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  بر خصوصيات رشدي و عملکرد ارقام پنبههاي هرز تاثير مديريت تلفيقي علف
 

 2و محمدعلی باغستانی 1*سعید محمدی

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران1
 گیاهپزشکی کشور استاد موسسه تحقیقات 2

 11/2/99 تاريخ پذيرش:            21/9/92تاريخ دريافت: 

 چکیده

در مزرعه مرکز آزمايشی  ،های هرز مزارع پنبهعلفتلفیقی ديريت انتخاب بهترين شیوه مبه منظور 

های خرد شده و طرح آزمايشی کرت طرح در قالب 1911ورامین در سال زراعی تحقیقات کشاورزی 

شیوه مديريت  های اصلیدر کرتاجرا شد. تیمار  22و  تکرار چهار با های کامل تصادفیبلوک پايه

و يا  دستی يک مرحله وجینبه همراه  فلورالینیکش ترعلفهای هرز در چهار سطح شامل کاربرد علف

انتساب های هرز کنترل کامل علف شاهد های هرز وبدون کنترل علفشاهد ، دستی مرحله وجیندو 

کشت گرديد. مین، اولتان، مهر، سپید و خرداد ارقام ورارقم پنبه شامل  پنجهای فرعی نیز در کرته شد.

با دو مرحله وجین فلورالین تریکش کاربرد علفتیمار های مديريت، نتايج نشان داد که در بین شیوه

در تمام های هرز سبب افزايش عملکرد پنبه توانست ضمن کنترل مناسب و کاهش وزن خشک علف

ی رويشی و ها. کسب شرايط رويشی مطلوب با افزايش ارتفاع، تولید شاخهمورد مطالعه شود ارقام

ی پنبه شد. بین ارقام هازايشی و برقراری سطح برگ و کانوپی مناسب موجب افزايش توان رقابتی بوته

کاهش وزن خشک رغم ارتفاع کمتر با وزن خشک برگ و ساقه بیشتر باعث مورد کشت رقم سپید علی

 کانوپی و تیپ رشدی ساختاردلیل به اولتانکمترين میزان عملکرد متعلق به رقم های هرز شد. علف

رقم ورامین و خرداد با حداکثر ارتفاع، تعداد شاخه زايشی، تعداد گره و وزن در مقابل و  بدست آمد

ی هاتری در حضور علفخشک ساقه بدلیل گسترگی بیشتر کانوپی و پوشش برگی مناسب از توان به

 .هرز برخوردار بودند

 

 1علف هرز : ارقام پنبه، مديريت تلفیقیکلیدی واژگان

 

                                                
 mohamadi2008@gmail.comنويسنده مسئول: *
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 مقدمه

. از رعايت شود هايی است که در کشت پنبه بايدترين برنامهيکی از مهمهای هرز علف مديريت

ای طوالنی را دورهماه فاصله است و اين بدان معنی است که پنبه بايد  1کاشت تا برداشت پنبه حدود 

بسیار سرعت رشد اولیه  .ی هرز بسر برد و در نتیجه خسارت زيادی را متحمل گرددهادر رقابت با علف

 (.1991پور، )خواجه هرز گرديده استهایسبب کاهش قدرت رقابتی آن در مقابل علف پنبهکم 

پنبه رقابت می کنند و به طرق های هرز برای آب، مواد غذايی، نور، مکان و ساير عوامل رشدی با علف

های هرز در نامطلوب حضور علفترين اثرات مهم. از مختلف بر کمیت و کیفیت محصول اثر می گذارند

کاهش کیفیت الیاف پنبه، توان به مواردی نظیر مزارع پنبه بر کاهش کمیت و کیفیت محصول می

، کاهش راندمان آبیاری و هدر رفتن ارپوسیدگی و سبزکردن بذر در انبناخالصی و نامرغوب شدن بذر، 

آب، مصرف امالح معدنی بخصوص فسفر، پتاس، ازت، خطرات برای انسان و دام، میزبان يا پناهگاه 

)بیات اسدی،  بردنامحشرات، نماتدها و عوامل بیماری زا، ترشح مواد ضد رشد گیاهان زراعی در خاک 

 (.2229؛ میرشکاری، 2221

و وجین ها کشعلفترين آنها کاربرد گیرد که مهمبه طرق مختلف انجام می ی هرزهامبارزه با علف

ها آلودگی محیط کاربرد علفکش .شوندها میهای هرز است که هر دو باعث افزايش هزينهدستی علف

تواند با استفاده از های هرز طی دوران سبز شدن میکنترل مکانیکی علفزيست را نیز در پی دارد. 

