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 کیدهچ

های تهران، ( در مزارع گندم استان.Hordeum spontaneum Kochهرز جودره )به منظور ارزیابی تغییرات شاخصهای جمعیتی علف
مزارعی برای  ،انجام شد. در بخش اول 1393و  1392طی سالهای  یتحقیق ،البرز، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان و فارس

بر اساس سطح زیر کشت گندم در  ،و نمونه برداری شده بودند و در بخش دومشده ارزیابی  های گذشتهشدندکه در سال نمونه برداری انتخاب
و مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده  از روابط موجود فراوانی و یكنواختی و میانگین تراکم این  ندمزارع جدیدی انتخاب شد ،هر شهرستان

 ،بر اساس نتایج این بررسی .در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه شدو نهایت نقشه پراکنش جودره در هر استان بدست آمد. در  ها،گونه
به شدت افزایش  ،های فراوانی و یكنواختیشاخص است، هرز حضور کمتری داشتهاین علف ،های گذشتههایی که در سالدر مزارع گندم استان

، است هرز حضور بیشتری داشتهاین علف ،های گذشتههایی که در سالاما در مزارع گندم استان ،آذربایجان غربی( های البرز ویافته بود )استان
علل گسترش جودره در  )استانهای تهران، فارس، خوزستان، اصفهان و کرمانشاه(. بودبه میزان زیادی افزایش یافته  ،تراکم در واحد سطح آن

های دیر ها می توان به کشت ممتد گندم و شخم خشک مزارع، به دلیل بارندگیترین آنبسته است که از مهممزارع گندم، به فاکتورهایی وا
آ کربوکسیالز، که تاثیری در کنترل جودره ندارند، نام های باز دارنده آنزیم استیل کوآنزیمکشهنگام در فصل پاییز، کم آبی و کاربرد مداوم علف

هش جمعیت جودره در مزارع گندم، می توان به تناوب زراعی با گیاهان زراعی پهن برگی مثل کلزا و چغندرقند، برد. از جمله راهكارهای کا

( و مت سولفورون WG 75%کش های سولفوسولفورون )آپیروس انجام عملیات ماخار قبل از کشت محصوالت زراعی پاییزه و کاربرد علف
 مرحله گره دوم ساقه جودره در زراعت گندم اشاره نمود.(، در  WG 5%+75%متیل+ سولفوسولفورون )توتال

 .یكنواختی ،هرزنقشه پراکنش علف فراوانی،شاخص غالبیت، تراکم،  :کليدي کلمات
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ABSTRACT 

A study was conducted from 2013 and 2014 to assess the changes of population indices of wild 

barley (Hordeum spontaneum Koch.) in different wheat fields (including: Tehran, Alborz, West 

Azarbaijan, Isfahan, Kermanshah, Khuzestan and Fars provinces). First, the fields that had been 

evaluated in the past years (2003) were selected and second field selection was based on the wheat 

cultivated area in any city and the new fields were evaluated and selected (2013). Using the existing 

equations, the frequency, uniformity and mean density of this species were calculated. Finally, the 

map of the spatial distribution of wild barley for each province was produced using Geographic 

Information System (GIS). The results showed that frequency and uniformity of wild barley in 

wheat fields of provinces that had lower populations of this weed in the past years, greatly had been 

enhanced (Alborz and West Azarbaijan). But in the wheat fields of provinces that wild barley was 

more populated in the past years, mean density increased (Tehran, Fars and Khuzestan). 

Distribution of the wild barley in the wheat fields were dependent on the numerous factors 

including seed longevity, distribution mechanisms and competition reproductive characteristics, 

that all these factors have caused this species spread in different regions of Iran. Another success 

factors of the spread of this weed is drought. Continuous wheat cropping (monoculture) and 

plowing in dry soil in autumn in wheat fields due to late rains and continuous application of Accase 

inhibitors herbicides that does not control this weed in wheat fields, can be effective in expanding 

wild barley. 

Keywords: Abundance Index, Density, Frequency, Uniformity, Weed map. 

 

 مقدمه

ونام علمي  wild barleyجودره با نام انگليسي 

Hordeum spontaneum، و هرزي يكساله علف

شود زمستانه است كه جد جو زراعي محسوب مي

(Shakhatrh et al., 2010و منشا آن )،  مناطق

 & Zoharyباشد )توراني مي -مديترانه و ايراني 

Hopf, 1998)ديپلوئيد،  ،(. جودره )جو وحشي

هب است،ودگشن و داراي تنوع ژنتيكي بااليي خ

هاي طوريكه تنوع بسيار وسيعي در بين ژنوتيپ

از نظر ارتفاع گياه، تعداد پنجه، تعداد  ،مختلف آن

روزهاي الزم جهت رسيدن به خوشه و گلدهي ديده 

به  ،هاي آندر درون جمعيت ،شده است و اين تنوع

هاي آن است مراتب بيشتر از بين جمعيت

(Shakhatrh et al., 2010اين گياه .)، يكي از علف-

در  ،هرز مهم باريک برگ مزارع گندم و جو هاي

آيد بسياري از استانهاي كشور به شمار مي

(Minbashi Moeini et al., 2012 برخي مطالعات .)

طي  ،spontaneumد كه گونه ندهنشان مي

داراي محور سنبله  ،تدريجهبو هاي متعدد موتاسيون

وجود هو نژاد جو زراعي را ب شده استسفت ومحكم 

يونان، مصر،  ،آورده است. مناطق انتشار اين گونه

جنوب غربي آسيا به طرف شرق، ايران، افغانستان، 

پاكستان و جنوب تاجيكستان گزارش شده  غرب

(. جودره به علت تشابهات Nevo et al., 1986است )

به عنوان  ،اردژنتيكي بسيار زيادي كه با جو زراعي د

يک منبع ژنتيكي بسيار پرارزش براي اصالح جو 

اي كه تحقيقات بسيار گونهرود، بهزراعي به شمار مي

از جو وحشي به  ،هاي مطلوبزيادي روي انتقال ژن

و يا در حال اجراست.  است جو زراعي انجام گرفته

توان تحقيقات انجام گرفته روي ژن از آن نمونه مي

ي، مقاومت به شوري و غيره را نام مقاومت به خشك

(. بررسي ها نشان داده است Chen et al., 2004) برد

داراي خواب  ،هرز در زمان برداشتكه بذر اين علف

زني نياز جهت جوانه ،رسيو به يک دوره پس است

بذر تازه برداشت شده جو  ،دارد. از سوي ديگر
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 هايحتي اگر بذر ؛قادر به رويش نيست ،وحشي

درجه  30و 20، 10هاي در حرارت ،يافته آن آماس

در تاريكي و يا در روشنايي ممتد قرار  ،گرادسانتي

پوشش خاص ساختماني  ،عامل اين خواب .گيرند

در شرايط  بذرهااست، اما اگر اين  شدهبذر ذكر 

حتي به  و گراددرجه سانتي 35خشكي و حرارت 

 يابدميها خاتمه خواب آن ،مدت چند روز قرار گيرند

 باشند و قادر به رويش مي

(Gutterman et al.,1996 حميدي و همكاران .)

