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  شهرستان لنگرود  سل واش در مزارع برنج هرز علف یتیجمع ين شاخصهاییه نقشه پراکنش وتعیته

  2ین باشیم ي،مهد 2،اسکندر زند 1یه قاسمیسم
  کشور یاهپزشکیقات گیهرز، موسسه تحق  يها قات علفیبخش تحق 2قات تهران، ی، دانشگاه علوم و تحقيگروه زراعت، دانشکده کشاورز1

  دهیچک
ن یدر چهارمنطقه ازا ،یتیجمع يشاخصها یسل واش در مزارع برنج شهرستان لنگرود و بررس هرز علفقشه پراکنش ه نیبه منظور ته

شهرستان قرار  ی، شرق، جنوب و جنوب شرقیشمال یب در نواحیدان و دادغانسرا که به ترتی، مرچاف، گالشکالم يشهرستان به نامها
. صورت گرفت 1385-86 یاز آنها در سال زراع يانتخاب شد و نمونه بردار یورت تصادفبه ص )مزرعه در هر منطقه 8( مزرعه 32داشتند، 

ثبت شد و در  GPSا بود توسط دستگاه یو ارتفاع از سطح در ییایکه شامل طول و عرض جغراف ينمونه بردار يمکانها ییایمختصات جغراف
 75سل واش در  هرز علفج حاصل نشان داد که ینتا. دیه گردیته سل واش در مزارع برنج شهرستان لنگرود هرز علفت نقشه پراکنش ینها

مذکور در  هرز علفن تراکم یانگیم. درصد بود 74ن مزارع یآن در ا یکنواختیدرصد از مزارع برنج شهرستان لنگرود حضور داشت و 
ل به حضور در یتما هرز علفن ینشان داد که اج بدست آمده ینتا يجمع بند. دین گردییبوته در متر مربع تع 49مزارع برنج شهرستان لنگرود 

 يها علف يت تک بعدیریو مد) بوتاکلر( یعلف کش ماچت ین کاربرد متوالین را دارد و عالوه بر ایبا بافت سنگ ییمناطق مرتفع و خاکها
  . باشد یم ن شهرستانیدر مناطق مختلف ا هرز علفن یل بر حضور ایهرز مزارع برنج شهرستان لنگرود، دل

  .هرز يها ع علفیتوز - هرز علف ينقشه بردار :يدیکل يها اژهو
  

Supplying a dispersion map and papulations indexs Monochoria vaginalis in Langroud's 
fields. 

Somayeh Ghasemi1, Eskandar Zand², Mehdi Minbashi² 
1Department of Agponomy, Faculty of Agriculture, Olum & Tahghighat University of Tehran,.2Department of Weed 

Research, Plant Protection Research Institute. 

 Abstract   
The prepation of scattering map of the Monochoria vaginalis weed at the farm's rice Langroud province and onther 
examination comparison phenology to plants for regions this province are by the names of Chaff and Galeshkolam, 
Moridan, Dadghansara respectively areas North, East, South and South eastern Langroud 32 farms have selected(8 
farms each areas) and sampling of the take place agriculture the year 1385-86  A geography sampling places consist of:  
longitude and latitude and height sea level. It was recorded by the GPS and in the end, Scattering map of the 
Monochoria vaginalis at the farm's rice Langroud province. The results showed that Monochoria vaginalis weed existed 
at the farm's rice Langroud province with frequency (75%) and it's monotone at the farms was 74%. Compression of 
Monochoria vaginalis weed the average was 49 bushes at square metre at the farm's rice Langroud province . the results 
showed that this  weed tends high region and heavy soil. In addition to consecutive usage herbicide Machetii 
(Butachlor). Unidimensional managerial weeds at the farm's rice Langroud province the reason for be appearance of this 
weed in the different regions this province.     
Keywords: Weed mapping, Weed distribution.               

  مقدمه
ا یدر دن یین محصوالت غذایتر از مهم یکیدهد، به عنوان  یل میا را تشکیت دنیک سوم جمعیش از یب یاصل ينکه برنج غذایبا توجه به ا

درصد و بدون کنترل  15تا  10هرز در صورت کنترل حدود  يها کاهش عملکرد برنج در اثر رقابت علف یبطور کل). 1(مطرح است 
هرز  يها ره، جزء علفیت 60جنس و  150گونه از  350ا حدود یدر دن) 9(شود ین زده میدرصدتخم 100تا  یو حت 86تا  16هرز از  يها علف

هرز مهم و  تا قبل از دهه گذشته تنها علف). 2(کشاورزان دارند  يبرا يادیز يت اقتصادیاند، اما فقط ده گونه اهم مزارع برنج گزارش شده
 Monochoria)واش  به نام سل يدیهرزپهن برگ جد علف 1368از سال . ر سوروف بوده استشمال کشو يزارهایغالب در شال
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vagialis)  ه رشد برنج، در یدر مراحل اول سل واش هرز علف). 3(الن و مازندران اضافه شده استیهرز مزارع برنج گ  يها به فلور علف
کنترل نشود،  ه رشد برنجیمراحل اولدرر باال، اگر یداشتن قدرت تکث با هرز علفن یا. با آن  دارد  ییرقابت باال ییآب و مواد غذاجذب 

 ). 2( دهد یم کاهش يریکند و عملکرد برنج را به حد چشمگ یم وارد يریخسارت جبران ناپذ

ت کسب ک جهین تکنیا). 8(استفاده شود هرز علفزیت آمیت و کنترل موفقیریتواند جهت مد یم است که یکیتکن هرز علف ينقشه بردار
 يتوانند با نقشه بردار یم رانیدانشمندان و مد). 7(است  يع آن در منطقه ضروریو نحوه توز هرز علف یاطالعات در مورد تراکم واقع