عمل آيد. پس از سبز شدن پنبه، فقط هگردان و يا دندانه سبک انگشتی بمانند چنگک وسايل سبک

پذير است های کاشت را وجین نمود. بهرحال، عملیات وجین مکانیکی تا زمانی امکانتوان بین رديفمی

 ه مزرعه نشده باشدهای پنبه به حد محدود کننده ورود تراکتور و ادوات وجین بکه ارتفاع بوته

های هرز پهن برای کنترل علفرويشی پس های کشمحدوديت در انتخاب علف (.1991پور، )خواجه

اندازی های کشت عريض و تاخیر در سايهدر اوايل فصل، رديفرقابتی آن کمی قدرت  در پنبه، برگ

رل اين کنتافتد روز بعد از کاشت اتفاق نمی 92تا  51طور معمول حداقل تا زمان ها که بهروی رديف

( عالوه بر اين فصل 2221)پلین و همکاران،  عوامل ناخواسته را در اين زراعت را مشکل ساخته است

باشد منجر به ظهور طیف وسیعی از رشد طوالنی، مرطوب و گرم که شرايط معمول تولید پنبه می

. (1992، )کوبل و بايد شودهای هرز پهن برگ با رشد سريع و الگوهای سبز شدن طوالنی میعلف

های متعددی درباره مقايسه توانايی رقابت ارقام مختلف زراعی مانند سويا، گندم، پنبه و کلزا بررسی

های مختلف و ارقام مختلف يک گونه است. انجام شده که همگی حاکی از تفاوت توانايی رقابت گونه

 ،هرز تولید نمود )باغستانی و زند توان با به نژادی، ارقامی با توانايی رقابت بیشتر با علفبنابراين می

ويژه در مراحل سرعت رشد بههايی مانند سطح برگ، سرعت بسته شدن تاج پوشش، ويژگی (2221

های افقی بیشتر ارتباط مستقیمی ، ارتفاع بوته، رشد ريشه و جذب عناصر غذايی بیشتر وجود برگاولیه
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 (. سلیمی و همکاران2221، م فر و همکاران؛ ديهی2221با توانايی رقابت دارند )زند و همکاران، 

های هرز پنبه را از زمان تشکیل اولین شاخه زايشی تا تولید گل بیان دوره بحرانی کنترل علف (2221)

، ارتفاع های باز شدهها و تعداد قوزهوزهدار تعداد کل قی هرز موجب کاهش معنیهانمودند. رقابت علف

( نشان دادند 1991ها و عملکرد شده است. آزودو و همکاران )ول شاخه، طهای جانبی، تعداد شاخهبوته

روز بعد از ظهور گیاهچه پنبه تأثیر محسوسی در کاهش محصول نداشت  22تا های هرز علفکه حضور 

حداقل روز پس از ظهور پنبه موجب افزايش محصول گرديد.  12و  02، 92نوبت  9اما وجین در 

 .باشدهای هرز پنبه نیز بسیار مورد توجه میمنظور وجین دستی علفه بهبکارگیری کارگران در مزرع

زراعت پنبه بسیار  های هرز درهای مناسب مبارزه با علفهای کشت و زمانلذا انتخاب ارقام، شیوه

های هرز نقش داشته باشد استفاده از ارقامی که با توان باالی رقابتی خود در کنترل علف اهمیت دارد.

