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 یزارهايهرز شال يها تنوع و پراکنش علف ی،آلودگبر یزراع یاتو عمل یطیمح یطشرا یرتأث:نام پدیدآور و عنوان

  محمديمحمدجواد گل/ یالناستان گ

  آباددکتر حمیدرضا محمددوست چمن: راهنماداستا

  دکتر بیژن یعقوبی و دکتر مصطفی اویسی:ان مشاوراستاد

  24/05/1397  :دفاعتاریخ

  .ص 138  : اتتعدادصفح

  /زراعت و اصالح نباتات  :نامه شماره پایان

  :چکیده

مختلـف   طیشـرا  هرز مزارع برنج با توجه بـه  يها علف تیغالب نییو تع ییبه منظور شناسا:هدف 

در طـول  ) 1395تـا   1393(سـال   سـه طـی  GISو GPSستمیبا س یی و مدیریتیآب و هوا ی،میاقل

  .انجام شد النیمزرعه گ 255مزرعه و پس از برداشت برنج در  481در  یفصل زراع

 Wسیسـتماتیک و مطـابق الگـوي     شبرداري بصورت تصـادفی بـا رو   نمونه:شناسی پژوهش روش

هرز در هـر منطقـه، فراوانـی،     و تراکم علف) اي غناي گونه(هرز  تعداد گونه علف عالوه بر.شد انجام

وینر، سیمپسون، الگوي پوشـش   -اي شانون یکنواختی، میانگین تراکم، غالبیت، شاخص تنوع گونه

  .برداشت برنج مشخص شد پس ازهاي هرز  در هر منطقه و گونه

 29شـد کـه متعلـق بـه      ییشناسازارع برنج گیالن در مهرز  علف گونه 66در این تحقیق :ها یافته

 بیـ آبزي بـه ترت  زرد و بندواش ارسالمیشده، اوهرز مشاهده علف يها گونه نیدر ب. دبو یاهیتیره گ

 يهـا  گونـه  يبـذر  ارسالمیسوروف و او. تراکم را داشتند نیشتریب عبوته در مترمرب 8و  9با تراکم 

 يهــا در شهرســتان ســوروف. مربــع بــوده در متربوتــ 5هــا بــاالي  تــراکم آنبودنــد کــه  يبعــد

 شـاخص  نیو لنگـرود بـاالتر   جانیفومن، اله اهکل،یرشت، رودسر، س ،یاملش، انزل ه،یاشرف آستانه

در شهرسـتان   مپسـون یو س نریو -داشت شاخص شانون شدهییگونه شناسا 66نیرا در ب غالبیت

و  97/1بـا   بیـ در شهرستان رودبار به ترت مقدار و نیباالتر يدارا 92/0و  85/2با  بیتالش به ترت

 خشـن ارسالمیو او يآرد گل ،یآب رکمانیت زر،یسوروف، پهاي  گونه. مقدار بود نیکمتر يدارا 75/0

  . ها داشتند گونه رینسبت به سا يارتفاع در برنج در طول دوره رشد نیباالتر

هـاي کنتـرل    ن در مـورد روش تـوا  هاي هرز در یک منطقه مـی  با اطالع از وجود علف:گیري نتیجه

هاي مختلف کنتـرل از اثـرات    ریزي کرد در غیر اینصورت اعمال روش ها تصمیم گرفت و برنامه آن

مطلوبی برخوردار نخواهد بود و از طرف دیگر در کنترل شیمیایی محـیط بطـور ناخواسـته آلـوده     

بنابراین نظارت مـنظم   .ها مقاوم خواهند شد کش هاي هرز هم به علف شده و حتی تعدادي از علف

  .اس وضعیت موجود را بهبود خواهد بخشید آي هاي هرز با استفاده از فناوري نوین جی علف

  .ریزي، کشاورزي پایدار ي، برنامها تنوع گونه شناسایی، هرز، علفبرنج، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

ناپـذیري  قش اجتنـاب برنج ن. داراي روابط تاریخی و عمیق است ١فرهنگ انسان و برنج

 .Mubeen et al(و تمدن در بسیاري از کشورهاي جهان دارد ، دینمین غذا، اقتصاددر تأ

2014; Jabran and Chauhan, 2015(.  نیمـی از مـردم جهـان بـویژه     بیش از برنج غذاي

دائمـی در سیسـتم    از موانـع هاي هرز  علف). Awan et al. 2015(دهد  آسیا را تشکیل می

هـاي تولیـد و کـاهش تولیـد      تـرین عوامـل افـزایش هزینـه     اورزي و یکی از مهمتولید کش

برنج ضـروري  بویژه براي تولید اقتصادي  ها آنآمیز  محصول بوده در نتیجه کنترل موفقیت

ــت  ــویپراکنش). Odero and Rainbolt, 2014(اســـ ــف الگـــ ــاي  علـــ هـــ

کـاهش  .اسـت  گذارتأثیردتهایمختلفدربلندمگونهدرمحیطوپویاییجمعیتها گونه،برسازگاریهرز

ر اسـت و بـه سیسـتم کاشـت بـرنج، فراوانـی       هـاي هـرز متغیـ    د در اثر تداخل علفعملکر

بسـتگی دارد   منطقـه  هـرز، عملیـات مـدیریتی و شـرایط آب و هـوایی      هرز، نوع علف علف

)Jabran and Chauhan, 2015 .(  تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در مناطق مختلف جهـان

شرایط اقلیمی داراي ). Parry et al. 2004(روي کشاورزي است تأثیرگذار  از عوامل مهم و

هـاي   کنتـرل علـف  و هاي هرز در سراسر دنیا اسـت  اثرات زیادي روي پویایی جمعیت علف

عـالوه بـر اهمیـت    ). Bir et al. 2014(برتر اسـت  تر و هزینه قلیمی مشکلهرز در تغییرات ا

از  هاي هـرز پـس    به شناسایی و نحوه رشد علف توجههاي هرز در فصل رشد،علفتوجه به 

معمـوالً کشـاورزان از کنتـرل    . از اهمیت زیادي برخوردار اسـت نیز برداشت در مزارع برنج 

