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   مقدمه -1
ــویا      ــاهی اســت  )Glycine max (س ــانواده ی ازیکــساله و خودگــشن   گی ــام نخــست  Fabacea  خ ــه مق ک

ــاهی در جهــان داراســت  ــامین روغــن گی ــومی آســیا بخــصوص منطقــه منچــوری، چــین و   .را در ت ــاه ب  ایــن گی
ــه وســیله اصــالحســال قبــل از مــیالد اهلــی شــده و 1100ژاپــن اســت کــه در حــدود   ــه  ب  طبیعــی و مــصنوعی ب

کــشت ســویای  درصــد ســطح زیر37بــا در دســت داشــتن اســتان گلــستان ). 8 (ر آمــده اســتشــکل امــروزی د
ــامین  65کــشور،  ــران را ت ــویای ای ــی درصــد س ــال     م ــه در س ــد ک ــیش از  1388کن ــه برداشــت ب ــق ب  130 موف

کاشــت ســویا در فــصل .)ورزیبخــش آمــار وب ســایت وزارت جهــاد کــشا (اســت هــزار تــن محــصول شــده  
علـف هـای هـرز از جملـه       ). 3(دسـاله هـستن     مـی شـود و اکثـر علـف هـای هـرز آن تابـستانه و یـک                    بهار انجـام  

رونـد کـه از طریـق تـداخل در رشـد و نمـو سـویا موجـب کـاهش                مل محـدود کننـده زیـستی بـه شـمار مـی            عوا
بــسته بــه تــراکم و گونــه ی . نماینــدعملکــرد کمــی وکیفــی دانــه شــده و در امــر برداشــت ایجــاد مزاحمــت مــی 

هــای هــرز در ســویا بــسیار  رت علــفخــسا. علــف هــرز رقیــب، میــزان کــاهش محــصول ســویا متفــاوت اســت 
ــه طــوریجــدی آمــده میــانگین افــت عملکــرد ســویا در ازای تــراکم یــک  کــه در تحقیقــات بــه عمــل  اســت ب

ــا     ــع از صــفر ت ــر مرب ــرز در مت ــه علــف ه ــشت 30بوت ــده و در بی ــراکم ممکــن   درصــد گــزارش ش رین ســطوح ت
ــه     ــصادی ب ــسارت اقت ــن خ ــت ای ــد  80اس ــز برس ــد نی ــل   ).2( درص ــشور برزی ــا 13از ک ــاهش  89 ت ــد ک  درص

 نــشان مــی اتگزارشــهمچنــین  ).5(عملکــرد ســویا در اثــر عــدم کنتــرل علــف هــای هــرز گــزارش شــده اســت 
 درصــد 65 تــا 41مربــع بــسته بــه نــوع گونــه،  بوتــه درمتر25هــرز پهــن بــرگ بــا تــراکم هــای  د کــه علــفنــده

هـای هـرز باریـک بـرگ و چنـد سـاله بـا همـین تـراکم بـه            علـف  سـویا را سـبب مـی شـوند و         کاهش عملکـرد  
ــب  ــا 15ترتی ــا 29 درصــد و41 ت ــن محــصول را   49 ت ــرد ای ــاهش عملک ــ   درصــد ک ــد داش ــال خواهن ــه دنب  تب

)15 .(  
  توسعه فلور علف های هرز -2
گیاهــان محــسوب رین عوامــل عــدم کنتــرل ایــن  از مهمتــهــای هــرز و قــدرت توســعه آنهــا پــراکنش علــف     

ی هــاهــای جدیــد، ســازگاریموجــود در یــک منطقــه در نتیجــه ظهورگونــه هــای هــرز فلــور علــف .مــی شــود
ــه ــیندرون گون ــات       ای و همچن ــان عملی ــن می ــده و از ای ــر ش ــتخوش تغیی ــف دس ــی مختل ــات زراع ــام عملی انج

شــرایطی  اثــر فعالیــت هــای انــسان،در. )6(درعلــف هــای هــرز داجمعیــت زراعــی تــاثیر بــه ســزایی در پویــایی 
د و گـسترش    شـرایط قـادر بـه رشـ       گیـاهی بـا تحمـل آن         برخـی گونـه هـای         ی شـود کـه ممکـن اسـت        ایجاد مـ  

دو نکتــه  در ایــن تعریــف .در نتیجــه خــصوصیات علــف هــای هــرز را پیــدا کننــدســریع جمعیــت خــود باشــند و 
ــ   ــه چــشم مــی آی ــشتر ب ــن دبی ــ ؛ اول اینکــه ای ــه عن ــا ب ــه ه ــشار   گون ــی، در محــدوده انت ــاهی طبیع ــه گی وان جامع

 عملیــات زراعــی و مــدیریت گیاهــان زراعــی و علــف  و دوم اینکــه در نتیجــه تغییــرگیاهــان زراعــی مقــیم انــد؛
ک ورزی در عملیــات خــا .شــوندگیــاهی غالــب مــیبــر جامعــه) هــای هــرزعلــف (گونــه هــا هــای هــرز، ایــن 

