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)پژوهش و سازندگی(

چکیده
به منظور مقایسه روش های مختلف کنترل مکانیکی علف هرز مزارع برنج، آزمایش مزرعه ای در شهرستان بابل در سال زراعی1390 اجرا شد. 
آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در سه تکرار شامل وجین کن موتوردار، وجین کن کونوویدر )نوع دستی بدون موتور( و 
وجین دستی و شاهد )عدم مبارزه با علف های هرز( انجام گرفت. تعداد علف های هرز قبل و بعد از انجام آزمایش شمارش شد. بعد از اعمال تیمارهای 
آزمایش، میزان تاثیر بین تیمارها بر عملکرد برنج، راندمان وجین کاری، تعداد و وزن خشک علف های هرز معنی دار بود. تفاوت بین وجین کن موتوردار 
و کونوویدر ازنظر راندمان وجین کاری معنی دار نبود ولی تفاوت این دو با تیمار وجین دستی معنی دار بود. تعداد و وزن خشک علف های هرز روش 
باالترین )025/. هکتار بر ساعت( بود. وجین کن موتوردار دارای بیشترین  وجین دستی کمترین بود. متوسط ظرفیت مزرعه اي وجین کن موتوردار 
)5/86 درصد( و وجین دستی کمترین )1/68 درصد( راندمان بود. با توجه به هزینه ها، درآمد و راندمان، بهترین روش ها، به ترتیب وجین کن موتوردار، 

کونوویدر و وجین کن موتوردار بودند. 
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ارزیابی وجین کن های مختلف در  ...... 

In order to comparison of different mechanical control methods of weed of rice field, a field experiment was carried out in Babol 
city- during 2011. The experiment in the basis of randomized complete block design with four treatments in three replications includ-
ing powered weeder, conoweeder weeder, hand weeding and no weeding were used. Number of weeds was counted before and after 
weeding. There was significant effect among treatments on grain yield, weeding efficiency, number and dry weight of weeds after weed 
control. There was not any significant different between powered and conoweeder weeder regarding weeding efficiency, while there was 
significant different with hand weeding treatment. Number and dry weight of weeds for hand weeding was least. Average field capacity 
for powered weeder was 0.025 ha/h. Regarding economical considerations, powered weeder and hand weeding had the highest (5.86 
percent) and least (1.68 percent) efficiency respectively. Therefore, treatments were ranked from powered weeder, conoweeder weeder 
and powered weeder, respectively.

مقدمه
برنج یكی از مهم ترین محصوالت كشاورزی دنياست و بعد از گندم 
جایگاه دوم را از نظر توليد ساالنه به خود اختصاص داده و غذای اصلی 
نيمی از مردم دنيا را تشكيل می دهد )Chabra et al, 2006(. سطح زیر 
كشت برنج در ایران بيش از 600 هزار هكتار بوده )FAO, 2010( و بيش 
از 75 درصد از مزارع برنج كشور در استان های شمالی مازندران و گيالن 
از  هرز  علف های   .)Ministry of Agriculture, 2009( است  گرفته  قرار 
عوامل محدودكننده توليدات كشاورزی به خصوص برنج به شمار می روند. 
غذایی،  عناصر  آب،  برای جذب  رقابت  بر  عالوه  ناخواسته  گياهان  این 
 Abdus-Salam( نور، پناهگاه عمده آفات و بيماری های گياهی هستند
and Kato-Naguchi, 2009(. باتوجه به تاثيرات منفی استفاده بيش از 
مقاومت  افزایش  محيطی،  زیست  آلودگی های  نظير  علف كش ها  اندازه 
علف های هرز به علف كش ها و به خطر افتادن سالمت انسان، استفاده 
جمله  آن  از  هرز  علف  های  با  مبارزه  در  مدیریتی صحيح  روش های  از 
 Olofsdotter( می رسد  به نظر  ضروری  آن  با  مكانيكی  و  دستی  مبارزه 
and Navarez, 1998(. علف های هرز در ابتدای رشد برنج رقابت چندانی 
ندارند و وجين زود هنگام ضروری نمی باشد )Hall et al, 1992(، ولی با 
پيشرفت فصل رشد، علف های هرز بيشترین خسارت را به محصول وارد 
می سازند )Wilson and Cole, 1966(. با آغاز  جوانه زنی و افزایش رشد 
علف های هرز، به سرعت فضای داخل ردیف های كاشت اشغال شده و 

