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  مقدمه
برخی از  کاران يچا ،تحقیقاتیهاي اجراي پروژه براي شده انجامهاي بازدید یروپ 1398در بهار و تابستان سال 

کنون  که تا کردندمیو عنوان  هداشتهاي خود گالیه در باغ از وجود نوعی گیاهروستاهاي شهرستان املش 
 انجام )2 یرتصوو  1 یرتصو(هاي موجود بازدید از باغ طی درخواست کشاورزان. اندموفق به کنترل آن نشده

 ؛در برگرفتهکل سطح بوته را  مواقع،چینی را اشغال کرده و در برخی مشاهده شد که این گیاه سطح برگو 
کارشناسان پهنه ، لهامسبودن این اهمیت  حائزبه  با توجه. شودچینی میمانع رشد شاخساره و برگ که يطور به

آقایان  اتفاق بهبازدید  مجدداً 1398آذر  23در روز شنبه . و در دستور کار قرار گرفت از موضوع مطلع شدند
سازمان حفظ نباتات کشور،  زاو کنترل عوامل خسارت آگاهی یشپمهندس یدایی و مهندس والیی از دفتر 

دکتر بیژن یعقوبی از موسسه تحقیقات برنج کشور، مهندس سیدتقی میرقاسمی از پژوهشکده چاي و مهندس 
از روستاي ورکوره  )احسان کهنهء( پور از مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان املش و اینجانببیژن برجی
به شناسایی جنس و گونه  ،برداري، نمونه گیاهی جهت تشخیصاز نمونهپس . املش انجام شدشهرستان 

  .تا بعد از شناسایی در صورت نیاز عملیات مدیریتی در باغ انجام شودشد داده  شناس یاهگهمکار 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهاجمبازدید اولیه از باغ چاي در روستاي ورکوره شهرستان املش و مشاهده گیاه . 1 یرتصو
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 23/09/1398بازدید دوم از باغ چاي در روستاي ورکوره شهرستان املش و مشاهده گیاه مهاجم  .2 یرتصو

 

  یوضعیت تاکسونومیک
 یهترکفلور  ،)1980، 2توتین(فلور اروپا  ،)2007 ،1هونگ( ینچفلور  ،و مطالعه فلورهاي مرتبط  یبررساز  پس

 گیاهنام علمی تشخیص داده شد که  و منابع دیگر )2019 ،4پوو(پرتال گیاهان دنیا  ،)1984، 3دیویس(

 و راسته 5کاملیناسه به تیره متعلق يا لپه تکاین گیاه . است  .Commmelina communis L،موردنظر
زیادي عمومی  يها نام. است شده یمعرف) 1753(گیاهی  يها گونهلینه در کتاب  که توسط است 6کاملینالس

آن  یهتسم  وجه .است 7گل روز آسیایی ها آنکه مشهورترین  شده گرفتهنظر  در  C. communisگیاه براي 
چنین به خاطر کوتاه  است و هم یداکردهپآسیاي شرقی داشته و سپس به امریکا راه  منشأکه است  علت  ینا

  .شودتشریح مین آدر ادامه جنبه تاکسونومی  .گویند یم »گل روز« ،بودن عمر گل آن

   

                                                
1 Hong 
2 Tutin 
3 Davis 
4 POWO 
5 Commelinaceae Mirb. 
6 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl 
7 Asiatic dayflower 
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Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl راسته  Order  
Commelinaceae Mirb. تیره  Family  

Commelina L. جنس  Genus  
C. communis L.   گونه  Species  

 

Commelina L., Sp. Pl.: 40 (1753).  

Syn. Commelinopsis Pichon (1946); Phaeosphaerion Hassk. (1866). 