کـه شـرایط نابـسامان      هـای هـرز دارد، زیـرا گونـه هـایی          لـف   گـسترش فلـور ع    در توسـعه و      مزارع نقـش مهمـی    
ــا     ــستگاه هــای طبیعــی را تحمــل کــرده و ب ــاوب زی ــاً شــرایط  ناشــی از تخریــب متن ــد، طبع آن ســازگار شــده ان
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ی گــستردهســوی دیگــر کــاربرد مــداوم و از .را بهتــر مــی پــسندند) مــزارع(کم بــر اراضــی دســتکاری شــده حــا
ابــل تــوجهی در فلــور علــف هــای هــرز در اراضــی زراعــی شــده  کــش هــا نیــز موجــب بــروز تغییــرات قعلــف

  .)1( تاس
    وقوع آنلو علتهاجم  یپدیده -3
ــف       ــاجم  عل ــرز مه ــود را       ه ــرو خ ــه قلم ــک منطق ــه ی ــا ورود ب ــه ب ــومی اســت ک ــر ب ــا غی ــومی ی ــه ای ب گون

ــسترش د ــد   گـ ــد میکنـ ــستی را تهدیـ ــوع زیـ ــصادی و   اده، تنـ ــامطلوب اقتـ ــدهای نـ ــب پیامـ و ورود آن موجـ
اجم بیــشتری دارنــد، کننــد، توانــایی تهــنــدامهای تکثیــری فراوانــی تولیــد مــیگیاهــانی کــه ا .گــردد مــیمحیطــی

ــه هاســت هــای منطقــه جدیــد، مهمتــرین عامــل تعیــین ک امــا احتمــاالً ویژگــی  .ننــده موفقیــت تهــاجم ایــن گون
م ی موفقیــت تهــاجگیــاهی بــا محــیط جدیــد اســت کــه مــشخص کننــده یاثــرات متقابــل ویژگــی هــای گونــه 

ــا داشــ . اســت بلــوغ  :هــای هــرز موفــق از جملــه تن ویژگــی هــایی مــشابه خــصوصیات علــف گیاهــان مهــاجم ب
) بـذر یـا انـدامهای رویـشی       (، طـول عمـر زیـاد        هـای رویـشی    سریع، تولید مثل فـراوان از طریـق بـذر و یـا انـدام              

ــودگی       ــب آل ــراکنش در قال ــه پ ــازگاری ب ــان، س ــراکنش در زم ــضمین پ ــرای ت ــذر ب ــذر در خــاک، خــواب ب ب
انـدازه گیاهـان زراعـی، سـاختارهای رویـشی بـا ذخیـره فـراوان                  بـه شـکل و     داشـتن بـذر هـایی     ،  گیاهان زراعـی  

ــوار        ــرایط دش ــذر در ش ــد ب ــاء و تولی ــاال و بق ــنتزی ب ــت فتوس ــذایی، ظرفی ــواد غ ــی م ــه  محیط ــاجم ب ــان ته امک
 ابتـدا توسـط انـسان    گونـه هـای مهـاجم   سیاری ازبـ . یابنـد مـی محیط های جدیـد و غلبـه بـر گونـه هـای بـومی را           

یــا زینتــی وارد یــک منطقــه شــدند چــون ایــن گیاهــان در بــسیاری از شــرایط محیطــی   باغبــانیو بــرای اهــداف 
ای اســت  عملیــات زراعــی در اکوسیــستم هــای گیاهــان زراعــی و بــاغی بــه گونــه  .پــا مــی گیرنــد بــه ســادگی

بـرای علـف هـای هـرز     . ی کننـد که آشیان هـای خـالی ایجـاد مـی کندکـه علـف هـای هـرز از آنهـا اسـتفاده مـ                 
ــد      ــی کن ــراهم م ــان را ف ــرای آن ــاجم ب ــان زراعــی اســت کــه فرصــت ته ــد گیاه ــاجم روش تولی ــات  .مه تحقیق

ــین،    ــه گــرم شــدن کــره زم ــشان مــی دهــد کــه شــرایط محیطــی از جمل ــزاین ش غلظــت دی اکــسید کــربن،   اف
  ).7( نیستافزایش ورود ازت، تغییرکاربری اراضی، نیز بر تهاجم علف های هرز بی تاثیر

   استان گلستانمزارع سویای فلور علف های هرز  -4
   تـرین   مـشخص شـده کـه مهـم       علف های هرز مزارع اسـتان گلـستان،           در زمینه فلور  طبق مطالعات انجام شده          

 Echinochloa(، سـوروف  )Cyperus rotundus( ارغـوانی اویـار سـالم  :  عبارتنـد از این مـزارع های هرز  علف

colonum( ــاج ــروس،  ت ــشیخ ــه )Amaranthus chlorostachys( وح ، )Abutilon theophrasti(، گاوپنب
 Euphorbia(و فرفیـون خوابیـده   ) Sorghum halepense(، قیاق )Physalis alkekengi(عروسک پشت پرده 

maculata) (9(.  
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   در مزارع سویای استان گلستانمعرفی گیاهان هرز مهاجم جدید -5
     از مـزارع سـویای اسـتان گلـستان بـه عمـل آمـد،               1386 - 88هـای   ای کـه در سـال     اهدههای مش  طی بررسی       