(Hamidi et al., 2009 پي بردند كه خواب بذرهاي )

به  ،و پوشينه هاي بذر استاز نوع پس رسي  ،جودره

عنوان يک بازدارنده فيزيكي براي جوانه زني بذر 

 نقش مهمي دارند. ،جودره

براي تعيين  را هاييسيبرر ،(Thomas, 1991توماس )

هرز گياهان هايتركيب فلور و فراواني نسبي علف

 اي همچون گندم بهاره، جو، يوالف،زراعي يكساله

هرز چسبک كتان وكلزا در مانيتيوبا انجام داد و علف

(Setaria viridis (L.) Beauv.را به عنوان فراوان )

در طوريكه به هرز اين مزارع گزارش داد،ترين علف

بيش از سه  ،هرزفراواني اين علف ،مزارع مورد بررسي

يا  (.Avena fatua Lبرابر فراواني يوالف وحشي )

 ند پيچكي بهفت

( Polygonum convolvulus L.بود ).   در يک

(، با استفاده از شاخص Thomas, 1991)بررسي ديگر 

( كه از مجموع سه معادله فراواني RA) 1وفور نسبي

 4و ميانگين تراكم نسبي 3اختي نسبييكنو ،2نسبي

هاي هرز بندي علف، به رتبهاست تشكيل شده

 Minbashi Moeini مين باشي و همكاران ) .پرداخت

et al., 2008a، از  ،هاي هرزبراي رتبه بندي علف

( كه از مقادير مطلق سه معادله AI) 5شاخص وفور

                                                                           
1 - Relative Abundance 
2 - Relative Frequency 
3 - Relative Uniformity 
4 - Relative Mean Density 
5 - Abundance Index 

 ،فراواني، يكنواختي و ميانگين تراكم تشكيل شده بود

هاي استفاده نمودند. مطالعات انجام شده در سال

وحشي  دره پس از يوالفگذشته نشان داد كه جو

به عنوان دومين  ،(.Avena ludoviciana L)ه زمستان

هاي تهران و البرز باريک برگ مهم مزارع گندم استان

 ,.Minbashi Moeini et alمطرح بوده است )

2008bه، يل دگرآسيبي گياپتانس ،(. تنوع ژنتيكي باال

وتوانايي رقابتي  ميزان رشد زياد، خصوصيات ريشه

كه اين گونه در اقليم هاي است باالي آن باعث شده 

 به صورت مهاجم نمود پيدا كند ،ايران درزيادي 

(Hamidi, 2012)دره براي اولين بار در استان . جو

از منطقه آباده طشک  ،1365در سال و فارس 

به  ،1370از سال  ،هرز. اين علف)نيريز(گزارش شد

هاي وسيعي از مزارع الر، داراب، جهرم، فسا، بخش

هاي مختلف شيراز وارد شد و از مرودشت و بخش

تقريبا در تمام مزارع گندم استان حضور  ،1375سال 

هدف از اجراي (. Jamali & Jokar, 2010يافت )

تغييرات شاخصهاي جمعيتي علفاين تحقيق، بررسي 

هاي گذشته و جودره در مزارع گندم، طي سال هرز

 بررسي داليل اين تغييرات بود.

 هامواد و روش

  شد:اين تحقيق در دو بخش انجام 

هاي گذشته مزارع گندمي كه در سال، بخش اولدر 

در پروژه  شناسايي تكميلي و تهيه نقشه پراكنش 

با استفاده از سامانه و هرز مزارع گندم كشور هايعلف

مورد ارزيابي و نمونه  ،(GISعات جغرافيايي )اطال

 ,Minbashi Moeiniبرداري قرار گرفته بودند )

ها با استفاده از اطالعات ثبت شده مكاني آن ،(2011

ارزيابي  شدند و  ، دوباره)طول و عرض جغرافيايي(

در  هاي جمعيتي جودره دراين مزارعتغييرات شاخص

مورد  ،ذشتههاي گطي سالدر اثر عوامل مختلف 

 ارزيابي قرار گرفت.
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بر اساس اراضي زير كشت گندم در هر  ،بخش دومدر 

مزارع گندمي كه تا  هاي مورد نظر،، در استانشهرستان

با توجه به  ،كنون مورد ارزيابي  قرار نگرفته بودند

 Minbashiاستاندارد معرفي شده توسط مين باشي )

Moeini, 2011 ،)ابي و مورد ارزي ندانتخاب شد

 قرارگرفتند. 

مختص به يک  ،هاگيرينحوه انتخاب مزارع و نمونه

به ،ها در هر شهرستان و استانمنطقه  نبود و نمونه

اي گرفته شد كه تمام مناطق يک شهرستان و در گونه

دو  نتيجه استان را از لحاظ اقليمي پوشش داد. در هر

 ،زمان نمونه گيري در مناطق مختلف ،بخش تحقيق

رفتن گندم بود. نمونهبه سنبله رحله پنجه زني تا بين م

برداري به روش مين باشي معيني و همكاران 

(Minbashi Moeini et al., 2008a.انجام شد ) 

هاي جودره، با استفاده بعد از شناسايي و شمارش بوته

 از معادالت ارايه  شده توسط توماس 

(Thomas, 1985 3تا  1( )معادالت )و مين باشي 

 ,.Minbashi Moeini et alمعيني و همكاران)

2008aفراواني، يكنواختي، ميانگين تراكم ،(4( )معادله 

 .شد جودره محاسبهو شاخص غالبيت 

بيانگر نسبت مزارع داراي  ،(Frequency=Fفراواني )

)معادله  استكل مزارع بررسي شده  هگونه جودره ب

1): 

100 × ⁄ n) i(∑Y =kF  

( 1حضور ) ،iY؛ kبيانگر فراواني گونه  ،kF: كه در آن 

تعداد  :nو  iدر مزرعه  k( گونه 0يا عدم حضور )

  است. مزارع بازديد شده

بيانگر درصد آلودگي  ،(Uniformaty=Uيكنواختي )

كه تخميني از سطح اشغال شده است مزرعه به جودره 

 :(2هرز را بيان مي كند )معادله توسط علف

100 × ⁄ mi) ij(∑∑X =kU 

 ،ijX؛ kيكنواختي مزرعه براي گونه  ،kU: كه در آن 

 jدر كوادرات  k( گونه 0( يا عدم حضور )1حضور )