هـاي   هاي هرز بین دو فصـل زراعـی غافـل شـده و جلـوگیري از تولیـد بـذر و انـدام         علف

ینکـه برداشـت بـرنج در    با توجـه بـه ا  . دارندهاي هرز را از نظر دور نگه می زیرزمینی علف

هـاي   شود و شرایط مساعد بـراي رشـد و تولیـد بـذر و انـدام      گیالن از اواخر تیر شروع می

هاي هرز به دلیل سرما وجود دارد، توجه به این بخش کمـک   زیرزمینی تا رکود رشد گونه

زراعـی آینـده    هـاي هـرز در فصـل    خواهد کرد تا حد زیادي مدیریت روي جمعیـت علـف  

هاي هـرز در مـزارع    هاي آینده فراوانی، تراکم و غالبیت گونه نتیجه در طی سال داشته، در

مالـک   به دلیل عدم دانش کافی و کمبود منـابع مـالی، کشـاورزان خـرده    . برنج کمتر شود

). Saritha, 2013(شان برآینـد   هاي هرز از مزارع توانند از عهده مدیریت و مبارزه علف نمی

هـاي   هـاي هـرز کمـک خواهـد کـرد کـه روش       در جوامع علـف  دانش و آگاهی از تغییرات

Lugowska(ها انتخـاب گـردد    مناسب براي مدیریت و کنترل آن et al. 2016 .(  مـدیریت

                                                                                                                        
1 
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اي برخوردار است و تعیین فلـور و پـراکنش جغرافیـایی    هاي هرز از اهمیت ویژهکالن علف

هـرز در   الگـوي توزیـع علـف    .روندهاي هرز از اطالعات پایه در این جهت به شمار میعلف

کاهش مصـرف  . کند ترین روش مدیریت کمک می یک منطقه به انتخاب بهترین و مناسب

هرز یکی  ها در کنترل علف کش ها در اکوسیستم کشاورزي و افزایش کارآیی علف کش علف

هاي هرز است که باید بر مبنـاي اطالعـات دقیـق فلـور      هاي مدیریت کنترل علف از برنامه

با توجـه بـا اهمیـت بـرنج در کشـور و      ). Amini et al. 2015(اي هرز صورت پذیرد هعلف

هاي هرز در تولید آن، این تحقیـق بـه منظـور ارزیـابی سـاختار جوامـع، تنـوع         نقش علف

هاي هرز و استفاده از آن براي مدیریت بهینـه و   هاي هرز، درصد پوشش علف اي علف گونه

و در  بعـد از برداشـت بـرنج شـالیزارهاي گـیالن     هاي هـرز در فصـل رشـد و     مناسب علف

هـاي هـرز هـر     نتیجهجلوگیري از تکرار اشتباهات در اثر عدم وجود اطالعات کافی از علف

  . انجام شد منطقه

    اهمیت و جایگاه برنج - 1-2

 نیزمـ  يوابسـته بـه آب در رو   یمرطـوب فصـل  ي ها ستمیاکوس نیمزارع برنج از بزرگتر

 يریـ نظیبـ  ستمیبخش باعث شده اکوس نیکار در ا يروین يریارگغذا و بک هیته. باشدیم

Ariosa(شود  جادیا ایدر دن et al. 2014; Bahaar and Baht, 2012( . برنج، غذاي اساسی

نقـش مهمـی در ثبـات     کـه دهـد   درصد جمعیت جهان را تشکیل می 60و عمده بیش از 

Rehman(اقتصادي و اجتماعی دارد et al. 2011;Bahaar and Baht, 2012; Mubeen et 

al. 2014; Nagaraju et al. 2014; Jabran and Chauhan, 2015;Nithyaand 

Ramamoorthy, 2015; Dass et al. 2017.( 163حـدود   ایـ کشت بـرنج در دن  ریسطح ز 

 ونیـ لیم 5/10ا،یدر آسـ  آن) درصد90حدود (هکتار ونیلیم 145هکتار است که  ونیلیم

ــار در آفر ــا،یهکت ــلیم 8/4ق ــار در آمر ونی ــایهکت ــيک ــلیم 1/1ن،یالت هکتــار در  ونی

 1/0و  يمرکـز يکایهکتار در آمر ونیلیم 3/0هکتار در اروپا،  ونیلیم 7/0،یشماليکایآمر

طبـق آمـار   ).FOSTAT, 2012; Awan et al. 2015(قـرار دارد   ایهکتار در استرال ونیلیم

میلیـون تـن    2/684لیدي در دنیا حـدود  میلیون تن برنج تو 7/756از  )FAO, 2017(فائو

 77/11سطح تولید محصـوالت زراعـی در ایـران حـدود     ). 1-1شکل (آن سهم آسیا است 

درصـد   07/5بـرنج  . دهـد  درصـد آن را غـالت تشـکیل مـی     7/71میلیون هکتار است که 

تولید کل محصوالت ) تن 2,921,046(درصد  52/3سطح زیر کشت و ) هکتار 596,035(

. شـود  استان کشـور کشـت مـی    20این غله باارزش در . دهد ایران را تشکیل میزراعی در 
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هـاي گـیالن و    ترین فعالیـت زراعـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و اشـتغال در اسـتان      برنج مهم

یعقوبی (استان است منحصر به این دوبرنج کشور  تولیددرصد  70مازندران است و حدود 

هزار هکتار است کـه   197استان گیالن حدود سطح زیرکشت برنج در ).1389و همکاران، 

تن در هکتـار دارد   6/4عملکرد برابر با میانگین تن و  912,016مقدار تولید کل ساالنه آن 

  .)1395احمدي و همکاران، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  میزان سطح زیر کشت و درصد شالیزار هر شهرستان استان گیالن به تفکیک - 1- 1جدول 

  شهرستان  ردیف
یر کشت مساحت ز

  )هکتار(
  نوع کشت

درصد 

  شالیزار

تقسیمات 

  استانی

  مرکزي  2/26  نشایی  62356  رشت  1

  غربی -مرکزي  7/11نشایی  27846  سرا صومعه  2

  شرقی  10نشایی  23816  الهیجان  3

  شرقی  9/9نشایی  23562  اشرفیه آستانه  4

)FAO, 2017(میزان تولید و سطح زیر کشت برنج در دنیا و آسیا  -1-1شکل 
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  غربی  7/6نشایی  15987  تالش  5