دو ، )Cucumis melo .var agrestis( های مهاجم خربـزه وحـشی  گونهی به وسیلهاین مزارع که گردیدمشخص
) Euphorbia maculata Euphorbia heterophylla,( و دوگونـه فرفیـون   ).Ipomoea spp( نیلـوفرپیچ گونـه  

  و  انـد  نبـوده   مـزارع   ایـن  علف هـای هـرز     فلور   ءجز بلگیاهان هرز در سال های ق     این .اندمورد هجوم قرار گرفته   
   .ه اندیافتانتشار  گلستانی استانبه طورگسترده دراکثر مزارع سویاتقریباً  و اضافه شده آن به اخیراً

عدم وجود منطقه وفراوان، سازگاری با شرایط اقلیمی تولید بذر های هرز علفبقای این  ازدالیل موفقیت و     
 مزارع سویا نقش به سزایی داشته کش مناسب جهت کنترل آنها می باشد که در گسترش و غالبیت آنها درعلف

   .استشرایط را برای مهاجم شدن آنها فراهم کرده  و
 آنهـا   کنتـرل  و ن گام در جهت مبـارزه      در واقع اولین و مهمتری     های هرز  این علف  پراکنششناخت بیولوژی و       

  :به قرار زیر استمذکور شرح خصوصیات علف های هرز  مهاجم  .محسوب می شود
  خربزه وحشی  یا خربزه آفریقایی -6

  Cucumis melo .var agrestis  :نام علمی
  Cucurbitaceae  :خانوادهنام 
     Wild musk melon, Wild melon, Senat seed :انگلیسینام 

  ریخت شناسی) 1-6   
 متـر مـی توانـد    5/1کـه تـا حـدود     باالرونده یا خوابیده ، به صورت    منشعببسیار است علفی،  گیاهیخربزه وحشی  

 بـه طـور      و به صـورت تخـم مرغـی تـا قلبـی شـکل             ها    برگ .های زبراست  ک کر دارای معموالً   آن ساقه. کندرشد
 1-6بـه طـول   هـا    دمبرگ. ندای زبر پوشیده شده ا    ه  توسط کرک  که )لوب  3-5دارای  ( می باشند   لوبدار مشخص
        هـای خیـار     گـل مـشابه   کـه   بـوده   بـه رنـگ زرد       و    تـایی  3 یـا    2 به ندرت    ،منفرد کوچک، ها   گل.هستند متر سانتی

گاهی به طور نامـشخص     ،  بودهشکل    بیضی  و میوه تقریباً سبز رنگ    .است متر  میلی 5 -10به طول  دم گل    .دنمی باش 
به رنـگ   عموماً رگه هایی     وبوده  متر    سانتی 7 حداکثر طول آن ،  است صاف و دارای کرک       آن  سطح  و سه وجهی 

 و دارای پوشـش     بـوده   ها کوچکتر  melonبذرهای این گیاه در مقایسه با سایر          .)14(دسبز تیره روی آن وجود دار     
  .باشدشهریورماه می اخر خرداد تا اواخر زمان گلدهی این گیاه از او .هستند) لیف مانند(رشته ای شکل 

                                    



٦ 
 

                                                 ساقه کرکدار  -2شکل                                           گیاه در مرحله گلدهی -1شکل               

                                   
  میوه خربزه وحشی و مقطع عرضی آن  -3شکل                                               

                                   
   و پراکنششناسییستز) 2-6
ــساله،   ــاهی اســت یک ــدگی یدوره گی ــدود آن زن ــر    روز 110-150 ح ــصل متغیی ــه ف ــه ب ــا توج ــه ب ــی اســت ک  م

ــاه متغییــرمیــوه هــا در هرتعــداد متوســط . باشــد ــوده گی  بــذر آن در هــر میــوه کــم مــی   مقــدارو)  عــدد 5 -15( ب
 روی یـک    )مـاده  -نـر (گلهـای دو جنـسی    هـای نـر و     یـک پایـه کـه گـل        -نـر  اسـت  خربـزه وحـشی گیـاهی     . باشد

ــاه قــرار دارنــد ــین زمــان  و گی ــوژیکی از نظــر  هــاظهــور آنب ــرای رشــد .) 12(دهــدرخ مــی ای وقفــهفنول ــاه ب  گی
بــا هــایی  و همچنــین خــاک) یرســ(هــای متوســط  یــا خــاک،) ســه ایشــنی یــا ما(هــای ســبک   بــه خــاکخــود

ــا   خــاک درایــن علــف هــرز.  نیــاز داردزهکــشی مناســب بــه  قلیــایییــا و  اســیدی، خنثــی  pH هــای مرطــوب ب
ــاه. خــوبی رشــد مــی کنــد  ــزه آفریقــایی نیــز شــهرت دارد  کــهایــن گی ــه خرب ســر منــاطق گرمــسیری  و ادر سر ، ب

 بــه نظــر مــی رســد از قــدیم کــشت مــی شــده ولــی جایگــاه بــومی   واســت پراکنــده شــده جهــان  گرمــسیرییمــهن
 قــاره آســیا احتمــاالً دومــین .آن ناشــناخته اســت و احتمــال مــی رود در ابتــدا از غــرب آفریقــا منــشاء گرفتــه باشــد

   . در آن رخ داده استخربزه وحشی جایگاهی است که تنوع گونه ای
  :پراکنش در استان گلستان) 3-6

