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 چنيذُ

ّاي ينباس خشد  صهايطي بصَست مشتآّاي ّشص هضاسع بشًج  ػلفبش  مص ٍ مًٍََيذس هٌظَس بشسسي ماسبشد تَام ػلف بِ

 1331دس هضسػِ هؤسسِ تحقيقات بشًج آهل دس سال صساػي  ب طشح بلَك ّاي ماهل تصادفي دس سِ تنشاسضذُ دس قال

فامتَسّاي اصلي دس سِ سطح ضاهل ػذم مًٍََيذس، ينباس مًٍََيذس ٍ دٍباس مًٍََيذس ٍ فامتَسّاي . اًجام پزيشفت

با . مص بَدًذ ٍ ػذم هصشف ػلف دستي جييفشػي دس ّفت سطح ضاهل بٌتاصٍى، لًَذامس، سًٍستاس، بَتاملش، ساتشى، ٍ

مص  تَاى ارػاى داضت مِ هصشف ػلف ّاي ّشص دس آصهايص هي تَجِ بِ هجوَع ًتايج حاصل اص تشامن ٍ ٍصى خطل ػلف

تٌْايي ًوي تَاًذ مٌتشل ماهل ػلف ّاي ّشص هضاسع بشًج سا بذًبال داضتِ باضذ ٍ ًياص بِ سٍش ّاي ديگش هذيشيت آًْا  بِ

 .تَاًذ اثشات تنويلي داضتِ باضذ مًٍََيذس هيدٍباس بناسگيشي  دس ايي خصَظ  باضذ ٍ هي

 .، لًَذامغ، ػبتشىثَتبملش، سًٍؼتبس ثٌتبصٍى، :ّاي مليذي ٍاطُ

  

 هقذهِ

ّوچٌيي دس . ايشاى ٍ ثؼذ اص گٌذم اص جبيگبُ ٍيظُ اي ثشخَسداس اػتثشًج ثِ ػٌَاى هْوتشيي هحصَل مـبٍسصي     

يني اص هْوتشيي هَاًغ . (FAO, 2003)دسصذ اص ايي هحصَل دس داخل مـَس تَليذ هي ؿَد  75د ؿشايط مًٌَي حذٍ

دس تَليذ ٍ مبّؾ ػولنشد ثشًج حضَس ػلف ّبي ّشص اػت ثطَسينِ دس ثشخي هَاسد دس صَست ػذم هذيشيت ايي 

ايي ثيي دٍ ػلف ّشص دس (. (Johnson, 1996ِ هحصَل ثشًج خؼبست ٍاسد هي ؿَد  دسصذ ث 90ػَاهل ًبخَاػتِ تب 

ػَسٍف ٍ اٍسيبػالم ثِ ػٌَاى هْوتشيي ػلف ّبي ّشص هضاسع ثشًج هحؼَة ؿذُ ٍ خؼبست قبثل تَجْي سا ثِ داليل 

مِ دس ّويي (. 1376هحوذ ؿشيفي، )ؿجبّت هشفَلَطيني ٍ امَلَطيني مِ ثب ثشًج داسًذ ثِ ايي گيبُ ٍاسد هي ػبصًذ 

. دسصذ گضاسؽ مشدُ اػت 60ص ػَسٍف ٍ اٍسيبػالم سا دس هضاسع ثشًج تب خؼبست دٍ ػلف ّش( 1381)ساػتب ػشفبًي 

اص هْوتشيي ؿيَُ ّبيي مِ ّن امٌَى ثشاي هذيشيت ايي ػَاهل ًبخَاػتِ دس هضاسع ثشًج اػتفبدُ هي ؿَد هذيشيت 

يپ ّبي صيؼت هحيطي، ػجت ثشٍص ثيَت مبسثشد ايي تشميجبت ػالٍُ ثش هـنالت. (Hong et al, 2003)ؿيويبيي اػت 