ها باعث استفاده های هرز عالوه بر کاهش هزينهحائز اهمیت است. اين توان رقابتی با کنترل علف بسیار

های گیاهان زراعی ها و آلودگی کمتر محیط زيست نیز می شود. استفاده از ژنوتیپکشکمتر از علف

. چنین ارقامی که دارای توانايی رقابتی و دگرآسیبی بیشتر باشند راهبرد امیدبخشی برای آينده است

های هرز و به تبع آن کمک به کاهش تداخل دلیل رشد سريع قادر به سايه اندازی روی علفبه

پذيری برای های هرز هستند اين راهبرد برای همه گیاهان زراعی مولفه اقتصادی موثر و انعطافعلف

  .دروهای هرز به شمار میلفیقی علفقرارگیری در قالب برنامه مديريت ت

توجه به مسائل عنوان شده در باال اين بررسی به منظور انتخاب بهترين شیوه مديريت تلفیقی  با

کش، وجین دستی و ارقام رقیب انجام گرفت. نتايج اين های هرز در مزارع پنبه با استفاده از علفعلف

پنبه مورد استفاده عنوان ابزاری در مديريت اين عوامل ناخواسته در مزارع تواند در آينده بهبررسی می

 قرار گیرد.

 

 هامواد و روش

ارتفاع محل در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین اجرا شد.  1911آزمايش در سال 

باشد.  از می 11°95"و طول جغرافیايی  91°22"متر، عرض جغرافیايی  1212آزمايش از سطح دريا 

بافت خاک محل آزمايش لومی رسی و اسیديته  قلیمی جزء مناطق خشک و نیمه گرمسیری وانظر 

زمین انتخابی جهت اجرای آزمايش در سال قبل زير کشت گندم بوده است. الگوی  است. 19/5خاک 

در . بود تیمار 22 تکرار و با چهارهای کامل تصادفی بلوک با طرح پايههای خرد شده طرح کرت

به  EC%48 فلورالینتریکش علفکاربرد سطح شامل چهار کش در های اصلی تیمارهای علفکرت

های هرز علف نمیزان دو لیتر در هکتار از ماده تجارتی قبل از کشت و مخلوط با خاک به همراه وجی

شاهد ، (دو مرحله وجینروز پس از کاشت ) 12و  21 و يا در مراحل ()يک بار وجین دوبرگی در مرحله
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ها و در کرتچه های هرزعلفهای هرز تمام فصل علفکامل شاهد کنترل  های هرز وبدون کنترل علف

هر کرت  کشت گرديدند. ماهارديبهشتدر ارقام ورامین، اولتان، مهر، سپید و خرداد پنج رقم پنبه شامل 

عنوان حاشیه، متر بود که خطوط اول و پنجم هر کرت به 12خط کشت به طول 1آزمايش شامل 

که نیمی از کرت برداری و برداشت نهايی استفاده گرديد بطوریعنوان منطقه نمونهبه 1و  9، 2خطوط 

روز  51و  11، 92نوبت  9برداری در برداری بود. يادداشتبرای برداشت نهايی و نیمه ديگر برای نمونه

نمونه برداشت شد و خصوصیات مورفولوژيکی   9پس از کشت انجام گرفت. برای اين منظور از هر کرت 

برگ، بیوماس برگ، بیوماس ساقه، تعداد شاخه رويشی، تعداد شاخه زايشی، تعداد  پنبه )ارتفاع، سطح

قوزه در بوته، میزان وش در بوته و ...( مورد ارزيابی قرار گرفت. به منظور ثبت برخی خصوصیات که 

انتخاب شد و  1و  9، 2بوته بطور تصادفی از خطوط  1نیازی به برداشت کل گیاه نبود در هر کرت 

 ثبت شد.خصوصیات مربوط به قوزه و الیاف  ، ووش کلبررسی قرار گرفت. در برداشت نهايی نیز مورد 

 استفاده گرديد. SAS ver. 9افزار برای آنالیز آماری از نرم

 

 نتایج و بحث

 22، وزن وش کلهای حاصل از داده نتايج تجزيه واريانس :و اجزای آن بر عملکردکش اصلی علفاثر 

همچنین  .(1)جدول دار بوداين صفات معنیکش بر علف دانه پنبه نشان داد که اثر مديريت 122قوزه و وزن 

دار داشتند. از با يکديگر اختالف آماری معنی قوزه 22وش کل و وزن ارقام مختلف مورد آزمايش از نظر 