ــزه وحــشی  ــواحی غربــی مثــل  مــزارع ســال اســت کــه در 5 الــی 4د حــدوخرب کردکــوی و شهرســتان ، ابتــدا در ن
ــل ســپس ــاطق مرکــزی مث ــتان  در من ــای  شهرس ــیگره ــاگــان و عل ــشاهده شــده اســت  آب ــوان   ود م ــه عن ــون ب اکن

   .است انتشار یافته استان مزارعاکثر تقریباً به طور گسترده در گیاهی مهاجم 
  :اهمیت اقتصادی)  4-6

طریق بذر انتشار یافته و با پیچیدن به دور بوته گیـاه سـویا بـه عنـوان                  است علفی و رونده که از     وحشی گیاهی   خربزه  
مقایسه با سایر گونـه      دراین گیاه   کمی در مورد    مطالعات بسیار  تاکنون. رود مزاحم برداشت به شمار می     علف هرزی 

 این گیـاه هـرز    در مورد میزان خسارتر کمیبسیا و اطالعات استبه عنوان علف هرز صورت گرفته melon های 
   .موجود می باشددر مزارع 

   مبارزههایروش) 5-6
   مکانیکیی مبارزه-1
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  وجین دستی) الف
 راهـی بـرای کنتـرل ایـن         به عنـوان  ) که امکان انجام آن هست    در کشت هایی  (استفاده از کولتیواتور   : کولتیواتور)ب

 .علف هرز توصیه می شود

  ی مبارزه زراع-2
ــف ــاوب کــشت ) ال ــودن   :تن ــشکل ب ــاطر م ــه خ ــرل ب ــرز   کنت ــاه  ه ــن گی ــرگ،    ای ــن ب ــی په در محــصوالت زراع

 .  برای کنترل این علف هرز توصیه می شود با زراعت هایی مثل برنج و ذرتتناوب استفاده از 

 آبیــاری زمــین قبــل از کاشــت و نیــز کمــی تــاخیر در تــاریخ کاشــت مــی توانــد تاحــدودی     :تــاریخ کاشــت) ب
  .شود علف هرز در طی مراحل خاک ورزی وآماده سازی بستر این وجب کاهش جمعیت م
   مبارزه شیمیایی-3

ــا مــصرف       ــار500 -750(کــش پرســوئیت علــفب ــه صــورت)  ســی ســی در هکت از کاشــت و قبــل از   بعــدب
ــبز ــدنس ــف) Pre- emergence( محــصول  ش ــازگران و عل ــار 2-5/2کــش ب ــر در هکت ــه )  لیت ــا 4در مرحل  6 ت

  .کردکنترل  مزرعه سویا این علف هرز راتوانتا حدودی میهرز برگی علف

           
  )Cucumis melo .var agrestis   (علف هرز خربزه وحشی -4شکل

  یا نیلوفر وحشی پیچنیلوفر -7
  .Ipomoea sp  :نام علمی
       Convolvulaceae :خانواده

   Morning glory,cypress vine:نام انگلیسی
  ریخت شناسی) 1-7

ســاقه گــرد آن بــه رنــگ ســبز روشــن تــا قرمــز    کــهرونــدهعلفــی و گیــاهی اســت  یــا نیلــوفر وحــشیپیچنیلــوفر
  دارای سیــستمگیــاه .هــای ســفید رنــگ پوشــیده شــده اســت  بــیش توســط کــرک  کــم وکــهمــی باشــد  تیــره 
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 3قــاً دارای عمی  در بعــضی گونــه هــابرگهــا متنــاوب، قلبــی شــکل،. مــی باشــد )taproot(ریــشه عمــودی اصــلی
 مــی یــا برجــسته، حاشــیه برگهــا صــاف و تــا انــدازه ای مــواج بــه صــورت دندانــه دارلــوب، در قــسمت قاعــده 

ــ ــل کــه طــول آن  . دنباش ــرگ کرکــدار و طوی ــرگ مــی باشــد  دمب ــدازه طــول ب ــه ان ــه   .گــاهی ب ــرگ هــای لپ ب
دهنــده از   ســاقه گــل.دارای بریــدگی هــای عمیــق انــد  معمــوالً پروانــه ای شــکل بــوده و ) کوتیلیــدون هــا(ای

  و درشــتهــاگــل.کنــد گــل تولیــد مــی1تــا 3  هــا گــسترش یافتــه و کــامالً کوتــاه بــود و حــدود  محــور بــرگ
قرمــز  بــنفش، آبــی، صــورتی و هــای متفــاوتی ازجملــه بــوده و در گونــه هــای مختلــف بــه رنــگ  قیفــی شــکل

طـول بـذرها    . ر مـی باشـد     بـذ  4-6شـود کـه حـاوی       ل تبـدیل بـه کپـسولی سـه خانـه ای مـی             گ هر .)13(دنمی باش 
  .متر می باشد  میلی3-4متر و عرض آنها   میلی5/3 -5

                                                
   برگ های متفاوت در نیلوفر پیچ-6شکل                              گیاهچه نیلوفر پیچ-5شکل        

