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 چكيده

هاي هرز خاص در شود. با آگاهي از فلور علفهاي هرز محسوب ميقدام در مديريت علفترين اهاي هرز مزارع برنج به عنوان اساسيشناسايي علف
تواند باعث جلوگیري از تکرار اشتباهات براي کنترل علفف ريزي کرد و تصمیم گرفت که ميها برنامههاي مديريت آنتوان در مورد روشيک منطقه مي

هاي مختلف علفشناسايي تکمیلي، پراکنش و تعیین غالبیت گونهمنظور  بهي هرز هر منطقه باشد. هاهاي هرز در اثر عدم وجود اطالعات کافي از علف
برداري شهرستان استان گیالن انجام شد. نمونه 16مزرعه از  481( در 1395تا  1393ساله )سه ايمطالعههاي هرز مزارع برنج در طول دوره رشد برنج، 
هاي هرز در هر مزرعه شناسايي و تراکم، /. متر انجام شد. علف5در  /.5با استفاده از کوادرات  Wطابق الگوي بصورت تصادفي با روش سیستماتیک و م
 Echinochloa) هفرز، سفورو   ها به تفکیک جنس و گونه تعیین شد. بر اسفا  شفاخص غالبیفت علفف    درصد فراواني، يکنواختي و شاخص وفور آن

crussgalliگونفه   66شرفیه، املش، انزلي، رشت، رودسر، سیاهکل، فومن، الهیجان و لنگرود بفاالترين شفاخص را در بفین    اهاي آستانه( در شهرستان
هاي آستارا و رضوانشهر بیشترين شاخص غالبیت و فراوانفي را دارد.  در شهرستان (Alisma plantago-aquaticaواش )شناسايي شده داشت. قاشق

هاي شفت، تالش و ماسال بفود کفه بیشفترين شفاخص غالبیفت را بفه خفود        هاي غالب در شهرستانگونه از (Paspalum distichumبندواش آبزي )
وينر و سیمپسون در  -شاخص شانونسرا بیشترين شاخص غالبیت را دارد. ( در شهرستان صومعهCyperus esculentusاختصاص داد. اويارسالم زرد )
در کفل   داراي کمتفرين مقفدار بفود.    749/0و  97/1باالترين مقدار و در شهرستان رودبار به ترتیب با داراي  916/0و  85/2شهرستان تالش به ترتیب با 

ها، اويارسالم زرد داراي ، در جگن1/132درصد و  7/34برگان باالترين يکنواختي و غالبیت براي سورو  به ترتیب با در بین باريکمزارع استان گیالن و 
 فراواني و غالبیفت را نشفان داد.   25/66درصد و  5/14آردي به ترتیب برگان، گلو در پهن 8/88درصد و  8/22به ترتیب با باالترين يکنواختي و غالبیت 
هفاي هفرز غالفب    هاي مديريتي خاص، برخي علفاي پايین ولي تراکم باال به دلیل استفاده از برخي روشاي با غناي گونهنتايج نشان داد که در منطقه

در مجموع، نتايج اين تحقیق نشان داد . هاي هرز تغییراتي را ايجاد کنندهاي مديريتي علفبايستي در روشن منظور کشاورزان برنجکار ميشوند. بديمي
 هاي هرز برنج استان در وضعیت مطلوبي قرار ندارند.که مديريت علف
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 تداخل اثر در عملکرد کاهش(. 23) است ضروري نجبر اقتصادي تولید
 هرز،علف فراواني برنج، کاشت سیستم به و است متغییر هرز هايعلف
دارد  بسفتگي  هفوايي  و آب شفراي   و مفديريتي  عملیات هرز،علف نوع
هفا از  هفا و جلبفک  سفرخس  هفا، نبرگان، جگبرگان، پهنباريک(. 12)

 هفاي علفف  آلفودگي  .(34) اشندبهاي هرز مزارع برنج گیالن ميعلف
 هفرز  هاي علفف گونه تعداد عامل سه با توانمي را مزرعه يک در هرز

مزرعه توصفیف کفرد.    در هاگونه توزيع گونه و نحوه هر موجود، تراکم
 ثابفت  ديگفر  سفال  بفه  سالي از مزرعه تقريبا يک در موجود هايگونه

هاي برنامه محی ، به پاسخ در زيادي حدود تا ديگر عامل دو ولي است،
 و دانفش (. 10کننفد ) مفي  تغییفر  هرزعلف مديريتي هايروش و زراعي
 کفه  کفرد  خواهفد  کمفک  هفرز  هفاي علف جوامع در تغییرات از آگاهي
(. 16) شفود  انتخفاب  هفا آن کنتفرل  و مديريت براي مناسب هايروش
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هفرز، ترکیفب، فراوانفي،    اطالعات در مورد حضور يا عدم حضور علفف 
هفرز بسفتگي بفه راهبردهفاي مفديريتي      علف ايهبه گونهاهمیت و رت

 مفديريت (. 5هاي هرز با میانگین عملکفرد تولیفد در بفرنج دارد )   علف
 کفه طفوري  بفه  اسفت  برخوردار ايويژه اهمیت از هرز هايعلف کالن
 در پايفه  اطالعفات  از هفرز  هايعلف جغرافیايي پراکنش و فلور تعیین
 در خفاص  هرز هايعلف وجود از طالعا با. روندمي شمار به جهت اين
 و گرففت  تصمیم هاآن کنترل هايروش مورد در توانمي منطقه يک
 سفموم  مصفر   و توزيفع  ديگر سوي از. داد انجام را الزم ريزيبرنامه
 هفاي علفف  فلور دقیق اطالعات مبناي بر بايد منطقه هر در کشعلف
 هرز هايعلف هايگونه روي هاکشعلف کارايي و پذيرد صورت هرز
 در ثرؤمف  گفامي  توانفد مي هرز هايعلف مديريت. گیرد قرار نظر مورد
 محصفوالت  عملکفرد  واقعفي  پتانسفیل  حفظ نتیجه در و تولید افزايش
 کشور در برنج اهمیت با توجه با. باشد تولید افزايش نهايت در و زراعي
 منظفور  بفه  تحقیفق  ايفن  آن، تولیفد  در کاهش هرز هايعلف نقش و
هفاي  در شهرستان هرز هايعلف ايگونه تنوع جوامع، ساختار ابيارزي

 هرز هايعلف مناسب و بهینه استان گیالن به منظور ارزيابي مديريت
  .شد انجام گیالن برنج مزارع
 

 هامواد وروش

بررسفي  بفه منظفور    اسفتان گفیالن  اين تحقیفق در مفزارع بفرنج    
هفاي مختلفف علفف   شناسايي تکمیلي، پراکنش و تعیین غالبیت گونه

بفه مفدت    1395تا  1393شالیزارهاي استان گیالن از سال هاي هرز 
روز بعفد نشفااکاري تفا زمفان      10سال در طول دوره رشفد بفرنج )  سه

هاي شفمالي کشفور بفا    استان گیالن يکي از استاناجرا شد. برداشت( 
 34درجفه و   36باشد. اين استان در کیلومتر مربع مي 14044مساحت 
دقیقه تا  53درجه و  48دقیقه عرض شمالي و  27درجه و  38ا دقیقه ت
. النهفار قفرار گرفتفه اسفت    دقیقه طول شرقي از نصف 34درجه و  50

هزار هکتار است که  238سطح زير کشت برنج در استان گیالن حدود 
تفن در هکتفار    5/4تن برابر با  1،072،666مقدار تولید کل ساالنه آن 

هاي مختلفف علفف  ايي و تعیین غالبیت گونهجهت شناس(. 1باشد )مي
هفاي  برداري از جمعیت علفهاي هرز مزارع برنج استان گیالن، نمونه

اشفرفیه،  سفرا، آسفتانه  شهرستان )رشت، صومعه 16مزرعه از  481هرز 
فومن، الهیجان، لنگرود، تالش، رودسر، انزلي، املش، رودبار، ماسفال،  

صفورت گرففت. تعفداد مفزارع     رضوانشهر، آستارا، سفیاهکل و شففت(   
شده در هر شهرستان با توجه به سطح زيرکشت بفرنج در  بردارينمونه

چه سطح زير کشت  هرشهرستان و به طورتصادفي تعیین شد؛ چنانکه 
 5/0-2اي بیشتر بود )در مزارع با مساحت گیاه زراعي مذکور در منطقه

هکتار  5بیش از قاب و  9هکتار، تعداد  2-5قاب، مزارع  5هکتار تعداد 
هفا نیفز اففزايش ياففت. تعفداد نقفا        بفرداري قاب(، تعفداد نمونفه   13
برداري در هر مزرعه با توجفه بفه مسفاحت مزرعفه تعیفین شفد.       نمونه

W (18 ،29 )برداري با استفاده از روش زيگزايگ مطابق الگوي نمونه
متر( انجام گرفت. علفف  5/0×5/0مربعي ) متر 25/0و با استقرار قاب 

هرز در هر کادر و به تفکیک جنس و گونه شناسايي و شفمارش  هاي 
هرز در هر مزرعه، میانگین تفراکم  شد. فراواني، يکنواختي، تراکم علف

هفاي  هاي هرز در مزارع مفورد بازديفد و شفاخص غالبیفت گونفه     علف
مختلف در هر شهرستان به ترتیب با استفاده از رواب  زير محاسبه شد 

(29 :) 
هرز خفاص بفر   (: بیانگر نسبت مزارع داراي گونه علفF) 1فراواني

شود. فراوانفي  کل مزارع بررسي شده است که بصورت درصد بیان مي
در رابطه با حضور يا عدم حضور يک گونه در يفک قفاب، مزرعفه يفا     

اي نفدارد )رابطفه   منطقه بحث کرده و به تعداد يا مقدار آن گونه اشاره
1.) 

