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 زریشه قرم خروس تاج هرز علف مختلف های تراکم و وجین زمان تاثیر

(Amaranthus retroflexus L.) ورامین در پنبه الیاف کیفیت و رشدی خصوصیات بر 
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هاي نوین زراعي و باغي ، مرکز  استادیار بخش تحقیقات نظام2، دانشجوي کارشناسي ارشد زراعت دانشگاه پیام نور کرج1

 نتحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ورامین، ایرا
 محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان تهران4  ،استادیار دانشگاه پیام نور کرج3

 33/2/1311: ؛ تاریخ پذیرش      11/2/1311: تاریخ دریافت

 

 1چکیده
در  1313در سیا    يتحقیقی روي گیاه زراعیي پنبیه   بر خروس  تاج علف هرزمنظور ارزیابي اثرات  به

طیر  آمیاري   آزمایش بر پایه . شداجرا  (ورامین) کشاورزي و منابع طبیعي استان تهرانمرکز تحقیقات 
همزمان با کشت پنبه، دوبرگیي  ) تاج خروسشامل سه زمان کشت با نه تیمار  هاي کامل تصادفي بلوک

تکرار انجیام   سه در و( در هر متر مربع تاج خروس12سه، شش، ) و سه تراکم کاشت( و چهاربرگي پنبه
اعیم از   نتایج پژوهش حاکي از این بود که کلیه خصوصیات کمي مورد ارزییابي گییاه زراعیي پنبیه     .شد

زایشیي،   اولین شیاخه  زایشي، طو  شاخه اولینزایشي، ارتفاع  شاخه رویشي، تعداد شاخه ارتفاع، تعداد
 تیمارها متمادر  عملکردو  قوزه بیست وزن، قوزه تعداد، برگ بیوماس، ساقه ، بیوماسبرگ سطح شاخص

تفاوت بین تیمارها روي تمیام صیفات میورد ارزییابي      .کاهش یافت( کشت خالص پنبه)نسبت به شاهد 
بیه   (الییاف  الییاف، کشیش   الیاف، مقاومیت  یکنواختي، ظرافت الیاف، درصد طو ) غیر از صفات کیفي به

بیه زمیان    خیروس  تیاج  شیدن  سیبز اي که با نزدیک شدن زمان  گونه به .اثیرگذار بودت درصد 11احتما  
بیا   .عملکرد کاهش نشیان داد مورفولوژیکي پنبه و  خروس، صفات بوته تاج 12و با تراکم  پنبه شدن سبز

هیرز   هرز نسبت به شاهد، توجه به زمان وجین علیف  در حضور علف پنبه گیر عملکرد توجه به افت چشم
ترین کاهش مربوط بیه تیمیار    بیش که داد نشان کلي نتایج اینکه به توجه با .باشد خروس الزامي مي تاج

 کنتر خروس با زمان کشت پنبه بود،  هرز تاج همزمان علف شدن سبزخروس و زمان  ه تاجتبو 12تراکم 
 قبل تا کاشت زمان او  از خروس تاج هرز علف موقع به و وجین رشد فصل ابتداي از خروس تاج هرز علف
  .باشد مي الزامي پنبه قوزه تشکیل از

                                                             
 elaheesfanjani@gmail.com: نویسنده مسئو *
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 .ضریب تبیین، صفات مورفولوژیکي، بیوماس، رقابت :کلیديهاي  واژه

 مقدمه
 بیا  هیرز  هاي علف. است هرز هاي علف هجوم زراعي گیاهان در محصو  کاهش عمده دالیل از یکي
 کیاهش  باعی   نتیجیه  در و شیده  منابع این به زراعي گیاه مطلوب دسترسي از مانع منابع، سر بر رقابت
 ٠3 حیدود  کشیاورزي  محصیوالت  کلییه  بیه  هیرز  هاي علف خسارت. شوند مي آن هزینه افزایش و تولید
 هیرز  هیاي  علیف  از یکیي  قرمیز  ریشیه خروس  تاج(. 2313فایو، ) است شده محاسبه جهاني تولید درصد
 محصیو ،  زمینیه  در آن تیداخل  تیاثیرات  درک. رود میي  ارییی شم بیه  جهان سراسر در کشاورزي زراعي
(. 231٠و همکیاران،   شیایوآن )کند مي فراهم هرز هاي علف کنتر  يها برنامه براي را مفیدي اتییاطالع
 لوبییا  انندییی م محصیو   چنیدین  عملکرد شدید کاهش باع  تواند مي قرمز ریشه قرمز خروس تاج حضور

