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 خالصه

 
ي مبارزه با علفهاي هرز نقش مهمي در كاهش مصرف علف كش و سالمت                يااستفاده از روشهاي غيرشيمي   

يكي از مهمترين عوامل كنترل علفهاي هرزبرنج       ) شخم دوم ( تهيه زمين مطلوب بويژه پادلينگ      . محيط زيست دارد  
روش متداول تهيه زمين شاليزار در گيالن عبارت از  انجام يكبار شخم در اواخر فصل                     .  شناخته شده است  

تعداد دفعات شخم دوم و هم چنين نوع       .  مستان وانجام  شخم دوم يك تا دو هفته قبل از نشاكاري در بهار است              ز
از آنجائيكه نوع   .  ادوات مورد استفاده متناسب با امكانات و فرهنگ زراعي نقاط مختلف استان متفاوت است                

گذار هستند، بنابراين  شش تيمار شامل        ادوات و تعداد دفعات شخم دوم بر تراكم جمعيت علفهاي هرز تأثير               
شخم دوم با استفاده از راست كاول متصل به تيلر، روتيواتور و پادلر مخروطي در يك نوبت يا دو نوبت  بفاصله                       

 در محل   ١٣٧٨ روز به صورت فاكتوريل درقالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكراردر سال                    ١٠
اثر اين تيمارها بر روي تراكم جمعيت مهمترين        .  ت  مورد ارزيابي قرارگرفت    مؤسسه تحقيقات برنج كشوردر رش    

 Cyperus)، اويارسالم بذري  (Echinochloa crus-galli)علفهاي هرز زراعت برنج گيالن شامل سوروف         
difformis)     و قاشق واش (Alisma plantago-aquatica)  نتايج بررسيها نشان داد كه نوع       .   ارزيابي شد

مقايسه ميانگين هاي مربوط به تعداد علفهاي      .  بكار رفته در شخم دوم بر جمعيت علفهاي هرز مؤثر است             ادوات  
هرز مؤيد اين مطلب است كه نه تنها تفاوت معني داري بين نوع ادوات  شخم وجود دارد،  بلكه دفعات پادلينگ                       

 ،راست كاول روش  تيمار مربوط به استفاده از      بهترين  .  نيز بر تراكم علفهاي هرز اثر گذاشته است       ) يك يا دو بار   (
ولي  با دوبار پادلينگ بود كه جمعيت علف هرز آن در مقايسه با بدترين تيمار يعني يك نوبت استفاده از پادلر                         

 .   برابر كمتر شد٣/٢ باندازه ،مخروطي
 

  برنج ، جمعيت ، شخم ، علف هرز :واژه هاي كليدي 
 

 مقدمه 
هرز برنج بخش عمده اي از هزينه توليد را         مبارزه با علفهاي    

به طوريكه كنترل  يا وجين دستي در         . بخود اختصاص مي دهد  
كنترل با   ).  ٦( درصد  هزينه توليد را شامل مي شود         ٢٠حدود  

روشهاي غيرشيميايي نقش مهمي  در كاهش مصرف علف كش  و          
يكي از اين روشها اعمال به موقع و        .  سالمت محيط زيست دارد   

آماده سازي .  حيح عمليات آماده سازي زمين در شاليزارها است      ص
 زمين در زراعت برنج نشايي شامل شخم اول، شخم دوم و                  

 

شخم اول كه در    . تسطيح زمين در مرحله قبل از نشاكاري است       
در زير  را  زمستان زده مي شود، بقاياي علفهاي هرز و بذور آنها            

كلوخ هايي  ور خرد كردن  شخم دوم به منظ   . دكنوالي دفن مي    گل 
 .)١(كه بعد از شخم اول برجاي مي ماند بسيار ضروري است
) پادلينگ(آماده سازي صحيح زمين  بويژه انجام شخم دوم           

به عنوان يكي از مهمترين عوامل كنترل علفهاي هرز برنج                
تعداد علفهاي هرز با افزايش شخم دوم          .  شناخته شده است   

