
مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

پيمانۀ مهارتى سوم

علف های هرز

هدف کلى
آشنايى با علف هاى هرز و توانايى پيشگيرى و کنترل آنها 

 ۹۷     



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

۹۸   

هدف هاى رفتارى: فراگيرنده با گذراندن اين پيمانٔه مهارتى بايد بتواند:
۱ــ علف هاى هرز را تعريف کند.

۲ــ اهميت علف های هرز را در کشاورزی توضيح دهد.
۳ــ خصوصيات علف هاى هرز را بيان نمايد.

۴ــ انواع روش های تقسيم بندی علف های هرز را بيان کند.
۵  ــ نمونه هايى از علف هاى هرز رايج در منطقه خود را جمع آورى کند.

۶  ــ نمونه هايی از علف های رايج در منطقه خود را نگهداری کند.
۷ــ نحؤه خسارت علف هاى هرز به مزرعه و باغ را توضيح دهد.

۸  ــ راه های انتشار و ورود علف های هرز به مزرعه و باغ را توضيح دهد.
۹ــ راه هاى جلوگيرى از ورود علف هاى هرز را بيان نمايد.
۱۰ــ راه های پيشگيری از رشد علف های هرز را بيان کند.

۱۱ــ با انواع روش هاى کنترل علف هاى هرز آشنا شود.
۱۲ــ با استفاده از روش های کنترل، علف های هرز را کنترل نمايد.

۱۳ــ با علف کش هاى مختلف در زمينٔه کنترل شيميايى علف هاى هرز آشنا شود.
۱۴ــ علف کش های مختلف را طبقه بندی نمايد.

۱۵ــ با سم پاش هاى مختلف آشنا شود.
۱۶ــ با طرز کار سمپاش های مختلف آشنا شود.

۱۷ــ عمليات سمپاشی را با استفاده از سمپاش های مختلف انجام دهد.



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۱۰/۲, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

 ۹۹     

مواد، وسايل، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز
ــ روزنامٔه باطله، کاغذ مقوايى و کاغذ هرباريوم

ــ چسب مخصوص و چسب نوارى
ــ تختٔه پرس

ــ نايلون يا سليفون
ــ پوشه، کالسه دان و قفسه براى طبقه بندى

ــ نمونه هايى از انواع علف هاى هرز خشک شده
ــ کود دامى کامالً پوسيده و کود دامى تازه

ــ بينوکولر و لوپ دستى
ــ نفت يا گازوئيل، کبريت

ــ فرقون، بيل، بيلچه
ــ شفره، داس، چنگک

ــ لباس سم پاشى کامل (لباس کار، کاله، عينک، دستکش، ماسک و کفش مخصوص) و روپوش آزمايشگاه
ــ علف کش هاى مختلف

ــ انواع مختلف بذور علف هاى هرز
ــ ظروف با حجم هاى مختلف (پيمانٔه مدرّ    ج)

ــ متر نواری
ــ ترازوی دقيق

ــ علف زن موتورى، ماشين وجين کن، تراکتور
ــ سم پاش استوانه اى پشتى ساده، سم پاش کتابى اهرمى، سم پاش موتورى پشتى النس دار، سم پاش موتورى 

پشتى (اتومايزر)، سم پاش فرغونى، سم پاش تراکتورى بوم دار
ــ آچار و ابزار کارگاهى
وسايل کمک آموزشى

و  سمعى  وسايل  ساير  و  فشرده  لوح  رنگى،  اطلس  کتاب هاى  مرجع،  کتاب هاى  اساليد،  فيلم،  پوستر،  عکس، 
بصرى



مهارت: کنترل آفات و امراض  

شمارۀ  شناسايى:۳ــ ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک شمارۀ  شناسايى: ۸ ــ (۲ /۱۰, ۱ /۱۰, ۱۰) ــ (۲ ,۱) ــ۷۹ / ک

پيمانۀ  مهارتى۳: علف های هرز

۱۰۰   

پيش آزمون 

۱ــ گياهان دو ساله چه خصوصيتى دارند؟
ب) سال اول و دوم رشد رويشى الف) سال اول رشد رويشى، سال دوم رشد زايشى 
د) سال اول و دوم رشد زايشى ج) سال اول رشد زايشى، سال دوم رشد رويشى 

۲ــ عملياتى که در آن آب آبيارى در شب هاى سرد زمستان در مزرعه يا باغ رها مى شود و يخ مى زند ……… 
ناميده مى شود.

۳ــ براى جدا کردن ناخالصى ها از بذور چه عملياتى در کشاورزى انجام مى شود؟
۴ــ کدام گزينه در مورد گياهان سريع الرشد يا خفه کننده درست است؟

الف) گياهانى که رشد کندى دارند و به گياهان اطراف خود اجازٔه رشد مى دهند.
ب) گياهانى که رشد تندى دارند و روى رشد گياهان اطراف خود اثرى ندارند.
ج) گياهانى که رشد تندى دارند و به گياهان اطراف خود اجازٔه رشد نمى دهند.

