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 چکیده

شد. مشاهده برای فلور استان و ب شب رهیاز تبیگانه  گیاهی ،استان کردستانگندم مزارع های هرز  میدانی علف مطالعاتدر 

بوده و جمعیت آن  گذشته یک دهه تر ازطی کم واندرهیو د جاریب ،دهگالن، قروه یها شهرستانهرز مزارع گندم  علف ،این گیاه

  Waxy Leaved Mustardبه انگلیسیاین گیاه . شدت افزایش یافته استهبسه الی چهار سال اخیر  طی مناطقاین در 

در فلور ایران این گونه  .است  .Boreava orientalis Jaub. and Spachفلور ترکیهبا مطابق  آنعلمی  نامشود و  مینامیده 

 سهدر مومی خردل برگ علف هرز تراکممیزان و پراکنش  مطالعه،در این  معرفی شده است. Isatis quadrialataمترادف با 

روش ا ب هاداده شد.سه یمقاهای هرز رایج منطقه  علفو با  یبررس ،مزرعه از هر شهرستان 15و دهگالن، قروه و بیجار شهرستان 

 GISافزار از نرم هرزعلف پراکنش این  نقشه تهیهجهت شد. انجام  100صفر تا  یانبر مب یده و نمره آوریجمعای مشاهده

نتایج این  .دش یابی درون (IDW) یوزن معکوس ایبا استفاده از روش فاصله یبردار حاصل از نمونه یها دادهرسیم ت واستفاده 

و  جاریسنندج به ب ،سنندج به دهگالن یمحورها در ترشیبمومی خردل برگ رزآلوده به علف همطالعه نشان داد که مناطق 

بذرهای این علف هرز پس از رسیدن و . بودمربع  بوته در متر 40تا حدود  مناطق نیدر ا و تراکم علف هرز جاریدهگالن به ب

 زنند. آبان تا اواخر آذر، جوانه میکنند و با مساعد شدن شرایط محیطی از اواخر  قبل از اینکه گندم برداشت شود، ریزش می

پوشاند و تخمین زده  ع را میسطح مزار از درصد 35ای است و در برخی مناطق در حدود  صورت کپه بههرز علف این پراکنش 

تراکم این گیاه در مزارع آبی نسبت به دهد. درصد از عملکرد گندم را کاهش می 70های باال در حدود شود که در تراکممی

علف هرز در منطقه این اگرچه حدود شش سال از حضور  کند. وارد می نیزتری و خسارت بیش استتر بیش دیم مزارع

های مختلف ویژگی تری در موردامعج شود که مطالعاتو پیشنهاد می کننده است گذرد، اما روند گسترش آن شدید و نگران می
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 مقدمه

