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گفتارپیش
Cynanchum acutumکاتوس با نام علمی  L.و نام انگلیسیSwallow wort از جمله

به نقل (به گزارش رندل . است) Asclepiadaceae(هرز تیره استبرق هايمهمترین علف
,Pandeyاز  گونه است که اغلب در 1800جنس و 280این تیره داراي حدود ) ٢٠٠۴

هاي مانند جنس(هایی از این تیره البته، گونه. کنندمناطق گرمسیري جهان رشد می
Cynanchum وVincetoxicum ( گیاهان این تیره . شوندیافت مینیز در مناطق معتدل

ندرت درختان و ی گوشتی و بهصورت علفی ایستا یا چوبی باالرونده و گاهبیشتر به
گیاهی است گوشتی و جنسHoyaجنس . شوندهاي بزرگ دیده میدرختچه

Stapeliaهاي ضخیم که بومی آفریقاي جنوبی است، حالت کاکتوس دارد و داراي ساقه
تیره . اندصورت خار یا فلس در آمدهاي است که بههاي تحلیل رفتهو گوشتی و برگ

و کاتوس متعلق به Cynanchoidaeaو Periplocoideaeي دو زیرتیره استبرق دارا
.استCynanchoidaeaزیرتیره 

اهمیت کاتوس
کاتوس از جمله گیاهان مهاجمی است که براي اولین بار از دشت مغان گزارش شـد،  

هاي اخیر زیاد و حضور آن در منـاطق متعـددي گـزارش شـده     اما گسترش آن در سال
هاي مرتعی، دیوارهاي ها، شیبها، مزارع، جادهه باالرونده است و در باغاین گیا. است

Tewksbury(شـود  چوبی و مسیرهاي آبی یافت مـی  et al., هـم  هـاي بـه  سـاقه ). ٢٠٠٢
هـاي بـاغی، زراعـی و بـومی را     اندازي قابل توجهی دارد و گونـه پیچیده کاتوس، سایه

,Sheeley and Raynal(کند خفه می هاي گیاهی بومی منطقه نیـز  حذف گونه.)١٩٩۶
,Christensen(هاي جـانوري خواهـد شـد    موجب کاهش زیستگاه براي گونه ١٩٩٨( .

ساز اسـت و  عالوه بر این، حجم گسترده تاج این گیاه در اراضی غیر کشاورزي مشکل
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ها و یا پـاره شـدن   عنوان مثال، موجب تخریب حصارهاي چوبی یا فنسی مزارع و باغبه
Tewksbury(شود هاي انتقال برق میبلکا et al., ٢٠٠٢( .

پراکنش کاتوس در دنیا
اسـتوایی  پراکنش جغرافیایی کاتوس وسیع است، به طوري که در مناطق استوایی، نیمه

. و معتدله و از جنوب اروپا تا جنوب غربی آسـیا و شـمال آفریقـا گـزارش شـده اسـت      
کاتوس از مصر، الجزایر، لیبـی، تـونس، ایـران، پاکسـتان، بحـرین، عربسـتان سـعودي،        

کشمیر، عراق، فلسـطین، ارمنسـتان، آذربایجـان،    ه،افغانستان، اردن، لبنان، سوریه، ترکی
گرجستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، مغولستان، چین و هندوستان، گزارش شده 

ــت  Chittendon(اس et al., ــانی،   ). ٢٠٠٠ ــانی، روم ــورهاي آلب ــومی کش ــاتوس ب ک
جنـوب روسـیه   بلغارستان، فرانسه، یونان، ایتالیـا، پرتغـال، اسـپانیا، یوگسـالوي سـابق و      

گونه است که اغلب آنهـا در کشـور   61در جهان داراي Cynanchumجنس . باشدمی
Chittendon(آمریکـا و آمریکـاي جنـوبی پراکنـده هسـتند       et al., ,Pandeyو ٢٠٠٠

٢٠٠۴ .(

پراکنش کاتوس در ایران
صـورت چشـمگیر در سراسـر    گیاه مهاجم کاتوس چند سال است کـه وارد ایـران و بـه   

البته، هنوز به طور دقیق معلوم نیسـت کـه ایـن گیـاه بـه چـه       . ر پراکنده شده استکشو
رود از مرزهـاي شـمالی   صورت و از طریق کدام کشور وارد ایران شده، اما احتمال می

وارد شـده  ) یافتـه شـوروي سـابق   مانند اوکراین، آذربایجان و سایر کشورهاي استقالل(
ن، گـیالن، آذربایجـان، اصـفهان، یـزد، خوزسـتان،      هـاي گلسـتا  این گیاه از استان. باشد
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Chittendon(سیستان و بلوچستان، خراسان، تهران و قزوین گزارش شده است  et al.,

.دهدنقشه پراکنش کاتوس را در ایران نشان می1شکل ). ٢٠٠٠

)1376فقیه و سلیمی، (نقشه پراکنش کاتوس در ایران -1شکل 

هرز مزارع گندم، جو و پنبه هايعنوان یکی از علفرا به، اسدي این گیاه1367سال 
، میرکمالی در گزارش ماموریت 1370در کشت و صنعت و دامپروري مغان و در سال 

