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 چکیده

 بورن  هورز هوایعلف کنتور  ایبور( موتوور بودون و موتووردار) کوننيوجو یهوانيماشوانووا   از استفاده بررسی منظوربه

بووه رووورت آزمووای  یاکتوریوو  اجوورا  9613-97در سووا  زراعووی ای مزرعووهآزمووای  ، ییسووراحسوون و یلمووانید ارقووا 

 ،سوح  پون  در نيوجو روش و ییسوراحسونرقو   و یلموانید ، شوام  رقو سوح  دو در بورن  رقو ، قيوتحق نیادر شد. 

 موتووردارکون نيوجو فوه،یرددو موتووردارکون نيوجو فوه،یرد تو  موتووردارکون نيوج موتور، بدون یدست کننيوج شام 

. دیووگرد اجوورا تکوورار سووه در یتصووادی کاموو  هووایبلووو  طوور  قالوو  در( نيوجوو اعمووا  بوودون) شوواهد و فووهیردسووه

 یهواعلوف روفات ،یکنونيوجو بوازده ،ایمزرعوه رانودمان و تيوظری یبررسو شوام  قيوتحق نیوا در یابیارز یپارامترها

مربوو  بوه  کنویوجوين بوازده آزموای  نشوان داد بيشوترینبوود. نتوای   دهیود  يآس یهابوته و اهيگ یشیرو رفات هرز،

ردیفوه موتووردار سوه کوننيوجوکمتورین آن مربوو  بوه ماشوين  ودررود  91/91ردیفه بوا کن موتوردار ت ماشين وجين

بور سواعت هکتوار  198/0 بوا فوهیردتو  ردارموتوو کوننيوجوماشوين  ،ایمزرعوه ظریيوتاز نظر است.  دررد 33/91ا ب

هکتوار بور سواعت در جایگواه آرور قورار گریوت.  0096/0دسوتی بودون موتوور بوا  کوننيوجدر جایگاه نخست و ماشين 

کوون و ماشووين وجووينبيشووترین درروود  22/78بووا  فووهیردتوو  ردارکوون موتووونيوجووماشووين  ،ایمزرعووه از نظوور رانوودمان

کوه اسوت  آن از یحواک قيوتحق نیوا یهواایتوهی را داشوته اسوت.رانودمان کمترین دررود 53/65موتوور بوا  دستی بدون

هورز بورن  ارقوا  دیلموانی و حسون هوایدر کنتور  علوف کوننيوجو نوو  نیبهتور ردیفوهکن موتوردار تو ماشين وجين

 است.سرایی 
 

 های کلیدیواژه

 ایمزرعه تيظری هرز، یهاعلف رفات، دیده  يآس یهابوته ،یکننيوج بازده
 

 مقدمه

 یغالالذا نیدومالال بالالرن  ،یمحصالالو ت زراعالال انیالالر مد      

 ,Anon) رودیمالالالردم نهالالالان بالالاله  الالال ار مالالال یاصالالالل

  داخالالال  در بالالالرن  درصالالالد 75 حالالالدود ،در ایالالالران. (2014

ایالالن رو  از ایالالنو  )Anon ,2012( الالود مالالی تولیالالد کشالالور

و  ییغالالذا تیالالامن نیتالال م در یاساسالال ینقشالالمحصالالو  

 .(Amini. et al., 2015) اقتصالالالالاد کشالالالالاورزی دارد

 از درصالالد ۰9/69 ن عالالاًو گالالیالن  مازنالالدران هالالایاسالالتان

هسالالتند  دارا را کشالالور  الاللتو  انالالوا  بردا الالت سالال  

(Ahmadi et al., 2016) .ۀدر بالالین عوامالال  بازدارنالالد 

تالالرین نقالال  را در کالالاه  هالالرز مهم هالالایعلالال  تولیالالد،

 ,.Yousefnia Pasha et al)د نالالالع لکالالالرد بالالالرن  دار
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یالالس سالالوم کالال  خسالالارات هالالرز مسالالئو  گیاهالالان . (2012

 ۀدهنالالددنیالالا و کاه  بالالر محصالالو ت زراعالالیوارد  الالده 

هالالای کشالالاورزی زمالالین هع لکالالرد بالالالقو درصالالد 25حالالدود 

آینالالالد مالالالی کشالالالورهای توسالالالعه نیافتالالاله بالالاله  الالال ار

(Eskandari et al, 2011). ناخواسالالالته گیاهالالالان ایالالالن 

، نالورو  ،غالذایی عناصالر، آ  نالذ  بالرای رقابالت بالر عالوه

 گیالالاهی هالالایعوامالال  بی الالاری و آفالالات ۀع الالد پناهگالالاه

 .(Abdus-Salam & Kato-Naguchi, 2009) هستند

هالالای کنتالالر  علالال  هالالای مع الالو  درروشدر میالالان       

 ایال یابزارهالای دسالتبالا  ایالبا دسالت  یکیمکان کنتر ، هرز

بالالا  و سالالازگاری یزراعالال لحالالا ، از کالالننیهالالای ونالالنیما الال

 یکیمکالالان کنتالالر . دارد ژهیالالوی گالالاهینا ی الالیمح طی الالرا

کالن  شالهیرا ر کا التهالای  یالرد نیبالهالای علال نه تنها 

 یو هالواده یکند بلکه باعال  نالرم  الدن خالا  سال حیم

  .) et alAlizadeh ,.3201(  ودیخا  م

-ونالین ایمزرعاله ع لکالرد و کالاراییمحققالان گروهالی از 

کاله در زیالر باله اختصالار باله آن  کالرده انالدبررسی  را هاکن

  پرداخته می  ود:

و  یطراحالالالالالروی  (Sirmour, 2018)سالالالالالیرمور       

تحقیالال   3موتالالوردار یالالدروکونوکالالن دسالالتی ونالالین سالالاخت

 مختلالال   الالرایط را در دسالالتگاه سالالاخته  الالدهکالالرد و 

 تیغالالاله چهالالار بالالا ایمزرعالالاله ظرفیالالت حالالداک ر .آزمالالود

هکتالالار  ۰48/0) تیغالاله  الال  و( بالالر سالالاعتهکتالالار  ۰54/۰)

بالالا  هالالرز یهالالاعلالال  رانالالدمان بالاله دسالالت آمالالد.( بالالر سالالاعت

 چهالالار تیغالالهدرصالالد،   62/88 اسالالتداده از  الال  تیغالاله

مشالالاهده درصالالد  1۰/82 و هشالالت تیغالالهدرصالالد  92/82

   د.

