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 چکيده
کرده است. در  های آبی شمال کشور و شالیزارها ایجادی گذشته مشکالت متعددی در زیستگاهسرخس آبزی آزوال در طول چند دهه

ت. های طبیعی مهار شده اسطور نسبی در زیستگاههاجم بههای اخیر با ورود عامل اصلی کنترل بیولوژیک آزوال به کشور، این گیاه مسال

ریت های مشابه و مدیها از گونههای آزوالی موجود در منطقه و تفکیک آنی شناسایی گونهدر این شرایط، مدیریت درست این گیاه بر پایه

مقاله  آفرینی گیاه جلوگیری کند. در ایند و مشکلتواند از طغیان مجدهای مفید میشالیزار با توجه به شیوه تکثیر گیاه و فعالیت گونه

های آبی بر اساس صفات ظاهری و مشخصات های مشابهی مانند عدسکهای آزوال و گونههای ابتدایی شناسایی و تفکیک گونهروش

گی مبحث با توجه به گسترد های ساده مدیریت آزوال در شالیزار بر اساس شیوه تکثیر ارایه شده است.اکولوژیکی توضیح داده شده و روش

 نیز ها روی آزوالی فعالیت این گونهها نیست، اما در مدیریت صحیح آزوال شیوههای مفید در این مقاله مجالی برای معرفی این گونهگونه

 شود.مدنظر قرار داده می

 علف هرزآزوال، عدسک آبی،  برنج، واژگان کليدی:

 

 مقدمه
ی ی زنده است که سه گونهاست. این گیاه دارای هشت گونه Azollaceaeی ز تیرهنوعی سرخس آبزی ا .Azolla sppآزوال 

A. filiculoides ،A. pinnata  وA. Mexicana های اند. بر اساس گزارشهای مهاجم در دنیا معرفی شدهعنوان گونهدر این تیره به

، 2112شمال کشور فعال هستند )صادقی و همکاران، های آبی در زیستگاه A. pinnataو A. filiculoidesی موجود، دو گونه

ها سبب بروز مشکالت بسیاری در ( که با توجه به خصوصیات تهاجمی این دو گونه، فعالیت آن2112محمدی و همکاران، گل

ژن، با مدیریت وها و شالیزارهای شمال کشور شده است. با این وجود، با توجه به توانایی این گیاه در تثبیت نیترآبگیرها، تاالب

رد استفاده ای مفید نیز موعنوان گونهتواند بههای طبیعی، این گیاه میصحیح و استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در زیستگاه

های مشابه، روش (. در مدیریت آزوال آگاهی از مشخصات گیاه، شناسایی گونه1211پور و فرحپور حقانی، قرار گیرد )رضوی

 (.1212های مفید فعال روی این گیاه در منطقه اهمیت بسیار زیادی دارد )فرحپور حقانی، جمی شدن و گونهتکثیر، علل تها

در شمال ایران، مهیا بودن شرایط محیطی مناسب از جمله رطوبت باال، دمای مناسب و عدم وجود دشمنان طبیعی تخصصی 

اخیر با ورود عامل اصلی کنترل بیولوژیک آزوال )نوعی های بود. اما در سال سبب گسترش گیاه و تهاجمی شدن آن شده

های آبی شمال رسد جمعیت این سرخس آبزی در زیستگاه(، به نظر می2112سرخرطومی آبزی( به کشور )فرحپور حقانی، 

وگیری لزایی مجدد این گیاه جتواند از خسارتکشور به طور نسبی کاهش یافته است. در این شرایط، مدیریت صحیح آزوال می

ی های آبهای این گیاه از گیاهان مشابه فعال در شالیزارها و کانالکند. به منظور مدیریت صحیح آزوال، ضرورت دارد تا گونه

 های مدیریت غیرشیمیایی و عوامل مفید فعال روی این گیاه به وسیله کشاورزان و مروجین شناخته شوند.تفکیک شده و روش
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 یزارشال در آزوال صحیح مدیریت و شناسایی: فرحپورحقانی و جالئیان

