
کلید شناسایی 

یوالف وحشی بهــــاره و 
یوالف وحشی زمستانه
ــا  گونه هــای Avena fatua و )Avena ludoviciana )Syn. A. sterilis رابطــه تنگاتنگــی ب
هــم داشــته و به عنــوان علف  هــرز در تعــداد زیــادی از محصــوالت مختلــف سراســر دنیــا آلودگــی 
ایجــاد می کننــد. ایــن گونه هــا بــه دلیــل صفــات منحصربه فــرد بــذر، اکولــوژی جوانه زنــی موفــق، 
توانایــی رقابتــی بــاال و پتانســیل آللوپاتیــک، به طــور گســترده ای در اکوسیســتم های مختلــف 
زراعــی از مناطــق معتــدل تــا نیمه گرمســیری گســترش یافته انــد. A. fatua گســترده تر، ســازگارتر 
و مشــکل ســازتر از A. ludoviciana اســت. هــر دو ایــن گونه هــا در محصــوالت عمــده زمســتانه 
و بهــاره از جملــه گنــدم، یــوالف، جــو، کلــزا، ذرت، یونجــه، چغندرقنــد، ســویا و آفتابگــردان بســته 
بــه گونــه زراعــی و تراکــم علف  هــرز عملکــرد را تــا 90 درصــد کاهــش می دهنــد )جــدول 1(. ایــن 
دو گونــه دارای ویژگی هــای بیولوژیکــی قابل توجهــی از جملــه تولیــد زیــاد بــذر، خــواب بــذر، کــه 
باعــث بقــاء آن هــا بــرای چندیــن ســال در بانــک بــذر شــده و همچنیــن رشــد ســریع، ارتفــاع بلنــد، 
سیســتم ریشــه ای گســترده، تنــوع فنوتیپــی و توانایــی جوانــه زدن در طیــف گســترده ای از شــرایط 
محیطــی هســتند. بــذور A. fatua  معمــواًل قبــل از برداشــت محصــول ریــزش کــرده و پــس از 
شــخم زدن در خــاک قــرار می گیرنــد. بــذور A. fatua می تواننــد بــرای چندیــن ســال در بانــک بــذر 
ــر قــرار گرفتــن در شــرایط مطلــوب  ــده و ممکــن اســت در اث ــده مان خــاک به صــورت خــواب امــا زن
ــول  ــل قب ــادی قاب ــتان های اقتص ــر آس ــداری آن زی ــرل و نگه ــل، کنت ــن دالی ــد. به همی ــه بزنن جوان
بســیار دشــوار اســت. A. fatua  به مراتــب بیشــتر از A. ludoviciana گســترش داشــته و تلفــات 
 A. ludoviciana و  A. fatua .ــود ــث می ش ــان را باع ــر جه ــول در سراس ــی از محص قابل توجه
بــه خاطــر شــباهت بــا برخــی غــالت زمســتانه در مراحــل اولیــه، شناســایی و کنتــرل آن هــا دشــوارتر 
می گــردد. گونه هــای Avena از نظــر ظاهــری تنــوع کمــی داشــته و تشــخیص آن هــا بر اســاس 
ریخت شناســی تــا مرحلــه بــاروری دشــوار  اســت. لــذا در ایــن مقالــه کوتــاه بــه کلیدهــای شناســایی 

ایــن دو گونــه مهــم علف  هــرز پرداختــه شــده اســت )جــداول 2 و 3(.
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نام علمی و طبقه بندی:
Avena sterilis L. 
)=Avena ludoviciana Durieu; Avena sterilis ssp. 
ludoviciana )Durieu( Gillet & Magne(
Avena fatua L.
Family: Poaceae, Tribe: Aveneae

نام انگلیسی:  
Animated oat, Wild oat
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 تراکم علف  هرزگونه علف  هرزمحصول
در متر  مربع

