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 چکیده
 جامعه در محیطیزیست مضر اثرات حداقل با غذایی امنیت تأمین و کشاورزی محصوالت پایدار تولید

 و تولید افزایش برای و است ایران در استراتژیک محصولی برنج .باشدمی توجه مورد بسیار امروز جهانی
 کنترل عمده روش امروزه .باشدمی ضروری هرزهایعلف رقابت کاهش رساندن قلاحدبه ا،ههزینه کاهش
 کسی بر آن از ناشی مخرب اثرات که باشدمی شیمیایی هایکشعلف کاربرد برنج، مزارع در هرزهایعلف

 یهاروش از برخی .شود بیشتری توجه غیرشیمیایی مدیریتی هایروش به است الزم و نیست پوشیده
 مزرعه، به هرزعلف ورود از پیشگیری )شامل زراعی هایروش شالیزار، در هرزهایعلف کنترل شیمیاییغیر

 هرز،هایعلف برابر در باال رقابتی قدرت با رقم انتخاب مناسب، زمان در هرزهایعلف کنترل برنامه اعمال
 صحیح مدیریت کشت، مناسب روش انتخاب کشت، روش و رقم به توجه با کشت مطلوب تراکم انتخاب

 از که است الزم و دنباشمی (مکانیکی کنترل و دستیوجین شامل) فیزیکی هایروش و (غیره و کوددهی
  .شود گرفته بهره هرزهایعلف پایدار مدیریت برای هاروش این مجموع

 دستیوجین مکانیکی، کنترل زراعی، کنترل هرز،علف برنج، کلیدی: هایواژه
 مقدمه

 کنترل و است مازندران و گیالن هایاستان در اشتغال و اقتصادی زراعی، فعالیت ترینمهم برنج شتک
 تریناقتصادی و مؤثرترین شیمیایی کنترل .باشدمی ضروری آن عملکرد کاهش از پیشگیری در هرزهایعلف
 و انسان سالمت دنافتا خطربه روش، این از فشرده استفاده ولی ،باشدمی هرزهایعلف کنترل روش
 بدون مدیریتی هایروش کاربردبه عالقمند ایفزاینده طوربه امروزه کشاورزان .دارد پی در را زیستمحیط
 هرزهایعلف ثرؤم کنترل کردنپیاده و تلفیق انتخاب، با هرزهایعلف تلفیقی مدیریت و باشندمی کشعلف

 بعدیتک کنترلی هایروش جایگزین باید شناختیمعهاج یپیامدها و زیستمحیط اقتصاد، گرفتن نظر در با
 مدیریت غیرشیمیایی هایروش برخی ارائه هدف مقاله این در .(2013 همکاران، و )جورایمی شود
  .باشدمی برنج زراعت در هرزهایعلف
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 برنج زراعت در هرزهایعلف کنترل شیمیاییغیر هایروش
  زراعی کنترل

 مدیریت آب، مدیریت کشت، مناسب تراکم انتخاب باال، رقابتی قدرت با ارقام انتخاب شامل روش این
 هدف و ندارند خطری زیستمحیط برای که باشدمی دیگر موارد بسیاری و کیفیتبا بذر انتخاب کوددهی،

 رشد از ممانعت هرز،هایعلف برابر در برنج گیاه رقابت قدرت افزایش برای شرایطی ایجاد آن
 از برخی .(2013 همکاران، و )جورایمی باشدمی هاآن خسارت رساندن قلاحد به و هرزهایعلف
 :شوندمی بیان مختصر طوربه ادامه در هرزهایعلف زراعی کنترل هایروش

 .گیرد انجام برنج با هرزهایعلف رقابت بحرانی دوره در باید هرزهایعلف کنترل کنترل: بندیزمان
 جلوگیری برای لذا است، حساس بسیار هرزهایعلف حضور به که است برنج رشد از یامرحله ،دوره این
 عوامل .(2011 جانسون، و )چوآن باشدمی ضروری دوره این در هرزهایعلف کنترل ،عملکرد کاهش از