                                                         )1( 

Fkها، = فراواني گونهYi ،حضور يا عدم حضور گونه =n  تعفداد =
 مزارع مورد بازديد
(: بیانگر درصد آلودگي مزرعه به گونفه مفورد نظفر    U) 2يکنواختي

 (2کند )رابطه هرز را بیان ميبوده که سطح اشغال شده توس  علف

                                             )2(    

Uk يکنواختي مزرعه براي گونه =k ،Xij  حضور يا عدم حضفور =
 ها در مزرعهتعداد قاب mو  iو در مزرعه   jدر قاب kگونه 
مربع  (: تراکم شمارش افراد يک گونه خاص را در هر مترD) 3تراکم 

 متر 25/0که با توجه به قاب دهد از مزرعه مورد نظر ما نشان مي
ضرب، تا تراکم در  4مربعي براي برنج، تراکم بدست آمده در عدد 

 (.3مربع بدست آيد ) رابطه  يک متر

                                          )3(    

Dki تراکم گونه :k  در مزرعهi     )تعفداد در هفر متفر مربفع(،  Zj :
  jاب تعداد گیاهان در ق
(، بیانگر میانگین تعداد گیاه بفراي هفر   kiMFD) 4میانگین تراکم 

 (.4باشد )رابطه گونه در متر مربع در مزارع مورد بررسي مي

                                         )4(      

kiD ،تعداد کل مزرعه مورد بررسي: تراکم در هر مزرعه : 
( که مجموع AIهاي هرز از شاخص غالبیت )بندي علفبهبراي رت

شود اسفتفاده  ها را شامل ميفراواني، يکنواختي و میانگین تراکم گونه
 (: 5گرديد )رابطه 

                                                           
1- Frequency 

2- Uniformity 
3- Density 

4- Mean density 
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                                 )5( 
kAI= گونففه غالبیففت شففاخص k، kF =گونففه فراوانففي k، kU =

 هاگونه تراکم میانگین= k، kMFD گونه براي مزرعه يکنواختي

هاي متداول جهت بررسي تنفوع جوامفع گیفاهي در    يکي از روش
اي در هفففاي هفففرز و يکنفففواختي و غنفففاي گونفففهاکولفففوعي علفففف

 -هاي سیمپسون و شانونهاي کشاورزي استفاده از شاخصاکوسیستم
هفاي  ( اهمیت بیشتري بفه گونفه  Dباشد. شاخص سیمپسون )وينر مي
هفاي نفادر   ( بفراي گونفه  Hوينفر )  -د، ولي شاخص شانوندهرايج مي

 24، 22شفوند ) ارزش بیشتري قائل است که از رواب  زير محاسبه مي
 (.27 و

                                   )6(    

                                             )7( 

                                                  )8( 
 Pi     برابر است بفا فراوانفي نسفبي گونفه ( اي مشفخصi   کفه ،)ام
به معناي لگاريتم طبیعي است.  Lnمحاسبه شده و  Pi=ni/Nبصورت 

وينر، اعفداد بزرگتفر نشفان     –مقادير بدست آمده از شاخص شانون در
از محاسفبه شفاخص   باشفند. بعفد   دهنده تنوع بیشتر جامعه گیاهي مي

تفوان بفا اسفتفاده از شفاخص     وينر براي هر شهرسفتان، مفي   –شانون
، بیانگر تعفداد گونفه   S(، به يکنواختي جامعه نیز پي برد. Eيکنواختي )

آن  Lnمشاهده شده در هر جامعه )شهرستان(، کفه در ايفن رابطفه از    
  (.6( )8شود )رابطه استفاده مي

 (:19آيد )فرمول زير بدست ميپوشش نسبي گیاهي با استفاده از 

(9)                                                            
Wهرز، = درصد پوشش علفC= درصد پوشش گیاه زراعي 

هفاي  براي مقايسه سهي نسبي هر خانواده گیاهي در ترکیب گونه
( اسفتفاده شفد   10هرز مزارع برنج از شاخص تنوع نسبي )رابطفه  علف
(11:) 
)تعداد کل گونفه در تمفام   × 100(                                     10) 

 ها / تعداد گونه درآن خانواده( = تنوع نسبي يک خانواده گیاهيخانواده
 

 نتايج و بحث

 هرزهاي علفبندي گونهطبقه 

هفرز در مفزارع بفرنج    علفف  گونه 66بر اسا  نتايج اين تحقیق، 
بفود. در بفین    خفانواده  29 بفه  شد کفه متعلفق   استان گیالن شناسايي

گونه چندسفاله بودنفد.    22گونه يکساله و  34هاي شناسايي شده گونه
( Poaceae( و گنفدمیان ) Cyperaceaeهاي جگن )بطور کلي خانواده
هفرز  هاي علفف ترين خانوادههرز متنوعگونه علف 7و  15به ترتیب با 

ترين خانواده گونه متنوع 6( با Lythraceaeبرگ و خانواده حنا )باريک
برگ در مزارع برنج بود. در تحقیقات آزمي و بکفي  هاي هرز پهنعلف

هفاي شناسفايي شفده در مفزارع بفرنج )در کشفت       گونه 58( از کل 2)
 27خفانواده گیفاهي بفود،     26مستقیم و مناطق مرطوب( که متعلق به 

گونه گیاهان  5گونه جگن و  12برگ، گونه باريک 14برگ، گونه پهن
برگفان،  کشفتي در بفرنج باريفک   آبزي بودند. با توجه به سیسفتم تفک  

 (. 4باشند )هاي هرز شايع در برنج ميبرگان از علفها و پهنجگن
 

 هاي هرز در مناطق مختلف گیالنپراکنش علف

رسفتان گفیالن   رشت از نظر سطح زيفر کشفت بفرنج، اولفین شه    
خانواده  22هرز از گونه علف 45د نشان دا 3(. نتايج جدول 1باشد )مي

هاي ترين علفگیاهي در مزارع برنج اين شهرستان وجود داشت. مهم
برگ مزارع برنج شهرستان رشت براسا  شاخص غالبیفت  هرز باريک

( Echinochloa oryziodesبفرنج ) سورو ، بندواش آبزي و سورو 
تان شفامل  برگان غالب مزارع برنج اين شهرسف باشد. پهن( مي33 و 8)

 Ecliptaآردي )(، گفففلSagittaria trifoliaآبفففي )تیرکمفففان

prostrataهفاي  باشد. از مهمتفرين جگفن  واش مي(، گوشاب و قاشق
(، Cyperus esculentusتوان به اويارسفالم زرد ) شهرستان رشت مي
اويارسالم ، (، اويارسالم بذريCyperus serotinusاويارسالم خشن )

( را نام Butomus umbellatus( و هزارني )Cyperus fuscusگونه )
-Algue blue( و جلبفک سفبزآبي )  Azolla filiculoidesبرد. آزوال )

green)  (. شفاخص  4را داشتند )جفدول   4/1و  2پوشش نسبي گیاهي
وينر، شاخص سیمپسون و شاخص يکنواختي به ترتیب بفراي   -شانون

 باشد. مي 632/0و  858/0، 42/2شهرستان رشت 
کشت برنج بعد از رشت، چهفارمین  تانه اشرفیه از نظر سطح زيرآس

 20هفرز از  گونفه علفف   42باشد. نتايج نشان داد شهرستان گیالن مي
تفرين  مهفم خانواده گیاهي در مزارع برنج اين شهرستان وجود داشفت.  

برگ مزارع برنج شهرسفتان آسفتانه اشفرفیه بفه     هاي هرز باريکعلف
بفرنج را  ورو ، بنفدواش آبفزي و سفورو    ترتیب غالبیت عبارت از سف 

آبفي از  ( و تیرکمفان multiflora Ammanniaآردي، آمانیا )بودند. گل
تفرين  برگان و اويارسالم زرد و اويارسفالم خشفن مهفم   ترين پهنمهم
(. 3هاي مزارع بفرنج آسفتانه اشفرفیه را تشفکیل دادنفد )جفدول       جگن

درصفد بفاالترين    63/0و  86/0بفه ترتیفب بفا     آزوال و جلبک سبزآبي
ور داشفتند  هفاي شفناور و غوطفه   پوشش نسبي گیاهي را در بین گونه

وينفر، شفاخص سیمپسفون و شفاخص      -(. شفاخص شفانون  4)جدول 
و  874/0، 58/2اشفرفیه  يکنواختي به ترتیب بفراي شهرسفتان آسفتانه   

 باشد. مي 69/0
خفانواده گیفاهي در    16گونه علف هفرز از   27نتايج نشان داد که 

بفرگ  هفاي هفرز، باريفک   ترين علفف ستان آستارا وجود دارد. مهمشهر
مزارع برنج شهرسفتان آسفتارا بفه ترتیفب شفاخص غالبیفت دو گونفه        

