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 زميىي سيبجاليس مصري در تًتًن باسما ي گل شيمياييكىترل 
تاضس وٝ  ٚ تٛتٖٛ ٔي ظٔيٙي سيةٞاي ٞطظ  اظ ٟٕٔتطيٗ ػّف راِيع ٌُ

ٔصطف تا . ضٛز ٔٙزط تٝ واٞص ػّٕىطز ٚ ويفيت ايٗ ٔحصٛالت ٔي

ظٔيٙي  سيةراِيع ٚ افعايص ٔحصَٛ  ٌُ ٘تطَتٛاٖ سثة ن ٔي ٞا وص ػّف

 –ظٔيٙي سية، زض صٛضتيىٝ تٙاٚب يظٔيٗ سيةزض . ٚ تٛتٖٛ تاسٕا ضس

 ٞطظ ٞاي ػّفتٛتٖٛ تاضس ٚ ٕٞچٙيٗ تطاوٓ سايط  –ظٔيٙي سيةٌٙسْ ٚ يا 

تاض پاضص  3ٌطْ زض ٞىتاض  35-50سِٛفٛسِٛفٛضٖٚ  وص ػّفتاال تاضس، 

. ضٛز ظ پس اظ ضٚيص سية ظٔيٙي تٛصيٝ ٔيضٚ 40ٚ  20،30ايٗ ٔمساض 

ٚ يا تا سايط ٔحصٛالت ظضاػي تاضس،  ظٔيٙي سيةِٚي اٌط تٙاٚب ٔعضػٝ، 

وٙتطَ ٞا  تا سايط ضٚشوٓ تاضس ٚ يا  ٞطظ ٞاي ػّفتطاوٓ سايط 

تاض  3ٔيّي ِيتط ٔازٜ تزاضتي زض ٞىتاض تا  50-100ٌاليفٛظيت ضٛ٘س،

زض . ضٛز تٛصيٝ ٔيظٔيٙي  يةضٚظ پس اظ ضٚيص س 40ٚ  20،30پاضص 

 وص ػّف ٞىتاض ٔيّي ِيتط زض 100تيٕاض پاضص ٔٛضز تٛتٖٛ تاسٕا، 

ٜ ب واضي تٝ صٛضت پس ضٚيطيپس اظ ٘طا ضٚظ 80ٚ 60،  40 ٌاليفٛظيت

  .تٛاٖ تٛصيٝ ٕ٘ٛز ٔي راِيع ٌُتطاي وٙتطَ  ػٙٛاٖ تٟتطيٗ تيٕاض

 

ٌاليفٛظيت، ضيٕيايي،  ، وٙتطَراِيع ٌُ: كليدي َاي ياشٌ
   .سِٛفٛسِٛفٛضٖٚ، ٘طاواضي
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 مقدمٍ

ٞاي ٔرتّف آٖ اٍُ٘  ٌٛ٘ٝ. است Broomrapeراِيع  ٘اْ اٍّ٘يسي ٌُ

ارثاضي ٞستٙس وٝ تٝ ضيطٝ ٌياٜ ٔيعتاٖ ٔتصُ ضسٜ ٚ تا زضيافت ٔٛاز 

فتٛسٙتعي تِٛيس ضسٜ تٛسيّٝ ٔيعتاٖ، سثة ذساضت تٝ ٔحصٛالت ٟٔٓ 

تِٛيس تصض فطاٚاٖ ايٗ اٍُ٘ ٚ طَٛ ػٕط تاالي تصض آٖ . ضٛ٘س التصازي ٔي

ػي وٝ اظ تٙاٚب ٔٛرة پسيس آٔسٖ رٕؼيت ظيازي اظ آٖ زض ٔعاض

، ٌُ ٌُ راِيع زض وطٛض تطيٗ ٌٛ٘ٝ ٟٔٓ. ٌطزز تطذٛضزاض ٘ثاضٙس، ٔي

 Phelipanchea))ٚ تا ٘اْ ٔتطازف (  .O. aegyptiaca Pers)راِيع ٔصطي 

aegyptiaca Walp.) تاضس ٔي. 

