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گل جالیزمدیریت : لعمل اجراییادستور ٢  

   ارت زاعامل خساطالعات : بخش اول

   :اهمیت و ضرورت

فقدان برگ و  لیدولپه بوده و به دل اهانیگ شهیر مطلق و اجباري انگل )Orobanche(گلک  ای زیگل جال

و در  یپژمردگ جادیسبب کاهش رشد و عملکرد، ا زبانیم اهیاز گ ییبا جذب آب و مواد غذا نهیسبز

خصوص  نیبوده که در ا عیلپه وسدو اهانیگ نیانگل در ب نیا یزبانیدامنه م .شود یمرگ آن م تینها

توتون، عدس، باقال، نخود، کلزا،  ،یگردان، گلرنگ، بادمجان، گوجه فرنگچون آفتاب یاهانیبه گ توان یم

   .اشاره نمود رهیهمچون بادام، زردآلو و غ وهیدرختان م یو برخ جیهو

،  O. aegypyiacaهاي موجود در ایران در بین گونه .باشددر ایران موجود می گونه گل جالیز 36تعداد 

O. cernua  ،O. nana وO. ramosa   به محصوالت  خسارات قابل توجهی را در نقاط مختلف کشور

   .کنندجات و درختان میوه وارد میزراعی، سبزیجات، صیفی

  

   نحوه خسارت

 زبانیم اهیگ شهیر مواد مترشحه کیتحر قیبذر از طر .شود یبا بذر شروع م زیگل جال یچرخه زندگ

هر  .دهد یخود را ادامه م یزندگ زبانیم اهیگ شهیو پس از اتصال به ر دینما یشروع به جوانه زدن م

 هیخواب اول يدارا زیگل جال ياغلب بذرها .کند یم دیتول بسیار ریز هزار بذر 250حدود  زیبوته گل جال

 متریدو سانت یاز مواد محرك جوانه زن يریپذ ریتأث يبرا زبانیم شهیحداکثر فاصله بذر از ر .هستند

 شهیو اطراف ر شود یاز درون پوسته بذر خارج م هیرشته اول ،زیپس از جوانه زدن بذر گل جال .باشدمی

فشار  نیو همچن ها میترشح آنز قیاز طر زبانیم شهینفوذ به داخل ر. ابدی یاستقرار م زبانیم اهیگ

  .شوند یم گریکدیها از که موجب جدا شدن سلول ردیگ یمصورت  نهیمک يهاسلول یکیمکان

  

   کنترل اجرایی دستورالعمل: بخش دوم

   :بهداشت گیاهی رعایت

شود که قسمتمشکل عمده در مبارزه با گل جالیز این است که زمانی این انگل روي خاك ظاهر می

ارتباط مستحکم  .اندههاي زیر زمینی آن خسارت قابل توجهی را به گیاه میزبان وارد نمود

   .گرددانگل مشکل  نیکنترل ا يهاسبب شده که روش زبانیانگل و م نیفیزیولوژیکی ب -مورفولوژیکی

 نیهدف از ا .باشدثر جهت کنترل مناسب گل جالیز میؤاولین اقدام م ،پیشگیريرعایت بهداشت و 

توجه  ریبه نکات ز یستیمنظور با نیا يبرا .باشدیبه مزرعه م زیاز ورود بذر گل جال يریروش جلوگ

  : کرد

  زیشده و فاقد بذر گل جال یگواه ياستفاده از بذرها -

  زیشده و فاقد بذر گل جال دهیپوس یدام ياستفاده از کودها -

  شیمزرعه در زمان داشت و زمان آ هیدر حاش گل جالیز زبانیهرز م يهاکنترل علف -
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از زه آب مزارع باال  يریجلوگ و ياریآب يهاریدر مس این انگل زبانیهرز م يهاحذف علف -

