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Azolla filiculoidesهاي گونه: هدف Lamarck  وAzolla pinnata R. Brown)Azollacae ( در دنیـا بـوده  دو گونه علف هرز مهاجم مهم 

یک گونه نیمه آبزي بـا عـادت    .Cataclysta lemnata L (Crambidae)پره شب. د هر دوگونه در ایران وجود دارندو بر اساس شواهد موجو

 هاي باالي این گونه براي اولین بار در دنیا در حـال فعالیـت روي   هاي به عمل آمده در شمال ایران، جمعیت النه سازي است و در بررسی

ر شـمال کشـور   پره در کنتـرل بیولوژیـک هـردو گونـه آزوال د     هدف از بررسی حاضر ارزیابی امکان کاربرد این شب. اند آزوال مشاهده شده

  . باشد می

هـاي مربـوط بـه خـانواده      این حشـره روي بسـیاري از گیاهـان آبـزي در دنیـا گـزارش شـده اماگونـه         در منابع:شناسی پژوهش روش

Lemnaceae)به منظور بررسی امکان کاربرد این حشـره بـراي کنتـرل    .شوند پره شناخته می هاي اصلی این شب میزبان) هاي آبی عدسک

شناسی حشره روي آزوال و عدسک آبی، دامنه میزبـانی و تـرجیح میزبـانی حشـره در شـالیزار و میـزان کـارآیی و تغییـرات          تآزوال، زیس

  . جمعیت سالیانه الروها و حشرات بالغ در محیط مورد بررسی قرار گرفت

درصـد   61-15درصد و روي عدسک آبی  84-41نشان داد که درصد بقاي حشره روي آزوال  C. lemnataشناسی  بررسی زیست: ها یافته

کمتـرین  و  بیشـترین روز 08/31و  17/39به ترتیب بـا  L. minorو  A. pinnataدر شرایط آزمایشگاهی الروهاي پرورش یافته روي . است

و  بیشـترین . تخم به ازاي هر ماده بود 82/433و  71/234ترتیب میانگین زادآروي روي آزوال و عدسک آبی به . طول دوره رشد را داشتند

. بـود  L. minorو  A. pinnataگرم به ترتیب مربوط به الروهاي فعال روي  میلی 64/1و  11/3مقدار مصرف غذاي روزانه به مقدار  کمترین

بود  الرو بر متر مربع1و  254رو در واحد سطح حداکثر و حداقل تعداد ال. درصد بود 10-0میانگین بقا روي گیاهان مختلف بررسی شده 

  . اسفند و مهر ثبت شد هاي که به ترتیب در ماه

تواند به عنوان یک عامل کنتـرل بیولوژیـک بـراي     می C. lemnataپره  که شب نشان دادنتایج بدست آمده از بررسی حاضر :گیري نتیجه

خوبی با تغذیه از آزوال سازگار شده اما در مسیر این سازگاري طـول دوره رشـدي    این حشره به. آزوال در استان گیالن در نظر گرفته شود

بررسـی  . با این وجود این تغییرات سبب افزایش کارآیی حشره در کنترل آزوال شده است. افزایش یافته و میزان زادآوري کمتر شده است

توانـد در صـورت    فاژ نیست بلکـه مـی   شود یک گونه پلی ور میخالف آنچه که تصبرپره  دامنه میزبانی حشره نیز مشخص کرد که این شب

خسـارت  خواري روي برخی از گیاهان آبزي بقاي خود را حفظ کند اما توانایی ایجاد  هاي اصلی به صورت پوسیده عدم دسترسی به میزبان

اما در شرایط کنونی به دالیل نامشـخص ایـن    ،باشد گذاري حشره روي عدسک آبی میاي و تخم ترجیح تغذیه .روي گیاهان سالم را ندارد

همچنین نتایج نشان داد که . شدید خواهد شد ومیر مرگنیست و حشره در صورت تغذیه از آن دچار مناسب این حشره تغذیه گیاه براي 

هاي تغییـرات   بررسی. است A. filiculoidesباشد بیشتر از گونه  که گونه غالب شالیزاراها میA. pinnataپره مذکور روي گونه  کارآیی شب

اي شدید بـراي   جمعیت فصلی و عملکرد حشره در شرایط آب و هوایی متفاوت نشان داده که تراکم جمعیت الروها در زمان فعالیت تغذیه

لـذا ایجـاد تـراکم    . پاکسازي سطح کافی نیست و همین امر هم سبب عدم موفقیت حشره در کنترل آزوال در شرایط کنـونی شـده اسـت   

تواند منجر به پاکسازي سـطح و کنتـرل کامـل آزوال     اي باالي الروي در محیط می ناسب با تکثیر و رهاسازي الرو در زمان فعالیت تغذیهم

توانـد   طول دوره کشت محدود است با توجه به سرعت بیشتر فعالیت الروها در بهار، رهاسازي بهاره می این کهدر مزارع با توجه به . گردد

کمتـر،   فعالیـت  آزوال به طور دائمی در تاالب وجود دارد با توجه به سـرعت  این کهها با توجه به  اما در تاالب. ی داشته باشدنتیجه مطلوب