  غربی  6نشایی  14330  شفت  6

  غربی  8/5نشایی  13870  فومن  7

  شرقی  5/4نشایی  10689  رودسر  8

  شمالی -مرکزي  2/4نشایی  10000  رضوانشهر  9

  شرقی  8/3نشایی  9100  لنگرود  10

  غربی  9/2نشایی  7000  ماسال  11

  شمالی  2نشایی  4820  انزلی  12

  شرقی  9/1نشایی  4433  سیاهکل  13

  شرقی  5/1نشایی  3500  املش  14

  جنوبی  4/1نشایی و مستقیم  3375  رودبار  15

  غربی  3/1نشایی  3200  آستارا  16

  1396سازمان جهاد کشاورزي گیالن، : منبع

    هاي زراعیهاي هرز در اکوسیستمعلف - 1-3

حضـور داشـته و    یاهیجامعه گ بیانسان در ترک لیاست که برخالف م یاهیهرز گ علف

 ,Zimdhal(آوردیشده بوجود مـ شتک یزراع اهیرشد و توسعه گ يرا برا ینامناسب طیشرا

2007; Patil et al. 2010; Ahmad et al. 2016 .( بسیار مهم یکی از عواملهرز  يها علف 

در  بـر  نـه یاز عوامل محدودکننده و هزهاي زراعی بوده و  اي اکوسیستم تنوع گونه زیستی و

 Magurran, 1988; Han and Ning, 2013; Lal et(باشندیم يمحصوالت کشاورز دیتول

al. 2014(. گونـه   250هرز گزارش شده است کـه حـدود    گونه علف 8000در دنیا بیش از

بـا توجـه بـه نیـاز     ). Ahmad et al. 2016(داراي اهمیت در اکوسیسـتم کشـاورزي اسـت    

 هـم و فضـا بـا    ،ییمـواد غـذا   ،نـور  آب، افتیدر يبرابا گیاهان زراعی  هاي هرز علف مشابه

؛ Ampong-Nyarko and Datta, 1991؛ 1389و همکـاران،   یبعقـو ی(کننـد یرقابـت مـ  

Hussain et al. 2008 ؛Chauhan and Johnson, 2011.(      منـابع رشـد در بـین گیاهـان

نظـر بـه   . نمودن نیازهاي خویش از ایـن منـابع دارد   شده و هر گیاه سعی در برآوردهتوزیع

تـوده   دودکننده رشـد، زیسـت  توده گیاهان و جذب منابع مح رابطه خطی بین تولید زیست

هاي هرز به دلیل  علف. باشد کننده توانایی آن در استفاده از منابع محدود می گیاه منعکس

تـر و سـازگاري بـه     رشد و نمو سریع خود از جمله سیستم ریشـه گسـترده، ظهـور سـریع    

کننـد   تر از گیاه زراعی عمـل مـی   شرایط محیطی در جذب نور، آب و عناصر غذایی، موفق

)Tulikov and Sytyagin, 2004; Lososova et al. 2004 .(     یکـی از دالیـل کـاهش تنـوع
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هـاي هـرز    اي در نتیجه افزایش تراکم، کـاهش میـزان نـور رسـیده بـه کـانوپی علـف        گونه

شـده توسـط گیـاه زراعـی     چرا که با افزایش تراکم درصد بیشتري از نـور حـادث   ،باشد می

 .Tang et al(هاي هرز کم خواهد شد اي استفاده علفجذب شده و میزان نور باقیمانده بر

زنی بـاال و تثبیـت سـریع،     تولید بذر فراوان، توانایی جوانه استفاده کارآمد از منابع،.)2014

اي بـاال،   تنـوع گونـه   دوره خواب طوالنی، حفظ قوه نامیه، سازگاري براي انتشار و پراکنش

هاي هـرز   و مکانی علفطی و تغییرات زمانی غالبیت، پایداري زیاد در مقابل تغییرات محی

 ;Ma et al. 2002(شـود   ها در مقابل گیاهان زراعی مـی  شدن موجب برتري آناز نظر سبز

Dille et al. 2002.( هـاي   ترین اجزاي مدیریتی سیسـتم  هاي هرز یکی از مهم مناسب علف

درصـد   96تا  10ها کاهش عملکرد بین رود و در صورت عدم کنترل آن شمار می زراعی به

 فیـ ط رییتغ). Rabbani et al. 2011; Chauhanand Johnson, 2011(گزارش شده است 

در  يهـرز  مختلف کشت برنج متفـاوت اسـت و تنـوع علـف     يها در روش زهر گسترده علف

 يهـا  از روش). Rao et al. 2007(باشـد  مـی بـرنج   ییاز کشـت نشـا   شتریب میکشت مستق

 ,Raj and Syriac(باشـد یمـ  يکارءنشـا  ایآس ياز کشورها ياریعمده کاشت برنج در بس

از  ياریهـا و بسـ   ، جگـن یگنـدمیان برنج باعث گسـترش و فراوان  یکشت تک ستمیس).2017

هاي هرز در  علف دوره بحرانی کنترل ).Bambaradeniya et al. 2004(شودیبرگان م پهن

تـا   4شـت و در فصـل خشـک    روز بعد از کا 32تا  29برنج در یک فصل زراعی مرطوب را 

).  Mukherjee, 2004; Farooq et al. 2011(نمودند روز بعد از کاشت تعیین  83

  

  

  

  

    هاهاي هرز در مدیریت آناهمیت شناسایی علف - 1-4

اي، غالبیـت و   هـاي هـرز دربرگیرنـده چرخـه زنـدگی، تنـوع گونـه        ساختار جوامع علف

باشـد   هـاي هـرز مـی    ت زمانی و مکـانی علـف  پایداري در مقابل تغییرات محیطی و تغییرا

)Patterson, 1995; Schaedler et al. 2015( .  هـاي هـرز و آگـاهی از    شناسایی نـوع علـف

