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 مقدمه

جالیزی و برخی  در محصوالت تولیدمحدودکننده يکی از عوامل 6جالیز گل

شود. به  جهان محسوب میهای  در ايران و بسیاری از کشورزراعی  های گونه

 61کشور جهان و  82جالیز در بیش از  های گل طوری که پراکنش گونه

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی گزارش شده است. دامنه میزيانی در اين 

که  طوری کند به گیاه انگلی وسیع است و خسارت زيادی به میزبان وارد می

سرد شده و  زارعین دل حدی زياد است که  ودگی در مواردی بهشدت آل

 سازند. های خود را رها می زمین

کلروفیل  وفاقد برگ  کهای بوده  ريشه گیاهان دولپه 0 انگل مطلق جالیز گل

ضمن تامین نیازهای آب و موادغذايی خود از گیاه میزبان، باعث واست 

اين گیاه انگلی های  میزبان گردد. میگیاه پژمردگی و  عملکردرشد،  کاهش

 فرنگی، گوجهبه  توان می ها آنهای  مهمترين میزباناز  ای است دولپه گیاهان

، توتون، گلرنگ، گردان آفتابهندوانه، زمینی،  سیب، خیار فلفلبادمجان، 

، بادامین چن هم میوهو برخی درختان  هويج، لزاک، نخود، باقال، عدسپیاز، 

مقدار خسارت حاصل از اين گیاه انگلی بسته به  و غیره اشاره نمود. زردآلو

شده درصد گزارش  622تا  1جالیز  شدت آلودگی،نوع میزبان و گونه گل

 .(6981است )مین باشی، 

                                                           
1
Orbanche spp. 

2
Haloparasite 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF_(%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA)&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/%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88
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گونه است که  612جنس و  64دارای  است 6جالیز گل  تیرهاز  جالیز گل

، ايران و جنوب استان کرمان در در دنیا آن زای های خسارت همهمترين گون

آن در اغلب حضور ه ای ک جدول يک نشان داده شده است. مهمترين گونه

است  (O. aegyptiacaمصری ) گونهگزارش شده است  ايرانمناطق 

 (. 0 و 6های  )شکل

 در دنیا و ايران و جیرفت جالیز گلگونه های غالب  -6جدول 
 جالیز گونه گل جیرفت ايران دنیا

* * * Orbanche  cernua 
* * * O. aegyptiaca 
* - - O.cumana 
* - - O. minor 

* * - O.ramosa 

* - - O.crenata 

* * - O.nana 

 
  

                                                           
1
Orobanchaceae 
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O. cernua          O. aegyptiaca 

 جالیز گلمهم ی  گونهدو  -6شکل

 

 
 جالیز گلبه بادمجان )چپ(گلخانه گوجه فرنگی )راست( و آلوده مزرعه  -0 شکل
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 شناسی زيست

مواد مترشحه دريافت از  پس  در شرايط مناسب رطوبتیجالیز  بذر گل

، که در نمايد زدن می گیاه میزبان شروع به جوانه ريشهاز کننده  تحريک

به جالیز  گل ای که بذر حداکثر فاصله .نشان داده شده است 9شکل 

که بیشترين  در حالی؛ استسانتیمتر  دودهد  پاسخ میترشحات ريشه میزبان 

متری گزارش شده  میلی 1تا  9ريشه میزبان حدود واکنش گیاه به ترشحات 

به که با رشد آن می نمايید  6زنی تولید لوله جوانه پس از جوانه هااست. بذر

)شکل  کند می ايجاد0مکینهاندامی به نام شود و  می تصلمريشه گیاه میزبان 

ريشه گیاه جالیز از طريق ترشحات آنزيمی و فشار مکانیکی به  گل مکینه. (9

آب و موادغذايی موردنیاز خود را ،ارتباط آوندی و با ايجادمیزبان نفوذ 

کاهش رشد و حتی ، پژمردگی، عمل باعث ضعفاين  .کند دريافت می

 . گردد میمیزبان گیاه مرگ 

 
 جالیز گلچرخه زندگی  -9شکل 

                                                           
1
Germ tube 

2Haustorium 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87


5 

 

