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خطرزایی آنارزیابیبراي فلور ایران، با تاکید برTradescantia fluminensisمعرفی گونه مهاجم
12/04/1400/ پذیرش: 03/03/1400دریافت: 

و منابع طبیعی استان ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزيستادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگلا: محمود بیدارلرد
)m.bidarlord@areeo.ac.ir(گیالن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رشت، ایران

ایرانالهیجان،کشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانباغبانی،علومتحقیقاتمؤسسهچاي،پژوهشکدهپژوهشاستادیار:هنهکَاحسان
پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان گیالن، استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاه:سیسمیه تکا

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رشت، ایران
ایرانالهیجان،کشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانباغبانی،علومتحقیقاتمؤسسهچاي،پژوهشکدهمحقق:میرقاسمیتقیسید

چکیده
مشاهده و شناسایی شد که برايTradescantia fluminensisمهاجم و بیگانه استان گیالن، گونههايها و بوم سازگانطی بررسی رویشگاه

اي جلگهچاي و به عنوان گیاه مهاجم در مناطق همجوارهايدر باغبه عنوان علف هرز هاي اخیر، این گیاه در سال.شودمیگزارشایرانفلور
يهاپروتکلبا استفاده ازاین گیاه مهاجمییخطرزاهاي رویش، ارزیابی گزارش محلشناسی، آرایهشمال کشور توسعه پیدا کرده است. عالوه بر 

)، در گروه گیاهان 86/205به دست آمده براي این گیاه مهاجم (گردد. با توجه به نمره خطرزاییو استون ارایه میمالندووچریوتوسطشدههایار
ها، مشخص شد که بین مقدار فسفر قابل دسترس خاك و بیوماس تر گیاه با مطالعه خاك رویشگاه،گیرد. همچنینقرار می"ریسک خیلی باال"با 

هاي مناسب مدیریت این کنترل بیولوژیک و حذف مکانیکی از روششناختی این گیاه، داري وجود دارد. با توجه رفتار بومهمبستگی مثبت و معنی
باشند.هاي شمال کشور میگیاه در رویشگاه

هرز، گیاه مهاجم، گیالنعلف برگ بیدیان، کنترلهاي چاي،باغهاي کلیدي:واژه

Introducing the invasive species, Tradescantia fluminensis for the flora of Iran, with emphasis
on its risk assessment

Received: 24.05.2021 / Accepted: 03.07.2021

Mahmoud Bidarlord: Research Assistant Prof., Department of Forests and Rangelands Research, Gilan
Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and
Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran (m.bidarlord@areeo.ac.ir)

Ehsan Kahneh: Research Assistant Prof, Tea Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural
Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran

Somayeh Tokasi: Research Assistant Prof., Plant Protection Research Department, Gilan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),
Rasht, Iran

Seyed Tagi Mirghasemi: Researcher, Tea Research Center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural
Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran

Summary
During the study of the habitats and ecosystems of Gilan province (north of Ian), an invasive and alien species, namely,

Tradescantia fluminensis (Commelinaceae) was observed and identified which is reported for the first time for the flora of Iran. In
recent years, T. fluminensis has been developed as a weed in tea gardens and an invasive plant in the neighboring plains of the
northern parts of Iran. In addition, the report of the growth localities as well as the risk assessment of the invasive plant were
examined using the protocols provided by Virtue & Meland (2003), and Stone (2008). According to the risk score obtained for this
invasive plant (205.86), it stands within the group of plants with "very high risk". By studying the soil of habitats, it was found that,
there is a positive and significant correlation between the amount of available soil phosphorus and the wet biomass of the plant. Due
to the ecological behavior of this plant, biological control and mechanical removal are the most appropriate methods of managing this
plant in the northern habitats of the country.

Keywords: Commelinaceae, Gilan, invasive plant, risk assessments, tea gardens, weed control
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مقدمه
Tradescantiaجنس L. گونه به قبیله 90با حدود

Tradescantieae Meisner و تیرهMirb.Commelinaceae

Faden & Hunt(برگ بیدیان) تعلق دارد ( 1991, Burns et al.

