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  1چکیده
پنبـه،   یفـ یو ک یکیولـوژ یزیهرز بر صفات مورفوف ي ها اثر رقم، تراکم و تداخل علف یمنظور بررس به

 یقـات یبا سه تکـرار در مزرعـه تحق   یکامل تصادف ي ها در قالب طرح بلوك لیبه صورت فاکتور یشیآزما
 و خـرداد)، دو  یلسـتان یفشامل دو رقـم (  قی. عوامل تحقدیاجرا گرد 1394در سال  رجندیدانشگاه آزاد ب
از علف هـرز در کـل    يهرز (عار ي ها مربع) و چهار سطح تداخل علفبوته در متر 28و  14سطح تراکم (

ا بـ  سـه ینشان داد رقم خرداد در مقا جیروز پس از سبز شدن پنبه) بود. نتا 80و 60، 40دوره، تداخل تا 
 يدرصد 1/15و  9/17 بیترت به دار یمعن يدر صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن از برتر یلستانیرقم ف

مربع، عملکـرد دانـه و عملکـرد روغـن     بوته در متر 28به  14تراکم از  شیبا افزا نیبرخوردار بود. همچن
 تیو هـدا  یاما تعداد انشعابات سـاقه اصـل   افت،ی شیدرصد افزا 3/100و  90 بیترت و به دار یطور معن به

طـول دوره تـداخل    شی. بـا افـزا  افـت یدرصـد کـاهش    10و  6/28 بیـ ترت و به دار یطور معن به اي روزنه
 ،یاز علف هرز در کل دوره رشد تعداد انشعابات ساقه اصل يعار ماریروز نسبت به ت 80هرز تا  ي ها علف

درصـد   1/53و  5/96، 94، 3/61 بیـ ترت و به دار یطور معن عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد روغن به
بوتـه در متـر مربـع و     28کشت رقم خـرداد در تـراکم    توان یم قیتحق نیا جی. براساس نتاافتیکاهش 

رد روغـن در  بـه حـداکثر عملکـ    یابی دست ينگهداشتن مزرعه از علف هرز در کل دوره رشد را برا يعار
  کرد. هیتوص رجندیزراعت پنبه در منطقه ب

  
  .اي  روزنه تیروغن، رقابت، عملکرد، غوزه، هدا کلیدي: ي ها واژه
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  مقدمه 
 اغلـب  در اسـتراتژیک  محصـول  ایـن  تولید و وکار کشت کننده محدود عوامل از یکی هرز ي ها علف  

 و نـور  موادغـذایی،  آب، براي رقابت در بیشتر و مختلف طرق به که هستند کشورمان کاري پنبه مناطق
  .  شوند یدر رشد باعث خسارت در مزارع پنبه م موثر عوامل سایر

روز بعد از سبز شـدن   60طول دوره تداخل علف هرز تا  شی) گزارش کرد که افزا2016( زاده یفیرا
 78/25ارتفاع و  يدرصد 31/18از علف هرز در کل دوره رشد باعث کاهش  يشاهد عار مارینسبت به ت

 اهی) نشان داد تداخل علف هرز با گ2014( انی پنبه شده است. صالح اهیدر گ یتعداد شاخه جانب يدرصد
 یابـد  اما با طوالنی شدن دوره تداخل تاثیر منفـی آن کـاهش مـی    شود یپنبه باعث کاهش ارتفاع بوته م

روز بعد از سبز شدن اخـتالف   120وجود علف هرز در تمام دوره و تداخل تا  يمارهایت نبی که طوري به
ارتفـاع   نیشـتر یکردند ب زارش) گ2013در ارتفاع بوته پنبه مشاهده نشد. سردار و همکاران ( داري یمعن

عـدم کنتـرل    مـار یدر ت متـر  یسـانت  5/81آن بـا   نیو کمتر نیوج ماریدر ت متر یسانت 7/92بوته پنبه با 
عـدم   مـار ینسبت به ت نیوج ماریارتفاع بوته پنبه در ت يدرصد 7/13 شیافزا يه شد که به معنامشاهد

 گیـاه  با هرز ي ها علفافزایش مدت تداخل  که) نشان دادند 2011. فیروزي و همکاران (باشد یکنترل م
 نایـ  ي هـا  بوته ارتفاع کاهش موجب کلزا و هرز علف ي ها گونه بین رقابت دوره شدن طوالنی اثر در کلزا

محمـودي و همکـاران    یدرصد شـده اسـت. براتـ    93/56در مقایسه با تیمار شاهد به میزان  یزراع اهیگ
عـدم   مـار تی بـه  مربـوط  پنبـه  ي هـا  در بوته یساقه اصل اباتتعداد انشع نی) گزارش کردند کمتر2011(