 
 جالیز ای اندام زير زمینی گل ساختار توده -4شکل 

 

بخش عمده دارای دو مرحله رشدی زيرزمینی و هوايی است.  جالیز گل

درصد  32 بالغ برکه  طوری بهزندگی اين گیاه در خاک و از نظر پنهان است 

ان خود زبمیخسارت به  سببداده و  وزن خشک خود را در اين دوره تشکیل

هوايی آن سريع و با ظهور ساقه  اندامرشد ، همچنین. (4)شکل  گردد می

سرعت  در کنار گیاه میزبان قابل رويت است. در اين مرحله گیاه بهگلدار 

بذر  کند. هزار بذر تولید  012قادر است  جالیز گلهر بوته کند.  تولید بذر می

بذر 02222گرم بذرآن حدود میلی 622هردر که  طوری به، استار ريزیبسآن 

توسط باد و آب آبیاری راحتی  بهسبک بوده و . اين بذرها (1)شکل  است

مین گزارش شده است. )سال  69 -62عمر بذرها طول شود.  جا می جابه

 (.6988باشی، 
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 (O. aegyptiaca) جالیز گلبذر  -1

 جاليز مديريت گل

زنی القايی، ارتباط  های تولید بذر زياد، طول عمر طوالنی بذر، جوانه ويژگی

بر و  با میزبان و رشد زيرزمینی آن کنترل اين گیاه انگی را هزينهآوندی 

جالیز را می توان بر پايه دو  گلمديريت مشکل ساخته است؛ بر اين اساس، 

 انجام داد.پیشگیری و کنترل روش 

 گيري  يشپ روش -6

گیری از اهمیت بسیار زيادی برخوردار  جالیز، روش پیش در مديريت گل

در اين  باشد. مراتب کمتر از کنترل آن می پیشگیری بهاست؛ زيرا هزينه 

جالیز به  بذر گلد واز ورتوان  زير می بهداشت زراعینکات روش بارعايت 

 مزرعه جلوگیری کرد.

جالیز به  عنوان مهمترين منبع آلودگی ورود بذر گل  کودهای دامی به -6-6

ترجیحاً از منابع  کودهای دامی بايستی در کاربردمزرعه می باشد. بنابراين، 

آلوده نبوده منبع کودی استفاده شود همچنین از پوسیده ی صنعتی و کودها

 .آلوده اطمینان حاصل شود
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جلوگیری  های مشکوک به مزرعه ورود داماز در اين روش بايد  -6-0

فضوالت از طريق  قادرند آلودگی را مزراعاين ها با تغذيه از  دام ،زيرا؛ شود

 کنند. منتشرخود 

ورود جلوگیری از و  در مسیرهای آبیاریهای احتمالی  حذف میزبان -6-9

به مزرعه بايد  جالیز گلبه  گیآلودمشکوک به زه آب های مزارع باال دست 

 جلوگیری شود.

 در اين روش آلودگی وارد مزرعه شده است :جاليز گلكنترل  -0

در . کردجلوگیری  همزرعسترش آلودگی در گاز توسعه و بايستی ، بنايراين

شامل کنترل شود  مطرح میجالیز گلکنترل که برای  ایه روش، اين ارتباط

 د.ن، زراعی، شیمیايی و بیولوژيک می باشمکانیکی

و تولید   بايستی قبل از بازشدن گلدر اين روش  :كنترل مکانيکی -0-1

غیر  در. نمودنحوه مقتضی قطع  بهرا  هوای اين گیاه اندام ،جالیز گلدر بذر 

در خاک و  خودتقويت بانک بذر با تولید بذر سبب  جالیز گل ،صورت اين

. با توجه به اينکه اين های بعد خواهد شد در سالآلودگی شدت گسترش 

انگلی گیاه اين ساقه کندن لذا گیاه انگلی با میزبان ارتباط آوندی دارد، 

بااستفاده از  شود توصیه می، بنابراين .گردد میمیزبان ريشه سبب صدمه به 

. اين روش نمودجالیز گلهای هوايی  )چاقو( اقدام به قطع انداميک وسیله تیز 

نیاز به  ای که يا در شرايط گلخانهلودگی کمتر آشدت ع با رمزابیشتر در 

 . شود ، توصیه میمراقبت بیشتر دارد
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که  کنترل مکانیکی استهای  روشترين  متداوليکی از  جين:و -1-1 -0

