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  چکیده 
، مقدار نیتروژن و همچنـین زمـان کاشـت    ورزي خاكاین آزمایش با هدف بررسی تفاوت تاثیر زمان 

 طرح فاکتوریل اسـپلت پـالت   در قالبگیاه پوششی بر عملکرد و اجزا عملکرد پنبه بر روي رقم گلستان 
سـال   2مدت  ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده بهدر تکرار  چهاري کامل تصادفی در ها پایه بلوك طرح با

 ورزي خـاك ( ورزي خـاك . آزمایش با دو تیمار اصلی به صورت فاکتوریل که  شامل دو زمان گردیداجرا 
ـ     ورزي خاكدر روز و  کاشـت پنبـه و    قبـل از  درصـد تمامـاً   50( ترتیـب  هدر شـب) و تیمـار نیتـروژن ب

تیمـار  فرعی نیز با چهـار   ) بودند و همچنین عاملشت و زمان گلدهیدرصد طی دو مرحله قبل کا100(
. نتـایج نشـان   کاشت پنبه خالص و سه کاشت متفاوت گیاه پوششی ماش توام با کشت پنبه) بود(شامل 

در . تاثیري نداشـت آن  هرز هاي علفلکرد و تراکم اجزا عم ،عملکردبر صفات  ورزي خاكتیمار زمان  داد
هاي هرز در  تیمـار پنبـه    ، در مجموع این دو مرحله بیشترین تعداد علف مورد تیمار گیاه پوششی ماش
از نظـر  پنبـه مشـاهده شـد.     کشـت  هاي هرز در تیمارکشت ماش قبـل از   خالص و کمترین تعداد علف

کود نیتـروژن، بیشـترین عملکـرد را کشـت  پنبـه در حالـت        کاشت گیاه  پوششی همراه با پنبه و زمان
صد قابـل  در100رین  عملکرد را تیمار کود کیلوگرم در هکتار و کمت 2378خالص و کود بدون سرك با 

در بین تیمارها کمتـرین تعـداد    کیلو گرم در هکتار نشان داد.1453توصیه و کشت ماش قبل از پنبه با 
هـرز    هـاي  علـف قبل از پنبه بود و این تیمار  ضمن داشتن کمتـرین   هاي هرز در تیمارکشت ماش علف

  .ترین عملکرد در واحد سطح را داشت پایین
  

  1ماش، زودرسی، تراکم، وزهغ ،شخم :هاي کلیدي واژه

                                                
  saeedsol2416@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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   قدمهم
ي مختلـف در بخـش   هـا  ي متعددي که براي ارزیابی نظـام ها بین شاخص از تا شود میامروزه تالش 

ترین شاخص شناسایی انتخـاب و مـورد اسـتفاده     ترین و راحت کاربردي ،ویاترینگ،کشاورزي وجود دارد
 ولی شاخصی که اخیـراً  ،ي مختلفی ارائه شده استها قرار گیرد. از دیدگاه متخصصان این بخش شاخص

میـزان توجـه بـه     ،شود میاي یاد  از آن به عنوان شاخصی مناسب براي ارزیابی مدیریت زراعی هر مزرعه
این موضوع نشانگر آن است کـه هنـوز خـالء بزرگـی در رسـیدن بـه حـد        . هرز است هاي لفعمدیریت 

علف هرز گیـاهی اسـت    یجه محرز تحقیقات است وجود دارد.نت هرز که خود هاي علفمطلوب مدیریت 
 هـا  که با تداخل در زندگی گیاه زراعی سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول شده و بـراي کنتـرل آن  

هاي هـرز اشـاره    توان به مدیریت تلفیقی کنترل علف شود و از آن جمله می پیشنهاد میروشهاي زیادي 
هاي تولید راهکاري  که عالوه بر کاهش اثرات سوء مصرف سموم شیمیایی بر محیط زیست و هزینه کرد

). یکـی از  1380شـود (موسـوي،    مناسب براي تولید کشـاورزي پایـدار بـیش از همیشـه احسـاس مـی      
باشد که  سبب بوجود آمدن  هاي هرز تولید بذر فراوان همراه با دوره خواب بذر می علف خصوصیات مهم

اي از بـذور گیاهـان وحشـی و     کـه مجموعـه   شود میي زراعی ها ثابتی در خاك بانک بذر بزرگ و نسبتاً
درصـد   90). مطالعـات نشـان داد کـه    1378درصد) است (رحیمیان وشریعتی، 20تا 10گیاهان زراعی(

ي خاك قـرار دارنـد، لـذا تـا     متر سانتی 5اي ظاهر شده در سطح خاك از بذوري هستند در عمق ه علف
زنند و مهمترین عـاملی کـه موجـب     بذوري که در عمق خاك هستند، به سطح خاك نیایند، جوانه نمی

). شـواهد  1387 شود، شخم اسـت (موسـوي نیـک و همکـاران،     شکستن خواب بذور در اعماق خاك می
 متـري الیـه بـاالیی خـاك وجـود دارد      سـانتی  15بانک بذر دراثر شـخم تـا    بر تسریع تخلیهزیادي دال 
) نشان داد که خاکورزي طی شب در 1387نتایج آزمایشات موسوي نیک و همکاران( ).1380(موسوي، 