 (Mahilang et al., 2017) ه کالالاران و لنالال یماه

 سیالال سالالاخت و توسالالعه ،یطراحالال یرو خالالود قالالاتیتحق در

 هالرز هالایعلال  رانالدمان کاله نالدددا نشالان دوار کننیون

رانالالدمان مزرعالاله ای درصالالد،  14 کالالار کیدیالالتدرصالالد،  91

  ت.درصد اس 6۰

) Ranji,  &Agha Golzadehزاده و رنجالالی آقاگالال 

کالالن بالالرن  از نیو سالالاخت ونالال یطراحالال ۀدربالالار، (2016

و  یو سالنت زهیمناسالب کشالت مکالان ینو  موتالوردار دو ال

متالداو   یهالاروش ریآن بالا سالا یاقتصالاد و یفنال ۀسیمقا

مالالی  و تحقیالال  کردنالالد در مالالزار  بالالرن  کالالردننیونالال

- تالا کاله خالودگردان ایال موتالوردار یهالاکالننیونالگویند 

 و یطراحالال بالالرن  مالالزار  در کالالردن نیونالال یبالالرا کنالالون

 اندهالایی قابال  اسالتدادهبخال  در اًصالرف انالد، الده ساخته

 در. انالالد الالده کشالالت( یدالالیرد) زهیمکالالان صالالورت بالاله کالاله

 بالاله الالالیزارها  از درصالالد 8۰ حالالدود ایالالران در کالالهیحال

 نیالا در. ند الویمال ینشالاکار یدالیرردیغ ایال یسنت صورت

گدتاله  کالننیونال یهالانیما ال از اسالتداده امکالان ،صورت

 باله و ،نالدارد ونالود یسالنت کشالت بالا ده در  الیزارهای 

 از یقالالیتلد ایالال ،ییای ی الالیالالا  ،یدسالالت روش بالالا دیالالبا ناچالالار

زاده و آقاگالال هالالای هالالرز را کنتالالر  کالالرد. علالال  دو، نیالالا

بالالالرای ، (Agha Golzadeh & Ranji, 2016)رنجالالالی 

 کوچالالس،هالالای زمالالین در ژهیالالو بالاله دیالالتولۀ نالالیهز کالالاه 

 در اتیالالالع لکالالالردن  زهیمکالالالان سالالالالم، یغالالالذا دیالالالتول

 یآلالالودگ کالالاه  و )SRI) 1نینالالو کشالالت یهالالاسالالتمیس

 نالالو  از کالننیونالال سالاخت و یطراحال بالاله سالت،یز طیمحال

 ،اسالت پرتابال  نیما ال نیالاد. دسالت زدنال یپشالت موتوردار

 از اسالتداده بالا یپشالتکوله ماننالد آن ۀمحرکال رویالن قس ت

 ،نیما ال نیالا در  الود.می سالوار اپراتالور پشالت بالر بند دو

( بالا  یریپالذانع الا  تیالقابل بالا) کابال با   ده دیتول توان

 یسالالاخت ان یانالالزا  الالود. الالیمنتقل کالالننیونالال عامالال  بالاله

 مرکالالز، از زیالالگر کالالال  ،ینالالیبنز موتالالور سیالال  الالام  آن

-نیونالال روتالالور قالالدرت، انتقالالا  کابالال  کاهنالالده، ربکسیالالگ

نتالای  تحقیال  نشالان  اسالت. دسالته و روتالور محالاف  کن،

 نیبالال آزمالالای کن مالالورد ونالالین یامزرعالاله تیالالظرفداد 

و ه کالالالاران بخشالالالی . اسالالالت روز در هکتالالالار 7/۰ تالالالا 5/۰

(Bakhshi et al, 2015)  ،سالالازی ارزیالالابی و بهینالاله بالالا

 نالالد الالالیزار نشالالان داد هکالالن دوردیدالالدسالالتگاه ونالالین
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... کن )موتوردار وهای وجيناستفاده از انوا  ماشين بررسی  

هکتالالار بالالر  ۰54/۰ای آن بالاله ظرفیالالت مزرعالالهمیالالانگین 

 درصالالد رسالالیده اسالالت. 88 بالاله یامزرعالاله رانالالدمان، سالالاعت

)et al Yousefnia Pasha ,و ه کالاران نیالا پا الا یوسال 

 در مختلالال  هالالایکالالنارزیالالابی رانالالدمان ونالالینبالالا ، 5201(

تدالاوت  نالدنشالان دادبالرن   مالزار  هالرز هالایعلال  کنتر 

نظالر رانالدمان  ازبالدون موتالور  و کالن موتالوردارونالین نیب

دو بالالا  نیالالتدالالاوت ا ، امالالانیسالالت داریمعنالال یکالالارنیونالال

. تعالالالداد و وزن اسالالالتدار یمعنالالال یدسالالالتنونالالالی  الالالاریت

 نیک تالر یدسالت نیونالروش در هالرز  یهالاخشالس علال 

کالالن موتالالوردار ای ونالالینمزرعالاله تیالالبالالود. متوسالالط ظرف

ن کالالونالالین بالالود. (هکتالالار بالالر سالالاعت ۰25/۰) نیبالالا تر

 نیک تالالالر یدسالالالت و ونالالالین نیشالالالتریب یموتالالالوردار دارا

  درصد راندمان بود.

 & Agha Golzadeh)آقاگالالال  زاده و رنجالالالی 

Ranji, 2013)، ،ارزیالالالابی و سالالالاخت روی طراحالالالی 

برگشالتی موتالوردار  و نالو  رفالت از بالرن  کالنونین ما ین

 سالال  تحقیالال  کردنالالد و بالاله ایالالن نتیجالاله رسالالیدند کالاله 

 سالالایر بالاله نسالال ت سالال   واحالالد در کالالاریونالالین پو الال 

ایالالن محققالالان  .اسالالتبیشتر مونالالود هالالایکالالنونالالین

برخالالورداری از گالالزارش دادنالالد کالاله بالاله دلیالال  ه چنالالین 

تعالالاد  طالالولی و عركالالی، کالالار بالالا آن در داخالال  مزرعالاله 

 هالالایپالالژوه کنتالالر ( بسالالیار آسالالان اسالالت.  )هالالدایت و

  از اسالالتداده دهنالالدمالالی نشالالان ایالالن زمینالاله در دیگالالر

 وکالاه  ایظرفیالت مزرعاله افالزای  مونالب هاکنونین

 . ودمی کردنونینۀ هزین و زمان

 نشالاکاری در یدالیرد کا الت هالایفنالاوری یمعرفال با

 انالوا  و بالرن  نشالاکارهای از اسالتداده بالا میمسالتق کشت و

 هالاینیما ال کالاربرد بالرای نالهیزم کالار، یخ  هاینیما 

  الالده فالالراهم زاری الالال در هالالاکالالننیونالال ژهیالالو بالاله دا الالت

 نالالالو  یمعرفالالال رو نیالالالا از .,Tajuddin)  (2009اسالالالت 

 دارد.  ادییالالز اه یالالت هازاری الالال در کالالننیونالال مناسالالب

 ع لکالالرد انالالوا  و یبررسالال تحقیالال ، ایالالن از هالالد       

 ایبالالر( موتالالور بالالدون و موتالالوردار) کالالننیونالال یهانیما الال

 و یل الالالانید ارقالالالام بالالالرن  هالالالرز یهالالالاعلالالال  کنتالالالر 

 .استیی سراحسن

 

