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 چکیده
 میبه آب کمتر، کشاورزان به کشت مستق ازیکشت و ن اتیتر شدن عملو ساده دنیسرعت بخش ،یکارگر یهانهیبه منظور کاهش هز

برخوردار  ییکشت نشا ستمیبا س سهیدر مقا شتریب یتر و فراوانهرز از فلور متنوع یهاکشت، علف ستمیس نیاند. در اآورده یبرنج رو

را  یادیت زمشکال م،یکشت مستق ستمیموجب شده که برنج هرز در س یبا برنج زراع "برنج هرز" یکیولوژیزیو ف یهستند. شباهت ظاهر

ساز شده مشکل اریبرنج در بستر مرطوب، بس می( در کشت مستقلیهرز در منطقه مغان )استان اردبعلف نیا ر،یاخ یهاکند. در سال جادیا

 رانیبرنج در ا میبا توجه به احتمال توسعه کشت مستق و ابدییآلوده گسترش م ریبه غ لودهاز مناطق آ عیسر یلیبرنج هرز، خ یاست. آلودگ

به منظور  کاردادن به کشاورزان برنج یاست. لذا آگاه ینیبشیقابل پ یشتریهرز در مزارع بعلف نیحضور ا شیخطر افزا ،یآت یهادر سال

رحله م نیو اول نیترمهم ،یریشگیمدیریت مناسب و کارآمد آن ضرورت دارد. پ یزیرساز برای برنامههرز مهم و مشکلعلف نیا ییشناسا

ردن ک زیبرنج هرز، تم یهامنظم مزرعه و حذف بوته دیشده و پاک، بازد یبرنج هرز است. کاربرد بذر گواه ژهیوهرز به یهاعلف تیریمد

 از گسترش برنج هرز هستند. یریشگیپ یهاشرو نیترمهم رآلوده،یغ یهانیقبل از ورود به زم آالتنیادوات و ماش

 میهرز، کشت مستقعلف زار،یبرنج قرمز، شال واژگان کلیدی:

 

 بیان مساله

تر شدن عملیات کشت برنج و عدم نیاز به غرقاب زمین برای های کارگری، سرعت بخشیدن و سادهکاهش قابل توجه هزینه

م با حذف اثر باشد. در سیستم کشت مستقیکشت برنج، از مزایای سیستم کشت مستقیم برنج نسبت به روش کشت نشایی می

ر های هرز بیشتهرز در زمان سبز شدن بذر برنج زراعی، مشکالت علف هایزنی و سبز شدن علفبازدارندگی غرقاب بر جوانه

تر و فراوانی بیشتر در مقایسه با سیستم کشت نشایی برنج هستند های هرز دارای فلور متنوعباشد. در این سیستم، علفمی

 (. 2112)چوهان و همکاران، 

در کارولینای شمالی، ایاالت متحده آمریکا ثبت شد و یک قرن  1481بومی آسیا است ولی اولین بار در سال  "هرز برنج"

طور گسترده در امروزه به (.1841ساز در آرکانزاس ایاالت متحده آمریکا گزارش شد )اسمیت، هرز مشکلبعد، به عنوان علف

ترین نوان یکی از مهمعمزارع کشت مستقیم برنج در جنوب و جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی و شمالی و اروپای جنوبی، به

هرز در منطقه مغان )استان های اخیر نیز، این علف(. در سال2111باشد )شیوراین و همکاران، های هرز میو خطرسازترین علف

اردبیل( مشکالت زیادی را برای شالیکاران ایجاد کرده است و با توجه به توسعه کشت مستقیم برنج در ایران، خطر گسترش 

 باشد.بینی میر مزارع برنج بیشتری قابل پیشهرز داین علف
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 های مهم برنج هرزویژگی

(، ولی 1باشند )شکل شود. بیشتر نژادهای برنج هرز دارای بذر قرمز رنگ مینیز شناخته می "برنج قرمز"به نام  "برنج هرز"

 (.2114میزان کمتر نیز نژادهایی هستند که دارای بذر با پریکارپ به رنگ سفید هستند )وو و همکاران،  به

 
 

 

 

 

 

 

 

 (2114رنگ دانه برنج هرز )وو و همکاران،  -1شکل 

 