). محل تنوع این گیاه مناطق حاره دنیاي جدید است 2011
)2017Pellegrini عقربی هاي دمگرزن). این جنس با جفت

هاي منظم،شده با برگه برگی شکل، گلدر برگرفتهبدون پایه 
با ناف خطی تا دانهاندازه، همحدودياندازه تا پرچم هم5

Fadenشود (مستطیلی شناخته می 1998.(
هاي این جنس از بیشتر گونهT. fluminensisگونه 

ها و همچنین زایی در گرهبه واسطه، خیزان بودن ساقه، ریشه
eFloras(دار و سفید خود قابل تشخیص است گلهاي دمگل

حاره برزیل و آرژانتین، گیاه بومی مناطق حاره و نیمهاین). 2008
) و2016Seitz & Clark(شده واردکشور 13امروزه به بیش از 

هاي بومی عمل سازگانبومدر به عنوان گونه مهاجم بسیار جدي 
GISDکند (می اي با پتانسیل تهاجم ) که به عنوان گونه2021

Weiss & Iaconisبندي شده است (متوسط تا زیاد طبقه 2002 .(
تاج تخریب شده باکنار پوشش جنگلیدرگیاه مذکور غالبا

شود،غالب میهاجنگلحاشیهدرویافتهکاهشپوشش
ایجادبابومیپوشش جنگلگیري و ترمیمشکلطوري که ازبه

Standish(کندمیجلوگیريسایه et al. ). درکنار آن، با 2001
ها و میزان دسترسی به مواد الشبرگروند تجزیه تغییر در

مهرگان به غذایی، تغییر در دوره رطوبی و با تغییر در جوامع بی
2016Seitz & Clark,کند (هاي جنگلی آسیب وارد میرویشگاه

2001et al.Toft( این گونه براي استقرار به تخریب، افزایش نور .
.)2015et al.Dugdaleو نیتروژن خاك نیاز دارد (

هرز را هايعلف،)WRA(هرزسیستم ارزیابی خطر علف 
محیطی و میزان شناسی، اثرات زیستهاي گیاهبراساس ویژگی

بندي ها رتبهریزهاي مدیریتی آنها براي برنامهگسترش آن
کند و هدف اصلی از این ارزیابی، کاهش اثرات گیاهان مهاجم می
Groves(باشدمی et al. هرز، ). سیستم ارزیابی خطر علف 2009

براساس امتیازهاي عددي (پاسخ به سواالت مختلف) در جهت 
هرز بودن طراحی شده همبستگی مثبت با خصوصیات علف 

شناسی است. پاسخ به سواالت بر پایه پیشینه گیاه، جزییات بوم
گیرد. براساس هرز مورد نظر صورت میشناسی علف و زیست

هرز سه پیشنهاد ارایه سواالت براي هر علف امتیاز نهایی به
هرز مهاجم و رد یا عدم اجازه حضور علف -1گردد: می

ارزیابی بیشتر -2هرز، کنی آن علف پیشگیري از ورود و یا ریشه
قبول - 3در مورد این علف هرز و در نهایت کم خطر بودن آن و 

حضور این گیاه مهاجم در منطقه که براساس این موارد
گردد. هاي الزم اتخاذ میگیريتصمیم

یابیارزستمیسبارنخستین يبرا،وزلندینوایاسترالدر
ییتواناوبودنهرزعلفینیبشیپيبراهرز يهاعلفییخطرزا
Pheloung(گرفته شد کارهبوارد،هزتااهانیگتهاجم et al.