 اول تهيه و آماده سازي زمين        روش متد ). ٢( كاهش مي يابد 
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شاليزار در استان گيالن عبارت از انجام شخم اول در فصل                 
زمستان ويكبار شخم دوم يك تا دوهفته قبل از نشاكاري در بهار            

بررسي در كشور كوبا نشان مي دهد كه در صورت كمتر             . است
بودن تراكم جمعيت علفهاي هرز فقط يكبار شخم دوم با                  

در حاليكه در نواحي پرعلف     . واتور كفايت مي كند  استفاده از روتي  
اين نوع ابزار موجب      . حداقل بايد دو بار روتيواتور بكار برد          

سهولت حركت تراكتور در شاليزار مي شود،  زيرا با نفوذ در عمق            
كم بكسوات چرخهاي تراكتور كاهش مي يابد، در زمان                  
صرفه جويي مي شود و بعد از عمليات خاك ورزي سطح                  

د شخم دوم عالوه بر مؤثر      ياز فوا ). ٣( وارتري بر جاي مي ماند   هم
بودن از نظر كنترل علفهاي هرز، به حفظ رطوبت خاك و                  

) ١١(افزايش مواد غذايي قابل دسترس نيز مي توان اشاره كرد             
 سانتي متر  ٥/١٢ تا   ٣شخم شاليزار با سه بار پادلينگ به عمق         

 ٤٩ را تا    (Eleocharis dulcis)جمعيت علف هرز اليوكاريس      
بررسي هاي انجام شده در امريكا نشان      ). ٥(درصد كاهش مي دهد  

در . داد كه تهيه زمين روي نوع علف هرز اثرات متفاوتي دارد             
جنوب امريكا تكرار پادلينگ به فواصل يك تا سه هفته قبل از               
بذرپاشي موجب كاهش علفهاي هرز كشيده برگ يكساله از              

 موجب افزايش    ولي.  گرديد (E.crus-galli)جمله سوروف    
 Cyperus) ، اويارسالم (Amania sp)، آمانيا   جلبكجمعيت  

microiria)        در كشورهاي فيليپين و     ). ٨(   و برنج قرمز  شد
 تا  ١٠ژاپن نشان دادند كه عمق مناسب شخم دوم در شاليزارها            

عمق بيشتر نه تنها سبب افزايش عملكرد        .   سانتي متر است  ١٥
بررسي در تايلند    ).  ٧(  هزينه را  نيز باال مي برد       نمي شود،  بلكه  

ر اثر عمليات پادلينگ از كاهش       بنشان داد كه افزايش عملكرد       
تراكم و رقابت علفهاي هرز در جذب عناصر و مواذ غذايي و                 

 ).١٠ (ناشي مي شودهمچنين  آب 
بررسي در كشور هندوستان در خصوص اثر شخم دوم بر              

 و محصول در كشت آبي برنج نشان          روي  تراكم علفهاي هر ز      
يكبار شخم دوم، دوبار شخم     (داده است كه از ميان چهار روش         

دوبار ) دوم، شخم متداول منطقه و فشرده كردن سطح خاك            
بدين ترتيب كه    .  شخم دوم بيشترين بازده را در بر دارد            

بيوماس، ارتفاع برنج، تعداد پنجه در آستانه برداشت محصول،            
 تن در   ٥/٤اد دانه و وزن هزار دانه با عملكرد           طول خوشه، تعد  

بيوماس علفهاي هرز در تيمار      . هكتار بهتر از بقيه تيمارها شد      

 شخم متداول منطقه بطور معني داري بيشتر از بقيه تيمارها           
در حاليكه وزن خشك علفهاي هرز در       ).  ٩/٣ هكتار/ تن  (گرديد

يك ). ١١( يافت  تن در هكتار تقليل    ٦/٠تيمار دوبار شخم دوم به      
مطالعه ديگر در هندوستان در مورد اثر عمليات مربوط به                 
مديريت خاك بر روي دو رقم برنج در دو فصل تابستان و                   
زمستان نشان داد كه اين نوع مديريت در فصل تابستان بي تأثير            

طي آزمايشي بالفاصله پس از     .  ولي در فصل زمستان مؤثر است     
ل هفت روز با دو بار شخم دوم         شخم اول، سه بار شخم به فواص       