 ,Berti et al)اًذاختِ اػت ثِ هخبطشُ سا ػلف ّشص هقبٍم ثِ ػلف مؾ گشديذُ ٍ پبيذاسي تَليذ دس ايي هحصَل

ايي دس صَستي اػت مِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي هذيشيت هنبًيني مِ ثِ ػٌَاى اػتخَاى ثٌذي في آٍسي . (1996

ف مؾ ّب جلَگيشي ٍ ّن اص خؼبسات صيؼت سٍيِ ػل ؿَد ّن اص هصشف ثي ّشص هحؼَة هي جذيذ هذيشيت ػلف
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ثب تَجِ ثِ هطبلت اسائِ ؿذُ يؼٌي هـنالت صيؼت هحيطي ػلف مؾ ّب ثب . هحيطي ػلف مؾ ّب مبػتِ هي ؿَد

اػتفبدُ اص مًٍََيذس ػجت اػتفبدُ ثْيٌِ اص ػلف مؾ ّب ؿذُ ٍ پيؾ ثيٌي هي ؿَدمِ ثتَاى هصشف ايي ػَاهل 

 .يب ايٌنِ ػجت افضايؾ مبسآيي آًْب گشديذ ؿيويبيي سا دس هضاسع ثشًج مبّؾ ٍ

 ّا هَاد ٍ سٍش

ّبي  ٍَيذس ثش ػلف ّبي ّشص هضاسع ثشًح، آصهبيـي ثصَست مشتهٌظَس ثشسػي مبسثشد تَام ػلف مؾ ٍ مًَ ثِ    

ّبي مبهل تصبدفي دس ػِ تنشاس دس هضسػِ هؤػؼِ تحقيقبت ثشًج هؼبًٍت هبصًذساى  طشح ثلَك لتؿذُ دس قب خشد ينجبس

ػذم اػتفبدُ اص : تيوبسّبي اًتؼبة ؿذُ دس مشت ّبي اصلي دس ػِ ػطح. اًجبم پزيشفت 1389س ػبل صساػي د

مًٍََيذس، ينجبس اػتفبدُ اص مًٍََيذس دس دٍ ّفتِ پغ اص ًـبمبسي ٍ دٍثبس اػتفبدُ اص مًٍََيذس دس دٍ ٍ چْبس ّفتِ 

ليتش  5/3سًٍؼتبس : فبدُ اص ػلف مؾ دس ّفت ػطحپغ اص ًـبمبسي ٍ تيوبسّبي اًتؼبة ؿذُ دس مشتچِ ّب ؿبهل اػت

ليتش دس  ػِگشم دس ّنتبس، ثَتبملش  50ليتش دس ّنتبس، لًَذامغ  ػِليتش دس ّنتبس، ثٌتبصٍى  پٌجدس ّنتبس، تيَثٌنبسة 

ثِ هٌظَس ثشسػي تبثيش تيوبسّبي اػوبل ؿذُ ثش ػلف ّبي ّشص دس . ّنتبس، ػذم هصشف ػلف مؾ ٍ ٍجيي مبهل ثَدًذ

سٍص پغ اص ًـبمبسي  75ٍ  40، 20فصل سؿذ دس ػِ هشحلِ اقذام ثِ ًوًَِ ثشداسي اص ػلف ّبي ّشص مشدُ مِ دس  طَل

ثَدُ ٍ دس آى تشامن ػلف ّبي ّشص ثِ تفنيل گًَِ ؿوبسؽ ٍ پغ اص خـل ؿذى ًوًَِ ّب دسٍى آٍى ٍصى خـل 

هَسد ثشسػي ٍ ثب مول  Excel   ٍSASضاسدادُ ّبي ثذػت آهذُ ثب مول ًشم اف دس اداهِ.آًْب اًذاصُ گيشي گشديذ