 ي گونه 170حدود   این سرده .هاي تیره برگ بیدي استسرده ینتر بزرگیکی از  1سرده برگ بیدي
این سرده شامل . دارد بیشتر در مناطق جنگلی با تمرکز 2جهانی یباًتقرشود و پراکنش را شامل می گیاهی

گرزن  یک تا دو انتهایی و متقابل گلبرگی، شامل ینآذ گلبا  چندسالهتا  ساله یک هاي یژگیوگیاهانی با 
  ).1998، 3فادن(دار هستند دم گلو شدیداً نامنظم  ها گل. شوندبا یک اسپات در برگرفته می یعقرب دم

Commelina communis L. Sp. Pl. 1: 40 (1753)  
، با بر خواستهنده، خوابیده یا دار، ساقه روریشه افشان، گاهی ریزوم با چندسالهیا  ساله یکاست گیاهی 

تا  اي یزهسرندار، پهنک برگ  دو ردیفی غالف ها برگانشعابات متعدد تا بیش از یک متر، بدون کرك، 
متقابل با  ینآذ گل یرندهبرگ درریبانی گ، بی کرك، برگه متر یسانت 9-3 ×5/1-2 اي یزهسرن - یمرغ تخم

، قلبی شکل، دار مژه  –متر، اغلب کرکی یسانت 5/1 - 4برگ، معموالً پر از مایع موسیالژي، با یک پایه 
یا دو گرزن دم عقربی،  یکاز شامل ترکیبی  ینآذ گلمتر، راس نوك تیز، یسانت 5/2تا  2/1تاشده، 
با یک یا دو گل نر، انشعابات  متر یلیم هشتدر حدود  ینیآذ گل دمعقبی گرزن دم عقربی با  يها انشعاب

در  اهدار، براکته گل گل دم ها گل. دو جنس يها گلبا  متر یسانت چهارتا  سه کوتاه ینآذ گل دمجلویی با 
جانبی  يدوتا، غشایی، آزاد یا متر یلیم پنجدر حدود  نابرابر ها کاسبرگ .و گاهی وجود ندارند گل قاعده دم

 با ،متر یلیم 9-10دیگر، دو گلبرگ جانبی  يها رنگتیره، بنفش و گاهی  یآب نابرابر، ها گلبرگ، یوستهپ هم به
پرچم نازا،  سهتا  دو ،زایاپرچم  سه، اغلب به همراه متر یلیم پنجطول بلند، گلبرگ جلویی به  کنخنا

 5- 7کپسول بیضی مانند . است ششتا  چهار ها آنبساك  يها لوبو  قرارگرفتهنازا در عقب  يها پرچم
  .هستند منقوط نامنظم صورت به، متر یلیم 2-3 ها دانهزرد براي هر کفه،  – يا قهوه، دو دانه يا دوکفه، متر یلیم

  يزساختاریرمشخصات 
گیاهانی ( کربنهگیاهان سه  یا C3یک گیاه  ،شود یمدیده  وفور به يا حارهاین گیاه در مناطق  که ینا وجود با

بارز  هاي یژگیویکی از . است )کنند یمکربن تثبیت  ،مسیر فتوسنتزي چرخه کلوین واسطه بهکه 
                                                
1 Commelina L. 
2 Cosmopolitan 
3 Faden 
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و ترشحات ) رافیدها یگرد  عبارت  به(م سیاالت کلگزهاي ا ی تجمع کریستالیگل روز آسیا يها سلول
روزنه  يها سلولدر گل روز آسیایی رافیدهایی که اندازه بیان داشت که  )1938( 1هولینشاد .استموسیالژي 

معمول  ها يالپهم در تکسیت کلگزاالا هاي یستالکرتولید رافیدها یا  ،در کل. است مختلف ،کند یمتولید 
 ).1999، 2پریچید(است نقش این ساختار در رشد و نمو گیاهان مشخص نشده  کنون تا چند هر ؛است

در قاعده و غالف برگ هم  ژموسیالچنین  هم. ستا گل روز آسیایی شدیداً موسیالژي يها سلولسیتوپالسم 
ها و یا گل روز ناز بیدياز  یک یچهتاکنون نقش این موسیالژ در  هرچند). 1938هولینشاد، ( شود یمیافت 

