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 چکيده

 

دم آلوده به بذر علف هرز مي باشد. در اين راستا نه تنها مزارع بذري يكي از راه هاي آلودگي مزارع گندم به علف هاي هرز كشت بذر گن

از لحاظ ميزان آلودگي و تراكم علف هاي هرز مورد بررسي قرار گرفت، بلكه كيفيت دستتااه هتاي بورتار تحتت استتفاده در سنتد استتان، از        

ارع بذري متادري و گتواهي شتده در استتان تهتران متورد       لحاظ توانايي در رداسازي بذر علف هاي هرز نيز بررسي گرديد. علف هاي هرز مز

و  22/8نتايج نشان داد مزارع مادري و گواهي شده داراي آلودگي به علف هاي هترز بته ترتيتا بتا تتراكم      اسايي و تعيين تراكم قرار گرفت. شن

گونه علف هرز  21. به طوري كه در مزارع مادري گياه در متر مربع بودند. تنوع گونه اي در مزارع مادري كمتر از مزارع گواهي شده بود 73/3

گونه علف هرز ورود داشت. الزم به ذكر است علف هاي هرز با بذر درشت و هم اندازه با بذر گندم كته دستتااه    11و در مزارع گواهي شده 

عه كنترل گردند. رهت بررسي كيفيتت  هاي بورار قادر به حذف آن ها نيستند در مزارع مادري و گواهي شده مشاهده شدند كه بايستي در مزر

دستااه هاي بورار، نمونه هاي بذري گندم رمع آوري شده از مزارع متادري و گتواهي شتده  تنج استتان كشتور شتام  استتان هتاي گلستتان،           

ده به بتذر علتف   خوزستان، خراسان رضوي، كرمانشاه و فارس با دستااه بورار معمول هر منطقه بوراري شدند. بذور گندم  س از بوراري آلو

از  هاي هرز بودند كه ناشي از كيفيت  ايين بورارها در رداسازي بذور ريز بود. بنابر مشاهدات فوق، نتايج نشان داد عل  آلودگي متزارع گنتدم  

بته  طرفي به دلي  كشت بذر گندمي است كه از مزارع بذري آلوده به علف هاي هرز خصوصا علف هاي هترز بتذر درشتتي كته بورارهتا قتادر       

رداسازي آن ها نيستند مي باشد. همچنين كيفيت  ايين دستااه هاي بورار در رداسازي كام  بذر علف هاي هرز دانته ريتز از بتذر گنتدم نيتز      

 عام  مهمي در آلودگي مزارع گندم به علف هاي هرز مي باشد. 
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مقد مه
علف هللاي هرز به صللورت یکي از عوامللل تنش زای زنده 
بللا رقابت بللراي فضا، رطوبللت، عناصرغذایي و نللور با گیاهان 
 زراعللي موجب کاهش عملکرد و کیفیللت محصول می گردند 
)Nema, 1989(. علف هللاي هللرز به روش هاي مختلفي انتشللار 

می یابنللد و یکللي از روش هاي انتشللار علف هاي هللرزي که با 
تولیللد بللذر تکثیر می یابنللد، از طریق اختاط بللذر آن ها با بذر 
 گیاهان زراعي در هنگام برداشللت از مزارع تکثیر بذر مي باشد 
)Roberts, 1982(. کنترل مکانیکي و شیمیایي علف هاي هرز در 

مزارع تولید بذر قبل از برداشللت، همچنین بوجاري بذر قبل از 
کاشللت از مهم ترین روش هاي کنترل انتشللار علف هاي هرز از 
طریق فرآوري بذر مي باشللد )Van Gastel et al .,1996(. کنترل 
علف هاي هللرز در مزرعه تولید بذر به صللورت اجراي به موقع 
عملیات حذف مکانیکي و شللیمیایي مرحللله مهمي در کاهش 
آلودگي بذر تولید شده مي باشد و در مرحله بعدي در طي اجراي 
مطلوب فرآیندهاي فرآوري بذر می توان به طور موفقیت آمیزی 
بلله توده بذري که تا حد قابل قبولي عاري از بذر علف هاي هرز 
باشللد دسللت یافت )Mc Donald and Copeland, 1997(. به این 
ترتیب اجراي مناسب مراحل فرآیند برنامه کنترل و گواهي بذر 
از طریق رعایت استانداردهاي ملي تولید بذر در مزرعه و اجراي 
دقیق آزمون تجزیه بذر می توان مانع از تبدیل بذر به عاملي براي 
 Desai, 2004;  Fenwick Kelly( انتشار بذر علف هاي هرز گردید
and George, 1998(. بررسللي استانداردهاي تعداد بوته ها و بذر 

علف هاي هرز مجاز براي تولید بذر گندم از طبقات متفاوت در 
کشللورهاي مختلف تفاوت هایي که بیانگر قابلیت هاي متفاوت 
 فللرآوري و کنتللرل و گواهللي بذر مي باشللد را نشللان می دهد 
)Cochran, 1977(. استانداردهاي بذر و مزرعه ای در کشورهاي 

مختلف متفاوت اسللت. در ایران و یمن طبقات بذر شللامل سه 
طبقلله پرورشللي )Pre-basic(، مللادري )Basic( و گواهي شللده 
)Certified( می باشللند. در یمن اسللتاندارد براي علف هاي هرز 