  زیآلوده به گل جال تدس

   :کنترل زراعی

  : اقدامات زراعی که براي پیشگیري و کنترل این علف هرز قابل توصیه هستند عبارتند از

درجه حرارت، بر جوانه زدن بذر گل  ،یطیامل محوع قیکه از طر يریبا تأث :کاشت خیتار -

  .ثر باشدؤدر کنترل آن م ندتوا یم ،گذارد یم زیجال

 زیدر کاهش بانک بذر گل جال یاستفاده از گیاهان غیر میزبان در تناوب زراع: یتناوب زراع -

  .فراوان دارد تیاهم

اما باعث  بودهن زیگل جال زبانیهستند که م یاهانیگ ):Trap crops( تله اهانیکشت گ -

 ونجه،یسورگوم، ذرت،  توان بهثال میبراي م. گردندیمجهت جوانه زنی  زیگل جالبذر  کیتحر

 . اشاره نمود یچشم بلبل يایکتان و لوب ا،یماشک، سو

-یم زیگل جال یواقع زبانیهستند که م یاهانیشامل گ ):Catch crops(تله  يها زبانیم کشت -

کند بلکه آنرا تا مرحله بـذر دادنـد   یم یبه جوانه زن کینه تنها انگل را تحر اهانیگ نیباشند، ا

د و نکشـت شـو   یبا تراکم باال قبل از کشت گیاه اصل یستیبا اهانیگ نیا. دهندیم پرورش  زین

جالیز بـا اسـتفاده از    يهاو قبل از بذر دادن گل میزبان یزراع اهیگ شیماه بعد از رو کیحدود 

ـ  اریبسـ  زیبانک بذر گل جال هیعمل در تخل نیا. منهدم شود اهیشخم برگردان گ از . ثر اسـت ؤم

  . برد مناو کلزا خردل  ،گردانفلفل، کتان، آفتاب ،یگوجه فرنگ ار،یتوان خیم اهانیگ نیا

 ییخاك که منجر به عدم جذب عناصر غذا pHباال بودن  ،يزیکاهش حاصلخ :یده کود -

 .کندیم دیتشد را در مزرعه زیحضور گل جال و شده زبانیم اهیشدن گ فیضع و اهیگ توسط

در طول مرحله داشت استفاده از کودهاي سولفاته  قبل از کاشت و اهیمناسب گ هیتغذ نیبنابرا

 .خسارت را کاهش دهد زانیم يتا حدود تواند یم

و . دنشویشسته م ایشده  قیرق یرطوبت خاك مواد محرك جوانه زن طیدر شرا: ياریآب -

مزارع آلوده به بذر گل  ياریاز ارتباط آب آب يریجلوگ نیدهد، همچنیرا کاهش م یآلودگ

 .ثر استؤم یدر کاهش آلودگ زیجال

تعـداد  داراي مواد محرکه کمتر،  دیتولکه  یشامل ارقام ،زیاستفاده از ارقام متحمل به گل جال -

کـه در   یبـات یو ترک نیگنیتجمع لو داراي  باشندمیتر قیعم يهاشهیر و کمتر یفرع يها شهیر

 . کندیم يریلوگج زیوذ گل جالفاز ن ،دننقش دار زبانیم اهیگ شهیشدن ر میضخ

 

   :کنترل مکانیکی

  :شامل

از  يریو جلوگ ییهوا يهابردن اندام نیاز ب يبرا يهاروش نیترثرؤاز م یکی :دستی نیوج -

برش گل  اتیعمل .باشدیم در مزارع با مساحت کم یا آلودگی کم به گل جالیز بذر دیتول
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صورت باعث  نیا ریم شود، در غبذر انجا دیو قبل از تول یزمان گلده لیدر اوا یستیبا زیجال

هایی مانند کلزا غیر ح وسیع و زراعتودر سط.(گرددمیخفته آن  يهاجوانه یجوانه زن کیتحر

 .)باشدعملی می

 يریبه منظور جلوگ زیو گل جال زبانیشخم مزرعه بعد از برداشت محصول در انهدام م: شخم -