د) گياهانى که رشد کندى دارند و مى توانند به راحتى در همه  جاى مزرعه پراکنده شوند.



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۱     

واحد كار 1

آشنايی با علف های هرز 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۲   

طبيعت  در  گوناگون  هاى  ه  زيستگا با  بسيارى  گياهان 
با  مختلف  صورت هاى  به  که  گياهان،  از  دسته  آن  مى کنند.  رشد 
به حساب  هرز  علف  دارند،  تداخل  او  منافع  و  بشر  فعاليت هاى 
بيشتر  نفعش  از  زيانش  که  است  گياهى  هرز  علف  اصوالً  مى آيند. 
است. زيرا کمّيت و کيفّيت و در نتيجه ارزش اقتصادى محصول 
هزينٔه  زراعى  عمليات  در  اختالل  ايجاد  ضمن  و  مى آورد  پايين  را 

توليد را باال مى برد. 
مصرف  که  هستند  بسيارى  گياهان  هرز  هاى  علف  بين 
دست  روئيده اند  ناخواسته  چون  ولى  دارند،  دارويى  يا  خوراکى 
رقيب  يک  شده  کشت  محصوالت  براى  و  نيستند  انسان  پروردٔه 
اصطالح علف  محسوب مى شوند.  به  حساب مى آيند و علف هرز 
هرز در مقابل آن دسته از گياهانى به کار مى رود که کشاورز آنها را 
کشت مى کند و هدف او از عمليات زراعى دست يابى به محصول 

گياهان است. 
گياهان هرز عالوه بر مزارع و باغ ها، در سيستم هاى آبزيان، 
راه  مسير  امتداد  جاده ها،  کنارٔه  کارخانجات،  محوطٔه  جنگل ها، 
منابع  و  مخازن  سبز،  فضاى  پارک ها،  فرودگاه ها،  محوطٔه  آهن، 
آب، نهرهاى آبيارى و مکان هاى ديگر نيز مى رويند. بنابراين يک 
هرز  گياه  است  ممکن  خود  محل  موقعيت  و  وضع  برحسب  گياه 
شناخته شود. نقش تخريبى گياهان هرز در ادارٔه زمين ها و منابع 
آبى بسيار زياد است، اما بيشترين و مهم ترين اثر تخريبى آنها در 

بخش کشاورزى ديده مى شود.

۱ــ۳ــ تعريف علف هاى هرز
ناخواسته در محلى رويش کند و براى رفع  هر گياهى که 
نيازهايش با گياهان اصلى رقابت نمايد علف هرز شناخته مى شود. 
علف هرز نيستند ولى به طور  بر اين اساس گياهانى هم که اصوالً 

اتفاقى در زراعتى خاص مى رويند و مزاحمت ايجاد مى کنند علف 
هرز ناميده مى شوند. براى مثال، وجود بوتٔه زعفران در زراعت 

جو به منزلٔه علف هرز است.

۲ــ۳ــ اهميت علف هاى هرز
از کل خسارتى که به محصوالت کشاورزى مى رسد ٪۴۵ 
آن ناشى از علف هاى هرز، ۳۰٪  ناشى از آفات، ۲۰٪ ناشى از 
بيمارى ها و ۵٪ ناشى از ساير عوامل است. بنابراين خسارت ناشى 

از علف هاى هرز از آفات و بيمار ى ها بيشتر است. 
معتدل  مناطق  و  يافته  توسعه  کشورهاى  در  که  به طورى 
تخمين  محصول  کل  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ بين  خسارت  اين  ميزان 
مناطق  و  توسعه  حال  در  کشورهاى  در  رقم  اين  مى شود.  زده 
استوايى بيشتر است. درصد خسارت علف هاى هرز به صورت 
و  يافته  توسعه  بسيار  کشورهاى  به  مربوط   ٪۵ حدود  جهانى 
است.  توسعه  حال  در  کشورهاى  به  مربوط  ۲۵ــ٪۱۰  حدود 
طبق گزارش هاى معتبر در سطح جهانى در صورت کنترل نشدن 
کشاورزى  محصوالت  به  شده  وارد  خسارت  هرز  علف هاى 

مى تواند به ۱۰۰ درصد نيز برسد.

۳ــ۳ــ خصوصيات علف هاى هرز
خصوصيات  مهم ترين  شده،  انجام  مطالعات  به  توجه  با 

علف هاى هرز عبارت اند از: 
رشد  اصلى  گياهان  به  نسبت  معموالً  هرز  علف هاى  ۱ــ 

سريع ترى دارند (شکل ۱ــ۳).
۲ــ علف هاى هرز نسبت به گياهان اصلى کم توقع ترند و در 
هر محلى توان رويش و رشد دارند. به عبارت ديگر تحمل شرايط 

نامساعد در آنها باالست (شکل ۲ــ۳).