                                      
   بذرهای نیلوفر پیچ-8شکل                           گیاه در مرحله تشکیل بذر-7شکل                                 

  و پراکنش زیست شناسی) 2-7
 بــذرها بــرای مــدت زمــان .دنــ از طریــق تولیــد بــذر انتــشارمی یابکــه و تابــستانه  یکــساله اســت معمــوالًیگیــاه     

ــده مــی ما  ــدطــوالنی در خــاک زن ــا و نن ــستان زم ــل تاب ــه گــرم شــدن    نی در اوای ــدمــی کــه خــاک شــروع ب ، کن
ــه ــدمــی   زنــی خــود را آغــازجوان ــی .کنن ــه زن ــد مــی جوان ــا عمــق توان ــشتر 10ت ــا بی ــز ســانتیمتری و ی  صــورت  نی

گیاهچـه هـا معمـوالً پـس از آبیـاری شـروع بـه رشـد مـی کننـد، امـا جوانـه زنـی گیـاه هنگـامی کـه سـطح                                   .گیردب
ــسیار خــ  ــز رخ مــی  خــاک ب ــین خــاک  .دهــدشک اســت نی ــابی و همچن ــا نیمــه آفت ــابی ی ــاه شــرایط آفت هــای   گی

 مهــر  اواخــر تــااواخــر خــردادزمــان گــل دهــی از . )13(مــی پــسندد بــرای رشــد بیــشتر مرطــوب و حاصــلخیز را 
ــد   ــی باش ــاه م ــنس د . م ــن ج ــیش از راای ــه       500ای ب ــسیری و نیم ــاطق گرم ــب من ــه در اغل ــد ک ــی باش ــه م  گون
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و در اکثــر بــوده  امریکــا بــومی جنــوب شــرقی نیلــوفر پــیچ  مــی رســدبــه نظــر .انــدانتــشار یافتــه   گرمــسیری جهــان
   . رویدمیحاشیه جاده ها  وهای بایر مزارع، زمین

  :پراکنش در استان گلستان) 3-7
ــستان       ــتان گل ــه ،در اس ــاوتدوگون ــوفرپیچ متف ــشت  از نیل ــستانهدر ک ــان    تاب ــزی گرگ ــواحی مرک ــشاهده  ن م

 کـه   1388 امـا در تابـستان سـال         ، اخیـر نیـز در منطقـه وجـود داشـته انـد              هـای  سـال  ه ایـن گونـه هـا طـی        شده، البتـ  
ایــن گیــاه بــه  .گذشــته بیــشتر بــود، طغیــان کــرده و کــشاورزان را بــه تکــاپو انداختنــدبارنــدگی نــسبت بــه ســالهای

ــی     ــاه زراع ــا گی ــت ب ــل رقاب ــه    ودلی ــستن بوت ــین شک ــاد  همچن ــا و ایج ــا  ه ــر روی آنه ــر ب ــرزی چت ــف ه ــه عل  ب
        . تبدیل شده است در مزارع سویای استان خسارت زا

                 
) 1 (  

                 
)2(  

  .Ipomoea spگونه های مختلف علف هرز نیلوفر پیچ-9شکل 
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  اهمیت اقتصادی) 4-7
 مناسـب   خاکآب وهوایی و  کشت می شوند اما تحت شرایط       اغلب به عنوان گیاهان زینتی     پیچگونه های نیلوفر       

به عنوان علف  این گیاه گونه های مختلفدر ایالت کالیفرنیا  . شوند  تبدیل سر می توانند به گیاهانی مزاحم و پردرد      
 یمحـصوالت  در    برداشـت  های هرز مزاحم   از علف و   دنمحسوب می شو  در محصوالت زراعی    مشکلی عمده    ،هرز
د باعـث کـاهش عملکـرد سـویا         نـ در متر مربع مـی توان      گیاه   2-8با تراکم    اناین گیاه  .سویا به شمار می روند     مانند
.  باعـث کـاهش عملکـرد سـویا گـردد          90 %   می توانـد تـا     انجمعیت های باالی  این گیاه     . شوند 25 -43%  معادل

 کاهش بازدهی محصول و     ،)lodging( باعث ایجاد حالت ورس    گونه های مختلف نیلوفر   رد،عالوه بر کاهش عملک   
   ).10(دمی شون در محصول برداشت شده،  و اضافی مواد خارجیافزایش

  مبارزههای  روش) 5-7
   مکانیکی ی مبارزه-1

  وجین دستی) الف
 بـرای   روشـی  بـه عنـوان   ) کـه امکـان انجـام آن وجـود دارد         ر کشت هایی  د(استفاده از کولتیواتور   : کولتیواتور)ب

 .کنترل این علف هرز توصیه می شود

   زراعی ی مبارزه-2
 اسـتفاده از   در محصوالت زراعی پهن برگ،       گیاه هرز نیلوفرپیچ  به خاطر مشکل بودن کنترل       :تناوب کشت ) الف
 .برای کنترل این علف هرز توصیه می شود با زراعت هایی مثل برنج و ذرت  تناوبروش

ی موجـب   کمی تاخیر در تـاریخ کاشـت مـی توانـد تاحـدود            آبیاری زمین قبل از کاشت و نیز       :تاریخ کاشت ) ب
  . علف هرز در طی مراحل خاک ورزی وآماده سازی بسترشود اینکاهش جمعیت