 هاروش و مواد

 دو آزمالالای  فاکتوریالال  بالالا صالالورت بالاله تحقیالال  ایالالن

 و دیل الانی سال   دو در (عامال  اصاللی) بالرن  رقالم عام ،

 در )عامالال  فرعالالی( کالالردن ونالالین حسالالن سالالرایی و روش

کالالن دسالالتی بالالدون موتالالور، ونالالین  الالام  سالال   پالالن 

کالالن موتالالوردار ردیدالاله، ونالالینتالالسکالالن موتالالوردار ونالالین

 الاهد )بالدون  ردیداله وسالهکالن موتالوردار دوردیده، ونین

 تصالادفی کامال  هالایبلالو  طالر  قالالب ( درردنک ونین

 زراعالالی سالالا  در هالالاآزمالالای انالالرا  الالد.  تکالالرار سالاله در

آزمایشالالالی واقالالاله در  هرسالالالتان  ۀدر مزرعالالال 97-1396

 5۰۰۰ مسالالاحت بالاله یق عالاله زمینالال در)گالالیالن( رودسالالر 

 مترمرباله 1۰×5 ابعالاد باله  یآزمالا یهالاکالرت و مترمربه

، بالالذرهای نع الالهدر  نشالالا پالالرورش بالالرایبالاله انالالرا درآمالالد. 

 بالا  زنالینواناله قالدرت و نامیاله قالوهبالا  از  درصد با سالم

 ، الالدند ریختالاله ن الالسآ  محلالالو  دربالالذرها .  الالد تهیالاله

 مخصالالو  وزن کالاله،هرز هالالایعلالال بالالذر  و پالالو  هایدانالاله

پالس از  سالالم الدند؛ بالذرهای  ریختاله دور ،دارنالد ک تری

 .ند الد سالته  ت یالز آ  بالاکردن آنهالا، چنالدین بالار  ندا

 در سالالاعت 48 مالالدت بالاله  الالده بذرپا الالی هالالاینع الاله

 آن دمالای کالهداده  الدند  قالرار انکیوبالاتور یالا خانالهتاریس

 95 از بالالی  آن داخالال  رطوبالالت و سلسالالیو  درنالاله 32

 وپتیال ئلوک ، الرایط ایالن بالا و مالدت ایالن در .است درصد

 خالالار  بالالذر از متالالرسالالانتی سیالال حالالدود ارتدالالا  بالالهد یسالالد

 بالاله خزانالاله در ر الالد ۀدور پایالالان از بعالالد نشالالاها.  الالودمالالی

 در نشالالاها.  الالدند داده انتقالالا  کا الالت بالالرای اصالاللی زمالالین

  ال  نشالاکار دسالتگاه بالا مکالانیزه صالورت به اصلی زمین

  3۰ ردیالال  بالالین فاصالالله تیالالرعا و  ان الالاری مالالد  ریدالاله

 کا الالته متالالرسالالانتی 16 ردیالال  روی فاصالالله و متالالرسالالانتی
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. بالالود یکسالالان کالالرت هالالر بالالرای کا الالت ع لیالالات.  الالدند

 در ،یغرقالالاب متالالداو ، روش ه الالان ماننالالد آبیالالاری روش

 بالالر و کا الالت از بعالالد و ق الال  کودپا الالی.  الالد گرفتالاله نظالالر

 بالالرن  تحقیقالالات ۀمؤسسالال فنالالی هالالایراهن الالایی اسالالا 

 ییسالالرا حسالالن رقالالم و یل الالانید رقالالم ۀواریتالال بالالرای کشالالور

آوری  الالده از غالالالب ن الالههالالرز هالالای علالال .  الالدانالالرا 

 ، تیرک الالان2اویارسالالم، 1واشمزرعاله آزمایشالالی  الام  بنالالد

 7واشسال و 6ارزنالی علال  ،5آبالی عدسالس، 4سالورو  ،3آبی

 ع الارت تحقیال  ایالن در گیالریانالدازه مالورد صالدات. بالود

 :از بودند

 صفات رویشی گیاه

 ارتفاع گیاه

روز  25بالالرای تعیالالین ارتدالالا  گیالالاه در سالاله مرحلالاله، 

 از بعالالد روز 45 ،(کالالردننیونالال از ق الال )بعالالد از نشالالاکاری 

 بردا الالت ۀدرآسالالتان و( کالالردننیونالال از بعالالد) ینشالالاکار

 انتهالالای از و انتخالالا  کالالرت هالالر در بوتالاله 1۰ محصالالو ،

( مزرعاله گال  رویالی قسال ت) زمالین سال   تا گیاه فوقانی

 نتالالای  1نالدو   . الد ث الت آنهالا میالانگین و یرگیالانالدازه

 و 1 هالاینالدو در .دهالدمی نشالان را هالاگیالریاندازه این

 روش و رقالالمهالالا، ها، تعالالداد پنجالالهمقایسالالۀ انالالدازۀ بوتالاله 2

 بالا. اسالت  الده داده نشالان bو a صالورت باله کردن نیون

 ییسالالرا حسالالن رقالالم ،(1a) یل الالانید رقالالم حسالالا  نیالالا

(2a)، موتالالور بالالدون یدسالالت کالالننیونالال (1b)، کالالننیونالال 

 موتالالالوردار کالالالننیونالالال ،(2b) دالالالهیرد تالالالس موتالالالوردار

 و( 4b) دالالهیرد سالاله موتالالوردار نکالالنیونالال ،(3b) دالالهیدورد

 .است( 5b)  اهد

 

 متر(حس  سانتیها در سه مرحله )بر مقایسۀ اندازه بوته -1جدو  

Table 1- Comparison of plant size in three stages (in centimeters) 
 روز پس از نشاکاری( 25ها قبل از وجین کردن )تمام بلوک ها، میانگین ارتفاع بوته