 هرزهایعلف نوع و هرزهایعلف آلودگی درصد ،کشت روش کشت، منطقه برنج، رقم شامل متعددی
 از ترطوالنی بذری کشت روش در بحرانی دوره طول مثال عنوانبه .مؤثرند بحرانی دوره طول بر مزرعه
 به ایمطالعه در (1396) همکاران و صالحی .(2014 همکاران، و )سینگ باشدمی برنج نشائی کشت روش

 کردند بیان و دپرداختن مازندران در آمل و آبادمحمود شهرهای در هرزهایعلف کنترل بحرانی دوره محاسبه
 انتهای تا ابتدا مراحل بین روز 54 تا 15 روزهای آمل در و 59 تا 22 روزهای آبادمحمود در دوره این

 محمودآباد به نسبت آمل در هرزهایعلف کنترل بحرانی دوره که دهدمی نشان نتایج این ،بود برنج زنیپنجه
  .شود شروع زودتر باید ملآ در هرزهایعلف کنترلی برنامه لذا شد شروع زودتر

 به را هرزعلف گسترش و ورود که است هرزهایعلف کنترل روش تریناساسی ،پیشگیری پیشگیری:
 د:نباشمی زیر موارد شامل پیشگیری هایروش .(2002 )بوهلر، سازدمی محدود مزرعه

 عاری برنج شدهگواهی ربذ .دارد مهمی نقش هرزهایعلف مدیریت در شدهگواهی بذر بردن کاربه -الف
 و )حسینی دهد کاهش را کنترل هایهزینه تواندمی و باشدمی هرزهایعلف بذر و ارقام سایر بذر از

 یابدمی کاهش زیادی میزانبه نیز خزانه در هرزعلف مشکل ،شدهگواهی بذر کاربرد با .(1398 همکاران،
  .(1394 همکاران، و )پاداشت

 از تواندمی کاروکشت تجهیزات و آبیاری هایکانال مزرعه، حاشیه مرزها، روی زهرهایعلف کنترل -ب
  .کند جلوگیری مزرعه به هرزهایعلف رویشی هایاندام و بذر ورود

 و کند تولید قوی گیاهچه زودتر که زراعی گیاه از رقمی هرزهایعلف مدیریت در رقم: انتخاب
 .(1393 همکاران، و ء)عال نماید سرکوب را هرزهایعلف بهتر تواندیم باشد داشته باالتری زنیپنجه قدرت

-افتاده و بلند هایبرگ و بیشتر برگ طحس شاخص باال، اولیه رشد سرعت که ارقامی شودمی بیان همچنین

  .(2013 همکاران، و )جورایمی کنندمی عمل ترموفق هرزهایعلف با رقابت در باشند شتهدا تری
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 را برنج استقرار برای مناسب شرایط و هرزهایعلف کنترل امکان برنج نشایی تکش :کشت روش
 طوربه برنج استقرار طول در و کشت زمان از متریسانت 10 تا 5 ارتفاع به آب داشتننگه .کندمی فراهم
 اربردک به منجر نتیجه در ،دهدمی کاهش را هاجگن برخی و برگباریک هرزهایعلف شدنسبز داریمعنی
 باشد موجود کافی اندازه به آب که هاییسال در .(2013 همکاران، و )جورایمی شودمی هاکشعلف کمتر
 نگه غرقاب مداوم طوربه شود بسته کامالً برنج کانوپی که زمانی تا نشا انتقال زمان از را مزارع است بهتر

 هایعلف کنترل )عدم هرزهایعلف رقابت شرایط در که کردند گزارش (1393) همکاران و ءعال .داشت
 غرقاب حالت .باشدمی درصد 14 و 66 ترتیببه نشایی و مستقیم کشت در برنج عملکرد افت هرز(،

 نتیجهدر ،دهدمی کاهش را خاک به نور و اکسیژن ورود و خاک در روز و شب ییدما نوسانات همچنین
  .(1390 همکاران، و محمدی)گل دیابمی کاهش هرزهایعلف بذر زنیجوانه تحریک میزان