نتايج نشان داد   .  مورد مقايسه قرار گرفتند   ) روش رايج منطقه  (
بررسي هاي ). ١٢(كه سه بار شخم بازده بيشتري در بر دارد             

ديگري درهندوستان نشان داد كه شخم دوم موجب كاهش              
 البته. بيوماس علفهاي هرز در مرحله خوشه دهي برنج مي شود         

هاي برخوردار از كنترل شيميايي علفهاي هرز       اين كاهش در كرت   
مطالعات انجام شده در كشور  پاكستان            ). ١٢(مشاهده نشد 

نشان داد كه بين شدت خاك ورزي و تراكم علفهاي هرز                    
استفاده از روتيواتور موجب خرد      . همبستگي منفي وجود دارد    

كردن كلوخ ها و مخلوط كردن بقاياي علفهاي هرز با خاك                
بررسي انجام  ). ٩(ي كندايجاد م را  سطح يكنواخت تري    ود  وشمي 

شده در فيليپين نشان داد كه تعداد علفهاي هرز در كشت                 
تعداد علفهاي  . بديامي  با افزايش تعداد شخم دوم كاهش        ،نشايي

 ٩٠هرز با يك بار شخم دوم  با گاوآهن و چهار بار هرس زدن                  
 با يك بار شخم      در حاليكه در همان مزرعه     ،دوعدد در مترمربع ب   

 عدد علف هرز در مترمربع        ٤٥٠و يكبار هرس بطور متوسط        
 ) .٥( شمارش گرديد

هم چنين مطالعات ديگري در اين كشور در خصوص اثر               
مي نشان داد كه    يپادلينگ براي كنترل علفهاي هرز يكساله و دا       

خاك  ورزي به تنهايي يكي از عملي ترين روشها براي كنترل              
 (Paspalum distichum)ي از جمله بندواش     ميعلفهاي هرز دا  

قابل ذكر است كه اين علف هرز يكي از بدترين               ). ٤(است  
علفهاي هرز زراعت برنج كشور ما بويژه در شاليزارهاي شمال             

 هدف از اين بررسي تعيين مناسبترين ابزار شخم دوم و              .است
تعداد دفعات انجام آن است، به طوريكه ضمن كاهش جمعيت            

، از نظر ساير فاكتورها به ويژه عملكرد نيز قابل توصيه            علف هرز 
 . باشد
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 مواد و روشها
فاكتور تعداد  ( آزمايش با  شش تيمار به صورت فاكتوريل          

)  دفعات شخم با دو سطح و نوع خاك به هم زن در سه سطح                
در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در محل                 

 :  تيمارها عبارت بودند از .مؤسسه تحقيقات برنج اجرا گرديد
 :    تعـــداد دفعات  شخم 

  دوبار-٢   يكبار-١
 :    نوع ابزار شخم  شامل 

  پادلر مخروطي-٣  روتيواتور-٢  راست كاول-١
.  در نظر گرفته شد    ) ٢٥×٢٠( متر مربع     ٥٠٠اندازه كرتها   

و با بكارگيري گاوآهن    ) تراكتور دو چرخ  (شخم اول با كمك تيلر      
  برگردان دار همانند روش  متداول منطقه در نيمه اول             دوطرفه

پس از شخم اول كرتها      .  اسفند براي همه تيمارها انجام شد       
تيلر مورد  . غرقاب گرديدند تا براي شخم دوم آماده شوند             

 اسب  ٥/٧استفاده شخم دوم از تيلرهاي متداول منطقه با قدرت          
 تيمارهاي   نوع خاك بهم زن آنها متفاوت بود كه            وليبخار،  

 .مختلف را تشكيل مي دادند
در طول عمليات شخم دوم، پارامترهايي مانند عمق شخم،           
عرض كار ادوات خاك ورزي و سرعت پيشروي تيلر اندازه گيري           

در مورد تيمارهايي كه يك      (شخم دوم اعم از نوبت اول         . شد
براي تيمارهايي كه دو نوبت     (و يا نوبت دوم     ) نوبت شخم خوردند  