Average plant height before weeding (all blocks, 25 days after transplanting) 

5b2a 4b2a 3b2a 2b2a 1b2a 5b1a 4b1a 3b1a 2b1a 1b1a 

40.06 40.96 39.5 39.03 39.73 45.53 48.83 49.86 50.7 49.26 
 روز پس از نشاکاری( 45) ها بعد از وجین کردنمیانگین ارتفاع بوته

Average plant height after weeding (45 days after transplanting) 
74.53 84.5 86.83 81.33 83.3 74.9 92.43 92.43 87.2 93.16 

 برداشت آستانه در هابوته میانگین ارتفاع

Average plant height at harvest threshold 

115.86 124.46 130.06 124.03 14.93 128.46 136.9 144.26 142.16 141.4 
 

 زنی گیاهپنجه

 روز 25:  الالد نیالالیتع مرحلالاله سالاله در پنجالاله تعالالداد

 از بعالالد روز 45 ،(کالالردننیونالال از ق الال ) ینشالالاکار از بعالالد

 بردا الالت ۀآسالالتان در و( کالالردننیونالال از بعالالد) ینشالالاکار

 1۰ در هاپنجاله تعالداد میالانگین ،کالار نیالا یبالرا. محصو 

 سال ز ۀبوتال تعالداد دا التن بالا و محاسال ه کالرت هر در بوته

بالاله، تعالالداد در هالالر کالالرت در سالال   یالالس متالالر مر  الالده

 دسالالالت آمالالالد.ه بالالالمربالالاله یالالالس مترها در سالالال   پنجالالاله

 نشالالان را هالالاگیالالریانالالدازه ایالالن از حاصالال  نتالالای  2نالالدو  

 .دهدمی

 

 

 

 

 

 

 1- Paspalum Distichum 2- Cyperus Rotundus 

3- Sagittaria Sagittifolia 4- Echinochloa Crus-Galli 

5- Lemna 6- Fimbristylis Miliacea 

7- Monochoria Vaginalis  
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 ها در سه مرحلهتعداد پنجه ۀمقایس -2جدو  

Table 2 - Comparison of the number of claws in three stages 
 کردن نیوج از قبل بوته هر در هاپنجه تعداد نیانگیم

Average number of tillers per plant before weeding 

5b2a 4b2a 3b2a 2b2a 1b2a 5b1a 4b1a 3b1a 2b1a 1b1a 

9.1 8.8 10.1 9.7 8.8 9.3 9.1 49.86 10.4 9.9 
 کردن نیوج از بعد بوته هر در هاپنجه تعداد نیانگیم

Average number of tillers per plant after weeding 
9.4 19.6 20.2 19.5 19.18 9.9 20.4 20.4 19 20.8 

 محصول برداشت آستانه در هاپنجه تعداد نیانگیم

Average number of tillers on harvest threshold 

9.5 19.6 130.06 20 20 9.9 21 21 20 21 

 

 های هرزعلف

 های هرزوزن خشک علف

 بعالالد هالالرز، هالالایعلالال  خشالالس وزن نیالالیتع منظالالوربالاله

 طالالور بالاله مربعالالیمتر سیالال کالالادر یالالس بالالا بردارین ونالاله از

 هالرز علال  هالاین وناله کالرت هالر از نق ه پن  در یتصادف

 باله آنهالا انتقالا  و بریالدن از پالس و انتخالا ( ریشه بدون)

 سالالاعت 48 مالالدت بالاله هان ونالاله.  الالدند وزن آزمایشالالگاه،

  الالدند داده قالالرار سلسالالیو  درنالاله 8۰ دمالالای در آون در

  الالالالدند وزن آون از آنهالالالالا کالالالالردن خالالالالار  از بعالالالالد و

(Soleimani & Amiri Larijani, 2013 .) درصالالالد

 . دمحاس ه  1 ۀها با استداده از راب رطوبت ن ونه
 

(1) 
 

 

 

 که در آن،

cwM  = ؛(هیالالپا تالالر)درصالالد رطوبالالت iW  = وزن ن ونالاله

 وزن ن ونالالاله بعالالالد از=  fW و ؛کالالالردن ق الالال  از خشالالالس

 کردن. خشس

 (یکنوجین بازده) هرز یهاعلف تعداد

 هالر از نق اله پالن  درکنالی، بالازده ونالین نییتع برای

 کالادر یتصالادف طالوره بال کالردن نیونال از بعد و ق   کرت

 هالایعلال  تعالداد ومرباله انداختاله یس متالر ابعاد به یچوب

 از کنالالیونالالین بالالازده . الالد  الال ارش کالالادر داخالال  هالالرز

 .(Remesan et al., 2007)  د محاس ه 2 ۀراب 
 

(2) 
 

 

 ،که در آن

EW =1 درصالد(؛کنالی )بازده ونالینN  =هالایعلال  تعالداد 

 و ؛کالالالردن ونالالالین از ق الالال  مترمربالالاله هالالالر در هالالالرز

N2  = هالالای هالالرز در هالالر مترمربالاله بعالالد از تعالالداد علالال

 .کردن ونین

 دیده آسیب هایبوته

 هالالایبوتالاله تعالالداد، صالالدت ایالالن گیالالریانالالدازه بالالرای

ه کالال یالالس مترمربعالالیچالالوبی  کالالادر داخالال  در دیالالدهآسالالیب

 انداختالاله کالالرت هالالر از نق الاله پالالن  در تصالالادفی طالالوره بالال

 از هالالابوتالاله دیالالدگیآسالالیب گردیالالد. درصالالد  الال ارش،  الالد

  .(Remesan et al., 2007)دست آمد  به 3 راب ۀ

 

(3) 
 

 

 ،که در آن

PD 1 ؛(درصالالد)دیده آسالالیب هالالایوتاله= بQ  =  تعالالداد کالال

  تعالالداد=  Q2 و ،هالالای مونالالود در هالالر مترمربالالهبوتالاله
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 از بعالالالد مترمربالالاله هالالالر هالالالای آسالالالیب دیالالالده دربوتالالاله

 کردن. ونین

 یامزرعه بازده و تیظرف

 تئالالالوری، ایمزرعالالاله تیالالالظرف نیالالالیتع منظالالالور بالالاله

 بالالازده و کالالار تیالالظرف ،(یع لالال) مالالؤثر ایمزرعالاله تیالالظرف

 پارامترهالا نیالا  ،یآزمالا مالورد هالایکالننیونال ایمزرعه

 کال  زمالان مالدت ،یشالرویپ سالرعت کالار، عرض:  د ث ت

 تلالال  هالالایزمالالان ومالالدت کالالار یانالالرا یبالالرا  الالده صالالر 

 از ای مزرعالاله تیالالظرف  آن از پالالس. کالالرت هالالر در  الالده

 Eskandari Cherati) آمالد دسالتباله 7 تالا 4 هالایراب اله

et al., 2010). 
 

