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 مقدمه

 
 بنام آنكه جان را فكرت آموخت

 
علف هاي هرز از جمله موانع توليد در كشاورزي محسوب شده عالوه بر كميت 

علف هرز، گياهي . محصوالت كشاورزي به كيفيت آنها نيز خسارت وارد مي نمايند
 اين طريق از نظر كشاورزي و هدف توليد ناخواسته در زمان و مكان خاص است و به

 چاودار را در مزرعه گندم و يا تاجريزي را در مثال يوالف ووان اهميت مي يابد به عن
مي بايستي توجه داشت كه علف . مزرعه سيب زميني علف هرز به حساب مي آورند
 ها گياهان ناخواسته در كنار جاده. هاي هرز فقط در اراضي كشاورزي رشد نمي كنند

كنار ريل راه آهن وفضاي سبز علف هرز بوده و مي بايستي  ،گذرگاه ها باند فرودگاه،
پس ممكن است علف هاي هرز را گياهاني دانست كه خسارت آنها . با آن مبارزه شود

 باشيم اگر بخواهيم تعريف جامعي از علف هرز داشته .به انسان بيش از سودشان باشد
 و مزارع داخل در انسان دخالت بدون و ناخواسته طور به كه گياهاني از است عبارت

ان هايي كه به نحوي مورد بهره برداري انسان قرار مي گيرند، مي رويند و رقيبي مك
سرسخت براي گياهان كشت شده و عامل مخرب در مكانهاي غير كشاورزي محسوب 

ينه ترين كنترل علف هاي هرز به اندازه كشاورزي قدمت دارد و از پر هز .مي شود
مهمترين روش )  انساني(در گذشته استفاده از نيروي كارگر . عمليات كشاورزي است 

در كنترل علف هاي هرز بوده است اما سالهاست كه كنترل علف هاي هرز بيشتر توسط 
مواد شيميايي يا علف كش ها صورت مي گيرد و امروزه توجه اصلي معطوف روشهاي 

شناخت بيولوژي و . قي علف هاي هرز مي باشدمديريتي و بخصوص مديريت تلفي
راههاي مبارزه با علف هاي هرز يكي از شاخه هاي مهم علوم كشاورزي بوده و در 
سطح كارشناسي اين رشته ها يك درس مهم و در دوره كارشناسي ارشد و دكتري يك 

  رشته مستقل محسوب مي گردد

 سرفصل هاي اين درس كتاب حاضر بر اساس نياز درسي دوره كارشناسي و طبق
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مديريت علف هاي «و » شناخت علف هاي هرز«بخش مجزاي  گرد آوري شده و به دو
تقسيم بندي گرديده است و اطالعات مفيدي را در خصوص ويژگي هاي علف » هرز

هاي هرز، كنترل علف هاي هرز و خصوصيات علفكش ها در اختيار خوانندگان گرامي 
 آورده هرز هاي علف مديريت بخش در كه مفصلي اتتوضيح با البته  .قرار مي دهد

» علف كش ها«ده بخشي از نياز درسي دوره هاي كارشناسي ارشد اين رشته دربخش ش
اميدواريم مطالب گردآوري شده . نيز برآورده مي شود» مديريت علف هاي هرز«و 

عزيز در براي كليه مرتبطين با كشاورزي اعم از كشاورزان و باغ داران و دانشجويان 
از نظرات . مقاطع تحصيلي مختلف و ساير عالقمندان مورد استفاده مفيد قرار گيرد

سازنده اساتيد ارجمند و صاحب نظران در زمينه بهبود اين اثر در چاپ هاي بعدي و 
 .رفع اشتباهات احتمالي استقبال نموده، صميمانه سپاسگزاري مي نماييم

ن مهندس عيدي زاده و زهير يعقوبي اشرفي و مولفان از همكاري مفيد و موثر آقايا
 سركار خانم مهندس صديقه صادقي در شكل گيري اين اثر تشكر و قدرداني مي

  .نمايند

  
 يوسفي جواد –فرشاد ابراهيم پور 

 

 





 

 

 

 فصل اول  

 هاي هرزمعرفي و شناسايي علف

  اهداف
 :شوددر پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

 هاي هرزختلف علفبندي مطبقه
 هاي هرز ايرانآشنايي با برخي از علف

 مقدمه
زراعت به كليه فعاليتهايي گفته مي شود كه توسط انسان انجام مي شود و هدف آن 
توليد غذا به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انسان است به نحوي كه عالوه بر استفاده 

امروزه ). كشاورزي پايدار(حفظ شود از منابع موجود، اين منابع براي نسلهاي بعدي 
افزايش سطح محصول به داليلي مانند محدود بودن آب و اراضي با پتانسيل زراعي، 
محدود بودن مكانيزاسيون و همچنين زمين هايي كه به هيچ وجه قابل كشت نيستند و  
روش مناسبي نيست لذا بايد تمام تالش خود را در جهت افزايش عملكرد در واحد 

مهمترين اين روش ها عبارتند از حفظ نباتات شامل مبارزه با علفهاي هرز، . بكنيمسطح 
ها و آفات است همچنين روش هاي به زراعي و استفاده از ارقام  مبارزه با بيماري

در اين كتاب سعي شده است كه مهمترين . اصالح شده كمك زيادي به ما خواهد كرد
 .ر ايران به صورت اجمال و مفيد آورده شود شناخت و كنترل علف هاي هرز دهاي راه

 تعريف علف هرز
علف هرز گياه خاصي نيست كه به طور مشخص و ذاتي علف هرز باشد، بلكه به دليل 
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را زيان انسان و خواسته هاي اوست از طرف انسان اين نام خصوصيات خاصي كه به 
ا آن دست به علف هرز از مهمترين موضوعاتي است كه بشر همواره ب. گرفته است

 زراعي وارد گريبان بوده است و همواره خسارت هاي زيادي را به انسان و محصوالت
 نامحسوس خسارت هاي وارد شده توسط اين موجودات به صورت نسبتاً. مي سازد

وارد مي گردد، چرا كه بذر هاي خود را به آرامي در هر جا كه مي خواهند پراكنده مي 
تعاريف زيادي از علف هرز وجود دارد و به طور  .ه مي دهندنمايند و به رشد خود ادام

 علف هاي هرز گياهاني نسبتاً: كلي مي توان اين جمله را در مورد آنها بيان نمود كه
مقاوم هستند كه نسبت به شرايط مختلف سازگاري مي يابند و در محل هاي نا 

اهش كمي و كيفي خواسته مي رويند، هم چنين موجب افزايش هزينه هاي توليد و ك
گل مريم در ميان مزرعه زنبق علف هرز به حساب  اين تعريفربناب. محصول مي گردند

 .مي آيد و بايستي در مورد آن تمهيدات الزم انديشيده شود

 : مبدا و منشاء علف هرز
انسانها به همان اندازه كه در تغيير ارزشهاي كمي و كيفي محصوالت زراعي نقش 

از دوران قبل از . يرات تدريجي علفهاي هرز نيز دخالت دارندمهمي دارند، در تغي
بدين . اند تاريخ، يخچالها مهمترين عامل دگرگوني سيماي پوشش گياهي كره زمين بوده

هايي هستند كه در مناطق ايجاد  ترتيب قسمت اعظم علفهاي هرز نواحي معتدل گونه
 ديگر از عوامل مهمي است كشاورزي يكي. اند شده به علت يخبندانها، گسترش يافته

تر از يخبندانها ، موجب آشفتگي و دگرگوني  اي سريع تر به شيوه وسيع كه در سطح
دهد قبل از  بسياري از گياهان كه امروزه علفهاي هرز را تشكيل مي .محيط شده است

 همراه با گياهان زراعي اند و احتماالً زندگي روستانشيني و آغاز كشاورزي وجود نداشته
هاي كشت شده  اند، چنانكه در بعضي موارد از اجداد و نياكان واقعي واريته جود آمدهبو

بدين معني كه بعضي از گياهان زراعي امروز، ممكن است حاصل . آيند به شمار مي
 .و تكامل علفهاي هرز باشند تغيير

 چرا علف هرز داريم؟
 با شرايط اقليمي انسان در بعضي مناطق مجبور شده است كه كار كشاورزي خود را

از اين رو در بعضي مناطق يا نوارهاي جغرافيايي ما فقط محصوالت . منطقه سازش دهد
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توانايي سازگاري و تطابق گياهان . شوند معيني نظير ذرت، گندم، برنج و ميوه كشت مي
از اينرو جاي ترديد است كه . مي بوده استوهاي ب  كمتر از گونهزراعي با محيط غالباً

  زراعي بتوانند بدون كمك و دخالت انسان مدت زيادي در يك محيط دوامگياهان
علفهاي هرز كه سازش بيشتري با محيط دارند به سرعت رشد كرده تمام مزارع  .آورند

بنابراين يكي از علل . گردند كنند و موجب از بين رفتن گياهان زراعي مي را اشغال مي
بعضي از روشهاي .  با محيط استآنهام تسلط علفهاي هرز به گياهان زراعي سازش ك

سازند بدين  فراهم مي كشاورزي نوين، زمينه گسترش و نفوذ علفهاي هرز را بيشتر
شود كه در فواصل باقي  خطي گياهان زراعي سبب ميدراز مدت صورت كه كاشت 

 .هاي ديگر گياهي باشد مانده و بدون گياه، محيطي مناسب براي اجتماع و نفوذ گونه
گردد گياه زراعي آنطور كه بايد و   در مزارعي كه گياه زراعي خاصي كشت ميغالباً

توان گفت  در اين موارد مي. شود شايد موفق به بهره برداري كامل از امكانات كشت نمي
اي خاص است كه فقط قادر به بهره داري از آب و  كه هر گياهي داراي سيستم ريشه

 گندم داراي ريشه افشان بوده و باشد مثالً اك ميمواد غذايي موجود در طبقه معين از خ
آورد در صورتي كه كاهو و  مواد غذايي مواد را از طبقات سطحي زمين بدست مي

 .كنند ق خاك مواد غذايي الزم را تهيه مييهويج با دارا بودن ريشه راست از قسمت عم
ز گياهان زراعي ها در بعضي ا  كوتاه بودن دوره نمو و گسترش كم و محدود ريشهضمناً

نيز از عوامل ديگري هستند كه بهره برداري از امكانات زمين و كشت را دچار اشكال 
سازند و چه بسا همين موضوع موجب كندي نمو برگها شده و در نتيجه گياه نتواند  مي

در چنيني حاالتي علفهاي . از آفتابي كه در دسترس دارد به اندازه كافي استفاده نمايد
بعضي از علفهاي هرز رشد و نموي . د به راحتي از اين منبع استفاده نمايدهرز قادرن

هاي گياهان زراعي  هاي آنها همزمان با دانه بطوري كه دانه، همانند گياهان زراعي دارند
شوند مانند بعضي  شوند و در موقع كشت نيز همراه با آنها كاشته مي رسند و درو مي مي

رويند  ميبرنج و ارزن ، گندمي گياهان زراعي مانند ذرت، هاي ني كه در زراعتها واريته
در حالي كه دوره خواب . رسد هايشان همزمان با آنها مي و نظير آنها رشد كرده و سنبله

       .ستديگر گياهان زراعي ااين علفهاي هرز بيش 

 شناسايي علف هاي هرز
 شگفت آوري تشكيل شده با توجه به اينكه هر گياه به نوبه خود از ساختار پيچيده و
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است كه در آن هزاران فرايند حياتي با نظم و ترتيب معين به انجام وظيفه مشغولند 
هاي كشاورزي مربوطه به خوبي شناخته شوند و  بايستي اين ساختارها و فرايند در بوم

 فقط در اين صورت است كه .نقاط حساس و متمايز آنها به خوبي مشخص شود
هاي هرز را فراهم كرد و به گياهان زراعي مورد   كنترل و مهار علفهاي توان زمينه مي

بنابراين، با توجه به مزمن بودن خسارت علف . عالقه فرصت رشد و بالندگي بخشيد
هرز در تمام مراحل رشد و نداشتن عاليم واضح مانند آفات و بيماريها اين رقيب 

از طرفي براي .  مي گيردسرسخت همواره از طرف كشاورزان كمتر مورد توجه قرار
انتخاب بهترين راه مبارزه بايد فاكتورهاي شناخت علفهاي هرز را بدانيم كه در ادامه به 

 .   برخي از مهمترين آنها اشاره مي شود

   :خسارت اقتصادي علف هاي هرز 

خسارت علف هاي هرز در مزارع غالت    آزمايش ها و برآوردهاي انجام شده، طبق
و در ساير زراعت ها به مراتب بيشتر از مزارع غالت   %25 متوسط ساليانه ايران به طور

به طور كلي برخي از خسارات مختلف علف هرز را  .)2001زند و همكاران،  (است
  . مي توان به صورت ذيل طبقه بندي نمود

 علف هاي هرز مقدار قابل توجهي آب را كه بايد به مصرف گياهان :مصرف آب )1
وجود علف هاي هرز در كف و كنار جوي ها . د مصرف مي كنندزراعي برسد خو

 نفوذ بيشتر آب در ازنتيجه  حركت آب و در كند شدنباعث  عالوه بر مصرف آب،
 .جلوگيري مي كند  در واحد سطحزمين

 علف هاي هرز براي جذب مواد غذايي خاك قابليت زيادي :مصرف مواد غذايي )2
 خردل  مثالً.از گياهان زراعي استقدرت جذب اغلب آن ها قوي تر . دارند

نيتروژن و فسفر را چهار برابر گندم در ساختمان بدن خود ذخيره مي   وحشي،
 . كنند

 نور خورشيد انرژي حياتي براي فتوسنتز و ساختمان غذايي گياهان :سايه افكني )3
علف هاي هرز بيشتر از گياهان زراعي رشد كرده و شاخ و برگ بيشتري  .است

 . و سايه اندازي بيشتري بر روي گياهان زراعي داردنندتوليد مي ك
 مواد خاصي  هرز معموالًعلف هاي ريشه ي  :ترشح مواد مسموم كننده در خاك )4
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را ترشح مي كنند كه به صورت سم بسيار قوي عمل كرده و رشد گياهان را 
 قياق، ،رغ، دم روباهيكه در اين ميان مي توان به م .محدود يا متوقف مي كند

علف هاي .  به اين پديده آللوپاتي مي گويند،كاهوي وحشي اشاره كرد  اويارسالم، 
هرز به اين وسيله شرايط محيطي را به نفع رشد خود تغيير داده و باعث كاهش 

امروزه آللوپاتي به هر گونه پاسخ مثبت و يا . كمي و كيفي محصول مي گردند
. تعريف مي شود سط گياه ديگرمنفي گياه نسبت به مواد شيميايي توليد شده تو

 ترشح از ريشه ، به محيط وجود داردوپاتيكروشهاي مختلفي براي ورود مواد آلل
آزاد شدن گاز هاي سمي به  ساقه ها و ميوه ها،  آبشويي از روي برگ ها،  ي زنده،

اتمسفر و همچنين مواد شيميايي ممكن است از طريق آبشويي و يا بافت هاي 
 . ندريشه وارد خاك شو

 كنترل علف هرز هزينه هاي مختلفي به كشاورز تحميل :ايجاد هزينه براي مبارزه )5
  .    مي كند كه مهمترين آنها هزينه هاي زيست محيطي است

 محصوالت قيمت كننده يكي از پارامترهاي تعيين :كاهش ارزش محصول زراعي )6
دار اين هر چه مق. كشاورزي، مقدار مواد خارجي مخلوط با محصول اصلي است

سير وحشي بوي شديدي در گندم . مواد بيشتر باشد ارزش محصول كمتر است
ايجاد و آن را بد طعم مي كند به طوري كه ارزش غذايي را براي آرد كردن از 

بذر برخي علف هاي هرز را نمي توان از بذر محصوالت زراعي . دست مي دهد
جدا كردن بذر سس از بذر  جدا كردن بذر پيچك از بذر غالت يا  مثالً،جدا كرد

 .  غير ممكن استيونجه تقريباً
ثير أ بعضي از علف هاي هرز ت :كاهش كيفيت و خراب شدن محصوالت دامي )7

خردل    مزه يا طعم محصوالت دامي دارند مانند آليسوم، نياله، نامطلوبي روي بو،
ه يا قالب دندان درمنه و بعضي ديگر كه ريشك   بابونه،  كاسني، بومادران،  وحشي،

  .دارند مثل توق ارزش پشم گوسفندان را پايين مي آورد
 يكي از نمونه ،حساسيت به دانه ي گرده  :زيان هاي بهداشتي براي انسان و دام )8

 گاهي مقدار بذر هاي علف ،هاي نامطلوب انسان و گياه است مانند درمنه كبير
نسان را مسموم مي هاي هرز سمي در مواد خوراكي به حدي افزايش مي يابد كه ا

 . كند
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اختالط بذور علف هاي هرز با بذور گياهان زراعي در   :بذورنامرغوب شدن  )9
هنگام برداشت، اغلب موجب  كاهش كيفيت بذور گياهان زراعي  و قيمت فروش 

 .آن مي شود
 پيچك صحرايي نمونه بارز اين : در برداشت محصول و افزايش هزينهاختالل )10

پيچك صحرايي از جمله  .اشت گندم ايجاد اختالل مي كندمثال مي باشد كه در برد
علف هاي هرز چندساله است كه در موقع برداشت محصوالت زراعي از جمله 
گندم، به هد كمباين مي پيچد و از جدا كردن دانه هاي گندم از سنبله جلوگيري 

 .مي كند
ستان را روي  زم اسپورهاي زنگ سياه گندم،   :ميزباني آفات و بيماري هاي گياهي )11

بعضي از . جو دم موشي مي گذراند  و )چمن اروپايي (آگروستيس  علف هاي هرز
زنگ زرد غالت نيز . زنجره ها روي علف هاي هرز تاج خروس پناه مي گيرند

 . زمستان را روي زرشك و گندميان وحشي مي گذراند
ر عوامل ثيأ خوابيدگي در غالت بيشتر تحت ت :خوابيدگي در غالتورس يا ايجاد  )12

ژنتيكي است اما به علت كم شدن نور و همچنين وجود برخي علف هاي هرز 
 . پيچنده خوابيدگي يا ورس ممكن است ايجاد شود

 وجود علف هاي هرز در :افزايش خطر سرما زدگي در باغ ها در مناطق سردسير )13
سطح باغ كه مانع از رسيدن نور خورشيد به زمين مي شود و خاك زير آن ها 

 .ن سرد باقي مي ماند، باعث صدمه ديدن درختان مي شودهمچنا
 اغلب آفات و بيماري ها از بقاياي علف :مزارع و باغاتايجاد مخفي گاه در  )14

هاي هرز به عنوان زيستگاه پناهگاه و جهت بقاء و توليد مثل خود استفاده مي 
 نمي اما بايد اشاره كرد كه وجود بقاياي علف هاي هرز هميشه مشكل ساز. كنند
براي مثال بقاء و افزايش جمعيت بيشتر دشمنان طبيعي نيز به وجود اين . باشند

 . بقايا متكي است
 مبارزه با علف هاي هرز هميشه غير ممكن بوده و : زراعيكم شدن ارزش زمين )15

كنترل آنها نيز نيازمند صرف هزينه هاي زيادي است و اغلب كشاورزان كه 
استفاده از (تند از پرداخت چنين هزينه هايي كشاورزان خرده پا و معيشتي هس
ناتوان مي باشند و هميشه اين گونه اراضي ...) سموم شيميايي، تناوب، آيش و 
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زراعي از ارزش كمتري برخوردارند و هميشه به زراعت محصوالت غير 
     .    استراتژيك و كم اهميت اختصاص مي يابند

  علف هاي هرزسودمندي
ر معرض خطر آبشويي و فرسايش بادي قرار دارند وقتي در آن ها در زمين هايي كه د

نمي شود علف هاي هرز تا حدي خسارت ناشي از فرسايش و آبشويي را  زراعت
علف هاي هرز براي پرندگان . كاهش داده و با پوشاندن خاك از آن محافظت مي كنند

 مرتع مناسب، در صورت نبودن علوفه يا. و جانوران وحشي، غذا و پناهگاه هستند
. علف هاي هرز خوش خوراك مي توانند براي تغذيه دام ها مورد استفاده قرار گيرند

انند بارهنگ، خاكشير قدومه و بعضي از علف هاي هرز در تغذيه انسان بكار مي روند م
 .ينات كاربرد دارندئ، بعضي ارزش دارويي و تعدادي نيز براي تز...

 )وژي علف هاي هرزاكول ( شناسي زيست شناسي و بوم
 دانه، برقراري گياهچه بذري،  )جوانه زدن (زيست شناسي علف هاي هرز از تندش 

در صورتي كه بوم شناسي علف هاي . رشد و نمو و توليد مثل آنها صحبت مي كند 
توسعه ي يك گونه در داخل يك جمعيت و توسعه جمعيت ها در داخل يك   هرز،

عوامل متعدد محيطي اثر عميق . حث قرار مي دهدجامعه در ناحيه ي معيني مورد ب
محيط و جامعه زنده با هم اكوسيستم . روي همه ي اين سيستم ها و فرآيندها دارند

  وراثت، ريخت يك موجود زنده، استعداد رشد، نحوه ي توليد مثل،. ناميده مي شوند
هاي حياتي را محيط اندازه ي پيشرفت اين فرآيند. را تعيين مي نمايد... طول عمر و 

كسب اطالعاتي در مورد زيست شناسي علف هاي هرز و . مشخص مي سازد
ها و جوامع گياهي را در جهت معيني بكارگيري مديريت عوامل محيطي، تغيير جمعيت

اي كه در آنها نقش بشر   در محيطهاي دست خوردهاصوالً. امكان پذير مي سازد
 هرز به مناسبت سازش قابل هايعلف مهمترين عامل آشفتگي شناخته شده است 

توليد بذر فراوان، طوالني بودن دوره خواب، . كنند توجهي كه دارند بهتر رشد مي
 محيط، توانايي سازگاري باتوانايي ادامه حيات در شرايط نامساعد، قدرت رقابت و 

مانند علف مرغ،  سورگوم و ني ( انتشار به طريق رويشي ،گسترش در بعضي موارد
در زير  كه باشد هاي علفهاي هرز مي از اختصاصات قابل توجه اكثر گونه... و ) حشيو
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 . مي گرددبه برخي از اين خصوصيات اشاره

  تعداد بذر علف هاي هرز
بقاي نسل گونه هاي مختلف گياهان بستگي زيادي به تعداد بذر توليدي و قوه ناميه آن 

ن وحشي و علف هاي هرز خيلي ها دارد و مطالعات نشان مي دهد كه تعداد بذر گياها
بذر   عدد 250 در يك بوته چاودار وحشي تا  مثالً،بيشتر از انواع اهلي آنهاست

هر بذور  در زير تعدادي از علف هاي هرز و تعداد تقريبي مثالبراي . شمارش كرده اند
 : يك به ازاي هر بوته ذكر شده است 

 ز  تعداد بذور توليدي برخي از علف هاي هر-1-1جدول

 تعداد بذر در بوته نام گياه تعداد بذر در بوته نام گياه
 7000 سوروف 500000 ارزن وحشي
 3000 هفت بند 178000 تاج خروس

 2400 اويارسالم 72000 سلمه
 1500 منداب 52000 خرفه
 900 بومادران 40000 ترشك

 300 تلخه 38500 كيسه كشيش
 250 يوالف وحشي 23400 تاتوره
 200 سورگوم 17000 گاوپنبه
  
 

 توليد بذر در شرايط نامساعد
 در شرايط نامطلوب و با .علف هاي هرز در شرايط نامساعد نيز قادرند بذر توليد كنند

 علف هاي هرز   آب و كوتاه بودن فصل رشد، حاصلخيزي كم زمين، دماي پايين، كمي
 مي توانند در 1 و تاتوره3اهيدم روب  ،2توق  ،1 سلمهمثالً. هستند بذر قادر به رشد و توليد

                                                      

1-Chenopodium album  

2-Xanthium dtrumarium  

3-Alopecurus myosuroides 
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اواسط شهريور جوانه بزنند و رشد كنند و قبل از فرا رسيدن زمستان و شروع يخبندان 
بعضي از آن ها به فاصله كوتاهي پس از گرده افشاني . بذر هاي خود را توليد كنند

ليد  روز بعد از گرده افشاني بذور كامل را تو10 3 و فرفيون2پيچك. توليد بذر مي كنند
 .مي كنند

 سبز شدن بذر علف هاي هرز 
جوانه زني شامل يكسري مراحل پي در پي مي باشد كه به فعال شدن رويان و ظهور 
آن از دانه منجر مي شود و براي رخداد اين فرآيند، بذر ها احتياج به محيطي دارند كه 

ادث جوانه زدن شامل حو. و نور مناسب را فراهم سازد حرارت  رطوبت، اكسيژن،
  :مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي زير مي شود 

        آماس و جذب آب  )1
        آبگيري بافت ها  )2

       اكسيژنجذب )3

 فعاليت آنزيمي و هضم  )4
          انتقال مولكول هاي هيدروليز شده به محور جنين  )5
 افزايش تنفس و ساختن مواد  )6
  شروع تقسيم سلولي و بزرگ شدن آنها  )7
 ظاهر شدن جنين  )8

 قدرت جوانه زدن و دوره  تكثير و انتشار علف هاي هرز به ظرفيت جوانه زدن،
قوه ي ناميه ي مي توانند  تعدادي از علفهاي هرز بذور.  آن ها بستگي داردبذورخواب 

 علف هاي هرز همگي قادر نيستند به بذور. خود را ساليان دراز در خاك حفظ كنند
از ميليون ها بذري . فتن در زمين جوانه بزنند  و قرار گريمحض جدا شدن از گياه مادر

كه بر زمين مي ريزد فقط تعداد محدودي سبز مي شوند و بقيه به همان وضع در زمين 
مي مانند كه در واقع اين مدت زندگي پنهان يا دوره خواب بذر مكمل قدرت باقي 

                                                                                                                             

1-Dotura strmanium  

2-Convolvulus arvensis  

3-Euphorbia helioscopia  
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 ميوه يا در بعضي از علف هاي هرز كه دو يا چند عدد بذر در يك. ناميه ي آن است
به اين معني كه . كپسول قرار دارد با مدت زندگي پنهان هر يك از بذر ها متفاوت است

ممكن است يكي از آن ها بعد از يك ماه و بذر ديگر بعد از يكسال جدا شدن از بوته، 
 علف هاي هرز در حفظ و بذورجوانه بزند يا آماده ي جوانه زدن گردد ؛ بدين ترتيب  

خالت دارند و چنين استنباط مي شود كه آيش گذاشتن زمين نمي  نسل گياه ديبقا
 . همه علف هاي هرز را از بين ببردتواند 

  دوره ي خواب بذر 
 كه يكي از شرايط الزم جهت جوانه زني را در اختيار نداشته باشند در يك دوره بذوري

دد جوانه  به سر برده و به محض اينكه شرايط الزم فراهم گر )1سكون (ي استراحت 
اگر شرايط الزم براي جوانه زني فراهم باشد ولي دانه در حالي كه زنده . خواهند زد

 .  به سر مي برد ) 2خفتگي (است نتواند جوانه بزند در آن صورت در حال خواب 

  هرز علف هاي بذورقوه ي ناميه ي  
نه زدن ، هرز براي جوانه زدن كه با درصد جواهاي  علف بذورعبارتست از توانايي 

عواملي مانند سن بذر .  ارزيابي مي شود هسرعت جوانه زدن و قدرت بوته هاي حاصل 
بعضي از علف هاي . ر تاثير مي گذارندوو شرايط نگهداري آن بر قوه ي ناميه ي بذ

 سال مي باشد ولي اكثر آن ها بذرشان تا چند 5 تا 2هرز قوه ي ناميه ي بذرهايشان بين 
 سال سبز مي 70 خود را حفظ مي كنند مثال بذر ترشك پس از سال بعد نيز باروري

طي سال هاي متمادي همراه با تعداد علف هاي هرز  بذورحفظ قوه ي ناميه ي . شود 
اين امكان را بوجود مي آورد كه در صورت استقرار در زمين رشد برايشان  هافراوان آن

علف هرز براي چندين بدين ترتيب ممكن است يك . ونمو بعدي آن ها تضمين شود
 بطور موثر كنترل شود ولي در صورت بي دقتي در روش هاي كنترل  سال پي در پي

 . دوباره بصورت يك مشكل عمده بروز نمايد

 سازش براي سهولت در پراكنده شدن
                                                      

1 - Quiesence 

2 - Dormancy 
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ميوه و بذر علف هاي هرز براي تسهيل در پراكنش خود سازش يافته اند و براحتي 
  خز،   تعدادي از علف هاي هرز خار دارند و بدينوسيله به پر،رو بذ .قابل انتقال هستند

تعدادي چتر و بال دارند كه . موي حيوانات و لباس انسان چسبيده و جابجا مي شوند
در برخي ساختمان متورم يا چوب پنبه اي . سبب سهولت پراكنش آنها با باد مي شوند
د اين خصوصيات هستند با  كه فاقيروبذ. باعث مي شود كه روي آب شناور بمانند

كشتي يا محصوالت كشاورزي و جنگلي آلوده  هواپيما،  اتومبيل،  ماشين آالت كشاورزي،
 . براحتي منتقل مي شوند

 ر علف هاي هرزوانتشار بذموثر در عوامل 
ادوات كشاورزي  -6بذور گياهان زراعي  -5انسان  -4جانوران  -3 آب  -2 باد  -1
 اي داميكوده-8نهال و نشاء  -7

   علف هاي هرز با بذور گياهان زراعيروغير قابل تفكيك بودن بذ
بذر بسياري از علف هاي هرز در صورتي كه با بذر گياهان زراعي مخلوط شود به 

 توليد بذوريبسياري از علف هاي هرز . سختي قابل تشخيص يا تفكيك از هم هستند 
 زراعي تفاوت چنداني ندارند ؛ اين ر گياهانومي كنند كه از نظر شكل و اندازه با بذ

شباهت در شكل و اندازه باعث مي شود كه هنگام بوجاري نتوان آن ها را از هم جدا 
1يوالف وحشيبذر مثل . كرد ، در نتيجه به مزرعه بر گشته و كاشته مي شوند

در داخل  
 . حبوبات دانه ريز مثل يونجه بذر با  2 بذر سس غالت ،بذر 

  هرزاكولوژي علف هاي
 تحت تاثير سه دسته مي باشند يك جامعه ي زيستي عضو موجودات زنده اي كه كليه

  :اين سه دسته عوامل موثر در يك محيط عبارتند از . عوامل محيطي قرار مي گيرند
 ) عوامل اقليمي (عوامل جوي محيط  )1
 ) عوامل مربوط به زمين (  عوامل محيط خاك )2

                                                      

1-Avena fatua  

2-Cuscuta campestris  
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  )عوامل حياتي ( عوامل زيست محيط  )3

 علف هاي هرز و عوامل اقليمي  طةراب
دما   ، )مدت   شدت ،  كيفيت ، (عوامل اقليمي موثر بر رشد ونمو گياهان شامل نور 

باد  رطوبت،   ،)روزانه و دوره هاي يخبندان   ساليانه،   معدل ماهانه، حداكثر، حداقل،  (
  ) و رطوبت نسبي ميو مواد س   CO2 ،  O2ميزان  ( و اتمسفر  )مدت  سرعت،   جهت، (

در مقايسه با اي بي موقع  ه هرز در مقابل شرايط خشكي و سرماعلف هاي. مي باشد
  اغلب مشاهده مي شود كه بر اثر سرماي شديد،. محفوظ تر مي مانندگياهان زراعي 
شرايط تحت  و گياهان زراعيد ولي علف هاي هرز كه با ن از بين مي روگياهان زراعي

ر علف هاي هرز نيز براي وبذ. خسارت مي بينند كمتر  ومقاومت كردهواحدي بوده اند 
ر گياهان وانتشار و ماندن در خاك و حفظ قوه ي ناميه ي خود مقاومتر و مجهز تر از بذ

 . زراعي است 

 زمينبه  علف هاي هرز و عوامل مربوط طةراب
و نيز پارامترهاي  ارتفاع و شيب  )نقشه برداري ( توپوگرافيك عوامل اين عوامل شامل  

حاصلخيزي خاك و مواد آلي و  زه كشي خاك ،  ، بافت خاك، pHمربوط به خاك مثل 
 . است... معدني موجود در خاك و 

علف هايي كه در كنار دريا و در سطح دشت مي رويند با علف  : ارتفاع محل )1
و بوته حتي د  كامال متفاوتند؛ مي رويندهاي هرزي كه در مزارع واقع در ارتفاعات 

از يك گونه ي علف هرز كه در دو مزرعه متفاوت از لحاظ ارتفاع مي رويند ، 
  .داراي ساختمان متفاوتي مي باشند

اير يا مخروبه بودن آن است كه با گونه هاي ب   داير، ، منظور از زمين: نوع زمين )2
 در زمين داير كه در آن گياهان زراعي كاشته  .خاص علف هاي هرز بستگي دارد

در اراضي باير . ي شوند هر نوع محصولي علف هرز مخصوص به خود را داردم
مثال سلمه تره در . كه در ساير اراضي ديده نمي شود  علف هاي هرزي مي رويد

 مخصوص مزارع آبي است و در 1اراضي آباد و داير رشد و نمو مي كند و قياق

                                                      
1-Sorghum halepense  
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 اراضي هستند و در علف هاي هرز باير خاص اين نوع. اراضي باير ديده نمي شود
اگر زمين بايري به داير تبديل شود علف . اراضي داير قادر به ادامه زندگي نيستند 

 مخصوص اراضي 2 و جغجغه1خارشتر هاي هرز آن بتدريج عوض مي شوند؛ 
. در اراضي داير كه الزاما آبياري و كود دهي مي شوند ناچار از بين مي روند. بايرند

اراضي مخروبه يا زمين هايي كه چند سالي . اير است معرف اراضي ب3خار خسك
. زير كاشت بوده و بعد رها شده اند نيز علف هاي هرز مخصوص به خود دارند 
اكثر علف هاي هرز اين زمين ها هيچ شباهتي با زمان باير بودن يا هنگام داير بودن 

 .اي هرز هستند از اين دسته علف ه5 و ازمك4 تاتوره ، تاج ريزيآن ها ندارند مثالً
آميز بودن كشت يكي از شرايط موفقيت  : تركيب فيزيكي و شيميايي زمين )3

 گياهان مناسب بودن زمين براي كاشت  در كشت گياهان زراعيگياهان زراعي 
براي كشت شبدر زمين سبك و شني و براي كشت يعني   زراعي مورد نظر است؛

ج با تجربه ي مكرر و تجزيه ي  البته اين نوع نتاي.اسپرس زمين آهكي مناسب است
شيميايي خاك بدست مي آيد ولي در گياهان خودرو اين انتخاب به عهده ي 

علف هاي هرز موجود در هر مزرعه آن هايي هستند كه توانسته اند . طبيعت است
بنابر اين گونه هاي علف هرز بر حسب جنس . خود را با محيط هماهنگ سازند
 بطوريكه با  د شد،نين محدود و مشخص خواهزمين و تركيب شيميايي هر زم

مشاهده انواع علف هاي هرز در يك مزرعه يا زمين تركيب و جنس آن زمين را به 
كاهوي   طور تقريب مي توان تعيين كرد مثال شبدر مخصوص اراضي شني هستند،

 در اراضي شور و قليايي 8علف شور   مخصوص اراضي رسي اند،7 و كاسني6وحشي
                                                      

1- Alhagi camelorum 

2-Vaccaria pyramidata  

3-Tribulus terrestris  

4-Solanum nigrum  

5-Cardaria draba  

6-Lactuca serriola  

7-Cichorium intybus  

8-Salsola kali  
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هرز  علف 2زمين هاي باتالقي و شقايق وحشيهرز  علف 1آالله وحشي. مي رويند
 .اراضي آهكي هستند

 طبقه بندي علف هاي هرز
 طبقه بندي بر حسب طول دوره زندگي
 و با توليد مثل پايان مي پذيرد بر اين شدهدوره زندگي يك گياه با جوانه زدن شروع 

 . دو ساله و چند ساله تقسيم كرد اساس مي توان گياهان را به سه گروه كلي يكساله ، 
 علف هاي هرزي كه در مدت يكسال و يا كمتر از آن :علف هاي هرز يكساله ) الف 

حضور اين علف ها در مزارع . توليد مثل نموده و مي ميرند  رشد خود را تكميل كرده ،
بسيار بارز و مشكل عمده ي غالب مزارع كشت شده مي باشند ، زيرا تعداد آن ها 

 . يار زياد بوده و توانايي توليد مثل در بين گياهان زراعي يكساله را دارند بس
 بسيار زيادي توليد مي بذوروسيله بذر تكثير مي شوند و ه اين علف هاي هرز تنها ب

 اكثر .علف هاي هرز يكساله به دو دسته تابستانه و زمستانه تقسيم مي شوند. كنند 
بطور فعال در طول بهار رشد كرده و  ار جوانه زده ،يكساله هاي تابستانه در اوايل به

دانه هاي آن ها تا بهار . مي ميرند  توليد دانه نموده و در اواخر تابستان يا اوايل پاييز
اكثر علف هاي هرز يكساله تابستانه . سال بعد به حالت خفته در خاك باقي مي ماند 

، علف هفت 5علف شور، سوروف  توق،  ،4خرفه  ،ه، سلم3مي باشند مانند تاج خروس
يكساله هاي زمستانه ممكن  .  ... و 1 ارزن وحشي ،8، خارخسك7، شلغم وحشي6بند

                                                      
1-Ranunculus arvensis  

2-Papaver arvensis 

3-Amarantus lividus  

4-Portulaca oleraceae  

5-Echinochola colonum  

6-Polygonum persicaria  

7-Brassica sp  

8-Tribulus terrestris  
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است قبل از زمستان جوانه بزنند ولي روند رشد آنها بسيار كند است تا آنكه در اواخر 
اين گياهان . زمستان يا اوايل بهار با افزايش دما سرعت رشد آن ها تشديد مي گردد 

 بذورت اعظم رشد خود را در بهار انجام داده و در اوايل تابستان پس از توليد قسم
 آنها بقيه تابستان را به حالت خفته در خاك گذرانده و در بذور. جديد از بين مي روند 

، خاكشير 3ي، جو ميش2 گياهاني مانند قدومه كوهي.زمستان سال بعد جوانه مي زنند
 .  از اين زمره اند7گاو چاق كن و 6، گندمك5كيسه كشيش  ،4تلخ
 اين علف ها چرخه زندگي خود را در دو سال كامل مي  :علف هاي هرز دو ساله) ب

يعني در سال اول فقط داراي رشد رويشي مي باشند كه بر گ ها به صورت . كنند 
رزت ظاهر شده و در سال دوم پس از سپري كردن سرماي زمستانه رشد زايشي را آغاز 

بعد از توليد دانه گياه مي . راي يك ساقه گلدار شده و دانه توليد مي نمايند كرده و دا
اين گياهان در هنگام بلوغ گياهان نسبتا بزرگي بوده و داراي ريشه هاي ضخيم و . ميرد 

  و عموماًرا تشكيل نمي دهنداصوال گروه بزرگي از گياهان . گوشتي مي باشند 
،  هور، گل ما8مي آورند مانند شنگ رها بوجودزا مشكالتي را در چراگاه ها و كشت

  .10 و اسفنجيان9خانواده چتريان
 گياهاني كه بيش از دو يا سه سال زندگي مي كنند و با :علف هاي هرز چند ساله) ج

آنكه هر سال يك دوره حياتي را طي مي كنند پس از توليد مثل از بين نرفته و سال 

                                                                                                                             

1 -Panicum capillare 

2 -Thlaspi arvense 

3 -Hordeum murinum 

4-Sisymbrium irio  

5 -Copsella bursa pastoris 

6 -Stelaria media 

7 -Sonchus asper 

8 -Tragopogon pratensis 

9 -Ammiaceae 

10 -Chenopediaceae 
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اين گياهان هم با بذر تكثير مي شوند و . هند ادامه مي دخود هاي متمادي به زندگي 
هر سال بخش فوقاني يا . استولن ، غده و پياز   مثل ريزوم ، رويشيهم با اندام هاي

اندام هاي هوايي اين دسته از گياهان از بين رفته و در بهار سال بعد رشد جديد آن از 
 ريشه كن كردن بخش زير زميني گياه شروع مي شود و چون ريشه هاي قوي دارند،

شيرين : نمونه هاي از اين گونه علف هاي هرز از اين قرارند. آنها اغلب مشكل است 
 ... . و 6 ، بارهنگ5، يونجه باغي4 مرغ فرفيون ،  قياق،  ،3، گل قاصد2 ترشك ، پيچك،1بيان

علف هاي هرز چند ساله  علف هاي هرز چند ساله خود به دسته هاي كوچكتري مثل 
علف هاي هرز چند ساله ساده . شوند تقسيم مي... ده، پياز دار، غده دار و خزن  ساده،
 . مثل گل قاصد، بارهنگ، ترشك و كاسني.  توسط بذر تكثير مي شوندغالباً

علف هاي هرز چند ساله خزنده عالوه بر بذر با اندام هاي رويشي مثل ساقه رونده و 
علف شتن استولن و ريزوم از گروه پاياي با داكه مرغ مانند . يابندمير ريزوم نيز تكثي

 .  مي باشدهاي هرز
 بوسيله غده و در واقع ريزوم هاي تغيير شكل يافته با محيط ،  هرز غده دارعلف هاي

 .. مانند اويار سالممي يابنديافته و تكثير  سازشخود 
اد مي بوسيله پياز يا برگ تغيير شكل يافته زيمانند سير وحشي  هرز پياز دار علف هاي

 .  اين گياهان با همين اندام ها زمستان گذراني مي كنند.شوند
 هرز دائمي نسبت به علف هاي هرز يكساله و دو ساله احتياج به علف هايكنترل 

 .هزينه زيادتري دارد
چند % 45 دو ساله و  %9  يكساله، گياهان هرز % 46  بايد توجه داشت كه نزديك به 

ر توليد شده در علف هاي وتعداد بذ. )1378مكاران، راشد محصل و ه (ساله هستند
نسبت به علف هاي هرز يكساله و دوساله كمتر بوده و تعداد بذور توليد هرز چند ساله 

                                                      
1-Trifolium sp  

2 -Rumex crispus 

3 -Taraxacum officinale 

4 -Cynodon dactylon 

5 -Mdicago sp 

6 -Plantago ovata 
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شده در علف هاي هرز در چندساله ها از همه كمتر و در دوساله ها از همه بيشتر 
 .است

 طبقه بندي بر حسب نوع زندگي
نحوه بدست آوردن غذا و ادامه زندگي آن است ؛ بر اين منظور از نوع زندگي هر فرد 

 : اساس علف هاي هرز به سه دسته زير تقسيم مي شوند 
 شامل علف هايي هستند كه به تنهايي غذاي مورد نياز  :علف هاي هرز كامل) الف 

  .خود را از زمين و هوا بدست مي آورند
م با اندام هاي خود مقداري از  گياهاني هستند كه ه: 1علف هاي هرز نيمه طفيلي) ب

مواد غذايي را از زمين و هوا بدست مي آورند و هم مانند يك گياه طفيلي از غذاي 
مثل گياهان خانواده لورانتاسه كه معروف ترين آنها در . گياه ميزبان استفاده مي كنند

 . است كه روي درختان بزرگ زندگي مي كند» دارواش « كشور ما 
 اين گياهان زندگي انگلي دارند و نمي توانند غذاي خود   :2طفيليعلف هاي هرز ) ج

گياهان سس و گل جاليز از اين . را بسازند و براي بقا ناگزيرند از ميزبان استفاده كنند
 .سس انگل ساقه و گل جاليز انگل ريشه اند. گونه اند

 طبقه بندي بر حسب مورفولوژي
 : شود اين طبقه بندي به دو دسته تقسيم مي

 جوانه ي اين گونه علف هاي هرز دو لپه يا دو  : دو لپه اي ها يا پهن برگ ها  )الف 
برگ اين گياهان داراي رگبرگ هاي منشعب است و تعداد . برگ بذري توليد مي كنند 

از نمونه اين گونه علف هاي هرز مي توان .  و يا مضربي از آنهاست 5 و 4گلبرگ ها 
آالله، سلمك و  ترشك، تاتوره، تاج خروس،كيسه كشيش،خرفه،   به بارهنگ كاردي،

 .شلغم وحشي اشاره كرد
 اين گونه علف هاي هرز در هنگام جوانه زدن  :تك لپه اي ها يا باريك برگ ها ) ب

تعداد قطعات گل در  .يك لپه توليد مي كنند و برگ هايي با رگبرگ هاي موازي دارند
  . مرغ و اويار سالم  وحشي،آنها سه يا مضربي از سه است مثل يوالف

                                                      
1-Hemi parasite  

2 - Parasite 
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 طبقه بندي از لحاظ فيزيولوژي

در گياهان مختلف سبزينه دار كه فتوسنتز انجام مي شود و در نتيجه مواد غذايي ساخته 
بدين معني كه اولين . مي شود اولين محصول پايدار بدست آمده در آنها متفاوت است 

 فسفو گليسيريك -3«ربني به نام محصول پايدار در دسته اي از گياهان يك اسيد سه ك
داراي ( » دي كربوكسيليك اسيد « و دسته اي ديگر يك اسيد چهار كربني به نام» اسيد

) اسيد ماليك ، اسيد آسپارتيك  مثل اسيد اگزالواستيك ،  ، -COOHدو عامل كربوكسيل 
 كربنه گياهاني كه اولين محصول پايدار حاصل از فتوسنتز آن ها يك اسيد سه. مي باشد

 C4 و آندسته كه اولين محصول پايدار آن ها چهار كربني است گياهان C3است گياهان 
 از بازدهي فتوسنتزي بيشتري C3در مقايسه با گياهان   C4گياهان . ناميده مي شوند 

 قدرت C3 نسبت به علف هاي هرز C4بر همين پايه علف هاي هرز . برخوردارند 
در تعدادي از گياهان گوشتي فرآيند فتوسنتزي . دارندعي با گياهان زرارقابت زيادتري 

 Co2 روزنه ها در شب باز شده و ،ديگري مشاهده شده كه در شرايط رطوبت كم
به اين . جذب مي كنند و در روز بسته مي شوند لذا شدت تعرق گياه خيلي كم مي شود