وآبمناطقدریاهیگمختلفيهاگونهییخطرزا). 1999
وکشورهايبراآنجینتاواستمتفاوتگوناگونییهوا

Stone(ستینکساننیز یمختلفيشهرها براي مثال، ). 2008
Pheloung(فالونگ Ipomeaهرزعلفکهکردانیب) 2001

hederacea Jacq.باعثوپوشاندهراذرتيهابوتهتواندیم
وجززایی،خطریبررسیطکهشودآنعملکرددیشدکاهش

.رفتگقرارباالخطربااهانیگ
هاي اخیر، تعدادي از گیاهان بیگانه براي فلور در سال

Zeraatkar & Ghahremaninejad(ایران گزارش شده است  2020،
2020Eskandari & Abdi Fouladkolaei،2019.et alBidarlord ،
2012.et alGhahremaninejad،Mozaffarian & Yaghoubi

2016،2018.et alTokasi ،2010Mirghasemi & Sharify(.
به علت مناسب بودن شرایط اقلیمی و همچنین 

هاي مناطق شمالی هاي اخیر در زیستگاههایی که در سالتخریب
ایران صورت گرفته، استقرار گیاهان بیگانه و مهاجم در این 

،انمناطق بیشتر شده است. الزم به ذکر است، از تیره برگ بیدی
Commelinaاي بومی در ایران وجود ندارد، اما اخیرا گیاه گونه

communis L. از استان گیالن به عنوان گونه مهاجم رکورد شده
).2019Sajedi(است 

تاکسونومی،مورددراطالعاتارایهمقاله،از اینهدف
در T. fluminensisپراکنش و زیستگاه گونهشناسی،ریخت

هاي خاك در ارزیابی فاکتور،ییخطرزایابیارزهمچنین کشور و
و مدیریت این گیاه در بالقوهتوسعه پراکنش این گیاه و کنترل

است.ها رویشگاه

روش بررسی
هاي مختلف استان گیالن، گیاه طی بازدید از رویشگاه

هاي چاي و ارتفاعات مجاور اي از تیره برگ بیدیان در باغبیگانه
Faden & Hunt(استفاده از منابع معتبرآوري شد که  باجمع

Faden 1998, eflorade Oliveira Pellegrini 2015,,1991

2008, POWO Tradescantia fluminensis) با نام 2021

شناسایی و تایید گردید. با بررسی منابع مرتبط با فلور ایران 
)2015–1963Rechinger،Ghahremaninejad & Nejad

2018–1987Assadi,2016Falatoury( گزارشی از گیاه مذکور ،



Tradescantiaمهاجمگونهمعرفیو همکاران / بیدارلرد58/58 fluminensis1400،)1(22جلدرستنیها،... / ایرانفلوربراي
مشاهده نشد و  به این ترتیب، این گیاه به عنوان گیاه خودرو، 

شود.بیگانه و مهاجم براي فلور ایران گزارش می
خاكآنالیز-

ریشهومرکبریزوسفريخاكنمونه،منطقههردر
هاي ویژگی. شدبرداشتمتريسانتی30تاصفرعمقازچاي

هدایتوpH: زیرشرحبههاخاكمدنظرفیزیکی و شیمیایی
نسبتبهمقطرآبباخاكسوسپانسیوندرخاكالکتریکی

قابل فسفربالك،ووالکلیروشبهخاكآلیکربنمقدار،1:1
ازاستفادهبادسترسقابلپتاسیم،1-بريروشبهدسترس
هیدرومتريروشبهخاكبافتونرمالآمونیوماستاتمحلول
هايدادهورودازپس. شدگیرياندازه) 2020اسپارك(بایکاس
همبستگیضرایبتوصیفی،هايآمارهافزار،نرمدرحاصله

.شدتعیین16نسخهSPSSافزارنرمباپیرسون
ارزیابی خطرزایی-

شدههیارايهاپروتکلاز،این گیاهییخطرزایبررسيبرا
Virtue & Melland(مالندوچوریوتوسط Stone(استونو ) 2003

ی در علممنابعدرموجوداطالعاتبهتوجهبا. شداستفاده) 2008

ی شخصمشاهداتو) CABIتیسامقاالت،(مورد این گونه
Anonymous(رورد نظمالؤس25نگارندگان مقاله، به 2017 ،(

:شدندمیتقسبخشسهبهسواالت).1(جدول اده شددپاسخ
پراکنشییتوانا- 3واثرات- 2بودن،مهاجمهايویژگی- 1

دست پذیري، عدد بهبراي محاسبه نمره دقیق تهاجم. )2(جدول 
شد (تا یک 10عددتقسیم و سپس ضربدر15ابتدا بر عدد ،آمده