 باشد.مي iتعداد كوادرات در مزرعه  ،iMو  iمزرعه 

تعداد بوته جودره در هر  ،(Density=Dتراكم )

 مترمربع از مزرعه مورد نظر را به ما نشان 

 :(3دهد )معادله  مي

)×4im ⁄ j(∑Z =kiD 

تعداد  ،Zj و در مزرعه kتراكم گونه  ،kiD :كه در آن 

 است.  jگياه در كادر 

(، بيانگر Mean Density=MD) ميانگين تراكم

ميانگين تعداد جودره در مترمربع در مزارع مورد 

 :(4باشد )معادله  بررسي مي

⁄ n) ki(∑D =kiMD 

تعداد كل  ،n ؛تراكم در هر مزرعه ،kiDكه در آن: 

هرز ميانگين تراكم علف ،MD و رع مورد بررسيمزا

  باشد.مي موردنظر

ها و انجام محاسبات الزم براي آوري دادهپس از جمع

 هاي جمعيتي )فراواني، يكنواختيتعيين شاخص

هرز مربوط به علف و شاخص غالبيت( ميانگين تراكم

ها با استفاده از نرم افزار ، تجزيه آماري دادهجودره
1SAS انجام شد؛ به اين   2استفاده از آزمون تي و با

 1393و  1382صورت كه براي هر مكان بين دو سال 

هاي مورد بررسي، ازآزمون تي و براي مقايسه شاخص

استفاده شد و عالوه بر اين، اثر مكان به صورت برشي 

در قالب يک بانک  ،اطالعات بدست آمدهتفكيک شد. 

شد و پس از ( طراحي  Accessاطالعاتي )در محيط

ها با طراحي يک ساختار ورود و تصحيح آن

Geodatabase   در نرم افزارهايArcGIS،  اطالعات

مربوط به هر استان در بانک مربوط به خود قرار 

در مزارع هرز جودره  گرفت و نقشه پراكنش علف

                                                                           
1- Statically Analysis System Version 9.2 
2- T Test 
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بر مبناي طول و عرض جغرافيايي ثبت شده آنگندم، 

در و رت رقومي به صو ،ها در مناطق مختلف كشور

براي  ،( ArcMap) توسط نرم افزار   GISمحيط 

 مورد ارزيابي تهيه شد. يهااستان

 نتایج و بحث

 استان تهران 

نشان  bو  aهاي  يک اطالعات ارايه  شده در شكل

هرز جودره طي سالدهد كه فراواني حضور علفمي

هاي در مزارع گندم شهرستان 1393تا  1382هاي 

و بر اساس نتايج  افزايش پيدا كرده است استان تهران

هاي استان اين افزايش در همه شهرستان ،آزمون تي

دار  بوده است. بيشترين افزايش فراواني معني ،تهران

اسالمشهر و پاكدشت و  يهابه شهرستان ،حضور

به شهرستان رباط  ،كمترين افزايش فراواني حضور

هاي شكل . اطالعات ارايه  شده درتعلق داشتكريم 

دهد كه يكنواختي حضور علفنشان مي dو  cيک 

در مزارع  1393الي  1382هاي هرز جودره طي سال

دار  در همه با داشتن تفاوت معني ،گندم استان تهران

افزايش پيدا كرده است. بيشترين افزايش  ،هاشهرستان

هاي اسالمشهر مربوط به شهرستان ،يكنواختي حضور

حضور  ،افزايش يكنواختي و پاكدشت و كمترين

. بودهاي ورامين و  رباط كريم مربوط به شهرستان

نشان مي fو  eهاي يک اطالعات ارايه  شده در شكل

هرز جودره طي سالهاي دهد كه ميانگين تراكم علف

با داشتن  ،در مزارع گندم استان تهران 1393تا  1382

ا افزايش پيد ،هادر همه شهرستان ،دارتفاوت معني

 در ،كرده است. بيشترين افزايش ميانگين تراكم

، شهرستان اسالمشهر و كمترين افزايش ميانگين تراكم

 مشاهده شد.هاي ورامين و شهرري شهرستان در

توان دريافت  با جمع بندي اطالعات ارايه  شده مي

ميانگين  ،هاي استان تهرانكه در مزارع گندم شهرستان

هرز در واحد سطح علففراواني، يكنواختي و تراكم 

به ترتيب  ،1393الي  1382هاي  طي سالدر جودره 

افزايش يافته است. مطالعات  %285و  204%، 91%

هاي گذشته نشان داد كه جودره انجام شده در سال

به  ،(A. ludovicianaوحشي زمستانه ) پس از يوالف

عنوان دومين باريک برگ مهم مزارع گندم استان 

 ,.Minbashi Moeini et alاست ) تهران مطرح بوده

2008b داليل اين غالبيت را مي توان به عدم تاثير .)

هاي انتخابي مزارع گندم از خانواده كشباريک برگ

Accase پروپارژيل، ديكلوفوپ متيل،  نظيركلودينافوپ

پي اتيل+مفن پاير دي اتيل،  فنوكساپروپپينوكسادن، 

كشت  ،ر اينهرز دانست. عالوه ببر اين گونه علف

گندم و عدم رعايت تناوب زراعي مناسب را  پيدرپي

هرز دانست مي توان از جمله داليل غالبيت اين علف

(Minbashi Moeini et al., 2011 البته مطالعات .)

 كشكاربرد دو علف است كههاي اخير نشان داده سال

متيل+ سولفوسولفورن سولفورنسولفوسولفورن و مت

تواند اين خوبي ميبه ،دوم ساقه جودرهدر مرحله گره 

 (.Baghestani et al., 2015هرز را كنترل كند )علف

 استان البرز 

دهد ( نشان ميbو  (a 2اطالعات ارايه  شده در شكل 

هاي هرز جودره طي سالكه فراواني حضور علف

در مزارع گندم استان البرز، افزايش  1393تا  1382

ست. اين افزايش در مزارع گندم داري پيدا كرده امعني

شهرستان ساوجبالغ، بيش از مزارع گندم شهرستان 

مورد يكنواختي كرج بوده است. همين فرايند در 

( fو  e 3شكل ( و ميانگين تراكم )dو  c 2)شكل 

 1393تا  1382هاي سال در هرز جودرهحضور علف

ارايه شده مينيز صادق بود. با جمع بندي اطالعات 

هاي استان دريافت كه در مزارع گندم شهرستان توان

البرز، ميانگين فراواني، يكنواختي و تراكم در واحد 

الي  1382هاي هرز جودره در طي سالسطح علف

افزايش يافته  %225و  %237، %280، به ترتيب 1393
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هاي گذشته نشان است. مطالعات انجام شده در سال

 .Aستانه )داد كه جودره پس از يوالف وحشي زم

ludoviciana( و چاودار )Secale cereale به عنوان ،)

مطرح سومين باريک برگ مهم مزارع گندم استان البرز 

 بوده است 

(Minbashi Moeini et al., 2008b .) 