 انجام شودمناسب بر(  )علفر وبا استفاده از مويا صورت دستی  بهتواند  می

، جالیز گلاز قطع اندام های هوايی پس بايستی . در اين روش (1)شکل 

. عملیات برش کردمزرعه هدايت و نابود  ازخارج  انگلی را بهی گیاه يابقا

در  نه انجام شود، تاخیراصورت متوالی و درصورت نیاز روز بايستی به

دهی باعث شده که اين گیاه انگلی وارد مرحله بذر دهی شود و بانک  برش

 . تقويت کندبذر خود در برای سال های بعدی 

 
 علف بر دستی -1شکل 

و  در مزرعه جالیز گليکی از نکات مهم در مديريت  :شخم -1-0 -0

بعد از برداشت محصول يا بعد از آخرين چین ، بايستی های آلوده گلخانه

زدن و برگرداندن بقايای محصول اقدام م شخبه  نسبتبالفاصله اقتصادی، 

 به رشد خود ادامه جالیز گل،عهردر غیر اين صورت با رهاسازی مز. نمود

ر اين صورت شدت و نمايید د میو بانک بذر خود در خاک تقويت داده 

 3و  8، 5در شکل . يافت افزايش خواهدهای بعدی  در سالتوسعه آلودگی 

 است. هجالیز نشان داده شد رع آلوده به گلاو مزگلخانه 
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 در جیرفت جالیز گلمزرعه گوجه فرنگی آلوده به  -5شکل 

 
 در جیرفت جالیز گلخانه بادمجان آلوده به گل-8شکل 

 

 
 در جیرفت جالیز گلبه خیار آلوده  گلخانه -3شکل 
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توان  میزراعی های  روشدر اين روش با استفاده از  :كنترل زراعی -0 -0

 مقدار آلودگی را کاهش داد.

نشان داده است که تاريخ کاشت از  ها گزارش تاريخ كاشت: -0-1 -0

موُثر جالیز گلطريق تأثیر عوامل محیطی )درجه حرارت( بر جوانه زدن بذر 

و کاهش دمای با تاخیر کشت باقال که  هشد در اين ارتباط، گزارش. است

و عملکرد آن ه است محصول کاهش يافتآلودگی در اين محیط مقدار 

 .افزايش يافت

در تناوب زراعی در گیاهان غیر میزبان استفاده از  :تناوب زراعی -0-0 -0

ا نشان ه گزارش،همچنین دارد.  زيادیاهمیت  جالیز گلکاهش بانک بذر 

گیاهانی از تیره بويژه با سال  4طوالنی مدت وبیش از داده که تناوب های 

. در تناوب زراعی استفاده از باشد مفیداين منظور توانند برای  غالت می

 گیاهان تله اهمیت زيادی دارد.

 جالیز گل: گیاهانی هستند که میزبان واقعی 6 گياهان تلهكشت  -0-0-0-1

 جالیز گلد. نگرد زنی آن می جوانهو  جالیز گلتحريک بذر سبب اما  ندنیست

اين  رود کند از بین می نمی خود را پیداواقعی زنی چون میزبان  بعد از جوانه

زنی  جوانهبه اصطالح د وش می جالیز گلعمل که باعث کاهش بانک بذر 

، يونجه، ذرت، سورگومتوان به  گويند. از گیاهان تله می می 0 انتحاری

 ماشک، سويا، کتان و لوبیای چشم بلبلی اشاره نمود.