با این وجود با توجه بـه  . تر خواهد بود تر بودن فعالیت الروها در رهاسازي پاییزه، رهاسازي پاییزه مطلوبطول دوره فعالیت بیشتر و منظم

بیشتري جهت تعیین تراکم مناسب و تکثیـر انبـوه حشـره     اي آزمایشگاهی و مزرعهمانی موجود در این بررسی، مطالعات هاي ز محدودیت

  .تواند به عنوان یک مرجع در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد می این بررسی ومورد نیاز است

  گیالناستان پره آبزي، کنترل بیولوژیک، ،شالیزار، تاالب،  آزوال، شب:هاي کلیدي واژه



  مقدمه - 1-1

برنج در بین غالت اهمیت بسیاري دارد و پس از گندم دومین محصول پرمصرف در 

سراسر دنیا و پس از چغندر قند و ذرت سومین محصول داراي بیشترین میزان تولید در 

درصد برنج تولیدي  95حدود . شود محسوب می) 2014میلیون تن در سال  5/741(دنیا 

و بیش از نیمی از شود  کشت و مصرف می در سراسر دنیا در کشورهاي درحال توسعه

درصد آنها در قاره آسیا  90کنند که حدود  افراد ساکن در کره زمین از برنج تغذیه می

در ایران نیز برنج یکی از . )2017آمارنامه سازمان خوارو بار ملل متحد، (ساکن هستند

مردم ایران از برنج هاي غذایی بسیاري از  غالت مهم محسوب شده و حداقل یکی از وعده

مناطق اصلی کشت برنج در ایران به ترتیب استانهاي مازندران، گیالن و . شود تامین می

هاي شمالی حیاتی  به این ترتیب نقش برنج در اقتصاد و اشتغال استان. گلستان هستند

  .)1394؛ پاداشت و همکاران، 1390یعقوبی ، (است

زاي زنده و غیر زنده متعددي وجود  مل تنشدر تولید برنج مانند اغلب محصوالت عوا

زاي مهم در تولید این محصول محسوب  هاي هرز یکی از عوامل زنده تنش دارد که علف

. اند هاي هرز همواره یکی از مهمترین موانع در تولید برنج بوده در واقع علف. شوند می

Azolla(سرخس آبزي آزوال  spp. (Azollaceaeبه  هجري 60ي  هبراي اولین بار در ده

با توجه به نقش این . عنوان عامل تقویت کننده برنج در شالیزار به ایران آورده شد

این گونه از سوي موسسه جهانی تحقیقات برنج  ،سرخس آبزي در تثبیت نیتروژن

)IRRIاما عدم مدیریت . است به عنوان گیاهی مفید در کشت برنج محسوب شده) ١

هاي آبی  است که این سرخس آبزي زیستگاهها سبب شدهصحیح این گیاه در شالیزار

همچنین با افزایش تراکم و سطح فعالیت این . شمال کشور را مورد تهاجم قرار دهد

است به نحوي که امروزه در  سرخس آبزي به مرور مشکالتی در شالیزارها نیز ایجاد شده

هرز مهم در نظر  نوان یک علفبه ع ،مفید ي برخی از شالیزارها این گیاه به جاي یک گونه

مشکالت بیشتري ایجاد ي داراي زهکشی ضعیف ایجاد  آزوال در شالیزارها. شود گرفته می

در این مناطق به دلیل وجود شرایط مناسب، رشد آزوال بسیار سریع است به . کند می

 ي الیه. شود روز دو برابر می 10نحوي که در شرایط گیالن در خرداد ماه حجم آن هر 

شود سبب خم شدن و خفگی  ضخیم آزوال که به این ترتیب در سطح آب ایجاد می

عالوه بر این، در مصرف مواد معدنی . گردد هاي تازه کشت شده در این شالیزارها می نشا
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در این . کند به ویژه فسفر نیز با برنج رقابت کرده و گیاه را با کمبود مواد معدنی مواجه می

امروزه . تواند به حدي باشد که واکاري را در مزرعه ضروري نماید یمرحله، خسارت آزوال م

ترین عوامل تهدید و عامل تخریب  مهمتوان این سرخس آبزي را یکی از می

باغستانی و همکاران، (آورد ویژه تاالب انزلی به شمار  آبی شمال کشور، به هاي اکوسیستم

 1394Delnavaz & Azimi, 2009; Sadeghi؛ پاداشت و همکاران 1390؛ یعقوبی، 1384

et al., 2012a; 2012b; 2013a;2013b;(  

شود که در  در بسیاري از کشورهاي دنیا آزوال به عنوان یک گونه مهاجم شناخته می

با این وجود، با توجه به . هاي آبی را تخریب نماید تواند زیستگاه صورت عدم مدیریت می

