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  خوزستاندر  هاي هرز برنج علف و كنترلعملكرد شخم دوم بر  هاي مختلفزمان تاثير
  2، عليرضا عبادي پور1بابك ديده بان

  كارشناس ارشد شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز -2كارشناس ارشد زراعت    - 1

Babak.didehban@yahoo.com  
  يدهچك

ها از طريق وجـين دسـتي در    دهد به طوري كه كنترل آن اي از هزينه توليد را به خود اختصاص مي هاي هرز برنج بخش عمده مبارزه با علف
هاي هرز نقش مهمي در كنترل آنها به ويژه در كاهش مصرف علف  هاي غير شيميايي مبارزه با علف استفاده از روش. درصد است 20حدود 

هاي توليد شده در حـين   سبب كاهش اثر فيتوتوكسين) Puddingپادلينگ (يه زمين مطلوب از جمله رعايت زمان شخم دوم ته. كش دارد
به منظور بررسي اثر زمان شـخم  . شود ها مي هاي آن هاي هرز و رشد گياهچه زني بذور علف تجزيه مواد آلي گرديده و در نتيجه مانع از جوانه

بـا سـه   ) رقم شماره سه(هاي كامل تصادفي با استفاده از رقم محلي غالب منطقه  برنج ، طرحي در قالب بلوكهاي هرز  دوم در كنترل علف
تيمار شامل شخم دوم يك ماه مانده به نشاكاري ، شخم دوم پانزده روز مانده به نشاكاري و شخم دوم يك روز مانده به نشاكاري در چهـار  

سـل  ) Echinochola cros galli(هاي هرز مهـم شـامل سـورروف     ثر اين تيماريها بر جمعيت علفا. اجرا درآمد در شهرستان بهبهانتكرار 
و عملكـرد بـرنج   ) Cyperus difformis(و اويـار سـالم   ) Plantago aquatica- Alisma(قاشـق واش  ) Monochoria Vaginalis(واش 

ز غالب منطقه است ، با انجـام شـخم دوم در يـك مـاه قبـل از      ترين جمعيت سوروف كه علف هر ها نشان داد كم نتايج بررسي.ارزيابي شد
اين مقايسه از نظر افزايش عملكـرد ،  . درصد كاهش داشت 34و  16نشاكاري كه در مقايسه با كاربرد تيمارهاي پانزده و يك روز به ترتيب 

شود حـداقل   در نهايت توصيه مي. ه دست آمدو يك روز به ترتيب پنج و سيزده درصد ب 15با شخم دوم يك ماه قبل از نشاكاري نسبت به 
  .پانزده روز فاصله بين شخم دوم و نشاكاري رعايت گردد

  .برنج ، جمعيت علف هرز ، و شخم دوم :كليديواژگان 
  مقدمه

هيه در زراعت برنج ت. شود سازي بستر كشت مناسب به طور مستقيم يا نشاكاري در زمين اصلي شخم ناميده مي مجموعه عمليات آماده
  .زمين برنج شامل سه مرحله است

اي شـبيه   شخم دوم كه باروتيواتور ، گاو آهن و ديسك و يا با وسـيله . شود شخم اول كه به طور معمول با گاو آهن برگدان دار زده مي
ك صـورت  سازي كامـل مزرعـه و تسـطيع خـا     شود و شخم سوم با چنگ و دندانه و ماله براي آماده نهركن عمود بر شخم اول زده مي

چـون مقـداري از   . در اين آزمايش شخم اول به طور يكسـان در مـورد همـه تيمارهـا در زمسـتان زده شـد      ) 1374عزيزي ، (گيرد  مي
بر اثر . هاي هرز سال قبل كه با شخم اول به زير خاك رفته بودند هاي هرز پس از شخم اول روييده شده ، در ضمن بقاياي علف علف