ن ییتواند توسط تع یم ینیش بین پیکنند و ا ینیش بیهجوم پ يندهایفرآ يولوژیو ب هرز علفل مناطق را جهت هجوم ی، پتانسهرز علف
ر یاخ يهرز داخل مزرعه در سالها يها علف یع مکانینه توزیدر زم). 6(ن شودییهرز تع يها علف يش رویآنها با سرعت پ تین جمعیانگیم

قرار  یمورد بررس)کاهش مصرف سموم يبرا(کل مزرعه  ینسبت به سمپاش يلکه ا یسمپاش يایشده است و به دنبال آن مزا يادیتوجه ز
  ).5(گرفت

  مواد و روش ها
منطقه  4 .دیبه طول انجام 1386د و تا  اواخر تابستان یآغاز گرد 1385ل بهار یالن و شهرستان لنگرود، از  اوایدر منطقه  شرق گ شین  آزمایا

جنوب  (و دادغانسرا  )  جنوب  شهرستان(دان یمر)  شرق شهرستان(گالشکالم  )  شمال شهرستان(چاف    يها از شهرستان لنگرود به نام
 یها به صورتین مناطق  نمونه برداریدر ا. ده شدیبرگز یمزرعه برنج  به صورت تصادف 32روستا   4ن یخاب و از اانت) شهرستان یشرق

و ارتفاع از  ییایطول  و عرض جغراف. انجام شد) 2007(و همکاران  ین باشیکسان بر اساس روش ارائه شده توسط می یطیهماهنگ و شرا
ازنظر مصرف علف کش وسابقه ٢بعالوه سابقه هرمزرعه . ثبت شد (GPS )١ یاب جهانیت یا در هر مزرعه  با دستگاه موقعیسطح در

خ  به همراه ثبت مراحل  یها در چهار مرحله و چهار تارینمونه بردار. دیو ثبت گرد یهرز در مزرعه بررس يها آن جهت کنترل علف یتیریمد
. صورت گرفت)  1-1( مطابق  شکل شماره ينمونه بردار. صورت گرفت برنج  يو فنولوژ يسه با مراحل رشدیدر مقا هرز علفک یفنولوژ
قرار داده /.) 5/.*5(یمتر مربع/. 25ک کادریشد و در هر نقطه  يگر نمونه برداریکدیمتر از  20نقطه در مزرعه به فاصله  9ن الگو یمطابق ا

  .دیسل واش شمارش و ثبت گرد هرز علفشد و درون هر کادر تعداد 

  

  در مزرعه ينمونه بردار يالگو) 1-1(شکل شماره
در  هرز علفبر اساس شمارش تعداد .  ذکر شده  بعد از حدود سه هفته از انتقال نشاء برنج به مزارع انجام  شد يها خیها در تارینمونه بردار

  .ن تراکم محاسبه شدیانگی، تراکم و م یکنواختی، یهر کادر فراوان

  ج و بحثینتا
 ین فراوانیشتریب. بود% 75در مزارع شهرستان لنگرود  هرز علفن یا یسل واش  نشان داد که فراوان هرز علف یه فراوانج حاصله از مطالعینتا

 یباشد که در قسمت شمال یم مربوط به منطقه چاف ین فراوانیوجود داشته است و کمتر یو کوهستان یسل واش در مناطق جنوب هرز علف

                                                             
1 Geography Position System  
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است  ین بدان معنیبود و ا% 74سل واش هرز علف یکنواختینشان داد که  یکنواختیحاصله  از مطالعه  جینتا .شهرستان قرار دارد یو ساحل
سل واش در دادغانسرا  هرز علف یکنواختین یشتریب. پراکنده شده است هرز علفن یاز سطوح مزارع برنج شهرستان لنگرود ا درصد74در

در منطقه چاف که در %) 0در حد (هرز علفن یا یکنواختین یار دارد و کمترشهرستان لنگرود قر یو قسمت کوهستان یکه در جنوب شرق
  )1جدول(شهرستان قرار دارد، مشاهده شد یو ساحل یقسمت شمال

  
  ن تراکم در چهار منطقه از شهرستان لنگرودیانگیو م یکنواختی، یج فراوانینتا) 1(جدول شماره 

  ن تراکمیانگیم  یکنواختی  یفراوان  نام منطقه
  5/77  6/98  %100  دانیمر

  0  0  %0  چاف
  5/14  22/97  %100  گالشکالم
  5/100  100  %100  دادغانسرا

  

که نشان دهنده  .بوته در متر مربع در مزارع برنج شهرستان لنگرود حضور داشت 49ن تراکم یانگیبا م هرز علفن ینشان داد که اها  یبررس
 یسل واش در منطقه دادغانسرا که در قسمت جنوب هرز علفن تراکم یشتریب. باشد یم در سطح شهرستان لنگرود هرز علفن یا يتراکم باال
با  ).2-1(و شکل شماره 1جدول. واقع است، مشاهده شد یو ساحل ین تراکم در منطقه چاف که در قسمت شمالیاست و کمتر یو کوهستان

به . ابدی یم شیز افزایزان تراکم نیابد می یم شیا افزایز سطح درهر چه ارتفاع  ا یبیشود  به طور تقر یم مالحظه )3-1(شکل شمارهتوجه به 
  .باشد یم ز مربوطین یو خاک یمیبه عوامل اقل  یتیریعالوه بر مباحث مدن مسئله یرسد ا یم نظر

  

 سل واش در شهرستان لنگرود هرز علفنقشه تراکم ) 2- 1(شکل شماره 
  

  

  ایع از سطح درن تراکم و ارتفایانگیسه میمقا) 3-1(شکل شماره
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