CAM)نوع مكانيسم، متابوليسم كراسواليي
1
، كاكتوس  آناناس،  گويند مانند آگاو،مي  (

گياهان گوشتي غير نمكدوست هستند و عموما با محيط هاي   جزءCAMگياهان ة كلي
ترشك،   سلمه،  جو،   عبارتند گندم،C3از گياهان مثال هايي برخي .  سازگارند خشك

ذرت، نيشكر، اويار  مي توان C4 و از گياهان بارهنگ و پنيرك  يوالف،  توق، تاتوره،
خار   علف شور،  سورگوم،  خرفه،  تاج خروس،  سوروف، پنجه مرغي،   قياق، ،2سالم
  . را نام بردخسك

 طبقه بندي بر حسب زيستگاه
اين دو . بر اين اساس علف هاي هرز را به دو دسته خاكزي و آبزي تقسيم مي كنند 

 دسته از گياهان همانطور كه از نامشان پيداست به ترتيب در خاك و در داخل آب
  )1مانند لويي ( يا حد فاصل بين آب و خشكي  )4مانند عدسك آبي ( روي آب  )3اآليسم(

                                                      
1- Crassulation asid metabolism 

2 -Cyperud rotundus 

3 -Alisma gramineum 

4 -Lemnea minor 
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در بعضي از اراضي كه نسبت به آب غير قابل نفوذ هستند پس از . زندگي مي كنند
زندگي ة زمين را فرا مي گيرد و در آن علف هاي هرزي كه قسمت عمد  آب،  بارندگي،

 هنگاميكه آب فروكش مي كند يا تبخير مي رويند ولي خود را در آب مي گذرانند مي
اين قبيل علف هاي هرز آبزي اغلب با علف . علف هاي هرز نيز از بين مي روند شود ،

 ترشك، تيركمان آبي  ني، هاي هرز مزارع برنج شباهت دارند و عبارتند از قاشق واش،
 .و لويي

 طبقه بندي براساس شكل و نوع برگ
 تقسيم بندي مي 3 و دولپه اي ها2ه دو گروه تك لپه اي هابر اين اساس، كليه گياهان ب

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه اكثر علف هاي هرز خسارت زاي . شوند
محصوالت كشاورزي مربوط به علف هاي هرز باريك برگ مي باشند، كه اكثر اين نوع 

حال در بين علف با اين . علف هاي هرز مربوط به خانواده گندميان يا گرامينه مي باشد
طبقه بندي . هاي هرز پهن برگ چندين علف هرز خسارت زا نيز شناخته شده است

براساس نوع و شكل برگ در بين محققين زيادي رايج مي باشد به طوري كه كاربرد 
بيشتر علفكش هاي تجاري با نام باريك و پهن برگ كش ها، بر روي برچسب ها 

 از اين تقسيم بندي علف هاي هرز مختلف را و پژوهشگران زيادي. موسوم شده است
به همين دليل در اين كتاب مبناي معرفي و شناسايي انواع مختلف . طبقه بندي مي كنند

    .علف هاي هرز بر اساس اين طبقه بندي مي باشد
 

 قدمت علف هرز طبقه بندي براساس 
 :علف هاي هرز قديم

محيطهايي كه دگرگونيهاي طبيعي و غير  زمان طوالني خود را با درهاي وحشي كه  گونه
 .اند  سازش داده،اند طبيعي داشته

 :علف هاي هرز جديد

                                                                                                                             
1 -Typha latifolia 

2-Monocotyledone 

3-Dicotyledones 
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 .اند هاي جديدي كه در خالل توسعه و گسترش كشاورزي ظاهر شده گونه يا واريته
 و اختياري بودن علف هرز اجباري طبقه بندي براساس
ت وحشي وجود بسياري از علفهاي هرز هرگز به صور :علف هاي هرز اجباري

بنابراين .  ممكن است كه در خالل توسعه و گسترش كشاورزي ظاهر شوندوليندارند، 
اين . رويند فقط در ميان گياهان زراعي كه بشر در رويش و پرورش آنها دخالت دارد مي

 ترب وشامل پيچك صحرايي . نامند قبيل علفهاي هرز را علفهاي هرز اجباري مي
 گياهاني تاكنون شناخته نشده است ولي به برخي از گياهان مبدا چنين.  هستند1وحشي

 .زراعي شباهت دارند
طور وحشي و ه د كه هم بهرزاختياري گياهاني هستن علفهاي :علف هاي هرز اختياري

 و 2گونه گل عقربي. رويند هايي كه دست بشر در آنها دخالت دارد، مي هم محيط
 . علفهاي هرز اختياري هستندهاي از هاي مختلف پياز و ماشك نمونه گونه

 معرفي و شناسايي برخي علف هاي هرز رايج در ايران
در اين كتاب برخي از علف هاي هرز رايج و خسارت زا كه در مزارع مختلف 

اميد است بتوان با معرفي و شناسايي . محصوالت كشاورزي كشور معرفي گرديده است
كم خطر جهت كنترل علف هاي اين علف هاي هرز به راهكارهاي مناسب، صحيح و 

از آنجايي كه مبناي طبقه بندي علف هاي هرز در اين كتاب نوع و . هرز دست پيدا كرد
بر همين اساس جهت تمايز بيشتراين دو . مي باشد) پهن و باريك برگان(شكل برگ 

 .گروه، برخي از خصوصيات آنها اشاره مي گردد

 :علف هاي هرز پهن برگ
 .است) دو برگ بذري يا كوتيلدوني( دانه داراي دو لپه  ر آنهاگياهاني هستند كه د-

چهار يا پنج يا يكي از  تعداد قطعات مختلف گل معموالً تتامر ياپنتا يعني مساوي  -
 .مضارب آنهاست

در اين گياهان در صورت وجود كاسبرگ و گلبرگ ، در اثر تفاوت رنگ بخوبي از  -

                                                      
1 -Raphanus raphanistrum 

2 -Heliotropium europaeum 
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 .هم متمايز مي باشند

متنوع و انشعابات رگبرگها غالباً شبكه اي و از رگبرگ اصلي انشعاب برگهاي آنها  -
 .و ريشه دو لپه ايها داراي ساختمان پسين مي باشد حاصل مي نمايند

تعداد دستجات چوب و آبكش ريشه و ساقه محدود ، و معموالً در روي يك دايره  -
 .قرار دارند

 .شندريشه اصلي معموالً از ريشه هاي فرعي مشخص مي با -

 :علف هاي هرز باريك  برگ
 .تاس) يك برگ بذري( دانه داراي يك لپه  ـ گياهاني هستند كه در آنها

 .ـ تعداد قطعات مختلف گل در آنها تريمر است يعني سه و يا يكي از مضارب آن است
 . ناميده ميشوند1ـ در تك لپه ايها معموالً كاسبرگ و گلبرگها همرنگ هستند و تپال

 .ك لپه ايها معموالً نواري و رگبرگهاي آن موازي يكديگر هستندـ برگ در ت
ـ ساقه و ريشه آنها فاقد بافت پسين بوده و اليه زاينده وجود ندارد و دستجات چوب 

 .و آبكش روي دواير متعدد و متحدالمركزي قرار گرفته اند
  .ودـ ريشه اصلي از ريشه هاي فرعي مشخص نيست و ريشه اصلي اغلب از بين مي ر

 

 معرفي و شناسايي برخي  علف هاي هرز رايج و خسارت زا در ايران

 :علف هاي هرز باريك برگ

                                                      

1-Tepale  
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 Hordeum spontaneum  :نام علمي

 Poaceae :نام تيره

 جودره: نام فارسي

 Wild barley  :نام انگليسي

 :گياه شناسي
ژنتيكي بااليي مي خودگشن وداراي تنوع  گياهي يكساله، ديپلوئيد،) جو وحشي( جودره
 سانتيمتر مي باشد كه البته در 120علفي وماشوره اي و با ارتفاع   آن ايستاده،ةساق .باشد

 به طوري كه در اكثر مزارع مشاهده شده كه ارتفاع آن .شرايط مختلف متفاوت مي باشد
 زبانك كوتاه وگوشوارك نوك دار، باريك،  تخت،،برگها .مي باشدبيشتر از ارتفاع گندم 
 .گياهچه اي به سمت راست مي باشدة گردش برگها در مرحل. نسبتا آزاد مي باشد

با محوري  متراكم و گل آذين آن سنبله، برگشته،.سيستم ريشه اي آن افشان مي باشد 
شكننده وبي دوام مي باشد بندها مسطح كه در كنارها مژه دار مي باشند سنبلچه ها تك 

ه سه قرار گر فته اند پوشه ها در فشي ، سيخك گل و در روي كمانهاي محوري سه ب
 . سانتيمتر مي باشد و داراي قاعده سخت دارد7-15مانند مي باشد وسيخك پوشينه 

 ديداري از مزراع مختلف گندم در شهرستان ه با مشاهد1382كهنسال و مجاب در سال
ريع تر از فسا كه به علف هرز جو دره آلوده بودند مشاهده كردند كه رسيدگي جودره س

گندم انجام مي شود و در مرحله ي رسيدگي كامل و بعد از خشك شدن قسمت 
شكست مي شود و بذر هاي آن به سطح خاك مزرعه  7انتهايي خوشه به شكل عدد 

مي ريزد و به بانك بذر خاك افزوده مي شود اين در حالي هست كه هنوز گندم از 
 كه متوسط وزن هزار دانه دادرش  گزا)1387 (سال كهن .مزرعه برداشت نشده است

 علف  در بسياري از مناطق . گرم بود47 گرم وبا ريشك 45جودره بدون ريشك 
 در مرحله ي گياهچه  هرزجودره را با چاودار اشتباه گرفته مي شوداما تفاوت جودره

اي با چاودار، برگ جودره سبز اما در چاودار قرمز مي باشد گوشوارگ در جودره بلند 
 مي باشد وهمچنين از نظر سنبلچه نيز با هم   ولي در چاودار كوتاه وبدون كركوآزاد
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 .متفاوت مي باشند
 ورود اين علف هرز به مزرعه از طريق . مي يابدجودره از طريق بذر تكثير 
ماشين آالت كشاورزي بخصوص كمباينها در پراكنش . روشهاي مختلفي انجام مي شود
گزارش كرد كه ورود جودره ) 1387 (سال  كهندارداوليه اين علف هرز نقش مهمي 

براي اولين بار دربخش شيبكوه از توابع شهرستان فسا از طريق كمباينهاي آلوده كه از 
ساير مناطق آلوده به اين علف هرز، براي برداشت محصول گندم به اين بخش آمده 

ر قبل از ورود به برخي از راننده هاي كمباينهاي آلوده به بذ.  شده است بودند وارد
مزرعه اقدام به تميز كردن كمباين در ابتداي مزرعه وبخصوص در كنار نهر آب مزرعه 

اين امر باعث شد كه بذر هاي اين علف هرز در ابتدا در كنار جوي هاي آب .مي كردند
 رسيدگي بذور علف هرز جودره زودتر .به صورت حاشيه اي مشاهده شوند  مزرعه و

 توسط كمباين ماندنباقي  در صورت ود و بر روي زمين مي ريزد از گندم رخ مي ده
به علت اينكه بذر هاي آن سريع تر از  . مي شودمخزن كمباينبرداشت مي شود و وارد 

مي  ها ريزش مي كند غذاي مناسبي براي مورچه قسمت بااليي آن گندم مي رسد و
مزرعه كه كمتر مورد ي خود را بر روي مرزهاي مشترك ها كه النه  هاباشد مورچه

تخريب و آب گرفتگي قرار مي گيرد مي سازند و اين بذر ها را به النه ي خود مي برند 
برداشت گندم به  واين امر باعث حفاظت از بذر جودره مي شود اما با گذشت زمان و

علت عالقه ي بيشتر مورچه ها به گندم مقداري از بذر جو دره را از النه خارج و به 
ندم را وارد النه ي خود مي كنند اين امر باعث مي شود كه بذر در طول جاي آن گ

مشاهدات بعدي نشان داد كه گاو آهن  .مسير حاشيه اي مزرعه گسترش پيدا كند
دار باعث انتقال اين بذر هاي حاشيه اي به عمق مزرعه مي شود به طوري كه  برگردان

 سانتيمتر به 30اي به ميزان هر بار شخم در مزرعه باعث جابجايي بذرهاي حاشيه 
برخي  اما بذر هايي كه توسط كمباين برداشت شد در سال بعد توسط.داخل مزرعه شد

مشاهدات نشان داد كه يك  .از كشاورزان بدون بوجاري به عنوان بذر استفاده شد
 در بخش شيبكوه از توابع شهرستان فسا كه هرساله به صورت   هكتاري2مزرعه ي 

تا آلودگي كامل مزرعه  كشت گندم مي رفت آلودگي از حاشيه مزرعهمداوم به زير 
از عوامل ديگر كه باعث .  سال طول كشيد5باتراكم باالبه علف هرز جودره درمدت 

موفقيت اين علف هرز شد عدم كارايي باريك برگ كشهاي گندم بر روي اين علف 
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اعث ايجاد فضاي مناسب هرز وكارايي مناسب آنها بر روي ساير باريك برگها بود كه ب
 .براي افزايش تراكم اين علف هرز شد

 :پراكنش
در ( جو دره گياهي يكساله و زمستانه مي باشد كه سيكل زندگي آن با بذر در پاييز

با  شروع و در زمستانايران بيشتر مناطق  در و) برخي از مناطق اوايل و اواسط پاييز
بيشترين توليد  .دگي خود را كامل مي كندخر بهار سيكل زناتوليد بذر در اوسط يا او

جودره از علف هاي هرز مهم  . عددگزراش شده است5 وكمترين آن 25پنجه در آن 
 .مزارع گندم، جو و بيشتر غالت مي باشد

 
 Avena aveng  : نام علمي

  Poaceae :نام تيره

 يوالف وحشي: نام فارسي

 Oat  :نام انگليسي

 :گياه شناسي
. كه با بذر تكثير مي يابد تك لپه اي و از خانواده گندميان يكساله،  استگياهييوالف 
خوشه اي خيلي باز و پانيكول منظمي دارد كه در تمام جهات به طور  ذينآگل 

يك  هر در و .ن منفرد و از پهلو فشرده شده اندآسنبلچه هاي  .كنند مي يكنواخت رشد
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پايه اين . ن عقيم استآ گل انتهايي والًشودكه معم ديده مي گل ريشكدار 3تا2 نهاآاز 
 و تحتاني با يكديگر مساوي و فوقانيگلومهاي .طول دارد  سانتيمتر2 سنبلچه ها تقريباً

قاعده گلومها با موهاي سفيد يا قهوه اي رنگ خشن و  .رسد مي ميليمتر 8 نها بهآطول 
ده گلومل از نزديكي قاع ن رگبرگ مياني وآوسط  از طويلي پوشيده شده است و

ن پيچيده و تابيده به نظر آقاعده  شود كه داري خارج مي ريشك طويل و زانو
ساختمان . ماند گلومل باقي مي  پرچم دارد و دانه در داخل3گل اين گياه .ميرسد

نواحي مختلف نسبت به نوع زمين تغيير ميكند مثال در نواحي پست  ظاهري يوالف در
منشعب ميشودبرگها كوتاه،سخت و مقاوم و غالف چندساقه باريك  و شني از هر بوته

 يك ولي در اراضي حاصلخيز و مرتفع بوته ها منحصراً .است ان را موهايي پوشانده
 .نها غالبا بدون موستآغالف  برگهايشان دراز بوده، .دارند  قويساقه نسبتاً

 پراكنش
اين علف هرز علف هرز بيشتر غالت به ويژه گندم، در تمام استان ها گزارش خسارت 

 .گزارش شده است

  
 
 
  

 Cynodon dactylon : نام علمي
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  Poaceae : نام تيره

 مرغ، پنجه مرغي، چمن آفريقايي، بندواش: نام فارسي

 Bermuda grass  :نام انگليسي

 گياه شناسي
 از.گياهي است چندساله و چهار كربنه كه توسط بذر،ريزوم و استولون تكثير مي يابد

 علفي با ريزومهاي فلسي .ن پنجه مرغي و بندواش نيز مي گويندآكه به  گرامينه خانواده

شود و زمين را مثل چمن ميپوشاند اين گياه  كه قسمتهاي هوايي از ريزوم ها خارج مي
سانتيمتر و 30تا10ارتفاع ساقه هاي مرغ بين.برابر لگدكوبيها مقاومت زيادي دارد در

 بيآخاكستري تا سبز مايل به  برگها به رنگ.ر ميرسدسانتيمت20تا10برگهاي ان به طول

 كه سانتيمتر است 30تا14 گل آذين پنجه مرغي سنبله چندتايي به طول.هستند

 بذر اين گياه .سنبله متصل به هم بوده كه در قسمت انتهايي ساقه قرار دارند 6تا4حاوي

 و گاهي تا بيش از ميليون 4ميليون تا 3در هر كيلوگرم بذر مرغ بين .بسيار كوچك است
از سمج مرغ . مقدار دانه وجود دارد قدرت جوانه زدن بذر مرغ غالباً ضعيف است اين

گل آذين به صورت سنبله و در محل پهنك . ترين علفهاي هرز گياهي بشمار مي آيد
از علف . شود ديده مي از كرك هاي مجتمع و سفيد رنگ حلقه اي برگ به ساقه

 خشكي است چون در اثر كمبود آب و كاهش فشار اسمزي هرزهاي مقاوم به شوري و
مولكولهاي درون سلولي شكسته و به مولكولهايي با همان جرم ولي به ( :محيط درون

 و در اين حالت به علت فشار اسمزي بااليي كه محيط ;)شود  تعداد باال تبديل مي
 ن از شوريدرون پيدا كرده است آب را به طرف داخل ريشه ميكشد و حتي االمكا

 .ورزد دوري مي

 پراكنش
در هـر دو نـوع   .حاصلخيز با عمق كافي به سرعت رشـد ميكنـد   پنجه مرغي در خاكهاي

رشد كرده و در برابـر غرقـاب شـدن تـا حـدودي       خاك رسي سنگين و ماسه اي سبك
اين گيـاه   .آنها باال باشد رشد خوبي ندارد مقاوم است ولي در زمينهايي كه سطح اب در

در زمينهـايي كـه كـود    . دارد ، قليا،و تا حدودي به نمك سـازگاري ياسيداي خاك هبه 
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ايـن گيـاه در اسـتان هـاي گلـستان،           . داردواكنش بـسيار مـساعد     شود داده مي شيميايي  
مازندران، گيالن، تهران، آذربايجان، كردسـتان، كرمانـشاه، همـدان، اصـفهان خوزسـتان،              

: مرغ از علفهاي هرز مـزارع     . افت مي شود  لرستان، اصفهان، فارس، بندرعباس و كرمان ي      
زمينـي،ذرت، يونجـه، جـو، مراتـع و باغهـاي       برنج،گندم، توتون، چغندرقند، پنبه، بـادام 

 .سبزي و صيفي است
 
 

 
 Phalaris canariensis :نام علمي

 Poaceae  :نام تيره

 علف قناري، خوني واش، ارزن قناري، فاالريس: نام فارسي

 Canarygrass  :نام انگليسي

 گياه شناسي
ساقه  دارايگرامينه،  از خانواده. طريق بذر توليد مثل مي كند گياهي است يكساله كه از

و خوشه چه ها داراي    سنبلهن از نوعآبرگهاي پهن و طويل،گل آذين  هاي راست و
گلچه ها داراي موهاي ابريشمي و .شند ديگر نازا ميبا دو تاي گلچه كه يكي زايا وسه 
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گلوم هاي .دار بوده و داراي يك يا چند دندانه است تاه،گلوم ناوي شكل و بالكو
گياهچه ها اگر از ناحيه طوقه .تا خورده دارند  انتهاي تيز و،گلچه ها محاصره كننده

ن ناحيه آ اصلي ءمنشا .تراوش ميكنند شكسته شوند اغلب ماده قرمز رنگ خوني
 .P. arundinacea ، P. brachystachis ،P شاملآن مديترانه است و گونه هاي ديگر 

paradox ،P. minorمزارع گندم، جو،  هاي هرز مهم علف خوني از علف.  مي باشد
اين علف هرز در استان . يونجه زارهاي جوان و ساير گياهان زراعي و مرتعي است

 .هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان و كرمان به وفور يافت مي شود
 

 
 Cyperus rotundus :نام علمي

 Cypraceae :نام تيره

 اويار سالم: نام فارسي

 purple nutsedge  :نام انگليسي

 

 گياه شناسي
غده و ريزوم تكثير  كه از طريق بذر، جگن خانواده اويارسالم،گياهي است يكساله از
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 .به خصوص در شالي كاريها به وفور يافت مي شود بي وآو در اكثر مزارع  .مي يابد
سانتي 70ارتفاع اين گياه به.  علف هرز مهمترين علف هرز جهان محسوب مي شداين

ساقه اويارسالم مقطع مثلثي . انبوه مي رويد اي و اين گياه به صورت دسته رسد، متر مي
ريشه اين گياه قرمز رنگ و انبوه است .ميليمتر است 4دارد و ضخامت ان نزديك  شكل

 ناوداني بوده از ساقه گل دهنده كوتاهترند،طول برگها.ريشه هاي افشان است و داراي
گلهاي .گل اذين از نوع چتر باز است.سانتيمتر است40تا10دهنده بين ساقه هاي گل

 سنبلكها سبزرنگ وكشيده. اويارسالم،مجتمع و متراكم و از چترهايي تشكيل شده اند

ن از نوع ذيآگل . بيضي شكل و به رنگ قهوه اي است ميوه اويارسالم گندمه،.اند
بذرها به رنگ سياه براق،عدسي . كه توسط برگهاي نامساوي احاطه شده اند چترباز

تراكم .طرف محدب كه داراي يك شكاف كوچك در كنار بذر مي باشد شكل و در دو
بوته در هر متر  200زياد است،تراكم در مزارع كمياب گاهي به ان در مزارع اغلب بسيار

به  مه انها به مرحله گل دادن و توليد دانه نمي رسند وه مربع مي رسد كه خوشبختانه
دو گونه . به ادامه رويش تا مرحله گل دادن نخواهند بود از بين مي روند وقادر تدريج

اويار  (C. esculentusو ) اويار سالم ارغواني (C. rotundusمهم علف هرز اويار سالم  
 .، مي باشد)سالم زرد

    پراكنش

جو، باغهاي  پنبه، گندم، مزارع توتون، باغهاي چاي، فهاي هرز سمجاويارسالم از عل
اين علف هرز در استان هاي تهران، گلستان، كرج، گيالن،  . ميوه و زمين هاي باير است

مازندران، خراسان، فارس، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي، خوزستان و بلوچستان 
 .يافت مي شود



  علفهاي هرز و كنترل آنها30

 

 

 

 
 Phragmites communis  :نام علمي

 poaceae :نام تيره

 ني وحشي: نام فارسي

 Reed  :نام انگليسي

 گياه شناسي
. كه از طريق ريزوم و بذر تكثير مي شود، گندميان علف هرزي چندساله از خانواده
 .داراي گل آذين سنبله مي باشد

 پراكنش
ليزارها، مرداب آبگيرها، حاشيه رودها، زمين هاي باير، شا اين علف هرز در بسيار ي از

عالوه بر اينكه حجم زيادي از آب را كه يك عنصر . كند  ها رشد ميها و درياچه
مي نمايد، به دليل ته نشين شدن رسوبات در البالي  حياتي براي كشاورزي است تبخير

عالوه برآن . را به لجن زار تبديل خواهد كرد شبكه گسترده ريشه اين گياه، آبگير
اين گياه داراي . محسوب مي گردد  زمستان گزراني حشراتجايگاه مناسبي براي

وجود . خشك توليد مي كند  تن در هكتار ماده200 تا 80بيوماس بااليي است و بين 
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شده و دام رقبتي به  رگه هاي سيليس در برگها و ساقه ها باعث برنده بودن اين گياه
جهاني محسوب  صلي علفهاي هرز درجه يك و اءاين علف هرز جز. خوردن آن ندارد

 .مي شود

 

 
 

 Typha latifolia  :ام علمين

 Typhaceae :نام تيره

 لويي: نام فارسي

 Great Reed Mace  :نام انگليسي

 گياه شناسي
 داراي ساقه هاي. كه از طريق بذر و ريزوم توليد مثل مي كند علف هرزي چندساله

 و باريك و شبيه به برگ زنبقبرگها طويل  بلند بوده، محكم و ساده و قوي، راست،
 ضخيمبه شكل سيگار و  )گل آذين( قسمت انتهايي ساقه .خاكستري يا سبزرنگ است

داراي سطح قهوه اي كه از تعداد زيادي گل هاي كوچك و متراكم پوشيده شده  بوده،
 .ميوه ها به وسيله ريشك و يا مو احاطه شده اند اند و
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 پراكنش
 . خوزستان، كرمان، سيستان و بلوچستان يافت مي شوداين علف هرز در استان هاي 

  
 

 
  Sorghum halepense  :نام علمي

 poaceae :نام تيره

 قياق، ذرت خوشه، سورگوم : نام فارسي

 Johnson grass  :نام انگليسي

 

 گياه شناسي
كه توسط بذر و ساقه هاي خزنده قابل  گرامينه علفي چندساله از خانواده گياهي است
ن آساقه هاي هوايي  گياه ساقه زيرزميني يا ريزوم قوي و قطوري دارد، اين .تكثير است

 سانتي150تا 50ارتفاع اين گياه به  .استتوخالي بسياري از گندميان  ماشوره اي و مانند
رسد  سانتي متر مي100ن گاهي به آبلند است و طول  برگ قياق باريك و. ميرسد متر

ذين اين گياه خوشه اي باز آگل .تجاوز نمي كند و سانتي مترن از دآدر حالي كه عرض 
به رنگ سبز يا قرمز متمايل به ارغواني  و ويزانآن آسنبله هاي  و مخروطي شكل است،
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قياق سنبلچه هاي . متر متغير است سانتي 50سانتي متر تا15 ذين ازآبلندي گل . است
ست و نيم سانتي متر طول شكل ا نها بي پايه و تخم مرغيآيكي از  مضاعف دارد،

ريشك بوده كه با موهاي  دارد،گلهايش هرمافروديت و گلومهايش مقعر و بدون نوك و
ن آكه طول  گلوم تحتاني به ريشك مفصلي و تابيده اي .نرمي پوشيده شده است

دندانه  انتهاي دو طرف گلوم تحتاني .شود  منتهي مي،ميلي متر تجاوز نمي كند15تا10از
مانند  اي اين نوع سنبلچه سه پرچم و يك تخمدان با خامه اي دراز و پرگله.دار است

طول  سنبلچه ديگر باريك، پايه دار، و با مفصلي به ساقه گل دهنده متصل است، .دارد
 ميلي متر تجاوز نمي كند و گلومهايش مقعر و فاقد ريشك و گلهاي آن نر و7تا5ن ازآ

 دانه قياق نسبتا درشت،.   يافته استگاهي خنثي است كه فقط از يك گلومل تشكيل

رنگ دانه عنابي تند و مايل به سياه است كه . شفاف، نوك تيز و تخم مرغي شكل است
 قياق با آنكه به عنوان گياه. ميليمتر ميرسد 5تا 4ميليمتر و طولش به  3تا2ن نزديك آقطر

 باعث آلوده علوفه اي شناخته مي شود مزاحمت زيادي نيز در مزارع ايجاد مي كند و
  .محصول مي گردد ساختن

 پراكنش
سطحي و  نآريشه هاي دائمي  .اين گياه بيشتر علف هرز مزارع آبي به شمار مي آيد

نها بدين ترتيب است كه در نزديكي سطح خاك به جلو مي خزد و سپس يك آنمو 
 در اين موقع از زير محل ن به سطح خاك نزديك شده توليد ساقه مي كند،آاز  قسمت

عمل وجين چندان  .ريشه هايي خارج مي شود كه به عمق زمين فرو مي رود نمو ساقه
ن در آعمليات كشاورزي باعث پخش ريزوم و انتشار  گياه ندارد، تاثيري در دفع اين
قياق علف هرزي است قوي كه عالوه بر مزارع در كنار جاده ها . شود سطح مزرعه مي
اين گياه مانند ساير انواع سورگوم .قرار مي گيردرويد و مورد چراي دام  و آبروها مي

در عين .به علت تراكم هيدروسيانيك اسيد در برگهايش سمي است در بعضي شرايط
زياد،دارا بودن ارزش غذايي مناسب،و دوام كافي ارزش  حال به دليل قدرت توليدي

رگوم است منطقه مديترانه، قياق تنها جنس گونه سو در آسيا و .علوفه اي خاصي دارد
 .كه به وفور يافت مي شود

اين  علف هرز در استان هاي خوزستان، تهران، آذربايجان، قزوين، لرستان، اصفهان، 
 .گلستان، گيالن و مازندران گزارش شده است



  علفهاي هرز و كنترل آنها34

 

 

 
 

 
  Lolium multiflorum :ام علمين

 poaceae :نام تيره

 چچم، لوليوم، چمن ايتاليايي : نام فارسي

 Rye grassنام انگليسي

 گياه شناسي
كه از طريق بذر  گندميان چچم يا گيج دانه گياهي است يكساله و تك لپه اي از خانواده

 30ن به آارتفاع  .منفرد و چند تايي دارد ساقه راست يا كمي گسترده،. تكثير مي يابد
 . رسد مي متر سانتي 90و گاهي 60تا

مائم، و پهنك آن مسطح و فاقد مو و ض برگ صاف و ظاهراً سبز، برگ و غالف
سانتيمتر  30نها ازآسخت، و مسطح و طول  گياه قائم، سنبله هاي اين .باريك است
ساير گياهان اين جنس كه دراز و كشيده  سنبلچه هاي چچم بر خالف .متجاوز است
اين سنبلچه ها سبز  .شود ديده مي گل درآنها 8تا6 فشرده اند كه پهن، و اند، مسطح،
ساقه گل دهنده و در كنار   به طور منفرد و متناوب در دو رديف رويو. رنگ هستند
مقابل محور ساقه واقع شده  به قسمتي كه لبه باريك آنها. ن قرار گرفته اندآفرورفتگي 
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گلومها سخت و .است سانتي متر 30تا10طول محور گل. سنبله را مسطح مي نمايد
. ميليمتر ميرسد 3 ل گلوم گاهي بهطو .ن هستندآ مساوي سنبلچه يا درازتر از اًعموم

وگاهي بدون  گاهي ريشك دارد. انتهاي گلومل تحتاني نوك تيز، خشك و غشايي است
قرار  دانه چچم داخل دو گلومل .ن داراي دو دندانه استآگلومل فوقاني . ريشك است

 طول بذر .شياردار و عاري از موست قطور، بادكرده، دارد و بر خالف ساير گونه ها

 . ميليمتراست 6تا2مچچ
غذايي  و مواد نور عالوه بر اينكه مانند ساير علفهاي هرز،آب، در مزارع گندم،چچم 

 با محصول  آن كند دانه هاي خاك را كه بايد براي گياه زراعي مصرف شود جذب مي
شود و به دليل سمي بودن براي انسان و دام ايجاد مسمو ميت ميكند  مي مخلوطزراعي 

ن آسميت  .كاهد ارزش غذايي محصول را به طور قابل توجهي مي التكه در اين ح
يكي از گلوكوزيدها به نام ساپونين ميباشد كه براي  مربوط به وجود تمولين اسيد و

كه در دوره حيات چچم  Endoconium temulentum قارچ. انسان و دام خطرناك است
 ن ميآاعضاي  خود را واردكند ميسيليومهاي  ن نشو و نما ميآبه صورت همزيست با 

گياه شده  نكه به بافتهاي چچم صدمه اي برساند داخل دستگاه توليد مثلآكند و بي 
 .دانه ها را نيز آلوده مي كند

 پراكنش
و ساير محصوالت، زمينهاي حبوبات، سبزيجات  ،در اراضي زير كشت غالت چچم

 . باير مي رويد قابل چرا يا مراتع دائمي واراضي
هرز در استان هاي بوشهر، خوزستان، همدان، فارس، خراسان، كرمانشاه، اين علف 

 .لرستان، سيستان و بلوچستان يافت مي شود
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  Echinochloa crus- galli :نام علمي

 poaceae :نام تيره

 سوروف، درنه : نام فارسي

   Swampgrass: نام انگليسي

 گياه شناسي
ربنه از تيره گندميان كه به وسيله بذر تكثير مي  يكساله و چهاركي استسوروف گياه

برگهاي سوروف پهن و داراي حاشيه زبر و سفت است وگل آذين اين گياه  .شود
سوروف در مناطق . خوشه اي و به شكل سنبله غير متراكم در انتهاي ساقه قرار دارد 

الق ها  مزارع و در جوي هاي آب و بات،گرم و مرطوب مي رويد و گياه هرز باغ ها
. ،  گياهي مزاحم و بي مصرف است ولي گاهي مي تواند مفيد باشداصوالً. رشد مي كند

سوروف از علف هاي هرز مزارع برنج در شمال كشور و در تمام مناطق برنج كاري 
 .است و بيشتردر نواحي معتدل مي رويد
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  Bromus tectorum  :نام علمي

 poaceae :نام تيره

  پشمكي علف: نام فارسي

 Downy brome :نام انگليسي

 گياه شناسي

علف پشمكي گياهي تك لپه، يكساله زمستانه، به وسيله بذر تكثير و انتشار 
برگ با پرزهاي كوتاه در هر دو سطح، حاشيه برگ بدون پرز، غالف . مي يابد

لوله اي كامل، در قسمت پايين غالف و قاعده برگ پرزدار، جهت گردش 
.  ميلي متر مي باشد4 ميلي متر و عرض 16برگ به طول برگ به راست 

ساقه .  ميلي متر و فاقد گوشوارك مي باشد5زبانك سفيد غشايي به طول 
 سانتي متر، شامل دسته اي از ساقه هاي باز و 40 تا 15ايستاده به ارتفاع 

منفرد، ساقه باريك كر ك هاي به عقب برگشته در زير گل آذين، گل آذين 
نيكول نسبتاً متراكم، متمايل به يك طرف سبز يا ارغواني، براق، با باز يا پا
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 . سنبلك مي باشد8انشعابات خوشه اي كه بلندترين انشعابات داراي 

 پراكنش
در مزارع غالت، كوهپايه هاي خشك و حاشيه مزارع و در استان هاي گلستان، 

هان، لرستان، فارس و مازندران، گيالن، آذربايجان، كردستان، همدان، كرمانشاه، اصف
 .تهران يافت مي شود

 
  Alopecurus myosuroides :نام علمي

 poaceae :نام تيره

 دم روباهي كشبده : نام فارسي

 Black-grass : نام انگليسي

 گياه شناسي
توسط بذر  كهگندميان  از خانواده .از علفهاي هرز يكساله با ساقه هاي باريك است

رسد و به  سانتي متر مي 60 تاهانآازاي  كه در است  ساقه هاييي دارا.تكثير مي يابد
باريك و  در انتهاي هرساقه، سنبله .شوند توده هاي نزديك به هم ديده مي صورت

شبيه  و متراكم، سنبله ذين از نوعآگل .سانتيمتر قرار دارد 3-10طول  طويل ريشكدار به
. ل اتصالشان به ساقه متورم استبرگها داراي ليگول غشايي و مح. است به دم روباه
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مايل به سفيد است كه سه رگبرگ سبزرنگ،ان را از گلوم ساير  گلومهاي آن نوك تيز و
ميكند،پوشينه هاي دم روباهي باريك،به درازاي گلوم آن است و  گندميان متمايز

 .   شود غالف،زبانك بزرگ غشايي ديده مي در محل.هستند ريشكهاي ان نيز خميده

 ش پراكن
دم روباهي در باغات مركبات، كشت و زارهاي غالت، چقندر قند، بقوالت و مناطق 
باير و در استان هاي گلستان، مازندران، آذربايجان شرقي، اصفهان، فارس، بوشهر، 

 . تهران، كرمان، كرمانشاه، بلوچستان و خوزستان يافت مي شود

 :علف هاي هرز پهن باريك
 
 

 
 Malva sylvestris :نام علمي

 Malvaceae :نام تيره

 پنيرك صحرايي: نام فارسي

 Common mallow: نام انگليسي
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  گياه شناسي
. گياهي است دو ساله تا پايا و ندرتا يك ساله، بوسيله بذر تكثير و انتشار مي يابدپنيرك 

به خاك هاي غني از مواد غذايي و غني از . گياه هرز مكان هاي خشك و آفتابي است
، برگ ها كوتيلدوني بهار تا پاييزآن  دوره رويش . لومي و شني احتياج داردهوموس،

افراشته، داراي ساقه .  مي باشدقلبي شكل، پايه بلند، لبه پاييني قلبي در قسمت پايه
  سانتي متر25-120راست، منشعب، كرك دار، قسمت پايين ساقه چوبي، بلندي ساقه 

 3-5/2 عددي جانبي، جام گل بلند 2-6اي  مجتمع در دسته ه در پنيرك به صورتگل
 برابر درازتر از كاسه گل، عميقا حاشيه دار، به رنگ ارغواني با نوارهاي 3-4سانتي متر، 
گرد با يك :مشخصات دانه.  مي باشداواخر بهار تا پاييز و دوره گلدهي آن طولي تيره

برامده،دانه لبه ها پهن گرد،سطوح جانبي صاف تا  شكاف ضعيف، سطح پشتي راست،
 9ميلي متر، دانه ها به تعداد 9/1-6/1خاكستري قهوه اي با شيارهاي ظريف،درازاي دانه 

 عدد در ميوه اي با شكل ظاهري گرد ديسك مانند با يك شكاف كه سطح پشتي 11تا 
آن پوشيده از حفره هاي مشبك و دندانه اي، سطوح جانبي داراي دندانه هاي صاف تا 

: گر پنيرك كه به عنوانه علف هرز مطرح هستند شاملگونه هاي دي .ضعيف
M.sylvestris و M.montana و M.parviflora و M.rotundifolia 

 .پنيرك از علفهاي هرز مزارع پنبه، چغندر قند و سبزي و صيفي است

 پراكنش
آذربايجان، اراك، فارس، كرمان، اروميه، اصفهان، تربت خوزستان، اطراف تهران، 

 .وجرد و برحيدريه
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  Convolvulus arvensis :نام علمي

 Convolvulaceae :نام تيره

 پيچك صحرايي: نام فارسي

 Field bindweed: نام انگليسي

 

 گياه شناسي
 دائمي كه به وسيله بذر و ساقه هاي خزنده زير زميني  است،گياهيپيچك صحرايي 
 از جاي گير شدن در زمين تا ريشه هاي خزنده زير زميني دارد كه پس. تكثير مي شود

به دليل اينكه .  متر در خاك نفوذ مي كند و به اين دليل مبارزه با آن دشوار است3عمق 
ريشه اصلي آن راست و ريشه هاي فرعي و منشعب فراوان دارد براي تثبيت شن روان 

گل هاي صيفي شكل دارد و ميوه اين گياه كپسول دو حجره اي است . استفاده مي شود
ريزوم ها به رنگ .  در خاك هاي سبك و آهك دار و مزارع غالت و صيفي مي رويدو
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داراي ريشه . آبدار هستند سفيد بوده و در تمام جهات گسترده شده اند و گوشتي و
در ) استولون(زمين هاي بسيار گسترده و در هم پيچيده و ساقه هاي خزنده روي

تا سفيد صورتي  يكاني شكل،گلهايش سفيدسانتيمتر، برگهاي آن متقابل وپ120 تا30ازاي
باز  گلدهي آن مختص فصل خاصي نيست و گلهاي آن به تدريج. و شيپور مانند است

  عدد بذر4-1توليد كپسول بذر ميكنند كه تخم مرغي شكل بوده و محتوي . مي شوند

دو بذرها داراي . بذرها به رنگ سياه و گاه قهوه اي متمايل به خاكستري است. مي باشد
ريشه كني پيچك صحرايي به دليل .مي باشد) گرد(سطح، مسطح و يك سطح محدب 

حفظ قوه ناميه (انشعابات فراوان، استولون و بذرهاي بادوام  وجود ريشه هاي عميق با
پيچك صحرايي يكي از ده گياه هرز مهم و مسأله ساز دنيا  .غير ممكن است) سال50تا 

ي باغات، مزارع گندم و محصوالت تابستانه به مي باشد و از گياهان هرز خسارت زا
به طور كلي گياه هرزي اجباري است و بصورت وحشي يافت نمي . شمار مي رود 

 .شود

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي تهران، اردبيل، آذربايجان غربي و شرقي، كردستان، 

خوزستان يافت كرمانشاه، همدان، قزوين، زنجان، اصفهان، خراسان، فارس، لرستان و 
 . مي شود

پيچك صحرايي از علفهاي هرز مزارع توتون، گندم، جو، پنبه، باغهاي چاي و زمينهاي 
 .باير است
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  Alhagi camelorum :نام علمي

 Leguminosae :نام تيره

 خارشتر، خار ترنجبين، يانداق: نام فارسي

 Field bindweed: ام انگليسين

 

 گياه شناسي
،تكثير ان توسط بذر و ريزوم  بقوالتهي است علفي و چند ساله از خانوادهخارشتر گيا

اين گياه برگهاي . داراي شاخه هايي انبوه و در هم، ساقه سبز رنگ است.صورت ميگيرد
برگها به شكل بيضي .  ميليمتر طول دارند10تا2ميليمتر عرض و4تا2ساده اي دارد كه

گلها به طور منفرد يا دوتايي در طرفين .ته اندكشيده هستند كه در پايه خارها قرار گرف
دندانه . ميليمتر طول دارد و بدون كرك است2كاسه گل تقريبا . شاخه ها قرار دارند

ميوه اين گياه باريك و بدون كرك . هاي كاسه نوك تيزوتخمدان نيز بدون كرك است
صورتي رنگ گلها صورتي يا  .بوده سطح رويي ان صاف و سطح زيرش بند بند است

اين علف هرز به شوري مقاوم بوده و .  ميليمتر است3 تا 1دمگل . مايل به بنفش است
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از .ميكنند بيشتر در نواحي خشك وبياباني وجود دارد گوسفندان و شتر از آن تغذيه
 .را نام برد A.persarumگونه هاي ديگر ان ميتوان 

 پراكنش
آذربايجان، سيستان و  سمنان، خراسان،ي  از جمله استان هادر تمام نقاط ايرانگياه اين  

 .بلوچستان، هرمزگان ، كرمان، يزد و خوزستان وجود دارد
 .سبزي و صيفي است چغندرقند،گندم، جو، نيشكر، خارشتر از علفهاي هرز مزارع پنبه،

 
 Polygonum aviculare :نام علمي

 Leguminosae :نام تيره

 هفت بند: نام فارسي

 Redshank: ام انگليسين

 گياه شناسي
 سانتي متر كه داراي گلهاي كوچك و صورتي 60 تا30 به طول،گياهي است يكساله

 اين گياه ريشه سطحي دارد و از طريق بذر تكثير مي. صورتي رنگ است رنگ و ساقه
علف ممكن است در قسمتهاي تحتاني توليد ريشه هاي فرعي  ساقه هاي اين. ابدي

شكل آن به صورت متناوب بر روي ساقه قرار گرفته اند  ايبرگهاي باريك و نيزه .كند
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 .  مشاهده ميشود7هاي بنفش يا صورتي به شكل عدد  و غالباً بر روي سطح آنها لكه
است مانند ساير گونه هاي اين خانواده داراي غالف غشايي  گره هاي آن مشخص

رده يا قرمز رنگ ان به صورت خوشه هاي فش گلهاي ريز صورتي. مشخص است
گلبرگ كوچك 5-1گل آذين خوشه اي،. ميشوند انتهايي و جانبي به حالت افراشته ديده
ممكن است با تو  polygonum علفهاي هرز جنس. كه گلها در بغل برگها قرار ميگيرند

 باعث ايجاد خارش، كرده، اثر )سفيدمو( ليد ماده سمي خاصي بر روي پوست حيوانات
 .ا شوندتورم پوستي و كاهش وزن در آنه

 پراكنش
علف هفت بند در استان هاي مازندران، گيالن، آذربايجان، لرستان، خوزستان، اصفهان، 

باغها، مزارع چغندرقند، سبزي و  علف هفت بند در.كرمانشاه و كردستان يافت مي شود
 .رويد مراتع و زمينهاي باير مي صيفي، توتون،

  
  Chenopodium album :علمينام 

 Chenopodiaceae  :نام تيره

 )سلمك(سلمه تره : نام فارسي

 Fat - hen: نام انگليسي
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 گياه شناسي
 فراوان كه غالباً از خانواده اسفناجيانو يكساله با ساقه هاي ايستا و انشعابات گياهي است

خاك تغيير  ارتفاع آن بر حسب آب و هوا و نوع. داراي خطوط صورتي يا بنفش هستند
قسمت  برگهاي.  كشيده، تخم مرغي شكل و دندانه دار استبرگهاي سلمك. ميكند

 كركهاي سفيدرنگي برگ و ساقه هاي. فوقاني گياه باريكتر و داراي حاشيه صاف است

ميوه نيز سبز . سنبله و سبز رنگ است گل آذين آن از نوع. اين گياه را پوشانده است
خصوص مزارع صيفي و اكثر مزارع به  اين گياه در .رنگ وداراي بذرهاي ريزي است

گياهان اين جنس توليد . بذر صورت ميگيرد تكثير ان از طريق .غالت زياد ديده ميشود
 .مسموميت دام ميشوند مقادير زيادي گلوكوزيدسيانوژنيك كرده باعث

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي تهران، اراك، همدان، آذربايجان، بلوچستان، خوزستان، 

سلمه تره علف هرز جدي در گياهان زراعي . لرستان يافت مي شودكرمانشاه، گيالن و
 .آبي، سبزيجات، باغها و هچنين گياهان زراعي ديم مي باشد

  Rumex crispus :نام علمي

 Polygonaceae :نام تيره

 ترشك: نام فارسي

 Curled dock: نام انگليسي
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 گياه شناسي
 سانتي متر با ريشه اصلي بسيار قوي 200تا  60 ترشك گياهي است چند ساله به ارتفاع
ايستا، كه فاقد شاخه هاي جانبي در قسمتهاي  و ساقه هاي غالبا قرمز رنگ،ضخيم و

موجدار فاقد كرك بوده،بيشتر در ناخيه طوقه  برگهاي ترشك داراي حاشيه.پاييني است
 و جانبي(ان به صورت گل اذين خوشه اي متراكم گلهاي كوچك وسبز رنگ.قرار دارند
 به رنگ قرمز مايل به قهوه اي تغيير مي رسيدن، و در هنگام رايش يافته اند،آ)انتهايي

 R.dentatusتوانكه به عنوان علف هرزهستند مي از گونه هاي ديگر اين جنس. كند

,R.obtusifolus R.pulcher , R. acetosella نام برد را . 

