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 چکیده
در دو شهرستان بندرترکمن و  یآزمایشجالیز، گل هرزدر مزارع کلزای آلوده به علف1397-98 زراعیدر سال 

اس و جی، تراپر، آر50نوع رقم کلزا )هایوال 4گالیکش از توابع استان گلستان انجام شد. در این آزمایش 

لیتر در هکتار بالفاصله بعد  کش بوتیزان استار دو نیمعلف -1) کشیآگامکس( تحت تاثیر ترکیبات مختلف علف

بوتیزان استار +  -2میلی لیتر در هکتار،  60کش رانداپ به میزان از کشت و قبل از سبز شدن محصول + علف

کش ترفالن دولیتر در هکتار بالفاصله قبل از کشت و مخلوط علف -3میلی لیتر در هکتار،  600لونترل به میزان 

جالیز بدون اعمال تیمار و تیمار آلوده به گل قرار گرفتندالن + لونترل( کش ترفعلف -4با خاک + رانداپ، 

نمره و  بندرترکمن کش نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج این بررسی نشان داد که در شهرستان علف

شدت آلودگی به  تر از سایر ارقام بود. در شهرستان گالیکش نمره وپایین جالیز در رقم تراپرشدت آلودگی به گل

ترین کشی تیمار ترفالن + رانداپ پایینجالیز در رقم آگامکس باالتر از سایر ارقام بود. از بین تیمارهای علفگل

 داشت.جالیز را ترین ارتفاع بوته گلجالیز و کمترین تعداد بوته گلی آلودگی، کمنمره

 .کانوال ،اهرز انگل، کلزکش، علف، رقم، علفتحملهای کلیدی: واژه
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 بیان مسئله
هاست که در بخش های کشور در بخش کشاورزی است و سالترین استاناستان گلستان یکی از مطرح

است. در بیست سال گذشته های روغنی، رتبه اول سطح زیرکشت و تولید را در کشور به خود اختصاص دادهدانه

است. در ستان تولید شدهدرصد از تولید و سطح کشت کلزا کشور در استان گل 40درصد از کل سویا و  60حدود 

تن در هکتار میزان تولید آن  2هکتار بوده است و با عملکرد  83720سطح زیر کشت کلزا 1397-1398سال 

 (.1399تن گزارش شده است )احمدی و همکاران، 168000

 بر ولی شودمی دیده مزارع در زیبا هایگل صورتبه( .Orobanche sp)علمی  با نام جالیزگل انگلی گیاه

 گیاهان ریشه با قوی ارتباط برقراری علتبه جالیزگل. دارد انگلی زندگی جالیزی و زراعی گیاهان ریشه روی

 آن مرگ نهایتاً و پژمردگی عملکرد، و رشد کاهش سبب میزبان گیاه از غذایی مواد و آب جذب با زراعی،

درصد متغیر بوده، در  100کاهش عملکرد بر حسب شدت حمله این انگل به گیاه میزبان از پنج تا  .شودمی

(. مشکل عمده 1382کنند )مین باشی، دلیل شدت آلودگی زمین کشت شده را رها میبرخی موارد کشاورزان به

های زیرزمینی آن شود که قسمتانگل هنگامی بر روی خاک ظاهر می جالیز این است که، اینمبارزه با گل

های این انگل طیف وسیعی از گیاهان موجود در اند. میزبانخسارت قابل توجهی را به گیاه میزبان وارد کرده

، فرنگی، بادمجانتوان به کلزا، آفتابگردان، گوجهگردند که از جمله آنها میالگوی کشت استان را شامل می

تاکنون در بیش از سه هزار هکتار از اراضی زیرکشت کلزا استان آلودگی  زمینی، حبوبات و غیره اشاره کرد.سیب

 است. جالیز مورد تایید قرار گرفتهبه گل

های های پیش رو در مدیریت علفهای هرز یکی از راهطورکلی شناسایی و کاربرد ارقام متحمل به علفبه

تـرین راهکـار مـدیریت عنـوان مهـمهای هرز انگلی نیز تحمل ذاتی بـهسـاز است و در مورد علفهـرز مسـأله

هایی نیـز در ایـن ارتبـاط مطالعــاتی در محصــوالت مختلــف انجــام شــده اســت و ژنوتیپ. آنهـا اسـت

فرنگـی، هشـت مورد بررسی گوجه رقم 100از بـین (1993) براساس مطالعات پارکر و ریچـز. انـدمعرفـی شـده