).1376فقیه و سلیمی، (ها اشاره کرد خود به منطقه مغان به خسارت آن در مزارع و باغ

زیستگاه کاتوس
هــا، نزدیــک بســتر نســبتا شــور، پــرچینهــاي کــاتوس بیشــتر در ســواحل دریــا، خــاك

ایـن گیـاه در هـر خـاکی بـه      . شـود ها دیده مـی ها، مزارع و حاشیه جادهها، باغرودخانه
دهـــدهـــاي مرطـــوب را تـــرجیح مـــی   کنـــد، امـــا خـــاك  راحتـــی رشـــد مـــی  

)Chittendon et al., اشـند در  هـاي کاتوسـی کـه در سـایه رشـد کـرده ب      بوتـه ). ٢٠٠٠
تر و تر و پررنگهاي نازكهاي در مجاورت آفتاب، داراي ساقه و برگمقایسه با بوته

Tewksbury(هاي کمتر و سفیدتري هستند ها و گلریشه et al., ٢٠٠٢ .(
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هاي کاتوسنام
Cynanchum acutum: نام علمی

Swallow wortو Strangle wort ،dogs bane: هاي انگلیسینام

.کش و علف پرستوییکاتوس، علف خرس، علف سگ: هاي فارسینام
به معنی anchoبه معنی سگ و kynosاز دو کلمه ) Cynanchum(منشا نام کاتوس 
نام . باشدعلت سمیت این گیاه میکردن گرفته شده که احتماال بهخفه و سرکوب

acutum از کلمهacuteو برگ این گیاه ه میوهتیز گرفته شده که مربوط ببه معنی نوك
دارد دنیاهاي متعددي در سراسر گونهCynanchumجنس ).1377مظفریان، (باشد می

در امریکاي شمالی C. louiseaeدر ایران و گونه C. acutumگونه ، اما )1جدول (
.هرز مهم مطرح هستندعنوان یک علفبه

در دنیاCynanchumهاي جنس گونه-1جدول 
Cynanchum kingdonwardii
Cynanchum kintungense
Cynanchum komarovii
Cynanchum kwangsiense
Cynanchum laeve - honeyvine
Cynanchum lineare
Cynanchum linearisepalum
Cynanchum longipedunculatum
Cynanchum  louiseae

Cynanchum lysimachioides
Cynanchum marnieranum
Cynanchum megalanthum
Cynanchum mongolicum
Cynanchum mooreanum
Cynanchum nigrum
Cynanchum officinale
Cynanchum otophyllum
Cynanchum paniculatum

Cynanchum acuminatifolium
Cynanchum acutum
Cynanchum altiscandens
Cynanchum amplexicaule
Cynanchum andringitrense
Cynanchum angustifolium
Cynanchum anthonyanum
Cynanchum aphyllum
Cynanchum atratum
Cynanchum auriculatum
Cynanchum arizonicum
Cynanchum barbigerum
Cynanchum batangense
Cynanchum bicampanulatum
Cynanchum biondioides
Cynanchum boudieri
Cynanchum brevicoronatum
Cynanchum bungei
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Cynanchum pedunculatum
Cynanchum pingshanicum
Cynanchum puberulum
Cynanchum purpureum
Cynanchum racemosum
Cynanchum riparium
Cynanchum rockii
Cynanchum rossicum
Cynanchum sinoracemosum
Cynanchum stauntonii
Cynanchum stenophyllum
Cynanchum sublanceolatum
Cynanchum szechuanense
Cynanchum taihangense
Cynanchum thesioides
Cynanchum utahense
Cynanchum versicolor
Cynanchum verticillatum
Cynanchum vincetoxicum
Cynanchum volubile
Cynanchum wallichii
Cynanchum wangii
Cynanchum wilfordii

Cynanchum callialatum
Cynanchum canescens
Cynanchum carnosum
Cynanchum chekiangense
Cynanchum chinense
Cynanchum christineae
Cynanchum corymbosum
Cynanchum danguyanum
Cynanchum decipiens
Cynanchum duclouxii
Cynanchum elegans
Cynanchum erubescens
Cynanchum floribundum

Cynanchum fordii
Cynanchum formosanum
Cynanchum forrestii
Cynanchum giraldii
Cynanchum glaucescens
Cynanchum gortsianum

Cynanchum heydei
Cynanchum hydrophilum
Cynanchum inamoenum
Cynanchum insulanum

شناسی کاتوسگیاه
هاي رویشیاندام) الف

اي اي قـوي و سـاقه  کاتوس گیاهی اسـت چنـد سـاله از تیـره اسـتبرق کـه داراي ریشـه       
. )3و 2شکلهاي (باالرونده است
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کاتوسهاي رویشیاندام-2شکل 

پرچم و -3گل،-2آذین، گل-1. هاي رویشی و زایشی کاتوسشکل شماتیک اندام-3شکل 
دانه-7قسمت فوقانی خامه، -6دانه گرده، -5ژینوستجیوم، -4زائده گلبرگی، 

10
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کاتوس داراي . باشداي سفیدرنگ میساقه سبز، باالرونده و محتوي شیرابه: ساقه
اي سـفیدرنگ از ایـن   هـا، شـیرابه  اي حقیقی است و با قطـع انـدام  هاي شیرابهلوله
). 4شکل (شود ها خارج میلوله