 پراكنش
نشاه، قزوين، لرستان، ايالم، فارس، اين علف هرز در استان هاي خوزستان، كرما

رشك از علفهاي هرز مهم باغهاي چاي ت. كردستان، همدان و آذربايجان يافت مي شود
 .شود توتون،زمينهاي مرطوب و مراتع نيز ديده مي بوده و در مزارع

 
  Vaccaria pyramidata :نام علمي

 Caryophyllaceae :نام تيره

 جغجغك: نام فارسي

 Cowherb: يسينام انگل 
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 گياه شناسي
كه از طريق  (Caryophyllaceae) يكساله از خانواده ميخكها گياهي است دو لپه اي و
سانتيمتر كه در منتهي 100تا50ساقه هايي قائم به ارتفاع علفي با.بذر توليد مثل ميكنند

ايه برگهاي ان متقابل و بدون پ. دو جانبي ختم ميشود اليه منشعب و به گل آذين گرزن
برگها ساده و بدون دندانه .كه ساقه را احاطه ميكند و دمبرگ اند و غالف پهني دارند
سطح آنها صاف، بدون مو و رنگشان .منتهي ميشوند وبريدگي هستند و به نوك تيزي

 .است سبز متمايل به خاكستري
شده   كاسبرگ منظم و به هم پيوسته درست5كاسه گل بدون برگه هاي فرعي و از 

  دندانه منتهي5كاسه پنج خط الراس دارد و به .ه حلقه اي را تشكيل ميدهندك.است

 مي ميليمتر15تا10طول كاسه به . ميشود كه پس از رسيدن دانه،درشت و متورم ميگردد
 .رسد

گلبرگها مانند  منظم، و طويلتر از كاسبرگها هستند قاعده گلبرگها صورتي رنگ، آزاد،
ميليمتر 23تا14كه  باريكي به نام ناخنك ختم ميشونداغلب گياهان تيره ميخك به نوك

كارپل است 5از   پرچم آزاد تشكيل شده و تخمدان مركب10نافه اين گياه از .طول دارد
 .شود مي كه روي پايه خيلي كوتاهي قرار گرفته است و به دو خامه منتهي

  شكاف باز ميشود و در داخل كاسه خشك و4ميوه جغجغك كپسولي است كه با 

دانه گرد، كوچكو سياهرنگ است و سطح خارجي آن ناصاف به .غشايي گل باقي ميماند
 .ميرسد نظر

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي تهران، گيالن، قزوين، اصفهان، كرمانشاه، آذربايجان، 

 . سيستان و بلوچستان، فارس، كردستان و خوزستان يافت مي شود
مثل چغندر  ، جو،گياهان علوفه اي و مزارع صيفياين علف هرز در مزارع نيشكر، گندم
 .شود قند،سيب زميني،پنبه و پياز روييده مي
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  Traxacum officinale :نام علمي

 Asteraceae :نام تيره

 گل قاصد: نام فارسي

 Dandelion: ام انگليسين

 گياه شناسي
داراي ريشه  .استجوانه هاي ريشه  تكثير آن از طريق بذر و گياهي است چندساله،

قاعده اي گياه از يك نقطه  برگهاي .بدار مي باشدآهاي زيرزميني عميق و كلفت و 
و داراي بريدگيهاي  برگها طويل و باريك.منشعب شده و به طوقه متصل گرديده اند

طويل و  ساقه گل دهنده. عميق مي باشد كه در قسمت بريدگي نوك تيز مي باشند
 داراي گلهاي.هر ساقه گل دهنده يك گل به وجود مي ايدروي .توخالي و مودار است

 اين گلها به وسيله براكتهايي پوشيده شده اند .اشعه اي به رنگ زرد تا نارنجي مي باشد

باريك و  بذرها قهوه اي متمايل به زرد، . قسمت سر را تشكيل مي دهندو مجموعاً
 .ند به بذر منتقل مي شوندزوائد چتر مانند كه به وسيله يك زائده منقار مان داراي
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 پراكنش
 .گل قاصد در تمام كشور يافت مي شود

خاكهاي مرطوب،مراتع،چراگاها و پاركها يافت مي شود و در  گل قاصد در بسياري از
همچنين  .و به شدت مورد عالقه گاو وگوسفندان است بيشتر فصول سال به گل نشسته

 . به وفور يافت  مي شوددر مزارع گندم و جو
 

 
  Solanum nigrum :نام علمي

 Solanaceae :نام تيره

 تاج ريزي سياه: نام فارسي

 Black nightshade: نام انگليسي

 گياه شناسي
در بعضي . خانواده سيب زميني كه از طريق بذر تكثير مي يابد گياهي است يكساله،از

شعب و شاخه هاي داراي ساقه راست و تا اندازه اي من .ن انگورك مي گويند آمناطق به
برگهاي اين گياه ساده و حاشيه  .رسد سانتي متر مي 60تا20ن بهآطول  گوشه دار كه

گلهاي تاجريزي پنج . برگها تخم مرغي شكل و در نوك تيز شده اند .آنها موجدار است
برگها و ساقه هاي تاجريزي سوال . ن سياهرنگ استآدارد و ميوه  گلبرگ سفيدرنگ
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 . شود ن نيز يافت ميآاست، اين ماده در ميوه هاي سبز  ميدارند كه كمي سنين 

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، مركزي، آذربايجان، 

 .كرمانشاه و همدان يافت   مي شود
پنبه، توتون، باغهاي ميوه، سبزي و صيفي  نيشكر، چغندرقند، تاجريزي در مزارع،
 .شود ميواراضي باير ديده 

 

 
  Sisymbrium officinal :نام علمي

 Brasicaceae :نام تيره

 خاكشير: نام فارسي

 Tumble mustard: نام انگليسي

 گياه شناسي
يكساله زمستاني يا يكساله كه با بذر تكثير مي يابد به  خاكشير گياهي است

يي داراي شاخه هاي ساقه هاي پاييني ساده و سا قه هاي باال سانتيمتر با150تا60ارتفاع
 :بر دو نوعند بوته اي دارد برگهاي متناوب اين گياه متعدد كه در مجموع ظاهر
با بريدگيهاي عميق، در حالي كه برگهاي بااليي تعدادش  برگهاي پاييني، خيلي زبر
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 .هستند لطيف و فاقد بريدگي خيلي كمتر،
انتهاي  وشه اي درن كوچك و به رنگ زرد رنگ پريده بوده و به صورت خآگلهاي 

 .شوند ساقه ظاهر مي
،  S.sophia توان از گونه هاي ديگر خاكشير كه رفتار علف هرزي دارند مي

S.officinal و S.orientaleرا نام برد  . 
 
 

 
           Raphanus raphanistru :نام علمي

 Cruciferae :نام تيره

 تربچه وحشي: نام فارسي

 Wild radish: نام انگليسي

 گياه شناسي
با . كه توليد مثل آن از طريق بذر صورت ميگيرد  شب بوخانواده گياهي است يكساله از

سانتيمتر و 15  تا8سانتي متر و برگهاي طوقه اي به طول 150تا60 ارتفاع ساقه هايي به
سانتيمتر، با حاشيه دندانه دار و بريدگي هاي عميق، گلهاي آن نسبتاً  15 تا 3پهناي
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گلبرگهاي بنفش تا سفيد كه بر روي آنها رگبرگهايي به رنگ صورتي ديده  ادرشت ب
ن در غالفهاي توپر آكوچك تخم مرغي شكل قرمز مايل به قهوه اي  بذرهاي. ميشوند
 .شود ديده مي

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي خوزستان، ايالم، كرمانشاه، كردستان، تهران، اصفهان، 

گندم، جو،  تربچه وحشي از علفهاي هرز مزارع. فت مي شودقزوين و آذربايجان يا
 .توتون و سبزي و صيفي است

 
  Plantago ssp :نام علمي

 Plantaginaceae :نام تيره

 بارهنگ : نام فارسي

 Ribgrass: نام انگليسي

 گياه شناسي
ساقه هايي كه از  كه از طريق بذر وبارهنگ  علف هرزي است چندساله،از خانواده

چه ها  سفت و محكم و ريشه ريشه ها سطحي،.يشه منشا ميگيرند تكثير مي يابدر
در  .بدون برگ است سيلندري و داراي ساقه هاي راست،. سيلندري شكل هستند
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 داراي برگها .شوند انتهايي ساقه گلها به صورت مجتمع و خوشه اي ديده مي قسمت

 قاعده در سمت دمبرگ باريك طويل و باريك و به سمت نيزه اي شكل، ساده، منشعب،
و داراي گلهاي سفيد و متمركز در  داراي رگبرگهايي طويل و محكم بوده، .اند شده
 .باشد مي خوشه

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي خوزستان، تهران، آذربايجان، اردبيل، خراسان، كردستان، 

و آبي و سبزيجات بارهنگ علف هرز گياهان زراعي .كرمانشاه و قزوين يافت مي شود
 و علف هرز اتفاقي در ساير گياهان و به صورت متراكم در نهرها رشد مي كند

 
  Portulaca oleraceae :نام علمي

 Portulaceae :نام تيره

 خرفه : نام فارسي

 Purslane: نام انگليسي

 گياه شناسي
با ساقه هاي  يكساله و چهار كربنه كه بوسيله بذر تكثير مي يابد، گياهي استخرفه 

از ناحيه طوقه كه يك توده متراكم خزنده را به وجود مي  گوشتي لطيف و منشعب
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لطيف كه بصورت مجتمع بر روي ساقه ها قرار دارند  براق و برگهاي گوشتي،. آورد
متقابل يا چتري  برگها فاقد دمبرگ بوده، .گيرد مي واجتماع آنها به صورت متناوب قرار

باشند  تايي زردرنگ كه فاقد دمگل مي5گلها با گلبرگهاي .گيرند مي بر روي ساقه قرار
در روزهاي آفتابي گلها باز  .بر روي محور گل دهنده قرار گرفته اند به صورت منفرد

كنند بذرها داخل كپسولها به رنگ سياه متمايل به قهوه  كپسول بذر مي توليد. شوند مي
 .باشد ا داراي يك حفره توخالي ميشكل وكمي فشرده و در انته قلوه اي ريز، اي،

 پراكنش
خرفه در استان هاي گلستان، گيالن، مازندران، تهران، آذربايجان، كردستان، اصفهان، 

خرفه به علت .اراك، لرستان، قزوين، كرمانشاه، همدان و خوزستان يافت مي شود
 درجه حرارت ونيز طول روز، قدرت تطابق با شرايط مختلف آب و هوايي، داشتن

 علفهاي هرز ازقوه ناميه باالو دوره خواب طوالني در اكثر نقاط دنيا  داشتن بذرهايي با
 .رود مزارع سبزي و صيفي، پنبه، توتون وزمينهاي غير زراعي به شمار مي چاي، باغهاي

 

  Achillea Spp :نام علمي

 Asteraceae :نام تيره

 بومادران : نام فارسي

  Western yarrow: نام انگليسي
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 گياه شناسي
كه از طريق بذر و ريزوم تكثير   كاسنياز خانواده معطر و دوساله، بومادران گياهي است

پوشيده از كركهاي ظريف و ريزي كه  سانتي متر،60تا30با ساقه هايي به ارتفاع .يابد مي
 با نرم و نيزه اي شكل، برگهاي پرمانند، .يندآريزوم هاي رونده ضعيفي به وجود مي  از

روي محور ساقه قرار  هاي متعدد و باريك به فواصل مساوي از يكديگر، بريدگي
ذين ديهيم را در انتهاي ساقه و آذين به صورت كالپرك كه مجموع انها گل آگل .دارند

عدد و  5 تعداد پرچم ها .تايي است 5قطعات گل  .وردآان به وجود مي  انشعابات
ميوه  لها به رنگ زرد مشاهده مي شود،مجموعه گ شده، مادگي از دو برچه تشكيل

رنگ سفيد مايل به خاكستري به طول  بيضي شكل به بذر كوچك و مسطح، فندقه،
دارويي  تند دارد و به عنوان گياهي بومادران بويي زننده و .ميليمتر مي باشد 2تقريبي 

ديگر ان كه رفتار علف هرزي دارند  از گونه هاي .مورد استفاده قرار مي گيرد
 .باشد مي  A.lanulosa ,A.santolina ,A.micranthaاملش

 پراكنش
بومادران از علفهاي هرز  .اين علف هرز در استان هاي مختلف كشور يافت مي شود

صيفي و باغهاي ميوه و زمينهاي باير  مزارع،گندم،جو،توتون، پنبه،چغندرقند، سبزي و
 .محسوب مي شود
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  Astragalus bisulcatus :نام علمي

 Leguminoseae :نام تيره

 گون :نام فارسي

 Two grooved milk vetch: نام انگليسي

 گياه شناسي
كه بقوالت،  از خانواده .رسد  سانتيمتر مي75ن تا آاست چندساله كه ارتفاع  گون گياهي

ن به رنگ بنفش آساقه هاي رشد يافته . گيرد ن از طريق بذر صورت ميآمثل  توليد
 به صورت متقابل به تعداد ن مركب از برگچه هايي است كه،آي برگها تيره است

 ن معموال به رنگآگلهاي .برگ قرار گرفته اند هر جفت در محور 30تا11
 .انتهاي شاخه هاي گل دهنده قرار دارند نزديك به بي يا سفيد بوده،آارغواني،گاهي 

ند و داراي بوي اين گياه در برابر خشكي مقاوم ودر خاكهاي شور به خوبي رشد ميك
بسياري از گونها سمي هستند و باعث مسموميت گاوها، گوسفندان و . سلنيوم است تند
شود كه  ماده سمي گلوكوزيد توليد مي در طول فصل رويش گون،.شوند مي اسبها

 از گونه هاي ديگر اين جنس. تنفسي و فلج حيوانات مي شود باعث ايجاد اختالالت
 را نام A.alpinus ,A.cicer ,A.pendulilorus ,A.arenarius ،A.norvegicusتوان مي
 .برد

 پراكنش
 . اين علف هرز در تمام استان هاي كوهستاني يافت مي شود

سبزي و  مناطق كويري، زمينهاي باير، مزارع چغندر قند، نيشكر، گون از علفهاي هرز
 .صيفي است
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  Copsella burs-pastoris :نام علمي

 Cruciferae :نام تيره

 كيسه كشيش، كيسه چوپان :نام فارسي

 Shepherd,s - purse: نام انگليسي

 گياه شناسي
ن آابد و به  يكه با بذر تكثير ميشب بو  گياهي است يكساله زمستانه از خانواده

 سانتيمتر كه به 50 تا 10به ارتفاع  شود با سا قه هايي راست خورجينك گفته مي
برگهاي پاييني به صورت . شود مي يي از بوته ها منشعبصورت انفرادي يا چند تا

قاعده باريك شده به حالت  متراكم، متقابل و داراي بريدگي عميق هستند و برگها در
تعداد آنها محدود است كه  دمبرگ در آمده اند برگهاي بااليي ساقه را در برگرفته اند و

  ميليمتر1گلبرگها نيم تا . لندمتص به شكل زبانكي طويل با دو زايده گوشدار به ساقه

  ميليمتر مي12 تا 6دم ميوه طويل است و به .  ميليمتر طول دارند5/2  تا2عرض و
دانه 15تا10دانه دارد كه درهر حجره 30ميوه بدون بال و مثلثي شكل است وتا .رسد
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 .صورتي و گل آذين گياه خوشه اي كشيده است رنگ گلها سفيد يا ديده ميشود

 پراكنش
سه كشيش در استان هاي گلستان، گيالن، مازندران، آذربايجان، همدان، كرمانشاه، كي

مزارع  اين علف هرز در. اصفهان، كرمان، خوزستان، كردستان و خراسان يافت مي شود
حبوبات  گياهان علو فه اي، مزارع توتون، چغندرقند، نيشكر، بادام زميني، باغهاي ميوه،

 .شود وحاشيه جاده ها ديده مي

 

  Centaurea pabotii :نام علمي

 Aesteracea :نام تيره

  گل گندم :نام فارسي

 Corn flower: نام انگليسي

 گياه شناسي
كه  كاسني خانواده از توسط بذر وريزوم،آن مثل  توليد گياهي است يكساله يا چندساله،

 فوقاني ان برگهاي.است برگهاي تحتاني ساقه ان بريده بريده و انتهاي آن نوك تيز
گل آذين گندم با موهاي نرمي پوشيده شده است و در بين آنها .باريك ونيزه اي است

ن هرمافروديت بوده،گلهاي حاشيه آگلهاي داخل .دارد گلچه هاي نيلي رنگي قرار
سطح . چند رديف برگه هاي سخت احاطه شده اند درشت تر و كمي نامنظم اند و با
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كه با دندانه هاي سفيد و . وخشك است  قهوهاي رنگآنها عاري از مو و حاشيه اشان
بوده و به لوله جام اتصال دارد، بساك  ميله هاي پرچم آزاد. باريكي مزين شده است

كنند كه خامه اي باريك  درست مي لوله اي توخالي را و پرچم ها به يكديگر متصلند
 گل متصل جدار كاسه تخمدان گل گندم تحتاني و به. نها قرار داردآدر بين 

آن خشك  ميوه. تخمدان از يك خانه تشكيل شده است و يك تخمك آزاد دارد.است
 وناشكوفا و كاسه گل كه عبارت ازتارهاي نرم وابريشمي است در انتهاي آن قرار

 گونه هاي ديگر اين جنس كه.بدون مو وفاقد شيار است صاف، سطح خارجي ميوه.دارد

 C.brugeriana ,C.hyalolepis ,C.solstitials ,C.picrisعلف هرزهستند شامل
C.balsamitha ,C.oxycanth ،C.behen مي باشد . 

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي تهران، كرج، اراك، اصفهان، ايالم، كرمانشاه، همدان، 

 جو، گندم، اين علف هرز در اكثر مزارع.خراسان، كردستان و لرستان يافت مي شود
 .رويد صيفي و حبوبات مي ان علوفه اي،نيشكر،گياه چغندرقند،

  Cirsium arvense :نام علمي

 Aesteracea :نام تيره

  خارلته، كنگر صحرايي :نام فارسي

 Corn flower: نام انگليسي
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 گياه شناسي
از  .كند مي  گياهي است چند ساله كه توسط بذر و ريشه هاي خزنده توليد مثلخارلته
ساقه ، گسترده با ريشه هاي عميق و افقي سانتيمتر،120تا30به ارتفاعكاسني  خانواده

با  هر كدام به گل آذين كالپرك هاي كنگرصحرايي در قسمت انتهايي منشعب بوده،
ن متناوب و فاقد دمبرگ، تخم آبرگهاي . شود نهنج داراي پولكهاي خاردار ختم مي

 گلهاي كنگر. شود سيم مييا نيزه اي، با حاشيه خاردار بوده به لوبهاي نامنظمي تق مرغي

ن آگلهاي .صحرايي،تك جنسي بوده،گلهاي نر وماده بر روي گياهان جداگانه قرار دارند
 سانتيمتر قرار دارند و2تقريباً رنگ بنفش يا صورتي و بر روي كالپركهايي با قطر  به

پايه بودن كنگرصحرايي ممكن است باعث  اگر چه دو. ن فاقد خار هستندآزبانكهاي 
گلهاي فاقد بذر شود اما وجود ريشه هاي افقي تكثيرپذير، كه در حين شخم به  دتولي

گونه ديگر . كند شوند، زمينه تكثير سريع آن را فراهم مي تقسيم مي قطعات كوچك
.  استC.bracteatum گونه كنگر صحرايي كه رفتارعلف هرزي دارد كنگر صحرايي

. شيري قرار دارد به رنگ سفيد مايل بهن كركهايي آن بسيار ظريف است ودر تاج آميوه 
 .شوند توسط باد منتقل مي بذرها كاكل دار بوده و به آساني

 پراكنش
اين علف هرز در استان هاي تهران، كرج، اراك، اصفهان، لرستان، آذربايجان غربي، 

 .كرمانشاه، همدان و خوزستان يافت مي شود
 زمينهاي باير حاشيه جاده ها و مراتع، جو،توتون، گياه از علفهاي هرز مزارع گندم، اين
.است
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  Cardaria draba :نام علمي

 Brassicacea :نام تيره

  ازمك، تره تيزك وحشي :نام فارسي

 Hoary cress: نام انگليسي

 گياه شناسي
ساقه ان به .كه توسط بذر و ريزوم تكثير مي يابدشب بو گياهي چندساله از خانواده

برگهاي پاييني ان تخم مرغي و . در باال بسيار منشعب است ميرسد وسانتيمتر 60تا20
 .برگهاي روي ساقه بيضي كشيده تا سرنيزه اي هستند دارند، قاشقي شكل و دندانه

به عنوان سبزي صحرايي جمع  تره تيزك يا شاهي دارد و طعم ن لطيفتر،آبرگهاي بهاره 
 . رويد  در اكثر مزارع و كنار نهرها مياين گياه. رود مي آوري و در تغذيه انسان به كار

ميليمتر و رنگ  4تا5/2طول گلبرگها . گل آذين اَزمك خوشه اي متراكم و انتهايي است
 و به ندرت يك 2و هر ميوه محتوي  ميليمتر طول دارد15 تا 5دم ميوه . سفيد است آنها

هر سال  است واين گياه ريشه هاي قوي و طويل داشته، سرعت نمو آن زياد  .دانه است
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توليد دانه نيز در اين گياه زياد بوده گاهي به دو بار در . كند توليد مي ساقه اي قوي
 .رسد مي سال

كه   زائده طويل بوده4بذرها داراي. يك سطح بذر پهن و سطح ديگرش گرد است
 .زوائد كوچكتر مابين آنها قرار دارند

 پراكنش
، كرمانشاه، خوزستان، ايالم لرستان، اين علف هرز در استان هاي قزوين، كردستان

 .همدان، آذربايجان، اصفهان، فارس و خراسان يافت مي شود
 

 
  Dacus carota  :نام علمي

 Appiaceae :نام تيره

  هويج وحشي :نام فارسي

 Wild carrot: نام انگليسي

 گياه شناسي
سانتي متر كه با بذر 120 تا60به ارتفاعچتريان  ساله از خانواده هويج وحشي گياهي دو

درسال اول حالت روزت داشته، داراي يك ريشه اصلي عميق است و در  .تكثير ميابد
دهنده و گلها به وجود آمده و ريشه هاي زير زميني محكم و چوبي  سال دوم ساقه گل
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برگها به . افراشته و تو خالي بوده كه اغلب منشعب هستند ساقه هاي آن. شوند مي
باريك متصل به هم در آمده و شكل قطعات بريده بريده  رار گرفته، بهصورت متناوب ق

گلهاي ان به رنگ سفيد . رگبرگها، كركهاي كوچكي ديده ميشوند در حاشيه برگها و.اند
هويج وحشي داراي . ساقه گل دهنده آرايش يافته اند و به صورت چتري در انتهاي

 .دهد هويج ميمعطر آن بوي  ميوه هاي تخم مرغي شكل بوده،ريشه

 پراكنش
 .اين علف هرز در اكثر استان ها يافت مي شود

باغهاي سبزي و صيفي،  اين گياه درمناطق خشك و خاكهاي صخره اي و همچنين در
 .شود مزارع گندم و جو و حاشيه جاده ها ديده مي

 

 
  Euphorbia helioscopia :علمينام 

 Euphorbiaceae :نام تيره

 )شيرسگ ( فرفيون:نام فارسي

 Sun spurge: نام انگليسي 
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 گياه شناسي
كه .بلند و راست است ن متعدد،آكه ساقه هاي فرفيون  يكساله از خانواده گياهي است
برگها  .ن سبز تيره استآسانتيمتر و رنگ  50تا15 طول ساقه.بذرتكثير مي يابند از طريق

دمبرگ  تهاي برگها مدور وآرايش مارپيچي روي ساقه قرار گرفته اند ان متناوب و با
بيش چرمي شكل و سفيدرنگ و  بيضي شكل و برگها ي پاييني كم و برگها .كوتاه دارند

 گلهاي فرفيون جانبي ومنفردند،. سبز مايل به زرد هستند برگهاي فوقاني سبز تيره تا
تايي به صورت چتر با دمگلي به 6تا4رسد،گلهاي انتهايي مي  ميليمتر21 تا17دمگل به
 .شوند مي ميليمتر ديده 25تا20 طول

 2قسمتي سپس  3 پرتو كوتاه كركدار،ابتدا 5 است كه همانند چتري باديهيمن آگل اذين 
اعضاي  كه تا پنج برابر( اين گياه به علت داشتن ريشه هاي قوي.شود قسمتي ديده مي
طول ريشه اين علف هرز  .گردد يكي از علفهاي هرز مهم محسوب مي )هوايي ميرسد

كند و بدين ترتيب با عوامل نامساعد  بيش از يك متر در عمق زمين نفوذ مي اهيگ
 .تواند گياه جديدي به وجود آيد از قطعات ريشه مي .ميتواند مقابله كند محيط به خوبي

داشتن التكس يا شيرابه درساقه و رگبرگهاي آن  ديگر اين گياه، از خصوصيات مهم
 .است

در صورت  مقادير زيادي گلوكوزيد سيانوژنيك بوده،گونه هاي جنس فرفيون داراي 
از گونه هاي ديگر فرفيون كه به .ممكن است باعث مسموميت آنها شود تعليف دام

 را نام E.chamaecys و E.hetvadena ،E.stricta، مي توان به عنوان علف هرز هستند
 . برد

 پراكنش
ستان و بلوچستان، تهران، علف هرز تمام گياهان زراعي و در استان هاي كرمان، سي

 . اصفهان، فارس، ايالم، خوزستان و ديگر استان ها يافت مي شود
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  Glycyrrhiza glabra :نام علمي

 Fabaceae :نام تيره

  شيرين بيان:نام فارسي

 Liquorice: نام انگليسي

 گياه شناسي
از شيرين بيان  .كند ساله كه از طريق بذر و ريزوم توليد مثل مي علف هرزي چند

 ريشه هاي اين گياه طويل وچندساله .شود ن محك نيز گفته ميآكه به  بقوالت خانواده
گياه كركهاي ترشح كننده اي دارد به طوري كه  سطح خارجي . استبا مزه اي شيرين

 . يندآاي كمرنگ در مي  شوند و گاهي به رنگ قهوه چسبناك مي برگها
ذين آگل .ن فرد استآاي و تعداد برگچه هاي بيان مركب و شانه  برگهاي شيرين

 گلها هرمافروديت .بي متمايل به بنفش استآبي يا آ  به رنگشيرين بيان خوشه اي
دهند به وجود  دندانه كه مجموعاً دو لب را تشكيل مي 5كاسه گل پيوسته و از .هستند

ده پرچم دارد اين گياه  .نامنظم تشكيل يافته است گلبرگ5جام گل آزاد و از .آمده است
ن به هم پيوسته و به شكل آپرچم  9 تعداد كه هر يك به نوك باريكي منتهي ميشود،
چندين تخمك دارد، شيرين بيان تخمدان  .ناوداني در آمده اند، پرچم دهم آزاد است
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و جدارش  ن نوك تيز،آ ميوه اين گياه كشيده، انتهاي. ن كوتاه و بدون موستآ ةخام
دانه ها . است متر ميلي 30تا 4 اندازه دانه.  شش دانه داردسخت است و بين يك تا

 .اند گرد، قلوه اي و گاهي به دليل وجود موهاي ترشح كننده، چسبناك
دهد و در  شيرين بيان ارزش دارويي دارد و يكي از صادرات مهم كشور را تشكيل مي

. رسد م هم مييكي از علفهاي هرز مهم در مزارع گندم است كه ديرتر از گند عين حال
كند گاهي  شيرين بيان در برداشت محصول با وسايل ماشيني ايجاد اشكال مي بوته سبز

كشاورزان به هنگام برداشت . شود با محصول گندم مخلوط مي بذر شيرين بيان
رسد و  كنند از اين رو اين گياه مي بيان را درو نمي محصول به طريق سنتي شيرين

 .شود مي ن در مزرعهآموجب گسترش 

 پراكنش
اين گياه علف هرز اكثر مزارع آبي و ديم زراعي، صيفي جات، باغها و حاشيه جاده ها 
و نهر ها است و در استان هاي تهران، كرج، خوزستان، كرمانشاه، همدان، ايالم، لرستان، 

 . اراك، گلستان و فارس يافت مي شود
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  Galium aparine :نام علمي

 Rubiaceae: نام تيره

 )شيرپنير(بي تراخ : نام فارسي

 Clravers: نام انگليسي

 گياه شناسي
رسد،  نيز مي سانتيمتر 200تا نآ ارتفاع باساقه هايي چهارگوش كه ،است يكساله گياهي

 صورت مي ن توسط بذرآتوليد مثل  .هاي خشن قالب مانند است پوشيده از كرك
 نيزه اي برگها باريك و .باشد مت ميبرگ در هر قس 6-8برگها پيراموني و داراي .گيرد

 .باشد و در پايه نازك شده و داراي موهاي زبر در حاشيه مي
سفيدرنگ و چهارقسمتي هستندكه برروي ساقه هاي كوتاه جانبي  كوچك، نآگلهاي 

بي تي راخ با ساقه  . گرد استدو قسمتي بوده و هر نيمه تقريباً رغالف بذ .قرار دارند
به هنگام  و به دور ساقه هاي غالت پيچيده، قالب مانند،  خشنهاي بلند و كركهاي

تي راخ داراي سه پرچم است كه به جدار  بي .كند برداشت محصول ايجاد مشكل مي
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. مجموع سه گل تشكيل يافته است گل آذين گرزن محوري است كه از.جام چسبيده اند
 . دارد نام  G.tricorneلف هرز است عكه Galium گونه ديگر

 راكنشپ
. چغندرقند و نيشكر است صيفي، سبزي و جو، هرز مزارع گندم، بي تي راخ از علفهاي

كه در استان هاي خوزستان، كرج، تهران، آذربايجان، اردبيل، كرمانشاه، همدان، اصفهان، 
 .فارس، خراسان و فارس يافت مي شود
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  Amaranthus retroflexus :علمينام 

 Amaranthaceae :نام تيره

  تاج خروس وحشي:نام فارسي

 Common amaranth: نام انگليسي

 گياه شناسي
  سانتي متر با100تا 50چهاركربنه و يكساله خشبي به ارتفاع، تاج خروس گياهي است

 پهنك. ساقه هاي پاييني قرمز يا داراي نوار قرمز كه تا انتهاي ريشه اصلي تداوم دارد

 بوده، شكل  پهن ونيزه ايستند برگهاي آن نسبتاًبرگها ضخيم و رگبرگهاي آن واضح ه
رنگ قرمز در مي  دمبرگهاي ضخيم و قوي كه به ساقه متصل هستند و به تدريج به با

 .آيند
گلها .گيرد عميق صورت مي ريشه هاي زير زميني قرمزرنگ و بذر، تكثير آن توسط

محدب كه در دو طرف  سياه براق، عدسي شكل و رنگه كوچك و سبزرنگ، بذرها ب
مهمترين علفهاي هرز اين جنس  .باشد مي داراي يك شكاف كوچك در كنار بذر
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 .باشد مي  A.palmeri ,A.albus ,A.viridis A.graecizansشامل
هستند كه  علفهاي هرز خانواده تاج خروس داراي مقدار زيادي نيترات يا اكساالت

 .ممكن است باعث مرگ دام شوند

 پراكنش
تاج . زمينهاي باير مي رويد صيفي و سبزي، باغهاي چاي، ع توتون،تاج خروس در مزار

خروس در استان هاي تهران، خراسان، فارس، كرمانشاه، همدان، كردستان، قزوين، 
 .آذربايجان، ايالم و خوزستان يافت مي شود

 

 
  Tribulus terrestris :علمينام 

 Zygophylaceae :نام تيره

  خارخسك:نام فارسي

 Puncture - vine: نگليسينام ا

 شناسيگياه 
 و داراي پوشش سطحي انبوه يا ساقه هاي يكساله كربنه، خارخسك گياهي است چهار

كه به چهار برگچه متقابل تخم مرغي  متناوب و كركدار است مركب، برگها، متراكم
ن پنج تايي و زردرنگ آگلبرگهاي . شود سانتي متر تقسيم مي طول يك تا دو به شكل
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ميوه به صورت فندقه كه توسط  .و بر روي محور جانبي برگها قرار دارند ي باشدم
و غالف بذر پس از رسيدن با پنج شكاف طولي  پوشيده شده خارهاي سوزني سخت

 .باز مي شود

 پراكنش
علف هرز معمولي گياهان زراعي آبي، سبزيجات، باغهاي ميوه، كنار جاده ها و علف 

خارخسك در استان هاي تهران، كرمانشاه، همدان، .  باشدهرز اتفاقي مزارع ديم مي
  .كردستان، آذربايجان، لرستان، اصفهان، خراسان، سمنان و خوزستان يافت مي شود

 

 
 . Xanthium strumarium  :نام علمي

 Asteraceae :نام تيره

  توق:نام فارسي

 Rough cocklebur: نام انگليسي 

 گياه شناسي
داراي ريشه  مثل مي كند، كه از طريق بذر توليد كاسني،  علف هرزي يكساله از خانواده

ساقه هاي گياه  .رددا هاي زيرزميني و منشعب بوده و كل گياه ظاهري پشم آلود
متناوب بوده مثلثي تا  برگهاي اين گياه. باالرونده و منشعب و شياردار و زبر مي باشند
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گلها .است برگ داراي دمبرگ طويل هر دو طرف برگ زبر است، قلبي شكل است،
  كهاست كپسول بذر چوبي.كوچك و داراي گلهاي نر و ماده مجزا از يكديگر مي باشند

  دو،دي زوائد قالب مانند روي كپسول است و در انتهاي كپسول بذرداراي تعداد زيا

هر كپسول دو حجره وجود دارد كه محتوي بذرهاي  در .شود زوائد خارمانند ديده مي
 توق ماده. استوانه اي شكل و مسطح و نوك تيز مي باشند رنگ تيره، قهوه اي

Hydroquinone  شودتوليد مي كند كه باعث تورم كبد در دام مي . 

 پراكنش
باغهاي  جو، نيشكر، چغندرقند، پنبه، ذرت، گندم، علفهاي هرز مزارع توتون، توق از

توق در استان هاي تهران، خراسان، فارس، . اراضي باير است وصيفي و ميوه، سبزي
اصفهان، كردستان، كرمانشاه، ايالم، همدان، مركزي، سمنان، گيالن، خوزستان، گيالن، 

  . و بلوچستان يافت مي شودمازندران، گلستان

 علف هاي هرز انگل

 
  Cuscuta campestris  :نام علمي

 Convolvulaceae :نام تيره

  سس :نام فارسي

 Dodder: ام انگليسين

 



  علفهاي هرز و كنترل آنها74

 

 

 گياه شناسي
بدون كلرفيل و . گياهي است يكساله، كه توسط بذر و تكثير غير جنسي ازدياد مي يابد

با سرعت به دور گياه ميزبان مي پيچد و اندامهاي . داز گياهان پيچنده انگل مي باش
اين گياه فاقد برگ حقيقي و . مكنده خود را به پوست ساقه گياه ميزبان فرو مي برد

جوانه زني حجيبي دارد و با مشاهده گياه ميزبان جوانه مي زند و در . كلروفيل است
ساقه در اين . ه مي ماندصورت عدم جوانه زني گياه ميزبان بذر اين گياه به صورت خفت

گياه حاصل از جوانه زدن ذر باريك و نخ مانند است ولي پس از استقرار بر روي گياه 
گلها خوشه اي به صورت .  ساقه زردرنگ مي باشد. ميزبان به قطر آن افزوده مي شود

 ميلي متر، كاسه گل زنگوله 2-3 ميلي متر، هر گل به طول 12 تا 10دستجات، به قطر 
 لوپ مدور، لوله 5 لوپ مدور، لوله جام بوسيله سه گل پوشيده شده، داراي 5 با مانند

 لوپ نوگ تيز كه به طرف داخل خميدگي 5جام بوسيله سه گل پوشيده شده، داراي 
 .دارد، خامه ها مجزا و نازك مي باشد

 پراكنش
در . علف هرز جدي سبزيجات، يونجه، شبدر، چقنر و ديگر گياهان مزارع آبي مي باشد

استان هاي تهران، كرمانشاه، همدان، ايالم، كردستان، لرستان، اصفهان، فارس، خراسان، 
مركزي، قزوين، زنجان، شمال كشور، خوزستان، چهار محال بختياري، آذربايجان شرقي 

 .و غربي و اردبيل يافت مي شود
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  Orobanch ramosa :نام علمي

 Orobanchacea :نام تيره

 ل جاليز  گ:نام فارسي

 Branched broomrape: نام انگليسي

 گياه شناسي
است كه به وسيله بذر تكثير مي   پيچككلروفيلي از خانواده گل جاليز گياه انگلي بدون

درصد كل عملكرد  95 اين گياه وارد مي آورد در بعضي از سالها تا خسارتي كه. يابد
 150ً فلس مانند كه مجموعاگياهي است علفي با برگهاي گل جاليز. رسد مزرعه مي

گونه از اين جنس وجود  30درايران .پراكنده اند گونه مهم دارد كه در سراسر جهان
فراواني دارد كه از جمله خيار، خربزه،  ميزبانهاي متعدد وOrobanche  جنس. دارد

توان  سيب زميني را مي فتابگردان و آفرنگي،يونجه، توتون،گوجه طالبي، هندوانه، كدو،
 ن بهآ گل جاليز داراي ساقه گوشتي به رنگ سفيد مايل به زرد است كه ارتفاع. م بردنا
 ن درآگلهايي به رنگ زرد مايل به بنفش دارد كه رنگ .رسد سانتي متر مي40تا 30

 اين گياه. كنند گلها گاهي ارغواني هستند و توليد بذر فراوان مي.شود حاشيه تيره تر مي

 ريشه گياه گوشتي و به رنگ. برد عضي گياهان به سر ميبه حالت طفيلي روي ريشه ب

 ن بسته به عمق ريشه ميزبانآقهوه اي روشن تا قهوه اي تيره و آبدار است كه عمق 

ن فلس مانند،كوچك وبه رنگ قهوه اي تا قرمز مايل به آبرگهاي  .متفاوت خواهد بود
 . اي است قهوه
و به ندرت به  ايي يا سنبله انتهايي،ماده مجتمع است و به صورت خوشه انته و گل نر
 در كنار يك برگ فلس مانند جاي هرگل معموالً .شود ظاهر مي منفرد صورت
ن سفيد نزديك به زرد آكاسبرگ پيوسته تشكيل شده ورنگ  كاسه گل از چهار.دارد
رنگ آن قهوه  .گلبرگ تشكيل شده است5است و از جام گل لوله اي و پيوسته. است

 تخمدان .پرچم و مادگي و دو برچه است تهايش بنفش بوده داراي چهاراي كمرنگ و ان
خشك و شكوفا است  ميوه، .فوقاني و محتوي تعدادي تخمك واژگون است يكخانه،
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گل جاليز  بذر .ريزد شود و بيرون مي كه پس از رسيدن با شكافهاي طولي باز مي
 .ندما  سال در زمين باقي مي12ن كم است و تا آكوچك و ذخيره 

 پراكنش
در تمام استان . علف هرز جدي گياهان تيره هاي كدوئيان، سيب زميني و حبوبات است

 .هاي كشور كه كشت گياهان تيره كدوئيان و سيب زميني رايج است، يافت ي شود
از ديگر علف هاي هرز انگل به شمار مي روند كه ) استرايگا(دارواش و علف جادو 

علف هرز جادو از علف هاي هرز خسارت زا .  شوندخوشبختانه در ايران يافت نمي
. محصول ذرت مي باشد كه خسارت هاي زيادي در آفريقا به ارمغان آورده است
خوشبختانه با قرنطينه اين گياه تا به اكنون در ايران مشاهده نشده است با اين حال 

 .گزارشاتي مبني بر مشاهده اين گياه در عراق منتشر شده است

 



 

 

 

 فصل دوم

 هاي هرزمديربت علف

 

 اهداف 
 :شود در پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا مي

 تعريف مديريت علف هاي هرز. 1

 آستانه اقتصادي خسارت علف هاي هرز. 2

 مراحل مديريت علف هاي هرز. 3

 ت تلفيقي علف هاي هرزيمدير. 4

 مبارزه بيولوژيك با علف هاي هرز.5

 :مقدمه
علف هاي هرز يكي از شاخص هاي ارزيابي مديريت زراعي هر امروزه، نحوه مديريت 
كنترل علف هاي هرز مجموعه عملياتي است ). 2000زيمدال،(كشور به شمار مي رود 

هاي مديريت زراعي و بسياري  كه شامل شناخت دقيق و كامل علف هرز، خاك، سيستم
. باشد ند، مياز عوامل ديگر محيطي كه مرتبط با عمليات كنترل علف هاي هرز هست

هاي مشكالت امروزه علف هاي هرز بايد بر اساس اطالعات صحيح و اصول و  حل راه
برخالف تصور بسياري از ). 1378راشدمحصل و همكاران، (هاي عملي باشد  فلسفه

دانند، بايد  افراد كه مبارزه با علف هاي هرز را به معناي نابودي تمام علف هاي هرز مي
 .باشد ها عملي نيست بلكه از نظر زيست محيطي نيز نادرست ميگفت كه اينكار نه تن

 تعريف مديريت علف هاي هرز 
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مديريت علفهاي هرز عبارت است از استفاده از تمام روش هاي سازگار با محيط 
زيست و اطالعات موجود براي انجام زراعتي كه در آن علف هاي هرز زيان اقتصادي 

 ). 1381غديري، (به محصول وارد نكنند 
. كني هاي مديريت علف هاي هرز عبارتند از جلوگيري، كنترل و ريشه اهداف برنامه

 هرز به داخل يك منطقه غيرآلوده مي  جلوگيري به معني ممانعت از ورود يك علف
اهميت جلوگيري به حدي است كه در هر مديريت زراعي بايد آنرا جزء  برنامه .  باشد

جلوگيري شامل  رعايت قرنطينه، ). 1378كاران، راشدمحصل و هم(كنترل قرار داد 
استفاده از بذر سالم و بوجاري شده، جلوگيري از بذر دادن علف هاي هرز، عدم 

آالت آلوده، استفاده از آب عاري از بذر علف هاي هرز و بازديد پياپي  استفاده از ماشين
 جديد در مزرعه هاي آلودگي از علف هاي هرز از مزرعه براي نابود سازي اولين لكه

 ). 2000زيمدال،) (1386باغستاني، (است 
ي آن مشكالت وجود علف هاي هرز را  كنترل عبارتست از عملي كه در نتيجه

اين روش زماني اعمال . كاهش دهيم تا خسارت ناشي از آن به حداقل ممكن برسد
 در يك). 1378راشدمحصل و همكاران، (شود كه يك علف هرز مستقر شده باشد مي

هرز بسيار مهم است و بايد در نظر گرفته شود، اگرچه فلور  برنامة كنترل، تنوع علف
ماند و همواره  هاي هرز در يك منطقه هميشه ثابت  و يكنواخت باقي نمي گياهي علف

 .آورند علف هاي هرز جديد به مناطق تحت كنترل و مبارزة شديد هجوم مي
عوامل مختلفي تأثيرگذار ل خوب براي بدست آوردن يكمحصودر مديريت مزرعه 

براي يك توليد . مي باشدهستند، كه مديريت علف هاي هرز از جمله عوامل مهم 
 . مديريتي ضرورت داردصحيح ، استفاده از روش هاي خوب

 تعريف علف هرز
ي انگياه«، »دنشو ي كه كاشته نميانگياه«، »دنكن گياهاني كه در مكان ناخواسته رشد مي« 

گياهاني كه با فعاليتهاي بشر تداخل « و» مثبت آن ها كشف نشده استكه خصوصيات 
به طور . )1999زيمدال،(، از تعاريفي است كه براي علف هرز بكار رفته است »دندار

شود كه با فعاليتهاي بشر تداخل  كلي يك گياه وقتي به عنوان علف هرز شناخته مي
رار است گياهان ديگر در آن رشد كند كه ق  علف هرز در مناطقي رشد مي.داشته باشد

با شروع . كنند و يا در جايي رشد كنند كه نبايد آنجا گياهي وجود داشته باشد
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در حال . )1996كوزنس، (كشاورزي، مبارزه با علف هاي هرز نيز آغاز شده است
البته . حاضر ما بدون استفاده از علفكش ها امكان توليد محصول را نخواهيم داشت

به علف كش مقاومت بروز هاي شيميايي به دليل مسائل زيست محيطي و اخيراً روش 
 . زير سئوال رفته استها 

 مبارزه با علف هاي هرز به عنوان شاخصي از پيشرفت كشاورزي
هاي مختلف  هاي متعددي كه براي ارزيابي نظام شود تا از بين شاخص امروزه تالش مي

ترين شاخص، شناسايي،  ترين و راحت ترين، عيني وجود دارد، گوياترين، كاربردي
هاي اجتماعي،  هايي براي برخي نظام چنين شاخص. انتخاب و مورد استفاده قرار گيرد

اقتصادي و سياسي شناسايي و تبيين شده و از آن ها براي مقايسه ميزان پيشرفته بودن 
، در بخش كشاورزي نيز از ديدگاه متخصصان مختلف. شود ها استفاده مي اين نظام
هاي مختلفي ارائه شده است؛ ولي شاخصي كه اخيراً از آن به عنوان شاخصي  شاخص

شود، ميزان  اي ياد مي مناسب براي ارزيابي مديريت زراعي هر كشور و يا هر مزرعه
انتخاب اين شاخص به اين دليل است كه . باشد توجه به مديريت علف هاي هرز مي

، به طور قابل توجهي )م كنترل آن هادر صورت عد(خسارت ناشي از علف هاي هرز
 ميزان خسارت علف هاي هرز را 1-جدول. ها است بيشتر از خسارات آفات و بيماري

