماس -1شکل 

 .داری ندارند درصد اختالف معنی 5حرف مشترک در سطح احتمال حداقل یک  های دارای تیمار 

  

 تعداد بذر سس 

 های مختلفتحت تاثیر تیماردر باکس تعداد بذر سس      

)  دار بوددر سطح احتمال یک درصد معنی کنترل

(. کمترین تعداد بذر سس در تیمار کاربرد 2جدول

برگی( و  1-6)مرحله آلودگی  111گالیفوسیت 

برگی  به ( برگی 1- 6مرحله آلودگی ) 111گالیفوسیت 

های مدیریتی دست آمد. بیشترین تعداد بذر در تیمار

ی( حاصل برگ 9-4کاربرد عصاره مرغ )مرحله آلودگی 

های مدیریتی کاربرد داری با تیمارشد که اختالف معنی

برگی( و سرکه  9-4هورمون اکسین )مرحله آلودگی

 (.2برگی( نداشت )شکل  9-4)مرحله آلودگی 

 

 

 وزن بذر سس 

های وزن بذر سس در باکس تحت تاثیر تیمار        

دار بود مختلف کنترل در سطح احتمال یک درصد معنی

 (. کمترین وزن بذر سس در تیمار کاربرد2)جدول
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 کنترلهای مختلف تعداد بذر سس در تیمار  -2 شکل

 .داری ندارنددرصد اختالف معنی 1حرف مشترک در سطح احتمال  حداقل یک  های دارای تیمار

 

برگی( و  1-6)مرحله آلودگی  111گالیفوسیت 

آمد.  برگی( بدست 1-6)مرحله آلودگی  111گالیفوسیت 

بیشترین وزن بذر سس در تیمار مدیریتی عصاره گیاه 

برگی( بدست آمد که با تیمار  9-4مرغ )مرحله آلودگی 

برگی(  9-4مدیریتی کاربرد سرکه )مرحله آلودگی 

هرز با داری نداشت. مقدار بذر تولیدی علفاختالف معنی

هرز ارتباط مستقیم دارد. در این مقدار زیست توده علف

شاهده شد با افزایش زیست توده علف هرز بررسی م

-4لودگی آسس در تیمار مدیریتی عصاره مرغ )مرحله 

برگی( و هورمون  9-4برگی(، سرکه )مرحله آلودگی  9

ها برگی(  که کنترل در آن 9 -4اکسین )مرحله آلودگی 

مناسب نبوده، بیشترین مقدار بذر تولیدی را به خود 

ستفاده از عصاره مرغ، دهد ااختصاص دادند و نشان می

هورمون اکسین و سرکه  در این تیمار از کارایی الزم 

گرم   111و  111های  (. تیمار9برخوردار نبود )شکل 

گالیفوسیت در هکتار توانستند با کنترل رشد سس مانع 

 هرز سس شوند. از تشکیل میوه و بذر در علف

 

 فرنگی ارتفاع بوته گوجه

 داری تحتبه طور معنی فرنگیارتفاع بوته گوجه

 1های مختلف مدیریت سس در سطح احتمال تاثیر تیمار

(. بیشترین ارتفاع بوته 9درصد قرار گرفت )جدول 

متر( در تیمار شاهد بدون سس بدست آمد سانتی24/41)

) مرحله 111که اختالف معنی داری با تیمار گالیفوسیت 

 81/29)برگی( نداشت. کمترین ارتفاع بوته 1 -6آلودگی 

متر( در تیمار مدیریتی کاربرد سرکه خانگی سانتی

-برگی( بدست آمد که اختالف معنی 9-4)مرحله آلودگی 

داری با تیمار کاربرد هورمون اکسین در )مرحله آلودگی 

تواند (. کاهش ارتفاع بوته می4برگی ( نداشت )شکل  4-9

ناشی از استفاده از شیره پرورده گیاه میزبان توسط 

ای از رشد اشد. خسارت سس بستگی به مرحلهسس ب

کند. چنانچه آلودگی گیاه دارد که سس به آن حمله می

سس در مراحل اولیه رشد چغندر قند موجب کاهش شدید 

 (.1882در رشد چغندر شد )کلی 
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 کنترلهای مختلف وزن بذر سس در تیمار -3شکل 