( 2012آپاریسیوو همکاران ) -فرناندزاسـت. گزارش شـده (O.ramosa) الیزجرقـم بـا مقاومـت نسبی به گل

های مهم کنترل گل جالیز در مزرعه زنی یکی از راهنشان دادند که ظرفیت پایین رقم در القاء گل جالیز به جوانه

هایی که میزان پالسم( در باقال نشان داد که ژرم2014و همکاران ) آپاریسیو -ندزباشد. همچنین نتایج فرنامی

 دهند. جالیز نشان میکنند مقاومت بیشتری به گلکمتری استریگوالکتون ترشح می

هرز و امکان سریع گسترش آن در زراعت کلزا و امکان انتقال آن به سایر محصوالت بنابر اهمیت این علف

جالیز و بررسی امکان کنترل شیمیایی آن العمل ارقام مختلف کلزا به آلودگی به گلبررسی عکس زراعی استان،

 ناپذیر است.امری ضروری و اجتناب
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 )راهکار( معرفی دستاور 
و همچنین جالیز به آلودگی گلاستان گلستان در  کلزا ارقام ترینپاسخ مهمارزیابی منظـور این بررسی به

در دو مزرعه کلزای  1397-98جالیز در سال زراعی کشی در کنترل گلکارآیی ترکیبات مختلف علفبررسی 

جالیز در دو شهرستان بندرترکمن و گالیکش انجام شد. الزم به ذکر است که این مزارع از آلوده به علف هرز گل

که آلودگی تقریباً یکنواخت به مربع متر 3000سال گذشته رصد و در هر مزرعه قطعه زمینی به مساحت تقریبی 

 جالیز داشت برای انجام این بررسی انتخاب شدند.گل

 کشیترکیب علف 4اس و آگامکس( تحت تاثیر جی، تراپر، آر50نوع رقم کلزا )هایوال 4در این آزمایش 

صول + کش بوتیزان استار دو و نیم لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشت و قبل از سبز شدن محعلف -1)

میلی لیتر در هکتار،  600بوتیزان استار + لونترل به میزان  -2میلی لیتر در هکتار،  60کش رانداپ به میزان علف

کش ترفالن + علف -4کش ترفالن دو لیتر در هکتار بالفاصله قبل از کشت و مخلوط با خاک + رانداپ، علف -3

 کش نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.ن اعمال تیمار علفجالیز بدولونترل( واقع شدند و تیمار آلوده به گل

روز بعد  20های رانداپو لونترل هرکدام در دو مرحله، یکی در مرحله رزت و دومی کشدر همه تیمارها علف

تکرار انجام شد.  3آزمایش در شهرستان بندرترکمن در پنج تکرار و در شهرستان گالیکش در  استفاده شدند.

متر در نظر گرفته شد. هر کرت آزمایشی از نظر طولی به دو قسمت تقسیم شد. قسمت  5/2×10کرت ابعاد هر

ها اعمال شد و در قسمت پایین آن تیمارعنوان شاهد آن کرت در نظر گرفتهباالیی هرکرت سمپاشی نشده و به

 ه شد و سپس، ابتدا نقشه طرح پیادپس از نرم کردن خاک کشی،علف تیمارهایاجرای جهت شدند. 

صورت کیلوپاسکال به 250و فشار  بادبزنی نازل با مصرف، بعد از کالیبره کردن سمپاش پشتیهای خاککشعلف

 تیمار .شدندسانتیمتر با خاک مخلوط  10تا  7 یکنواخت در سطح مزرعه پخش و به وسیله دیسك به عمق

ردیف و سایر عملیات کاشت، تراکم، فاصله  .رفتنگ قرار شیمیائی کنترل یا وجین مورد هیچ شرایطی تحت شاهد

 5در آماربرداری اول، در هر کرت  هاجهت بررسی اثر تیمارداشت و برداشت طبق عرف منطقه صورت گرفت. 