 ).1381زند و همكاران، (دهد  هاي پيشرفته، متوسط و درحال توسعه  نشان مي در نظام
 

  خسارت ناشي از علف هاي هرز در سه نظام توليد كشاورزي جهان-2-1جدول 

مجموع غذاي  وليدنظام ت
 (%)توليدشده 

خسارت ناشي ازعلف 
 (%)هاي هرز 

 (%)اتالف جهاني غذا 

 5/1 5 30 پيشرفته

 5 10 50 متوسط

 5 25 20 عقب مانده

 
 5شود، خسارت علف هاي هرز در كشورهاي پيشرفته،  همان طور كه مالحظه مي
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حتي در صورت البته .  درصد است25هاي كشاورزي عقب مانده،  درصد و در نظام
كنترل علف هاي هرز با استفاده از روش هاي موجود، باز هم خسارت ناشي از آن ها 

اين موضوع ). 2000زيمدال،(ها است  به همان ميزان خسارت ناشي از آفات و بيماري
نشانگر آن است كه هنوز خالء بزرگي در رسيدن به حد مطلوب مديريت علف هاي 

 .ات است وجود داردهرز كه خود نتيجه محرز تحقيق
ريزي بر دو  برنامه. قبل از برنامه ريزي مديريتي يكسري مقدمات بايد فراهم باشد

 : اساس است
 . استفاده از تجربه ديگران كه از روش آزمون و خطا به دست آمده است

روش هاي . استفاده از يك برنامه دقيق و هماهنگ كه موفقيت را به دنبال خواهد داشت
ابتداي فصل شروع و تا برداشت محصول و حتي پس از آن نيز ادامه خواهد مديريتي از 

 .  )1383محمد عليزاده،  (داشت

 شتن يك برنامه دقيق و مؤثر بايدبراي دا
. ريزي كرد در ابتدا بايد مشكالت حاصل از علف هاي هرز را شناخت و سپس برنامه 

 . ضروري استشناخت علف هاي هرز براي استفاده از علفكش هاي مختلف 
هاي موجود را تعيين و  اهميت اقتصادي گونه، فراواني علف هاي هرز را تعيينبايد 

 . اولويتها را شناسايي كنيم
، حتماً خاك مزرعه از لحاظ بافت و ساختار، شخم پذيري، ظرفيت نگهداري آب

PH براي مصرف بعضي شناخته شود تابايد ) رس و مواد آلي( كلوئيدهاي خاك و 
 . )1386باغستاني،  ( استفاده كرد ها ها از آنعلفكش

 و دنهاي مجاور كه روي روش هاي مديريت ما تأثير دار توجه به محصوالت زمين
  .، نيز مهم هستند...و ) ميزان فرسايش خاك(عوامل محيطي منطقه 

مانند سيستم شخم، (ما بايد نوع سيستم مديريتي مزرعه را در دست داشته باشيم 
در صورت اجراي يك سيستم مديريتي . )… رفت و آمد و چراي دام و نوع تناوب،

هاي قبلي كنترل علف  توجه به برنامه. شود غلط مشكالت علف هاي هرز تشديد مي
علف هاي هرز را در حال حاضر   مديريت، با توجه به آنتاهاي هرز نيز ضرورت دارد 

 .)1996كوزنس،  (انجام دهيم
با توجه به امكانات بايد ، ارزيابي روش هاي مديريتي را  اين اطالعاتكسببعداز  -2
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نتخاب  ا اطالعات ديگران، وبا توجه به تجربه، و شرايط مزرعه و انتخاب بهترين روش
شيميايي، مكانيكي، (روش هاي مختلف كنترل بايد در اين ارزيابي . گرددو انجام 
ها   هر يك از اين روش تنظيم زمانيو و همچنين تأثير عمليات مديريت كشت )زراعي

تكرار پذيري روش هاي توصيه شده نيز ضرورت دارد تا بتوان . را نيز مدنظر داشت
. ه باشدتبا عمليات زارعين تداخل داشنبايد توصيه شده  نتيجه مطلوب را گرفت روش

ه هاي توصيه شده با تغيير زمان در نظر گرفت همچنين انعطات پذيري هر يك از روش
زيابي روش ها، انتخاب روش مديريتي مناسب است كه طي آن علف پس از ار. شود

به طور كلي هدف . هاي هرز را بتوان به طور مؤثر، اقتصادي و انعطاف پذير كنترل كرد
اي است كه با استفاده از روش هاي مختلف بهترين كنترل علف هاي  ما انتخاب برنامه

و اصالح  هاي سيستم مديريتي يپس از آن هم ارزيابي سودمند. هرز را داشته باشيم
بسته به شرايط فرق كه ( كنترل است ،مديريتبخش اصلي  .بهتر آن پايان برنامه است

 انتظار )در بهترين شرايط (راكاهش آلودگي % 90-95و ما در كنترل حدود ) كند مي
اي است كه بايد با ابزار مناسب، زمان مناسب و  اجراي برنامه آخرين مرحله. داريم
مديريت شامل عملياتي است كه ما بتوانيم كاهش آلودگي علف .  انجام داد كافيمدت

 .)1386باغستاني، ) (و نه نابودي كامل علف هاي هرز(هاي هرز را داشته باشيم 
دي خسارت البته بهتر است قبل از تشريح كامل برنامه هاي مديريتي، با آستانه اقتصا

 .علف هاي هرز آشنا شويم

 ي خسارت علف هاي هرزستانه اقتصادآ
هاي مديريت علف هاي هرز بايد تعادلي بين روش هاي مختلف كنترل به  ما در سيستم
هدف ما از مبارزه با علف هاي هرز، نابودي كامل آن همانطوركه ذكر شد . وجود آوريم

رادسويچ و  (ها نيست بلكه رساندن جمعيت آن ها به زيرآستانه زيان اقتصادي است
در يك قالب اقتصادي، علف هاي هرز باعث كاهش سود و توليد . )1998همكاران، 
 . دنشو محصول مي
.  علف هرز محسوب مي شود، محصولزگياهي غير ا هاي پيشرفته، هر  تمسدر سي

ما در محاسبات اقتصادي، علف . اما در كشاورزي سنتي اين مسئله خيلي اهميت ندارد
علف هاي هرز . مصرف و خاصيتي ندارنددانيم كه  هاي هرز را گياهان بي ارزشي مي

بر آورد ميزان . شوند مي  مختلف موجب كم شدن محصول و زيĤن هاي اقتصاديقبه طر
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 ،شوترين ر  ساده و علف هاي هرز، در بحث مديريت و كنترل آن ها اهميت داردنزيا
 . )1385رحيميان،  (برآورد ميزان هزينه كنترل علف هاي هرز است

صل از علف هاي هرز  خيلي بيشتر از آن مقداري است كه ما معموالً خسارت حا
همچنين ميزان خسارت علف هرز و كاهش درآمد زارع با انجام آزمايش . كنيم هزينه مي

در شرايط . و يا محاسبه در آمد حاصل از تيمار با و بدون علف هرز امكان پذير است
در مزارع امكانپذير و مقرون به توان علف هرز را از بين برد، ولي اين كار  آزمايشي مي
علف هاي هرز را از % 90-95،  علفكشها عادي توصيه شدهمقاديرمعموالً . صرفه نيست

باقي مانده به حدي زياد است كه هزينه كنترل بيش از % 5ترل نبرد و هزينه ك بين مي
 آن  در است كهمطلوبهدف ما كنترل علف هاي هرز در سطح . درآمد خواهد بود

باغستاني،  (الترين فايده و درآمد را در برابر كمترين هزينه خواهيم داشتسطح با
1386( . 

رد در ك ميزان عمل ومتغير بودن ميزان قيمت محصول، توزيع علف هرز در مزرعه
گاهي مشاهده مي شود . اند تعيين آستانه اقتصادي را دچار مشكل كندوت واحد سطح مي

 ديگردر حالت . شودمي ان به محصول ما تراكم خاصي از يك علف هرز موجب زي
هاي  اين حالت بيشتر در كشت. شود هزينه كنترل ثابت نيست و با تراكم باال و پايين مي

مخصوصاً زماني كه كارگر كم است و . شود سنتي كه وجين بيشتر رايج است ديده مي
 عاليدر كشاروزي سنتي حد . اين زمان با ديگر كارهاي مزرعه تداخل داشته باشد

چون ممكن است كارگر مناسب براي وجين در . كنترل شايد دست يافتني نباشد
رود در حاليكه ارزش افزوده محصول  ها باال مي با افزايش تراكم هزينه. دسترس نباشد

 .)1385رحيميان،  (ثابت خواهد ماند
هاي پيش بيني نشده، تغييرات آب و هوا، تغييرات قيمت محصول و  توجه به هزينه

شود مؤثر باشد و اين آغازتواند در انتخاب زارع در مورد تراكمي كه بايد مبارزه    مي…
 . زارع داردخطرپذيريعمل بسته به قدرت 

 شناسايي خصوصيات : عواملي مانندمعموالً ميزان و درجه كنترل علف هاي هرز به
گي علف هاي هرز مورد نظر و روش هاي مديريت ما براي كنترل علف هاي هرز بست

 ما بايد در كنترل علف هاي هرز، تلفيقي از روش هاي مختلف را بكار ببريم. دارد
 . )1385محمدعليزاده، (
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 علف هاي هرز اهداف كلي مديريت 
 ريشه كني علف هاي هرز )1
 عمليات پيشگيرانه براي ورود علف هاي هرز )2

 يكنترل علف هاي هرز از جمله كنترل مكانيكي، زراعي و شيمياي )3

 شرايط مساعد رقابت گياه ،ين روش هااست كه ادر اين زمينه اين  توجه قابل نكته 
 . كنند زراعي با علف هرز را فراهم مي

 كني علف هاي هرز نابودي يا ريشه
ما در بهترين شرايط و در .  اما دست نيافتني است،ال اين كار معموالً يك هدف ايده

پنج  اين براي از بين بردن مكني علف هاي هرز را كنترل % 90-95  مي توانيمعمل
شود كه در اغلب موارد مقرون به صرفه و صرف هاي زيادي  باقيمانده بايد هزينهدرصد 

هاي علف هرز است كه به  عملي نيست و آن به خاطر تنوع ژنتيكي يكسري جمعيت
وقتي ما از نابودي كامل يك علف هرز . دهند روش هاي بكار رفته مقاومت نشان مي

سازي اندامهاي هوايي، اندامهاي رويشي زيرزميني و بذرها از  م يعني پاككني صحبت مي
هاي باالي اين كار، بيشتر در مناطق كوچك و در  معموالً به خاطر هزينه. درون خاك

ين هزار ددهند، كه اين كار در سطح چن اي اين كار را انجام مي شرايط گياهان قرنطينه
ها به لحاظ عملي  اما اين كار در گلخانه و خزانه. تمتر و تا چندين هكتار امكانپذير نيس

 . )1385محمدعليزاده ،  (اي امكانپذير است و هزينه
در ايران مشاهده شود بايد ) استريگا(و ده اينكه اگر علف جانمثال خوب در اين زمي

 .هاي باالي نابودي آن پرداخت شود هزينه
 :  موارد زير استشامل هرز علف داليل عمده عدم توانايي ما در نابودي كامل 

ر علف هاي هرز در خاك، وعمر باالي بذ(خصوصيات بيولوژيكي علف هاي هرز)1
ر و اندامهاي رويشي علف وروش هاي تكثير غيرجنسي، روش هاي متنوع انتشار بذ

 )هاي هرز
سازگاري (هاي اكولوژيكي علف هاي هرز وجود دارد  مسائلي كه در مورد جنبه )2

ر و اندامهاي رويشي علف وا محيط و روش هاي كنترل، شبيه بودن بذعلف هاي هرز ب
 )هاي هرز به گياهان زارعي
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رين و ديگر مواد كتوانيم از بخار آب، متيل برومايد، كلروپي ما براي نابودي كامل مي
 . شيميايي استفاده كنيم تا اندامهاي رويشي و بذرها در خاك را نيز نابود كنيم

 اي نطينهپيشگيري و شرايط قر
در پيشگيري، از آلودگي يا پيشروي و افزايش جمعيت علف هاي هرز در منطقه 

برنامه ريزي هاي زراعي در صورتي موثر است كه بر مبناي اصول . جلوگيري مي كنيم
پيشگيري علف هاي هرز شامل كاهش جمعيت اندامهاي زايا، كاهش علف هاي هرز 

. رقابتي علف هاي هرز در مزارع طراحي شودرويش يافته در مزارع و كاستن از اثرات 
اين البته . استفاده از يافته هاي گياه شناسي و بوم شناسي در پيشگيري بسيار موثر است

پيشگيري شامل . و آسان تر به نظر مي رسدتر  روش نسبت به روش قبلي دست يافتني
نعت از استقرار روش هايي است كه باعث به تاخير افتادن استقرار علف هاي هرز يا مما

، ظهور روش هايي كه از .آن ها در مناطقي مي شوند كه قبالً در آنجا وجود نداشته اند
كه از پهنه (اي كه آلوده نيست، جلوگيري كند    منطقهدراستقرار و تكثير يك علف هرز 

در پهنه يك كشور قوانين . ) مزرعه متغير استكيك كشور و يا بزرگتر تا قسمتي از ي
ورود جو . كند اي اعمال شده از ورود علف هاي هرز و بذر آن ها جلوگيري مي قرنطينه

 آن در منطقه ورامين و غرب نوحشي از طريق بذر گندم از استان فارس و پخش شد
در كشور در حدود . )1386باغستاني، (كشور از مثالهاي درون كشوري در ايران است

 نوع علف هرز مهم و 1300يش از  علف هرز مهم داريم، در حاليكه در دنيا ب500
 نوع علف هرز در كشور از ورود 500خطرناك داريم كه بهتر است عالوه بر كنترل اين 

در ايران قوانين اجباري البته، . ديگر گونه هاي علف هرز جلوگيري و پيشگيري نماييم
براي از بين بردن بعضي از علف هاي هرز خطرناك وجود ندارد مانند علف هرز 

اما در كشورهاي .  كه مي تواند به سرعت گسترش يابد(sorghum halepens)قياق
توسعه يافته اين قوانين اعمال مي شود و مردم در اين روش هاي پيشگيرانه نقش 

از روش هاي پيشگيرانه در مزرعه به عنوان يك روش . برجسته اي را به عهده دارند
 :ها مي توان به موارد زير اشاره كرداز مهمترين اين روش . خوب مديريتي نام مي برند

استفاده از بذر سالم و بو جاري شده با : استفاده از بذر سالم و بو جاري شده )1
. نمودعاري از بذور علف هاي هرز مي توان از آلودگي اوليه مزرعه جلوگيري 

متاسفانه در كشور ما بذر گواهي شده كم است و گرايش فارغ التحصيالن كشاورزي 
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 بذور اينچنيني كه عالوه بر ايجاد اشتغال، در كنترل آفات، بيماريها و علف به توليد
در كشورهاي اروپايي جهت توليد بذر گواهي . هاي هرز موثر خواهد بود كم است

به . شده عالوه بر سالمت بذر، مقدار مواد خارجي در ميان بذر نيز سنجيده مي شود
كمتر باشد، % 2ونه بذر محصول از عنوان مثال اگر مقدار بذر علف هرز حاوي نم

. در غير اين صورت گواهي نمي شود و برگردانده مي شود. گواهي داده مي شود
عالوه بر اين درصد بذور علف هاي هرز سمج و خطرناك نظير 

 . در گندم بايد صفر باشد(Convulvulus arvensais)پيچك
 اين :ي دامي ها جلوگيري از گسترش علف هرز از طريق كود دامي و علوفه )2

از طريق آسياب . ها حاوي بيشترين ميزان بذر علف هاي هرز هستند كودها و علوفه
توان اين  ها و همچنين سيلو كردن آن ها مي ها، تخمير و پخته كردن علوفه كردن علوفه

شود از آن  ه ميدگاهي از علف هاي هرز به عنوان علوفه استفا. مشكل را حل كرد
پروتئين % 17اين گياه در مراحل اوليه رشد حاوي حدود جمله علف جاروست كه 

تواند با داشتن نيترات  جيره غذايي را تشكيل دهد مي% 90اما همين گياه اگر تا . است
 . باشدهباال اثرات سمي داشت

اگر به داليلي از پيشگيري عاجز : ري از به بذر رفتن علف هاي هرزيجلوگ )3
ل خوبي داشته باشيم بايد از به بذر رفتن تك بوديم و نتوانستيم در اين مورد كنتر

معموالً قطع كردن و از بين بردن قبل از گلدهي، . هاي علف هرز  جلوگيري كنيم بوته
مثالً در مورد (اي و همچنين استفاده از شعله افكن به صورت موضعي سمپاشي لكه
 ).2000كوزنس، (مي باشد از جمله اين روش ) سس در يونجه

توانند با   بذور علف هرز مي:هاي آلوده به مزرعه  ود دامجلوگيري از ور )4
گذشتن از دستگاه گوارش حيوانات و يا با چسبيدن به پشم و پوست آن ها مزرعه را 

كنند  هايي كه در مزارع آلوده تغذيه و حركت مي پس بايد از ورود دام. آلوده كنند
 .جلوگيري كرد

 به خصوص آن هايي كه در همچنين بايد از ورود ادوات آلوده كشاورزي )5
 . كنند، جلوگيري كرد هاي آلوده كار مي زمين
ها كه حاوي بذور علف هرز هستند  آب آلوده آبياري و همچنين آب سيالب )6
 . زا باشند د مشكلنتوان مي
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كه به محض مشاهده اولين آلودگي آن را كامالً : ديده باني و بازديد از مزرعه )7
 .ريشه كن نمائيم

استفاده از روش هاي مكانيكي در مزارع وقتي : ن آيش مزرعهمديريت در زما )8
به صورت آيش هستند و كنترل علف هاي هرز براي جلوگيري از بذر دادن و اضافه 

 در مديريت علف هاي هرز در فصول آينده بسيار شدن بذر علف هاي هرز به خاك
  . مفيد است

 ش هاي مكانيكي كنترل علف هاي هرزرو
 شامل تكنيك هاي از ريشه درآوردن، مدفون كنترل علف هاي هرزروش هاي مكانيكي 

ترين  اين روش قديمي. كردن، قطع كردن، خفه كردن و يا سوزاندن علف هرز است
روش براي كنترل علف هاي هرز است كه در حال حاضر نيز كم و بيش از آن استفاده 

 IWMقالب سيستم  البته روش هاي مكانيكي با روش هاي ديگر كنترل در  كهشود مي
تا دو دهه پيش . )1380موسوي، (تلفيق شده است) مديريت تلفيقي علف هاي هرز(

 كنترل شيميايي معطوف بود اما از اوايل دهه هكنترل علف هاي هرز به بيشترين توجه ب
 بيشتري به سمت   ميالدي با بروز مقاومت علف هاي هرز به علفكش ها، گرايش80

 بود كه يوجين دستي اولين روش مكانيك. تلفيقي به وجود آمدكنترل مكانيكي و كنترل 
 درصد كشاورزان جهان، عمدتاً در 60 طبق برآوردهاي انجام شده بيش از .استفاده شد

كشورهاي در حال توسعه، هنوز از كج بيل و وسايل دستي در زمين هاي خود استفاده 
هاي گياهان يكساله و  ياهچه اين روش مخصوصاً براي كنترل گ). 2005فائو، (مي كنند 

هزينه باال و . ها كارايي كمتري دارد  اما در مورد چند سالهاستدو ساله مورد استفاده 
سختي كار از عمده مشكالت اين روش است همچنين وجين دستي كنترل خوبي در 
يك زمان خاص روي علف هاي هرز ندارد و ممكن است علف هاي هرز در طول 

 .  را وارد سازندمدت وجين خسارت خود
 

  مقدار زمان صرف شده جهت كنترل علف هاي هرز2-2 جدول

 )ساعت كار در هر هكتار(مدت زمان وجين دستي  كشور محصول
  ساعت در هر هكتار35 تا 10 آمريكا لوبيا
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  ساعت در هر هكتار400 تا 250 برزيل سويا

  ساعت در هر هكتار55 تا 20 ونزوئال ذرت

  ساعت در هر هكتار140 تا 80 كاآمري گوجه فرنگي
  ساعت در هر هكتار500 تا 150  تايلند برنج
  

  علف هاي هرزقطع كردن
قطع كردن روشي است كه براي علف هاي هرز يكساله و دوساله بلند قد براي 

استفاده از اين روش در مورد . شود جلوگيري از رقابت و بذر دادن آن ها استفاده مي
دامهاي اناي باشد كه اين گياهان اجازه تجديد  ساله بايد به گونهعلف هاي هرز چند 

 بايد از علفكش هاي تماسي مانند ترالبته در سطح بزرگ. زيرزميني را نداشته باشند
در نتيجه . ن اهميت زيادي دارددغالبيت انتهايي در بحث قطع كر. پاراكوات استفاده كرد

 هاي بيشتري از ناحيه ساقه) ها ي يكسالهو گاه(قطع كردن علف هاي هرز چند ساله با 
گياه و اندامهاي زيرزميني آن رشد كرده و با اين كار مواد غذايي زيادي از طوقه 

شود اما اگر قطع كردن تداوم نداشته باشد موجب افزايش  اندامهاي زيرزميني تخليه مي
 . )1383زند و همكاران،  (خسارت خواهد شد
قطع كردن ابتدايي كمي از باالي . گيرد ه صورت مي در دو مرحلنمعموال قطع كرد

 مجدد رشد و تكثيرگيرد تا  ساقه و در مرحله دوم از قسمت پاييني ساقه صورت مي
علف هاي هرز بلند قد به قطع كردن خوب . حتي در گياهان يكساله نداشته باشيم

نترل كرد و توان با قطع كردن ك رشد چمني را نمي دهند اما علف هاي هرز با جواب مي
كنيم و  يابد، چون با اين كار ما رقباي آن ها را قطع مي آن ها افزايش مي  خسارت يگاه

 قطع ،در چمن. شود رسد و موجب رشد بهتر آن ها مي به اين گياهان آسيب كمتري مي
كردن مداوم چمن موجب از بين رفتن گل قاصد، پنجه مرغي، ترشك ، بارهنگ و 

شخم زدن براي كنترل . )1378راشد محصل و همكاران،(ود مي شها  بعضي دم روباهي
علف هاي هرزي كه قادر به . دهد علف هاي هرز يكساله و دوساله به خوبي جواب مي
به ) هاي خزنده مانند بيشتر چند ساله(رشد مجدد و يا داراي اندامهاي زيرزميني هستند 

توان با شخم كنترل كرد و   را نمي…رغ و رغي، مقياق، پنجه م.  دهند شخم جواب نمي
ما براي شخم . شوند موجب پراكنده شدن اندامهاي زيرزميني مي) در مورد قياق(گاهي 
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كنيم كه با   استفاده مي… ديسك و  دار و يا قلمي، زدن از ادواتي مانند گاو آهن برگردان
 البته عمل. روند انجام عمل شخم ريشه گياهان سست شده و اين گياهان از بين مي
 علف تكثير مجددشخم بايد در آب و هواي خشك و در زمين خشك صورت گيرد تا 

 . هاي هرز كمتر شود

 شخم زدن
يكي از مهمترين داليل رديفي بودن كشت شخم عبارت است از به هم زدن خاك و 

 و )فاروئر(شيارسازمحصوالت، راحتي انجام كنترل مكانيكي با ادوات شخم ثانويه مانند 
 . ستكولتيواتور ا

توان به اصالح خاك، شكستن اليه سخت زمين، اختالط  از مزاياي عمل شخم مي
البته . كود و سم در خاك، تسريع عمل كاشت و آماده كردن بستر كشت اشاره كرد

عمليات شخم از طريق . مهمترين هدف ما از عمل شخم كنترل علف هاي هرز است
 خاك ارتباط آن ها را ضعيف يا خرد كردن، قطع كردن و جدا كردن علف هاي هرز از
البته شخم زدن از طريق مدفون . كامالً قطع نموده و باعث خشك شدن آن ها مي شود

نمودن علف هاي هرز باعث خفه شدن آن ها و يا حتي پوسيدن آن ها در زير خاك مي 
در مورد . العمل علف هاي هرز مختلف به روش هاي شخم متفاوت است عكس. شود

 بيشترين و در سيستم شخم ، حداقلوباهي كبير در سيستم شخمِعلف هرز دم ر
 .  جمعيت وجود داردكمترينبرگرداندار 

مخصوصاً علف هاي . زمان شخم نيز در ميزان رشد علف هاي هرز مؤثر است
شخم شبانه موجب كاهش جوانه زني تاج خروس . هرزي كه بذرهاي نوردوست دارند

البته براي كنترل اين . )1385رحيميان،  (ابر شده است بر4 برابر و در تاج ريزي تا 5تا 
به طور كلي در . گونه علف هاي هرز بايد از ديگر روش هاي كنترل نيز استفاده كرد

در . هاي مختلف شخم توزيع يكنواختي از نظر بذور علف هاي هرز نداريم سيستم
سطح خاك و  حداقل توزيع بذور علف هاي هرز به مقدار زيادي نزديك سيستم شخمِ

هاي سطحي و  در سيستم شخم قلمي مقدار توزيع بذور در اليه. روي سطح خاك است
هاي عمقي است اما در سيستم شخم برگرداندار بيشترين  به خصوص مياني بيش از اليه

 .  )1383زند و همكاران،  (است) سانتي متر 8-12 (هاي پاييني خاك توزيع بذور در اليه
 ستفاده براي شخمادوات مكانيكي مورد ا
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ابزاري كه براي شخم زدن مورد استفاده قرار مي گيرند يا ادوات اوليه شخم هستند 
 سانتيمتر خرد كرده و نرم 70 تا 10ادوات اوليه شخم، خاك را در عمق . يا ادوات ثانويه

 سانتيمتر و 12شخم ثانويه معموالً اول فصل زراعي انجام مي گيرد و عمق .  مي كنند
رايج ترين ابزار براي انجام شخم اوليه، گاوآهن . كمتر خاك را به هم مي زنديا حتي 
گاوآهن انواع مختلفي دارد كه طيف آن ها از گاوآهن هايي كه با حيوانات كشيده . است

مي شوند تا گاوآهن هاي پيشرفته كه با تراكتور هاي بسيار بزرگ كشيده مي شوند، 
 اوليه زمين و از بين بردن بقاياي گياهان بيش از در شخم زدن، آماده كردن. متغير است

از جمله ادوات شخم مي توان به گاوآهن . كنترل علف هاي هرز مدنظر است
عمليات . برگرداندار، ديسك، گاوآهن قلمي يا چيزل و گاوآهن پنجه غازي اشاره نمود

 مي شخم ثانويه براي آماده كردن خاك جهت كشت و تهيه بستر مورد استفاده قرار
از ادوات مربوط به . اين ادوات، علف هاي هرز را به طور موثر كنترل مي كنند. گيرد

شخم مي توان به هرس هاي ديسكي، كولتيواتورهاي غلتان، هرس هاي دندانه فنري، 
. هرس هاي دندانه ميخي، وجين كن هاي ميله اي و خاك ورز موتوري اشاره كرد

 زراعت عمومي و ماشين آالت كشاورزي جهت كسب اطالعات بيشتر به  كتابهاي(
 ).رجوع شود

 ابزارهاي شخم بين رديفي
از انواع بيلچه، تيغه و خيش هاي قابل نصب بر روي بازوي كولتيوارتور مي توان براي 
درآوردن شيار، قطع علف هاي هرز يا به هم زدن خاك درون رديفهاي كشت و خفه 

اين ابزار معموالً روي يك . ستفاده كردكردن گياهچه هاي علف هرز روييده در آنجا ا
براي توصيف انواع مختلف طرحهاي . محور نصب شده و با تراكتور كشيده مي شوند

اين وسيله از اصطالحاتي مانند تيغه هاي دوار، بيلچه، پااردكي، قلمي، خيش و پنجه 
وردن برخي از اين ابزار فقط براي قطع كردن يا از ريشه درآ. غازي استفاده مي شود

علف هاي هرز و برخي براي پوشاندن روي گياهچه ها و بوته هاي كوچك علف هرز 
 .با خاك و خفه كردن آن ها به كار مي روند
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  استفاده از شخم بين رديفها براي كنترل علف هاي هرز-1 شكل

 جايگزيني براي شخم سنتي
بكار مي رود كه عالوه بر كاهش امروزه چند روش جايگزين براي شخم سنتي، 

اين جايگزين ها . فرسايش خاك، باعث كاهش انرژي و هزينه عمليات شخم مي شود
 :شامل موارد زير مي باشند

 شخمي است كه در قياس با روش هاي سنتي، تلفات آب و تخريب :شخم حفاظتي
هي برروي در اين نوع شخم معموالً اليه اي از بقاياي گيا. خاك كمتري داشته باشد

 .سطح خاك باقي مي ماند درنتيجه، فرسايش خاك و آب كاهش مي يابد
 در اين روش سعي مي شود شخم الزم براي توليد گياهان زراعي يا :شخم حداقل

 .  استفاده از ادوات شخم تحت شرايط اقليمي و خاكي موجود به حداقل برسد

كنيك هاي خاص كشت، در اين روش از شخم اوليه به همراه ت: شخم كاهش يافته
 .براي كاهش يا حذف عمليات شخم ثانويه استفاده مي شود

 در اين روش با ديسك يا كاردي كه در جلوي دستگاه كشت نصب :بدون شخم
بذر گياهان به .  سانتي متر براي كشت بذر تهيه مي شود5 تا 2شده بستري به عرض 

كنترل . شخم بيشتري نداردطور مستقيم در بقاياي گياهي كشت مي شود و نيازي به 



 109    هاي هرز  علفمديريت

 

 

 .علف هاي هرز در اين روش بيشتر به كمك روش شيميايي انجام مي شود

 
 كولتيواتور دندانه فنري-2 شكل

 دروكردن و خرد كردن علف هاي هرز
از دروكردن و خرد كردن شاخ و برگ علف هاي هرز براي كنترل آن ها استفاده مي 

دن علف هاي هرز معموالً ساير فعاليت هاي مديريتي نيز آسان تر مي با درو كر. شود
براي مثال جلوگيري مقطعي از علف هاي هرز باغ ها و تاكستان ها به عمليات . شود

از آنجا كه علف هاي هرز بدون شاخ و برگ قادر به استفاده . برداشت كمك مي كند
اهش مصرف آب در باغ ها و سريع از آب خاك نيستند، دروكردن علف هاي هرز به ك

در بعضي شرايط كاهش مقدار پوشش گياهي، بدون از بين بردن . مزارع كمك مي كند
مكان هايي مانند كنار جاده ها، حاشيه نهرها، زمين . گياهان نيز مي تواند مطلوب باشد

هاي زراعي رهاشده و زمين هاي غير مزروعي از جمله مناطقي هستند كه مي توان 
پوشش هاي علفي را قبل از به . رز آن ها را به صورت دوره اي درو نمودعلف هاي ه

 ).  1386باغستاني،(بذر نشستن بايد درو نمود تا از پراكنش بذر آن ها جلوگيري شود 
درو كردن علف هاي هرز از طريق كاهش منابع كربوهيدرات ها باعث كاهش رشد 
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درو نمودن علف هاي هرز .  شودعلف هاي هرز چند ساله و نابودي تدريجي آن ها مي
نيز همانند شخم زدن اگر به دفعات كافي انجام شود، موجب تحريك نمو شاخه هاي 

براي . جديد شده و نهايتاً موجب تخليه كربوهيدرات هاي ذخيره شده مي گردد
جلوگيري رضايت بخش از پوشش هاي گياهي چند ساله، بايد حداقل طي يك تا دو 

براي درو نمودن از .  بار پوشش هاي گياهي درو شوندفصل رشد هر هفته يك
كه بيشتر براي » موور« دروگرهاي دستي مانند انواع داس ها و يا از دستگاه دروگر

 ).1383محمدعليزاده،(برداشت علوفه كاربرد دارند، استفاده مي شود 

 زنجيركشي و اليروبي
در . تراكتور كشيده مي شودزنجيركشي شامل استفاده از زنجير سنگيني است كه بين دو 

نحوه كار اين وسيله به . برخي موارد، تيغه فلزي نيز به هر حلقه زنجير وصل مي گردد
اين صورت است كه با حركت دو تراكتوري كه زنجير به آن ها وصل شده است، 
زنجير روي پوشش گياهي شروع به غلتيدن مي كند و ساقه بوته ها را خرد نموده و 

اليروبي در ابتدا براي از بين بردن علف .  را نيز از ريشه در مي آوردبرخي از آن ها
امروزه از زنجيركشي مانند يك . هاي هرز آبي كانال ها و رودخانه ها استفاده مي شد

؛ 1375رستگار،(وسيله اليروبي براي كنترل علف هاي هرز كانال ها استفاده مي شود
 ).1380نوجوان

 مديريت آب در مزرعه
  كه روشي مؤثر براي كنترل علف هاي هرز در شرايط خاص است،اين روش :غرقاب
هاي هرز در يك مدت طوالني موجب از  ها و برگهاي علف تواند با پوشاندن ساقه مي

اي كه روي زمين رشد  روش غرقاب حتي براي گياهان چند ساله. بين رفتن آن ها شود
تواند استفاده   مي)بودن آببسته به خصوصيات خاك و ميزان در دسترس (كنند  مي
 . مي باشد كردن علف هاي هرز از هوا و خفه كردن آن هاومعمل غرقاب محر. شود

 عدم وجودها در اثر  باعث خارج كردن هوا از خاك شده و ريشهمزرعه غرقاب كردن 
 محروم شده و Co2وجود از هاي هوايي نيز  در اثر اين عمل اندام. اكسيژن خواهند مرد

تواند به طول  مدت غرقاب از چندين روز تا چندين ماه و سال مي. روند ياز بين م
البته غرقاب بايد . تر باشد مدت غرقاب افزايش خواهد يافت هر چه زمين آلوده. انجامد
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قبل از بذردهي گياهان انجام گيرد چون ممكن است بذور توليد شده قدرت زنده ماني 
توان به اين  ز سازگار به شرايط غرقاب را نميالبته علف هاي هر.  باشندهبااليي داشت

تواند بيشتر هم  موفقيت كار غرقاب در زمستان با يخ آب زمستانه مي. وسيله از بين برد
 اين روش براي كنترل علف هاي هرز چند ساله نظير قياق، تلخه، ازمك و غيره .شود

 . نتايج خوبي داشته است
ها شرايط مناسب رشد را  بعضي سيستم :تم هاي مختلف آبياريس استفاده از سي

اي كه موجب حمله  تم آبياري قطرهسكند، مانند سي براي بعضي علف هاي هرز ايجاد مي
اي موجب  آبياري قطره. گل جاليز به درختان ميوه از جمله درختان بادام شده است

 .)1386باغستاني، (شود  ها و حمله گل جاليز به اين درختان مي سطحي شدن ريشه
م زمين ابتدا آبياري شده و ر در روش هي:م كاري در مقابل خشكه كاريركشت هي 

در فاصله آبياري تا كاشت كه علف هاي هرز رشد . گيرد سپس كشت صورت مي
. توان با يك ديسك سبك يا يك شخم سبك علف هاي هرز را از بين برد كنند مي مي

تر  وانه زني محصول راحتست، همچنين ج ارتدر اين حالت آماده سازي زمين راحت
مديريت آبياري را . و استقرار محصول و كنترل علف هاي هرز هم بهتر خواهد بود

 .ار بردكتوان در تلفيق روش هاي ديگر به  مي

   استفاده از مالچ
بوسيله (پوشاندن يا مالچ كردن سطح خاك مي تواند مشكالت علف هاي هرز را 

) هرز يا رشد گياهچه هاي در حال سبز شدنجلوگيري از جوانه زدن بذر علف هاي 
مالچ ها بر روي گياهان چند ساله  اثرچنداني ندارند زيرا در مدت كوتاهي . كاهش دهد

كه روي زمين باقي مي مانند نمي توانند اندام هاي زير زميني گياهان چند ساله را از 
 . بين ببرند

پوشش زميني از گياهان : يريك مالچ مي تواند اشكال خيلي متفاوتي داشته باشد نظ
زنده، مواد آلي و غيرآلي كه روي خاك ريخته مي شوند، و ورقه هايي از مواد طبيعي و 

استفاده از مالچ ها در محصوالتي كه فاصله . مصنوعي كه روي خاك خوابانده شود
 . كشت زياد دارند مخصوصاً گياهان نشائي بسيار كاربردي است

 يك جايگزين براي كشت گياهان رويشي قبل از مالچ ها ممكن است به عنوان
در بسترهاي بذري كه به تازگي ايجاد شده، مالچ كردن .. كشت گياه اصلي بكار روند
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كوتاه مدت مي تواند براي دستكاري كردن يا كاهش سبز شدن گياهچه علف هاي هرز 
د اما پلي اتيلن مشكي معموالً در طول دوره رشد محصول باقي مي مان. به كار رود

گاهي نيز ورقه هاي مالچ در بستر بذر بمدت زيادي خوابانده شده و قبل از كشت كلم 
پوشاندن كوتاه مدت خاك با پلي اتيلن مشكل . يا ديگر گياهان برداشته مي شوند

سبزشدن علف هرز بعدي را كاهش مي دهد و موجب برتري محصول به علف هاي 
 روش را فقط براي محصوالت باغي مقرون قيمت باالي مالچ كردن، اين. هرز مي شود

عالوه بر كنترل علف هاي هرز، مالچ ها ممكن است استفاده هاي . به صرفه كرده است
جلوگيري از فرسايش خاك، نگهداري رطوبت و : ديگري هم داشته باشند نظير
 ).1383زند و همكاران،(جلوگيري از كاهش نيترات خاك 

يك مالچ زنده شامل . و غير زنده تقسيم مي شوند مالچ ها به دو دسته مالچ زنده 
زير . گونه هايي با رشد كم اما متراكم است كه قبل يا بعد از محصول اصلي رشد نمايد

كشت بردن چاودار به همراه يك گياه باريك برگ و شبدر مي تواند يك مالچ زنده به 
 خاك را بهبود اغلب، هدف اوليه از يك مالچ زنده اين است كه ساختار. حساب آيد

ببخشد، بعد كمك كننده اي براي مواد غذايي و يا جلوگيري كننده از حمله آفت باشد 
در چاودار يا شبدر . و ممكن است كاهش علف هاي هرز تنها يك استفاده اضافي باشد

به عنوان يك حاصلخيز كننده خاك بوده، و مشكالت آفات و بيماري ها را عالوه بر 
شبدر مي تواند براي باز سازي .  علف هاي هرز كاهش مي دهدتحت فشار قرار دادن

بعد از برداشت محصول چاودار باقي گذارده شود و بعداً قبل از كشت كردن ديگر 
 .گياهان چاودار قطع شود يا مورد چراي دام قرار گيرد

انواع كودهاي دامي، پوسته شلتوك، كاغذ، پالستيكهاي تيره، كاه و كلش و علوفه 
 هدف ما محروم كردن ،در اين روش .دنرو هاي غيرزنده به كار مي  عنوان مالچخشك به

، بودهكامل علف هاي هرز از نور و جلوگيري از فتوسنتز توسط علف هاي هرز
 .يدآيري به عمل ميگزني علف هاي هرز با بذور فتوپالستيك جلو همچنين از جوانه

اقيمانده مواد سبز شهري كمپوست مواد باقيمانده گياهي نظير كاه، پوسته درخت و ب
شده، موجب يك كنترل مؤثر         مي شوند و مانع از سبز شدن علفهاي هرز شوند 
كه احتماالً هزينه هاي نقل و انتقال گراني را به دنبال خواهد داشت گرانيكه اين مواد در 

وثر اگر فرآيند  كمپوست شدن به طور كامالً م. زمين كشاورزي توليد شده باشند
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صورت نگيرد بذور علفهاي هرز داخل مالچ يا آلودگي بذري كه توسط وزش باد باد به 
هاي  استفاده از خرده. داخل مالچ بوجود بيايد خودشان مي توانند مشكل ساز شوند

هاي چوب  اين خرده. هاي شهري به عنوان مالچ رايج است چوب به خصوص در محل
، عدن رسيدن نور به علفهاي هرز كوچك و موجب جلوگيري از سبز شدن علفهاي هرز
 . شود همچنين كم شدن نياز آبي گياه هدف مي
مهمترين علت اين روش . شود تر استفاده ميبيشالبته در زراعت از پالستيكهاي تيره 

هاي غيرزنده در محيط  هزينه باالي اين روش و همچنين مشكالت باقيمانده هاي مالچ
وش در محصوالت گران قيمت ماننند توت فرنگي مقرون به البته استفاده از اين ر. است

 .صرفه است
استفاده از پالستيك شفاف روي زمين قبل از كشت با  :استفاده مصنوعي از حرارت

 .بسياري از بذر و بوته هاي علف هاي هرز نابود مي شوند) آفتابدهي(

 
  دستگاه مالچ كشي-3 شكل

 (Solarization)آفتابدهي 
آفتابدهي روشي مبتني بر حرارت دادن خاك مرطوب از طريق پوشاندن خاك با 

 هفته جهت حفظ انرژي تابش خورشيدي است 6  تا4 پالستيك شفاف به مدت حدود
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نياز به باشد  آفتابدهي مؤثر  اينكهبراي. )2008؛ اشرفي و همكاران،1380موسوي،(
آفتابي براي باال بردن دماي خاك زير پوشش هاي طوالني هواي صاف و  اقليمي با دوره

پالستيكي و حفظ اين دماي باال به مدت كافي جهت از بين بردن بذر علف هاي هرز 
 نآلود احتمال سودمند بود در كشورهاي با دماي هواي باال ولي آسمان مه. است

ر  زير توسعه علف هاي هرز دانگلستاندر كشورهاي سرد مانند . آفتابدهي اندك است
آل نيز عمق  در شرايط اقليمي ايده. كنترل آن ها است تر از پوشش پالستيكي محتمل

زند و (عمق مؤثر زنده باقي خواهند ماند  تر از بذور پائين است و مؤثركنترل محدود
 دست نخورده باقي بماند تأثير كالبته اگر پس ازتيمار آفتابدهي خا). 1383همكاران،
هواي  اين روش نيز به كشورهاي با آب و. صل حفظ شود ف2تواند به مدت كنترل مي

فرنگي محدود شده است  قيمتي مانند كاهو، سير، گوجه موردنياز و محصوالت گران
 )1991ابوايرماله، (

علف هاي . هاي علف هاي هرز به دماهاي باالي خاك حساس نيستندهمة گونه
تي با آفتابدهي كنترل حاهاي تكثيري به ر هاي با اندام هرز سخت بذر و چند ساله

را از سرگرفت  رشد مجدد خودآفتابدهي، تيمار  طور مثال پيچك پس ازب. شوند نمي
 ).1997المور و همكاران، (

 گونه علف 57 گونه از 46اي دارد جمعيت  نهادر شمال سوريه كه اقليمي مديتر
كنترل  گونه بطور كامل 9.  روز آفتابدهي كاهش يافت50هرز آزمايش شده پس از 
). 1997المور و همكاران، ( روز پس از تيمار كنترل شد 20شدند و خردل وحشي تنها  

شدن  سبز  كم بود و،هاي رويشي بسيار و گونه هاي دوسالة با اندامها كنترل چند ساله 
Muscaria racemosumآفتابدهي .  بطور چشمگيري پس از آفتابدهي افزايش يافت

غير شيميايي گل جاليز در كشت و كار جاليزي و حتي يكي از روش هاي موثر كنترل 
 ).2008اشرفي و همكاران، (گلخانه اي است 

كارايي اين روش در كنترل علف هاي هرز به مقدار زيادي به مدت زمان آفتابدهي 
با افزايش مدت . كه سطح زمين با پوشش پالستيكي پوشانده شده است بستگي دارد

. ف هاي هرز به طور چشمگيري افزايش پيدا مي كندزمان آفتابدهي درصد كنترل عل
درصد كاهش بيوماس علف هاي ) 2008(بطور مثال در آزمايش اشرفي و همكاران 

 هفته آفتابدهي افزايش پيدا كرد 9در % 97 هفته آفتابدهي به 3در تيمار % 60هرز از 
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اي هرز با بطوركلي پس از برداشتن پوشش پالستيكي تاثير آفتابدهي بر جمعيت علف ه
در آزمايش قبلي درصد كاهش بيوماس علف هاي هرز . گذشت زمان كاهش مي يابد 

 9در تيمار % (59و % 78، %93 روز حذف پوشش به ترتيب برابر 45 و 30، 15پس از 
 . بود كه اين نشانگر كاهش كنترل در طي زمان مي باشد) هفته آفتابدهي

تأثير ط آفتابدهي الزم است كه از جهت پيش بيني درصد كنترل علف هاي هرز توس
.  آگاهي داشته باشيمزني بذر علف هاي هرز در خاك دماهاي باال بر زنده ماني و جوانه

درجه  60و در مواردي به درجه سانتي گراد  40-50دماي آن به ، دهي خاك با آفتاب
زني  جوانهك ريحرگ مستقيم بذور يا تمكنترل علف هاي هرز در اين روش با . رسد مي

دماي خاك زير پوشش به خصوصيات پوشش بكار . گيرد و مرگ گياهچه صورت مي
هاي شفاف در افزايش دماي خاك  پالستيك .رفته و ميزان تابش ورودي بستگي دارد

تواند  هاي پالستيكي مي بهبود كيفيت گذردهي پوشش. هاي سياه هستند بهتر از پالستيك
دماي سطح خاك در طي .  به گرما كمك كندبه نگهداشت يا تبديل بيشتر انرژي نوري

لكن بايد توجه داشت .  مي رسد40-65و در موارد كمتر به درجه  40-50آفتابدهي به 
كافي نيست بلكه آنچه مهمتر درجه  60 يا 55كه تنها رسيدن به يك دماي ماكزيمم 

رنگ، ( نوع پوشش پالستيكي .است مدت زمان حفظ اين دماهاي ماكزيمم است
. نيز بر مقادير دماهاي حداكثر و مدت زمان حفظ اين دماها تأثير دارد)  جنسضخامت،

پالستيك پلي اتيلني . هرچه پالستيك نازك تر باشد دماي توليد شده بيشتر خواهد بود
 ميليمتر بيشترين كارايي را داشته و اقتصادي نيز مي باشد ولي در 25/0به ضخامت 
-5/0براي مناطق با وزش بادهاي مكرر ضخامت . گي مقاومت اندكي داردبرابر پاره

) با يك اليه هوا در بين آن ها(دو اليه كردن پوشش .  ميليمتر قابل توصيه است38/0
 درجه فارنهايت را نسبت انواع تك اليه 12 تا 4ممكن است افزايش دمايي برابر 