 نشییود،  اقییدام  لوبیییا  مییزارع  در هییرز  هیاي علف کنتر  براي اگر(. 2312، جاللي و همکاران) ودییش
 شده ها آن غالبیت به منجر آتي هاي سا  در خاک در ها آن مانده باقي بذور و تهیاف افزایش آنها جمعیت

 (. 2311، لوتمن) داد خواهند قرار تاثیر تحیت شیدت بیه را گیاه این عملکرد و
 شیدت  به تا دهد مي اجازه ها آن به قرمز ریشه خروس تاج از جمله قوي و مهاجم هرز هاي علف رشد

. شیوند  میي  محصیو   کیفییت  و عملکرد کاهش باع  توجهي قابل طور به و نندک رقابت گیاهان دیگر با
تواند به اندازه آن رشد طولي پیدا کند  ي است که در مجاورت گیاه زراعي پابلند ميهرز علف خروس تاج
و آفتابگردان و رقابت زیرزمیني  خروس تاجزني و خصوصیات رشدي  همزماني جوانه(. 1332، هادیزاده)

تابگردان با مشیکل مواجیه کیرده اسیت     هرز را در مزارع آف یني با گیاه زراعي، کنتر  این علفو برون زم
تیرین   به عنوان یکیي از میزاحم   خروس تاجهمین امر موجب شده است که  (.2312جاللي و همکاران، )

 و بیرگ  سیطح ارتفاع ساقه،  .(1111گوست، )هاي هرز در مزارع برخي از گیاهان زراعي مطر  شود  علف
خصیو  بعید از    اگر شرایط محیطي بیه  .ژنتیکي و محیطي بستگي دارد دهي در گیاهان به عوامل شاخه
انداز را در گیاه زراعي فراهم کند، قدرت رقابیت آن در   امکان رشد سریع و تکمیل سطح سایهزني  جوانه

 یابید  ، افیزایش میي  یه انداز کمتري دارندتر و سطح سا که سرعت رشد کمتر، ارتفاع کوتاه مقابل گیاهاني
 همکاران، و لمر ) دارد گنیدم توده زیست بر منفي تاثیر گندم، با هرز هاي تداخل علف. (2334گوپتا، )

 هرز هاي علف برابیر در آن رقابیت تیوان ارزییابي جهت ها شاخص از یکي عنوان به عملکرد فتا .(2334
 (.2333هوک و همکاران، ) گییرد مي قیرار اسیتفاده میورد بیرگ بارییک و برگ پهن

 تیوان  بیر  را زایشي و رویشي يها انیدام بیه خشیک میاده تخصیص اثر (2312)رضواني و همکاران 
 هیا برگ به بیشتري خشک ماده که ارقامي کردند مشاهده و دادند قیرار ارزیابي مورد سویا ارقام رقابتي

 میورد  در اي مداخلیه  مطالعیات  .داشیتند رزهی هیاي علف برابر در بیشتري ترقاب توان دادند، اختصیا 
 معمیوال  آن رویشیي  رشد و است حساس هرز هاي علف رقابت به پنبه که است داده نشان هرز هاي علف
 هیر  بیراي  (.2313و همکاران،  پونگژاالن) گیرد مي قرار تاثیر تحت عملکرد اجزاي و پنبه تولید از کمتر
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 1/٠ بین کاهشي پنبه الیاف عملکرد کاشت ردیف از متر کی هر در خروس تاج هرز علف یک از افزایشي
 عملکیرد  ذرت بیا  خروس تاج رقابت هنگام زود آغاز(. 2333دودلي، ) است داده نشان مزارع در ٠/11 تا