خروج شیرابه از محل قطع دمبرگ کاتوس-4شکل 

شکل، سـاده بـا نـوکی تیـز و بـدون      دار، کامل، قلبیبرگکاتوس متقابل، دمهايبرگ
باشــد مــی1صــورت روزمینــیزنــی کــاتوس بــهجوانــه). 2شــکل (باشــند گوشــواره مــی

)Chittendon et al., ٢٠٠٠.(

هاي زایشیاندام) ب
اسـتکانی، داراي پـنج لبـه    -ايپارچه، بـه شـکل لولـه   پرچمی یکتاج حاصل از زواید 

هـا پـنج عـدد،    پـرچم . هـاي بیرونـی اسـت   باریک بیرونی و پنج لبه درونی متقابل با لبـه 
دهند و معموال به اي مخروطی شکل تشکیل میهاي بساك به هم متصلند و زایدهکیسه

). 5شکل (کالله متصل هستند 

١
Epigile

11

کاتوس داراي . باشداي سفیدرنگ میساقه سبز، باالرونده و محتوي شیرابه: ساقه
اي سـفیدرنگ از ایـن   هـا، شـیرابه  اي حقیقی است و با قطـع انـدام  هاي شیرابهلوله
). 4شکل (شود ها خارج میلوله

خروج شیرابه از محل قطع دمبرگ کاتوس-4شکل 

شکل، سـاده بـا نـوکی تیـز و بـدون      دار، کامل، قلبیبرگکاتوس متقابل، دمهايبرگ
باشــد مــی1صــورت روزمینــیزنــی کــاتوس بــهجوانــه). 2شــکل (باشــند گوشــواره مــی

)Chittendon et al., ٢٠٠٠.(

هاي زایشیاندام) ب
اسـتکانی، داراي پـنج لبـه    -ايپارچه، بـه شـکل لولـه   پرچمی یکتاج حاصل از زواید 

هـا پـنج عـدد،    پـرچم . هـاي بیرونـی اسـت   باریک بیرونی و پنج لبه درونی متقابل با لبـه 
دهند و معموال به اي مخروطی شکل تشکیل میهاي بساك به هم متصلند و زایدهکیسه

). 5شکل (کالله متصل هستند 

١
Epigile



12

آذین و گل در کاتوسساختار گل-5شکل 
تخمدان فوقانی، . هاي گرده اغلب به هم متصلند و در کیسه گرده مومی قرار دارنددانه

هاي جدا از هم، اما خامه و کالله به هم پیوسته و هر یک میوه برگه به اي، برچهدوبرچه
کـه در زمـان   بـذر اسـت  10تا 7هر میوه محتوي . کنندشکل دوکی و صاف ایجاد می

). 6شکل (رسیدن و بازشدن، ریزش خواهد کرد 

12
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میوه کاتوس -6شکل 

مراحل رسیدگی و ساختار بذر کاتوس-7شکل 

13
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). 8شکل (2گیردافشانی کاتوس توسط حشرات صورت میگرده

حشرات روي گل کاتوس عامل انتقال دانه گرده هستند-8شکل 

. شـود به سر حشره متصـل مـی  3اي چسبناك ناقلحشره با گل، صفحه پایهضمن تماس 
تمام این صفحه به همراه محتویات دانه گرده به وسیله حشره از یک گل به گل دیگـر  

٢
- Entomophilous

14
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، حشرات به قسـمتی از گـل کـه محتـوي     Cynanchoidaeaدر زیر تیره . شودمنتقل می
اي خود را در درز یا شکاف جاي، پکنند و در جستجوي نوشهاست، مراجعه میگرده

سپس هنگام خروج پاي خود با بریـدگی پایـه بـا بدنـه     . دهندنزدیک به بساك قرار می
کنند و به این ترتیب، ناقل به طور کامل همراه با دو دانه گرده دانه گرده تماس پیدا می

ها از هم جدا، اما بازوهاي مرطوب ناقل خشـک و سـپس بـه    ابتدا گرده. شودخارج می
ها روي شکاف گل ها، گردهضمن تماس حشره با سایر گل. شوندیکدیگر نزدیک می

. اسـت 4افشـان بنابراین، کاتوس دگرگرده. گیرندلغزند و روي اتاقک کالله قرار میمی
,Meister(گیرد ها یا دوباالن انجام میاین عمل اغلب توسط مگس ٢٠٠٢.(

کولوژي کاتوس ا
Chittendon(باشـــد الیی مـــیبـــا5کـــاتوس داراي چنـــد شـــکلی et al., ٢٠٠٠ .(

باشـد کـه اجـازه    هـاي کـاتوس مـی   ترین سـازگاري پذیري فنوتیپی یکی از مهمانعطاف
هاي زندگی رشد کند و دامنه تحمل وسیعی به شرایط دهد در دامنه وسیعی از مکانمی

هاي بومی هاي آلوده به کاتوس، از جمعیت گونهدر مکان. نوري و رطوبتی داشته باشد
ــی   ــته مـ ــاب کاسـ ــی     و کمیـ ــاتوس مـ ــه کـ ــود را بـ ــاي خـ ــرا جـ ــود، زیـ ــدشـ دهنـ