سللمج )Noxious( در مزارع گنللدم به ترتیب در طبقات بذرهای 
پرورشللي، مادري و گواهي شللده 0/01، 0/03 و 0/05 حداکثر 

درصد مي باشللد و اسللتاندارد بذر 0/02، 0/05 و 0/1 است. در 
ایران حداکثر در مزرعه تولید بذر گندم 0/1، 0/2 و 0/4 درصد 
بللراي علف هاي هرز سللمج و صفللر درصد نه بذرهللای مورد 
آزمایش براي هر سلله طبقه بذر فوق الذکر اسللت. در سللوریه 
 پنج طبقه بذر گندم و جو شللامل هسته اولیه )Foundation(، پایه 
 1 شللده  گواهللی   ،)Registered( شللده  تثبیللت   ،)Nucleus( 

)Certified1( و گواهللی شللده 2 )Certified2( وجللود دارد که 

استانداردهاي مزرعه ای و بذر علف هاي هرز در آن ها مشخص 
شللده است. اسللتانداردهای بذر گندم و جو این کشور حداکثر 
میزان مجاز درصد بذرگونه های مختلف علف هرز سرشللکافته 
).Cephalaria spp( برای طبقات بذرهسللته اولیه، پایه، ثبت شده 

و گواهی شللده یک و دو را 0/25 درصد و بذر سایر علف های 
هرز شللامل علف های هرزی که اندازه بذر مشللابه با اندازه بذر 
گندم و جللو دارند، ازجمله یوالف وحشللی ).Avena fatua L( و 
غیللره را به ترتیللب10، 10، 20 و 20 عدد در هللر کیلوگرم بذر 
گندم و جو اعام کرده اسللت )Anonymous, 2002(. در کشور 
الجزایر اسللتاندارد مشللخصي برای تعداد بوته های علف هرز در 
مللزارع تولید بذر و نیز تعداد بذر علف های هرز در نمونه بذرها 
وجود ندارد. حداکثر درصد مجاز بوته های علف هرز سللمج در 
مزرعه تولید بذر گندم در کشللور مصر در طبقه پایه صفر و در 
طبقات ثبت شللده و گواهی شده 0/01 درصد و حداکثر درصد 
بذرهللای علف هرز یللوالف وحشللی  ).Avena fatua L( در این 
طبقات یک عدد اعام شللده اسللت. حداکثر درصد مجاز بذر 
 )Emmer( علف هللای هرز در نمونلله بذر ارقام گندم نللان و امر
درآزمایشگاه، برای طبقات بذر پایه، گواهی شده یک، گواهی 
شده دو، گواهی شده سه، گواهی شده چهار و طبقه بذر تجاری و 
بذرهایی که در مواقع اضطراری در کشور اتیوپی تهیه می گردند 
به ترتیللب 0/01، 0/20، 0/50 حداکثللر درصد در مزرعه 0/05، 
0/2 و 0/5 حداکثر درصد در آزمایشللگاه می باشللند. استاندارد 
بذر گندم کشللور عراق نیز حداکثر تعداد بللذر علف های هرز 
در یک کیلوگرم بذر گندم برای طبقات بذر پایه، ثبت شللده و 
گواهی شده به ترتیب 10، 15 و 30 عدد مي باشد. استانداردهای 
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بذر گندم و جو کشللور اردن، میللزان حداکثر مجاز درصد بذر 
گونه های مختلف علف هرز سرشکافته ).Cephalaria spp( برای 
طبقللات بللذر پایه، ثبت شللده و گواهی شللده 0/25 و حداکثر 
تعداد مجاز بذر سللایر علف های هرز در هرکیلوگرم بذر گندم 
و جو10 عدد اسللت. استانداردهای بذر گندم و جو کشور لبنان 
نیز حداکثللر تعداد مجاز بذر علف های هرز در هرکیلوگرم بذر 
گندم و جو برای طبقات بذر به نژادگر، پایه یک و گواهی شده 
سلله عدد مي باشد. استانداردهای بذر گندم و جو کشور لیبی نیز 
وجللود 0/01 درصد بذر علف هرز در نمونه بللذر طبقه گواهی 
شده را مجاز شناخته اسللت. استانداردهای گندم، جو و یوالف 
کشللور مراکش نیز حداکثر تعداد مجللاز بذر علف های هرز در 
هرکیلوگرم بذر گندم، جو و یوالف برای طبقات بذر پیش پایه، 
پایه، گواهی شللده یک و گواهی شده دو را به ترتیب 6، 8، 20 
و 30 عللدد، بذر علف های هرز تیره گندمیان به ترتیب1،2،12 و 
15 عدد و برای علف هرز یوالف وحشللی به ترتیب صفر، صفر، 
1 و 1 و بذر علف های هرز سللمج به ترتیب 3،4،6 و8 عدد اعام 
نموده اسللت. اسللتانداردهای بذر گندم پاکسللتان نیز به ترتیب 
وجللود حداکثر 5 و 15 عللدد بذر علف هللرز در هر کیلوگرم 
بذر گندم در طبقات گواهی شللده و مرغوب را مجاز شللناخته 
و ایللن در حالی اسللت که وجللود بذر علف های هللرز در بذر 
گندم طبقات پبش پایه و پایه، غیرمجاز شللناخته شده است. در 
استانداردهای بذر گندم و جو کشور سودان نیز حداکثر درصد 
مجاز بذر علف های هرز در بذرهای طبقات پایه وگواهی شللده 
گندم و جو به ترتیب0/30 و 0/50 درصد مي باشد. استانداردهای 
مزرعه ای تولید بذر گندم، جو و یوالف کشللور ترکیه حداکثر 
تعداد بوته هللای علف های هرز در20 متر مربع سللطح مزرعه را 
برای طبقه بذر پایه، صفر و برای طبقات ثبت شده و گواهی شده 
به ترتیللب 10 و 20 بوته و حداکثللر تعداد بذر علف های هرز در 
کیلوگللرم بذر گندم، جو و یوالف برای این طبقات را به ترتیب 
8، 16 و 50 عدد ذکر کرده اسللت. بررسللی استانداردهای ملی 
تولید بذر کشور هندوستان نیز مشخص نمود که بذرهای طبقات 
 پایه و گواهی شللده گندم باید فاقللد بذر علف های هرز پیچک

