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  مقدمه: بخش اول
  اهميت و ضرورت

فقدان برگ و  لیدولپه بوده و به دل اهانیگ شهیر مطلق و اجباری انگل (Orobancheگلک ) ای زیگل جال

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

چون  یاهانیبه گ توانیخصوص م نیبوده که در ا عیلپه وسدو اهانیگ نیبانگل در  نیا یزبانیدامنه م .شودیآن م

 وهیدرختان م یو برخ جیتوتون، عدس، باقال، نخود، کلزا، هو ،یگردان، گلرنگ، بادمجان، گوجه فرنگآفتاب

  اشاره نمود. رهیهمچون بادام، زردآلو و غ

        ، O. aegypyiacaی موجود در ایران هادر بین گونه .باشددر ایران موجود می گونه گل جالیز 63تعداد 

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

  .(1)شکل  کنندجات و درختان میوه وارد میسبزیجات، صیفی

 

 
 (.Orobanche spp) زا گل جالیز در ایرانخسارت گونه چهار -1 شکل
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 بذر گل جالیز -2شکل

 

  نحوه خسارتزندگی و چرخه 

 اهیگ شهیمواد مترشحه ر کیتحر قیبذر از طر .(2)شکل  شودیبا بذر شروع م زیگل جال یچرخه زندگ

هر بوته گل  .دهدیخود را ادامه م یزندگ زبانیم اهیگ شهیو پس از اتصال به ر دینمایشروع به جوانه زدن م زبانیم

حداکثر  هستند. هیخواب اول یدارا زیگل جال یاغلب بذرها .کندیم دیتول بسیار ریز هزار بذر 2۵۲حدود  زیجال

پس از جوانه زدن  باشد.می متریدو سانت یاز مواد محرک جوانه زن یریپذ ریتأث یبرا نزبایم شهیفاصله بذر از ر

. نفوذ به ابدییاستقرار م زبانیم اهیگ شهیو اطراف ر شودیاز درون پوسته بذر خارج م هیرشته اول ،زیبذر گل جال

که موجب  ردیگیصورت م نهیمک یهاسلول یکیفشار مکان نیو همچن هامیترشح آنز قیاز طر زبانیم شهیداخل ر

  .(6)شکل  شوندیم گریکدیها از جدا شدن سلول

 

 

 
 زیگل جال یچرخه زندگ -3 شکل
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  كنترل اجرايی دستورالعملبخش دوم: 
  و بهداشت گياهی زراعی كنترل

 شدن گل جالیز در سطح زمین، قسمت های مشکل عمده در مبارزه با گل جالیز این است که زمانی ظاهر

فیزیولوژیکی -ارتباط مستحکم مورفولوژیکی اند.یاه میزبان وارد نمودهزیر زمینی آن خسارت قابل توجهی را به گ

  .گرددانگل مشکل  نیکنترل ا یهاسبب شده که روش زبانیانگل و م نیب

 هاروش نیهدف از ا باشد.ثر جهت کنترل مناسب گل جالیز میؤپیشگیری اولین اقدام مرعایت بهداشت و 

  توجه کرد. ریبه نکات ز یمنظور باست نیا یباشد، برایرعه مبه مز زیاز ورود بذر گل جال یریجلوگ

 ز،یشده و فاقد بذر گل جال یگواه یاستفاده از بذرها  

 ز،یشده و فاقد بذر گل جال دهیپوس یدام یاستفاده از کودها  

 ش،یمزرعه در زمان داشت و زمان آ هیدر حاش اهیگ نیا زبانیهرز م یهاکنترل علف  

 یاریآب یهاریدر مس بانزیهرز م یهاحذف علف،  

  زیآلوده به گل جال تزه آب مزارع باال دسعدم استفاده از  

 یا نهیمسائل قرنط تیرعا  

 

 كنترل زراعی 

 زیدرجه حرارت، بر جوانه زدن بذر گل جال ،یطیامل محوع قیکه از طر یریبا تأث :كاشت خيتار -

 ثر باشد.ؤدر کنترل آن م تواندیم ،گذاردیم

 تیاهم زیدر کاهش بانک بذر گل جال ی: استفاده از گیاهان غیر میزبان در تناوب زراعیراعتناوب ز -

 فراوان دارد.

