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 مقدمه
 . گونه دارد200دسته گياهان گلدار است كه نزديك به  جز1جاليز يا گلكگل

مهمترين  . گونه دارد كه همگي انگل ديگر گياهان هستند36اين جنس در ايران 

اليز ج گل اليز مصري وج گلفرنگي در ايران جاليز در مزارع گوجهگونه گل

 كه بدون وجود گياه گياهان دولپه بوده جاليز انگل مطلقگل .منشعب است

) سبزينه( جاليز داراي برگ و كلروفيل گل. نيست تكثير و ميزبان قادر به رشد

غذايي از گياه ميزبان رشد كرده و سبب ايجاد   موادو آبنيست و با جذب 

  .شودعملكرد و در نهايت مرگ ميزبان مي پژمردگي، كاهش رشد و
 

 
  گل جاليز در مزرعه گوجه فرنگي -1شكل   

  
1  

  

  

                                                 
1 Orobanche 
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 پراكنش جغرافيايي
هرز انگل جهان است و در آفريقا، آسيا، استراليا، شمال هايجاليز از علفگل

جاليز در اغلب نقاط ايران به  لگ .اروپا گسترش دارد آمريكا و جنوب و جنوب

اصفهان شيوع هاي تهران، لرستان، بوشهر، فارس، خراسان و خصوص استان

  .دارد

 
  ها ميزبان

گردان، گلرنگ، بادمجان، توتون، فلفل، زميني، آفتابفرنگي، سيبگوجه

      جعفري، كاهو، خربزه، هندوانه، زيره، عدس، باقال، نخود، ماش، ماشك، 

 و برخي درختان ميوه همچون بادام، زردآلو زميني، كلزا، هويج، كرفسبادام

هاي زراعي و باغي  از ميزبانتاتوره  ونند تاج خروسهاي هرز مابعضي از علف

   .دنباشگل جاليز مي

 

  
  تاج خروس به عنوان ميزبان گل جاليز- 2شكل

  

   زنيجوانه

جاليز بالفاصله پس از بذرهاي گل. شودجاليز با بذر شروع ميچرخه زندگي گل

ا بذرها توانند جوانه بزنند و نياز به گذشتن حداقل يك فصل است تريزش نمي
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 5هاي بهاره حداقل به مدت سپس با شروع بارندگي .دوره خواب را سپري كنند

- گراد حرارت الزم است تا بذر آماده جوانه درجه سانتي15- 20 روز زمان و 21تا 
كه موادي از ريشه  گيرد تا اينزني صورت نمياين مرحله جوانه در .زني شود

بذرهايي كه . جاليز را تحريك كند  گلزني بذرگياه ميزبان ترشح شود و جوانه

 قدرت و توانايي الزم براي جذب مواد محرك و ،اند در واقعزني شدهآماده جوانه

توانند در اثر ترشح اند و تا چند ماه ميالعمل به اين مواد را كسب كردهعكس

به همين دليل كشاورزان تا اواخر . هاي ميزبان جوانه بزنندمواد محرك ريشه

 . جاليز از خاك هستند زراعي هم شاهد بيرون آمدن گلفصل
 با تغيير شرايط محيطي و كاهش رطوبت خاك توانايي پاسخ ،پس از چند ماه

شود تا  وارد خواب مجدد ميتا سال بعد كننده از بين رفته و بذربه مواد تحريك

هر سال  ن دربنابراي. زني فراهم شودسازي بذر براي جوانهدوباره شرايط آماده

   .زنندجوانه ميجاليز موجود در خاك ل فقط بخشي از بذرهاي گ

  

  
  جاليز مراحل رشد و نمو گل-3شكل 
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  رشد و گسترش
 و به رشد خود متصل شده به ريشه گياه ميزبان گل جاليززني، پس از جوانه

 20/1 تقريباً(گرم بذر  ميلي100جاليز بسيار ريز بوده و بذرهاي گل .دهدمي ادامه

جاليز هر بوته گل.  هزار بذر است20 جاليز شامل تقريباًگل)  قاشق چايخورييك

اين بذرها توسط باد و آب آبياري به راحتي  .كند هزار بذر توليد مي250حدود 

 .  شوندجابه جا مي
      بيشتر بذرهاي گل جاليز داراي خواب اوليه هستند كه يك تا دو سال طول

  . سال زنده بمانند15 تا 12توانند در شرايط مزرعه جاليز ميبذرهاي گل. كشدمي

متر باشد تا مواد تحريك  سانتي2فاصله بذر از ريشه گياه ميزبان بايد حداكثر 

الزم   ساعت زمان48 تا 24همچنين . تاثير الزم را داشته باشندزني كننده جوانه

  .گيردجاليز تحت تاثير مواد تحريك كننده قرار گل است تا بذر

  

  
  بذور گل جاليز- 4شكل

  