(4) 
 

 

(5) 
 

 

(6) 
 

 

(7) 
 

 

 ،که در آنها

tC؛سالالاعت( بالالر هکتالالار) تئالالوری مزرعالاله = ظرفیالالت S =

= eC؛ سالالاعت( بالالر کیلالالومتر) ما الالین پیشالالروی سالالرعت

= عالرض کالار W؛ سالاعت( بالر )هکتالارمزرعه مالؤثر  ظرفیت

 ظرفیالالت کالالار= cW؛مزرعالاله = بالالازده e؛ (متالالر) ما الالین

 کردکالالار مدیالالد زمالالان = مالالدتeT؛ سالالاعت( بالالر )هکتالالار

 کردکالالار کالال  زمالالان = مالالدتtT و  ؛(بالالر سالالاعت )هکتالالار

  .)ساعت(

 تجزیه و تحلیل آماری

 گیالالریهانالالداز صالالدات میالالانگین ۀمحاسالال  از پالالس

 اسالالتداده بالالا ،واریالالانس تجزیالالهو  آمالالاری آنالالالیز ، الالده

 هالامیالانگین مقایساله بالرای دانکالن ایدامناله چند ازآزمون

 كالالالریب آنالالالیز از اسالالالتداده بالالاسالالال س .  الالد اسالالتداده

 ع لکالالرد بالالا صالالدات ه  سالالتگی رگرسالالیون، و ه  سالالتگی

رسالالم  هالالا،داده کالالردن وارد منظالالور بالاله.  الالد بررسالالی دانالاله

 افزارهالالاینالالرم از آمالالاری تحلیالال  و تجزیالاله و ن ودارهالالا

Excel, SAS است  ده استداده. 

 

 بحث و جینتا

 کالاله دهالالدمالالی  نشالالانحاصالال  از ایالالن تحقیالال   نتالالای 

 نظالالر از هالالرز، علالال  کنتالالر  مختلالال  تی ارهالالای بالالین

 ع لکالالرد بالاله وابسالالته صالالدات ع لکالالرد و رویشالالی، صالالدات

  اخالالالتال  ،هالالالرز هالالالایعلالالال  رویشالالالی صالالالدات و بالالالرن 

 .(>۰5/۰p) داردونالالود درصالالد  5در سالال    داریمعنالالی

از نظالر آمالاری تحالالت  بردا الت نۀآسالتادر  هالاارتدالا  بوتاله

درصالالد  5کالالن در سالال   احت الالا  ثیر تی ارهالالای ونالالین تالال

 یشالالترین ارتدالالا ب . دهالالدمینشالالان داری تدالالاوت معنالالی

بردا الالت  ۀو در آسالالتان ،(1  الالک ) ،هالالا بعالالد از ونالالینبوتالاله

 کالنونالین در رقم دیل انی باله ترتیالب مربالوه باله تی الار

متالر و ک تالرین سالانتی 94 موتالور باله میالزان بدون دستی

باله  ردیدالهتالسکالن موتالوردار ونالین مربوه باله تی الار آن

هالا بعالد از بالین ارتدالا  بوتاله .اسالت مترسانتی 2/87 میزان

  2و  1رقالالالالم دیل الالالالانی در کالالالالرت  کالالالالردن ونالالالالین

 کالالالن دسالالالتی بالالالدون موتالالالور تدالالالاوت توسالالالط ونالالالین

 کالالالهیحال در .(>۰5/۰p)  الالالوددیالالالده ن الالالیداری معنالالالی

  ت الالام و 3 و 2، 1 یهالالاکالالرت در هالالابوتالاله نیبالال تدالالاوت

 اسالالت داریمعنالال کالالامالً یبررسالال مالالورد یهالالاکالالننیونالال

(۰5/۰p<). 

  ارتدالالالا  بیشالالالترینسالالالرایی، در مالالالورد رقالالالم حسالالالن

 بردا الالت  ۀو در آسالالتان کالالردنهالالا بعالالد از ونالالینبوتالاله

کالن موتالوردار دوردیداله ونالین به ترتیب مربوه باله تی الار

 مربالوه آن مقالدار نیک تالر و متالریسالانت 8/86 زانیالمبه 

 3/83 زانیالم باله دالهیردتالس موتالوردار کالننیون  اریت به

 (.2  ک ) است بوده متریسانت
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 متر( بعد از وجين رق  دیلمانیحس  سانتی بر)ها مقایسۀ ارتفا  بوته -1 شک 

Fig. 1- Comparison of plant height (in centimeters) after weeding of Deilmani cultivar 

 

b

c

b

c

b

ba a
a

a
b

b

d d
c

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ها 
ه 
وت

ع ب
فا
رت
ن ا

گی
یان

م
(

تر
یم

انت
س

)

 
 متر( در آستانۀ برداشت رق  حسن سراییحس  سانتی بر)ها مقایسۀ ارتفا  بوته -2 شک 

Fig. 2- Comparison of plant height (in centimeters) on the threshold of harvesting Hassan Sarai cultivar 
 