گل بذر  کیاما باعث تحر بودهن زیگل جال زبانیهستند که م یاهانی(: گTrap crops) تله اهانيكشت گ -

کتان و  ا،یماشک، سو ونجه،یسورگوم، ذرت،  توان به. برای مثال میگردندیمجهت جوانه زنی  زیجال

 اشاره نمود.   یچشم بلبل یایلوب

 نینباشنند، ایم زیگل جال یواقع زبانیهستند که م یاهانی(: شامل گCatch crops) تله یها زبانيم كشت -

              پنرورش  زینن کنند بلکنه آننرا تنا مرحلنه بنذر دادنیمن یبنه جواننه زنن کیننه تنهنا انگنل را تحر اهانیگ

مناه بعند از  کیند و حدود نکشت شو یبا تراکم باال قبل از کشت گیاه اصل یستیبا اهانیگ نیدهند. ایم

 نینمنهندم شنود. ا ،قبل از بذر دادن با اسنتفاده از شنخم برگنردانگل جالیز و  میزبان یزراع اهیگ شیرو

فلفنل،  ،یگوجنه فرنگن ار،یتوان خیم اهانیگ نیثر است. از اؤم اریبس زیبانک بذر گل جال هیعمل در تخل

 برد.  منارا  و کلزا خردل  ،گردانکتان، آفتاب

 و اهیگ توسط ییخاک که منجر به عدم جذب عناصر غذا pHباال بودن  ،یزی: کاهش حاصلخیده كود -

مناسب  هیتغذ نیبنابرا .کندیم دیتشد را در مزرعه زیحضور گل جال و شده زبانیم اهیشدن گ فیضع

 زانیم یتا حدود تواندیدر طول مرحله داشت مودهای سولفاته استفاده از ک قبل از کاشت و اهیگ

 خسارت را کاهش دهد.
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را  یو آلودگ دنشویشسته م ایشده  قیرق یرطوبت خاک مواد محرک جوانه زن طی: در شرایاريآب -

در کاهش  زیمزارع آلوده به بذر گل جال یاریاز ارتباط آب آب یریجلوگ نیهمچن .دهدیکاهش م

 ست.ثر اؤم یآلودگ

 یهنا شهیتعداد ردارای مواد محرکه کمتر،  دیتولکه  یشامل ارقام ز،یبه گل جال استفاده از ارقام متحمل -

 شنهیشندن ر میکنه در ضنخ یبناتیو ترک نیگنیتجمع لو دارای  باشندمیتر قیعم یهاشهیر و کمتر یفرع

 کند. یم یریجلوگ زیوذ گل جالفاز ن ،دننقش دار زبانیم اهیگ

 

  يكیكنترل مكان

در  بذر دیاز تول یریو جلوگ ییهوا یهابردن اندام نیاز ب یها براروش نیترثرؤاز م یکی: دستی نيوج -

 لیدر اوا یستیبا زیبرش گل جال اتیعمل باشد.یم مزارع با مساحت کم یا آلودگی کم به گل جالیز

 یهاجوانه یوانه زنج کیصورت باعث تحر نیا ریبذر انجام شود در غ دیو قبل از تول یزمان گلده

 .(باشدهایی مانند کلزا غیر عملی میح وسیع و زراعتودر سط)گردد میخفته آن 

 دیاز تول یریبه منظور جلوگ زیو گل جال زبانی: شخم مزرعه بعد از برداشت محصول در انهدام مشخم -

ت. شخم ثر اسؤم یکاهش شدت آلودگ وبذر  قیدر دفن عم قیشخم عم نیهمچن .باشدمهم میبذر 

شود. این روش های پایینی سبب کاهش آلودگی میهای باالیی خاک به الیهعمیق با انتقال بذر از الیه

تواند بعنوان یک اقدام اولیه در یک برنامه مبارزه تلفیقی در هر جا که عمق خاک و سایر شرایط می

 اجازه دهد بکار گرفته شود .