 اتصال به ميزبان
-مي جاليز، يك رشته اوليه از درون پوسته بذر خارجزدن بذر گلپس از جوانه

اين رشته همزمان با فشاري كه . يردگمي رميزبان قرا ريشه گياه اطراف شود و

 و ، مواد آنزيمي ترشح كردهكندميهاي سطح ريشه گياه ميزبان وارد به سلول

پس  .شودهاي سطحي ريشه گياه ميزبان از يكديگر ميموجب جدا شدن سلول
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هاي ريشه گياه ميزبان برقرار از اين مرحله بافت مكينه ارتباط محكمي با آوند

با  .شودسطح ريشه ديده مي در) گرهك(كرده و به صورت يك توده گره مانند 

آن شده و در صورت ادامه گياه ميزبان باعث ضعيف شدن  غذايي از مكيدن مواد

آورد جاليز سر از خاك در مي زماني گل .شودتغذيه به مرگ ميزبان منتهي مي

زني بذر داخل جاليز از جوانه كل دوره زندگي گل. كه در مرحله گلدهي است

   .كشد هفته طول مي15 تا 10ها به خاك خاك تا ريزش بذر از گل

  

  

 م خسارتئعال
، توقف رشد و )تنش رطوبت( شدن برگ ها، تشنگي م خسارت شامل زردئعال

جاليز در تمام مراحل رشد رويشي و زايشي تاثير سوء گل. پژمردگي ميزبان است

  .شودها و كل بوته مشاهد ميهاي برگ، ريشهگياه ميزبان و اندام

  

 
 فرنگيجاليز در مزارع گوجه خسارت گل-5شكل 
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 هاي فنيتوصيه
شود كه خسارت اصلي به  روي سطح خاك مشاهده ميزمانيجاليز گل

مهار  ،گياهان ميزبان وارد شده و به دليل ارتباط تنگاتنگ بين انگل و ميزبان

به جاليز در اين مرحله بيشتر  اليز در اين مرحله مشكل بوده و حذف گلجگل

 توانند منشاء آلودگي درجلوگيري از توليد بذرهاي زياد آن است كه مي منظور

هاي مختلفي پيشنهاد شده روش جاليز گل براي مبارزه با .هاي بعد باشندسال

هاي مبارزه شامل ترين روشمهم .كدام به تنهايي موثر نيست است كه هيچ

موارد زير است كه بسته به شرايط اقليمي و خاك هر منطقه كارايي متفاوتي 

  .دارند

  

  
  ي گل جاليز روي بوته گوجه فرنگ- 6شكل

  

 بهداشت مزرعه -1

. ترين روش پيشگيري از آلودگي و گسترش آلودگي استمهم بهداشت مزرعه

 قدرت چسبندگي به بوده و) پودر مانند(جاليز بسيار ريز و شيبه گرد گل بذرهاي
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آالت و اين بذرها با آب، باد، حيوانات، حشرات، ماشين. سطوح مختلف را دارند

بنابراين كود حيواني آلوده به . شوندتي منتقل ميادوات كشاورزي و انسان به راح

ها و ادوات كشاورزي بين مزارع بدون شستشو و تميز فت و آمد ماشينربذر، 

  .اندنداشته شود كه سابقه آلودگيكردن به راحتي باعث آلودگي مزارعي مي

   

 تاريخ كاشت -2
   بر تاريخ كاشت با تاثيري كه از طريق عوامل محيطي، درجه حرارت، 

زود  تواند در كنترل آن موثر باشد يعني باگذارد؛ ميجاليز مي زدن بذر گلجوانه

. توان گياه را از خسارت آن فراري دادرس نمودن آن ميكاشتن محصول و پيش

فرنگي از اند كه در منطقه مشهد با تاخير در كشت گوجهها نشان دادهآزمايش

با تاخير . يابدجاليز افزايش ميتراكم گلاول ارديبهشت تا دهه سوم ارديبهشت 

يابد ولي به دليل جاليز كاهش ميلگفرنگي، آلودگي به بيشتر در كشت گوجه

   .فرنگي نيز قدري كاهش مي يابدگوجه كوتاه شدن فصل كشت عملكرد

  

 زراعي  تناوب-3
 جاليز ممنوع است هاي مشترك گلجاليز با ميزبان تناوب مزرعه آلوده به گل

جاليز منشعب، ميزبان   گل،براي مثال.  به عنوان تله استفاده شوندكه اين مگر

زميني، فلفل، بادمجان، كلم، كلزا، آفتابگردان و بعضي فرنگي، توتون، سيبگوجه

در صورت آلودگي زياد استفاده از تناوب با گياهان . گياهان زينتي است

  .غيرحساس حداقل به مدت دو سال تا حدي موثر است

  