 طـول  در هرزي از علفشاهد عار ماریدرصد نسبت به ت 72معادل  یکه کاهش باشد می هرز کنترل علف
 ي هـا  ) گزارش دادند که در کلزا بیشترین تعداد شاخه2011( یخانیو عل یعقوبی. داد نشان را رشد فصل
تداخل تـا   يها مارتی در فرعی ي ها برگی و کمترین تعداد شاخه 4تا  2 لهمرح تا تداخل تیمار در فرعی

) گزارش دادند که باالترین میـزان  2011و همکاران ( ياواسط غالف دهی و برداشت به دست آمد. اصغر
کیلـوگرم دانـه در    3544عملکرد دانه پنبه در تیمار شاهد (عاري از علف هرز در تمام فصـل رشـد) بـا    

کیلـوگرم   321میزان عملکرد دانه در تیمار آلوده به علف هرز در تمام فصـل رشـد بـا     ینهکتار و کمتر
دوره  شینشـان داد کـه افـزا    زیـ ) ن2009و همکاران ( پور یقل شیآزما جیدانه در هکتار مشاهده شد. نتا

 دار یهـرز منجـر بـه کـاهش معنـ      ي هـا  علفکنترل و تداخل  ماریت يهرز در هر دو سر ي ها علفرقابت 
هرز در  ي ها علفگزارش کردند که رقابت  زی) ن2009و همکاران ( نیروغن آفتابگردان شد. حس لکردعم

درصد کـاهش دهـد. مطالعـات     79را تا  اهیگ نیعملکرد روغن در ا تواند یطول فصل رشد آفتابگردان م
 روغـن هـرز بـر در صـد     ي ها علفکنترل و تداخل  ي ها ) نشان داد که دوره2002و همکاران ( يشاهورد

نشـان   داري یت کاهش معندوره رقاب شیعملکرد روغن آفتابگردان با افزا ینبود، ول دار یآفتابگردان معن
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از  يشاهد عـار  ماریهرز نسبت به ت ي ها علفرقابت تمام فصل  ماریکه عملکرد روغن در ت يداد به طور
  .افتی کاهش درصد 79 هرز، علف

تراکم بوته در واحد سـطح و انتخـاب    شیبه افزا توان یهرز م يعلف ها یزراع تیریمد ي ها روش از
کـم   یلیخ فی) گزارش داد که در کشت به صورت فواصل رد2016( زاده یفیارقام مناسب اشاره نمود. را

نسـبت بـه    يرکمتـ  یو تعداد انشعابات سـاقه اصـل   شتریاز ارتفاع و عملکرد دانه ب اهی)، گمتر یسانت 20(
) گـزارش کردنـد بـا    2014و همکـاران (  هی) برخوردار است. نوروزمتر یسانت 60فی(فاصله رد جیکشت را

. قربـانپور و همکـاران   ابـد ی یمـ  شیمربع ارتفاع بوتـه افـزا  بوته در متر 2/4به  5/12از  بوتهکاهش تراکم 
 80کاشـت   فیـ ) در فاصـله رد متـر  یسـانت 1/134ارتفاع بوته پنبه ( نیشتری) گزارش کردند که ب2014(

بـدون   طیو در شـرا  متـر  یسـانت  40کاشـت   فی) در فاصله ردمتر یسانت9/106آن ( نیو کمتر متر یسانت
 3/14به  1/7راکم از ت شی) گزارش نمودند که با افزا2014( یو جالل جعفرآقایی. شد مشاهده هرز علف

) 2014و همکـاران (  یسـتگان یب یکـرد. امـام   دایـ پ شیدرصد افزا 13پنبه  اهیمربع، ارتفاع گبوته در متر
مربـع  بوته در متر 12مربوط به تراکم  متر یسانت 3/13قطر ساقه آفتابگردان با  نیگزارش دادند که کمتر

و همکاران  یانیمربع بوده است. ببوته در متر 6مربوط به تراکم  متر یسانت 6/16قطر ساقه با  نیشتریو ب
در پنبـه از   ایـ تعداد شـاخه زا  متر، یسانت 60به  80از  فیفاصله رد اهش) گزارش کردند که با ک2009(

) گزارش کردند که با کاهش تراکم بوته، تعـداد  2014همکاران (و  هی. نوروزافتیعدد کاهش  15به  17
) گزارش دادند کـه بـا کـاهش تـراکم از     2011و همکاران ( ي. قجرابدی یم شیافزا یانشعابات ساقه اصل