  .آسیایی مشخص نشده است

 یاگسترده در مناطق معتدل دن طور به کهاست  یاآس یشمال شرق یبوم ساله یکی یاهگ یاییآس گل روز
 روزبذر گل  یزن جوانهچه موقع  یقاًدقکه  یستهنوز مشخص ن). 1993فادن،   ؛1966براشیر، (دارد پراکنش 

 ین، جنیزن جوانهبعد از ). 1964؛ برانو، 1938د، اهولینش( گردد یمرو به رشد آزاد  ینو جن دهد یمرخ  یاییآس
 .)1964برانو، (شود  یم یلتشک نهال روز 10 یباًتقر رشد کرده و بعد از

  گل روز آسیایی فنولوژي
تواند رشد رویشی باالیی  یمزایی باالیی دارند،  یشهرخود که توان رونده  يها ساقهاین گیاه با  که ینا وجود با

و هر گیاه قادر است  رسند یمها از مرداد تا آبان ماه دهد و دانه یمگل  یورماهشهراما از خرداد تا ؛ داشته باشد
  .تعداد زیادي دانه زیستا تولید کند

 گل روز ذرهايماندگاري ب .است کاملیناسه مهم سازگاري در تیره هاي یژگیوخواب بذر یکی از 
حتی بعد از چهار سال و نیم در دانه  تواند یم بذرها درصد 80در خاك نسبتاً عالی است و بیش از  ییآسیا

 یزن جوانهعالوه بر این گیاهان تیره کاملیناسه به علت توانایی . )1978، 3تاکاباشی و ناکایاما(بزند خاك جوانه 
  ).2002، 4فاوسیت(شوند  یمطلب شناخته گیاهان فرصت عنوان بهدانه در تمام فصل رویشی 

 یباًتقررض و رویان در ع زده جوانهدانه . دهد یمزمانی که دانه از میوه خارج شد توان رویش خود را بروز 
نورست رویش یافته به دانه با ساختاري به نام . )1964، 5برانو(شود  یمروز به حالت نورست تبدیل  10

 تواند یم ،آپوکول تا زمانی که گیاه نورست سر از خاك بیرون بیاورد. ماند یمبه دانه متصل باقی  6آپوکول
الزم به ذکر است . بگیرد بر عهدهمواد غذایی از دانه به نورست را  دهنده انتقال نقش و و توسعه یابد مانده یباق

                                                
1 Hollinshead 
2 Prychid 
3 Takabayashi and Nakayama 
4 Fawcett 
5 Baranov 
6 Apocole 
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  شده مشاهدهتیره زنبق هم  مانند ها يا لپه تکبلکه در دیگر  ؛شود ینمها دیده که آپوکول تنها در برگ بیدي
  .خود را ادامه دهد یرویشرشد  تواند یم سرعت بهجوانه . )1،2007تیلیچ(است 

به ارتفاع بیش از یک متر  تواند یمتقریباً . است یدشد یاربس یده گلقبل از  یاییگل روز آس رویشی رشد
به  یدنپس از رس. کنند یمگره به سمت باال رشد  ترین یینپااز  جانبی يها شاخه ،طول ساقهدر . برسد نیز

گل  سهتا  یک يدارا هرکدامکند که  یدخوشه گل تول 25تا  پنجممکن است  یاه، هر گیده مرحله گل
  ).1964برانو،( است یدوجنس

  افشانیهگرد

خود از  یچیدهپ يها گلشانی با اف گردهبراي  ؛)1964برانو، (است  افشان خودگردهکه این گیاه نعالوه بر ای 
 تصور. )2،1992فادن( کند یماستفاده  نیز) ها و زنبورها مگس(یري حشرات کارگ شامل به دیگر يها روش

انجام  گل روز آسیایی يها گل یفوقان یمهدر درجه اول توسط ن ها افشانگرده یبکه جذب و فر شود یم
نابارور  حال  ینع در یاشفاف  )پرچم نما(ینود عدد استام همعموالً دو گلبرگ برجسته و س ها آنکه در  شود یم

