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 وجین مکانیزه حلقه مفقوده مکانیزاسیون برنج کشور

  غالمرضا رعیت پناه   حمید آقاگل زاده

    

 دمهمق

بعد از گندم جايگاه دوم را از نظر تولید به خود  کشاورزی دنیا است کهمحصوالت  ترين برنج يكي از مهم 

و میانگین عملكرد جهاني آن حدود  میلیون هكتار 051بالغ بر  برنج در دنیاسطح زير کشت  .است اختصاص داده

سطح زير کشت اين . دهد ميرا تشكیل جهان  یتاز جمع ميین ياصل یغذا اين محصول .مي باشدتن در هكتار  2/3

ن در هكتار ت  5/4 آن هكتار و میانگین عملكرد هزار 011نزديک به  های قبل در سال در ايران راهبردیمحصول 

يت منابع آبي سطحي و زيرزمیني در کشور و پیرو ابالغیه وزير محترم جهاد که با توجه به محدود استبوده 

هزار  451تا  411های مازندران و گیالن شده است که ساالنه سطحي معادل  کشاورزی کشت برنج محدود به استان

 .هكتار به کشت اين محصول اختصاص دارد

فراواني  يانسانهای  شد تا تالشموجب  ه مواد غذايي، ب جوامع روز افزون نیاز افزايش جمعیت جهان و به دنبال آن

به عنوان منبع اصلي انرژی مورد نیاز برای  صورت پذيرد که بیشتر های کشاورزی فرآورده برای به دست آوردن

افزايش سطح  شامل معموالٌ افزايش تولید محصوالت کشاورزی به دو روش .انسانها تلقي مي شودسوخت و ساز بدن 

در  افزايش سطح زير کشتبديهي است، . افزايش میزان عملكرد در واحد سطح امكان پذير است زير کشت و

 بنابراين، است روبروشديدی محدوديت  با مواجه مي باشدبا کمبود شديد منابع آب کشوری همچون ايران که 

 . آيد ميمار منطقي ترين راه برای افزايش میزان تولید به ش ،عملكرد در واحد سطحمیزان بردن  باال

گیری از بذر  ارزشمندی همچون برنج در گرو بهرهاز ديدگاه مكانیزاسیون، افزايش میزان تولید برای محصول 

مرغوب، استفاده بهینه از کودها و سموم شیمیايي، مديريت صحیح مزرعه، استفاده اصولي از ماشین آالت و 

 . است منابع آب و خاک مناسب، کاهش ضايعات و بهره گیری بهینه از های آوری فن

 اهمیت وجین در مزارع شالیزاری

رقابت  یاه برنجبا گدر جذب نور، آب و مواد غذايي گیاهان ناخواسته ای هستند که  ،هرز یها علف 

 یبرا یجد يدتهد و کنندهيک عامل محدود هرز همواره به عنوان های علف که دهند مينشان  ها  بررسي .ندنماي يم

 . دهند ميتحت تاثیر قرار کیفي  و مي از لحاظ ک تولید آن را و مار آمدهنج به شبر یدتول

رشد،  ي با آن ندارند ولي در مراحل میاني و پايانيرشد برنج رقابت چندانمراحل هرز در ابتدای  های علف

که ( يا کنترل آنهادفع )هرز  های مبارزه با علف موقع برایاقدام ب ،بنابراين. نمايند ميزيادی به آن وارد  های خسارت

  .شود، امری ضروری و اجتناب ناپذير است مياصطالحاٌ وجین نامیده 

                                                           

 (کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی)مدرس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز .   