 بيان مساله
 های آبی شمال كشورتفكیك آزوال از گیاهان مشابه فعال در شالیزارها و زيستگاه شناسايی و -1

 Spirodela polyrrhizaو  Lemna minor ،L. gibba( و سه گونه عدسک آبی )A. pinnataو A. filiculoidesدو گونه آزوال )

( 1211پور و فرحپور حقانی، هستند )رضویهای آبی شمال کشور فعال ( در سطح آب شالیزارها و کانالLemnaceaeی از تیره

صورت مخلوط با یکدیگر ( و اغلب به1ی سطح، به یکدیگر شباهت داشته )شکل ی پوشانندهکه از نظر مشخصات ظاهری الیه

نده انی پوشدر محیط وجود دارند. با توجه به شرایط مساعد محیطی و رشد سریع آزوال، در گذشته آزوال گیاه غالب بوده و الیه

توانند ها میشد. اما در شرایط فعلی، با توجه به کاهش نسبی گسترش آزوال، هریک از این گونهاغلب به وسیله آزوال ایجاد می

ها ونهتوان این گی سطح آب محسوب شوند. با این وجود، با توجه به برخی از خصوصیات میی غالب پوشانندهبه عنوان گونه

 را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2ی پوشاننده ایجاد شده توسط آزوال )( در مقایسه با الیه1های عدسک آبی )ی ایجاد شده توسط گونهی پوشانندهالیه -1شكل 

 

ای است که بیشترین شباهت ظاهری را به آزوال دارد. این گونه ( گونه2یا عدسک آبی بزرگ )شکل  S. polyrrhizaی گونه

تری دارد. این های عدسک آبی رنگ تیرهمتر بوده و در مقایسه با سایر گونهمیلی 11تا  5طر های گرد و صاف به قدارای برگ

سیار ها و رنگ تیره، بای مشابه آزوال در سطح آب ایجاد کند که با توجه به بزرگ بودن برگگونه قادر است پوشش یکپارچه

تر از الیه ایجاد ی ایجاد شده توسط این گونه بسیار کمشانندهی پوباشد. اما ضخامت الیهشبیه پوشش ایجاد شده توسط آزوال می

وجه به یابد و با تتر است. این گونه اغلب در بهار و تابستان رویش میشده توسط آزوال بوده و استحکام آن نیز بسیار کم

 باشد.های اخیر دارای تراکم و پراکنش بسیار محدود میگسترش آزوال در سال
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 یا عدسک آبی بزرگ )منبع: اینترنت(( Spirodela polyrrhiza) ریزادال پلیاسپیرو -2شكل 

 

ای مانند توانند پوشش یکپارچهنیز می« عدسک آبی غوزدار»یا  L. gibbaو « عدسک آبی معمولی»یا  L. minorی دو گونه

ا آزوال باشد. اما در مقایسه بال میعدسک آبی بزرگ در سطح آب ایجاد کنند که از جهاتی شبیه به پوشش ایجاد شده توسط آزو

های این شود. برگتر است و اغلب به رنگ سبز روشن مشاهده میرنگ پوشش ایجاد شده به وسیله این دو گونه بسیار روشن

ای ها دایرهتری دارند. در عدسک آبی غوزدار برگتر بوده و اغلب رنگ روشندو گونه در مقایسه با عدسک آبی بزرگ کوچک

شود های بزرگی وجود دارد که سبب می(، در پشت برگ سلول2112متر بوده )پارنل و کورتیس، میلی 5تا  2به قطر حدود  شکل

متر میلی 2تا  1ها بیضی شکل به طول که در عدسک آبی معمولی، برگ(. در حالیa-2برگ برجسته و غوزدار به نظر آید )شکل 

 (.b-2ا متورم و غوزدار نیست )شکل همتر بوده و برگمیلی 5تا  6/1و عرض 

 

 
 