 (Rejmanek et al, 1989روند طبيعی رشد گياه زراعی مختل می گردد
(. گزارش شده كه تاخير در كنترل علف های هرز در مزارع برنج 15 الی 
25 روز پس از كاشت، عملكرد برنج را شدیداً كاهش می دهد و كاهش 
برنج نشاء شده حدود 30  به دليل رقابت علف هرز در  برنج  عملكرد در 
الی 80 درصد می باشد  الی 40 درصد و در كشت مستقيم حدود 70 

از  شده  ارائه  آمار   .)Balasubramaniyam and Palaniappans, 2002(
كشور آمریكا ميزان خسارت علف های هرز را 41/6 درصد بيان نموده 
است كه باتوجه به نسبت آفات كه 31/3 درصد و بيماری های گياهی كه 
27/1 درصد بوده، بيشترین مقدار تلفات را علف های هرز وارد نموده اند. 
لذا كنترل علف های هرز در هر زراعت و در هر مرحله ای از رشد علف هرز 
یا محصول بسيار مهم بوده به طوری كه می تواند تا حد زیادی از ایجاد 
خسارت بكاهد. درضمن تحقيقات نشان داد كه حدود 35 تا 80 درصد 
محصول برنج در جنوب شرق آسيا به دليل وجود علف های هرز كاهش 
تا  اجازه مي دهد  به علف هرز  )Vakili, 2000(. وجين دستی  است  یافته 
براي فرار از شناسایي صفات مرفولوژیكي مشابه برنج ایجاد نماید. نبود 
)اگر  علف هرز  رساندن  به حداقل  جهت  وجين  مناسب  زمان  در  كارگر 
وارد  محصول  به  ناپذیري  جبران  خسارت  گيرد  انجام  تاخير  با  وجين 
مي شود( از مشكالت وجين دستی مي باشد. در طي مراحل اوليه استقرار، 
علف هرز 20 الی 30 درصد رشد را انجام مي دهد درحالي كه محصول 2 
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تا 3 درصد مراحل رشدي خود را طي نموده است )Moody, 1990(. در 
ایران به علت نامناسب بودن تجهيزات مكانيكي مبارزه با علف هرز، كم 
با شرایط  این تجهيزات  از  نبودن بسياري  آنها و سازگار  راندمان  بودن 
زراعي موجود، سبب شده است كه كشاورزان تمایل بيشتر به استفاده 
و  جدید  روش های  ارائه  با  ولي  باشند.  داشته  شيميایي  روش های  از 
بهينه كردن تجهيزات مورد استفاده، براساس شرایط موجود مي توان در 
كشاورزان گرایش بيشتري نسبت به استفاده از سيستم ها و روش های 
وجين كن    .)Lemerle and Sutherland, 2000( نمود  ایجاد  مكانيكي 
كونوویدر یا وجين كن  نوع دستی بدون موتور )شكل 1( اغلب در انواع 
یك یا دو ردیفه یافت مي شوند. برای هر ردیف وجين كاری یك روتور 
مجهز به چنگه های دندانه ای وجود دارد كه در اثر غلتيدن بر زمين )در 
اثر حركت رفت و برگشتي ماشين در بين ردیف هاي كاشت( علف هاي 
هرز موجود را از بين مي برند. این ماشين فاقد موتور یا نيروي محركه 
بوده و مناسب كشت مكانيزه مي باشد )Yousefnia pasha, 2011(. هدف 
از اجراي این پژوهش ارزیابی وجين كن های مختلف در كنترل علف های 