،دست آمدهرقم اعشار). براي محاسبه نمره دقیق اثرات، عدد به
شد (تا یک رقم 10عددتقسیم و سپس ضربدر19ابتدا بر عدد 

اعشار). همچنین، براي محاسبه نمره دقیق پتانسیل پراکنش، عدد 
درجه خطرزایی علف ینهاینمرهشد. مربوطه بدون تغییر گذاشته 

مهاجمبخشسهنمراتضربحاصلهرز) از ت علف هرز (اهمی
2003مالندورجویو(دست آمد به پراکنشپتانسیلواثراتبودن،

براي تعیین میزان ریسک حضور 2جدول ،سپس).2008و استون 
،یاحتماليهاامتیاز، آندر کهشدهیهگیاه مهاجم در منطقه ت

ووچریو(گردیده استتقسیميدرصد20حدوددريهادستهبه
.)2008و استون 2003مالند

)2008(براساس استون Tradescantia  fluminensisارزیابی خطرزایی گونه مهاجم - 1جدول 
Table 1. Weed risk assessment of invasive species Tradescantia fluminensis (based on Stone 2008)

نمره
Score

ارزیابیمعیار
Assessment factor

Invasivenessي ریپذتهاجم

1
؟چگونه استاهان موجودیان گیدر مهرزی استقرار علفیتوانا.1

)?s ability to establish amongst existing plants’What is the weed(

2
؟چگونه استتییریات مدیهرز به عملتحمل علفنزایم.2

)?s tolerance to average weed management practices in the land use’What is the weed(
چگونه است؟ر علف هرزیی تکثیتوانا.3

)What is the reproductive ability of the weed in the land use?(
2 )Time to seedling(اهچه شدنیزمان تا گالف:
2 ) Seed set(بذرل یتشکب:
2 )Vegetative reproduction(شییهاي روق اندامیپراکنش از طرج:
3 گیرد)می3، رتبه 6تا 5مجموع الف، ب، ج (بین 

چگونه است؟متر) توسط عوامل طبیعی100هاي طوالنی (بیشتر از به مسافتی انتشار یتوانا.4
)How likely is long-distance dispersal (>100 m) by natural means?(

1 )Flying birds(پرندگانالف:
2 )Other wild animals(وانات وحشییحسایر ب:
1 ) Water(آبج:
1 )Wind(بادد:
2 گیرد)می2، رتبه 8تا 6مجموع الف، ب، ج، د (بین 

چگونه است؟متر) 100هاي طوالنی (بیشتر از به مسافتانتشار توسط انسان.5
)How likely is long-distance dispersal (>100 m) by human means?(
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Table 1 (contd) (ادامه)                                                                                                                      1جدول 
2 )Accidentally by people and vehiclesتوسط انسان و وسایل نقلیه (تصادفاالف:
2 )Deliberate spread by people(توسط انسانعمداب:
2 )Contaminate produce(محصوالت آلودهج:
1 )Domestic/farm animals(وانات اهلییحد:
3 گیرد)می3رتبه ، 8تا 6مجموع الف، ب، ج، د (بین 

11 Total(ريیپذنمره کل تهاجم Score of Invasiveness(
)Impactsات (اثر

2
شود؟آیا باعث کاهش استقرار گیاهان مطلوب می.6

)Does the weed reduce the establishment of desired plants?(

3
شوند؟ میاهییا پوشش گیباعث کاهش عملکرد آیا .7

)Does the weed reduce the yield or amount of desired vegetation?(

2
شوند؟میا خدماتیت محصوالت یفیکاهش کآیا باعث .8

)Does the weed reduce the quality of products or services obtained from the land use?(

1
کند؟می.. .، آب وتواناحیت در رفت و آمد انسان، یجاد محدودیاآیا .9

)Does the weed restrict the physical movement of people, animals, vehicles, machinery and/or water?(

0
؟ر داردیثاتیا جانوران انسانهرز روي سالمت علفآیا 

)Does the weed affect the health of animals and/or people?(
است؟ستیط زیا منفی بر سالمت محیهرز داراي اثر مهم، مثبت علف