 )Convolvulus arvensis( و فاالریللس )Phalaris minor( باشللد، 

)Ramamoorthy and Sivasubramaniam, 2006(. استانداردهای 

تولید بللذر گندم ایران نیز پیش از بازنگری، اسللتانداردی برای 
 .)Anonymous, 2002(علف هللای هللرز تعریللف شللده اسللت
اسللتانداردهای ملللی بازنگللری شللده و مصللوب مزرعه ای و 
آزمایشللگاهی بذرگندم در ایران نیز وجود بوته های علف های 
هللرز غیرمجاز در مزرعه تکثیر طبقلله پایه )پرورش3( غیر مجاز 
دانسللته ولی وجود 100 و 200 بوته علف های هرز غیرمجاز در 
این مزارع به ترتیب برای طبقات بذر مادری و گواهی شده مجاز 
شناخته شده اسللت. همچنین حداکثر تعداد بذر علف های هرز 
غیرمجاز دریک کیلوگرم بذر گندم برای طبقه پایه )پرورش3(، 
مادری و گواهی شده به ترتیب صفر، 8 و 16 عدد بوده و بذر سایر 
 علف های هرز در تمامی طبقات صفر در نظر گرفته شللده است 

.)Anonymous, 2009(

بللذر به عنوان اندام تکثیر گیاهان یکي از مهم ترین نهاده هاي 
تولیللد محصللوالت زراعي محسللوب مي شللود و لللذا کیفیت 
مطلوب بذر از جمله مهم ترین راهکارهاي دسللتیابي به محصول 
 داراي کمیللت و کیفیللت مطلللوب گیاهللان زراعي مي باشللد 
)Fenwick Kelly, 1989(. بنابراین آلودگي بذر گیاهان زراعي به 

بذر علف هاي هرز یکي از عوامل کاهش کیفیت بذر مي باشللد 
بللذر  آلودگللي  درصللورت   .)Agrawal and Dadlani, 1992(

گیاهللان زراعي به بذر علف هاي هللرز، عمًا بذر به عنوان عامل 
انتشللار علف هاي هرز عمل کرده و بنابراین عملیات پاکسللازي 
 بذر مللادري قبللل از کاشللت و کنتللرل مکانیکي و شللیمیایي 
علف هاي هللرز در مزارع تولید بذر قبل از برداشللت، همچنین 
بوجاري بذر برداشت شده قبل از کاشت از مهم ترین روش هاي 
 کنترل انتشللار علف هللاي هرز از طریق فرآوري بذر مي باشللد، 
)Van Gastel et al., 1996(. باتوجه به قابلیت اختاط بذر برخي 

از علف هاي هرز با بذر غات به ویژه گندم و جو با وجود کنترل 
و نظللارت در مزرعلله و تجزیه دقیق نمونه بذر در آزمایشللگاه، 
بررسللي دقیق اسللتانداردهاي موجود براي بهبللود کیفیت بذر 

 .)Nema, 1989( داراي اهمیت خاصي مي باشد

اثر بوجاری بذر بر آلودگی ...
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بنابراین در این تحقیق بررسي وضعیت آلودگي مزارع تولید 
بذر طبقات مادري و گواهي شللده گندم رقم پیشللتاز در استان 
تهران به عنوان شللاخص در نظر گرفته شللد تا در جهت شناخت 
عامل آلودگي مزارع گندم کشور کمک نماید. همچنین ارزیابي 
توده هاي مختلف بذر گندم تولید شللده با استفاده از نمونه هاي 
بذر ارسللالي به آزمایشللگاه  براي تعیین میللزان آلودگي به بذر 
علف هاي هللرز و تعیین گونه ها می تواند شللاخصي براي تعیین 
کارآیي اسللتانداردهاي موجود و توانایي فرآوري بذر و برنامه 
کنتللرل و گواهي بذر در جلوگیري از انتشللار علف هاي هرز از 

طریق بذر طبقات مختلف باشد. 