 ی هراز  معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژ.   
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در حالي که اقدام زود هنگام و  .تواند بسیار کارآمد و اقتصادی باشد ميبه موقع وجین در اراضي شالیزاری انجام 

به خاطر  ،وجینبرای زود هنگام اقدام . توجیه پذير نباشد ت از لحاظ اقتصادی يا اثربخشيممكن اس آنديرهنگام 

برای وجین، در حالي که اقدام دير هنگام . شودرقابت بسیار کم با گیاه برنج ممكن است سبب صرف هزينه اضافي 

 . به خاطر وارد آمدن بخشي از خسارتها به گیاه، ممكن است کارآيي مطلوب را نداشته باشد

و  عمده آفاتب آب، عناصر غذايي و نور به عنوان پناهگاهي برای گیاه برنج در جذ با عالوه بر رقابتهرز  های علف

. ملكرد برنج را شديداً کاهش خواهد دادع ،هرز های تاخیر در کنترل علفبه همین دلیل . گیاهي هستند های بیماری

رنج بکشت نشايي هرز در  های علفدر اثر ابتال به برنج  کاهش عملكرد ،بر اساس گزارش تحقیقات به عمل آمده

  .باشد ميدرصد  01الي  01درصد و در کشت مستقیم حدود  41الي  31حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يند دفع فرادر بدين صورت که  شود،نها ممكن است منجر به دفع يا کنترل آ مبارزه با علفهای هرزناگفته نماند 

 در حالي که در فرايند کنترل .شود  ميهرز بر ريشه کني، نابود سازی يا خارج نمودن آنها از مزرعه تاکید  های علف

معموالٌ هنگام وجین در مزارع شالیزاری اهداف  .شود ميزمان رشد آنها تاکید هرز، بر ايجاد تاخیر در  های علف

اختالط کود که از جمله آنها به هوادهي خاک،  شود  مي هرز دنبال های جانبي ديگری به غیر از دفع يا کنترل علف

 . ان اشاره نمودتو ميبا خاک و غیره 

از لحاظ اهمیت بر عمل مبارزه با گاهي اوقات آن قدر زياد است که خاک در اراضي شالیزاری ادهي عمل هواهمیت 

در اثر تجزيه تدريجي  به خاطر اشباع بودن خاک از آب، در شرايط کشت غرقابي،. گیرد ميعلفهای هرز پیشي 

در گازهايي گردند،  ميدفن در زير خاک ورزی و تسطیح نهايي ی که به هنگام خاک هرز های بقايای گیاهي و علف

به ويژه با وجین عملیات با انجام . ندب ايجاد مسمومیت برای گیاه مي شوسبکه  شوند  ميتولید اطراف ريشه گیاه 

ايط برای خروج اين شر ،خاکسطح هايي در  های مكانیكي، در اثر بهم زدن يا ايجاد شكاف کن وجیناستفاده از 

 . شود  ميجای آنها فراهم  اکسیژن به  گازها و نفوذ

 

 هرز های لفعال به تصويری از مزرعه شالیزاری مبت -  0 شكل
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. بديهي است، ضرورت هوادهي خاک در شرايط نشاکاری مكانیزه به مراتب بیشتر از شرايط نشاکاری دستي است

با شدن ه احتمال خروج هوا از خاک و مواج ،شدت خاک ورزی، به خاطر افزايش چرا که در شرايط کشت مكانیزه

  .ايش خواهد يافتکمبود اکسیژن افز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشهای وجین در مزارع شالیزاری

دستي، مكانیكي،  های شامل روشدر مزارع شالیزاری هرز  های کنترل علفدفع يا روشهای متداول  

 . باشد ميها  يا تلفیقي از اين روشزراعي  شیمیايي، بیولوژيكي،

 دستيوجین 

برای . نمايند ميکندن و دفن علفهای هرز در دل خاک در اين روش، نیروهای کارگر با دست اقدام به  

افزايش بازده وجین و حصول اثر بخشي مطلوب، معموالٌ وجین دستي در دو مرحله و با فاصله زماني بین يک تا دو 

ساعت متغیر  –نفر  211تا  051نیاز به نیروی کارگری در اين روش برای دو مرحله وجین بین . گردد ميهفته اجرا 

 . است

 مزایای وجین به روش دستي 

در برابر اين روش مقاومت نشان  هرزی هیچ علفشیمیايي،  های به خاطر عدم استفاده از علف کش (0