 زمین مناطق برخی شدن خشک از جلوگیری برای نیز بستر سازیآماده زمان در خاک مناسب تسطیح
 زمان از کلی طوربه .باشندمی استقرار و زنیجوانه به قادر خشک مناطق در هرزهایعلف زیرا است ضروری
-سانتی پنج عمقآبیاری با  ،گلدهی دوره در هرزهایعلف رشد از جلوگیری منظوربه نشا استقرار و پاگیری

 و )پاداشت است شده توصیه شالیزار برای متناوب طوربه مترسانتی سه تا صفر عمق هادوره سایر در و متر
 دستی نشاکاری با مقایسه در نشاکار ماشین با مکانیزه کشت روش کردنجایگزین همچنین .(1394 همکاران،

 است مؤثر بسیار کنترلی هایهزینه کاهش در و کندمی فراهم را کنوجین هایماشین از استفاده امکان
  .(1394 همکاران، و )پاداشت

 حداکثر به رسیدن برای کشت مطلوب تراکم انتخاب ،برنج زراعت در مهم اصول از یکی :کشت تراکم
-مهم نور .شودمی میسر منابع از ینهبه استفاده و هرزهایعلف رقابت کاهش طریق از امر این .است عملکرد

-علف دریافتی نور سهم توانمی کشت تراکم تنظیم با و باشدمی هرزهایعلف با برنج رقابت در عامل ترین

 نیز طرفی از .یابدمی کاهش برنج کانوپی زیر به نور نفوذ میزان برنج تراکم افزایش با .داد کاهش را هرزهای
 ورس عملکرد، کاهش و شودمی برنج هایبوته بین هنگامزود رقابت یجادا باعث تراکم زیاد افزایش

 دستی کشت روش و برنج رقم به کاشت تراکم انتخاب .داشت خواهد پی در را دانه تلقیح عدم و زودهنگام
 مناسب فاصله کشوری، برنج رقم برای مثال برای .(1394 همکاران، و )پاداشت دارد بستگی ماشینی یا

 شده توصیه مربع مترسانتی 15×30 ماشینی روش برای و مربع مترسانتی 20×20 سنتی روش رایب نشاکاری
 و محلی ارقام دستی نشاکاری برای (1394) همکاران و پاداشت .(1398 همکاران، و )نصیری است

 در را کاشت فاصله و کپه هر در عدد 1-2 هیبرید ارقام برای و کپه هر در نشا عدد 2-4 تعداد شدهاصالح
  .کردند توصیه مربع مترسانتی 25× 25 هیبرید و شدهاصالح ارقام در و مربع مترسانتی 20× 20 محلی ارقام

 در هرزهایعلف همیشه اما ،دوشمی برنج گیاه رشد بهبود باعث کوددهی اگرچه کوددهی: مدیریت
 ،مثال برای .(1392 همکاران، و ی)رضوان کنندمی عمل زراعی گیاه از بهتر و ترسریع کودی، مواد مصرف



30

دوره اول ، شماره 2، زمستان 1398مجـله ترویـجی

 و آفات از ناشی خسارت وقوع افزایش و رسیدن زمان در برنج گیاه ورس به منجر ازت کود زیاد مصرف
 از ناشی خطرات توانمی کود صحیح مقدار مصرف با .(1394 ،همکاران و پاداشت) شد خواهد هابیماری
 به و داد کاهش را هرزهایعلف بیشتر آلودگی و تولید یهاهزینه زیست،محیط بر شیمیایی مواد این کاربرد

 پر یا )محلی کشت مورد رقم به توجه با خاک، آزمایش با است بهتر .رسید نیز برنج مطلوب عملکرد
 بردن کاربه همچنین .کرد تعیین را زمین نیاز مورد ازت و پتاس فسفات، کودهای نیاز مورد مقدار محصول(