 کاهش عملکرد
منبع)%(

(A. fatua10060-50Walia et al. )2001گندم

)A. fatua50054Stougaard and Xue )2004گندم

 A. ludoviciana162-14262-17Balyan et al. )1991) , Dhima andگندم
Eleftherohorinos )2001)

(A. fatua814Wimschneider et al. )1990گندم

(A. ludoviciana1040-30Walia et al. )2001گندم

(A. ludoviciana-35Walia and Brar )2001گندم

(A. fatua4930Khan et al. )2008گندم

(A. ludoviciana-62-17Balyan et al. )1991گندم

(Walia et al. )2001تا A. ludoviciana315گندم

(A. ludoviciana4016Balyan and Malik )1989گندم

(A. ludoviciana16046Balyan and Malik )1989گندم

(Dhima et al. )2000تا A. ludoviciana12067جو

(A. fatua17040Morishita and Thill )1988جو

)A. fatua7025Scursoni and Satorre )2005جو

(O’Donovan et al. )2000تا A. fatua-63جو

)Watson et al. )2006تا A. fatua7079جو

(A. ludoviciana80-2010Torner et al. )1991جو

(A. ludoviciana30050Torner et al. )1991جو

(A. fatua170-15040-29Morishita and Thill )1988جو

)A. fatua2725Castillo and Ahrens )1986ذرت

)A. fatua914Castillo and Ahrens )1986ذرت

)A. fatua-30Adamczewski et al. )2013نخود

)A. fatua10032Dew and Keyes )1976کلزا

)A. fatua-90Adamczewski et al. )2013چغندرقند

A. fatuaA. sterilisکلید

)awn( ریشک
ریشک حذاکثر ۴ سانتی متر، 

محل خروج ریشک از نیمه لما به 
سمت باال

ریشک بلندتر از ۵ سانتی متر، محل خروج 
ریشک از نیمه ی پائین لما

)ligule( زبانک تا ۸ میلی مترزبانک حداکثر ۶ میلی مترزبانک

)lemma( معمواًل لما دارای دو دندانه بزرگ لما
است

لمای اولین گلچه دارای برآمدگی نعل 
اسبی، اما گلچه دوم و سوم محکم به 

محور چسبید اند

)floret( گلچه
سنبلچه دارای ۳-۲ گلچه )گل 

سوم هم دارای ریشک(، یک 
گلچه نازا

سنبلچه ها دارای ۵-۲ گلچه )ندرتا بیشتر 
از ۳(، که فقط گل های اول و دوم دارای 

ریشک هستند

محور جانبی گل آذین 
)rachilla)

 )round shaped( بیضی شکل
در همه گلچه ها

مثلثی شکل )flare shaped(، فقط در 
گلچه های دوم و سوم

شکل پایه خروج گلچه
)basal scar shape)نعل اسبی بلند )تنها در گلچه اول(نعل اسبی کوتاه

رسیدگی بذور
)seed ripening)

بذرها در زمان رسیدگی از پایک 
جدا شده و ریزش می کنند

بذرها در زمان رسیدگی به هم چسبیده، 
یک بذر روی بذر دیگر محکم قرار گرفته و 

مشترکًا دارای یک پایک هستند
)germination( از پائیز تا اوایل زمستاناز اواخر زمستان تا اوایل بهارجوانه زنی

)2017 ,.Ahsan Bajwa et al( در محصوالت مختلف Avena ludoviciana و Avena fatua جدول 1 - کاهش عملکرد ناشی از

A. ludoviciana  و A. fatua جدول 2 - برخی از مهم ترین کلیدهای شناسایی علف های  هرز

A B C D

HGFE

A: Avena sterilis; B: Avena trichopylla; C: Avena ludoviciana; D: Avena meridianalis; E: Avena barbara;  
F: Avena. fatua; G: Avena sativa; H: Avena eriantha. Photo: Maia Akhalkatsi.



Avena sterilisAvena fatuaCharacter

above glumes, below basal 
floret only; florets may be 
found as attached pairs

above glumes and between 
florets; florets almost always 
found singly

disarticulation

2–52–3florets per spikelet

3–8 cm3–4 cmawn length

below middle of floretabove middle of floretawn attachment

in general longer and wider 
than A. fatua , 15–40 mm 
)usually 20–25 mm(

in general shorter than A. 
sterilis, 14–20 mm

floret length

flare-shaped )secondary 
and tertiary florets only)

rounded-triangular, diamond-
shaped )all florets)

rachilla tip shape

elongated, scoop-shaped, 
longer than A. fatua )basal 
floret only); other florets 
fractured

horseshoe-shaped, sucker-
mouthed )all florets)

basal scar shape

to 7.5 mm long )1/5 length 
of lemma)

to 5.5 mm long )1/4 length of 
lemma)

callus hairs

oblong, depression caused 
by awn on embryo side 
starts below the middle of 
the caryopsis

long, narrow, depression 
caused by awn on embryo side 
starts above the middle of the 
caryopsis

caryopsis shape

Table 3- The following table highlights morphological differences between A. sterilis and A. fatua.

منابع:
ــر مصطفــی اویســی، پردیــس کشــاورزی و  ــی(، دکت جــزوه درســی زیست شناســی و شناســایی علف های  هــرز )تکمیل

منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران.
فــارس. ســازمان  اســتان  و مراتــع  باغ هــا  مــزارع،  در  تیــره گندمیــان  13٩1. شناســایی علف های  هــرز  جمالــی، م. 

170 ص. گیاه پزشــکی کشــور.  تحقیقــات  ترویــج کشــاورزی. موسســه  و  آمــوزش  تحقیقــات، 
Ahsan Bajwa, A., Akhter, M. A., Iqbal, N.,  Peerzada, A. M., Hanif, Z., Manalil, S., Hashim, 

S., Haider Ali, H., Kebaso, L., Frimpong, D., Namubiru, H. and Chauhan, B. S. 2017. Biology and 
management of Avena fatua and Avena ludoviciana: two noxious weed species of agro-
ecosystems. Environ Sci Pollut Res.

Akhalkatsi, M. 2019. Plant species of Natura 2000 Habitats in Georgia. Published by Tbilisi.
http://idtools.org/id/fnw/factsheet.php?name=14584
http://weediness.blogfa.com/post/72

 A. sterilis در گونه rachilla شکل

  A. sterilis برجستگی نعل اسبی بلند در

A.sterilis بذور در

A. fatua محل خروج ریشک از لما در
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