 .داری ندارنددرصد اختالف معنی 5حرف مشترک در سطح احتمال حداقل یک  های دارای تیمار

 

 های مختلف مدیریت سسفرنگی تحت تاثیر تیمارنتایج تجزیه واریانس صفات گوجه -3جدول                               

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته

 
 حجم ریشه

 تعداد برگ

 

 شاخص

 کلروفیل

 

 تعداد میوه

 در بوته

وزن 

متوسط 

میوه در 

 بوته

 عملکرد

میوه در تک 

 بوته

 ns619/41 ns991/121 ns162/1 ns211/11 ns969/1 ns449/1 ns969/288 9 بلوک

 811/9191** 911/16** 498/16** 12/289* 498/16** 697/976* 787/41* 11 تیمار

 191/116 714/9 881/6 19/91 916/1 411/199 491/17 91 خطا

 97/12 96/19 97/21 84/22 98/12 46/ 91 96/12 - ضریب تغییرات )%(

               nsمی باشد. درصد و یک درصد 1دار در سطح احتمال دار و معنی، * و ** به ترتیب به مفهوم غیر معنی 
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  سس کنترلهای مختلف تیمارفرنگی در ارتفاع بوته گوجه -4شکل

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1حرف مشترک در سطح احتمال حداقل یک  های دارای تیمار

 

 حجم ریشه در بوته 

های فرنگی تحت تاثیر تیمارحجم ریشه گوجه

درصد  1هرز در سطح احتمال مختلف مدیریت علف

. مقایسه میانگین حجم ریشه (9)جدول  دار بودمعنی

شاهد بدون گوجه فرنگی نشان داد که به ترتیب تیمار

فرنگی را به هرز  سس بیشترین حجم ریشه گوجهعلف

-خود اختصاص داد است. کمترین حجم ریشه گوجه

فرنگی در تیمار مدیریتی عصاره آبی مرغ )مرحله آلودگی 

هورمون  های کاربردبرگی( به دست آمد که با  تیمار 4-9

 111برگی(، گالیفوسیت  9-4اکسین )مرحله آلودگی 

)مرحله  111برگی( و گالیفوست  9-4)مرحله آلودگی 

 .(1داری نداشت )شکلبرگی( اختالف معنی 9-4آلودگی 

 

 تعداد برگ در بوته

فرنگی به طور تعداد برگ در هر بوته گوجه

-داری در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر تیمارمعنی

بیشترین تعداد  ).9)جدول های مدیریت سس قرار گرفت 

برگ در بوته در تیمار شاهد بدون سس بدست آمد که با 

گرم در هکتار  111کش گالیفوسیت دز کاربرد علف

داری برگی( اختالف معنی 1-6)مرحله آلودگی 

نداشت.کمترین تعداد برگ در تیمار مدیریتی سرکه در 

-ست آمدکه با تیمار علفبرگی( بد 9-4)مرحله آلودگی 

 9-4گرم در هکتار ) مرحله آلودگی 111کش گالیفوسیت 

(. تکاسی و 6داری نداشت )شکل برگی( اختالف معنی

( در پژوهش خود بیان کردند که در مورد 2114همکاران )

-فرنگی بعد از شاهد بدون گلوزن خشک برگ گوجه

تار( گرم ماده موثره در هک 11جالیز، تیمار گالیفوسیت )

گرم ماده  61درصد بیشترین و تیمار گالیفوسیت  86با 

 11موثره در هکتار با شاهد با گل جالیز و گالیفوسیت )

گرم ماده موثر در هکتار( با شاهد بدون گل جالیز اختالف 

معنی داری نداشتند. این نتایج نشان داد که اثر 

ی افرنگی صدمهگالیفوسیت با دز پایین به گیاه گوجه

رساند ولی در دز باال باعث کاهش وزن خشک برگ نمی

( هم مطابقت 1888شد که با نتایج ناندوال و همکاران )