۳ــ علف هاى هرز



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۳     

يعنى  دارند؛  بااليى  ناميه  قّؤه  و  طوالنى  عمر  آنها  بذور  ۴ــ 
مى توانند به خواب بروند و قدرت جوانه زنى خود را براى مدتى طوالنى 
و  گاو زبان  از  گونه هايى  هرز  علف هاى  بذر  مثال،  براى  کنند.  حفظ 
پيچک صحرايى، دورٔه خواب چندين ساله دارند. عالوه بر اين تمام 
شرايط  شدن  فراهم  عليرغم  هرز  علف های  گونه  از  برخی  در  بذور 

جوانه زنی به يکباره يا همزمان جوانه نمی زنند.
۵ــ بذور آنها براى پراکندگى و انتشار آسان تر سازگار مى شوند 
(شکل ۴ــ۳). چگونگى اين مسئله در قسمت راه هاى انتشار و ورود 

علف هاى هرز به مزرعه و باغ توضيح داده خواهد شد.
۶ــ قدرت رقابت علف هاى هرز با گياه اصلى از نظر جذب 
مستقيم آب، مواد غذايى و نور بيشتر است. به طورى که علف هاى 
اختصاص  گياه  به  که  نور،  و  غذايى  مواد  آب،  از  استفاده  در  هرز 
قرار  گياه  اختيار  در  را  کمترى  ميزان  و  مى شوند  سهيم  دارند، 

مى دهند.
۷ــ علف هاى هرز مى توانند با تکثير غير جنسى (ريشه، پياز، 

غده، ريزوم و …) ماندگارى بيشترى داشته باشند (شکل ۵ــ۳).

شکل ۲ــ۳ــ رويش علف هاى هرز در خاک هاى نامناسب حاشيۀ  مزرعه

۳ــ علف هاى هرز بذر بسيار زيادى توليد مى کنند. براى 
مثال، تعداد بذر در يک بوتٔه سلمه تره (سلمک) به ۷۲۰۰۰ و در 

تاج خروس به ۱۱۷۴۰۰۰ عدد مى رسد (شکل ۳ــ۳).

الف ــ علف هرز سلمه تره (سلمک)

شکل ۳ــ۳

ب ــ علف هرزتاج خروس

شکل ۱ــ۳ــ علف هرز يوالف وحشى (جو دو سر) در مزرعۀ  گندم



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۴   

۱ــ بوته هاى علف هاى هرز را از نظر ميزان رشد، با گياه 
اصلى مقايسه نماييد.

۲ــ نوع علف هرزى که از انواع ديگر علف هاى هرز در 
مزرعه بيشتر روئيده است، مشخص نماييد.

بيرون  خاک  از  بيلچه  و  بيل  کمک  به  را  هرز  علف  ۳ــ 
آوريد و سپس قسمتى از اندام بذر دهندٔه آنها را به کمک قيچى 
باغبانى جدا کنيد و پس از انتقال به آزمايشگاه هنرستان، آنها را 

شمارش نماييد.
محصول  به  نسبت  را  هرز  علف هاى  بذردهى  ميزان  ۴ــ 

اصلى بسنجيد.
۵ــ شکل بذرهاى جدا شده و تفاوتى را، که با بذر محصول 

دارند، زير لوپ دستى يا بينوکولر مشاهده نماييد.
محصول  ريشٔه  با  را  هرز  علف هاى  ريشٔه  وضعيت  ۶ــ 

مقايسه نماييد.
۷ــ زمين هاى نامناسب براى کشاورزى (روى مرزها، کنارٔه 
جوى هاى آب، زهکش ها و …) را بررسى کنيد و رشد محصول و 

علف هرز در آنها را با هم مقايسه نماييد.
موارد فوق را بررسى و طى يک گزارش کار به مربى خود 

تحويل دهيد.

۴ــ۳ــ تقسيم بندى علف هاى هرز
بندى  تقسيم  مختلف  روش هاى  به  را  هرز  علف هاى 

مى نمايند:
۱ــ۴ــ۳ــ از نظرشکل برگ: بر اين اساس علف هاى 
هرز را مى توان در دو گروه بزرگ تقسيم بندی کرد که عبارت اند 

از: 
توق  و  سلمه تره  پنيرک،  مثِل  برگ،  پهن  گياهان  ۱ــ   

(شکل های الف و ب ۶ــ۳).

شکل ۵ــ۳ــ ريزوم هاى علف هرز قياق

کار عملى ۱ــ۳: بررسى خصوصيات علف هاى هرز در 
مزرعه هنرستان

وسايل مورد نياز: بيل، بيلچه، قيچى باغبانى، بينوکولر 
و لوپ دستى.

از  پس  و  برويد  هنرستان  مزرعه  به  خود  مربى  با  همراه 
شناسايى بوته هاى علف هاى هرز، موارد زير را انجام دهيد:

شکل ۴ــ۳ــ بذر علف هرز يوالف وحشى با بالپوش براى انتشار آسان تر



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۵     

الف ــ علف هرز پنيرک با ساقه هاى نرم و پيچنده

ب ــ علف هرز توق با ساقۀ  خشبى

يوالف  چچم،  روباهی،  دم  مانند  برگ  باريک  گياهان  ۲ــ 
وقياق (شکل ۷ــ۳).