تواند در صورت مدیریت  باشد و می دي نیز میاین که این سرخس آبی داري مزایاي متعد

مفید در نظر گرفته شود لذا اغلب مبارزه شیمیایی با آن  ي صحیح به عنوان یک گونه

هاي مکانیکی و اکولوژیکی و به ویژه کنترل بیولوژیک براي  شود بلکه از روش توصیه نمی

هرز در  این علفدر واقع کنترل بیولوژیک . شود این سرخس آبزي استفاده می کنترل

ترین موارد کنترل بیولوژیک  بسیاري از کشورها از جمله آفریقاي جنوبی یکی از موفق

هرز آبزي از  براي کنترل بیولوژیک این علف. شود گیاهان مهاجم در دنیا محسوب می

Stenopelmus rufinasusنوعی سرخرطومی آبزي به نام Gyllenhal  در سطح وسیع

با . )Winston et al., 2014(عملکرد بسیار موفقی در دنیا داشته استشود که  استفاده می

این وجود، این گونه از ایران گزارش نشده و تا چندي قبل هیچ اطالعاتی در مورد سایر 

هاي اخیر نشان داده هاي سال بررسی. هاي فعال روي آزوال در ایران نیز وجود نداشت گونه

کنون فعالیت آنها کنند که تا روي آزوال فعالیت می ایرانکه برخی از بالپولکدارن در  است 

ها  رسد برخی از این گونه به نظر می حالی کهدر  ،روي آزوال در دنیا گزارش نشده است

 ,.Farahpour et al؛1395فرحپور و همکاران (داراي تاثیر زیادي بر فعالیت آزوال هستند

ترین مرحله در  ي میزبانی که مهم هشناسی و دامن در این بررسی زیست. )2017 ;2016

هاي هرز  بررسی امکان کاربرد یک گونه به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک علف

. رفتها روي آزوال در ایران مورد بررسی قرار گ براي یکی از موثرترین گونه ،باشد می

به عمل روي آزوال  ،اي در مورد پراکنش و شدت تاثیر این گونه هاي اولیه همچنین بررسی

هاي تکمیلی مورد استفاده قرار گیرند تا در صورت مناسب بودن گونه در بررسی آمد

)Farahpour et al., 2017; 2018( .  

  کلیاتی در مورد برنج -2-1

  ي برنج تاریخچه کشت و خاستگاه اولیه -1-2-1



بسیاري از مناطق در  در است که) Poaceae(ي گرامینه  گیاهی زراعی از تیرهبرنج 

ي زراعی است  برنج داراي دو گونه. گیرد سراسر دنیا کشت شده و مورد استفاده قرار می

Oryza glaberrimaي  اغلب در آسیا و گونه Linnaeuse Oryza sativaي که گونه

Steudel ي سازمان خواروبار و کشاورزي ملل  آمارنامه(شود  اغلب در آفریقا کشت می

سال پیش باز  3500به بیش از  O. glaberrimaي  ي کشت گونه پیشینه). 2017، ٢متحد

ي رود نیجر که  قبل از میالد از جلگه 1500-800هاي  کشت این گونه در سده. گردد می

 .Oي  گونه). Maddox, 2006(است به سنگال گسترش یافت  ي این گونه زیستگاه اولیه

sativa ایندیکا اغلب در مناطق  ي  بوده که واریته ٤جاپونیکاو  ٣ي ایندیکا داراي دو واریته

بر اساس شواهد . شوند ي جاپونیکا اغلب در مناطق سردسیر کشت می گرمسیر و واریته

Oryza rufipogonي برنج وحشی  ژنتیکی هر دو واریته از گونه Griffiths اند  منشا گرفته

)Molina et al., 2011 .(ي  ونهي گ ي خاستگاه اولیه دربارهO. sativa  ،تردید وجود دارد

، ابتدا بر اساس اسناد ٥"موسسه جهانی تحقیقات برنج"اما برمبناي منابع موجود در 

ي نواحی غربی هند،  هاي هیمالیا که در برگیرنده هاي غربی رشته کوه تاریخی دامنه

ه عنوان باشد، ب سراسر میانمار، تایلند، الئوس، شمال ویتنام تا نواحی جنوبی چین می

هاي باستان  ، اما بررسی)Watabe, 1977(خاستگاه این گونه در نظر گرفته شده بود 

در چین براي اولین  ٦ي رود یانگتزه اي در حاشیه شناسی نشان داد که این گونه در دهکده

;Ting, 1961; Oka & Chang, 1962; Baki et al., 2000(بار اهلی شده است  Molina 

et al., 2011(. ي  ایران اولین شواهد کشت گونه درO. sativa ي  مربوط به دوره

اهلی سازي گیاهان در دنیاي  "در کتاب) 2000(٧هخامنشیان است و زوهاري و هوف

  . هاي شهر باستانی شوش نیز مشاهده است اند که این گونه در مقبره اشاره کرده "قدیم

مشخصات گیاهشناسی برنج -1-2-2

  ) :Smith & Dilday, 2003(برنج به شرح زیر است شناسی  مشخصات آرایه

Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Liliopsida
Order: Poales
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Family: Poaceae
Subfamily: Oryzoideas
Genus: Oryzae
Species: Oryzae sativa