 در تأخیر روز 12 با که درحالي. دهد درصد کاهش مي 1/٠3و  ٠/44ترتیب  به را دانه عملکرد و بیولوژیک
خیروس در   تیاج  بیذرهاي  شیدن  سیبز  درصد و با شروع 1/43و  41ترتیب  به قامار این خروس، تاج رویش
 (.1331آقاعلیخاني، )رسد  درصد مي 2/11و  1/21ترتیب  برگي ذرت به پنجتا  چهارمرحله 
 هاي علف از یکي عنوان به قرمز ریشه خروس تاج اهمیت نیز پنبه و ویژه جایگاه اهمیت و به توجه اب
 پنبه رقم ورامین از العمل  عکس گیري اندازه هدف با تحقیق این ایران، در ت پنبهزراع در زا خسارت هرز
  .شد انجام خروس تاج شدن سبز زمان و تراکم به مطالعه مورد متغیرهاي نظر

 

 ها مواد و روش
بر پایه   (ورامین) در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي استان تهران 1313در سا   آزمایش
بیا   پنبه کشتباهمزمان کاشت تاج خروس : یکتیمار )با نه تیمار  هاي کامل تصادفي بلوک طر  آماري

بوتیه در   شیش با تیراکم  پنبه کشت  با همزمانکاشت تاج خروس : دوتیمار بوته در مترمربع،  سهتراکم 
 :چهارتیمار بوته در مترمربع،  12با تراکم  پنبه کشت با همزمان کاشت تاج خروس :سهتیمار مترمربع، 

کاشت تاج خیروس   :پنجتیمار بوته در مترمربع،  سهبا تراکم  پنبه مرحله دوبرگيکاشت تاج خروس در 
مرحله دوبرگي بیا  کاشت تاج خروس در  :ششتیمار بوته در مترمربع،  ششمرحله دوبرگي با تراکم در 

بوتیه در   سیه راکم برگي با تی چهارمرحله کاشت تاج خروس در  :هفتتیمار بوته در مترمربع،  12تراکم 
 :نهتیمار بوته در مترمربع،  ششبرگي با تراکم چهارمرحله کاشت تاج خروس در  :هشتتیمار مترمربع، 

. تکیرار انجیام شید    سیه  در (بوتیه در مترمربیع   12برگي بیا تیراکم   چهیار مرحلیه  کاشت تاج خروس در 
بوتیه   1/2٠)اکم پنبیه  دو برابر تر یي که با تراکم نیم، یک وها خروس ترتیب امکان ارزیابي تاثیر تاج بدین

تیمیار اصیلي    نهعالوه بر . اند بر عملکرد پنبه فراهم گردید ي مختلف سبز کردهها در تاریخ( در مترمربع
و کشیت پنبیه بیاحفم جمعییت طبیعیي       خیروس  تاجسه تیمار شامل کشت خالص پنبه، کشت خالص 

در این حالت ارزیابي پتانسیل تولیید بیذر   . دموجود در مزرعه نیز در هر تکرار در نظر گرفته ش هرز علف
زمیین بیه    .عملکرد پنبه در شرایط بدون رقابت میسر گردیید در شرایط طبیعي و نیز برآورد  خروس تاج

یک پشته در  و پشته به عنوان یک پالت در نظر گرفته شد چهارصورت جوي و پشته درآورده شد و هر 
متیر   دوهایي به عیر   ها راهرو همچنین بین بلوک. شد  تهر نظر گرفطرفین هر کرت به عنوان راهرو د

اسیتان تهیران   کشاورزي و منیابع طبیعیي    و آموزش تهیه شده از مرکز تحقیقاتکاشت پنبه  .تعبیه شد
. انجیام شید  بصورت دسیتي   ها در اواخر اردیبهشت ماه به صورت ردیفي بر روي پشته (واقع در ورامین)