الف ــ علف هرز دم روباهی

ب ــ علف هرز چچم
شکل ٧ــ۳

۲ــ۴ــ۳ــ از نظر بومى و مهاجر بودن
۱ــ علف هاى هرز بومى: معموالً در زراعت هاى خاص 
يا در شرايط خاص محيطى يک منطقه، علف هاى هرزى به طور 
طبيعى رشد مى کنند که بومِى آن زراعت خاص يا آن محل محسوب 
مزارع  در  هميشه  که  گندم،  گُل  هرز  علف  مثال،  براى  مى شوند. 
گندم ديده مى شود، براى زراعت گندم يک علف هرز بومى است 

(شکل ۸  ــ۳).

شکل ۸  ــ۳ــ علف هرز گل گندم در مزرعه گندم

۲ــ علف هاى هرز مهاجر: هرگاه علف هرزى در غير محل 
رويش اصلى خود، رشد کند مهاجر ناميده مى شود. مثالً رشد بوتٔه 
گل گندم در مزارع پنبه يا رشد علف هرز گاو پنبه، که بومى زراعت 

پنبه است، در مزرعه گندم (شکل ۹ــ۳).

شکل ۶ــ۳



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۶   

شکل ۹ــ۳ــ علف هرز گاو پنبه

۳ــ۴ــ۳ــ از نظر طول مدت زندگى: چرخٔه زندگى 
يک گياه مدت زمانى است که بذر گياه شروع به جوانه زدن مى کند، 
بين  از  توليد مثل  از  پس  و  مى کند  رشد  و  تغذيه  مى دواند،  ريشه 
دستٔه  دو  به  هرز  علف هاى  زندگى  چرخٔه  اساس  براين  مى رود. 

عمده تقسيم مى شوند:
اينها گياهانى هستند که  الف) علف هاى هرز يک ساله: 
تنها در يک فصل رويش زندگى مى کنند و مراحل تکاملى آن ها (از 
جوانه زدن بذر تا توليد بذر جديد و سپس مرگ بوته) در طول يک 
سال زراعى صورت مى گيرد، مثال: تاج خروس، علف هفت بند، 
سلمه تره  و  گندم  گل  فرفيون،  روباهى،  دم  چچم،  وحشى،  جو 

شکل ۱۰ــ۳ــ علف هاى هرز يک ساله(شکل ۱۰ــ۳).

 الف ــ جو وحشى

ج ــ هفت بند

ب ــ فرفيون

ب) علف هاى هرز چند ساله: گياهانى هستند که قادرند 
بيش از يک سال زندگى کنند. اين گياهان هر ساله رشد رويشى 
و  مى رود  بين  از  آنها  هوايى  اندام هاى  فقط  و  دارند  بذر  توليد  و 
ريشه يا ريزوم هايى که توليد مى کنند ماندنى است، مثال:  معموالً 
قياق  و  بيان  شيرين  صحرايى،  پيچک  اويارسالم،  وحشی،  هويج 

(شکل ۱۱ــ۳).



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۷     

شکل ۱۱ــ۳ــ علف هاى هرز چند ساله

ب ــ اويارسالم

د ــ شيرين بيانج ــ پيچک صحرايى

الف ــ قياق

۴ــ۴ــ۳ــ از نظر نوع زندگى: علف هاى هرز از نظر نوع 
زندگى به سه دستٔه کامل، نيمه انگل و انگل تقسيم مى شوند. اکثر 
علف هاى هرز از نظر نوع زندگى کامل محسوب مى شوند؛ يعنى خود 
به جذب آب و امالح و غذاسازى قادرند، اما برخى علف هاى هرز مثل 

دارواش حالت نيمه انگلى و ِسس و گل جاليز زندگى انگلى دارند که 
در مورد آنها در پيمانٔه مهارتى ۲ (بيمارى هاى گياهى) توضيح داده 
شد. گياهان نيمه انگل و انگلى در برخى منابع جزِء    عوامل بيمارى زا 

و در برخى منابع جزِء علف هاى هرز طبقه بندى شده اند.



