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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 مقدمه
 

آفات، بیماریهاا،   یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سالمت و زیبایی گیاهان فضای سبز شهری، عوامل خسارت زا مانند

سابز باعاا اخاتالر  ر ن ا       رشد علف هاای هارز  ر فضاای   . علفهای هرز و نارسایی های فیزیولویک و محیطی هستند

هرز  ر فضاای سابز باعاا     نقش مخرب علف های. موجو   ر فضای سبز و تخریب چمن، سنگفرش و آسفالت ها میشو 

 پیشاگیری و مباارزه باا آنهاا گر یاده اسات       توجه بیشتر به کنترر آنها و  رن ر گرفتن روشهای مدیریتی صاحی  جهات  

  ر کاه  شاده  چشامگیر  خساراتی می شو  که گاهی این خسارات و زیانها ایجا  باعا هرز علفهای میدانی  که همانطور

 بافات  از  قیقای  اطالعاات  باید هرز علفهای با مبارزه من ور به. میگر   سبز فضای کمیت و کاهش کیفیت باعا نهایت

 کنتارر  امار  ویژه  ر به برگی 4 تا 2 مراحل  ر "خصوصا آنها تشخیص نیز و تکثیر روشهای تراک ، هرز،اهمیت، علفهای

 هار   ر و  ا ه هارز انجاا    علفهاای  مقابال   ر اصاولی  ای مباارزه  بتوانی  تا باشی   اشته (Post Emergence)پس رویش 

 ر  خصوصاا   (گلخاناه ) اتتولید هرز  ر فضای سبز و  رکنترر و مبارزه با علف های  .باشی  موفق علفکش سمو  انتخاب

 .نشان  ا ویژه ای باید حساسیت مانند سس و مرغ  یخطرناک علف های هرزبرخور  با 

 

 هرز علف تعریف

گونه ای غیر ماور    که میگر   اطالق اماکن  یگر و پارکها مراتع، باغات، مزارع،  ر خو رو گیاهان تمامی به هرز علفهای

 هساتند  رقابت حار  ر غیره و نور غذایی، موا  آب، جذب ن ر از کشت گیاهان تحت با علف های هرز. ن ر و هدف باشد

 .می گر  ( هدف)اصلی گیاه  مناسب و مانع رشد

 

 هرز علفهای مضرات

باه   ذیل شرح به خواهد شد که به اختصارهدف ما گیاه  ر اثر رقابت با گیاه میزبان باعا ایجا  زیان هایی به  هرز علفهای

 :آنها اشاره می شو 

 

 خارج شدن آن از  سترسی گیاه اصلی و آب غذایی، موا  جذب -6

  (هدف) به گیاه اصلیکافی نرسیدن نور  -2

 مرگ تدریجی آنو رشد ضعیف گیاه میزبان و  بستر کاشت شغاراِ -9

 کاهش گلدهی  ر گیاهان گلدار -4

 ( ر خصوص گیاهان بذر زا ) بوجاری هزینه ایجا  و بذور شدن ناخالص -5

 (حشرات، قارچ، ویروس و غیره)برای آفات  محل تغذیه اولیه و پناهگاه -1

  حیوانات و انسان  ر آلرژی ایجا  -7
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 هرز علفهای انتشار دالیل ایجاد و

 منطقاه   ر بذورعلفهای هارز  انتشار چگونگی گیر  قرار بررسی مور  هرز علفهای  رخصوص میبایست که مور ی اولین

 :میگر   اشاره اه  موار  به وار فهرست صورت به ذیل  ر که میباشد

 از اساتفا ه سابز   فضای نگهداری و احداث امر  ر متاسفانه ولی. است  رمان از بهتر پیشگیری ،میدانی  که همانطور -6

 ر ایان ماور     .میگار    هرز علفهای بذور باعا انتقار  امی نپوسیده کو های نیز و هرز علفهای بذور به آلو ه خاکهای

الز  است تا با کمترین امکانات  ر مور  فرآوری کو های  امی قبال از اساتفا ه، طباق  ساتورالعمل تهیاه کاو  بارگ و        

 .اقدا  شو  262562/57فرآوری کو   امی به شماره 

آبیااری قطاره   با  .گر  متر مربع   ر تراک  افزایش و هرز علفهای بذور انتشار و گسترش باعا می تواند آبیاریروش  -2

 .ای بسیاری از این مشکالت کاهش خواهد یافت

مکان هایی  وبا خیز  مناطق  ر لذا.  ار   خالت هرز علفهای بذور انتقار و انتشار  ر که است عواملی از یکی نیز با  -9

 گوناه  ایان   ر کاه  اسات  ذکر شایان.  میخور چش  به هرز علفهای از زیا ی تراک  نیز ندار  وجو  مناسب با شکن که

بارای مثاار    ، ارندرا  با با  شدن جابجا توانایی آنها بذور که نوع علف هایی هستند از بیشتر موجو ، هرز علفهای اماکن،