مواد و روش ها
این بررسي به دلیل اهمیت موضوع و مدیریت مستقیمي که 
در مزارع تولید بذر گندم اسللتان تهران وجود داشللت، در این 
استان انجام شللد. به طوري که برای بررسي مدیریت علف هاي 
هرز در مزارع تولید بذر طبقه مادري و گواهي شللده گندم رقم 
پیشللتاز در مناطق کرج، شهریار، هشللتگرد، شهر ري، ورامین و 
پاکدشت، مزارع مورد نظر انتخاب و نمونه گیری در سال 1384 
انجام شللد. نمونه گیری از مزارع مورد تأیید مؤسسلله تحقیقات 
ثبت و گواهي بذر و نهال به روش نمونه گیری تصادفي طبقه ای 
  .)Cochran, 1977( انجام گردید  )Stratified random- sampling(

در این روش، تعداد نمونه متناسللب به هر طبقه تخصیص یافت. 
مزارع تولید بذر مادري به 6 گروه به صورت مزارع با سطح زیر 
کشللت کمتر از 5 هکتار، بین 5 تا10، 10 تا 15،15 تا 20،20 تا 
25 و بزرگ تر از 25 هکتار طبقه بندی گردید. سللپس فهرسللت 
کشاورزان طرف قرار داد و مشخصات مزارع آن ها از نظر سطح 
زیر کشت تهیه شللد. پس از تعیین تعداد کشاورزان در هر یک 
از طبقات سطوح تحت کشت، تعداد مزارع مورد بررسي در هر 
طبقه تعیین شللد. تراکم علف هاي هرز با کادراندازي به شللکل 
w با مسللاحت کادر 0/25 مترمربع در زمان سنبله دهی گندم و 
شللمارش علف هاي هرز به دسللت آمد. تعداد کادرها بسللته به 
مسللاحت مزرعه متغیللر بود به طوري که براي مللزارع کمتر از 5 

هکنار 5، بین 5 تا 15 هکتار 9، 15 تا 25 هکتار 13 و بیشتر از 25 
هکتللار 17 کادر با فواصل 20 متر اسللتفاده گردید. جهت تعیین 
تفاوت آماري تراکم ها در مزارع مادري و گواهي شده ي شش 
منطقه از اسللتان تهللران، آزمایش در قالب طللرح آماري کامًا 
تصادفللي به صورت فاکتوریل 2 عاملي، فاکتورA در دو سللطح 
)مزارع مادري و مزارع گواهي شده( و فاکتورB در شش سطح 
)مناطق کرج، شهریار، هشتگرد، شهر ري، ورامین و پاکدشت( 

با 4 تکرار بررسي گردید.  

بررسی هايي آزمايشگاهي 

بررسي امکان جداسازي بذرهای برخي از علف هاي هرز مهم و 
مهاجم مزارع گندم توسط دستگاه بوجار انجام شد. بذر علف هاي 
 ،)H. spontaneum( جودره ،)Hordeum murinum( هرز جووحشي
جوپیللازي )H. bulbosum( جو دو ردیفلله )H.distichon(، جو هرز 
)H. glaucum( و خیجو )Bromus japonicus( که از علف هاي هرز 

مهاجم و مهم مزارع گندم کشللور مي باشللند، از مناطق مختلف 
جمع آوری گردید تا قابلیت جداسللازي آن ها با دستگاه بوجار 
اسللتاندارد مورد بررسللي قرار گیرد. این بذرها با نسللبت وزني 
100 گللرم از هللر یک بللا 1000 گرم بللذر گواهي شللده رقم 
پیشللتاز گندم، مخلوط گردید و سللپس با اسللتفاده از دسللتگاه 
بوجللار پایلوت، مللدل Kamas که داراي غربال هاي مسللتطیلي 
با شللماره هاي 2/1،2،25/8، 2/5 و 2/75 بللود بوجاري گردید. 
نمونه ها در آزمایشللگاه تجزیه کیفی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت 
و گواهللي بذر و نهال در کرج مورد تجزیلله قرار گرفتند. برای 
بررسي وضعیت آلودگي بذرهای طبقات مادري و گواهي شده 
پس از بوجاري در پنج اسللتان کشللور شللامل خراسان رضوي، 
گلسللتان، خوزستان، فارس و کرمانشللاه پس از بوجاري در هر 
یک از اسللتان ها، بذرهای طبقات مادري و گواهي شللده از هر 
یللک از آن هللا ده نمونه و براي هللر نمونه یللک کیلوگرم بذر 
گندم گرفته شللد. در هر اسللتان 10 نمونه از بللذر مادري و 10 
نمونه از بذر گواهي شللده مورد بررسللي قرار گرفت که تعداد 
تکرارهاي آزمایش نیز محسوب می شد. آزمایش در قالب طرح 
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آمللاري کامًا تصادفي به صورت فاکتوریل 2 عاملي که شللامل 
فاکتور A: در دو سللطح بذرهای مادري و بذرهای گواهي شده 
و فاکتور B: در 5 سللطح بذرهای بوجاري شللده در استان هاي 
خراسللان رضوي، گلستان، خوزسللتان، فارس وکرمانشاه با 10 
تیمار و در 10 تکرار انجام گردید. به دلیل بررسللي فرضیه علت 
آلودگي مزارع گندم به علف هاي هرز که شللامل عدم بازدهي 
مطلوب دسللتگاه هاي بوجار متداول بللود از بوجارهاي معمول 
منطقه که هر سللاله در بوجاري بذرهای گندم مورد بهره گیري 
قرار می گرفتند، استفاده شد. نمونه ها پس از بوجاري به مؤسسه 
تحقیقات گیاهپزشکي منتقل گردید و بذر علف هاي هرز آن ها 
جدا شد. بذرهای علف هاي هرز پس از جداسازي مورد شناسایي 
 و شللمارش قللرار گرفتند. دسللتگاه هاي بوجللار در فارس مدل