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۰۸   

کار عملى ۲ــ۳: تهئه کلکسيونى از علف هاى هرز شايع 
در منطقه به روش خشک کردن نمونه ها

کاغذ  مقوايى،  کاغذ  باطله،  روزنامٔه  نياز:  مورد  وسايل 
هرباريوم، چسب مخصوص، نايلون يا سليفون، تختٔه پرس، پوشه، 

کالسه دان، قفسه و نمونه هاى علف هرز خشک شده.
۱ــ به همراه مربى خود از مزارع و باغ هاى منطقه بازديد 

نماييد.
با  همراه  آرامى،  به  را  آنها  و  بيابيد  را  هرز  علف هاى  ۲ــ 
قسمتى از ريشه، از خاک بيرون بياوريد؛ به طورى که حتى االمکان 
به  را  شده  جمع آورى  هرز  علف هاى  نبيند.  آسيب  آنها  ريشٔه 

آزمايشگاه هنرستان منتقل نماييد.
۳ــ پس از تميز و مرتب کردن نمونه ها آنها را البه الى روزنامٔه 
باطله يا کاغذ مقوايى بگذاريد و روزنامه ها را زير يک وزنه، تحت فشار 
قرار دهيد تا آب داخل بافت هاى گياه به مرور خارج گردد. روزنامه ها 
به  فشار  جهت  پرس،  تختٔه  از  مى توانيد  نماييد.  تعويض  روز  هر  را 

نمونه ها و خشک کردن آنها، استفاده نماييد.
۴ــ پس از خشک شدن کامل آِب گياه (حدود ۱۰ تا ۱۵ 
روز)، نمونه هاى خشک شده را روى کاغذ هرباريوم قرار دهيد و 

با چسب مخصوص، نمونه ها را روى کاغذ ثابت نماييد. 
۵  ــ نام محلى علف هرز را، همراه با زمان و مکان جمع آورى 
و مشخصات خود و شناسايى کننده، روى ورقه اى به ابعاد حدود 
هرباريوم قرار  پايينى کاغذ  بنويسيد و در گوشٔه  ۱۰*۶ سانتى متر 

دهيد و سپس روى نمونه، نايلون يا سليفون بکشيد.

فکر کنيد ۱ــ۳: آيا روش يا روش هاى بهترى براى نگهدارى نمونه ها مى توان يافت؟

بازديد ١ــ٣: از هرباريوم ها و کلکسيون هاى علف هاى 
تحقيقاتى  و  دولتى  مراکز  در  معموالً  که  منطقه،  در  موجود  هرز 
خود  مربى  به  را  بازديد  اين  گزارش  و  کنيد  بازديد  دارد،  وجود 

تحويل دهيد.

۶ــ با نمونه هاى جمع آورى خود و ساير هنرجويان مجموعه 
نماييد  تهيه  را  خود  منطقٔه  شايع  هرز  علف هاى  از  کلکسيونى  يا 
(شکل  نماييد  طبقه بندى  قفسه  و  دان  کالسه  پوشه،  در  را  آنها  و 

۱۲ــ۳).

شکل ۱۲ــ۳ــ نمونه خشک شده علف هرز شيرين بيان 



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

 ۱۰۹     

۵ــ۳ــ نحوۀ  خسارت رسانى علف هاى هرز
۱ــ تلف کردن آب: علف هاى هرز ميزان قابل توجهى 
مى کنند.  مصرف  شود  اصلى  گياه  رشد  صرف  بايد  که  را  آبى  از 
وجود علف هاى هرز در کف يا کنار جوى ها، کُند شدن حرکت آب 
و به دنبال آن، نفوذ بيشتر آب در زمين و خارج شدن مقدار زيادى 
آب از دسترس کشاورز را در پى خواهد داشت. در بسيارى از 
مناطق بيشترين کاهش محصول گياهان به دليل رقابت با علف هاى 

هرز بر سر جذب آب است (شکل ۱۳ــ۳).

شکل ۱۳ــ۳ــ علف هاى هرز روئيده در کنار جوى

۲ــ مصرف مواد غذايى: قدرت رقابت علف هاى هرز 
براى جذب مواد غذايى خاک با گياهان اصلى خيلى زياد است. 
علف هاى هرز در بيشتر شرايط با سرعت زيادى رشد مى کنند و 
جذب  قدرت  و  دارند  غذايى  مواد  مصرف  براى  زيادى  تقاضاى 
آنها بيشتر از گياهان است. در واقع بخش عمده اى از آب و مواد 
غذايى مزارع و باغ ها بر اثر وجود علف هاى هرز به هدر مى رود و 

ميزان محصول و کيفيت آن کاهش مى يابد.
۳ــ سايه افکنى: علف هرز ضمن رقابت با گياهان براى 
جذب آب و مواد غذايى، با سايه  انداختن، رشد آنها را نيز کاهش 
مى دهد. اگر رشد علف هرز زياد باشد مى تواند گياه اصلى را بپوشاند 

و از رسيدن نور به آن جلوگيرى نمايد (شکل ۱۴ــ۳).

محصول  روى  خود  سريع  رشد  با  که  (خاکشى)  خاکشير  هرز  علف  ۱۴ــ۳ــ  شکل 
سايه افکنى کرده است.

هرز  گياهان  ريشٔه  خاک:  در  مسموم  مواد  ترشح  ۴ــ 
بعضاً موادى را ترشح و وارد خاک مى کنند که به صورت سم بسيار 
متوقف  يا  محدود  را  گياهان  از  برخى  رشد  و  دارد  کاربرد  قوى 
کاهوى  و  وحشى  کتان  روباهى،  ُدم  َمرغ،  مثال  براى  مى سازد. 