)Does the weed have major, positive or negative effects on environmental health?(
0 )Food/shelter(غذا/پناهگاهالف:
0 )Fire regime(سوزيهاي آتشمیرژب:
0 )Increase nutrient levels(ییغذاش سطح موادیافزاج.
0 )Soil salinity(شوري خاكد:
0 )Soil stability(داري خاكیپاذ:
1 )Soil water table(محتواي آب خاكه:
1 مجموع الف، ب، ج، د، ه
9 Total(نمره کل اثرات Score of Impacts(

Potential distributionپراکنشل یپتانس

6
هرز مناسب است؟چند درصد از سطح زمین براي علف

)In the board, what percentage area of the land use is suitable for the weed?(
6 Total(نمره کل پتانسیل پراکنش Score of Potential Distribution(

تبدیل نمرات کل به نمرات دقیق هر سه بخش فوق
the accurate score)(Change the total score to

7.3
The accurate score of(ريیق تهاجم پذینمره دق- invasiveness(

(تا یک رقم اعشار)10عددضربدرتقسیم، 15دست آمده بر عددعدد خام به 

4.7
)The accurate score of impacts(ق اثراتینمره دق-

(تا یک رقم اعشار)10عددضربدر،تقسیم19دست آمده بر عدد عدد خام به 

6
The accurate score of(پراکنشل یق پتانسینمره دق- potential distribution(

شودعدد مربوطه بدون تغییر گذاشته می
205.86 فوق)دقیق ) (حاصل ضرب سه نمره Comparative weed risk(علف هرزنمره کل اهمیت



Tradescantiaمهاجمگونهمعرفیو همکاران / بیدارلرد60/60 fluminensis1400،)1(22جلدرستنیها،... / ایرانفلوربراي

Virtue & Mellandهرز (برگرفته از مقایسه نمره خطرزایی علف-2جدول  2003, Stone 2008(
Table 2. Comparative weed risk score (after Virtue & Melland 2003, Stone 2008)

هرزریسک علف 
Weed risk

هرزنمره خطرزایی علف
Weed risk score

فراوانی دسته (درصد)
Frequency band (%age)

Very high (192+80–100خیلی باال (

High(<19260–80باال (

Medium (<10140–60متوسط (

Low (<3920–40پایین (

Negligible (<130–20ناچیز (

پراکنشپتانسیل× اثرات× بودنمهاجم= هرز (اهمیت علف هرز) یی علف خطرزادرجه
Comparative weed risk=Invasiveness×Impacts×Potential distribution

نتیجه
Tradescantia fluminensi Vell., Fl. Flumin. 140 (1829)

Syn.: Tradescantia albiflora Kunth. (1843), T. aekenensis

Hort. ex L.H.Bailey & E.Z.Bailey (1930)

دوهابرگ. دارریشههادر گرهخیزان،چندساله،گیاهی
دار؛مژهغالفدار،غالفساقهبدون دمبرگ، قریباتردیفی،
به ابعاداي،سرنیزه- مرغیتخمتاايسرنیزه- بیضويبرگپهنک

یی،انتهاآذینگل. کندنوكکرك،بدونمتر،یسانت5/2- 7×3-1
برگه برگی گل؛ 20جفت گرزن، تا 2ا ت1با ،آذینگلدمداراي
با ها. گلیافته، گاهی کاهش شکلیقیقابرگی و عدد، 2شکل

بلند؛نرم -ياغدهکرکیپوششمتر،سانتی1- 5/1گل به طول  دم
يسبز، رگبرگ دارامتر،یلیم5- 7به طول یی،تا3کاسبرگ 

بدون ناخنک، پهن،مرغیتخمیی،تا3گلبرگ اي؛غدههايكکر
یدسفهايمیلهباآزاد، تایی،6هاپرچممتر؛یلیم7-10به طول 

2به طول تا کپسول. زردبساكدار،ریشبلندهايکركبا،رنگ
).1(شکل تیرهايبا سطح مشبک و قهوهدانه. متریلیم

