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  .د شديآشنا خواه
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  مقدمه

در اـقزبان ياه ميد گوجون ودب هكده وب هپلن دواهايگ هشي رقلطم لگن ازيلاج لگ
 جذب آب و اـب) هنيزبس (ليفورلكگ و ربل نداشتن ي و به دلتسينر ي رشد و تكثهـب

، كاهش رشد و عملكرد و يجاد پژمردگي اببسزبان رشد كرده و ياه مي از گييمواد غذا
ن انگل به يكاهش عملكرد بسته به شدت حمله ا. شوديزبان مياه ميت مرگ گيدر نها

 سطح خاك مشاهده ي روين انگل در مرحله ايا. باشدي درصد م100 تا 5ن يزبان بيم
ن ارتباط مستحكم يزبان وارد نموده و عالوه بر اياه مي به گياسارت عمدهشود كه خيم

 كنترل يهازبان سبب شده كه روشين انگل و ميز بي نيكيولوژيزي ف-يكيمورفولوژ
  .  بوديژه اي ويد به دنبال راهكارهاين رو باين انگل مشكل شود از ايا

  
  ت ياهم

ركشت و ين، سطح زي زمياد باعث كاهش عملكرد، ارزش اقتصياه انگلين گيا
و زبان متفاوت بوده ي ميكاهش عملكرد بسته به شدت آلودگ. شوديت محصول ميفيك

ل شدت ين  به دلي موارد زارعيدر برخ. باشدي درصد م80 تا 10 ي گوجه فرنگارعزمدر 
ن مطلع باشند ي زمي كه از آلودگيافراد. كنندين كشت شده را رها مي، زميآلودگ

اه فقط ين گيمشكل ا. ن را ندارنديد به منظور زراعت در آن زمي اجاره و خري برايليتما
شود بلكه خاك آلوده به اصطالح مبتال به مرض گل يمربوط به كاهش عملكرد نم

  .  ر كشاورز خواهد شديبانگي مدت گريشود كه در طوالنيز ميجال
  

  ييايانتشار جغراف

ا و شمال و جنوب يا، استراليقا، آسيفرن انگل در آي انتشار و پراكنش ايمنطقه اصل
 كشور به يهاران از اكثر استانين انگل در ايوجود ا. كا و جنوب اروپا استيآمر

خصوص تهران، لرستان، بوشهر، فارس، خراسان و اصفهان گزارش شده است اما در 
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ته يديل وجود رطوبت فراوان و اسي، بدل) خزريايه درياشح( كشور ي شمالياستان ها
  . باشدي ميت كمي جمعيك داراخا

  

  ها زبانيم

، يار، جعفري، آفتابگردان، گلرنگ، بادمجان، توتون، خينيب زمي، سيگوجه فرنگ
، كلزا، ينيره، عدس، باقال، نخود، ماشك، ماش، بادام زميكاهو، خربزه، هندوانه، ز

 يها از علفين برخيوه همچون بادام وزردآلو و همچني درختان ميج، كرفس، برخيهو
  . هرز مثل تاج خروس و تاتوره

  

   ياهشناسي گيهايژگيو

گياهان اين . باشدي مBroom rape: يسي و نام انگلOrobanchaceae: رهينام ت
شه و داراي ساقه گوشتي ي، انگل ريكلروفيل، انگلي كامل و اجبار تيره علفي، فاقد

گل آذين . آمده استصورت فلسي دره ها در اين تيره تحليل رفته و يا ببرگ. هستند
اي، شامل دو لب شبيه گياهان خانواده جام گل لوله. ها نر و ماده هستندخوشه و گل
 چهار تا يها داراگل. باشندن خانواده نامنظم و فاقد مهميز ميي ايهاگل. ميمون است

ها چهار عدد بصورت دي دينام مادگي مركب از دو پرچم. پنج كاسبرگ و پنج گلبرگ
  باشد  ييوه كپسول مبرچه و م

  

    مهم آنيگونه ها

   (O. aegyptiaca) يز مصري   گل جال

ره ياهان تيانگل گ. هاي بنفش يا سفيد، چند شاخه، بساك پرچم پرزدار گلبا 
   .ران استيز در اين نوع گل جالينوز است و فراوانتريان و لگومي، كدوئينيب زميس
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   (O. ramosa)ز منشعب يگل جال

 گونه جداگانه ي بوده و در ايران گزارش شده است و گاهO.aegyptiacaشبيه 
   شوديشمرده م