 

                                              

 

                                       

 

                                          
هاي استان تهران در  ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum)( جودره F%( مقایسه درصد فراواني)a) – 1شکل 

( در مزارع H.spontaneum( جودره )F( افزایش درصد فراواني)%P≤0.05( .)bبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382سالهاي 

( جودره U%( مقایسه درصد یکنواختي )c. )1382نسبت به سال  1393هاي استان تهران در سال شهرستانگندم آبي  

(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي شهرستان ) با استفاده از آزمون تي  1393و  1382هاي استان تهران در  سالهاي

(P≤0.05( .)d )%(افزایش درصد یکنواختيU( جودره )H.spontaneum در )هاي استان تهران در مزارع گندم آبي  شهرستان

( در H.spontaneum)( بر اساس تعداد در متر مربع جودره MD( مقایسه ميانگين تراکم )e. )1382نسبت به سال  1393سال 

( افزایش P≤0.05( .)fبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382هاي استان تهران در  سالهاي مزارع گندم آبي شهرستان

نسبت  1393هاي استان تهران در سال ( در مزارع گندم آبي شهرستانH.spontaneum( جودره )MDميانگين تراکم )درصد 

 .1382به سال 

Figure 1. (a) Comparison the frequency percentage (F%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Tehran counties from 2003 to 2013 using t-test  (P≤0.05). (b) Increasing the frequency percentage (F%) of wild barley 

(H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Tehran counties from 2003 to 2013. (c)  Comparison the uniformity percentage 

(U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Tehran counties from 2003 to 2013 by using t-test  (P≤0.05) . 

(d) Increasing the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Tehran counties 

from 2003 to 2013. (e) Comparison the mean density of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Tehran 

counties from 2003 to 2013 by using t-test  (P≤0.05). (f) Increasing the mean density percentage (MD%) of wild barley 

(H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Tehran counties from 2003 to 2013 . 
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تنوع ژنتيكي باال و پتانسيل دگر آسيبي گياه، رشد 

يي رقابتي باالي آن زياد، خصوصيات ريشه  و توانا

كه اين گونه به صورت مهاجم، در اقليم باعث شده 

(.Hamidi, 2012هاي زيادي از ايران نمود پيدا كند )

                                  a                                                                                   b  

 

                                  c                                                                                   d  

 

                                   e                                                                                   f  

 

هاي استان البرز در ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum)( جودره F%( مقایسه درصد فراواني)a) – 2شکل 

( در مزارع H.spontaneum( جودره )F( افزایش درصد فراواني)%P≤0.05( .)bبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382سالهاي 

( جودره U%( مقایسه درصد یکنواختي )c. )1382نسبت به سال  1393هاي استان البرز در سال گندم آبي  شهرستان

(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي شهرستان )با استفاده از آزمون تي  1393و  1382هاي هاي استان البرز در سال

(P≤0.05( .)d )%( افزایش درصد یکنواختيU( جودره )H.spontaneumدر مزارع گندم آبي شهرستان )البرز در  هاي استان

( در H.spontaneum)( بر اساس تعداد در متر مربع جودره MD( مقایسه ميانگين تراکم )e. )1382نسبت به سال  1393سال 

( افزایش درصد P≤0.05( .)fبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382هاي استان البرز در سالهاي مزارع گندم آبي شهرستان

نسبت به سال  1393هاي استان البرز در سال ( در مزارع گندم آبي شهرستانH.spontaneum( جودره )MDميانگين تراکم )

1382. 

Figure 2. (a) Comparison the frequency percentage (F%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Alborz 

counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (b) Increasing the frequency percentage (F%) of wild barley 

(H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Alborz counties from 2003 to 2013. (c)  Comparison the uniformity percentage 

(U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Alborz counties from 2003 to 2013 by using  t-test  

(P≤0.05) . (d) Increasing the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Alborz 

counties from 2003 to 2013. (e) Comparison the mean density of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Alborz counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (f) Increasing the mean density percentage (MD%) of wild 

barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of  Alborz counties from 2003 to 2013. 
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ندم را در مزارع گ هرز جودره، پراكنش علف3شكل 

نشان مي دهد.  1393هاي تهران و البرز در سال استان

اطالعات ارايه  شده حاكي از اين است كه اين 

هاي تهران و البرز هاي استانهرز، در شهرستانعلف

كه توليد كننده عمده گندم هستند، به وفور حضور 

 دارد.

 
 .1393هاي تهران و البرز در سال ي استان( در مزارع گندم آبH. spontaneumهرز جودره )پراکنش علف -3شکل

Figure 3. Distribution of wild barley (H. spontaneum) in irrigated wheat fields of Tehran & Alborz Provinces in 2013. 

 فارساستان 

جودره براي اولين بار در استان فارس و در سال 

اين گزارش شد.  ، از منطقه آباده طشک )نيريز(1365

هاي وسيعي از ، به بخش1370هرز، از سال علف

مزارع الر، داراب، جهرم، فسا، مرودشت و بخشهاي 

، تقريبا در 1375مختلف شيراز وارد شد و از سال 

 & Jamaliتمام مزارع گندم استان حضور يافت )

Jokar, 2010 4(. اطالعات ارايه  شده در شكل  (a و 

b هرز جودره ي علفدهد كه درصد فراوان( نشان مي

در مزارع گندم استان  1393تا  1382طي سالهاي 

فارس، افزايش پيدا كرده است. اين افزايش در مزارع 

هاي كازرون، فيروز آباد و ممسني، با گندم شهرستان

دار، بيش از مزارع گندم داشتن تفاوت آماري معني

 c) 4بر اساس شكل  ها بوده است.ساير شهرستان

هرز جودره طي سالهاي نواختي علف(، درصد يكdو

در مزارع گندم استان فارس افزايش  1393تا  1382

هاي فسا و الر پيدا كرده است  و فقط در شهرستان

هاي بوده و در ساير شهرستان دارمعنياين افزايش غير 

اطالعات ارايه  شده  دار  بوده است.استان فارس معني

د كه ميانگين ( نشان ميدهfو  e)  4در شكل شماره 

 1393تا  1382هرز جودره طي سالهاي تراكم  علف

هاي استان فارس در مزارع گندم تمام شهرستان

دار ي پيدا كرده است. اين افزايش در افزايش معني

هاي  داراب و ارسنجان، بيش از مزارع گندم شهرستان

 ها بوده است.مزارع گندم ساير شهرستان

ال گذشته نيز نشان داده مطالعات انجام شده در ده س

(، جودره Phalaris minorاست كه پس از فاالريس )

برگ غالب مزارع گندم مطرح به عنوان دومين باريک

(. با جمع بندي اطالعات Jamali, 2010بوده است )

ارايه  شده در اين تحقيق مي توان دريافت كه در 

هاي استان فارس، ميانگين مزارع گندم شهرستان

هرز يكنواختي و تراكم در واحد سطح علففراواني، 

هاي طي سال %154و  %60، %24جودره، به ترتيب 

ترين افزايش يافته است. نامناسب 1393الي  1382

هرز باريک برگ مزارع هايعوامل دركنترل علف
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گندم، كشت متوالي گندم و كاربرد مداوم 

براي كنترل اين  Accaseهاي خانواده كشعلف

 ان شده استها عنوگونه

(Hold, 1999 ; Hyvonen et al., 2003 .) 