A. R. P 60 بللا درجه خلللوص 98/5 درصد و ظرفیت 5 تن در 

سللاعت، مازندران مدل GE 100 با انللدازه غربال 3/5 الي 4/5 
میلی متر و ظرفیت 5 تن در سللاعت، خراسللان مدل آرماشین با 
ظرفیت 5 تن در ساعت، اندازه غربال 2 تا 2/5 میلی متر و درصد 
خلوص 98 درصد، خوزسللتان مدل آرماشین با ظرفیت 5 تن در 
سللاعت، اندازه غربال 2 تا 2/5 میلی متر و کرمانشاه مدل هاي رام 
صنعت وآرماشللین با ظرفیت 5 تن در ساعت، اندازه غربال 3/5 

الي 4/5 میلی متر مورد استفاده قرار گرفت. 

تجزیه آماری داده ها به وسیله نرم افزار MSTAT-C و مقایسه 
میانگین ها با آزمون دانکن انجام گرفت و برای ترسیم نمودار از 

محیط نرم افزار Excel استفاده شد.

نتايج و بحث
تراکم علف هاي هرز

مزارع مادري و گواهي شللده واقع در مناطق مختلف استان 
تهللران داراي آلودگي به علف هاي هرز مطابق با شللکل1 بود. 
مللزارع اطراف کللرج بللا آلودگللي 18/64 و 10/960 گیاه در 
متر مربللع که بلله ترتیب مربوط به مزارع مادري و گواهي شللده 
بود بیشللترین آلودگللي را داشللتند. البته تنوع گونلله ای زیادي 
در ایللن منطقه وجود داشللت. کمترین آلودگللي مزارع مادري 
مربوط به هشللتگرد و شللهرري )3/44 و 3/19 گیاه در متر مربع( 
و کمتریللن آلودگي مزارع گواهي شللده مربوط به پاکدشللت 
حللدود 4/90 گیللاه در متر مربع بللود. به طور میانگین در اسللتان 
تهران آلودگي مزارع مادري 8/62 و مزارع گواهي شللده 7/37 
گیللاه در متر مربع بود. تنوع گونه ای در مللزارع مادري کمتر از 
مزارع گواهي شللده بود )جدول هللای 1 و2(. در مزارع مادري 
21 گونه علف هرز وجود داشللت که 6 گونه مربوط به کشللیده 
برگ هللا و 15 گونه از گروه پهن برگ ها بود. در مزارع گواهي 

شکل 1- تراکم علف هاي هرز در مزارع مادري و گواهي شده استان تهران
Fig. 1. Density of weeds in basic and certified fields of Tehran province 

اثر بوجاری بذر بر آلودگی ...
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شللده از 51 گونه علف هرز، 11 گونه کشیده برگ، یک گونه 
آلیللوم ).Alium sp( و 39 گونه پهن برگ مشللاهده گردید. در 
پاکدشت و شللهریار بیشتر مزارع گندم، مزارع گواهي شده بود 
و تعللداد کمي مزارع مادري وجود داشللت که آن ها نیز به دلیل 
آلودگللي خصوصاً به علف هاي هرز غیرمجللاز مورد تأیید قرار 
نگرفللت. علف هاي هللرز غیرمجازي کلله در جدول های 1 و 2 
آورده شللده اند تراکمي کمتر از حد مجاز داشللتند که موجب 
شللد مزارع مربوطه مورد تأیید قرار گیرد. بررسي قابلیت حذف 

برخي از بذرهای علف هاي هرز مهم و غالب مزارع گندم توسط 
دستگاه هاي بوجار اسللتاندارد نتایج نشان داد که بذر علف هرز 
 جو وحشی )Hordeum murinum( با ضایعات درجه 3، جو هرز 
 )H. bulbosum( با ضایعات درجه 1، 2 و3، جو پیازی )H. glaucum(

بللا ضایعات درجه 1 و3 جو دوردیفه )H. distichon( با ضایعات 
درجلله 2 و3، جو دره )H. spontaneum( با ضایعات درجه 1 و2 
و خیجللو )B. japonicus( با ضایعات درجلله 3 از نمونه بذر جدا 
شللدند. به این ترتیب مشخص شللد که بوجاري نمونه هاي بذر 

جدول 1- تراکم علف هاي هرز مزارع مادري استان تهران )تعداد علف هرز در مترمربع(
Table. 1- Density of weeds in basic fields of Tehran province )number of weeds / m2(

هشتگرد
Hashtgerd

شهریار
Shahriar

کرج
Karaj

پاکدشت
Pakdasht

ورامین
Varamin

شهر ري
Shahreray

علف هاي هرز
weeds

--1.12Acroptilon repens )L.( DC  #

--1Alhagi pseudalhagi )M. B.( Desve.

-2.22-Amaranthus retroflexus L.

-1.38-1.14Avena ludoviciana  Dur. #

-2.56-0.32Chenopodium album L.