)Cousens et al., هـاي مهـاجم داراي یـک مرحلـه تـاخیري      بسـیاري از گونـه  ). ١٩٩٢
مواد غذایی و رطوبـت فـراوان از عوامـل ازدیـاد رشـد      .طوالنی قبل از پراکنش هستند

شود سطح خاك را به صورت متراکم بپوشاند و مـانع  رویشی کاتوس است و سبب می
ــه خــاك     ــوذ رطوبــت ب ــود نف ,Christensen(ش ــیر فتوســنتزي جــنس   ). ١٩٩٨ مس

Cynanchum به صورتCAM است)Singh & Achhireddy, ١٩٨۴ .(

٣
- Translator

٤
- Cross-pollination

٥ - Polymorphism
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درصد است که منجر به 84رازولیوم، زیستایی بذر کاتوس بر اساس نتایج آزمون تت
زنی بذر جوانه. شودهرز در سایر مناطق میافزایش پتانسیل پراکنش و استقرار این علف

گراد به درجه سانتی25شود و در گراد آغاز میدرجه سانتی17کاتوس از دماي 
زنی بذر کاتوس ر جوانهنور اثري ب. سپس، روند نزولی خواهد داشت. رسدحداکثر می

30تا 22بذر کاتوس در دماي متناوب ) درصد80حدود (زنی حداکثر جوانه. ندارد
گراد درجه سانتی15تا 10این گیاه در دماهاي . گیردگراد صورت میدرجه سانتی

هاي محیطی تاثیر قابل توجهی بر استقرار کاتوس در تنش. زندزنی نمیجوانه
زنی و استقرار بذر کاتوس کوچک است و از اینرو، جوانه. دهاي جدید دارمحیط

باعث این خصوصیت،. گیردگیاهچه تحت تاثیر مقدار آب موجود در خاك قرار می
؛ میقانی و 1386پهلوانی و همکاران، (شود عدم سازگاري کاتوس با مناطق خشک می

).1388همکاران، 

تکثیر و پراکنش کاتوس
یکی تولید مثل جنسی یا زایشی و . کندبقاي خود را حفظ میکاتوس از دو طریق 
هرز است، داراي لفبذر کاتوس که عامل اصلی پراکنش این ع. دیگري تکثیر رویشی

نسبت حجم این اندام پر . آیدپر مانندي است که از تغییر شکل ناف به وجود میزواید
شود و بذر به نقاط دور میمانند به وزن بذر بسیار زیاد و همین امر باعث پراکندگی

عالوه بر . هرز در کشور، همین ویژگی استاحتماال علت آلودگی سریع این علف
این، بذر کاتوس داراي دو بال در طرفین خود است که سبب شناورشدن آن در آب 

نیز پراکنده 7توسط آب6به عبارت دیگر، بذر کاتوس عالوه بر پراکنش با باد. شودمی
Soteres؛1367ی و لسانی، صانع(شود می & Murray, کاتوس عالوه بر تولید). ١٩٨٢

٦- Anemochorous
٧ - Hydrochorous
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ها به صورت جوانه. یابدمثل زایشی، به طریق رویشی و قطعات ریشه نیز تکثیر می
تواند از یک گیرند، به طوري که یک گیاه میتصادفی در طول قطعات ریشه قرار می

ها از رش کاتوس در مزارع و باغگست. جوانه روي ریشه ظاهر شده و گسترش پیدا کند
گیردطریق انتقال قطعات ریشه طی عملیات شخم نیز صورت می

)Soteres & Murray, گذاري اندام نوعی عدم هماهنگی در ارتباط با نام). ١٩٨٢
,Robinson(رابینسون. زیرزمینی کاتوس به عنوان ریشه یا ریزوم وجود دارد ١٩۶٨(

کوبل و اسالیف . کندعنوان ریزوم و ریشه معرفی میهاي زیرزمینی کاتوس را بهاندام
)١٩٧٠Coble & Slife, (هاي ندرت گیاهچهگزارش کردند که در مزارع ذرت به

هاي هوایی است که از در نتیجه مشکل اصلی وجود اندام. شودبذري کاتوس دیده می
ي سوترز و مور. شودل قبل ایجاد مین از سایا قطعات به جاي مانده آریشه

)Soteres & Murray, ضمن بررسی آناتومی کاتوس گزارش کردند که ) ١٩٨٢
هاي ریشه است نه ریزوم که با نتایج بررسیCynanchum leaveهاي زیرزمینی قسمت

از کریستنسن شیلی به نقل . مطابقت دارد) ,١٩٧٠Coble & Slife(کوبل و اسالیف 
)Christensen, هاي زیرزمینی، ریزوم باشند، شواهدي مبنی بر اینکه اندام) ١٩٩٨

هاي به طور کلی، تولید مثل رویشی اعضاي تیره استبرق عموما از طریق جوانه. نیافت
هاي تولید مثل رویشی گیاهان این بنابراین، اندام. گیردنابجاي روي ریشه انجام می

Wilson(باشد میتیره، ریشه & Write, ١٩٩٠.(

فنولوژي و فیزیولوژي کاتوس
یک . فنولوژي گیاه بررسی مراحل مختلف از استقرار گیاهچه تا مرگ آن است

کند، مستقل از بذر و اتوتروف گیاهچه زمانی که از مواد غذایی آندوسپرم استفاده می
شود و به دنبال آن رشد و تولید ساقه، برگ و ریشه و در نهایت گل و بذر محسوب می