و همکـاران   ینی. حسـ ابـد ی یدر بوتـه پنبـه کـاهش مـ     ایـ مربع، تعداد شاخه زادر متر بوته 2/4به  5/12
در  لـوگرم یک 4/477مربـع،  بوتـه پنبـه در متر   6نبه در تـراکم  ) گزارش کردند که عملکرد دانه پ2013(

 درصـد  12و  15 بیـ ترت بوته در مترمربع عملکرد دانه پنبـه بـه   12و  9تراکم به  شیهکتار بود و با افزا
  کرد.  دایپ شیافزا

اولتـان و خـرداد    ن،یارتفاع بوته در ارقام ورام شترینی) نشان دادند که ب2014( یو باغستان يمحمد
تعـداد شـاخه    نیشـتر یبرخوردار بـود و ب  دینسبت به ارقام مهر و سپ داري یمعن يبدست آمد که از برتر

ارتفـاع   رغمیـ عل دیپاظهار داشتند که رقم س نیمحقق نیشد. ا دیتول  دیو سپ نیدر ارقام ورام زین یزایش
 یگسـترگ  لیماده خشک برگ و وزن خشک ساقه به دل ،یداد شاخه زایشکمتر اما با داشتن حداکثر تع

 نیـ هـرز برخـوردار بـود. بـا ا     ي ها علفدر رقابت با  يمناسب از توان بهتر یو پوشش برگ یکانوپ شتریب
 بـین  داري معنـی  کـه تفـاوت   دروي ارقام مختلف پنبه نشان دا ی) درآزمایش2009( مقدم یوجود رمضان

) گـزارش  2014و همکاران ( هیوجود نداشته است. نوروز اصلی ساقه انشعابات تعداد نظر از مختلف ارقام
 يمربـوط بـه رقـم خـرداد بـود کـه از برتـر        متـر  یسـانت  124 نیانگیارتفاع بوته با م نیشتریدادند که ب

سـه   نی) گزارش دادند که ب2014( یو جالل ییانسبت به رقم گلستان برخوردار بود. جعفرآق داري یمعن



 1399)، 2) شماره (8هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                           4

و  ییداشـت. طباطبـا   يشـتر ینسبت به دو رقم دیگر ارتفاع ب نی، رقم ورامB557و  الیتابالد ن،یورامرقم 
ارتفـاع بوتـه بـا     نیشـتر یو مهـر ب  یبـوم  ن،یورام ندوز،یارقام س نی) گزارش دادند که ب2012همکاران (

 متـر،  یسـانت  3/102 نیانگیـ بـا م  ندوزیبـود و رقـم سـ    یبـوم  رقـم مربوط به  متر سانتی 3/120 نیانگیم
) گـزارش دادنـد کـه رقـم     2014و همکـاران (  یسـتگان یب یارتفاع را به خود اختصاص داد. امام نیکمتر

Arm-mok18-85 ) در هکتـار) و رقـم    لوگرمیک 4/3139آفتابگردان بیشترین عملکرد دانهS1R-85.ES 
 Arm-mok18-85رقـم   يبرترلوگرم در هکتار) را داشته است و علت یک 1/2471کمترین عملکرد دانه (

را داشتن شاخص سطح برگ، ماده خشک تولیدي و وزن هزار دانه بیشتر نسبت به ارقام دیگر دانسـتند.  
درصـد   27/16درصد روغن پنبه در رقم مهر بـا   نیشتری) گزارش دادند که ب2012و همکاران ( يفرامرز

گلرنـگ بـر    پیاثر ژنوت یبررس کی. در درصد وجود داشت 86/13با  نیمقدار آن در رقم ورام نیو کمتر
تنش  طیدر هر دو شرا Montola-2000که رقم  يطور بوده است، به دار یدرصد و عملکرد روغن دانه معن

بـدون   طیدرصد روغن در شـرا  88/31با  Dincerرقم  یمقدار روغن بود ول نیکمتر يو بدون تنش دارا
درصـد روغـن دانـه بـود      نیشـتر یب يتـنش دارا  طیدرصد روغن در شرا 45/31با  C-9305تنش و رقم 

واکـنش   یچگـونگ  نیـی با هـدف تع  قیتحق نیتوجه به مطالب مذکور ا با ).2008(اوزتورك و همکاران، 
هـرز در   يتراکم بوته و طول دوره تداخل علف ها رییارقام پنبه به تغ یفیو ک یکیولوژیزیصفات مورفوف

  .دیاجرا گرد رجندیمنطقه ب
 

   ها مواد و روش
 5واقـع در   رجنـد یواحـد ب  یدانشـگاه آزاد اسـالم   یقـات یدر مزرعه تحق 1394در سال  شیآزما نیا