(دریافت نـور در زمـانی کـه     درصد کاهش داده است 63تا  50مقایسه با روز جوانه زنی بذر را در خاك 
میکرو ثانیه براي شکستن خواب بذر کافی است). بنـابراین بـا توجـه بـه مطالـب طـرح شـده در         حدود

ه علـف  تواند تمام مشکالت مربوط بـ  ي کنترل به تنهایی نمیها هاي هرز هیچ یک از روش مدیریت علف
یقـی  ي تلفهـا  رسد بهترین گزینه در امر مدیریت علف هرز اسـتفاده از روش  هرز را حل نماید و بنظر می

ي کمتـر دسـت   هـا  ي بـاالتر بـا هزینـه   ها هاي هرز باشد، تا بتوان از طریق آنها بر عملکرد در کنترل علف
و همچنـین   بنابراین در این تحقیق سعی شده است با استفاده از عملیـات زراعـی( زمـان شـخم)     یافت.

ناسب قبل و یا بعد از (گونه یکساله سریع الرشد) به منظور تولید تاج پوششی م استفاده از گیاه پوششی
زاده و زنـد،   ور بهبود کیفیت خاك کمک شود (هاديگیاه اصلی عالوه بر کاهش رقابت علف هرز، به منظ

1386  .(  
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هاي هرز افزایش یافته که این مساله ناشی از  هاي جایگزین در مدیریت علف امروزه تقاضا براي روش  

. جایگاه و نقش خـاکورزي و  )1996همکاران، (اروین و جهان است رقابتی شدن توسعه محصول درسطح
ي مرسوم ها باشد. مهمترین هدف در نظام می هاي هرز در حال تغییر در نظام مدیریتی علف ها علف کش

مکـانیکی و   ، از تلفیق چند روش زراعی ها در این نظام هاي هرز بوده و ورزي، مدیریت تلفیقی علف خاك
 هـا  درکنار این مسئله وابستگی به علـف کـش   شود و فاده میهاي هرز است شیمیایی جهت مدیریت علف

). تحقیقات متفـاوتی مبنـی بـر کـاهش     1995 (بوهلر، ي مدیریتی افزایش یافته استها نیز در این نظام
) در 1992(کـاالوي و فورسـال   هاي هرز گزارش شـد. در ایـن رابطـه     عملکرد محصول در خصوص علف

 ا گیاهان ردیفی نظیـر سـویا دریافـت، ارقـامی کـه داراي سـطح      آزمایش خود بر روي تداخل علف هرز ب
هـاي هـرز را نسـبت بـه شـاهدکاهش دهنـد،        بیـومس علـف   درصد 85پوشش بیشتر هستند، قادرند تا 

هاي هـرز هسـتند، قادرنـد     همچنین استفاده از ارقام جدید گیاهان زراعی که توانایی رقابتی باال با علف
) رونـد تغییـرات عملکـرد و نیـز توانـایی      2003کولمن و جیل ( .نمایندعملکرد خود را در حد باال حفظ 

گیري کرد که با گذشـت   را مورد بررسی قرار داد و نتیجه رقابت گیاهان زراعی ردیفی نظیر سویا وگندم
زمان و طی روند اصالحی عملکرد ارقام در شرایط حضور و نسبت به عدم حضور علف هرز افزایش نشان 

هاي هرز و درصد کـاهش   تباط محققان دیگر ارتباطی بین عملکرد شرایط عاري از علفداد. در همین ار
 ).2000، ؛ المـرال و همکـاران  2003،  کـولمن و جیـل  عملکرد درحضـور علـف هـرز مشـاهده نمودنـد (     

 سـویا، گنـدم و....)   ، پنبـه رقابت در بین محصـوالت ردیفـی مثـل (   خصوصیاتی که باعث افزایش توانایی 
اوت است.گیاهان ردیفی اغلب تا چند هفته بعد از سبز شدن در بین ردیفهـا بـا علـف هـرز     ، متفشود می

رقابت ندارند، لذا رشد سریع و بسته شـدن زود هنگـام کـانوپی باعـث افـزایش توانـایی رقابـت در ایـن         
 ). تاثیر طول دوره رقابت بـر توانـایی رقـابتی گیـاه    2001 (مولر،شود  میمحصوالت خصوصا سویا و پنبه 

عنوان مثال، طول این دوره در گیـاه پنبـه    ههاي هرز در منابع مختلف آمده است. ب زراعی در مقابل علف
) گـزارش شـده اسـت (حجـازي و     غـوزه هفته بعد از سبز شدن (زمـان تشـکیل غنچـه تـا      10تا  4بین 

ي هـا  و بسـیاري از روش  )2001 ي پیش رویشی (مـولر، ها ). هدف از کاربرد علف کش2004زاده،  صوفی
گـردد، جلـو    هاي هرز اعمال مـی  منظور مدیریت علف که به )2001، (المرال و همکاران زراعی -مکانیکی