-0.56-0.880.32Convolvulus arvensis  L. #

0.92-3.52-Galium aparine L.

--0.44Glycyrrhiza glabra  L. #

-0.44-Heliotropium sp.

-0.92-Lolium rigidum Gaud #

--1.6Phalaris minor Retz.

-2.32-Phragmites australis )Cav.( Trin.

2.32-1.98-1.21.52Polygonum aviculare L.

--0.88Polygonum convolvulus L.

--1.07Prosopis stephaniana Willd.

-0.2-0.32Rumex crispus L.

--0.76Setaria viridis )L.( P. Beauv.

-1.64-Sorghum halepense )L.( pers.

-1.4-Veronica persica Poir.

0.2--Vicia villosa Roth. #

--0.2Xanthium strumarium L.

# علف هاي هرز غیر مجاز )داراي بذرهای درشتي که پس از بوجاري در بذر گندم یافت شده است(.               
# Noxious weeds )weeds with large seed that they observed after cleaning equipment on wheat seeds(.

حمیرا سلیمی و آیدین حمیدی
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جدول 2- تراکم علف هاي هرز مزارع گواهي شده استان تهران )تعداد علف هرز در مترمربع(
Table 2- Density of weeds in certified fields of Tehran province )number of weeds / m2(

هشتگرد
Hashtgerd

شهریار
Shahriar

کرج
Karaj

پاکدشت
Pakdasht

ورامین
Varamin

شهر ري
Shahreray

علف هاي هرز
weeds

0.030.440.39Acroptilon repens )L.( DC #
0.010.02Adonis aestivalis L.
0.03Aegilops spp.

10.250.680.44Alhagi pseudalhagi )M. B.( Desve.
0.050.880.08Allium sp.

0.44Alyssum hirsutum M. B.
0.050.330.20.52Amaranthus retroflexus L.

0.19Atriplex sp.
0.50.680.070.362.440.19Avena ludoviciana Dur. #
0.180.05Bromus sp.

0.52Capsella bursa- pastoris )L.( Medic
0.030.151.31Cardaria draba )L.( Desve

0.020.44Carthamus oxyacantha M. B.
0.080.02Cephalaria syriaca  )L. ( Schrad.
0.080.520.21.45Chenopodium album L.
0.50.880.2Cirsium arvense  )L.( Scop.
0.080.28Conringia orientalis  )L.( Andrz.
0.50.550.210.39Convolvulus arvensis L. #
0.50.280.110.3Descurainia Sophia )L.( Webb.
0.031.590.881.2Galium aparine L.
0.030.18Heliotropium sp.
0.01Hibiscus trionum L.
0.050.20.3Hordeum distichon L.
0.061.50.1Hordeum spontaneum K. Koch
0.040.440.550.44Lactuca sp.

0.120.42Lolium rigidum Gaud #
0.30.360.2Malva sylvestris L. #
0.10.2Melilotus sp.

0.680.11.680.270.3Phalaris minor Retz.
0.030.440.44Phragmites australis )Cav.( Trin.
0.09Plantago lanceolata L.
0.151.40.910.350.121.1Polygonum aviculare L.

0.2Polygonum convolvulus L.
20.2Portulaca oleracea L.

0.03Rapistrum rugosum )L.( All.
0.25Reseda lutea  L.

0.010.3Rumex crispus L.
0.68Salicornia europea L.

0.2Salsola kali L.
0.44Secale cereale L.

0.2Setaria viridis )L.( P. Beauv.
0.2Sisymbrium sp.

0.2Sonchus asper )L.( Hill
0.2Sonchus oleraceous L.

0.2Sorghum halepense )L.( pers.
0.58Stellaria media )L.( Vill.

0.030.32Thlaspi arvense )L.(
0.20.08Turgenia latifolia )L.( Hoffm.

0.081.40.421.57Veronica persica Poir.
0.10.6810.10.68Vicia villosa Roth. #
0.29Xanthium strumarium L.

# علف هاي هرز غیر مجاز )داراي بذرهای درشتي که پس از بوجاري در بذر گندم یافت شده است(
# Noxious weeds )weeds with large seed that they observed after cleaning equipment on wheat seeds(

اثر بوجاری بذر بر آلودگی ...
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با دسللتگاه بوجار اسللتاندارد به طور مؤثري قابلیت جداسازي و 
پاکسازي بذر علف هاي هرز را داشته و نمونه هاي مورد بررسي 
فاقد بذر علف هاي هرز فوق بودند. نتایج نشللان داد در صورت 
انجام بوجاري با بوجارهاي مناسب بذرهای فوق که از علف هاي 
هرز مهم مزارع گندم مي باشللند از نمونه هاي بذر گواهي شده و 
مادري قابل جداسللازي بوده و نقل و انتقال این نمونه ها موجب 
پراکنللش علف هاي هرز مذکللور و آلودگي مللزارع نخواهند 
شد.  بررسللي وضعیت آلودگي بذرهای مادري و گواهي شده 
پس از بوجاري با دسللتگاه هاي متداول منطقه بررسللي وضعیت 
آلودگي بذرهای گندم مادري و گواهي شللده پنج اسللتان پس 
از بوجاري نشللان داد که بذرهای مادري و گواهي شللده استان 
کرمانشللاه آلودگي بیشللتري نسللبت به سایر اسللتان ها داشت. 
اسللتان هاي دیگر تقریباً در یک سللطح قرار داشتند و آلودگي 
اسللتان فارس کمي بیشتر از بقیه بود )شللکل2( اسامي بذرهایی 
که پس از بوجاري در نمونه ها مشللاهده شدند در جدول 3 ارائه 
 ،)Avena ludoviciana( شده است. بذرهای هرز یوالف وحشي
 Glycyrrhiza( شللیرین بیللان ،)Convolvulus arvensis( پیچک
glabra(، پنیللرک )Malva sylvestris( و ماشللک گل خوشلله ای 

