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  چکیده
  زمینی سیبجالیز مصري در توتون باسما و گل شیمیاییکنترل 
باشد که  و توتون می زمینی سیبهاي هرز  از مهمترین علف جالیز گل

مصرف با . شود منجر به کاهش عملکرد و کیفیت این محصوالت می
زمینی  سیبجالیز و افزایش محصول  گل نترلتوان سبب ک می ها کش علف

 –زمینی سیب، در صورتیکه تناوب زمینی سیبدر . و توتون باسما شد
 هرز هاي علفتوتون باشد و همچنین تراکم سایر  –زمینی سیبگندم و یا 
بار پاشش  3گرم در هکتار  35-50سولفوسولفورون  کش علفباال باشد، 

. شود ز پس از رویش سیب زمینی توصیه میرو 40و  20،30این مقدار 
و یا با سایر محصوالت زراعی باشد،  زمینی سیبولی اگر تناوب مزرعه، 

 کنترل شوند،ها  با سایر روشکم باشد و یا  هرز هاي علفتراکم سایر 
بار پاشش  3میلی لیتر ماده تجارتی در هکتار با  50-100گالیفوزیت 

در مورد . شود توصیه میزمینی  یبروز پس از رویش س 40و  20،30
 گالیفوزیت کش علف هکتار میلی لیتر در 100تیمار پاشش توتون باسما، 

عنوان بهترین ه ب کاري به صورت پس رویشیپس از نشا روز 80و 60،  40
   .توان توصیه نمود می جالیز گلبراي کنترل  تیمار
 
گالیفوزیت، شیمیایی،  ، کنترلجالیز گل: کلیدي هاي واژه

     .سولفوسولفورون، نشاکاري
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 مقدمه
هاي مختلف آن انگل  گونه. است Broomrapeجالیز  نام انگلیسی گل

اجباري هستند که به ریشـه گیـاه میزبـان متصـل شـده و بـا دریافـت مـواد         
فتوسنتزي تولید شده بوسیله میزبـان، سـبب خسـارت بـه محصـوالت مهـم       

تولید بذر فراوان این انگل و طول عمر بـاالي بـذر آن   . شوند اقتصادي می
ــادي از آن در مزار  ــاوب موجــب پدیــد آمــدن جمعیــت زی عــی کــه از تن

، گـل  گـل جـالیز در کشـور    تـرین گونـه   مهـم . گردد برخوردار نباشند، می
 Phelipanchea)(و با نام مترادف )  .O. aegyptiaca Pers(جالیز مصري 

aegyptiaca Walp.) باشد می.  
هـاي کشـور گـزارش شـده      وجود این انگل در ایران در اکثر اسـتان  
خسـارت  . دهد این انگل گیاهی است که خاك قلیایی را ترجیح می. است

ها کشور بـه خصـوص روي گوجـه فرنگـی، طـالبی و       کاري آن در صیفی
شود و یا در مزارع با  خیار در برخی موارد سبب نابودي کامل محصول می

موسـوي و شـیمی،   (گـردد   نـاچیزي برداشـت مـی    آلودگی کمتر محصول
زمینی، در اصفهان عـالوه   در همدان باعث خسارت شدید به سیب). 1376

. کنـد  بر خسارت به محصوالت فوق، خسارت زیادي به هندوانـه وارد مـی  
ایـن  . در آذربایجان غربی مزارع توتون به شدت آلوده به این انگل هستند

هـاي   الیز و صـیفی کـاري و توتـون اسـتان    جـ انگل با تراکم باال در مـزارع  
  .خورد فارس و بوشهر نیز به چشم می
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 هـاي خـاك مصـرف و شـاخ و بـرگ      کـش  فدر سالهاي اخیر از عل
ولـی در ایـران   . مصرف براي کنترل شیمیایی این انگل استفاده شده اسـت  

زمینـی معرفـی    لیز در سـیب جـا  تاکنون روش قابل قبولی براي کنتـرل گـل  
هـا   هـاي خـانواده سـولفونیل اوره و ایمیـدازولینون     کـش  علـف  .نشده است
یر گالیفوزیت در مورد تاث .براي کنترل گل جالیز استفاده می شوند جدیداً

مقـدار و  . زمینی تحقیقات انـدکی انجـام شـده اسـت     بر گل جالیز در سیب
زمان مصرف گالیفوزیـت در سـیب زمینـی از اهمیـت زیـادي برخـوردار       

نشـان دادنـد   ) 2005(حیـدر و همکـاران    ).2005 حیدر و همکاران،(است 
بـا سـه بـار    ) گرم مـاده مـوثر در هکتـار    12(مصرف یکبار ریم سولفورون 