ی لشود. ریزش زود و زیاد بذرهای برنج هرز، یکی از عوامل اصبرنج هرز گیاه یک ساله است و تکثیر آن با بذر انجام می

شود. بذرهای برنج هرز با تکان کوچکی از پانیکول باشد و موجب انتشار گسترده بذر آن میهرز میساز بودن این علفمشکل

(. بخشی از بذر 2انجامد )شکل های مختلف بین چند روز تا چند هفته به طول میریزند. ریزش بذر در بیوتیپجدا شده و می

ریزند و این پدیده به پایداری و ین برداشت محصول اصلی برنج روی سطح زمین میبرنج هرز قبل از برداشت و بخشی ح

 (.2121کند )فولیاتو و همکاران، هرز کمک میگسترش بیشتر این علف

 

 

 

 

 

 

 (2121و همکاران،  اتویبذر برنج هرز )فول عیو سر ادیز زشیر -2شکل 

 

سال( است که به بیوتیپ برنج هرز بستگی دارد. حتی  12بذر برنج هرز دارای خواب و ماندگاری باالیی در خاک )تا 

(. بذر برنج هرز در 2112بذرهای یک خوشه برنج هرز دارای خواب متفاوتی با اختالف بین دو ماه تا یک سال هستند )فررو، 

متری خاک، قادر به ولی تحت شرایط مرطوب حتی از عمق چهار سانتیماند، شرایط غرقاب نیز به حالت خواب باقی می

دهد و این پدیده، کنترل برنج هرز در یک دوره طوالنی در طول فصل کشت برنج رخ می زنی بذر برنجزنی است. جوانهجوانه

 (. 2121سازد )فولیاتو و همکاران، هرز را بسیار دشوار می
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تر های برنج هرز نیز نسبت به برنج زراعی سریعسرعت سبز شدن بذر برنج هرز بیشتر از برنج زراعی است. رشد گیاهچه

های برنج هرز هنماید. بوتتوده بیشتری تولید میدهند و تعداد پنجه، خوشه و زیستتری تشکیل میای قویاست و سیستم ریشه

صورتی متر است، درسانتی 121-181(. ارتفاع بوته برنج هرز حدود 2ی ارتفاع بیشتری نسبت به برنج زراعی هستند )شکل دارا

های برنج هرز مستعد (. بنابراین بوته2111باشد )آریا و آمانا، متر میسانتی 81-111که ارتفاع بوته بلندترین ارقام برنج زراعی 

هرز  طور کلی، برنجکنند. بهروی برنج زراعی هستند و برداشت محصول را بسیار مشکل می برای خوابیدگی و سایه اندازی

 باشد. رقیب بسیار قوی برای جذب مواد غذایی، نور، آب و دیگر منابع رشدی در برابر برنج زراعی می

 

 

 

 

 

 

 

 (2112؛ چوهان، 2121و همکاران،  ی)ل یتفاوت خوشه و ارتفاع برنج هرز با برنج زراع -3شکل 

 

 مشکالت ناشی از گسترش برنج هرز در مزارع برنج 

کند و موجب کاهش عملکرد و کیفیت دانه برنج برنج هرز برای جذب مواد غذایی، آب و نور با برنج زراعی رقابت می

( )لی و 8یابد )شکلهای قرمز برنج هرز با برنج زراعی کاهش میشود. ارزش بازارپسندی برنج به دلیل مخلوط شدن دانهمی

 (. 2121همکاران، 

 

 

 

 

 

 (2121مخلوط شدن بذر برنج هرز با برنج زراعی و کاهش ارزش بازارپسندی برنج )لی و همکاران،  -4 شکل

 

که  یبوته سوروف در مترمربع است؛ در صورت 11تا  1از کاهش عملکرد برنج،  یریشگیپ یآستانه خسارت سوروف برا

بودن برنج هرز نسبت به سوروف است.  تریتهاجم کننده انیکه ب باشدیبوته در متر مربع م 2تا  1آستانه خسارت برنج هرز، 

 یدرصد کاهش عملکرد برنج، آلودگ 11-11هرز در متر مربع( منجر به  رنجخوشه ب 11-21متوسط مزرعه به برنج هرز ) یآلودگ