 یکاهش شدت آلودگ وبذر  قیعم در دفن قیشخم عم نیهمچن .باشدمهم میبذر  دیاز تول

هاي پایینی سبب کاهش هاي باالیی خاك به الیهشخم عمیق با انتقال بذر از الیه. ثر استؤم

تواند بعنوان یک اقدام اولیه در یک برنامه مبارزه تلفیقی در هر این روش می. شودآلودگی می

 .جا که عمق خاك و سایر شرایط اجازه دهد بکار گرفته شود 

در سطح خاك مرطوب حداقل به  یکیپوشش پالست ):Solarization Soil( خاك یاب دهآفت -

  .باشدیثر مؤم اریبس یفصل سال در کاهش آلودگ نیترروز در گرم 45مدت 

   :و غیر شیمیایی یبیولوژیک کنترل

ــارچ ــده طبیعــی گــل جــالیز در جهــان    زابیمــاريهــاي تعــدادي از ق ــرل کنن ــوان عوامــل کنت ــه عن ب

ـ        از هایی نیز براي اسـتفاده بعضـی  تالش شده و شناسایی ه آنهـا در مبـارزه بیولـوژیکی بـا گـل جـالیز ب

  .Fusarium  solani قارچو  Fusarium  oxysporumمانند قارچ  .عمل آمده است

 Phytomyza(کند مگس گل جالیز لیت میااي که روي گل جالیز فعمهمترین حشرههمچنین 

orobanchia ( از خانوادهAgromyzidae ي الروها. است که در اغلب مناطق رویش گل جالیز وجود دارد

  .کنندهاي گل جالیز تغذیه میتخمدانها و میوه ،این حشره از ساقه

  

  : شیمیایی کنترل

جستجو در . شود به روش شیمیایی می آنجالیز سبب محدودیت کنترل  گلو ارتباط نزدیک بین میزبان 

باشد که براي میزبان  باید به نحوي کش شیمیایی یز با هدف یافتن علفجال زمینه کنترل شیمیایی گل

جالیز تحقیقات بیشتري در رابطه با کنترل شیمیایی گل .اي به آن وارد نسازد انتخابی بوده و صدمه

  .شودتوصیه می

کش سولفوسولفورون در سیب زمینی از علف O. aegyptiacaدر مورد کنترل گل جالیز مصري 

روز پس از رویش سیب زمینی توصیه  40و 30، 20گرم در هکتار  35به میزان  WG75% )آپیروس(

هاي سولفونیل اوره مثل کلزا، یونجه، ذرت، کشالزم به ذکر است گیاهان حساس به علف. شودمی

 ي و سورگوم بعد از کاربرد علف کشا عدس، نخود، چغندرقند، آفتابگردان، کتان، پیاز، خیار مزرعه

در توتون  O. cernuaجهت کنترل گل جالیز گونه  .سولفوسولفورون در تناوب زراعی نباید قرار گیرند

قبل از نشاء و مخلوط با  لیتر در هکتار 4-6به میزان  EC82% )ارادیکان(کش اي پی تی سی علف

  .گردد، توصیه میخاك
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  :مدیریت گل جالیز در زراعت کلزا

      کاهش آلودگی علف هرز انگلی گل جالیز در مزارع کلزا به شرح زیر در ثرؤمکنترل  هايروشاز  برخی

  . باشدمی

  : کنترل زراعی

هرز گل جالیز قبل از بذر دهی و سوزاندن آنها جمع آوري علف: در مزارع با شدت آلودگی کم  -1

  .در خارج از مزرعه

ماق خاك و جلوگیري از انجام شخم عمیق جهت مدفون نمودن بذور باقیمانده گل جالیز در اع  -2

  .پارازیت شدن آنها در سطح ریشه گیاهان میزبان

جهت فراهم نمودن شرایط (در اراضی آلوده  ايبصورت نشاء مکان، کشت برنجدر صورت ا  -3

  ).غرقابی براي از بین بردن قوه نامیه بذور گل جالیز

ان آیش به ویژه زم درمحصوالت زراعی  در به ویژه میزبان گل جالیز هاي هرزکنترل علف -4