آردي و دهنفد. گفل  برنج تشکیل مفي سورو ، بندواش آبزي و سورو 
برگان و اويارسالم زرد، اويارسالم خشن و ترين پهناز مهم واشقاشق
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هفاي مفزاحم در مفزارع بفرنج ايفن      ن جگنترياويارسالم بذري از مهم
ور هاي هرز شناور و غوطفه (. دربین علف3باشند )جدول شهرستان مي

 02/0و  3/2( بففه ترتیففب بففا Lemna minorآزوال و عدسففک آبففي )
(. شفاخص  4درصد باالترين پوشش نسبي گیفاهي را داشفتند )جفدول    

راي وينر، شاخص سیمپسون و شاخص يکنواختي به ترتیب بف  -شانون
 باشد. مي 677/0و  863/0، 23/2اشرفیه شهرستان آستانه

خفانواده گیفاهي    15گونه علفف هفرز از    37در شهرستان املش، 
برگ براسا  شاخص غالبیت هاي باريکترين گونهشناسايي شد. مهم

هفرز   باشند. گونفه برنج ميبه ترتیب سورو ، بندواش آبزي و سورو 
هاي گیالن از املش گزارش ین شهرستانواش که در ابتدا نیز در بسل

برگفان  شده بود داراي باالترين فراواني و شاخص غالبیت در بین پهن
( و persicaria Polygonumبنفد هلفويي )  هاي هففت باشد. گونهمي

هففاي بعففدي  در رتبففه و (Ludwigia epilobioidesخرفففه آبففي ) 
ي و اويارسفالم  برگان قرار دارند. اويارسفالم زرد، اويارسفالم بفذر   پهن

ها باالترين فراواني و شاخص غالبیفت را بفه خفود    خشن در بین جگن
 هفرز  هفاي علف دربین 4طبق جدول  (.3اختصاص داده بودند )جدول 

 به گیاهي نسبي پوشش باالترين آزوال و عدسک آبي ورغوطه و شناور
وينففر، شففاخص  -شففاخص شففانون .داشففتند را 34/0 و 1/3 ترتیففب

، 36/2يکنواختي به ترتیب براي شهرستان املش  سیمپسون و شاخص
 باشد. مي 65/0و  865/0

خفانواده گیفاهي    10گونفه علفف هفرز از     25در شهرستان انزلي، 
هفاي هفرز،   تفرين علفف  نشفان داد مهفم   3جدول شناسايي شد. نتايج 

برگ مزارع برنج شهرستان انزلي بفه ترتیفب شفاخص غالبیفت     باريک
آردي، دهنفد. گفل  تشفکیل مفي  بفرنج   سورو ، بندواش آبزي، سورو
برگفان  ترين پهناز مهم (Bidens tripartitaتیرکمان آبي و دونیش )

هفا در  هاي جگفن ترين گونهاز مهم و اويارسالم زرد و اويارسالم بذري
ور هفاي هفرز شفناور و غوطفه    دربفین علفف   باشفند. اين شهرستان مي

شش نسبي گیاهي به شهرستان انزلي، عدسک آبي و آزوال باالترين پو
وينفر،   -(. شفاخص شفانون  4را داشفتند )جفدول    01/0و  11/0ترتیب 

شاخص سیمپسون و شاخص يکنواختي بفه ترتیفب بفراي شهرسفتان     
 باشد. مي62/0و  787/0، 99/1انزلي 

خفانواده گیفاهي    19گونفه علفف هفرز از     36در شهرستان تالش 
بفرگ  ز باريفک هفاي هفر  ترين علفشناسايي شد. نتايج نشان داد مهم

مزارع برنج شهرستان تالش به ترتیب شاخص غالبیت بندواش آبفزي،  
برگفان غالفب مفزارع بفرنج ايفن      باشد. پهنبرنج ميسورو  و سورو 

آردي هسفتند. از مهفم  واش و گلآبي، قاشقشهرستان شامل تیرکمان
تفوان اويارسفالم زرد،   هاي مزارع برنج اين شهرسفتان مفي  ترين جگن
 Schoenoplectusخشن، اويارسالم بفذري، سفو  تفوپر )   اويارسالم 

juncoides( و پیزر )Bolbosoenus maritimus)   را نام برد )جفدول
هفاي هفرز شفناور و    (. باالترين پوشش نسفبي گیفاهي بفراي علفف    3

( Azolla pinnatesور اين شهرستان آزوال و گونه ديگفر آزوال ) غوطه

وينفر، شفاخص    -ص شفانون (. شفاخ 4باشد )جدول مي 46/0و  5/1با 
، 85/2سیمپسون و شاخص يکنواختي به ترتیب براي شهرستان تالش 

 باشد. مي 795/0و  916/0
خانواده گیفاهي   15گونه علف هرز از  30در شهرستان رضوانشهر 

هفاي هفرز،   تفرين علفف  نشفان داد مهفم   3جدول نتايج  شناسايي شد.
تیب شاخص غالبیت برگ مزارع برنج شهرستان رضوانشهر به ترباريک

برگ غالب مفزارع بفرنج   دهند. پهنبندواش آبزي، سورو  تشکیل مي
هفا  است. از بین جگفن  76/1و  5/3با شاخص غالبیت قاشق، دونیش 

تفرين  مهم 2با شاخص غالبیت باالي اويارسالم زرد، اويارسالم خشن 
 بفراي  نسفبي گیفاهي   پوشفش  بفاالترين  4باشند. بر اسا  جدول مي
 شهرستان آزوال و جلبک سفبزآبي  اين ورغوطه و شناور رزه هايعلف
وينفر، شفاخص سیمپسفون و     -شاخص شفانون  .باشدمي 22/0 و 1 با

 909/0، 74/2شاخص يکنواختي به ترتیب براي شهرستان رضوانشهر 
 باشد. مي 806/0و 

گونفه   32هفاي انجفام شفده در شهرسفتان رودبفار      طبق بررسفي 
ه گیاهي شناسفايي شفد. در مفزارع بفرنج     خانواد 16هرز متعلق به علف

بفرگ بفه ترتیفب غالبیفت سفورو ،      ترين باريکشهرستان رودبار مهم
بفرگ غالفب ايفن    پهفن است و گوشفاب  برنج و سورو  بندواش آبزي
تفرين رسفتني مفزاحم در مفزارع بفرنج      باشد. پیفزر مهفم  شهرستان مي

ن بففی را تشففکیل داد. در 9/9شهرسففتان رودبففار بففا شففاخص غالبیففت 
 Najas ور شهرسفتان رودبفار،  تیفز  )   هاي هرز شناور و غوطهعلف

marina)  2/1و عدسک آبي باالترين پوشش نسبي گیاهي به ترتیب 
گونه يکسفاله و   19(. از نظر چرخه زندگي 4را داشتند )جدول  75/0و 
هاي هرز گونه چندساله در مزارع برنج شناسايي شد. مديريت علف 13
تفر از مفديريت   ( در اين شهرستان به مراتب ضعیفگونه 14برگ )پهن
گونفه( بفوده اسفت.     7گونفه( و باريفک بفرگ )    8هفا ) هاي جگنگونه

وينر، شاخص سیمپسفون و شفاخص يکنفواختي بفه      -شاخص شانون
باشد. کاشت مي 568/0و  749/0، 97/1ترتیب براي شهرستان رودبار 

وشفان و...( از سفاير   آباد و لو برداشت برنج در شهرستان رودبار )رستم
 باشد.گیرد و از اوايل خرداد تا شهريور ميها ديرتر انجام ميشهرستان

خفانواده   24هرز از گونه علف 47در مزارع برنج شهرستان رودسر 
هفاي  ترين علفف نشان داد مهم 3نتايج جدول گیاهي شناسايي شدند. 

لبیت برگ مزارع برنج شهرستان رودسر براسا  شاخص غاهرز باريک
برگان غالب شامل باشد. پهنبرنج ميو سورو  سورو ، بندواش آبزي
( و تیرکمان آبي ميMonochoria vaginalisگل آردي، سل واش )
 شهرستان رودسر اويارسالم زرد است. باالترين باشند. مهمترين جگن

 ايفن  ورغوطفه  و شفناور  هفرز  هفاي علفف  بفراي  گیاهي پوشش نسبي
 .(4باشفد )جفدول   مفي  7/1 و 5/4 بفا  سک آبفي شهرستان آزوال و عد

وينر، شاخص سیمپسفون و شفاخص يکنفواختي بفه      -شاخص شانون
 باشد. مي 686/0و  892/0، 64/2ترتیب براي شهرستان رودسر 

گونه  34هاي انجام شده در شهرستان سیاهکل با توجه به بررسي



 73      هاي استان گیالنهاي هرز مزارع برنج شهرستانت علفهاي جمعیمطالعه شاخص

اد نشفان د  3جفدول  نتفايج   خانواده گیاهي شناسايي شفده بفود.   16از 
برگ مزارع برنج شهرسفتان سفیاهکل   هاي هرز، باريکترين علفمهم

دهنفد.  براسا  شاخص غالبیت سورو  و بندواش آبزي تشفکیل مفي  
اسفت. از   5/4مزارع برنج گل آردي با شاخص غالبیت برگ غالب پهن

داراي باالترين شاخص  ها، اويارسالم زرد و اويارسالم بذريبین جگن
 هفرز  هفاي علف براي نسبي گیاهي پوشش الترينباشند. باغالبیت مي
 47/0 و 94/0 تیففز  بففا و شهرسففتان آزوال ايففن ورغوطففه و شففناور
وينفر، شفاخص سیمپسفون و     -(. شفاخص شفانون  4جفدول  ) باشدمي

و  885/0، 53/2شاخص يکنواختي به ترتیب براي شهرستان سیاهکل 
 باشد.مي 717/0

ز مزارع بفرنج شهرسفتان   خانواده گیاهي ا 13هرز از گونه علف 25
هفرز  تفرين علفف  نشفان داد مهفم   3جفدول  نتايج  شفت شناسايي شد.