ٞاي وطٛض ٌعاضش ضسٜ  ٚرٛز ايٗ اٍُ٘ زض ايطاٖ زض اوخط استاٖ 

ذساضت . زٞس ايٗ اٍُ٘ ٌياٞي است وٝ ذان لّيايي ضا تطريح ٔي. است

ٞا وطٛض تٝ ذصٛظ ضٚي ٌٛرٝ فطٍ٘ي، طاِثي ٚ  واضي آٖ زض صيفي

ضٛز ٚ يا زض ٔعاضع تا  ذياض زض تطذي ٔٛاضز سثة ٘اتٛزي وأُ ٔحصَٛ ٔي

ٔٛسٛي ٚ ضيٕي، )ٌطزز  ٘اچيعي تطزاضت ٔي آِٛزٌي وٕتط ٔحصَٛ

ظٔيٙي، زض اصفٟاٖ ػالٜٚ  زض ٕٞساٖ تاػج ذساضت ضسيس تٝ سية(. 1376

. وٙس تط ذساضت تٝ ٔحصٛالت فٛق، ذساضت ظيازي تٝ ٞٙسٚا٘ٝ ٚاضز ٔي

ايٗ . زض آشضتايزاٖ غطتي ٔعاضع تٛتٖٛ تٝ ضست آِٛزٜ تٝ ايٗ اٍُ٘ ٞستٙس

ٞاي  اِيع ٚ صيفي واضي ٚ تٛتٖٛ استاٖداٍُ٘ تا تطاوٓ تاال زض ٔعاضع 

 .ذٛضز فاضس ٚ تٛضٟط ٘يع تٝ چطٓ ٔي
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ٞاي ذان ٔصطف ٚ ضاخ ٚ  وص فزض ساِٟاي اذيط اظ ػُ