   مبارزه شیمیایی-3
 .گیـرد معموالً بـه خـوبی صـورت نمـی        های خاک مصرف ناپایدار بوده و        کش  با استفاده از علف    نیلوفرپیچکنترل  

 و بـرای بدسـت آوردن نتـایج          معموالً اثر بهتری روی گونه های مختلف نیلـوفر دارنـد           های پس رویشی  علف کش 
های پس رویشی    کش به صورت مخلوط با علف     ی خاک مصرف  کش ها   علف ، می توان از   رضایت بخش   و بهتر

 5/0 بـه میـزان      کـش پرسـوئیت   علفمصرف   طی انجام آزمایشات متعدد مشخص شده که         اخیراً ).10(استفاده نمود 
 سی سی در هکتـار بعـد   750یا ) Post- emergence(لیتر در هکتار بصورت پس از سبزشدن محصول و علف هرز 

  .کنترل نمایددر سویا هرز را تواند این علفتا حدودی می) Pre- emergence(از کاشت محصول
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   مزرعه آلوده به علف هرز نیلوفر پیچ-10                                               شکل   

                        
  ن خوابیده فرفیو-8

  Euphorbia maculata:نام علمی
 Euphorbiaceae:خانواده

  prostrate spurge ،  Spotted spurge :نام انگلیسی
  ریخت شناسی) 1-8

برگ ها به صورت متقابـل و بـه   .  می باشدیا روندهو به صورت خوابیده  که ، علفی  است گیاهی خوابیده   فرفیون     
معموالً لکه هایی بـه رنـگ قهـوه ای تـا قرمـز              . متر می باشند  سانتی1 – 1/ 5رض و ع  1 - 3رنگ سبز، به طول حدود      

 کوتاه بـا یـک گوشـوارک مجـزا و یـک       هر برگ دارای یک دمبرگ    . جود دارد  و  ها گبرگ مرکزی برگ   ر روی
 60توانـد تـا حـدود       که می مرکزی بوده این گیاه دارای سیستم ریشه      . اشدکوچک در قائده می ب    ی فلس مانند  زائده

، فقـط دارای پـرچم و       گل ها کوچک و بـه رنـگ سـفید مایـل بـه صـورتی               . سانتی متر در داخل خاک توسعه یابد      
 ند کوچکی که در محور برگ ها قرارگرفته انـد، ظـاهر           که به صورت مجتمع در فنجان های گل مان        مادگی هستند، 

هر سلول یا خانـه  . کمتر طول دارد سانتی متر یا   15/0میوه دارای یک کپسول بذری سه خانه ای است که           . شوندمی
                                                                                        .استمتر  سانتی1/0 به طول  محتوی یک بذر
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  در مرحله رویشی فرفیون خوابیده -11شکل 

                    
  در مرحله زایشی ابیدهفرفیون خو -12شکل 

  و پراکنش زیست شناسی) 2-8
بذرهای این گیاه کوچک    .  قادر است چندین هزار بذر تولید کند        آن ی که تنها یک بوته    کسالهگیاهی است ی       

ایـن  . بوده و می توانند در خاک به حالت خواب باقی بمانند تا وقتی که شرایط برای جوانه زنی آنها مساعد شـود                     
از آنجـایی کـه ایـن    .  درجه سانتی گراد جوانـه زنـی بهتـری دارد       24 -30ن در حرارت های تقریباً بین       گونه فرفیو 

می      سانتی متر مدفون 5/1علف هرز برای حداکثر جوانه زنی به نور احتیاج دارد، بذوری که در اعماق بیشتر از        
 هفتـه بـه     5 و گیاه می تواند در کمتر از         ده بو رشد زایشی این گیاه سریع    . شوند، به خوبی جوانه زنی نخواهند کرد      

ه مـی شـود و      کالیفرنیا دیـد  علف هرز در سراسر   این  .  فرفیون خوابیده بومی آمریکای شرقی است      .)11(بنشیندبذر  
  .برای اولین بار در ایران توسط ناصح و همکارانش گزارش گردید

  در استان گلستانپراکنش ) 3-8  
         در غـرب اسـتان گلـستان ظـاهر شـد، امـا بـه تـدریج شـدت               ابتدا   سال پیش    5دود  فرفیون خوابیده  ح   علف هرز        

  اکنون جـزء   آلودگی و وسعت آن افزایش یافت و تا مرز نواحی شرقی استان مثل آزاد شهر نیز گسترش پیدا کرد و                   
  .شودعلف های هرز مهم و مشکل ساز در مزارع سویای استان محسوب می
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  ادیاهمیت اقتص) 4-8
رجــه حــرارت بــین  دهنگامیکــهمــاه اوایــل اردیهــشت   مــزارع ســویادردر اســتان گلــستان، ایــن علــف هــرز      
 در اوایــل فــصل حالــت مــذکورعلــف هــرز . کنــد مــیشــروع بــه ظاهرشــدنگراد اســت،  درجــه ســانتی25 -30

طـوری کـه    کنـد بـه     ل سـویا رشـد عمـودی خـود را شـروع مـی              دارد، ولـی بعـد از رشـد کامـ          )Roset (خوابیده
دهــی دهــی ایــن گیــاه تقریبــاً بــا گــل گــل.کنــدو حالــت متــراکم و افراشــته پیــدا مــی ده یکــامالً ســویا را پوشــان