هرز مزارع برنج می باشد. 
 مواد و روش ها

با  مبارزه  در  مختلف  مكانيكی  ادوات  كارآیی  ميزان  ارزیابی  برای 
و  طراحی  موتوردار  وجين كن  دستگاه  یك  برنج،  مزارع  هرز  علف های 
و  بنزیني  موتوري  به  موتوردار )شكل 1( مجهز  ساخته شد. وجين كن 
قابل  تك ردیفه،  به صورت  بخار،  اسب   2 توليدي  قدرت  با  زمانه  چهار 
اصلي  قسمت هاي  مي باشد.  سنتي  و  مكانيزه  كشت  مناسب  و  حمل 
سپر  و  وجين كن  عامل  شاسي،  قدرت،  انتقال  سيستم  شامل  دستگاه 
موجب  دورانی  حركت  با   )2 )شكل  وجين كن  عامل  مي باشد.  محافظ 
 .)Yousefnia pasha, 2011( مي شود  هرز  علف هاي  ریشه كنی  و  قطع 
برای مقایسه روش های مختلف مبارزه مكانيكی، آزمایشی در  مزرعه اي 
واقع در شهرستان بابل با عرض جغرافيایی 26 درجه و 21 دقيقه شمالی 
و طول جغرافيایی 52 درجه و 43 درجه شرقی با ارتفاع 23 متر از سطح 
بافت  دارای  آزمایش  مورد  مزرعه  اجرا شد. خاک  دریا در سال 1390 
قابل  پتاس  و  فسفر  غلظت  و  درصد  برابر 3/39  آلی  ماده  رسی،  لومی 
جذب به ترتيب برابر با 16 و 96 ميلی گرم در كيلوگرم و نيتروژن كل آن 
برابر با 19/. درصد بود. ميانگين بارندگي در شش ماه اول 36 ميلي متر 
بود. متوسط رطوبت  ميانگين درجه حرارت 22/7 درجه سانتي گراد  و 
نسبي هوا در شش ماه اول 77/5 درصد، ميانگين جمع ساعات آفتابي 
174 ساعت و ميانگين تبخير 129/4 ميلي متر بود. تيمارهای آزمایش 
از وجين كن  استفاده  دوبار  موتوردار،  از وجين كن  استفاده  دوبار  شامل 
)عدم  شاهد  و  وجين دستی  دوبار  موتور(،  بدون  دستی  )نوع  كونوویدر 
مبارزه با  علف های هرز( بود كه در قالب طرح آزمایشی بلوک های كامل 
تصادفی1 در سه تكرار اجرا شد. براي آماده سازي زمين اصلي، ابتدا زمين 
را به حالت غرقاب درآورده، سپس به وسيله تيلر )شكل 1( شخم اوليه و 
ثانویه زده شد. پس از انجام شخم نهایي، به وسيله ماله عمليات تسطيح 
طارم  رقم  برنج  آزمایش  این  در  كشت  مورد  رقم  گرفت.  انجام  زمين 
هاشمی، ابعاد كرت 5×4 مترمربع، فاصله ردیف های كشت 30 سانتی متر 
و فاصله نشاء بر روی ردیف 18 سانتی متر و به تعداد سه بوته )نشاء( 
كشت شد. نيازهاي كودي كرت ها نيز بر اساس آزمون خاک انجام گرفت. 

زمان مبارزه مكانيكی 20 روز و 35 روز پس از نشاءكاری و بررسی ميزان 
از  قبل  هفته  یك  هرز  علف های  جمعيت  بر  آزمایشی  تيمارهای  تاثير 
برداشت محصول بود. پس از اعمال تيمارهای آزمایشی، عملكرد برنج، 
علف های  وزن خشك  و  تعداد  مزرعه ای،  وجين كاری، ظرفيت  راندمان 
برای تعيين راندمان وجين كاری، تعداد علف های هرز  هرز تعيين شد. 
قبل و بعد از عمليات وجين شمارش شد. راندمان عمليات وجين كاری، 
ميزان كارآیی دستگاه برای از بين بردن علف های هرز را نشان می دهد. 
از  بعد  با تعيين نسبت تعداد علف های هرز كنده شده در واحد سطح 
عمليات به تعداد علف های هرز موجود در واحد سطح قبل از عمليات و 