چنین تعداد و جالیز تعیین و همهای کلزا به گلنمونه کلزا بطور تصادفی تهیه و شدت و درصد آلودگی بوته

های کلزا شمارش و اندازه گیری شدند. در آماربرداری دوم، تعداد لیز ظاهر شده در پای بوتهجاهای گلارتفاع بوته

متر در هر کرت شمارش و سپس کف برشده و پس از قرار دادن در  5/0×5/0جالیز در یك کوادرات های گلبوته

کلزا با حذف اثرات  عملکرد نهاییبرای شد.  گیریاندازهخشك آنها ساعت، وزن 72درجه به مدت  75آون 

 وحاشیه )دو ردیف کناری و نیم متر از باال و پایین کرت( دو کادر یك متر مربعی از وسط هر کرت برداشت 

و  20در دو نوبت  بودکروز در برگ نسوزی و که شامل گیاه کلزاارزیابی کیفی گیری شد. اندازهن آعملکرد دانه 

پاشی در روز پس از سم 30و  20ت و قبل از سبز شدن و های قبل از کشکشت در تیمارروز پس از  30

  د.شجام تیمارهای پس از سبز شدن ان
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جالیز در مشاهده اول نمره آلودگی، شدت آلودگی به گل بندرترکمنبر اساس نتایج این بررسی در شهرستان 

وع رقم کلزا و همچنین داری تحت تاثیر نطور معنیجالیز و همچنین ارتفاع بوته کلزا بهو تعداد بوته گل

جالیز تنها تحت تاثیر رقم قرار گرفت و تحت تاثیر نوع کشی واقع شد، ولی ارتفاع بوته گلتیمارهای علف

جالیز و کمترین تعداد و ارتفاع ترین شدت آلودگی به گلی آلودگی و کمترین نمرهکش واقع نشد. پایینعلف

هـای در بررسی تحمـل ژنوتیـپ( 1397ایزدی و همکاران )ایج نت جالیز در رقم تراپر مشاهده شد.بوته گل

آباد از قابلیـت پارازیتـه که در بین ارقام مـورد مطالعـه خربزه، ژنوتیپ جیم نشان دادجالیز خربزه به گل مختلف

 برخوردار است.  جالیزگل نسبت بهتحمل نسبی باالتری و همچنین شدن باال 

داری نسبت به شاهد کاهش دادند جالیز را به طور معنیکشی درصد آلودگی به گلعلفتمامی تیمارهای 

طور داری مشاهده نشد. ارتفاع بوته کلزا در تمامی تیمارها بهاختالف معنی ولی بین تیمارهای مختلف از این نظر

+ رانداپ و ترفالن + لونترل ترتیب در تیمارهای ترفالن داری کمتر از شاهد بود و کمترین ارتفاع بوته بهمعنی

  .مشاهده شد

جالیز، وزن تر و وزن جالیز، تعداد بوته گلترکمن، شدت آلودگی به گلدر مشاهده دوم در شهرستان بندر

جالیز تحت تاثیر نوع رقم داری تحت تاثیر نوع رقم کلزا واقع شد ولی ارتفاع بوته گلطور معنیجالیز بهخشك گل

نشان دادند که بین  جالیز( در بررسی مقاومت ارقام مختلف آفتابگردان به گل2016همکاران )واقع نشد. لوآرن و 

داری وجود ندارد. همچنین نتایج ایشان نشان دادکه هیچ ژنی جالیز همبستگی معنیارتفاع بوته و مقاومت به گل

های مقاومت هنوز ر مکانیسمهای مولکولی درگیر ددر زمینه مقاومت به گل جالیز کلون نشده است و مکانیسم

 اند.ناشناخته مانده

ترین ارتفاع بوته جالیز، کمترین تعداد بوته گلجالیز، کمترین شدت آلودگی به گلدر مرحله دوم نیز کم

آپاریسیوو  -(. فرناندز4و  3رقم تراپر مشاهده شد ) شکل  جالیز درترین وزن تر و وزن خشك گلجالیز، کمگل

های مهم کنترل زنی یکی از راه( نشان دادند که ظرفیت پایین رقم در القاء گل جالیز به جوانه2012همکاران )

( در باقال نشان داد که 2014و همکاران ) آپاریسیو -باشد. همچنین نتایج فرناندزگل جالیز در مزرعه می

 دهند. جالیز نشان میبه گلکنند مقاومت بیشتری هایی که میزان کمتری استریگوالکتون ترشح میپالسمژرم

یك از صفات مورد بررسی تحت تاثیر تیمارهای مختلف  جالیز هیچدر این مشاهده، بجز ارتفاع بوته گل 

استار + لونترل کاهش داری توسط تیمار بوتیزانطور معنیجالیز بههای گلکشی واقع نشدند. ارتفاع بوتهعلف