  
O.minor  

  . روي يونجه فعاليت دارد و احتماال در ايران وجود دارد
  

  
Orobanche  aegyptiaca 

  
Orobanche  ramosa  
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Orobanche  minor  

   يولوژيب

  يچرخه زندگ •

ن بذر در يزترير(ق بذر ير آن از طريتكث كه ساله استگل جاليز گياهي يك
برد كه د و بخش بيشتري از زندگي خود را در زير خاك بسر ميريگيصورت م) عتيطب

در دوره زايشي ساقه گل دهنده آن از خاك . نامندمي) پوژاليه(ل يآن را دوره هيپوژ
ق يشود كه از طري آن با بذر شروع ميدر واقع چرخه زندگ. ل دارديژخارج و زندگي اپي

د و پس از اتصال ينمايوانه زدن مزبان شروع به جياه ميشه گيك مواد مترشحه ريتحر
ز از خاك مرحله يبا خروج گل جال. دهدي خود را ادامه ميزبان زندگياه ميشه گيبه ر

 ي بذر زندگي حاويد گل و كپسولهايپس از تول. رسديان مي انگل به پاينير زميرشد ز
 آغاز يگريزبان دي ميد در روياه جدي گيابد و چرخه زندگيي خاتمه مياه انگلين گيا
  . شوديم
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  زي گل جاليچرخه زندگ

  بذر •

 تا 3/0ني ميكروگرم و طول آنها ب6 تا 3اي تيره با وزن بذرگل جاليز به رنگ قهوه
زبان جوانه يبذور بدون م. متر است ميلي4/0 تا 2/0نيمتر است و عرض آنها ب ميلي6/0
 10 تا 8طور متوسط ه تواند بمي (O. aegyptiaca) يز مصريل جال گبذر. زندينم

 15سال در خاك زنده بماند اما مشاهدات در ايران نشان داده است كه الاقل حدود 
  .رسد سال هم مي30سال در خاك زنده مي ماند و گاهي اين مدت به 

  

  
 Orobanche Sp . Seed  
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  ياكولوژ

  دما •

 ينه براي گراد درجه حرارت بهي درجه سانت25 تا 15ن ي بيز دمايدر جنس گل جال
ل باشد كه ين دليد به هميشود و شايزبان محسوب مينه به ميجوانه زدن و اتصال مك

  .ن انگل وجود نداردي ايري مناطق گرمسيدر برخ
  رطوبت •

در . ز استي جوانه زدن و نمو گل جاليه برايرط اولفراهم بودن رطوبت خاك ش
 كه يطياما در شرا. كندي رشد مي شده باشند انگل به خوبي كه زهكشييهاخاك

ژن تنفس، جوانه زدن بذر آن با يل كمبود اكسياز باشد به دليش از حد نيرطوبت ب
ا شسته يق شده و ي رقين مواد محرك جوانه زنيشود و عالوه بر اياشكال مواجه م

-يح مي كم را ترجي با رطوبت نسبيز مناطقي گل جاليهادر مجموع گونه. شونديم
 از ييان بهتر آب و مواد غذايع باعث جرير و تعرق سري تبخيطين شرايرا در چنيدهند ز

  . زبان خواهد شدي ميسو
  طول روز •

-نهز ندارد و اغلب گويت شدن گل جالي برگسترش و پارازير چندانيطول روز تاث

ت شده و يز پارازي هستند ني كه در مرحله گلدهييزبانهاي ميز قادرند روي گل جاليها
  . دهنديگل م

  نوع خاك •

 يهادهند و در خاكيح مي را ترجيياي قليهاز خاكي مختلف گل جاليهاگونه
  . ابدييت آن كاهش مي جمعيدياس

  
  زبانياتصال به م

شود و ي از درون پوسته بذر خارج ميبك لوله جانيز، يپس از جوانه زدن گل جال
 كه به ي همزمان با فشارين لوله جانبيا. رديگيزبان قرار مياه ميشه گيدر اطراف ر



 
 

 
 
١٣

ز ترشح نموده و باعث ي نيميكند، مواد آنزيزبان وارد مياه ميشه گي سطح ريهاسلول
بافت ن مرحله يپس ازا. شوديگر ميكديزبان از ياه ميشه گي ريهاجدا شدن سلول

ك توده يزبان برقرار كرده و به صورت ياه ميشه گي ري با آوندهاينه ارتباط محكميمك
زبان ياه مي در گييدن مواد غذايبا مك. شوديده ميشه ديدر سطح ر) گرهك(گره مانند 
  .شوديزبان ميت باعث مرگ ميف شدن آن شده  و در نهايباعث ضع