ِٚي زض . ٔصطف تطاي وٙتطَ ضيٕيايي ايٗ اٍُ٘ استفازٜ ضسٜ است تطي

ظٔيٙي  ِيع زض سيةرا ايطاٖ تاوٖٙٛ ضٚش لاتُ لثِٛي تطاي وٙتطَ ٌُ

ٞاي ذا٘ٛازٜ سِٛفٛ٘يُ اٚضٜ ٚ  وص ػّف .ٔؼطفي ٘طسٜ است

زض ٔٛضز  .تطاي وٙتطَ ٌُ راِيع استفازٜ ٔي ضٛ٘س ٞا رسيساً ايٕيساظِٚيٖٙٛ

ظٔيٙي تحميمات ا٘سوي ا٘زاْ ضسٜ  يط ٌاليفٛظيت تط ٌُ راِيع زض سيةتاث

ٔمساض ٚ ظٔاٖ ٔصطف ٌاليفٛظيت زض سية ظٔيٙي اظ إٞيت ظيازي . است

( 2005)حيسض ٚ ٕٞىاضاٖ  (.2005حيسض ٚ ٕٞىاضاٖ، )تطذٛضزاض است 

( ٌطْ ٔازٜ ٔٛحط زض ٞىتاض 12)٘طاٖ زاز٘س ٔصطف يىثاض ضيٓ سِٛفٛضٖٚ 

تٛا٘ست ٌُ ( ٌطْ ٔازٜ ٔٛحط زض ٞىتاض 100)تا سٝ تاض ٔصطف ٌاليفٛظيت 

راِيع ضا زض سية ظٔيٙي تٝ ذٛتي وٙتطَ وطزٜ ٚ تاحيط سٛء تط تط ػّٕىطز ٚ 

 . ويفيت غسٜ ٞاي آٖ ٘ساضت

٘تيزٝ  (1998)زٞا٘اپاَ ٚ ٕٞىاضاٖ : ٚتٖٛيٕيايي ٌُ راِيع زض توٙتطَ ش

ضٚظ پس اظ ٘طا ٚ  60ٌطْ زض ٞىتاض  500ٌطفتٙس وٝ واضتطز ٌاليفٛظيت 

ضٚظ پس اظ ٘طا سثة واٞص تؼساز  30ٌطْ زض ٞىتاض  10ايٕاظاوٛييٗ 

 100تا  80زضصس ٚ افعايص ػّٕىطز تٛتٖٛ  80تا  75ذٛضٝ ٌُ راِيع 

 60ويٌّٛطْ ٔازٜ ٔٛحطٜ زض ٞىتاض  50/0ظيت تٝ ٔمساض ٌاليفٛ. زضصس ضس

ويٌّٛطْ  01/0ضٚظ پس اظ ا٘تماَ تٛتٖٛ تٝ ٔعضػٝ ٚ ايٕاظاوٛييٗ تٝ ٔمساض 

ضٚظ پس اظ ا٘تماَ، تاػج واٞص رٕؼيت ٌُ  30ٔازٜ ٔٛحطٜ زضٞىتاض
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ٞاي تٛتٖٛ ٘يع حسٚز  زضصس ضس٘س ٚ ٚظٖ ذطه تطي 80راِيع تمطيثاً تا 

٘تيزٝ ٌطفتٙس وٝ (  1998)زٞا٘اپاَ ٚ ٕٞىاضاٖ . تزضصس افعايص ياف 40

ضٚظ پس اظ ٘طاء ٚ  60ٌطْ زض ٞىتاض  500واضتطز ٌاليفٛظيت 

ضٚظ پس اظ ٘طاء تٛتٖٛ، سثة  30ٌطْ زض ٞىتاض  10ايٕاظاوٛييٗ زض زٚظ 

زضصس تؼساز ذٛضٝ ٌُ راِيع ٚ افعايص ػّٕىطز تٛتٖٛ  80تا  75واٞص 

وٙتطَ وٕتطي ضا  EPTCاظاتاپيط ٚ زضحاِيىٝ ايٓ. زضصس ضس 100تا  80

  .٘طاٖ زاز٘س
 

 دستًرالؼمل
تطيٗ اصُ زض ٔسيطيت  ضػايت تٟساضت ٔعضػٝ تٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ

تاضس، تسيٗ ٔٙظٛض رٌّٛيطي اظ ٚضٚز ٚ ا٘تطاض آٖ اظ  ٔيراِيع ٔصطي  ٌُ

ططيك ٘طاء، ذان ٚ وٛز آِٛزٜ تٝ تصض ٌُ راِيع ٚ زض آِٛزٌي وٓ 

تطيٗ السأات پيطٍيطي  ٞاي آٖ اظ ٟٔٓ رٌّٛيطي اظ تٝ تصض ٘طستٗ تٛتٝ

راِيع  ظيطا ايٗ ضٚش اضظاٖ تطيٗ ٚ سازٜ تطيٗ ضٚش ٔسيطيت ٌُ. تاضس ٔي

راِيع،  ٞاي ا٘سن ٌُ تطيٗ ضاٜ وٙتطَ آِٛزٌيٜ ٚريٗ زستي ساز. است

 . ضٛز يؼٙي ظٔا٘ي وٝ ٞٙٛظ تطاوٓ آفت ظياز ٘يست، ٔحسٛب ٔي

ٞاي پائيٙي  ٞاي تااليي ذان تٝ اليٝ ضرٓ ػٕيك تا ا٘تماَ تصض اظ اليٝ

تغييط زض تاضيد واضت، ٔاِچ ٚ . ضٛز راِيع ٔي سثة واٞص آِٛزٌي ٌُ

ب ظضاػي تا ٌياٞاٖ تّٝ ٚ يا ٞا، تٙاٚ وص آفتاتسٞي، ٚ ٔصطف ػّف
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ي ٚ وٙتطَ ٔحطن ٔا٘ٙس شضت، سٛضٌْٛ، يٛ٘زٝ، سٛيا ٚ ِٛتيا چطٓ تّثُ