 )منبع: اینترنت(( L. minor( )b) در مقایسه با عدسک آبی معمولی( L. gibba( )a) عدسک آبی غوزدار -3شكل 

 

 4پیاپی  شماره ،1399 پاییز و زمستان دوم، شماره دوم، دوره

30 



مانند و زبر بوده و به علت وجود کرك، های آزوال اغلب فلسهای عدسک آبی، برگدر مقایسه صفات ظاهری آزوال با گونه

 .Aی سرخس آب )ی آزوال نیز، گونهی دو گونه(. در مقایسه4رسد )شکل نظر میری شبیه پوشش مخمل بهسطح برگ با ظاه

filiculoides های بزرگتری دارد. این گونه در برابر ی دیگر گیاهچههای سبز تیره بوده در مقایسه با گونه( دارای برگ5( )شکل

 سلسیوس درجه  5باشد، ولی دمای می سلسیوس درجه  25تا  22ا برای رشد آن ها است و بهترین دمتر از سایر گونهسرما مقاوم

تر های عمیق رویش داشته و الیه ایجاد شده توسط این گونه ضخیمی فیلیکولوئیدس اغلب در آبکند. گونهرا نیز تحمل می

ند شوو به راحتی شکسته می های این گونه در مقابل ضربات وارده به سطح الیه پوشاننده حساس هستنداست. گیاهچه

 (. 1211پور و فرحپور حقانی، )رضوی
 

 
 

 های موجود در سطح برگ )منبع: اینترنت(های آزوال و کركمشخصات ظاهری برگ -4شكل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 )منبع: اینترنت( A. filiculoides سرخس آبی -5شكل 

 
های تر است و بیشتر در آبتر و رنگ روشنهای کوچک( اغلب دارای گیاهچه7( )شکل A. pinnataی سرخس پشه )گونه

تر است. لذا در مناطقی که یابد. این گونه اغلب در آب و هوای گرم فعالیت بهتری دارد و به سرما حساسکم عمق رویش می

پور پور و فرحتواند مقاومت نماید )رضویبرسد، این گونه می سلسیوسدرجه  22و حتی  21درجه حرارت آب به باالتر از 

 (.1211حقانی، 
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)منبع: اینترنت( ( A. pinnata ) سرخس پشه – 6شكل   

 

 تولیدمثل آزوال -2

های آزوال رشد کرده و به روش قطعه قطعه شدن شیوه غالب تولیدمثل آزوال به روش رویشی است. در این روش گیاهچه

شود. یط عادی شیوه اصلی تولیدمثل آزوال محسوب میکنند. این شیوه رشد بسیار معمول بوده و در شراهای جدید ایجاد میتوده

ه روش ها بتولیدمثل آزوال به این روش بسیار سریع است. با این وجود، آزوال نوعی سرخس آبزی است و مانند سایر سرخس

های جدید یاهچهگشود که پس از لقاح کند. در تولیدمثل جنسی دو نوع اسپور نر و ماده در گیاه تولید میجنسی نیز تولیدمثل می

ب دهد که گیاه در شرایط نامناسشود و تنها زمانی رخ میی نادر محسوب مینمایند. تولیدمثل جنسی در آزوال یک پدیدهایجاد می

(. در واقع تولیدمثل جنسی به 2111محیطی مانند کمبود آب، دمای نامناسب یا نور شدید و مستقیم قرار گرفته باشد )کاراپیکو، 

 توانند شرایط نامناسب محیطی را تحمل نمایند.ای گیاه بوده و در این حالت اسپورهای تولید شده میمنظور بق

 مديريت آزوال  -3

هایی برای کنترل این گیاه کششود و اگرچه علفمدیریت آزوال در دنیا اغلب به روش بیولوژیکی و مکانیکی انجام می

های کششود. از سوی دیگر، علفها در دنیا توصیه نمیهای بیولوژیکی استفاده از آناند، اما با توجه به موفقیت روشمعرفی شده