 . دسصذ هَسد اسصيبثي قشاس گشفت پٌجآصهَى چٌذ داهٌِ اي داًني دس ػطح احتوبل 

 ًتايج ٍ بحث

 تشامن سَسٍف

ثب تَجِ ثِ ًبيج ثذػت آهذُ اص هقبيؼِ هيبًگيي دادُ ّبي ثذػت آهذُ اص تبثيش تؼذاد دفؼبت اػتفبدُ اص مًٍََيذس ثش 

سٍص پغ اص ًـبمبسي ًـبى هي دّذ مِ ػِ ػطح اػتفبدُ اص مًٍََيذس ػجت تبثيش هؼٌي داسي ثش  20تشامن ػَسٍف دس 

سٍص پغ اص ًـبمبسي تيوبس دٍثبس اػتفبدُ اص مًََيذس  40دسصَستينِ دس (. 1جذٍل )تشامن ايي ػلف ّشص ًذاؿتِ اًذ 

ًـبى ًذاد ٍ دس هقبثل تيوبس ػذم  موتشيي تشامن ػَسٍف ٍ ثب تيوبس ينجبس مًٍََيذس اختالف آهبسي هؼٌي داسي

اهب ًتبيج ًـبى هي دّذ مِ دس . مًٍََيذس ثيـتشيي تشامن ػَسٍف سا دس ايي هشحلِ ًوًَِ ثشداسي ثِ خَد اختصبف داد

سٍص پغ اص ًـبمبسي تيوبس دٍثبس مًٍََيذس مبسآيي هطلَثي ثش مٌتشل ػَسٍف داؿتِ ٍ ثب موتشيي تشامن ػَسٍف دس  75

. يـتشيي تشامن ػَسٍف دس تيوبس ػذم اػتفبدُ اص مًٍََيذس ثذػت آهذآهبسي قشاس گشفت ٍ دس هقبثل  پبييي تشيي گشٍُ

هي تَاى ايٌگًَِ ثيبى داؿت مِ ثب دٍثبس مبسثشد مًٍََيذس دس اساضي ؿبلينبسي هي تَاى مٌتشل هٌبػجي ثش ػلف ّشص 

ًتبيج ثذػت آهذُ اص (. 1جذٍل )ل سػبًذ ػَسٍف داؿتِ ٍ فشاٍاًي ايي ػلف ّشص ػوج سا دس هضاسع ثشًج ثِ حذاق

سٍص پغ اص  20جذٍل هقبيؼِ هيبًگيي دادُ ّبي ثذػت آهذُ اص  تشامن ػَسٍف دس حضَس ػلف مؾ ّبي هختلف دس 

ثيبًگش ايي هطلت اػت مِ تيوبس ٍجيي مبهل موتشيي تشامن ػَسٍف ٍ ثب دٍ تيوبس سًٍؼتبس ٍ ( 2جذٍل )ًـبمبسي 

ي داسي دس هذيشيت ػَسٍف ًذاؿتِ مِ ًـبى اص هذيشيت هٌبػت ػَسٍف تَػط ايي دٍ ثَتبملش اختالف آهبسي هؼٌ

دس ثشسػي خَد ثيبى داؿتٌذ مِ ثب هصشف ػِ ليتش دس ( 1388)دس ّويي ساػتب اػوبػيلي ٍ ّونبساى . ػلف مؾ داسد

دس هقبثل تجوبس . ػبًيذّنتبس  ثَتبملش هي تَاى مٌتشل هٌبػجي ثش ػَسٍف داؿتِ ٍ خؼبست ايي ػلف ّشص سا ثِ حذاقل س

ػذم هصشف ػلف مؾ ثيـتشيي تشامن ػَسٍف سا داؿتِ ٍ ثِ ّوشاُ ػِ تيوبس لًَذامغ، ثٌتبصٍى ٍ ػبتشى دس يل گشٍُ 
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سٍص پغ اص ًـبمبسي تيوبس ٍجيي مبهل موتشيي فشاٍاًي ػَسٍف ٍ تيوبس  75ٍ  40ّوچٌيي دس . آهبسي قشاس گشفتٌذ