 ای که قبالً گسترش جغرافیایی گونه به درون ناحیه

 دشومی یده، تهاجم ناماست توسط آن اشغال نشده

(Radosevich,1987) .ای یبوم یا گونه ،مهاجم اهیگ 

قلمرو خود  ،منطقه کیاست که با ورود خود به  یربومیغ

 ،یمحل یها رقابت با گونهاز طریق  و دهدمیرا گسترش 

 ،یبوم یها انقراض گونه و ستمیاکوس یندهایآرف رییتغ

 ی وبوم ستگاهیز ی،محل ستمیباعث صدمه به اکوس

 ;Xu and Ye, 2004) شود اقتصادی میهای  خسارت

Ya-Li and Gan-Yao, 2011 .) نداشتن دشمنان

قادر های هرز مهاجم را  طبیعی در منطقه جدید، علف

ی بومی را منقرض کنند ها ستمیاکوسو  اهانیتا گ سازد یم

(Wang et al., 2017). مهاجم ساختار و کارکرد  اهانیگ

 نوعو ت یو بر فراوان دهند یم رییتغ زیرا ن ستمیاکوس

 ,.Stein et al) گذارند یم ریتأث یبوم یاهیپوشش گ

دهد که یک  های گیاهی هنگامی رخ می ورود گونه .(2000

صادفی توسط شکل عمدی یا تگیاه یا اندام تکثیری آن به

 انسان از موانع عمده جغرافیایی بگذرد و وارد منطقه

 هستندبومی غیرها در محل جدید،  د. این گونهجدیدی شو

جمعیتی را نتوانند  ،بعد از ورود به محیط جدیدشاید و 

، ممکن است این گونه در این گرید دهند. از طرفشکل 

و در گذر زمان، با یا بدون دخالت  شودمنطقه ماندگار 

انسان جمعیتی را تشکیل دهد. گیاه مهاجم به این دلیل 

در ذاشته و مهاجم است که دشمنان خود را پشت سر گ

 Stastny) هیچ دشمنی نیست محیط جدید مورد حمله

et al., 2005) .بر مبنی دیمتعد یهاارشگز انیردر ا 

از  که است هشد ثبت گیاهی یها گونهاز  ادیتعد تهاجم

 لشمادر ( Azolla pinnata) آزوال توان بهمی جملهآن 

 نستادر ا( Prosopis juliflora) مریکاییآ رکهو ر،کشو

 Hordeum spontaneum) هدرجورز ه علفو  نهرمزگا

Koch)  نام برددر سراسر کشور (Zand et al., 2017) .

در  Ambrosia psilostachyaگزارش علف هرز مهاجم 

 ارایهاستان گیالن در سطح حدود ده هکتار در اراضی بایر 

 (. Tokasi et al., 2017) شده است

 Boreava orientalis Jaub. and) مومی خردل برگ

Spach.) برای اولین  است که بو شبمتعلق به تیره  یگیاه

جهان( و سپس از خراسان )اسفراین، کوه شاهاستان بار از 

دشت( شهر و سپیداستان چهارمحال بختیاری )بین فرخ

ساله، گیاهی یک(. Mozaffarian, 1985د )گزارش ش

 25-50ارتفاع  دارایرنگ سبز کلمی،  بدون کرک، به

های  متر، از باالی قاعده منشعب، منتهی به شاخهسانتی

 های برگ ،ها زرد گل ،دار بدون برگه آذین گل ،تنک نسبتاً

آغوش، ساقه ای، سرنیزه -مستطیلی ساده، ای قاعده

  تیز،أس نوکدار یا پیکانی، با لبه کامل، با ر گوشک

 پنجطول حدود  ها به گلبرگ ،ای پیکانی های ساقهبرگ

کاسه گل بدون  ،ای سرنیزه -متر، قاشقی تا مستطیلیمیلی

اندکی پهن  های پرچممیله ،دار ندرت کیسه کیسه تا به

ها  دم میوه ،کالله سرسان ،تخمکییک تا دو  تخمدان ،شده

متر،  میلی 8-10طول  به هامیوه ،متر میلی 6-8طول هب

بال مرغی، بالدار یا بدون دار، تخم ای، نوک دانهیک شکوفا،نا

 هستند زگیلدارای دار   های چین تا حدودی در بین بال و

 2n=14این گونه  در ها تعداد کروموزوم(. 2 و 1های )شکل

 .(Davis et al., 1965) استها کوچک  اندازه کروموزومو 

شود که نویسنده فلور ایران به زبان فارسی در  می ییادآور

این گونه را مترادف با کتاب  518در صفحه  143شماره 
Isatis quadrialata Al-Shehbaz, Moazzeni and 

Mummenhoff .ترکیه در  ازگونه  این معرفی کرده است

عراق گسترده  وارمنستان  تا استان کوتاهیه و استانبول

 .(Al-Shehbaz, 2012) است

استان  اخیر از مزارع چند سالدر  علف هرزاین 

 که چند هر ،ی شده استشناسایآوری و  جمعکردستان 

مناطق این به  علف هرزاطالعات دقیقی از زمان ورود این 

 علف هرزدر دست نیست. مطالعات دیگری در مورد این 

که به خسارت این است انجام شده نیز  در کشور ترکیه

 Taştan etدارند )در مزارع گندم و جو اشاره  علف هرز

al., 1997; Karaca and Akay, 2009).  است ممکن

های مختلف انتشار بذر وارد ایران و  که از طریق روش

 استان کردستان شده باشد.

