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گندم استان اصفهان  ع هرز در مزاريهاعلفبررسی علل حضور 

1محمديمحمود ،2، محمد علی باغستانی2اسکندر زند،2معینیمهدي مین باشی، 1اسفندیاريحکمت 

ن اصفهاطبیعی کشاورزي و منابع تحقیقات مرکز -1
پزشکی کشوره تحقیقات گیاهمؤسس-2

hekmates@yahoo.com

چکیده
طی دو سال زراعی ،در استان اصفهانمزارع گندم ،هرز باریک برگيهاعلفیی نامطلوب به منظور بررسی علل مدیریت شیمیا

ر (دمزرعه گندم 100طراحی شده در هر سال زراعی تعداد دستورالعملدر این ارزیابی بر اساس ت.مورد ارزیابی قرار گرف
مزرعه) مورد بررسی قرار گرفته و براي هر مزرعه موارد خواسته شده در پرسشنامه به دقت تکمیل 200مجموع دو سال زراعی 

، جو ار) نشان داد گونه هاي جو دره، چاود1390و1389(ر اطالعات جمع آوري شده در این تحقیق طی دو سال اخیشد.
بر اساس اطالعات ارائه شده در این .اندافتهیدر مزارع گندم استان اصفهان افزایش ، علف شور، چچم و یوالف وحشیموشی

میزان بیشترین ل)(عمدتاً تري بنورون متیل با کلو دینافوپ پروپارژیهاکشباریک برگ باهاکششکل اختالط پهن برگ 
نقاط ضعف عملیات نیترمهمرا در مزارع گندم استان اصفهان به خود اختصاص داده است. هاکش%) نحوه کاربرد علف 46(

ارزه بو مهرزيهاعلفعدم توجه به خسارت به ترتیب اهمیت عبارتند از: زارع گندم استان اصفهان هرز در ميهاعلفمدیریت 
، پایین بودن کیفیت علف یسم پاشو پایین بودن کیفیت ادوات با شیوه هاي سم پاشیعدم آشنایی ، هاآندیر هنگام با 

الزم، کوچک بودن و پراکندگی مزارع، عدم رعایت دز مصرفی علف يهادستورالعملمورد استفاده، عدم دسترسی به يهاکش
.بارندگی در زمان مناسب مصرف علف کشکش و 

.گندمعلف هرز،،علف کش، ، پهن برگباریک برگواژه هاي کلیدي:

Study on abundance causes of weeds in wheat fields of Isfahan

Hekmat Esfandiari1, Mahdi Minbashi Moeini 2 , Eskandar Zand2, Mohammad Ali Baghestani2 ,
Mahmood Mohammadi2

1- Agricultural Researches Center of Isfahan
2- Iranian Research Institute of Plant Protection

Abstract
Field studies were conducted in 2010-2012 growing seasons in wheat fields of Isfahan province to investigate
the reasons for abundance causes of weeds in wheat fields. Designed forms were completed in 200 wheat fields.
Results indicated that the weeds of Hordeum spontaneum , Secale cereal, Hordeum murinum, Salsola
kali,Lolium temulentum and Avena ludoviciana were increased in wheat fields of Isfahan. Application of two
herbicides, tribenoron methyl and clodinafop were common at wheat fields of Isfahan. The most important
causes of mismanagement of weeds in wheat fields were: Low quality of herbicides, inadequate spraying tools,
low quality of spraying tools and low knowledge of farmers how to use sprayers.
Keywords: wheat, weed, broadleaved weeds, grasses, herbicide.
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مقدمه
هبر اساس مطالعات انجام شدهرز از اهمیت خاصی برخوردار بوده ويهاعلفدر میان عوامل کاهش دهنده تولید گندم کشور، 

(مین بر اساس مطالعات انجام شده.)1386(خلقانی، باشدیمدرصد 23هرز مزارع گندم کشور يهاعلفمیانگین خسارت 
هرز يهاعلفنیترمهمعنوان ه چاودار بو)، در استان خراسان رضوي گونه هاي یوالف وحشی زمستانه1386و همکاران یباش

رهرز پهن برگ و ديهاعلفنیترمهمعنوانبهو شاه تره هفت بند، شلمی، سلمه تره، مالکولمیاباریک برگ و گونه هاي 
هرز باریک برگ و گونه يهاعلفنیترمهمعنوان ه گونه هاي یوالف وحشی زمستانه، چاودار، خونی و چچم، باستان اصفهان