 . ضٚ٘س ا تطاي ٔسيطيت ايٗ اٍُ٘ تطٕاض ٔيٜ تيِٛٛغيىي اظ سايط ضٚش

راِيع تا استفازٜ اظ ٔٛاز ضيٕيايي تسياض زضٛاض  وٙتطَ ا٘تراتي ٌُ

ٖ ٚ اٍُ٘ استفازٜ اظ اوخط است، ظيطا اضتثاط فيعيِٛٛغيه ٘عزيه تيٗ ٔيعتا

ٔتاسفا٘ٝ تا ٚرٛز ذساضت ٌُ راِيع زض . وٙس ٞا ضا ٔحسٚز ٔي وص ػّف

وص اذتصاصي تٝ ٔٙظٛض وٙتطَ ايٗ اٍُ٘ زض  اوخط ٔٙاطك وطٛض، ػّف

ٞايي وٝ تطاي  وص تا ايٗ ٚرٛز تطذي اظ ػّف. وطٛض تٝ حثت ٘طسيسٜ است

ٔرتّف ٔصطف آٖ ٞاي  ا٘س ٚ زض آظٔايص ٔحصٛالت زيٍط تٝ حثت ضسيسٜ

تطاي تطذي اظ ٔحصٛالت زض ٔزاظ ضٙاذتٝ ضسٜ است ٚ تا استفازٜ اظ آٟ٘ا 

 .ٔي تٛاٖ تاحسٚزي ٌُ راِيع ضا وٙتطَ ٕ٘ٛز، زض رسَٚ ظيط آٔسٜ است
 

٘تايذ حاصُ زض زٚ ساَ آظٔايص  :كىترل گل جاليس در سيب زميىي

ِيتط ٔازٜ  ٔيّي 50-100(ضا٘ساج)٘طاٖ زٞٙسٜ تاحيط تٟتط تيٕاض ٌاليفٛظيت 

ٚ  30، 20ٌطْ ٔازٜ تزاضي زض ٞىتاض  35-50تزاضي ٚ سِٛفٛسِٛفٛضٖٚ 

ضٚظ پس اظ سثع ضسٖ سية ظٔيٙي تط ضٚي زضصس واٞص تطاوٓ ٚ ٚظٖ  40

اظ ٘ظط . زضصس ٔي تاضس 90تا  80ذطه ٌُ راِيع تٝ تطتية زض حسٚز 

ض صفات سية ظٔيٙي ٘يع ٘تايذ ايٗ تيٕاضٞا لاتُ لثَٛ تٛز ٚ ذساضتي ٞٓ ب

 .سية ظٔيٙي ٔطاٞسٜ ٘طس

وٝ ٔعضػٝ آِٛزٌي ضسيس تٝ  ظٔيٙي زض صٛضتي زض ذصٛظ سية

( ضا٘ساج)وص ٌاليفٛظيت  ٞاي ٞطظ زيٍط زاضتٝ تاضس ٔصطف ػّف ػّف
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وص تٝ  ٞاي ٞطظ ٔا٘غ اظ ضسيسٖ ػّف ٌطزز، ظيطا حضٛض ػّف تٛصيٝ ٕ٘ي