وقانی خاك هاي ف هاي افشان و قوي که در الیه برنج گیاهی است یکساله با ریشه

 10اي شکل، توخالی و صاف بوده روي آن حدود  ي برنج استوانه ساقه. باشند پراکنده می

ي غالف برگ احاطه  ها معموالً به وسیله گره ها و میان این گره. گره وجود دارد 20تا 

هاي  هاي برنج رگبرگ برگ. کند پنجه تولید می 5تا  4ي برنج معموالً  هر بوته. شوند می

داشته و داراي غالف، پهنک، زبانک و گوشوارك هستند و به طور متناوب روي موازي 

برنج گیاهی . نشان داده شده است) 1-1(اجزاي اصلی برنج در شکل . ساقه قرار دارند

گلدهی در . افشانی آن بین صفر تا سه درصد است است خودگشن که میزان دگرگرده

  . شود انجام میروزه  10تا  7ي هاي یک خوشه طی یک دوره گل

  
از  برگرفته(اجزاي اصلی برنج  - 1-1شکل

http://www.biochem.arizona.edu/classes/bioc462bhonorsprojects/462bhonors2000/mkapla

n/rice.html((  

  

  میزان مصرف، سطح زیر کشت، عملکرد و اهمیت اقتصادي برنج در جهان -1-2-3

ي پرمصرف در  برنج در بین غالت اهمیت بسیاري دارد و پس از گندم دومین دانه

قند و ذرت سومین محصول داراي بیشترین میزان تولید در غندرچسراسر دنیا و پس از 



درصد برنج تولیدي  95حدود . شود محسوب می) 2014میلیون تن در سال  5/741(دنیا 

و بیش از نیمی از شود  حال توسعه کشت و مصرف میدر سراسر دنیا در کشورهاي در

ي  درصد آنها در قاره 90د کنند که حدو ي زمین از برنج تغذیه می افراد ساکن در کره

براساس ). 2017ي سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد،  آمارنامه(آسیا ساکن هستند 

 20به طور متوسط حدود  2005جهانی تحقیقات برنج در سال  ي هاي موسسه آمارنامه

درصد کالري مصرفی مردم دنیا از برنج تامین شده است که سهم برنج در تامین کالري 

 1جدول (درصداز این مقدار است  31مردم آسیا بیشتر از متوسط جهانی و حدود 

الري مصرفی از برنج، صد تامین کدر 69و  71و کامبوج به ترتیب با بنگالدش ). پیوست

). پیوست 2جدول (اند  ي برنج در دنیا شناخته شده کننده اولین و دومین کشور مصرف

شود و هند و  ي برنج در دنیا شناخته می امروزه چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده

  ).پیوست 3جدول (اندونزي به ترتیب پس از آن قرار دارند 

  

  کشت، عملکرد و اهمیت اقتصادي برنج در ایرانمیزان مصرف، سطح زیر  -1-2-4

سازمان جهاد کشاورزي، ارائه شده در بانک اطالعات  94-93ي سال  بر اساس آمارنامه

 1393- 94هاي برنج در سال زراعی  کشت انواع واریتهسطح زیر زراعت جهاد کشاورزي،

درصد اراضی  5/30و استان گیالن  5/38هزار هکتار بود که استان مازندران  528حدود 

هاي اول و دوم قرار دارند و  شالیکاري کشور را به خود اختصاص داده و به ترتیب در رتبه

هاي خوزستان،  استان. درصد از سطح برداشت انواع برنج را دارا هستند 69مجموعاً 

هاي سوم تا پنجم  درصد برداشت در رتبه 8/4و  9/8، 1/10گلستان و فارس به ترتیب با 

درصد از اراضی شالیکاري کشور را به  93پنج استان مذکور جمعاً این  . گیرند قرار می

  ). 2-1شکل(اند  خود اختصاص داده

  



  
 برگرفته(1393- 94هاي کشور در سال زراعی  نمودار درصد توزیع محصول شلتوك در استان –2-1شکل

  )وزرات جهاد کشاورزي 93- 94ازجلد اول آمارنامه کشاورزي سال 

  

میلیون تن  1494،3/2-1393هاي  میزان تولید انواع مختلف برنج کشور در سال

درصد آن در گیالن تولید شده  48/26درصد آن در مازندران و  73/41برآورد شد که 

کیلوگرم در هکتار بوده که  6/4432متوسط عملکرد برنج کشور ). 3-1شکل(است 

کیلوگرم در هکتار به  7/2166و  2/5514هاي اصفهان و کردستان با عملکرد تولید  استان

با این وجود، میزان ). پیوست 4جدول (اند    ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را داشته

ي برنج بسیار پایین بوده و  تولید برنج در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي تولیدکننده

درصد  11حدود  2005در سال ). پیوست 3جدول (گیرد  ي شانزدهم قرار می در مرتبه

  ). پیوست 2جدول (کالري مصرفی مردم در ایران از برنج تامین شده است 

  



  
-94هاي کشور در سال زراعی  نمودار درصد توزیع میزان تولید محصول شلتوك در استان –3-1شکل

  )وزرات جهاد کشاورزي 93- 94ازجلد اول آمارنامه کشاورزي سال  برگرفته(1393

  