بهتري  باشد نتايج بسيار UV چنانچه پوشش مربوطه قادر به جذب اشعه .موجب گردد
را درجه  40 روز دماهاي باالتر از 50 دتوان  اين پوشش ميچندان كه. عايد خواهد شد

بايد توجه داشت كه موفقيت روش آفتابدهي شده در حصول دماهاي باال به . حفظ كند
 .اقليم منطقه وابسته است

 ،شفافبوده و بعد از آن بترتيب رنگهاي بهترين رنگ براي پوشش پلي اتيلني قرمز 
 . بهترين هستند سياه، آبي،بزس
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آفتابدهي . گذارد ايي خاك نيز تأثير ميذ عناصر غمقدار و دسترسيآفتابدهي خاك بر 
تجزيه مواد آلي خاك را تسريع بخشيده و با رهاسازي عناصر محلولي مانند نيتروژن 

)NO3-, NH4+( كلسيم ،)Ca++( منيزيم ،)Mg++ ( پتاسيم)K+ ( و فوليك اسيد به
 در خاك زير پوشش پالستيكي به افزايش N علت افزايش .ه كمك مي كندرشد گيا

 . موئينگي و انتشار نسبت داده مي شودرطوبت خاك و حركت رو به باالي آن از طريق
 ارگانيك N خاك باعث تسريع معدني شدن يعالوه بر اين رطوبت باال و دماي باال

 .)استدرجه  45-60 دماي بهينه براي آمونيفيكاسيون حدود(گردد  خاك مي
 6-8به مدت مثال . دروجود داخاك معايبي نيز براي آفتابدهي الزم به ذكر است كه 

خريداري و نصب پوشش پالستيكي . هفته امكان توليد محصول درتابستان وجود ندارد
 پس از ،كند اهان گرانقيمت محدود مييگ استفاده از اين تكنيك را به گران است و

البته ادوات الزم براي نصب و .  است ضروريآوري و انهدام آن ها استفاده نيز جمع
 .اندهاي قابل بازيافت نيز توليد شده  پالستيك و بوجود آمده نيزها آوري پوشش جمع

 آتش 
آتش ديگر ابزاري است كه قرنهاست بشر از آن براي دستكاري پوششهاي گياهي 

 از بين بردن پوششهاي گياهي و آتش هنوز هم به طور گسترده براي. استفاده مي كند
بقاياي گياهان زراعي در كشاورزي و آماده كردن زمينهاي جنگلي براي كشت محصول 

استفاده از آتش اگر به صورت كنترل شده و هدفمند باشد، مفيد و اگر . كاربرد دارد
اي ناخواسته و  آتش اغلب براي كنترل گياهان بوته. بدون كنترل باشد مضر خواهد بود

 ديفي با شرايط خاص كاربرد داردرنترل علف هاي هرز در محصوالت ك
 و همچنين گياه همحصول پابلند باشد، رديفي كشت نمودلذا بايد . )1383محمدعليزاده،(

در عوض علف هرز بايد شاداب، پرآب و حساس به . زراعي داراي ساقه چوبي باشد
در پنبه، سويا و نيشكر از آتش . استفاده از آتش در مزارع قدمت زيادي دارد. آتش باشد
در نيشكر آتش بيشتر به منظور از بين بردن برگها و اندامهاي اضافي آن . شود استفاده مي
 آتش استفاده كرد كه قسمت پايين ساقه حدود  ازدر پنبه بايد در زماني. شود استفاده مي

 و ميزان و زمان براي استفاده از آتش بايد شدت آتش. قطر داشته باشدسانتي متر  5/0
عمل آتش منبسط كردن شيره سلول و در نتيجه . در معرض آتش بودن را در نظر داشت

آتش موجب لختگي . )1380نوجوان،  (پاره شدن ديواره سلولها و نهايتاً مرگ گياه است
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انتظار داريم چند . شود  و انعقاد پروتوپالسم و از كار افتادن آنزيمهاي درون سلول مي
 به طور كلي آتش در تلفيق با. ز اعمال تيمار نتايج آن را مشاهده كنيمساعت پس ا

وسايل مختلفي براي آتش . روش هاي ديگر مانند شخم و علفكش مؤثرتر خواهد بود
براي كنترل انتخابي علف هاي هرز در برخي گياهان . شود زدن در مزارع استفاده مي

بعضي . ور كشيده مي شوند استفاده كردزراعي، مي توان از شعله افكن هايي كه با تراكت
شوند، همچنين وسايل دستي و پشتي نيز در اين رابطه  وسايل روي تراكتور نصب مي

  .)1385محمدعليزاده، (وجود دارند
ترين روش كنترل مستقيم  بعد از وجين مكانيكي علف هاي هرز، شعله افكني رايج

فكن حرارت شعله افكن مستقيم به در روش استفاده از شعله ا. باشد علف هاي هرز مي
شعله افكن در . زمين مي خورد و سعي مي شود كه به گياهان زراعي آسيب نرسد

آن ها زير خاك بوده و از ) مريستم(گياهان زراعي استفاده مي شود كه نقاط رشد 
اي است  آتش وسيله. حرارت شعله افكن آسيب نمي بيند و يا بلندتر و چوبي تر هستند

كند و ما به طور غيرمستقيم براي كنترل علف هاي هرز    زراعي را تسهيل ميكه اعمال
براي كشت سريع محصول بعدي كه كنيم مانند آتش زدن بقاياي گندم  از آن استفاده مي

 و نفتبوتان، پروپان و مخلوط آن ها تحت فشار به همراه .  انجام مي شوددر تناوب
مهمترين سوخت مورد استفاده در . ارندگازوئيل براي تأمين سوخت آتش كاربرد د

 غير تجديد عاستفاده از مناب.  و معموالً پروپان است(LPG)ها نفت گاز مايع  شعله افكن
ه داشت هايي را در بكارگيري اين روش ها در پي هاي فسيلي نگراني شونده مثل سوخت

 روش ها را  اينكاربردكن با توسعه منابع جايگزين تجديد شونده مانند هيدروژن يلو
دستي باشد ولي  تر از وجين تواند ارزان شعله افكني مي ).1997اندرسون،(تداوم بخشيد 
  .باال استآن آالت  هزينه ماشين

ميزان سوخت مصرفي بيش از آنكه به تراكم علف هرز وابسته باشد به جثه گياه در 
رل نيز از رابطة  مصرفي و ميزان كنتميزانرابطة بين . افكني بستگي دارد هنگام شعله

افكني را درمراحل   علف هاي هرز بيشترين حساسيت به شعله. كند  ميتكي تبعييجستل
در كل به نظر . افكني متفاوت است هاي علف هرز به شعله تحمل گونه. اوليه رشد دارند

هاي متحمل ممكن است پس از  گونه. تر از پهن برگها هستند  مقاومهارشد گراس مي
علت عدم وجود رقابت از ناحيه علف هاي هرز مرده بيوماس و بذر گيري رشد به سر
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 .بيشتري توليد كنند
  گياههاي  كه منجر به پاره شدن سلول،افكن با ايجاد يك موج قوي حرارتي شعله

 شاخ و برگ ي تيمار تماسافكنيشعلهبنابراين . كند گردد اثر كشندگي خود را ايفا مي مي
گياه صدمه ديده و دامنه بي  آن منوط به توان بهبود يامحسوب شده و تأثير بلند مدت
عمومي يا  تواند به صورت افكني مي شعله. آينده است سبز شدن علف هاي هرز در

افكني بدست آيد   شعله كنترل انتخابي ممكن است از طريق زمان. انتخابي صورت گيرد
 بريمي از بين بعه زراهاي علف هاي هرز را قبل از سبز شدن گيا  گياهچهب كهترتي بدين
توان با تغيير  هور گياه زراعي كنترل انتخابي را ميظپس از  ).شعله افكني پيش رويشي(

 سوخت بطوريكه گياه زراعي رزاويه بازوهاي سوزاننده، استفاده از محافظ يا تغيير د
؛ 1385نصرتي، ) (افكني پس رويشي شعله(مل آن باشد، بدست آورد حقادر به ت
 ).1380نوجوان، 

 
 )پايين(و شعله افكن مادون قرمز) باال(شعله افكن حرارتي -4 شكل

شود تا سبز شدن  مانند كنترل مكانيكي سطح خاك برهم زده نميافكني در شعلهالبته 
توان آن  ها اين مزيت را دارند كه مي افكن عالوه بر اين، شعله.  تحريك گرددبذرهاساير 

 هاي مكانيكي خيلي مرطوب است به كار كن ها را در زماني كه خاك براي كاربرد وجين
زميني  توان براي خشكاندن شاخ و برگ پياز و سيب افكني همچنين مي از شعله. برد

 بوتريتيس ي براي كاهش شيوع بيماريفرنگ جهت تسهيل امر برداشت و در توت
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)Botrytis cinerew (در محصول يونجه . استفاده كرد) هنگام زمستان كه گياه خواب
از آتش براي كنترل علف هاي هرز و نيز براي كنترل بعضي از آفات ) است
آتش زماني بيشتر مؤثر است كه يك نسيم ماليم . شود استفاده مي) سرخرطومي يونجه(

بايد . )1385نصرتي،(يدن باشد و علف هاي هرز نيز كمي آب داشته باشنددر حال وز
  درجه50 توجه داشت كه در محصوالت رديفي استفاده از آتش با حرارت بيش از

سوزاندن گياهان خشك به ندرت موجب از بين . شود موجب خسارت به محصول مي
 روش هاي ديگر از  تلفيق بادراين روش را بايد . شود رفتن بذر علف هاي هرز مي
 . جمله علفكش ها به كار برد

در ابتدا به وسيله آتش حجم كانوپي ني را : كنترل ني با تلفيق آتش و علفكش : مثال
آتش . كنيممي كم كرده و پس از رشد مجدد از علفكش هاي سيستميك استفاده 

ا علفكش به كند كه البته توصيه شده است در تلفيق ب فاالريس را هم به خوبي كنترل مي
آتش . شود همچنين فرفيون تا حدودي با تلفيق آتش و علفكش كنترل مي. كار رود

توان با يك علفكش به  زني بذور فرفيون شود كه مي ممكن است باعث تحريك جوانه
در مواقعي آتش نه تنها باعث از بين رفتن .  را نابود كردكهاي كوچ  سبك گياهچهرطو

 آن ها نيز شود كه چاره آن شممكن است موجب گسترشود بلكه  علف هاي هرز نمي
 .تكرار چندين باره آتش افكني است

 
 1 شعله افكن قابل حمل -5شكل 
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كنند از   با سوخت پروپان كار مييي كهها افكن در انواع كامالً متفاوتي از شعله
ها،   در اين دستگاه.شود  علف هاي هرز استفاده ميبراي كشتن) IR(رمز قاشعه مادون 

سوزاننده صفحات سراميكي يا فلزي را داغ كرده و اين صفحات حرارت را به سمت 
صفحة (ها نياز به زمان براي گرم شدن  عيب مادون قرمز. كنند گياه هدف ساطع مي
ت به تر بودن آن ها نسب ، حساسيت به صدمه مكانيكي و گران)سراميكي يا فلزي

 .هاي معمولي است افكن شعله

 (Steaming)بخار داغ 
دهي در گلخانه جهت استريل كردن خاك و كنترل علف هاي هرز و بيماري  از بخار

با مشخص شدن خطرات استفاده از متيل . شود قبل از استقرار گياه زراعي استفاده مي
). 1991توتر، (مايد توجه به بخار دهي جهت استريل كردن افزايش يافته است وبر

) عوامل بيماريزا(ها  پاتوژن تجهيزات بخاردهي متحرك براي كنترل علف هاي هرز و
اين روش بخار داغ با فشار  در.  استموجودهاي پالستيكي و مزارع هم اكنون  درتونل

. شود  دقيقه تزريق مي8 تا 3 كنندة بستر خاك براي مدت زمان زبه زير تيغه فلزي با
 10 رسد و اكثر بذور علف هاي هرز حداقل تا عمق ميدرجه   70-100دماي خاك به 
در مناطق  استفاده از بخار آب ).2008 و همكاران، اشرفي(روند  از بين ميسانتي متري 

كشورهاي در در كشور ما خيلي مرسوم نيست و بيشتر . شود  ميبيشتر مشاهدهشهري 
 .امريكا، استراليا و هلند رواج دارد
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  استفاده از بخار آب جهت كنترل علف هاي هرز-5 شكل

 (Electrocution)ي گگرفت برق
 شكل گرفت و 19ايده استفاده از جريان الكتريسيته براي كنترل علف هاي هرز در قرن 

بندهاي تراكتوري براي كنترل علف هاي هرز بلندتر از  گياه اخيراً در آمريكا از دنباله
 يكانادا كنترل علف هاي هرز كوچك در بين رديف ها در. شود ده ميزراعي استفا

زدن  عدم برهمت اين روش مزي.  با شكست همراه بود)ها گياهچهزياد تراكم در(كاشت 
 به انرژي زيادي نياز  در مترمربع بوته علف هرز15خاك را دارد ولي براي كنترل حتي

.  ضروري است،ها براي كنترل كافيارتباط مناسب بين علف هاي هرز و الكترود. دارد
باند و (داشت نيز بايد مدنظر را هاي باال  هاي ايمني اين روش به علت ولتاژ جنبه

 ).2003همكاران، 

 روش هاي كنترل زراعي
 انتخاب گياه مناسب، تناوب زراعي، رعايت فاصله رديفپيشگيري از ورود علف هرز، 

ر از جمله روش هاي كنترل زراعي علف ها، تراكم گياه، زمان كشت و چند مورد ديگ
 .هاي هرز هستند

 همانطور كه قبال ذكرشد معموالً نسبت به : پيشگيري از ورود علف هاي هرز-الف
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زيرا در . كنترل يا ريشه كني آن ها پس از ورود به مزرعه، آسانتر و كم هزينه تر است
بهترين . مشكل استصورتي كه علف هرزي در مزرعه اي مستقر شود، كنترل آن بسيار 

 استفاده از بذور تميز و عاري از علف هرز براي -1: توصيه ها براي پيشگيري عباتند از
 استفاده از كودهاي دامي كامالً تخمير شده  براي از بين بردن بذر علف هاي -2كشت 
 اجتناب از انتقال و استفاده از -4 تميز كردن دستگاه هاي برداشت و خاكورزي -3هرز 
 حذف علف هاي هرز مجاور نهرهاي آب، -5هاي آلوده به علف هاي هرز خاك 

 جلوگيري از به بذر رفتن علف هاي هرز و بذر ريزي -6حاشيه مزارع و زمينهاي آيش 
  محدود كردن رفت و آمد دامها-7آن ها 

تواند روي رقابت محصول با علف   اين انتخاب مي:انتخاب گياه زراعي مناسب-ب
اگر محصول داراي كانوپي با سايه اندازي باال باشد، رشد علف . بگذاردهاي هرز تأثير 

در مورد ذرت ارتفاع گياه، زودرسي . دهد هاي هرز را تا حد زيادي تحت تأثير قرار مي
 كه روي رقابت ذرت با علف هاي هرز هستند افقي از جمله خصوصياتي ياهگياه، برگ
هم  سانتي متراز 90فاصله  ي با هاي ديفهايي با اين خصوصيات در ر اگر ذرت. مؤثرند

كشت شوند محصول بيشتري نسبت به ذرتهاي بلند قد، ديررس و داراي برگهاي 
هايي كه نور كمتري از خود عبور دهند توانايي رقابت  واريته. كنند عمودي توليد مي

 ميزان كاهش جمعيت علف هاي هرز در% 40در رابطه با سويا تا حدود . باالتري دارند
هاي مختلف با علف هاي هرز  توان رقابتي واريته. هاي مختلف ديده شده است واريته

همچنين هر واريته ممكن است يك گونه خاص را بهتر كنترل . كند مختلف فرق مي
كنند و داراي   پوشش بيشتري را ايجاد مي،هاي داراي رشد بيشتر و  قدبلند واريته. كند 

هاي مختلف علف هرز كاهش  ها در تراكم ع واريتهنو. قدرت رقابتي باالتري هستند
هاي پا  دهند و همچنين در تراكم باالي علف هرز، واريته عملكرد متفاوتي را نشان مي
در رابطه با گندم ارتفاع گياه و پنجه زني باالي آن . اند بلند عملكرد بيشتري داشته

حصوالتي مانند يوالف، م.  را افزايش دهد با علفهاي هرزتواند قدرت رقابت گندم مي
تريتيكاله، كلزا و جو قدرت رقابتي بيشتري نسبت به گندم دارند اما قدرت رقابتي گندم 

 .در مقايسه با نخود بيشتر است
 ديدگاه زارعين بر اين است كه كشت زودهنگام محصول :زمان كاشت محصول-پ

رشد افزايش وقتي ما كشت زودهنگام داريم طول فصل . مساوي افزايش عملكرد است
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مثالً هنگامي كه . كند يافته و محصول از نظر قدرت رقابتي با علف هرز بهتر عمل مي
در . كند ذرت را زودتر بكاريم، قدرت رقابت ذرت در مقابل اويارسالم افزايش پيدا مي

آزمايشي ديده شد كه اگر جو و يا نخود را به صورت كشت ديرهنگام بكاريم جمعيت 
گاهي كشت زودهنگام و گاهش . دار زيادي كاهش پيدا كردعلف هرز چچم به مق

 .كشت ديرهنگام باعث كاهش علف هرز در محصوالت مي شوند
توان رقابت   با انتخاب فاصله مناسب رديف ها مي:انتخاب مناسب فاصله رديف -ت

توان  با كاهش فاصله رديف ها مي. گياهان و علف هاي هرز را تحت تأثير قرار دهيم
اين مورد به خاطر سايه اندازي محصول روي . بتي محصوالت را باال بردقدرت رقا

ي  سانتي متر75 در فواصل رديف قياقكاهش رشد علف هرز . استعلف هاي هرز 
در پنبه با فاصله . ذرت در مقايسه با فاصله رديف يك متر رديف ها ديده شده است

 105  سانتي متر و 80ي  سانتي متر حداكثر محصول اما در فاصله رديف ها50رديف
سانتي متر  20رديفدر سويا فاصله . سانتي متر محصول كمتري به دست آمده است

 سانتي متر محصول كمتري به 80 سانتي متر و 40بيشترين محصول ولي در فواصل
بايد با توجه به امكانات مزرعه مانند تراكتوري كه را كاهش فاصله رديف ها . دست آمد

كند تنظيم كرد در اين مورد دستگاه برداشت و عمليات داشت را  در مزرعه حركت مي
، اين )با توجه به امكانات(در صورت زياد بودن فاصله رديف ها. بايد در نظر داشت

آرايش كاشت نيز براي مديريت علف . توان برطرف كرد مشكل را با ديگر روش ها مي
اكم بوته ثابتي داريم اما اگر  تر، ما در هكتاريبه طور كل. هاي هرز مهم و حياتي است

هاي بيشتري روي رديف ها خواهيم داشت كه  فاصله رديف ها زياد باشد ما تعداد بوته
اين كار موجب افزايش رقابت گياهان زراعي با هم و همچنين افزايش رشد علف هاي 

بين رديف ها خواهد شد كه در اين زمان علف هاي هرز از رقابت گياهان  هرز در
توان  اما با داشتن فاصله رديف مناسب و آرايش كاشت خوب مي. برند هره ميزراعي ب

 .بر اين مشكالت چيره شد
چنانچه گياهان زراعي كه در يك زمين كشت مي شوند از سالي به :  زراعيتناوب-ث

 تناوب را براي .گويندسال ديگر فرق كنند اين عمل را تناوب گياهان زراعي مي
رز خاصي كه با محصول مشخصي سازگار هستند انجام جلوگيري از تجمع علف ه

. هاي سازگار با يك محصول از يك منطقه به منطقه ديگر متفاوت است گونه. دهيم مي
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اگر محصول خاصي به طور مداوم در زميني كشت شود موجب افزايش يك علف هرز 
ي اين مسئله وقت. خاص در مزرعه خواهد شد و عمالً محصول خوبي نخواهيم داشت

در غالت . كند كه ما براي اين علف هاي هرز علفكش خاصي نداشته باشيم  ميپيدانمود
 كنگر  وعلف هاي هرزي مانند خردل وحشي، يوالف وحشي، سير وحشي، گل گندم

در سويا و ذرت علف هاي هرز تابستانه مانند قياق، سلمه تره، . زا هستند وحشي مشكل
هاي مرتعي و باير علف هاي هرز   زميندر. تاج خروس و سوروف مشكل زا هستند

توان با رعايت  با همه اوصاف مي. دنخاصي مانند ترشك و گل ماهور ديده مي شو
ن محصوالت در تنوع و ترتيب قرار گرف .تناوب زراعي اين مشكالت را مديريت كرد

در تناوب بايد محصوالتي . تواند در ميزان كنترل علف هاي هرز مؤثر باشد تناوب، مي
شت شوند كه يك تضاد كامل با محصول قبل و با علف هاي هرز موجود داشته ك

 سيكل زندگي بعضي از ،اگر تناوب از گياهان بهاره به گياهان پاييزه اجرا شود. باشند
گياهان رديفي را بايد در تناوب وارد كرد تا قادر به . وردخ علف هاي هرز به هم مي

 زراعي مختلف امكان ن گياهاكاشت همچنين . هاي مكانيكي باشيم استفاده از روش
تناوب عالوه بر كنترل علف هاي . دهدمي استفاده از علفكش هاي متفاوت را به ما 

باعث بهبود حاصلخيزي خاك، توزيع و نيز  ،شود  هرز باعث كنترل امراض و آفات مي
  .شود يكنواخت كارگر در فصل زراعي و همچنين بهبود كميت و كيفيت محصول مي

 گياهان خفه كننده در حقيقت ): Smother crops(استفاده از گياهان خفه كننده -چ
گياهان خفه كننده گياهاني يكساله يا چندساله هستند كه داراي . هستندهمان مالچ زنده 

. باشند  در مقابل علف هاي هرز ميفضاقدرت رقابتي بااليي از نظر نور، مواد غذايي و 
طول تمام  هستند كه در (cover crops)ز گياهان پوششي گياهان خفه كننده نوعي ا
 . )1386باغستاني،(مورد درو يا شخم قرار نمي گيرند فصل زراعي  زنده هستند و 

خوشه رفتن شخم به گياهان پوششي قبل از  : Smother crops با Cover cropsفرق 
ياه پوششي به كار  در حقيقت بقاياي يك گياه به عنوان گ، نظير چاودار ودنشو زده مي

رود كه زمان حضور مشخصي در زمين دارد و همچنين از نظر افزودن مواد آلي به  مي
اما در گياهان خفه كننده ديگر بقاياي گياه مطرح نيست و . خاك نيز داراي اهميت است

خود گياه مدنظر ماست و اين گياه تقريباً در تمام طول فصل رشد زنده بوده و روي 
يونجه (، بقوالت)اي جو، چاودار و ذرت علوفه( مانند غالت دانه ريز. ردزمين حضور دا
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به طور كلي هر گياه . )هايي مانند سودان گراس و آگروپيروس و شبدرها و گراس
زراعي كه داراي قدرت رقابتي باال باشد و بتواند به آب و هواي منطقه به سرعت عادت 

 خشك و بيوماس توليد كند و همچنين  مادهيكند و در مدت زمان كوتاهي مقدار زياد
داراي سرعت رشد بااليي بوده و در آينده به صورت علف هرز در نيايد، جزو گياهان 

هند كه  گياهان خفه كننده را در تناوب گياهاني قرار ميد. شود كننده محسوب مي خفه
 عمل گياهان خفه. )1996كوزنس، ) (1383زند وهمكاران،(قدرت رقابت كمتري دارند

كننده جلوگيري از رسيدن نور به علف هاي هرزي است كه در روي زمين و زير آن ها 
 را كاهش داده و در C/Nگياهان خفه كننده با جذب نور قرمز نسبت . كنند رشد مي

 .نتيجه فيتوكروم علف هاي هرز غير فعال شده و بذور آن ها جوانه نخواهند زد
يي دارند تراكم بيشتري نسبت به بقوالتي  باالC/Nدرگياهاني مانند غالت كه نسبت 

.  كمتري دارند بايد كشت شود تا مانع رسيدن نور به سطح زمين شودC/Nكه نسبت 
بقاياي غالت مدت زمان بيشتري نسبت به بقوالت در خاك هستند و ديرتر تجزيه 

 .)1383زند وهمكاران، (شوند مي

 (Biological Control)كنترل بيولوژيك   
شامل انواع پارازيت ها و پراداتورها در  استفاده از دشمنان طبيعي ،لوژيكيكنترل بيو

روش نابودي كامل  در اين. هاي مختلف علف هاي هرز است گونهحفظ و كنترل تراكم 
هدف نيست و ما با اين روش جمعيت علف هاي هرز را كنترل كرده و از ميزان رقابت 

كنترل زيستي يا بيولوژيكي به طور . )1386باغستاني،(كنيم آن ها با محصوالت كم مي
عواملي بيولوژيكي به طور مستقيم و غير . پيوسته در عالم گياهي به وقوع مي پيوندد

لف هرز به عنوان غذا عمستقيم يعني خوردن . كنند مستقيم علف هاي هرز را كنترل مي
ين عوامل نه تنها ا. و غيرمستقيم مثالً ايجاد داالن توسط عامل بيولوژيك براي النه كردن

قادرند به صورت انتخابي روي علف هاي هرز معيني عمل نمايند، بلكه حتي مي توانند 
از طرفي اين عوامل به . به صورت گزينشي روي اندام هاي گياهي خاصي نيز عمل كنند

كنترل . سادگي با ساير روش هاي كنترل علف هاي هرز نيز ادغام پذير هستند
فاده آگاهانه از موجودات زنده به منظور كاهش بنيه، ظرفيت بيولوژيك علف هرز است

لوژي، و در مقايسه علفكش و عوامل بي.توليد مثلي، تراكم يا تاثير علف هرز است
علفكش ها اثرات سريع و عيني دارند و پس از يك دوره دوباره علف هاي هرز رشد 



  علفهاي هرز و كنترل آنها126

 

 

ي تداوم آن بسيار زياد اما عوامل بيولوژيك يك اثر كند دارند ول. زيادي خواهند كرد
 .)1385محمدعليزاده، (است و كنترل خوبي در بردارد

ه عامل بيولوژيكي  كاز بين برده شوند چونكامال علف هاي هرز در اين روش نبايد 
. هم از بين خواهد رفت و در حاالت خاص ممكن است به محصول ما صدمه وارد كند

براي .  يك فاز تأخير با هم منطبق استالبته منحني رشد عامل بيولوژيك و علف هرز با
اينكه ما بتوانيم كنترل خوبي در اين روش داشته باشيم بايد از چندين عامل بيولوژيك 

در بررسي . تواند نتيجه خوبي در پي داشته باشد  يك عامل نمينماييم چوناستفاده 
 توجه به توانايي بالقوه موجودات از نظر كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز، بيشترين

گرچه چند سالي است كه قارچ ها نيز كانون توجه قرار . حشرات معطوف شده است
گرفته اند ولي اكثر برنامه هاي موفقيت آميز كنترل علف هاي هرز مربوط به حشرات 

 ). 1381غديري،(است 
 : براي مؤثر بودن يك عامل بيولوژيك بايد

 علف هرز به طو همزمان مشخصاً براي يك علف هرز خاص باشد و براي چندين
 .توان از اين روش استفاده كرد نمي

بايد تعريف مناسبي از اينكه چه گياهي علف هرز است داشته باشيم و گياهاني كه 
 . در اطراف ما در حال كشت و كار هستند را به عنوان علف هرز نشناسيم

رل يكي باعث كنت. تواند چندين گونه علف هرز را كنترل كند يك عامل بيولوژيك نمي
از عوامل بيولوژيك به طور . شود و پيدا كردن چند عامل سخت است ديگري ميطغيان 

 .توان در كنترل گياهان مهاجم كه بومي منطقه ما نيستند استفاده كرد عمده مي
هايي كه از لحاظ اقتصادي ارزش چنداني ندارند و  از عوامل بيولوژيك در زمين
توان استفاده كرد تا در اثر گذشت زمان خسارت  ود ميش محصولي در آن ها توليد نمي
 .)1385محمدعليزاده، (اقتصادي چنداني بروز نكند

 : اجراي مبارزه بيولوژيكي در شرايط زير مناسب است
هنگامي كه علف هرز در سطح وسيع گسترده شده باشد، گياه صددرصد علف هرز 

زماني كه ، )حاظ زيبايي و آلرژي زايياز ل(معه زياد باشداباشد، زيان و هزينه آن براي ج
 تنها روش همان روش بيولوژيك  وهيچ روش جايگزيني براي كنترل نداشته باشيم

 .  فقط يك نوع علف هرز خاص مشكل زا باشد و وقتيكهباشد
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 : كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز در شرايط زيرنامناسب است
يا محصول باشد، يا گياهان ه زماني كه علف هرز از لحاظ خانوادگي از گونه گيا

و زماني كه ما يك راه حل فوري براي كنترل علف هاي هرز احتياج داشته باشيم، 
 اقتصادي داشته باشد و علف هرز يك گياه شزماني كه علف هرز در مناطق ديگر ارز

 . مهاجم نبوده و يك گياه بومي باشد

 : مزاياي كنترل بيولوژيكي
براي عوامل ( از استقرار تداوم عمل آن طوالني استيك عامل ارزاني است كه پس 
كنيم بدون داشتن هيچ سود و منفعتي و پس از استقرار،  بيولوژيكي ما سالها هزينه مي

 ).تواند به خوبي علف هاي هرز را كنترل كند عامل بيولوژيكي مي
 .خطر آلودگي محيط زيست را ندارد

 . شود ديگر كنترل ميكند و جايگزين روش هاي  در سطح وسيع عمل مي

 : معايب كنترل بيولوژيكي
 . اين روش هزينه اوليه بسيار بااليي دارد

 . به زمان نسبتاً طوالني براي رسيدن به موفقيت احتياج دارد
تواند علف هاي هرز بومي را  عمدتاً براي گياهان مهاجم مورد استفاده است و نمي

 . )1386باغستاني،(كنترل كند

 : ولوژيكيمراحل كنترل بي
 اين عامل با توجه به نوع گياه و علف هرزو شرايط :انتخاب عامل بيولوژيك مناسب

عامل بيولوژيك فقط به گياه مورد نظر حمله كند و بتواند در (شود محيطي انتخاب مي
ماهي آمور براي مثال ).  دوام آورده و تكثير زيادي داشته باشد،شرايط محيطي محل

اين ماهي در جنوب كشور . شود ف هاي هرز آبزي بكاربرده ميسفيد كه براي كنترل عل
به طور كلي بايد عواملي را انتخاب كرد كه رقابتي باهم . براي كنترل ني كاربرد دارد

براي كنترل بيولوژيك درست بايد از چندين گونه از عوامل استفاده كرد و (نداشته باشند
 ). كاربرد يك گونه مشكل گشا نخواهد بود

   بيولوژيك سه دسته هستندعوامل
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ها و  ها و خانواده لپيدوپترا و همچنين سن پترا، پروانهئو سوسكها و خانواده كل:حشرات
 ها مگس

ها داراي اهميت زيادي   از اين دسته قارچ:ها، باكتريها و نماتدها قارچ، ويروس
 هستد 

  بز و گاو،ها، ماهيان، اردك، غاز، گوسفند حلزون
 :دارندبيشتري هميت ازير حشرات داليل 
تر است، بيشتر حشرات ميزبان  ي دارند و انتخاب از بين آن ها سادهيادحشرات تنوع ز

كنند، به سرعت تكثير شده و به ميزبان و شرايط آن  ي دارند و ويژه عمل ميصاختصا
 . شوند و همچنين از قدرت تحرك بااليي برخوردار هستند سازگار مي
 بايد به منطقه بومي علف :راي كنترل بيولوژيكي انتخاب كنيماي را ب هيم حشرهااگر بخو

كنند را  هرز و گياه مورد نظر سفر كرده و حشراتي كه بر روي آن ايجاد خسارت مي
جمع آوري كرد و پس از آزمايشات اوليه براي اطمينان كامل، حشره را به منطقه مورد 

ي در محل مورد نظر صورت قبل از رهاسازي، بايد آزمايشات خاص. نمودنظر منتقل 
در طي اين . گيرد اي صورت مي اين كار در گلخانه و در شرايط سخت قرنطينه. گيرد

اي حشره در قبال گياهان زراعي و علف هاي هرز مورد بررسي  آزمايشات عادات تغذيه
اگر حشره در اين مرحله از آزمايشات فقط از گياه مورد نظر تغذيه . گيرد دقيق قرار مي

در اين مرحله با تغيير شرايط بيولوژيكي، . كنيم  آزمايشات ديگر را شروع ميكرد،
كنيم، پس از مثبت بودن  اكولوژيكي و شرايط گرسنگي، عامل بيولوژيك را مطالعه مي

، تكثير انبوه و زدر آخر كار هم اخذ مجو. توان به آينده اين عامل اميدوار شد نتايج مي
بيشتر مثالهاي موفق كنترل بيولوژيكي در . گيرد يپخش و رهاسازي در محيط صورت م

مناطقي صورت گرفته است كه از نظر شرايط رشد در وضعيت بسيار خوبي قرار 
 . اند داشته

در گذشته هاي دور نيز اين روش مورد استفاده قرار مي : تاريخچه كنترل بيولوژيك
يك عليه علف هاي گرفت ولي طبق اسناد موجود، اولين بار روش هاي مبارزه بيولوژ

وجود كاكتوسهاي مزاحم در باغات .  در هندوستان بكار رفته است1795هرز در سال 
چاي به يك مشكل بزرگ تبديل شده بود و تنها روش بيولوژيك، استفاده از سوسكهاي  
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Dactilopius بعد از اين موفقيت ، به تدريج استفاده از روش هاي بيولوژيك .   بود
مهمترين حادثه . اي هرز وارد مباحث كشاورزي و به زراعي گشتبراي كنترل علف ه

و رويدادي كه اثر  موفقيت آميز روش بيولوژيك را ثابت نمود، كنترل كاكتوس زبان 
 به در استراليااين گياه .  بوددر استراليا Opuntia inermis مادرشوهر با اسم علمي  

 بسيار مساعد آب و هوايي به عنوان يك گياه زينتي وارد شد ولي به دليل شرايط
صورت تكثير پيدا كرد و سطح زيادي از مزارع، مراتع و جنگلهاي استراليا را اشغال 

طغيان  1870 از سال. بيشتر روش هاي به كار رفته جهت كنترل آن ثمربخش نبود. كرد
در اوايل قرن بيستم به .  به يكي از بحرآن هاي كشور استراليا بدل گشت كاكتوساين
ور مبدا اين كاكتوس يعني آرژانتين رجوع كرده و  كليه حشراتي كه از اين كاكتوس كش

در ميان  .تغذيه مي نمودند را به استراليا آوردند و روي اين علف هرز آزمايش نمودند
.   ، بهترين كنترل را نشان دادCactobastis cactarumحشرات، نوعي پروانه بيد به نام  

 پاك 1930 صورت گرفت و تاسازي حشره در مناطق آلوده  اولين رها1926 در سال
ت كاكتوس و حشره به يسازي قسمت اعظم مناطق آلوده و پس از چند سال جمع

گذارد   عدد تخم مي300پروانه عامل بيولوژيك در هر بار تخمگذاري تا . تعادل رسيد
، Dlycella Junctolineelaپروانه ساقه خوار . شود كه اين عمل دوبار در سال تكرار مي

 و Dactylopium opuntia، سوسكهاي C.Vittiger و Chelinied tabulataهاي  سن
Moneilema ulket و يك كنه قرمز Tetnamychas opuntiae روي اين كاكتوس نتايج 
مثال ديگر كنترل بيولوژيكي گل راعي است، كه از اروپا به استراليا . خوبي را نشان دادند

نترل آن از يك نوع سوسك و سرخرطومي استفاده رفته بود و براي ك
 .  )1385؛ محمدعليزاده،1386باغستاني،(شد
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 Salvinia هرز علف كنترل عامل Cyrtobagous يسرخرطوم-6 شكل

  كه از اروپا به  (Hepericum perrforatum) كنترل علف هرز چند ساله گل راعي
ين مورد موفقيت آميز كنترل بيولوژيك در كشور اياالت متحده آمريكا برده شده بود، اول

 . بود
اين علف هرز در دهه سي و چهل ميالدي به معضل مهمي در مراتع غرب آمريكا و 

اين گياه سمي بوده و در عين حال خوش خوراك، و دام در خوردن . كانادا تبديل شد
كنترل اين علف هرز . ودآن افراط مي كند و  باعث مسموميت و سپس مرگ دام مي ش

 Chryolinaتوسط ساير روش ها، مفيد و موثر نبود تا اينكه به وسيله سوسك 

quaderigmina توانستند تراكم اين علف هرز را كاهش دهند و  تا حدودي آن را مهار 
 .كنند

 عنوان مي شود (Carduus nutans)مثالي كه هم اكنون درباره علف هرز تاتاري 
تاتاري در . وليد دانه در كنترل علف هاي هرز به وسيله حشرات استبيانگر اهميت ت

اوايل قرن بيستم از اروپا وارد اياالت متحده شد و از آن زمان به بعد علف هرز مهمي 
برنامه هاي مختلف مهار اين گياه خيلي موثر نبود و . در اكثر مراتع غرب اين كشور شد

ل اين علف هرز با استفاده از چندين نوع  برنامه هاي بيولوژيكي كنتر1969از سال 
شپشك . حشره و از جمله دو نوع شپشك كه از اروپا آورده شده بود، آغاز گشت

Rhinocyllus conicusاين حشره تخم .  كارائي خوبي در مهار تاتاري از خود نشان داد
 الرو اين حشره از. هاي خود را روي قسمت پشتي كالپرك هاي تاتاري قرار مي دهد
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دانه هاي نارس درون نهنج تغذيه مي كند و با ايجاد تونلي در داخل ساقه سبب تيره 
 .شدن كالپركها و مرگ تدريجي گياه مي شود

 از موارد Salvinia هرز علف كنترلجهت  Cyrtobagous يسرخرطوماستفاده از 
 از ديگر مثالهاي مناسب اين روش، كنترل).6شكل (بسيار اثربخش به شمار مي رود 

 مي باشد كه Phytomiza orobanگياه انگلي گل جاليز با استفاده از مگس گل جاليز يا 
 .در كشور ما، با موفقيت مورد آزمايش قرار گرفته است

 
 يسرخرطوم توسط Salviniaكنترل )پايين (-  Salvinia منطقه آلوده به ) باال (-7 شكل

Cyrtobagous  
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عوامل بيماريزاي گياهي براي كنترل بيولوژكي علف هرز روش كامالً استفاده از 
اين عوامل ممكن است مستقيم يا غير مستقيم در مبارزه بيولوژيك . جديدي است
در روش مستقيم عامل بيماري علف هرز را نابود مي كند ولي در روش . استفاده شوند

ي شود كه كاربردي مشابه غير مستقيم يك ماده ويژه از عامل بيماريزا استخراج م
برخي نتايج در اين زمينه گوياي امكان بهره گيري از عوامل . علفكش ها خواهد داشت

ذكر مثالهايي درباره قارچ ها، باكتري ها و . بيماريزا در مديريت علف هاي هرز است
 .نماتدها بيانگر توانايي بالقوه آن هاست

 گونه پاتوژن 84از بين . شوند رده مي در كشورهاي پيشرفته اخيراً به كارب:قارچها
در بين قارچها، .  گونه قارچ بوده است71مورد مطالعه براي عوامل بيولوژيكي 

هاي بيماريزا  ها، مهمترين قارچ ها و حتي اسكوميست ها، بازيديوميست دئوتروميست
 . دارنددروي علف هاي هرز را در خو

  ولوژيكياستفاده از قارچ به عنوان عامل ب
 در اين روش عامل بيولوژيكي به طور مستقيم : Inoculativeاي  ش معمولي يا مايهرو

مبارزه با تمشك وحشي در شيلي به وسيله :  مثال(.شود در محل مورد نظر استفاده مي
  Fusarium solani كاربرد قارچ . البته اين روش چندان موفقيتي ندارد)قارچ فراگميديوم

.  علف هرز گل جاليز در مزارع توتون بسيار ثمربخش بوددر كنترل) عامل بوته ميري(
 .اين روش در كشور ما در سطح محدود بكار مي رود

 در. شود  عامل بيولوژيكي به طور انبوه در محل پخش مي: Inundative روش اشباعي 
  علفكش هاي قارچي و يا همانBioherbicides)( علفكش هاي زيستي اين روش از

 . مي شوداستفاده 
  :)مايكوهربيسايدها( علفكش هاي قارچيمشخصات علف هاي هرز قابل كنترل با 

ن هاي كوچك را آلوده كرده باشند و استفاده از علفكش هاي شيميايي پرهزينه و يا امك
 .مشكل آفرين باشد

 .علف هرزي كه علفكش خاصي براي آن موجود نباشد
 )سوروف در برنج( كند د ميعلف هرزي كه دقيقاً سيستم رشد گياه زراعي را تقلي

 .)مانند سس و گل جاليز( باشداز جمله علف هاي هرز انگل
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 اياي استفاده از مايكوهربيسايدهامز
 . شيميايي دارديتهيه اين مواد هزينه كمتري نسبت به توليد علفكش ها

باشد  نحوه انتخابي عمل كردن و به كارگيري اين مواد داراي محدوديت خاصي نمي
 )فكش هابرعكس عل(

 .ها هم در اين زمينه فعالً وجود ندارد مشكالت زيست محيطي و مقاومت علف

 :هاي استفاده محدوديت
زماني كه علف هرز سبز است و در اواسط فصل رشد شرايط براي رشد قارچ مناسب 

 . نيست
 آفات و بيماريهاي ديگري نيز داريم كه در اثر ،ما در مزرعه عالوه بر علف هاي هرز

 .ها ممكن است عامل قارچي از بين برود كش آفتمصرف 
 .مشكالت حمل و نقل، نوع فرموله كردن و به كارگيري هم دارند

 خصوصيات
خطر باشند، كارايي آن  مايكو هربيسايدها بايد براي انسان، محيط زيست و محصول بي

فيق با كنند باال باشد و قابليت تل ها با توجه به شرايط محيطي و خسارتي كه وارد مي
 . هاي زراعي را داشته باشند ديگر سيستم

 :هاي عامل مايكوهربيسايد خصوصيات قارچ
 .قابليت تكثير بر روي محيط كشت مصنوعي را داشته باشند

 .قدرت بيماريزايي فراوان و زيادي را داشته باشند
 .دامنه ميزباني آن ها محدود باشد

 . وجود داشته باشدشرايط خاصن هاي ثانويه و امكان تغيير ميزبان تحت اميزب
 .رايط محيطي و جوي براي فعاليت داشته باشندشدامنه تحمل وسيعي از نظر 

 .رساني فراوان و جدي روي گياه ميزبان را دارا باشد قدرت آسيب
 .هاي مورد نظر صورت گيرد بررسي تغييرات ژنتيكي قارچ

 .عدم ايجاد مقاومت درگياه ميزبان به عامل قارچي ديده شود
 .ترين مرحله رشد گياه ميزبان به عامل قارچي صورت گيرد يافتن حساس

 .  مشخص باشد چگونگي زمستانگذراني قارچ
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 .خطر بودن قارچ براي گياه زراعي تعيين شود بي 
شود چون توليد  عمدتاً از اسپورهاي قارچ به عنوان مايكو هربيسايد استفاده مي

هاي قارچ نيز  ه استفاده از مسيليومبتال. شود مياسپورهاي غيرجنسي راحت و ارزان تمام 
 .رواج دارد

هاي مايع استريل و در شرايط تخمير استفاده  براي توليد و تكثير انبوه از محيط
در محيط رشد بايد كربن، مواد معدني و غذايي مناسب فراهم باشد، بايد توجه . شود مي

 . وام اسپور آن نقش داردداشت كه اين مواد روي رشد رويشي و زايشي قارچ و د
اين نكته اهميت دارد كه هر نوع قارچي داراي محيط كشت مخصوص به خود 

در اينجا اين سئوال مطرح است كه آيا قارچ توليد شده قابل مصرف است يا . است
 خير؟

. قارچ توليد شده به طور مستقيم قابليت مصرف ندارد و حتماً بايد فرموله شود
ها و مويان  كننده اثر مانند پخش مواد كمكي بي+ كيب ماده مؤثره تر: السيون يعنيوفرم

 .هايي كه موجب پخش بهتر و افزايش فعاليت بيولوژيكي ماده موثره شوند

 شوند يدها  به سه طريق فرموله ميمايكوهربيسا
 .به دليل عدم پايداري و عمر كوتاه اسپورها كمتر مورد استفاده است: مايع 
آن ژنهايي كه روي اندامهاي زيرزميني فعاليت دارند و عمدتاً مصرف براي پاتو: گرانول

 .ها، پيش كاشتي و يا پيش رويشي است
 .ترين روش براي فرموله كردن اين نوع سموم بيولوژيك است  معمول:تابلوپودر 

 روز پس از 7-14كشهاي بنوميل و پروپيكونازول حدود  كاربرد قارچ: نكات مهم
ها را  تواند اثر اين قارچ  به عنوان مايكو هربيسايد ميColletotericumمصرف قارچ 

كش كلروتالونيل  كش لينورون و علفكش كلروپروفام و همچنين قارچ كاهش دهد حشره
از مصرف پس توانند در فاصله زماني كوتاهي  كش ديافليون مي و همچنين حشره

 .زا شوند مايكوهربيسايدها ها مشكل
Devine ،Collego و Biomal:هستند مايكوهربيسايدها تجاري از جمله . 
Devine:در . كند  اين ماده داراي فرموالسيون مايع است كه قارچ فيتوفترا را حمل مي
اين ماده از طريق .  براي كنترل علف هرز  استبرق وارد بازار امريكا شد1980سال 

 .كند ريشه عمل مي
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Biomal: اين ماده داراي فرموالسيون پودر وتابل )WP ( است كه قارچ
Colletotericumبراي كنترل پنيرك به كار پس رويشي كند و به صورت   را حمل مي

 .رود مي
Collego: شد، فرموالسيون ر وارد بازا1982 اين ماده در سال WP دارد و به صورت 

اول بخش غيرمؤثر كه تا :  شامل دو بخش استاين ماده.شود مصرف ميپس رويشي 
 هر Colletotericumهاي  ار قارچ% 15بت را به همراه دارد و دوم ماده جذاب رطو% 85