سازي زمين را شخم دوم در نظـر   مانند ، بنابراين آماده ها تجربه نشده و بحال خود تا بهار باقي مي روارگانيزمسرما و كاهش فعاليت ميك
بررسي انجام شده در موسسه تحقيقات بين المللي برنج نشـان  . گرفته و پس از اعمال تيمارها ، شخم سوم با كمك روتيواتور زده شد

  ).IRRI،  1988(روز بعد از آماده سازي زمين باشد  15داد كه بهترين زمان نشاكاري حداقل 
  ها مواد و روش

تكرار با يك رقم برنج شماره سه و با سه تيمار بـه شـرح زيـر     4هاي كامل تصادفي با  براي اجراي اين آزمايش طرحي در قالب بلوك
  :انجام شد 
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T1- شخم دوم در يك ماه مانده به نشاكاري  
T2- ده به نشاكاريشخم دوم در پانزده روز مان  
T3- نـوب شـرق اسـتان خوزسـتان صـورت      شهرستان بهبهان در ج) 77-78(هاي  شخم دوم در يك روز مانده به نشاكاري ، در سال
در اين آزمايش شخم اول در زمستان به طور يكسان براي تمام تيمارها انجام شده و شخم دوم براساس تيمارهاي فوق به عنـوان  گرفت

در نظر ) 78و  23/2/77و تيمار سوم در تاريخ  78و  8/2/77تيمار دوم در زمان  78و  24/1/77ار اول در تاريخ تيم(سازي  شروع آماده
  .گرفته شد

  نتايج بحث
هاي به عمل آمده اثر سال روي كليه صفات به جز عملكرد دانه ، تعداد مونوكاريا ، قاشق واش و  دهد كه در بررسي نشان مي 1جدول 

عامل زمان و تغييرات جوي در (دار بوده يعني تاثير سال  درصد معني 1روز بعد از نشاكاري در سطح  40تر مربع در اويار سالم در دوم
دار داشـته   اثر تيمارها روي كليه صفات اثـر غيـر معنـي   . بر روي بعضي تيمارها يكسان و بر روي بعضي تيمارها متغيير است) دو سال

هاي هرز و عملكرد برنج داشـته   دار روي كاهش يا افزايش تعداد علف سطح نتوانسته تاثير معنياست ، يعني بكارگيري تيمارها در اين 
  .باشد

  77-78هاي  خالصه آناليز مركب آزمايش اثر زمان شخم دوم در تراكم جمعيت علف هرز و عملكرد دانه برنج در سال:  1جدول                       
 
 

  تعداد سوروف                                                                   
  روز بعد 40روز بعد  تعداد اويار سالم  40روز بعد    تعداد قاش واش  40تعداد مونوكاريا  روز بعد     40     روز بعد 15      نوبت دوم    نوبت اول   عملكرد دانه   درجه آزادي   منابع تغييرات   

  ازنشاکاری                   از نشاكاري                                                                                      

    
  ns203      ./ 0.013ns 0.006 ns 0.042        0.061                 0.050                            0.249                0.474               3تكرار                   

     A        20.016ns                0.017       0.001    0.024 ns  0.089 ns          0.026ns                    0.173ns           0.019nsتيمار فاكتور
            B                10.010                   **            **            **               **                 0.000ns                    0.050ns           137.1nsسال 

  0.064               0.001                       0.007                0.006      0.398     7 0.54      0.778                    20.033اشتباه                  
C.V                                          3          0.009 0.004     0.189     19.06           7.97    0.001             35.8  

 
  

ترين جمعيت سوروف كه علف هرز غالب منطقه است با انجام شخم دوم در يك ماه قبـل از   نشان داد كم 2ها در جدول  نتايج بررسي
  .درصد كاهش داشت 34و  16ربرد تيمارهاي پانزده و يك روز به ترتيب نشاكاري كه در مقايسه با كا