هرز و گام اساسی  هاي هرز در مزارع یک هدف مهم در علم علف تراکم و غالبیت گونه علف

در واقع انتخاب و  .رود هاي هرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی به شمار میدر مدیریت علف

هاي موجود در مزرعـه  هاي هرز به آشنایی از گونههاي مدیریت علفکارایی هریک از روش
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یفیـت  عوامل مختلفی از جمله درجه حرارت، رطوبـت، ک . ها بستگی دارد و الگوي ظهور آن

هاي هـرز، تـراکم، تنـوع و الگـوي     خصوصیات بیولوژریکی علفخاك، نور، عملیات زراعی، 

). Nkoa et al. 2015؛1391اسـتادي،  (کنـد  هاي هرز هر منطقه را تعیـین مـی  لفظهور ع

و تـوان انتشـار    )هرز هاي علف گیري محدوده جغرافیایی گونه اندازه(هاي هرزپراکنش علف

شوند کـه  هاي زراعی محسوب میترین عوامل موفقیت این گیاهان در سیستمها از مهم آن

هـاي هـرز    پراکنش علف. گیردمحیطی و مدیریتی قرار میتحت تاثیر عوامل زراعی، زیست

در مزرعه با توجه به شـرایط میکروکلیمـایی متفـاوت در داخـل مزرعـه، عملیـات زراعـی        

هاي مختلف و مخزن بذر متغییر، از الگوي یکنواختی برخوردار نیستند و  مختلف طی سال

 رهـاي هـرز د   اي علف رکیب گونهبنابراین، تراکم و ت. باشند اي می بیشتر داراي پراکنش لکه

. نقاط مختلف مزرعه متفاوت خواهـد بـود کـه بـه عملیـات مـدیریتی متفـاوتی نیـاز دارد        

شـناختی پیچیـده اسـت و عملیـات     محیطی و بوم هاي زیستپراکنش بذر از طریق فرآیند

ت اسـ پیشگیري که بتواند از طریق این ابزارها پراکنش را به حداقل برساند، معمـوالً بعیـد   

هاي جدیـد،  البته در سطح مزرعه و جامعه، پیشگیري از تولید بذر گونه. واقع شود که مؤثر

سازگاري بـراي  . هاي طبیعی را سلب خواهد کردفرصت پراکنش بذور از طریق این فرآیند

هـاي  ها، از جمله خصوصیاتی است که در بسیاري از علفنظامپراکنش در درون و بین بوم

هاي هرز ماننـد سـایر گیاهـان از طریـق     هاي انسان علفر غیاب فعالیتد. هرز وجود دارد

 .Nkoa et al؛ 1390باشـی و همکـاران،   مـین (یابنـد  هـاي طبیعـی انتشـار مـی    فرآینـد 

هـاي  هاي جدیـد، سـازگاري  هاي هرز در یک منطقه در نتیجه ظهور گونهفلور علف).2015

مـدت محیطـی مثـل فرسـایش خـاك،      اي، تغییرات فصلی منطقه، تغییرات درازگونهدرون

تغییرات اقلیمی همانند ارتفاع از سطح دریـا، میـزان تشعشـع و میـزان رطوبـت منطقـه و       

هـاي مختلـف گیـاه    همچنین انجام عملیات زراعی همچون تنـاوب زراعـی، شـخم، تـراکم    

کنـد  هاي هرز، تغییر میهاي مختلف کنترل علفزراعی، چرا، گونه زراعی، کوددهی، روش

نـوروززاده و همکـاران،   (هاي هرز است  الع و شناخت آن از اصول اولیه مدیریت علفکه اط

؛ Begum et al. 2008؛ 1390؛ محمــودي و همکــاران، 1384زنــد و همکــاران، ؛ 1378

Uddin et al. 2010 ؛Nkoa et al. 2015 .(هاي هرز به چند گونه غالب  تغییر جمعیت علف

باشـد   ها به عملیات زراعی رایج مـی  سازگاري این گونهشدن شرایط الزم براي بیانگر فراهم

)Schaedler et al. 2015.(تـرین   هاي هرز از جمله مهم تنوع، غالبیت و میزان پایداري علف

هاي زراعی بوده که به میزان زیادي تحـت   خصوصیات اکولوژیکی مورد مطالعه در سیستم

عـالوه بـر شناسـایی    ). 1390ن، محمـودي وهمکـارا  (گیرنـد   عوامل مدیریتی قرار می تأثیر
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هـا دو   هاي هرز موجود در مزرعه، زمان رسیدن به پیـک ظهـور و تـراکم آن   هاي علفگونه

. هاي هرز بر رشد و عملکرد گیـاه زراعـی اسـت   ثیرگذاري علفکننده میزان تأعامل تعیین

ز هـاي هـر  علف. هاي زیادي روي آن انجام نشده استعلیرغم اهمیت این موضوع، آزمایش

شوند رقابت بیشتري با گیاهان زراعی دارند و خسارت بیشتري که در اوایل فصل، سبز می

  ).1385باغستانی و همکاران، (کنند ایجاد می

ــف ــايآلودگیعل ــیه ــه هرزدریکمزرعهرام ــفتعدادگونهعاملتوانباس ــاي عل ــود،  ه هرزموج

ــه ــه و نحوهتوزیعگون ــرد تراکمهرگون ــیف ک ــه توص ــه. هادرمزرع ــه هایموجوگون ددریکمزرع

ــخبهمحیط،برنامه ــاي  تقریباًازسالیبهسالدیگرثابتاست،ولیدوعاملدیگرتاحدودزیادیدرپاسـ هـ

داشـتن اطالعـات   ). Hartzler et al. 2004(کننـد   هرزتغییرمـی  هایمدیریتیعلف زراعیوروش

ها، نقش و اهمیت بـاالیی   هاي هرز و آگاهی از نحوه پراکنش گونه دقیق راجع به فلور علف

 Koller and Lanini, 2005; Jabran(هـاي هـرز دارد    هاي مدیریت موفـق علـف   هدر برنام

and Chauhan, 2015.(ها، اتخاد تصمیم مناسب و  آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل آن جمع