 .)RNAM, 1983( با استفاده از رابطه 1 محاسبه می شود

در این معادله، n راندمان وجين كاری )درصد(، w1  تعداد علف های 
هرز در واحد سطح قبل از عمليات و w2 تعداد علف های هرز در واحد 
قبل  در  هرز  علف های  شمارش  برای  می باشد.  عمليات  از  بعد  سطح 
متر  یك  عرض  و  طول  به  شكل  مربع  كادرهای  از  عمليات  از  پس  و 
استفاده شد. برای تعيين وزن خشك، علف های هرز در درون آون در 
درجه حرارت 72 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت قرار داده شدند 
ظرفيت  شد.  اندازه گيری  دقيق  ترازوی  با  آن ها  خشك  وزن  سپس  و 
درنظر  با  دستگاه  توسط  شده  داده  پوشش  سطح  از  عبارت  مزرعه ای 
گرفتن تلفات زمانی است. معموال واحد این ظرفيت ها برحسب هكتار بر 
ساعت عنوان می شود )Shafee, 1992(. برای تعيين عملكرد برنج، پس 
از رسيدن كامل گياه، با حذف اثرات حاشيه ای از هر كرت، دو مترمربع 
برداشت شد. پس از خرمن كوبی، توزین وزن دانه انجام و عملكرد برنج 
برحسب كيلوگرم در هكتار در رطوبت 14 درصد محاسبه گردید. پس 
وزن  و  تراكم  وجين كاری،  راندمان  نظير  عواملی  داده ها،  جمع آوری  از 
آناليز  برنج به كمك سيستم  باقيمانده، و عملكرد  خشك علف های هرز 
آماری2 تجزیه و تحليل شد. برای مقایسات ميانگين نيز از آزمون چند 
دامنه ای دانكن3 در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد. برای ارزیابی 
اقتصادی، تيمار عدم مبارزه با علف های هرز به عنوان تيمار شاهد و از 
روش نسبت درآمد به هزینه )معادالت 2، 3 و 4( استفاده شد.                  
1- ميانگين تفاوت سود حاصل از هر یك از تيمارها )Bi( با تيمار 

 :)Bo( شاهد

:)Co( با تيمار شاهد )Ci( 2- ميانگين تفاوت هزینه تيمارها

 برای محاسبه هزینه های مربوط به مبارزه علف های هرز براساس اجاره 
بهای مرسوم در منطقه محاسبه شد.     

 3- تعيين راندمان هر تيمار )درصد(:
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نتایج و بحث
راندمان وجین کاری

شمارش علف های هرز پس از اجرای عمليات نشان داد كه تفاوت 
درصد  یك  احتمال  در سطح  وجين كاری  راندمان  نظر  از  تيمارها  بين 
وجين كن  كاربرد  روش  وجين كاری،  راندمان   .)1 )جدول  بود  معني دار 
موتوردار و كونوویدر در گروه b )از نظر مبارزه با علف های هرز در رتبه 
دوم و در یك سطح( و روش مبارزه دستی در گروه a قرار گرفتند )شكل 
3(. ممكن است در حد واسط بين مرحله اول و دوم تعدادی از علف های 

هرزی كه در مرحله اول خوب ریشه كن نشده اند مجددا جوانه زده و رشد 
نمایند. به نظر می رسد كه معيار بهتر برای انتخاب تيمارها نتایج حاصله 
از شمارش دوم باشد. روش  مبارزه دستی نسبت به سایر روش ها در از 

بين بردن علف های هرز موثرترند. 
تعداد و وزن خشک علف های هرز

سطح  در  تيمارها  بين  هرز  علف های  خشك  وزن  و  تعداد  تفاوت 
خشك  وزن  و  تعداد   .)1 )جدول  بود  معني دار  درصد  یك  احتمال 
علف های هرز در تيمار وجين دستی كمتر بود. تفاوت وجين كن موتوردار 
با تيمارهای وجين دستی و وجين كن كونوویدر معني دار بود )شكل 4 و 
 Eskandari(نتيجه حاصله با نتایج به دست آمده توسط سایر محققان .)5
خشك  وزن  و  تعداد  بررسی  از  پس  داشت.  مطابقت   )et al, 2011
اجرای عمليات وجين مشخص شد كه  از  بعد  باقيمانده  علف های هرز 
روش دستی نسبت به وجين كن علف های هرز را بهتر كنترل می كند. 
عرض كار )سطح پوشش داده شده( توسط وجين كن ها كمتر از فاصله 
بين بوته های مجاور هم یا فاصله بين ردیف های كاشت بود. لذا بخشی 
از سطح زمين به ویژه فضای بين بوته های روی ردیف های كاشت بدون 
وجين باقی ماند، كه این امر سبب كاهش درصد علف های هرز كنترل 