وحشى اين خاصيت را دارند.
هر  با  هرز  علف هاى  دفع  داشت:  هزينۀ   افزايش  ۵ــ 

وسيله اى که باشد داراى هزينٔه قابل توجهى است (شکل ۱۵ــ۳).

شکل ۱۵ــ۳ــ وجين علف هاى هرز توسط کارگران



مهارت: كنترل آفات و امراض  

شمارۀ شناسايى: ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک  

پيمانۀ مهارتى٣: علف های هرز

ـ   ۸   ــ  (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ / ک شمارۀ شناسايى: ۲ـ

واحد كار١: آشنايی با علف های هرز

ـ   ۸   ــ (۱۰/۲, ۱۰/۱, ۱۰) ــ (۱,۲) ــ۷۹ /ک شمارۀ شناسايى:۳۱ـ

۱۱۰   

۶ــ کاهش ارزش محصوالت: علف هاى هرز از طريق 
کاهش کيفيت محصول سبب کاهش بازار پسندى آن مى شوند و 

از اين راه غيرمستقيم به توليدات گياهى صدمه مى زنند.
۷ــ کاهش کيفيت و خراب شدن محصوالت دامى: 
بعضى از علف هاى هرز در بو، مزه يا طعم محصوالت دامى تأثير 
نامطلوب مى گذارند. براى مثال تغذيه از علف هرز گندسير سبب 

تغيير در بو، طعم و مزٔه شير دام ها مى گردد.
 ۸   ــ زيان هاى بهداشتى براى انسان و دام: حساسيت 
به دانٔه گردٔه علف هاى هرز از نمونه هاى رابطٔه نامطلوب انسان و 
گياه است. براى مثال گياه ِدرمنه، واکنش آلرژيک ايجاد مى کند. 
گاهى مقدار بذر علف هاى سمى در مواد خوراکى زياد مى شود و 
انسان را مسموم مى کند. براى مثال تغذيه از آرد گندم مخلوط با 
شود.  اعصاب  در  اختالل  ايجاد  باعث  مى تواند  سياه  خردل  بذر 
گاهى تغذئه دام ها از علف هاى هرز خاصى مانند زبان در قفا باعث 

ناراحتى، بيمارى و حتى سقط جنين در آنها مى گردد.
۹ــ نامرغوب شدن بذر: مخلوط شدن بذور علف هاى 
بذور  شدن  نامرغوب  سبب  کشاورزى  محصوالت  بذور  با  هرز 
گياهان زراعى و باغى مى شود. ضمن اين که هزينٔه بوجارى را بر 
کشاورزان و باغداران تحميل مى کند. مانند وجود بذر ِسس در 

بذور يونجه و يا خردل وحشی در بذور کلزا.
۱۰ــ ايجاد اشکال در برداشت محصول: براى مثال 
علف هاى هرزى همچون خارشتر و شيرين بيان، که در موقع درِو 
گندم، سبز و َخَشبى هستند، چون در کمباين خرد نمى شوند باعث 

کندى کار و پايين آمدن بازدهى دستگاه مى گردند.
گياهى:  بيمارى هاى  و  آفات  براى  ميزبانى  ۱۱ــ 
گياهى  بيمارى هاى  و  آفات  براى  خوبى  پناهگاه  هرز  علف هاى 
محصوالت،  به  حمله  از  قبل  قارچ ها،  و  حشرات  اکثر  هستند. 
اطراف  و  داخل  هرز  علف هاى  روى  را  خود  زندگى  از  مدتى 
خاردار  کرم   و  نباتى  کک هاى  گندم،  تريپس  مى گذرانند.  مزارع 

پنبه نمونه هايى از اين گروه اند (شکل ۱۶ــ۳).

شکل ۱۶ــ۳ــ چرخۀ  زندگى کرم خاردار پنبه. کرم خاردار پنبه قسمتى از زندگى 
خود را روى علف هاى هرز مى گذراند.

علف هاى هرز
۳ــ۵نسل در سال

باغ هاى  و  مزارع  از  خود  مربى  با  همراه  ٢ــ۳:  بازديد 
به  را  هرز  علف هاى  خسارت رسانى  نحؤه  و  کنيد  بازديد  منطقه 

صورت زير بررسى نماييد:
۱ــ مسير جوى هاى آب و کانال ها را دنبال کنيد و ميزان 
رويش و رشد علف هاى هرز را در کف يا در کنار آنها بررسى نماييد. 
و  رويش  ميزان  در  و…)  سيمانى  کانال (رسى،  پوشش  جنس  آيا 

رشد علف هاى هرز مؤثر است؟
۲ــ از کشاورزان و باغداران منطقه سؤال کنيد که هرساله 
چه ميزان هزينه جهت وجين علف هاى هرز پرداخت يا چه قدر وقت 

براى کنترل آنها صرف مى کنند؟
۳ــ از نمونه بذرهايى را که کشاورزان انبار کرده اند بررسى 

نماييد. آيا بذر علف هاى هرز در ميان بذور ديده مى شود؟
۴ــ علف هاى هرز مزارع و باغات را به دقت بررسى نماييد. 