  .یافت
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جالیز اول درصد آلودگی، شدت آلودگی، تعداد بوته و ارتفاع بوته گلدر شهرستان گالیکش در مشاهده 

 .ترین مقدار تمامی صفات یاد شده در رقم تراپر بودداری تحت تاثیر تیمار رقم قرار گرفت. کمطور معنیبه

ظاهر شده  جالیزهای گلبیشترین ارتفاع بوته کلزا نیز در این رقم مشاهده شد. در این زمان مجموع ارتفاع بوته

بود.  RGSو  50درصد کمتر از ارقام آگامکس، هایوال 77و  93، 94ترتیب های کلزا رقم تراپر بهدر پای بوته

 کشی واقع نشد.کدام از صفات مورد بررسی تحت تاثیر تیمارهای علفهیچ

داری عنیطور مجالیز بهدر شهرستان گالیکش در مشاهده دوم تعداد بوته، وزن تر و وزن خشك بوته گل

جالیز کشی واقع شد. بیشترین تعداد بوته، وزن تر و وزن خشك بوته گلتحت تاثیر تیمار رقم و تیمارهای علف

ترین عملکرد دار داشت. کمطوری که با سایر ارقام اختالف معنی( به2و  1در رقم آگامکس مشاهده شد )شکل 

ترین تعداد بوته، وزن تر و وزن خشك مشاهده دوم( کم دانه کلزا نیز در این رقم مشاهده شد. در این مرحله )

مشاهده شد، هرچند از نظر تعداد بوته گل جالیز با رقم تراپر و از نظر وزن تر و وزن  RGSجالیز در رقم بوته گل

  .و تراپر در یك گروه آماری قرار گرفتند 50خشك گل جالیز با دو رقم هایوال

بیشترین عملکرد دانه کلزا در رقم تراپر مشاهده شد. رقم تراپر در بازدید اول آلودگی بسیار کمتری نسبت  

جالیز در این رقم نسبت به سایر ارقام دیرتر رسد آلودگی به گلعبارتی به نظر میبه سایر ارقام نشان داده بود به

 جالیز نسبت داد.تاخیردر آلودگی آن به گل است. شاید بتوان افزایش عملکرد این رقم را بهرخ داده

 

 
 کلزا رقم آگامکس بدون کنترل شیمیایی-1شکل
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 کلزا رقم آگامکس با تیمار ترفالن قبل از کشت + دو بار رانداپ-2شکل

 

 
 کلزا رقم تراپر بدون کنترل شیمیایی-3شکل
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 داپکلزا رقم تراپر با تیمار ترفالن قبل از کشت + دو بار ران-4شکل

 

جالیز مصری نشان دادند که ارقام فرنگی به گلگوجه ارقامگری تحمل ( در غربال1396شوربایی و همکاران )

هیبرید زمان و هیبرید  ،Vان، پرایمو، هیبرید پتوپرایدجیارقام کالتر و ارقام حساسو مارکونی  GS15 اوربانا و

جالیز برخوردار بودند، کمترین میزان یی در مواجهه با گلالکه از قابلیت پارازیته شدن باسوپرست با وجودی

اولین واریته آفتابگردان مقاوم  جالیز به خود اختصاص دادند.های هوایی و ریشه را در حضور گلکاهش وزن اندام

های متحمل آفتـابگردان که ژنوتیپدهدها نشان می. بررسیمعرفــی شــده اســت 1912در سال  جالیزبه گل

هـا ضخیم شدن دیواره سلولی، شوند. در ایـن ژنوتیـپجالیز میدهی گلعـث نکـروزه شـدن انگل و کاهش گلبا

هـای تحمل بسته شدن آوندهای چوبی و تقسیم سلولی در پارانشیم پوست و آوندهای آبکـش از مکانیسـم

  .استآفتابگردان ذکر شده

 استار + رانداپ و تیمارترفالن + رانداپبررسی تیمار بوتیزانبطور کلی در این تحقیق از بین تیمارهای مورد 

جالیز سبب شدند. بیشترین عملکرد دانه کلزا نیز در تیمار ترفالن + رانداپ بیشترین کاهش را در تعداد بوته گل

کش با علفدر گوجه  جالیز مصرینترل گلک ( در بررسی امکان1390مشاهده شد. تکاسی و همکاران )

کش جالیز گردید ولی دزهای باالی این علفنشان دادند که همه دزهای گلیفوسیت سبب کاهش گل گلیفوسیت