  ي تولید برنجها چالش -1-2-5

هاي اقلیمغیرزنده دروزندههاي تنشانواعبابرنجویژهبهوزراعیمحصوالتتولیدامروزه

هاي طی سالدرکهاست دادهنشانعلمیمستنداتوشواهدوباشد مواجه میمختلف

ي برنج  تولیدکنندهعمدهکشورهايدرعملکردمتوسطکاهشموجبعواملایناخیر

زا در رشد برنج  ي تنش هاي هرز از جمله عوامل زنده ها و علف آفات، بیماري. شده است

در میان عوامل . توانند میزان عملکرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند باشند که می می

غذائیموادوفضاآب،براي نور،زراعیگیاهباهاي هرز به دلیل رقابت زا، علف ي تنش زنده

هاي کانالانسدادخاك،سازي آمادهبراينیازموردزمانمدتافزایشمحصول،و کاهش

کیفیتجوندگان، کاهشونماتدهاحشرات،ها، بیماريي ثانویهمیزبانکشی، زهآبیاري و

دست و باال بودن هزینه بهآسیبودستیدر برداشتاختاللشده،برداشتمحصوالت

هاي با این وجود، بسیاري از علف. اشندمبارزه براي کشاورزان داراي اهمیت زیادي می ب

تغذیه درکهشوندشناختهمفیدگیاهیعنوانبهتوانند زراعت میاینکناردربرنجهرز

، بهبود حاصلخیزي خاك، کاهش فرسایش و ممانعت )آزوال(و ماهی ) سوروف و جگن(دام 

درآنهاآنکهدلیلبهگیرند، اما مورد استفاده قرار می) آزوال(هاي هرز  از رشد دیگر علف

شود، میانجامخاكساختمانتخریبوشخمدر آنهامداومبطورکهبرنج،کشتاراضی

یعقوبی، (شوند  میشناختههرز علفعنوانبهنمایند میتداخلبرنجتولیددرکرده ورشد

1390.(  



  هاي هرز برنج  علف - 1-3

درکهاند شدهگزارشبرنجهرزهاي علفعنوانبهدنیادرگونه1800حدودتاکنون

3000ارتفاعتادریاسطحازجنوبی،درجه35تادرجه شمالی45ازجغرافیائیهاي عرض

تاصحراهادرآبرفتی حاصلخیز،هاي خاكتادرشتبافتباشنیسبکهاي خاكمتري،

رغم  علی. یابند رویش میمیلیمتر4000تا750بارندگیمیزانباومرطوبگرممناطق

هاي هرز شالیزارها در سراسر دنیا تنها تعداد معدودي از  تعداد زیاد و تنوع قابل توجه علف

؛ 1390یعقوبی، (شود  ها داراي اهمیت اقتصادي بوده و با آنها در مزارع مبارزه می این گونه

)  ;1394Ampong-Nyarko & De Datta, 1991; Caton, 2010پاداشت و همکاران، 

برگ  گونه پهن 13امروزه هشت گونه جگن، دو گونه باریک برگ و ). یوستپ 5جدول (

یعقوبی، (شوند  ساز در اغلب شالیزارهاي دنیا محسوب می هرزهاي مشکل  مهمترین علف

1390 .(  

  )1394پاداشت و همکاران، (هاي هرز برنج در ایران روشهاي مبارزه با علف -1- 1-3

  ريیپیشگ - 1- 3-1- 1

هاي هرز برنج پیشگیري از ورود این گیاهان ناخواسته به  علف ترلکناولین نکته در 

این موارد عبارتند . باشد که در این راستا برخی موارد باید مورد توجه قرار گیرند مزارع می

  :از

  هاي هرز  استفاده از بذر کامال پاك و بوجاري شده و فاقد هرگونه بذور علف - 1

  احداث خزانه در محل مناسب  - 2

  هاي آبیاري هاي آبی و جوي پاکسازي کانال- 3

  هاي هرز در مزرعه جلوگیري از بذردهی علف - 4

  مدیریت زراعی - 2- 3-1- 1

هاي هرز در مزراع تاثیر داشته  تواند در تراکم علف انتخاب روش کشت مناسب می - 1

هاي هرز در کشت ماشینی به دلیل زیادتر بودن فاصله کشت و  عموما تراکم علف. باشد

هاي  همچنین در کشت مستقیم تراکم علف. هاي مورد استفاده بیشتر است تاهی نشاکو

به این ترتیب انتخاب روش کشت با توجه به شرایط . هرز بیشتر از کشت نشایی است

  .منطقه باید انجام شود

تواند در  هاي هرز نیز می استفاده از ارقام مناسب و داراي قدرت رقابت با علف - 2

  .هاي هرز در مزراع نقش داشته باشد فکاهش جمعیت عل

  ها سازي و تهیه زمینی مطلوب و تسطیح مناسب و شکستن کلوخهآماده- 3



  مدیریت صحیح آبیاري - 4

  کشت مناسب ي انتخاب فاصله - 5

  مدیریت مکانیکی  - 3- 3-1- 1

  کشت ي وجین در طول دوره - 1

هاي هرز جوانه زده  فاستفاده از کنویدور به منظور خرد کردن و زیر خاك کردن عل - 2

  . شود که در واقع نوعی وجین نیمه مکانیکی محسوب می

  )کشها استفاده از علف(شیمیایی  کنترل- 4- 3-1- 1

به  1347کش پروپانیل بود که در سال  کش اختصاصی برنج در ایران علف اولین علف

رب در فاصله هاي مولینیت، اگزادیازون، بوتاکلر و تیوبنکا کش ثبت رسید و پس از آن علف