برگ مزارع برنج شهرستان شفت با باالترين شفاخص غالبیفت،   باريک
بفا  بفرگ غالفب مفزارع بفرنج گفل آردي      باشد. پهفن بندواش آبزي مي
ها اويارسالم زرد و اويارسفالم  است. از بین جگن 5/1شاخص غالبیت 

باشفند.  ترين ميمهم 65/1و  85/1با شاخص غالبیت  به ترتیببذري 
 بفاالترين  ور آزوال و عدسک آبفي غوطه و شناور هرز هايعلف دربین
. (4داشفتند )جفدول    را 007/0 و 59/0 ترتیب به گیاهي نسبي پوشش

گونفه   15در بین اطالعات مذکور نشان داد که از نظر چرخفه زنفدگي   
در مفزارع بفرنج شناسفايي شفد. مفديريت       گونه چندساله 10يکساله و 
گونفه( در ايفن شهرسفتان بفه مراتفب       15بفرگ ) هاي هرز پهفن علف
 4گونفه( و باريفک بفرگ )    5هفا ) هاي جگنتر از مديريت گونهضعیف

وينر، شاخص سیمپسون و شفاخص   -گونه( بوده است. شاخص شانون
 637/0و  815/0، 05/2يکنواختي به ترتیب بفراي شهرسفتان شففت    

 باشد.يم
 13هفرز از  گونفه علفف   30سفرا  در مزارع برنج شهرستان صفومعه 

هاي هفرز  ترين علفخانواده گیاهي شناسايي شد. نتايج نشان داد مهم
سرا براسا  شاخص غالبیت برگ مزارع برنج شهرستان صومعهباريک

برگفان غالفب   باشفد. پهفن  سورو ، بندواش آبزي و سورو  برنج مفي 
باشفد. از  سفتان شفامل گفل آردي و آمانیفا مفي     مزارع برنج ايفن شهر 

سرا به ترتیب شفاخص غالبیفت   هاي شهرستان صومعهمهمترين جگن
توان به اويارسالم زرد، اويارسالم خشن و اويارسالم بفذري را نفام   مي

شهرسفتان   ورغوطفه  و شناور هرز هايعلف دربین 4برد. طبق جدول 
 بفه  گیفاهي  نسفبي  شپوشف  باالترين سرا، عدسک آبي و آزوالصومعه
وينففر، شففاخص  -شففاخص شففانون .داشففتند را 34/0 و 52/0 ترتیففب

سفرا  سیمپسون و شاخص يکنواختي به ترتیب براي شهرستان صومعه
 باشد.مي 688/0و  834/0، 34/2

خفانواده   17هفرز از  ونفه علفف  گ 34هاي انجام شده طبق بررسي
تفرين  گیاهي از مفزارع بفرنج شهرسفتان ففومن شناسفايي شفد. مهفم       

 4/5و  9/5برگ براسا  غالبیت سورو  و بنفدواش آبفزي بفا    باريک
بیشترين شفاخص غالبیفت    6/3برگ غالب اين با گل آردي پهناست. 

ها ترين رستني مزاحم از جگنرا در شهرستان دارد. اويارسالم زرد مهم
را تشفکیل داد  1/4در مزارع برنج شهرستان فومن با شاخص غالبیفت  

 و شناور هرز هايعلف براي نسبي گیاهي پوشش ترينباال (.3)جدول 
 .باشفد مي 2/0 و 8/1 با شهرستان آزوال و جلبک سبزآبي اين ورغوطه

وينر، شاخص سیمپسفون و شفاخص يکنفواختي بفه      -شاخص شانون
 باشد.مي734/0و  896/0، 59/2ترتیب براي شهرستان فومن 

خفانواده   21هفرز از  گونفه علفف   46هاي انجام شده طبق بررسي
 3جدول نتايج  گیاهي از مزارع برنج شهرستان الهیجان شناسايي شد.

برگ مزارع برنج شهرسفتان  هاي هرز، باريکترين علفنشان داد مهم
الهیجان براسا  شاخص غالبیت سورو  و بنفدواش آبفزي تشفکیل    

با شفاخص غالبیفت   برگ غالب مزارع برنج تیرکمان آبي دهند. پهنمي
با شاخص ها اويارسالم زرد و اويارسالم خشن ن جگناست. از بی 5/8

 نسفبي گیفاهي   پوشش باشند. باالترينترين ميمهم 3/5و  10غالبیت 
 بفا  تیفز   آزوال و شهرستان اين ورغوطه و شناور هرز هايعلف براي
هاي مزاحم در اکثر (. هزارني از رستني4جدول ) باشدمي 88/0 و 2/2

باشد که مشکالت زيفادي  هیجان ميمناطق شمال غربي شهرستان ال
وينفر، شفاخص    -کنفد. شفاخص شفانون   را براي کشاورزان ايجاد مفي 

سیمپسون و شاخص يکنواختي به ترتیب بفراي شهرسفتان الهیجفان    
 باشد.مي 632/0و  843/0، 42/2

خفانواده گیفاهي    22گونفه از   46در مزارع برنج شهرستان لنگرود 
بفرگ  هرز باريکترين علفاد مهمنشان د 3جدول شناسايي شد. نتايج 

باشفد.  مزارع برنج شهرستان لنگرود طبق شاخص غالبیت سورو  مي
برگان غالب مزارع برنج اين شهرستان شفامل گفل آردي و سفل    پهن

تفوان بفه   هاي شهرستان لنگرود ميواش مي باشد. از مهمترين جگن
 الترينبفا  4اويارسالم زرد و اويارسالم خشن را نام برد. طبفق جفدول   

 ايفن  ورغوطفه  و شفناور  هفرز  هفاي علفف  بفراي  گیاهي پوشش نسبي
خرففه آبفي از    .باشدمي 72/0 و 6/2 با شهرستان آزوال و عدسک آبي

هاي هرز است که در بعضي از نقا  شهرستان لنگرود به عنفوان  گونه
وينفر، شفاخص    -باشد. شاخص شانونمزاحم قبل از برداشت برنج مي
اختي بفه ترتیفب بفراي شهرسفتان لنگفرود      سیمپسون و شاخص يکنو

 باشد.مي 64/0و  877/0، 45/2
خفانواده   16هرز از گونه علف 28در مزارع برنج شهرستان ماسال 

هفرز  تفرين علفف  نشفان داد مهفم   3جدول گیاهي شناسايي شد. نتايج 
برگ مزارع برنج شهرستان ماسال با باالترين شاخص غالبیفت،  باريک

بفا  برگ غالفب مفزارع بفرنج قاشفق واش     . پهنباشدبندواش آبزي مي
با شفاخص  ها اويارسالم خشن است. از بین جگن 5/1شاخص غالبیت 

ور هاي هفرز شفناور و غوطفه   باشد. دربین علفترين ميمهم 2غالبیت 
و  2/1جلبک سبزآبي و آزوال باالترين پوشش نسبي گیاهي به ترتیفب  

یمپسون و شفاخص  وينر، شاخص س -را داشتند. شاخص شانون 54/0
 794/0و  904/0، 18/2ترتیب بفراي شهرسفتان ماسفال    يکنواختي به

هاي گفیالن از  برگ در شهرستانهاي هرز پهنباشد. مديريت علفمي
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وينر و  -تر بود. باالترين شاخص شانونبرگان ضعیفها و باريکجگن
بففود.  916/0و  85/2تففالش بففه ترتیففب بففا  سیمپسففون در شهرسففتان

رودبفار بفه    وينر و سیمپسون در شهرستان -ين شاخص شانونترپايین
 بود.  749/0و  97/1ترتیب با 

هفاي هفرزي کفه بفاالترين     تحقیقات نشان داده است کفه علفف  
هفاي  فراواني، يکنواختي مزرعه و میانگین تراکم مزرعه داشفتند گونفه  

درصفد،   50هاي که فراواني کمتفر از  تري نسبت به گونهکنترلسخت
را  2درصد و میفانگین تفراکم بوتفه در مزرعفه زيفر       35ختي زير يکنوا

داشتند، بودند. در نتیجه داراي رقابت کمتري با برنج بودند و يا بوسیله 
هفاي  تفرين علفف  (. غالب9شدند )تر کنترل ميعملیات مديريتي راحت

 Leptochloa، لپتوکلفوا ) هرز در منطقه مودا به ترتیب شامل سورو 

chinensis ،)( کريمفر و همکفاران   2واش بود )علف ارزني، پیزر و سل
(، Cyperus rotundus( بیفان داشفتند کفه اويارسفالم ارغفواني )     15)

تفرين  ففراوان  و اويارسفالم بفذري   (Cyperus iriaاويارسالم برنجي )
( در مزارع برنج بودند کفه در تمفامي   Cyperusهاي اويارسالم )جنس