  .و سرعت تکثیر بیشتری  ار یافته  انتشارهای بلوار های اطراف شهر بیشتر  گل قاصد  ر چمن

 .می باشده های تولیدی نیز به این علت اطراف گلخانیکی از  الیل ایجا  با شکن  ر 

 .است حائزاهمیت نیز شده وجین هرز علفهای موقع به و صحی  آوری جمع عد  و بهداشتی نکات نکر ن رعایت -4

 

 :عبارتند از به دو گروه پهن برگ و باریک برگ تقسیم می شوند کهمهمترین علف های هرز در فضای سبز قم 

 : پهن برگ -الف

 Malva sylvestrisپنیرک  (6

برخی زمان ها یکساله که  ر علف هرز  وساله و 

از اوایل بهار تا پااییز گلادهی مای کناد و از راه     

برگ های قلبای شاکل    .تولید بذر زیا  می شو 

 ر پنیارک   .مشخصه بارز این علف هرز می باشد

چمن کاریها و باغچه هایی  یاده مای شاو  کاه     

خاک ضاعیفی نداشاته    آبیاری بیشتری  اشته و

 .باشد
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 Cardaria drabaازمک ( 2

که توسا  باذر و    Cruciferae گیاهی چندساله از خانوا ه

ایان گیااه ریشاه هاای قاوی و طویال       . ریزو  تکثیر می یابد

گلهای سفید رنا  کوچاک    . اشته، سرعت نمو آن زیا  است

 انه نیز  ر این  به تعدا  زیا  تولید می کنند و به همین  لیل

گلادهی و  )ایان ماور     و تولیاد مای شاو    زیا  به تعدا  گیاه 

این گیاه علف هارز   .گاهی به  و بار  ر سار میرسد (بذر هی

چمن کاریها،  رختچه ها و  رختان فضای سبز محسوب مای  

 .شو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Euphorbia thymifolia  فرفیون رونده( 9

کااه مهمتاارین   Euphorbiaceae خااانوا هگیاااهی اساات از  

مشخصه این علف هرز خروج شایره سافیدرن  بعاد از شکساته     

عمادتا از   کاه گیااهی اسات یکسااله    . شدن ساقه گیاه می باشاد 

از طریق ریشه های زیرزمینای   طریق بذر تکثیر می یابد اما بعضا

این گیاه  ر شرای  مرطوب رشد مناسبی  ار   .نیز زیا  می شوند

به همین  لیل  ر حاشایه چمان کاریهاا و تشاتک باغچاه هاا و       

 رختکاریها که بیشترین میزان آب  ر آنجاا وجاو   ار ، رشاد و    

  .تکثیر می یابد

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS44q3r4DTAhUJExoKHT--AFsQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fvista.ir%2Fcontent%2F57930%2F%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2594-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%28Euphorbiaceae%29%2F&usg=AFQjCNE24qCqGsCRkVIAjx96Uer4HIrykQ
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 Taraxacum officirale قاصدگل ( 4

ای مایل به زر  کاه پار از    ای است به رن  قهوه  ارای ریشهو  (چند ساله) گیاهی است علفی و  ائمی( قاصدک)گل قاصد 

گیااهی اسات علفای و    . هستند(  ارای گلهای سبدی)  Asteraceaeاین گیاهان از خانوا ه .باشد شیرابه سفید رنگی می

هاا و اراضای باایر و باه      ها و  شتها،  ر وس  چمن، حاشیه شوره زار، کناار جاا ه   خو رو  ر بیشتر مزرعهطور   ائمی که به

از میان برگ ها ساقه هایی رشاد مای کناد     .رسد سانتیمتر می 9۱تا  6۱بلندی ساقة آن به . روید طورکلی  ر همه جا می

چنادین روز  خاو ، شابها و  ر هنگاا  بااران و نیاز  ر        ر عمر این گلها . ی زر  رنگی بر روی آنها  یده می شو گلهاکه 

این گلها سپس به میوه های کروی با تارهای ابریشمی سفیدرن  تبدیل شده که به نا   .شوند هنگا  خشکی هوا بسته می

 .قاصدک نامگذاری شده است

 

 Sisymbrium irio خاکشیر تلخ( 5

که عمر کوتاهی  ار  و  ر اوایل بهار  یکسالهگیاهی است 

ساتی  0۱تا  5۱این علف هرز با ارتفاع حدو  . رشد می کند

متر،  ارای گلهای زر  و میوه خورجینی که  اخل آنها بذر 

نوع برگ خاکشیر تلخ با خاکشیر . خاکشیر تشکیل می شو 

معمولی متفاوت است و فق   ر اندازه و رن   انه با این 

  .ار گیاه شباهت  
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 convolvulus  arvensisپیچک ( 1

ایان   .به شمار می آید تابستانهپیچک یکی از  ه گیاه هرزه مه  و مسئله ساز  نیا می باشد و از گیاهان هرز خسارت زای 