آيا آفت و بيمارى خاصى روى آنها مشاهده مى نماييد؟
کنيد که  باغداران منطقه خود سؤال  کشاورزان و  ۵ــ از 
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چه خسارت هاى ديگرى توسط علف هاى هرز در مزرعه يا باغ به 
آنها وارد مى شود؟

خود  مربى  به  گزارش  يک  طى  را  سؤاالت  اين  جواب 
تحويل دهيد.

۶ــ۳ــ راه هاى انتشار علف هاى هرز و ورود آنها 
به مزرعه و باغ

بذور و ميوه هاى برخى از علف هاى هرز براى تسهيل در 
انتشار، سازگار مى شوند. بذر تعدادى از علف هاى هرز خار دارند 
و به اين وسيله به پر و موى حيوانات و لباس انسان مى چسبند و 
جابه جا مى شوند. تعدادى چتر و بال دارند و با باد پراکنده مى شوند. 
برخى متورم و چوب پنبه اى اند و با آب پراکنده مى شوند. عده اى 
از بذرها نيز که فاقد خصوصيات مذکورند به وسيلٔه ماشين آالت 
منتقل  راحتى  به  آلوده  کشاورزى  محصوالت  و  کشاورزى 

مى شوند. عوامل انتشار بذر علف هاى هرز عبارت اند از:
۱ــ باد: عامل مهم و مؤثرى براى انتشار است. ساختمان 
بذر و زائدٔه دانه ها به صورتى است که به سادگى با باد نقل مکان 
مى کنند. مثالً نوعى ترشک در بذر خود، بالى مثل بال هواپيما دارد 
که وزش باد موجب اوج گرفتن آن مى شود. علف هاى هرزى مثل 
گل قاصدک و استبرق بذرهايى توليد مى کنند که با اندک نسيمى 

تغيير مکان مى دهند.
موجود  هرز  علف هاى  بذور  مشاهدٔه  ۳ــ۳:  عملى  کار 

در آزمايشگاه
وسايل مورد نياز: لوپ دستى، بينوکولر، ميکروسکوپ، 

الم  و المل، ظروف آزمايشگاهى
۱ــ بذور علف هاى هرز موجود در آزمايشگاه را از مربى 

خود تحويل بگيريد.
۲ــ بذور را در ظروف آزمايشگاهى بريزيد و آنها را در زير 
لوپ دستى يا بينوکولر مشاهده نماييد. به ساختمان بذر و زائده هاى 

آن توجه نماييد.
۳ــ شايد الزم شود بذور بسيار ريز يا زائده هاى آنها را در زير 
ميکروسکوپ مشاهده نماييد. براى اين کار، نمونه را  روى الم حاوى 
يک قطره آب قرار دهيد و المل را روى آن بگذاريد. گزارش کار اين 

فعاليت را همراه با ترسيم شکل به مربى خود تحويل دهيد.
هرز  علف هاى  انواع  رودخانه ها  حاشئه  در  ـ آب:  ۲ـ
مى رويد. به همين دليل آب رودخانه معموالً حاوى بذر علف هرز 
است. در مناطقى که از آب رودخانه جهت آبيارى مزارع و باغ ها 
استفاده مى شود آب در انتشار بذور علف هرز نقش مهمى دارد.

سيالب هاى طبيعى نيز به طور قابل توجهى باعث پخش علف هاى 
هرز مى گردند.

۳ــ جانوران: دام از عوامل حفظ و انتشار علف هاى هرز 
است. دام هاى وحشى و اهلى هر دو در پراکنش بذور علف هاى 
هرز دخالت دارند. پرندگان از بذر علف هاى هرز تغذيه مى کنند و 
سبب انتشار آنها مى شوند. از جملٔه اين بذور، بذر گل تاج ريزى 
و عشقه را مى توان نام برد. پرندگان، همچنين براى النه سازى از 
علف هاى  انتشار  باعث  و  مى کنند  استفاده  گياهان  ريزوم  و  ريشه 
کرک،  قّالب،  داشتن  دليل  به  هم  بذور  از  بعضى  مى شوند.  هرز 
خار يا دارا بودن سطحى خشن و ناهموار به بدن پرندگان يا به بدن 
و کرک و پشم حيوانات ديگر مى چسبند و از محلى به محل ديگر 
منتقل مى شوند. بذرهاى جو موشى، توق و دم روباهى به اين طريق 

پراکنده مى شوند (شکل ۱۷ــ۳).