 دارد.
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 سس کنترلهای مختلف فرنگی در تیمارحجم ریشه گوجه -1شکل 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 5حرف مشترک در سطح احتمال حداقل یک  های دارای تیمار

 

 
 سس کنترلهای مختلف  فرنگی در تیمارتعداد برگ در بوته گوجه -6شکل

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1حرف مشترک در سطح احتمال حداقل یک  های دارای تیمار
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  (SPAD)کلروفیل برگشاخص 

داری در سطح شاخص کلروفیل به طور معنی

های مختلف مدیریت درصد تحت تاثیر تیمار 1احتمال 

. بیشترین شاخص کلروفیل (9)جدول سس قرار گرفت 

که با تیمار در تیمار شاهد بدون سس به دست آمد 

گرم در  111کش گالیفوسیت با دز  مدیریتی کاربرد علف

داری برگی( اختالف معنی 1-6ودگی آلهکتار )مرحله 

نداشت. کمترین میزان شاخص کلروفیل در تیمار 

گرم در  111کش گالیفوسیت با دز مدیریتی کاربرد علف

 (.7) شکل  برگی( حاصل شد 9-4هکتار )مرحله آلودگی 

 

 
 سس کنترلهای مختلف تیمارشاخص کلروفیل برگ در  - 7شکل 

 .داری ندارنددرصد اختالف معنی 1حرف مشترک در سطح احتمال حداقل یک های دارای تیمار
 

 تعداد میوه در بوته 

ای هفرنگی تحت تاثیر تیمارتعداد میوه در بوته گوجه      

هرز در سطح احتمال یک درصد مختلف مدیریت علف

(. مقایسه میانگین تعداد میوه نشان 9دار بود )جدول معنی

داد که بیشترین تعداد میوه در تیمار شاهد بدون سس 

های مدیریتی بدست آمد که اختالف معنی داری با تیمار

 111برگی( و گالیفوسیت  1-6سرکه )مرحله آلودگی 

داری نداشت. برگی( اختالف معنی 1-6)مرحله آلودگی 

وه در بوته در تیمار مدیریتی سرکه کمترین تعداد می

برگی( بدست آمد که با تیمار کاربرد  1-6)مرحله آلودگی 

 برگی( اختالف 9-4عصاره آبی گیاه مرغ )مرحله آلودگی 

در یک بررسی در آمریکا  (.9)شکل  نداشت داریمعنی

نشان داد که در اولین سال آزمایش با افزایش آلودگی 

درصد، عملکرد  111ا فرنگی از صفر تسس در گوجه

تن در  9/96تن در هکتار به  9/79فرنگی از میوه گوجه

هکتار کاهش یافت و در سال دوم آزمایش این کاهش از 

رسید کاهش عملکرد در سال  8/22تن در هکتار به  4/89

درصد بود )النینی  49/71و 47/11، و دوم به ترتیب اول

 (.2111و کوگان 
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 سس کنترلهای مختلف  فرنگی در تیمارتعداد میوه در بوته گوجه - 8شکل 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 1حرف مشترک در سطح احتمال  حداقل یک های دارایتیمار

 