 کود از را بهره بیشترین بتواند برنج گیاه که نحویبه باشد،می ضروری مناسب روش به و زمان در کود
 نوبت سه در است بهتر و کرد استفاده بارهیک نباید را اوره کود شودمی توصیه ،مثال برای .ببرد نظرمورد

 لاوای در درصد 30 خاک، با آن مخلوط و آب بدون شرایط در مزرعه در نشاکاری از قبل درصد 40)
 .شود مصرف جوان( سنبله ظهور مرحله در و زنیپنجه اواخر در نیز درصد 30 و اول وجین از قبل زنیپنجه
 200 پرمحصول ارقام برای و هکتار در کیلوگرم 100 محلی ارقام برای کلی طوربه اوره کود نیاز مورد مقدار

  .(1397 همکاران، و )عرفانی است شده توصیه هکتار در کیلوگرم 250 تا

  .گیردمی انجام مکانیکی یا دستی صورتبه هرز علف کنترل روش، این در فیزیکی: کنترل
 هایعلف کامل کنترل زیست،محیط برای بودن خطربی روش این مزایای از هرز:هایعلف دستیوجین

 شدبامی برنج ریشه اختیار در بیشتر اکسیژن گرفتن قرار و مضر گازهای خروج و خاک تهویه هرز،
 بیان .است آن بودن برهزینه و برزمان پرزحمت، روش این هایمحدودیت از .(1394 همکاران، و نیا)یوسف

 نیاز مورد شالیزار هکتار یک هرزهایعلف دستیوجین برای روز در کارگر 200 تا 150 بین که شودمی
 مشکل ایجاد نیز نیاز مورد زمان رد کارگر کمبود دلیلبه کنترل در تأخیر همچنین .(2001 )رودر، باشدمی
 نشا، انتقال از پس روز 30-35 و 15-20 هایزمان در دستیوجین دوبار انجام کلیطوربه .کندمی

  .باشندمی نشایی برنج در هرزهایعلف دستیوجین برای زمان ترینمناسب

 با برنج هایردیف ینب جوان سبز هرزهایعلف کنترل روش این در هرز:هایعلف مکانیکی کنترل
 نیروی به نیاز زیست،محیط برای بودن خطربی ،روشاین  مزایای از .گیردمی انجام مکانیکی هایابزار کاربرد

 که است این روشاین  هایمحدودیت از .است آن بودن ترهزینهکم و دستی روش به نسبت کمتر کارگری
 دستی صورتبه باید کشت ردیف روی و برنج بوته هب نزدیک گیاهان و است اجرا قابل ردیفی کشت رد

 ردیفی و ماشینی کشت در که باشدمی کونوویدور شالیزار، در مکانیکی کنترل ادوات از یکی .شوند حذف
 کاربه باشد مترسانتی 10 از کمتر هرزهایعلف اندازه که زمانی ،نشاکاری از بعد هفته سه حدود برنج،

 تولید مضر گازهای تخلیه ،شالیزار آب جابجایی هرز،هایعلف مناسب کنترل آن دکاربر مزایای از .رودمی
 غذایی عناصر جذب برای مهمی مانع و شده خاک اسیدیته افزایش به منجر که ،غرقاب الیه زیر در شده
 آب ارتفاع ،مکانیکی کنترل اجرای زمان در .شودمی برنج عملکرد افزایش باعث نتیجه در است، ،باشدمی

 باشند برگی 3-4 مرحله در و شدهسبز تازه و جوان هرزهایعلف باشد، مترسانتی سه تا دو بایستی مزرعه
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 از پس روز 30-32 و 20-22 هایزمان در باردو مکانیکی کنترل ،کلی طوربه .(1397 همکاران، و )عرفانی
  .شودمی انجام نشا انتقال

 فنی هایتوصیه و نهایی گیرینتیجه
 برنامه است الزم و باشدنمی آمیزموفقیت تنهاییبه هرزهایعلف کنترلی هایروش از یک هر بردن رکابه