زض ايٗ ٔٛاضز واضتطز . ضٛز ٔي( ظٔيٙي سية)سطح ٌياٜ ٞسف 

ٞاي  ضٕٗ وٙتطَ زيٍط ػّف( آپيطٚس)ٞاي سِٛفٛسِٛفٛضٖٚ  وص ػّف

صٛضت ٘ىتٝ ٟٔٓ زيٍط آ٘ىٝ زض . ضٛ٘س ٞطظ سثة وٙتطَ ٌُ راِيع ٘يع ٔي

زض سية ظٔيٙي ( آپيطٚس)ٚضٖٚ وص سِٛفٛسِٛف ٔصطف ػّف

وٙس  زضصٛضتيىٝ پس اظ آٟ٘ا ٌٙسْ وطت ضٛز ذساضتي تٝ ٌٙسْ ٚاضز ٕ٘ي

ِٚي زض ٔٛضز سايط ٌياٞاٖ ظضاػي ٘ظيط وّعا، چغٙسض لٙس ٚ غيطٜ حتٕا تٝ 

وص اضاضٜ ضسٜ است تٛرٝ  ٔحسٚزيت ٔصطف آٟ٘ا وٝ زض تطٚضٛض ػّف

 وص اظ سٛي زيٍط زض صٛضت ٔصطف زٚ ػّف. وافي ضٛز

ضٛز وٝ حساوخط سٝ ساَ ٔتٛاِي اظ  تٛصيٝ ٔي( آپيطٚس)سِٛفٛسِٛفٛضٖٚ 

تٛزٜ ٚ  ALSٞا اظ ٌطٜٚ  وص ٞا ٔصطف ضٛز، ظيطا ايٗ ػّف وص ايٗ ػّف

 .تاضس احتٕاَ تطٚظ ٔماٚٔت تٝ آٟ٘ا تسياض ظياز ٔي

ٔيّي ِيتط زض  100پاضص  :كىترل گل جاليس در تًتًن باسما

ضٚظ پس اظ  80ٚ 60،  40( ضا٘ساج)ٞىتاض ػّف وص ٌاليفٛظيت 

٘طاواضي تٝ صٛضت پس ضٚيطي تؼٙٛاٖ تٟتطيٗ تيٕاض ٌعاضش ٔي ٌطزز وٝ 

زضصسي  2/5-4زضصسي ٌُ راِيع تاػج افعايص  72-60ػالٜٚ تط وٙتطَ 

  .٘سثت تٝ ضاٞس تسٖٚ ٌُ راِيع ضس( ٚظٖ تط تطي تٛتٖٛ)ػّٕىطز تٛتٖٛ 

تيٕاضٞايي وٝ ػّف وص  تا ٚرٛز وٙتطَ ٔٙاسة ٌُ راِيع زض

ٌطْ ٔازٜ تزاضي زض ٞىتاض لثُ اظ  50ٚ  25تٝ ٔمساض ( ٌّيٗ)وّطسِٛفٛضٖٚ 
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زض آٟ٘ا ٔصطف ضسٜ تٛز ِٚي تسِيُ ٌياٜ ٘طاواضي تٛتٖٛ ٔرّٛط تا ذان 

 .ايٗ تيٕاض لاتُ تٛصيٝ ٕ٘ي تاضستاسٕا سٛظي ٚ ذساضت تٝ تٛتٖٛ 
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Abstract 
 

Chemical control of Phelipanchea aegyptiaca in basma 

tobacco and potato  

  

Two experiments were carried out in order to investigate 

broomrape chemical control in potato and basma tobacco. The 

Results indicated that Sulfosulfuron (35-50 g.ha
-1

) with three 

applications, 20, 30 & 40 Days after emergence (DAE) had 

best result in broomrape control when the crop rotation is 

potato-wheat but when crop rotation is potato-other crop, 

glyphosate at 50-100 mL.ha
-1

 (20, 30 & 40 DAE) is 
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recommended. The results of second experiment indicated that 

the best treatment for broomrape chemical control in tobacco 

was glyphosate sprayed at 100 mL.ha
-1

 in 40, 60 and 80 day 

after tobacco transplanting.  

 

Key Words: broomrape, chemical control, glyphosate, 

sulfosulfuron, tobacco transplanting.  
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