  
  زبانياه ميشه گيز به رينه گل جالينحوه اتصال مك

  

   مبارزهيهاروش

د بذر فراوان ي در خاك، توليل بقاء بذر آن به مدت طوالنيز به دليمبارزه با گل جال
 يزبان و انگل مشكل مياه مين گي مستحكم بيكي و مورفولوژيكيولوژيزيو ارتباط ف

چكدام به يشنهاد شده است كه هي پي مختلفي مبارزه با آن روشهاياما برا. باشد
  : مبارزه عبارتند ازين روشهايمهم تر. ستي موثر نييتنها
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  يمبارزه زراع

  يريشگيپ •

.  استي و گسترش آلودگي از آلودگيريشگين روش پيبهداشت مزرعه مهم تر
باشند كه قدرت يم) پودر مانند(ه گرد يز بوده و شبيار ريز بسي گل جاليبذرها

ن يوانات، حشرات، ماشين بذرها با آب، باد، حيا. سطوح مختلف را دارند به يچسبندگ
 آلوده يوانين كود حيبنابرا. شوندي منتقل مي و انسان به راحتيآالت و ادوات كشاورز
ز كردن ين مزارع بدون شستشو و تمي بين ها و ادوات كشاورزيبه بذر، رفت و آمد ماش

  .اند نداشتهيه سابقه آلودگشود كي مي مزارعي باعث آلودگيبه راحت
  خ كاشتيتار •

، درجه حرارت، بر جوانه زدن يطيق عامل محي كه از طريري كاشت با تاثخيتار
ل و  وصحم نتشاك زود اب ينعي تواند در كنترل آن موثر باشديگذارد، ميز ميبذر گل جال

-ميال در اقلبه عنوان مث.  دادياه را از خسارت آن فراريتوان گيش رس نمودن آن ميپ
 به گل ي كاشت زود هنگام آفتابگردان باعث كاهش آلودگياترانهيم مدي مشابه اقليها
  .گردديز ميجال

  يتناوب زراع •

 زميني آلوده به گل جاليز شد الزم است حتي المقدور از نباتات زراعي ميزبان وقتي
كنند  به جوانه زني ميكمتر استفاده شود و از گياهاني استفاده شود كه گل جاليز را وادار

  .فلفل، سورگوم. شوندولي ميزبان آن محسوب نمي
  

  (Trap-crop)  گياهان غير ميزبان تلهكشت •
توانند بذر گل جاليز را تحريك به جوانه زني كنند ليكن  هستند كه ميگياهاني

تواند با تحريك كاشت چنين نباتاتي در مزارع آلوده مي. شوندميزبان آن محسوب نمي
شود، از ذخيره بذر بذور موجود در خاك كه به نام جوانه زني انتحاري نيز ناميده مي
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 شبدر و ، ماشك, يونجه ،توان به سورگوماز اين گياهان مي. موجود در خاك بكاهد
    .سويا اشاره كرد

  

  (Catch crop) هاي تلهكشت ميزبان •

- ل جاليز محسوب مي كه مناسب ترين ميزبان براي گگياهانيتوان با كشت  مي

  .مثل خيار، گوجه فرنگي، خردل سفيد و غيره. شوند بذور موجود در خاك را كاهش داد
  

   شخم عميق •

توان در مزارعي كه آلودگي زياد بوده و  مزرعه اجازه بدهد، ميخاك هر گاه عمق 
 سانتي متر زد 50 تا 40بذور بسياري در سطح خاك پراكنده شده است، شخم با عمق 

 كم يهاي بعدي بايستبديهي است شخم. غلب بذور را در عمق خاك مدفون ساختو ا
  . عمق باشد تا بذر دوباره به سطح خاك نيايد

  

  كندن بوته ها •

د يهاي گل جاليز زياد نيست، باهر گاه مزرعه اي به تازگي آلوده شده و مقدار بوته
دهنده، آنها را هاي گل ساقهيعني با مشاهده. از بذر دادن گلهاي روييده جلوگيري نمود

ز قادر ياگر چه گل جال. مدفون ساخت"كند و از مزرعه خارج نموده و سوزانيد يا عميقا
 ياد نشاسته قادر است تا مدتيل داشتن مقدار زيبه انجام عمل فتوسنتز نبوده اما بدل