گرده است  آسیایی، گل روز يهادر گل ها افشان گردهتنها پاداش  جاکه ازآن .نابارور وجود دارد عمدتاً یا
مقادیر  یديتقلبا رفتار  شده ونمایان  ینودهااز استام زرد برجسته بساك نماهاي، )شود مین یدتول يشهد یچه(

 .)1992فادن،(گذارند  یمها و حشرات به نمایش افشان هرا براي جذب گردگرده  يها تودهزیادي از 
 يکه انتهاپرچم میانی بساك توسط  شده  یهته يها گرده باسرانجام کرده و  یترؤتمام گل را  ها افشان گرده

  .گیرند یم اشآن قرار دارد، پاد یکنزد یا یآن در قسمت فوقان

  پراکنش جهانی
هرز  علفیک ، حال  ینا با. )2003، 3اوشیمارو(است  یاآس یمعتدل شمال شرقمناطق  یبوم ،یاییروز آسگل 
در  .پراکنش دارد یشمال کره یمعمده در ن طور  بهو  گسترده در سراسر جهان طور  بهاست و  یجهان

وزارت (دارد قرار  یو در امتداد ساحل شرق یغرب یانهدر مناطق م یشترب یییاآس روز، گل متحده یاالتا
 یکیتحمل اکولوژ یییاآس روزگزارش دادند که گل ) 1998( 5و اوکان یکوتب. )2004، 4کشاورزي آمریکا

شود مورفولوژیک این گیاه موجب می پذیري انعطاف. و خاك دارد ییآب و هوانسبت به عوامل  يا گسترده
در  اما ؛پایدار بماند و پراکنش خود را توسعه دهد نیزبتواند در خارج از شرایط بهینه زندگی خود 

  .کندرشد می خوبی بهزارها ها و حاشیه درخته جادهیچنین در حاش و هم شده تخریب هاي گاه زیست

                                                
1 Tillich 
2 Faden 
3 Ushimaru 
4 USDA 
5 Kutbay and Ucan 
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  یمعرفمهاجم  علف هرز یک یاییروز آسگل  ،چک جمهوري درکه گزارش کرد ) 2001( 1پیسک 
  .است یافته  گسترش) %646( مکان   84 به 13آن از  پراکنش 1995تا  1972 سال است و از شده

و در  شده  یمعرفعلف هرز  عنوان  به متحده یاالتاچک، ژاپن و  ي، جمهوریندر چ یاییآس روزگل 
اویاما و (شود یم یافت آهن راه هاي یستگاهاو  یسمسکرهاي درخت نهالستانو  ینتیز گیاهان، یازمزارع پ

  ).22010و همکاران ولک؛ ه2003؛ ژانگ 2002؛ کوهزن و هارپستر 2002آرنز و مروش،  ؛2000شیبایاما، 

رسمی در هیچ منبع علمی  طور  بهاین گیاه  کنون تا که چرا ؛در ایران قدمت زیادي ندارد گونه اینحضور 
ترکیه و آذربایجان از قبل  ،جوار همکه این گیاه در کشورهاي  با توجه به این. از ایران گزارش نشده است

هرز  علف عنوان بههاي چاي در باغ که  طوري  به ؛گسترش دهدتوانسته خود را به شمال ایران  ،داشته حضور
مسیر بندر انزلی  چنین همقزوین و  -هشت جاده رشت این گیاه در تاالب عینک، کیلومتر. است شده مشاهده

هاي چاي از باغ) 1389( میرقاسمیگونه برگ بیدي از این جنس توسط  .است شده  مشاهدهبه خمام 
 .است شده گزارش

 
https://enacademic.com/pictures/enwiki/67/Commelina_communis_distribution_ver1.png 

  شده معرفی: رنگ قرمزبومی      : رنگ سبز

 

                                                
1 Pysˇek 
2 Oiyama and Shibayama, Ahrens and Mervosh,Kuhns and Harpster, Zhang, Holec. 
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 .)GBIF, 2019از  برگرفته ( سطح جهاندر  Commelina communisپراکنش گیاه  ي گستره.  3 یرتصو

 