و اويارسالم  کنند. اويارسالم برنجيمزارع مناطق مختلف دنیا رشد مي
هاي هرز يکساله برنج هستند و بطور معمول در تمفامي  از علف بذري
هاي مهم ديگر در مفزارع  هاي کشت برنج وجود دارند. از جگنسیستم
توان به اويارسالم زرد و اويارسالم خشن نام بفرد اويارسفالم   برنج مي

شفود  ها محسوب مفي عتزرد يک علف هرز عمومي در بسیاري از زرا
هاي کشت مختلف برنج نیز وجود دارد. اويارسالم اين گونه در سیستم

محدود به زراعت برنج است. اين گونه در مزارع نشاکاري شفده   خشن
کند و در بسیاري از کشورها مانند کره، عاپن و ويتنام گفزارش  رشد مي

پیفزر   ( گزارش داد کفه علفف ارزنفي،   7شده است. بیگوم و همکاران )
تفوجهي در تغییفر   هفا بفوده و بفي   داراي باالترين فراواني در بین جگن

عملیات زراعي از نشاکاري به کشت مستقیم در پنیسوالر مالزي باعث 
هفا ماننفد   ( نشان داد کفه جگفن  30آن شده است. يودين و همکاران )

(، دو Fimbristylis dichotoma( و )Cyperus aromaticusگونه )
 Chrysopogonو  Eleusin indicaرگ )گونفففه باريفففک بففف  

aciculatusبففففرگ )( و دو پهففففنDesmodium triflorum  و
Borreria repens 50( داراي بففاالترين فراوانففي )فراوانففي بففیش از 

 76گونه بودند. از کفل   28( در بین 12درصد و فراواني نسبي بیش از 
هي بفود،  خانواده گیفا  21گونه شناسايي شده مزارع برنج که متعلق به 

 8و  14، 19ها، گرامینه و خانواده میموني به ترتیفب بفا داشفتن    جگن
( مشفاهده  32(. زينگ و همکفاران ) 13گونه باالترين سهم را داشتند )

 Digitariaهفرز ) کفالغ کرد که دو گونه اويارسالم ارغفواني و پنجفه  

sanguinalis گونه غالب مفزارع   10( داراي غالبیت بااليي بوده و جز
 نسفبي  فراوانفي  26 و 36 بفا  ترتیفب  و علف ارزني بفه  ند. سورو بود

، سورو  گونفه  برگان سورو باريک بین در. داشتند را میزان باالترين
ها اويارسالم برنجي، پیزر و اويارسفالم بفذري   جگن در ،لپتوکلوا کلونا،
، (Sphenoclea zeylanicaورث آبففي ) گونففه برگففانپهففن بففین در

 (.9)بودنفد   نسفبي  فراوانفي  بفاالترين  داراي واشسفل  و آبيتیرکمان

هفرز در  ( گزارش داد که میانگین تفراکم علفف  31ويکس و همکاران )
ها داراي تراکم بوته در متر مربع بود اما بعضي از گونه 9برنج کمتر از 

باالتري از حد میفانگین بودنفد. در منطقفه پنسفوالر مفالزي، در بفین       
درصفد بفود.    85بفا   ني متعلق بفه سفورو   برگان باالترين فراواباريک
هاي هرز سورو  گونه کلونا، لپتوکلوا، بندواش آبزي بفا فراوانفي   علف

(. در تحقیقي که توس  دورجي و همکاران 9درصد بودند ) 50بیش از 
هرز در مزارع برنج شناسايي شده گونه علف 19( در بوتان انجام شد 7)

اله و چندسفاله در مفزارع بفرنج    هاي هفرز يکسف  بودند. فراوانترين گونه
 Schoenoplectus (، سفو  تفوپر )  Blyxa aubertiiشامل بلیکسا )

juncoides واش، بنفدواش آبفزي و   اويارسالم بفذري، سفل   ،( سورو
( بودند. کريمر و همکفاران  Commelina benghalensisبیدي )برگ
هفاي  ( در بسیاري از کشورها ممکن است کشفاورزان بفراي علفف   15)

هفاي گرانقیمفت را بفا اثفر مناسفب روي      کفش کنترل علفسخت هرز
هاي هرز اسفتفاده کننفد. هماننفد اويارسفالم ارغفواني. برخفي از       علف
هفاي  هاي سورو  حالت تقلیدکنندگي برنج را دارند و جفز علفف  گونه

آبي به خوبي خود را بفا  هاي تیرکمانباشند. گونهکنترل ميهرز سخت
هفاي  کفرده بودنفد. در اروپفا گونفه     شفراي  مرطفوب و آبفزي سفازش    

و  هفاي پیفزر  ساز نبودند. گونفه واش در برنج مشکلآبي و سلتیرکمان
هفاي هفرز   ( نقش جهاني در علفف Eleocharisهاي الوکاريس )گونه

هرز با فراواني باال در آسفیا، آفريقفا و   برنج دارند. علف ارزني يک علف
رشفي کفه کريمفر و    (. در گزا26باشفد ) کشورهاي جنوب آمريکفا مفي  

واش و واش، سففلهففاي هففرز قاشففق ( داشففتند علففف15همکففاران )
برگان بیشترين تعداد را در مزارع برنج داشتند. آبي در بین پهنتیرکمان

هرز معرفي گونه علف 17( بیان داشتند که از 14کانديبان و همکاران )
الم هاي سورو ، اويارسفالم ارغفواني، اويارسف   شده در فلور برنج گونه

و  (Panicum repensبرنجففي، اويارسففالم بففذري، ارزن جويبففاري )
 ( داراي باالترين غالبیت بودند.Brachiaria muticaبراچیاريا )

شاخص پراکنش شانون وينفر و سیمپسفون در شهرسفتان تفالش     
باالترين مقدار را داشت. بیشترين شاخص شانون وينفر در شهرسفتان   

خص در شهرستان رودبار به میزان و کمترين شا 85/2تالش به میزان 
اي کوچکتر باشد، بود. در اين شاخص هرچه فراواني نسبي گونه 97/1

جويبفاري  علفف ، راختفي اسفب، بفي  هفاي دم گونه نادرتر اسفت. گونفه  
(Samolus valerandi)  ( و جلبفکChara vulgaris  از نفادرترين )

 هاي هرز بودند. براسا  شفاخص سیمپسفون شهرسفتان تفالش    گونه
( و کمترين شاخص مربو  به شهرستان 916/0داراي باالترين میزان )

(. در کشمیر بیشفترين شفاخص شفانون    5( بود )جدول 749/0رودبار )
( در 271/3( مربو  به بانديپورا و کمترين میزان شاخص )755/3وينر )

اي کفه  (. از نظر شاخص سیمپسون، هفر گونفه  3منطقه آنانتانگ بود )
انفي نسفبي بزرگتفري دارد. ايفن شفاخص اهمیفت       تر اسفت فراو غالب

هاي اويارسالم دهد. در اين تحقیق گونههاي رايج ميبیشتري به گونه
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، آزوال و اويارسالم بذري داراي فراوانفي و  ، بندواش آبزيزرد، سورو 
ها بودند. در يک بررسي پفراکنش  غالبیت بیشتري نسبت به ساير گونه

( مقفدار شفاخص   ex situر منطقفه دوم ) فلور در برزيل نشان داد که د
بود.  53/2( اين مقدار in situو در منطقه اول ) 66/2شانون وينر برابر 
هرز در منطقه دوم از داليل مهم بفاال بفودن   هاي علفتعداد زياد گونه

بودن چند گونه در مزارع برنج (. با توجه به غالب17اين شاخص است )

يکي از علل را مديريت نامناسفب   توانبودن شاخص، ميگیالن و کم
شدن چند گونه را هاي هرز و کشت متوالي برنج و در نتیجه غالبعلف

بیان کفرد. از نظفر شفاخص يکنفواختي شهرسفتان رضوانشفهر داراي       
( و شهرسفتان رودبفار داراي کمتفرين میفزان     806/0باالترين مقفدار ) 

  (.5( بود )جدول 568/0)

 
 هاي استان گيالنغرافيايی شهرستانطول و عرض جمحدوده  -1جدول 

Table 1- Longitude and Latitude Range of Cities in Guilan Province 

 

 جغرافيايی طول

 Longitude 
 جغرافيايی عرض

 Latitude 

 Max حداكثر Min حداقل Maxحداكثر Min حداقل

 (hdd) درجه (mm) دقيقه (hdd) درجه (mm) دقيقه (hdd) درجه (mm) دقيقه (hdd) درجه (mm) دقيقه

