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 چکیده

ای و جالیزی در جنوب  یکی از عوامل محدودکننده تولید محصوالت گلخانهمغیل جالیز با نام محلی  گل

 کهباشد  می لیبرگ و کلروففاقد  که است یا دولپه اهانیگ شهیر رود. این گیاه انگل هالوپارازیت کرمان به شمار می

زا  . مهمترین گونه خسارتگردد یـم بانیزم دعملکرو  سبب کاهش رشد وکند  یم افتیدر  زبانیاز م ییاغذ ادموآب و 

های  . مهمترین میزبانمی باشند9مصریو ، 2، سرنوآ1آهای راموز گونه جنوب کرماندر محصوالت کشاورزی گل جالیز 

گل جالیز خسارت مقدار . استزمینی  و سیب، خیار فلفلبادمجان، ها و اراضی کشاورزی جنوب کرمان  در گلخانه آن

دالیلی که باعث گسترش  است.گزارش شده درصد  111تا  5 از جالیز به شدت آلودگی، نوع میزبان و گونه گل هبست

، در منطقههای این گیاه انگلی  زبانیمو فراوانی تنوع توان به  آلودگی گل جالیز در جنوب کرمان شده است می

پتانسیل همچنین، . اشاره کردزراعی در پایان فصل رهاسازی محصول  در مزارع،کاربرد کودهای دامی آلوده، ورود دام 

از مهمترین دالیلی است که زنی و ارتباط آوندی با میزبان  لقایی آن برای جوانه، بقاء بذر و نیاز اِپراکنش بذر و دیتول

های  شناسایی اراضی و گلخانهآن های جلوگیری از توسعه و گسترش  مهمترین روشکند.  کنترل آن را دشوار می

، رعایت تناوب زراعی با استفاده از گیاهان تله، حذف ههای حساس در اراضی آلود ی و جلوگیری از کشت میزبان آلوده

تکرار آن،  یهای گیاه انگلی در طول دوره رشد و سوزاندن بقایا اقتصادی، حذف ساقهمیزبان پس از آخرین چین 

 .می باشدهای گلیفوسیت و سینوسولفورون در مقادیر کم   کاربرد علفکش

 

 ، میزبان تناوب زراعی، گیاه تله ،گل جالیز :کلمات کلیدی

 

 

 

                                                      
1 Phelipanche ramosa (L.) Pomel. 
2 Orobanche cernua  Lofl.. 
3 Phelipanche aegyptiaca Walp. 
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 مقدمه

جنس  و از دو  1زتیره گل جالیاز  جالیز  گل

Orbanche  )و )ساقه بدون انشعابPhelipanche 

، 9و گولواسر 2)ایزنبرگاست )ساقه دارای انشعاب( 

با نام محلی  جنوب کرماندر این گیاه انگلی . (2111

یکی از عوامل به عنوان  کهمعروف است مغیل 

جالیزی ای و  گلخانهمحدودکننده تولید در محصوالت 

ای  پراکنش گسترده این گیاه انگلیود. ر میبه شمار 

گزارش شده  دنیاکشور  11بیش از در  ودر دنیا دارد 

گل جالیز  (.1935نظام آبادی و مین باشی، ) است

 یا دولپه اهانیگ شهی( ر  7)هالوپارازیتانگل مطلق 

است و بقاء آن وابسته  لیفاقد برگ و کلروف که است

از  ییاغذ ادموکه آب و  یطور هب .است زبانیبه م

 د،عملکرسبب کاهش رشد،  وکند  یم افتیدر  زبانیم

 دوـش یـم ربانیم گرـم نهایتو در گیدپژمر

 یدارا زیجال گل رهی. ت (2111و همکاران،  5)والتینگ

نظام آبادی و مین ) گونه است 171جنس و  17

در  زا خسارت های گونهمهمترین  از (.1935باشی، 

، راموزا، 7، کیومانا6های کرناتا محصوالت کشاورزی گونه

دامنه . توان نام برد میرا  1و صغیر مصری، آسرنو

به طوری های گل جالیز متفاوت است.  میزبانی گونه

بسیار گسترده و راموزا گونه مصری دامنه میزبانی  که

و سرنوآ ومانا یگونه ک در حالیکهو گونه کرناتا متوسط 

از  (.1935باشی،  )نظام آبادی و مین است محدودتر

بادمجان، به  توان میگل جالیز های  مهمترین میزبان

هندوانه، زمینی،  سیب ، گوجه فرنگی،، خیارفلفل

، باقال، عدس، پیاز، توتونکنجد، ، گلرنگ، گردان آفتاب

ین چن هم میوهو برخی درختان  هویج، کلزا، نخود

و همکاران،  3)قانام و غیره اشاره نمود زردآلو، بادام

                                                      

1
Orobancaceae  

2 Eizenberg 
3 Golwasser 
4 Haloparasite 
5 Walting 
6 Orobanche crenata Forsk. 
7 Orobanche cumana Wallr. 
8 Orobanche minor Smith. 
9 Ghannam 