                                        a                                                                             b 

 
                                        c                                                                             d 

 
                                        e                                                                             f 

 

فارس در  سالهاي هاي استان ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum)( جودره F%( مقایسه درصد فراواني)a) –4شکل 

( در مزارع گندم آبي  H.spontaneum( جودره )F( افزایش درصد فراواني)%P≤0.05( .)bبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382

( در H.spontaneum)( جودره U%( مقایسه درصد یکنواختي )c. )1382نسبت به سال  1393هاي استان فارس  در سال شهرستان

افزایش درصد ( P≤0.05( .)dبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382هاي استان فارس در  سالهاي ستانمزارع گندم آبي  شهر

. 1382نسبت به سال  1393هاي استان فارس در سال ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum( جودره )Uیکنواختي)%

(e( مقایسه ميانگين تراکم )MDبر اساس تعداد در متر مربع جو ) دره(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان ) هاي استان

( جودره MDميانگين تراکم )( افزایش درصد P≤0.05( .)fبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382فارس در  سالهاي 

(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان ) 1382نسبت به سال  1393هاي استان فارس در سال. 

Figure 4. (a) Comparison the frequency percentage (F%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Fars 

counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (b) Increasing the frequency percentage (F%) of wild barley 

(H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Fars counties from 2003 to 2013. (c)  Comparison the uniformity percentage 

(U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Fars counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05) . 

(d) Increasing the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Fars counties 

from 2003 to 2013. (e) Comparison the mean density of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Fars 

counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (f) Increasing the mean density percentage (MD%) of wild barley 

(H.spontaneum) in irrigated wheat fields of  Fars counties from 2003 to 2013. 
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 ,Jamali & Jokarنتايج مطالعه جمالي و جوكار )

درصد از مزارع  40( نشان داد كه دربيش از 2010

نمي شود گندم استان فارس كه تناوب مناسب رعايت 

و كشت متوالي گندم انجام مي شود )احتماال به دليل 

كاهش بارندگي و محدوديت آب(، آلودگي به اين 

هاي است ولي اجراي تناوبهرز تشديد شده علف

-آفتابگردان و گندم-چغندر قند، گندم–زراعي گندم 

ذرت در اين استان، موجب كاهش بانک بذر و تراكم 

 شود. رد گندم ميبوته جودره و افزايش عملك

، پراكنش جودره را در مزارع گندم آبي استان 5شكل 

دهد. همان گونه كه در اين شكل فارس نشان مي

هرز در اغلب مزارع گندم مشاهده مي شود، اين علف

توان استان فارس حضور دارد. دليل اين غالبيت را مي

به سابقه حضور آن در مزارع گندم استان فارس و 

 اسب در كنترل آن نسبت داد.مديريت نامن

 
 .1393( در مزارع گندم آبي استان فارس در سال H. spontaneumهرز جودره )پراکنش علف -5شکل 

Figure 5. Distribution of wild barley (H. spontaneum) in irrigated wheat fields of Fars Province in 2013. 

 

 کرمانشاهاستان 

دهد كه درصد شان مين bو   a 6اطالعات شكل 

 1393تا  1382هرز جودره طي سالهاي فراواني علف

در مزارع گندم استان كرمانشاه افزايش پيدا كرده 

  هاياست. اين افزايش در مزارع گندم شهرستان

ها دار  و در ساير شهرستانهرسين و كنگاور غير معني

هاي دار  بود ولي افزايش فراواني در شهرستانمعني

ذهاب، گيالن غرب، كرند غرب و سنقر بيش از سرپل 

اطالعات ارايه  شده در  ها بوده است.ساير شهرستان

دهد كه درصد  نشان ميd و c 6شكل شماره 

تا  1382هرز جودره طي سالهاي يكنواختي علف

در مزارع گندم استان كرمانشاه افزايش پيدا  1393

اي  هكرده است. اين افزايش در مزارع گندم شهرستان

كرند غرب، روانسر، هرسين و كرمانشاه بيش از مزارع 

دار ي رخ داده ها به صورت معنيگندم ساير شهرستان

 fو e  6العات ارايه  شده در شكل شماره اط است.

هرز جودره طي نشان ميدهد كه ميانگين تراكم علف

در مزارع گندم استان كرمانشاه  1393تا  1382سالهاي 

زايش در مزارع گندم است. اين افافزايش پيدا كرده 

كرمانشاه، سرپل ذهاب، اسالم آباد هاي شهرستان

غرب، روانسر، كرند غرب و جوانرود بيش از مزارع 

دار بوده ها و به صورت معنيگندم ساير شهرستان

 است.
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                                        a                                                                             b 

 

                                        c                                                                            d 

 
                                        e                                                                            f 

 

هاي استان کرمانشاه در  ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum)( جودره F%( مقایسه درصد فراواني)a) –6شکل 

( در مزارع گندم H.spontaneum( جودره )F( افزایش درصد فراواني)%P≤0.05( .)bبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382سالهاي 

( جودره U%( مقایسه درصد یکنواختي )c. )1382نسبت به سال  1393در سال  هاي استان کرمانشاهشهرستانآبي 

(H.spontaneum در مزارع گندم آبي )با استفاده از آزمون تي  1393و  1382هاي استان کرمانشاه در  سالهاي شهرستان

(P≤0.05( .)d )%(افزایش درصد یکنواختيU( جودره )H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرست )هاي استان کرمانشاه در سال ان

( در مزارع H.spontaneum)( بر اساس تعداد در متر مربع جودره MD( مقایسه ميانگين تراکم )e. )1382نسبت به سال  1393

( افزایش درصد P≤0.05( .)fبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382هاي استان کرمانشاه در  سالهاي گندم آبي  شهرستان

نسبت به سال  1393هاي استان کرمانشاه در سال ( در مزارع گندم آبي شهرستانH.spontaneum( جودره )MDراکم )ميانگين ت

1382. 