به مطالعه این . کنددهی را تکرار میوره گلرود یا دسپس گیاه از بین می. کندمی
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,Booth(شود اي، فنولوژي گفته میحوادث زیستی دوره et al., هاي بوته). ٢٠٠٣
در این . دهندمتري به رشد خود ادامه میسانتی45زنی، تا ارتفاع کاتوس بعد از جوانه

در غیر این . دپیچنزمان، چنانچه در مجاورت گیاه دیگري قرار گیرند دور آن می
رشد کاتوس در مجاورت . کنندصورت، به صورت مجتمع در سطح زمین رشد می

تر و گیاهانی مانند ذرت، گندم و درختان مثمر و غیر مثمر که رشد طولی دارند، سریع
باشد که ممکن تر از سایر گیاهان کوتاه قد از جمله سویا، چغندرقند و پنبه میمتراکم
هاي کاتوس در شب باز هستند زیرا روزنه،سنتزي کاتوس باشدبه علت مسیر فتواست 

اکسید کربن حاصل از تنفس درختان و گیاهان اکسید کربن محیط، ديو عالوه بر دي
هاي گیاهچه. کنندتوده بیشتري تولید میرا در واکوئل خود ذخیره و بنابراین، زیست

هاي کاتوس اوایل وهمی. هاي حاصل از ریشه هستندتر از گیاهچهبذري ضعیف
در ) 1376(به گزارش فقیه و سلیمی . شوندشهریورماه و با کاهش دماي هوا، ظاهر می

کامال اطراف هاي کاتوسبررسی مزارع مغان هنگام برداشت گندم، اغلب بوته
عالوه . متر بلندتر از گندم بودسانتی7تا 6هاي گندم پیچیده بودند و ارتفاع آنها ساقه

متر 5/1هاي ذرت به ی بازدید از مزارع ذرت، ارتفاع کاتوس روي ساقهبر این، ط
هاي جانبی کاتوس چنان به هم بافته شده بود هاي ذرت به وسیله ساقهرسید و بوتهمی

.رسیدکه برداشت آنها غیر ممکن به نظر می

مدیریت کاتوس 
ت زیادي بـه  هاي کشور خسارهاي اخیر، حضور کاتوس و گسترش آن در باغدر سال

هـا و بـاال رفـتن از    کاتوس با پیچیدن به دور درخت. محصوالت باغی وارد کرده است
شـود و از ایـن جهـت، مـدیریت آن از اهمیـت بـاالیی       آنها، موجب خفگـی آنهـا مـی   

هرز چندساله به مناطق جدیـد،  هايعلفممانعت از گسترش آلودگی. برخوردار است
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البتــه، . وس نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتبهتــرین روش مــدیریت آنهاســت و کــات
زیرا بذرهاي آن فاقد خواب هستند و به پیشگیري از آلودگی به کاتوس دشوار است، 

هاي کاتوس هر چند میوه. زنندسهولت بوسیله باد پراکنده و در مناطق جدید جوانه می
بایـد تـا پایـان    گیـر اسـت و  توان قبل از پراکنش بذرها جدا کرد، اما کاري وقترا می

هـا نـوعی کنتـرل سـنتی کـاتوس محسـوب       حذف دسـتی میـوه  . فصل ادامه داشته باشد
Di Tommaso(شود می et al., ٢٠٠۵ .(

مدیریت شیمیایی ) الف
هـا در کنتـرل کـاتوس انجـام نشـده اسـت       کـش تحقیقات جامعی درباره کارایی علف

)Cousens et al., هـا،  بـرگ درختـان و درختچـه   کاتوس با پیچیدن به شاخ و ). ١٩٩٢
هـا  مصرف و برداشت و آبیاري را در بـاغ رویش و برگهاي پسکشاستفاده از علف

Cousens(کند با مشکل مواجه می et al., ,Pandey؛ ١٩٩٢ هاي انجام بررسی). ٢٠٠۴
ــاره   ــده درب ــاربرد   Cynanchum leaveش ــه ک ــان داد ک ــا نش ــزارع ذرت آمریک در م

کیلـوگرم در  36/3کـش آتـرازین بـا دوز    رویش و زودهنگام علفرویش و پسپیش
هاي بذري کاتوس را از بین می برد، در حالی کـه کـاربرد   درصد گیاهچه100هکتار، 

هـاي  اي، تنهـا موجـب حـذف انـدام    هفتـه 8هـاي  کش به گیاهچهرویش این علفپس
کش عالوه بر این، بررسی اثر چند علف. و آنها یک هفته بعد دوباره سبز شدندهوایی 

بر کـاتوس بیشـتر   )T ٢,۴,۵(توفورفایوتري نشان داد که کارایی C. leaveفنوکسی بر 
,Coble & Slife(نشان داد دایکامبا کنترل ضعیفی از خود .است)D ٢,۴(توفوردي از 

,Bahat(اهات به گزارش ب). ١٩٧٠ بـا  ) باسـتا (کش گلوفوزینات آمونیـوم  علف) ١٩٨۵
درصــد جمعیــت کــاتوس را کنتــرل 20لیتــر در هکتــار از مــاده تجــارتی تنهــا 20دوز 