بعد از  .   سه روز قبل از نشاكاري صورت گرفت       ) ردندشخم خو 
عمليات شخم دوم براي تسطيح كرتها و نهايي كردن عمليات             
تهيه زمين براي تمام كرتها ماله كشي يكسان صورت گرفت و             

 ٢/٣/٧٨در  )  رقم غالب منطقه  (بدنبال آن نشاكاري با رقم بينام       
 .انجام شد

اعي اعم از     در طي مراحل داشت كليه مراقبتهاي زر             
كوددهي، آبياري، مبارزه با آفات و بيماريها به طور يكسان عمل            

ولي در مورد تعيين تراكم جمعيت علفهاي هرزكه يكي از           .  شد
 روز بعد از نشاكاري، قبل از انجام          ١٥اهداف مهم طرح بود،         

 برگي علفهاي هرز اقدام به         ٣ تا    ٢وجين يعني در مرحله        
هاي هرز گرديد تا اثر ادوات مورد         نمونه برداري و شمارش علف    

استفاده و تعداد دفعات  شخم  بر روي جمعيت علفهاي هرز                
 علفهاي هرز غالب شامل سوروف                 .تعيين گردد    

(Echinochloa crus-galli p. beauv.)   اويارسالم بذري 

(Cyperus difformis L.)    و قاشق واش (Alisma plantago-
aquatica L.)بودند . 
 مربوط به جمعيت علفهاي هرز  از طريق                 نمونه برداري

 ٢٠و با پرتاب     ) متر (٥/٠ ×٥/٠شمارش و با استفاده از كادر         
كادر در هر كرت انحام و تعداد هر گونه علف هرز  به تفكيك                  

متر (بدنبال آن، شمارش به تعداد  در واحد سطح           .  ثبت گرديد 
 متر مربع از     ٢٠پس از رسيدن محصول      .  تبديل گرديد )مربع

.  متن هر كرت برداشت و پس از خرمنكوبي توزين گرديد                 
 درصد رطوبت براي همه        ١٤با احتساب    ) شلتوك(عملكرد  

تيمارها محاسبه و سپس تجزيه و تحليل آماري با كمك نرم               
 . انجام شدIRRISTATافزار 

 
 يج و بحث انت

مطالعات انجام شده نشان داد كه دو فاكتور مهم اندازه گيري          
، يعني تراكم جمعيت علفهاي هرز و عملكرد            در اين بررسي   

به عبارت  ).  ١جدول  (تيمارها با يكديگر  اختالف معني دار دارند        
ند، ه ا تراكم علفهاي هرزي كه بعد از نشاكاري رويش داشت           ديگر

تحت تأثير نوع ادوات مورد استفاده و همچنين تعداد دفعات              
 ،ه واريانس بعد از تجزي   ).  ١جدول  (ه اند  پادلينگ قرار گرفت   

جدول مربوط به ميانگين داده هاي علفهاي هرز به تفكيك گونه،           
از .  شد تشكيلاين اثر در گروهبندي تيمارها        عملكرد و نحوة     

نظر اثر نوع ابزار كمترين تراكم جمعيت علفهاي هرز به استفاده            
 مقايسه با پادلر مخروطي      اين مقدار، . از راست كاول مربوط بود    

). ٢جدول(به دست آمد  كمتر  % ٢٥ با روتيواتور    و در مقايسه  % ٤٦
بيشترين تراكم جمعيت علف هرز به پادلر مخروطي مربوط              

  (a)مي شود كه در مقايسه با دو نوع ابزار ديگر در گروه جداگانه              
از نظر اثر دفعات پادلينگ بطور كلي          ). ٢جدول  (قرار گرفت    

 ٣٣دوبار شخم دوم موجب كاهش جمعيت علف هرز به ميزان             
علت اصلي اين امر، به خرد        .  درصد در مقايسه با يكبار شد       

هر .  هاي حاصل از مرحله اول مربوط مي شود       كردن بيشتر كلوخ  
اندازه تعداد كلوخ ها كمتر و كوچكتر باشد به همان اندازه نيز               

بررسي مربوط به اثر دفعات شخم روي       . علف هرز كمتر مي گردد   
ان داد كه كمترين تراكم      هر گونه از علف هرز به تفكيك نش          