در سطح خاک مرطوب حداقل به مدت  یکیش پالست(: پوشSoil Solarization) خاک یآفتاب ده -

  .(5)شکل  باشدیثر مؤم اریبس یفصل سال در کاهش آلودگ نیترروز در گرم 5۵

 

 
 (Soil Solarization) آفتاب دهی خاک -4 شکل

 

  و غير شيميايی یبيولوژيك كنترل

  Fusariumمانند قارچ به عنوان عوامل کنترل کننده طبیعی گل جالیز  زابیماریهای تعدادی از قارچ

oxysporum  قارچو Fusarium solani در  آنها از هایی نیز برای استفاده بعضیتالش در جهان شناسایی شده و

  .وژیکی با گل جالیز بعمل آمده استمبارزه بیول



 

[ 0011ماه مهر -يیالو و يیادی ،آبادی، نظاممين باشي ان،ینظر ]               [ ازعوامل خسارتپيش آگاهي و كنترل  رتفد ] 

گل جالیزمدیریت  :اجرایی دستورالعمل 6  

یکی از عولمل کنترل  Agromyzidae( از خانواده Phytomyza orobanchiaمگس گل جالیز )همچنین 

ها و تخمدان ،این حشره از ساقه ارد. الروه در اغلب مناطق رویش گل جالیز وجود دطبیعی گل جالیز است ک

  د.کنهای گل جالیز تغذیه میمیوه

 
  شيميايی كنترل

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

برای میزبان انتخابی بوده باشد که  باید به نحوی کش شیمیاییجالیز با هدف یافتن علفزمینه کنترل شیمیایی گل

  شود.جالیز تحقیقات بیشتری توصیه میدر رابطه با کنترل شیمیایی گل ای به آن وارد نسازد.و صدمه

کش سولفوسولفورون )آپیروس( در سیب زمینی از علف O.aegyptiacaدر مورد کنترل گل جالیز مصری 

WG75%  شود. الزم به ذکر رویش سیب زمینی توصیه میروز پس از  5۲و 6۲، 2۲گرم در هکتار  6۵به میزان

کشهای سولفونیل اوره مثل کلزا، یونجه، ذرت، عدس، نخود، چغندرقند، است گیاهان حساس به علف

ای و سورگوم بعد از کاربرد علف کش  سولفوسولفورون در تناوب زراعی آفتابگردان، کتان، پیاز، خیار مزرعه

 کش ای پی تی سی )ارادیکان(در توتون علف O. cernuaجهت کنترل گل جالیز گونه  نباید قرار گیرند.

EC82%  گردد.، توصیه میقبل از نشاء و مخلوط با خاک لیتر در هکتار 5-3به میزان 
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 يت گل جالیز در زراعت کلزارمدي
      کلزا به شرح زیرکاهش آلودگی علف هرز انگلی گل جالیز در مزارع  موثر درکنترل  هایروشاز  برخی

  :باشدمی

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

 در خارج از مزرعه.

انجام شخم عمیق جهت مدفون نمودن بذور باقیمانده گل جالیز در اعماق خاک و جلوگیری از پارازیت  -

 یزبان.شدن آنها در سطح ریشه گیاهان م

جهت فراهم نمودن شرایط غرقابی در اراضی آلوده ) یبصورت نشای مکان، کشت برنجدر صورت ا -

 برای از بین بردن قوه نامیه بذور گل جالیز(.