ــاین،  . ســویا همزمــان مــی باشــد  ــا کمب ــین هنگــام برداشــت محــصول ب ــاه همچن ــا  گی ــوده و برداشــت را ب ســبز ب
ــازد   ــی س ــرو م ــشکل روب ــز مــ     . م ــی نی ــفید رنگ ــیرابه س ــاه دارای ش ــه گی ــایی ک ــام  از آن ج ــد، در هنگ ی باش

ایــن علــف هــرز عــالوه برکــاهش محــصول باعــث کــاهش . برداشــت باعــث بــاال رفــتن رطوبــت بــذر مــی شــود
                                    ).4(گردد میکیفیت آن نیز 

   مبارزه هایوشر) 5-8
   مکانیکی ی مبارزه-1

  وجین دستی) الف
 راهی برای کنترل ایـن      به عنوان )  هایی که امکان انجام آن هست      در کشت (استفاده از کولتیواتور   : کولتیواتور)ب

 .علف هرز توصیه می شود

   زراعی ی مبارزه-2
 اسـتفاده از   به خاطر مشکل بودن کنترل فرفیون خوابیده در محصوالت زراعـی پهـن بـرگ،                  :تناوب کشت ) الف

 .صیه می شود  برای کنترل این علف هرز تو با زراعت هایی مثل برنج و ذرتتناوبروش 

 آبیاری زمین قبل از کاشت و نیز کمی تاخیر در تاریخ کاشـت مـی توانـد تاحـدودی موجـب            :تاریخ کاشت ) ب
  .کاهش جمعیت علف هرز در طی مراحل خاک ورزی وآماده سازی بسترشود

 : مبارزه شیمیایی-3
ــزارع          ــرز در مـ ــف هـ ــن علـ ــرل ایـ ــرای کنتـ ــویابـ ــصرفسـ ــش 5/0  مـ ــارعلف کـ ــر درهکتـ ــ  لیتـ سی اکـ

  .توصیه می شود پیش رویشی به صورت) گل(فلورفن
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  مزرعه آلوده به علف هرز فرفیون خوابیده -13شکل 

   فرفیونای گونه-9
  Euphorbia heterophylla :نام علمی     
   Euphorbiaceae :خانواده     

  ریخت شناسی) 1-9   
گیــاه ارتفــاع  . بــه رنــگ ســفید مــی باشــدی آن شــیرابهاســت کــهر شــیرابه دا وعلفــی گیاهــانایــن گیــاه جزء     

ــا 30از  ــر مــی باشــد  متر ســانتی100 ت ــشعب و در محــل گــره هــا   ،آن توخــالییســاقه .متغی ــا من ــدکی  ســاده ی ان
ــه دار ــرگ .اســتزاوی ــه ب ــن  ای خطــی وهــای لپ ــرگ هــای حقیقــی در ای ــه دارای شــکل هــای مختلــف ب  گون

بـرگ  . یـده انـد   نام) نـاجوربرگ (هتـروفیال    گونـه را  همـین دلیـل ایـن     بـه   سـت،   ا) سـرنیزه ای یـا بیـضوی       خطی،(
ــاالیی   ــاوب و بــرگ هــای ب ــایینی متن ــه صــورتهــای پ ــل مــی باشــد  ب ــز قاعــده معمــوالً  . متقاب ی دمبــرگ قرم

ــوه  .رنــگ اســت ــاه داری می ــوبی اســت کــه هنگــام رســیدن شــکوفا مــی شــود و    3ایــن گی ــذرهای ل میلــی 1 ب
  . می شودآن منتشرمتری یا بزرگتر از

  

   
  بند بند ساقه ی کرکدار و -16شکل   مرحله ی تشکیل میوه-15شکل   مرحله ی کوتلیدونی-14شکل
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( Euphorbia heterophylla ( فرفیون گونه ی هتروفیال علف هرز زمین آلوده به  -17شکل   

  و پراکنششناسی زیست  )2-9
د از جوانـه زنـی      عـ  هفتـه ب   3تـا    2عت رشـد آن زیـاد اسـت بـه طوریکـه طـی              سـر  سـاله کـه   ی است یـک   گیاه     
ــد  مــی ــا محــصول اصــلی رقابــت کنــد  ی ســویا را بپوشــاندســطح مزرعــهتوان ــاه .و ب ــه 30گی  روز پــس از جوان

 روز بعــد 25 تــا 20.شــود آن توســط حــشرات انجــام مــیدهــی رســیده و گــرده افــشانیزنــی بــه مرحلــه ی گــل
ــذرها مــی گــرده ــشانی ب ــیهر .رســند اف ــاه م ــد درگی ــشی  توان ــصل روی ــیش از طــول یــک ف ــد 4500ب ــذر تولی  ب
 جوانــه  بــذور بــرای . جوانــه زنــی کننــدگراد ســانتی درجــه25-35  بــذرها بــه آســانی مــی تواننــد در دمــای .کنــد