 د. گردي دارمعنینیر قوزه  22 رقم بر وش کل و وزن ×کش علف مديريتسوی ديگر بر هم کنش 

صفات ياد شده در باالی پنبه بیانگر آن کش بر علفمديريت  اثرهای حاصل از داده مقايسه میانگین

شده و اين  وش کلاست که تیمار وجین دستی تمام فصل پنبه سبب بدست آمدن بیشترين میزان 

ف آماری لیتر در هکتار به همراه دو بار وجین دستی اختال 2تیمار با تیمار کاربرد تريفلورالین 

ی ها( نیز گزارش کردند که وجین علف1991( آزودو و همکاران )2)جدول  داری نداشته استمعنی

. باال بودن میزان عملکرد وش در نوبت پس از ظهور پنبه موجب افزايش عملکرد محصول شد 9هرز در 

 (. بطوری2د )جدول دانه را نیز نسبت دا 122توان به افزايش وزن قوزه و وزن تیمار وجین کامل را می

هرز بود و اين تیمار با تیمارهای کاربرد قوزه مربوط به تیمار شاهد بدون علف 22که بیشترين وزن 

 داری نداشت. تريفلورالین به همراه يک يا دوبار وجین دستی اختالف آماری معنی

ورامین، ارقام بین داری اختالف آماری معنی بیانگر آن است کهمقايسه میانگین اثر رقم بر وش کل 

هايی برداشت شده که در آن رقم ديده نشد، در مقابل کمترين میزان وش از کرت مهر، سپید و خرداد

مشابه  اولتان کشت گرديده بود و اين رقم تنها با رقم مهر در يک گروه آماری قرار گرفتند. نتايج نسبتاً

 قوزه پنبه نیز مشاهده گرديد.  22در خصوص وزن 
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کش و رقم بر عملکرد وش پنبه بیانگر آن است که کنش مديريت علفیانگین اثر بر همم مقايسه

های داری بین عملکرد ارقام )باستثنا رقم اولتان( در شرايط عدم رقابت با علفاختالف آماری معنیاگرچه 

بار وجین  فلورالین و دوهای هرز و با اعمال تیمار کاربرد تریهرز مشاهده نگرديد ولی در حضور علف

(. 9)جدول دستی تنها دو رقم خرداد و ورامین توانستند پتانسیل عملکرد خود را همچنان حفظ نمايند. 

فلورالین به همراه يک بار وجین دستی اگرچه توانست سبب افزايش عملکرد وش در کاربرد تیمار تری

رز گردد ولی اعمال اين تیمار های هتمام ارقام مورد مطالعه شود در مقايسه با شاهد بدون کنترل علف

نتوانست به حفظ پتانسیل عملکرد هیچکدام از ارقام منجر گردد و تمام اين گروه از تیمارها با شاهد 

های داری نشان دادند. در مجموع در شرايط حضور علفوجین دستی تمام فصل خود اختالف آماری معنی

فلورالین و اعمال دو بار وجین دستی با ديدگاه د تریهرز و کشت دو رقم خرداد يا ورامین به همراه کاربر

 های هرز بود.حصول حفظ پتانسیل عملکرد بهترين شیوه مديريت تلفیقی علف
 

 بین تیمارهای آزمایش دانه، وزن خشک علف هرز 122 وزنقوزه،  22میانگین مربعات وش کل، وزن  -1جدول 

 درجه آزادی منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 وزن خشک علف هرز دانه 122وزن  قوزه 22وزن  کل وش

 111/1211 299/1 029/1 1/1911211 9 تکرار

 50/50911** 95/11 ** 99/1511** 2/11212111** 9 کش )ع( علف

 152/1129 110/2 92/115 1/591091 9 اشتباه

 ns 212/1 ns 910/019 29/1905** 0/591919** 1 رقم )ر(

 ns 191/2 ns 199/1212 02/121* 19/911212* 12 ع *ر

 129/109 211/1 51/19 51/109029 11 اشتباه

 19/99 21/9 11/29 21/11 ضريب تغییرات

ns  ،** ،* 1و  %1  دار در سطحترتیب بیانگر بدون معنی و معنیبه% 

میزان ماده  دانه و 122وزنقوزه،  22عملکرد وش کل، وزن کش بر مقایسه میانگین اثر مدیریت علف -2 جدول