سوروف  به تيماردو بار پادلينگ با استفاده از راست كاول مربوط            
 ار ــك بــا يــه بـ قرار گرفت و در مقايسCمي شود كه در گروه 
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 )شلتوك( خالصه تجزيه واريانس تراكم جمعيت علفهاي هرز و عملكرد -١جدول 
 ميانگين مربعات 

 منابع تغييرات درجه آزادي aسوروف bاويارسالم cقاشق واش dعملكرد

ns  ٠٠١/٠ 

**٠٣٤/٠ 

*٠٢٥/٠ 

ns ٠٠١/٠ 

٠٠٤/٠ 

٤/٩>١ 

** ٤/١٩٠٢ 

** ٦/٢٤٠٣ 

** ١/٩٢٩ 

٨/١٣ 

ns ٢٨٠       

** ٢٥٩٠ 

** ١٩١٤٣ 

* ١٩٤٥ 

٢١ 

ns ٥٥       

** ٩٤٧٣ 

** ٢٥٠١٣ 

* ١٠٠ 

٢١ 

٢ 

٢ 

١ 

٢ 

١٠ 

 تكرار

 نوع ابزار پادلينگ

 تعداد دفعات پادلينگ

 عاتدف×ابزار

 خطا

%%٢٢//٥٥==(a)C.V. %%٣٣== (b)C.V. %%٤٤//٦٦==(c)C.V.    %%٢٢==(d)C.V.       
 ns= = معني دار نيستمعني دار نيست *= = معني دار است معني دار است % % ٥٥در سطح در سطح   **= = معني دار استمعني دار است%  %  ١١در سطح در سطح 

 
 ) شلتوك( مقايسه ميانگين هاي تعداد علفهاي هرز و عملكرد -٢جدول 

 دفعات پادلينگ

 يك بار دو بار

 عملكرد

)هكتار/ رم كيلوگ(
 قاشق واش

)تعداد در مترمربع(
 

 اويارسالم

)تعداد در مترمربع(
 سوروف

)تعداد در مترمربع(
عملكرد شلتوك 

 )هكتار/كيلوگرم (

 قاشق  واش 

)تعداد در مترمربع(
 اويارسالم

)تعداد در مترمربع(
 سوروف

)تعداد در مترمربع(

 
 نوع ابزار

a٣٣٠٢ 

a٣٢٩٠ 

bc٣١١٧ 

b ٠/٦٣ 

a٠/٧٣ 

a٠/٧٣ 

b٠/٨٩ 

a٦/١٣٣ 

a٠/١٣٩ 

c٠/٩٦ 

b٣/١٥٥ 

a٠/١٨١ 

abc٣٢٠٤ 

ab٣٢٤٣ 

c٣١١٨ 

c٣/٦٠ 

b٠/٩٨ 

a٠/١٢٠ 

b ٣/١٨٤ 

c٠/١٥٩ 

a ٣/٢١٧ 

c٠/١٨٠ 

b٠/٢٢٥ 

a٠/٢٥١ 

 راست كاول

 روتيواتور

پادلر مخروطي
 ميانگين ٦/٢١٨ ٧/١٨٥ ٧/٩٢ ٣/٣١٨٨ ١/١٤٤ ٥/١٢٠ ٦/٦٩ ٣/٣٢٣٦

 
. ز داشت  درصد كمتر علف هر     ٨٧پاذلينگ با همين ابزار حدود       

بيشترين جمعيت سوروف به يكبار پادلينگ با استفاده از پادلر            
.   قرار گرفت  (a)وط مي شود كه در گروه جداگانه       ــي مرب ـمخروط

اين مقايسه در مورد علف هرز اويارسالم نيز نتيجه مشابهي               
كمترين تراكم  اويارسالم به تيمار دوبار پادلينگ با             .  داشت

 شود و بيشترين آن به يكبار پادلر        كمك راست كاول مربوط مي    
).  ٢جدول  ( برابر مي باشد  ٥/٢مخروطي كه اين اختالف  حدود         