 32 ییایو عرض جقراف یشرق قهیدق 13درجه و  59 ییایزاهدان با طول جقراف-رجندیجاده ب يلومتریک
  انجام شد. ایمتر از سطح در 1480و ارتفاع  یشمال قهیدق 53درجه و 
در سـه تکـرار انجـام شـد.      یکامـل تصـادف   ي هـا  در قالب طـرح بلـوك   لیصورت فاکتور به شیآزما
بوتـه در   28و  14تـراکم کاشـت (  و خـرداد)، دو   یلسـتان یشـامل دو رقـم پنبـه (ف    قیـ تحق يفاکتورها

 60، 40فصل رشد، تداخل تـا   انیهرز تا پا ي ها علفدوره تداخل علف هرز (کنترل کامل  4مربع) و متر
متر و بـا فاصـله    5خط کشت به طول  4 يدارا یشیروز بعد از سبز شدن پنبه) بود. هر کرت آزما 80و 
مربـع  بوتـه در متر  28و  14 ي هـا  تـراکم  جادیا يبرا فیرد روي  ها بوته نیو فاصله ب متر سانتی 45 فیرد
متـر   5/1تکرارها  نیبو فاصله  متر سانتی 90دو کرت مجاور  نیبود. فاصله ب متر سانتی 16و  8 بیترت به

 حتسـطی  لـولر  بـا  و شـد  زده شـخم  دار در نظر گرفته شد. قبل از کاشت ابتدا مزرعه با گاو آهن برگردان
 100و  پلیسوپر فسفات تر لوگرمیک 150 ری) مقاد1خاك مزرعه (جدول  زیآنال جیو باتوجه به نتا دیگرد

و  يسـپس بـا اسـتفاده از فـاروئر جـو      دیددر هکتار قبل از کاشت استفاده گر میسولفات پتاس لوگرمیک
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در هزار بـه   4با قارچ کش بتوکنازول با نسبت  ی. بذور پنبه بعد از ضد عفوندیگرد جادیالزم ا ي ها پشته
  . دیکشت گرد متر یسانت 3در عمق حدود  26/2/94 خیدرتار کاري رمیروش ه
در سـبز شـدن بـذور، فواصـل      عیبالفاصله بعد از کشت انجام شـد و بـه منظـور تسـر     ياریآب نیاول

در طول فصـل رشـد بـا توجـه بـه       يبعد ي ها ياریانجام شد و آب کباریروز  4دوم و سوم هر  ي ها ياریآب
 دنیسـ ر يپنبـه بـرا   ي ها انجام گرفت. تنک کردن بوته کباریروز  12تا  8در فواصل  ییآب و هوا طیشرا
 هرز موجود در کرت ي ها علفانجام شد. الزم به ذکر است که  یبرگ 4مورد نظر در مرحله  ي ها راکمبه ت
تـداخل   يمارهـا یشدند و در ت نیوج کباریروز  7از علف هرز در کل دوره رشد با فواصل هر  يعار هاي

انجام  یبه صورت دست نیوج نیشده در طول دوره رشد در زمان مع فیعلف هرز با توجه به سطوح تعر
انجـام   زنیـ   هـا  کـرت  نیهرز در ا ي ها علف نیوج یبه صورت هفتگ زیگرفت و سپس تا آخر دوره رشد ن

 Chenopodium.)، سـلمک ( Amaranthus sp( خـروس  هرز غالب در مزرعه شامل تاج ي ها علف. دیگرد

album) و مرغ (Cynodon dactylonدوره  یدر طـ  تـار کـود اوره در هک  لـوگرم یک 250 نی) بود. همچن
سـوم در   کیـ سـاقه و   یکه دو سوم در هنگام رشـد طـول   يطور به د،یرشد به صورت سرك مصرف گرد

در  5/1 ونیـ تیآفت سنک پنبه با سـم فنتر  هیفصل رشد مبارزه بر عل یاستفاده شد. در ط یشروع گلده
  انجام گرفت.   یسمپاش پشت لهیهزار در دو نوبت به وس

  
  متري سانتی 30تا  0نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در عمق  - 1جدول 

  
 نیاز زمـ  ایـ شاخه زا نیشامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، ارتفاع اول یکیصفات مورفولوژ يرگی اندازه يبرا

 10وسـط تعـداد    فیاز دو رد اي هیاثر حاش تیدر اواخر دوره رشد و با رعا یو تعداد انشعابات شاخه اصل
با خط کـش و   نیاز زم ایشاخه زا نیو صفات ارتفاع بوته و ارتفاع اول دیانتخاب گرد یطور تصادف بوته به

 نیانگیـ و سپس م دیشمارش گرد زین یشد و تعداد انشعابات ساقه اصل يرگی اندازه سیقطر ساقه با کول
وسـط   فیـ از دو رد اي هیاثر حاش تیقطر غوزه با رعا يرگی اندازه يبرا نیصفات محاسبه شد. همچن نیا