 یها میاقل در گل جالیز خسارت معموالً (. 2112

مقدار خسارت این با این وجود، . است شتریب ترانهیمد

نوع میزبان و گونه  به شدت آلودگی،بسته گیاه انگلی 

و  11)هابیمانا درصد است 111تا  5 جالیز گل

و همکاران  11ارتباط، برنارد نیدر ا (.2117همکاران، 

مقدار خسارت مربوط به  نی( ادعا کردند که ب1337)

در  زیبا تعداد بذر گل جال  ایو لوب  جیدر هو ردعملک فت اُ

که در  یوجود دارد. به طور یمیخاک رابطه مستق

درصد است، اما در  111مقدار خسارت  دیشد یآلودگ 

خسارت  گرم خاک مقدار لویبذر در هر ک 211 یآلودگ

  باشد.  یدرصد م 51

 شناسی زیست

از  پسمرطوب در شرایط جالیز  بذر گل

گیاه  ریشهاز کننده  تحریکدریافت مواد مترشحه 

ای  حداکثر فاصله .نماید میزدن  میزبان شروع به جوانه

پاسخ ترشحات ریشه میزبان به جالیز  گل که بذر

که بیشترین  در حالی؛ استمتر  سانتی دودهد  می

 6تا  9ریشه میزبان حدود واکنش گیاه به ترشحات 

زنی  پس از جوانه متری گزارش شده است. بذر میلی

به ریشه گیاه که با رشد آن  کند می 12تولید لوله جوانه

 ایجاد 19مکینهاندامی به نام شود و  متصل میمیزبان 

 . مکینه(2117و همکاران،  17)هابیمانا کند می

جالیز از طریق ترشحات آنزیمی و فشار مکانیکی  گل

 ،ارتباط آوندی و با ایجادریشه گیاه میزبان نفوذ به 

این  .کند آب و موادغذایی موردنیاز خود را دریافت می

کاهش رشد و حتی مرگ ، پژمردگی، باعث ضعفعمل 

)نظام آبادی و مین باشی،  گردد میمیزبان گیاه 

بعد از ارتباط . (2117هابیمانا و همکاران، ؛ 1935

که  15متورم شده و گرهک آوندی مکینه رشد کرده و

از رشد این  ؛دهد تشکیل میرا حاوی جوانه است 

 شود. های گل دهنده تشکیل می ها شاخه جوانه

                                                      
10 Habimana 
11 Bernhard 
12

Germ tube 
13Haustorium 
14 Habimana 
15 Nodule 
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دارای دو مرحله رشدی زیرزمینی و هوایی  جالیز گل

از بوده و است. بخش عمده زندگی این گیاه در خاک 

وزن خشک خود  بیشترینکه  طوری نظر پنهان است به

ان زبمیخسارت به  سببداده و  را در این دوره تشکیل

هوایی آن سریع و  اندامرشد ، همچنین. گردد میخود 

کنار گیاه میزبان قابل رویت در با ظهور ساقه گلدار 

 کند. سرعت تولید بذر می  است. در این مرحله گیاه به

هزار بذر  511تا  211قادر است  جالیز گلهر بوته 

 اریبسآن بذر  .(2117هابیمانا و همکاران، ) کند  تولید 

اوی گرم بذرآن ح میلی 111که هر طوری به، است ریز

راحتی  بهسبک بوده و . این بذرها استبذر  21111

دوره خواب د. نشو جا می توسط باد و آب آبیاری جابه

، (2111، و همکاران 1دواسر)گول 15 زیبذر در گل جال

( در خاک   2117هابیمانا و همکاران،  سال )  21تا 

 گزارش شده است.

 در جوانه زنی بذر گل جالیز مؤثرعوامل 
، طول روز، (عوامل محیطی )حرارت، رطوبت

های رشد بر  و تنظیم کننده بافت و اسیدیته خاک

یکی از عوامل دما  ثر است.ؤزنی گل جالیز م جوانه

دمای که  به طوری جوانه زنی گل جالیز است درثر ؤم

هابیمانا و همکاران، )گراد  درجه سانتی 1کمتر از 

گراد )کازرونی  درجه سانتی 95بیشتر از ( و 2117

کاهش زنی آن را  جوانه( 1932منفرد و همکاران، 

زنی و  دمای بهینه برای جوانهدر حالی که، . دهد می

باشد  درجه می 25تا  15اتصال مکینه به میزبان 

بیشترین همچنین، (. 1935)نظام آبادی و مین باشی، 

است گراد  درجه سانتی 21در دمای آن زنی  جوانه

به رطوبت خاک . (1932، کازرونی منفرد و همکاران)

گل جالیز و رشد زنی  جوانهعنوان یک پارامتر مهم در 

در شرایط گل جالیز  به طوری که. به شماره می رود

برخوردار بهتری زنی و رشد  جوانهاز  ،ش مناسبکزه

اما، در شرایط اشباع رطوبتی به دلیل رقیق است. 

