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 مديريت علف هاي هرز در باغات چاي

 )دمتزاي عَُ٘ عَف ٛزس( ّحْديتٜيٚ: ّحْدخ٘اد ىٌ

-علفاص ًظش ػالهتي فَايذ صيادي داسد. دًياػت مِ دس  تشيي ًَؿيذًيٍ اسصاى تشيي هتذاٍلاص يني زاي      

ّاي ّشص تشاي علف مٌذ.هي مٌذ ٍ دس اعوال تـش دخالت هي اًؼاى سؿذ هيلّشص گياّي اػت مِ تشخالف 

مٌٌذ. قاتت تيـتش اػت( تا زاي سقاتت هيّا خَاى ّؼتٌذ سهَاد غزايي ٍ ًَس )صهاًي مِ تَتِ دسيافت آب،

اب دس ، ٍخَد دٍسُ خَّاي تنثيشؿًَذُ سٍيـيٍ گاّي داؿتي اًذام ّاي ّشص تِ دليل تَليذ تزس فشاٍاىعلف

 اي داسًذ.اسي تا ؿشايط هحيط اّويت ٍيظُاصگهاًي تِ هذت طَالًي ٍ ػتزس، حفظ قَُ ًاهيِ ٍ صًذُ

عثاستٌذ  )دسصَست عذم مٌتشل هٌاػة علف ّشص( ّاي ّشص دس تاغات زايهـنالت ًاؿي اص خؼاست علف    

 اص: 

)خلَگيشي  تِ دليل سقاتت تا زاي دس دسيافت ًَس، آب ٍ هَاد غزايي ماّؾ عولنشد تشه ػثض زاي .1

 دّي تَتِ زاي ٍ تَػعِ آى(اص ؿاخِ

َدگي )آل ٍسي ؿذىآّاي سٍيـي ٍ صايـي دس تشه ػثض زاي ٍ فشماّؾ ميفيت تِ دليل ٍخَد اًذام .2

  ٍ...  ، ًيتاخشيضي گٌذهل، هاًٌذ ّفت تٌذ، تشؿل، ػشخغ، ّشص دس تشه ػثض زاي(تِ علف

)افضايؾ سطَتت دس اطشاف تَتِ ٍ ايداد  پٌاّگاُ ٍ اؿاعِ عاهل آفت ٍ تيواسي تِ عٌَاى هيضتاى ٍاػط .3

 ؿشايط هٌاػة سؿذي آفت ٍ تيواسي(

مشدى ٍ تذ هٌظش ، مَدپاؿي، آتياسيٍسي موتش دس تشداؿت()تْشُايداد هضاحوت دس تشداؿت هحصَل .4

 ّاي تَليذًتيدِ افضايؾ ّضيٌٍِ دس  دسٍى ٍ حاؿيِ تاغ
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ّ٘قعيت  ،ٛز ّٖطقٚ ٗ در دّا( ٗ )اعِ اس تارٕدىي ضزايط آب ٗ ٛ٘ايي اس تاتعي ّيشآ خسارت عَف ٛزس عْدتاً

)اعِ اس إ٘اع ٛزس داضتٔ ت٘تٚ چاي ٗ فاصَٚ تئ رديف ٕ٘ع مطت چاي ،م٘ٛپايٚ ٗ خَيٚدر ّٖاطق  تاغقزارىيزي 

ٛاي ٛزس در سإًح٘ٙ ّديزيت عَف ٛزس،ٕ٘ع ىٕ٘ٚ عَف، ساسي چاي(رديف ت٘تٚ ٛاي چاي ٗ در مٌ ت٘تٚ ٗ رٗي

  است. ٗ... ٗ آتياري ّثٌ ّديزيت مارتزد م٘دٛا ضزايط ّديزيت عّْ٘ي ىذضتٚ، ّساحت تاغ چاي،

ّشص هؼتعذ تشاي ّدَم ٍ گؼتشؽ علف ،تشّايي تا آتياسي ٍ مَددّي هٌظنتش ّوسٌيي صهييّاي غٌيصهيي

ؽ خؼاست ٍ آلَدگي ٍ گؼتش تاؿذ.تِ هذيشيت دقيق تش ٍ تِ سٍصتش هيًؼثت تِ صهيي ّاي فقيشتش تَدُ ٍ ًياص 

ّاي خَاى تا دٍ ػال قثل اص تؼتِ ؿذى تاج پَؿؾ)ماًَپي( ٍ دس ّاي زاي دس تَتِدس ًتيدِ آػية تِ تَتِ