ط توس (پهن برگ يا نازک برگ مي ساله تا دائ از يک)هر نوع علف هرز  ،هنگام وجیندر زيرا . دهد مين

 .دشو ميدست جمع آوری و يا مدفون 

سطحي و  های آلودگي آب)زيست محیطي  های شیمیايي، آلودگي های ز علف کشبه خاطر عدم استفاده ا (2

برای کشت ارگانیک يا روش متداولي به مراتب کمتر بوده، به همین خاطر ( ر زمیني، خاک و محصولزي

 . آيد ميتولید برنج سالم به شمار 

 معایب وجین به روش دستي 

 ؛جدی نیروهای کارگر ميجس های ب ديدگياحتمال آسیافزايش طاقت فرسا بودن شرايط کار و  (0

 

 نحوه هوادهي به خاک با ايجاد شكاف در سطح خاک -  2 شكل
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  ؛باال بودن هزينه کارگری و در نهايت باال بودن هزينه تولید (2

 افراد  ار؛ به خاطر پايین بودن بازده کاریزمان بر بودن ک (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیمیایي به روش  عملیات وجین

 . گردد های هرز مي کنترل علفدر اين روش، با استفاده از سموم شیمیايي مختلف اقدام به از بین بردن يا 

برای اين کار، ابتدا . گردد ميپس از نشاکاری، اقدام به توزيع سم علف کش در مزرعه  روز 5تا  3در اين روش، 

سانتیمتر از سطح مزرعه  5-3به طوری که حدود  ،شود ميها بسته  خروج آب از کرت های مزرعه آبیاری گرديده، راه

که اين سم حداقل سه روز در  شوداجازه داده مي، گرددپخش مي کش در مزرعه سم علفسپس . را آب بپوشاند

 . پس از آن با تعويض آب داخل کرتها، سم از مزرعه خارج خواهد شد. مزرعه باقي بماند

 مزایا

از  (در صورت استفاده از سموم مناسب)اثر بخشي باال و  کاهش شديد زمان اجرای وجین، هزينه وجین کاهش

 .آيند ميده وجین به روش شیمیايي در مزارع شالیزاری به شمار مزايای عم

 معایب 

و عواقب ناشي از آن،  آلودگي محیط زيست شديد توان به افزايش مياز معايب عمده وجین به روش شیمايي 

  .اشاره نمود( خوابیدن گیاه)ورس افزايش میزان  برابر انواع آفات و بیماريها و کاهش مقاومت گیاه در

 مکانیکيبه روش ن وجی

ماشینها ضمن حرکت . گیرد کن صورت مي با استفاده از انواع ماشینهای وجین  در اين روش، عملیات وجین 

 . نمايند ها را وجین مي های کاشت، فضای بین رديف در بین رديف

ش مصرف کاه ،کاهش زمان اجرای عملیات، کاهش هزينه تولیدتوان به  مياز مزايای وجین به روش مكانیكي 

کاهش مصرف کودهای ، هوادهي کامل به خاک و خروج گازهای خفه کننده از اطراف ريشه، شیمايي های کش علف

 
 تصويری از انجام وجین دستي در مزارع شالیزاری  -3شكل 
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 4 بین) محصول افزايش میزان عملكرد،  (و افزايش بهره وری از کود به خاطر اختالط کامل خاک و کود) شیمیايي

  .شاره نمودا (روز 0تا  2بین ) کاهش طول دوره رشد گیاهو ( درصد 01 تا

 وجین به روش بیولوژیک

استفاده از اردک در مزارع شالیزاری، نمونه بارزی از شیوه کنترل علفهای هرز به روش بیولوژيک به شمار  

را به عنوان منبع  اند نمودهرشد تازه های هرزی را که  ها ضمن حرکت در داخل مزرعه، علف جوجه اردک. آيد مي

عالوه بر آن، در اثر پارو زدن با پا، عمل هوادهي به خاک و خروج گازهای . دهندغذايي مورد استفاده قرار مي

اردک در مزارع، نه تنها عمل  های ناگفته نماند که استفاده از جوجه. بخشندشده در خاک را تسهیل مي حبس