 های هرزخشک علف

 ی هرزهامديريت علف
  کل وش

 )کیلوگرم در هکتار(

 قوزه 22وزن 

 )گرم(

 دانه 122وزن 

 )گرم(

 های هرزوزن خشک علف

 )گرم(

 a10/1122 a9/121 a91/12 c25/19 تمام فصل کنترل

 b221/2112 a11/92 b11/12 b21/11 وجین باريک + فلورالینتری

 a1/9195 a9/121 b11/12 c91/91 وجینبار و دفلورالین+ تری

 c99/011 b11/09 c01/12 a1/112 شاهد بدون کنترل
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و میزان وزن خشک  دانه 122وزن قوزه،  22وزن ، وش کلاثر رقم بر عملکرد مقایسه میانگین  -3 جدول

 های هرزعلف

 ارقام
 وش کل 

 )کیلوگرم در هکتار(

 قوزه 22وزن 

 )گرم(

 دانه 122وزن 

 م()گر

 های هرزوزن خشک علف

 )گرم(

 a95/2101 a20/95 a 909/11 a 51/51 ورامین

 b5/2911 c11/59 a 120/12 a 10/92 اولتان

 ab29/2001 a95/91 a 921/11 a 55/11 مهر

 سپید

 خرداد

a59/2511 

a29/2112 

b22/11 

a2/122 

a 095/11 

a 909/11 

a 12/00 

a 10/91 

 

، تعداد گرهارتفاع، تعداد شاخه زایشی، کش *رقم  بر بر هم کنش مدیریت علفمقایسه میانگین اثر  -4جدول 

 . قوزه 22وزن ، وش کل، بیوماس برگ در بوته
مديريت 

های علف

 هرز

 ارتفاع ارقام
تعداد شاخه 

 زايشی
 تعداد گره

بیوماس برگ 

 در بوته
 وش کل

 22وزن 

 قوزه

 

 
تمام  کنترل

 فصل

 a2/120 a51/22 abc21/25 ab52/10 a00/1110 ab9/112 ورامین

 ab9/111 abc12/21 bcde51/21 bcde21/99 bc11/9502 cd21/92 اولتان

 def21/11 efgh51/11 def12/21 bcd11/12 ab21/9920 ab1/112 مهر

 cd21/91 ab12/22 a21/92 a19/19 a10/1159 abc9/121 سپید

 ab1/119 abcd21/22 bcde12/21 bcde12/92 ab99/1291 a1/119 خرداد

 
تريفلورالین 

بار يک + 

 وجین

 def21/11 defg12/15 bcdef21/22 efg21/19 ef1/2901 abc1/122 ورامین

 cd12/91 hi12/12 bcde12/21 bcde11/92 f99/2219 fg12/52 اولتان

 f22/09 fgh22/11 fg51/11 ef25/29 de51/2901 bc01/99 مهر

 f22/51 gh22/11 efg21/19 bcde22/91 ef51/2101 de92/19 سپید

 cd22/91 fgh12/11 fgh21/11 bcd52/99 de11/2101 ab1/120 خرداد

 

تريفلورالین 

+ دو بار 

 وجین

 ab1/111 abcde12/19 bcd22/21 def12/20 ab21/1291 ab0/112 ورامین

 ab2/112 cdef21/11 bcdef21/29 cde12/29 de11/2111 cd22/92 اولتان

 ef21/50 cdefg51/15 bcdef22/29 bcd19/12 cd21/9155 ab1/111 مهر

 de12/11 abcde12/19 ab51/25 abc12/10 cd51/9211 bc1/122 سپید

 bc1/120 bcdef51/11 cdef22/22 bcde19/99 ab2/9151 ab5/129 خرداد

 