گیااهی  (. علف هرز اجبااری )گیاه به صورت وحشی یافت نمی شو  و احتماال  ر خالر توسعه کشاورزی بوجو  آمده است 

و  (ساقه و ریشه خو  را قاوی مای کناد   ) از بهار تا شروع پاییز رشد رویشی  ار . چندساله، خزنده و بسیار سمج می باشد

بوسایله  گیااه  تکثیر . سفید مایل به صورتی می باشدبه رن   و ه شیپوریگلهای این گیا. معموال  ر سار  و  گل می  هد

 .مای گار     انجاا  بذر و ساقه های خزنده زیر زمینی 

ریشه های این گیاه بصورت عمو ی  ر اعمااق زماین   

این گیاه علاف هارز باغچاه هاای گال      . رشد می کند

 . ائمی و فصلی و همچنین  رختچه ها می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cyperus sppاویار سال  ( 7

برخی از ارقا  آن چند ساله )گیاهی است یکساله 

که  ر باغچاه هاا و تشاتک  رختاانی کاه      ( است

بیشتر از حد معمور آبیاری می شوند رشاد مای   

ای با مقطع ساه  گیاه اویارسال   ارای ساقه . کند

گوش می باشد و بارگ هاای کشایده، باریاک و     

 .بذر تکثیر می یابداین گیاه با . براقی  ار 
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 Portulaca oleracea خرفه( 0

 ر شرای  گر  و خشک به خوبی  که (Succulent) هرزی است گوشتی خرفه که یک گیاه علفی یکساله است، علف

با بافت های  خرفه خاک. یابد کند و توس  بذر و نیز  ر صورت مرطوب بو ن خاک توس  قطعات ساقه تکثیر می رشد می

این . ها و شرای  اقلیمی مختلف رشد کند ای از خاک تواند  ر  امنه گستر ه  هد، اما می شنی را ترجی  میو  غنینر ،

کند و به همین  لیل از تواند پس از قطع شدن همچنان زنده بماند و حتی بذر تولید  آنقدر گوشتی است که میگیاه 

. بین بر ن و کنترر آن بسیار  شوار استهمین  لیل از  به. نباید بعد از وجین  ستی آن را  ر محل اولیه رها کر 

 
 

 Chenopodium album تره سلمه( 3

یکای از  . باشاد  مای ( Chenopodiaceac)از خاانوا ه اسافناجیان     و تابستانهسلمه یا سلمک یک گیاه علفی یکساله 

سالمه یاک چرخاه    . کناد  ها به خاوبی رشاد مای    این گیاه  ر تما  خاک. باشد هرز  ر  نیا می های علف ترین گونه گستر ه

 .  رجه سانتیگرا  باشد 9۱تا  6۱زنی باید  مای خاک  زنی وابسته به  ما  ار  و برای جوانه جوانه
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  retroflexus Amaranthus وحشی تاج خروس( 6۱

 ر مراحل اولیه رشد چندان قابل شناسایی نیست اما باه تادریج باا    . گیاهی است معموال یکساله که با بذر تکثیر می شو 

ریشه ایات  . برگ های  ارای رگبرگ فرورفته، کرک و رن  خاص برگ ها و همچنین گل آذین خاص قابل شناسایی است

این گیاه . محسوب می شو  علف های هرز تابستانهجز تاج خروس وحشی . دگیاه عمیق و به رن  قرمز تا صورتی می باش

معموال  ر باغچه های گل  ائمی و 

 .فصلی خوب رشد می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر صاورت  . این گیاه به ریشه و ساقه گیاه میزبان بصورت انگلی چسبیده و باا سارعت زیاا  تکثیار مای یابناد       :سس (66

این علف هرز را با گلدان و گیااه میزباان  ر پالساتیک    و  فکر سمو  شیمیایی نباشیدمشاهده این علف هرز  ر گلخانه به 

مشکی به خارج از گلخاناه ببریاد و   

روی  ساس بار  . حتما معدو  کنیاد 

گلهااای فصاالی و  رختچااه هااای   

 .زینتی فعالیت  ار 
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 Plantago Lanceolataکار ی -برگ نیزه ای بارهن ( 62

و  ارای برگ های قاعده ای به حالت روزت است  چندسالهگیاهی است  .می باشد  Plantaginaceaeاین گیاه از خانوا ه 

هاى حقیقى به رن  سبز  اولین برگ .سانتی متر خارج می شو  4۱تا  5که از وس  آن ساقه ی گل  هنده ای به ارتفاع 

ریشه های آن افشان و سطحی  .هاى موازى هستند اى شکل با عرض نسبتا  زیا  و رگبرگ متمایل به آبی، طویل، سرنیزه