Figure 6. (a) Comparison the frequency percentage (F%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Kermanshah counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (b) Increasing the frequency percentage (F%) of wild 

barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Kermanshah counties from 2003 to 2013. (c)  Comparison the uniformity 

percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Kermanshah counties from 2003 to 2013 by 

using  t-test  (P≤0.05) . (d) Increasing the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat 

fields of Kermanshah counties from 2003 to 2013. (e) Comparison the mean density of wild barley (H.spontaneum) in 

irrigated wheat fields of Kermanshah counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (f) Increasing the mean density 

percentage (MD%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of  Kermanshah counties from 2003 to 2013. 
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با جمع بندي اطالعات ارايه  شده در اين آزمايش 

هاي مي توان دريافت كه در مزارع گندم شهرستان

استان كرمانشاه، ميانگين فراواني، يكنواختي و تراكم 

، %132هرز جودره، به ترتيب در واحد سطح علف

افزايش 1393الي  1382هاي طي سال %88و  83%

 Baghestani etاست. بررسي هاي انجام شده ) يافته

al., 2008هاي گذشته و با ( نشان داد كه طي سال

وجود درصد فراواني نسبتا متوسط جودره در استان 

هرز از تراكم نسبي (، اين علف%54/22كرمانشاه )

بوته در متر  41/16)نسبتا بااليي برخوردار بوده است 

( گزارش داد كه Veisi et al., 2014a(. ويسي )مربع

در  1391تا  1381هاي فراواني جودره در ه بين سال

هاي استان كرمانشاه افزايش يافته است و اين شهرستان

هاي صحنه، اسالم آباد غرب و افزايش در شهرستان

گيالن غرب چشمگير بود. فراواني حضور جودره در 

ذهاب و هرسين كه هاي سرپلمزارع گندم شهرستان

هرز بودند، به ي گذشته فاقد اين علفهادر سال

بود. همچنين در اين مطالعه  %10و  %33ترتيب با 

تاكيد شده است كه تراكم زياد جودره در مناطقي كه 

بيشترين كشت پي در پي گندم را داشتند )كرند غرب 

از عوامل افزايش جودره مي و كرمانشاه( مشاهده شد.

مزارع، به كشت ممتد گندم و شخم خشک در  توان به

هاي دير هنگام در فصل پاييز اشاره نمود دليل بارندگي

(Veisi et al., 2014b گوترمن و همكاران .)

(Gutterman et al., 1996 دريافتند كه پس رسي )

خواب بذرهاي جودره اي كه در شرايط طبيعي و در 

درجه سانتيگراد قرار مي گيرند، در  35حرارت 

ين بذرها، پس از اولين يابد و اتابستان خاتمه مي

بارندگي آخر تابستان و يا اوايل پاييز، قادر به رويش 

، پراكنش جودره را در مزارع گندم آبي 7هستند. شكل 

استان كرمانشاه نشان مي دهد. همان گونه كه در اين 

هرز، در بيشتر مزارع شكل مشاهده مي شود، اين علف

 دارد. هاي استان كرمانشاه حضورگندم آبي شهرستان

 
 .1393هرز جودره در مزارع گندم آبي استان کرمانشاه در سال پراکنش علف -7شکل

Figure 7. Distribution of wild barley (H. spontaneum) in irrigated wheat fields of Kermanshah Province in 2013. 
 اصفهاناستان 

درصد  پيداست،(  bو a) 8شكل  همانگونه كه از

 1393تا  1382هرز جودره طي سالهاي ني علففراوا

استان اصفهان به صورت  هايشهرستاندر مزارع گندم 

داري افزايش يافته است. اين افزايش در مزارع معني

هاي ميمه و شاهين شهر، شهرضا و گندم شهرستان

ها تيران و كرون، بيش از مزارع گندم ساير شهرستان

 . بوده است
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                                        a                                                                             b 

 
                                        c                                                                             d 

 
                                        e                                                                             f 

 

هاي استان اصفهان در  سالهاي ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum)( جودره F%( مقایسه درصد فراواني)a) –8شکل 

( در مزارع گندم آبي  H.spontaneum( جودره )Fافزایش درصد فراواني)%( P≤0.05( .)bبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382

( H.spontaneum)( جودره U%( مقایسه درصد یکنواختي )c. )1382نسبت به سال  1393هاي استان اصفهان  در سال شهرستان

افزایش ( P≤0.05( .)dن تي )با استفاده از آزمو 1393و  1382هاي استان اصفهان در  سالهاي در مزارع گندم آبي  شهرستان

نسبت به سال  1393هاي استان اصفهان در سال ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum( جودره )Uدرصد یکنواختي)%

1382( .e( مقایسه ميانگين تراکم )MD بر اساس تعداد در متر مربع جودره )(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان ) هاي

( جودره MDميانگين تراکم )( افزایش درصد P≤0.05( .)fبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382هان در  سالهاي استان اصف

(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان ) 1382نسبت به سال  1393هاي استان اصفهان در سال. 

Figure 8. (a) Comparison the frequency percentage (F%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Esfahan counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (b) Increasing the frequency percentage (F%) of wild barley 

(H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Esfahan counties from 2003 to 2013. (c)  Comparison the uniformity 

percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Esfahan counties from 2003 to 2013 by using  t-

test  (P≤0.05) . (d) Increasing the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Esfahan counties from 2003 to 2013. (e) Comparison the mean density of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat 

fields of Esfahan counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (f) Increasing the mean density percentage (MD%) 

of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of  Esfahan counties from 2003 to 2013. 

( كه درصد dو c 8شكل )دهد نشان مي هابررسي

تا  1382هاي هرز جودره طي ساليكنواختي علف

هاي استان اصفهان، به در مزارع گندم شهرستان 1393

كرده است. اين  داري نيز افزايش پيداصورت معني

هاي برخوار، تيران و افزايش در مزارع گندم شهرستان

كرون و  ميمه و شاهين شهر، بيش از مزارع گندم 

 و e) 8بر اساس شكل  ها بوده است.ساير شهرستان

f1382هرز جودره طي سالهاي (، ميانگين تراكم علف 

هاي استان اصفهان، در مزارع گندم شهرستان 1393تا 

است. اين افزايش داري افزايش يافتهمعنيبه صورت 
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هاي  برخوار، مباركه، تيران و در مزارع گندم شهرستان

ها بوده كرون بيش از مزارع گندم ساير شهرستان

با جمع بندي اطالعات ارايه  شده مي توان  است.

هاي استان دريافت كه در مزارع گندم شهرستان

تراكم در واحد اصفهان، ميانگين فراواني، يكنواختي و 

الي  1382هاي هرز جودره، در فاصله سالسطح علف

افزايش يافته  %160و  %133، %72، به ترتيب 1393

 است. 