  .(Polygonum aviculare)و علف هرز هفت بند  (Bifora radians) هرز گشنیزكعلف

هت جلوگیري از انتقال بذرهاي گل جالیز به سایر جرعایت بهداشت زراعی در مزارع آلوده   -5

جلوگیري از ورود زه آب مزارع باال دست آلوده به گل جالیز به مزارع بدون  مانند،مناطق 

  . یآلودگ

پرهیز از نگهداري و کشت بذور برداشت شده کلزا از اراضی آلوده به گل جالیز جهت سال   -6

  .زراعی آینده و استفاده از بذور گواهی شده عاري از آلودگی به گل جالیز

 این. درخاك جالیز گل بذر بانک کاهش منظور به تله زراعی گیاه عنوان به برسیم شبدر کاشت -7

 روي و رشد توانایی اتصال انگل گیاه اما شود، می جالیز گل بذر ه زنیجوان تحریک باعث گیاه

 .ندارد را برسیم شبدر ریشه

 شده بذر توصیه مقدار( هکتار در کلزا بذر کیلوگرم 5 با برسیم شبدر کیلوگرم 4 مخلوط کشت -8

  .شود می کلزا مزارع در جالیز گل خسارت کاهش باعث) کلزا براي هکتار در مناسب

 روي بر مثل تولید و رشد توانایی جالیز گل که زراعی گیاهان و کلزا مداوم کاشت زا اجتناب -9

  .گل خوشه اي ماشک و ماش قرمز، شبدر دارد مثل باقال، را آنها

 چشم لوبیا کتان، سیر، پنبه، مانند نیستند کلزا جالیز مزارع گل میزبان که گیاهانی کاشت -10

 در می توانند گیاهان این و ندارد را گیاهان این ریشه به اتصال توانایی جالیز گل( .بلبلی

 مورد نیز کلزا با تناوب شوند و در کشت است، جالیز گل به آلوده آنها خاك که مناطقی

 . )گیرند قرار استفاده

 جالیز گل به آلوده مناطق در ظفر متحمل نیمه رقم و 420 متحمل هایوال رقم از استفاده -11
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 احمدي، جاکوما، ،58 هایوال طالیه، جالیز نظیر گل به حساس ارقام کاشت از اجتناب -12

 اپرا و 401 هایوال تراپر، ، جري لیکورد، ، اوکاپی،L72 ، RGS ، نیما، KS7، Slum046، جولیوس

  .جالیز گل به آلوده مناطق در

 : کنترل شیمیایی

 سولفات+  هکتار در لیتر میلی 40) گالیفوسیت( رانداپ کش علف مصرف کلزا پاییزه ارقام در -1

 از مجدد کلزا رشد از بعد روز 30 و 10مرحله، دو در سمپاشی زمان( درصد آمونیوم یک

  .)است روزت

 سولفات+  هکتار در لیتر میلی 40) گالیفوسیت( رانداپ کش علف مصرف کلزا بهاره ارقام در -2

  .)است بعد روز30 و کلزا برگی 5 سمپاشی زمان( درصد آمونیوم یک

 از توان می نیست، میسر مزرعه به ورود امکان که درصورتی دوم رحلهم سمپاشی براي: توجه

  .کرد استفاده) متري 30 بطور مثال( بلند بوم با سمپاش

  

  :تلفیقی کنترل

     تلفیـق دو یا چند روش .را ندارد ایـن پارازیت الزم جهت کنترل مناسب کارآیی تنهاییه بیک روش 

خیر در أرس، تکاشت ارقام زودبطور مثال . جالیز موجب گردد تواند نتایج مناسبی در مدیریت گلمی

  .تواند تأثیر مناسبی داشته باشندمیکش، وجین دستی و آفتاب دهی کاشت، استفاده از علف

هاي زراعی مختلف بایستی شرایط اکولوژیکی، اقتصادي و قبل از انجام مبارزه تلفیقی در سیستم