آمده چهار رکن اصـلی مـدیریت متناسـب بـا مکـان      برپایه اطالعات بدست ریتاعمال مدی

هـا   هـرز و پـراکنش آن   يها علف تیطالعه جمعم). 1390آباد،  چمن محمددوست(باشد  می

 یهـرز در اثـر فشـار انتخـاب     يهـا  علـف  یتـ یجمع راتییتغ یچگونگ نییبه ما در جهت تع

در دسـترس هماننـد    يهـا يشامل تکنولـوژ  یزراع اتیعمل. کندیکمک م یزراع اتیعمل

که  يهرز علف يها گونه. کندیکشت را محدود م يها ستمیدر س یاهیها، تنوع گ کش علف

 یکیثابت و خـوب اکولـوژ   يسازگار يزنده بمانند دارا یانتخاب يفشارها طیقادرند در شرا

اطالعـات در مـورد   ). Nkoa et al. 2015(شـوند یکنتـرل مـ  سخت تیریهستند که در مد

 در بـرنج  هـرز  علف ايه هرز، ترکیب، فراوانی، اهمیت و رتبه گونه حضور یا عدم حضور علف

 .Begum et al(هاي هـرز بـا میـانگین عملکـرد دارد      مدیریتی علفبستگی به راهبردهاي 

ترین اقـدام در مـدیریت   هاي هرز مزارع برنج کشور به عنوان اساسیشناسایی علف).2005

هـا   سرخس ها، نبرگان، جگ برگان، پهن باریک. شودهاي هرز این محصول محسوب میعلف

گزارشـاتی بیـانگر تغییـر فلـور و     . باشـند هاي هرز مزارع برنج گیالن می ها از علف و جلبک

، )2غالفـی (واش  ، سـل )١سـوروف هوشـمند  (بـرنج   هاي جدید همانند سوروف پیدایش گونه

یعقـوبی و  (داده شـده اسـت    )1تزك، بوریـا (دریایی ، و پیزر)3دار آبی گره بارهنگ(گوشاب 

                                                                                                                        
1 

Echinochloa oryzoides
2 

Monochoria vaginalis
3 

Potamogeton nodosus
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هـاي   علـف داشتن اطالعات در مورد تغییرات مکـانی   ).1392؛ مظفریان، 1389همکاران، 

هـدف  .هاي هرز خواهد داشـت  هاي مدیریت علفهرز نقش مهمی در افزایش کارآیی روش

هاي هـرز و تعیـین غالبیـت    از این تحقیق نیز شناسایی تکمیلی، تهیه نقشه پراکنش علف

هاي هرز مزارع برنج استان گیالن در طول دوره رشد برنج و پـس از  هاي مختلف علفگونه

  . ها بود ابی مدیریت آنبرداشت به منظور ارزی

    هاي زراعیهاي هرز در اکوسیستممدیریت علف - 1-5

منظور کاهش ازدیاد بانـک بـذر،    هاي هرز یعنی از کلیه امکانات موجود به مدیریت علف

هاي هرز سبزشده با گیاه  رساندن رقابت علف هاي هرز و به حداقل جلوگیري از رویش علف

در افـزایش تولیـد و در    مـؤثر تواند گـامی   هاي هرز می مدیریت علف. زراعی استفاده گردد

 .نتیجه حفظ پتانسیل واقعی عملکرد محصوالت زراعی و در نهایـت افـزایش تولیـد باشـد    

هرز  ساله وزارت کشاورزي و منابع طبیعی، داشتن یک برنامه مدیریت علف 5طبق بررسی 

 Ministry of Agricalture(آید  یک استراتژي کلیدي در افزایش تولید برنج به حساب می

and Forests., 2014 .(شـدید نـوع    تـأثیر هاي هرز در یک مزرعه بـرنج تحـت    جامعه علف

زمـان تغییـرات   تغییر عملیات زراعی در . شود عملیات و اقداماتی است که در آن انجام می

). Martin, 2017(بیشـتري دارد   تـأثیر هاي هـرز در بـرنج   آب و هوایی روي مدیریت علف

هرز از نظر میزان خسارت وارده بر گیاه زراعی و مشـکالتی کـه در مـدیریت     هاي علف ونهگ

). Libeman et al. 2001(کنند، متفـاوت هسـتند    گیاه زراعی و عملیات برداشت ایجاد می

نمـودن الگـوي    هـاي هـرز ضـمن مشـخص    شناخت و آگاهی از نیازهاي اکولـوژیکی علـف  

تـا بـا تغییـر در شـرایط محیطـی موجـود کنتـرل         کندها در منطقه کمک می پراکنش آن

هـاي هـرز یکـی از عوامـل اصـلی       نیازهاي اکولوژیکی متفاوت علـف . تر حاصل گرددراحت

هـاي  هاي نوین مـدیریت علـف  هاست که امروزه در سیستم اي آناي و منطقهپراکنش لکه

یـا منطقـه دیـده     هرز در نقاطی از مزرعهدر واقع هر گونه از علف. هرز اهمیت زیادي دارد

بنـابراین شـناخت و آگـاهی از    . شود که نیازهاي اکولوژیکی آن در آن نقطه فراهم شودمی

. نمایدهاي هرز میهاي پراکنش علفاین نیازهاي اکولوژیکی کمک زیادي در تفسیر نقشه

هـا قابـل    وان بعضی از شرایط محیطی را تغییر داد، اما بسیاري از آنت از طرفی اگرچه نمی

تغییر اسیدیته . هاي هرز آن منطقه را تغییر دادتوان علفها می غییر هستند و با تغییر آنت

. هـرز را تغییـر دهـد   اي علفخاك و یا عناصر غذایی آن نیز می تواند تراکم و ترکیب گونه

                                                                                                                        
4 

Scirpus maritimus (Bolboschoenus maritimus)
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رویه کودهاي شیمیایی و تجمع بعضی از عناصر غذایی در خاك یکی از عوامـل  مصرف بی