ي از طرفین خیط  متر سانتي 1٠به فاصله  هاي ذکر شده با تراکم زیاد و در زمان خروس تاج هرز علفبذر 
وجیین   .لوب تنک شیوند و رسیدن به تراکم مط شدن سبزکاشت پنبه کشت شدند تا پس از اطمینان از 
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اولیین  . گرفیت وز پس از ظهیور پنبیه انجیام    ر 43و  2٠یمارهاي آزمایش در دو نوبت با رعایت ت دستي
 . شد ا توجه به نیاز آبي گیاه داده ميهاي بعدي ب ام گردید و آبیاريپس از کاشت انجآبیاري 
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و  خروس بیود مبیارزه و وجیین انجیام شید      هرز تاج هاي هرزي که غیر از علف در طو  دوره با علف
درشهریور از هرکرت آزمایشي سه بوته بطور تصادفي انتخاب .عملیات تنک در مرحله دوبرگي انجام شد

حذف یک ردیف از طرفین هر )اي برداري با حذف اثر حاشیهنهنمو. بر گردیدمین کفگردید و از سطح ز
ها بالفاصله به آزمایشیگاه منتقیل   نمونه. انجام گردید( متر از ابتدا و انتهاي هر کرتها و حذف نیمکرت

 برگ، بیوماس ساقه، بیوماس بیرگ و پیس از   گردید و صفات ارتفاع، تعداد شاخه رویشي، شاخص سطح
اتمام مرحله زایشي، تعداد شاخه زایشي، ارتفاع اولین شاخه زایشي، طو  اولیین شیاخه زایشیي، تعیداد     

و سیسس   گیري و عملکرد بعد از دو چین برداشت در آبان و آذر ماه ارزیابي قوزه، وزن بیست قوزه اندازه
 .گیري شدند به آزمایشگاه تکنولوژي بذر منتقل و صفات کیفي اندازه

 در LSD روش توسط ها میانگین مقایسه و SAS ver.9 افزار نرم توسط مختلف مراحل اريآم آنالیز
 .گرفت انجام Excel افزار نرم توسط نمودارها رسم و همچنین انجام احتما  یک درصد سطح

 

 نتایج و بحث
 سطح در پنبه زراعي گیاه کمي خصوصیات کلیه LSD آزمون از حاصل نتایج یک جدو  به توجه با
 تیاثیر  بیي  پنبه کیفي خصوصیات بر دو جدو  طبق ولي دهد مي نشان را داري معني تغییرات درصدیک 
 .بود

 

 خروس تاج هرز علفپنبه در کشت خالص و با حضور  کیفيتجزیه واریانس صفات : 2 جدول

 میانگین مربعات صفات کیفي مورد بررسي
درجه 

 آزادي
 کشش الیاف منابع تغییرات

 (درصد)

 فمقاومت الیا

 (گرم بر تکس)

 ظرافت الیاف

 (رمیکرون)

 درصدیکنواختي

 (درصد)

 طو  الیاف

 (متر میلي)

 تکرار 2 4/1 31/2 22/3 31/3 31/3

32/3ns ٠/3ns 1٠/3ns 1/2ns 4/1ns 1 تیمار 

 خطا 13 32/2 3/3 11/3 3/1 4/3

 ضریب تغییرات - 3/4 1/2 3/3 2/1 1/2

 ns: عدم وجود اختالف معني دار

 

در تیمار شاهد بیشیترین و در   خصوصیات مورفولوژیکي پنبهشود  مشاهده مي سهجه به جدو  با تو

 11/114)در تیمیار شیاهد   ارتفیاع  . بوتیه کمتیرین مقیدار را دارنید     12تیمار همزمان با کشت و تراکم 

تیرین   ترمربیع کیم  خیروس در م  بوتیه تیاج  12تراکم  ترین و در تیمار همزمان با کشت و بیش( متر سانتي

ترین و در تیمیار   بیش( متر سانتي 11/1)برگ بوته در تیمار شاهد   سطح شاخص .بود (متر سانتي 11/13)

، بیوماس ساقه بوته (متر سانتي 33/1)ترین  خروس در مترمربع کم بوته تاج12همزمان با کشت و تراکم 
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خیروس   بوته تیاج 12کم ترین و در تیمار همزمان با کشت و ترا بیش( متر سانتي 31/11)در تیمار شاهد 

( متیر  سیانتي  13/43)، بیومیاس بیرگ بوتیه در تیمیار شیاهد      (متیر  سانتي 31/23)ترین  در مترمربع کم

 43/1٠)تیرین   خیروس در مترمربیع کیم    بوتیه تیاج  12ترین و در تیمار همزمان با کشیت و تیراکم    بیش