هاي هرز بوده است که ایـن امـر سـبب افـزایش تـوان       افتادن گیاه زراعی از نظر فنولوژي نسبت به علف
، پنبـه   (گنـدم، سـویا   ریاري از گیاهان زراعی ردیفی نظیـ آنجایی که بس از شود. هاي هرز می رقابتی علف
عنـوان   هتواند، ب شت گیاه زراعی میشوند، لذا تغییر تراکم و آرایش کا صورت ردیفی کشت می و....) که به

 در ایـن رابطـه نیـز تنظـیم تـاریخ کاشـت (مـولر،       . هاي هرز بکار برده شود ابزار کارآمد در مدیریت علف
) گـزارش شـده اسـت. کـاربرد گیـاه      1993 ) و مدیریت خاکورزي (مالیـک وسـوانتون و میشـل،   2001

منظور تولید تاج پوششی مناسـب قبـل و بعـد از گیاهـان اصـلی       به (گونه یکساله سریع الرشد) پوششی
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ي مختلـف نشـان دادکـه، کـاربرد گیـاه      هـا  تواند در کاهش رقابت علف هرز موثر واقع شود. بررسـی  می
هـاي زراعـی    هـاي هـرز در نظـام    علف پوششی به همراه گیاه اصلی اهرمی مناسب جهت کاهش بیومس

ه گیـاه  از جملـ  )1978 (مـودي،  گیاه زراعـی مـاش   ).1992 برداري قرار گیرد (کاالوي، آینده مورد بهره
ي تثبیت ازت در ریشـه آنهـا   ها عنوان کود سبز به علت دارا بودن باکتري پوششی و همراهی است که به

وپی سریع و نیز در حاصلخیزي خاك مـوثر واقـع شـود.    عالوه بر توانایی رقابت با علف هرز در بستن کان
یی است که از آن در جهت کاهش جوانه زنی ها هاي هرز) یکی از روش شخم در شب (کنترل نوري علف

 دهـد  درصد جوانه زنـی بـذر را کـاهش مـی     80تا و ي هرز حساس به نور استفاده می شود ها بذور علف
) طـی روز  1995 نشان دادکه، نوع عملیات خاکورزي (بـوهلر،  نتایج آزمایشات). 1990رتمن و نزدال،ها (

یافـت نـور در   که در طوري هدرصد افزایش داده است، ب 50در مقایسه با شب جوانه زنی بذر را در خاك تا
بسیاري از مطالعـات نشـان داده اسـت     ثانیه براي شکستن خواب بذر کافی است.زمانی که حدود میکرو

ي هـرز یـک سـاله تابسـتانه     هـا  خم سبب افزایش جوانه زنی بسیاري از علفکه دریافت نور به هنگام ش
ي هرز براي جوانه زنی نیاز به نـور دارنـد، در عـین    ها ). بسیاري از علف2007 پیچی و اسمیت،(شود  می

بـذور   ).1994بیولی وبالك، ( حال تعداد قابل توجهی از گیاهان زراعی براي جوانه زنی نیاز نوري ندارند
اسـکاپل و  ( کننـد  ي هرز عمدتاً به هنگام انجام شخم، سیگنالهاي نوري را دریافت مـی ها ه علفدفن شد
بیان کردند که، تیمارهـاي شـخم شـب در تـاریکی      )2005( دانیل و همکاران همچنین). 1991 سانچز،

. ي دیگر این تراکم کاهش می یابـد ها در بعضی گونه وهاي هرز شده  % علف50-25سبب کاهش تراکم 
ر شرایط انجام شخم در شب متغیرهاي بسیاري وجود دارند که ممکن است نتایج آزمایشات شـخم در  د

حیطی مـانعی  م ) و بسیاري از این عوامل نامساعد2004 جوزك و گرهاردز،( وه دهدشب را ناکارآمد جل
مشـاهده   اي آزمایش گلخانه ) در2009چاهان و جانسون ( ).1994 اسکار،( باشد بر سر راه این روش می

ایـن   زنی آن در شرایط تاریکی بـود.  بسیار بیشتر از جوانه کردند که جوانه زنی بذور خرفه در شرایط نور
گیاه پوششی و زمان خاکورزي بر عملکـرد و تـراکم علـف هـرز      اثرات نیتروژن،بررسی پژوهش با هدف 

 صورت گرفت. پنبه
 

  ها مواد و روش
ورزي در شب و روز، مقدار نیتروژن و همچنـین کاشـت    خاكتأثیر تفاوت این طرح با هدف بررسی 

پایـه   باطرح عملکرد پنبه در قالب طرح فاکتوریل اسپلت پالت وهاي هرز  جمعیت علفبر  گیاه پوششی
اجـرا  سـال   2مـدت    ایسـتگاه تحقیقـات پنبـه کارکنـده بـه     در تکرار  چهاري کامل تصادفی در ها بلوك