                                                      
1 Goldwasser 

 بابد کاهش میآن زنی و رشد  جوانه ،شدن مواد محرکه

در این راستا، . (1935باشی،  )نظام آبادی و مین

 ،غرقابیدر شرایط گزارش کرد که  (1337) 2ابوایرمله

بافت و اسیدیته  .یابد میکاهش آلودگی گل جالیز 

به . باشند می مؤثرزنی گل جالیز  بر جوانهنیز خاک 

به مراتب شدت آلودگی در بافت سبک طوری که 

معینی،  باشی مین)بیشتر از بافت سنگین است 

های اسیدی شدت آلودگی  همچنین، در خاک (.1916

)نظام آبادی و مین های قلیایی است  بیشتر از خاک

کنترل این گیاه انگلی از سوی دیگر، (. 1935باشی، 

دلیل تولید بذر زیاد، پراکندگی راحت بذر، خواب به 

مداوم بذر در طول  القایی و زنی طوالنی بذر، جوانه

و فقدان سیستم  بانزبا گیاه می ارتباط آوندی و فصل

هابیمانا و ) استبر  و هزینه دشوار ،فتوسنتری

مدیریت این گیاه انگلی نیاز به  لذا(. 2117همکاران، 

 .داردپیشگیری و کنترل های روش تلفیقی از 

 گیری پیش

 زیگل جال مدیریت در راهکار نیمهمتر

نکات رعایت  وپیشگیری های  کارگیری روش به

به از ورود عامل آلودگی است تا بهداشت زراعی 

برای این منظور،  .شود گلخانه یا مزرعه جلوگیری 

های  دامآلوده و ورود  یدام یکودهااز کاربرد بایستی 

بنابراین، شود. جلوگیری جداً  مزراع به سرگردان

 مجاز وهای  از دامداریدامی را کود د وش میتوصیه 

 (.2117هابیمانا و همکاران، ) گرددتهیه صنعتی 

های مزارع آلوده باال  آب از ورود زهبایستی همچنین 

حذف میزبان این گیاه شود.  جلوگیریبه مزرعه دست 

اداوات در زمان آیش و حاشیه مزارع با استفاده از 

ذف میزبان در مسیر ح، دیسکمناسب نظیر 

قبل از  یکشاورز اداواتپاکسازی های آبیاری و  جوی

اقدامات پیشگیرانه به سایر از  و گلخانه به مزارع ورود

 رود. شمار می

                                                      
2 Abu Irmaileh  
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 کنترل

کنترل گل جالیز شامل کنترل روشهای 

ز ا که باشند مکانیکی، زراعی، شیمیایی و بیولوژیک می

کند  میجلوگیری گل جالیز سترش آلودگی گتوسعه و 

 .(2119و همکاران،  1)گولدواسر

 اندامبایستی روش این  در :دستی وجین

و تولید بذر از   بازشدن گلقبل از  هوای این گیاه

از خروج از گلخانه یا پس و قطع گل آذین ساقه پایین 

 آنبانک بذر این روش از تقویت  .سوزانده شودمزرعه 

تأثیر در کنترل آن  در حالی که کند جلوگیری می

به دلیل ارتباط آوندی مستحکم بین همچنین، . ندارد

به تواند  میکندن ساقه گل جالیز گیاه انگلی و میزبان، 

ها  جوانهسبب تحریک و  وارد کندصدمه میزبان ریشه 

را و شدت آلودگی گردد های جوان گل جالیز  و پایه

توصیه شده ساقه این گیاه از نزدیک  لذا. کند تشدید

در گل جالیز  روظه صورتدر و  شودسطح زمین قطع 

دستی  بر علف با استفاده ازتوان  می بین خطوط کاشت

گلخانه نمود. قطع را از سطح زمین ها  ساقه )موور(

آلوده به گل جالیز بادمجان، گوجه فرنگی، خیار در جنوب 

 کرمان در شکل یک نشان داده شده است.

 

   

  

گلخانه آلوده به گل جالیز در جنوب کرمان، -1شکل 

 بادمجان

                                                      
1 Goldwasser 

      

 
 گلخانه آلوده به گل جالیز در جنوب کرمان، گوجه فرنگی

 
 خیار  به گل جالیز در جنوب کرمان،گلخانه آلوده 

های گل جالیز  حذف میزبان و بوته: شخم

پس از برداشت محصول در آخرین چین اقتصادی با 

استفاده شخم از تقویت بانک بذر گل جالیز جلوگیری 

کند. لذا در صورت رهاسازی گلخانه و مزرعه در  می

داده و بانک چین آخر، گیاه انگلی به رشد خود ادامه 

کند. از سوی دیگر،  بذر خود در خاک تقویت می

تا  9های سطحی  زنی گل جالیز در الیه بیشترین جوانه

( 1335، 2سانتی متری خاک است )محمد احمد 7

تواند در  بنابراین دفن بذرها با استفاده از شخم می

و  نایمیهابکاهش آلودگی مؤثر باشد. در این ارتباط، 

 قیعم در هادفن بذرکه ( نشان دادند   2117 همکاران ) 

 11را تا  یمتر قادر است مقدار آلودگ یسانت 51تا  75

و  زنبرگیا وجود  نیبا ا درصد کاهش دهد.  31تا

سرناتا  زیکه گل جال نشان دادند( 2115ن )اهمکار

                                                      
2 
Mohammed-Ahmed 
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( O. crenata  قادر است ) آفتابگردان را در عمق  شهیر

همچنین نامبردگان اشاره  آلوده کند. یمتر یسانت 11

کردند که خاکوروزی های بعدی قادر است بذرهای 

  مدفون شده را به سطح خاک بیاورد.