 Tabatabiiبر اساس گزارش طباطبايي واسفندياري )

& Esfandiari, 2010  فراواني جودره در مزارع ،)

گندم استان اصفهان، حدود شش درصد است و در 

به عنوان يک باريک برگ مهم و هاي گذشته، سال

غالب در مزارع گندم اين استان مطرح نبوده است. 

همچنين در اين گزارش اشاره شده است كه بيشترين 

هاي آلودگي به جودره در مزارع گندم شهرستان

برخوار و ميمه، اصفهان، گلپايگان، كاشان و شهرضا و 

ر هرز، در مزارع گندم سايكمترين آلودگي به اين علف

ها مشاهده شده است. بر مبناي اطالعات شهرستان

ارايه  شده،  طي ده سال گذشته، به داليل متعددي 

هرز  مزارع گندم و هايازجمله مسايل مديريتي علف

هرز در شرايط اقليمي موجب شده است كه اين علف

مزارع گندم استان اصفهان گسترش پيدا كند. كشت 

دم كاربرد پيوسته گندم، كاهش بارندگي و ع

هاي موثر در كنترل جودره را مي توان از كشعلف

هرز در مزارع گندم هايجمله داليل گسترش علف

هرز ، پراكنش علف9استان اصفهان دانست. شكل 

جودره در مزارع گندم آبي استان اصفهان در سال 

 دهد.را نشان مي 1393

 
 .1393ان اصفهان در سال هرز جودره در مزارع گندم آبي استپراکنش علف -9شکل

Figure 9. Distribution of wild barley (H. spontaneum) in irrigated wheat fields of Esfahan Province in 2013. 

 

 خوزستاناستان 

(، درصد فراواني جودره bو  a) 10بر اساس شكل 

در مزارع گندم  1393تا  1382هاي طي سال

است و  يافتهفزايش هاي استان خوزستان اشهرستان

هاي شوش، شوشتر، اين افزايش به غير از شهرستان

هاي استان شادگان و ايذه، در ساير شهرستان

داري داشته است. افزايش خوزستان، تفاوت معني

هاي ماهشهر، خرمشهر، فراواني جودره در شهرستان

 ها بود.دزفول و اهواز بيشتر از ساير شهرستان
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هاي استان خوزستان در  ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum)( جودره F%( مقایسه درصد فراواني)a) -10شکل 

( در مزارع گندم H.spontaneum( جودره )Fافزایش درصد فراواني)%( P≤0.05( .)bبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382سالهاي 

( جودره U%( مقایسه درصد یکنواختي )c. )1382نسبت به سال  1393هاي استان خوزستان  در سال آبي  شهرستان

(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان ) مون تي با استفاده از آز 1393و  1382هاي استان خوزستان در  سالهاي

(P≤0.05( .)d )%(افزایش درصد یکنواختيU( جودره )H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان ) هاي استان خوزستان در سال

( در مزارع H.spontaneum)( بر اساس تعداد در متر مربع جودره MD( مقایسه ميانگين تراکم )e. )1382نسبت به سال  1393

( افزایش درصد P≤0.05( .)fبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382خوزستان در  سالهاي هاي استان گندم آبي  شهرستان

نسبت به سال  1393هاي استان خوزستان در سال ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum( جودره )MDميانگين تراکم )

1382. 

Figure 10. (a) Comparison the frequency percentage (F%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Khuzestan counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (b) Increasing the frequency percentage (F%) of wild 

barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Khuzestan counties from 2003 to 2013. (c)  Comparison the uniformity 

percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Khuzestan counties from 2003 to 2013 by using  

t-test  (P≤0.05) . (d) Increasing the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Khuzestan counties from 2003 to 2013. (e) Comparison the mean density of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat 

fields of Khuzestan counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (f) Increasing the mean density percentage 

(MD%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of  Khuzestan counties from 2003 to 2013. 

شود، ( مشاهده ميdو  c) 10گونه كه در شكل همان

 1382هرز جودره طي سالهاي درصد يكنواختي علف

در مزارع گندم استان خوزستان افزايش پيدا  1393تا 

هاي ت و اين افزايش به غير از شهرستانكرده اس

هاي استان شوش، شادگان و ايذه، در ساير شهرستان

داري داشته است. اين افزايش خوزستان تفاوت معني

هاي  بهبهان، يكنواختي در مزارع گندم شهرستان

ماهشهر، خرمشهر، و اهواز،  بيش از مزارع گندم 

شده در   ها بوده است. اطالعات ارايهساير شهرستان

دهد كه ميانگين تراكم نشان مي (fو  e) 10شكل 
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در  1393تا  1382هرز جودره طي سالهاي علف

هاي استان خوزستان، مزارع گندم كليه شهرستان

داري پيدا كرده است. اين افزايش در افزايش معني

هاي دزفول، اهواز،ايذه، شادگان مزارع گندم شهرستان

ها ندم ساير شهرستانو باغملک،  بيش از مزارع گ

 ,Pour Azarبوده است. بر اساس گزارش پورآذر )

(، با فراواني جودره در مزارع گندم استان 2010

هرز خوزستان، حدود هفت درصد است و اين علف

هاي گذشته، به عنوان يک باريک برگ مهم و در سال

ها مطرح نبوده است غالب مزارع گندم اين شهرستان

(، يوالف Phalaris minorيس )هاي فاالرو گونه

(، چچم Avena ludovicianaوحشي زمستانه )

(Lolium rigidum( و جو وحشي )Hordeum 

glaucumهرز باريک هايترين علف(، به عنوان مهم

هاي استان خوزستان برگ مزارع گندم شهرستان

مطرح بوده اند. همچنين در اين گزارش اشاره شده 

هاي بهبهان، دشت اناست كه مزارع گندم شهرست

آزادگان، خرمشهر و ماهشهر، بيشترين آلودگي را به 

جودره داشتند و آلودگي مزارع گندم ساير 

ترين سطح هرز، در پايينها به اين علفشهرستان

قرار داشته است. با جمع بندي اطالعات ارايه  شده 

توان دريافت كه در مزارع گندم در اين آزمايش مي

تان خوزستان، ميانگين فراواني، هاي اسشهرستان

هرز جودره يكنواختي و تراكم در واحد سطح علف

، %120، به ترتيب 1393الي  1382هاي طي سال

افزايش يافته است. بر مبناي اطالعات  %322و  118%

ارايه شده طي ده سال گذشته، به داليل متعددي 

هرز مزارع گندم و هايازجمله مسايل مديريتي علف

هرز در مزارع گندم اقليمي، شده اين علفشرايط 

 استان خوزستان گسترش پيدا كرده است.

 
 .1393هرز جودره در مزارع گندم آبي استان خوزستان در سال پراکنش علف -11شکل

Figure 11. Distribution of wild barley (H. spontaneum) in irrigated wheat fields of Khuzestan Province in 2013. 