 عدم کنترل

 g21/11 ij22/9 gh22/11 h951/2 g1/091 g09/09 ورامین

 g22/95 ij21/9 gh51/11 gh91/9 g5/111 g12/01 اولتان

 g22/12 j22/1 gh22/11 gh12/9 g1/022 efg92/52 مهر

 g12/92 j21/1 gh22/11 fgh55/11 g1/112 fg11/01 سپید

 g21/12 j51/5 h21/19 gh121/1 g2/091 ef01/51 خرداد
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يت رثر مدينتايج حاصل از تجزيه واريانس ا :های هرزوزن خشک علفکش بر اثر مدیریت علف

اثر رقم و  اما (1)جدول دبودار معنیدرصد  1های هرز در سطح احتمال فبر وزن خشک علکش علف 

  .(1)جدولی هرز معنی دار نبود هان خشک علفبر وز هرز رقم ×کشمديريت علفکنش بر هماثر 

های نشان کش بر وزن خشک علفهای حاصل از اثر تیمارهای مديريت علفدادهمقايسه میانگین 

و بیشترين میزان نیز وجین دستی تمام فصل پنبه های هرز مربوط به ن وزن خشک علفکه کمتري داد

 2کاربرد تريفلورالین های هرز در تیمار کاهش وزن خشک علف .(2 بود )جدول وجین دستیدر عدم 

 )جدول دار نبودعنیم وجین دستی تمام فصل پنبهبا تیمار دستی دو بار وجین لیتر در هکتار به همراه 

فشار رقابتی گیاه زراعی بر علف دستی دوبار وجین لیتر در هکتار و  2کاربرد تريفلورالین در واقع با  (.2

های هرز کاهش زيست توده علف يافته است. فشار رقابتی گیاه زراعی بر علف هرز باعثهرز افزايش 

های هرز و افزايش وزن زن خشک علفهای هرز بر واثر مديريت علف(. 1999، )مکالچلن شودمی

( 2211ها گزارش شده است )تیموری و باغستانی، ی عدم وجین در اکثر بررسیهاخشک در تیمار

( 1991آزودو و همکاران ) های هرز و افزايش میزان عملکرد در نتايجاستفاده از تیمار دوبار وجین علف

نس نتايج مقايسه میانگین اثر رقم حاکی از عدم نیز گزارش شده است. با توجه به نتايج تجزيه واريا

در میزان های هرز بود با اين حال بین ارقام اختالفی دار بین ارقام بر وزن خشک علفاختالف معنی

 (9های هرز ديده شد )جدولوزن خشک علف

ارتفاع، حاصل از های نتايج تجزيه واريانس داده: پنبه کیخصوصیات مرفولوژیاثر علف کش بر 

وزن خشک ساقه خشک برگ، سطح برگ و عداد شاخه رويشی، تعداد شاخه زايشی، تعداد گره، وزن ت

ارقام مورد آزمايش از نظر (. 1 )جدولبود دار معنیکش بر اين صفات نشان داد که اثر مديريت علف

ری ارتفاع، تعداد شاخه زايشی، تعداد گره، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه با يکديگر اختالف آما

ارتفاع، تعداد شاخه زايشی، تعداد رقم بر  ×کش کنش مديريت علفدار داشتند. همچنین بر هممعنی

 دار بود.گره، وزن خشک برگ نیز معنی

بیانگر آن بر خصوصیات مرفولوژی پنبه  کشمديريت علف ی حاصل از اثر هادادهمقايسه میانگین 

ی، تعداد شاخه زايشی، تعداد گره، ماده خشک برگ، بیشترين میزان ارتفاع، تعداد شاخه رويشاست که 

وجود داشت و کمترين آنها در وجین دستی تمام فصل پنبه سطح برگ، وزن خشک ساقه در تیمار 

ی هرز را بر ها(. تحقیقات زيادی تاثیر افزايش رقابت علف0تیمار عدم کنترل مشاهده شد )جدول

طح برگ، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، طول گیاهان زراعی و پنبه در محدود ساختن اثرات س

کاربرد ( تیمار 2221؛ زند و همکاران  2221ها و عمکلرد دانسته اند )سلیمی و همکاران، شاخه

روز پس از کاشت  12و  21های در زمانلیتر در هکتار به همراه دو بار وجین دستی  2تريفلورالین 