زبان و كنده شدن، چند روزي به حيات ادامه داده و حتي قادر است يپس از مرگ م
   .كپسولهايي نيز توليد كند
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  ارقام مقاوم يا متحمل •

 مقاوم انواعي از گياهان حساس است كه در برابر آلودگي به گل ارقام از منظور
از اين  انواعي هستند كه آلوده مي شوند اما زيان اقتصادي. جاليز مقاومت نشان دهند

  ).Vicia sativa(اه ماش يگ A-473مثل رقم . بينندآلودگي نمي
  

  آفتاب دهي •

 روز در 45 روشن در سطح خاك مرطوب حداقل به مدت يكيپالستپوشش 
 يالبته استفاده از كود دام. باشديار موثر مي بسين فصل سال در كاهش آلودگيگرمتر

ر پوشش موثرتر ي خاك زيش دمايتوان در افزاي ميكيمناسب قبل از پوشش پالست
  .باشد

  
   كنترل بيولوژيكي

  هاده از حشرات و قارچبا استفا •

  Phytomyza orobanchiaمبارزه با استفاده از مگس  -
ه نموده است، يز تغذي گل جاليهاوهين حشره از ساقه، تخمدان و ميالرو ا 
ه توسط ي ثانويز به ساقه ممكن است منجر به آلودگين خسارت مگس گل جاليهمچن

  .د بذر نابود كنديقارچ ها شده و ساقه را قبل از تول
  .Fusarium و Alternaria بنام ي از قارچيي گونه ها-

هاي خاكزي و هوازي اخيراً به عنوان عوامل كنترل كننده طبيعي  تعدادي از قارچ
ماده اي بيولوژيك به نام اوروسايد در . اندگل جاليز در جهان و ايران شناسايي شده

باشد و در  ميFusarium oxyspurumاي از قارچ فوزاريوم ايران توليد شده كه ايزوله
  . موثر استيكاهش آلودگ

  

  



 
 

 
 
١٧

 ييايميمبارزه ش •

، دازومت )واپام(م ير متام سدي نظياستفاده از سموم با : خاكيضدعفون -
  . موثر است) هاژه در گلخانهيبو(ي در كاهش آلودگديل بروماي متو) ديبازام(

نداپ كش رااستفاده از علف :كيستمي سيهاكشاستفاده از علف -
 سه نوبت در زمان ي در هكتار برايسي س50زان يبه م) SL 41%گليفوسيت (

توان در يم) اري، بادمجان، خيگوجه فرنگ( روز پس از كشت نشاء 50 و 40، 30
ز موثر ي گل جالي در كاهش آلودگياديار زيتوان به مقدار بسيا گلخانه ميمزرعه 

  . باشد
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  ي فنيه هايتوص

  .ز، استفاده شوديشده و فاقد بذر گل جال ي گواهياز بذر ها -
   سالمي سالم از بسترهايه نشاء هاي ته-
  زيده شده و فاقد بذر گل جالي پوسي دامي  استفاده از كودها-
  ش يه مزرعه در زمان داشت و زمان آيزبان در حاشي هرز ميها كنترل علف-
  ياري آبير هايزبان در مسي هرز مي حذف علف ها-
 ي خشكيها، تنشياريم دور آبي، تنظيزبان، تعادل كوددهيه ميغذ  عامل مهم ت-

ت يز و رعاي مزارع باال دست آلوده به گل جاليها از زه آبيريزبان و جلوگيبه م
  .د به آن توجه داشتي است كه باين مسائلياز مهمتر يانهيمسائل قرنط



 
 

 
 
١٩

  منابع مورد استفاده

ز در يزان تراكم گل جالي مي بررس گونه ها وييشناسا. 1378. ، حيارياسفند -١

. يقاتي طرح تحقييگزارش نها. ياريوه استان چهارمحال و بختيباغات م

  ). شهر كرد (ياري چهارمحال و بختيقات كشاورزيمركز تحق

ست يز( جهان ي هرز انگليهاعلف. 1376 .، پيميو ش. م.، سيموسو -٢

  .ص 389. نيحد ورام وايانتشارات دانشگاه آزاد اسالم. )  و مبارزهيشناس

 يها و روشي، اكولوژيولوژي، بياهشناسيگ(ز يگل جال. 1382.  مين باشيم -٣

قات آفات و يموسسه تحق. يآموزش كشاورز قات ويسازمان تحق). كنترل

 .ص 33. ياهي گيهايماريب
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