  .وداجتماعی آن مجموعه در نظر گرفته ش

  

   منابع: بخش سوم

  

انتشارات . )زیست شناسی و مبارزه ( لی جهان علفهاي هرز انگ.  1376. شیمی . و پ. م. س .موسوي -1

 .صفحه 389دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

با گل جالیز )مکانیکی و بیولوژیکی ( بررسیهایی در مورد مبارزه تلفیقی . 1379.م  .مین باشی معینی -2

. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی . نگیمزارع گوجه فر

 .صفحه 20مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی

سازمان تحقیقات ). بیولوژي و مدیریت(جالیز  گل. 1395. مین باشی معینی .م و . ن. نظام آبادي -3

 .صفحه 60. گیاه پزشکی کشورمؤسسه تحقیقات . آموزش و ترویج کشاورزي

بررسی واکنش ارقام مهم . 1395. جباري. کرمی نژاد و س. ، ممین باشی معینی .م ، .ن. نظام آبادي - 4

تجاري گوجه فرنگی به مقادیر مختلف گالیفوزیت و سولفوسولفورون به منظور مدیریت گل جالیز 

 .فحهص 28. 50514گیاه پزشکی کشور به شماره فروست  گزارش نهایی موسسه تحقیقات .مصري
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گل جالیزمدیریت : لعمل اجراییادستور ٧  

  (Orobancheaegyptiaca)جالیز امکان کنترل شیمیایی گل. 1392. تپه علیزادگان علی .و م .ن .آبادي نظام - 5

گیاه پزشکی کشور به شماره  گزارش نهایی موسسه تحقیقات. (Nicotinatabacum)  ادر توتون باسم

 . صفحه 71. 43832فروست 

ها بر کنترل گل جالیز مصري یرعلفکشتأث. 1394. لک. میروکیلی و ح. ، م.ن. آبادي نظام - 6

Phelipanche.aegyptiaca گزارش نهایی موسسه تحقیقات .و افزایش عملکرد در گلخانه هاي خیار 

 . صفحه 41. 48030گیاه پزشکی کشور به شماره فروست 

هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، ها و علف، بیماريفهرست آفات. 1398. نوربخش، س -7

  .صفحه 213.ازمان حفظ نباتات کشورس .هاي توصیه شده جهت کنترل آنهاسموم و روش

نیتروژن و آبیاري  تأثیر کاربر. 1394. علیجانی. یزدانی، ع. محمددوست چمن آبادي، م. ، ح.ح. یدایی -8

 7. سومین همایش سراسري کشاورزي و منابع طبیعی پایدار. بر کنترل گل جالیز در گوجه فرنگی

  .صفحه
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10- Anonymous. 2005. Broomrape biology, control and management. Reading University, UK. 
http://cost849.ba.cnr.it/.Edition2.2 accepted September 2005 

11- Foy C. L. , R. Jacobsohn and R. Jain.1987. Evaluation tomato lines  for resistance to 
glyphosate/Orobanche aegyptiaca.In: Proceedings 4TH International Symposium on Parasitic 
Flowering Plants,pp.221-230. (Eds: Weber, H.C. and Foesteuter, W.) Marburg, Germany, 
1987, Philipps-University, Marburg.  

12- Habimana, S., A. Nduwumuremyi, J. D. Chinama R. 2014. Management of orobanche in field 
crops- A review. Journal of soil science and plant nutrition. 43-62. 
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گل جالیزمدیریت : لعمل اجراییادستور ٨  

 

  : رتصاوی

  
  ).Orobanche spp(زا گل جالیز در ایرانخسارت گونه چهار: 1شکل 
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گل جالیزمدیریت : لعمل اجراییادستور ٩  

  در دنیا) .Orobanche spp( پراکنش گونه هاي مختلف گل جالیز: 2شکل 

  
  بذر گل جالیز: 3شکل 

  
 ) Solarization Soil (آفتاب دهی خاك: 4شکل 

 
 

 
 

 

 زیگل جال یچرخه زندگ: 5شکل 