گل آذین انتهایی و به صورت سنبله ای . است

زمان  .کوتاه و استوانه ای شکل  یده می شو 

ن علف ای. تگلدهی آن خر ا  تا شهریور ماه اس

هرز مناطق مرطوب را ترجی  می  هد و  ر عین 

حار می تواند خو  را با مناطق خشک سازگار 

بارهن  بیشتر  ر چمن کاری ها و  اخل  .کند

بیشتری وجو   ار ،  یده  تشتک  رختان که آب

 .می شو 

 

 

 

 

 

 شبدر سه برگی( 69

گیاهی است که پیشتر  ر مناطق شمالی ایاران  

وجو   اشاتند اماا  ر حاار حاضار  ر منااطق      

مرکزی از علف های هرز خطرناک بهااره چمان   

  .محسوب می شوند
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 :باریک برگ -ب

 Cynodon dactylon( پنجه مرغی)مَرغ ( 6

اسات کاه    و از خاانوا ه گنادمیان    سااله  چندهرز  یک علف. باشد های مَرغ و بندواش نیز معروف می پنجه مرغی که به نا 

پنجاه مرغای   . یابناد  کند که به سرعت  ر زیر زماین گساترش مای    تعدا  زیا ی ریزو  و ساقه خزنده زیر زمینی تولید می

هرزی بسیاری مهااج  اسات کاه کنتارر آن      علف

هارز  ر   ترین رشد این علاف  سریع. باشد  شوار می

آب و هااوای گاار  اساات و هنگااامی کااه شاارای   

شو  به صورت  محیطی برای رشدش نامطلوب می

زمینی خواب به حیاات خاو  ا اماه     های زیر ساقه

ناوعی چمان مهااج     این گیاه  ر واقاع   . هد می

به علت رشد سریع  ر باغچاه هاای گال    است که 

خصوصاا  ر  )یهاا  فصلی،  رختچاه هاا و  رختکار  

  .وجو   ار ( تشتک  رختان

 Digitaria sppعلف خرچن  ( 2

هارز   ایان علاف  . رو  علف خرچن  یک گیاه یکساله تابستانه است و از مشکالت مناطق معتدر و گرمسیری به شامار مای  

های خو  ریشه تولید کناد،  ر نتیجاه رشادی     تواند از محل گره می

اما تولید مثال آن عمادتا  از طریاق    های چند ساله  ار ،  مشابه گونه

رسیدگی این گیاه طی تابستان است . گیر  تولید بذر زیا  صورت می

 .کند و سپس  ر اوخر تابستان یا پاییز بذر تولید می
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 (:قبل از رویش علف هرز)روشهای کنترل علف هرز

 :مالچو ایجاد پوشش -الف

 ار  بعاد از کاشات    ر فضاهایی که سابقه علف هرز وجو  

جدید یا  بعد از پابیل  رختان از ماال   ر جهات نرسایدن    

نور به بذور علف هرز استفا ه کنید تاا عاالوه بار زیباایی و     

کاهش تبخیر آب، رشد علاف هاای هارز تاا حاد مطلاوبی       

مای  ا ه قرار مای گیرناد   فموا ی که مور  است .کنترر شو 

، بارگ   ا  آلی ن یر پوسات  رخات خار  شاده    مو تواند از

 .باشد  رختانخشبی برخی 

 

 :(با سرعت رشد باال با تراکم بوته ای زیاد وکاشت گیاهان )استفاده از گونه مناسب  -ب

گیاهانی مانند رعنا زیبا و یا  رختچه هایی کاه باا    با کاشت

تراک  باالی برگ باعا ایجا  سایه  ر زیر خو  مای شاوند   

مانع رسیدن نور کافی به علاف هارز شاده و از رشاد آنهاا      

لما  برای رسیدن به نتیجه مطلوب سم. نمایندجلوگیری می 

بارای مثاار   . زمان الز  است تا گیاه رشد کافی  اشته باشد

باغچه های آلو ه به مرغ میتوان با کاشت گیاهان ساایه   ر 

 .انداز مانند رعنازیبا از رشد این علف هرز جلوگیری کر 

 

 (:سوالریزیشن)استفاده از حرارت خورشید در خاک -پ

، روی زمینای کاه خاوب     و یا پالستیک های شفاف گلخاناه ای  بوسیله قرار  ا ن یک ورقه پلی اتیلن شفاف  ر این روش

به عمد  رجه حرارت خاک مرطوب را تا حدی باال مای بار  کاه باعاا از باین رفاتن باذور         خور ه و مرطوب باشد شخ 

 1تاا   5مادت  به جهت اثربخشی مطلوب الز  است . شده و گیاهک را از بین می بر  علفهای هرز و یا مانع جوانه زنی آنها

اینکار  ر کرت های نشا و  اخل گلخانه ها که تعاوی   . روی زمین نگهداشته میشو  هفته  ر طور گرمترین ماههای سار

 . رصد علف ها از بین می رو  7۱تا 1۱با این روش حدو   .خاک مشکل می باشد امکان پذیر است
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :ضدعفونی خاک -ت

