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 فانپیشگفتار مؤلّ

 
، تولید موادغذایی و استانداردهای زندگی در بیشتر مناطق جهان مودپس از جنگ جهانی  قرننیم
ها زِنوبیوتیک، داروها و سممایر کشمماورزیطرز چشممیگیری افزایی یاف م مواد مممیییایی جدید به

 هایعلفو  هابییاری، محافظ  در برابر آسممیآ آفا    موادغذایی وینقی مهیی در تأمین امن
 درنمُ هایکیعلفموفقی  دلیل به، تاحدودی ولید موادغذایی فراوان و پایدارم تانددامممتههرز 

 اینکه خسممار باوجود ماسم   ممده  حاصممل مراتع و زراعی گیاهان هرزعلف هایگونهدر کنترل 
 تلفا نشده باعث هرز کنترل هایعلفبه ، آلودگی مشاهده نیس قابلآفا  برخالف سایر  هاآن

هرز پس  هایعلفمیییایی م عصر کنترل کندمیایجاد نیز و مشکال  دیگری  ممود میعیلکرد 
هرز بدون  هایعلفدر کنترل  توفوردی کیعلفچشمممیگیر موفقی  با  مودجهانی  از جنمگ 
 هایکیعلفطیف وسیعی از  الیللیبین، صنایع میییایی از آن زمان آغاز مدم  غالّآسیآ به 

در  خصممو به ،اندر سممراسممر جه زیاد که با امممتیا  تولید کردند ایفزاینده طوربها ر مصممنوعی
 بخی هاکیعلفهرز توسممم   هایعلفکنترل اکنون  پذیرفته ممممدندم ،کشمممورهای صمممنعتی

 مکنندمیتولید را  الیافاس  که موادغذایی و  پیشرفتهزراعی  هاینظام بیشتراز  ناپذیرجدایی
که پذیرفته مممدهای جامعه، بخیهیۀ و البته نه ازسمموی  برداران،بهره، توسمم  براینعالوه 
کنترل  ،هانظامدر بسمممیاری از  چراکه؛ کنندمیاز زمین کیک پایدار اسمممتفاد  به  هاکیعلف
 .دس  آوردبه توانمیخاک تخریآ  حداقلبا را هرز  هایعلف
 و مممودیم انجام یاگسممتردهطور به کیعلف از منطقی اسممتفاد  مممد، ذکر که دالیلیبه

نتیجۀ  مدارد وجود هاآن مشممماوران و کشممماورزان بین در کیعلف ۀدرزمین زیادی تخصممم  
 فنّاوریان بر محقّقو بسیاری از  بردارانبهرهاین اس  که  هاکیعلفموفقی  ادامۀ از  بارتأسمف 
گیاهان  مناسیزیسم   ازاوقا  و گاهیممده  هرز متیرکز  هایعلفدرگیر در کنترل  کیعلف
نترل برای ک، توجیه اقتصمادی و عیلی برای تیرکز بر مواد میییایی  ترسماده بیان به ماندممده غافل 
به نتیجه رسیده اس م بسیاری از افراد نسب   5491این امر از سال  ؛ زیراهرز وجود دارد هایعلف
 .دارند کیعلف فنّاوری، دانی بسیار بیشتری نسب  به لگیاهان تح  کنتر مناسیزیس به 

، عواقآ زیستی هاکیعلفکی و کاربرد گسترده و مداوم علف موفقی  فنّاوریبه  توج هبا 
 سمممازیغنیانتخاب و  یکی از پیامدها،اسممم م  ناپذیراجتناب ،کما بمه یک روک کنترل واحد  اتّ
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 مشاهد  بام کنندمیهرز تحییل  هایعلف جیعی را در  کیعلفبه اسم  که مقاوم    هاییژن
 جیعی  مقاوم  ،5491 سال در( 5) تریازین هایکیعلف به Senecio vulgaris گیاه مقاوم 
، در ابتدا مروع مدم جهان سمراسمر   در کشماورزی  هاینظامبوم در هاکیعلف به هرز هایعلف