د شنشان داد و اختالف آماری بین آنها ديده نصل پنبه تیمار وجین دستی تمام فنتايج مشابهی با 
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نتوانست از نظر  لیتر در هکتار به همراه يک بار وجین دستی 2کاربرد تريفلورالین (. اما تیمار 0)جدول

نزديک شود و اختالف آماری ديده  وجین دستی تمام فصلکسب خصوصیات مرفولوژی به شرايط 

 .شودمی

ر ارتفاع نشان داد که بیشترين ارتفاع برای ارقام ورامین، اولتان و خرداد مقايسه میانگین اثر رقم ب

 از نظر میزان تعداد شاخه زايشی .(5 )جدول مهر و سپید اختالف آماری داشتند بدست آمد که با ارقام

ا رغم ارتفاع کمتر امسپید بیشترين تعداد شاخه زايشی را تولید کردند. رقم سپید علیرقم ورامین و نیز 

دلیل گسترگی هبا کسب حداکثر تعداد شاخه زايشی، تعداد گره، ماده خشک برگ و وزن خشک ساقه ب

های هرز برخوردار بوده است اما در توان بهتری در حضور علفبیشتر کانوپی و پوشش برگی مناسب از 

رتفاع زياد ها و فشرده بودن تیپ رشدی گیاه وداشتن امقابل رقم اولتان بدلیل عدم گستردگی ساقه

بدين ترتیب در راستای (. 5و کاهش عملکرد شده است )جدولی هرز هاموجب افزايش حضور علف

 شیوهکش از اهمیت زيادی برخوردار است بهترين اهداف کشاورزی پايدار که کاهش مصرف علف

 ای هرز بودهدوبار وجین علفو لیتر در هکتار  2کاربرد تريفلورالین استفاده از های هرز علفمديريت 

های هرز شد و به عملکرد مطلوبی نیز دست که باعث افزايش توان رقابتی ارقام پنبه در مقابل علف

 يافت.

 
 وزن خشک برگ درمیانگین مربعات ارتفاع، تعداد شاخه رویشی، تعداد شاخه زایشی، تعداد گره،  - 5 جدول

 شو سطح برگ بین تیمارهای مورد آزمای وزن خشک ساقه، هر بوته

 منابع تغییرات
درجه 

 یآزاد

 میانگین مربعات تیمارها

 ارتفاع

تعداد 

شاخه 

 رويشی

تعداد شاخه 

 زايشی
 تعداد گره

وزن خشک 

برگ درهر 

 بوته

وزن خشک 

 ساقه
 سطح برگ

 921/2 092/191 111/211 912/12 259/1 212/2 105/112 9 تکرار

 999/21** 190/1511** 999/1252** 059/122** 159/159** 119/12** 105/11501** 9 کش )ع( علف

 111/2 112/125 111/111 021/1 292/1 119/2 119/51 9 اشتباه

 ns 111/1 *509/19 **211/10 **211/112 **215/151 ns 151/2 511/2219** 1 رقم )ر(

 ns922/2 *219/12 **011/10 * 129/111 ns 121/101 ns 915/2  091/202 ** 12 ع *ر

 259/2 911/122 025/99 011/0 192/1 151/2 911/01 11 اشتباه

 19/21 10/21 91/91 11/12 29/11 91/00 50/9  تغییراتضريب

ns  ،** ،* 1و  %1دار در سطح ترتیب بیانگر بدون معنی و معنیبه% 
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تعداد گره، ارتفاع، تعداد شاخه رویشی، تعداد شاخه زایشی، کش بر اثر مدیریت علفمقایسه میانگین  -6جدول