 (.2جذٍل )ا داسا ثَدًذػذم هصشف ػلف مؾ ثيـتشيي فشاٍاًي س

 تشامن اٍسياسالم

سٍص پغ اص ًـبمبسي  75ٍ  20امن اٍسيبػالم دس پيذاػت ػِ ػطح مبسثشد مًٍََيذس ثش تش( 1)ّوبًطَس مِ اص جذٍل 

اهب تيوبس ينجبس ٍ دٍثبس . تفبٍت آهبسي هؼٌي داسي اص خَد ًـبى ًذاد ٍ ّش ػِ ػطح دس يل گشٍُ آهبسي قشاس گشفتٌذ

سٍص پغ اص ًـبمبسي دس يل گشٍُ آهبسي قشاس گشفتِ ٍ ثب تيوبس ػذم مًٍََيذس اختالف آهبسي هؼٌي  40مًٍََيذس دس 

سٍص پغ اص ًـبمبسي سا هي تَاى چٌيي  75ػلت ػذم تبثيش هؼٌي داس ثش تشامن اٍسيبػالم دس  (.1جذٍل )داس ًـبى دادًذ 

سٍي سديف ّب، جبيي مِ اػوبل هذيشيت هنبًيني  ثيبى ًوَد مِ اٍسيبػالم ّبي جَاًِ صدُ ٍ سٍيؾ يبفتِ دس فبصلِ

اػتٌبد ثِ جذٍل هقبيؼِ هيبًگيي تبثيش ػلف مؾ ّبي هختلف ثش تشامن  ثب. تَػط مًٍََيذس سا ًذاؿتين ٍجَد داؿتٌذ

سٍص پغ اص ًـبمبسي هي تَاى ارػبى داؿت مِ تيوبس ٍجيي مبهل ٍ تيوبس هصشف ثٌتبصٍى داساي  20اٍسيبػالم دس 

ن اٍسيبػالم ثَدُ ٍ دس يل گشٍُ آهبسي قشاس گشفتٌذ ٍ ايي تيوبس ثب دٍ تيوبس هصشف لًَذامغ ٍ ثَتبملش موتشيي تشام

قشاس گشفتي تيوبس هصشف ثٌتبصٍى ٍ ٍجيي مبهل دس يل (. 2جذٍل )ًذ اختالف آهبسي هؼٌي داسي اص خَد ًـبى ًذاد

دس . گشٍُ آهبسي اص ًظش هذيشيت ػلف ّشص اٍسيبػالم، ًـبى دٌّذُ مٌتشل هٌبػت اٍسيبػالم تَػط ثٌتبصٍى هي ثبؿذ

ػت هي ثيبى داؿتٌذ مِ دس هضاسع ثشًجي مِ جوؼيت جگي ّب ثبال( 1385)ّويي ساثطِ اهيشي السيجبًي ٍ ّونبساى 

دس هقبثل تيوبس . ثش ايي گشٍُ اص ػلف ّبي ّشص سا داؿت هٌبػجيتَاى ثب هصشف ثٌتبصٍى ٍ ينجبس ٍجيي دػتي مٌتشل 

سٍص پغ اص ًـبمبسي ثيـتشيي تشامن  40ّوچٌيي دس . ػذم هصشف ػلف مؾ ثيتشيي تشامن اٍسيبػالم سا داسا ثَد

ن اٍسيبػالم سا تيوبس ٍجيي مبهل داسا ثَد مِ ثب ػبيش ػلف اٍسيبػالم سا تيوبس ػذم هصشف ٍ دس هقبثل موتشيي تشام

سٍص پغ اص ًـبمبسي تيوبس لًَذامغ موتشيي تشامن  75اهب دس . مؾ ّبي مبسثشدي اختالف آهبسي هؼٌي داسي ًـبى ًذاد