فاقد  نادر و تریازینهای مقاوم به یوتیپب ؛ زیرابود دانشگاهیمقاوم  تاحدودی یک کنجکاوی 
اسمممتفاده از ادامۀ  و ممممدندمیجایگزین کنترل  هایکیعلفبا  حتیرابه و( 2)بودند  توانایی
در مقابل،  مکردمیهرز را فراهم  هایعلف هایگونههنوز کنترل سممایر  تریازین هایکیعلف
 انمحقّقدر اختیار  را ایالعادهفو  آزمایشمممیمواد ، تریازینهای هرز مقاوم به های علفبیوتیپ

 زراعی مممناسممیبه پیشممرف  در بوم تریازین بههرز مقاوم  هایعلفدرمورد  م تحقیقا گذامممتند
 ممده اس  منجر مرکز واکنی فتوسمنتزی   آممنایی با و هیچنین  (9) و بیوممییی ( 3)، ژنتیک (2)
 (م1)

 مقاوم تاب ک یک نشس  و متعاقباً انتشارانگیز   ،تریازینمقاوم  به  گسترکادامۀ ظهور و 
و سایر موارد مقاوم   تریازین(م این کتاب مهم، 6) مد 5492در سال  گیاهان در هاکیعلف به
نسل جدید از نخستین نیز ماهد معرفی  5492 ، در سمال باوجوداینم کردبررسمی   5492تا سمال  را 

 هایکاربرد گسممترده از بازدارندهو مممروع  (9)سممینتاز اَسممِتوالکتا  هایبازدارنده هایکیعلف
 میییایی هایکیعلفاین  م(9) جهان بودیم کشاورزی بهکربوکسیالز  اِی کوآنزیمجدید استیل

م دام بر کشاورزی  ایعیده تأثیرو  مورداستقبال قرار گرف رع  در سمراسر جهان  سم بهجدید 
درمورد  ویژهبه ،کیعلفخود تشدید چشیگیری در انواع و میزان مقاوم  به  ۀنوب، بهباوجوداین

 تنو عتعداد و در انفجاری ، 5491دهۀ م در طول مدمشماهده   ،ممیییایی جدید  هایکیعلفاین 
یک کنجکاوی دانشممگاهی  فق  که مقاوم  دیگرطوری، بهرخ داد کیعلفم  به موارد مقاو

با  هاآن و بعضمممی از( 2بودند ) توانینمد اغلمآ  نبودنمد و  نمادر   دیگرهمای مقماوم   بیوتیمپ م نبود
 نبودندم کنترلقابلجایگزین  هایکیعلف

 توانایی وگیاهان  مولکولی مناسیزیس  در ایگسترده هایپیشرف  ماهد نیز 5491 دهۀدر 
پیشممرو  ،نوترکیآ DNA فنّاوریدر  هاکیعلفبه  مقاوم  تحقیقا م بودیم هاژن کاریدسمم 
 ژنوم در گالیفوسممی  بهیک ژن مقاوم  ژنتیک، مهندسممی هایتکنیک از اسممتفاده با ماسمم  بوده

 بود، مشخ  مده مده گنجانیده گالیفوسی  به مقاوم  آن در که یگیاه هایگونه از تعدادی
 (م4اس  )

 دیگر میییایی هایکیعلف از بعضی به مقاوم  که هاییژن درخصو  مشمابهی موفقی  
 هایژن مولکولی خصمموصممیا  نوترکیآ DNA فنّاوری هیچنینم اسمم  مممده حاصممل را دارند،
 هایژنم (51و  9، 3) اسمم  کرده پذیرامکان هرز هایعلف جیعی  در را کیعلف به مقاوم
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 ویابی توالی جهان سممراسممر در صممنعتی و دانشممگاهی هایآزمایشممگاه در هاکیعلفمقاوم به 
 به مقاوم  توانندمی که را دقیق ژنتیکی تغییرا  از یواضح مواهد هاآن ممموند می کاریدسم  
 مداد خواهندارائه  و دهندمیارائه  ،دنایجاد کن را کیعلف