؛ یعقوبی، 1386مسیحی، (براي برنج در ایران به ثبت رسیدند  1353تا  1349هاي  سال

ها در مزارع برنج به  کش به دلیل کارآیی باال و سهولت مصرف، استفاده از علف). 1390

سرعت گسترش یافت، به نحوي که امروزه تقریبا تمامی شالیکاران حداقل از یک 

کش به صورت مکمل در زراعت برنج استفاده  ها از دو علفدرصد آن 20کش و  علف

مقدار مصرف سموم مختلف در شالیزارهاي استان  4-1شکل ). 1390یعقوبی، (کنند  می

شود پس از  همانگونه که مشاهده می. دهد را نشان می 88-81گیالن در طول سالهاي 

  . اند بودهترین سموم زراعی در شالیزار ها پرمصرف کش ها، علف کش حشره

  

  
هاي  مستخرج از گزارش(88- 81مقدار مصرف سموم مختلف در شالیزارها در طول سالهاي  -4-1شکل

  )ها نهایی شهرستان

  



را نشان  1394تا  1369هاي  مقدار مصرف سموم مختلف در طول سال 5-1شکل 

شود صرف نظر از نوع محصول میزان مصرف  همانگونه که مشاهده می. دهد می

ها نیز بیشتر است که نشان  کش از میزان مصرف حشره 88- 81هاي  ها در سال کش علف

هاي هرز در کشت محصوالت مختلف در ایران در طول  ي میزان اهمیت علف دهنده

  .باشد ي مذکور می دوره

  
مستخرج از مرکز آمار سایت (2014- 1990مقدار مصرف سموم مختلف در ایران طی سالهاي  -5-1شکل

  ))FAOSTAT(اربار جهانی خو

  

  هاي هرز شالیزارها در ایران هاي علف مهمترین گونه-2- 1-2

که ) پیوست 5جدول (هرز از شالیزارها گزارش شده است  گونه علف 50درایران حدود 

گونه داراي  12شوند و تنها  ي مزارع محسوب می هرز حاشیه ها علف بسیاري از این گونه

هاي هرز در شالیزارها  درصد خسارت ناشی از فعالیت علف 90اهمیت بسیار زیادي بوده و

  :ها عبارتند از این گونه). 1390یعقوبی (گونه است  12مربوط به این 

Echinochloa crus-galliدو گونه سوروف - 1 Linnaeuse  وFritsch (oryzicola) 

(Arduino)E. oryzoides  و بندواشPaspalum distichum Linnaeuse  از باریک

ها برگ 

Cyperus difformisاویارسالم بذري  - 2 Linnaeuse و سه گونه پیزرScirpus 

mucronatus Linnaeuse  ،S. maritimes (Linnaeuse) Lye  وS .juncoides 

(Roxburgh) Lye ها از جگن  

Alisma plantago-aquaticaواش  قاشق - 3 Linnaeuse  تیرکمان آبی ،Sagittaria 



trifolia (sagitifolia) Linnaeuseواش  ، سلMonochoria vaginalis(Burm.f.) 

C.Presl ex Kunth واش  و روغنPotamogeton lucens (nodosus) Linnaeus  از

  ها  برگ پهن

  ها از سرخس LamarckAzollaهاي جنس  گونه- 4

در  LamarckAzollaهاي جنس  هاي فعال در شالیزارها تنها گونه از میان سرخس

فقطنهآزوال امروزه. شوند زا شناخته می هرز خسارت شالیزارهاي ایران به عنوان علف

هرز علفمهمترینآنرابتوانشایدبلکهباشد، میشالیزاردرزا خسارتسرخسمهمترین

زیستگاهتسخیروکشت برنجازقبلهرز علفاینرشدامرایندلیل.نامیدنیززراعتاین

برنج شده وي اولیهاستقراروتثبیتازمانعصورتایندرکهاست،نشاءکاريازقبلبرنج

ایني کنترل هزینهمزارعبرخیدر. را به همراه داردرشدکاهشوهاي برنج گیاهچهمرگ

دیگرتماماز کنترلبیشتریامشابهتنهاییبه)دستیروشبهآوري جمع(هرز علف

آزوال به گیاه ساقه برگی  .)1390یعقوبی، (است ها نهادهتأمیني هزینهوهرزهاي علف

این ساقه در سطح آب شناور . کند متر تجاوز نمی سانتی 4معروف است که طول آن از 

هاي کوچکی که داراي همپوشانی هستند بطور متناوب پوشیده شده و  بوده و بوسیله برگ

اصلی بوده که ریزوم نام دارد و این  ي این گیاه داراي یک ساقه. کنند آن را پنهان می

در بسیاري ). پیوست 1شکل (ها کوتاه و داراي انشعابات جانبی است  ساقه در اغلب گونه

آزوال در واقع به ) IRRI(جهانی برنج  ي از کشورها و بر اساس منابع موجود در موسسه

یت صحیح شود، بلکه با مدیر هرز واقعی در مزراع برنج محسوب نمی عنوان یک علف

درصد باال ببرد که این شیوه در چین و ویتنام که از تولید  185تواند تولید برنج را تا  می