 :A.فـاکتور   بـود صـورت فاکتوریـل    هشامل دو فاکتور ب عامل اصلی: عوامل این آزمایش عبارتنداز:گردید.
انجام عملیات خـاکورزي در   -2) (نور انجام عملیات خاکورزي در روز -1( .خاکورزي بودمان دو ز شامل
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درصد  100 مقدار نیتروژن قابل توصیه -1( شامل دو تیمار مقدار نیتروژن بود :Bفاکتور  (تاریکی). شب

شامل چهار تیمارکاشت پنبه بـا اسـتفاده از گیـاه     عامل فرعی:. درصد 50ژن قابل توصیهمقدار نیترو -2
کاشت همزمان پنبه بـه  -2 .متر سانتی 80×20 گلستان) به فاصلهکاشت پنبه رقم زودرس ( -1( ماش بو

 80×20 ابتداکاشـت پنبـه بـه فاصـله     -3متر + گیاه ماش بین خطوط کاشت پنبه.  سانتی 80×20 فاصله
 80شـت گیـاه پوششـی بـین ردیـف      ابتداکا -4 + کاشت گیاه مـاش بعدازسـبز شـدن پنبـه.     متر سانتی
قبل از کاشـت در قطعـه    پس از سبزشدن گیاه ماش. متر سانتی 80متر + کاشت پنبه روي ردیف  سانتی

برداري شد و سپس جهت آزمون خاك به آزمایشـگاه ارسـال گردیـد     نمونه 0–30مورد آزمایش از عمق 
خط کاشت بود و  6 تعداد خطوط کاشت). 1 (جدول نتایج آن مقدار کود نیتروژن محاسبه شدبر اساس 

 80×5 0به ابعادثابت با استفاده از کوادراتی و ي هرز از هر کرت بصورت تصادفی ها برداري از علف نمونه
 64و  16 مایشآز هاي، و کرت تعداد تیمارهاگرفت.  صورتدر دو مرحله در اوایل تیر و مرداد  متر سانتی
 و براي مقایسـه تیمارهـا   .گردیدکشت  متر سانتی 80و ردیف  20کلیه تیمارها با فاصله بوته  وبود کرت 

بررسی تاثیر آنها در طول فصل رشد ارتفاع بوته، طول شاخه رویا و زایا، تعداد شاخه رویا و زایـا، تعـداد   
.همچنین در زمان رسیدگی شدتعیین  هغوزدر روي یک بوته هر کرت و میانگین وزن متوسط یک  غوزه
 و س محصول برداشـت شـده بـه کیلـوگرم در هکتـار تبـدیل      پس وشده چین برداشت 2در  )وش( الیاف

و  آنـالیز گیري جهـت   . صفات مورد اندازهگردیددرصد زود رسی چین اول نسبت به کل محصول تعیین 
و از  گرفـت بـا آزمـون دانکـن مـورد مقایسـه      و  SAS افزار نرم با )تجزیه واریانس مرکب(اثر متقابل آنها 

صـورت دو سـاله    ج حاصل از تجزیه واریانس مرکب بـه استفاده شد نتای ها داده براي ثبت Excel افزار نرم
  گزارش شد.

  
  نتایج و بحث

 هرز هاي علفو تراکم  غوزهو عملکردچین اول در واحدسطح، زودرسی، وزن و تعداد  عملکرد
صـورت   هاي هرز به علف هاي هرز در مرحله دوم و تراکم تراکم علف و غوزهن و تاثیر سال فقط از نظر وز

در یـک بوتـه    غـوزه دار بود اما بر سایر صفات شامل عملکردکل، چین اول، زودرسـی و تعـداد    کل معنی
زمان شخم بر صـفات مـورد مطالعـه     ×دار مشاهده نشد. تاثیر زمان شخم و اثر متقابل سال  تاثیر معنی

 غـوزه دار نداشت اما تاثیر کود ازته بر عملکردکل بر واحد سطح و عملکرد چین اول و تعـداد   نیتاثیر مع
زمان شخم بر صفات مورد مطالعه تـاثیر   × کود ازته و کود ازته ×ر توام سال تاثی. دار داشت تاثیر معنی

   دار بود. معنی غوزهزمان شخم فقط بر وزن  ×کود ازته  ×دار نداشته اند همچنین اثر متقابل سال  معنی
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 غوزهزودرسی و تعداد  ، تاثیر تیمار زمان کشت گیاه بر عملکردکل، عملکرد چین اول در واحد سطح

دار بـود   در سـطح احتمـال پـنچ درصـد معنـی      غـوزه در سطح احتمال یک درصد و از نظـر صـفت وزن   
تعـداد کـل    و غوزهح وتعداد کشت از نظر عملکرد کل در واحد سط زمان ×همچنین در اثر متقابل سال 

زمـان   ×کـود ازتـه   ×در اثر متقابل زمان شخم  هاي هرز در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. علف
درصد وجود داشـت ودر سـایر    5در سطح احتمال  غوزهدار از نظر عملکردکل و تعداد  کشت تاثیر معنی

زمان  ×زمان شخم  ×قابل سه گانه سال دار مشاهده نداشت. در اثر مت صفات این اثر متقابل تاثیر معنی
کـود   ×زمـان شـخم    ×زمان کشت و اثر متقابل چهار گانه سال  ×کود ازته  ×کشت و اثر متقابل سال 