ّاي ّاي ّشص دس تَتِاي عذم مٌتشل علفّفتِ 11يل دٍسُ  ػال ؿذيذتش اػت. 4تا  3طَل دٍسُ ّشع 

  اػت. خَاى زاي تشاي اص تيي سفتي ٍ افت ؿذيذ عولنشد مافي

 ماستشد داسد: ايشاى ّاي ّشص يل ػالِ ٍ زٌذ ػالِ دس تاغات زايعلف غيشؿيويايي سٍؽ تشاي هذيشيت ػِ

، دسٍ ٍ قطع يا مٌذى هثل ؿخن عوليات خاك ٍسصيهثاسصُ هناًيني )ٍخيي علف ّشص تِ ٍػيلِ  .1

 (ٍ... ميعلف دػت، زٌگل، فَما، داع،علف ّشص تا 

ّاي دس تيي سديف ٍ تقاياي گياّي ٍ يا هالر ، موپَػتپَؿـي مٌتشل صساعي اػتفادُ اص گياّاى .2

 صدى علف ّشصخْت خلَگيشي اص سؿذ ٍ خَاًِ مـت

 (ّشصتيؾ اص يل يا زٌذ سٍؽ هذيشيت علفاػتفادُ هثاسصُ تلفيقي ) .3

 

زاي ّاي ّشص دس تاغات سٍؽ هذيشيت علفتشيي ٍ اهيتشيي ػادُاص ّا يشيت اػتفادُ اص دػت ٍ يا علف ميهذ

اًدام ؿَد سٍؽ اهٌي تشاي اص تيي تشدى علف هْيا تَدى ماسگش  دس صَستتاؿذ مِ اگش دس صهاى هٌاػة هي

ص اػتفادُ ا تَاى ًتايح هطلَتي تِ دػت آٍسد.تَدى هحصَل ّن هي )ػالن(ّاي ّشص اػت ٍ اص ًظش اسگاًيل
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ّشص صياد ّايي مِ تشامن علفٍ هناى ّاي ّشص زَتي ٍ تلٌذًذ تشاي علفتَاداع ٍ ٍػايل تشًذُ ديگش ًيض هي

ّاي صيش ًي تا حذ صيادي تاعث مٌتشل اًذامصؿخن ٍ زٌگل تا دػت قاتل حزف ًيؼتٌذ اػتفادُ ؿَد. ٍ اػت

 ؿَد. ّاي ّشص زٌذػالِ هيصهيٌي ٍ خوع آٍسي علف

 ٛاي عَْياتدرصد مٌ ٛشيٖٚ 01تا  01ٛاي ٛزس چاي حدٗد مٖي  ٗ ّثارسٙ تا عَفٛشيٖٚ عَف

  .سراعي در چاي است

ٛفت تٖد،  ، ساس ٗاش،سرد ت٘آ تٚ اٗيارسالُٛزس ينساٍٚ دييز در تاغات چاي ّيٛاي اس عَف

، سَْٚ، تاج خزٗس، دُ رٗتاٛيتزضل، ضثدر تزضل، ىشٕٚ سفيد، ىشٕٚ، آماٍيفا، تاخزيشي سياٙ، 

صهاًي مِ ٗ... ٕاُ تزد.  پيزتٜارك عَف چْٖي، ،، تارٖٛوينساٍٚ ٗ ّعٍْ٘ي تزّٗ٘س، س٘رٗف، درّٖٚ

 ّشص دس ػطحًَس ٍ سطَتت ٍ گشها تشاي تزس علفؿَد فضاي مافي تشاي عثَس تش، موشتش اًدام هيّشع مف

شص ؿذُ ٍ گاّي طغياى سؿذ ٍ ؿَد ٍ تاعث ؿنؼتي خَاب تزس علف ّخاك ٍ اليِ صيشػطحي خاك هْيا هي

دس ايي هشحلِ تؼياسي اص علف ّاي ّشص ينؼالِ اص  صًي علف ّشص هختلف دس ايي هشحلِ سا ؿاّذ ّؼتين.خَاًِ

تَاًذ تا ؿَد مِ مٌذى آًْا تا دػت هيتؼياس صيادي مشدُ ٍ هـنل ػاص هي خولِ علف گٌذهي يا پَپي سؿذ