)Vicia villosa( کلله داراي بذرهای درشللتي مي باشللند، پس از 

بوجاري در نمونه ها مشللاهده شللدند. همچنیللن بذرهای علف 
هفللت بندپیچ )Polygonum convolvulus( که از علف هاي هرز 
مهاجم و سللمج مزارع گندم استان گلسللتان مي باشد و بذرهای 

جودره )Hordeum spontaneum( که از علف هاي هرز سمج و 
مسئله ساز مزارع گندم کشور معرفي شده به دلیل ضعف کارایي 

دستگاه هاي بوجار در نمونه ها مشاهده شد.  

 نتايج و بحث
بررسي مزارع مادري و گواهي شده نشان دهنده لزوم کنترل 
بیشللتر علف هاي هرز خصوصاً علف هاي هرز غیرمجاز به علت 
تراکم باالي آن هللا بود. کنترل علف هاي هللرز غیرمجازي که 
 Convolvulus( داراي بذرهای درشللتي هسللتند، مانند پیچللک
میللوه  و   )Arcna ludovichann( وحشللي  یللوالف   ،)arvenril

پنیللرک )Molva sylvestris( کلله در بیشللتر مواقللع بذرهای آن 
در میللوه به طور کامل باقي مي ماننللد، به دلیل عدم حذف آن ها 
توسط دسللتگاه بوجار، بسیار ضروریسللت. مدیریت علف هاي 
 هللرز مللزارع گندم آبللي را در سللطح ضعیفي معرفللي نمودند 
مدیریللت کشللیده برگ هللا و  )Minbashi, 2007(. خصوصللاً 

علف هللاي هللرز مزاحم زمان برداشللت را درحد پاییني نشللان 
دادند. نتایج بررسللي مزارع مادري و گواهي شللده استان تهران 
نشللان دهنده وجود مدیریت ضعیف حتللي در خصوص کنترل 
پهن برگ ها بوده که بایسللتي برطرف گردد. شناسایي بذرهای 
علف هاي هللرز موجود در نمونه هاي گندم بوجاري شللده پنج 
اسللتان نشان داد توانایي دسللتگاه هاي بوجار در حذف بذرهای 
ریز که بایسللتي به راحتي از بذر گندم جدا شللوند در بسللیاري 

شکل2- آلودگي بذر مادري و گواهي شده پس از بوجاري به بذر علف هاي هرز در پنج استان
Fig. 2. Contamination of basic and certified seeds to weed seeds after cleaning equipments in five provinces

حمیرا سلیمی و آیدین حمیدی
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جدول 3- بذرهای علف هاي هرز در بذر گندم بوجاري شده ي طبقات مادری و گواهی شده پنج استان )تعداد بذر در یک کیلوگرم(
Table 3- Weed seeds after cleaning equipment on basic and certified wheat seeds

گلستان
Golestan

فارس
Fars

خوزستان
Khoozestan

کرمانشاه
Kermanshah

خراسان رضوي
Khorasan Razaviعلف هاي هرز

Weeds
BC BC BC BC BC 

0.050.02Anchusa cf italica Retz

0.150.20Avena ludoviciana Dur. *

1.71.5Cephalaria syriaca )L. ( Schrad.

0.40.8Cirsium arvense )L.( Scop.

0.180.211.1Convolvulus arvensis  L. *

2.51.7Galium tricornutum Dandy.

0.3Glycyrrhiza glabra L. *

1.351.10.70.80.30.3Hordeum spontaneum K. Koch

0.080.05Lythospermum arvense  L.

0.170.23Malva sylvestris L. *

1.31.4Myagrum perfoliatum L.

0.190.222.42.2Polygonum aviculare L.

0.180.22Polygonum convolvulus L.

0.9510.30.3Rapistrum rugosum )L.( All.

0.200.19Rumex crispus L.

0.10.1Silybum marianum )L.( Gaertn.

1.10.5Turgenia latifolia )L.( Hoffm.