 سطح برگ و بیوماس ساقه، بیوماس برگ در بوته

مديريت 
 کشعلف

 ارتفاع
تعداد 

 رويشیشاخه
تعداد 

 زايشیشاخه
تعداد 

 گره

بیوماس 
برگ در 

 بوته

بیوماس 
 ساقه

بیوماس 
 علف هرز

 سطح برگ

کنترل تمام 
 فصل

a1/125 a512/1 a11/22 a01/21 a11/12 a51/11 c25/19 a919/2 

ن + فلورالیتری
 يک بار وجین

b51/12 a91/2 b92/11 b02/22 b99/29 b19/91 b21/11 b001/1 

فلورالین + تری
 دو بار وجین

a51/99 a912/1 a51/11 a22/21 ab91/91 ab91/11 c91/91 ab991/2 

شاهد بدون 
 کنترل

c22/99 b21/2 c11/1 c12/11 c921/1 c921/5 a1/112 c215/2 

 

  بیوماس ساقه و ، بیوماس برگ در بوتهتعداد گرهارتفاع، تعداد شاخه زایشی، ر رقم بر اثمقایسه میانگین  -7 جدول

 ارتفاع ارقام
تعداد شاخه 

 زايشی
 تعداد گره

بیوماس برگ در 

 بوته
 بیوماس ساقه

 a22/99 a19/15 a19/22 b19/29 abc12/91 ورامین

 a11/92 ab91/11 a20/22 b19/21 c12/92 اولتان

 b91/05 b19/11 b91/19 b99/25 bc22/92 مهر

 سپید

 خرداد

b11/51 

a09/11 

a20/10 

ab10/11 

a20/29 

b12/19 

a91/95 

b11/25 

a09/12 

ab59/12 

 

 گیری کلینتیجه

با هدف های هرز مديريت تلفیقی علفهای استفاده از روشدهد که بدست آمده نشان مینتايج 

لیتر در  2تريفلورالین که کاربرد بطوری شودمیمیزان عملکرد پنبه  افزايشباعث کشاورزی پايدار 

روز  12و 21مرحله دو برگی و چهار برگی پنبه )های هرز در علفهکتار به همراه دو بار وجین دستی 

های و در رقابت با علفگرديده های پنبه بوتهجهت رشد ايجاد فرصت مناسب  موجب (پس از کاشت

ماده خشک سطح برگ و افزايش های زايشی و شاخه ازدياد .به تولید مطلوبی دست يافتتوان میهرز 

بین رقم اولتان . گرددهای هرز میتوان رقابتی بوته پنبه با علفموجب افزايش برگ و ماده خشک ساقه 

نوع کانوپی عملکرد حداقلی رقم مذکور متاثر از  .نشان دادعملکردی دار معنیارقام مورد کشت اختالف 

ها را پیدا کرده و بوتهبا رقم اولتان ی هرز شرايط بهتری برای رقابت هاعلف آن بود کهو تیپ رشدی 

و رقم ورامین و خرداد با حداکثر ارتفاع و تعداد شاخه زايشی، تعداد  بیشتر تحت فشار رقابتی قرار دادند
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 دلیل گسترگی بیشتر کانوپی و پوشش برگی مناسب از توان بهتری در حضورهگره و وزن خشک ساقه ب

 اند.های هرز برخوردار بودهعلف
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Abstract 

In 2009, an experiment carried out in a farm at Agricultural Research and 

Natural Resources Center of Tehran (ARNRCT) to determine the best method of 

integrated weed management of in cotton fields. The experimental design was a 

split block design with four replications by 20 treatments. The main plots were 

consisted four levels of weed management practices including herbicide trifluralin 

along with one round and two-round hand weeding, untreated control weeds and 

fully control of all weeds. Sub plots were five cotton cultivars including Varamin, 

Oltan, Mehr, Sepid and Khordad. The results showed that among the methods, 

trifluralin herbicide application with two-stage hand weeding were the appropriate 

control treatments, while weed dry weight was reduced and cotton yield was 

increased in all cultivars. Optimal growth conditions with increasing height, 

producing vegetative and reproductive shoots, leaf area and canopy resulted in 

increased competitiveness in the cotton plants. Sepid variety despite lower height 

between varieties produced more leaves and stems dry weight, reduced dry weight 

of weeds. Oltan gained lowest yield among the varieties, due to the canopy 

structure and the type of growth. In contrast, Varamin and Khordad had dominate 

performance in the presence of weeds because of maximum height, number of 

reproductive shoots, number of nodes and shoot dry weight as more extensive 

canopy and good leaf coverage,. 
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