 ۀآسالالالتان درو کالالالردن  بعالالالد از ونالالالین زنیپنجالالاله

 ی ارهالالالایت ریث تالالال تحالالالت یآمالالالار نظالالالر از بردا الالالت

 تدالالالاوت درصالالالد سیالالال احت الالالا  سالالال   در کالالالننیونالالال

 . دهدمی نشان را یداریمعن

و در  کالالردن ونالالین زنالالی بعالالد ازبیشالالترین پنجالاله

بالاله باله ترتیالالب مربالوه رقالالم دیل الانی در بردا الت  ۀآسالتان

 3/22ردیدالاله بالاله میالالزان کالالن موتالالوردار دونونالالی تی الالار

 4/22 کالن موتالوردار ساله ردیداله باله میالزانونالین وعدد 

ترتیالالب مربالالوه بالاله  بالاله زنیپنجالالهتعالالداد ک تالالرین و  عالالدد

 19کالالن موتالالوردار تالالس ردیدالاله بالاله میالالزان ونالالین تی الالار

بیشالالترین  (.3 آمالالد ) الالک بالاله دسالالت عالالدد  7/19و عالالدد 

در  بردا الت ۀو در آسالتان کالردن ونالین زنالی بعالد ازپنجه

کالن موتالوردار تی الار ونالینباله مربالوه  سالراییرقم حسن

بالاله تی الالار مربالالوه ک تالالرین آن  و ،عالالدد 2/22 ،دوردیدالاله

کالن و ونالینعالدد  5/19 ،ردیدالهکن موتالوردار تالس ونین

بالالین  .دسالالت آمالالده بالالعالالدد  6/19موتالالوردار دوردیدالاله 

 بردا الالت ت الالام ۀهالالا در آسالالتانمیالالانگین تعالالداد پنچالاله

مربوطالاله، هالالای کالالنمالالورد ارزیالالابی بالالا ونالالین هالالایکالالرت

  الالالوددیالالالده مالالالیداری از نظالالالر آمالالالاری تدالالالاوت معنالالالی

(۰5/۰p<.)  (.4 ) ک  
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 )رق  دیلمانی( ها در آستانۀ برداشتمقایسه ميانگين تعداد پنجه -3شک  

Fig. 3- Comparison of the average number of claws on the threshold of harvest (Deilmani cultivar) 
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 ها در آستانۀ برداشت )رق  حسن سرایی(مقایسه ميانگين تعداد پنجه -4 شک 

Fig. 4- Comparison of the average number of claws on the harvest threshold (Hassan Sarai cultivar) 
 

 ,Safari & Najafi) صالالدری و نجدالالی در پالالژوه 

هالالای مختلالال  در کنتالالر  کالالندر ارزیالالابی ونالالین (2008

هالای های هالرز مالزار  چغندرقنالد، وزن خشالس علال عل 

، کالالن دوار )پالالس از روش دسالالتی(در تی الالار ونالالینهالالرز 

هالالای هالالرز ک تالالر بالالود. بعالالد از بررسالالی وزن خشالالس علالال 

باقی انالالده بعالالد از انالالرای ع لیالالات ونالالین مشالالخ   الالد 

کالن کالن دوار و ونالینکه روش دسالتی نسال ت باله ونالین

هالالای هالالرز را بهتالالر دوار نسالال ت بالاله سالالایر تی ارهالالا، علالال 

                .کننالالالدمالالالیکنتالالالر  

دیالالده بعالالد از هالالای آسالالیبدرصالالد بوتالاله بررسالالی      

در رقالالم دیل الالانی تی الالار  کالاله ری نشالالان دادکالالاونالالین

و تی الالار  درصالالد 9/1کالالن موتالالوردار دوردیدالاله بالالا ونالالین

بیشالالترین و درصالالد  9/0 کالالن بالالدون موتالالور بالالاونالالین

انالالد. در دهکالرهالای بالالرن  وارد ک تالرین آسالالیب را باله بوتالاله

کالالن موتالالوردار سالاله سالالرایی نیالالز تی الالار ونالالینرقالالم حسن

کالن بالدون موتالور بالا و تی الار ونالیندرصالد  8/1ردیده با 

هالالای بیشالالترین و ک تالالرین آسالالیب را بالاله بوتالالهدرصالالد  9/۰

بالا توناله باله  بالدون موتالور کالنونالین .انالدکردهبرن  وارد 
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... کن )موتوردار وهای وجيناستفاده از انوا  ماشين بررسی  

، کالالاریسالالرعت ک تالالر و دقالالت بیشالالتر در ونالالین دا الالتن

 ،هالالای مالالورد آزمالالای کالالنسالالایر ونالالین بالالا مقایسالاله در

 .کرده استهای برن  وارد به بوته ک تری آسیب

 Yosefnia) نیا پا الالا و ه کالالارانیوسالال  پالالژوه 

Pasha et al., 2015)  ی هالالالاکالالالننیونالالالدر بررسالالالی

،  ال ارش بالرن  مالزار  هالرزی هالاعلال  کنتر  در مختل 

هالالای هالالرز پالالس از انالالرای ع لیالالات نشالالان داد کالاله علالال 

کالالاری در تدالالاوت بالالین تی ارهالالا از نظالالر رانالالدمان ونالالین

رانالالدمان  اسالالت.دار احت الالا  یالالس درصالالد معنالالیسالال   

کالالالن موتالالالوردار و کالالالاری، روش کالالالاربرد ونالالالینونالالالین

هالای هالرز در از نظالر م الارزه بالا علال  bکونوویدر در گروه 

رت الاله دوم و در یالالس سالال   و روش م الالارزه دسالالتی در 

قالالرار گرفتنالالد. م کالالن اسالالت در حالالد واسالالط بالالین  aگالالروه 

 کالالنههالالرز ریشالالهالالای او  و دوم تعالالدادی از علالال  ۀمرحلالال

و ر الالد زننالالد نوانالاله  بالالار دیگالالراو   ۀدر مرحلالال نشالالده

 .کنند

 91/91کالالن موتالالوردار تالالس ردیدالاله بالالا ونالالین تی الالار      

کالالن موتالالوردار دوردیدالاله و ونالالین ما الالینو تی الالار درصالالد 

بالاله صالالورت  کالالن دسالالتی بالالدون موتالالورما الالین ونالالین

بالالاله ترتیالالالب بیشالالالترین و درصالالالد  54/91بالالالا  مشالالالتر 

دسالالت  بالالهکنالالی در رقالالم دیل الالانی ک تالالرین بالالازده ونالالین

 از تحقیقالاتدسالت آمالده  باله این نتالای  بالا نتالای . اندداده

  (Eskandari et al., 2011) اسالالالکندری و ه کالالالاران

  ه خوانی دارد.