  . )1 (جدول اند دار نداشته زمان کشت برصفات مورد مطالعه تاثیر معنی ×ازته 
  

عملکرد چین اول،   در واحد سطح، د کلعملکرمقایسه میانگین تاثیرزمان شخم و میزان نیتروژن  بر -2جدول 
 .هرز هاي علفتراکم و  غوزه، تعداد  وزن ، زودرسی

 زمان شخم
عملکرد درواحد 

گرم در (کیلو سطح
 هکتار)

 چین اول
گرم در (کیلو

 هکتار)

 زودرسی
 (درصد)

تعداد 
 غوزه

 وزن غوزه
 (گرم)

هاي  تراکم علف
 هرز مرحله اول

هاي  تراکم علف
 هرز مرحله دوم

 a 1794  a 65 a 14a 3/5 a 25 a 19 a  2611 وربا ن

 a 1670 a 64 a 14 a 1/5 b 24 a 17 a  2500 بدون نور

 درصد 100
 a 1818  a 64 a 15 a 2/5 a 22 b 17 a  2663    نیتروژن

 درصد 50
   نیتروژن

2447  b 1645  b 65 a 14 b 1/5 a 27 a 17  a 

  در سطح احتمال پنچ درصد است. دار دهنده اختالف معنی حروف غیر مشابه نشان
 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد تاثیر نور در زمان شخم زدن بـر عملکـرد در   : عملکرد در واحد سطح
 اند کیلوگرم در هکتار تولید نموده 2500 و 3611 دار نداشت و هر دو تیمارحدود واحد سطح تاثیر معنی

طورکامل باعث افزایش عملکرد نسـبت   هکتار به کیلوگرم در2663). اما استفاده از کود ازته با 2 (جدول
 کیلـوگرم در هکتـار شـد    2447درصد کود ازته توصیه شده با  50به تیمار استفاده  از کودسرك یعنی 

کیلـوگرم در هکتـار    2229کیلـوگرم بـه    3774هاي پنبـه از   ). کشت گیاه ماش در بین ردیف2 (جدول
 با اینکه  باعث کاهش عملکرد گردید امـا تـاثیر  داز سبز شدن پنبه شت گیاه ماش بعکاهش یافت اما کا

کیلـوگرم در   2709دیگر بود و این تیمار کاشت ماش بعـد از  پنبـه بـا    آن بر عملکرد کمتر از دو تیمار 
 کیلـوگرم  1487 و 2229هکتار بر تیمارهاي کاشت پنبه همزمان با ماش و ماش قبل از پنبه با عملکرد 

در اثر متقابل استفاده از کود ازته با زمان کاشت گیاه پوششـی همـراه بـا     ).3( ر برتر بودطو در هکتار به
العمل  روند عکس ،درصد  قابل توصیه 50کود بدون سرك  درصد قابل توصیه و 100پنبه در حالت کود 
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ـ  به آنها شبیه  3859ا هم بود و بیشترین عملکرد را کشت پنبه در حالت خالص و استفاده از کود کامل ب
 1566کیلوگرم در هکتار داشت و کمترین  عملکرد در واحد سطح را نیز کاشت مـاش قبـل از پنبـه بـا     

درصد استفاده شـده   50در حالتی که کود  ها کیلوگرم در هکتار داشت و با اینکه عکس العمل این تیمار
ایـن گـروه تیمارهـا کمتـر بـود      درصد قابل توصیه بود اما عملکرد در  100بود شبیه به استفاده از کود 

ي  مورد ازمایش بیشترین  عملکردکل در واحد سـطح را تیمـار کشـت پنبـه      ها ). در بین تیمار4(جدول
کیلوگرم در هکتار در حالـت نـور و بـدون  نـور در هـر دو  تیمـارکودي پنبـه         3891و  3841خالص با 

سـطح را در تیمارهـاي مربـوط بـه     بیشترین  عملکرد در واحد سطح داشت وکمترین عملکرد در واحـد  
  .)5 (جدول کشت ماش قبل از پنبه بود

  
،  وزن ، عملکرد چین اول، زودرسی در واحد سطح، عملکرد کلمقایسه میانگین تاثیر روش کشت  بر -3جدول
 .هرز هاي علفتراکم و  غوزهتعداد 

 زمان کشت
عملکرد درواحد 

سطح (کیلوگرم در 
 هکتار)

  چین اول
(کیلو گرم در 

  کتار)ه

  زودرسی
  (درصد)

تعداد 
  غوزه

  وزن غوزه
  (گرم)