 

 آذربایجان غربياستان 

پيداست، فراواني  (b و a) 12 شكل گونه كه ازهمان

در مزارع  1393تا  1382هرز جودره طي سالهاي علف

هاي استان آذربايجان غربي،  به گندم تمام شهرستان

داري  افزايش يافته است. اين افزايش در صورت معني

انشهر و هاي خوي، مهاباد، پيرمزارع گندم شهرستان

ها بوده اروميه، بيش از مزارع گندم ساير شهرستان

و c   12هاي اين تحقيق )شكل  بر اساس يافته است.

dتا  1382هرز جودره طي سالهاي (، يكنواختي علف

هاي استان در مزارع گندم تمام شهرستان 1393

آذربايجان غربي به غير از پيرانشهر، به صورت 

است. اين افزايش در مزارع داري  افزايش يافته معني

سلماس، خوي، مياندوآب و  هايشهرستانگندم 

 ها بود.اروميه، بيش از مزارع گندم ساير شهرستان
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                                        a                                                                             b 

 
                                        c                                                                             d 

 
                                        e                                                                             f 

 

هاي استان آذربایجان غربي در  ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum)( جودره F%اني)( مقایسه درصد فراوa) -12شکل 

( در مزارع گندم H.spontaneum( جودره )F( افزایش درصد فراواني)%P≤0.05( .)bبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382سالهاي 

( جودره U%( مقایسه درصد یکنواختي )c. )1382به سال نسبت  1393هاي استان آذربایجان غربي  در سال آبي  شهرستان

(H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان ) با استفاده از آزمون تي  1393و  1382هاي استان آذربایجان غربي در  سالهاي

(P≤0.05( .)d )%(افزایش درصد یکنواختيU( جودره )H.spontaneumدر مزارع گندم آبي  شهرستان )ان آذربایجان غربي هاي است

( در H.spontaneum)( بر اساس تعداد در متر مربع جودره MD( مقایسه ميانگين تراکم )e. )1382نسبت به سال  1393در سال 

( افزایش P≤0.05( .)fبا استفاده از آزمون تي ) 1393و  1382هاي استان آذربایجان غربي در  سالهاي مزارع گندم آبي  شهرستان

 1393هاي استان آذربایجان غربي در سال ( در مزارع گندم آبي  شهرستانH.spontaneum( جودره )MDتراکم ) ميانگيندرصد 

 .1382نسبت به سال 

Figure 12. (a) Comparison the frequency percentage (F%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of 

Western Azarbayjan counties from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05). (b) Increasing the frequency percentage (F%) of 

wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Western Azarbayjan counties from 2003 to 2013. (c)  Comparison 

the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Western Azarbayjan counties 

from 2003 to 2013 by using  t-test  (P≤0.05) . (d) Increasing the uniformity percentage (U%) of wild barley (H.spontaneum) 

in irrigated wheat fields of Western Azarbayjan counties from 2003 to 2013. (e) Comparison the mean density of wild 

barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of Western Azarbayjan counties from 2003 to 2013 by using  t-test  

(P≤0.05). (f) Increasing the mean density percentage (MD%) of wild barley (H.spontaneum) in irrigated wheat fields of  

Western Azarbayjan counties from 2003 to 2013. 

تا  1382هرز جودره طي سالهاي ميانگين تراكم علف

هاي استان آذربايجان در مزارع گندم شهرستان 1393

داري غربي، به غير از اروميه و مهاباد افزايش معني

هاي رع گندم شهرستانيافته است. اين افزايش در مزا

سلماس، پيرانشهر، نقده و خوي، بيش از مزارع گندم 

(. با fو e  12ها بوده است )شكل ساير شهرستان

توان دريافت كه در مزارع گندم بررسي اين نتايج مي

هاي استان آذربايجان غربي، ميانگين شهرستان

هرز فراواني، يكنواختي و تراكم در واحد سطح علف

، به ترتيب 1393الي  1382هاي سالجودره طي 
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افزايش يافته است. افزايش  %113و  212%، 151%

جودره در مزارع گندم استان آذربايجان غربي طي 

هاي گذشته ممكن است به داليل متعدد مديريتي سال

و اقليمي  باشد. كشت پيوسته گندم و كاربرد مداوم 

 آآنزيمكوهاي باز دارنده آنزيم استيلكشعلف

كربوكسيالز كه تاثيري در كنترل جودره ندارند، را 

هرز توان از عوامل موثر در افزايش جمعيت علفمي

جودره در مزارع گندم استان آذربايجان غربي 

 برشمرد.

هرز جودره در مزارع گندم ، پراكنش علف13شكل 

را نشان  1393آبي استان آذربايجان غربي در سال 

ين شكل مشاهده مي شود، گونه كه در ادهد. همانمي

هاي استان جودره در اغلب مزارع گندم شهرستان

 آذربايجان غربي حضور دارد.

 گيرينتيجه

هرز ، علف1393تا  1382بر اساس نتايج، طي سالهاي 

هاي مورد بررسي، جودره در مزارع گندم استان

گسترش يافته است. عالوه بر اين، با مقايسه 

توان پي برد كه ها مينهاي جمعيتي اين استاشاخص

هرز نيز فراواني، يكنواختي و ميانگين تراكم اين علف

هاي مورد بررسي افزايش يافته است. در طي سال

هاي گذشته اين هايي كه در سالمزارع گندم استان

هرز حضور كمتري داشته است )البرز و علف

هاي فراواني و يكنواختي آذربايجان غربي(، شاخص

يش يافته است اما در در مزارع گندم به شدت افزا

هرز هاي گذشته اين علفهايي كه در سالاستان

حضور بيشتري داشته است )تهران، فارس و 

خوزستان(، تراكم در واحد سطح آن به ميزان زيادي 

افزايش يافته است. از جمله راهكارهاي كاهش 

جمعيت جودره در مزارع گندم، مي توان به تناوب 

اهان زراعي پهن برگي مانند كلزا و چغندر با گي زراعي

قند، انجام عمليات ماخار قبل از كشت محصوالت 

هاي سولفوسولفورون كشزراعي پاييزه و كاربرد علف

( و مت سولفورون متيل+ WG 75%)آپيروس 

( در مرحله  WG 5%+75%سولفوسولفورون )توتال

گره دوم ساقه جودره در زراعت گندم اشاره نمود 

(Baghestani et al., 2015; Jamali & Baghestani 

2011). 

 

 .1393هرز جودره در مزارع گندم آبي استان آذربایجان غربي در سال پراکنش علف - 13شکل 

Figure 13. Distribution of wild barley (H. spontaneum) in irrigated wheat fields of Western Azarbayjan Province in 2013. 
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