کش نیکوسـولفورون در مـزارع ذرت قـادر بـه     علف) 1376(به گزارش بدلی . کندمی
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طی یک بررسی در کشت و صنعت مغان، پـاراکوآت در  . کنترل مطلوب کاتوس نبود
هرز دوباره سبز گلیفوزیت در اوایل تابستان کاتوس را کنترل کرد، اما این علفبهار و 

بـه گـزارش کوبـل و اسـالیف     ). 1383شـیمی،  (شد و بعضی از درختان را آلوده کرد 
)Coble & Slife, پیکلورام قـادر بـه کنتـرل کـاتوس در منـاطق غیـر زراعـی و        ) ١٩٧٠

بهتـرین  . باشـد مـی ) هـا و حصـارها  مانند مزارع تحت آیش، حاشیه جـاده (کشت نشده 
لیتر در 6تیمار براي مدیریت کاتوس در مناطق آلوده ایران عبارت است از گلیفوزیت 

متري کاتوس سانتی15تا 10کیلوگرم در هکتار در مرحله 8سولفات آمونیوم + هکتار
+لیتر در هکتـار 6گلیفوزیت + بربار کف1و تکرار آن پس از رشد مجدد و همچنین 

البته بـه اعتقـاد   ). 1383شیمی، (کیلوگرم در هکتار در همان مرحله 8سولفات آمونیوم 
متـر،  سـانتی 10هـایی بـا ارتفـاع بـیش از     اي از محققان، عملیات کف بر براي بوتهعده

) 1388(به گزارش میقـانی و همکـاران   ). 1391راد، شیمی و هاشمی(موثر نخواهد بود 
6بـار سمپاشـی بـا گلیفوزیـت     3کاهش تراکم کـاتوس،  کش براي بهترین تیمار علف

لیتـر در هکتـار طـی فصـل رویـش      2کـش گـارلون   بـار علـف  3تـا  2لیتر در هکتار و 
Soteres(سوترز و موري . باشدمی & Murray, هـاي هورمـونی   کـش نیز علف) ١٩٨٢

کـش  علـف . کامبا و گلیفوزیت را براي کنترل کاتوس مناسـب دانسـتند  توفوردي، دي
نیکوســـولفورون در مـــزارع ذرت، کـــاتوس و پیچـــک را بـــه خـــوبی کنتـــرل کـــرد 

)Anonymous, ــف). ١٩٩۶ ــشعل ــذري    ک ــه ب ــوردي، گیاهچ ــرازین و توف ــاي آت ه
Cynanchum leaveاي بـه وسـیله   اما کنترل گیاهچه ریشـه ، کندرا به خوبی کنترل می

Wilson(آن دشـوار اسـت    & Write,عـات، بـراي   بـر اسـاس نتـایج سـایر مطال    ). ١٩٩٠
ــرل  ــف C. leaveکنت ــد از یکــی از عل ــا  کــشبای ــت، ایزوکســابون و ی هــاي گلیفوزی

Lawlor(سولفاسات استفاده کرد  & Raynal, ٢٠٠٢ .(
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مدیریت غیر شیمیایی کاتوس) ب
هـاي مکـانیکی، زراعـی و    هرز چند سـاله شـامل روش  هايمدیریت غیر شیمیایی علف

هـاي تکثیـري و نـابودي تـدریجی آنهـا      بیولوژیکی هستند که منجر بـه تضـعیف انـدام   
ها مزایا و معایبی دارند و چنانچه بدون مطالعه و شناخت هر یک از این روش. شوندمی

ند، نه تنها منجر به مدیریت آن نخواهند شد، هرز هدف مورد استفاده قرار گیراز علف
هـاي  بررسـی ). 1393نجفـی،  (بلکه ممکن اسـت موجـب افـزایش جمعیـت آن شـوند      

صـورت گرفتـه   Cynanchum  rossicumمتعـددي در زمینـه مـدیریت غیـر شـیمیایی      
زیـرا سـبز شـدن    هاي هوایی روش مناسـبی بـراي مـدیریت آن اسـت،    قطع اندام. است

کنـد  کشـد و معمـوال در فصـل بعـد بـذر کمتـري تولیـد مـی        طول میدوباره آن مدتی
)Lawlor, کـارایی چنـدانی نـدارد،    Cynanchum  rossicumبریدن یا وجین). ٢٠٠٢

کنــد زیــرا توانــایی سبزشــدن دوبــاره دارد و از ایــن طریــق، بقــاي خــود را حفــظ مــی 
)O’Connor, نشـان داد کـه   در همین ارتبـاط، بررسـی انجـام شـده در کانـادا      ). ٢٠٠٨

امـا اثـري بـر    باعث کاهش ارتفاع سـاقه آن شـد،  Cynanchum rossicumوجین بوته 
Di Tommaso(سـطح پوشـش بوتـه نداشـت      et al., عملیـات  در هـر حـال،  ). ٢٠٠۵

البته . ساله خواهد شدهاي هرز چندورزي، موجب کاهش جمعیت علفمناسب خاك
هـرز در زمـان   و بـه فنولـوژي علـف   اسـت متفاوتچندسالههرز هاياثر شخم بر علف