، جورگوابراملش، :هاي بررسی شده: استان گیالننمونه
E"30'12°50 ،N"40'02°37 ،144جورگوابر؛ املش متر،
E"03'15°50 ،N"43'02°37 ،100؛ املش، کوشکور، متر
E"30'12°50،N"30'01°37 ،165هلوسراي علیا؛ املش، متر ،
E"10'16°50 ،N"56'02°37 ،46ورکوره؛ املش،متر،
E"03'14°50 ،N"39'01°37 ،240 3(شکل متر.(

هاي چاي و مناطق اغلب در باغT. fluminensisگونه 
اطراف به صورت علف هرز و همچنین در برخی از مناطق 

این گیاه پوشش اي در استان گیالن مشاهده شد. مرطوب جلگه
هاي چاي و مناطق جنگلی اطراف تشکیل متراکمی را روي بوته

زایی انجام داده و هاي ساقه، ریشهدهد، به طوري که از گرهمی

ها در تواند به عنوان یک گیاه جدید عمل کند. گلهر قطعه می
روي ،ینریزند. این گیاه همچنفصل بهار ظاهر شده و می

آوري گیر توسعه پیدا کرده و از زادهاي مرطوب و آفتابزمین
کند. الزم به ذکر است، گیاهان بومی این مناطق جلوگیري می

Commelina communisگونه  L. که اخیرا از شمال ایران
هاي چاي ، به همراه این گیاه در باغ)2019Sajediگزارش شده (

).2روید ( شکل می
ی به سواالت خطرزایی دهنمرهازحاصلجینتابراساس

پذیري، اثرات و کل تهاجماتنمر،T. fluminensisمهاجم اهیگ
،اساساین برکهدست آمد به 6و 9، 11ترتیب پراکنش به

هبمحاس6و 7/4، 3/7ترتیب نیز به الذکرموارد فوقدقیق اتنمر
که گیاه مهاجماین زایی ). نمره نهایی درجه خطر1گردید (جدول 

باشد، پذیري، اثرات و پراکنش میدقیق تهاجماتحاصل ضرب نمر
ریسک خیلی "در گروه گیاهان با نتیجتادست آمد که به 86/205
اقداماتسریعا،شودلذا توصیه می.)2(جدول قرار گرفت"باال

بیشتر این گیاهگسترشازجلوگیريبرايمدیریتیپیشگیرانه
صورت گیرد.

رویش این گیاه برداشت و عوامل، هاينمونه خاك محل
اسیدیته خاك، هدایت الکتریکی، کرین عالی و عناطر خاك از 
قبیل فسفر و پتاسیم در دسترس و همچنین بافت خاك 

).3(جدول توده این گیاه مورد مطالعه قرار گرفتبه همراه زي
هاي خاك نتایج همبستگی نشان داد که از بین فاکتور

گیري شده، فقط بین مقدار فسفر قابل دسترس خاك و اندازه
داري وجود دارد بیوماس تر گیاه همبستگی مثبت و معنی

).4(جدول 
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آذین، . گل و گلD. برگ و غالف دور ساقه، C، ریشه نابجا از محل گره، Bنمایی کلی از گیاه. . Tradescantia fluminensis :A- 1شکل 
Eآوري شده از گیاه در باغ چاي، . توده جمعFهاي چاي با گیاه مهاجم.. پوشش بوته

Fig. 1. Tradescantia fluminensis: A. Habit, B. Adventitious root in nod, C. Leaves and sheets on the stem, D. Flower
and inflorescent, E. Mass collected from the invasive plant in the tea garden, F. Tea plants covered with the invasive
plant.

آذین.. گل و گلB. نمایی از گیاه، Commelina communis :A-2شکل 
Fig. 2. Commelina communis: A. Habit, B. Flower and inflorescent.
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,GBIF. در دنیا (بر گرفته از Bاستان گیالن، در .Tradescantia fluminensis :Aنواحی پراکنش-3شکل  2021.(
Fig. 3. Distribution areas of Tradescantia fluminensis: A. In Gilan province, B. In the world (after GBIF, 2021)