 . دهند ميانجام  را نیز( به خاطر رها نمودن فضوالت در داخل مزرعه)بلكه حتي کنترل آفات و تغذيه گیاه  ،وجین

 روش مدیریت مزرعه

با )هرز، در اثر اعمال مديريت صحیح مزرعه  های همان گونه از نام آن پیداست، اين روش از کنترل علف 

به هنگام . شود مي اجرا( زمین، آبیاری، تغذيه و غیره رعايت برخي نكات فني و اصولي در زمان آماده سازی

و تسطیح نهايي، در صورت استفاده از ادوات مناسب ( پادلینگ)آب کردن  –سازی زمین به ويژه در زمان گل  آماده

هرز واقع در سطح مزرعه را به زير  هایتا حدود زيادی علف توان، میایهمچون تیلر مجهز به چرخهای فلزی استوانه

 توان ميدقیق سطح هر يک از کرتها،  در صورت اعمال تسطیح ديگر، از طرف. و در دل خاک دفن نمود کشید

داخل  هرز در هایکه زمینه رشد علف ها توزيع آب در سطح هر کرت را يكسان نمود و در نتیجه از بروز ناهمواری

در حد ری به موقع و نگهداشتن سطح آب آبیا. نمود جلوگیری يطور قابل توجهه ب، نمايند مزرعه را فراهم مي

 . تا حدود زيادی در رشد علفهای هرز تاخیر ايجاد نمايد اندتومطلوب در داخل هر کرت می

 روش تلفیقي

روشهای مختلف وجین با هم تلفیق افزايش میزان بازدهي و اثر بخشي وجین، در اين روش، به منظور  

 های روشاز جمله دستي  –مكانیكي و مكانیكي  –دستي، شیمايي  –تلفیقي شیمايي  های روش. خواهند شد

 . آيند ميدر اراضي شالیزاری به شمار  ینوج تلفیقي

روزهای آن عمل پخش علف کش در مزرعه در در که )دستي  –روش شیمايي تلفیقي مذکور،  های از بین روش

، (گیرد ميانجام  شیمايي های از پخش علف کش و عمل وجین با دست چند روز پساولیه پس از نشاکاری 

  .شود اين روش هرگز توصیه نمياستفاده از  به همین خاطر ،بوده کاری بسیار خطرناک

 

 

 

 

 

 
 

 

 در مزارعی که قبالٌ در آنها و بدون استفاده از ماسک ای برهنه عمل وجین دستی با دست و پ

وشیدن چکمه پدر نتیجه  است وسیار خطرناک کاری بشده است،کشهای شیمیایی توزیع  علف

 . است میالزاامری  ،مناسبو ماسک دستکش  مخصوص شالیزاری،

 هشدار 

 هشدار
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 مکانیکي های کن وجین آشنایي با

 بدون موتور  های نوع دستيکنوجین( الف

قد فا اين ادوات. شوند رديفه يافت مي واغلب در انواع يک يا د از نوع مكانیكي ساده بوده، هااين ماشین 

بین های هرز موجود را از  علف ،های کاشت در بین رديف فت و برگشتيدر اثر حرکت ر بوده،موتور يا نیروی محرکه 

و اختالط  کني ريشه ممكن است به صورت ماشینهاهرز با استفاده از اين گونه  های عمل دفع يا کنترل علف .برند مي

حال اين  به هر. و اختالط آن با خاک صورت گیرد های هرز ساقه علف آن با خاک يا به صورت  قطع ريشه، برگ و

 گیردصورت ميها آن نه از بین بردن کامل وهرز  های عمل بیشتر به صورت کنترل رشد علف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار دندانه های که مجهز به چنگهيک يا دو عدد روتور فلزی است شامل  هاکننده در اين دستگاه وجین های عامل

کاربر ضمن پیشروی در داخل .شوند  يافت ميوطي صورت منشوری و مخرنیز از لحاظ شكل به دو  روتورها. باشند مي