 ر مسااحت  اینکار عموما  .ضدعفونی می شو با یک گاز سمی مانند متیل بروماید  باغچه خاک قبل از کاشت ر این روش 

برای این من ور ابتدا خاک شخ  ز ه می شو  و آماا ه بارای کشات مای گار   و       .بسیار اثر بخش می باشد های کوچک

بوسیله یک ورقه پوششی جهت محبوس کر ن هوا پوشیده شده و ما ه ضدعفونی کننده زیر ورقاه پوششای تزریاق مای     

 .این روش به علت گران قیمت بو ن صرفه اقتصا ی ندار . گر  

 

 

 

 

 (:بعد از رویش علف هرز)روشهای مبارزه با علف هرز

 :وجین دستی -الف

بادون سامو  علاف    ) گونااگون  و روشاهای  ابازار با  آنهااز بین بر ن  وعلفهای هرز   کنترر مکانیکیوجین  ستی  ر واقع 

ر کار ن هار چاه    اوّلین هدف  ر برنامه های حفاظت از فضای سبز این است که گیاهان زینتی را برای پ ا  .می باشد (کش

باید توجّه  اشت که وجین  ستی باید تا زماان اساتقرار   . سریعتر فضاهای خالی و شیب های لخت تشویق و یاری رسانید 

تکرار عملیات جمع آوری علف های هرز بویژه  ر اوایل رشد کاه باه   . شو   تکرارگیاهان زینتی و سایه اندازی مکفی آنها 

 .، باعا کاهش سریع تعدا  علف های هرز یکساله خواهد شد مرحله بذر هی نرسیده اند

 

مهمترین نکته در مورد پرکاربردترین روش مبارزه با علف هرز در فضای سبز دانستن این نکته می باشد کهه وجهین و   

قبهل از خشهکیدگی گهل و     و در هنگام اوج گلدهی آنها نهایتاًقبل از گلدهی و  می بایست حتما حذف علف های هرز

 .ولید بذر علف هرز صورت گیردت
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :(هرس گر شالقی)قطع موقت علف هرز با دستگاه حاشیه زن  -ب

علف هاای هارز پهان بارگ     . کنترر نمو   حاشیه زنبه کمک  ستگاه می توان رشد سریع علف های هرز استقراریافته را 

عموماا   ر زیار خااک     طریق صدمه بیشتری می بینند زیرا نقاط رشد گراس ها یکساله نسبت به گراس های یکساله بدین

هارس  "اغلب علف های هرز چند ساله با استفا ه از . قرار  ارند

نحو قابال مالح اه   ه امّا ب بخوبی کنترر نمی شوند "گر شالقی

برای مواقعی که لذا این وسیله  .د آنها کاسته می گر  ای از رش

،  محاادو یت بکااارگیری سااایر روش هااای کنتاارر وجااو   ار 

 .و استفا ه می شو  ای می یابداهمیّت ویژه 

از این وسیله نباید برای کنترر علف های هارز  : نکته بسیار مه 

 . اخل تشتک ها  رختان استفا ه نمو 

 

 

 کاربرد شعله افکن -پ

رشد مای یابناد   و بدون گیاه میزبان  علف های هرزی که  ر سطوح محدو ی از فضای سبز و محوطه های بازبرای کنترر 

از   ر آنها شعله افکن هایی که. نمو   جهت از بین بر ن سط  سبز علف هرز استفا هشعله افکن های کوچک  ازمی توان 

فا ه مای  برای این من ور است (کپسور گاز معمولی)گاز پروپان 

ایان  .  ، قا ر به نابو ی سریع علف های هرز جوان هساتند  شو

فق  به عبور سریع شعله از روی علف های هارز نیازمناد   شیوه 

و نگهداری شعله تا مرحله ساوزاندن کامال گیاهاان هارز     است 

شعله افکنی بار علاف هاای هارز پهان      مشخصا   .ضرورتی ندار 

باریاک  ) گاراس هاا  برگ  ارای اثرات بیشاتری  ر مقایساه باا    

 ر هنگا  استفا ه از شاعله افکان    .دمی باش (برگهایی ن یر مرغ

ها مراقب باشید که شعله ها به بقایای خشک گیاهاان ، خرار ه   

های چوب خشک ، ساختمان ها ، گیاهان اصالی و ساایر ماوا     

 .اشتعار زا برخور  نکند

محل زخم ایجاد شده 

 توسط دستگاه حاشیه زن
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مبارزه شیمیایی

 و مبارزه شیمیایی علیه علف هرز نکات قابل توجه و بسیار مهم قبل از کنترل

 رجاه   6۱-0معموال علفکش ها  ر  مای پاایین تار از   . با کاهش  ما، اثر نزولی خواهد  اشتمصرف علفکش ها  تاثیر -1

سانتیگرا ، حدو  نیمی از کیفیت و اثربخشی خو  را از  ست می  هند و  ر  مای زیر صفر تقریباا اثار خاصای نخواهناد     