کنالالی ونالالین بالالازده بیشالالترین، سالالراییدر رقالالم حسن

کالالن دسالالتی بالالدون موتالالور بالالا مربالالوه بالاله ما الالین ونالالین

ک تالالالرین آن مربالالالوه بالالاله ما الالالین  ودرصالالالد  9۰/91

. اسالتدرصالد  33/91کالن موتالوردار ساله ردیداله بالا ونین

 علال  هالرز بنالد واش کاله بالرای نیما ال یکنالنیونبازده 

 مشالک  بالا کالار نیحال دردارد،  رونالده  الدت به هایساقه

، یآبال رک الانیت ارسالالم،یاو کنتالر  بالرای امالا ، الد موانه

 ابتالالدای درکالاله  واش سالال  و یارزنالال علالال  ،یآبالال عدسالالس

- بالاله یم لالالوب رانالالدمان دا الالتند، قالالرار ر د الالان ۀمرحلالال

 باله  الود،آغالاز  ریتال خ بالا چنانچالهکالاری نیون. دست داد

 خالا ، در هالرز هالایعلال  حالد از  یبال یدوانشهیر  یدل

 نسالال تاً ع الال  در کالاله کالالننیونالال هالالاینیما الال هالالایغالالهیت

نخواهنالد  را  زم ییکالارا  الوند،یمال گرفتاله کالاره بال یک 

 کالنونالین در کنالیونالین بالازده بالودن بالا  علالت .دا ت

 تالوانمالی را کالن بالدون موتالورموتوردار نس ت باله ونالین

هالا کالننالو  ونالین ایالن در اسالتداده مالورد نو  مکانیزم به

 هالایتیغاله روتالور ،موتالوردار نالو  کالنونالین . درربط داد

 از آن نیالاز مالورد تالوان یعنالی اسالت فعا  نو  از کنونین

 باعال  عامال  ایالن و  الودمالی بنزینالی تال مین موتالور یس

 و  الودمالی بالا خالا  روتالور روی هالایتیغه بهتر درگیری

 بالازده و هالرز هالایعلال  کنالیریشاله قالدرت نتیجاله در

 دهد. می افزای  را ما ین کنیونین

 Yosefnia)نیا پا الالا و ه کالالارانیوسالال  در پالالژوه       

Pasha et al., 2015)  ارزیالالالالابی ع لکالالالالرد بالالالالرای 

هالای هالرز مالزار  های مختلال  در کنتالر  علال کنونین

 توسالالط(  الالده داده پو الال  سالال  ) کالالار عالالرضبالالرن ، 

 ایال هالم مجالاور یهالابوتاله بالین ۀفاصل از ک تر هاکنونین

 ازی بخشالال بنالالابراین. بالالود کا الالت یهالالا یالالرد بالالین ۀفاصالالل

- یالرد یرو یهالابوتاله بالین یفضالا ژهیالو به زمین س  

 باله امالر نیالا کاله مانالدمالی یبالاق ونین بدون کا ت یها

 ع لکالالرد و  الالده کنتالالر  هالالرز یهالالاعلالال  درصالالد کالالاه 

 .انجامیدمی محصو 
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 های هرز قب  و بعد از وجين رق  دیلمانیمقایسۀ نمودار ميانگين تعداد علف -5شک  

Fig. 5 - Comparison of the graph of the average number of weeds before and after weeding (Dilamani cultivar) 
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 های هرز قب  و بعد از وجين رق  حسن سراییمقایسه علف -6شک  

Fig. 6- Comparison of weeds before and after weeding Hassan Sarai cultivar 
 

 ، ع الالال  کالالالار و نهالالالت نسالالال یپیشالالالرویسالالالرعت       

 ۀکالالن بالالر كالالخامت  یالالگالالرفتن واحالالدهای ونالالین قالالرار

 Ben Yahia et)خالا  بردا الت  الده اثالری خ الی دارد 

al, 1999). کالالالار از نظالالالر  حالالالین سالالالرعت پیشالالالروی در

ثیر تی ارهالالای ونالالین کالالن در سالال    آمالالاری تحالالت تالال

 . دهدمیداری نشان احت ا  پن  درصد تداوت معنی

سالالالرعت  بیشالالالترین، 8و  7هالالالای م الالالاب   الالالک       

 در کیلالالومتر بالالر سالالاعت( 472/1)بالاله میالالزان پیشالالروی 

کالن رقالم دیل الانی مربالوه باله تی الار ونالینحین کالار در 

 492/۰ک تالالرین آن )بالاله میالالزان موتالالوردار سالاله ردیدالاله و 

کالن دسالتی بالدون ونالینمربالوه باله کیلومتر بر سالاعت( 

کالن ونالینپیشالروی بالین سالرعت  .آمالد دسالت موتور باله

 هالالا تدالالاوتکالالندسالالتی بالالدون موتالالور بالالا سالالایر ونالالین

 .(>۰5/۰p) داردداری از نظالالالر آمالالالاری ونالالالالود معنالالالی

)بالاله میالالزان  حالالین کالالار سالالرعت پیشالالروی در بیشالالترین

سالالرایی مربالالوه در رقالالم حسالالن سالالاعت(کیلالالومتر بالالر /338

 کالالالن موتالالالوردار سالالاله ردیدالالاله وبالالاله تی الالالار ونالالالین

 کیلالالومتر بالالر سالالاعت( 49۰/۰ ه میالالزانبالال)ک تالالرین آن 

 .آمالد دسالت باله موتالور کن دسالتی بالدونونینمربوه به 

 هالالایکالالنت الالام ونالالینپیشالالروی بالالین سالالرعت تدالالاوت 

 اسالالالتدار مالالالورد ارزیالالالابی بالالالا هالالالم کالالالامالً معنالالالی

(۰5/۰p<). 

از  اپراتالالور حرکالالت سالالرعت ،موتالالوری کالالندر ونالالین

 بالا و کنالدمالی ت عیالت کالنونالین روتالور محی الی سرعت

 بالا  ناچالار باله راننالده روتالور، سالرعت بالودن بالا  باله تونه

. کنالالدمالالی حرکالالت ما الالین دن الالا  بالاله سالالرعت بیشالالتری

 و نالالو  کالالن،نیونالال نالالو  بالاله کالالنونالالین پیشالالروی سالالرعت

. دارد یبسالتگ کالردن نیونال زمالان و هالرز هالایعل  تنو 

 از بیشالالتر هالالرز یهالالاعلالال  ینسالال  ر الالد سالالرعت چالالون

 طالور باله کالهیی هالابوتاله اسالت، بالرن سرعت نس ی ر الد 
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 و کننالالدمالالی ر الالد سالالرعت بالاله   الالوندمالالی کنتالالر  نالالاق 

 را خالالود یبرتالالر مجالالدداً بالالرن  یکالالانوپ سالالاختار دلیالال بالاله

 .آورنالالالدیمالالال دسالالالت بالالاله محصالالالو  اصالالاللی بالالاله نسالالال ت

  بالالرن  ر الالد ۀدور انیالالپا تالالا رقابالالت تالالداوم امالالر نیالالا

 دا الت خواهالد دن الا  باله را گیالاه نیالا ع لکالرد کاه  و

(Yosefnia Pasha et al., 2015). 
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Fig. 7- Comparison of the progressive speed of the weeder while working for rice 
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Fig. 8- Comparison of weeding progress rate during work for rice (Hasan Sarai cultivar) 
 

