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  زد یاستان پس از برداشت در(Triticum aestivum)م هرز مزارع گند يها علف ییشناسا

  2یلیر وکید محمد میس، 1يحامد فالح مهرجرد
و  يقات کشاورزیمرکز تحق یت علمأیضو هع - 2،قات تهرانیواحد علوم تحق یهرز  دانشگاه آزاد اسالم يها علفو مبارزه با  ییشناسا ارشد یکارشناس يدانشجو -1

  زدیاستان   یعیمنابع طب

  دهیچک
هرز و  يها ت علفیریمزارع گندم در مدز موجود در غالب و مشکل سا يها ن گونهییهرز و تع يها ت علفیجمع يب گونه ایشناخت ترک
 یابیبه منظور دست. ابدی یم  تحقق زیق بذر نیاز طر هرز علف ییبا شناسا ن مهمیدارد که ا يژه ایت ویکنترل اهم يح برایصح یانتخاب روش

 يگندم مناطق عمده گندم کار يها محموله از یتصادف يبرداشت گندم  با نمونه بردارآغاز همزمان با  1388در سال  ین هدف  پژوهشیبه ا
د یگرد يبا الک مش بوجار هرز علفخته به بذر یگندم آم يها نمونه. انجام شد) ابرکوه، هرات، مروست، چاهک، بهاباد وطبس(زد یاستان 

 35 ق تعدادین تحقیدرا. رفتگ قرار ییمورد شناساهرز  يها بذر علف یید شناسایو کل یاستفاده از منابع علم شده با داج يها بذرو سپس 
را به  ن تعدادیشتریگونه ب 10با تعداد  Poaceae ن آنها خانوادهیشدند که از ب ییخانواده شناسا13 از مزارع گندم متعلق به هرز علف گونه

 Lolium rigidum L. Amaranthus retroflexus L. ،L. Polygonum aviculare ،. Cardaria يها خود اختصاص داد و گونه

draba L.,Phalaris minor Retz  و Convolvulus arvensis L.  نشان داد  ین بررسین ایهمچن. بودند ین فراوانیشتریب يب دارایبه ترت
  . بودند یمدو ساله و دائ هیکساله و بقیها  درصد گونه 74 ،ک برگ یدرصد بار 29 ،پهن برگ  هرز يها جزو علفها  درصد گونه 71که 
  ،گندم هرز علف، بذر، ییشناسا :يدیکل يها واژه
  

Identification of  wheat (Triticum aestivum) fields weeds after harvesting in Yazd Province  
H. Fallah-Mehrjardy1 and S.M. Mirvakili2  

1 – M.sc. student of Weed Science, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran  
2 – Plant Protection Research Dep., Yazd Agricultural and Natural Resources Research Center, Yazd, Iran  

Abstract  

Identification of dominant weed species of wheat farms is very important in weed management. To evaluate wheat 
fields weeds after harvesting in major wheat producing fields in yazd province (Abarkuh, Herat, Marwast, Chahak, 
Bahabad and Tabas) a survey were conducted during 2008-2009. In each area wheat samples were sieved and weed 
seeds were isolated and identified by using identification key. Based on the results of this study, 35 species of weed 
seeds belonging to 13 families were identified. The highest weed population species were observed in the Poaceae 
family with 13 species. Among the weed species identified  among them, Poaceae family had the highest species with 
ten species. Dominant species in this family were were Lolium rigidum L. Amaranthus retroflexus L. , Polygonum 
aviculare L., Phalaris minor Retz., Cardaria draba L., Convolvulus arvensis L. respectiuvely. and were most abundant 
respectively. This experiment showed that 71 percent of species were broad leaf, and grasses were 29 percent, 74 
percent were Annual species and the rest were Biennial & Perennial . 
Key words: identification, seed, weed, wheat. 