عموما  ر ق  از اوایل بهار تا اواخر آبانماه قابل اساتفا ه مای   . علفکش  ر این محدو ه  مایی بپرهیزیدلذا از مصرف . اشت

 .باشند

یکی از نکاتی که بر روی ظروف سمو   رج شده است، نوع فرموالسیون آنهاست که باا توجاه باه آن اطالعاات ذیال       -2

 :سبز می باشد مات اطالعات کارشناسان محتر  فضایالزابدست می آید که از 

 مواردی که از این فرموالسیون باید دانست فرموالسیون

SP،SL،S  ار مویان با محلور ترکیب  نیاز به+ یکبار با آب حل شو  کافی است و نیازی به ه  ز ن  ائمی نیست . 

EC   یاE 
مخلوط شیری + مویان ندار  نیاز به + نیاز به ه  ز ن  ائ  مخزن  ار  که با شیر نازر برگشتی تامین می شو  

 رن  می شو 

WP ،WG  یاW 
اضافه کر ن + نیاز به نازر برگشتی و ه  ز ن مکانیکی به صورت  ائ   ار  وگرنه س  سریعا ته نشین می گر   

 قبل از ریختن  ر مخزن  ر ظرف کوچکی خوب با آب حل شو + مویان ضرری ندار  

L  یاF   مخلوط شیری رن  می شو + تا حدی نیاز به ه  ز ن  ار 

 

مقدار مصرف را  ر لیتر آب کمتر کنیاد و  ر ازای آن  وره مصارف بیشاتر و     سمو  سیستمیکجهت اثر بخشی بهتر  -3

 .طوالنی تر گر  

کهه ایهن گیاههان در شهادابی و      اسهت  برگی شدن علف های هرز و زمانی 4 – 2بهترین زمان مصرف علف کش ها در زمان  -4

 .به سر می برندسبزی کامل سر

روزه مشخص  15دیده می شود و اثر نهایی  در علف های هرزبعد از مصرف علف کش ها نکروز و زرد شدگی یک هفته عموما  -5

 .می گردد

 .روز مصرف علفکش تکرار شو  25جهت اثر بخشی تکمیلی الز  است بعد از  -6
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

ساعت آبیاری بر روی سط  گیاه صاورت گیار  و  ر ایان     72تا  40به صورت کلی بعد از استفا ه از علفکش ها نباید  -7

مور  الز  است قبل از مصرف علفکش، آبیاری گیاهان انجا  گار   و همچناین باا اطاالع از ا اره هواشناسای از وضاعیت       

 .بارندگی نیز مطلع گر ید

ک نوبت مباارزه مکاانیکی باا    اگر علف های هرز رشد زیا ی  اشته اند و ارتفاع قابل توجه ای گرفته است الز  است ی -8

انجا  گیر  و بعد از رشد مجد  علاف  (  ر چمنکاری ها)و یا چمن زن (  ر قسمت های  رختچه ای و  رختی)حاشیه زن 

 .برگی رسید سمپاشی شیمیایی صورت گیر  تا از مصرف علفکش کاسته شو  4تا  2هرز که 

مساائل و نکاات    زیارا  کوچک قبل ازمصرف توصیه می گرددانجام آزمایش قبلی در سطح  ، ر مور  توصیه های فنی -9

شارکت تولیدکنناده از   . متفاوت می باشدموجو   نوع گیاه میزبان و امکاناتبه شرای  محیطی و  همذکور کلی بو ه و بست

مصرف، شرای  جوی محی  و اختالط آن با سایر سمو    شرای  نگهداری، زمان مصرف، مقدار  ز مصرفی، چگونگی هنحو

 .باشد ترکیبات شیمیایی توس  مصرف کننده بی اطالع می و

باا نتاایج    زیارا  ر ایان شارای    که تحت تنش قرار  ارند ، بکار نبریاد   علف های هرزیهیچگاه علف کش ها را علیه  -11

علف های هرزی که تحت تنش خشکی قارار  ارناد ، بساختی علاف      .نامطلوبی چون کنترر ناچیز آنها مواجه خواهید شد

 .ها را جذب می کنند و آنها را  ر  رون ساختار گیاهی خویش منتقل نمی نمایند کش

 

 . چند مور  از علفکش های موثر  ر فضای سبز و کاربر  آنها اشاره می گر   ر ا امه 

 (پهن برگ و باریک برگ)علفهای هرزمبارزه با  -الف

 (Paraquat)پاراکوات -1

نحاوه اثار آن    . ر باازار موجاو  اسات   % SL2۱و فرموالسایون   (Gromoxone)نام تجارتی گراماکسونپاراکوات باا  

پاراکوات از طریق اندا  سبز هوایی به سرعت جذب می شو  بطاوری  . با کمی اثر جابجایی می باشد و غیر انتخابی تماسی