 . عدد اسپور قارچ را در خود جاي داده است7/75×1010پاكت از اين ماده 
به تازگي عوامل بيماريزاي باكتريايي علف هاي هرز شناسايي شدند و امكان : باكتري

رد بررسي قرار گرفته بهره گيري از آن ها براي كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز مو
 .است

 يكي  Xanthomonas campestris  توسط باكتري (Poa annua) كنترل پوآي يكساله 
آزمايشات مزرعه اي نشان دادند كه اين باكتري سبب كنترل بيش از . از اين موارد است

كاهش تراكم و پراكنش علف هاي هرز خانواده .   درصدي پوا در چمن شده است90
 نيز از ديگر موارد مهار  بيولوژيكي به  Pseudomonas syringaeباكتري كاسني توسط 
اين باكتري سبب كلروز شدن برگها و كاهش رشد گياه و سپس مرگ . شمار مي رود
در آزمايشات مزرعه اي در محصول سويا و ذرت تا حدود زيادي علف . گياه مي شود

 .  نمودهاي هرز خانواده كاسني نظير توق و خارلته را كنترل
چندين نماتد انگل موجود است كه امكان بهره گيري از آن ها در كنترل علف : نماتد

 .هاي هرز وجود دارد
 Orrina توسط نماتد (Solanum elaegnifolium) كنترل تاج ريزي برگ نقره اي

phyllobia مثالي است كه به صورت يك راهبرد كنترل بيولوژيك مورد بهره برداري 
تاج ريزي برگ نقره اي يكي از علف هاي هرز چند ساله مشكل ساز . ستقرار گرفته ا

اين . در دشتهاي وسيع تگزاس آمريكا بوده كه سبب كاهش شديد عملكرد پنبه مي شود
نماتد با ايجاد گال بر روي برگ و اندام گياهي علف هرز آن را ضعيف و به تدريج 

 . كندنابود مي
 : چراي دام

در . ست در انتخاب گياهان مورد تغذيه تخصصي عمل كنندحيوانات بزرگ ممكن ا



  علفهاي هرز و كنترل آنها136

 

 

 .برخي شرايط خاص از اين راهكار براي مديريت علف هاي هرز استفاده شده است
زند و  (عمل چرا ممكن است باعث افزايش و يا كاهش جمعيت علف هاي هرز شود

ف هاي هرز البته چرا وسيله اي صددرصد براي از بين بردن كامل عل. )1383همكاران، 
ن هايي كه امكان استفاده از علفكش ها وجود ندارد و يا مصرف ادر مكو نيست 

اي و مناطق نزديك به آبهاي  اطق آبراههندر م(علفكش ها در آن مناطق ممنوع است 
هاي بزرگ كه در آنجا كنترل شيميايي مقرون به صرفه نيست،  و يا در چراگاه) سطحي

تواند موجب استقرار گياهان خوش خوراك در مراتع و  چرا مي. مورد استفاده دارد
فشرده شدن . تواند موجب خسارات سنگيني شود البته چراي مفرط مي. ها شود چراگاه

خاك، هجوم علف هاي هرز مهاجم، از بين رفتن گياهان بومي و فرسايش خاك از 
 كه در مناطق اسپند و خارشتر از جمله گياهاني هستند. جمله معايب چراي مفرط است

درهر برنامه چرا تعداد و نوع دام و همچنين . شوند با چراي مفرط به خوبي نمايان مي
ما بايد هميشه . مدت و فراواني چرا در مورد هر كدام از علف هاي هرز متفاوت است

هاي مورد استفاده  از جمله دام. ها داشته باشيم يك برنامه حساب شده براي چراي دام
فند، بز و يا غاز هستند كه مشخصاً هر كدام شرايط خاص خودشان را گاو، گوس

خورد و  ها را بهتر مي هايي است كه گراس گاو از جمله دام. )1386باغستاني،(دارند
كند و به مخلوط شدن بذر گياهان  ها و ديگر گياهان را در زير پايش له مي برگ پهن

ها بهتر تغذيه  م به مانند گاو از گراسالبته اسب ه. كند بومي با خاك كمك فراواني مي
برگ را بهتر پهن گوسفند و بز علف هاي . كند تر از آن عمل مي كند اما خيلي انتخابي مي
ها در  توان استفاده كرد چون اين دام از اين دو براي كنترل فرفيون و تلخه مي. خورند مي

تر تحمل  يت راحتمقايسه با علف هاي هرز ديگر، اين دو علف هرز را از نظر سم
بزها با قابليت ايستادن روي پاهاي خود قادر به خردن گياهان چوبي و كنترل . كنند مي

هاي گياهي بيشتري تغذيه  عالوه بر اين بز در مقابل گوسفند از گونه. باشند آن ها نيز مي
 . كند مي
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  استفاده از اردك در مزرعه برنج-8شكل 

 بودن يك گياه خاص و گرسنگي حيوان و تجربه قبلي حيوان براي در دسترس
خوردن يك علف خاص از جمله عواملي هستند كه در نوع و ميزان علفي كه توسط 

 كنترل حداكثري گياهان  درزمان چرا.  گذارند شود تأثير مي يك دام مصرف مي
توليد بذر و يا  زمان رچرا د. نقش مهمي دارد ،بدون خسارت به محصول، ناخواسته

به عنون مثال بروموس در قبل از خوشه دهي در بهار به وسيله . گلدهي، مؤثرتر است
شود اما پس از بذردهي و يا خشبي شدن و خاردار شدن، حيوان  گاو به خوبي تغذيه مي

 استفاده از غاز در كنترل علف هاي هرز مزارع توت .ديگر ميلي به آن نخواهد داشت
غازها گياهچه هاي علف هاي هرز به ويژه . ال ديگري از اين قبيل استفرنگي و پنيه مث

باريك برگان را به بوته هاي استقرار يافته توت فرنگي و پنبه ترجيح مي دهند و از اين 
رو به طور موفقيت آميزي در پيشگيري از تداخل علف هاي هرز با محصوالت زراعي 

 هاي گرمĤبي نظير كپور و سردآبي نظير آمور كاربرد ماهي. مورد استفاده قرار گرفته اند
در كنترل علف هاي هرز آبي از ديگر مثال هاي كنترل بيولوژيك مي باشد 

 ).1385محمدعليزاده،(
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 ماهي آمور-9 شكل

در عمليات چرا ما بايد يك نظارت و بازديد خوب و كافي در هنگام : نكته مهم
و پس از كنترلي دلخواه، از ادامه عمليات چرا جلوگيري كنيم عمليات داشته باشيم 

 . چون ممكن است ادامه عمليات موجب خسارت به چراگاه و طبيعت شود

 يميايي علف هاي هرزكنترل ش
روش شيميايي آخرين روش مبارزه با علف هاي هرز محسوب مي شود كه با استفاده 

 به عنوان مهمترين روش كنترل علف هاي امروزه. از تركيبات شيميايي انجام مي گيرد
دركشور ما نيز اين روش بيشترين . هرز، به ويژه در كشورهاي توسعه يافته مطرح است

 درصد سموم عرضه شده در كشور به علفكش ها 50كاربرد را دارد و بيشتر از 
طبق ). 1384؛ موسوي و همكاران،1346؛ سپاسگزاريان، 1387زند ،(اختصاص دارد 

به احتمال .  ميليارد دالر مي رسد30ائو، تجارت علفكش ها در جهان به بيش از آمار ف
خيلي زياد، نمك طعام اولين مادة شيميايي بود كه بشر براي مبارزه با علف هاي هرز 

كاربرد گسترده مواد شيميايي براي كنترل علف هاي هرز، بعد از جنگ . به كار برد
 همراه (D.4-2)  توفوردياز شد كه با كشفآغ) 1947(جهاني دوم و از حدود سال 

 در آمريكا موفق به كنترل علف هاي هرز گندم به كمك Bally) 1908(در سال . بود
به عنوان علف  نمك طعام، سولفات آهن، سولفات مس و آرسنات سديم شد كه بعداً

، (Pokerny)پوكرني ، فردي به نام 1941سال . شدند هاي معدني مصرف مي كش
 در Zimmermann و Hitchkock را با خصوصيت علفكشي كشف كرد و توفوردي
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 1944 در سال Michel و March.  پي بردندD.2.4، به خواص هورموني 1942سال 
در مناطق چمن كاري شده، علف هاي هرزي چون بارهنگ و گل قاصدك موفق شدند 

 1945 و از سال  در گندم نيز به كار رفتD.2.4را كنترل كنند، و بعدها استفاده از 
 كشف و در DNOC، در فرانسه علفكش 1933سال . بصورت تجاري وارد بازار شد

 و MCPA در انگليس، علفكش هايي چون 1940هاي  اوايل سال. مزارع به كار رفت
، استفاده از علفكش هاي هورموني در غالت رايج 1950سال . پروفام كشف شدند

ز علفكش ها رايج شده و به دنبال آن ها علفكش  به بعد استفاده ا1960از سال . گرديد
زميني، چغندرقند،  هاي خاك مصرف نيز كشف و استفاده از آن ها در مزارع سيب

 استفاده از علفكش هاي هورموني در مزارع 1960باغات ميوه، معمول شد، در دهة 
اين نوع فشار به فهاي هرز پهن برگ گرديد كه در پاسخ لغالت منجر به كنترل ع

 زمينه براي ظهور علف هاي هرز باريك برگ در ،انتخابي وارده از طرف علفكش ها
براي كنترل علف هاي هرز باريك برگ 70دهه در مزارع غالت فراهم شد، تا اين كه 

 1381زند و همكاران،(در مزارع غالت، گراس كشها كشف و وارد بازار شدند ) گراس(
 ). 1385؛ محمدعليزاده،
. هاي اراضي گياهان زراعي پهن برگ وارد بازار شدند راس كش گ80بعد در دهه 

 گرم در هكتار كه اثرات 50 تا 10هاي با ميزان مادة مؤثر خيلي كم در حد  شبعد علفك
، به 1337اما در ايران، از سال . زيست محيطي خيلي كمي داشتند به بازار آمدند

 كشور توجه شد و اجازه علفكش ها به عنوان بخشي از سموم كنترل كننده آفات در
، توسط معافي زاد، علفكش پروپانيل 1339ال سورود به آن ها داده شد و اولين بار در

 علفكش هاي ديورون و پرومترين 1346در برنج مورد آزمايش قرار گرفت و در سال 
، قانون ثبت سموم در 1347سال در . زمايش شدندآتوسط مظاهري در مزارع پنبه 

به ثبت ) 1/10/47( آمد و از جمله علفكش هايي كه در آن تاريخ دركشور به اجرا 
 كلريدازون، ديورون، ،ترياالت، آترازين،  EPTC پروپانيل، ،D.2.4رسيدند، 

 . )1381زند و همكاران،(ون و پاراكوات بودندپفلوئومتورون، لينورون، داال
 نوع 70  بود و تاكنون1347 سال مربوط بهاولين علف كش ثبت شده در ايران 
در كشور، ساليانه، كمي  مقدار مصرف علفكش. علفكش در ايران به ثبت رسيده است

 بوتاكلر، D.2.4هاست كه بخش عمده اين علفكش ها را  كمتر از نصف كل آفت كش
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با وجود مشكالت . شود كشها شامل مي ورالين و گراسل، تريفآتوكگاليفوسيت، پارا
به عنوان اين مواد شود، ولي همچنان   ميلحاصزيست محيطي كه از طرف علفكش ها 

يكي از اجزاء مهم مديريت تلفيقي علف هاي هرز در جهان مطرح هستند طوريكه در 
اي چون آمريكا ميزان فروش علفكش ها نسبت به ساير سموم، به  كشورهاي پيشرفته

هاي كشت  هاي مهم و ضروري در سيستم  امروزه يكي از نهادهو بوده ترمراتب باال
زند و (باشد محسوب و از عوامل عمده افزايش عملكرد محصوالت زراعي مي

  ).1384؛ موسوي و همكاران،1381همكاران،

  

 ت تلفيقي علف هاي هرزيمدير
 ايفا اورزيامروزه عمليات پيشرفته كنترل علف هرز نقش مهمي را در سيستمهاي كش

گياهان زراعي هستند اما  كنترل علف هرز، براي عمده اصليعلفكشها بخش . كنند مي
خطرات زيست محيطي در حال حاضر وجود علفهاي هرز مقاوم به علفكشها و 
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به علت پيچيدگيهاي . شوند  از چالشهاي جدي در كشاورزي محسوب ميعلفكشها
موجود در جوامع علفهاي هرز، مديريت تلفيقي علفهاي هرز ميتواند به كاهش زيانهاي 

 .رزه با علفهاي هرز كمك كنداقتصادي و بهبود عمليات مبا
، عبارتست از تلفيق روش هاي كنترل موثر، ايمن  مديريت تلفيقي علف هاي هرز

براي محيط زيست و قابل قبول از نظر جامعه شناختي كه ميزان تداخل علف هرز را به 
مديريت ). 1380موسوي، ) (2000پانل، (زير سطح زيان اقتصادي كاهش مي دهند 

دانش فني تأكيد دارد  وريهاي مديريتي وا هرز بر تلفيق آن دسته از فنتلفيقي علف هاي
كه علت بروز مشكالت ناشي از علف هاي هرز را، بيش از واكنش آن ها در جمعيت 

هدف مديريت تلفيقي علف هاي هرز، تلفيق بهترين روش . دهند مورد توجه قرار مي
ن مبارزه براي نابودي علف هاي هاي زراعي است كه ضم ها و ابزارها براي ايجاد نظام

هر . )2000پانل،  (رساند علف هاي هرز باقيمانده را نيز به حداقل مي هرز، اثرات سوء
گونه عمليات كنترل، به تنهايي فقط به عنوان قسمتي از راهبردهاي مديريت تلفيقي 

شود و از اين رو براي رسيدن به يك سيستم جامع كه از  علف هاي هرز محسوب مي
هاي مديريتي بايد بر اساس زمان و گيري تصميم. اظ محيطي و اقتصادي پايا باشدلح

مكان باشد، بنابراين بهتر است استراتژيهاي مديريت علف هاي هرز با طراحي 
در اين روش امكان استفاده از طيف وسيعتري از عمليات . سيستمهاي كشت تلفيق شود
كند تا علفكش  به توليدكنندگان كمك مياين شرايط . شود مديريتي و زراعي فراهم مي

هاي خود را به نحوي مديريت كنند كه ضمن حفظ كارايي آن ها،  و ديگر نهاده
متخصصان علف هاي هرز را نيز به سمت روش هاي بسيار متنوع و تلفيقي براي براي 

 .)1385محمدعليزاده،  (مديريت علف هاي هرز سوق دهد
 هاي هرز، ما بايد با مديريت ساير آفات و هاي مديريت تلفيقي علف در سيستم

همچنين محيط زيست و حفاظت از آن را نيز . بيماريها تعادل و هماهنگي داشته باشيم
وقتي مديريت تلفيقي است، هدف تعادل در روش هاي مختلف . در نظر داشته باشيم

رين تأكيد در كشورهاي پيشرفته، بيشت. شود اما در عمل اين كار انجام نمي. كنترل است
مشكالت زيست محيطي و مقاومت برخي دليل البته اخيراً به . بر كنترل شيميايي است

روش هاي ديگر مانند و علف هاي هرز به علفكش ها سهم اين شيوه كمتر شده 
موسوي،  (هاي زنده و كنترل بيولوژيكي پر رنگ تر شده است آللوپاتي، استفاده از مايع
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در . هنوز بيشترين نقش را در كنترل علف هايي هرز دارد اما كنترل شيميايي ).1380
.  بيشتري داردرواج فيزيكي و زراعي ،كشورهاي در حال توسعه روش هاي مكانيكي

 . تناوب و حتي سوزاندن سهم باالتري از كنترل شيميايي دارد،وجين، شخم

 :2 فصلخود آزمايي
  شود؟چه ويژگي هايي باعث مي شود كه يك گياه علف هرز خوانده )1
 منظور از مديريت علف هاي هرز چيست؟ )2
 چرا امروزه علف هاي هرز و آفات را كامال ريشه كن نمي كنند؟ )3
  به محصول كدام است؟ميزان خسارت علف هاي هرزساده ترين راه تعيين  )4
  چيست و عوامل موثر بر آن كدامند؟ميزان خسارت علف هاي هرزآستانه اقتصادي  )5
وري ترين روش كنترل علف هاي هرز كدام روش ارزانترين و در عين حال ضر )6

 است؟
 در پيشگيري، رعايت چه نكاتي ضروري به نظر مي رسد؟ )7
 قطع نمودن متوالي، چگونه باعث كنترل علف هاي هرز چند ساله مي شود؟ )8

 چرا مهمترين دليل عمليات شخم، كنترل علف هاي هرز است؟ )9

 واهد داشت؟عمق و زمان شخم چه تاثيري بر جمعيت علف هاي هرز خ )10

  كنترل علف هاي هرز چگونه انجام مي شود؟ (No tillage)در سيستم بدون شخم  )11

 انواع مالچ و كاربرد آن ها را ذكر كنيد؟ )12

 آفتابدهي چيست و در چه محصوالتي بيشتر كاربرد دارد؟ )13

 شعله افكن چگونه باعث نابودي علف هرز مي شود؟ )14

 يت علف هاي هرز كاربردي دارند؟آيا انرژي هاي نوين نظير برق و ليزر در مدير )15

 فوايد استفاده از گياهان پوششي يا خفه كننده را ذكر كنيد؟ )16

 چند نمونه از موارد موفق كنترل بيولوژيك علف هرز را ذكر كنيد؟ )17

 ويژگي خاص يك عامل كنترل بيولوژيك چيست؟ )18

 مديريت تلفيقي علف هاي هرز را تعريف نمائيد؟ )19
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 فصل سوم

 علفكش ها

 اهداف 
 :شود ر پايان فصل، دانشجو با مفاهيم زير آشنا ميد
 مزاياي علفكش ها و مصرف آن ها. 1

 تعريف . 2
 كاربرد . 3

  مقدمه
. دنرو شود كه براي كشتن گياهان به كار مي به مواد شيميايي گفته مي: علفكش ها
. هستنداز جمله كم خطرترين مواد كاربردي در كشاورزي  از لحاظ سميت علفكش ها

. شوند هاي بسيار باال كشنده مي كش ها به خودي خود سمي نيستد ولي در غلظتعلف
بايد توجه داشت كه گاهي ماده مؤثره سمي نيست و بيشتر مواد همراه علفكش ها سمي 

اولين كنترل انتخابي علف هاي هرز با مواد شيميايي  به استفاده از اسيد . هستند
 .گردد برمي برگهاي گندم سولفوريك رقيق برعليه پهن

گردد به حالت برگها كه در  برگها برمي انتخابي بودن اسيد سولفوريك نسبت به پهن
همچنين قرار داشتن نقطه رويشي باريك برگها در . برگها به حالت افقي است پهن

در . ماند انتهاي ساقه كه توسط غالف برگها پوشيده شده و از تماس سم محفوظ مي
اصطالح . مي در انتهاي ساقه و بدون حفاظ قرار دارندبرگها اين نقاط مريست پهن
هانسون و  (برگ از زمان كاربرد اسيد سولفوريك به وجود آمد برگ و باريك پهن

 . )1969اساليف، 
از  (D-4-2 و MCPA به بعد استفاده از مواد شيميايي آلي با كشف 1940از دهه 
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به طور كلي . رفت، آغاز شد  ميبرگها به كار كه براي كنترل پهن) گروه سموم هورموني
 عدد است اما علفكش هاي زيادي وجود 150تعداد ماده مؤثر علفكش محدود و حدود 

ها هستند يا نامهاي مختلفي دارند كه  البته بسياري علفكش ها مخلوط ماده مؤثره. دارند
 . )1384موسوي و همكاران ،  (شوند توسط شركتهاي مختلف در جهان توليد مي

 يك كلمه تخصصي است و به Herbicide: : Weedkiller و Weedkillerتفاوت 
البته اين كلمه تا حدي . برد شود كه فقط علف هاي هرز را از بين مي موادي اطالق مي

 مقاديرشود در    كه در گندم استفاده ميD-4-2هم نادرست است، چون مثالً علفكش 
تري است و به   يك كلمه جامعHerbicideاما كلمه . برد باال گندم را هم از بين مي

 برد شود كه به طور كلي گياهان را بدون توجه به نوع گياه از بين مي موادي اطالق مي
  . )1387باغستاني، (

علفكش هاي به بازار آمده . ورود علفكش ها سبب بروز انقالبي در كشاورزي شد
مصرف علفكش ها در كش، سهم  از بين سموم آفت. از تنوع بااليي برخوردار هستند

بيشترين مصرف علفكش ها در . است% 34است و در ايران حدود % 50جهان حدود 
از جمله غالت، سويا، . محصوالتي است كه بيشترين سطح زيركشت را دارند 

كنندگان علفكش ها در جهان، امريكاي شمالي و اروپاي   و عمده مصرفيزمين سيب
در دنيا هستند كه اين دو منطقه داراي مصرف كل علفكش ها % 65غربي با حدود 

 . )1381زند و همكاران،  ( هستند همبيشترين سهم توليد محصوالت زراعي در جهان

 مزاياي علفكش ها و مصرف آن ها
 . توان قبل از ظاهر شدن گياه اصلي مصرف كرد علفكش ها را مي

 . هستنددر شرايط مختلف محيطي قابل استفاده 
 . دنده كاهش ميهاي توليد را  هزينه

 .نياز به نيروي انساني كمتري براي كنترل علف هاي هرز است
 . د شدنباعث كاهش تعداد دفعات شخم و عدم فشردگي خاك و فرسايش خاك خواه

 .دنعلفكش ها در شرايطي كه فواصل رديف كم است عملكرد خوبي دار
اي ديگر مقرون به علف هاي هرزي كه معموالً از نظر اقتصادي كنترل آن ها با روش ه

 . با علفكش ها به راحتي با آن ها مبارزه كردمي توان صرف نيست 
پذيري بيشتر در انتخاب سيستم مديريت زراعي  استفاده از علفكش ها موجب انعطاف
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 خسارت به ،همچنين باكاهش عمليات شخم ضمن به هدر نرفتن سوخت. شود مي
و ساختمان فيزيكي خاك نيز حفظ هاي گياه زراعي كاهش يافته  ها و ريشه ساقه
 . شود مي

 : از معايب علفكش ها و مصرف آن ها
 .هزينه باالي مصرف علفكش ها و توليد آن ها

 .در صورت عدم استفاده نادرست ممكن است كنترل كافي نداشته باشيم
 .بروز مقاومت به علفكش ها

 .اند توانايي آن ها در كشتن گياهاني كه هدف نبوده
 .ت به گياهان زراعي و باقي ماندن دراز مدت آن ها در خاكامكان خسار

 .آلودگي محيط زيست و آبهاي زيرزميني

 تقسيم بندي علفكش ها
، سولفات آهن، سولفات مس، ممثل سولفات آموني ) :معدني(علفكش هاي غيرآلي 

 سولفات آلومينيوم، نمك طعام و اسيد سولفوريك
 .شوند  آزمايشگاه يا كارخانه سنتز ميكه به صورت مصنوعي در: علفكش هاي آلي

 ندكن بندي مي علفكش هاي آلي را به صورت زير تقسيم
 )…علفكش هاي گندم، برنج و (ل وبر اساس نوع محص

باي (ها ، سوزاننده)ها فنوكسي(ها  مثل هورموني، بر اساس عوامل مرفولوژيكي 
 )آميترول(، كلروز )ها ومديپيريلي

 )}ها مصرفبرگ{، برگ }ها اك مصرفخ{ريشه (بر اساس محل جذب 
 )سيمپالستها( ها كيو سيستم) ها آپوپالست(ها تماسي: بر اساس  نحوه انتقال 

 )گاليفوسيتمانند ( و غير انتخابي بودن D-4-2 )مانند(بودن بر اساس انتخابي 
 )قبل از كشت، قبل از سبز شدن، بعد از سبز شدن(بر اساس زمان مصرف 
 )…ها و  اي، اوراسيل مانند مشتقات اوره(يايي بر اساس ساختمان شيم

 (Mode of action)بر اساس نحوه اثر درون گياه 

 چگونگي نامگذاري علفكش ها
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 :  دارد هر علفكش سه نام
انجمن (شود  اين نام توسط كمپاني سازنده گذاشته مي: Common nameنام عمومي 

كش هاست كه اين نام  مسئول نام عمومي علفWSSAعلوم علف هاي هرز امريكا 
 و يا انجمن بين المللي BSIانجمن استاندارد انگليس . كند ثابت است و تغيير نمي

 ).دهند  هم اين كار را انجام ميISOاستاندارد 
فقط مخصوص همان كمپاني توليد كننده است و بر خالف : Trade nameنام تجاري 

 متغير باشد و البته علفكش تواند نام عمومي كه يك نام ثابت است، نام تجاري مي
هاي توليد كننده آن  تواند يك يا چند نام تجارتي داشته باشد كه توسط كمپاني مي

 . شود علفكش گذاشته مي
ن ااستفاده آنچناني ندارد و بيشتر مورد استفاده شيميد: Chemical nameنام شيميايي 

قات با نام عمومي علفكش البته ما بيشتر او. كنند هاست كه اين علفكش ها را سنتز مي
سر و كار داريم، گرچه بايد نام تجاري بعضي علفكش ها به خصوص علفكش هاي 

 . )1385محمدعليزاده، ) (1381غديري،  (جديد را بشناسيم
 ) بدون مويان:رودئو (رانداپ :   نام تجاري-2  گاليفوسيت: نام عمومي-1: مثال
  .گليسين) فسفرنومتيل (-Nنمك ايروپروپيل آمين  : نام شيميايي-3  

 فرموالسيون علفكش ها
 به همين خاطر ندعلفكش ها به صورت ماده مؤثره معموالً قابل جذب براي گياه نيست

.  همچنين براي استفاده بهتر بايد علفكش ها فرموله شوند. كنند علفكش ها را فرموله مي
 گيرد  صورت ميرهاي فرموالتو فرموالسيون كردن علفكش ها در كارخانه

فرموالسيون نشان دهنده كليه ذرات تشكيل دهنده داخل ظرف  .)1385محمدعليزاده، (
ها و  فرموالسيون معموالً داراي ماده مؤثره به همراه مواد ديگر شامل حالل. است

 . هاي ديگر است افزودني
 : توان به نكات زير اشاره نمود از مزاياي عمل فرموالسيون مي

 محلول سم و حمل و نقل آن تسريع در مخلوط كردن 
 افزايش تأثير ماده سمي 

  در هنگام مصرف افزايش ايمني براي مصرف كننده
 اطمينان از توزيع و پخش يكنواخت محلول سم روي گياه 
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 .كاهش فراريت و دريفت محلول سم از روي سطوح سمپاشي شده و هنگام سمپاشي
 قابل عرضه بودن در يك فرم اقتصادي 

 ان تبخير علفكشتغيير در ميز
 كه در چربي قابل حل D-4-2مثل فرم استري (تغيير در ميزان حالليت علفكش در آب 

 آمين در آب قابل حل تر است و از لحاظ D-4-2است و قيمت تهيه آن باالست اما 
 . )شود تر تمام مي اقتصادي ارزان

 كاهش ميزان خورندگي محلول سم 
 افزايش درجه انبارداري و ثبات علفكش

 ها كش ها و قارچ كش سازگاري با محصوالت مورد استفاده ديگر مثل حشره
 پخش خوب و نفوذ بهتر به درون بافتهاي گياهي

مثالً در آسياي جنوب شرقي . دهند با توجه به خواست مشتري فرموالسيون را تغيير مي
 . فرم گرانوله را دوست دارند

 تعيين درجه آتش گرفتگي سم
 كاهش سميت علفكش

 .اي كه براي درست كردن علفكش الزم است زان هزينهمي
 هزينه ظروف سم 

 هزينه نسبي حمل و نقل 
 . انتخاب نوع فرموالسيون علفكش بستگي به حالليت ماده مؤثره در آب دارد

  انواع فرموالسيون
  SL-Sمايعات محلول در آب 
 SPپودرهاي محلول در آب 

  E-ECمواد امولسيونه 
 W-WPپودر و تابل 

 Gها  گرانول
 Water Soluble =  (SL-S)مايعات محلول در آب 

معموالً اگر ماده مؤثره قابليت حل در آب را داشته باشد، علفكش را به صورت مايعات 
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اين نوع فرمول به راحتي و با حداقل هم زدن در مخزن . كنند محلول در آب فرموله مي
و احتياج به هم زدن مجدد شود  شود و وقتي حل شد ديگر از هم جدا نمي حل مي
همراه اين فرمولها مواد . جذب اين فرمول از طريق برگ گياهان مشكل است. ندارد

توجه شود كه بعضي . (رود تا جذب بهتر شود به كار مي) ها خيس كننده(موياني 
فرموالسيونها مويان را دارند ولي در بعضي اوقات مويان ها در هنگام مصرف سم 

 ). شود ن سم اضافه ميتوسط زارع به مخز
براي اثر بهتر بايد يك مويان خوب هم به مخزن اضافه   :SL -  %20مثالً پاراكوات 

ي تر است كه به ندرت درصدهاي باال20-50%درصد ماده مؤثره اين فرمول بين . شود
 . شود هم ديده مي

 : خصوصيات اين فرموالسيون
  .هزينه تهيه آن كم است
  .لوط كردن مداوم ندارداحتياج به هم زدن و مخ

شود، به خاطر كم  با آب به راحتي شسته مي( دهد خطرات سمپاشي را نسبتاً كاهش مي
 .)شود بودن حالليت در چربي از طريق پوست جذب نمي

 .شود  به راحتي وارد گياه نمي
 .امكان شستشو در خاك زياد است 

 
  Water Soluble Powder    (SP)پودرهاي محلول در آب 

محمدعليزاده، (ين فرموالسيون به صورت خشك موجود است و در آب محلول استا
نياز به هم زدن بيشتر براي . دنشو ذرات جامد ريزي كه كامالً در آب حل مي. )1385

براي كارايي بهتر احتياج به . دنمان حل شدن دارند و پس از حل شدن ثابت باقي مي
درصد ماده . آيد به صورت زالل در ميپس از حل شدن پودر سم، آب . مويان دارند

علفكش داالپون به صورت . تواند متغير باشد  است كه مي40-90%مؤثره در اين فرمول 
SP 85%است  . 

 
  (EC-E)مواد امولسيوني 

مواد غيرقطبي هستند و . علفكش هايي كه ماده مؤثره آن ها در چربي محلول هستد
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. آيند شوند به صورت امولسيون در مي  ميوقتي در آب پخش. خاصيت امولسيونه دارند
براي جلوگيري از جدا شدن .  شيري رنگ است،رنگ فرموالسيون مخلوط با آب

براي حل شدن بهتر ماده مؤثره .  هم زدن تقريباً مرتب ضروري است،فازهاي اين فرمول
كشها داراي اين  كليه گراس. ير ضروري استابا آب استفاده از مويان هاي امولسيف

 . رمول هستندف
 : خصوصيات اين فرموالسيون

 )ها باال بودن قيمت حالل(هزينه باالي توليد آن ها
 نسبت به فرموالسيونهاي محلول در آب . خطر بيشتر براي مصرف كننده

 هاي مومي گياه نفوذ خوب به داخل اليه
 امكان كم آب شويي از سطح برگها 

  آبهاي زيرزميني براي يآلودگعدم احتمال خيلي كم آب شويي در خاك و 
 Wetable Powder  =  (WP)پودر و تابل 

پودرهاي و تابل ذرات . باشدن چربي قابل حل درحالتي است كه ماده مؤثره در آب و 
و ماده مؤثره ) معموالً رس(ريز جامدي هستند كه حاوي نوعي حمل كننده خشك 

وقتي اين پودرها در . )1385محمدعليزاده،  (علفكش به همراه مواد افزودني ديگر است
در ابتدا يك مخلوط غليظ . آب مخلوط شوند تشكيل حالت سوسپانسيون را مي دهند

درست كرده و سپس اين مخلوط را در مخزن سمپاش ريخته و به طور مرتب هم 
اين مخلوط به . شود زنيم و در غير اين صورت يك اليه جامد در ته مخزن جمع مي مي

 است البته 50-80%مقدار ماده مؤثره اين فرمول بين . يدآ رنگ شيري كدر در مي
اين فرموالسيون بيشتر خاك مصرف .  هم مشاهده شده است15-98%مقاديري بين 

 . هستند و براي استفاده روي اندامهاي هوايي احتياج به يك مويان خوب دارند
 :  شامل مواد زير استWP 50%يك علفكش 

، )كمك به مرطوب كردن پودر(امل مرطوب كننده  عو2% رس، 46% ماده مؤثره، %50
 ).كمك به پخش يكنواخت ذرات در داخل آب( مواد پخش كننده %2

 : توان به نكات زير اشاره كرد از معايب اين فرمول مي
كاركردن متداوم همزن در طي سمپاشي، ايجاد گرد و غبار در هنگام كار، ايجاد 

جذب اين .  توليد اين فرمول تقريباً مناسب است البته هزينه.ها خوردگي و گرفتگي نازل
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فرمول در خاك بسيار پايين است و پس از مصرف در خاك بايد يا آبياري صورت 
به علت مشكالت اين فرمول، فرموالسيونهاي ديگر . گيرد و يا بارندگي صورت گيرد

 . شود جايگزين اين فرمول مي

 SCماده غليظ شونده يا سوسپانسيون 
توان همراه با مواد پخش كننده با آب  شوند مي  را كه در آب حل نميعلفكش هايي

 اين فرموالسيون. در آورد) مخلوط معلق (مخلوط و به صورت دوغابي يا سوسپانسيون
معايب آن ها . )1381غديري،  (شوند ها معموالً غليظ بوده و به راحتي روان نمي

 يا تازلها و نياز داشتن به سورفكتان ساينده بودن براي ن،ماندن آن در ظروف اصلي باقي
امروزه در كشورهاي پيشرفته جايگزين . مواد روغني براي جذب بهتر است

در اين فرمول، مواد جامد غير محلول به صورت .  شده استEC و WPفرموالسيونهاي 
 .gr / Lit SC 500ازين ترشوند مثل آ ميكرونيزه و با غلظت باال سمپاشي مي

 Gگرانول 
 بوده از جمله علفكش هاي خاك  مصرف . ه فرموالسيونهاي خشك هستنداز جمل

مقدار ماده مؤثره اين .  مكعب هستند ميليمتر10داراي ذرات بسيار ريزي به اندازه 
 گرانول وتابل( است مثل  بن سولفورون متيل  درصد20 تا 2فرمول پايين و حدود

60(% 
، علفكش ها )علت حجم زياد به ( حمل و نقل آن مشكل است :معايب اين فرمول

شكفته شدن فرمول و رهاسازي ماده مؤثره در حضور احتمال رفتار يكنواختي ندارند، 
 .)1384موسوي و همكاران، ( وجود دارد آب

كند، وسايل  از محاسن اين فرمول اين كه روي شاخ و برگها سوختگي ايجاد نمي
ها را ندارد و براي سمپاشي خاصي براي سمپاشي احتياج ندارد، فراريت بعضي فرمول

 . احتياج به رقيق كردن ندارند
وقتي . جذب از طريق سطح برگ مشكل است و غلظت هاي باالي علفكش نياز است

 .يردگ علفكش درون خاك قرار گيرد جذب ريشه اي صورت مي

 گيرد لفكش ها به دو طريق صورت ميجذب ع
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  توسط ريشه هاجذب علفكش هاي خاك مصرف )1
  گياهشاخ وبرگ توسط لفكش هاي برگ مصرفجذب ع)2

 Absorbtion of Herbicide:  جذب علفكش هاي خاك مصرف

. دنشو اري از اين علفكش ها در آب حل شده واز طريق ريشه به راحتي جذب مييبس
 كند مثل بتواند علفكش ها را جذ هر اندامي كه جذب فعال آب داشته باشد مي

هاي  هاي گياه قبل از خروج از خاك و ريشه ه وجوانه ساق زني، بذرهاي در حال جوانه
. دهند ها و پيازها هم اين كار را انجام مي  غده  ،االبته ريزومه. خارج شده از گياه

موسوي و (دنعلفكش هاي خاك مصرف روي بذور جوانه نزده هيچ تاثيري ندار
داالپون و بعضي مثل  بعضي علفكش ها مثل سينازين خيلي سريع و. )1384همكاران، 

 هاي كشاز جمله علف. گيرد آميترول جذب آن ها خيلي دير از طريق ريشه صورت مي
كه براي كنترل علف هاي هرز باريك برگ و ) السو(ر لخاك مصرف مي توان به آالك

ها   گياهان نشايي و سبزي، آفتابگردان  البته درپنبه،بكار مي رودبرگها درسويا  بعضي پهن
يا اراديكان كه  براي كنترل علف هاي هرز باريك ) اپتام  (EPTC -رود هم به كار مي

 DCPA -رود ذرت بكار مي  چغندر و  بعضي باريك برگها درسيب زميني، برگ و
ها براي كنترل سس، علف هاي هرز باريك برگ و بعضي پهن   كه در سبزيكاريلداكتا

فكش هاي خاك مصرف از عل. توان نام برد رود، را مي برگها در گياهان نشايي بكارمي
 به   از حلقه كاسپاري گذشته و سپس وارد آوندها شده و با تعرق گياه،،طريق انتشار

 .كنند سمت اندامهاي هوايي حركت مي

 جذب علفكش هاي شاخ و برگ مصرف
اولين بخش . مهمترين عامل بازدارنده ورود سموم به برگها، كوتيكول سطح برگ است

كوتيكوالر و موم داخلي تشكيل شده  از دو بخش موم اپيكوتيكول موم است كه موم 
غيرقطبي هستند و به صورت يك اليه دافعه  وها چربي دوست به طور كلي موم. است
تر از موم است و   دومين بخش كوتيكول، كوتين است كه آبدوست.  عمل مي كنندآب

ين است كه به پكت: لكوسومين بخش كوتي. تواند كمي هيدراته شود در تماس با آب مي
هاي پكتيني يا بين ديواره سلول و اليه كوتين قرار دارد و يا منحصراً در  صورت رشته

به خاطر . تر است پكتين از ديگر اجزاي كوتيكول آبدوست.  پخش شده استنكوتي
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به همين علت . وجود موم، سطح خارجي اندامهاي هوايي يك حالت دافعه آب دارند
يزان حالليت آن ها در آب بستگي دارد كه هرچه حالليت ميزان جذب علفكش ها به م

، البته عالوه بر كوتيكول. در آب بيشتر باشد ميزان جذب علفكش كمتر خواهد بود
ها يا كركها را هم در سطح برگها داريم كه سطح تماس علفكش ها با  پوشش تريكوم

 . )1385محمدعليزاده،  (دهد برگ را كم كرده و نفوذ علفكش ها را كاهش مي
. توانند جذب شوند ها هم مي ها و جوانه علفكش ها عالوه بر برگها از طريق ساقه

 به عنوان محل اصلي براي جذب علفكش ها  ها براي گياهان چوبي استقرار يافته ساقه
به طور كلي ورود علفكش ها به برگها ممكن است از طريق باال يا . دنشو استفاده مي

قسمت پايين برگ سطح تماس بيشتري هم براي اين كار پايين برگ صورت گيردگه 
توانند از ميان شيارهاي وسط برگ به  البته مقداري از علفكش ها هم به راحتي مي. دارد

د رل با ديواره سلولي برخووعلفكش ها پس از عبور از كوتيك .داخل گياه نفوذ كنند
مواد قطبي .  سلول مشكل دارندها و انتقال به درون د كه براي رد شدن از اين اليهنكن مي

 ديگر مشكلي براي انتقال به ،براي وارد شدن به كوتيكول مشكل دارند اما پس از ورود
 علفكش ها روي سطح اندامهاي هوايي Interceptionنگهداري يا   .داخل سلول ندارند

استفاده از مويان مناسب، حجم مي توان به از مهمترين عوامل نگهدارنده . مهم است
 احتمال بارندگي پس از مصرف علفكش و، سمپاشي مناسب، ميزان رشد شاخ و برگ

علفكش هاي شاخ وبرگ مصرف در شرايط گرم  . اشاره نمودديگر عوامل محيطي
ركهاي كم در سطح مقدار كُ .ومرطوب و رطوبت كافي خاك بهترين عملكرد را دارند

ركها بيش از حد  واگر مقدار كُتواند باعث نگهداري بهتر سم روي برگها شود برگها مي
تواند باعث عدم تماس سم با سطح برگها شده كه در اين صورت بايد  باشد ميشده ياد

 .از مويان هاي مناسب استفاده كرد تا تماس سم با سطح برگ بهتر شود

  Translocationانتقال  
سترده دارند مبحث انتقال در رابطه با علف هاي هرزي كه اندامهاي زير زميني وسيع وگ

علفكش ها در گياه حركتي ندارند يا حركت آن ها محدود از بعضي . بسيار مهم است
 . است

شوند، معموالً پس از  علفكش هاي تماسي كه معموالً بر روي شاخ وبرگ مصرف مي
چند ساعت پس از مصرف ، . دنبر نفوذ به درون شاخ وبرگها، بافت آن ها را از بين  مي
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آيد كه اين حالت مستلزم پوشش  مي ه به صورت سوخته و نكروزه دربافتهاي بيمار شد
علفكش هاي تماسي براي كنترل علف هاي هرز يكساله قبل . كامل سم روي گياه است

در اين علفكش ها بايد حتماً از مويان مناسب . از به بذر رفتن آن ها مناسب است
از جمله اين علفكش .  شوداستفاده كرد تا سطح اندامهاي هوايي به خوبي پوشش داده

ان زه از مويان از ميدصورت عدم استفا در. توان نام برد بنتازون را مي ها پاراكوات و
 كهيك نكته كاربردي در مصرف علفكش پاراكوات اين. كنترل به شدت كم خواهد شد

 كه گياه نسبت به آن مقاوم  مصرف كردسعي شود علفكش را هنگامي از رشد گياه 
حركت پاركوات درگياه محدود است و اگر مصرف پاراكوات در شب چون . باشد

با طلوع آفتاب و شروع فتوسنتز  صورت گيرد، اين سم كمي در گياه حركت كرده و
 ). هاي فتوسنتز است دهنپاراكوات از بازدار (د د بوگياه، اثر علفكش را مناسب خواه

اي از  ر كم وبيش پيوستهآپوپالست مسي. بعضي از علفكش ها حركت آپوپالستي دارند
ي وسلولهاي آوند چوبي است كه اين يك لسلولهاي ديواره سلولي، جدار بين سلو

 . )1384موسوي و همكاران، (سيستم غير زنده است
. شوند شوند از طريق آپوپالست منتقل مي  كه درخاك مصرف مييهاي عموماً علفكش

اي به درون آوندهاي چوبي  شهاين علفكش ها از طريق سلولهاي ريشه و تحت فشار ري
 .شوند از طريق  چسبندگي ونيروي حاصل از تعرق به اندامهاي هوايي منتقل مي رفته و

 و اين مشاهده مي كنيماثراين نوع علفكش ها را بيشتر در برگهاي مسن تر گياه 
از . به دليل موقعيت اين برگها و قرار گرفتن در قسمتهاي پائيني گياه است منحصراً 

 .ها و پيرامين اشاره كرد توان به علفكش هاي خانواده تريازين له اين علفكش ها ميجم
   پالست سيستم كم وبيش به هم سيم. بعصي علفكش ها هم حركت سيمپالستي دارند

پيوسته اي از سيتوپالسم سلولهاي زنده و سلولهاي آوندهاي آبكشي كه از طريق 
وم با حركت سيمپالستي به همراه قندها در سم. سماتاها با هم ارتباط دارنددپالسمو

حركت اين علفكش ها از طرف . شوند سراسر گياه به وسيله آوندهاي آبكشي پخش مي
كنند به سمت سلولهاي مصرف كننده است مثل  سلولهايي كه فعاالنه فتوسنتز مي
 .)2001گودي،  (علفكش هاي داالپون و گاليفوسيت

آپوپالستي و هم در سيستم سيمپالستي حركت  مبعضي علفكش ها قادرند هم در سيست
از طريق ريشه ها جذب شده و پس   اين علفكش ها را اگر درخاك مصرف كنيم،. كنند
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هم از طريق سيمپالست  از رسيدن به استوانه مركزي، از آنجا هم از طريق آپوپالست و
 است و از جمله اين علفكش ها پيكلورام. كنند به سمت اندامهاي هوايي حركت مي

چون دوام آن زياد است در زير  استفاده در موارد خاص توليد شده است و براي
 .)1990روتر و همكاران،  (گيرد ن ها و فرودگاهها مورد استفاده قرارمياآسفالت خياب

علفكش هاي سيمپالستي براي مبارزه با علف هاي هرز يكساله، دو ساله و چند ساله 
م به درون گياه سهاي سيمپالستي، براي استمرار حركت درمورد علفكش . كاربرد دارند

گاه  ، بايد سلولهاي برگ و آوندهاي چربي و آبكشي سالمي وجود داشته باشد و هيچ
خواهد  كه موجب سوختن اندامهاي سبز گياه دردگبا غلظت باال مصرف ن اين سموم را

پالستي را نبايد با اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه هيچگاه علفكش هاي سيم. شد
 .علفكش هاي تماسي مخلوط كرد

 پالستي علفكشمعوامل موثر بر حركت سي
توان به عوامل زير اشاره  از جمله عوامل موثر بر حركت سيمپالستي علفكش ها مي

 :كرد
 .كه هر چه گياه جوانتر باشد اين حركت بيشتر خواهد بود: مرحله رشدي گياه

وشش مناسب و فراگير براي اين حركت ضروري  پ كه:  پوشش گياه توسط علفكش
 .است

 .كه اين بافتها  براي حركت سيمپالستي ضروري است: وجود بافتهاي زنده
كه هر چه اين شرايط مساعدتر باشد اين حركت بهتر صورت :  شرايط محيطي

 .گيرد مي
 شود و مي اي صرف رشد اوليه گياه  مواد ذخيره رين مقدارتدر زمان رشد اوليه گياه بيش

شود، حركت  در زمان گلدهي كه رشد گياه كم مي. انتقال مواد بيشتر به سمت باالست
يابد و بهترين زمان مبارزه با علف هاي  مواد به سمت اندامهاي زير زميني گسترش مي

با سموم سيستميك (هرز چندساله خزنده كه داراي انشعابات زيرزميني گسترده هستند 
 .باشد يم )با حركت سيمپالستي و