و سپس  يرگی اندازه سکولی با  ها و قطر آن ابانتخ یطور تصادف غوزه که رشد کامل داشتند به 10تعداد 
 5در  افتـه یتوسـعه   کـامالً  ي ها از برگ یکیولوژیزیصفات ف يریگ اندازه براي. شد محاسبه  ها آن نیانگیم

  SC-1بـرگ بـا دسـتگاه پرومتـر مـدل      يو دمـا  اي روزنـه  تیبوته در هر کرت استفاده شد و مقدار هـدا 
انتخـاب و   یصـورت تصـادف   بـرگ بـه   10تعـداد   لیشاخص کلروف يرگی اندازه يو برا دیگرد يرگی اندازه

  .دیگرد يرگی اندازه Minolta-502مدل  متر لیتوسط دستگاه کلروف لیشاخص کلروف

K  P  Texture  OC  N  Ec 
(ms/cm)  pH  نوع آزمایش  

ppm  %  
 نتایج تجزیه 79/7 23/7 04/0 17/0  لوم 4/15 266
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اثـر   تیـ هـر کـرت بـا رعا    یانیـ متر م کی از  ها وش در چند مرحله بر اساس باز شدن غوزه برداشت
دانـه از   يوسط به صورت برداشت غوزه و وش صورت گرفت و پـس از جداسـاز   فیو از دو رد اي هیحاش

شد و عملکرد دانه در مترمربع بدسـت   نیگرم توز 01/0با دقت  تالیجید ترازوي با جداگانه  ها وش، دانه
از  زیـ ن  هـا  نیانگیـ م سـه یمقا يو برا دیگرد زیآنال SAS آماري افزار نرم از استفاده با  ها داده انیپا درآمد. 

  استفاده شد. Excel افزار نرم از  ها رسم شکل يدرصد و برا 5دانکن در سطح  اي آزمون چند دامنه
  

  و بحث نتایج
نشان داد که اثر رقم بر ارتفاع بوته و قطر غـوزه در سـطح    انسیوار هیتجز جینتا: یکیصفات مورفولوژ

درصد، اثر تـراکم بوتـه بـر ارتفـاع      کیو قطر ساقه در سطح  نیاز زم ایشاخه زا نیپنج درصد، ارتفاع اول
ـ  5و قطر غوزه در سطح  یبوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه اصل از  ایـ اشـاخه ز  نیدرصد و ارتفاع اول

قطر ساقه، تعـداد   ن،یاز زم ایشاخه زا نیدرصد و اثر تداخل بر ارتفاع بوته، ارتفاع اول کیدر سطح  نیزم
  ).2شد (جدول  دار معنیدرصد  کیو قطر غوزه در سطح  یانشعابات ساقه اصل

ـ   ها میانگین سهیمقا جینتا از  ایـ شـاخه زا  نینشان داد که رقم خرداد در صفات ارتفاع بوته، ارتفاع اول
نسبت به رقـم   يدرصد 2/4و 7/11، 9/17، 4/8 بیترت به دار معنی يقطر ساقه و قطر غوزه از برتر ن،یزم
از  یاحتمـاال ناشـ   بـه ارقـام مختلـف پن   نیصفات در ب نی). تفاوت در ا3برخوردار بود (جدول  یلستانیف

ارقـام پنبـه    نیمربوط باشد. تفاوت ب یطیمح طیهر رقم در استفاده از شرا ییارقام و توانا یکیتفاوت ژنت
و  یی)، جعفرآقـا 2014و همکاران ( هی)، نوروز2014( یو باغستان يتوسط محمد یکیدر صفات مورفولوژ

  گزارش شده است.   زی) ن2012و همکاران ( یی) و طباطبا2014( یجالل
بوتـه در   28در تـراکم   نیاز زم ایشاخه زا نینشان داد که ارتفاع بوته و ارتفاع اول  ها میانگین سهیمقا

مربـع  بوتـه در متر  14نسـبت بـه تـراکم     يدرصـد  9/19و  7/16 بیـ ترت بـه  دار معنی يمربع از برترمتر
اسـت کـه بـا     لیدل نین به ایاز زم ایشاخه زا نیارتفاع بوته و ارتفاع اول شی). افزا3برخوردار بود (جدول 

 هیو عدم تجز ابدی یم شیبه نور افزا دنیرس يبرا اي تعداد بوته در واحد سطح، رقابت درون گونه شیافزا
 ي هـا  انگرهیشود تا فاصله م یباعث م زیانداز ن-هیسا نیپائ ي ها هینور به ال دنیبه علت نرس نیاکس ينور
  .گردد یصفات مذکور م دار معنی شیبه افزا جرمن تیکه در نها ابدی شیبوته پنبه افزا نیپائ