نشان داده است که  ها گزارش :تاریخ کاشت

بویژه  تاریخ کاشت از طریق تأثیر عوامل محیطی

. است مؤثر جالیز گلدرجه حرارت بر جوانه زدن بذر 

و با تاخیر کشت باقال  هشد در این ارتباط، گزارش

در این گل جالیز آلودگی مقدار  ،کاهش دمای محیط

)مین  یابد میمحصول کاهش و عملکرد آن افزایش 

بازدیدهای همچنین، با توجه به  .(1935باشی، 

جنوب کرمان مشخص شد که شدت اراضی میدانی در 

اواخر ای در  در محصوالت گلخانهآلودگی گل جالیز 

ابد به طوری که ی است افزایش میفصل که دما بیشتر 

به نیز شدت آلودگی سیب زمینی بهاره در کشت 

در این ارتباط،  .استپاییزه از کشت  بیشترمراتب 

گزارش کردند که نیز ( 1937حسینی و همکاران )

کشت سیب زمینی از خرداد به تیر ماه باعث در تاخیر 

  گردد. میدار شدت آلودگی گل جالیز  افزایش معنی

گیاهان غیر میزبان استفاده از  :تناوب زراعی

 علف هرزاین کاهش بانک  جهتدر تناوب زراعی 

نظیر گیاهانی کشت در این ارتباط . استمؤثر انگلی 

طوالنی مدت بیش از تناوب های  ت، سیر و پیاز درغال

تناوب زراعی با که  طوری به. باشد میمطلوب سال  7

گل جالیز مقدار آلودگی  قادر استیونجه و کتان  پیاز،

و  1هابیمانا) کاهش دهددرصد  31تا گونه مصری را 

 رهیت اهانیگکشت همچنین . (2117همکاران، 

بانک بذر  تواند مینیز  یتناوب زراعدر  نوزیلگوم

 دهددرصد کاهش   91 را 2رناتاکگونه  زیجال گل

 7یالمنوفبر اساس گزارش (. 1339، ناهمکار 9نکیل)

                                                      
1 Habimana 
2 Crenata 
3 Linke 
4 Al-Menoufi 

قادر  سالسه تا چهار به مدت  5شبدر کشت ( 1331)

کاهش درصد   15 را زیگل جالمقدار آلودگی  است

 یدر تناوب زراع 7ایو لوب 6کتان کشت همچنین  .دهد

گونه  زیگل جال ارتمقدار خس توانست  یبا گوجه فرنگ

و  1فلدیکل) دهدکاهش  یبه طور معنی دار را مصری

 .(2111، همکاران

 3گیاهان تله: و میزبان تله گیاهان تله

تحریک بذر سبب اما  ندنیست جالیز گلمیزبان واقعی 

پس از آن، چون د. نگرد زنی آن می جوانهو  جالیز گل

گیاه انگلی قادر به اتصال به گیاه تله نیست از بین 

 انیبه گیاه تله 11میزباندر حالی که  خواهد رفت.

. برای شود که توسط گیاه انگل آلوده میشود  گفته می

های  میزبانگیاهان و کاهش بانک بذر با استفاده از 

 در سطح خاک گل جالیز ظهورقبل از تله بایستی 

 .زیر و رو کردیسک شخم یا دتوسط بستر کاشت را 

تناوب  درتله کشت گیاهان تله و میزبان بنابراین 

کمک جالیز  بانک بذر گلبه کاهش تواند  زراعی می

و  11با این وجود، ابب .(1916باشی،  )میننمایدزیادی 

( عقیده دارند که هر گیاه تله فقط 2115همکاران )

زنی  های گل جالیز را تحریک به جوانه برخی گونه

( 1911و همکاران ) ییبابادر این ارتباط کند.  می

کنجد، کتان و کشت گیاهان تله که اظهار کردند 

 زیخشک گل جال وزن قادر است  یچشم بلبل یایلوب

درصد کاهش  77، 75، 31 بیرا به ترتگونه مصری 

، یونجه ،ذرت، سورگومتوان به  از گیاهان تله می. دهند

لوبیای ، یوالف، ، خردل، آفتابگردانماشک، سویا، کتان

شاهدانه  و ، کنجد، کتانباقال، لوبیا سبز، چشم بلبلی 

                                                      
5 Trifolium alexandrinum L. 
6 Linum usitatissimum L. 
7  Phaseolus aureus 
8 Kleifeld 
9 Trap crop 
10 Catch crops 
11 Abebe 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%87
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، 1و ریچِس رکپار ؛1916 ،یباش نی)م کرداشاره 

1339) . 