ــور ندارنــد و همچنــین   ــه ن ــاز ب حــدود تحــت شــرایط رطــوبتی م  و5/2 -10   هــای pH  مــی تواننــد درزنــی نی
تـر خواهـد      مختلـف کنتـرل علـف هـرز را مـشکل           اعمـاق توانـایی جوانـه زنـی ایـن گیـاه در            . جوانه زنـی کننـد    

ولــی اکنــون در منــاطق گرمــسیری و نیمــه ،  بــر مــی گــردداآمریکــگیــاه بــه منــاطق گرمــسیریایــن  اءمنــش .کــرد
  . انتشار داردی متر1400گرمسیری جهان از سطح دریا تا ارتفاع 

  : استان گلستانپراکنش در )3-9
ــه ایــن      ــونگون ــه ای جدیــد   فرفی ــوان گون ــه عن ــار   ب ــین ب ــرای اول ــستان   ازب گــزارش منطقــه شــرق اســتان گل

ــشترین  ــد و بی ــودگی گردی ــان   در آل ــتان گرگ ــراف شهرس ــی  (اط ــرخنکالته و تق ــه، س ــاطق مرزنکالت ــاد من ) آب
ــده اســت  ــشاهده ش ــرز  .م ــاه ه ــن گی ــق ازای ــر طری ــست   تکثی ــه گ ــق مزرع ــه عم ــذر ب ــدا  ب ــاد  رش پی ــرده وایج ک

  . به شمار می رودمزاحمت در برداشت وکاهش عملکرد محصول از خسارت آن
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   آلوده به علف هرز فرفیون مزرعه سویای -18    شکل                                           

                     
   همیت اقتصادیا) 4-9

ــر   ا      ــای ه ــف ه ــی از عل ــاه یک ــن گی ــی  ی ــصوالت زراع ــم در مح ــویاز مه ــه ، س ــشکر، پنب ــرنج و   ذرت، نی  ب
ــی شــود محــسوب  ــانی ا  .م ــده  گــستردگی طیــف میزب ــشان دهن ــرز ن ــن علــف ه ــاییی ــرای رشــد و آنی توان  ب

بیــشترین کــاهش محــصول توســط ایــن علــف  .کــشت مــی باشــدمختلــف رقابــت در محــیط هــا و سیــستم هــای 
 12و 8  بوتــه در متــر مربــع بــه مــدت8تــراکم بــا ســویا بــا  آنبطوریکــه ، تســهــرز در آمریکــا گــزارش شــده ا

ــه مقــدار  ترتیــب ســببه بــو در طــول فــصل زراعــی  هفتــه   . درصــد گردیــده اســت19،21کــاهش محــصول ب
ــراکم  ــابودی کامــل محــصول مــی   50ت ــع باعــث ن ــه در مترمرب ــر هنگــام ایــن علــف  . شــود بوت ــه زنــی دی  جوان

افــزایش محتــوای رطــوبتی دانــه ف شــدن بــذور ســویا وبب چــسبناک وکثیــهــرز حتــی بــا تــراکم بــسیار کــم ســ
  .دمی گرد

   مبارزه هایروش) 5-9
   مکانیکی ی مبارزه-1

  وجین دستی) الف
 راهی برای کنترل ایـن      به عنوان ) در کشت هایی که امکان انجام آن هست       (استفاده از کولتیواتور   : کولتیواتور)ب

 .علف هرز توصیه می شود

   زراعی ی مبارزه-2
روش اسـتفاده از     به خاطر مشکل بودن کنتـرل فرفیـون در محـصوالت زراعـی پهـن بـرگ،                    :وب کشت تنا) الف
 .  برای کنترل این علف هرز توصیه می شود با زراعت هایی مثل برنج و ذرتتناوب



١٧ 
 

 آبیاری زمین قبل از کاشت و نیز کمی تاخیر در تاریخ کاشـت مـی توانـد تاحـدودی موجـب            :تاریخ کاشت ) ب
  . علف هرز در طی مراحل خاک ورزی وآماده سازی بسترشودکاهش جمعیت

  مبارزه شیمیایی-3
 یـه   لیتـر در هکتـار     5/0میـزان   پرسـوئیت بـه      مصرف  علـف کـش        برای کنترل این علف هرز در مزارع سویا            

 5/0 گـل بـه میـزان     و همچنین مصرف علف کـش )pre- emergence(صورت بعد از کاشت و قبل از سبز شدن 
میتـوان تـا حـدودی آنـرا کنتـرل        )pre- emergence( به صورت بعد از کاشت و قبل از سبز شـدن ر هکتار لیتر د
  .نمایید

  
*******************************************************  

  
  : مورد استفادهمنابع -10

شارات دانشگاه انت). ترجمه(پویایی جمعیت علف های هرز. 1385. ، رحیمیان مشهدی، ح.آقاعلیخانی، م -1
 . ص432. تهران

ی خشک  کنترل بر ترکیب گونه ای و تجمع مادهیتاثیر طول دوره. 1384 .، کریمی نژاد، ر.آقاعلیخانی، م -2
 43ص . مجموعه مقاالت اولین همایش علوم علف های هرز ایران). Glycine max(علف های هرز سویا 

وقوع بیماری پوسیدگی ذغالی در علف های هرز . 1388 . ا میرزا حسینیان،،.ع . ، آقاجانی، م.ر. احمدی، م -3
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