 همبسیتگي  شیدن  سیبز  زمیان  میدت  عنوان کرد مییانگین ( 2311) سلیماني طوریکه به. بود( متر سانتي

  .دارد پنبیه  بوتیه  خشیک  وزن و ارتفیاع  بیرگ،  سیطح  صیفات  با صدم یک احتما  سطح در داري معني

 گییاه  بیومیاس  و بیرگ    سیطح  شیاخص  با نور دریافت میزان عنوان کرد بین( 233٠)فرانکلین همچنین 

 جیذب  و کیانوپي  لداخی  بیه  نور نفوذ هرز، علف برگ سطح افزایش با دارد وجود مثبت همبستگي زراعي

( 1313) خواه آبادي و اردکاني حیدریان. یابد مي کاهش ها آن رشد نتیجه در و زراعي گیاه توسط وریین

 هیرز  علیف . اسیت  خیروس  تاج هرز علف نمو و رشد تأثیر تحت نوعي به برگ سطح میزان کردند نیز بیان

 رقابیت  تیأثیر  تحیت  را  آن و داشیته  آفتیابگردان  بیرگ  سیطح  رشید  رونید  در بسیزایي  تیأثیر  خروس تاج

 زییادي  رشید  ها بوته بالطبع خروس تاج رشد افزایش اثر در داده قرار خود با اي گونه برون و اي گونه درون

 هیاي  علیف  کیه  اند داده نشان مطالعات. دارد آفتابگردان برگ   سطح شاخص روي منفي تأثیر و کرده پیدا

 خیود  نفیع  بیه  را رقابت فرایند آن تغییرات روند و يزراع گیاه برگ سطح کاهش طریق از توانند مي هرز

 بیشیتر  منیابع  از اسیتفاده  و آفتابگردان گیاه با خروس تاج هرز علف رقابت با که است روشن. دهند تغییر

 داري معنیي  بطیور  رزییی ه علف. گذارد مي اثر زراعي اهییگی عملکرد اجزاي کلیه روي خروس تاج هرز علف

 نتیایج . دهید  میي  نسبت به شیاهد کیاهش    آنرا و داده قرار تأثیر تحت ار برگ و ساقه برگ خشک وزن

 هیرز هاي علف رقابت که داد نشان  لوبییا و سیویا کلیزا، ، ذرت مورد در (1112)  و همکاران ها مطالعه

 شییده  انجییام  هیاي  بررسیي  این محققیان بیا   .است شده مزبور گیاهان برگ  سطح شاخص کیاهش باعی 

 بیا  تیداخل  در ذرت بیرگ   سطح شاخص کاهش علت که کردند بیان هرز هاي علف و ذرت رقابت بیاره در

 بیوده  هیرز  هیاي  علف اندازي سایه پي در ذرت هاي برگ شیدن پییر در تسیریع دلییل بیه هرز هاي علف

 بوتیه  ارتفیاع  افیزایش ( 1331) همکییاران  و صادقي. گر نیز این موضوع را تایید کردندمحققان دی .است

 ارتفاع افزایش نیز( 1311) رحیمیان و زاده ديها  .کردند گزارش هرز هاي علف شرایط حضور در را سویا

 رقابیت  شیدت  کیه  معتقدند( 113٠) کوبل و شارتلف. کردند گزارش هرز علف شرایط حضور در را سیویا

 ارتفاع افزایش باع  شدید رقابت که نحوي به باشد مؤثر سویا ارتفاع کاهش یا افزایش تعیین در تواند مي

 رقابت شرایط در را سویا ارتفاع افزایش محقق دو این.شود مي سویا ارتفاع کاهش باع  تر سبک رقابت و

 و نیور  افتییی دری جهیت  رقابیت  شیرایط  در را سویا ارتفاع افزایش دلیل که کردند گزارش خروس تاج با

زمیان   در را سیویا  ارتفیاع  افیزایش  نییز ( 113٠) وولي و استولر. دانستند مرتبط مناسبتر و بیشتر فضاي