  گاهی نیاز رویش
در . دهدکشی مناسب را ترجیح می و با زه) لومی(متوسط تا ) شنی(سبک خیز با بافت  خاك حاصل ،این گیاه

و در کل  دهد یممناطق با نور متوسط را ترجیح ولی اغلب  ؛رشد مناسبی دارد ،مناطق با نور زیاد و سایه
 pHبا  ییها خاكدر . وبتی مرطوب تا نیمه مرطوب را دوست داردطشرایط ر. نیمه نورپسند است گیاهی

اگرچه  ؛کند یمرشد  شده یبتخرو  خورده دستهاي این گیاه بیشتر در مکان. کندرشد می اسیدي تا قلیایی
و گسترش یابد و به یک گیاه  یرشدهتکث سرعت  بهتواند اغلب می. کندطبیعی نیز حمله می ییها مکانبه 

 و 3، اراضی خالی2هاي آبرفتی، جنگل1زارها یشهب ها،ها و ساختمانبیشتر در اطراف فنس. مهاجم تبدیل شود
 .کند یمرشد گاه زباله دفن

                                                
1 Thicket 
2 Floodplain forest 
3Vacant lots 
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NA :اطالعات موجود نبود.  
  )2012گومز، ( یکاآمرجمعیت ساالنه گل روز آسیایی در سه منطقه مختلف در ایالت ایوا  یانگینم .1 شکل

  تکثیر
بعد  گراد یسانتدرجه  20بذرها در دماي  عموماً. از طریق تکثیر غیرجنسی و بذر تکثیر شود تواند یماین گیاه 

 يماندگار ).نر و ماده در یک اندام است(است هرمافرودیت  يا گونه .زنند یمهفته جوانه  چهار تا پنجاز 
که در  یمپس از چهار سال و ن حتی بذرها درصد 80از  یشب .است یدر خاك نسبتاً عال این گیاه يبذرها

به کاملیناسه گیاهان تیره  ،بر این عالوه .)1978تاکاباشی و ناکایاما، (هستند زنی جوانهقادر به  ؛مانند یمخاك 
، 1فاوسیت(شوند  یمطلب شناخته گیاهان فرصت عنوان  بهدانه در تمام فصل رویشی  یزن جوانهعلت توانایی 

  ).2005و همکاران،  2؛ پرستکو2002

  خسارت شدتو  پتانسیل علف هرز
. است شده یمعرفهرز مضر  علف عنوان  بهشمال شرق آمریکا  و جنوب شرقی -اروپاي مرکزيدر این گیاه 

 عنوان بهاین گیاه در چین . .است کرده  وارد هاي شمال شرقی چینضررهاي زیادي در باغ ،یییاآس روزگل 
 ها گرهدر محل و  یدهدر خاك خز .داردي سریعی عادت رشد ،یییاآس روزگل .شود یمگیاه دارویی استفاده 

نیاز به هرز  علف عنوان به ینچن هم یییاآس روزگل .دهد یم یشبقا را افزا یلپتانس ینبنابرا ؛زند یم جانبی یشهر
کوهنز و (است  شده گزارش یلندو مر یلوانیادر پنس یسمسدرخت کرهاي نهالستاندر  مدیریت و کنترل

                                                
1 Fawcett 
2 Prostko 
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پیش  يها کش علفکاربرد  یلهرز از قب يها علف یریتمد یفعل هاي روش، ینعالوه بر ا .)2005، 1هارپستر
روز  گل، در کنترل مؤثر کش علفکالس  ینچند و با ها کش علفبا چندین سطح از  2یشیرو پسرویشی و 

 2004ویاتراك و همکاران، ؛ 2002فاوست، ( است نبودهموفق  فوسیت يو پنبه مقاوم به گال یادر سو یییاآس
  .)2009، 3یوال و اون و

این گیاه مشکالت زیادي را براي کشاورزان سویاکار ایجاد  ،)2002( و همکاران 4اساس گزارش میشرا بر
هاي تمسفوسیت در سی هاي مختلفی وجود دارد که کنترل گل روز آسیایی با گاليگزارش .کرده است