 گیالن

Guilan 
32 48 36 50 33 36 27 38 

 آستارا
Astara 

34 48 53 48 15 38 27 38 

 اشرفیهآستانه

Astane ashrafyeh 
46 49 11 50 11 37 28 37 

 املش

Amlash 
0 50 17 50 48 36 8 37 

 انزلي

Anzali 
11 49 41 49 23 37 34 37 

 تالش

Talesh 
32 48 3 49 33 37 16 38 

 رشت

Rasht 
27 49 55 49 1 37 27 37 

 رضوانشهر

Rezvanshahr 
40 48 13 49 25 37 40 37 

 رودبار

Roudbar 
11 49 5 50 33 36 7 37 

 رودسر

Roudsar 
6 50 37 50 38 36 12 37 

 سیاهکل

Siahkal 
43 49 9 50 41 36 11 37 

 شفت

Shaft 
10 49 32 49 57 36 18 37 

 سراصومعه

Somesara 
3 49 31 49 15 37 30 37 

 فومن

Fouman 
52 48 27 49 1 37 17 37 

 الهیجان

Lahijan 
45 49 13 50 5 37 23 37 

 لنگرود

Langaroud 
55 49 16 50 56 36 19 37 

 ماسال

Masal 
43 48 11 49 15 37 29 37 

 منبع: سازمان جهاد کشاورزي گیالن
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 ور در مزارع برنج استان گيالنهرز شناور و غوطههاي علفدرصد پوشش برخی گونه فراوانی، يكنواختی مزرعه و -2جدول 
Table 2- Frequency, field uniformity and coverage of some weed species of floating and submerged rice fields of  

Guilan province 

 رديف

Row 

 نوع گونه

Specie type 

 خانواده

Family 

 فراوانی

Frequency 

 يكنواختی

Uniformity 

 درصد پوشش در متر مربع

)2Coverage (m 
1 Azolla filiculoides Salviniaceae 34.51 18.69 24.316 
2 Lemna minor Lemnaceae 28.27 12.50 6.030 
3 Algue blue-green Cyanophyceae 17.26 7.51 6.936 
4 Najas marina Hydrocharitaceae 12.06 5.59 4.798 
5 Ranunculus aquatilis Rananculaceae 3.12 0.89 0.373 
6 Najas minor Hydrocharitaceae 2.70 1.18 0.645 
7 Riccia glauca Ricciaceae 2.49 0.93 0.147 
8 Azolla pinnatae Salviniaceae 1.66 1.10 1.876 
9 Salvinia natans Salviniaceae 0.83 0.36 0.016 
10 Chara vulgaris  Characeae 0.42 0.21 0.023 

 
 شهرستان استان گيالن 16هرز مزارع برنج در مهم علف گونه10فراوانی، يكنواختی، تراكم و شاخص غالبيت  -3جدول 

Table 3- Frequency, uniformity, density and dominance index of 10 important species of weed in rice fields in 16 regions of 

Guilan province 
 رديف

Row 
 شهرستان

Cities 
 هرزگونه علف

Weed specie 
 فراوانی

Frequency 
 يكنواختی

Uniformity 
 تراكم)متر مربع(

)2Density (m 
 شاخص غالبيت

dominance index 

 
 
 
1 

 
 
 آستارا

Astara 

Echinochloa crussgalli 3.326 1.318 0.138 4.782 

Paspalum distichum 3.326 1.104 0.285 4.715 

Eclipta prostrata 2.287 0.748 0.157 3.191 

Echinochloa oryziodes 2.079 0.499 0.020 2.598 

Cyperus esculentus 2.079 0.356 0.093 2.528 

Cyperus serotinus 1.871 0.427 0.046 2.344 

Cyperus difformis 1.247 0.427 0.218 1.893 

Alisma plantago-aquatica 2.079 0.499 0.020 2.598 

Nasturtium officinale 2.079 0.356 0.093 2.528 

Bolbosoenus maritimus 1.871 0.427 0.046 2.344 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 

 آستانه اشرفیه
Astane ashrafyeh 

Echinochloa crussgalli 7.277 3.383 1.003 11.663 

Paspalum distichum 6.861 2.671 0.745 10.277 

Cyperus esculentus 5.198 2.244 0.613 8.054 

Echinochloa oryziodes 3.950 0.855 0.048 4.853 

Eclipta prostrata 2.703 0.534 0.051 3.288 

Ammannia multiflora 2.079 0.712 0.123 2.914 

Cyperus serotinus 2.079 0.605 0.084 2.768 

Sagittaria trifolia 2.079 0.641 0.036 2.756 

Butomus umbellatus 1.871 0.677 0.094 2.642 

Xanthium strumarium 1.871 0.677 0.090 2.637 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 املش

Amlash 

Echinochloa crussgalli 6.445 2.315 0.306 9.066 

Paspalum distichum 5.198 1.887 0.507 7.592 

Eclipta prostrata 4.574 1.318 0.167 6.058 

Echinochloa oryziodes 4.366 0.997 0.054 5.417 

Cyperus esculentus 3.950 1.745 0.936 6.631 

Monochoria vaginalis 3.534 2.244 0.712 6.490 

Polygonum persicaria 2.911 1.068 0.070 4.049 

Cyperus difformis 1.871 0.926 0.360 3.157 

Ludwigia epilobioides 1.871 0.534 0.048 2.454 

Cyperus serotinus 1.455 0.570 0.067 2.092 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 انزلي

Anzali 

Echinochloa crussgalli 2.287 1.104 0.332 3.723 

Paspalum distichum 1.871 0.926 0.470 3.267 

Cyperus esculentus 1.871 0.712 0.125 2.709 

Eclipta prostrata 1.247 0.641 0.182 2.071 

Echinochloa oryziodes 1.455 0.249 0.011 1.716 

Cyperus difformis 1.040 0.178 0.021 1.239 

Sagittaria trifolia 0.832 0.321 0.021 1.173 

Cyperus fuscus 0.624 0.142 0.051 0.817 

Cyperus serotinus 0.624 0.142 0.010 0.776 
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Bidens tripartita 0.624 0.107 0.007 0.738 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 تالش

Talesh 

Paspalum distichum 4.990 1.852 0.480 7.322 

Echinochloa crussgalli 3.742 0.926 0.134 3.742 

Alisma plantago-aquatica 3.326 1.246 0.154 3.326 

Cyperus esculentus  2.703 0.819 0.141 2.703 

Cyperus serotinus 2.703 0.712 0.071 2.703 

Sagittaria trifolia 2.703 0.534 0.023 2.703 

Echinochloa oryziodes 2.287 0.641 0.081 2.287 

Eclipta prostrata 2.495 0.463 0.026 2.495 

Bidens tripartita 1.871 0.463 0.020 1.871 

Polygonum persicaria 1.663 0.356 0.017 1.663 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 رشت

Rasht 

Echinochloa crussgalli 10.395 4.594 1.090 16.079 
Paspalum distichum 10.395 4.167 1.399 15.961 
Cyperus esculentus 7.484 3.063 1.423 11.970 

Echinochloa oryziodes 7.900 1.887 0.132 9.920 
Cyperus serotinus 4.990 1.246 0.140 6.376 
Cyperus difformis 3.950 1.140 0.379 5.469 
Sagittaria trifolia 3.950 1.140 0.056 5.145 

Potamogeton nodosus 3.534 1.389 0.212 5.135 
Eclipta prostrata 3.534 1.211 0.228 4.973 

Alisma plantago-aquatica 2.703 0.783 0.043 3.529 

 
 
 
 
7 

 
 
 

 رضوانشهر
Rezvanshahr 

Alisma plantago-aquatica 2.495 0.926 0.085 3.506 
Paspalum distichum 2.287 0.890 0.207 3.384 

Echinochloa crussgalli 2.287 0.926 0.085 3.298 
Cyperus esculentus 1.663 0.534 0.107 2.304 
Cyperus serotinus 1.663 0.392 0.047 2.102 
Bidens tripartita 1.455 0.285 0.017 1.757 

Echinochloa oryziodes 1.455 0.285 0.014 1.754 
Xanthium strumarium 1.247 0.285 0.020 1.552 

Eclipta prostrata 1.040 0.356 0.071 1.467 
Schoenoplectus juncoides 1.040 0.249 0.021 1.310 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 رودبار

Roudbar 

Bolbosoenus maritimus 5.198 3.348 1.332 9.877 
Echinochloa crussgalli 4.990 1.425 0.281 6.695 

Paspalum distichum 3.742 1.460 0.265 5.467 
Echinochloa oryziodes 1.663 0.285 0.016 1.964 

Eclipta prostrata 1.455 0.321 0.031 1.807 
Cyperus difformis 1.455 0.321 0.028 1.804 

Ammannia multiflora 0.832 0.321 0.030 1.182 
Cyperus fuscus 0.832 0.214 0.013 1.058 

Alisma plantago-aquatica 0.832 0.178 0.009 1.018 
Schoenoplectus juncoides 0.624 0.249 0.115 0.988 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 رودسر

Roudsar 

Echinochloa crussgalli 12.308 4.672 0.6177 17.598 
Paspalum distichum 9.813 3.704 1.1009 14.617 

Echinochloa oryziodes 9.647 2.336 0.1481 12.131 
Cyperus esculentus 6.653 2.764 1.2353 10.652 
Cyperus difformis 6.320 2.536 1.2274 10.083 

Monochoria vaginalis 5.655 2.621 0.7430 9.019 
Eclipta prostrate 6.819 1.795 0.2256 8.840 
Sagittaria trifolia 4.491 1.311 0.0729 5.874 

Alisma plantago-aquatica 3.326 0.798 0.0456 4.170 
Potamogeton nodosus 3.160 0.741 0.1607 4.062 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 سیاهکل
Siahkal 

Echinochloa crussgalli 5.613 2.564 0.641 8.818 
Paspalum distichum 4.366 1.923 0.496 6.785 
Cyperus esculentus  3.742 1.781 0.645 6.168 