های توزیع گیاهان مهاجم یک جزء مهم مدیریت  نقشه

ای مکرر برای  برداری دوره گیاهان مهاجم هستند و نقشه

 تهیه ایبر قبالً. است ضروریارزیابی و مدیریت تطبیقی 

 دهستفاروش ا کـیاز  عموماً ،زهرهای علف یعزتو نقشه

 کادرها یگیرارقر محلاز  ثابت یهزاو یک شامل که میشد

 ای،هزینه و یزمان های محدودیت حاضر، حال در .بود

 محدود را مهاجم گیاهان برداری نقشه تکرار و دقت میزان

برداری  شهنق جهت کارآمد های روشبنابراین، . کند می

یابی  است. مدل دروندقیق گیاهان مهاجم مورد نیاز 

یک جایگزین برای   (IDW)معکوس وزنی از راه دور

جویی در زمان با روش بررسی فعلی برای تولید  صرفه

سازی  مدلروش های توزیع گیاهان مهاجم است.  نقشه
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های نمونه و روابط مکانی در  یابی از مجموعه داده درون

ناشناخته های  بینی مقادیر در مکان ها برای پیش بین نمونه

  .(Roberts et al., 2004) کند استفاده می

 روشیک  IDWیابی،  های مختلف درون از بین روش

تهیه  انتخاب یک روش، هدف ازبسیار مناسب است. 

ترین هزینه است که منجر به بهترین بهترین نقشه با کم

 نمایش توزیع گیاهان مهاجم در سطح زمین شود.