پاداشت و (شوند نیز تجربه شده است  هاي بزرگ برنج در دنیا محسوب می کننده

  ). 1394همکاران، 

  

  کلیاتی در مورد آزوال  - 1-4

  ي شناسایی آزوال تاریخچه -1- 1-4

٨است که توسط پایگاه مرکز جهانی اطالعات بیوتکنولوژیکیآزوال سرخسی آبزي 

)NCBI) ( ي در تیره) 6-1شکلAzollaceae بندي شده است، اما برخی از منابع  رده

این سرخس را در ) 7-1شکل) (BLOD(٩هاي بارکد اطالعات زیستی مانند مرکز سیستم
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Azollaبندي جنس  راي ردههاي مختلفی ب شیوه. اند بندي کرده رده Salviniaceaeي تیره

spp. ١٠در دنیا ارایه شده که سایت فرهنگ جامع زیستی)eol (هاي  بندي اغلب رده

  . موجود براي این گونه را به طور کامل ارائه داده است

  
بندي ارایه شده در مرکز جهانی اطالعات بیوتکنولوژیکی  بندي آزوال بر اساس رده درخت رده -6-1شکل

  )eol: http://eol.org/pages/72876/names?all=1مستخرج از سایت (
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هاي بارکد اطالعات زیستی  بندي ارائه شده در مرکز سیستم بندي آزوال بر اساس رده درخت رده -7-1شکل

  ) :http://eol.org/pages/72876/names?all=1eolاج شده سایت استخر(

  

آوري شده  هاي جمع بر اساس نمونه ١١باپتیست المارك جنس آزوال اولین بار توسط ژان

ن کامرسو. توصیف شد 1783در سال  ١٢توسط فیلبرت کامرسون و دستیارش ژانه بارت

 ١٣که گیاهشناسی فرانسوي بود به همراه همکارش با همراهی در یکی از سفرهاي ماژالن

 ;Schiebinger, 2003(آوري کرده بود  به دور دنیا این گیاه را از آمریکاي جنوبی جمع

Carrapiço, 2010 .(به  ١٤بر اساس منابع قدیمی نام آزوال از ترکیب دو واژه یونانی آزو

اما ) Lumpkin, 1993(به معنی مردن ساخته شده است  ١٥معنی خشکی و اولیو

اي که توسط افراد بومی در آرژانتین و  عقیده دارد که این نام از کلمه) 2010(١٦کاراپیکو

ترین شواهد فسیلی مربوط به  قدیمی. گیرد اخذ شده است شیلی مورد استفاده قرار می

اما  ،)Martin, 1976(است شناسی  زمین ١٧کرتاسه ي این جنس مربوط به اواخر دوره

و داراي قدمت  هاي بعد از کرتاسه ایجاد شده هاي مختلف این جنس در دوران گونه

  ). Fowler, 1975(تاریخی کمتري هستند 

                                                                                                                        
11 Jean-Bapitiste Lamarck
12 Philibert Commerson & Jeanne Baret
13 Magellan
14 Azo
15 Ollyo
16 Carrapiço
17 Cretaceous



  مشخصات گیاهشناسی آزوال -2- 1-4

اي روي آب  گیاه آزوال مثلثی شکل یا چند وجهی است که به طور انفرادي یا توده

، تا A.pinnataهاي کوچک مانند  متر در گونه سانتی 1- 5/2یاه از قطر گ. شود شناور می

 ;Ridley, 1930(متغیر است  A. niloticaهاي بزرگ مانند  سانتیمتر یا بیشتر در گونه 15

Lumpkin & Plucknett, 1980 .(کند که  هاي فرعی را تولید می ریزوم اصلی گیاه ریزوم

در محل اتصال این انشعابات به ریزوم اصلی . شوند انشعابات جانبی به آنها متصل می

 ;Konar & Kapoor, 1972(هاي مقطعی وجود دارد که در رشد رویشی اهمیت دارند  الیه

Lumpkin & Pluncknet, 1980 .(2-6/0هاي کوتیکولی به صورت فراهم به قطر  برگ 

دار و یک ي رویی ضخیم و هوا متر، متناوب و بدون دمبرگ بوده و داراي یک الیه میلی

 ;Lumpkin, 1993(ي زیرین نازك و شناوري هستند که اندکی بزرگتر است  الیه

Carrapiço, 2010 .(ها داراي  ي رویی به جز حاشیه ي برآمده هاي الیه تمام قسمت

هاي  هایی وجود دارد که محتوي باکتري در همین الیه محفظه. باشد کلروفیل می

  ).8-1شکل(همزیست هستند 

  

  
باشد  می A. azollaeهاي همزیست  هاي موجود در برگهاي آزوال که محل تجمع باکتري حفره -8- 1شکل

  )2010از کاراپیو،  برگرفته(



Anabaena azollaeي  هاي گونه  ها از سیانوباکتري این باکتري Moore  از خانواده

Nostocaceae باشد یها یکی از مشخصات بارز آزوال م بوده و وجود این همزیست .