شود، در اين زمان هم بيشترين مقدار  البته در زماني كه گياه آماده زمستان گذراني مي
كنند و اين موقع هم مناسب براي مبارزه  اي حركت مي  هاي ذخيرهاممواد به طرف اند
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 .خواهد بود

 روابط علفكش ها وخاك
 يا غير مستقيم با خاك بريم به طور مستقيم ً تمام علفكش هايي را كه ما به كارمي تقريبا

علفكش ها در تماس با خاك طي يكسري واكنشها دوباره به محيط باز . ارتباط دارند
كمپاني هاي توليد كننده علفكش ها موظف هستند آزمايشات زيست محيطي . گردند مي

را انجام دهند و عوامل هشدار دهنده را روي بسته سموم نصب كنند بعضي از علفكش 
 هستند كه موارد مصرف خاص دارند و توسط افراد Restricted Herbicideها جزء 

 .)1981اشتون،(شوند خاص به كار برده مي
اگر يك علفكش روي سطح خاك يا درون خاك قرار گيرد ممكن است كه علفكش  
جذب گياه حساس يا محصول شود، جذب كلوئيدهاي خاك شود و در خاك تثبيت 

 . شود، تبخير ويا آب شويي شود
خاكها داراي چهار فاز . ه طور كلي همه خاكها داراي خصوصيات مشتركي هستندب

خاك يك اكوسيستم باز است . هستند) موجودات زنده(جامد ، مايع، گاز وبخش زنده 
خاكها داراي . آنجا خارج شوند توانند به آنجا رفت وآمد كنند و حتي از  كه مواد مي

خاك يك منبع ذخيره بذري  . مختلف هستندباشند وداراي افقهاي ماهيت سه بعدي مي
مخزن آب وجايگاهي براي نگهداري مواد غذايي و عناصر معدني   علف هاي هرز،

كلوئيدهاي آلي و غير آلي خاك داراي اهميت . وجايگاهي براي رشد گياه مي باشد
هستند، كه اين به علت جذب علفكش وتثبيت آن ها توسط كلوئيدهاي خاك است و 

 جايگاه ميكروارگانيزمهاي مختلف است كه در تجزيه علفكش ها نقش خاك محل و
 .)1381غديري، (دارند

   علفكش ها درخاك ه فرآيند هاي تجزيه كنند
 هاي شيميايي فرآيند
 هاي فيزيكي فرآيند
 هاي ميكروبي فرآيند
 هاي شيميايي فرآيند

. جزيه نوري استناصر خاك و تعها شامل جذب سطحي، تبادل شيميايي با   اين فرآيند
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هاي  ها با يون مهمترين فرآيند شيميايي جذب سطحي علفكش است، كه درآن مولكول
چسبد، كه شبيه  علفكش به سطح كلوئيدهاي خاك، توسط نيروي جاذبه دو ذره مي

كلوئيدهاي خاك ذرات خاك كوچكتر از يك . چسبيدن اجسام آهني به آهن ربا است
 : كه دو نوع هستند.ميكرون هستند

 شامل هوموس و مواد آلي: كلوئيدهاي آلي: اول
 شامل رس: كلوئيدهاي غير آلي: دوم

 نگهدارنده مولكولهاي علفكش هاست كه باعث فرآيندهايجذب سطحي يكي از 
 وقتي علفكش ها ).1384موسوي و همكاران، (شوند كم شدن فعاليت علفكش ها  مي

توانند در هيچ يك از  ر نميديگ شوند به حالت غير فعال درآمده و ب سطحي ميذج
به طور كلي ميزان در دسترس بودن علفكش . اي موجود در خاك شركت كننده فرآيند

همچنين خصوصيات . يدهاي خاك بستگي داردئها در خاك به نوع وميزان كلو
ميزان رطوبت . هم در اين امر موثر است) نوع بار الكتريكي (يونيزاسيون علفكش ها 
يزان آزادي متاثيرگذار است كه هر چه اين عامل زيادتر باشد خاك نيز از عوامل 

معموالً علفكش هاي كاتيوني كه . تر خواهد بود علفكش بيشتر و علفكش در دسترس
 .چسبند تا به ذرات رس بخش مثبت آن ها نمك است بيشتر به ذرات هوموس مي

ي جذب سطحي در خاكهاي خشك بيشتر از خاكهاي مرطوب است، چون درخاكها
مرطوب، جايگاهها توسط آب جذب شده وعلفكش ها آزادانه در دسترس 

 .)1386يعقوبي اشرفي و همكاران، (هستند
توانند جاي خود را با ذرات قويتري كه مي خواهند جذب   مي مولكولهاي علفكش

علفكش هاي جذب . تعويض كنند و آزادانه در محيط خاك قرار گيرند سطحي شوند،
ها تبادل شوند اما  توانند با ذرات آب و ديگر كاتيون اك نميشده به كلوئيدهاي خ

. داين توانايي را دارن ،علفكش هاي جذب شده به كلوئيدهاي معدني يا غير آلي
 بااليي CECمهمترين عامل جذب سطحي علفكش ها مواد كلوئيدي آلي است كه هم 

موريلونيت، ايليت  تها به ترتيب مون سراز. دارند و هم سطح باالتري براي جذب دارند
كوچكترين تغييري كه .  و باالترين سطح جذب هستندCECو كائوليت داراي بيشترين 

درمقدار مواد آلي خاك به وجود آيد، موجب تغيير زياد درجذب علفكش ها خواهد 
 .)1384موسوي و همكاران،)(1381زند و همكاران،  (شد
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بيشتر از خاكهاي  )PH< 5>6(علفكش هايي كه آنيوني هستند درخاكهاي اسيدي 
علفكش هايي كه كاتيوني هستند مثل پارا . شوند جذب سطحي مي) ≤7PH ( قليايي

 .شوند كوات و دايكوات درخاكهاي قليايي بيشتر ازخاكهاي اسيدي جذب سطحي مي
 جذب سطحي خيلي كمي دارند و 6-8 نرمال بين PH علفكش هاي غير قطبي در

 هاي PH درD-2,4اسيدهاي ضعيف مثل . شوند يبعضي اوقات اصالً جذب سطحي نم
 پائين حالت PHها در  تريازين.  هاي پائين به صورت خنثي هستندPHباال آنيوني و در 

رها شدن مولكولهاي .  دسترس هستندردر خاكهاي خنثي و قليايي بيشتر د كاتيوني و
 صورت مادامي كه اين عمل.  گويندDesorptionاند  علفكش را كه جذب سطحي شده

 علفكش موجود در در محلول  خاك است. تواند فعاليتي داشته باشد علفكش نمي نگيرد
كه مي تواند در دسترس باشد و صرف علف هاي هرز شود، تبادل يوني باعث آزاد 

شود و آن ها را به  اند مي شدن و رها شدن مولكولهاي علفكش  كه جذب سطحي شده
 يا CECتبادل يوني بستگي به . فرستد زاد ميدرون محلول خاك به صورت محلول يا آ

 .قدرت تبادل كاتيوني خاك دارد
 تجزيه فتوشيميايي علفكش ها

تواند باعث  شود كه مي نور خورشيد باعث تغييرات ملكولي در بعضي علفكش ها مي
. استهاي مختلفي  نور خورشيد داراي طول موج. دگردغير فعال شدن بعضي از آنها 

اشعه خورشيد توسط . شود باعث فعال شدن اتمهاي مختلف ميها  اين طول موج
علفكش هايي كه در سطح خاك . شود علفكش ها جذب شده و باعث تجزيه آن ها مي

نيترو  توانند توسط نور خورشيد تجزيه شوند مانند دي شوند مي يا سطح گياه مصرف مي
اك مخلوط شوند مثل ها، بعضي علفكش ها بايد بالفاصله پس از مصرف با خ     آنيلين
ها هم به تجزيه نوري حساس  علفكش هايي مثل پروپانيل وبنزوئيك اسيد. ترفالن
كنند تا تجزيه نوري آن ها  گاهي بعضي مويان ها را به اين علفكش ها اضافه مي.هستند

 D +  octal – phen-2,4  :مانند. هش يابداك

  خاكايي با عناصريواكنش شيم
اند چون شباهت زيادي به  وز به درستي شناخته نشدهاين واكنشها در خاك هن

واكنش شيميايي بين . دهند، دارند يكروارگانيزم ها در خاك انجام ميمواكنشهايي كه 
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از . )1384موسوي، (علفكش ها و خاك جزء واكنشهاي شيمايي غير آنزيمي هستند
جه انتقال يك توان به واكنشهاي اكسيداسيون و احيا كه درنتي جمله اين واكنشها مي

الكترون از يك واكنش كننده به يك ماده ديگر است كه باعث به وجود آمدن موادي با 
شود، يا واكنشهاي هيدروليز كه واكنش بين مولكولهاي علفكش و آب  بار الكتريكي 

ايي متصل به هم شكسته شده و يك مولكول آب جاي آن ها را يمواد شيم. است
شوند و   جايگزين مي-OHيا چند اتم توسط يونهاي كه در اين حالت يك  گيرد مي

اين دو واكنش ممكن است . اشاره كرد،مولكولهاي حاصل خاصيت علفكشي ندارند
 .)1386يعقوبي اشرفي و همكاران، (جداگانه يا توام در خاك صورت گيرد

 تشكيل كمپلكس مواد شيميايي
ركيب شده وتشكيل  ت…مس، آهن و  بعضي علفكش ها با يونهاي فلزي مثل كبالت،

مجموع اين واكنشها . كنند دهند كه فعاليت علفكش را متاثر مي را مي هايي    كمپلكس
 .     شود منجر به غير فعال شدن علفكش ها مي

 ها ها توسط گياه و ميكروارگانيزمجذب علفكش 
  ي از علفكش كه جذب گياه نشده،ت، قسممبعضي از علفكش ها مثل دايكمبا يا پيكلورا

كليه . شوند ه فرم غير قطبي توسط ترشحات ريشه به درون محلول خاك بازگردانده ميب
گيرد باعث كم  صورت مي  )به صورت شيميايي  (فرآيند هايي كه روي علفكش ها 

گردد كه اگر از يك حد خاصي كمتر شود ديگر خاصيت  شدن غلظت علفكش مي
 حدودش هاي خاك مصرف، با توجه به جذب سطحي علفك. علفكشي را نخواهيم ديد

مصرف اين علفكش ها ثابت نيست اما در مورد علفكش هاي خاك و برگ مصرف اين 
 .)1386يعقوبي اشرفي و همكاران، (دارد  ثابتي محدوده مقدار 

 هاي فيزيكي فرآيند
حائز اهميت است ) Leaching( آبشوئي اي شستشو ،هاي فيزيكي در مورد اين فرآيند 
 حركت يا نفوذ علفكش ها در خاك كه در اثر حركت آب در خاك :كه عبارت است از 

 بستگي وتواند در همه جهات در خاك صورت گيرد  گيرد كه اين عمل مي صورت مي
جهتي كه علفكش ها بيشتر به طرف آن حركت . به جهت حركت آب درخاك دارد
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 90تا نتي متر سا 5/2تواند در عمق  اين حركت مي. كنند، حركت از باالبه پايين است مي
 Laterelحركت جانبي علفكش ها درخاك را . سانتي متر در جهت پايين صورت گيرد

Movement  وحركت به سمت باالي علفكش را leaching  Up ward Movement  

& reversگويند . 
 Leachingشستشو يا آبشوئي يا  
ها در يونهاي علفكش شده وموجب پخش آن  باعث حركت فيزيكي مولكولها و  

اند تا زماني كه از  مولكولهايي كه جذب سطحي خاك شده. گردد محلول خاك مي
توانند از سطح خاك شسته شوند، وقتي بخواهيم  محلهاي جذب شده جدا نگردند نمي

علفكشي را كه در سطح خاك پخش كرديم با خاك مخلوط كنيم شستشو يك عمل 
شو باعث افزايش تماس علفكش شست همچنين. )2009اشرفي و همكاران،  (مثبت است

از صفات منفي شستشو خسارت . گردد كه اين عمل هم مثبت است ها و گياه مي
گاهي اوقات شستشو باعث كاهش كنترل علف هاي . وصدمه به گياهان غيرهدف است

 و آن به خاطر اين است كه با شستشو قسمت اعظم علفكش از دسترس و گردد مي هرز
شود  همچنين شستشو باعث آلودگي آبهاي زيرزميني مي. شود مي منطقه گياه هرز دور

 همچنين اگر. ) آن به درون آبهاي زيرزميني  ونفوذينمانند شستشوي علفكش آتراز(
 داشته باشيم با افزايش تبخير علفكش ها هم Leaching Revers شستشوي وازگون يا

 .شود از دسترس گياه هرز خارج مي

  دارندتشو تاثيرروي شس  عواملي كه مستقيماً
بسيار باال است ولي   در خاكهايي كه بافت سبك دارند ميزان شستشو:بافت خاك

به طور كلي هر چه ميزان حركت آب . شستشو برعكس در خاك هاي رسي بيشتر است
 .شستشوهم بيشتر است در خاك بيشتر باشد ميزان 

ش هم زيادتر  هر چه نفوذ پذيري خاك بيشتر باشد حركت علفك:نفوذ پذيري خاك
 .خواهد بود

 هر چه ميزان آب به كار برده شده بيشتر باشد ميزان شستشو هم :ميزان جريان آب
اند با آب شسته  البته ذرات علفكشي كه جذب كلوئيدهاي آلي شده. زيادتر خواهد بود

 .نخواهند شد
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 كه هر چه اين ميزان جذب بيشتر :ميزان جذب سطحي علفكش به كلوئيدهاي خاك
 شستشو كمتر خواهد بود كه اين عامل مهمترين عامل در جهت شستشوي باشد

 .علفكش از خاك است
 كه هر چه ميزان حالليت در آب بيشتر باشد :ميزان حالليت علفكش ها در آب

البته بعضي علفكش هاي محلول در آب . شستشوي علفكش ها هم زيادتر خواهد بود
همچنين علفكش هايي كه در خاك . ندشو پاركوات از خاك شسته نمي مثل رانداپ و

 .شوند دهند، از خاك شسته نمي تشكيل يك كمپلكس را مي
توانند از خاك شسته شده  علفكش هايي كه در آب خيلي محلول نيستند نيز هم مي

ولهاي اين علفكش ها به صورت معلق در محلول خاك كمول وآن زماني است كه
علفكش از خاك فقط صرف محلول بودن شستشوي . موجود باشد و با آب شسته شوند

ويكس و ) (1380نوجوان،  (آن در آب نيست وعوامل ديگر هم نقش مهمي دارند
 . )1999همكاران، 

 ر مستقيم روي شستشو تاثير دارنديعواملي كه به صورت غ
 خاك موثر در جذب علفكش ها به كلوئيدهاي خاك است PHميزان  :  خاكPHميزان

ايي بين مولكولها و يخاك واكنشهاي شيم PH. ها موثر استشستشو علفكش  واين در
 .و نقش داردشيونهاي علفكش در خاك را تحت تاثير قرار داده وروي شست

 يكلوئيدهاي آلي و غير آلي موثر در شستشو: ميزان كلوئيدهاي خاك  نوع و
د دارن% 1درخاكهاي سبك كه ميزان ماده آلي كمتر از . علفكش ها از سطح خاك هستند

هر چه ميزان ماده . شود مصرف علفكش ها به علت شستشو باالي علفكش توصيه نمي
. آلي خاك زيادتر باشد به همان نسبت ميزان مصرف علفكش هم باال خواهد رفت

علفكش ها افزوده ميزان همچنين هر چه بافت خاك سنگين تر باشد به همان نسبت به 
 .)1985ديپروس و همكاران، (خواهد شد
) در بعضي مواقع از حالت جامد(فرآيندي كه در آن يك جسم از فرم مايع   :تبخير

مشكالتي كه تبخير براي مصرف  .، تبخير گفته مي شودآيد به صورت گاز در مي
 :، عبارتند ازآورد علفكش ها به وجود مي
 .تواند سبب كم شدن ميزان كنترل شود كم شدن غلظت سم مي
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ن است روي گياهان غير هدف خسارت ايجاد گازهاي حاصل از تبخير سم كه ممك
 .كند

 ميزان تبخير هر علفكش به ميزان فشار بخار آن علفكش بستگي دارد كه بر حسب
ميليمتر  10-5  تبخير علفكش هايي كه درجه. شود بيان مي)  mmHg (ميليمتر جيوه

ز مصرف بايد آن ها را پس ا  و يا بيشتر را دارند، داراي فراريت زيادي هستند وجيوه
توان با ديسك ويا حتي آبياري انجام  به سرعت با خاك مخلوط كرد، كه اين كار را مي

اين نكته را هم بايد درنظر داشت كه تبخير هم از سطح گياه وهم از سطح خاك . داد
 دي نيترو آنيلين. ئيني دارنداپ اًتوكسيديم فشار بخار نسبتآترازين و س. گيرد صورت مي

يت به تجزيه نوري نسبت به تبخير هم حساس هستند كه از جمله ها عالوه بر حساس
رانولي اين علفكش ها مي گفرم . توان به تريفلورالين اشاره كرد اين علفكش ها مي 

به طور كلي تبخير در خاكهاي مرطوب بيشتر از خاكهاي . تواند از تبخير گرانولها بكاهد
 . خشك است

تواند علفكش ها را به سطح خاك   ميزني) Revers Leaching (شستشوي واژگون
شوند  از جمله علفكش هايي كه با اين روش تبخير مي. آورده و تبخير را افزايش دهد

 .  توان به بوتليت اشاره كرد مي

  )Drift(ها  كشفبادبردگي يا جابجايي ذرات عل
گيرد كه اگر غلظت اين مي جابجائي ذرات علفكش بيشتر در جهت حركت باد صورت 

 D-2,4 مثاالً. تواند به گياهان حساس خسارت فراوان وارد كند باشد ميزياد ات ذر
متر جابجا شود و خسارت شديدي به 500تواند تا مسافت   است كه ميياستر

براي حل اين مشكل يا . سويا بزند گوجه فرنگي و محصوالت حساس مثل انگور، پنبه،
 . هاي بلند استري استفاده مي كننديا از زنجيره كنند و  آمين استفاده ميD-2,4از 

 تجزيه ميكروبي
تجزيه  از جمله مهمترين عواملي است كه علفكش هاي موجود در محلول خاك را

 خاك كه داراي تهويه مناسب است يسانتي متر 30معموالً تجزيه در اليه  .كنند مي
 و ها ها، قارچ باكتري    ميكروارگانيزمهاي حمله كننده از . گيرد صورت مي
به مواد  را تجزيه و اين ميكروارگانيزمها قادرند علفكش ها. ها هستند اكتينومايست



  علفهاي هرز و كنترل آنها162

 

 

هاي   غلظتزبراي غلبه بر تجزيه ميكروبي بيش از حد بايد ا. غيرسمي تبديل كنند
 .مورد استفاده قرار داد يا فرموالسيونهاي جديد را باالاستفاده كرد و
ي گبست كنند، مها توليد مي يكروارگانيز علفكش ها به آنزيمي كه ميتجزيه ميكروي

اين . ميكروارگانيزمها توسط واكنشهاي آنزيمي، علفكش ها را تجزيه مي كنند. دارد
ها موجود باشند كه در اين صورت  آنزيمها مي توانند در درون بدن ميكروارگانيزم

يمها توسط علفكش ها بايد به درون بدن ميكروارگانيزمها ها منتقل شوند و يا اينكه آنز
بعضي . شود ميكروارگانيزمها به درون محلول ها ترشح شده موجب تجزيه علفكش ها 

 سولفونيل اوره ها،(   هاي آروماتيكي هستند از علفكش ها مثل آن هايي كه داراي حلقه
به مدت طوالني درخاك حضور دارند و با سرعت كم ) ها  نيتروآنيلين دي ها، تريازين 

 ن عمل بستگي به ساختار مولكولي علفكش ها هم دارداي. شوند تجزيه مي
 .)1991گرين،(

 : است ازندعواملي كه موجب تسهيل تجزيه ميكروبي درخاك مي شود عبارت
، وجود مواد كافي و غذايي و بو تهويه مناس اكسيژن   آب و رطوبت، درجه حرارت،

 درجه 25-30ها در دماي  حداكثر فعاليت ميكروارگانيزم.  مناسبPH همچنين 
. است درجه 4هاهم  حداقل دما براي فعاليت ميكروارگانيزم. گراد خواهد بود سانتي

معموالً رطوبت مناسب در . وجود رطوبت براي تجزيه ميكروبي خيلي ضروري است
در حالت غرقاب و يا شرايط خيلي .  است(F.C)ظرفيت مزرعه % 50-100اين مورد 

اكسيژن  و تهويه براي . فعاليت خواهند بودها داراي حداقل  خشك ميكروارگانيزم
هاي  ها در محيط معموالً اين ميكروارگانيزم. هاي هوازي ضروري است ميكروارگانيزم

مواد آلي و معدني مثل ازت، فسفر، پتاسيم براي . غيرهوازي قادر به فعاليت نيستند
آلي و معدني كوچكترين تغيير در ميزان مواد . ها حياتي است فعاليت ميكروارگانيزم

 . ها خواهد شد خاك موجب تغيير در فعاليت ميكروارگانيزم
 PH ها دارد و با توجه به نوع ميكرو  هم نقش به سزايي در فعاليت ميكروارگانيزم

 5/5است، براي قارچها 5/5 حدود PHدر مورد باكتريها اين . ها متفاوت است ارگانيزم
PH<به طور كلي .  استPH 8/6-8  در خاكيت ميكرو ارگانيزمهابراي فعال  مناسب = 

PH مي باشد. 
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 ها در خاك جمعيت ميكروارگانيزم
ها در  كاربرد علفكش ها موجب بروز تغييرات زيادي در ميزان جمعيت ميكروارگانيزم

كنيم، ميزان تجزيه  اگر علفكشي را براي اولين بار در خاكي مصرف مي. شود خاك مي
 در   هاخواهد بود، كه در طي اين مدت ميكروارگانيزمتا دو هفته پس از مصرف زياد ن

حال تكثير و تغذيه هستند، پس از اين مدت تجزيه علفكش ها به سرعت افزايش 
اگر ميزان غلظت علفكش به حدي برسد كه در آن كنترل مناسبي نداشته . خواهد يافت
ترل غلظت به زير غلظتي كه در آن كن(گوييم علفكش خنثي شده است  باشيم مي
اگر پس از مدتي دوباره همان علفكش در خاك مصرف شود مدت ) گيرد صورت مي

محمدعليزاده،  (ها كاهش خواهد يافت زمان تكثير تا تجزيه سريع توسط ميكروارگانيزم
وقتي ميزان غلظت علفكش كم شود به همان نسبت و البته با يك فاز تأخير . )1385

يابد و بين اين دو رابطه مستقيمي برقرار  هش ميها هم كا  كوتاه جمعيت ميكروارگانيزم
ها باشد ما سريعتر  اگر مصرف علفكش ها در زمان اوج فعاليت ميكروارگانيزم. است

اهميت تجزيه ميكروبي علفكش ها در . شاهد كاهش غلظت ميزان علفكش خواهيم بود
زراعتهاي بزرگ و تك كشتي است، كه در آنجا مصرف علفكش ها باعث افزايش 

ها شده و ميزان تأثير علفكش ها در يك غلظت ثابت طي  جمعيت ميكروارگانيزم
هاي مخصوص تجزيه يك  اگر ميكروارگانيزم. سالهاي متمادي كاهش خواهد يافت

 افتد؟  علفكش در خاك موجود نباشند چه اتفاقي مي
ت ها پس از مدتي بر اثر جهش يا موتاسيون در يك يا چند جمعي م اين ميكروارگانيز

رد كه اين عمل وها، توانايي تجزيه علفكش خاص را بدست خواهند آ م از ميكروارگانيز
تجزيه ميكروبي علفكش و . گيرد  مادر صورت مي به صورت تغيير ژن در ميكروارگانيزم

 و ديگر عناصر بي Co2 ،تجزيه مولكولهاي جانبي آن ها تا وقتي كه اين مواد به آب
 .د يافتضرر تبديل شوند، ادامه خواه

  Soil Persistanceپايداري علفكش در خاك    
دليل استفاده از علفكش ها در خاك اين است كه ما بتوانيم علف هاي هرز را قبل از 

علفكش ها را به اندامهاي  ، ظاهر شدن از بين ببريم و يا با استفاده از اندامهاي زيرزميني
پس بايد علفكش ها مدت زماني در . مديگر انتقال دهيم و علف هاي هرز را از بين ببري
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 هنگامي است كه Soil Persistanceدوام علفكش در خاك يا . خاك دوام داشته باشند
 باقيمانده علفكش. علفكش به صورت فعال در خاك موجود باشند

قدار علفكشي است كه براي گياه غيرقابل استفاده و يا غير م )HerbicideLife(اكخ
 : تواند يك پديده منفي باشد ميبه داليل زير علفكش ها در خاك باقيماندن . سمي باشد

مصرف آترازين : صدمه به گياهان حساس در محصوالت بعدي در يك تناوب خاص
زميني  زين در سيبواستفاه از متريب. در ذرت موجب صدمه به جو در كشت بعدي شد

 . موجب مشكالت براي گياهان بعدي در تناوب خواهد شد
ها ، بذرها و يا حتي اندامهاي سبزي كه به مصرف  بقاياي علفكش در ميوه باقيماندن

 رسند خوراك مي
 .تجمع و آلوده ساختن آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني

اش يك نيمه عمر خاص دارد و  هر ماده شيميايي يا راديو اكتيو براي تجزيه:  عمر نيمه
. تجزيه شود) الً علفكشمث( ميزان آن ماده شيميايي نصفآن مدت زماني است كه 

 250 روز است درحاليكه دايكمبا داراي نيمه عمر 5 داراي نيمه عمر D-2,4علفكش 
 . روز است

 : تواند تحت شرايطي كاهش يابد  ميكعمر علفكش ها در خا
  .كاربرد حداقل دز توصيه شده براي كنترل علف هاي هرز مورد نظر

 .  با دوام باشد علفكشِا كاربرد حداقلِتواند ب  علفكش ها كه ميوطبه كاربردن مخل
 .علفكش هاي با دوام به صورت نواري در هر رديف و يا حتي روي رديف هاكاربرد 

 
  ماه12دوام بيش از   ماه3-12دوام  ماه3-12دوام   ماه1-3دوام  دوام در خاك

2,4-D پيكلورام اكسي فلورفن آاللكو تيوبنكارب 
 ترباسيل سيمازين برماكسينل دسمديفام گاليفوسيت
 بروماسيل تري فلورالين دايفنزوكوات پيرازون پاراكوات

 دوام در محيط اساس بر علفكشها بندي تقسيم جدول -3-1جدول

 هاي علفكشي خانواده

  Accase  بازدارندگان سنتز اسيدهاي چرب يا سنتز آنزيم
علفكش هاي اين . دعلفكش هاي اين خانواده قادرند گراسها را در پهن برگها كنترل كنن
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 ميالدي توسعه پيدا كردند و به صورت گسترده مورد 1970-1980خانواده از دهه 
ه زارعين براي كنترل گراسهاي يكساله و چند ساله، كبه اين دليل  گيرند استفاده قرار مي

هاي اين گروه  توانايي. مايل به استفاده از اين علفكش ها در گياهان زراعي خود هستند
به صورت عمومي به . كش ها براي كنترل گراسهاي چند ساله قابل توجه استاز علف

 . گويند  ميGraminicideكشها يا  علفكش هاي اين خانواده گراس
از جمله علفكش هاي بسيار مهمي است كه از اين ): ايلوكسان( متيل –ديكلوفوپ 

باريك برگ اين علفكش براي كنترل علف هاي هرز .  شده استرخانواده وارد بازا
اين علفكش در ذرت . يكساله مثل چچم و يوالف وحشي در گندم به ثبت رسيده است

اما معروفيت آن در ايران براي كنترل يوالف وحشي بوده . شود و نخود هم استفاده مي
 .است

ترل تعدادي از علف هاي هرز باريك برگ از نبراي ك): فوزيليد(بوتيل -پي- فنوكاپروپ
به . رود  جو وحشي و چچم در محصوالت پهن برگ به كار ميجمله يوالف وحشي،

 . اين نكته بايد توجه كرد كه گندم و جو به اين علفكش حساس هستند
اين علفكش براي كنترل يوالف وحشي، ): گاالنت سوپر(اتوكسي متيل -هالوكسي فوپ
 كار اين علفكش در انواع گياهان پهن برگ به. دور ي و قياق به كار ميشچچم جو وح

 .شود رود و در چغندر قند و كلزا توصيه مي مي
اين علفكش در محصوالت زراعي مانند سويا، چغندر ): تارگا(اتيل-پي- كوئيزالوفوپ

 . رود قند و عدس براي كنترل يوالف، چچم و جو وحشي به كار مي
در گندم براي كنترل يوالف وحشي و دم روباهي به ): تاپيك(كلودينافوپ پروپارژيل

 . رود و جو به اين علفكش حساس است ر ميكا
اين علفكش نيز براي كنترل گراسها در محصوالت پهن برگ ): آجيل(پروپاكوئيزافوپ 

 .شود مصرف مي
عليه گراسها در محصوالت پهن برگ نيز اين علفكش ): Selectسلكت ( كلتوديم 
 . شود مصرف مي

گراسها در محصوالت پهن اين علفكش هم بر عليه ): اس-نابو(سديم -ستوكسي ديم
 . شود برگ استفاده مي
 . رود ها به كار مي به طور كلي براي كنترل گراس): فوكوس(سايكولوكسيديم
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اين علفكش را در گندم و جو بر عليه يوالف وحشي، چچم، ): گراسپ(ترالكوكسيديم
 . توان به كار برد هاي يكساله مي فاالريس و ديگر گراس

تند كه علف هاي هرز تيره غالت را تحت تأثير قرار كشها تركيباتي هس گراس
 :  با اثراتي مشابه هستنديدهند و شامل دو گروه شيمياي مي
 )ها فوپ (APPآريل اكسي فنوكسي پروپيونيك اسيد ) الف
 )ها ديم (CHDسيكلو هگزان ديون ) ب

ها  داراي يك گروه آلكانوئيد اسيد هستند كه دو حلقه به آن APPعلفكش هاي گروه 
ها فنيل است و حلقه ديگر در علفكش هاي مختلف  متصل است كه يكي از اين حلقه

اين حلقه در علفكش ديكلوفوپ متيل، فنوكسي است، در هالوكسي . كند با هم فرق مي
 است، و در علفكش )(quinoxalinoxyالوفوپ، ز است، در كوئيPridinyloxy)(فوپ ، 
 .  استbenzoxazolynoxy)(پروپ سافنوك

 ميزان باالي چربي CHD و APPتنها خصوصيت مشترك دو گروه علفكشي 
اين دو گروه به .  آن هاست و در آب حالليت پاييني دارندHydrophobicدوستي يا 
دو گروه، به عمل در رابطه با نحوه . شوند  يا امولسيون در آب فرموله ميECصورت 

 است كه هر دو گروه گراسها دليل تفاوت ساختماني اين دو گروه، در عمل ثابت شده
اين عالئم . كنند وعالئم مسموميت اين دو گروه خيلي به هم شبيه است را كنترل مي

پس از مدتي . شود شامل كلروز در گياه كه ابتدا در برگهاي در حال توسعه ديده مي
رشد اين برگها متوقف شده و سپس نكروزه شدن نوك ساقه و ديگر نقاط مريستمي را 

. كنند اين علفكش ها در بيوسنتز اسيدهاي چرب اختالل ايجاد مي. داشتمخواهيم 
اين آنزيم .  مشخص شد1980آنزيمي كه اين علفكش ها روي آن تأثير دارند، در سال 

. كند  را تسريع ميA – كربوكسيالز است كه استيله شدن كوآنزيمA –استيل كوآنزيم 
شود كه اين ماده    ميA – آنزيم و ك هم تبديل به مالونيلA –اين استيل كو آنزيم 

 . سرمنشأ ساخت اسيدهاي چرب و ليپيدها است
در اين حالت نفوذپذيري غشاء سلول مورد تأثير قرار گرفته و ميزان نفوذپذيري آن ها 

در .  گياهان پهن برگ و باريك برگ متفاوت هستند Accaseآنزيم . يابد افزايش مي
حساسيت آنزيم آن ها به علفكش، قبل از رسيدن گياهاني مثل گندم و جو، عليرغم 

 آن ها     علفكش به محل حساس در اين گياهان، علفكش غير فعال شده و از عمل
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ها را با علفكش هاي پهن برگ كش هورموني مثل  وقتي گراس كش. شود كاسته مي
2,4-D و MCPAاين علفكش . كنيم، روي هم خاصيت آنتاگونيستي دارند  مخلوط مي
د و همچنين نشو هورموني باعث كاهش جذب و انتقال اين علفكش ها ميهاي 

ل يا كشمبراي حل اين . متابوليسم علفكش در داخل گياهان افزايش پيدا كرده است
ها را  ماده مؤثره گراس كش% 50بايد اين دو گروه علفكشي را با هم مخلوط نكنيم، يا 

 .ي كنيمفاصله سه روز از هم سمپاشافزايش دهيم و يا با 
 :Accaseنكاتي راجع به علفكش هاي بازدارنده 

دگي و آبياري باراني  ساعت پس از مصرف و سمپاشي نبايد بارن6به صورت عمومي، 
 .زخ دهد

  در خاك هستندياين علفكش ها، داراي جذب سطحي باالي
 .گيرد تجزيه اين علفكش ها توسط ميكروارگانيزمها با سرعت باال صورت مي

فكش ها هم از طريق اندامهاي هوايي و هم از طريق ريشه صورت جذب اين عل
 .گيرد مي

 ، بخار هم دارند)ها ديم(شود   ميمحلوليت در آب آن ها كم است، تجزيه نوري هم
 : اختالط علفكش ها با ديگر مواد آفت كشي

 : مخلوط اين مواد چند حسن دارد
 .يابد يشود كاهش م تعداد دفعاتي كه سمپاش به مزرعه برده مي

 . شود هاي توليد كم مي جويي دركارگر و مصرف كمتر مواد آفت كش، هزينه با صرفه
 .يابد فشردگي خاك در زمينهاي زراعي، كاهش مي

 . توان طيف كنترل علف هاي هرز را افزايش داد با مخلوط كرن سموم علفكش، مي
مواد در خاك در بعضي مواقع، مخلوط كردن مواد آفت كش باعث كاهش پايداري اين 

مانند مخلوط كردن (: گيرد شود كه اين كار با كم كردن غلظت سموم صورت مي مي
 ).1386يعقوبي اشرفي و همكاران،  ()رلآترازين كه پايداري زيادي در خاك دارد با آالك

كاربرد مخلوط علفكش ها باعث تأخير در مقاومت علف هاي هرز به علفكش ها 
 .شود مي

ايي در يك تانك سم مخلوط شوند، ممكن است ناسازگاريهايي وقتي چند ماده شيمي
 : ديده شود
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. كه البته اين نوع ناسازگاري، قابل مشاهده در داخل تانك نيست: ناسازگاري شيميايي
فت كشهاي مختلف با هم و يا با كودهاي مايع به وجود آدر چنين مواردي، واكنش بين 

ش و ي كاهش يا افزايش جذب و انتقال ، افزاتواند روي اين نوع ناسازگاري مي. آيد مي
كاهش متابوليسم علفكش ها و ديگر سموم درون ساختمان گياه و ديگر موجودات 
زنده، افزايش يا كاهش سميت در محل هدف محلول آفت كش، تأثير بسزايي داشته 

 .باشد
 : توانند به چند صورت رخ دهند معموالً اين نوع ناسازگاريها مي

 : Additiveحالت ) الف
دهد كه عكس العمل مخلوط سموم به اندازه مجموع عكس  اين حالت وقتي رخ مي

 A+B = A,B. به تنهاي باشد) يا مواد شيميايي ديگر( از سموم دامالعمل هر ك
مثال خوب در اين مورد، مخلوط علفكش هاي فن مديفام و دسمديفام به صورت 

 .باشد ميزني براي كنترل علف هاي چغندر  پس از جوانه
در اين حالت مخلوط سموم حالت همكاري : Synergisme  همكاري ياحالت) ب

مثالً مخلوط آترازين و سيمازين، وقتي اين علفكش ها به صورت پس رويشي . دارند
اين علف هرز را كنترل % 50براي كنترل يوالف وحشي در ذرت به كار برده شدند فقط 

. رسيد% 92ط آن ها اضافه شد، كنترل به حدود كرد اما وقتي ماده تريديفال به مخلو
؛ 1385محمدعليزاده، (نكته اين كه، اين ماده تريديفان هيچ گونه اثر علفكشي نداشت

 ). 1386يعقوبي اشرفي و همكاران، 
مخلوط ستوكسي ديم و فلوزيفوپ وقتي به صورت پس رويشي به كار رفت، 

% 90دم و جوي خودرو را تا توانست علف هاي هرز دم روباهي، يوالف وحشي، گن
 .كنترل كند، كه اين مقدار كنترل بسيار بيشتر از كاربرد منفرد هر يك از آن ها بود

 به صورت پس رويشي D-2,4+  و يا دايكمبا   D + MCPA-2,4كاربرد مخلوط 
مخلوط اين علفكش ها به راحتي . رود براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ به كار مي

ها را در  گاهي ناسازگاري. كند  هاي هرز پهن برگ را كنترل ميو به خوبي علف
اين ناسازگاريها را در . توان مشاهده كرد ها هم مي كش مخلوط علفكش ها با حشره

سويا به اين (مثالً متربيوزين. توان به وضوح ديد هاي ارگانوفسفره مي كش مورد حشره
هاي خاك  حشره كش (Disufoton و يا pharateحشره كش ) + علفكش متحمل است
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، كاربرد همزمان و يا با فاصله )رود مصرف كه براي كنترل آفات سويا به كار مي
 داشته باشد و اثر انتخابي Synergismeثر اتواند  سمپاشي كم اين دو نوع سم مي

ماالتيون  + Thifensulfuronهمچنين مخلوط علفكش . متربيوزين را از بين ببرد
 . صيت سينرژيستي، باعث صدمه شديد به سويا شودتواند به علت خا مي

+  گاليفوسيت  +D-2,4ن به تركيب وات در مورد مخلوط سموم با كودهاي مايع مي
خاصيت سينرژيستي باعث به دليل كودهاي مايع نيتراته اشاره كرد كه اين مخلوط 

 ).1386يعقوبي اشرفي و همكاران، ( شود افزايش فعاليت علفكش ها مي
در اين حالت اثري كه ما از مخلوط اين دو يا : Antagonisme  كاهشي ياحالت) ج

مثال بارز در اين مورد . بينيم كمتر از اثر آن ها به تنهايي است چند ماده شيمياي مي
اين . )1385محمدعليزاده،  (ها است شكُ مخلوط علفكش هاي هورموني و گراس

 با D-2,4وقتي . شود  برگ ميككنترل علف هاي هرز باري% 50اختالط باعث كاهش 
. يابد كاهش مي% 50كشي مانند ستوكسي ديم تركيب شود، كارايي گراس كش تا  گراس

 شود، كنترل 4/0 باشد كنترل خوب نيست اما اگر 28/0مثالً اگر غلظت گراس كش (
 ).بهتري خواهيم داشت

ياق شود كه ما كنترل خوبي از ق  و هالوكسي فوپ متيل موجب ميD-2,4مخلوط 
 باعث كاهش جذب، انتقال و همچنين تجزيه هالوكسي فوپ متيل D-2,4. نداشته باشيم

 ساعت 72 ساعت قبل و يا 24براي حل اين مشكل، بايد هالوكسي فوپ را . مي شود
 . به كار بردD-2,4بعد از مصرف 

 موجب كاهش كنترل يوالف وحشي D-2,4 و يا MCPA+ مخلوط ديكلوفوپ متيل 
، هيدروليز ديكلوفوپ استري به شكل اسيدي كه فرم فعال D-2,4ين حالت در ا. شود مي

.  نداردD-2,4ها هيچ تأثير روي  ها، گراس كش  در اين مخلوط. دهد آن است، كاهش مي
 را براي كنترل علف هاي هرز چند ساله به كار D-2,4كه گاليفوسيت و  يكي از داليلي

در اين مخلوط كاهش كنترل . فوسيت استند، به علت قيمت، نسبتاً گران گالي برمي
 كاهش ثباع D-2,4در گراسهاي چند ساله، . گراسهاي چند ساله را خواهيم داشت

ه، افزاش لهمين مخلوط روي پهن برگهاي چند سا. شود جذب و انتقال گاليفوسيت مي
 D-2,4تأثير گاليفوسيت را دارد و دليل آن افزايش جذب و انتقال گاليفوسيت توسط 

 . است
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Enhancement استفاده از يكسري مواد اضافي و افزودني مانند  : يا افزودني ها 
تواند  شود، مي و مويان ها كه باعث افزايش كارايي سموم مي )(Adjoventsها نتوادجو

 توسط مصرف كننده به داخل ياتوسط كارخانه فرموله كننده به سموم اضافه شود و 
ه كردن روغن توسط زارع به تانك سم علفكش مانند اضاف(تانك سم اضافه گردد 

به طور كلي اين مواد افزايشي، باعث جذب بهتر سموم به درون گياه هدف . )بنتازون
 ).1386يعقوبي اشرفي و همكاران، (شوند مي
 Safner  اين مواد به تانك سموم و يا به فرموالسيون آن ها اضافه : ها يا ايمن كنندهها

لوگيري از آسيب به يك يا چند گونه گياه در برابر يك يا چند شوند و عمل آن ها ج مي
كنند ولي علف هاي  اين مواد گياهان زراعي را نسبت به سموم متحمل مي. سم است

 .)1385؛ محمدعليزاده، 1381غديري،  (كنند هرز را نسبت به سموم مقاوم نمي
Herbi – Antidod – پادزهر) Herbisafner , cropsafner, seedsafner( 
اي كشف  در غالت ماده.  ميالدي به بعد مورد توجه قرار گرفتند70اين مواد، از دهه 

ها در غالتي Safner استفاده از. شد شد كه موجب مقاومت غالت به علفكش ها مي
آن ها را به علفكش هاي كلرواستاميدها و تيوكارباماتها مقاوم . مانند ذرت و سورگوم

 .كند مي
، Naphtalic anhydride ، Fen clovimتوان به   ميده هاايمن كنناز جمله 

oxabetvinil و Diclormidاين محافظت كننده به صورت .  اشاره كردSeed Coating 
شوند، اين مواد موجب مقاومت  وقتي اين بذور در خاك كشت مي. استفاده مي شوند

شوند، مي  صرف مياين بذور نسبت به كلرواستاميدها و تيوكارباماتهايي كه در خاك م
از ديگر راههاي . شوند اين مواد محافظتي باعث تجزيه اين علفكش ها مي. گردند

د، رقابت با علفكش ها بر سر، جايگزيني در محل عمل علفكش است احفاظتي اين مو
 : و همچنين افزايش توليد و فعاليت آنزيمهاي

Glutathione, Glutathione-S-Transfrese, Peroxidase, Cytochrom P450-Linked 

mono oxygenase)  اين آنزيم مسئول تجزيه بسياري از سموم علفكش در گياهان
 ).است

 : ايمن كننده هانحوه كاربرد 
از اين روش براي كنترل علف هاي هرزي كه : Seed Coatingپوشش دادن بذور 
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ين مواد ابا بذر ذرت را . شود قرابت نزديك خانودگي با گياه زراعي دارند استفاده مي
دهند و به راحتي براي كنترل سوروگوم و قياق از علفكش متوالكلر استفاده  پوشش مي

 . كنند مي
به ) Safner نوعي ( Dichlormidمثالً  : Premixedبه صورت مخلوط با علفكش 

 اضافه شد و علفكش اراديكان پديد آمد كه به راحتي در ذرت مورد EPTCعلفكش 
 . برد  ذرت را از بين ميEPTSكه استفاده است در حالي
ايمن اتيل يك علفكش گراس كش است كه آن را بدون -پروپ ساعلفكش فنوك

 مي توان Hoe 70542افزايش ايمن كننده به نام با اما . توان در گندم به كار برد نميكننده 
 )است Hoe 70542+ پروپ اتيل ساعلفكش پوما سوپر همان علفكش فنوك(آنرا بكاربرد 

 علميات تجزيه سم را ايمن كننده هابه طور كلي : ايمن كنندهي و تژيس يسه اثر سينرمقا
ي، با سرعت و مقدار ستاما در اثر حالت سينرژي. در داخل محصوالت افزايش ميدهند

 .)1385محمدعليزاده، (يابد تجزيه سم كاهش مي

 (ALS)والكتات سنتتاز تعلفكش هاي بازدارنده اس
د و امروزه در سطح وسيع نا از جمله علفكش هاي جديد هستاين گروه از علفكش ه
اين علفكش ها تعداد زيادي از علف هاي هرز پهن برگ و . گيرند مورد استفاده قرار مي
همچنين از اين علفكش . كنند زني كنترل مي قبل و بعد از جوانه ها را تعدادي از گراس

عالوه بر . شود ديگر استفاده ميها و چند محصول  ها در مزارع غالت، حبوبات و لگوم
ها و مناطق غيرزراعي استفاده  اين از آن ها براي كنترل علف هاي هرز كنار جاده

 .شود مي
 : روه شيميايي مختلف از اين خانواده علفكشي موجود استگچند 

 سولفونيل اوره ها 
 ها ايميدازولينون

  . و در اينجا بحث نمي شودگيرند ها منشأ مي ها كه از سولفونيل اوره تريازولوپيريميدين
 : توان به موارد زير اشاره كرد از جمله علفكش هاي مهم اين گروه مي: ها اوره سولفونيل

پيش رويشي و پس ( قبل و بعد از جوانه زني به دو صورت(Glean)كلروسولفورون 
ها در غالت به كار  ها و بعضي گراس  براي كنترل پهن برگ)رويشي

 .)2003؛گرهارد و چريستنس، 1385زاده،محمدعلي(رود مي
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 براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ در غالت به كار (Ally)متوسولفورون متيل 
د و مي شواز اين دو علفكش به صورت گسترده در مزارع غالت دنيا استفاده . (رود مي
ت اما اين علفكش ها به عل. توانند به صورت پيش جوانه زني در گندم استفاه شوند مي

و همچنين تناوب كشت در مزارع گندم ايران، هنوز   باال PHهاي با كپايداري باال در خا
 ). در كشور ما ثبت نشده است