يهاتیریمدکه با وجود شوندیمهرز پهن برگ محسوب يهاعلفنیترمهمبه عنوان سلمه تره، هفت بند و خاکشیر تلخ هاي
به درستی مورد شناسایی قرار گیرند و هاگونهباید دالیل عدم کنترل این واندنشدهاعمال شده و به ویژه روش مبارزه کنترل 

درصد از عملکرد گندم به وسیله یوالف وحشی 48الی 17در فرانسه ارائه شود. هاآنراهکارهاي مناسب براي مدیریت بهینه 
) یوالف وحشی 1386، و همکارانانجام شده (مین باشیيهایبررس). بر اساس 1987ان و همکارن (مارتیابدییمکاهش 

درصد از مزارع گندم 45. این گونه در شودیمعلف هرز باریک برگ مزارع گندم آبی ایران محسوب نیترمهمبه عنوانزمستانه 
.آبی ده استان برتر تولید کننده گندم کشور حضور دارد

روشهامواد و 
مـزارع گنـدم مـورد    ن طی دو سال زراعـی در اسـتان اصـفها   م هرز مزارع گنديهاعلفبه منظور بررسی علل مدیریت نامطلوب 

بر اسـاس  مزرعه) 200ر مجموع دو سال زراعی (دمزرعه گندم 100در این ارزیابی در هر سال زراعی تعداد ت.ارزیابی قرار گرف
مـورد  هکتاري به بـاال 16مزارع و هکتاري15تا 6مزارع ،هکتاري5مزارع یک تا :اسبه سه مقیبا توجهو هاآندرصد فراوانی 

بررسی قرار گرفته و براي هر مزرعه موارد خواسته شده در پرسشنامه مربوطه به دقت تکمیل شد.   

و بحثنتایج 
هرز پهن برگ مزارع گندم آبی استان يهاعلفنیترمهمنشان داده که ،گذشتهيهاسالانجام شده در يهایبررسنتایج 

Chenopodiumاصفهان به ترتیب اهمیت عبارت بودند از سلمه تره ( album ،(هفت بند)Polygonum aviculare ،(
Sisymbriumخاکشیر تلخ ( irioم () و گل گندCentaurea depressa .(مزارع گندم گ برکیهرز باريهاعلفنیترمهم

Avenaرتیب اهمیت عبارت بودند از یوالف وحشی زمستانه (استان اصفهان نیز به ت ludoviciana) چاودار ،(Secale

cereale) چچم ،(Lolium temulentum(و خونی) واشPhalaris minor .(مزاحم قبل از برداشت يهایرستننیترمهم
Convolvulusگندم استان عبارت بودند از پیچک صحرایی (در مزارعگندم  arvensis) ازمک ،(Cardaria draba تلخه ،(

)Acroptilon repens) و خارشتر(Alhagi pseudalhagi ،اطالعات جمع آوري شده در این تحقیق 1389) (اسفندیاري .(
Hordeum) نشان داد گونه هاي جو دره (1390و1389(ر طی دو سال اخی spontaneum) چاودار، جو موشی ،(Hordeum

murinum) علف شور ،(Salsola kali) چچم ،(Lolium temulentum در مزارع گندم استان زمستانه) و یوالف وحشی
هرز يهاعلفدرصد از مزارع گندم استان اصفهان 79که در دهدیمنشان اطالعات به دست آمده.اندافتهیاصفهان افزایش 

.شوندینمهرز کنترل يهاعلفدرصد از مزارع گندم 21و در شدهمدیریت 
دسترس بودن دلیل ارزان قیمت بودن و دره کلودینافوپ پروپارژیل و توفوردي ام سی پی آ ب،تري بنورون متیليهاکشعلف 

77بـه نحـوي کـه    باشـند یممورد استفاده در مزارع گندم استان اصفهان يهاکشو قابلیت اختالط با یکدیگر، بیشترین علف 
دو منظوره سولفو سولفورون يهاکش). کاربرد علف 1شکل (باشدیمه علف کش مربوط به این سهاکشدرصد از مصرف علف 

اخیر براي کنترل علف هرز جو دره در مزارع گنـدم اسـتان اصـفهان رایـج     يهاسالو مت سولفورون متیل+سولفوسولفورون در 
کـاربرد  رسـد یمه است. به نظر دو منظوره دیگري نظیر پینوکسادن هم رایج شديهاکششده است. از سوي دیگر کاربرد علف 
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نسبت به سه علف کش پر مصرف مـزارع گنـدم ایـن اسـتان     هاآندو منظوره با توجه به مکانیزم اثر متفاوت يهاکشاین علف 
توانـد یمـ رعایـت شـود   هـا آنکلودینافوپ پروپارژیل و توفوردي ام سی پی آ) در صورتی که تناوب مصرف ،(تري بنورون متیل