Eclipta prostrata 3.326 0.997 0.145 4.469 
Echinochloa oryziodes 3.534 0.783 0.036 4.353 

Cyperus difformis 2.495 1.175 0.595 4.265 
Sagittaria trifolia 2.911 0.855 0.050 2.911 
Cyperus serotinus 2.703 0.855 0.134 2.703 

Alisma plantago-aquatica 2.079 0.463 0.019 2.079 
Marsilea quadrifolia 1.247 0.392 0.085 1.725 

  Paspalum distichum 1.87 0.78 0.218 2.873 
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11 

 
 
 
 شفت

Shaft 

Cyperus esculentus 1.25 0.43 0.179 1.854 
Echinochloa crussgalli 1.25 0.36 0.067 1.670 

Cyperus difformis 1.25 0.36 0.046 1.649 
Eclipta prostrata 1.25 0.28 0.017 1.549 

Echinochloa oryziodes 0.83 0.14 0.009 0.983 
Cyperus serotinus 0.62 0.21 0.034 0.872 

Polygonum persicaria 0.62 0.18 0.007 0.809 
Nasturtium officinale 0.62 0.11 0.009 0.739 

Sagittaria trifolia 0.62 0.11 0.007 0.738 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 سراصومعه

Somesara 

Cyperus esculentus  3.12 1.32 0.745 5.181 
Echinochloa crussgalli 3.12 1.28 0.164 4.564 

Paspalum distichum 2.70 1.14 0.379 4.221 
Eclipta prostrata 2.70 0.82 0.137 3.659 

Echinochloa oryziodes 2.29 0.50 0.020 2.805 
Cyperus serotinus 1.66 0.46 0.093 2.219 

Ammannia multiflora 1.04 0.71 0.137 1.889 
Ammannia baccifera 1.04 0.46 0.060 1.562 

Sagittaria trifolia 1.04 0.32 0.017 1.377 
Alisma plantago-aquatica 0.83 0.25 0.013 1.094 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 فومن

Fouman 

Echinochloa crussgalli 4.37 1.42 0.100 5.890 
Paspalum distichum 3.95 1.21 0.276 5.437 
Cyperus esculentus 2.70 1.03 0.322 4.057 
Eclipta prostrata 2.70 0.82 0.111 3.633 
Cyperus difformis 2.29 1.07 0.258 3.613 

Echinochloa oryziodes 2.29 0.53 0.034 2.855 
Cyperus serotinus 2.08 0.61 0.097 2.781 

Ludwigia epilobioides 1.25 0.78 0.195 2.226 
Sagittaria trifolia 1.66 0.39 0.024 2.079 
Cyperus fuscus 1.25 0.32 0.030 1.598 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 الهیجان
Lahijan 

Echinochloa crussgalli 9.771 4.095 1.654 15.521 
Paspalum distichum 7.484 2.635 0.711 10.831 
Cyperus esculentus  6.029 2.635 1.360 10.025 

Echinochloa oryziodes 7.692 1.709 0.094 9.496 
Sagittaria trifolia 6.237 2.101 0.138 8.476 
Eclipta prostrata 5.613 1.781 0.293 7.687 
Cyperus serotinus 4.158 0.997 0.114 5.269 

Alisma plantago-aquatica 3.742 0.890 0.054 4.687 
Potamogeton nodosus 2.911 0.962 0.175 4.047 
Ammannia multiflora 3.119 0.641 0.054 3.814 

 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 لنگرود

Langeroud 

Echinochloa crussgalli 7.90 2.81 0.660 11.373 
Paspalum distichum 6.03 2.35 0.577 8.956 
Cyperus esculentus 4.37 2.10 1.244 7.711 
Eclipta prostrata 5.20 1.42 0.278 6.900 

Echinochloa oryziodes 5.20 1.21 0.066 6.474 
Monochoria vaginalis 3.53 1.78 0.917 6.232 

Cyperus serotinus  3.12 0.85 0.073 4.046 
Cyperus difformis 2.08 1.00 0.930 4.006 

Ludwigia epilobioides 2.49 0.78 0.080 3.358 
Alisma plantago-aquatica 2.29 0.61 0.041 2.934 

 
 
16 

 
 
 
 
 ماسال

Masal 

Paspalum distichum 2.08 0.61 0.1652 2.850 
Cyperus esculentus 1.46 0.57 0.1610 2.186 
Cyperus serotinus  1.66 0.43 0.0527 2.143 

Echinochloa crussgalli 1.66 0.43 0.0256 2.116 
Alisma plantago-aquatica 1.04 0.39 0.0214 1.453 

Eclipta prostrata 1.04 0.36 0.0427 1.438 
Cyperus difformis  1.04 0.28 0.0513 1.376 

Echinochloa oryziodes 1.04 0.25 0.0142 1.303 
Sagittaria trifolia 0.62 0.14 0.0057 0.772 

Polygonum persicaria 0.62 0.11 0.0057 0.736 
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 شهرستان استان گيالن 16هرز شناور و غوطه ور مزارع برنج در مهم علف گونه 3فراوانی، يكنواختی و درصد پوشش  -4جدول 

Table 4- Frequency, uniformity and coverage % of three important species of floating and submerged weeds in rice fields in 
16 regions of Guilan province 

 رديف

Row 
 نوع گونه

Specie type 
 خانواده

Family 
 فراوانی

Frequency 
 يكنواختی

Uniformity 
 درصد پوشش در متر مربع

)2Coverage (m 

 
1 

 
 آستارا

Astara 

Azolla filiculoides 2.495 1.531 2.27 
Lemna minor 1.040 0.285 0.02 

Riccia glauca 0.208 0.107 0.05 

 
2 

 
 آستانه اشرفیه

Astane ashrafyeh 

Algue blue green 2.287 0.855 0.627 
Azolla filiculoides 1.663 0.748 0.863 

Lemna minor 1.663 0.641 0.114 

 
3 

 
 املش

Amlash 

Azolla filiculoides 2.911 2.066 3.07 
Lemna minor 1.247 0.570 0.34 

Algue blue green 0.624 0.321 0.29 

 
4 

 
 انزلي

Anzali 

Azolla filiculoides 2.911 2.066 0.01 
Lemna minor 0.832 0.356 0.11 

Azolla pinnates 0.208 0.107 0.01 

 
5 

 
 تالش

Talesh 

Azolla filiculoides 2.911 1.531 1.516 
Lemna minor 1.455 0.534 0.095 

Najas marina 0.832 0.214 0.135 

 
6 

 
 رشت

Rasht 

Azolla filiculoides 3.119 1.460 2.001 
Algue blue green 3.119 1.318 1.375 

Lemna minor 2.703 0.926 0.563 

 
7 

 
 رضوانشهر

Rezvanshahr 

Azolla filiculoides 1.455 0.712 1.03 
Algue blue green 1.040 0.321 0.22 

Najas marina 0.832 0.249 0.21 

 
8 

 
 رودبار

Roudbar 

Najas marina 2.079 1.460 1.191 
Lemna minor 1.247 0.748 0.752 

Algue blue green 1.040 0.534 0.425 

 
9 

 
 رودسر

Roudsar 

Azolla filiculoides 6.861 3.846 4.534 
Lemna minor 6.653 3.490 1.658 

Algue blue green 2.703 1.211 0.836 

 
10 

 
 سیاهکل

Siahkal 

Azolla filiculoides 2.495 1.389 0.94 
Lemna minor 1.663 0.855 0.16 

Algue blue green 1.040 0.534 0.31 

 
11 

 
 شفت

Shaft 

Azolla filiculoides 1.247 0.463 0.588 
Lemna minor 0.208 0.036 0.007 

Najas marina 0.208 0.036 0.003 

 
12 

 صومعه سرا

Somesara 

Lemna minor 1.040 0.534 0.523 
Azolla filiculoides 0.832 0.392 0.343 
Algue blue green 0.416 0.178 0.195 

 
13 

 
 فومن

Fouman 

Azolla filiculoides 1.871 1.068 1.81 
Lemna minor 1.247 0.605 0.07 

Algue blue green 0.832 0.356 0.20 

 
14 

 
 الهیجان

Lahijan 

Lemna minor 3.119 1.246 0.474 
Azolla filiculoides 2.287 1.318 2.208 

Algue blue green 1.871 0.677 0.652 

 
15 

 
 لنگرود

Langeroud 

Azolla filiculoides 3.119 1.567 2.596 
Lemna minor 2.703 1.033 0.719 

Algue blue green 0.832 0.356 0.306 

 
16 

 
 ماسال

Masal 

Algue blue green 1.040 0.677 1.246 
Azolla filiculoides 0.832 0.427 0.541 

Lemna minor 0.832 0.321 0.242 
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 هاي هرز مناطق مختلف استان گيالنپراكنش علفهاي كمی شاخص -5جدول 

Table 5- Quantitative indices of weed distribution in various regions of Guilan Province 
 رديف

Row 
 شهرستان

Cities 
 شاخص شانون وينر

Shanon index 
 شاخص سيمپسون

Sympson index 
 شاخص يكنواختی 

Uniformity index 
1 Talesh 2.850 0.916 0.795 
2 Rezvanshahr 2.740 0.909 0.806 
3 Fouman 2.590 0.896 0.734 
4 Roudsar 2.640 0.892 0.686 
5 Siahkal 2.530 0.885 0.717 
6 Langeroud 2.450 0.877 0.640 
7 Astaneahrafyeh 2.580 0.874 0.690 
8 Amlash 2.360 0.865 0.654 
9 Astara 2.230 0.863 0.677 