  هاي تله گياهان زراعي تله و ميزبان-4

زني كنند ولي جاليز را وادار به جوانه گياهان تله، گياهاني هستند كه بذر گل

توان به سورگوم، ذرت، يونجه، از جمله اين گياهان مي. باشندخود ميزبان نمي
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ني و زهاي تله هم گياهاني هستند كه باعث جوانهميزبان. كتان و غيره اشاره كرد

هاي تله را نيز از بين برد تا قبل از گلدهي بايد ميزبان. شوندجاليز ميرشد گل

توان به شبدر  مياز گياهان ميزبان تله. مزرعه كم شود جاليز در ذخيره بذر گل

  .برسيم اشاره كرد

   

 تغذيه مناسب -5

 عدم جذب عناصر غذايي از موجب خاك pH باال بودن  وخيزيكاهش حاصل

بنابراين . شودجاليز در مزرعه مي باعث تشديد حضور گلو در نتيجهياه طرف گ

تواند تا حدودي مي تغذيه مناسب گياه قبل از كاشت و در طول مرحله داشت

 جاليز شرايط قليايي خاك را براي رشد بيشتر گل. ميزان خسارت را كاهش دهد

  .پسنددمي

  

   وجين دستي-6

       قبل از گلدهي ز خاك بيرون آورده و هنگامي كه سر ا،جاليز حذف گل

بيرون . شودانجام مي قطع كردن آنها از سطح خاك و از طريق  ابزار تيز توسط

فرنگي هاي گوجه براي حذف آن باعث صدمه به ريشهاز خاك جاليزگل كشيدن

جاليز از مزرعه مهم است زيرا حتي هاي قطع شده گلبيرون بردن اندام. شودمي

  . ود اتصال به ميزبان هم قادر به گلدهي و توليد بذر هستندبدون وج

  

  دهي خاكب آفتا-7
پهن كردن پوشش پالستيكي در سطح خاك در طول فصل گرم و آفتابي 

پوشش پالستيكي روشن . تواند در كاهش جمعيت اين انگل موثر باشدسال مي

جه حرارت زير در. نسبت به پوشش تيره از كارايي بهتري برخوردار است) شفاف(

براساس تحقيقات انجام  .گراد برسدسانتي  درجه50پوشش پالستيك بايد به 
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 هفته 6 مدت زمان الزم براي پهن بودن پوشش پالستيكي در حدود شده

 حداكثر عمق اثر گرما در خاك بسته به شرايط حداكثر  ديگردر آزمايش. باشدمي

 آن ثيرتادهي س از عمل آفتابشخم و به هم زدن خاك پ. متر بود سانتي15تا 

دهي در خاكي كه كود مرغي مصرف شده اثر بيشتري آفتاب. بردرا از بين مي

  .دارد

  

  ارقام متحمل -8
    جاليز هستند اجازه رشد اي كه داراي تحمل نسبي به گلارقام اصالح شده

كرد تا  عمل،جاليز جاليز نداده و با كاهش تراكم گلهاي مكنده را به گلاماند

 موثراين روش براي بعضي محصوالت مانند آفتابگردان . شودحدودي حفظ مي

فرنگي، باقال و عدس چندان موفق نبوده  گوجه در محصوالتي مانندبوده ولي

   .است

  

  مبارزه بيولوژيك-9
- مگس گل ها يا حشراتي مانندزا مانند قارچدر اين روش از عوامل بيماري

به طور كلي هنوز نتايج . شود استفاده ميTكنندغذيه ميجاليز تگل جاليز كه از

ها به دست نيامده است اي از آزمايشات براي استفاده از اين روشقابل توصيه

  .ولي در بعضي  نقاط دنيا تا حدودي موفق بوده اند

  

    مبارزه شيميايي-10

 كش عمومي در ميزان مصرف بسيار كم استفاده از علف-10-1
، 30سي در هكتار در سه نوبت به ترتيب  سي50انداپ به ميزبان استفاده از ر

   روز پس از انتقال نشاء به مزرعه 50، 40
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 53به ميزان )  75WGسولفوسولفورون  ( استفاده از علفكش آپيروس -10-2

مانده سم در خاك قبل  اما بايد باقي، روز پس از انتقال نشاء20تار در هك گرم در

   .بررسي شود تا از حد مجاز بيشتر نباشد)  گندممانند(از كشت بعدي 

 : هاي تدخيني استفاده از علفكش-10-3
 واپام به ميزان علف كشتوان ازهاي تدخيني ميبراي استفاده از علفكش

 20- 25تزريق سم در عمق  ليتر درهكتار و به كمك ماشين مخصوص 1000

ي بعد از كاربرد سم واپام آبيار. فرنگي اقدام كرد قبل از كشت گوجهيمترسانتي

جاليز بسيار زياد  مواردي كه تراكم گل در. در افزايش تاثير آن ضروري است

  . تواند زمين را تا حدي به وضعيت اوليه برگردانداست ضدعفوني مي
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