هاي  تراکم علف
  هرز مرحله اول

هاي  تراکم علف
هرز مرحله 

  دوم
 a 2654  a 69  a 21  a 3/5  a 25  ab 21  a  3774 پنبه

 c 1565  c 67  a 13  c 0/5 b 24  ab 18  ab  2229 پنبه همز مان با ماش

 b 1865  b 68  a 15  b 2/5  ab 27  a 14  b  2709 ماش بعداز پنبه

 d 825  d 53 b 9 d 2/5  ab 22  b 17  ab  1487 ماش قبل از پنبه

  در سطح احتمال پنچ درصد است دار دهنده اختالف معنی حروف غیر مشابه نشان
 

 100تـاثیر اسـتفاده  از کـود ازتـه بـه مقـدار       : عملکرد چین اول در واحد سطح و درصد زودرسی
 کود دار عملکرد آن بیشتر از تیمار طور معنی یه شده باعث افزایش عملکرد چین اول شد و بهدرصد توص

دار از نظـر درصـد زودرسـی     درصد بود اما این اختالف در عملکرد چین اول باعث اختالف معنی 50ازته
ار پنبـه  در زمان کاشت پنبه و گیاه همراه آن ماش، بیشترین عملکرد چین اول  را تیمـ  ).2 نشد (جدول

کاشـت مـاش    کیلوگرم  در هکتار داشت و بعد از آن بیشترین عملکرد چین اول تیمـار  2654خالص با 
عملکرد را در تیمار کاشـت مـاش قبـل از    کیلوگرم در هکتار بود و کمترین  1865عد از کاشت پنیه با ب

کشـت پنبـه    بـه و مشاهده شد. همچنین از نظر زودرسـی تیمارهـاي پن   در هکتارکیلوگرم  825 پنبه با
کمتـرین درصـد    دار نداشـتند و  همزمان با ماش و کشت ماش بعد از پنیه با هـم دیگـر اخـتالف معنـی    

). استفاده کامـل از کودازتـه در شـرایط    3درصد داشت (جدول  53زودرسی کاشت ماش قبل از پنبه با 
ازته اسـتفاده کـرده    کوددرصد  50ي مربوط به ها نور و بدون نور باعث افزایش  عملکرد نسبت به تیمار

کشـت گیـاه پوششـی در     ). اختالف عملکرد مشاهده در بین در تیمار پنبه خالص و4 بودند شد (جدول
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ها و سایر تیمارها، اختالف عملکرد با اینکه وجود دارد اما اختالف انها زیاد نبود و در هر گروه  بین ردیف

کشـت خـالص پنبـه بـود      هـر دو تیمـار کمتـر از    نهـا در آعملکـرد   آن شبیه به هم بـود و  روند ها تیمار
در بین کلیه تیمارهاي مورد ازمایش باالترین عملکرد چـین اول را کشـت پنبـه بـه صـورت       ).4(جدول

کیلـوگرم در   2805توصیه شده و خاکورزي در روز بود و بیشـترین عملکـرد بـا     100خالص و کود ازته 
  ).  5 جدول( درصد بود 69هکتار و درصد زودرسی ان در حدود 

دار   دار بود و با توجه بـه عـدم معنـی    معنی غوزهتاثیر استفاده از کود ازته بر تعداد : غوزهوزن و تعداد 
شبیه به عملکرد در واحد سطح و عملکرد چـین اول    غوزهبر اثر استفاده کود ازته تاثیر تعداد  غوزهوزن 

طور خـالص    را تیمار کشت پنبه به غوزهعداد تآزمایش  بیشترین  ي موردها ). در بین تیمار2 بود (جدول
 را داشـت  غـوزه گرم بیشترین وزن یک  3/5در روي یک بوته داشت و همچنین این تیمار با  غوزه 20با 

 اما با تغییر نحوه کاشت و زمـان کاشـت   که با افزایش عملکرد چین اول و عملکرد کل  همخوانی داشت.
یافت و در تیمار کاشت پنبه و ماش به طور همزمـان تعـداد    کاشت کاهش غوزهگیاه ماش تعداد  پنبه و

در  غـوزه  15ها بعد از سبز شدن پنبـه  بـه تعـداد     ردیفو در تیمار کاشت ماش در بین  13آن در بوته 
یافت امـا  از نظـر    در یک بوته کاهش غوزه 9دادآن به روي یک بوته بود اما کاشت ماش قبل از پنبه تع

اند  دار  نداشته با هم اختالف معنی ش بعد از پنبه و ماش قبل از پنبهي کاشت مابین تیمارها غوزهوزن  
مـا بـر اثـر کـاهش     بود این دو تیمار از نظر وزن در یک سـطح بودنـد ا   غوزهگرم  وزن یک  2/5و حدود 
در تیمار کشت  مـاش قبـل از پنبـه کـاهش      غوزهتعداد  بر اثر تاثیر  گیاه  ماش بر  پنبه  غوزهتشکیل  

). در اثر متقابل استفاده از کود توصـیه  3 افت و باعث کم شدن عملکرد کل و چین اول گردید (جدولی
و روند تاثیر  غوزهلعمل تعداد ا ماش نشان داد در هر دو تیمار کوددهی و عکسشده و زمان کاشت گیاه 

ا از نظـر تعـداد   گردیـد امـ    غوزهکاهش کود باعث کاهش وزن   غوزهآن شبیه  به هم بود و از نظر وزن 
در اثر متقابل  سـه گانـه  زمـان     ).4العمل آنها شبیه به هم بود (جدول نبه عکسپخالص در کشت  غوزه