فضا از عوامل مهم در رقابت گیاه زراعی با . هرز است هاي علفوع گونهاصلی گسترش و شی

هاي هـرز دارد   ، مدت و کیفیت نور نقش مهمی در پراکنش علفشدت. است هاي هرزعلف

وابسته به آب فصلی بـوده  در برنج هاي هرز  مدیریت علف). 1390، آباد محمددوست چمن(

هـرز اسـتفاده    شان در کنترل رشد علـف  مزارعبه دلیل اینکه کشاورزان از آب براي غرقاب 

بـا  . برگان خواهـد شـد   برگان و پهن هاي هرز باریکتوقف غرقاب باعث رشد علف. کنند می

نقـش  هاي هـرز مـزارع بـرنج آبـزي هسـتند، مـدیریت آب        توجه به اینکه بسیاري از علف

,Oderoand Rainbolt(هاي هرز مزارع برنج دارد کلیدي در مبارزه با علف غرقـاب  ). 2014

شود که اکسـیژن کـافی بـراي     دارد و باعث می تأثیرهاي هرز  زنی بذر علف م روي جوانهدائ

روش فیزیکـی نقـش   . زنی با محدودیت مواجه گـردد  زنی وجود نداشته باشد و جوانه جوانه

دسـتی یـک   وجـین . کنـد  هاي هرز در بسیاري از نقاط بازي مـی  مهمی را در مدیریت علف

دسـتی   در وجـین  ).Tang et al. 2014(هـاي هـرز اسـت     راي کنتـرل علـف  روش غالـب بـ  

کن شدن، در البالي گـل و الي مـدفون و لگـدمال شـده یـا در       هاي هرز ضمن ریشه علف

 .شـود  و گوشاب از مزرعه خـارج مـی  ) ١ارزن باتالقی دوطرفی(مواردي مانند بندواش آبزي 

یتی مختلـف بـراي کـاهش جمعیـت     هاي هرز کاربرد ابزارهاي مـدیر  مدیریت تلفیقی علف

هاي هرز با یک سطح قابل قبول براي حفظ کیفیت عادات رشـدي محصـول زراعـی،     علف

ترکیب عملیات مدیریتی فیزیکی، زراعی و شیمیایی بـراي  . آب و منابع طبیعی دیگر است

هـاي هـرز در بـرنج     مدیریت تلفیقی علف. گیرد هاي هرز مورد استفاده قرار می کنترل علف

هاي هرز از آب آبیاري،  لفجلوگیري از آلودگی ع(هاي مختلف از جمله پیشگیري  روشبه 

زمـین در روش غرقـابی بـرنج    سـازي  ، آماده)یز، بوجاري بذر و خزانه نشاء مکانیزهخاك تم

خرابـی و   زنـی، گـل   شـله (هاي پـاییزه و بهـاره، تیلـرزدن در مرحلـه پادلینـگ       شامل شخم

و  )زنـی  هـاي هـرز در حـال جوانـه     بردن علفخاك و از بینزدن کردن زمین و برهمآبگل

 15تـا   10غرقـاب مزرعـه بـرنج بـا عمـق آب      (، مـدیریت آب  کشی و تسطیح عملیات ماله

، ، وجـین دسـتی  )هـاي دیگـر   برخـی گونـه   و ٢هـاي سـوروف   متر براي کنترل گونـه  سانتی

شـود   رز استفاده مـی هاي ه همراه موتور یا بدون موتور براي کنترل علف(هاي دوار  کن علف

، اسـتفاده  )شوند مناسب است ها سبز می هاي هرز چندساله که دیرتر از یکساله و براي علف

هاي هرز داشـته باشـند، شـخم     پذیري باالتري به علف از نشاءهاي بزرگتر که قدرت رقابت

                                                                                                                        
1 

Paspalum distichum
1 

Echinochloa crus-galli
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هـاي   این عمل باعث از بین رفـتن علـف  (مزرعه در پاییز و زمستان و خارج از فصل زراعی 

هاي زیرزمینی بـه سـطح زمـین و قرارگـرفتن در معـرض       رز چندساله در اثر آوردن اندامه

کـاهش  (، کشـت مجـدد، تنـاوب زراعـی، روش شـیمیایی      )سرما و خشکی هواي زمستانه

استفاده (، روش بیولوژیکی )هاي هرز در مزارع بزرگ تر علف هزینه کارگري، مدیریت آسان

شود کـه نتیجـه بکـارگیري سیسـتم      انجام می) ، اردكزا، غاز هاي بیماري از حشرات، قارچ

مدیریت تلفیقی امنیت و سـالمتی انسـان، محصـوالت زراعـی و محـیط زیسـت را شـامل        

  ). Mubeen et al. 2014؛ ;1389Shibayama, 1994یعقوبی و همکاران، (شود  می

 بهداشت زراعی در طول و خصوصاً آخر فصل رشد از اهمیت بسـزایی در افـزایش بانـک   

هـاي هـرز آخـر فصـل غافـل شـده و       معموالً کشاورزان از کنترل علف. بذر برخوردار است

هاي هرزي که در آخر فصـل رشـد   علف. دارندجلوگیري از تولید بذر را از نظر دور نگه می

هـاي هـرز را   هاي هرز خاك را مجدداً پر کرده و آلودگی بـه علـف  کنند، بانک بذر علفمی

هـرز نسـبت بـه    شـدن علـف  مچون رقابت گیاه زراعی، زمان سبزه عواملی. کننددائمی می

ـ   .ثیرگذارندو زمان فصل کشت روي بازگشت بذر تأگیاه زراعی   یاطالعات مربوط بـه فراوان

مهـم اسـت،    اریهـرز بسـ   علـف  ییایپو ییشناسا يهرز برا بذرها در بانک بذر علف بیو ترک

سودمند و  اریبس ندهیهرز در آ علفتیجمع ینیب شیپ ياستفاده از بانک بذر برا نیهمچن

 هـرز بعـد از برداشـت تـأثیر     يهـا  علف تیریمد). Ball and Miller, 1989(است  تیبااهم

هـرز در زمـان حضـور محصـول      يها هرز و کنترل علف علف تیجمع ییایپو يرو میمستق

ننـد  زده و رشد کجوانه توانندیهرز م يها علف یبعد از برداشت محصول زراع. دارد یزراع

Rodenburg(کننـد   جـاد یرو اشیهـرز در فصـل پـ   علـف  یتیریکه باعث مشکالت مـد  et 

al.2011 .(هـرز شـده، کمـک بـه     باعث کاهش فشار علـف  پس از برداشتهرز کنترل علف

 اتیـ در ارتبـاط بـا عمل   هـا  نـه یکش و کـاهش هز  هرز مقاوم به علفعلف يها گونه تیریمد

Ball(شودیفصل رشد بعد م يبرا یزراع and Miller, 1989(.  