 یهاروش با ندامیتو زهر یعلفها مکانی یعزتو ینقشهها

روش . در دنشو تهیه گسسته و پیوسته داریبرنمونه

 تیادراکو توسط زهر هایعلف کماتر ،گسسته دارینمونهبر

آوری  جمع ه،شد یبندشبکه منطقه سرتاسراز  ثابت دبعاا با

 طنقا کم بیناتر تخمین ایبر یابیو از روش درون

 ینقشهها ینا قتد .دمیشو دهستفاا هشد دارینمونهبر

 ایبر ضمندر  کند.می تغییر داریلگوبرا به با توجه نمونه

 ربهمنظو زهر یعلفها شناسیمبوو یستشناسی ز تلفیق

در  زهر هایعلف مدیریت یستیز -دیقتصاا یهالمد تولید

 تمطالعا نیز تمد کوتاهو  تبلندمد یهایتصمیمگیر

ی توجه به تشابه اقلیم با .ستا گرفته رتصو ندکیا

به شرایط آب و هوایی  خیز کشور از مناطق گندمبسیاری 

ها، احتمال دارد با  استان کردستان و تبادل بذر بین استان

ها نیز از  تولید گندم دیگر استان علف هرز،طغیان این 

ضروری است این  بنابراین، .تهدید شود علف هرزسوی این 

 بامدنظر محافل علمی و دانشگاهی قرار گیرد.  علف هرز

 نگیاها یباال ربسیا کنشاپرو  توسعه رتقد هب توجه

 محیطی یطاشر به هاآن تحمل سیعو منهدا نیزو  مهاجم

 کنشاپر فیاییاجغر ودهمحد تعیینو  نقشه تهیه ،مختلف

در  امقدا ساسیترینا انعنوبهو  است وریضر هاآن

  د.شو می بمحسو این گیاهان تلفیقی مدیریت

 تراکمو میزان پراکنش  یبررس مطالعه،این هدف از 

دهگالن، قروه شهرستان  سهدر مومی خردل برگ علف هرز

 د.بوهای هرز رایج منطقه  علف آن باسه یمقاو بیجار و 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . میوه( Dو  C آذین، ل( گB برگ،(، A. مومیهای مختلف گیاه خردل برگ بخش -1شکل 
Figure 1. Different parts of Boreava orientalis. A) leaf, B) head, C and D) seed 
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 ( Boreava orientalis) مومیعلف هرز خردل برگ گیاه کامل -2شکل 
Figure 2. Whole plant of waxy leaved mustard weed (Boreava orientalis)  

  

 

 ها مواد و روش

در مزارع گندم  1398این مطالعه در خرداد ماه سال 

های دهگالن، قروه، بیجار و دیواندره جهت  شهرستان

 Boreavaمومی )علف هرز خردل برگارزیابی 

orientalis Jaub. Spach.) ی علف هرزعنوان  به

ساز در اراضی کشاورزی استان کردستان انجام شد.  مشکل

مزرعه گندم در  40 در( B. orientalisعلف هرز )تراکم 

د. الگوی مورد استفاده ارزیابی شهای نامبرده  شهرستان

د. بدین منظور از هر بو Wبرداری به روش  جهت نمونه

کادر  گیری بابار نمونه 18تعداد  ،هکتاری حدود دومزرعه 

د. شمارش ش این علف هرزو فراوانی  انجامیک متر مربعی 

از میانگین این  مزرعه برای هر علف هرزدر نهایت فراوانی 

به روش  GISافزار  سپس با استفاده از نرمنقاط محاسبه و 

  .دش یابی درون (IDW) یوزن فاصله معکوس

از ارزش  نیانگیبا گرفتن م ،روشاین با  یابی دروندر 

 هیال های سلول ییشده، ارزش نها یبردار نقاط نمونه

چه نقطه  کند. هر یرا برآورد م یخروج یرستر

که قرار است ارزش آن را  سلولشده به مرکز  یبردار نمونه

)وزن(  ریتاث بیآن نقطه با ضر ،باشد ترکینزد کند،برآورد 

ارزش نقاط  یوزن نیانگیمحاسبه م ندیدر فرا یترشیب

روش  نیشرکت خواهد کرد. ا ،شده مجاور یبردارنمونه

 هیکه ته یا دهیفرض استوار است که پد نیبر ا یابی درون

همگام با  انجام است،آن در حال  یمکان عینقشه توز

شده،  یبردارنقطه نمونه کیفاصله و دور شدن از  افزایش

 یخروج سلولنقطه در برآورد ارزش  ن)وزن( آ ریتاث میزان

  .ابدییکاهش م

به  یده وزن از طریقروش فاصله معکوس وزنی 

مجهول را  تیاطراف نقطه مورد برآورد، کم یها داده

هر  ،نیبنابرا و دهد یرا انجام م یابی آورد و درونمیدست  به

 یمحل اثر کی یدارا ی(ا مشاهده)شده یریگ نقطه اندازه

ه . بشود یآن کاسته م ریفاصله از تاث شیبا افزا کهاست 

 هستند یترشیوزن ب یدارا تر کینقاط نزد ،بیترت نیا

(Isaaks and Srivastava,1989) . مقدار وزن(λi ) در

محاسبه  (1)رابطه  از( IDWفاصله معکوس وزنی )روش 

  :شود یم

(1)                                      









n

1i

π

i

π

i
i

i

D

D
λ 

که در آن، 
i-π

iD  فاصله نقطهi  تا نقطه تخمین زده

تعداد مشاهدات است.  nدهی فاصله و توان وزن πشده، 

 در این مطالعه از یک تا سه بار جهت تخمین استفاده شد. 

 

 و بحث نتایج

 3شکل مومی در علف هرز خردل برگنقشه پراکنش 

 در ترشیب رزعلف ه نیآلوده به ا ینواح ارایه شده است.