روتورها نیز حین غلتیدن روی سطح . دهد کشت، به سمت عقب و جلو حرکت  مي های دستگاه را بین رديفمزرعه، 

 . دهد گل، عمل برهم زدن خاک، ضربه زدن به علفهای هرز و اختالط آنها با خاک را انجام مي

به خاطر نیاز . باشد پايین مينیز بسیار قیمت آنها  بوده، ماني بسیار ساده و سبکاز لحاظ ساختها،  کن اين نوع وجین

و در اراضي کوچک به نیروی بدني نسبتاٌ باال و خسته کننده بودن برای کار طوالني مدت، استفاده از آنها صرفاٌ 

 . شود ميتوصیه مزارع آزمايشي و تحقیقاتي 

 دارری نوع موتوها  کن وجین( ب

مورد ولي نیروی  ،نوع دستي بوده مشابه ( روتورها)کننده  وجین های، اصول کار عاملها کن نوع وجیناين در  

پشتي  و اع راه روندهنوا های موتوردار در کن وجین. شود تامین ميموتور نیاز برای به حرکت درآوردن آنها توسط يک 

  

 نوع دستيمكانیكي کن  وجیننحوه کار با دستگاه  -4 شكل
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دستگاه آن را هدايت و کنترل  ،فتن در پشت سرنوع راه رونده، کاربر در داخل مزرعه حین راه ردر . وجود دارند

و بخش  شود حمل ميکاربر  های بر روی شانه (موتورقسمت )بخش از وزن دستگاه اما در انواع پشتي، . نمايد مي

  .دگیر مير روی زمین قرار ب (ندهعاملهای وجین کن)ديگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سمت راست)و نوع راه رونده ( چپ سمت)تصاويری از وجین کن موتوردار نوع پشتي  –5شكل 

 

بوده،  یبه مراتب بیشترای  ع دستي، دارای ظرفیت مزرعهانوادر مقايسه با های موتوردار،  کن وجین 

. دهند ميانجام به مراتب شديدتر  را در دل خاک های هرز ضربه زدن و دفن علفزدن خاک، همچنین عمل بر هم 

رعايت دقت ها  کن است، هنگام کار با اين نوع وجین الزم به يادآوری. است ترانآس ها نیزکار کردن با آن عالوه برآن،

  .کاشت از اهمیت زيادی برخوردار است هایهدايت صحیح ماشین در بین رديف برایالزم 

همچون بافت متاثر از شرايط زراعي، عوامل ماشیني و انساني ها  کن گونه وجیناين و کیفیت کار ای  ظرفیت مزرعه

کیفیت ، مهارت يا تجربه کاربرها، میزان  گیری اليه سخت خاک، شكل هندسي مزرعه، ابعاد کرتعمق قرار خاک،

 . باشد ميو قد گیاه یزان پنجه زني، میزان عمق آب داخل مزرعه رعايت فواصل بین رديفهای کاشت، م، نشاکاری

و برای  0تا /. 0بین ( تي و راه روندهپش)رديفه دو  های موتوردار کن ای وجین در مجموع، میزان ظرفیت مزرعه

 . شود هكتار در روز برآورد مي  2تا  5/0بین  ها  رديفه سه

 (سوار شونده)نوع پشت تراکتوری  های کن وجین

کامالً  ،کن های وجین عامل. شوند روی تراکتورها نصب ميبه عنوان يک وسیله سوار شونده بر  ها  کن اين نوع وجین   

سه رديف بوده، کن يا تعداد روتورها معموالٌ بیش از  وجین های تعداد رديفهای نوع موتوری بوده،  کن به وجین شبیه

  منحصراٌ در اراضي ها کن وجین اين گونهاز استفاده ناگفته نماند . تر از انواع ديگر است مراتب آسان ها بهکار با آن

 .دستگاه وجین کن نوع پشتي، برای اولین بار در ايران طراحي و ساخته شده است :نکته
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قادر به تردد در داخل اين نوع ماشینها  زيرا ؛ستپذير ا خاص امكان يكپارچه سازیو  تسطیحشالیزاری با الگوی 