زنی و هرز چند ساله، اوایل جوانههايعلفبه عنوان مثال، مدیریت . شخم بستگی دارد
ساله و واکنش آنها بـه مـدیریت مکـانیکی نیـز مشـابه انـواع       هاي یکرشد، مانند گونه

ر غـذایی  هاي رویشی و ذخـای ساله خواهد بود، اما با گذشت زمان و استقرار، اندامیک
اي، بایـد شـیوه مـدیریت    هـاي ذخیـره  بنـابراین، بـا توسـعه انـدام    . یابـد آنها افزایش مـی 

).1393نجفی، (مکانیکی آنها نیز تغییر نماید تا نتیجه مطلوب حاصل گردد 
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ایـن  . هرز چند سـاله اسـت  روشهاي مدیریت علفدیگر هاي پالستیکی از کاربرد مالچ
، هـایی از سـال  دورهي منـاطقی مناسـب اسـت کـه    برادهی،روش و متعاقب آن آفتاب

به حدي باشد شدت نور خورشید و دماي محیطآسمان صاف و آفتابی داشته باشند و
نجفـی،  (گـراد شـود   درجه سـانتی 65که باعث افزایش دماي زیر پالستیک به باالتر از 

Di Tommaso(توماسو و همکـاران  بر اساس بررسی دي). 1393 et al., مـالچ  ) ٢٠٠۵
پـاره شـدن توسـط    (شود، امـا بـه علـت دوام کـم     پالستیکی سیاه مانع رشد کاتوس می

ــذر  . قــادر بــه کنتــرل کامــل آن نیســت ) حیوانــات در مجمــوع، آفتابــدهی بیشــتر بــر ب
هـاي تکثیـري انـواع چندسـاله از جملـه      هرز داراي بذر ریز اثـر دارد و انـدام  هايعلف

و قابلیـت رویـش مجـدد دارنـد را از بـین      کاتوس که معموال در عمق خاك مسـتقرند  
هـاي سـطحی   هاي چند ساله در الیـه البته، در صورت استقرار ریشه هاي گونه. بردنمی

).1393نجفی، (خاك، امکان از بین رفتن آنها در فصل گرم نیز وجود دارد 
شـود کـه   هرز محسوب میهايهاي مدیریت مکانیکی علفورزي از سایر روشخاك

. باشـد ماندن قطعات ریشه کاتوس، قادر به حذف کامل این گیاه نمـی لیل باقیالبته به د
Di Tommaso(این قطعات قادرند حتی در شرایط خشک تابستان دوباره رشد کننـد  

et al., با این حال، مدیریت مکـانیکی کـاتوس بـا اسـتفاده از روتیواتـور و در      ). ٢٠٠۵
Tewksbury(مرحله رویشی امکان پـذیر خواهـد بـود     et al., هنگـام قطـع   امـا  ) ٢٠٠٢

ها در اثـر خشـکی از   دما به نحوي باشد که این اندامبایدهاي هوایی و زیرزمینی، اندام
در ایـن شـرایط، تکـرار شـخم و حـذف مکـرر       . بین بروند یا وارد خواب ثانوي شـوند 

).1393نجفی، (هاي جدید، از اهمیت باالیی برخوردار است اندام
ــه تنهــایی   ــش ب ــت  آت ــاهش جمعی ــوثر نیســت Cynanchum  rossicumدر ک م

)Lawlor, هـاي زیـرین خـاك، در    زیرا ریشه کاتوس به علت اسـتقرار در الیـه  ) ٢٠٠٢
کنـد و تولیـد   بنابراین، در فصل بعد جوانه زده، رشد مـی . گیردتماس با آتش قرار نمی
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البتــه، ســوزاندان پــس از ).1391شــیمی و هاشــمی راد، (مثــل عــادي خواهــد داشــت 
سبزشـده  هاي تازهمدیریت شیمیایی ممکن است موثر باشد، زیرا باعث کنترل گیاهچه

کاربرد نامناسب شـعله افکـن، حتـی ممکـن اسـت باعـث       . خواهد شد) و البته ضعیف(
,O’Connor(شود Cynanchum  rossicumزنی افرایش جوانه ٢٠٠٨ .(

فراینـدي  ) از جملـه کـاتوس  (هـرز چندسـاله   هـاي باید توجه داشت که مدیریت علـف 
,Lawlor & Raynal(کـش بـیش از حـد اسـتفاده نمـود      طوالنی اسـت و نبایـد علـف   

هرز چندساله در مزرعه باید مورد پایش مداوم قـرار گیـرد و   هايحضور علف). ٢٠٠٢
هـاي  روشدر واقـع، تلفیقـی از   . توان روش واحدي براي کنترل آنها توصیه کـرد نمی

خشـکی در مخلـوط بـا    آب زمسـتانه و یـخ افکن، تناوب زراعی،شعلهیریت از قبیل مد
کـــاتوس شــــود قابـــل قبـــول  مـــدیریت  توانـــد باعـــث  هـــا مـــی  کـــش علـــف 

)١٩٧٠Coble & Slife, .( ــدام ــابودي ان ــع و ن ــه   قط ــاتوس از جمل ــري ک ــاي تکثی ه
هـا و قـرار گـرفتن آنهـا در     قطـع ریشـه  . باشـد ی آن میراهکارهاي مدیریت غیر شیمیای