شناخت و سنتز : زنی های جوانه محرک

در کنترل تواند  آنها می کاربردزنی و  های جوانه محرک

گل زنی  های جوانه محرک باشد. از مؤثرگل جالیز 

 سینتیک 2گوالکتون ترکیبات استریتوان به  جالیز می

 باعثدر غیاب میزبان  است قادر اشاره کرد که

د، این عمل در تخلیه شو  زنی بذر گل جالیز  جوانه

(. از 2117هابیمانا و همکاران، است ) مؤثربانک بذر 

 های توان آنالوگ های سینتیک می گوالکتون یاستر

GR7 ،GR24، GR28 ،GR41  که در نام بردرا ،

و  9)آواد دنکاربرد دارم ا پی پی 1تا  1/1های  غلظت

در  اتترکیب . با این وجود، این(2116همکاران، 

بنابراین  .ناپایدار استخاک  5/7های بیشتر از  اسیدیته

. استکارایی این ترکیبات در کنترل گل جالیز نسبی 

های جدیدی از این ترکیبات  با این حال، فرموالسیون

همچنین . هستندوارد بازار شده که امید بخش 

ترکیبات سنتزی اتیلن نیز در تحریک جوانه زنی بذر 

(. 2117هابیمانا و همکاران، ) است مؤثرگل جالیز 

)خانواده شبو( به عنوان تولید براسیکا ی  گونه

. به باشد میمطرح نیز های استرگوالکتون  کننده

، کلزا با تولید این ماده در تحریک گونه طوری که

  (.2111و همکاران،  5)اُگرثر است ؤم 7راموزا

از طریق  خاک کاهش حاصلخیزی: کوددهی

در  جالیز گلمیزبان باعث تشدید حضور عمومی ضعف 

 ژهیاست که کودها بو نیا بر  دهیعق گردد. مزرعه می

و محدود  یزراع اهیگ تیبا تقو تروژنیکود ن عمناب

ثر ؤم یدر کاهش آلودگ  زیگل جال یزن کردن جوانه

 یو کودها تروژنهین یکاربرد کودهابنابراین، . است

 یکاهش آلودگ در  یجوانه زن کاهش قیاز طر یآل

 نی(. در ا  2117هابیمانا و همکاران،  )باشند  میثر ؤم

                                                      
1 Parker & Riches 
2
 Strigolactones 

3 Awad 
4
 ramosa 

5 Auger 

 ریثأت یبا بررس (2116) 7داحمدیو س 6دریرتباط، حا

که  نشان دادند زیبر گل جال یگوگرد و کود مرغ

 زیگل جال یبر کاهش آلودگ یریثأت ییبه تنها دگوگر 

 یبا کود مرغ دگوگر توام کاربرد اما، . نداردگونه راموزا 

به طور  را زیو وزن خشک گل جال یشدت آلودگ

( 1939و همکاران ) ی. اروجدهد می کاهش  یدار یمعن

 یایو بقا یگاو ،یگوسفند ،یمرغ یکودها مقایسهبا 

در گلخانه  یکود مرغ که ندگزارش کردنیز  یقارچ

گل  یآلودگ در کاهش  را ریثأت نیشتریبگوجه فرنگی 

کود  ،مزرعه طیاما در شرا داردمصری  زیجال

و همکاران  1. گالواشبودتر  مطلوب یگوسفند

گل وزن خشک اظهار کردند که تراکم و نیز (   2111)

 ومیآمون تراتیکاربرد ن بادر باقال  )گونه کرناتا( زیجال

و همکاران  ییبابا . یابد میکاهش  یدار یبه طور معن

 ومیآمونسولفات  گزارش کردند که کاربرد نیز ( 1917)

قادر است گرم در هکتار  لویک 511تا  251به مقدار 

 به را یگوجه فرنگدر مصری  زیجال گل  یودگآلشدت 

منفرد و همکاران  یکازرون     .دار کاهش دهد طور معنی

بر  ریثأتعقیده دارند که کوددهی از طریق ( 1932)

. است مؤثر زیجال گل  یبر جوانه زن یاسمز لیپتانس

گرم در  لویک  276) اورهکودهای کاربرد با نامبردگان 

در هکتار(،  گرم لویک 211) ومیآمون تراتین ( یاهکتار

یا کود ، در هکتار( گرم لویک 211) ومیسولفات آمونیا 

درصد جوانه  توانستند (تن در هکتار 91تا  21  ) دامی

 .ددهنکاهش مصری را  زیگل جال یزن

خاک رطوبت آبیاری از طریق تغییر  :آبیاری

بر در خاک زنی  مواد محرک جوانه سازیرقیق  و

است. به طوری که  مؤثرشدت آلودگی گل جالیز 

از دسترس  را زنی جوانهمواد محرکه قادر است  رطوبت

 دهد کاهش را گل جالیز آلودگی  و کند گیاه خارج 

در این ارتباط، . (  2117هابیمانا و همکاران،  )

در بازدیدهای میدانی در مزارع آلوده گوجه فرنگی 

های  بوتهنشان داد در جنوب کرمان  های کوتاه تونل

                                                      
6 Haidar 
7 Sidahmed 
8 Ghalwash 
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آلودگی بودند آب جوی گوجه فرنگی که در مسیر 