                                                           
1
Trap crops 

2
Suicidal germination 

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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 جالیز گلگیاهان میزبان واقعی اين  :1هاي تله كشت ميزبان -0-0-0-0

بذر اين گیاه انگلی زنی  جوانهو تحريک و سبب  شوند محسوب می

بر روی اين  بذررشد و تولید حل امرقادر است جالیز  گلهمچنین د، نگرد می

قبل از کشت گیاه و بايستی با تراکم باال تله . گیاهان گیاهان سپری کند

قبل از بذر و  تلهد و حدوداً يک ماه بعد از رويش گیاه نکشت شواصلی 

اين عمل  با استفاده از شخم میزبان و گیاه انگلی را از بین برد.جالیز  گل دهی

وجه توان خیار، گ موثر است. از اين گیاهان می جالیز گلدر تخلیه بانک بذر 

 . اشاره کردگردان و خردل  آفتابفرنگی، فلفل، کتان، 

گیاه عمومی حاصلخیزی از طريق ضعف  کاهش كوددهی: -0-0-9

متعددی  ها گردد. گزارش در مزرعه می جالیز گلمیزبان باعث تشديد حضور 

اوره، سولفات آمونیوم، نیتروژنه از قبیل که کاربرد کودهای  اند نشان داده

 و کم جالیز گلزنی بذور  و فسفات آمونیوم در کاهش جوانه نیترات آمونیوم

کودهای حاوی نیتروژن توصیه بر آن است  .شدن میزان آلودگی موثر است

را به نحوی تقسیط نمايند که مقدار کمتری از آن در زمان کاشت به زمین 

 داده شود.

زنی رقیق  در شرايط رطوبت خاک مواد محرک جوانه :آبياري -0-0-4

دهد، همچنین جلوگیری از  شود و آلودگی را کاهش می يا شسته میشده 

در کاهش آلودگی موثر  جالیز گلارتباط آب آبیاری مزارع آلوده به بذر 

 .موثر استدر کاهش آلودگی  جالیز گلهای  اوب برنج با میزبانتناست. 

                                                           
1
Catch crops 
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مواد محرکه کمتری  تولید ارقام های اين از ويژگی :ارقام متحمل -0-0-5

های  ريشهاما است  های فرعی کمتر تعداد ريشهدارای اين ارقام ، باشد می

ها بیشتر است  نآر ريشه دکه تجمع لیگنین  دارند تری ضخیموتر  عمیق

 .باشد میبه آنها کمتر  جالیز گلبنابراين نفوذ 

 ِ  پوشش پالستیکی روشن در سطح خاک :6دهی خاک آفتاب -0-0-1

روز در گرمترين فصل سال در کاهش آلودگی  41مرطوب حداقل به مدت 

قبل خاک اختالط با در  پوسیده کود دامی کاربردباشد.  موثر می جالیز گلبه 

در افزايش دمای خاک زير پوشش موثرتر  دتوان از پوشش پالستیکی می

 باشد.

مناسب های  کش در اين روش با استفاده از علفكنترل شيميايی:  -0-9

های  توان به روش در اين ارتباط می .توان مقدار آلودگی را کاهش داد می

 زير اشاره نمود. 

سديم )واپام( و دازومت  استفاده از سمومی نظیر متام ضدعفونی خاک:

 )بازامید( در کاهش آلودگی موثر است. 

 .دارددرصد ماده موثره  12تا  92صورت مايع بوده و  سديم )واپام( به متام

ابتدا بايستی سم را بر روی سطح خاک پاشید سپس سطح خاک را آبیاری 

سانتیمتری خاک مرطوب شود. پس از آن  02که تا عمق  طوری نمود به

مدت دو تا سه هفته با پوشش پالستیکی پوشانیده شود.  سطح خاک به

سولفوسولفورون  ومتام سديم ( با مقايسه کاربرد 6932) و همکاران زاده زمان

                                                           
1
SolarizationSoil 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=160991
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گوجه  درکارايی باالتری را در کنترل گل جالیز اظهار کردند که متام سديم 

