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 در منطقه جیرفت(Orobanche cernua) بررسی اثر آفتابدهی خاک در کنترل انگل گل جالیز 

 
 3یز سورانیفرانگ  و 1، فرناز فکرت2، محمد روزخش1ذبیح اهلل اعظمی ساردویی

 

 استادیار و مربی، عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت.1
 مدرس مدعو گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت .2

 .دانشگاه جیرفت دانشجوی کارشناسی رشته گیاهپزشکی.3
f.922882013@gmail.com 

 

سيکل  شود. مي گياه چندين به هنگفتي هاي خسارت باعث که است جهاني گسترش اب انگل گياه يک ،spp Orobanche جاليز، گل

زندگي گل جاليز به علت نداشتن کلروفيل به طور کامل وابسته به گياهان عالي است. اين گياه انگل از طريق هوستوريوم خود کربن، آب و 

ارتباط مستقيم با ميزبان، بقا در خاک و تعداد زياد بذور ريز بسيار بدليل کنترل گل جاليز  مواد غذايي خود را از ميزبان بدست مي آورد.

يکي از  باشد.مي .cernua Oمزارع  و گلخانه هاي زير کشت محصوالت جاليزي در منطقه جيرفت آلوده به گل جاليز باشد. مشکل مي

تابستان استفاده از روش آفتاب دهي خاک است. لذا راه هاي عملي کنترل اين انگل در مناطق گرم و پر آفتاب مانند جيرفت، در طول فصل 

آزمايش به منظور باال بردن کارآيي اين روش، فاکتور هاي مختلفي از جمله نحوه پوشش، عمق هاي مختلف، زمان آفتاب دهي بصورت 

فت جمع آوري و شناسايي گونه هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. ابتدا گل جاليز اکوتيپ منطقه جيرفاکتوريل در قالب طرح بلوک

تابستان سال اي در خاک قرار داده شدند. عمليات آفتابدهي خاک در بذور گل جاليز در کيسه هاي پارچهانجام گرفت. بمنظور تبادل حرارت، 

دو اليه، يک  انجام گرفت. تيمار هاي آزمايش شامل پوشش خاک با پالستيک شفاف يک اليه، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه جيرفت 1393

سانتي متري از سطح خاک و  در زمانهاي مختلف به  25و  15،  5اليه + کود مرغي و شاهد )بدون پوشش پالستيک( در اعماق مختلف 

ي شد. در پايان آزمايش به منظور ارزيابي تاثير آفتابدهي بر قوه ناميه بذور، کيسه هاروز در ماه هاي تير و مرداد انجام  60و  40،  20مدت 

حاوي بذر گل جاليز جمع آوري و سپس با خاک استريل شده گلدان ها مخلوط شدند.  بذر گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا در گلدانهاي يک 

روز در شرايط گلخانه نگهداري شدند. در پايان آزمايش تعداد بوته هاي گل جاليز بيرون آمده  120کيلو گرمي کشت شد و گلدانها به مدت 

هاي تعداد گرهک هاي چسبيده به ريشه، ارتفاع و وزن خشک گل جاليز ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که استفاده از مالچ از سطح خاک،

اي نسبت به شاهد کاهش داد. بيشترين تعداد بوته گل جاليز در سطح شاهد )بدون پوششي مذکور، گل جاليز را به طور قابل مالحظه

روز( مشاهده شد، اما در سطوح مالچ پلي اتيلن  60و  40، 20سانتيمتر (و زمانهاي مورد آزمايش ) 25و  15، 5پالستيک( در تمامي اعماق )

روز به طور کامل بذرهاي گل جاليز  در مقايسه با شاهد  60و 40سانتيمتري در مدت زمان15و  5يک اليه شفاف و دواليه شفاف در اعماق 

ترل گل جاليز پوشش خاک با يک اليه پالستيک شفاف مقرون به صرفه و قابل پيشنهاد به زنده ماني خود را از دست دادند. لذا جهت کن

 کشاورزان اين منطقه مي باشد.
 

 ماني.اتيلن، زندهدهي، گل جاليز، مالچ پلياي کليدي:  آفتابهواژه
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