توانست گل جالیز را ) گرم ماده موثر در هکتار 100(مصرف گالیفوزیت 
عملکـرد و کیفیـت    وبی کنترل کرده و تـاثیر سـوء بـر   در سیب زمینی به خ

  . هاي آن نداشت غده
نتیجـه   )1998(دهاناپـال و همکـاران   : وتونیایی گل جالیز در تکنترل شیم

روز پـس از نشـا و    60گرم در هکتار  500گرفتند که کاربرد گالیفوزیت 
روز پـس از نشـا سـبب کـاهش تعـداد       30گرم در هکتار  10ایمازاکویین 

 100تـا   80درصـد و افـزایش عملکـرد توتـون      80تا  75خوشه گل جالیز 
 60کیلوگرم ماده موثره در هکتـار   50/0ت به مقدار گالیفوزی. درصد شد

کیلـوگرم   01/0روز پس از انتقال توتون به مزرعه و ایمازاکویین به مقدار 
روز پـس از انتقـال، باعـث کـاهش جمعیـت گـل        30ماده موثره درهکتـار 
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هاي توتون نیز حـدود   درصد شدند و وزن خشک برگ 80جالیز تقریباً تا 
نتیجـه گرفتنـد کـه    )  1998(دهاناپال و همکاران  .درصد افزایش یافت 40

ــت   ــاربرد گالیفوزیـ ــار   500کـ ــرم در هکتـ ــاء و   60گـ ــس از نشـ روز پـ
روز پس از نشاء توتـون، سـبب    30گرم در هکتار  10ایمازاکویین در دوز 

درصد تعداد خوشه گل جالیز و افزایش عملکرد توتـون   80تا  75کاهش 
کنتـرل کمتـري را    EPTCاتـاپیر و  درحالیکـه ایماز . درصد شد 100تا  80

   .نشان دادند
  

  دستورالعمل
تــرین اصــل در مــدیریت  رعایــت بهداشــت مزرعــه بــه عنــوان مهــم 

باشد، بدین منظور جلـوگیري از ورود و انتشـار آن از    میجالیز مصري  گل
طریق نشاء، خاك و کـود آلـوده بـه بـذر گـل جـالیز و در آلـودگی کـم         

تـرین اقـدامات پیشـگیري     هاي آن از مهـم  بوتهجلوگیري از به بذر نشستن 
جـالیز   ترین روش مـدیریت گـل   ترین و ساده زیرا این روش ارزان. باشد می
جـالیز،   هـاي انـدك گـل    ترین راه کنترل آلودگی وجین دستی ساده. است

  . شود یعنی زمانی که هنوز تراکم آفت زیاد نیست، محسوب می
هاي پـائینی   باالیی خاك به الیههاي  شخم عمیق با انتقال بذر از الیه

تغییر در تـاریخ کاشـت، مـالچ و    . شود جالیز می سبب کاهش آلودگی گل
هـا، تنـاوب زراعـی بـا گیاهـان تلـه و یـا         کـش  آفتابدهی، و مصرف علـف 
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ی و کنتـرل  محرك مانند ذرت، سورگوم، یونجه، سویا و لوبیـا چشـم بلبلـ   
  . روند ل بشمار میا براي مدیریت این انگه بیولوژیکی از سایر روش
جالیز بـا اسـتفاده از مـواد شـیمیایی بسـیار دشـوار        کنترل انتخابی گل

است، زیرا ارتباط فیزیولوژیک نزدیک بین میزبان و انگل استفاده از اکثـر  
متاسفانه با وجود خسـارت گـل جـالیز در    . کند ها را محدود می کش علف

ایـن انگـل در    کش اختصاصی بـه منظـور کنتـرل    اکثر مناطق کشور، علف
هایی که براي  کش با این وجود برخی از علف. کشور به ثبت نرسیده است

هاي مختلف مصرف آن  اند و در آزمایش محصوالت دیگر به ثبت رسیده
براي برخی از محصوالت در مجاز شناخته شده است و با اسـتفاده از آنهـا   

  .مده استحدودي گل جالیز را کنترل نمود، در جدول زیر آ می توان تا
 

نتایج حاصل در دو سال آزمایش  :کنترل گل جالیز در سیب زمینی
میلی لیتر ماده  50-100)رانداپ(نشان دهنده تاثیر بهتر تیمار گالیفوزیت 