 تیاثیر  مطالعیه  در( 1111) وشریور ارویک .دانستند نور دریافت براي بیشتر دسترسي به هرز علف حضور

تعیداد  . کیرد  گیزارش  خروس تاج با رقابت شرایط در را سویا ارتفاع افزایش سویا بر خروس تاج علف هرز
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بوتیه  12ترین و در تیمار همزمان با کشت و تراکم  بیش( متر سانتي 11/4)تیمار شاهد شاخه رویشي در 

 11/23)زایشي بوته در تیمار شیاهد   ، تعداد شاخهبود (متر سانتي 13/1)ترین  خروس در مترمربع کم تاج

 13/13)تیرین   خیروس در مترمربیع کیم    بوته تاج 12ترین و در تیمار همزمان با تراکم  بیش( متر سانتي

تیرین و در تیمیار    بییش ( متیر  سیانتي  33/31)زایشي بوته در تیمار شاهد  خه، ارتفاع اولین شا(متر سانتي

 طیو  اولیین  ، (متیر  سیانتي  22/1٠)تیرین   ع کیم خروس در مترمرب بوته تاج12همزمان با کشت و تراکم 

بوته 12ترین و در تیمار همزمان با کشت و تراکم  بیش( متر سانتي 21)زایشي بوته در تیمار شاهد  شاخه

 کردنید  نییز گیزارش  ( 1311) همکاران و سلیمي .بود( متر سانتي 11/1)ترین  مربع کمر مترخروس د تاج

 تعداد بر که طوري به ،است گذار اثیرییییت پنبه مورفولوژي و پنبه عملکرد اجزاي رییب هرز هاي علف رقابت

 میوثر  هیا  قیوزه  ادتعد نتیجه در و زایشي هاي جوانه تعداد و ها شاخه طو  و بوته ارتفاع فرعي، هاي شاخه

ترین و در تیمار همزمان با کشت و تیراکم   بیش( متر سانتي ٠٠/21)تعداد قوزه بوته در تیمار شاهد  .بود

( کیلیوگرم  1/1332)، عملکرد در تیمار شاهد (متر سانتي ٠٠/1)ترین  مترمربع کمخروس در  بوته تاج12

 11/111)تیرین   خیروس در مترمربیع کیم    تیاج بوتیه   12ترین و در تیمار همزمان با کشت و تراکم  بیش

تیرین و در تیمیار    بیش( درصد 34/11)بوته  سهتراکم  و درصد کیل در تیمار زمان دوبرگي و( کیلوگرم

 .مقدار را نشان دادند( رصدد 11/٠1)ترین  خروس در مترمربع کم بوته تاج 12همزمان با کشت و تراکم 

هرز به شیدت رقیابتي اسیت کیه روي رشید و       ک علفخروس ی هرز تاج مطالعه حاضر نشان داد که علف

نشان  هرز علفات تیمارهاي مختلف اثر .شود گذارد و باع  کاهش عملکرد پنبه مي توسعه پنبه تاثیر مي

بیشیتر از  ( هیرز  تیمیار بیدون حضیور علیف    )شیاهد   رویشي و اجزاي عملکرد در تیمار داد رشد اندامهاي

  .باشد ميخروس  هرز تاج تیمارهاي با حضور علف

روي گیاهان زراعي دیگر به همین نتیایج رسییدند و    خروس تاج هرز علفمحققین دیگر نیز در تاثیر 

 ،عباسیان و همکاران(باشد  خروس مي هرز تاج دلیل قدرت رقابت باالي علف این کاهش به بیان کردند که

نییز بییان   ( 1112)ران   و همکاها .یافته استکاهش  گیاه زراعيرشد رقابت علت به  همچنین .(1333

نفیوذ نیور بیه    کیاهش  خروس روي پنبه باع   اندازي تاج و سایهخروس  هرز تاج افزایش رشد علفکردند 

بیرگ    سیطح  ارتفیاع و شیاخص   بدین ترتیب کاهش.باشد ميتوسط گیاه زراعي داخل کانوپي و جذب نور 

بین میزان دریافیت نیور بیا    که از آنجایي معتقد است ( 1334)سرمدنیا  .است گیاه زراعي را موجب شده