هاي  باشد که در محیط هاي آزادزي نیز می هاي متعلق به این جنس داراي گونه باکتري

اغلب به صورت همزیست با آزوال یافت  A. azollaeي  کنند، اما گونه مختلف فعالیت می

  ). پیوست 3و  2هاي  شکل(شود  می

  روش تولید مثل آزوال -3- 1-4

در . شود روش جنسی و غیر جنسی تکثیر میآزوال یک گیاه یک پایه است که به دو 

هاي جدید با  شود پایه روش تولید مثل غیر جنسی که نوعی روش رویشی محسوب می

هاي مقطعی در  معموال محل قطع الیه. شوند ي اصلی ایجاد می قطعه قطعه شدن پایه

Pluncknet, 1980; Carrapiço, 2010(هاي فرعی به ریزوم اصلی است محل اتصال شاخه

;Lumpkin & .(  

هاي جنسی  شود که گامت تشکیل می ١٩و میکروسپور ١٨در تولید مثل جنسی مگاسپور

تولید مثل جنسی در . مگاسپور گامت ماده و میکروسپور گامت نر است. آیند به شمار می

رسد که تحت تاثیر عوامل محیطی  شود و به نظر می ي نادر محسوب می آزوال یک پدیده

  ). Konar & Kapoor, 1974; Ashton, 1974; Carrapiço, 2010(قرار داشته باشد 
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Abstract
Research Aim: Azolla filiculoides Lamarck and Azolla pinnata R. Brown have been reported as two 
most important invasive Azolla spp. aquatic ferns worldwide and it there is evidence that both species 
exist in Iran. Azolla spp. Cataclysta lemnata is an aquatic moth with shelter making behavior and 
during some surveys in northern region of Iran, high density populations of this moth found on water 
fern (Azolla spp.: Azolaceae). The possibility of use of this moth for biological control of both Azolla 
species in northern regions is the aim of recent research. 
Research method: This moth has been reported on many aquatic plants but Lemnaceae(duckweeds) 
are known as main host plant of this moth. In order to evaluate possibility of use of this moth for 
biological control of water fern, biology of the moth on water fern and duckweed, host range and 
host preference in paddy fields, efficacy and seasonal changes in adults and larvae population density 
were studied. 
Findings: Study of C. lemnata biology showed that the percentages of survival on Azolla spp. were 
41-84 and on duckweeds were 61- 15%. Under laboratory conditions, larvae that reared on A. 
pinnata and L. minor, with 39.17 and 31.08 days, had the highest and the lowest development time, 
respectively. The average fertility on Azolla spp. and duckweed were 234.71 and 433.82 eggs per 
female, respectively. The highest and lowest daily food consumption were 3.13 mg and 1.64 mg, 
which were measured for the larvae reared on A. pinnata and L. minor. The average survival rate on 
different plants was 0-10%. The maximum and minimum number of larvae per unit area was 254 and 
1 larvae per square, which were recorded in March and October. 
Conclusion: Results indicated that C. lemnata can be considered as a biological control agent for 
Azolla spp. Guilan province. This moth is fitted to feed on Azolla spp. very well. However, through 
the fitness process development time increased and fertility decreased. Nevertheless, these changes 
increased efficacy of the moth as biological control agent for Azolla spp. host range studies indicated 
that despite of the general idea about this moth, it is not polyphagous species, but in absence of main 
host plant it can survive by saprophytic feeding behavior on other macrophytes. However, it is not 
able to cause serious damage on fresh plants. Duckweed is preferred host plant for both feeding and 
oviposition. However, it is not suitable host plant for the moth anymore and feeding on this host 
plant is going to cause sever mortality in the moth colonies. In addition, results indicated that the 
moth is more effective on A. pinnata which is most abundant species in rice fields, compare with A. 
filiculoides. Seasonal change in population density and efficacy showed that larvae population 
density during the most active feeing period is not enough for wiping the water surface and this is 
main reason for the failure of the moth on Azolla spp. control in recent years. Therefore, increasing 
population density to effective level by mass rearing and releasing the larvae during the most active 
feeding period would be resulted in Azolla spp. control in these areas.  In rice fields considering to 
limited cropping period and faster activity of the larvae in spring, spring larvae releasing would be 
more suitable. In wetlands due to annual existence of Azolla spp. and slower and more regular 
activity of the larvae in autumn, larvae releasing in autumn would be more beneficial. Nevertheless, 
considering time limitation of this study, more laboratory and filed studies need to determine the 
appropriate density and mass rearing methods for this moth and recent study would be main 
reference for future studies.

Keywords: Azolla spp., Aquatic moth, Biological control, Paddy field, Wetland, Guilan 
province
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