 در هرزهایعلف کنترل شده،گواهی بذر کاربرد .شود اجرا تلفیقی مدیریت پایه بر هرزهایعلف مدیریت
 با منطقه مناسب رقم تخابان آبیاری، هایکانال و زمین حاشیه هرزهایعلف کنترل رقابت، بحرانی دوره

 مدیریت و شالیزار آب صحیح مدیریت نظر، مورد رقم کشت مطلوب تراکم انتخاب مناسب، رقابتی قدرت
 آخر در .باشند مفید شالیزار هرزهایعلف پایدار و تلفیقی مدیریت در هم کنار در توانندمی کوددهی صحیح

 از تکمیلی و بیشتر اطالعات شودمی توصیه مقاله این در بیشتر مطالب بیان امکان بودن محدود به توجه با
  .شود گرفته بهره شده منتشر تخصصی هایدستورالعمل و فنی یهانشریه
  منابع

 علیزاده، .،ح ،شکری .،ن شرفی، .،م ربیعی، .،م چالشتری،حسینی .،ک طلب،تجددی .،ف دهکایی،پاداشت
 برنج راهنمای .1394 .ر .م یزدانی، و .م نحوی، .،ف مجیدی، .،م کاوسی، .،م عمرانی، .،ف نیا،علی .،ر .م

 کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان انتشارات .برداشت( از پس و برداشت داشت، )کاشت،
  104 و 91 ،90 صفحات .کشور برنج تحقیقات موسسه

 در شدهگواهی بذر از استفاده لزوم .1398 .ل خزائی، و .ا .ع عبادی، .،م پور،قلیاله .،م چالشتری،حسینی
  .7-12 .اول شماره اول، سال .شالیزار ترویجی مجله .برنج زراعت

 منابع تأثیرگذاری .1392 .ح سرایی،کوچک خواهنیک و .ف زعفریان، .،س خور،حالل .،م رضوانی،
 Oryza sativa) برنج رقم دو در هرزهایعلف تودهزیست و عملکرد عملکرد، اجزا روی نیتروژن مختلف

L.). 15-30(:1)1 .زراعی گیاهانرد پژوهش.  
 بحرانی دوره تعیین .1396 .ف گلزردی، و .ع کاشانی، .،ه پیردشتی، .،س وزان، .،ر زرخونی، صالحی

  .197-210 (:41)1 ،11 جلد .زراعی گیاهان اکوفیزیولوژی نشریه .مازندران در برنج هرزهایعلف تداخل
 کشاورزی شرایط در سالم برنج تولید دستورالعمل .1397 .ز .م نوری، و .ع پور،نبی ،.ر مقدم،عرفانی

 صفحات .کشور برنج تحقیقات موسسه کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان انتشارات .پایدار
94-91.  
 و مستقیم کشت سیستم مقایسه .1393 .س زاده،صوفی و .ب الریجانی، امیری .،م آقاعلیخانی، .،ا عال،
 زراعی هایپژوهش نشریه .عملکرد اجزای و عملکرد هرز،علف رقابت مازندران: استان در برنج نشایی
  .463-475 (:3)12 .ایران
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 سوروف هرزعلف واکنش مطالعه .1390 .م نحوی، و .ب یعقوبی، .،ح علیزاده، .،ج .م محمدی،گل
(Echinochloa crusgalli) برنج سوروف و (E. oryzoides) گیاهان علوم مجله .خاک عمق و آب ارتفاع به 

  .663-672 (:4)42 .ایران زراعی
 .1398 .ن فتحی، و .م محمدیان، .،ف الریجانی، توسلی .،ت اسکو، .،ص.س امینی، حسینی .،م نصیری،

  .39-46 .اول شماره اول، سال .شالیزار ترویجی مجله .کشوری برنج رقم کیفی و زراعی هایویژگی
 کنترل در مختلف هایکنوجین ارزیابی .1394 .ج هاشمی، و .ر کلور، طباطبایی .،ح پاشا، نیایوسف

  .111-117 :106 شماره .زراعت نشریه .برنج مزارع هرزهایعلف
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