زراعی اوب تن همچنین نقل شده که. داشتند یکمتر

قادر است مقدار  ،برنجانگلی با  گیاههای این  میزیان

  .(1916)مین باشی،  کاهش دهدرا آلودگی 

 تولید ارقام های این از ویژگی :قام متحملار

 باشد می یهای فرعی کمتر تعداد ریشه بامواد محرکه 

تجمع  و است تر ضخیم وتر  عمیق این ارقامهای  ریشه

بنابراین نفوذ  .ها بیشتر است نآر ریشه دلیگنین 

استفاده از همچنین  .باشد میبه آنها کمتر  جالیز گل

گیاهان تغییر یافته ژنتیکی  و کش ارقام مقاوم به علف

 باشد میمؤثر نیز در این ارتباط مقاوم به گل جالیز 

 (. 1331و همکاران،  1)هرشنهورن

گل جالیز در کاهش آلودگی  2دهی خاک آفتاب

هرز و بقایای گیاهی  های علف ابتداموثر است، در این روش 

از بستر کشت سپس ، حذف می گردد محصول سال قبل

آماده تسطیع و کرت بندی ، شخم عمیق و دیسکطریق 

و سپس پوشش آبیاری سازی خواهد شد. در ادامه 

پالستیک شفاف و نازک بدون منفذ روی سطح خاک 

گرمترین فصل کشیده می شود. آفتاب دهی بایستی در 

ادامه داشته  61تا  75)نیمه دوم تیرماه( به مدت سال 

خاک اختالط با در  پوسیده میکود دا کاربردباشد. 

ش دمای افزای با دتوان قبل از پوشش پالستیکی می

هرشنهورن و افزایش دهد )خاک کارایی کنترل را 

. در این ارتباط، مشخص شد که (1331همکاران، 

روز در فصل گرما،  61کاربرد آفتاب دهی به مدت 

مقدار آلودگی گونه مصری در خیار  قادر است

و همکاران،  9درصد کنترل کند )اشرفی 35ای  گلخانه

اظهار نیز  (2115)و همکاران  7مورمیکال(. 2111

6و عدس 5دهی در مزراع ماش که آفتاب داشتند
باعث  

                                                      
1 Hershenhorn 
2
 Soil Solarization 

3 Ashrafi 
4 Mauromicale 
5
 Vicia faba 

6
 Cicer arietinum 

گردد و عملکرد دانه در  می 7کنترل گل کامل جالیز

  .یابد می درصد افزایش 311تا  911محصول 

تیره روی استفاده از مالچ پالستیکی  مالچ:

است. در این  مؤثرریف کشت در کاهش آلودگی 

گل جالیز بعد از رشد در زیر مالچ باقی مانده، روش، 

)ایزنبرگ و  بدلیل حرارت و رطوبت از بین می رود

  .(2111گلوواسر، 

های متام  قارچ کشکاربرد : ضدعفونی خاک

در گلخانه از طریق تولید قبل از کشت سدیم )واپام( 

 سببزنی گل جالیز  تحریک جوانهو  1سی تی متیل ای

. (2116و همکاران،  3)ورتوگردد  میکاهش آلودگی 

با نیز ( 1931و همکاران ) زاده زماندر این ارتباط 

اظهار سولفوسولفورون  ومتام سدیم مقایسه کاربرد 

در کنترل گل  بیشتریکارایی کردند که متام سدیم 

 .داردگوجه فرنگی  درمصری جالیز 

 ها کش علف

را دالیلی که کنترل شیمیایی گل جالیز 

های  ظهور دیرهنگام اندامبه  مربوطکند  محدود می

 است آندر هوایی و فقدان سیستم فتوسنتزی 

با این وجود کاربرد  .(2111)ایزنبرگ و گلوواسر، 

های کنترل این  ز روشها به عنوان یکی ا کش علف

در این  است.بوده مورد توجه گیاه انگلی همواره 

برای کنترل  که بطور گسترده  ییها کش علفارتباط، 

به توان  ید منشو یاستفاده ماین گیاه انگلی 

های  بازدارندهها و  سولفورون اوره، ها نونیدازولیمیا

. اشاره نمود (تیفوسیگالهای آمینه آروماتیک ) اسید

در کارایی نیز کش  زمان کاربرد علف ،از سوی دیگر

خیر أتبه طوری که کنترل این گیاه انگلی مؤثر است. 

گیاه سطح تماس باعث افزایش  ها کش کاربرد علف در 

 .دهد میکاهش کارایی کنترل و  شده زبانیبا مانگلی 

گل سطح تماس کش  علفزود هنگام کاربرد در  اما

                                                      
7
 Orobanche crenata 

8 Methyl iTC  
9 Virtue 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=160991
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بیشتر کنترل  ییکاراو  است ترکم زبانیمجالیز با 

 لذا توصیه شده(.   2117هابیمانا و همکاران،  ) گردد می

استفاده شود. تکرار با کم اما  ریها را با مقاد  کش علف

گل در محل اتصال  کش علفتجمع این عمل باعث 

شدت و مقدار آلودگی به  گردد می جالیز به میزبان

در این . (2111ایزنبرگ و گلوواسر، ) یابد کاهش می

گلیفوسیت  کش ارتباط، گزارش شده که کاربرد علف

در سه نوبت  هکتارمتر در  میلی 51 مقداررانداپ( به )

کشت نشاء )گوجه فرنگی، روز پس از  51و  71، 91

قادر است مقدار زمینی  بادمجان، خیار( و سیب

داری  به طور معنیرا مزرعه گلخانه و در آلودگی 

و  یلشکر(. 1931)زند و همکاران،  کاهش دهد

 تریل یلیم 51د کاربرد ننشان دا زی( ن1911همکاران )