 ّشص سا مٌتشل مٌذ.دسصذ ايي علف 09

تاتؼتاًِ  ينساٍٚ اٍاخش اػفٌذ، فشٍسديي، اسديثْـت ٍ خشداد تْتشيي صهاى تشاي هذيشيت هٌاػة علف ّشص

ات ٍخيي اػفٌذ اًدام ؿَد ٍ ٍقفِ دس عولي تِ هَقع ّا عوليات تايؼتيتاؿذ. تِ عثاستي دس طَل ايي هاُهي

مٌٌذ. ّاي ّشص ينؼالِ ّضيٌِ ٍخيي سا دس فشٍديي ٍ اسديثْـت دٍ تشاتش ؿَد تؼياسي اص علفهاُ تاعث هي

ي هٌاػة تَدُ ٍ دس صهاى هٌاػة دس تاغات زا ناًينيٍ عوليات ه ٍخيي ،ّاي ّشص ينؼالِتشاي هذيشيت علف

ّاي ّشص دس خاك دس اثش سيضؽ تزس ايي علف ٍ اص ّدَم تاًل تزستَاًذ اص تِ تزس سفتي آًْا خلَگيشي ؿَد هي

 ص ايي هْواًاى ًاخَاًذُ دٍسي مشددسصذ هي تَاى ا 09هتَقف ؿذُ ٍ دس طَل زٌذػال هذيشيت صحيح تا 

ٛاي ٛزس ينساٍٚ خَ٘ىيزي اس تٚ تذر رفتٔ يزإٚ در ّديزيت عَفرٗش ٛاي پيطييني اس )

  .(إٜٓاست

 Calystegia)چلپي ٛاي عثارتٖد اس ىٕ٘ٚ در تاغات چاي چٖدساٍٚ ٗ دائْي اس عَف ٛاي ٛزس 

sepium; Convolvulus arvensis)تْطل ، (Rubus hyrcanus)سزخاب ، (Phytolacca 

ammericana)، تزه تيدي (Tradescantia fluminensis; Commelina spp)، عَف چاي (Hypericum 

calycinum)تٖدٗاش خطني سي ٗ آتشي ، (Paspalum spp)، آقطي (Sambucus ebulus)سزخس ، 

 (پٖدٚ تزه، پٖح إيطتي)(Cardaria draba) ، اسَّل(Pteris Genomics) عقاتي ٗ دٗپايٚ
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(Digitaria sanguinalis) ...ٗ تسياري اس ، تزضل در . ىستزش عَف ٛاي ٛزس سزخاب مٍ٘ي

 Oplismenus) پيچل در مٌ ّٖاطق چاي خيش  ٗ ارسٓ خٖيَي چاي خيش،ضٜزستآ ٛاي 

compositum)  در ّٖاطق م٘ٛپايٚ اي اس ّطنالت عْدٙ عَف  )خإ٘ادٙ ماَّيٖياسٚ( ٗ تزه تيدي

 است. در چاي ٛاي ٛزس

)تنشاس هثاسصُ هناًيني ٍ اػتفادُ اص دػت ٍ يا علف مي زٌذ تاس  چٖدساٍٚدس هذيشيت علف ّاي ّشص 

دس  ّشص اص ؿاخ ٍ تشه تا سيـِ اًدام هي ؿَد.ل علف مٌي ٍ تشداؿت مل اًذام علفدس طَل ػاعوليات( 

ّاي ميآرس هاُ تا دػت، داع، زٌگل ٍ علفػالي مِ قشاس اػت تاغ سا ّشع مٌين قثل اص ّشع دس آتاى ٍ 

ّاي ّشص تِ دليل هشطَب تَدى صهيي ٍ سيـِ علفّاي سٍيـي ٍ صايـي ٍ حتي تِ مٌذى اًذامديگش اقذام 

. تعذ اص ّاي ّشص زٌذ ػالِ خَاّذ ؿذ()ؿخن تا حذ صيادي تاعث هذيشيت علف ساحتي دس مٌذُ ؿذى گشدد

ذُ ّاي اًتْايي علف قطع ؿذُ ٍ قؼوت ّاي پاييٌي دس ٍخيي قاتل هـاّّشع مف تش يا موشتش  قؼوت

ميفي ماس مشدى ماسگشاى تشاي  ًظاست هؼتقين ٍمٌذ. سا دٍزٌذاى هي ًثَدُ ٍ دس فصل تْاس ّدَم علف ّشص