 (.2جذٍل )اٍسيبػالم ٍ تيوبس ػذم هصشف ثيـتشيي تشامن اٍسيبػالم سا داسا ثَد 

 ٍصى خطل مل ػلف ّاي ّشص

سٍص پغ اص ًـبمبسي تيوبس ػذم مًٍََيذس ٍ ينجبس مًٍََيذس دس يل گشٍُ  20پيذاػت دس ( 1)وبًطَس مِ اص جذٍل ّ

سٍص پغ اص ًـبمبسيذٍ تيوبس  40ّوچٌيي دس . آهبسي قشاس گشفتِ ٍ ثب تيوبس دٍثبس مًٍََيذس تفبٍت هؼٌي داس ًـبى دادًذ

دس يل گشٍُ آهبسي قشاس گشفتِ ٍ ثب تيوبس ػذم مًٍََيذس  ينجبس ٍ دٍثبس مًٍََيذس اص ًظش صيؼت تَدُ ػلف ّشص

سٍص پغ اص ًـبمبسي  75اهب ًتبيج ثذػت آهذُ اص صيؼت تَدُ ػلف ّبي ّشص دس . اختالف آهبسي هؼٌي داس ًـبى دادًذ

تحت تبثيش ػِ ػطح مبسثشد مًٍََيذس ثيبًگش آًؼت مِ تيوبس ػذم اػتفبدُ اص مًٍََيذس ثيـتشيي صيؼت تَدُ ػلف 

ّبي ّشص سا داسا ثَدُ مِ تبييذ مٌٌذُ ًتبيج ثذػت آهذُ اص فشاٍاًي دٍ ػلف ّشص ػَسٍف ٍ اٍسيبػالم دس طَل فصل 

اهب تيوبس دٍثبس مبسثشد مًٍََيذسثِ دليل هذيشيت هٌبػجي مِ ثش فشاٍاًي ػلف ّبي ّشص (. 1جذٍل )سؿذ هي ثبؿذ 

ييي تشيي گشٍُ اص ًظش ٍصى خـل ػلف ّبي ّشص قشاس داؿتِ، موتشيي صيؼت تَدُ ػلف ّبي ّشص سا داؿتِ ٍ دس پب

ثيبى داؿتٌذ مِ ثب ػِ ثبس ثنبسگيشي اص مًٍََيذس دس  (Stoop et al, 2003)دس ّويي ساثطِ . (1جذٍل ) گشفتِ اػت

هقبيؼِ هيبًگيي دادُ ّبي . اساضي ؿبلينبسي هي تَاى مٌتشل هٌبػجي ثش فشاٍاًي ٍ صيؼت تَدُ ػلف ّبي ّشص داؿت

ثيبًگش ايي هطلت اػت مِ ( 2جذٍل )هذُ اص صيؼت تَدُ ػلف ّبي ّشص تحت تبثيش ػلف مؾ ّبي هختلف ثذػت آ
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دس ّش ػِ هشحلِ ًوًَِ ثشداسي تيوبس ٍجيي مبهل ثب موتشيي صيؼت تَدُ دس پبييي تشيي گشٍُ آهبسي ٍ دس هقبثل تيوبس 

 .ػذم هصشف ػلف مؾ ثيـتشيي صيؼت تَدُ ػلف ّبي ّشص سا داسا ثَدًذ
  

 هقايسِ هياًگيي تاثيش تؼذاد دافؼات استفادُ اص مًٍََيذس بش تشامن ٍ ٍصى خطل ػلف ّاي ّشص -1جذٍل 

Plant/m)تشامن  تيوبس مًٍََيذس
2
 ٍصى خـل مل (

 (g/m
2
 سٍص 75 سٍص 40 سٍص 20 (

 سٍص 75 سٍص 40 سٍص 20 ػٍَسف اٍسيبػالم ػَسٍف اٍسيبػالم ػَسٍف اٍسيبػالم

 a 7/4 a 3 a 5/2 a 8/3 a 1/1 a 6/4 a7/5 a5/15 a9/22 ػذم اػتفبدُ

 a 9/4 a 9/2 b 1 ab 1/2 a 1 ab5/2 a8/4 b3/7 b6/14 ينجبس 

 a 1/3 a 8/2 b 1 b 6/1 a 4/0 b 4/1 b1/4 b6/5 c8/7 دٍثبس

 (.α=% 5داًني )دس ّش ستَى هياًگيي ّايي مِ حذاقل دس يل حشف هطتشمٌذ اختالف هؼٌي داسي ًذاسًذ 