 در تحوال  سممرع  و جهان سممراسممر در هاکیعلف به مقاوم  موارد در فزاینده گسممترک
 هب مقاوم  فعلی کتاب چاپ توجیه از بیی ،گذممته  دهۀ یک طول در مقاوم  درک و هاروک
 ارائه بعد هایفصل در که طورهیانم اسم   بیوممییی  و ممناسمی  زیسم   ؛گیاهاندر  هاکیعلف
 از اسمممتفاده درحال مقاوم هرز هایعلف که دهدمی نشمممان فعلی تحقیقما   اسممم ، ممممده
 که اسمم  افزایی درحال مممواهدم هسممتند هاکیعلف برابر در مقاوم  هایمکانیسممممجیوعه
 از خا  گروه یک برابر در مقاوم  ایجاد برای یمختلف هایمکانیسمممماز  توانندمی گیاهان
 درحال ،کنندمیرا ایجاد  مقاوم  که دقیق ژنی هایجهی از جزئیاتیم کنند استفاده هاکیعلف

آغاز  مقاوم  را هایمکانیسممم تجییع گیاهان که اسمم  این توج هقابل نکا  ازم اسمم  تشممری 
 هرزعلف (م55) ممممودمیمنجر  کیعلفبه  چندگانه مقماوم  ایجماد   بمه این  کمه  انمد کرده
 در مقاوم  که دارد را مقاوم  هایمکانیسممم از تعدادی ،Lolium rigidum ،افشممانگَردهدگر
 سایر آینده، سمال  چند طی(م 55) کندمی فراهم را کیعلف هایگروه از ایگسمترده  طیف برابر
 چندگانه مقاوم  هایمکانیسم چنین ،افشانگَردهدگر هایگونه ویژهبه هرز، هایعلف هایگونه
 مآورندمی دس به را

 مشممخ  هایبررسممی در را پیچیده اطّالعا  از بسممیاری ،ایبرجسممته انمحقّق ،کتاب این در
 مؤثر یهاتالک و ویراسممتاریسممساسممگزاریمم  هاآن ارزمممیند هایتالک از که اندکرده تشممری 

 در هاکیعلف به مقاوم  یتحقیقات گروه توسمم  منسممجم متن نگارک یک برای مممیاریبی
 خاطربه هال لیندا دکتر از ماس  مده انجام آدالید دانشگاه از 5وِی  کشاورزی تحقیقا  مؤسسۀ
 فرانسممیس تردک و کریسممتوفر جک دکتر سممتون،پرِ کریسممتوفر دکتر و ایشممان وقفۀبی هایکیک

 تقدیر کتاب این وریآگرد درخصو  ممان یتخصم صم   هایراهنیایی و مشماوره دلیل به ردیفتَ
 پیشرفته تحقیقاتی هایآزمایشگاه از مؤسسا ،افراد در  و مناسانزیس  که معتقدیم ما مممود می

 نیاز و عالقه صنعتی کشاورزی بازاریابی دفاتر و اُستانی کشماورزی  توسمعۀ  هایایسمتگاه  تا گرفته
 یرییادگ برای خوانندگانبه این کتاب  که امیدواریم سرانجام، مکنندمی پیدابه این کتاب  زیادی
 که هرز هایعلف تلفیقی مدیری  و عیلی هایروک پیشرف  برای ممده ارائه هایپیام و هادرس
 ،دهندمی ارائه هاکیعلف به مقاوم نامممی از  عید  مشممکال  بدون را فیبر و غذاپایدار تولید 
 مندک کیک

                                                           
1. Waite 
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باعث مده اس  تا  موادغذاییا برای ی تقاضممتبع آن افزایو بهان ممجه جیعی افزون روزرمد 
ان زراعی رقاب  گیاهعوامل کاهنده ازجیله کاهی ازطریق برای حصول هرچه بیشتر عیلکرد 

یکی  عنوانبهها کیکاربرد علف ،راستام دراینمود انجام یاگستردههای هرز اقداما  با علف
درک  متأسممفانهمممودم جهان محسمموب میمزارع هرز های های کنترل علفروک نیترمهماز 