 کشت گیاه تله در تناوب مثل سورگوم، ذرت، یونجه، ماشک، سویا، کتان، و لوبیای چشم بلبلی. -

هرز زمان آیش به ویژه علف درمحصوالت زراعی  در به ویژه میزبان گل جالیز های هرزکنترل علف -

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

 وهت جلوگیری از انتقال بذرهای گل جالیز به سایر مناطق جرعایت بهداشت زراعی در مزارع آلوده  -

 مزارع بدون آلودگی.  جلوگیری از ورود زه آب مزارع باال دست آلوده به گل جالیز به

پرهیز از کشت بذور برداشت شده کلزا از اراضی آلوده به گل جالیز و استفاده از بذور گواهی شده  -

 عاری از آلودگی به گل جالیز.

 

  گل جاليز در زراعت كلزا تلفيقی كنترل

ترکیب کشت مخلوط کلزا و شبدر برسیم و کنترل شیمیایی طبق دستورالعمل زیر، به منظور کنترل بهینه گل 

  :مزارع آلوده توصیه می گرددجالیز در 

توصیه شده  مقدار بذرکلزا در هکتار ) کیلوگرم بذر ۵کیلوگرم شبدر برسیم با  5 :كشت مخلوط -الف 

 . (ابرای کلز مناسب در هکتار

یک  میلی لیتر در هکتار + سولفات آمونیوم 0۲علف کش رانداپ )گالیفوسیت( : شيميايیكنترل  -ب

  .درصد

  :مپاشیسزمان 

 2۲ زمستان، سرمای اوایل رشد مجدد کلزا پس از شامل مرحله سه :با تيپ رشدی زمستانه كلزا در ارقام -

 . روز بعد است 5۲و 

 . روز بعد است 5۲و  2۲ برگی کلزا، ۵ شامل مرحله سه :در ارقام با تيپ رشدی بهاره كلزا -

 

صورتی كه امكان ورود به مزرعه ميسر نيست، می توان  در ،توجه: برای سمپاشی مرحله دوم و سوم

 متری( استفاده كرد. 03با رعايت ترافيک مزرعه از سمپاش با بوم بلند )مثالً 
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  گل جاليز در زراعت كلزا كنترل توصيه های تكميلی

جه سانتی گراد می شود، امکان کشت شبدر در -۵در مناطق سردسیر با زمستان هایی که دمای هوا زیر  -

  ود.برسیم نمی باشد، لذا فقط از روش کنترل شیمیایی استفاده ش

را  تناب از کاشت مداوم کلزا و گیاهان زراعی که گل جالیز توانایی رشد و تولید مثل بر روی آنهااج -

  ی.ا خوشه باقال، شبدر قرمز، ماش و ماشک گل دارد مثل

گل جالیز )اشت گیاهانی که میزبان گل جالیز مزارع کلزا نیستند مانند پنبه، سیر، کتان، لوبیا چشم بلبلی.ک -

 توانند در مناطقی که خاک آنها  توانایی اتصال به ریشه این گیاهان را ندارد و این گیاهان می

  د.(در تناوب با کلزا نیز مورد استفاده قرار گیرن و کشت شوندجالیز است،آلوده به گل 

  رقم نیمه متحمل ظفر در مناطق آلوده به گل جالیز و 52۲هایوال  استفاده از رقم متحمل -

 ، جاکوما، احمدی، جولیوس، ۵۲اجتناب از کاشت ارقام حساس به گل جالیز نظیر طالیه، هایوال  -

KS7،Slum046 ،L72 ،RGS، و اپرا در مناطق آلوده به  5۲1، تراپر، هایوال نیما، اوکاپی، لیکورد، جری

  گل جالیز.

از سمپاشی، کارایی علفکش را کاهش ساعت پس  25تا  3وقوع بارندگی  در رابطه با کنترل شیمیایی، -

تحت تنش خشکی  یزاو بر روی کل درجه سانتی گراد 1۲کمتر از  یمی دهد. در زمان بروز سرما

  سمپاشی توصیه نمی شود.
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