  .)2007و همکاران،  5ایساك و 2002فاوست،(است فوسیت مشکل  اوم به گاليقکشت با گیاهان م

با  یکیاکولوژ يسازگار ،کلدوش يها دانهکه  شده  یانب. دارد 6هاي دو شکلدانه ،گل روز آسیایی
 يشانس بهتر یاهانو گ داشته )خاك و سطح رطوبت خاك ي، دمايشور مثال  عنوان  به( یطیمح تغییرات

 تا ،حال  ینا با) . 20087پرستار و همکاران  و 2003؛ کارتر و اونگار 2001خان و همکاران (بقا دارند  يبرا
  .ثابت نشده است یاییروز آسدر گل  ازگاريس ینچن یتاهم کنون

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
1 Kuhns and Harpster 
2 Pre emergence and  Post emergence 
3 Fawcett; Wiatrak; Ulloa and Owen 
4 Mishra 
5 Isaac 
6 Dimorphic 
7 Khan; Carter and Ungar; Nurse 
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 1398هاي چاي روستاي ورکوره شهرستان املش، پاییز وضعیت گونه مهاجم در باغ. 4 یرتصو
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در استان  کاران يچا. است يچا فشرده کشت يبرا ها چالش ینرگتبزراز  یکیهرز  يهاعلف یآلودگ     
دالر در  2000تا  200 ینهسال، با هزدر تا اکتبر، دو تا چهار برابر  یلهرز را از آور يهاغالباً علف 1یژواگو

. است یادمحصوالت ز یرهرز سا يهاکنترل علف يهاینهبا هز یسهدر مقا که ؛کنند یم کنترل سال در هکتار
 سالر ددالر در هکتار  120تا  40معموالً از  یهرز در مزارع برنج محل يهاکنترل علف ینه، هزمثال  عنوان  به
  .است) نشده منتشر يها داده، یژوااستان گو ینهو قرنط یاهانحفاظت از گ ایستگاه(

و  ها کش علفاستفاده از  یتمحدود یلبه دل عمدتاً يچا يها باغهرز در  يها علفکنترل  يباال ینههز     
بذر خاك  انکاز ب سرعت  بههرز ممکن است  يهاعلف امعهج. هرز است يهاعلف یدست حذف بر  یهتک

 .مواجه شود و هزینه زیاد کار یروينرشد کرده یا با نبود 

نسبتاً  اي یشهر یستمبا س چندسالهمحصول  یک ،يچا یاهگ. است يورز خاكعدم وجود  یگرمهم د دلیل     
و گل ) 2018 ارانو همک 2گو(ها سرخس، مانند ساله چندهرز  يها علفاز  یاري، بسرو  ینا از. است عمق کم

براي آن  يرشد مجدد، به آفات جد ییو توانا يقو يها ساقه یلبه دل ؛)2018و همکاران  3یانگ( یاییآسروز 
  .شوند یم یلتبد
 شود یماست، مالحظه  شده  گرفتههاي چاي در روستاي ورکوره املش به تصاویر فوق که از باغ با توجه     

و رشد گیاه و عملکرد محصول کاهش  شده  اشغالچینی بوته چاي سطح برگ ؛انتشار گل روز آسیاییکه با 
  .یابد یم

  گزارش از باغ چاي در جهان
 28، چین گوایژواستان شده در  يبردار نمونهباغ چاي  354که از  گزارش کردند ،)2019(همکاران چن و 

. دارد درصد در رده ششم قرار 09/29گل روز آسیایی با فراوانی . پراکنش داردها در آن باغگونه علف هرز 
 کاران يچامشکالت زیادي براي گل روز آسیایی چون هاي هرز در سه گروه، این علف بندي یتاولوبا 

  .است قرارگرفتهدر گروه یک ایجاد کرده و نیاز به مدیریت کنترل جدي دارد 

  هاي کنترلروش

  )دشمنان طبیعی( بیولوژیکیکنترل 
را  یاییآس روزگل  توانند یم ها آناز  گونهچهار . شده است یافت کاملیناجنس  گیاهان يرو یقارچ گونه 10

 گل روز آسیاییوجود دارد که با  نیز و شش خانواده ردهدر چهار  یانبندپااز گونه  12 هم چنین .آلوده کنند

                                                
1 Guizhou 
2 Guo 
3 Yang 



  هاي چاياز باغ Commelina communisمعرفی گونه مهاجم 

12 
 

و  Kordyana commelinae یاختصاص یزبانم گل روز آسیایی که شده  گزارش .زیستی دارند هم
Phyllosticta commelinicola  است. 