احتمال از دست  ن،یسنگ یدرصد کاهش عملکرد برنج و در آلودگ 01-41خوشه برنج هرز در متر مربع( منجر به  21-21باال )

 (.2111و همکاران،  یرفتن کل محصول برنج وجود دارد )ازم
برنج هرز به دلیل شباهت ظاهری و فیزیولوژیکی با برنج زراعی، دارای آشیان اکولوژیکی مشابه با برنج زراعی است، بنابراین 

 کنند. رقابت بین برنج زراعی و برنج هرز از سه هفته پس از سبز شدن برنج هر دو از منابع مشترک در زمان و فضا استفاده می
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(. دوره بحرانی کنترل برنج هرز در کشت مستقیم برنج با احتساب پنج درصد کاهش عملکرد 2111شود )آریا و آمانا، آغاز می

نج هرز و برروز پس از کشت برنج بیان شده است ولی به دلیل وجود شباهت بسیار زیاد برنج  12تا  11برنج، بین روزهای 

پذیر نیست. از طرفی نیز برنج هرز و برنج زراعی از یک جنس هرز امکانزراعی، شناسایی برنج هرز در دوره بحرانی کنترل علف

باشد )آریا و آمانا، رویشی انتخابی برنج میسر نمیهای پسکشهرز با علفباشند، بنابراین امکان کنترل شیمیایی برنجو گونه می

2111.) 

درصد کود  11توده دارد. نتایج پژوهشی نشان داد که برنج هرز هرز راندمان باالیی در مصرف نیتروژن در تولید زیست برنج

راعی توده نسبت به برنج زکند و کارایی مصرف باالتری در تولید زیستکاربرده شده در مزرعه برنج را جذب مینیتروژن به

( نیز بیان کردند که برنج هرز در مقایسه با برنج زراعی، تحمل 2111همکاران ) (. چوهان و2111دارد )بورگاس و همکاران، 

 بیشتری در برابر شرایط نامطلوب محیطی از جمله خشکی دارد.

 

  توصیه ترویجی

رش افتد. آگاهی دادن به کشاورزان برای پیشگیری از گستگسترش برنج هرز خیلی سریع از مناطق آلوده به غیرآلوده اتفاق می

 باشند:های پیشگیری شامل موارد زیر میترین روشبرنج هرز ضروری است. مهم

ترین مرحله پیشگیری از گسترش برنج هرز، کاربرد بذر گواهی شده و عاری مهم: کاربرد بذر برنج عاری از بذر برنج هرز -1

از طریق توزیع بذر برنج آلوده به کشاورزان باشد. بذرهای برنج هرز از مناطق آلوده به مناطق غیر آلوده از بذر برنج هرز می

یابند. کاربرد بذر برنج ذخیره شده توسط کشاورزان در مناطق آلوده، عامل بسیار مهم گسترش برنج هرز به مناطق انتقال می

 دجدید است. حضور درصد بسیار کمی از بذر برنج هرز در بذر برنج زراعی، امکان آلودگی سنگین را پس از چند فصل رش

 کند. فراهم می

های برنج هرز معموالً بلندتر از برنج زراعی هستند. اگر کشاورزان، بوته: آگاهی دادن به کشاورزان درباره خطرات برنج هرز -2

های برنج هرز را در مرحله گلدهی حذف نمایند. اگر چه کار بسیار دشواری توانند خوشهمزارع را به طور منظم بازدید کنند می

های آبیاری کند. مرزهای بین مزارع و همچنین کانالولی به کاهش بانک بذر برنج هرز در خاک کمک بسیار زیادی میاست، 

گسترش برنج هرز از  های هرز کمک کنند.های هرز نگه داشته شوند تا به کاهش مشکالت ناشی از علفباید عاری از علف

گیرد. همچنین به مناطق غیرآلوده مجاور مناطق آلوده به های آبیاری انجام میای به مزرعه دیگر به راحتی از طریق کانالمزرعه

ها پرهیز شود. یک راه مهم برای پیشگیری از گسترش برنج هرز، تمیز برنج هرز باید هشدار داده شود تا از شروع آلودگی در آن

 .های غیرآلوده استه زمینسازی زمین، کاشت و برداشت، قبل از ورود بآالت آمادهکردن ادوات و ماشین
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