و دهگالن  جاریسنندج به ب ،سنندج به دهگالن یمحورها

بوته  40تا حدود  ینواح نیدر ا علف هرزتراکم و  جاریبه ب
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های میدانی مناطق مورد مطالعه  بررسی .بودمربع  در متر

توسط کشاورزان و رعایت  نشان داد که کشت متوالی گندم

نکردن تناوب زراعی، احتماالً سبب گسترش ناگهانی این 

علف هرز در این مناطق شده است. نتایج تحقیقات 

دهد که تناوب گیاهان با چرخه محققین مختلف نشان می

چغندرقند،  -ذرت و گندم -زندگی متفاوت، مانند گندم

های هرز از طریق کاهش بانک  باعث کاهش جمعیت علف

 Koocheki etمطالعات کوچکی و همکاران ) .شودبذر می

al., 2009های کشت و تناوب ( در مورد تاثیر سیستم

متوالی گندم کشت های هرز نشان داد که زراعی روی علف

چغندرقند، موجب  -در مقایسه با کشت متناوب گندم

های هرز  ای علف درصدی تراکم و تنوع گونه 50کاهش 

 ,.Hosseini et alهای حسینی و همکاران )پژوهششد. 

های  ( در رابطه با تاثیر تناوب زراعی و مقایسه تناوب2014

 های هرز موجود در منطقه موردمختلف بر بانک بذر علف

تواند در نوع  هرز می که هر گونه علف بررسی نیز نشان داد

 .یا عدم تناوب گسترش یابد و خاصی از تناوب زراعی

، در رابطه با گسترش نسبتاً زیاد علف هرز خردل بنابراین

د که توان چنین استنباط کر مومی در این تحقیق میبرگ

، مورد مطالعه دلیل کشت یکنواخت گندم در مناطقبه

  خالی جهت تهاجم این گونه گیاهی فراهم شده است.نیچ

 منطقه و با کشاورزان انجام شدههای مصاحبهطبق 

 مرکز تحقیقات کشاورزی استان درانجام شده  مطالعات

 و را ندارد الزمکارایی  D-2,4کش  علف، کردستان

دارای کارایی نسبی در بنورون متیل نیز  تریکش  علف

کارایی نسبی  همچنین، .مومی استکنترل خردل برگ

این علف هرز، موجب افزایش در کنترل کش گرانستار  علف

کش در منطقه مورد مطالعه شده است که  کاربرد این علف

مومی تواند به مقاوم شدن علف هرز خردل برگ نهایتاً می

های خانواده بازدارنده آنزیم استوالکتات  کش در مقابل علف

 هایههرز مقاوم به بازدارند یها گسترش علف .سیناز شود

 ;Brian, et al, 1998) (ALSاستوالکتات سینتاز ) میآنز

Anthony and Kendig, 1999)یها کش ، کاربرد علف 

از مخلوط در  یرا به عنوان جزئ یکش علف یها گروه گرید

همچنین، در  کند.یم دییبرگ تأهرز پهن یها کنترل علف

نیز به مقاومت خردل  مطالعات انجام شده در داخل کشور

خانواده و مشابه با این علف هرز وحشی، که علف هرزی هم

بنورون متیل گزارش شده است  کش تری است، به علف

(Derakhshan et al., 2015 .) 