کالالالالن ی، ونالالالینامزرعالالاله رانالالالدماناز نظالالالر       

در نایگالالالاه درصالالالد  22/78بالالالا موتالالالوردار تالالالس ردیدالالاله 

هالای موتالوردار دوردیداله کالننخست قرار گرفالت و ونالین

کالالن موتالالوردار سالاله ردیدالاله بالالا ونالالیندرصالالد،  34/73بالالا 

کالالن دسالالتی بالالدون موتالالور بالالا و ونالالیندرصالالد  67/71

از  .هالالای بعالالدی قالالرار گرفتنالالددر نایگالالاه درصالالد 53/65

کالالن موتالالوردار تالالس ای نیالالز ونالالینمزرعالاله نظالالر ظرفیالالت

هکتالار بالر سالاعت در مقالام نخسالت رده 198/۰ردیده بالا 

هالای موتالوردار دوردیداله کالنبندی نالای گرفالت و ونالین

کالالن موتالالوردار هکتالالار بالالر سالالاعت، ونالالین 139/۰بالالا 

کالالن هکتالالار بالالر سالالاعت و ونالالین 176/۰ردیده بالالا سالاله

هکتالالار بالالر سالالاعت در  ۰۰96/۰دسالالتی بالالدون موتالالور بالالا 

 مالالورد در تحقیقالالات .هالالای بعالالدی قالالرار گرفتنالالدنایگالالاه

 ظرفیالالت دهالدنشالان مالی موتالالوری دوار هالالایکنونین

کالالالن دوار موتالالالوری  ونالالالین دسالالالالتگاه هالالالر ایمزرعالالالاله

 95کنالالی هکتالالار بالالر سالالاعت،  الالاخ  ونالالین ۰53/۰

لیتالالر بالالر  7/۰ت مصالالرفی آن درصالالد و میالالانگین سالالوخ

 ساعت است.
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 ,.Firozi et al) فیالالروزی و ه کالالاران در پالالژوه       

 روش چهالالالالار ایمزرعالالالاله ع لکالالالالرد ررسالالالالیدر ب (2011

 تی ارهالالای ایمزرعالاله ظرفیالالت بالالین، زمینیبالالادام ونالالین

 مختلالالال ، پیشالالالروی هالالالایسالالالرعت در تیلالالالالری ونالالالین

 بالا نتیجاله ایالن ال تالاله کاله دارد ونالود داریمعنالی تداوت

  ۀراب الالالال و پیشالالالروی سالالالرعت اخالالالتال  بالالاله تونالالاله

 بالاله من قالالی امالالری آن بالالا ایمزرعالاله ظرفیالالت مسالالالتقیم

 .رسدمی نظر

 

 گیرینتیجه

  بالالین دهالالدمالالی حاصالال  از ایالالن تحقیالال  نشالالان نتالالای       

 صالالدات نظالالر از هالالرز، علالال  کنتالالر  مختلالال  تی ارهالالای

 و بالالرن  ع لکالالرد بالاله وابسالالته صالالدات ع لکالالرد و رویشالالی،

 داریمعنالالی اخالالتال  هالالرز هالالایعلالال  رویشالالی صالالدات

بردا الالت از نظالالر  آسالالتانۀدر  هالالاارتدالالا  بوتالاله .ونالالود دارد

آمالالاری تحالالت تالال ثیر تی ارهالالای ونالالین کالالن در سالال   

داری نشالالالان داد. احت الالا  یالالس درصالالالد تدالالاوت معنالالی

 از بردا الالت ۀآسالالتان درکالالردن و  بعالالد از ونالالین زنیپنجالاله

 سالال   در کالالننیونالال ی ارهالالایت تحالالت یآمالالار نظالالر

. داد نشالالالان یداریمعنالال تدالالاوت درصالالالد سیالال احت الالا 

 دیده بعالالد از ونالالینهالالای آسالالیببررسالالی درصالالد بوتالاله

کالالردن بیالالانگر آن اسالالت کالاله عالالواملی ماننالالد مهالالارت 

کالن و فاصاللۀ کا الت نشالا اپراتور، سالرعت حرکالت ونالین

رسالالاندن   میالالزان آسالالیبتوانالالد در افالالزای  و کالالاه  مالالی

 ت ثیر مه ی دا ته با د. کاریبه نشا در هنگام ونین

 کالالن،پیشالالروی ما الالین ونالالین در مالالورد سالالرعت      

 هالرز هالایعلال  تنالو  و نالو  کالن،نیون نو عواملی چون 

رسالالند. بسالالیار مهالالم بالاله نظالالر مالالی کالالردن  نیونالال زمالالان و

 کسالالب کالالن موتالالوردار تالالس ردیدالاله بالالاما الالین ونالالین

 ایرانالالدمان مزرعالالهکنالالی، بالالازده ونالالیندرصالالد  91/91

بالالر  هکتالالار 198/۰ای درصالالد و ظرفیالالت مزرعالاله 22/78

هالای کالنونالین نایگاه نخست نسال ت باله سالایر در ساعت

مورد آزمالای  در این الژوه  قالرار گرفالت و بالا توناله باله 

  عنالالوانتالالوان آن را بالاله مالالی تحقیالال  ایالالن هالالاییافتالاله

 هالرز هالایعلال  کنتالر  در کالنونالین نالو  تالرینمناسب

 دانست. سرایی حسن و دیل انی ارقام برن 
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Abstract 

In order to find how different types of weeders (powered and non-powered) are working in 

controlling weeds of peddy lands in which two rice cultivars, Deilamani and Hassansaraei, were 

grown, a field experiment was conducted in 2017-2018. This study was performed as a factorial 

experiment with cultivar in two levels, Deilamani and Hassansaraei, and weeding method in five 

levels including manual motor weeding, using single-row, two-row, three-row weeders, and control. 

The experiment was performed in a randomized complete block design with three replications. 

Evaluation parameters in this study included field capacity, field efficiency, weeding efficiency, weed 

charateristics, plant growth charateristics and the rate of damaged plants. The results showed that the 

highest (91.91%) and lowest (91.33%) efficiency were obtained when single-row powered weeder 

and three-row powered weeder, reaspectively, were used. In terms of field capacity, the single-row 

powered weeder was on the top of the list with 0.198 ha.h-1, and the non-powered manual weeder 

was at the bottom of the list with 0.0096 ha.h-1. In terms of field efficiency, the single-row powered 

weeder was on the top of the list with 78.22%, and the non-powered manual weeder was at the 

bottom of the list with 65.53%. The results obtained from this study indicated that the single-row 

powered weeder was recognized as the best weeder in controlling the rice weeds where Deilamani 

and Hassansaraei cultivars are growing. 
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