ویژه در کشممورهای به ،کشممورهاهای هرز در بسممیاری از صممحیحی از کنترل مممیییایی علف 
در رسمممد خگ آگاهی کافی کشممماورزان  نظر میکه بهطوریبه وجود نداردم ،توسمممعهدرحال
دالیل افزایی  نیترمهمیکی از  ،های هرزکنترل میییایی علف یهاروکاز گیری صحی  بهره

 هایچالی نیترمهمیکی از  ،روازهییناس م در جهان ها کیهای هرز به علفمقاوم  علف
 م«هاس کیهای هرز به علفمقاوم  علف»های هرز در جهان ان علوم علفمحقّق امروزی

ی از دُز، رمممممد و تکپیر پس از کمماربرد ابقممدر  هرزعلفتوانممایی وراثتی یممک بیوتیممپ 
ممممود، مقاوم  به  آن گونه وحشمممی یها یجیعرفتن توانمد بماعث ازبین  کی کمه می علف
توان می هرزعلفهای در گونه هاکیبا بررسممی مقاوم  به علفمممودم کی نامیده میعلف

به تکرار کاربرد یک  توج هروند مقاوم  در جهان صمممعودی اسممم م بنابراین با  دریمافم  که   
فشار انتخاب موجآ این مود که بینی میعیل مشابه، پیینحو  هایی با کیکی یا علفعلف
 مودم کیعلفبه  های هرز مقاومعلفهای روزافزون بیوتیپ افزایی

 5391در سال ها کیعلفبه  مقاوم درخصو   علیی گزارکنخستین  ،در کشور ایران
  کربوکسمممیالز در چند تود آکوانزیماسمممتیل  های بازدارندکیو مربوط به مقاوم  به علف

در مزارع گندم اسمتان خوزستان و فارس ثب    (.Avena ludoviciana Durie) یوالف وحشمی 
های هرز مختلف کشی در علفهای علفروند صعودی مقاوم  به سایر گروه ،ازآنپسممدم  

ها باعث افزایی کیهای اخیر افزایی چالی مقاوم  به علفهرچند در سمممال آغماز ممممدم 
رسد عدم آگاهی مناسآ و کافی مدیران مزارع نظر میاما به ،تحقیقا  در این حوزه مده اس 

های هرز چندگانه در علف یهامقاوم باعث مده اس  تا  هاکیعلف کنندگان ازاسمتفاده و 
به  توج هرو با ازهیینکندم ها را بسیار دموار میافزایی یابد که هیین مسملله مدیری  این گونه 

مفاهیم مقاوم  به  درصور  عدم ترویج صحی  ،ها در ایرانکیکاربرد علف ۀروی بیافزایی 
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 احتیاالًعیل،   ها برمبنای نحوکیبندی علفسممازی کاربران از طبقهها و عدم آگاهکیعلف
 های هرز مزارع آلوده با مشکال  بیشتری مواجه خواهد مدمدر آینده مدیری  علف

تحریر  ۀرمتبهها کیعلفمقاوم  به  ز حوبرجسمته در   محقّقانکه توسم   کتاب حاضمر  
م مممودیممحسمموب ها کیعلفمقاوم  به  ۀبسممیارارزمممیند درزمین  ۀمجیوع درآمده اسمم 

صان ویژه متخص ان کشاورزی و بهمحقّقآگاهی افزایی  هدف با تااین موضع سبآ مد بنابراین، 
م امید اسممم  ترجیه ممممود ،کشممماورزی گیاهانتولید پایدار  بر دیتأکبا و های هرز علوم علف
های علف کاربردی باعث افزایی رویکرد مدیری  تلفیقی اطّالعا  ۀبا ارائحاضمممر  ۀمجیوع
  کاهی پدیدویژه بهو ها کیعلف ۀروی کاهی پیامدهای نامطلوب کاربرد بی درنتیجههرز و 

 ها مودمکیهای هرز به علفمقاوم  علف
  

 