10 Rasht 2.420 0.858 0.632 
11 Lahijan 2.420 0.843 0.632 
12 Somesara 2.340 0.834 0.688 
13 Masal 2.180 0.904 0.654 
14 Shaft 2.050 0.815 0.637 
15 Anzali 1.990 0.787 0.618 
16 Roudbar 1.970 0.749 0.568 

 
ان، هرچفه  هفرز در هفر شهرسفت   در رابطه با يکنواختي جامعه علف

عدد بدست آمده به صفر میل کند نشفان از شفدت غیريکنفواختي يفا     
هرز در جامعه دارد، ولي هرچه عدد بدسفت  غالب بودن يک گونه علف

آمده به يک میل کند نشان از يکنواختي باالي جامعه )حفداکثر تنفوع   
(. 27 و 24هفرز( دارد ) خفاص علفف  اي و عدم غالبیت يک گونفه  گونه

( بیان داشتند که شاخص سیمپسون مقايسه بهتفر  21تي )نیتیا و رامرو
کنفد.  را نسبت به شاخص شانون وينر بین نقا  مختلف را فراهم مفي 

داراي بفاالترين ارزش،   66/8به میزان  1شاخص سیمپسون در کلیانور
، در 82/6بفه میفزان    3، در تنسفیروواالر 28/7به میفزان   2در تايالپورام
 56بفود. از   12/6به میفزان   5و در کونتامور 56/6به میزان  4آدهاناپاتو

 گیاهي بودنفد در کلیفانور   خانواده 23گونه شناسايي شده که متعلق به 
 38گونه(، کونتامور ) 30تايالپورام ) ،گونه( 45) گونه(، تنسیروواالر 37)

هفاي  ترين علفف ترين و عمدهمهمگونه( بودند.  32گونه( و آدهاناپاتو )
رو  و اويارسفالم بودنفد. سفهم نسفبي تفراکم و      هرز غالب مزارع، سو

هفاي  هاي هرز سورو  و اويارسالم نسبت به ديگفر علفف  ارتفاع علف
 هرز خیلي بیشتر بود و آشیان اکولوعيکي بیشتري را نیز اشغال کردند.

 

 گيرينتيجه

تفرين اقفدام در مفديريت تلفیقفي     هاي هرز اساسيشناسايي علف
گونه  66مزارع برنج استان گیالن  شود. درهاي هرز محسوب ميعلف

                                                           
1- KIliyanur  

2- Thailapuram 

3- Thensiruvallur  

4- Aadhanapattu 

5- Konthamur  

هاي گیاهي شناسايي شد. در شهرستان خانواده 29هرز متعلق به علف
اشفرفیه  گونه، آسفتانه  46گونه، رشت و الهیجان  47رودسر و لنگرود 

گونه،  34گونه، سیاهکل و فومن  36گونه، تالش  37گونه، املش  42
گونفه،   28نه، ماسفال  گو 30سرا گونه، رضوانشهر و صومعه 32رودبار 
هفرز در مفزارع بفرنج    گونفه علفف   25گونه و انزلي و شفت  27آستارا 

بیشترين غالبیت را در مزارع برنج گیالن داشت.  شناسايي شد. سورو 
ور بیشفترين فراوانفي و درصفد    آزوال در بین گیاهفان شفناور و غوطفه   

ساز گونه مشکل 10پوشش را به خود اختصاص داده بود. به طور کلي 
هفا،  کنترل بودن نسبت به ساير گونهاز جهت فراواني، غالبیت و سخت

برنج، ، بندواش آبزي، اويارسالم زرد، اويارسالم بذري، سورو سورو 
واش و آزوال بودنفد.  آبفي، قاشفق  آردي، اويارسالم خشن، تیرکمفان گل

هاي هرز در يفک منطقفه از نظفر فراوانفي و تفراکم در      برخي از گونه
ها در منطقفه ديگفر از   ين میزان بودند در صورتي که همان گونهباالتر

اهمیفت بودنفد. بفا توجفه بفه اينکفه در منفاطق        مزارع برنج گیالن کم
مختلف گیالن شراي  آب و هوايي و مديريتي متففاوتي وجفود دارد و   

هفاي هفرز   انجام دستوراالعمل يکساني براي مديريت و کنتفرل علفف  
هاي هرز به ما بفراي  یرات در اجتماع علفاطالع از تغیمناسب نیست؛ 
سفاله   هفر کنفد.  هرز کمک مفي هاي مناسب کنترل علفانتخاب روش

ثر بفر کنتفرل   ؤو عوامل مف  ييشناسا نهیدر زم يکاف يعدم آگاه لیبدل
 لیف دل نیهمو به شوديها افزوده مآن تیهرز مزارع بر جمع يهاعلف
هرز علف ياتنوع گونهساختار جوامع و  رییدر تغ تيرينقش مد يبررس
 .باشد دیهرز مف يهاعلف تيريتواند در توسعه راهبردها و مديم
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Introduction: The culture of man and rice have historical and profound relationships. Rice (Oryza sativa L.) 

has an inescapable role in providing food, economy, religion and civilization in many countries of the world. 
Weeds are among the most important factors affecting crops such as rice. Successful weed control is essential for 
rice production. Grasses, broad-leaved, sedges, ferns and algae are the weeds of Guilan rice fields. Infestation of 
weeds in a field can be described by three characteristics of the number of available weed species, the density of 
each species and the distribution of species in the field. The species in a field are almost constant from year to 
year, but the other two factors vary greatly in response to the environment, agronomic plans and weed 
management practices. However, detailed information on the presence, composition, abundance, importance and 
ranking of weed species depends on weed management strategies with average yield of rice. The objective of 
this study was to investigate rice weed community richness and composition in the Guilan province, Iran during 
2014 and 2016 and their relationships with management.  

Materials and Methods: The study was conducted in Guilan province (between 36° 34' to 38° 27' latitudes 
and 48° 53' to 50° 34' longitudes), northern Iran, with 14044 kilometer square of area.  481 fields were selected 
from 10 days after transplantation to the end of panicle formation. Taking the area of each field into 
consideration, 0.25 m2 quadrats were done for sampling using a W-shaped sampling pattern. The weeds at each 
quadrat were counted and their genera and species were identified. The Frequency, field uniformity over all 
fields, density of the weeds in each field, the mean weed density of the visited fields, and dominance of the 
various species in each region were determined. The Simpson index (D) gives more importance to the common 
species, but the Shannon-Wiener index (H) puts greater importance on rare species. After collecting the data and 
making the calculations required for determining the population indices, this information created the main layer 
in the project, and was then designed in the format of a databank. 

Results and Discussion: 66 weed species were identified in rice fields of Guilan province, which belonged 
to 29 families. According to the dominance index of weed, Echinochloa crussgalli was the highest among 66 
identified species in Astaneasharafyeh, Amlash, Anzali, Rasht, Roudsar, Siahkal, Fouman, Lahijan and 
Langroud. Alisma plantago-aquatica had the highest prevalence index in Rezvanshahr. Paspalum distichum was 
one of the dominant species in shaft, Talesh and Masal regions, having the highest dominance index. Cyperus 
difformis had the highest dominance index in Somesara. Bolbosoenus maritimus was one of the most important 
weeds in rice fields located in Roudbar with dominance index equal to 9.9. Azolla filiculoides in 11 regions of 
Guilan had the highest frequency among floating and submerged weeds in 16 regions. The green algae were the 
dominant weeds at Astaneasharafyeh and Masal. In the both of regions of Somesara and Lahijan, Lemna minor 
was the most abundant aquatic weeds. Najas marina is the herbaceous plant having the highest abundance 
among floating and submerged species in Roudbar. The Shannon-Weiner and Simpson indices were the highest 
in Talesh (2.85 and 11.93, respectively) and the lowest in Roudbar (1.97 and 3.99, respectively). Uniformity 
index in Rezvanshahr had the largest quantity equal to 0.806. 

Conclusion: Identification of weeds is the most important action for weed management. Weed flora 
composition in rice fields of 16 areas at Guilan Province consisted of 66 species belonging to 29 families. 
Roudsar and Langaroud regions were the most dominant sites with a total of 47 weed species followed by Rasht 
and Lahijan (46 sp.), Astaneasharafyeh (42 sp.), Amlash (37 sp.), Talesh (36 sp.), Fouman and Siahkal (34 sp.), 
Roudbar (32 sp.), Rezvanshahr and Somesara (30 sp.), Masal (28 sp.), Astara (27 sp.) and Shaft and Anzali (25 
sp.). Ten species, three grass (narrowleaf) species (E. crussgalli, P. distichum, and E. oryzoides), three sedge 
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species (C. esculentus, C. serotinus, and C. difformis), four broad-leaved species (E. prostrata, S. trifolia and A. 
plantago-aquatica), and one fern species (A. filiculoides) were the most widespread and of the highest 
abundance. Frequency, density and dominance of weeds according to the rice ecosystem in different regions can 
be changed. Due to lack of knowledge on identification and effective weed control factors, the weeds population 
is growing. Therefore, assessing the management role in changing the weed communities structure of species 
diversity can be useful to improve weed control. 
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