شکل ۱۷ــ۳ــ علف هرز دم روباهى که داراى بذرهايى با سطح خشن و ناهموار 
است و به اين علت به بدن جانوران مى چسبد و جابه جا مى شود.
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بازديد ٣ــ۳: همراه با مربى خود از دامدارى هايى که دام 
خود  را براى تعليف به مزارع يا باغ ها مى برند بازديد نماييد. روى 
البه الى پشم و موهاى بدن آنها را بازديد  بدن دام ها، مخصوصاً 

کنيد و بذر علف هاى هرز يا قسمتى از بوتٔه آنها را بيابيد.
از  عبور  ضمن  جانوران،  مثل  نيز  انسان  انسان:  ۴ــ 
مزرعه اى به مزرعٔه ديگر، در انتشار علف هاى هرز دخالت دارد.

۵ــ بذور مورد کشت: غالباً همراه بذور گياهان، مقدار 
زيادى بذر علف هاى هرز ديده مى شود که باعث آلودگى مى گردد. 
در صورتى که تعداد بذور علف هاى هرز از حد استاندارد تجاوز کند 
اجازٔه کاشت داده نمى شود. در اين حالت بايد از بذورى استفاده 
گردد که فاقد بذر علف هرزند و توسط مراکز کنترل و گواهى بذر 

تأييد شده اند (شکل ۱۸ــ۳).

۶ــ ادوات کشاورزى: ادوات کشاورزى که از مزرعه اى 
به مزرعٔه ديگر حمل مى شوند، بدون اين که کشاورز خواسته باشد، 
باعث انتشار علف هاى هرز مى شوند. براى مثال چرخ هاى تراکتور 
انتشار علف هاى  کشاورزى مى توانند در  ساير ادوات  کمباين و  و 

هرز مؤثر باشند (شکل ۱۹ــ۳).

شکل ۱۸ــ۳ــ بذر چاودار در بين بذور گندم

شکل ۱۹ــ۳ــ بوتۀ  علف هرز که روى چرخ ماشين کشاورزى قرار مى گيرد و با 
آن جابه جا مى شود.

بازديد٤ــ۳: همراه با مربى خود از مزارعى که در آنها 
البه الى  نماييد.  بازديد  کارند  به  مشغول  کشاورزى  ماشين آالت 
الستيک ها و بين انواع ادوات قابل اتصال به تراکتور را جست وجو 

کنيد و بذر علف هاى هرز يا قسمتى از بوتٔه آنها را بيابيد.
۷ــ کودهاى دامى نپوسيده: کودهاى دامى، زمانى که 
به صورت تازه يا پوسيده نشده استفاده گردند، مى توانند از عوامل 
مهم انتشار بذور علف هاى هرز به شمار روند. کود دامى را بايد 
پس از پوسيده شدن و از بين رفتن قؤه نامئه علف هاى هرز موجود 

در آنها مصرف کرد.
کار عملى ۴ــ۳: پخش مقدارى کود دامى کامالً پوسيده 
و کود دامى تازه در دو قسمت از سطح مزرعه و مقايسٔه چگونگى 

سبز شدن علف هاى هرز در آنها
وسايل مورد نياز: کود دامى پوسيده، کود دامى تازه، 

فرغون، بيل
پوسيده و کود دامى تازه را به کمک  ۱ــ کود دامى کامالً 
فرغون در دو کَرت جداگانه به مساحت ۵۰ متر مربع از مزرعه روى 
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خاک بريزيد و با بيل آنها را با خاک مخلوط نماييد. سپس به کاشت 
يک نوع بذر در هر دو کرت اقدام نماييد. دقت کنيد نوع بذر و 

ساير شرايط و زمان در دو کرت يکسان باشد. چرا؟
۲ــ هر دو کرت را آبيارى نماييد تا محصول و علف هاى 

هرز سبز شوند.
۳ــ ميزان رشد و تراکم محصول اصلى و علف هاى هرز 
را در دو کرت با هم مقايسه کنيد و گزارش کار اين فعاليت را به 

مربى خود تحويل دهيد.

۷ــ۳ــ ويژگی های علف های هرز
هرچند علف های هرز از جمله عوامل کاهش کمی و کيفی 
ايجاد  را  توجهی  قابل  خسارات  و  بوده  کشاورزی  محصوالت 

می نمايند و در زمين های زراعی و باغی نياز به مبارزه با آنها می باشد 
ولی در زمين های غير زراعی و باغی وجود علف های هرز تأثيرات 

مثبتی را دارد که برخی از آنها عبارتند از:
بادی  و  آبی  فرسايش  از  جلوگيری  و  خاک  تثبيت  الف) 
گياهی  پوشش  نيز  و  گسترده  و  عميق  ريشه های  داشتن  علت  به 

مناسب 
ب) پناهگاهی برای پرندگان و جانوران وحشی و تأمين کننده 

علوفه و بذر مورد نياز جهت تغذيه آنها 
ج) تأمين شهد گل برای زنبور عسل

خصوص  به  خاک  هوموسی  موادآلی  افزايش دهنده  د) 
علف های هرز خانواده بقوالت

هـ) ذخاير ژنتيکی برای تحقيقات به نژادی