 
 بش تشامن ٍ ٍصى خطل ػلف ّاي ّشص ػلف مص ّاي هختلفهقايسِ هياًگيي تاثيش  -2ل جذٍ

 

 مؾ  ػلف

Plant/m)تشامن 
2
 ٍصى خـل مل (

 (g/m
2
 سٍص 75 سٍص 40 سٍص 20 (

 سٍص 75 سٍص 40 سٍص 20 ػٍَسف اٍسيبػالم ػَسٍف اٍسيبػالم ػَسٍف اٍسيبػالم

 c 9/1 a 2/4 b 1/1 ab 4/2 ab 8/0 a 6/3 bc 6/4 ab 8/9 ab 7/14 ثٌتبصٍى

 bc 8/2 a 5/3 b1 b 6/2 b 7/0 a 5/2 c 1/4 b3/8 b3/12 لًَذامغ

 ab 7/5 ab 8/2 b1 a 3 ab 9/0 a 8/4 abc 6/3 ab2/11 ab6/16 سًٍؼتبس

 abc 1/4 ab 8/2 b1 ab 8/2 ab 1 a 3/4 ab1/6 ab4/11 ab5/15 ثَتبملش

 ab 6/5 a 4/3 b1 ab 7/2 ab 9/0 a 7/4 ab4/5 ab4/10 ab3/16 ػبتشى

 c9/1 b 1 b 4/1 c 1/0 ab 1 b 4/0 d3/2 c2/2 c3/4 ٍجيي

 a 7 a 7/3 a4/3 a 3 a 3/1 a 1/5 a3/7 a1/14 a1/19 ػذم هصشف

 (.α=% 5داًني )دس ّش ستَى هياًگيي ّايي مِ حذاقل دس يل حشف هطتشمٌذ اختالف هؼٌي داسي ًذاسًذ 

 گيشي ملي ًتيجِ
تَاى ارػبى داؿت  ِ ثِ هجوَع ًتبيج حبصل اص تشامن ٍ ٍصى خـل ػلف ّبي ّشص دس آصهبيؾ هيثب تَجدس هجوَع 

تٌْبيي ًوي تَاًذ مٌتشل مبهل ػلف ّبي ّشص هضاسع ثشًج سا ثذًجبل داؿتِ ثبؿذ ٍ ًيبص ثِ سٍؽ  مؾ ثِ مِ هصشف ػلف

 .تَاًذ اثشات تنويلي داؿتِ ثبؿذ ّبي ديگش هذيشيت آًْب هي ثبؿذ ٍ دس ايي خصَف  دٍثبس ثنبسگيشي مًٍََيذس هي
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Abstract 

    In order to investigating of Investigating of herbicide and cono-weeder application on 

weeds in rice field. The experiment was conducted in Rice Research Institute at Amol, 

Mazandaran province, Iran during 2010 growing season. The experiment has been Set 

in a split-plot which arranged in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 

three replication. Main treatment at three levels were control cono-weeder, one time 

cono-weeder application, two time cono-weeder applications and second treatment at 

seven levels were Bentazon herbicide, Londux, Ronestar, Butachlor, Satern, hand 

weeding and without herbicide (weed infested). With due attention to whole results 

from density and total dry mater of weeds in experiment can acknowledge that use 

herbicide al one can not control completely the weeds of rice fields and needs to other 

method is their management and in this way to time cono-weeder applications can have 

complementary effects.  

Keyword: Amol, Bentazon, Butachlor, Londux, Ronestar, , Satern. 