شدن و از بـین رفـتن گیـاه خواهـد     گراد، منجر به خشکدرجه سانتی35تا 15دماهاي 
عنـوان نـوعی راهکـار غیـر شـیمیایی      این روش بـه ). 1388میروکیلی و همکاران، (شد 
. تواند مورد توجه بیشتر محققان قرار گیردمی

درباره کنترل بیولوژیکی کـاتوس صـورت نگرفتـه، امـا از نظـر      تاکنون فعالیت جامعی
ــرل  ــل کنتــ ــن     عوامــ ــه ســ ــره از جملــ ــه حشــ ــه گونــ ــک، ســ ــده بیولوژیــ کننــ

Tropidothorax leucoptevus  شـته ،Aphis nerii پـوش  بـال و سـختChrysochus

asiaticus1376سـلیمی،  فقیـه و  (انـد  آوري شدهاز سطح برگ و میوه کاتوس جمع .(
Danaus (Anosia) chrysippusپولکداربال (L.) از جمله حشراتی است که از روي

البته در اغلب موارد، عوامل بیولوژیـک از روي  ).9شکل (کاتوس گزارش شده است 
دارد، گـزارش شـده   Cynancumشباهت زیـادي بـا جـنس    کهVincetoxicumجنس 
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Tewksbury(است  et al. هاي فوق نویـدبخش مـدیریت بیولـوژیکی    رشگزا. )٢٠٠٢
اي هـاي گسـترده  با این حال، کنترل بیولوژیکی آن نیـاز بـه بررسـی   کاتوس هستند، اما

.دارد و در حال حاضر نتایج قابل اطمینانی در دسترس نیست

روي برگ کاتوس Danaus  chrysippus)چپ(و حشره کامل ) راست(الرو -9شکل 
(Photo by Federico Martínez Gaude, ٢٠٠۴, Spain)

هاسایر جنبه
هاي کاتوس سمی هستند و مصرف خوراکی مستقیم ندارند، اما کـاتوس  هر چند اندام

هـاي  و سایر گیاهان تیره استبرق، کاربردهاي دارویـی باارزشـی دارنـد و برخـی گونـه     
) 2012(دهقـانی و همکـاران   گزارش . کشی نیز دارندموجود در این تیره کاربرد آفت

ــانو    ــاره ات ــی عص ــد میکروب ــیت ض ــاکی از خاص Cynanchumلی ح acutum ــت اس
)Dehghani et al. هـاي خشـک  در هندوسـتان و امریکـاي جنـوبی از انـدام    ). ٢٠١٢
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C. arnottianumــه ــوانبـ ــرهعنـ ــلحشـ ــش و انگـ ــی کـ ــتفاده مـ ــش اسـ ــودکـ شـ
)Lewis and lewis, عنـوان بـه C. atratumهاي خشـک گونـه   در چین، بافت). ١٩٧٧

Zhang(شـوند  اسـتفاده مـی  مدرفیبریل و آنتی et al. .(     ترکیـب اخیـر در چـین بـه نـام
Bai weiهاي فیتوشـیمیایی  بررسیعالوه بر این،.معروف است و کاربرد فراوانی دارد

Liu( 8بیــانگر وجــود گلیکوزیــدهاي اســتروییدي et al., هــا ، کربوهیــدرات)٢٠٠٧
)Yi-Bin et al., Tian-Ying(یـدها  ، آلکالوی)٢٠٠۴ et al., ، ترکیبـات فنلـی   )٢٠٠١
)Lou et al., Konda(ها ترپن، تري)١٩٩٣ et al., ، 10، لوپئـول 9، بتاسیتوسـترول )١٩٩٠

Halim(12و آلفـا آمیـرین  11استاتلوپیل et al., 14، کوئرسـتین 13، سارکاسـتین )١٩٩٠

)El-sayed et al., ــد ، چهــار )١٩٩۴ ــوع فالوونویی Heneidak(ن et al., ٢٠٠۶( ،
Demerdash(16و اسکوپارون15اسکوپولتین et al., ٢٠٠٩ (C. acutumاست .

جهت تکثیر کاتوس، بذر آن . شودکاتوس در صنعت کائوچو استفاده میساقه و برگ
ســپس . شــوددر بهـار در گلخانــه کشــت و ســال اول در همــان شـرایط نگهــداري مــی  

.شوندر بهار سال بعد، به محل اصلی منتقل و کشت میها دگیاهچه
هاي کاتوس سمی هستند و در صورت تغذیه توسط انسان و یا حیوانـات موجـب   اندام

عالئم مسمومیت آن عبارتند از عدم تعـادل هنگـام راه رفـتن،    . شودمسمومیت آنها می

8 - steroidal glycosides
٩ - β-sitosterol
١٠ - lupeol
١١ - lupyl acetate
١٢ - α-amyrin
١٣ - sarcostine
١٤ - quercetin
١٥ - scopoletin
١٦ - scoparone
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این عارضه مبـتال  در بین حیوانات، گوسفند بیشتر به. شدن و باالخره مرگتشنج و فلج
Chittendon؛ 1375شـماع و سـاعدي،   (یابـد  نـدرت بهبـود مـی   شـود و بـه  می et al.,

هاي کاتوس، به این گیاه بر این، وجود ترکیبات ثانوي شیمیایی در اندامعالوه). ٢٠٠٠
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