) شخم دوم در يـك مـاه قبـل از نشـاكاري    (هاي هرز مونوكاريا ، قاشق واش و اويارسالم در همين تيمار  ترين تعداد علف چنين كم هم
و يك روز به ترتيب پنج و سـيزده   15ري نسبت به اين مقايسه از نظر افزايش عملكرد ، با شخم دوم يك ماه قبل از نشاكا. اتفاق افتاد

در ضمن افزايش ساعات كاري وجين در تيمار شخم دوم در يك روز مانده به نشاكاري ، نسبت به تيمـار شـخم   . درصد به دست آمد
ـ  هاي هرز بيشتري در كرت ست كه در مجموع علف دوم در سي روز مانده به نشاكاري ، نشانگر آن ك مـاه بعـد از   هايي كه نشاكاري ي

،  1983(اين امر با نظر كـايوپر  (شخم دوم بوده به وجود آمده ، به ويژه در مورد تعداد سوروف اين مطلب به طور كامل مشهود است 
kuipers (هاي هرز در جذب موادغذايي و نور و همچنين به خاطر اثرات  و همين امر سبب افزايش بيشتر رقابت علف). انطباق دارد
روي رشد و عملكرد بـرنج ، در كـاهش   ) هاي هرز اثرات آللوپاتي و غيره علف(احتمالي ناشناخته و بررسي نشده در طرح ديگر منفي 
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يعنـي   T1كيلـوگرم و در   3413يعني شخم دوم در يك روز مانده به نشاكاري ، مقدار عملكـرد   T3در (عملكرد تاثير بسزايي داشته 
 etal،  1963هـاي   ايـن امـر بـا يافتـه    . كيلـوگرم در هكتـار اسـت    3904مقـدار عملكـرد   شخم دوم در يك روز مانده به نشاكاري ، 

Chapman  ،1983  ،Rahmati etal , 2551 and Reddy etal باشد هماهنگ مي.  
  نتيجه گيري كلي

ده  سبب افـزايش  روز قبل از نشاكاري به خاطر كاهش فيتولوكسيها و اثر آنها در افزايش رشد رويشي نشاء كاشته ش 15شخم حداقل 
زني  تر شاخص سطح برگ به سطح مطلوب شده و سبب جلوگيري از رسيدن نور به كف كانوپي و در نتيجه كاهش تعداد جوانه سريع

شـود ، شـخم دوم را در    بنابراين به كشاورزان عزيز توصـيه مـي  . شود هاي هرز گشته و در نهايت سبب افزايش توليد مي و رشد علف
  .روز قبل از نشاكاري انجام دهند 15هاي هرز ، حداقل  د و كاهش تعداد علفخصوص افزايش عملكر
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Abstract  
Fighting against rice weeds is one of the main expenses of its production in a way that their control 
manually consists of 20%. Use of non chemical methods for fighting against weeds plays an 
important role in their control especially in reduction of use of weed killers. Preparation of desirable 
land such as pudding causes reduction of the effect of production of  PHYTOTOXINS  while 
analyzing  the organic materials and therefore stops growth of weeds and their plants. To analyze 
the time of pudding while controlling rice weeds, a plan with the use of local number most 
prominent in the area ( number 3) with 3 treatment such as pudding a month before transplant, 
pudding fifteen days before transplant and pudding a day before transplant in 4 repetition have been 
conducted in Behbahan city. The effect of these treatments on the important weeds such as 
Echinochola cros galli, Monochoria Vaginalis, Plantago aquatica Alisma, and Cyperus difformis 
and the activity of rice have been evaluated. The results of the analysis show that the least 
Echinochola cros galli which is the most among the weeds in the area, with pudding in a month 
before transplantation in comparison with 15 days and a day before transplantation 16 and 34 
percent reduced respectively. This comparison with the pudding a month before transplantation in 
relation to 15 days and 1 day before transplantation is 5 and 13 percent respectively. Finally, it is 
recommended that at least 15 days space between pudding and transplant should be considered.       

                                                                                                                                       
Keywords: rice, weeds growth, pudding      
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