در تیمـار   غـوزه خاکورزي مقدار کـود و زمـان کاشـت گیـاه  پوششـی مشـخص شـد بیشـترین تعـداد          
یک بوته داشـت و   در غوزه 23درصد کود و کشت  خالص پنبه با  100بدون نور، با استفاده  ورزي خاك

خـالص  درصـد و کشـت   100روشنایی با کود در تیمار خاکورزي در شرایط  45/5با  غوزهوزن  بیشترین
 ).5 پنبه مشاهده شد (جدول
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کـه زمـان    مقایسـه صـفات میـانگین مـورد مطالعـه نشـان داد      : هرزدر واحد سطح هاي علفتراکم 
 هرز در دو مرحله نداشـت  هاي علفول و دوم و کل هرز در مرحله ا هاي علفخاکورزي تاثیري بر تراکم 

 100نسبت به حالتی مقـدار ازت  ل توصیه، تعداد علف هرز بیشتري درصد قاب 50). مقدار ازت 2(جدول
داشـت   هـرز در دو مرحلـه وجـود    هـاي  علـف در  مجموع بل توصیه داشت همچنین این نتیجه درصد قا
هرز در مرحلـه اول نشـان داد  کـه کمتـرین      هاي علفکم ). تاثیر زمان کاشت گیاه پنبه بر ترا2 (جدول

بوته در متـر مربـع دارد و بـا تیمارهـاي پنبـه و کشـت پنبـه         22علف هرز را تیمار ماش قبل از پنبه با 
هـرز   هـاي  علـف دار نداشتند همچنین در تراکم  مربع اختالف معنیبوته در متر 24و 25مزمان ماش با ه

پنبـه   مربـع تیمارکشـت خـالص پنبـه دارد و    بوتـه در متر  21هرز بـا   هاي ین علفدر مرحله دوم بیشتر
مربع  اخـتالف  بوته در متر 18و  17از پنبه با  بوته در مترمربع و ماش قبل و بعد 18همزمان با ماش با 

بوتـه در   46کشـت خـالص پنبـه بـا     هـرز را   هـاي  علفدار نداشتند همچنین در مجموع بیشترین  معنی
کمتـرین تعـداد    دار نداشـت و  نبه همزمان با ماش و ماش بعداز پنبه اختالف معنیمربع داشت و با پمتر

). در حالـت کـود   7 (جـدول  بوته داشت 40هرز در متر مربع را تیمار ماش قبل از پنبه با  هاي علفبوته 
هرز را در تیمارکشت ماش بعد از پنبه وجودداشـت   هاي علفتوصیه شده در مرحله اول بیشترین تراکم 

همچنـین   ).6هرز را داشت (جدول هاي علفهرز مرحله دوم  همین تیمارکمترین  هاي علفدر تراکم  اما
 هرز را در تیمارخاکورزي در حالتی نور وجودداشت و هاي علفدر بین تیمارهاي مورد آزمایش بیشترین 

مربـع داشـت   تربوتـه در م  58ه، تیمار پنبه بـا  درصد قابل توصی 50تیمار خاکورزي در روز و مقدار ازت 
درصـد قابـل توصـیه و     50هرز در تیمار خاکورزي بدون نـور و مقـدار ازت    هاي علفهمچنین کمترین 

    ).7 (جدول مربع مشاهده شدبوته در متر 37اش قبل از پنبه با تیمار م
  

 در کردکوي هرز هاي علفتراکم بر  و زمان کشت مقدارازتمقایسه میانگین تاثیر  -6جدول

 مقدارازت
توصیهقابل   زمان کشت 

هاي هرز تراکم علف  
 (مرحله اول)

هاي هرز تراکم علف  
 (مرحله دوم)

هاي هرز تراکم علف  
 (کل)

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
درصد 100 221219242 پنبه 
درصد 100 223218144 پنبه همز مان با ماش 
درصد 100 از پنبهماش بعد   124215242
درصد 100 120217238 ماش قبل از پنبه 
درصد 50 230223255 پنبه 
درصد 50 226217144 پنبه همز مان با ماش 
درصد 50 229213145 ماش بعداز پنبه 
درصد 50 223217243 ماش قبل از پنبه 
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  .هرز هاي علفتراکم و زمان کشت  بر  مقدار نیتروژن،  يمقایسه میانگین تاثیرزمان خاکورز -7جدول 

  
  گیري  نتیجه

  در شـرایط روشـنایی بـر    در شرایط اقلیمی کردکوي نشان داد زمـان خـاکورزي  کلی آزمایش  نتایج
رسـد   مـی  ند. بـه نظـر  تاثیري نداشتمرحله و کل آن  در دوهرز هاي علفعملکرد و اجزا عملکرد و تراکم 

هـرز   هـاي  علـف دار بر صفات زایشی و تـراکم   دراین شرایط اقلیمی، خاکورزي در روز و شب تاثیر معنی
از کـود   هاستفاد) همخوانی نداشت. 1387( موسوي نیک و همکارانیج این آزمایش با نتایج نداشت و نتا