خسارت  مقدارقادر است  یدر گوجه فرنگ تیفوسیگال 

نظام  داری کاهش داد. به طور معنیرا  زیگل جال

 یها کش کاربرد علف که  نشان دادنیز ( 1916) یآباد

 111) تیفوسیگرم در هکتار( و گل 91) سولفورون میر

گل قادر است سه بار پاشش با  (در هکتار تریل یلیم

 زنبرگیا .کند کنترل را  ینیزم بیدر سمصری  زیجال

کردند که کاربرد  نیز اظهار( 2117)  و همکاران 

در  یمطلوبکارایی سولفورون  میرو سولفوسولفورون 

در گزارش . رنددا یدر گوجه فرنگ زیکنترل گل جال

سولفوسولفورون به  که کاربرد  مشخص شد یگرید

گل  در کنترله در هکتار مؤثرگرم ماده  75مقدار 

و همکاران،  1)دینشا  مؤثر است یدر گوجه فرنگ زیجال

نیز ( 1937منفرد و همکارن ) یکازرون  (.2112

کش  با علف یپاش کاربرد سه بار سمگزارش کردند که 

 زیکنترل گل جالدر  یسولفورون کنترل مطلوب  میر

قالوند و گلخانه حاصل شد.  طیدر شرا یگوجه فرنگ

 بیاظهار کردند که کاربرد ترکنیز ( 1936همکاران )

مقاومت  شیقادر است با افزا ازولیادیبنزوت  ییایمیش

گوجه  زبانیم اهیدر گ یدفاع ستمیس شیو افزا ییالقا

  کاهش دهد.را  زیگل جال یمقدار آلودگ  یکنگی فر

                                                      
1 Dinesha 

عوامل زیستی در  کاربرد :کنترل بیولوژیک

شده  نیز در مواردی مؤثر گزارش جالیز گلکنترل 

 های خاکزی و تعدادی از قارچبه طوری که  .است

این گیاه کننده طبیعی  عنوان عوامل کنترلهوازی به 

که در کنترل  اند ایران شناسایی شده در جهان وانگلی 

به  یبیولوژیک کش آن مؤثر است. به عنوان نمونه علف

ه آن مؤثرماده نام اوروساید در ایران تولید شده که 

با این وجود عوامل . است 2ای از قارچ فوزاریوم ایزوله

ثر ؤکارایی این عامل بیولوژیک ماقلیمی و خاکی بر 

آن بسته به شرایط محیطی متفاوت کارایی  است و

 .باشد می

بسته به  جالیز گلکنترل کنترل تلفیقی: 

های  شرایط اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیستم

گیری،  پیشهای  بایستی به صورت تلفیقی از روشزارعی 

 . کنترل زراعی، مکانیکی و شیمیایی باشد

 ترویجیتوصیه 

زراعی، باغی و محصوالت  یزبانیتنوع م

این پتانسیل و منطقه در  یانگل اهیگ نیا ای گلخانه

گسترش  باعث بذرپراکنش  و دیتول درانگلی گیاه 

جنوب استان های  و گلخانه یاراض یسطح آلودگ

شود اگر شدت  بینی می پیش. است شدهکرمان 

 زیجالگل  آلودگی به این سرعت گسترش یابد،

کشت  یبرا یجد دیتهد کی به عنوان تواند  یم

به گردد در منطقه  یانگل اهیگ نیا زبانیمحصوالت م

 میزبانامکان کشت بسیاری از محصوالت طوری که 

رسد مهمترین  نظر می . بهکندمحدود  را در منطقهآن 

این گیاه انگلی در جنوب و توسعه دالیل گسترش 

ن به عدم توجه زارعیانگاری و  به خاطر سهلکرمان 

در انتهای فصل اراضی آلوده  سازیرها  ،نکات فنی

در ونی ناق خالءوجود ، آخرین چین اقتصادی از پس

جهت جلوگیری از توسعه و لذا، . باشد می این ارتباط

اراضی و  ؛شود گسترش این گیاه انگلی پیشنهاد می

از شناسایی و ی جنوب کرمان  گلخانه های آلوده

 شدیدهای حساس در اراضی با آلودگی  کشت میزبان

                                                      
2Fusarium oxyspurum 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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رعایت تناوب زراعی بویژه با استفاده  جلوگیری شود،

حذف میزبان پس از آخرین چین از گیاهان تله، 

با استفاده از شخم، حذف ساقه های گیاه  اقتصادی

تکرار آن،  یانگلی در طول دوره رشد و سوزاندن بقایا

ون در سیت و سینوسولفورهای گلیفو کش کاربرد علف

، به کارگیری سایر روش های شرح داده مقادیر کم

 تواند در کاهش آلودگی مؤثر باشد. شده می

 مورد استفاده منابع

ی هادیرکودمقااع و نواتأثیر  .1131 .م ،و نصیری محالتی .پ ،، رضوانی مقدم.م.ح ،شد، را.ک ،جیارو

 6 کشاورزی،شناسی  م نشریه بو .گوجه فرنگیدر ( Orobanche aegyptiaca) نگل گل جالیزز اهر لی بر مدیریت علفآ 

(2 :)213-211.  