و  1هاي مورد استفاده در کشـاورزي دقیـق، سیسـتم رهیـاب جهـانی      یکی از تکنولوژي

اسـتفاده از  . المللی اسـت  اس داراي استفاده بین پی جی. است 2سیستم اطالعات جغرافیایی

 Shanward et al. 2002; Pimsen(آن آسان و در شرایط مختلف آب و هوایی کاربرد دارد 

et al. 2011 .(یـابی   اس با مکان آي هرز از طریق استفاده از جی بیشترین مطالعات علم علف

                                                                                                                        
1

Global Positioning System(GPS)
2

Geographic Information System(GIS)
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کشـاورزي دقیـق یـک    . هـا اسـت   هـاي آن  هرز و جمعیـت  هاي خاص علف جغرافیایی گونه

در کشـاورزي  . سیستم مدیریت زراعی هوشمند است که به نیازهاي گیاه زراعی توجه دارد

هـا در هـر نقطـه اهمیـت      هاي هـرز و تـراکم آن   لفدقیق تعیین الگوي پراکنش و توزیع ع

هـاي   هاي الزم از الگـوي پـراکنش علـف    بنابراین، قبل از هر اقدامی باید نقشه. زیادي دارد

جهـانی و  یـاب  ها با استفاده از سیستم موقعیت تهیه این نقشه. ها تهیه شود هرز و تراکم آن

ــدي ا. شــود اطالعــات جغرافیــایی انجــام مــی  ســتمسی ــین توانمن ســتفاده از ســامانه تعی

هاي هرز به  یاب جهانی به عنوان یک ابزار کارآمد براي تخمین نقاط آلوده به علف موقعیت

پـس از تهیـه    .)Lass and Callhan, 1993; Wilson et al. 1993(اثبـات رسـیده اسـت    

وع کنترل الزم از جمله ن ههاي هرز برنام شدن نقاط آلوده به علفهاي الزم و مشخص نقشه

کش، نوع، مقدار و زمان کاربرد کودهاي شیمیایی و یا تراکم مناسـب کاشـت    و مقدار علف

کـه   یقـات یتحق يهـا کیتکن نیترازمحبوب).1390، آباد محمددوست چمن(شود  انجام می

. اطالعـات جغرافیـایی اسـت    سـتم سیشـده،   يریهـرز بکـارگ   يهـا توسط دانشمندان علف

صـحیح و   اطالعـات  قیـ اسـت کـه از طر   ییایـ مختصـات جغراف  سـتم یس کاس یـ  آي جی

 يهـا  تنـوع گونـه   ع،یـ توز ،یفراوانـ  ،تیـ ، نقشـه غالب اس پـی  جـی قیاز طر آمدهبدستدرست

 نیـی مهـاجم وجـود دارنـد را تع    يهـا  کـه گونـه   ییرهایمسـ  ایو  زنی ، زمان جوانههرزعلف

بـراي  این سیستم ). Main etal. 2004; Memon et al. 2011; Wellala et al. 2000(کند

هاي هرزي در منطقه وجود دارند و نسـبت بـین    تجزیه و آنالیز سواالتی چون چه نوع علف

شان با فاکتورهـاي آب و هـوایی، محـیط و مـدیریتی چگونـه       پراکنش و غالبیت و فراوانی

هـرز در پـراکنش    توانند بـه علـم علـف    می 1اس آي است از طریق ابزارهایی مانند آرك جی

اســتفاده . هــاي جغرافیــایی کمــک کننــد الســتر و آنــالیز نســبتجغرافیــایی، الگوهــاي ک

هـرز، پـراکنش، غالبیـت،     هاي آنالیز مانند حضور و عدم حضور علف اس در نسبت آي ازجی

 .Shanward et al(شود  فراوانی، شرایط آبی و غیرآبی و در نهایت در فهم بهتر استفاده می

2002;Nkoaet al. 2015.( روي مدیریت منابع باعث بهبـود در   تأثیرتواند با  اس می آي جی

با توجه به اهمیت برنج در گیالن ). Khairi et al. 2010(ایجاد روند کشاورزي دقیق گردد 

هـاي هـرز ایـن محصـول،      و به دلیل عدم اطالعات اولیـه و پایـه در مـورد وضـعیت علـف     

هـرز   هاي علـف هاي تنوع و نقشه پراکنش گونه هاي هرز، تعیین شاخص شناسایی فلور علف

هاي هرز در این زراعت مهم دسـت   هاي مدیریت علف به اطالعات مهمی براي بهبود روش

                                                                                                                        
3
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  .خواهیم یافت

  

  

  

  





  

  تحقیق روش -3

  

  موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجراي آزمایش-2-1

بررسی تنوع، پـراکنش و میـزان آلـودگی    به منظور  استان گیالنتحقیق در مزارع برنج 

در طول (سال به مدت سه 1395تا  1393هاي هرز شالیزارهاي استان گیالن از سال  علف

هـاي شـمالی   استان گیالن یکـی از اسـتان  . اجرا شد) دوره رشد برنج و پس از برداشت آن

درجـه و  36این اسـتان در  . )1-2شکل (باشدکیلومتر مربع می 14044کشور با مساحت 

درجـه و   50دقیقه تـا   53درجه و  48عرض شمالی و  دقیقه 27درجه و  38دقیقه تا  34

. )1-2جـدول  ()1394محمـدي،  (النهار قرار گرفتـه اسـت  دقیقه طول شرقی از نصف 34

ثیر متقابـل ایـن دو پدیـده    أَارتفاعات البـرز و دریـاي خـزر و تـ     استقرار استان گیالن بین