، نفوذ هرز علف برگ با افزایش سطحارد برگ و بیوماس گیاه زراعي همبستگي مثبت وجود د  سطح شاخص

بیا توجیه بیه    . .یابید  و در نتیجه رشد آنها کاهش مي گیاه زراعينور به داخل کانوپي و جذب نور توسط 

هیرز   در حضیور علیف  نسبت به شیاهد،   هکمترین درصد کاهش عملکرد پنب شود مشاهده مي سهجدو  

درصید کیاهش عملکیرد پنبیه      و بیشترین 1٠/1به میزان ( بوته و مرحله چهاربرگي سهتراکم ) 1تیمار 

 . باشد مي 13/٠1به میزان (  بوته و مرحله همزمان با کشت 12م تراک) سهتیمار 
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شیدن زودتیر    و زمان سیبز رمز ق خروس ریشه با افزایش تراکم تاج پنبهمیزان کاهش عملکرد  در واقع

ازاي هیر   در منطقه چیشکا عملکرد الیاف بیه نیز بیان کردند  (1111)و همکاران روگرز. افزایش پیدا کرد

کاهش یافت و بعد از ( درصد 3/1)کیلوگرم در هکتار  41هفته بعد از کاشت  11هرز تا  هفته رقابت علف

( درصید  3/ 2)کیلیوگرم در هکتیار    2/1عملکرد الیاف  هرز با پنبه ازاي هر هفته رقابت علف هفته، به 11

بوتیه در   ٠خروس بیا تیراکم    سبزشدن همزمان تاجنیز بیان کردند  )1112)ي و پوپ يرتلها .کاهش یافت

محققین دیگیر نییز   . داده است لیرا به نصف تقل يزراع اهیگ نیا يمترمربع مزرعه ذرت عملکرد اقتصاد

  مهیم را  يزراعی  اهانیکاهش عملکرد گ ينیب شیهرز را در پ يها علف يعامل زمان جوانه زنبیان کردند 

مختلف موجب کیاهش   يها خروس در تراکم زود هنگام تاج سبزشدنو  (1111 ا ،یرو) کنند يم يمعرف

خروس  هرز تاج در این پژوهش مشخص شد علف (.1131 بر،یو شر گریل) شود يم ایسو يدیتول وماسیب

 .نیز به این نتیجه دست یافت( 2314)شیوان .تاثیر است اعي پنبه بيروي خصوصیات کیفي گیاه زر

 13-٠دهند که با درنظر گرفتن  نتایج بر اساس درصد کاهش عملکرد پنبه نسبت به شاهد نشان مي

نشیان   اي در فاز مزرعیه  نتایج کلياینکه  درصد کاهش مجاز عملکرد در اکثر گیاهان زراعي و با توجه به

خیروس در مرحلیه    شیدن تیاج   سبز که طوري به آن است  تر از تراکم هرز مهم دن علفداد که زمان سبزش

همیراه داشیت، حیا  آنکیه تیأخیر در       را بیه  (درصید  13/٠1)د عملکیر  ترین افت بیش همزمان با کشت

کنتیر    ،گردیید  درصد کاهش عملکرد را موجیب  1٠/1، فقط چهاربرگيخروس تا مرحله  سبزشدن تاج

هیاي پییش کاشیت     کیش  بدین منظورکاربرد علف. ابتداي فصل رشد الزامي است خروس از هرز تاج علف

رویشیي در ابتیداي فصیل رشید و      هاي پس کش خروس و علف هرز تاج منظور پیشگیري از رویش علف به

 .باشد خروس از او  زمان کاشت تا قبل از تشکیل غوزه پنبه الزامي مي هرز تاج موقع علف وجین به

 و باالسیت  غیوزه  تشیکیل  از قبل هرز هاي علف رقابت کردند نیز گزارش( 1111) موسوي و سلیمي

 بیا  هرز هاي علف رقابت نمود گزارش( 1113)غدیري  همچنین .شود انجام زمان این از قبل باید وجین

 ابتیداي  در آن کنتیر   لیذا  و آورد میي  بار به را عملکرد ترین کاهش بیش رشد، ابتداي در زراعي گیاهان

 .است وريضر امري فصل
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