باعاا پژمر گای و    پاراکوات بسارعت . باران  یگر بروی علف هرز تاثیر منفی  ر جذب س  ندار  ، ریزشساعت5که بعد از 

سمپاشی بهتر است  ر ساعات آفتابی . پاراکوات خیلی سریع  ر خاک غیر فعار میشو . می شو  خشک شدن اندا  هوایی

 .جزء سمو  بسیار خطرناک  ر استشما  کاربر آن می باشد.ابری انجا  شو  غیر و

هزار استفا ه مای  لیتر  ر  1-7 و  رختچه ها  رختان  ر باغچهسانتی متر است  6۱-65وقتی ارتفاع علفها   :مقدار مصرف

  .اه بو ن علف ها مقدار مصرف کمتر می شو  ر صورت کوت. شو 



 

15 
 

ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 (Glyphosate) گالیفوسیت-2

 غیر اتخابی و سیساتمیک علفکشی . عرضه می شو  (RoundupSL41%)با نام تجاری رانداپاین علفکش  ر بازار 

شدیدا  جذب سطحی خاک شده و شساته  .  هد خواص خو  را از  ست می ر صورت تماس با خاک به سرعت  می باشد و

گالیفوسیت  ر از بین بار ن انادامهای زیرزمینای      کارایی باالی. نمی شو ، همچنین  ر خاک نیز خاصیت جابجایی ندار 

پایاان رشاد    ر  بعاد ار یاک  ور آبیااری و    زمانی است کاه کااربر  آن   (مرغ، نی و تیغ) مثل ریزو  و ریشه گیاهان  ائمی

از مصرف این س   ر پای نهار ها و  رختچه ها بدلیل سیساتمیک باو ن و جاذب از طریاق      .باشد رویشی و آغاز گلدهی

 .ریشه خو  اری کنید  رانداپ را با هی  س   یگری ترکیب نکنید اما اضافه کر ن مویان مور ی ندار 

 . ی قابل مصرف می باشدلیتر آب بصورت موضع 4۱لیتر  ر  6به میزان  :مقدار مصرف 

 )Oxyfluorfen( اکسی فلورفن-3

 . استتماسی نحوه اثر آن  .به بازار عرضه می شو % EC24و فرموالسیون  (Goal)گلبا نام تجاری  اکسی فلوروفن

این علف کش به صورت پایش رویاش یاا     .استفا ه می شو  و باریک برگها پهن برگ همزمانجهت کنترر  :موار  مصرف

 .کاربر   ار پس رویش 

 .استفا ه می شو  هزارلیتر  ر 1تا  5 :مقدار مصرف 

 (کشیده برگ)علف های هرز باریک برگمبارزه با  -ب

 هالوکسی فوپ آر متیل -1

چاون   .وجاو   ار   )EC )GALLANT SUPPER %10.8 تجهاری گاالنهت سهوپر   این علاف کاش  ر باازار باا ناا       

علاف کاش   هالوکسای فاوپ آرمتیال اساتر     . فرموالسیون ای سی  ار  الز  است س   اخل مخزن  ائ  ه  خاور ه شاو   

یعنی علیه علف های هرز باریک برگ  ر گیاهان میزبان پهن برگ قابل استفا ه اسات   می باشد انتخابی  با اثر سیستمیک

جذب گیاهان مای شاو     ی علف هرز باریک برگق برگ هااز طری عرض یک ساعتپس از س  پاشی  ر آن ما ه موثر  که

زماانی اسات، کاه     گاالنات ساوپر  بهترین زمان مصرف  .نتیجه پس از این زمان بارندگی بر عملکر  آن بی تاثیر است رو  

  .برگی، شا اب،  ر حار رشد و فعار باشند 9-5علف های هرز باریک برگ  ر مرحله 

 پهن برگ  و  رختچه ای  ر گیاهان پوششی هرز باریک برگ طیف وسیعی از علف های :موار  مصرف

 .لیتر  ر هزار مور  استفا ه قرار می گیر  9.5به میزان  :مقدار مصرف 
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 (Sethoxydim)ستهههوکسیهههدیههم  -2

روی بار کاه   اسات علفکشای   .به بازار عرضه مای شاو    اس -تجارتی نابونا   با و% EC62.5ستوکسیدی  به فرموالسیون  

 سیساتمیک و انتخاابی  با جلوگیری از رشد جوانه انتهایی و باه صاورت   . پهن برگ موثر است گیاه میزبانبرگها  ر  باریک

 . عمل می کند

 .استفا ه شو  کشیده برگها شدن برگی 9 -5هنگا   هزار کهلیتر  ر  1.5: مقدار مصرف 

 (Cycloxydim)سیکلوکسیدیم -3

پس رویشای  این علفکشها  . ر ایران عرضه می شو  Focusتجاری فوکوس  نا  و% EC6۱سیکلوکسیدی  به فرموالسیون 

بیشتر کشیده برگهای یکساله و چندساله را بدون آسیب رساندن به بیشتر گیاهان پهن برگ ویا جگن ها . هستند انتخابی