تش اص صهاًي اػت مِ تِ صشفِ تش ٍ هقشٍىسيـِ گياّاى زٌذ ػالِ تؼياس هْن ّاي َّايي ٍآٍسي اًذامخوع

ل تيـتش تِ تنثيش آى هي مٌين. ّشص موؿذُ ٍلي گاّي تا قطع ًاهٌاػة علففقط تِ ظاّش علف ّشص مٌذُ 

ّاي تنثيش ؿًَذُ آًْا تَاى دفي ؿًَذ تا اًذام يا آٍسيخوع خاسج اص تاغ ّاي ّشص دس هناًيتعذ اص آى علف

تاصياتي ٍ تَليذ گياُ خذيذ سا ًذاؿتِ تاؿٌذ. تؼياسي اص علف ّاي ّشص حتي قثل اص سػيذى تزسؿاى اگش مٌذُ 

ايداد مٌٌذ ٍ دس اثش خوع آٍسي ًنشدى ايي علف ّاي ّشص تاًل تزس ٍ تاًل ؿًَذ هي تَاًٌذ سػيذگي تزس 

ّاي شص زٌذ ػالِ تِ دليل تَليذ اًذامتا تَخِ تِ اّويت علف ّاي ّ خَاًِ دس خاك تؼياس صياد خَاّذ ؿذ.

ُ ٍ سٍيـي تَليذ هثل، هوني اػت تنِ ّايي اص سيضٍم يا اػتَلي ٍ غذُ اص طشيق هثاسصُ هناًيني تنِ تنِ ؿذ

تعذاد دفعات علف زيٌي ٍ علف مٌي دس  خَد تاعث تنثيش تيـتش ايي علف ّاي ّشص تداي مٌتشل آًْا گشدد.

ّساٍٚ عَف ٛزس إٓقدر در تاغات چاي اْٛيت دارد مٚ در ص٘رت عدُ رٗش  تاغات خَاى تيـتش اػت.

ا درصدي تزه سثش چاي ر 01تا  01ٛاي ّٖاسة ّديزيت عَف ٛزس ّْنٔ است ماٛص عَْنزد 

  تاعث ىزدد.
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ّاي مـت خْت خلَگيشي اص دس تيي سديف )تشه دسختاى، تقاياي زاي، مَد ػثض ٍ...( هالر ٍ تقاياي گياّي

ٍي ػطح صهيي خصَصا صهاًي مِ سؿذ ٍ خَاًِ صدى علف ّشص تاثيش تؼضايي داسد. هالر تا ػايِ اًذاصي تش س

اػت ٍ اص سؿذ علف ّشص خلَگيشي هي مٌذ. اص ّاي زاي خَاى ّؼتٌذ ٍ يا ّشع ؿذُ اًذ تؼياس هَثش تَتِ

هضاياي هالر هي تَاى تِ تَقف سٍاًاب ػطحي، تَقف ٍ ماّؾ سؿذ علف ّاي ّشص، خلَگيشي اص فشػايؾ 

 خاك ٍ حفظ ؿشايط حاصلخيضي خاك ٍ حفاظت اص سطَتت خاك ٍ... سا هي تَاى ًام تشد.

ّا عليِ علف ّاي ّشص ينؼالِ ٍ اص قاسذ ّا ٍ تامتشيهثل اػتفادُ صيؼتي  اػتفادُ اص هَاددس هثاسصُ تيَلَطيل 

تَاًذ دس هذيشيت خذيذ علف ّشص هي)خصَصا علف ّاي ّشص ػوح ّواًٌذ پيسل ٍ توـل ٍ...( زٌذ ػالِ 

ػَػل تشگخَاس دس پامؼتاى اص عَاهل  ّشص زاي داؿتِ تاؿذ هثالًًقؾ هَثشي دس مٌتشل غيشؿيويايي علف

 تاؿذ.پيسل هي شل تيَلَطيل سٍي علف ّشصمٌت
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در پايآ ّثارسٙ صحيح سّستإٚ، تٜارٙ ٗ تاتستإٚ اىز در سٚ ساً ّت٘اٍي إداُ ض٘د ماٛص 

ساً تٚ ساً تعد آٓ  ي ّديزيتٛادرصد خ٘اٛيِ داضت ٗ ٛشيٖٚ 50اس  خْعيت عَف ٛزس تيص

 ماٛص ّي ياتد.

 در يل داضت خ٘ب، يل تزداضت خ٘ب خ٘اٛيِ داضت....

 