و  30، 20گرم ماده تجاري در هکتار  35-50تجاري و سولفوسولفورون 
روز پس از سبز شدن سیب زمینی بر روي درصد کاهش تراکم و وزن  40

از نظر . باشد درصد می 90تا  80خشک گل جالیز به ترتیب در حدود 
زمینی نیز نتایج این تیمارها قابل قبول بود و خسارتی هم بر  صفات سیب

  .زمینی مشاهده نشد سیب
کـه مزرعـه آلـودگی شـدید بـه       زمینی در صورتی در خصوص سیب

) رانداپ(کش گالیفوزیت  هاي هرز دیگر داشته باشد مصرف علف علف
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کش بـه   هاي هرز مانع از رسیدن علف گردد، زیرا حضور علف توصیه نمی
ــدف    ــاه ه ــطح گی ــیب(س ــی س ــی) زمین ــود م ــاربرد   . ش ــوارد ک ــن م در ای

هـاي   ضمن کنترل دیگر علـف ) آپیروس(هاي سولفوسولفورون  کش علف
صـورت  نکته مهم دیگر آنکه در . شوند هرز سبب کنترل گل جالیز نیز می

در ســـیب زمینـــی ) آپیـــروس(لفورون کـــش سولفوســـو مصـــرف علـــف
کند  درصورتیکه پس از آنها گندم کشت شود خسارتی به گندم وارد نمی

ولی در مورد سایر گیاهان زراعی نظیر کلزا، چغندر قنـد و غیـره حتمـا بـه     
کش اشاره شده اسـت توجـه    محدودیت مصرف آنها که در بروشور علف

کـــش  از ســـوي دیگـــر در صـــورت مصـــرف دو علـــف . کـــافی شـــود
شود که حداکثر سه سال متوالی از  توصیه می) آپیروس(سولفوسولفورون 

بوده و  ALSها از گروه  کش ها مصرف شود، زیرا این علف کش این علف
  .باشد احتمال بروز مقاومت به آنها بسیار زیاد می

میلـی لیتـر در    100پاشـش   :کنترل گل جالیز در توتـون باسـما  
روز پــس از  80و 60،  40) اپرانــد(هکتــار علــف کــش گالیفوزیــت    

نشاکاري به صورت پس رویشی بعنوان بهترین تیمار گزارش می گردد که 
درصـدي   2/5-4درصدي گل جالیز باعث افزایش  72-60عالوه بر کنترل 
   .نسبت به شاهد بدون گل جالیز شد) وزن تر برگ توتون(عملکرد توتون 

علـف کــش   تیمارهـایی کـه   بـا وجـود کنتـرل مناسـب گــل جـالیز در     
گرم ماده تجاري در هکتار قبل از  50و  25به مقدار ) گلین(کلرسولفورون 
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در آنها مصرف شده بود ولی بدلیل گیـاه  نشاکاري توتون مخلوط با خاك 
  .این تیمار قابل توصیه نمی باشدباسما سوزي و خسارت به توتون 

  
  
  

  منابع
). ترجمــه(جهــان علــف هــاي هــرز انگلــی . 1376. شــیمی. و پ. ح. موســوي، م
  .صفحه 386. برهمند

Dhanapal, G. N., S. J. Ter Borg. P. C. Struik. 1998. 
Postemergence chemical control of nodding Broomrape 
(Orobanche cernua L.) in bidi Tobacco (Nicotiana 
tabaccum). Weed Technology. 12:652-659. 

Haidar, M., M. M. Saidahmad., R. Darwish, and A. Lafta. 
2005. Selective control of Orobanche ramosa in potato with 
rimsulfuron and sub-lethal doses of glyphosate. Crop 
Protection, 24: 743-747.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٩ 
 

  
  
 

Abstract  
 

Chemical control of Phelipanchea aegyptiaca in basma 
tobacco and potato  

  
Two experiments were carried out in order to investigate 
broomrape chemical control in potato and basma tobacco. The 
Results indicated that Sulfosulfuron (35-50 g.ha-1) with three 
applications, 20, 30 & 40 Days after emergence (DAE) had 
best result in broomrape control when the crop rotation is 
potato-wheat but when crop rotation is potato-other crop, 
glyphosate at 50-100 mL.ha-1 (20, 30 & 40 DAE) is 
recommended. The results of second experiment indicated that 
the best treatment for broomrape chemical control in tobacco 
was glyphosate sprayed at 100 mL.ha-1 in 40, 60 and 80 day 
after tobacco transplanting.  

 
Key Words: broomrape, chemical control, glyphosate, 
sulfosulfuron, tobacco transplanting.   
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