 . مهار می کنند

 .ها و  رختچه های تازه کاشت شده  ر میزبان های پهن برگ به غیر از نهارعلیه علفهای کشیده برگ  :توصیه شده

 بو ن علف یبرگ 4 -5بعد از رویش علفهای هرز،  زارلیتر  ره 5.5 -4.5 :مقدار مصرف 

 

 مبارزه با علف های هرز پهن برگ -ج

نکته ای که  ر استفا ه از این سمو  وجو   ار  این است که از با بر گی جلوگیری گر   زیرا اگثار گیاهاان فضاای سابز     

بیشتر  ر چمن کاریهاا کاه جاز گیاهاان       ر فضای سبز  این علف کش ها. بو ه و باعا سوختگی آنها می شو  پهن برگ

 باریک برگ محسوب می شوند، 

 (D+MCPA-4-2)ام ث پ آ + توفوردی  -1

علفهای هارز باریاک بارگ اثار     گیاهان و این علف کش بر روی  .عرضه می شو  مبیوک 46یوبا نام تجاری این علف کش 

 رجاه   5کمتار از   مای  رجه سانتیگرا  برای مصرف آن می باشد  ر  6۱-9۱و مناسب ترین  رجه حرارت بین   نداشته

  .سانتیگرا  نیز اثر کافی نخواهد  اشت

 .اصوال علف کش های پهن برگ  ر  مای پایین اثر خو  را از  ست می  هند* 

 . لیتر  ر هزار قابل استفا ه است 4.5 تا 4 :مصرف قدارم
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  دایکامبا+ تریاسولفورون -2

انتخاابی و  این علف کش بصورت . عرضه می شو (WG)با فرموالسیون  (Lentor% )71 با نام تجاری لنتوراین علف کش 

 و بارگ  راه ریشاه ایان سا  از   . اثر توفور ی خوب نشان ندهد از آن استفا ه می کننداثر کر ه و  ر جایی که  سیستمیک

هفتاه   9مدت بعد از مصرف علفکش  ر چمن به . انجا  می شو  کوتاه بو ن علف هرزبهترین اثر  ر زمان . جذب می شو 

 . نباید باقیمانده چمن به خوراک  ا  برسد

 . لیتر آب استفا ه می شو  هزارکیلوگر   ر  ۱.5مقدار  :مصرف قدارم

  دایکامبا+ توفوردی  -3

 (SL)باا فرموالسایون   ( Dialen super) دیالن سوپربا نا  تجاری این علف کش ترکیب  و س  توفور ی و  ای کامبا 

این علفکش با خاصیت سیستمیک می تواناد  . بسیاری از علف های هرز پهن برگ  ر چمن را از بین خواهد بر . می باشد

تاثیر نهاایی ایان علاف کاش     . شو  و رشد آنها را متوقف کند( با قابلیت رشد سریع ریشه)وار  ریشه علف های هرز سمج 

 .می باشد روز بعد از سمپاشی 65

 .لیتر  ر هزار استفا ه شو  9ن به میزا :مصرف قدارم

 (sulph% )75سولفوسولفورون  -4

سولفوسولفورون بصاورت انتخاابی عمال    .  ر بازار وجو   ار (WG)فرموالسیون با  آپیروساین علف کش با نا  تجاری 

بهتارین زماان   . هستند اثر مطلاوبی  ار   (به غیر از گل قاصد)می کند و  ر زمین های چمنی که آلو ه به انواع پهن برگ 

 .س  پاشی اوایل رشد علف های هرز می باشد

 .لیتر آب محلور کر ه و استفا ه گر   4۱۱تا  9۱۱لیتر مویان  ر  6گر  از س  را به اضافه  9۱مقدار  :مصرف قدارم

های هرز با استفاده از روش بهترین نتیجه در مبارزه و کنترل علف های هرز مبارزه تلفیقی با علف : تذکر مهم

و روش شیمیایی می باشد کهه الزم اسهت در   ( مهمترین آنها وجین دستی، مالچ و شعله افکن)های مکانیکی 

 .اوایل بهار شروع شود و بصورت مستمر تا اواخر تابستان ادامه داشته باشد
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بصورت مسهتمر و گهاهی    نیاز به یک حساسیت خاص مدیریتیدر خصوص اجرای موارد ذکر شده  :نکته آخر

با یک محاسبه ساده می توان به این نتیجه رسید که با ادامه این رویه، اعمهال دسهتورالعمل   . می باشد روزانه

مبارزه با علف هرز تبدیل به یک عادت رفتاری در میان گارگران خواهد شد و روزانه بها صهرف شهاید چنهد     

 متاثر از علهف ههای ههرز   مبارزه شیمیایی حذف شده و مشکالت  ،هر کارگر به این مورداز زمان کاری دقیقه 

 .را نخواهد گرفت فضای سبزگریبان 
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