0.120.191.71.3Vicia villosa Roth. *

* بذر علف هاي هرز غیرمجاز )داراي بذرهای درشتي که پس از بوجاري در بذر گندم یافت شده است(             
B=  Basic seed، بذرمادري        C= Certified seed، بذرگواهي شده

از کیفیت پاییني برخوردار اسللت. لذا بذر علف هاي هرزي مثل 
هفللت بندپیچ که از علف هاي هرز مهاجم بوده و اندازه بذر آن 
کوچکتر از بذر گندم اسللت کامًا جداسازي نشده و بر وسعت 
آلودگي آن هر ساله اضافه می گردد. آلودگي برخي از استان ها 
 Polygonum( به علف هاي هرز مشکل سازي چون هفت بندپیچ
convolvulus( و گونه ای از پنیرک )Malva sylvestris( در مزارع 

و همچنین در بذر گندم مادري و گواهي شللده پس از بوجاري 
بیانگللرآن اسللت که کنتللرل کیفیت بوجار جهللت حذف بذر 

آن هللا از بذر گندم ضروري اسللت. صادر نمودن بذر گندم این 
مناطق به اسللتان هاي دیگر نیازمند مدیریت خاصي در بوجاری 
بذرها ویا نیازمند تدابیر ویژه ای در ایجاد قرنطینه داخلي اسللت. 
 گونه هاي مختلفي از جووحشي )Hordeum murinum( و خیجو 
)B. japonicus( گللزارش شللده کلله در مللزارع گنللدم ایللران 

 مشکل سللاز بللوده و کنتللرل آن هللا در مللزارع آسللان نیسللت 
)Baghestani et al., 2007; Minbashi, 2008(. نتایللج نشللان داد 

حللذف بذرهای علف هاي هرز مذکور به وسللیله دسللتگاه هاي 
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بوجللار مناسللب و با کیفیللت باال امکان پذیر اسللت. لللذا دلیل 
احتمالللي پراکنللش و افزایللش آلودگي آن ها کشللت بذرهای 
خودمصرفی کشللاورزان و عدم بوجاري یللا نقصان در کارآیي 
بوجارهاسللت. بررسی های نشان داده اسللت که درصد بذرهای 
خودمصرفللی کشللاورزان جهت کشللت در سللال زراعي 86-

1385، در اسللتان هاي خراسللان رضللوي، خوزسللتان، فارس و 
کرمانشللاه به مراتب بیشتر از بذرهای گواهي شده در مزارع دیم 
بوده و تنها اسللتان گلسللتان داراي بذرهای گواهي شللده تحت 
کشت بیشللتري در مزارع دیم نسللبت به بذر خودمصرفی بوده 
اسللت. درصورتي که در مزارع آبللي بذرهای خودمصرفی این 
اسللتان به مراتب بیشللتر از بذرهای گواهي شللده تحت کشت 
قرارگرفتلله اسللت )Anonymous, 2007(. همچنیللن در اسللتان 
خراسللان رضوي نیز بذر خودمصرفی حدود ده درصد بیشتر از 
بذر گواهي شللده کشت شده اسللت. ولی در سایر استان ها بذر 
گواهي شللده بیشللتر از بذر خودمصرفی در مزارع آبي استفاده 
شده اسللت. لذا با توجه به مصرف زیاد بذر خودمصرفی و عدم 
مدیریت در بوجاري آن ها می توان کشت بذرهای خودمصرفی 
را یکللي دیگر از عوامل مهم آلودگللي مزارع به علف هاي هرز 
دانسللت. قبللًا علف هاي هرز دانه درشللت را که دسللتگاه هاي 
 Acroptilon( بوجللار قادر به حللذف آن ها نیسللتند مانند تلخلله
repens(، پیچللک )Convolvulus arvensis(، گونه هللاي یوالف 

 ،)Glycyrrhiza glabra( بیللان  شللیرین   ،)Avena spp.(  وحشللي 

خلر)Lathyrus sativus(، چچم )Lolium temulentum(،گونه هاي 
 )Vicia villosa( ماشللک گل خوشلله ای ،)Malva spp.( پنیللرک
به عنللوان علف هاي هللرز غیرمجاز در نظللر می گرفتند. با توجه 
به مطالعلله حاضرچللاودار )Secale cereal( که قبًا در فهرسللت 
سللایر محصوالت مؤسسلله تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال 
قرار داشللت و هم اکنون به عنوان علف هرز در نظر گرفته شده 
است، علف هفت بندپیچ )Polygonum convolvulus( و جودره 
)Hordeum spontaneum( کلله به علت اهمیللت ویژه ای که در 

کنتللرل آن هللا وجود دارد و مشللکات زیللادي را در مزارع به 
وجود آورده اند و نیز به دلیل مشللاهده بذر آن ها پس از بوجاري 
بلله دلیللل نقصللان در کارآیي بوجارها عاوه بر لیسللت سللابق 
می تللوان به عنوان علف هاي هرز غیرمجللاز توصیه نمود. باتوجه 
به یافته هاي فوق بهینه سللازی مدیریت علف هاي هرز در مزارع 
مادري و گواهي شده، تهیه بوجارهاي سالم و پرکیفیت، ارتقاء 
سیسللتم و بهینه سللازی بوجارهاي قدیمي، کنتللرل و نظارت بر 
بذرهای خودمصرفی کشاورزان و همچنین شناخت و پی گیری 
در زمینه ظهور علف هاي هرز مهاجم و مشللکل سللاز در مناطق 
خاص و ایجاد قرنطینه داخلي در تبادل بذر بین استان ها می تواند 
در کاهللش آلودگي مللزارع گندم و افزایللش کمیت و کیفیت 
عملکرد نقش بسللزایي داشته باشللد. با لحاظ نمودن موارد فوق 
می توان در تدوین اسللتاندارد مزرعه و استاندارد بذر گندم مؤثر 

و سنجیده تر اقدام نمود. 
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