یب، ها وجود ندارد. به این ترتتوصیه شده برای کنترل آزوال ترکیبات غیرانتخابی هستند که در مزارع برنج امکان کاربرد آن

های ز توری و جلوگیری از ورود آزوال به مزرعه و روشآوری آزوال به روش دستی یا با استفاده اهای مکانیکی مانند جمعروش

شوند. الزم به ذکر است که های کنترل آزوال در شالیزارها محسوب میبیولوژیکی ساده مانند رهاسازی ماهی و اردك، تنها راه

دارد.  الیزار تاثیر مثبتهای هرز شهای برنج در مزرعه در رشد برنج و کنترل علفوجود آزوال در شالیزار پس از تثبیت گیاهچه

کی های مکانیشود. لذا، روشاما با توجه به ورود زودهنگام و رشد سریع آزوال در شالیزارها این تاثیرات مفید اغلب آشکار نمی

رسند. با توجه به عملیات زراعی برنج و خشکاندن مزرعه در در چنین شرایطی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه به نظر نمی

ماند و عامل آلودگی در سال بعد معموال اسپورهای تولید شده در برداشت، آزوال در شالیزارها به طور دائمی باقی نمیهنگام 

های طبیعی است. خشکاندن تدریجی مزراع در پایان فصل های آبی و زیستگاههای آزوالی موجود در کانالسال قبل و توده

، اما شرایط محیطی الزم برای تولیدمثل جنسی و اسپورزایی گیاه را فراهم خواهد شودکشت اگرچه منجر به نابود شدن آزوال می

 کرد. لذا در پایان فصل کشت، ضرورت دارد تا قبل از خروج آب از مزرعه، آزوال از مزرعه خارج گشته و به سرعت خشکانده 
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تواند دوباره به عنوان منبع ازت به ی خشک میشود. در این حالت زمان الزم برای تولید اسپور به گیاه داده نخواهد شد و آزوال

های طبیعی و شالیزارها روی آزوال مزرعه بازگردانده شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی از حشرات مفید در محیط

تا آسیب  شودطور کنترل شده انجام ریزی مناسب و بهها در شالیزار با برنامهکشکنند، ضرورت دارد تا مصرف آفتفعالیت می

 ها به حداقل رسانده شود.وارده به این گونه
 

 ترويجي  توصيه

آوری شوند. با های آزوال به کمک توری به طور کامل از مزرعه جمعدر ابتدای فصل ضرورت دارد که قبل از نشا گیاهچه -1

 ه خواهند بود. ها به عنوان منبع آلودگی اولیه در مزرعتوجه به رشد سریع آزوال در بهار این گیاهچه

ها های آزوال به داخل کرتبا نصب توری در محل ورود آب به داخل مزرعه در ابتدای فصل کشت از ورود گیاهچه -2

 جلوگیری شود.

در پایان فصل و قبل از خشکاندن مزرعه ضرورت دارد تا مجددا آزوال به طور کامل از مزرعه جمع آوری شده و به سرعت  -2

شود تا آزوال به طور جنسی تولیدمثل کرده و اسپورهای صورت شوك ناشی از کمبود آب سبب می خشکانده شود. در غیر این

 مقاوم تولید کند که موجب آلودگی مجدد مزرعه در سال بعد خواهد شد. 

ا از تبندی مناسب و در دزهای کنترل شده انجام شود ها، در شالیزار باید با زمانکشها، به ویژه حشرهکشاستفاده از آفت -4

 های مفید فعال روی آزوال جلوگیری شود. بروز خسارت روی گونه

تواند تاحدودی خسارت آزوال در مزراع دارای سابقه آلودگی باال را تر میدر ابتدای فصل استفاده از نشاهای بلند و قوی -5

 ستفاده از این کودها در مزارع دارایکاهش دهد همچنین با توجه به تاثیر کودهای پتاس و فسفر در رشد و افزایش تراکم آزوال ا

 آلودگی باال باید بر اساس نیاز برنج مدیریت شود. 
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