تاثیر برخی  .1111 .م ،مین باشی و .ح ،یمشهدن حیمیا، ر.رم. ،، جهانسوز.ح ،، علیزاده.س ،بابایی

 Lycopersicon( در گوجه فرنگی ) Phelipanche aegyptiaca )  تله در کاهش خسارت گل جالیز مصری  گیاهان 

esculentum)  . 59- 79 : 5 ،زهری نش علف هادامجله.  

مدیریت گل  .1111 .مین باشی م و .ح ،یمشهدن حیمیا، ر.ر.م ،، جهانسوز.ح ،، علیزاده.س ،بابایی 

 Lycopersicon در گوجه فرنگی ) ن( با استفاده از کودهای نیتروژ Phelipanche aegyptiaca مصری ) جالیز 

esculentum ).  13- 73(: 7) 2، زهر یها نش علفدامجله. 

. بررسی تاثیر تاریخ کاشت مختلف بر میزبان خسارت 1131پ.  ،مرشدی و م. ،اویبحسینی، پ.، احمدوند گ.، 

 .655تا  652 اتحگل جالیز مصری، ششمین کنگره علوم علف های هرزدر بیرجند. صف

های متام سدیم )واپام( و سولفوسولفورون  کش اثر علف .1131 .ش ،نوروززاده و .م.س ،نبوی کالت.، ا ،زاده زمان

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی )علوم . درمزارع گوجه فرنگی(Orobanche aegyptiaca) ز)آپیروس( در کنترل گل جالی

 .71-67(: 11) 5، (کشاورزی

. راهنمایی 1131 س.ک. ،موسویو  ،موسوی ،نظام آبادی، س.م.ر. ،ن.شیمی،  ،پ.باغستانی، ، .، م.ع.ا ،زند

کش  یح و کاهش مصرف علفحرویکرد کاربرد ص هرز محصوالت مهم زراعی و باغی ایران، با های کنترل شیمیایی علف

 ص. 767ها. ویرایش چهارم. جهاد دانشگاهی مشهد. 

 نگیفر گوجهروی   (Orobanche cernua)لیز جا گل رمها .1131پاینده م.  و ف. ،تفکر.، ذ ،عظمیا، ف. ،ندوقال

 .265 -277 (:9) 59هی، گیا یاه بیماری، آن یمیزنآ اتتغییر سیربرو  زولیادتیابنزاز  دهستفاا با

ثر ا  .1131، پ. کودسک و .ح ،، رحیمیان مشهدی.ع ،، قنبری.م ،، بنایان اول.س ،، تکاسی.ا ،کازرونی منفرد

اکوفیزیولوژی  نشریه تحقیقات . ( Orobanche aegyptiaca ی )گلجالیز مصرور نی بذزنهابر جوی سمزاپتانسیلو ما د

  .51-99 (:1) 1، یگیاه

زراعی  کنترل شیمیایی و  .1111. ج.م.میرهادی، س و .، مین باشی، م.عح.، باغستانی، میبدی، .لشکری، ع

 ص 1111  ، پایان نامه کارشناسی ارشد آزاد اسالمی. علفهای هرز مزارع گوجه فرنگی با تاکید بر گل جالیز

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=160991
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=160991
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=15277
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کنترل. وزرات جهاد کشاورزی، های  جالیز، گیاهشناسی، بیولوژی، اکولوژی و روش گل .1111معینی، م.  باشی مین

 ص. 92سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، 

. دستنامه گل جالیز )بیولوژی و مدیریت(. موسسه تحقیقات گیاه 1131مین باشی معینی م.  و ن. ،نظام آبادی

 ص. 51، 51193پزشکی کشور، شماره فروست 

زمینی  ( در سیب   .Orobanche aegyptiaca L کنترل شیمیایی گل جالیز )بررسی  .1111نظام آبادی، ن، 

(  .Solanum tuberosum Pres ).  ،سازمان تحقیقات  گزارش نهایی بخش علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
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Abstract 
Broomrape (Orobanche and Phelipanche spp) weed commonly known as Moghil in southern 

Kerman. It is one of the limiting factors in the production of greenhouse, vegetable and filed crops 

products. This plant is an obligate root parasitic weed of many dicotyledonous species which is 

lacking leaves and chlorophyll. These received nutrients and water from the host, and caused decline 

of growth and crop yield. The most devastating broomrape species are Phelipanche ramos, Orobanche 

cernua and Phelipanche aegyptiaca in greenhouses and filed crops of the southern Kerman. Also, the 

most important host are eggplant, pepper, cucumber and potatoes in southern Kerman. Broomrapes 

cause damage by 5 to 100% that damage rate depend on infection severity, host and broomrape 

species. Reasons which increased development of broomrapes in greenhouses and filds in the south of 

Kerman, are host diversity, fertilizers application of contaminat, entry of livestock on farms. Also, 

Efficient control of these parasites is difficult due to massive seed production, facile seed dispersal, 

seed longevity, induction requirement for germination, connection with host vascular system. The 

most important ways to limit development of broomrape apply integrated management which includes 

identification of infesting filed and greenhouses and avoid planting of sensitive hosts, using crop 

rotation with trap plants, filed plow after the last harvest economy, removal of parasite stems and 

burning of their remains, repeated application of glyphosate and sulfosulfuron herbicides in low 

concentration. 
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