درصد توصـیه شـده    100 ازته با توجه کشت گیاه ماش در این آزمایش مشخص شد استفاده ازکود ازته
 در واحـد سـطح    چـین اول  در یک بوته گردید و ایـن باعـث افـزایش عملکـرد     غوزهباعث افزایش تعداد 

  گرم شد. کیلو 216 حدود

زمان 
 خاکورزي

 مقدار کودازته
 زمان کشت قابل توصیه

هاي هرز تراکم علف  
 (مرحله اول)

هاي هرز تراکم علف  

 (مرحله دوم)
هاي هرز تراکم علف  

 (کل)
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

درصد 100 با نور 220219241 پنبه 

درصد 100 با نور  
پنبه همز مان با 

 21221243 2 ماش

درصد 100 با نور 225215241 ماش بعداز پنبه 

درصد 100 با نور 120218240 ماش قبل از پنبه 

درصد 50 با نور 235220258 پنبه 

درصد 50 با نور  
پنبه همز مان با 

129116145 ماش

درصد 50 با نور 129212142 ماش بعداز پنبه 

درصد 50 با نور 220216240 ماش قبل از پنبه 

درصد 100 بدون نور 221318243 پنبه 

درصد 100 بدون نور  
پنبه همز مان با 

125216144 ماش

درصد 100 بدون نور 123215142 ماش بعداز پنبه 

درصد 100 بدون نور 220216237 ماش قبل از پنبه 

درصد 50 بدون نور 226226253 پنبه 

درصد 50 بدون نور  
پنبه همز مان با 

223218243 ماش

درصد 50 بدون نور 229115147 ماش بعداز پنبه 

درصد 50 بدون نور 127217247 ماش قبل از پنبه 
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واحـد سـطح،    عملکرددرواحد سطح،  عملکرد چـین اول در کشت گیاه ماش در بین ردیفهاي پنبه، 
تیمار ماش بعـد از  مشاهده شد. اما در بین تیمارهاي مورد آزمایش   غوزهدر یک بوته و وزن  غوزهتعداد 

واحـد سـطح و    چین اول در عملکرد درواحد سطح، عملکردپنبه نسبت بر دو تیمارکشت ماش وپنبه بر 
ي هـا  در بین ردیف در مراحل اولیه رشد گیاه ماش که پوشش کاملیدر یک بوته  برتر بودند.  غوزهتعداد
هرز در تیمارکاشت ماش بعد از پنبه مشـاهده شـد کـه بـدون پوشـش       هاي علفنداشت بیشترین پنبه 

د که این تیمار بـا کشـت خـالص پنبـه     هرز در این تیمارها بو هاي علفبودن عاملی براي افزایش تعداد 
در مراحل بعدي با رشد سریع گیاه ماش بین ردیفهاي پنبـه   دار نداشت و بدون گیاه ماش اختالف معنی

داشـت و در سـایر    هاي هرز در تیمـار کشـت خـالص وجـود     پوشش ایجاد کرده و  بیشترین تعداد علف
خالص پنبه بود واین باعث شد در مجموع ایـن  از تیمار هرز در واحد سطح کمتر هاي علفتیمارها تراکم 

بـین تیمارهـا کمتـرین     پنبه خالص مشـاهده شـد. در   هاي هرز در تیمار علفدو مرحله بیشترین تعداد 
هـاي   علـف ضمن داشتن کمتـرین   این تیمار هاي هرز در تیمار کشت ماش قبل از پنبه بود و تعداد علف
باعـث  ه رسد کاشت ماش قبل از کشت پنب و به نظر می ترین عملکرد در واحد سطح را داشت هرز پایین

ایی و آب باعـث  عنوان علف هرز رفتار کرده در رقابت با پنبه براي جذب مـواد غـذ   هشود گیاه ماش ب می
تـاثیر شـرایط اقلیمـی بـر عملکـرد و شـرایط        گردد. با توجه به نتایج دو سـاله  و  کاهش عملکرد آن می

راي توسعه کشت ارگانیک و حفظ محیط زیست و استفاده کمتر از بهرز  هاي علفجمعیت  رشدي آن و
بررسی رقابت این گیاهان با گیاه اصلی و  بقوالت مناسب با ي شیمایی آزمایشات تکمیلیها سموم و کود

تثبیت مواد معدنی و ازت وسایر عناصر انجام گیرد تادر این راسـتا حفـظ    و فرم بوته و نحوه رشد گیاه و
باعـث شناسـایی   همچنـین اجـراي ایـن آزمایشـات      سعه کشت ارگانیک کمک گردد.و تو محیط زیست

خواهد شد تا بـا   هاي هرز علف هرز و محصول و گیاه پوششی، رقابت گیاه زراعی با علف -روابط محصول
تراکم گیاه زراعی، آرایش کاشت، تاریخ کاشت، نوع و نحوه رشد انجام عملیات زراعی و مدیریت آن مثل 

  .کمک خواهد کردتوانایی رقابت  در بهبود ي خاکورزيها ی یا همراه و روشگیاه پوشش
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