 میوه وزن متوسط 

ای هتحت تاثیر تیمارفرنگی وزن متوسط میوه گوجه     

هرز در سطح احتمال یک درصد مختلف مدیریت علف

(. بیشترین وزن متوسط میوه 9دار بود )جدول معنی

فرنگی  بعد از تیمار شاهد بدون سس، هورمون گوجه

برگی( و بدست آمد. کمترین  1-6اکسین )مرحله آلودگی 

فرنگی در تیمار مدیریتی کاربرد وزن متوسط میوه گوجه

برگی( بدست  9-4اره آبی گیاه مرغ )مرحله آلودگی عص

ها فرنگی در بقیه تیمارآمد. وزن متوسط میوه گوجه

 (. 8معادل یا کمتر از تیمار شاهد بدون سس بود )شکل

 
 عملکرد میوه در تک بوته

های مختلف مدیریت سس بر عملکرد میوه اثر تیمار       

دار بود در بوته در سطح احتمال یک درصد معنی

(. بیشترین عملکرد مربوط در تیمار شاهد بدون 9)جدول

گرم در  111های گالیفوسیت سس بدست آمد. تیمار

برگی( و هورمون اکسین  1-6هکتار )مرحله آلودگی 

های برگی( نسبت به بقیه تیمار 1-6)مرحله آلودگی 

دست فرنگی بمدیریتی عملکرد بهتری داشتند میزان گوجه

-ها بود. در بوتهها بیشتر از بقیه تیماریمارآمده در این ت

 9-4هایی که از عصاره آبی گیاه مرغ )مرحله آلودگی 

برگی( استفاده شد مقاومت کمتری در برابر پارازیته 

فرنگی شدن داشته که باعث کاهش عملکرد میوه گوجه

شده و میزان محصول تولیدی در تک بوته نسبت به بقیه 

ای داشته است بعد از عصاره حظهها کاهش قابل مالتیمار

-4ابی گیاه مرغ، تیمار هورمون اکسین )مرحله آلودگی 

 برگی( کمترین 9-4برگی ( و سرکه ) مرحله آلودگی  9

(. هرچه درصد 11میزان تولید محصول را داشتند )شکل 

هرز سس بیشتر باشد و تا زمان آلودگی محصول به علف

صورت نگیرد،  برداشت نیز با این انگل سس مبارزه

درصد کاهش محصول چه به صورت کمی و چه کیفی 

یابد. بدیهی است که عواملی چون نوع افزایش می

محصول، گونه سس، نوع رقم، زمان آلودگی، درصد 

آلودگی، شرایط آب و هوایی، تاریخ کاشت و برداشت 
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محصول و طول مدت آلودگی در این کاهش دخیل بوده 

سازد پیش را  آشکار میهای بیش از و لزوم بررسی

(. همچنین با وجود اینکه تیمارهای 2111)النینی و کوگان 

غیرشیمیایی مثل کاربرد اکسین و سرکه زیست توده 

سس بیشتری نسبت به تیمارهای کاربرد گالیفوسیت 

داشتند ولی نتایج عملکرد میوه گوجه فرنگی نشان داد که 

فوسیت با این تیمارها عملکردی برابر با کاربرد گالی

گرم در هکتار داشتند که احتماال می تواند به دلیل   111دز

اثر منفی گالیفوسیت روی رشد و عملکرد گوجه فرنگی 

 در دزهای باال باشد. 
 
 

 
 

 
 سس   کنترلهای مختلف فرنگی در تیمارمیوه در بوته گوجه وزنمتوسط  – 9شکل 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی 5حرف مشترک در سطح احتمال حداقل یک های دارای تیمار

 

 
 سس کنترلهای مختلف عملکرد میوه در تک بوته در تیمار -11شکل 

 .داری ندارنددرصد اختالف معنی 5حرف مشترک در سطح احتمال  حداقل یک های دارایتیمار
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 گیری کلینتیجه

گرم در  111و 111کاربرد گالیفوسیت با دزهای      

ی برگی و در بین تیمارها 1-6هکتار در مرحله آلودگی 

( برگی 1-6مرحله آلودگی )مرغ  آبی کاربرد عصاره دیگر

. نشان دادندسس در بوته  بیوماس بیشترین کاهش را در

شان ننتایج مربوط به عملکرد میوه گوجه فرنگی در بوته 

 )گرم در هکتار 111داد که کاربرد گالیفوسیت با دز

بیشترین عملکرد میوه را  (برگی 1-6مرحله آلودگی 

مرحله آلودگی )کاربرد سرکه و اکسین همچنین  .داشت

و تفاوت  بیشترین عملکرد میوه را داشته (برگی 6-1

گرم در هکتار  111گالیفوسیت با دز معنی داری با تیمار

توان به جای استفاده از . در نتیجه مینشان ندادند

مثل سرکه و اکسین در مدیریت  یگالیفوسیت از تیمارهای

ضمن کاهش هزینه  سس گوجه فرنگی استفاده نمود تا

م های زراعی ستاکوسیدر  تولید، اثرات منفی علفکش را 

.عمل کرددر راستای کشاورزی پایدار داد وکاهش 
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