حدود شش سال از حضور فقط اگرچه به هر حال، 

ا روند گذرد، ام در منطقه میمومی خردل برگعلف هرز 

کننده است. به احتمال زیاد  گسترش آن شدید و نگران

تولید بذر فراوان این  نیزآلوده گندم و  بذرهایاستفاده از 

در . ر بوده استگسترش سریع آلودگی موث در علف هرز

تحقیقی چندین سناریو در مورد انتشار بذر علف هرز در 

بذر های پراکنش  مزارع بررسی و گزارش شد که یکی از راه

های بلند، انتقال از  علف هرز در مقیاس وسیع و مسافت

طریق بذرهای گیاه زراعی آلوده به بذر علف هرز بود 

(Petit et al., 2013 .)پس از  این علف هرز هایبذر

د نکن ریزش می شود، گندم برداشتاینکه رسیدن و قبل از 

اواخر آبان تا  در حدود ،و با مساعد شدن شرایط محیطی

  زنند. جوانه می ،اواخر آذر

میدانی، تراکم این گیاه در مزارع آبی طبق مشاهدات 

تری را و خسارت بیش استتر بیشدیم نسبت به مزارع 

هرز مهاجم  هایعلفدر ردیف   ونهگاین کند.  وارد مینیز 

آلودگی مزارع گزارش  نینخستاین مقاله،  گیرد و قرار می

 در شده یبررس  نمونهدر ایران است. گونه  نیابه 

اغلب در مزارع غالت و  استان کردستان یها شهرستان

 یگونه علف هرز جد نیاجات مشاهده شده است.  صیفی

محصوالت عملکرد و باعث کاهش  دیآ یشمار م به

عالوه بر مزارع گندم، این علف هرز در  .شود یم یکشاورز

مقابل، این علف  مزارع یونجه و سیر نیز مشاهده شد. در

دلیل تواند به مشاهده نشد و این می هرز در مراتع استان

نیاز این متر( و  میلی 5مومی )درشت بودن بذر خردل برگ

بذرها و . (C-1)شکل  ورزی باشد به خاک علف هرز

 15تا  4ها در حدود  های هرزی که اندازه بذر آن علف

گیرند، جهت  میبذرها قرار و در گروه درشت متر است میلی

متری زنی و رویش الزم است در اعماق پنج سانتی جوانه

 .(Harrison et al., 2007سطح خاک قرار گیرند )

دلیل گندم و جو به در مقایسه بابذر این علف هرز، 

زند و بعد از خروج  دیرتر جوانه می ،سخت داشتن پوسته

زمستان را فصل آید.  حالت روزت در میهای اولیه، به برگ

و پس از مساعد شدن هوا در  کندمیصورت روزت طی هب

و به گل  کند، خیلی سریع رشد میفروردین و اردیبهشت

 کند، امامی رشد گندم با همراه مومیخردل برگرود.  می

 .دنکن یم زشیر و دهیرس گندم برداشت از قبل آن بذرهای

گیاهان دهد که اغلب  مطالعات محققین مختلف نشان می

تری با بو مانند خردل وحشی که شباهت بیش تیره شب

گونه مورد مطالعه دارد، دارای بیولوژی مشابهی هستند 
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(Moodie et al., 1997; Warwick et al., 2000; 

Dhima and Eleftherohorinos, 2005 .) رویش

های  در پاییز و دارا بودن برگمومی خردل برگزودهنگام 

کنون  شود. تا زنی و رشد گندم می مانع از پنجه ،پهن

و مومی در مزارع گندم کشور گزارشی از حضور خردل برگ

میزان خسارت ، اما است منتشر نشده آن خسارتمیزان 

با توجه به تحقیقات  در این مطالعه، به گندم علف هرزاین 

عمل آمده از مرکز تحقیقات کشاورزی استان و  به

  شد.برآورد  درصد 70تا  منطقهکشاورزان 

طور کلی، اطالعات کافی در مورد گیاهان مهاجم  به

یک ای که وارد  بینی کرد گونه وجود ندارد تا بتوان پیش

مهاجم و  منطقه شده است، قادر است به یک گونه

یکی از  ؟برای منطقه تبدیل شود یا خیر خطرناک

های قابل قبول، ولی نه کامل، رفتار این گونه در  شاخص

خاستگاه آن است. گیاهانی که در خاستگاه یا محل اصلی 

در مکان  های تهاجمی دارند، احتماالً رشد خود ویژگی

های گزارش همان صورت خواهند بود.جدید نیز به

های دهد که این گیاه ویژگیمحققین مختلف نشان می

 Tastan etدر مناطقی از ترکیه نشان داده است )تهاجمی 

al., 1997; Karaca and Akay, 2009). حالبا این ،

های مهاجم غیربومی به معضل تبدیل  گونه تربیش

جدید  پس از مدتی با شرایط منطقه ، بلکهشوند نمی

 دهند. و به رشد خود ادامه می شوندمیسازگار 

 