  مقدمه
ر کشت را به خود اختصاص داده ین سطح زیشتریب) درصد 7/44(هکتار 25644زد گندم با یدر استان  یعزرا یهکتار اراض 57391ن یاز ب
به محصول  یفیو ک یهرز در مراحل مختلف کاشت تا برداشت در مزارع گندم همواره موجب بروز خسارت کم يها علف). 4(است
شود  یم کشاورزان ينه برایل هزوتحم.   
به خصوص ان وکشاورزهمواره مورد نظر کهباشد یم هرز مزارع يها مبارزه باعلفمند ازین ت باالیفیکت ویبا کم یبه محصول یابیدست

ح مبارزه با آنها یو انتخاب روش صحها  گونه ییشناسا هرز، يها ار روشن است که جهت مبارزه با علفیبس). 6(کارشناسان بوده است
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گونه  200ش از یب ).3(ت استیاهمحائز یوخارج ینه داخلیاز نظرمساله قرنط ک منطقهیهرز  يناخت علفهاش، عالوهه ب. است يضرور
  ).5(شده اند یفران معرّیمزارع گندم ا هرز علفبه عنوان   یاهیگ
 یم ق بذور آنهایهرز از طر يعلفها ییافت روش شناسایدست  عیموردنظر سر هرز علفله آن به گونه یتوان بوس یم که ییاز را ه ها یکی  

 یفیوک ين باعث کاهش ارزش اقتصادیخته شده و همیهرز با آن آم يها و مانده علفها  بذر در هنگام برداشت محصول، یاهگ.باشد
بذور  يب گونه ایاز ترک یآن و آگاه يهرز در توده بذور محصوالت مختلف وبوجار يها علف يها شناخت دانه. شود یم محصول
هر منطقه باشد هرز حاضر در مزارع گندم  يها ت علفیجمع يب گونه ایانگر ترکیتواند ب یم خته با گندم برداشت شدهیهرز  آم يها علف

تواند در  یم ن امریاز ا یآگاه.شود  یم داشته و تا زمان برداشت و پس از آن همراه گندم جابجاها  ر گونهینسبت به سا يتر یکه دوام طوالن
  . ح راهگشا باشدیصح اتیهرز و نوع عمل يت علفهایریانتخاب زمان ونحوه مد

 یید شناسایوکل  یگونه غالت شمال کشور را بررس 204هرز مزارع منطقه کرج و  يها از بذور علف يتعداد 1380و  1371درسال  یگیآقاب
 ییاساخوزستان و فارس شن يها هرز مهم محصوالت گندم و جو را در استان يها ن نامبرده بذور علفیهمچن ).2و 3(آنها را ارائه داده است

  ).1(نمود 
 GISو تراکم آنها  با استفاده از  یکنواختی،  یو فراوان ییزد شناسایاز سطح مزارع گندم وجو استان  هرز علفگونه  47ز ین 1384در سال 

  ) .6(د ین گردییتع
در هنگام زد یختلف استان مزارع گندم مناطق م ینسب ین آلودگییبذر وتع يهرز مزارع گندم از رو يها علف یین مطالعه شناسایهدف از ا
  .بودبرداشت 

و روش ها مواد  
گندم  يلویمحموله وارد شده به س 48گندم از  يها نمونه يبرداشت گندم  با جمع آورآغاز همزمان با  1388ق در بهار و تابستان ین تحقیا

ابرکوه، هرات، (زد شاملیاستان  يده گندم کارگندم مزارع مناطق عم يها از محموله یبه صورت تصادف ينمونه بردار. زد انجام شدیاستان 
 یعیو منابع طب يقات کشاورزیهرز مرکز تحق يها وم علفیشگاه  وهرباریدر آزماها  نمونه. صورت گرفت)مروست، چاهک، بهاباد وطبس

شد وسپس با  يجداساز 10شگاه  با الک مش یگندم در  آزما يها هرز نمونه يها قرار گرفت و ابتدا بذور علف یزد مورد بررسیاستان 
. دیجدا گردها  و با دست از نمونه یاز گندم به صورت چشم تر درشت يها ت بذریو در نها  يسه مرحله بوجار یط 30و  20مش  يها الک

جداشده اقدام و  يات و صفات بذرهاین خصوصییتع نسبت به) 3،2(هرز يها بذر علف یید شناسایو کل یسپس با استفاده از منابع علم
  .دیگرد يو نامگذار ییهر منطقه در سطح جنس و گونه شناسا يذرهاب

  ج و بحثینتا
خانواده 13شدند که متعلق به ییاز مزارع گندم شناسا هرز علفگونه  35تعداد   ینمونه مورد بررس 48ق از ین تحقیدر ا یبه طور کل
گونه و 10با تعداد  Poaceae   ن آنها خانوادهیاز ب. ه استآورده شد 1در جدول  شده در مزارع گندم ییشناسا هرز علف يها گونه.هستند