در خصوص علف هرز قاشق واش كه از جمعيت كمتري در مزرعه           
برخوردار بود ، بيشترين تراكم به يكبار پادلينگ با كمك پادلر             

ه در مورد اثر نوع ابزار و برتري استفاد        . مخروطي مربوط مي شود  
از راست كاول روي هر سه نوع علف هرز مي توان گفت كه عمق              

راست كاول  .  شخم در اين روش بيشتر از دو وسيله ديگر است          

 سانتيمتري ، روتيواتور و پادلر مخروطي در عمق ده          ١٥در عمق   
بنابراين راست كاول از نظر تدفين       .  سانتي متري عمل مي كنند  

 نبودند برتري نشان      بذور علفهاي هرزي كه قادر به رويش           
اين نتايج با نتايج حاصل از بررسيهاي انجام شده در فيليپين           .داد

  ).٧( و ژاپن مطابقت دارد 
 اثر متقابل نوع ابزار در دفعات شخم دوم معني دار شد                

راست كاول اين امر، حاكي از اين واقعيت است كه            . )١جدول(
وابسته م   به تعداد دفعات شخ     مي باشد، ولي مناسبترين وسيله   

نتايج ).  ١شكل  ( انجام دوبار شخم ضروري است         بنابراين .است
بدست آمده در مورد اثر افزايش شخم دوم در اين بررسي با                 

ن كشورهاي برنج خيز جهان از         انتايج حاصل از اغلب محقق      
 هندوستان، ساروچ وهمكاران در )١٩٧٠(جمله باركر در فيليپين



٤٦٩ بررسي اثر شخم دوم بر جمعيت علفهاي هرز در زراعت برنج: شريفي و عليزاده

 
 شهاي مختلف شخم دوم  تراكم علفهاي هرز در رو-١شكل 
 

.  مطابقت دارد )  ١٩٨٨(مجيد و همكاران در پاكستان      و  ) ١٩٨٣(
 ش ــه افزايــ ميانگين هاي مربوط به عملكرد نشان داد كةمقايس

پادلينگ از يكبار به دوبار در مورد هر سه وسيله موجب بهبود               
علت عمده آن به افزايش مواد غذايي قابل              .  عملكرد شد 

ي برنج و كاهش تراكم  علفهاي هرز  مربوط               دسترس نشاها 
بيشترين عملكرد به تيمار استفاده از راست كاول در دو         .  مي شود

.  نوبت بفاصله  ده روز مربوط بود كه كمترين علف هرز  را داشت             
عمل راست كاول در عمق بيشتر از دو وسيله ديگرموجب تدفين           

د علف هرز را    د و در نتيجه تعدا     وشمي بيشتر بذور علفهاي هرز      
 .مي دهدكاهش 

 
 سپاسگزاري

از آقايان قاسم ظفرمند و محمد اپروز تكنيسينهاي مؤسسه          
تحقيقات برنج بخاطر همكاري در انجام شخم و نمونه برداري ها           

 .قدرداني مي شود
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SUMMARY 

Using non-chemical weed control methods play an important role in the reduction of 
herbicide use as well as environmental protection.  Appropriate land prepration, 
specially puddling has been known as one of the best factors for weed control in rice 
fields.  Once plowing in late winter and second plowing at one or two weeks before 
trans planting in spring, is the current method in Guilan province.  Number of puddlings 
and type of  equipment used, depends on conditions and farming system in different 
sites in Guilan province. Kind of equipment and number of secondary tillages affect  
weed density.An expriment was conducted in 1999 with 6 treatments in RCBD. The 
treatments included : Conventional method with once and twice puddling the second 
puddling after a 10 day interval,  puddling once or twice with a rotivator as well as 
puddling  once or twice with cone- puddler. These trials were conducted in rice fields of 
Rice Research Institute of Iran (RRII) with 3 replications. Main noxious weeds were:  
Echinochlea crus-galli(water grass),Cyperus difformis (smallflower)and Alisma 
plantago-aquatica (water plantain). The results indicated that, number of tillage and 
kind of equipment affected weed population and density. The best treatment was 
conventional method with two puddlings which reduced weed density 2.3 times in 
comparison with the worst treatment  that is, cone puddler with once puddling.  
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