 گیری کلینتیجه

هرز  علف نشان داد که تحقیقطور کلی نتایج این به

های هرز مهاجم  علف تواند در گروهمیمومی خردل برگ

های ممکن است از طریق بذر . این علف هرزیردگقرار 

گندم به کشور وارد شده و موجب آلودگی مناطقی از  آلوده

هستند.  مزارع گندم که عمدتاً باشداستان کردستان شده 

در این تولید  ترین زراعت وگندم عمده با توجه به اینکه

جدی برای  یتهدیدعلف هرز این  رواست، از اینمناطق 

محصولی استراتژیک و همچنین سایر  عنوانبهتولید گندم 

این  درنتایج مطالعات میدانی . استمحصوالت زراعی 

شش سال  در حدودد که این گیاه مهاجم تحقیق نشان دا

در استان کردستان در بین مزارع گندم، که است 

و شدت  است جات، یونجه و سیر گسترش یافته صیفی

ویژه در محور سنندج به دهگالن و دهگالن به  آلودگی به

و باعث کاهش عملکرد  از سایر مناطق بودتر بیجار بیش

 .شده استدر این مناطق محصوالت این 

 

 
اطالعات  ستمیشده با س زیو آنال یآور جمع یها بر اساس داده)تهیه شده  در استان کردستان یموم خردل برگ علف هرزپراکنش  -3 شکل

 وزنی( ای معکوسفاصله یابی و روش درون ییایجغراف

Figure 3. Distribution of waxy leaved mustard weed in Kurdistan province, constructed by data collected and 

analyzed by GIS and interpolation method of the IDW 
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Abstract 

In field studies of weeds in the wheat fields of Kurdistan province, Iran, an alien plant from 

Brassicaceae species were observed for the flora of the province. This plant has been a weed in the 

wheat fields of Dehgolan, Ghorveh, Bijar and Divandareh (all of Kurdistan, Iran) for less than a past 

decade and its population has increased extremely in the last three to four years. According to the 

Turkish flora, this plant is nominated waxy leaved mustard and its scientific name is Boreava 

orientalis Jaub & Spach. The flora of Iran introduced this species as the synonym of Isatis 

quadrialata. In this study, weed density and distribution of B. orientalis was investigated in three 

regions, Dehgolan, Ghorveh and Bijar, and 15 fields from each region and compared with common 

weeds of the region. Data were collected by observational method and scoring was performed on a 

scale of 0 to 100. GIS software (ver. 10) was used to construct the distribution map of this weed and 

sampling data were interpolated using the inverse distance weighting (IDW) method. The results of 

this study showed that the regions infected to waxy leaved mustard were more in Sanandaj to 

Dehgolan, Sanandaj to Bijar and Dehgolan to Bijar path and weed density in these areas was about 40 

plants/m
2
. The seeds of this weed will fall after maturity and before harvesting wheat and germinate 

under favorable environmental conditions from late November to late December. The distribution of 

waxy leaved mustard is clumpy and in some fields covers about 35% of the field surface and wheat 

yield loss at this high densities was estimated to be 70%. The density of this weed in the irrigated fiels 

is higher than in the dry fields and causes more damage. Although this weed has been present in the 

region for about six years, but its spread is intense and worrying. It is recommended that more 

comprehensive studies be carried out on the different characteristics and appropriate methods of 

controlling this weed.  
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