 کنترل فیزیکی

مشخص شد که هر چه بذر  ؛شده  انجامآمریکا  یوواآدر ایالت  2010تا  2008هاي طی تحقیقی که طی سال
چه از خاك به کمتر  و ظهور گیاه یزن جوانهمیزان  ،متر قرار گیرد سانتی پنجگل روز آسیایی در عمق بیشتر از 

میزان  ،متري خاك قرار گیرد سانتی دواگر همین بذر در عمق تا  که  یصورت در .رسد یم درصد 5از 
  .درصد خواهد بود 30بیشتر از  یزن جوانه

  کنترل شیمیایی
است که  يهرز علفگیاه  ینا. است مؤثر گل روز آسیایی کنترل وجود دارد که در کش علف یتعداد کم

، ®Roundup Weathermax® ،Touchdown( شود ینمکنترل  فوسیت يالتوسط گ یخوب به
Glyphomax®.( سه ، درصد 80از  یشبه کنترل ب یابی دست يبراداد که  نشان یوواآ یالتیدانشگاه ا یقاتتحق

 63و  روز پس از کاشت 44کاشت، زمان در ) ایکردر هر  مؤثرماده  پوند 75/0( فوسیت يالگاستفاده از  بار
 یزن 1)سولفنتازون(اسپارتان  عالوه  به) FirstRate® )Cloransulam-methyl  .است الزمروز پس از کاشت 

کلپپر گزارش داد  ی، استنلیاپنبه در جورج هاي یشآزمادر . کنندگی دارندتوانایی کنترل درصد 80 از یشب
 85و   86 یببه ترت یزن) Flumioxazin( ®Valor یا) Cobra® )Lactofenبا  فوسیت يالگ کردنمخلوط 

  .شودکش میعلف )سینرژیستی(تشدیدکنندگی خاصیت باعث افزایش  درصد

 
 )2012 گومز،( سویامیزان مصرف سموم پیشنهادي براي کنترل گل روز آسیایی در . 1جدول 

  ها یهتوص  میزان  مؤثرهماده   کش علف

Authority First 
DF(FMC) 

Sulfentrazone62.1%+Cloransu
lam-methyl7.9%  6.45-8 oz/A  

در ماسه یا خاك با مواد آلی کمتر 
در . استفاده نشود یک درصداز 

برگی استفاده  ششتا  دوزمان 
  .شود

Spartan 
4F(FMC)  Sulfentrazone 4lb ai/gal 6-10 fl oz/A  به عنوان بازدارنده خواهد بود. 

FirstRate(Dow 
agrisciences)  Cloransulam-methy84%  0.3 oz/A  

برگی استفاده  ششتا  دودر زمان 
  .شود

Glyphosate+Co
bra or Valor  

Glyphosate(many)+Lactofen 
or flumioxazin  

1.1 lb ae/A+12.5 fl oz/A 
or 2-3 oz/A  

قبل از  شود یماستفاده  Valorاگر 
یا ترك خوردن استفاده  یزن جوانه

گیاهان کوچک  رايب .شود
  .مصرف شود

  .و مواد آلی بستگی دارد pHمیزان مصرف به بافت خاك، 

                                                
1 Spartan® (Sulfentrazone) 
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) 2012گومز،( فوسیت گاليروز از مصرف  21نسبی گل روز آسیایی نسبت به تیمار شاهد بعد از  رشد .2جدول   
 