نمونه بذرگندم  48ن ین تعداد گونه را به خود اختصاص داده اند و در مجموع از بیشتریبگونه  6با  Brassicaceaeپس  ا ز آن خانواده 
  و Lolium rigidum ،Amaranthus retroflexus  ،Polygonum aviculare  ،Phalaris minor  ،Cardaria draba يها گونه

Convolvulus arvensisهرزپهن برگ و  يها جزو علفها  درصد گونه 71نشان داد که  ین بررسیا. بودند ین فراوانیشتریب يب دارایبه ترت
طرح  ییهاج گزارش نیبراساس نتا. بودند یدو ساله و دائم هیدرصد بق 26کساله و یها  درصد گونه 74ن  یک برگ همچنیدرصد بار 29
از  يد که تعدادیگرد ییگندم شناسا یتا ساقه ده یدر مرحله پنجه زن هرز علفگونه  47) 1384،یلیروکیم(هرز گندم   يها علف ییشناسا
گندم  يها خود را به اتمام رسانده و در نمونه یشیت بودند که در مطالعه حاضر تا قبل از فصل برداشت گندم چرخه رویکساله تروفیآنها 
  .ده نشدندمشاه
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  زدیشده در مزارع گندم استان  ییشناساهرز علف يها گونه یاسامست یل :1جدول شماره 
  فیرد  ینام علم  خانواده  ینام فارس  شیدوره رو
Ann.  خروس تاج  Amaranthaceae  Amaranthus retroflexus  1 
Ann. س چسبکیتونگو، گ  Apiaceae  Turgenia latifolia 2 

Bienn. ،کاهوك گاو چاق کن  Asteraceae  Lactuca serriola 3 
Ann. یگلرنگ وحش  Asteraceae  Carthamus oxyacantha  4 
Ann. گل گندم  Asteraceae  Centaurea solstitialis  5  

Perenn. تلخه  Asteraceae Acroptilon repens  6 

Ann. اهیخردل س  Brassicaceae Brassica nigra 7 
Ann. شیسه کشیک  Brassicaceae  Capsella bursa-pastoris  8  
Ann. ریخاکش  Brassicaceae  Descurainia sophia 9 
Ann. منداب  Brassicaceae  Eruca sativa 10 
Ann. یخردل وحش  Brassicaceae  Sinapis arvensis 11 

Perenn. ازمک  Brassicaceae  Cardaria draba  12 
Ann. دانه مرغ  Caryophyllaceae  Cerastium glomeratum  13 
Ann. ي، علف قنارگندمک  Caryophyllaceae  Stellaria media  14 

Perenn. ییچک صحرایپ  Caryophyllaceae  Convolvulus arvensis 15 
Ann. سلمک  Chenopodiaceae  Chenopodium album  16  

Perenn. ار سالمیاو  Cyperaceae  Cyperus esculentus  17 
Perenn. ار سالمیاو  Cyperaceae  Cyperus rotundus  18 
Perenn. رك قرمزی، پن ركیپن  Malvaceae  Malva sylvestris 19 

Ann. يماشک گل خوشه ا  Papilionaceae  Vicia villosa 20 
Bienn. ونجه زردی  Papilionaceae  Melilotus officinalis  21 
Perenn. خارشتر  Papilionaceae Alhagi camelorum  22 

Ann.  یوحشجودره، جو  Poaceae  Hordeum spontaneum  23  
Ann. زمستانه یوالف وحشی  Poaceae  Avena  ludoviciana  24  
Ann. بهاره یوالف وحشی  Poaceae Avena fatua  25 
Ann. کموشک - جوموشک  Poaceae  Bromus danthoniae  26 
Ann. یپشمک -شیجوم  Poaceae  Bromus tectorum 27 
Ann. کجو موش  Poaceae  Hordeum   murinum  28 
Ann. چچم  Poaceae  Lolium rigidum  29 
Ann.  جدانهیگ ،چچم  Poaceae  Lolium temulentum  30 
Ann.  بذرك ،واش یخون  Poaceae  Phalaris minor  31  
Ann. چاودار  Poaceae Secale cereale  32 
Ann.  هفت بندعلف  Polygonaceae  Polygonum aviculare  33 
Ann. پنجه گربه ،آالله  Ranunculaceae  Ranunculus  arvensis  34 
Ann. خرا یت یب  Rubiaceae  Galium aparine  35 

Ann.=Annual                   Bienn.=Biennial                  Perenn.=Perennial 
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