را در مزارع گندم کاهش دهد.  هاکشخطر بروز پدیده مقاومت به علف 

.1390و 1389زراعی يهاسالمورد استفاده در مزارع گندم استان اصفهان طی يهاکشتوزیع درصدي علف :1شکل 

درصـد از مـزارع   24و در )ی(ابتدا تا انتهاي پنجه زنـ م به هنگان % از مزارع گندم استان اصفها76در هاکشزمان مصرف علف 
نتیجـه  و درهـا آنمنجـر بـه کـاهش کـارآیی     هاکشدیر هنگام (ساقه رفتن) است. کاربرد دیر هنگام علف هاکشکاربرد علف 

زیست محیطی و تشدید پدیـده مقاومـت   يهایآلودگ، و این امر باعث اتالف هزینه هاي تولید، شودیمهاآنافزایش دز مصرفی 
.  شودیمهاکشبه علف 

ل)(عمدتاً تـري بنـورون متیـل بـا کلـو دینـافوپ پروپارژیـ       هاکشباریک برگ باهاکشاختالط پهن برگ این پروژه، بر اساس 
را در مزارع گندم استان اصفهان به خـود اختصـاص داده اسـت. کـاربرد علـف      هاکش%) نحوه کاربرد علف 46بیشترین میزان (

را در مزارع گنـدم  هاکشدرصد از نحوه مصرف علف 13و27ب کش به تنهایی به ترتیپهن برگ کش و باریک برگيهاکش
در مـزارع  هـا آندو منظـوره، کـاربرد   يهـا کشاستان اصفهان به خود اختصاص داده است. در چند سال اخیر و با معرفی علف 

مربوط بـه  1390و1389ا دو سال زراعی رهاکش% از مصرف علف 14گندم استان اصفهان افزایش یافته است به گونه اي که 
.  شودیمهاآن

گندم الگـو هـاي   –ذرت -آیش و گندم –گندم ت در طی پنج سال گذشته دو الگوي کش،بر اساس اطالعات جمع آوري شده
درصـد از الگوهـاي کشـت مـزارع     38و 40. این دو الگوي کشت به ترتیب باشندیمکشت اصلی در مزارع گندم استان اصفهان 

سـیب زمینـی بـه    -صـیفی و گنـدم  -پیاز، گندم-. سایر الگو هاي کشت که عبارتند از گندم انددادهاختصاص گندم را به خود 
-صورتی که الگوي کشت گندمدر.انددادهستان را به خود اختصاص درصد از الگوهاي کشت مزارع گندم این ا7و 7، 8ترتیب 

هرز مزارع گنـدم بـدانیم در   يهاعلفرا الگویی مناسب در جهت مدیریت )هرز در زمان آیشيهاعلفآیش (به شرط مبارزه با 
درصد از مزارع گنـدم ایـن اسـتان فاقـد     60درصد از مزارع گندم استان اصفهان داراي الگوي کشت مناسبی هستند و 40واقع 

هرز مزارع گندم هستند.يهاعلفاسب براي مدیریت الگوي کشت من
هرز در مزارع گندم استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان این استان به ترتیـب  يهاعلفنقاط ضعف عملیات مدیریت نیترمهم

و پایین سم پاشیعدم آشنایی با شیوه هاي، هاآنارزه دیر هنگام با بو مهرزيهاعلفعدم توجه به خسارت عبارتند از: اهمیت 
الزم، يهـا دسـتورالعمل مـورد اسـتفاده، عـدم دسترسـی بـه      يهاکش، پایین بودن کیفیت علف یسم پاشبودن کیفیت ادوات 

% از 65، کـه  بارندگی در زمان مناسب مصرف علـف کـش  کوچک بودن و پراکندگی مزارع، عدم رعایت دز مصرفی علف کش و 
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هـرز در ایـن اسـتان    يهـا علـف بهبود این چهار جنبه مدیریتی بارسدیمنقاط ضعف مربوط به چهار موضوع اول است. به نظر 
هرز را در مزارع گندم تا حدود زیادي کاهش داد.يهاعلفبتوان خسارت 
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