  )کیلوگرم ماده موثر در هکتار( مقدار مصرف
  )شده  کنترلدرصد( یاهگرشد 

  3 یشآزما  2 یشآزما  1آزمایش 
  ab100 b100  a100  صفر

63/0  a131  a174  a99  
26/1  bc68  b96  b77  
52/2  cd61  b108  bc62  
04/5  bc69  b87  c53  

1/10  cd40  b85  c51  
2/20  d30  b84  c43  

  .ندارند داري یمعناعداد با حروف مشترك در هر ستون با یکدیگر تفاوت  .تیمارها روي گیاهان با چهار برگ کامل استفاده شد
 .بود شده  یهتهرانداپ از شرکت مونسانتو 

  

 1398چاي ورکوره املش، تابستان  گل داده گیاه مهاجم در باغ.  5 یرتصو
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  گیري کلینتیجه
گونه  91 ،هاي گیالن و مازندرانهاي چاي استاندر باغ) 1389( یرقاسمیمبه گزارش پژوهشی  با توجه

هرز شامل گونه علف  13که  دادند یمهاي هرز چاي را تشکیل خانواده گیاهی جامعه علف 33هرز از  علف
واش د، آناغالیس صحرایی، پیربهار کانادایی، بنیانگشت پنجصحرایی،  ارزن جنگلی، پیچک، پیچک

و برگ بیدي جزو  یروباه دمزي، اویارسالم، آکالیفا، تمشک وحشی، علف چمنی،  زي، بندواش آب خشک
از خانواده  1ارزن جنگلی از خانواده پوآسه و برگ بیدي ي دو گونه عالوه بر آن،.هاي هرز مهم بودندعلف

دو گونه جدید  عنوان  بههاي چاي گزارش نشده بود و از باغ قبالًهاي هرزي بودند که جزو علفکاملیناسه 
گونه  عنوان بههاي چاي از باغکه در این گزارش گل روز آسیایی . هاي چاي معرفی شدندهرز از باغ علف

 شده گزارش قبالًکه  استجنس برگ بیدي  با خانواده همو است  از خانواده کاملیناسه شده  یمعرف مهاجم
  .است 

پتانسیل تغییر در مجموعه  ،هرز يها علفهاي کنترل شیوه هتغییرات اقلیمی در جهان به همرا ،مجموع در 
گیري کرد که نتیجه توان یم ،به بررسی منابع مختلف با توجه .کندفراهم میهرز چاي را  يها علفرویشی 
استفاده از انواع امکان  از طرف دیگر بوده و شیمیایی سختهاي کشعلف اگونه گل روز آسیایی بکنترل 

به دلیل حتی در تراکم کم، گل روز آسیایی . استدرختچه چاي محدود  مصرف برگیها به دلیل کشعلف
جلوگیري از انتشار آلودگی براي هاي زراعی با روش ،باال در شرایط مختلف  پذیريسازش و سمج بودن

 :از اند عبارت ،آورده شده در منابع علمیکه  ونه گ ینا یمیاییشیرغ هاي کنترلشاز رو. دگردکنترل باید 
مبارزه بیولوژیکی با دشمنان طبیعی،  همراه با دفع کامل اجزاي گیاه از باغ، يورز خاكعملیات  اجراي

 عنوان  به .هاي گیاه و کنترل میزان رطوبت خاك و نورتغذیه از اندام منظور  بهاستفاده از حیوانات خانگی 
بکاهد و روند  یدائمي هرز ها علفیت جمعتواند از  یمي چاي تا حد زیادي ها باغشخم زدن در  ،مثال 

از گذشته عملیات هاي چاي در باغبه اینکه  با توجه. سوق دهد ساله یک يها گونهرویشی را به سمت 
چنین اجراي  هم .در دستور کار قرار گیرد يورز خاكاجراي عملیات باید  ،هشدانجام نمی يورز خاك
کنترل آن  برايترکیبات  ینتر مناسبو شناسایی  گونه یناهاي تحقیقاتی در خصوص مطالعه بیولوژي پروژه

    . شوددر باغ چاي توصیه می

                                                
1 Tradescantia fluminensis 
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