هاي مشاهده شدهفیزیکوشیمیایی خاك و وزن تر علف هرز گیاه برگ بیدي در رویشگاههايویژگیمیانگین - 3جدول

pHروستاشهرستان
هدایت 

الکتریکی
کربن 

آلی
آهک 
معادل

فسفر 
قابل 

دسترس

پتاسیم 
قابل 

دسترس
وزن ترسیلترسشن

-dS/m%mg/kg%g/m2

4.60.22.53.548.4200.656.014.030.0290پردین لنگهاملش

4.90.31.81.314.0154.152.319.728.0342جورگوابراملش

4.40.21.72.523.188.662.314.023.7194کوشکوراملش

4.50.22.01.322.3379.851.719.329.0200هلوسراي علیااملش

4.20.31.81.644.5234.250.320.029.8488ورکورهاملش

خاکی با یکدیگر و  بیوماس علف هرزهايویژگیضرایب همبستگی پیرسون بین -4جدول

pH
هدایت 

الکتریکی کربن آلی آهک معادل فسفر قابل 
دسترس

پتاسیم قابل 
دسترس شن رس سیلت وزن تر

pH 1

هدایت 
الکتریکی 0.313 1

کربن آلی -0.436 -0.521* 1

آهک معادل 0.400 0.207 -0.006 1

فسفر قابل 
دسترس -0.210 0.285 -0.009 0.158 1

پتاسیم قابل 
دسترس 0.003 -0.029 0.051 -0.434 0.440 1
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(ادامه)                                                                                                                      4جدول 
شن 0.364 0.111 -0.196 0.606** -0.063 -0.294 1

رس -0.107 -0.161 -0.016 -0.507* -0.335 0.068 -0.812** 1

سیلت -0.485* 0.010 0.352 -0.406 0.516* 0.415 -0.699** 0.150 1

وزن تر -0.131 0.360 -0.204 0.005 0.468* -0.039 -0.264 0.160 0.250 1

%5دار در سطح احتمال معنی*
%1دار در سطح احتمال معنی**

گیرينتیجهبحث و 
انسان در پراکنش هزاران آرایه گیاهی در سرتاسر جهان 

Havel(استمؤثر بوده et al. ). محل پراکنش طبیعی2015
T. fluminensisهاي بارانی و مناطق مرطوب دیگر است جنگل

)CABI هاي اخیر به عنوان گیاه زینتی در دهه،). این گیاه2021
اي شمال مناسب بودن مناطق جلگهبه ایران وارد شده و به دلیل 

ایران به شکل خودرو در آمده و پیوسته به مزارع و مناطق 
همجوار پراکنش خود را توسعه داده است.

رویش این گیاه خیلی سریع بوده و طی یک سال 
Bloodتواند چند متر توسعه پیدا کند (به واسطه ساقه خود می

کند. ر و توسعه پیدا می). با دو فاز رویشی به سرعت استقرا2001
ها رشد رویشی به کمک توسعه ساقه و ایجاد ریشه نابجا در گره

هایی که کم و بیش گیرد. رشد زایشی به واسطه ساقهانجام می
کنند انجام نشینند و دانه تولید میاند و به گل میبرخاسته

یابد ها کاهش میزایی در این ساقهگیرد، در مقابل ریشهمی
)Blood هاي چاي به سرعت سطح در باغاین گیاه). لذا،2001

گیرد.هاي چاي را فرا میبوته
هايعلفخطردست آمده از آزمون سیستم ارزیابیشاخص به

دهنده پتانسل تهاجم باالي این گیاه در استان گیالن است. هرز، نشان
لذا، این گونه در شمال کشور مانند مناطق دیگر جهان 

)Weiss & Iaconis با پتانسیل تهاجم هرزي) به عنوان علف2002
در کنار گیاهان مهاجم مهم کند. این گونهمتوسط تا باال عمل می

Ambrosia psilostachya(دیگر در شمال ایران DC ( و سنبل آبی
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms][)Tokasi et al. 2018(،

باشد و کنترل و مدیریت آن باید در از گیاهان بسیار خطرساز می
شود که براي همه گیاهان اولویت قرار گیرد. همچنین، توصیه می

انجام گیرد و هاي ضروريارزیابی،مهاجم و بیگانه در کشور
گیري سریع ریزي، اقدامات الزم و در صورت نیاز تصمیمبرنامه

براي کنترل این گیاهان اتخاذ گردد.