مربع، قطر سـاقه،  بوته در متر 28به  14ر تراکم از د شیآن است که با افزا انگریب  ها میانگین سهیمقا
درصـد کـاهش    9/10و  6/28، 5/26 بیترت و به دار معنیو قطر غوزه به طور  یتعداد انشعابات ساقه اصل

نور و  ،ییبوته از مواد غذا هرتراکم بوته در واحد سطح، سهم  شیبا افزا درس یم ). به نظر3(جدول  افتی
بوتـه صـفات مـذکور کـاهش      يبا کـاهش قـدرت مبـدا و تـوان فتوسـنتز      جهیو در نت افتهیفضا کاهش 
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) گزارش دادند که قطر طبق آفتابگردان با 2014و همکاران ( یستگانیب یرا نشان دادند. امام يدار معنی
  دارد. طابقتبه دست آمده م جینتا که با افتیبوته کاهش تراکم  شیافزا

ارتفاع بوته، قطـر سـاقه    دار معنیهرز باعث کاهش  ي ها علفنشان داد که تداخل   ها میانگین سهیمقا
 و 40 تـا  هـرز  تداخل علـف  يهاماریوجود ت نی. با ادیو قطر غوزه گرد یتعداد انشعابات ساقه اصل ،یاصل
نظـر ارتفـاع بوتـه،     زا مارهـا یت نیصفات نداشت و ا نیدار بر ا یمعن رتاثی پنبه شدن سبز از پس روز 60

 يگروه آمـار  کیاز علف هرز در  يعار ماریو قطر غوزه با ت یتعداد انشعابات ساقه اصل ،یقطر ساقه اصل
 4/26و  3/61، 8/42، 8/36 دار معنـی روز پس از سبز شدن پنبـه کـاهش    80قرار گرفتند، اما تداخل تا 

 مـار یو قطر غوزه پنبه را نسبت به ت یاصل اقهارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات س بیترت به يدرصد
دوره تداخل  شیوجود الزم به ذکر است که افزا نی. با ادیاز علف هرز در کل دوره رشد باعث گرد يعار

و  40تـداخل   يمارهایدر ت شیافزا نیکه ا دیگرد نیاز زم ایشاخه زا نیارتفاع اول شافزای باعث هرزعلف
 80تـداخل تـا    مـار ینداشت اما ت يدار معنی تفاوت هرز از علف يعار ماریروز پس از سبز شدن با ت 60

 کـل  در هـرز  از علـف  يعـار  مارینسبت به ت يدرصد 58/24 ياز برتر ایشاخه زا نیروز از نظر ارتفاع اول
هـرز باعـث    ي هـا  علفطول دوره تداخل  شیکه افزا رسد می نظر به). 3 جدول( بود برخوردار رشد دوره
کمبـود منـابع    نیـ پنبه شـده اسـت و ا   اهیبا گ ییو هوا ینیرزمیآنها بر سر منابع ز تشدت رقاب شیافزا

و  یشـ یرو ي هـا  باعث کاهش اندازه انـدام  تیشده و در نها اهیدر گ یدروکربنیمواد ه دیباعث کاهش تول
 ي ها علفتوسط  یکانوپ نییپا ي ها هیاشغال ال لیدل به زین ایشاخه زا نیارتفاع اول شی. افزاشود یم یشیزا

خـود را در   يایـ زا ي هـا  شـاخه  دیاز نـور خورشـ   شتریرقابت بهتر و استفاده ب يکه پنبه برا باشد یهرز م
) در مورد کـاهش تعـداد   2013) و سردار و همکاران (2014( انی داده است. صالح لیتشک يارتفاع باالتر

کلـزا بـا    ی) در مورد کـاهش تعـداد شـاخه جـانب    2011( یخانیو عل یعقوبیپنبه و  یانشعابات ساقه اصل
) و 2016( زاده یفـ یرا نیگـزارش کردنـد. همچنـ    یمشابه جیهرز نتا ي ها علفطول دوره تداخل  شیافزا

و  يروزیـ پنبه و ف ی) در مورد کاهش ارتفاع بوته و تعداد انشعابات ساقه اصل2014( یو باغستان يمحمد
) در مـورد کـاهش ارتفـاع    2014( ران) و قربانپور و همکـا 2013) و سردار و همکاران (2011همکاران (

حاضـر   قیـ تحق جیهرز را گزارش کردند که بـا نتـا   ي ها علفطول دوره تداخل  دار معنی ریبوته پنبه، تاث
  مطابقت دارد.   