کیلوگرم  822و  6222نامبردگان گزارش کردند که کاربرد ، ندفرنگی داشت

داد شاخساره گل سديم بیشترين تاثیر را روی وزن خشک و تع در هکتار متام

 .و بیشترين عملکرد گوجه فرنگی در اين تیمار به دست آمد داردجالیز 

سه  درهکتاردر  متر میلی 12( به میزان SL 41%استفاده رانداپ )گلیفوسیت 

و ( نشاء )گوجه فرنگی، بادمجان، خیارروز پس از کشت  12و  42، 92نوبت 

در کاهش توجهی  تا حد قابلدر مزرعه يا گلخانه  دتوان میزمینی  سیب

 .(6936)زند و همکاران،  موثر باشد جالیز گلآلودگی 

سولفورون  های ريم توان از علفکش زمینی می همچنین در مزراع سیب

 %25تیتوس )
6
DF از سبز شدن  پسروز  92گرم ماده تجاری 12( به مقدار

کش در مواردی  شايان ذکر است که اين علف .استفاده نمودسیب زمینی 

 گردد. باعث گیاهسوزی در سیب زمینی می

در اين روش با استفاده از عوامل زيستی در  كنترل بيولوژيک: -0-4

 استفاده می شود. جالیز گلکنترل 

کننده طبیعی  های خاکزی وهوازی به عنوان عوامل کنترل تعدادی از قارچ

ای بیولوژيک به نام  مادهو اند  ايران شناسايی شده گل جالیز در جهان و

باشد ودر  می 0اوروسايد در ايران تولید شده که ايزوله ای از قارچ فوزاريوم

کاهش آلودگی موثر است. با اين وجود عوامل اقلیمی و خاکی بر کارايی 

                                                           
1
Dry flowableمعلقه خشک 

2
Fusariumoxyspurum 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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و در مواردی کارايی مطلوبی در کنترل اين  هستندعامل بیولوژيک موثر اين 

 گیاه انگلی نداشته است.

بايستی توجه داشت که از  جالیز گل: در کنترل كنترل تلفيقی -0-5

تلفیق روش های اشاره شده بسته به شرايط اکولوژيکی، اقتصادی، اجتماعی 

( 6981از مین باشی )و سیستم های زارعی بايستی بهره گرفت. به نقل 

گزارش شده در يک برنامه تلفیقی در حبوبات )باقال، عدس و نخود( با 

کش،  استفاده از کشت ارقام زود رس، تاخیر در کاشت، استفاده از علف

 حاصل شد. جالیز گلوجین دستی و آفتاب دهی نتیجه مطلوبی در کنترل 

 

در  جالیز گل افزون روزبه توسعه و گسترش  با توجهتوصيه و پيشنهاد:

شود اگر شدت آلودگی به اين  بینی می پیش، رع جنوب استان کرمانامز

زراعی میزبان در سرعت گسترش يابد، امکان کشت بسیاری از محصوالت 

رسد مهمترين داليل گسترش اين گیاه انگلی  نظر می منطقه محدود شود. به

ن به نکات فنی یانگاری و عدم توجه زارع به خاطر سهلدر جنوب کرمان 

ويژه حذف میزبان در انتهای فصل و پس از برداشت آخرين چین اقتصادی  به

الزم در اين راستا  نیانوقبا استفاده از شخم است. همچنین، عدم است 

توان اشاره کرد.  بنابراين، پیشنهاد می شود، سازمان جهاد کشاورزی  می

در مرتفع کردن خالء  الزمقوانین وضع با متولیان امر کشاورزی منطقه و 

به پیروی از آن سازند، بويژه شناسايی اراضی آلوده و ملزم را زارعین قانونی 

رعايت تناوب  ،های حساس امکان جلوگیری از کشت میزبان تدر صور

می توان اشاره پس از آخرين چین اقتصادی  حذف میزبان و زراعی مناسب

  .کرد
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