ها در   كه قادر به كنترل علف هاي هرز پهن برگ و گراس(Amber)تريا سولفورون 
 .غالت است

ز پهن  براي كنترل علف هاي هرپس رويشيبه صورت ) گرانستار(تري بنورون ميتل 
البته از . اين علفكش در گندم به ثبت رسيده است. شود جو استفاده مي برگ در گندم و

 .آن در برنج هم استفاده مي شود
 در مزارع  استاين علفكش كه عمدتاً پهن برگ كش) لونداكس(بن سولفورون متيل 

 .شود و در ايران هم ثبت شده است برنج مصرف مي
ن كه براي كنترل قياق و بعضي ديگر از علف هاي هرز نيكوسولفورون و پريم سولفورو

رد دارددر ذرت كارب. 
 : توان به موارد زير اشاره كرد از جمله علفكش هاي اين گروه مي: ها ايميدازولينون
ي هرز در زمينهاي غيرزراعي كاربرد اهف اين علفكش براي كنترل عل:ايمازايپر 

 براي كاهش )Seed Coating( پوشش بذرتواند به صورت  اين علفكش ميهمچنين.دارد
 ).البته اين علفكش در ايران ثبت نشده است(. خسارت گل جاليز به كار رود

ها به كار  خانواده لگومدراين علفكش براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ  :ايمازاتاپير
 .رود مي

 .شود ده ميي هرز استفااه از اين علفكش در مزارع سويا براي كنترل علف:ايمازاكوئين
ها را  يك علفكش دو منظوره است كه هم پهن برگها و هم گراس) آسرت(ايمازا متابنز 

 برگ يوالف كعلف هرز غالب پهن برگ خردل وحشي و باري. (كنترل مي كند
 .اين علفكش در ايران ثبت شده است). وحشي

د زير اشاره توان به دو مور از جمله علفكش هاي اين گروه مي: ها يندتويازولوپيريمي
 : كرد

 .رود  براي كنترل پهن برگها در يونجه و شبدر به كار مي:فلومتسوالم
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 .رود  برگها در غالت به كار مي  براي كنترل پهن :متوسوالم
 .اند اين دو علفكش در ايران به ثبت نرسيده

 :ها سولفونيل اوره
راً علفكش هاي  از جمله علفكش هايي جديد هستند و اكثALSعلفكش هاي بازدارنده 
 در كماني 1966 ها اولين بار در سال ALSخاصيت علفكشي . نو از اين گروه هستند

 در ياولين حق انحصار. دوپن امريكا و در يك تركيب سولفونيل اوره مشاهده شد
 علفكش اين گروه ن، اولي1982 اتفاق افتاد و در سال 1977مورد اين گروه در  سال 
 .زار آمديعني كلروسولفورون به با

ها را   كمپاني امريكن سياناميد، واكنشهاي شيميايي مشابه سولفونيل اوره1975در سال 
، از 1984 در سطح تجارتي در سال شك اولين علف. ها مشاهده كرد در ايميدازولينون

گرهارد و (اين گروه به بازار آمد و در همان سال به محل هدف هر دو گروه پي بردند
 .)2003چريستنس، 

 :ALSصوصيات علفكش هاي بازدارنده خ
شوند، به همين علت   و ايزولوسين، در حيوانات سنتز نمينسه اسيد آمينه والين، لوسي

داراي كه علفكش سولفو مترون متيل . داراي سميت كمي براي حيوانات هستند
بازدارندگي زيادي از اين آنزيم است، داراي سميت ناچيزي براي حيوانات و 

 . استپستانداران 
اي براي اختالل در چرخه سنتز اين  اين علفكش ها داراي توانايي فوق العاده

توان از مقادير كم اين علفكش ها براي كنترل خوب علف  اسيدهاي آمينه هستند كه مي
 .هاي هرز استفاده كرد
. كنند  گرم ماده مؤثره در هكتار به خوبي عمل مي3-75ها با مقدار دز  سولفونيل اروه

 .ها زيادتر است ها، مقدار مصرفشان كمي از گروه سولفونيل اروه دازولينونايمي
 . توان از اين علفكش ها به صورت انتخابي در محصوالت مختلف استفاده كرد مي

 .توان قبل و بعد از جوانه زني به كار برد بعضي از آن ها را مي
به خصوص زماني كه ما از ،  باالPHداراي پايداري باال در خاكهاي قليايي و خاكهاي با

 . باالي اين علفكش ها استفاده كنيم، هستندمقدار
 .احتمال بروز مقاومت به علفكش هاي اين گروه بسيار زياد است
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 :ALSجذب و انتقال علفكش هاي 
 از طريق ريشه و قسمت سبزينه گياه ALSجذب و انتقال علفكش هاي بازدارنده 

ل و بعد از جوانه بق اين گروه را به صورت توان علفكش هاي گيرد كه مي صورت مي
 پس رويشيبعضي از اين علفكش ها در صورت استفاده به صورت . كار بردب زني 

رفتار اين گروه از علفكش ها در گياه مشابه مولكولهايي است كه . كارايي بهتري دارند
 .) 1385محمدعليزاده، (حالت اسيد ضعيف دارند

ر گياه هم در آوندهاي چوبي و هم در آوندهاي  پس از جذب، اين علفكش ها د
 .كنند گياه تجمع پيدا مي) نوك(رسيستميمآبكشي منتقل شده و در نهايت در قسمتهاي 

 : هاي علفكشي پس از مصرف روي گياهان نشانه
هاي برگ و  سميت علفكش با بازدارندگي از رشد و ظاهر شدن رنگ قرمز در كناره

 كاربرد علفكش شاهد تجمع ماده آنتوسيانين و قرمز شدن پس از ما. كند ساقه بروز مي
شوند،  برگهاي جديدي كه پس از مصرف سم ظاهر مي. ها هستيم  و ساقه هارنگ برگ

عالوه بر قسمتهاي هوايي، ريشه نيز رشدش كم و . اند كوچك بوده و تغيير شكل داده
 .)1992وايلس و همكاران،  (شود يا متوقف مي

. برند  روز پس از مصرف اثر كرده و گياه هدف را از بين مي10-15 ها اين علفكش
مثالً . دليل انتخابي بودن اين علفكش ها از گياهي به گياه ديگر متفاوت است

اغلب  رود، كلروسولفورون كه براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ در گندم به كار مي
 در ت،فكش متحمل اس گندم به اين علوگياهان زراعي پهن برگ به آن حساس هستند 

شود اما در گياهان زراعي   زراعي متحمل اين علفكش تجزيه ميانگندم و ديگر گياه
كه علفكش انتخابي  ايمازاتاپير. )2009اشرفي و همكاران،  (شود پهن برگ تجزيه نمي
كه اين عدم ) گندم و ديگر غالت( كند به گندم خسارت وارد مي، در حبوبات است

بر مبناي متابوليزم و تجزيه سريع سم توسط گياهان زراعي ،  به حبوباتخسارت
 . صورت مي گيرد Cyto Chrome P450متحمل است كه اين عمل توسط آنزيم 

 :خصوصيات علفكش هاي گروه سولفونيل اوره
 .كنند گياهان متصل به اين گروه علفكشي، به سرعت آن را تجزيه مي

 . مصرفي پاييني در هكتار دارندمقدارميزان 
، دماي پايين خاك و بارندگي كم 7 باالي PHاين گروه از علفكش ها در خاكهاي با 
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  زيست سنجيدر اين موارد بايد يك آزمايش.  سال هستند2-4داراي پايداري بيش از 
)Bioassay  (در اين روش . انجام داد تا ميزان باقيمانده سموم در خاك تعيين شود

)  سانتي متر خاك10تا عمق (لدان با خاك مزرعه العاده حساس را درون گ گياهان فوق
 .كارند مي

 . استفاده كرد7 باالي PHاز اين علفكش ها نبايد در خاكهاي با 
فراريت علكفكش در هنگام سمپاشي ممكن است خطراتي براي گياهان زراعي حساس 

به ويژه اينكه اين علفكش ها داراي پايداري زياد در خاك هستند و . داشته باشد
 .كنند هاي پايين عمل مي مچنين در غلظته

 :ها خصوصيات علفكش هاي گروه ايميدازولينون
 .شوند اين علفكش ها عمدتاً توسط ريشه جذب مي

 )ريستميمهاي  بخش( كنند در اندامها و در قسمتهاي انتهايي اندامها تجمع پيدا مي
 .اي رفته و آن ها را از بين ببرند توانند به اندامهاي ذخيره مي

هاي  ها و يا روغن  به كار ببريم، استفاده از سورفكتانتPostاگر آن ها را به صورت 
 .همچنين افزايش مواد ضد دريفت هم ممكن است الزم باشد. گياهي ضروري است

 روز پس از مصرف 10-15ها بوده و اثر آن ها  هاي اثر آن ها شبيه سولفونيل اوره نشانه
 .شود ديده مي

 .كنند حمل، با افزايش متابوليسم، اين علفكش ها را تجزيه ميگياهان زراعي مت
 .شوند در خاك جذب كلوئيدها شده و از خاك شسته نمي

 علفكش هاي بازدارنده فتوسنتز
 پاراكوات و دايكوات :ها باي پيريدليوم  :Iبازدارندگان فتوسنتز 
  :IIبازدارندگان فتوسنتز 

 ن و آترازينآميترين، سيمازين، سيانازي: ها تريازين
 لينورون و ديورون: ها فتيل اوره
 بروماسيل و ترباسيل: ها اوراسيل
 تريبوزينم: ها تريازينون
 بروموكسينيل و آيوكسينيل: بنزونيتريلها

 يفامدفن مديفام و دسم: فنيل كارباماتها
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 بنتازون: ها بنزوتيادازينول
 پروپانيل: استاميدها

 كلريدازون: ها پري ديازينول
 :و نحوه عمل آنفتوسنتز 

شود و حيات كره  انرژي شيميايي تبديل مي طي فرآيند فتوسنتز انرژي خورشيدي به
 اثرگذاري براي مناسبمسير فتوسنتز يكي از مسيرهاي . زمين به اين عمل بستگي دارد
 :علفكش هاست، به اين دليل كه

 . نداردهاي گياهي است و در جانوران وجود فتوسنتز منحصراً براي گونه: اوالً
 .روند فتوسنتز و اندامهاي وابسته آن از مراكز حياتي گياه به شمار مي: ثانياً

اولين گروه از اين خانواده علفكشي . گيرد عمل فتوسنتز در كلروپالستها صورت مي
نيمي از علفكش هاي كه . پديد آمدند1950ها در سال  ها و فنيل اوره شامل تريازين

براي  در ابتدا از اين علفكش ها. ار اين دو گروه قرار داردبازدارنده فتوسنتز در اختي
شد اما در حال حاضر براي كنترل علف  كنترل علف هاي هرز مزارع پنبه استفاده مي

 در بسياري از محصوالت زراعي به پيش و پس رويشيهاي هرز يكساله به صورت 
هاي غيرزراعي به صورت عمومي در زميننيز بعضي از اين علفكش ها . رود كار مي

 .شوند استفاده مي
 ها خانواده تريازين

   برگ و باريك هاي علف هاي هرز پهن اين علفكش ها براي كنترل انتخابي گياهچه
 در پيش رويشياين علفكش بيشتر به صورت . برگ و عمدتاً روي پهن برگها مؤثرند

. دنشو ده مي هم استفاپس رويشيروند اما بعضي از آن ها به صورت  خاك به كار مي
هاي عمل اين  نشانه. يابند وقتي در خاك مصرف شوند به صورت آپوپالستي انتقال مي
اين . )1385محمدعليزاده،  (گروه شامل كلروز و نكروز شدن نوك و حاشيه برگها است

بسته به نوع علفكش ونحوه . شود ها در برگهاي مسن و پاييني گياه بيشتر ديده مي نشانه
علفكش هاي اين گروه . كشد تا ظاهر شود  روز طول مي7-21 ها از مصرف، عالئم آن

اين پايداري در . زنند در خاك پايدارند و به محصوالت بعدي در تناوب خسارت مي
اين علفكش . كشد ، طول مي)بسته به ميزان مصرف علفكش(سال  ماه تا يك خاك يك

هاي  كننده اال به عنوان عقيمهاي ب هاي پايين به عنوان انتخابي و در غلظت ها در غلظت
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 دارند ميزان در يمعموالً در خاكهايي كه مواد آلي و رسي زياد. روند خاك به كار مي
پس در . دسترس بودن علفكش به علت جذب سطحي علفكش پايين خواهد بود

ميزان . خاكهاي خيلي سنگين و يا خاكهاي آلي نبايد اين علفكش ها را به كار برد
 خاك و محيط همگي روي پايداري اين علفكش ها مؤثر PHاك، بارندگي، نوع خ

 باال فعاليت PHها در خاكهاي خشك و با  تريازين. )1384موسوي و همكاران،  (هستند
از اين گروه علفكش ها، آترازين به صورت عمده در ) پايدارتر هستند(خوبي دارند 

 . شود ايران وجود دارد و مصرف مي
 :ها نحوه عمل گروه تريازين

هنگامي اين عمل انجام .  استIIنحوه عمل اين گروه همان اختالل در فتو سيستم 
 .كرده و فتوسنتز را هم آغاز كنندها علفكش را جذب  شود كه گياهچه مي

 : علت انتخابي عمل كردن
كنند اما گياهان  اثر تبديل مي به مواد بي گياهان متحمل علفكش را سريعاً تجزيه و

، ريشه  در خاكاي علفكش توان با قرار دادن اليه همچنين مي. نيستندحساس اين گونه 
 .  از دسترس علفكش دور نگه داريمگياهان زراعي را

 : ها نكاتي در رابطه باكاربرد تريازين
هاي گياهي ضروري است و در خاك  رطوبت براي تماس و جذب علفكش به ريشه

وقتي علفكش به صورت . يابد ها كاهش مي خشك تماس و جذب علفكش به ريشه
شود كه در يكي، دو  شود، بهترين نتيجه در زماني حاصل مي  مصرف ميپيش رويشي

 فرموله WPها به صورت  چون تريازين. هفته پس از مصرف علفكش، بارندگي باشد
در خاكهايي كه قابليت . شوند، در مخزن سمپاش بايد حتماً هم زن وجود داشته باشد مي

و يا سنگين هستند و مواد آلي بااليي ) مواد آلي و رس كمي دارند( دنفوذ بااليي دارن
 .)1381زندوهمكاران،  (دارند، بايد از كاربرد علفكش هاي تريازين، پرهيز كرد

ها، نزديك مناطق مسكوني، پرهيز شود تا به  از كاربرد علفكش هاي خانواده تريازين
 .گياهان زينتي و آبهاي زيرزميني خسارت نزند

نام تجارتي . شود فرموله مي) WP%) 80 WP ، %80Wاين علفكش به صورت : رازين آت
. شود البته آترازين به صورت مايع و گرانول هم فرموله مي. اين علفكش گزاپريم است

از اين علفكش جهت كنترل علف هاي هرز باريك برگ و پهن برگ در مزارع ذرت، 
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هاي مختلف  كش در مناطق آيش با تناوباز اين علف. رود نيشكر و سورگوم به كار مي
آترازين به . شود هم استفاده مي) سورگوم -آيش -گندم و يا گندم -آيش -گندم(

هاي  دگيوتوانايي ورود به آبهاي زيرزميني و آل. رود  هم به كار ميپيش رويشيصورت 
توان با ديگر علفكش ها در مخزن سمپاش مخلوط  اين علفكش را مي. آن ها را دارد

 . كرد
از ازن علفكش براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريك برگ در : ها پرومترين

 پس رويشي و تا حدي پيش رويشياين علفكش عمدتاً به صورت . رود پنبه به كار مي
 .رود به كار مي

 : ها خانواده فنيل اوره
 كه بين تفاوتي. علفكش هاي اين گروه ساختمان اوره را به عنوان هسته اصلي دارند

علفكش هاي اين گروه وجود دارند به علت جايگزيني يك يا هر دو مولكول آمين در 
علفكش هاي ديورون، لينورون و فلومترون در اين گروه . دو سمت مولكول اوره است

عمدتاً براي كنترل انتخابي علف هاي هرز در محصوالت مختلف به كار . قرار دارند
 براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريك يشيپيش و پس روبه صورت . روند مي

عمده (توان به صورت غير انتخابي نيز از آن ها استفاده كرد  مي. روند برگ به كار مي
توانند علف هاي هرز  در غلظت هاي توصيه شده نمي) هاست روي پهن برگآنها اثر 

. تانداران هستند سميت كم براي پس وداراي فراريت پايين. چند ساله را از بين ببرند
هاي باال به  در غلظت. جذب آن ها از طريق ريشه و انتقال به صورت آپوپالست است

 ماه 2-6هاي پايين، دوام آن ها در خاك  در غلظت. صورت عقيم كننده خاك هستند
اين علفكش . است اما در غلظت هاي باال، دوام آن ها بيش از يكسال زراعي خواهد بود

توان از آب هم  تازه سبز شده اثر دارند، براي اثر بهتر آن ها ميهاي  ها روي جوانه
ها موجب از دست  تجزيه نوري و همچنين تجزيه توسط ميكروارگانيزم. استفاده كرد

 مصرف شود بايد حتماً مويان به آن پس رويشيوقتي به صورت . شود رفتن آن ها مي
 فرموالسيون اين گروه از .عمل هم زدن در مخزن بايد صورت بگيرد. ها اضافه شود
 براي عدم صدمه زدن به گياهان ديگر از كاربرد آن ها در خاك.  استWPعلفكش ها 

 . )2001گودي،  ( سبك جلوگيري شوديها
تجمع اين . براي تماس و جذب علفكش رطوبت بايد حتماً وجود داشته باشد
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وسط جزيه تتعلفكش ها پس از مصرف متوالي نخواهيم داشت و آن به علت 
 . از اين علفكش ها در مناطق مسكوني نبايد استفاده كرد. ها است ميكروارگانيزم

به . شود  در ايران عرضه مي 80WP%اين علفكش به صورت ): كارمكس(ديورون 
از اين ) پس رويشي+ مويان (توان به كاربرد   ميپس رويشي و پيش رويشيصورت 

جهت كنترل علف هاي يكساله در .  كردتوان استفاده علفكش در زمينهاي غيرزراعي مي
 . شود مزارع ذرت، پنبه و نيشكر از اين علفكش استفاده مي

اين علفكش به صورت مايع يا گرانول جهت كنترل علف هاي ): لوراكس(لينورون 
 در مزارع هويج، سيب زميني و كرفس پس رويشي و پيش رويشييكساله و به صورت 

 . رود به كار مي
ي هرز پنبه به اه به صورت مايع يا گرانول فقط براي كنترل علف): ورانكات(فلومترون 

اين علفكش هنگامي مؤثر است كه چند بار در طول فصل زراعي به . شود كار برده مي
 . توان با علفكش هاي ديگر پنبه در مخزن سم به كار برد اين علفكش را مي. كار رود

با (هستندوه بر جلوگيري از فتوسنتزاين علفكش ها داراي اثرات جانبي ديگري عال
  ).توانند اثر داشته باشد ايجاد راديكالهاي آزاد مي

 : ها اوراسيل
 نيتروژن تشكيل شده است مولكول 2ن و ب اتم كر4نصري غير متقارن، از ع 6يك حلقه 

O با اتصال دوگانه وجود دارد4 در موقعيت  . 
 : دو علفكش عمده در اين گروه وجود دارد

 سيلماوبر
 ترباسيل

اين علفكش ها از طريق .  حلقه اوراسيل است5 و 3هاي  تفاوت آن ها در موقعيت
تفاوت بين گياهان حساس و . كنند شوند و در آپوپالست حركت مي ريشه جذب مي

عالوه بر آن با . اين علفكش هاست متحمل به علفكش ها، به علت تفاوت در اتصال
 . توان كنترل انتخابي داشت ص در خاك ميهاي خا قرار دادن علفكش ها در محل

كنترل . رود براي كنترل انتخابي علف هاي هرز در باغات مركبات به كار مي: بروماسيل
اين علفكش در . رود زراعي به كار مي هاي غير علف هاي هرز باريك برگ در زمين

 .رود گياهان چند ساله هم به كار مي
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ع يونجه، نيشكر ري هرز يكساله، چند ساله در مزابراي كنترل انتخابي علف ها: ترباسيل
به گيرد و جذب  جذب توسط ريشه صورت مي. رود و در باغات سيب و هلو به كار مي

اين علفكش ها جذب سطحي ندارند ). حالت تماسي دارند( شاخ و برگ محدود است
 هايي كه  نزديك محل. شوند چسبند و در خاك شسته مي و به كلوئيدهاي خاك نمي

 بهترين زمان مصرف اين علفكش. گياهان حساس وجود دارند، نبايد به كار برده شوند
اين علفكش ها بايد مستقيماً . شود ها قبل و بعد از زماني است كه رشد گياه آغاز مي

براي اثر بهتر اين ). پوشش خاك بايد از بين برده شود(برده شوند روي خاك به كار 
كنترل علف هاي هرز چند ساله با ريشه عميق به . اشدعلفكش ها، بايد خاك مرطوب ب

 . مخصوصاً زماني كه رطوبت و بارندگي كم باشد. وسيله اين علفكش ها محدود است
. ردبها را از بين ب علفكش هاي كند اثر چندين ماه زمان الزم است تا چند سالهدر مورد 

وسيت كه سريع االثر است اين مورد براي علفكش گاليف). بيشتريا چند ماه  :توباسيل(
 .  روز است15-10

البته سورفكتانت هم . اپاراكوات در مخزن بريزيما  يD-2,4ماسيل را با وتوان بر مي
% 40+ بروماسيل % 40. كراور مخلوط تجاري از بروماسيل است. بايد اضافه شود

ن براي كنترل علف هاي هرز مركبات و كنترل عمومي علف هاي هرز در وديور
 . )2003گرهارد و چريستنس، (شود هاي غيرزراعي استفاده مي زمين

 : ها تريازينون
 دوام چند ماهه در خاكبا در چغند قند  :يترون ممتا

نسبت به  :، سويا و يونجه يكنترل علف هاي هرز سيب زمين):سنكور(متريبوزين 
اله را به علف هاي هرز يكس).  ماه بيشتر6(يترون ماندگاري بيشتري در خاك دارد ممتا

 . كند خوبي كنترل مي
كنترل علف هاي هرز در جنگل كاريها، جهت كنترل علف هاي هرز : ها هگذازيتون
 . چند ساله

 : دليل انتخابي عمل كردن
در مورد دو علفكش اول، . تجزيه يا متابوليسم اين علفكش ها توسط گياهان متحمل

كسيداسيون و  گلو-Nدي آمينه براي غير سمي شدن متريبوزين، عمل ب
  . )1999ويكس و همكاران،  (سولفوكسيداسيون نيز مشاهده شده است
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 : ها  بنزونيتريل
 . كشف شد1960 آن ها در سال  خاصيت علفكشي

 برموكسينل
 آيوكسينل
 .در ايران ثبت نشده است :ديكلوبنيل
ياز، كنترل انتخابي بعد از جوانه زني در گندم، جو، ذرت سورگوم، سير و پ: برموكسينل
اين علفكش قادر به كنترل .  علف هرز به مرحله سه تا چهار برگي برسدهقبل از اينك

شود كه  در گندم زماني به كار برده مي. علف هرز استقرار يافته و چند ساله نيست
 ها توسط گياهچه

 2,4-Dدر خاك . پنجه زني گندم استاز زمان مصرف آن قبل .  كنترل نشده باشد
 . در خاك را هم نداردنلذا مشكل باقيماندفعاليتي ندارد، 

يك برگ سوزني . شود براي كنترل علف هاي هرز سير و پياز استفاده مي:  آيوكسينل
در گل مريم هم استفاده . رود آيد كه بعداً از بين مي پس از كاربرد علفكش به وجود مي

 . خش شودبايد حتماً روي گياه قرار گيرد و علفكش روي سطح علف هرز پ. شود مي
 ساعت پس از 24عالئم آن ها . كنند اين علفكش ها معموالً به صورت تماسي عمل مي

عدم . كنند اثر علفكش تدريجاً گسترش يافته تا تمام برگ را بگيرد  ميزسمپاشي برو
اين علفكش ها . فتوسنتز و از بين رفتن جايگاه فتوسنتز، نتيجه استفاده از علفكش است

شدند به علت خاصيت تماسي انتقال خود را محدود كرده و به  كه جذب گياه يزمان
دليل انتخابي عمل كردن اين علفكش ها در محصوالت، به . روند نقاط ديگر نمي

تفاوت در ميزان . فاوت جذب و انتقال علفكش در گياهان حساس استتخاطرت 
نل به  برموكسي. (نگهداري محلول سم روي برگها، تفاوت در متابوليسم علفكش ها

 ). شود اسيد بنزوئيك هيدروليز مي
. اين علفكش ها دوام كمي در خاك دارند، نيمه عمر آن ها حدود يك هفته است

يابد اما فرموالسيون استر كمتر  فرموالسيون آمين به درون آبهاي زيرزميني راه مي
يم پس از كاربرد علفكش شاهد نقطه نكروزي هست. تواند وارد آبهاي زيرزميني شود مي

كه بعداً باعث از بين رفتن بافت گياه شده و ممكن است كلروز هم در اطراف نقطه 
 . شودهنكروز ديد
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 : نكات مهم
بازيافت و رود و مرتباً  ه از بين نميااز نظر تئوري مولكول علفكش در گي

 .شود مي) Recycle(تجديد
 . دليل از بين رفتن گياه وجود اكسيژنهاي راديكال است

و درون گياه حركتي ندارند و معموالً به . ها عمومي و تماسي هستنداين علفكش 
با مويان هاي مناسب روي شاخ و برگ علف . شوند  مصرف ميپس رويشيصورت 

حتي پس از . شوند فوق العاده سريع توسط گياه جذب مي . روند هاي هرز به كار مي
روي . دهد  نميبارندگي در مدت زمان كمي از سمپاشي اثر سمي خود را از دست

 . كنند يكساله به خوبي اثر دارند و آن ها را به راحتي كنترل مي
فعاليت آن در آفتاب شديد باالست، لذا براي كاربرد بهتر آن، علفكش در غروب 

گياه در شرايط تاريكي علفكش را بيشتر . در شب فتوسنتز نداريم. شود مصرف مي
يد و شروع فتوسنتز اثر علفكش بيشتر كنند و با طلوع خورش جذب كرده و منتقل مي

هاي بدون شخم استفاده  از اين علفكش به همراه گاليفوسيت در سيستم. خواهد شد
 . شود مي

هاي زمستانه و در شرايطي كه محصول  در مزارع يونجه و شبدر براي كنترل يكساله
ه به براي كنترل سس در يونج. شود خواب است، از اين گروه علفكش ها استفاده مي

اي استفاده مي شود در باغات براي كنترل علف هاي هرز دربين رديف ها  هكصورت ل
 .استفاده مي شود

 .شود براي خشك كردن برگها در پنبه و نيشكر نيز مصرف مي

 دگان تقسيم سلولي و تقسيم ميتوزبازدارن
 : ها دي نيترو آنيلين

شده  ميايي رنگي استفاده مياز علفكش هاي اين خانواده در گذشته به عنوان مواد شي
اين . ، خاصيت علفكشي اولين علفكش اين خانواده به ثبت رسيد1964در سال . است

اتصال دو . رنگ عمده اين علفكش ها زرد تقريباً كم رنگ است.علفكش ترفالن بود
  علت رنگي بودن ماهيت شيميايي اين خانواده علفكشي است(NO2-)گروه نيترو 

 .)1384 موسوي و همكاران،(
علفكش هاي اين خانواده براي كنترل علف هاي باريك برگ و پهن برگ به   
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و در  (Pre-planting)به صورت قبل از جوانه زني و قبل از كاشت . رود كار مي
كاربرد آن ها در بعضي از .روند محصوالت پنبه، چغندر، ذرت و گندم به كار مي

از جمله . زم صورت مي گيردمحصوالت خاص، در شرايط خاص، با احتياطات ال
رالين، پنديمتالين، اتال وتوان به تريفل علفكش هايي كه در اين گروه قرار دارند مي

 2علفكش هاي اين خانواده در وسط تركيب خودشان حلقه .  اشاره كرد…فلورالين و 
 .  دي نيتروآنيلين را دارند-6و 

 : ها  نيتروآنيلين نحوه اثر دي
اده از تقسيم سلولي يا ميتوز و يا به طور كلي از سنتز علفكش هاي اين خانو

ها جلوگيري مي كنند كه اين ماده براي سنتز ديواره سلولي و حركت  ميكروتوبولين
ها اختالل در تقسيم سلولي  با جلوگيري از سنتز ميكروتوبولين. ها مؤثر است كروموزم

تقسيم سلولي اثر كرده و علفكش هاي اين خانواده در مرحله متافاز . گيرد صورت مي
اين علفكش . دهند ها را در اين مرحله تقسيم سلولي نمي شدن كروموزوم اجازه جوان

ها روي تقسم سلولي ريشه گياهان هرز اثر بازدارندگي داشته و گياه با از دست دادن 
البته از . اين علفكش ها تا حدودي توسط ريشه جذب مي شوند. رود انرژي از بين مي

انتقال اين علفكش ها درون . شوند پتيل نيز جذب ميلئوياهچه، هيپوكوتيل و كوطريق گ
علفكش هاي اين گروه چربي . شود و يا حركت بسيار اندك است گياه يا انجام نمي

دوست هستند و در قسمتهايي از ريشه و ساقه كه داراي چربي هستند تجمع پيدا كرده 
عمل كردن علفكش هاي اين گروه به چند دليل اثر انتخابي . كنند و بدين ترتيب اثر مي

 . است
 : داليل انتخابي عمل كردن

كنند كه هر  گياهان حساس علفكش را بيشتر جذب مي:  در جذب علفكش هاتاوفت 
 . چه مقدار علفكش بيشتر باشد،  اثر هم بارزتر خواهد بود

ي زياد، علفكش هاي مقاوم با چرب گونه: هاي مختلف تفاوت در محتواي چربي در گونه 
هاي روغني  همه دانه. رود دهند و تحمل گياه باالتر مي را محبوس كرده و اجازه اثر نمي
 . به اين علفكش متحمل هستند

در اين روش علفكش را از دسترس گياه : قرار دادن علفكش در عمق مناسب
 . شود از اين روش در غالت ريزدانه استفاده مي. كنيم حساس خارج مي
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 بهار كشت محصول را برند و در  مناطق ترفالن را در پاييز هم به كار ميدر بعضي
 .خواهيم داشت

 : نيتروآنيلين در خاك سرنوشت علفكش هاي دي
هر چه رس و ماده آلي خاكي . چسبند اين علفكش ها محكم به كلوئيدهاي خاك مي

بخير اين براي جلوگيري از ت. دوباالتر باشد ميزان جذب سطحي نيز بيشتر خواهد ب
 4-6ترفالن . علفكش ها بايد آن ها را پس از مصرف به سرعت با خاك مخلوط كرد

 مصرفي سم، زمان مصرف، نوع مقدارعواملي مانند ميزان . ماند ماه در خاك باقي مي
البته حساسيت .  رطوبت خاك، همگي روي دوام علفكش در خاك تأثير دارند وخاك
 . )1385محمدعليزاده،  (هم مهم استاي گياهان بعدي در تناوب  واريته

به خاطر چربي دوست بودن علفكش هاي اين گروه خطر كمي متوجه آبهاي 
اين علفكش ها خيلي زود تبخير شده و در هوا پخش . سطحي و آبهاي زيرزميني است

ها و بادكردگي  اثر اين علفكش ها به صورت محدود كردن رشد ريشه. دنمي شو
اين علفكش ها را براي كنترل علف هاي هرز استقرار يافته . كند ها تظاهر پيدا مي ريشه
با واكنشهاي .  ماه است4-6پايداري اين علفكش ها در محيط . توان مصرف كرد نمي

اين . دي آلكيالسيون و واكنشهاي اكسيداسيون و احياء در خاك تجزيه مي شوند
 . رندآو ميدرعلفكش ها خاصيت رنگي دارند و لباس را به رنگ زرد 

 : گاليفوسيت
اين محصول در سال . به عنوان گروه خاص، جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد

در بعضي منابع به عنون بهترين .  ميالدي توسط كمپاني مونستانتو وارد بازار شد1971
 . شود علفكشي كه تا به حال بشر ساخته است، ذكر مي

رگ و براي كنترل علف هاي گاليفوسيت يك علفكش عمومي است كه روي شاخ و ب
موسوي و (رود هاي چند ساله به كار مي هرز يكساله و تعداد زيادي از گونه

 .)1384همكاران،
                                           O 

HOOC – CH2 – NH – CH2 – P – O- 
                                          O-  
رت نمك ايزوپروپيل آمين گاليفوسيت است كه به فرم فرموالسيون اين علفكش به صو

SL48%چرخه بيوسنتز (اين علفكش باعث اختالل در چرخه شيكيميت . شود  عرضه مي

11 
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، انجام EPSPاين عمل را با جلوگيري از سنتز آنزيم . شود مي) كاسيدهاي آمينه آروماتي
يك قرار دارد كه در اين آنزيم در انتهاي مسير سنتز اسيدهاي آمينه آرومات. دهد مي

در .  ر خواهد شدج من…نهايت به توليد اسيدهاي آمينه فنيل آالنين، تريپتوفان و 
اسيدهاي .  از فعاليت چرخه جلوگيري خواهد شدEPSPصورت عدم وجود آنزيم 

اي آروماتيك براي شكل گيري ديواره سلولي، دفاع گياه در برابر حشرات و  آمينه
اين اسيدهاي آمينه ضروري فقط . شوند ونهاي گياهي استفاده ميپاتوژنها در توليد هور م
 . شوند و گاليفوسيت براي پستانداران كم خطر است در گياهان توليد مي
ثر كمبود امرگ گياه در . فوسيت روي تنفس و فتوسنتز گياه استياثرات ثانويه گال

دهاي ياضافه كردن اسفكش را با لتوانيم اثر ع ما مي. اسيدهاي آمينه ضروري خواهد بود
 . آمينه آروماتيك از بين ببريم
 : جذب و انتقال گاليفوسيت

ه توسط اانتقال آن درگي. شود اين علفكش فقط از طريق اندامهاي هوايي جذب مي
با . كند گيرد و در سيستم سيمپالست گياه حركت مي آوندهاي آبكشي صورت مي

موسوي  ( داخل گياه افزايش مي يابدافزودن مويان هاي مختلف ميزان نفوذ اين سم به
 .)1384و همكاران،

 : عالئم
عالئم ابتدا . ها است ها و برگ ي ساقهگاز مهمترين عالئم اين سم، زرد شدن، پژمرد

از ديگر عالئم اين سم . هاي پير ديده خواهد شد هاي جوان و سپس در بافت در بافت
كند به طوريكه  ياين علفكش به آهستگي عمل م. بد شكل شدن اندامهاست

 روز پس از 7-10ها   روز بعد از مصرف و در چند ساله2-4ها، عالئم  دريكساله
به علت ميزان حالليت باالي اين علفكش در . مصرف سم، عالئم مشاهده خواهد شد

 ساعت پس از سمپاشي باران 6اگر ظرف . آب، ميزان آبشويي اين علفكش زياد است
 به سرعت جذب كاين علفكش در خا.  يافتببارد، اثر علفكش كاهش خواهد

از اين علفكش به همراه . ه محدود استده و فعاليت آن در خاك فوق العادكلوئيدها ش
نيمه عمر اين . شود هاي شخم حداقل بسيار زياد استفاده مي پاراكوات در سيستم

ها تجزيه مي   روز است و در خاك توسط ميكروارگانيزم60علفكش در خاك كمتر از 
 . شود
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 : يتسفوينحوه انتخابي عمل كردن گال
گاليفوسيت يك علفكش عمومي است و در شرايط خاص با كنترل و محافظت 

همچنين . )1385محمدعليزاده، (توان از آن به عنوان يك علفكش انتخابي استفاه كرد مي
توان خاصيت  اگر از اين علفكش، پيش از كاشت محصول اصلي استفاده كرد مي

 عمده روش انتخابي عمل كردن اين علفكش، انتقال ژنهاي مقاومت. اشتخابي دتان
 ( سالمونالاولين بار ژن مقاومت را از باكتري. علفكش، به گياهان زراعي است

Salmonella  ( جدا كردند و به گياهان زراعي همچون سويا، كلزا، ذرت و تنباكو انتقال
 . شدندمحصوالت زراعيدادند و باعث انتخابي عمل كردن اين علفكش در 

 : علفكش هاي شبه اكسين
د و در سه گروه عمده تقسيم بندي نهاي رشد هست اين گروه از علفكش ها، از بازدارنده

 : شوند مي
 : ها فنوكسي كربوكسيليك-1

2,4-D     و       MCPA    2,4,5      و-T 
 ميكوپروپ   و   ديكلوپروپ   و   فنوپروپ

 )نوتورد(، پيكلورام)لونترول(ليد كلوپيرا: ها پيريدين-2
براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ به كار  كه دايكمبا: بنزوئيك اسيدها-3
 ، ))TBA-2,3,6كلدامين و (رود مي
 مراك كلوراك و كوئين كوئينن: كوپينولين كربوكسيليك اسيدها-4

 : ها فنوكسي كربوكسيليك
 در امريكا شروع به توسعه پيدا 1942از جمله علفكش هاي هورموني هستند و در سال 

اين گروه از علفكش ها . اين كار، در آن زمان باعث انقالبي در توليد غالت شد. كردند
از مهمترين . كنند علف هاي هرز يكساله و چند ساله پهن برگ را در غالت كنترل مي

داليل تحمل غالت به اين گروه علفكش ها، تجزيه سريع و غيرقابل برگشت مواد 
موسوي و ) (2003گرهارد و چريستنس، (ي و تبديل آن ها به مواد غيرسمي استسم

روند و  اين علفكش ها عمدتاً روي اندامهاي هوايي گياهان به كار مي. )1384همكاران،
توان  البته اين علفكش ها را در خاك هم مي. كنند در سيمپالست گياهان حركت مي

از .  ريشه محدود استزاما انتقال آن ها امصرف كرد و از ريشه هم قابل جذب هستند 
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توان نام   را ميDB-2,4 و MCPB ،2,4-D و MCPA به نتوا علفكش هاي اين گروه مي
هاي تشكيل دهنده زنجيره  تفاوت بين علفكش هاي فنوكسي بر اساس تعداد كربن. برد

 كلر هاي ها در حلقه بنزني به جاي اتم وت در نوع جايگزيناآليفاتيك و همچنين تف
 . است

 : نحوه عمل
با اختالل در ساخت و فعاليت اسيدهاي نوكلئيك و  گروه از علفكش ها اين

همچنين اختالل در انتقال مواد درون گياه و با افزايش بيش از حد تقسيم سلولي 
 . شوند موجب از بين رفتن گياهان مي

 : عالئم
ش اوليه گياهچه چند و همچنين پيچ) اپي ناستي( ها انحناء ساقه و آويختگي برگ

اين علفكش ها ظرف . از عالئم تاثير اين علفكش ها مي باشدساعت پس از سمپاشي 
اين علفكش ها در خاك توسط . شوند چند هفته و به آهستگي باعث مرگ گياه مي

گرهارد و  (شوند و نيمه عمر كمي در خاك دارند ها تجزيه مي ميكروارگانيزم
 .)2003چريستنس، 
 :  كردننحوه فرموله
البته . شود  و پتاسيم فرموله ميم به صورت نمكهاي آمونيوم، سديD-2,4 المثبراي 
2,4-D دي متيل امين، ايزوپروپيل آمين، : در ايران( شود ورت آمين هم فرموله ميص به

اتيل . ( را فرموله كردD-2,4توان  هم مي همچنين به صورت استر) تري اتانول آمين
 ) اتيل استرر، بوتوكسياستر، ايزوپروپيل است

 :D-2,4هاي استري و آمين  تفاوت فرم
 از كوتيكول گياه يجذب بهتر لذا اين فرم در چربي محلول است: فرم استري

تبخير . اين فرم كنترل بهتري مي دهد. شوند ها به راحتي شسته نمي از سطح برگ. داريم
 .فرم استري زياد است

. گيرد جذب كوتيكولي به سختي صورت ميلذا اين فرم در آب محلول است : فرم آمين
احتمال تركيب . ميزان تبخير اين فرم كم است. شود از سطح برگ به آساني شسته مي

، بحث D-2,4در مورد علفكش . شدن اين فرم با امالح در آبهاي سخت وجود دارد
Drift2,4بعضي اوقات ذرات معلق .  فوق العاده اهميت دارد-D ي  متر500  تا فاصله
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منتقل شده و در صورت برخورد با محصوالت حساس مانند درختان مو، احتمال به 
 .وجود آمدن خسارتهاي سنگين وجود دارد

 تازتبازدارنده گلوتامين سن
 علفكشي غيرانتخابي و تماسي

 .شود هاي خاكستري سفيدي است كه سريع ظاهر مي عالئم خسارت آن لكه
 .كند رل نميعلف هاي هرز چندساله را به خوبي كنت

وارد بازار شده كه ) باستا(مونيوم آفوزينت ياز اين خانواده فقط يك علفكش به نام گال
گلوتامين سنتتاز در اسيميالسيون نيتروژن غيرآلي به تمامي . آن هم غيرانتخابي است

اشكال  عمل گلوتامين سنتتاز در گياهان تبديل آمونياك به. دارد آلي آن دخالت اشكال
عمل گلوتامين سنتتاز در تبديل نيتروژن غيرآلي به آلي آن را به هدفي براي . آلي است

تواند عامل مرگ  البته، توقف رشد نمي. جلوگيري از رشد گياهان تبديل كرده است
ه كرد، كه قطعاً در رتوان به بازيابي نيتروژن تنفس نوري اشا  ميGsاز كاركردهاي . باشد

 . كوتاه مدت براي گياه حياتي است
 : شيميايي–هاي فيزيكي  ويژگي 

اين علفكش فرار . گاليفوزينت حالليت بااليي در آب دارد و اسيد ضعيف است
البته فعاليت . شود وتحرك آن در خاك باالست گاليفوزينت كمتر جذب خاك مي.نيست

پايداري  رو شود و از اين هاي خاك موجب تجزيه سريع اين علفكش مي ميكروارگانيزم
اي  اين علفكش ابتدا در گونه. محدود و پتانسيل آبشويي آن نيز كم است آن در خاك

 .شود باكتري يافت شد ولي اكنون به صورت مصنوعي ساخته مي
 :جلوگيري از گلوتامين سنتاز

 كه آنزيم آسيميالسيون  نيتروژن معدني (Gs)گاليفوزينت به آنزيم گلوتامين سنتاز 
گلوتامين سنتاز كه  زينت در محل پيوند آنزيمگاليفو. شود است، متصل مي) آمونياك(

اين پيوند برگشت . شود كند، متصل مي در حالت طبيعي گلوتامات آن را اشغال مي
مرگ گياه پس از مصرف  ابتدا تصور بر اين بود كه تجمع آمونياك عامل. ناپذير است

علت گاليفوزينت است در صورتي كه بعداً مشخص شد كه تجمع آمونياك به تنهايي 
وكسيالت بازدارنده كه است كه گليدتحقيقات نشان دا. مرگ گياهان تيمار شده نيست

Rubiscoهاي تاريكي فتوسنتز است، پس از كاربرد  ، كه آنزيم كليدي در واكنش
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ناشي از مصرف اين  رسد كه عالئم به نظر مي.كند گاليفوزينت در گياه تجمع پيدا مي
هاي سمي اكسيژن است كه البته اين  يد راديكالعلفكش به دليل توقف فتوسنتز و تول
 .موضوع هنوز به خوبي روشن نيست

 : جذب و انتقال
شود و اسيد ضعيفي است، لذا  از آنجا كه گاليفوزينت در آب به طور كامل حل مي

فعاليت  البته، چون. يابد هم در آوند چوبي و هم در آوند آبكش به خوبي انتقال مي
توقف سريع فتوسنتز و به هم خوردن استحكام سلول سريع اين علفكش باعث 

 . كند در واقع اين علفكش، انتقال خود را محدود مي. شود شود، انتقال آن محدود مي مي
 : متابوليسم و خاصيت انتخابي

تنوع زيادي در حساسيت  هرچند گاليفوزينت علفكش غيرانتخابي است، ولي
شود، ولي اين عمل   ت در گياه متابوليز ميگاليفوزين. ها نسبت به آن وجود دارد گونه

 .آنقدر سريع نيست كه مانع از پيامدهاي سمي آن شود
، برگرفته از نوعي باكتري، كه PATتحمل كلزا به علفكش گاليفوزينت به كمك ژن 

 . شود، حاصل شده است باعث افزايش سرعت تجزيه متابوليكي آن مي
 :سميت

 mg/kg نر و   وزن موشmg/kg 2270(سميت خوراكي گاليفوزينت كم است 
معموالً با . شود اين علفكش سبب التهاب پوستي خفيف مي)  وزن موش ماده1730

گذشت يك تا سه روز از مصرف گاليفوزينت، كلروز و پژمردگي و بعد از يك هفته 
عالئم ناشي از كاربرد اين علفكش در حضور نور شديد، . افتد نكروزه شدن، اتفاق مي

 .يابد تر توسعه مي خاك مرطوب سريعرطوبت و 
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  3 فصل خود آزمايي
 به چه موادي علفكش گفته مي شود؟ )1
  چيست؟Herbicide و Weed killer تفاوت  )2
 امروز مصرف علفكش ها چه مزايايي در كشاورزي دارد؟ )3
 گيرد؟طبقه بندي علفكش ها برچه اساسي صورت مي )4

 در پي خواهد داشت؟استفاده از علفكش ها چه خطرات زيست محيطي را  )5

 منظور از علفكش هاي دومنظوره چيست؟ )6

 گيرند؟علفكش هاي غير انتخابي، جهت چه منظوري بيشتر مورد استفاده قرار مي )7

 زمان مصرف علفكش، چه نقشي در انتخابي عمل نمودن آن دارد؟ )8

 هر علفكش معموالً چند نام دارد؟ )9

 رود؟به كار ميدر خريد و فروش و مصرف علفكش ها، كدام نام بيشتر  )10

 شود؟فرموالسيون علفكش ها به چه دليل انجام مي )11

 هاي محلول در آب چيست؟مزاياي فرموالسيون )12

 هاي محلول در چربي، سريع االثر هستند؟چرا فرموالسون )13

 رنگ شيري مختص كدام فرموالسيون است؟ )14
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