برگ به طور  يو دما لینشان داد که صفات شاخص کلروف انسیوار هیتجز جینتا :یکیولوژیزیف صفات
 تیرقم، تراکم بوته و تداخل علف هرز و اثرات متقابل آنها قـرار نگرفـت امـا هـدا     ریتحت تاث يدار معنی
 گرفـت  قـرار  هـرز  تراکم و دوره تداخل علـف  ریدرصد تحت تاث کیو در سطح  دار معنیطور  به اي روزنه

  ).2 جدول(
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بـه   ايروزنـه  تیبوته در متـر مربـع، هـدا    28به  14تراکم از  شینشان داد که با افزا  ها میانگین سهیمقا
تقدند مع) 2018( بخشو فرح پوري). پسند3(جدول  افتیکاهش  يدار معنیطور  درصد و به 10 زانیم

ـ ا ازرا در معـرض کمبـود آب قـرار داده و     اهیـ ، گجذب آب در تراکم بـاال  يکه رقابت برا  تیرو هـدا  نی
 یتراکم بوته پنبه در واحد سطح توسـط لـ   شیدر با افزا ايروزنه تی. کاهش هداابدییکاهش م اي روزنه

  گزارش شده است. زی) ن2017و همکاران (
شـده   ايروزنـه  تیهدا شیهرز باعث افزا ي ها علفنشان داد که تداخل   ها میانگین سهیمقا نیهمچن

 بیـ را به ترت ايروزنه تیروز پس از سبز شدن، هدا 80و 60، 40که تداخل علف هرز تا  ياست به طور
 اهیبا گ هرز ي ها علفرقابت  شیکه با افزا رسدی). به نظر م3داد (جدول  شیدرصد افزا 104، 4/66، 14

در  يروزیـ کاهش تـنش و پ  يبرا اهیوارد شده و گ یزراع اهیگ پنبه تنش حاصل از رقابت بر سر منابع به
  هـا  روزنـه  دیـ کربن با داکسیيبه دست آوردن د يبرا نیدارد، بنابرا يشتریبه سوخت و ساز ب ازیرقابت ن

طـول دوره تـداخل    شیپنبـه بـا افـزا    ايروزنه تیهدا شتریب شیموضوع باعث افزا نیباز بماند و ا شتربی
  ).2014 نژاد،یاست (عل دهیگرد

 ي ها علفنشان داد که اثر رقم در سطح پنج درصد، تراکم و تداخل  انسیوار هیتجز جینتا :دانه عملکرد
عملکـرد دانـه بـه طـور      نیشد. همچنـ  دار معنیدرصد بر عملکرد دانه در واحد سطح  کیهرز در سطح 

  ). 2 جدول( گرفت قرار هرزاثر متقابل تراکم و تداخل علف ریتحت تاث يدار معنی
 دار معنی يگرم در متر مربع از برتر 92/154 نیانگینشان داد که رقم خرداد با م  ها میانگین سهیمقا

رقـم   رسـد ی). به نظـر مـ  3برخوردار بود (جدول  یلستانیدر عملکرد دانه نسبت به رقم ف يدرصد 9/17
در بوتـه و در متـر    يشتریتعداد غوزه ب يدارا شتر،یب یداشتن ارتفاع و تعداد شاخه جانب لیخرداد به دل

 نیـ ا يعملکرد دانه در واحـد سـطح بـرا    شیعوامل باعث افزا نیاست که ا یلستانیمربع نسبت به رقم ف
 ی) در پنبـه و امـام  2017ارقـام در عملکـرد دانـه توسـط شـاه و همکـاران (       نیرقم شده است. تفاوت ب

) بـا مطالعـه   2017گزارش شده است. شاه و همکاران ( زی) در آفتابگردان ن2014و همکاران ( یستگانیب
گـزارش کردنـد کـه عملکـرد پنبـه دانـه در        MNH786و  CIM534 ،CIM473سه واریته پنبـه شـامل   

 واریتـه  بـه  نسـبت  درصدي 1/9 و 1/13 ترتیب به داراز برتري معنی MNH786و  CIM534 ي ها واریته
CIM473 .برخوردار بود  

عملکرد دانه در واحد سطح شـده اسـت    شیتراکم باعث افزا شینشان داد که افزا  ها میانگین سهیمقا
بوته در متـر مربـع    28گرم  در متر مربع از تراکم  58/157 نیانگیعملکرد دانه با م نیشتریکه ب يبطور

بـود   برخـوردار مربـع  بوتـه در متر  14نسـبت بـه تـراکم     يدرصد 90 دار معنی يدست آمد که از برتر به
تـراکم کاشـت،    شیافـزا  جـه یو در نت فیـ رد روي  هـا  با کم شدن فاصله بوته رسدی). به نظر م3 (جدول