صورت ماشین بر روی جاده عمل دور زدن باشند، تا   دو انتها به جاده دسترسي داشتههر که از  هستندهايي  کرت

 .يا زير خواهد گرفت را لگد نموده ها  ، بوتهها  به هنگام دور زدن در حاشیه کرتماشین  صورت در غیر اين گیرد؛

 

 

 

 

 

 

 

 ها  کن سازی وجین ميبو

سازنده طراحي و  هایساس شرايط زراعي موجود در کشوربر ا وارداتيموتوردار  های کن وجین از آنجايي که 

، به همین خاطر اند سازگار نبودهما موجود در کشور ( شرايط خاک و گیاه برنج)شرايط زراعي ، با اند ساخته شده

 . است شدهسازی آنها  مياقدام به بو

  .اشاره نمود به موارد زير توان ميسازی شده در کشور،  ميهای بو کن وجین برجسته های ز ويژگيا

دود سر و صدا و در راستای کاهش اين اقدام  ؛جايگزيني موتورهای چهار زمانه به جای موتورهای دو زمانه (0

   .ه استيست صورت پذيرفتآلودگي محیط ز حاصل از آن و همچنین در راستای کاهش

 وارده به گیاه های هش میزان آسیبفزايش قطر روتورها؛ جهت کاا (2

 ؛جهت سهولت جابجا نمودن دستگاه در حاشیه کرتهاسبک نمودن وزن کل دستگاه  (3

 ايش سهولت و ايمني کار با دستگاه؛افز (4

، سازی شده ميبو های در دستگاه وجین کننده های با افزايش عرض کار هريک از عاملده وجین؛ زافزايش با (5

 . درصد رسیده است 05به  05از  (کنترل يا دفع علفهای هرز)وجین بازده 

 

 

 

 

 (سوار شونده)تصويری از وجین کن پشت تراکتوری :  0شكل 
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 کن نوع دستي موتوردار طرز کار با وجین -0شكل 

 

 نکات فني در خصوص استفاده از وجین کنهای مکانیکي موتوردار

ای و گیاهي از  مزرعهرعايت نكات خاص مربوط به شرايط ، مكانیكي موتوردارهای  کن با وجین کاربه هنگام  

 : شود ياهمیت خاصي برخوردار است که در زير به برخي از اين موارد اشاره م

ه بتواند در دل خاک ب روز از زمان نشاکاری بگذرد تا نشا 21تا  01شرايط خاک مزرعه، بین متناسب با  (0

 .   به عبارتي شروع به ريشه زني نمايد يا ؛طور کامل استقرار يابد

از تر سطح آب مزرعه پايین چنانچه  .سانتیمتر باشد دوتا  يک، عمق آب سطح مزرعه حدود  جینهنگام و هب (2

اين عمل سبب افزايش وزن دستگاه و در نهايت  .چسبد به روتورها و اجزای دستگاه مي اين مقدار باشد، گل

تر بودن سطح  ايینپ ،عالوه بر آن. دشود جابجا نمودن دستگاه در حاشیه کرت مي برایسبب بروز مشكالتي 

باالتر بودن میزان  در مقابل، .سبب پرتاب گل بر روی گیاه و بروز مشكالتي در رشد گیاه خواهد شد ،بآ

سطح آب مزرعه،  سبب کاهش کیفیت برهم زدن خاک و عدم حصول اختالط مناسب علفهای هرز با خاک 

  .شود مييا دفن آنها 

بايد کاهش داد و حتماٌ بر اساس نیاز کودی توصیه شده به ويژه کود سرک را  يمصرف کودهای شیمیاي (3

 . صورت گیرد

 . نمود  وجین ،توان مزرعه را با استفاده از ماشین در طي مرحله داشت، چندين بار مي (4

، از شودهای آن آسیب وارد  به ساقه  که در حین وجین طوریه ب شده باشد،که قد گیاه زياد بلند در صورتي (5

 .ودداری نمودبا ماشین بايد خ کار

 