شده و عملكرد محصول گردید. 
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عملکرد برنج
نظر  از  تيمارها  بين  تفاوت  كه  داد  نشان  واریانس  تجزیه  جدول 
 .)1 )جدول  بود  معني دار  درصد  یك  احتمال  سطح  در  برنج  عملكرد 
عملكرد برنج در تيمار وجين كن كونوویدر بيشترین مقدار )3857/73 
قرار  گروه  یك  در  وجين دستی  روش  با  كه  بود  هكتار(  در  كيلوگرم 
عدم  تيمار  به  مربوط  برنج  عملكرد  كمترین  آزمایش،  این  در  گرفتند. 
وجين علف هرز بود كه تفاوت این تيمار با سایر تيمارها اختالف معني دار 
داشت )شكل 6(. برتری وجين دستی بر سایر تيمارهای آزمایشی به دليل 
حذف كامل علف های هرز در این تيمار و باقی ماندن علف های هرز موجود 
در روی و بين ردیف ها در سایر تيمارها بود. عالوه بر این در تيمارهای 
كاربرد ادوات مكانيكی تعدادی از علف های هرز كامال ریشه كن نمی شوند 
می سازد.  فراهم  را  آن ها  مجدد  رشد  امكان  امر  این  می شوند(.  )بریده 
بوته هایی  برنج است،  از  بيشتر  چون سرعت رشد نسبی علف های هرز 
كه به طور ناقص كنترل شده اند به سرعت رشد كرده و به دليل ساختار 
كانوپی برنج مجددا برتری خود را نسبت به گياه به دست می آورند. این 
امر تداوم رقابت تا پایان دوره رشد برنج و كاهش عملكرد این گياه را به 

دنبال خواهد داشت. 

ارزیابي اقتصادي
با توجه به ميزان عملكرد در هكتار تيمارهای آزمایشی و قيمت یك 
كيلوگرم شلتوک )در سال و محل اجرای آزمایش 12500 ریال(، ميزان 
آن ها  تفاوت  سپس  و  محاسبه  تيمارها  از  یك  هر  از  حاصل  سود  كل 
وجين كن  تيمارهای  راندمان  شد.  تعيين  مبارزه(  )عدم  شاهد  تيمار  با 
و   4/93  ،5/86 به ترتيب  وجين دستی  و  كونوویدر  وجين كن  موتوردار، 
موتوردار  وجين كن  اقتصادی  و  راندمان  نظر  از  پس  بود.  درصد   1/68
)جدول3(. ظرفيت  بود  آخر  اولویت  در  روش دستی  و  اول  اولویت  در 
و 005/.  به ترتيب 011/.  دستی  روش  و  كونوویدر  وجين كن  مزرعه ای 
 ./025 نيز  موتوردار  وجين كن  مزرعه ای  ظرفيت  بود.  ساعت  بر  هكتار 
هكتار بر ساعت بود كه طی یك روز معادل 10 ساعت كاری می تواند 

2/5  هكتار را وجين نماید. 
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ارزیابی وجین کن های مختلف در  ...... 
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نتیجه گیري
1- تعداد و وزن خشك علف های هرز وجين دستی كمتر بوده كه 

دارای عملكرد برنج، 3792/4 كيلوگرم در هكتار بود.  
2- تفاوت بين تيمارهای وجين كن موتوردار و وجين كن كونوویدر از 
نظر راندمان وجين كاری معنی دار نبود ولی تفاوت آن ها با روش دستی 

معنی دار بود.             
3- ظرفيت  مزرعه ای  وجين كن موتوردار، كونوویدر و وجين دستی 
راندمان   -4 بود.  برساعت  هكتار   ./005 و   ./011  ،./025 به ترتيب 
و   4/93  ،5/86 به ترتيب  وجين دستی  و  كونوویدر  موتوردار،  وجين كن 

1/68 درصد بود. 
5- با توجه به هزینه ها، درآمد و راندمان، بهترین روش ها، به ترتيب 

وجين كن موتوردار، كونوویدر و وجين كن موتوردار بودند. 
6- روش دوبار وجين كن موتوردار به خاطر باال بودن راندمان بهترین 

و مناسب ترین تيمار بوده است.
پاورقی ها

1. Random Complete Blocks Design (RCBD)
2. Statistical Analysis System (SAS)
3. Duncan,s multiple range test
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