هاي پیشگیري هرز مهاجم، روشاین علفمدیریتبراي
است. شدهمعرفیتغذیهمدیریتوفیزیکی و شیمیاییو کنترل

به خاطر هرز آوري شده علفهاي جمعبوتهبراي پیشگیري، 
هاي کنترل روش. نباید در طبیعت رها شوندایجاد منبع آلودگی، 

روشکهباشنددستی و شخم مکانیکی میفیزیکی شامل حذف 
ها صورت رول کردن بوتهبهکوچکهايآلودگیبرايدستی

در این روش، الزم است که .شودکار برده میبه )مانند موکت(
نیز گیاههايقلمه. آوري کردجمعراساقههايبخشتمام

و شوندانباشتجاییهردرنبایدمنبع آلودگی، ایجادبه دلیل 
جدید موجببه نواحی گیاههايبخشانتقالهمچنین با

Standish(آلودگی خواهد شدگسترش et al. 2001Dugdable

et al. هرز معموال پس از باران در حذف دستی علف ).,2015
آوري شرایط خاك مرطوب موجب سرعت بخشیدن به جمع

شود ها از خاك، پوسیدگی و کاهش تعداد عملیات وجین میبوته
)Nkwiine et al. با استفاده از دستگاه ). کنترل مکانیکی 2003

شود هرز توصیه نمیدلیل گسترش آلودگی علفزن به علف
)Isaac et al. 2007a, b.(هاي کنترل فیزیکی، یکی دیگر از روش

هرز، باشد. در این روش کنترل مؤثر علف شخم مکانیکی می
متر سانتی5آید که عمق دفن شدن بیش از دست میزمانی به 

Isaacباشد ( et al. 2007a, b روش کنترل شیمیایی نیز براي .(
این گیاه در مراحل اولیه رشد مؤثر بیان شده است. به دلیل مهار

تر تولید پوشش متراکم گیاه، کنترل شیمیایی در گیاهان مسن
باشد. کنترل مشکل است و حذف دستی تنها روش اثربخش می

ع توصیه هاي وسیهرز در آلودگیشیمیایی براي کنترل این علف 
کش، مرحله رشدي شده است و میزان کنترل به نوع علف

کش روي پوشش هرز در زمان سمپاشی، میزان پوشش علفعلف
گیاهی و شرایط محیط بستگی دارد. براي مثال، در موقع 

هرز نباید تحت تنش خشکی باشند، زیرا کاربرد علف ،سمپاشی
،اغلبدهد و سورفکتانت، کارآیی کنترل شیمیایی را افزایش می

خواهد بود.) نیز مورد نیاز بار سمپاشی2-3سمپاشی دوباره (
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ماه3تا 2کش مورد نظر،ضمنا توصیه شده که سمپاشی با علف

قبل از این که گیاه دوباره رشد نخست،پس از کاربرد آن در دور 
Standish(کند تکرار گردد 2002Isaac et al. 2013,.(

هرز و گلیفوسیت براي کنترل این علفهاي تریکلوپیر کشعلف
Standishتوصیه شده است ( همچنین، فیزیولوژي گیاه). 2002

T. fluminensisمنبعدوبودندسترسدربهسریعپاسخامکان
Maule(کندمیفراهمرانیتروژنونورکلیدي et al. 1995 .(

فسفر در گیاه مذکور نسبت به کاهش نیتروژن، بنابراین، 

خشکی و سایه بسیار حساس است. بر این دسترس خاك، 
پذیر استامکاناساس، کنترل زیستی این گیاه هم 

)Blood 2001, Standish et al. 2001, Standish کاشت . )2002
هرز درخت و ایجاد سایه در مناطق طبیعی براي کنترل این علف 

به طوري که با کاهش فراهمی نور ،بسیار مؤثر بیان شده
هرز کاهش توده و گسترش علف استقرار، رشد و تولید زي

.)2001، استندیش و همکاران 2002(استندیش یابد می
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