جـب پیـدایش یکـی از    مو جغرافیایی بر یکدیگر و بازتـاب آن بـر شـرایط اقلیمـی اسـتان،     

هوایی ایران در منطقه گیالن گردیده اسـت کـه ویژگـی بـارز آن      و ترین شرایط آب شاخص

بـه سـبب   . پوشـش گیـاهی انبـوه و اسـتانی برخـوردار اسـت       بارندگی زیاد، دماي معتدل،

موقعیت استان گیالن در بین ارتفاعات البرز و منبع رطوبتی دریاي خـزر و برخـورداري از   

 نیشـب و روز و بـ   نیدارد و نوسـان دمـا بـ    یمی معتدل خـزري حالـت متعـادل   رژیم اقلی

به همین جهت تعداد روزهاي یخبندان در شهرهاي استان . ستین ادیزمستان و تابستان ز

 النیاسـتان گـ  .هـاي کشـور در حـد نـازلی قـرار دارد      گیالن نسبت بـه بسـیاري از اسـتان   

خـزر   يایـ در ینطقه از سواحل جنـوب م نیتر مرطوب نیاستان کشور و همچن نیتر مرطوب

متـر، میـانگین دمـا و رطوبـت سـالیانه بـه        میلی 1300میانگین بارندگی سالیانه  .باشدیم

  .)1396هواشناسی گیالن،  ه کلادار(باشد درصد می 80گراد و  درجه سانتی 16ترتیب 

روش تحقیق -2



  

  

  

  

  

  

هاي استان گیالنطول و عرض جغرافیایی شهرستانمحدوده  - 1- 2جدول 

عرض شمالیطول شرقی

حداکثرحداقلحداکثرحداقل

درجهدقیقهدرجهدقیقهدرجهدقیقهدرجهدقیقه

3248365033362738کل استان

3448534815382738آستارا

4649115011372837اشرفیهآستانه

05017504836837املش

1149414923373437بندرانزلی

324834933371638تالش

274955491372737رشت

4048134925374037رضوانشهر

11495503336737رودبار

650375038361237رودسر

434995041361137سیاهکل

1049324957361837شفت

349314915373037سراصومعه

524827491371737فومن

454913505372337الهیجان

5549165056361937لنگرود

4348114915372937ماسال

)ان گیالناست -ایران(منطقه مورد آزمایش  - 1- 2شکل 
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ارایـه   2-2هاي مناطق مختلف استان گیالن درجـدول   خصوصیات فیزیوشیمیایی خاك

بـرنج گـیالن   درصـد مـزارع    90ها میزان شوري در بـیش از   بر اساس این داده. شده است

هاي  خاك 11باشد که در این ارتباط هدایت الکتریکی کمتر از حد مجاز براي برنجکاري می

اکثر مناطق برنجکاري گیالن  ١٢اسیدیته خاك. متر است بر زیمنس  دسی 2کمتر از  گیالن

 2/0درصد از مزارع برنج گیالن داراي نیتـروژن کـل کمتـر از     45حدود . است 7تا  6بین 

اسـت کـه    3/0درصد اراضی برنجکاري داراي نیتـروژن کـل    10کمتر از . شندبا درصد می

ن کـه داراي فسـفر   در بسیاري از منـاطق گـیال  . داراي مقدار نیتروژن در حد مناسب است

بسیاري از مناطق . گرم بر کیلوگرم است نیاز به مصرف کود فسفاته استمیلی 12کمتر از 

بیشـترین درصـد   . داراي فسفر کمی هسـتند  سیاهکل، رودبار، شفت و برخی مناطق رشت

شـدن   از عوامل مهم در کمبود پتاسیم شسـته . است) رشت(رس در قسمت مرکزي گیالن 

  .توسط باران است که در بسیاري مناطق پرباران این کمبود مشهود است
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Potential of hydrogen
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Abstract
Research Aim: The effectiveness of weed management methods is as much as 
we know about the density and composition of field weeds. This research was 
also conducted to identify and determine the dominance of weeds of rice 
farms with respect to different climatic, climatic and management conditions 
with GPS and GIS systems during a three-year period (2014 to 2016) during 
the growing season in 481 farms and after harvesting of rice in 255 Guilan 
field was conducted.
Research method: Sampling was performed randomly using a systematic 
method according to W pattern. In addition to the number of weed species 
(weed species richness) and weed density in each area, abundance, 
uniformity, mean density, Shannon-Wiener, Simpson diversity index and 
pattern of coverage were determined in each region.
Findings: Based on the results, 66 weed species were identified belonging to 
29 plant families. Among the species weed species, Yellow nutsedge and 
knotgrass had the highest densities of 9 and 8 plants/m2, respectively. 
Barnyardgrass and annual  were later species that had a density of more than 5 
plants/m2. In the regions of Astane-Sharifiyeh, Amlash, Anzali, Rasht, 
Rudsar, Siahkal, Fouman, Lahijan and Langroud, barnyardgrass had the 
highest index among 66 identified species. Common Water-plantain in the 
regions of Astara and Rezvanshahr, Knotgrass in Shaft, Talesh, Masal and 
nutsedge in the region of Sowmesara, had the highest dominance index in the 
province. The Shannon-Weiner and Simpson index in Talesh region were the 
highest with 2.85 and 0.92, respectively, and in Rudbar, respectively, was 
1.97 and 0.75, respectively. Species of barnyardgrass, saltmarsh bulrush, 
arrowhead, sessile joyweed and nutsedge had the highest elevations in rice 
during growth period than other species.
Conclusion:Given the presence of weeds in a region, it is possible to decide on 
their control methods and plan; otherwise, the application of different control 
methods will not have the desired effects, and on the other hand, inadvertently 
contaminated in the chemical control of the environment, and even a number 
of weeds Weeds will also be resistant to herbicides. Therefore, regular weed 
monitoring will improve the status of the existing GIS technology.

Keywords:Rice, Weed, Identification, Species diversity, Planning, Sustainable 
agriculture.
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