جالیز و ایمنی های ایشان بهترین نتایج با در نظر گرفتن کنترل گلدر بررسی فرنگی شد.سبب خسارت به گوجه

روز  14گلیفوسیت با فاصله زمانی گرم در هکتار از ماده موثره  60گرم و 40میزبان، دو بار و سه بار کاربرد دز 

 بین هر دو مرحله سمپاشی بود. 
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جالیز که بیشترین تعداد بوته، وزن تر و وزن خشك بوته گلدر این بررسی تیمار ترفالن + لونترل با وجودی

اثر این تواند به داری نسبت به شاهد بیشتر بود که این موضوع میطور معنیرا داشت ولی باز هم عملکرد آن به

 جالیز نسبت داده شود.های هرز به غیر از گلتیمار در کنترل سایر علف

جالیز در نمره و شدت آلودگی به گل بندرترکمن طورکلی نتایج این بررسی نشان داد که در شهرستان به

 رقم آگامکسجالیز در تر از سایر ارقام بود. در شهرستان گالیکش نمره و شدت آلودگی به گلرقم تراپر پایین

ی آلودگی، کمترین ترین نمرهکشی تیمار ترفالن + رانداپ پایینباالتر از سایر ارقام بود. از بین تیمارهای علف

 جالیز را دارا بود.جالیز و کمترین ارتفاع بوته گلتعداد بوته گل

 های ترویجیتوصیه
کش ترفالن )قبل از لیتر در هکتار علف 2-5/2سمپاشی مزارع کلزا که سابقه آلودگی به گل جالیز دارند با  -

 کشت مخلوط با خاک(

 از کشت و قبل از سبز شدن کلزا  هکتار بالفاصله بعد لیتر در 2استار با دز سمپاشی با سم بوتیزان -

 روز بعد 20سی در هکتار یك بار در اواخر رزت و دیگری سی 60 کش رانداپ با دزدو بار سمپاشی با علف -

 .اده از ارقام کلزای مقاوم یا متحمل به گل جالیزاستف -

 

 سپاسگزاری

گیاهپزشکی مرکز تحقیقـات تحقیقات همکـاران محترم بخش کلیه هـای وسیله از زحمـات و تـالشبدین

گلستان، جناب آقای مهندس محمدرضا عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان کشاورزی کـشاورزی استان 

خاتون احمدی ای، نجمهها مهندس مهری ضیغمی، زهره انصار، مارال کلته، عفت زوارهخانم گلستان، سرکار

مهتاب فیضی، مریم عسگری و آقایان مهندس محمدعلی کاظمی، فرید عبادتی کارشناسان حفظ نباتات 

 .شودصـمیمانه تـشکر و قـدردانی میهای مختلف استان گلستان شهرستان

 منابع 
-98. آمار نامه کشاورزیسال زراعی 1399.آرزو ،کاظمیان. وه ،عبدشاه .،، حاتمی، ف.ح ،عبادزاده.، احمدی،ک

ریزی و اقتصادی، مرکز هوزارت جهادکشاورزی، معاونت برنامانتشارات  .جلد اول: محصوالت زراعی.1397

 .81. ص فناوری اطالعات و ارتباطات

( .Cucumis melo L) بررسی تحمل ژنوتیپهای خربزه. 1397 .، عآبادیو شمس، م.عنابستانی .،ایزدی دربندی، ا

نشریه تولید و فرآوری محصوالت  . (.Orobanch aegyptiaca L) جالیز مصریبه علف هرز انگلی گل

 .135-144،صفحات 1397زراعی و باغی سال هشتم / شماره دوم / تابستان 
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کنترل گل جالیز . 1390تکاسی، س.، بنایان اول، م.، رحیمیان مشهدی، ح.، قنبری، ع. و کازرونی منفرد، ا.

کش گلیفوزیت. با علف (Lycopersicon esculentum)در گوجه (Orobanche aegyptiaca) مصری

 .629-632، صفحات 1390چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران. خوزستان، شهریور 

 فرنگیهای گوجهغربالگری ارقام و توده. 1396، ع. گنجعلی ، م. ح. وراشد محصل ، ا.،ایزدی دربندی ، م.،شوریابی

(Lycopersicon esculentum L. )مصری جالیزآلودگی گل نظر میزان تحمل از 

(Orobanche aegyptiaca pers.) صفحات،9،جلد2شماره مجله پژوهش علفهای هرز، ،در شرایط گلخانه 

62-53. 
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