 ییکـارا  جـه یمرحله پر شدن دانه فراهم شده و در نت ینور در ط افتیدر يبرا یشاخص سطح برگ کاف
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شود، امـا   یسطح م احدعملکرد دانه در و شیمساله سبب افزا نیو ا ابدییم شیافزا دیمصرف نور خورش
 کمتر خورشیدي تشعشع جذب و خشک مادة تولید برگ، سطح بودن کمتر علت به پایین ي ها در تراکم

 ینی) و حس2016( زادهیفی). را2017 ،یو صادق ی(ضرغام ابدییعملکرد دانه کاهش م جهنتی در و است
در واحد سطح گزارش کردنـد کـه    وتهتراکم ب شیعملکرد دانه پنبه را با افزا شی) افزا2013و همکاران (

م از تراک شیکردند که با افزا يرگیجهی) نت2017حاضر مطابقت دارد. کومار و همکاران ( قیتحق جیبا نتا
در هکتـار   لـوگرم یک 2063و  1807بـه   1621مربع، عملکرد دانـه پنبـه از   بوته در متر 15و  10به  5/7

  .افتی شیافزا
هـرز باعـث کـاهش     ي ها علفطول دوره رقابت با  شینشان داد که افزا  ها میانگین سهیمقا نیهمچن

روز پـس   80و  60، 40هرز تا  ي ها علفتداخل  شیکه با افزا يطور عملکرد دانه شده است به يدار معنی
در کـل   رزهـ از علـف  يعار ماریدرصد نسبت به ت 94و  5/66، 8/26 بیترت از سبز شدن، عملکرد دانه به

هرز  ي ها علفطول دوره تداخل  شیکاهش عملکرد با افزا رسدی). به نظر م3(جدول  افتیدوره کاهش 
 شـود  یم یو فضا ناش ییمانند نور، آب، مواد غذا یطیبه منابع مح یزراع اهیگ یدسترس زانیاز کاهش م

دارد و بـا   بسـتگی   هـا  که عملکرد دانه بـه تعـداد و وزن دانـه    نی). با توجه به ا2013و احمدوند،  ي(قمر
ح کاهش عملکرد دانه در واحد سـط  افته،یهرز هر دو فاکتور کاهش  ي ها علفطول دوره تداخل  شیافزا

 هـرز، علف وماسیب شیطول دوره تداخل عمدتا به علت افزا شیافزا گری. به عبارت دباشدیم هیقابل توج
عملکرد پنبه را بـه دنبـال داشـت.     دار معنیعملکرد، کاهش  ياجزا دار معنیمنبع و لذا کاهش  تمحدوی

و  یعقـوب ی نی) در پنبه کـاهش عملکـرد دانـه و همچنـ    2011و همکاران ( ي) و اصغر2016( زادهیفیرا
) در 2011و همکـاران (  ریـ زب ا،ی) در سـو 2009) در کلزا و شـفق کلوانـق و همکـاران (   2011( یخانیعل

) در نخود کـاهش عملکـرد دانـه را بـا     2013( مدوندو اح ي) و قمر2016( نیو آرم  انیکنجد و حشمت
  حاضر مطابقت دارد. قیتحق جیهرز گزارش نمودند که با نتا ي ها علفدوره تداخل  شیافزا

عملکر دانـه بـا    نیشتریهرز نشان داد که ب ي ها علفاثر متقابل تراکم و تداخل  ي ها میانگین سهیمقا
 و دوره کـل  در هـرز از  علـف  يبوته و شاهد عـار  28تراکم  ماریگرم در متر مربع از ت 33/328 نیانگیم

روز  80و تداخل تـا   بعبوته در متر مر 14تراکم  ماریگرم در متر مربع از ت 67/8عملکرد دانه با  نکمتری
 ماریروز و ت 60بوته در متر مربع و تداخل  14تراکم  ماریبا ت ماریت نیپس از سبز شدن حاصل شد که ا

). 1قـرار گرفـت (شـکل     يگروه آمار کیروز پس از سبز شدن در  80بوته در متر مربع و تداخل تا  28
بوته در متر مربع،  14نسبت به تراکم  ربعبوته در متر م 28تراکم  شودیم دهید 1همانطور که در شکل 

 تـا  تداخل و رشد ورهد کل در هرزاز علف يعار يمارهایدر ت يشتریاز عملکرد دانه ب يدار معنیبه طور 
 سـبز  از پـس  روز 80 تا هرزتداخل علف مارتی در اما است بوده برخوردار شدن سبز از پس روز 60 و 40

  صفت نشده است.   نیا دار معنی شیتراکم باعث افزا شافزای شدن،
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 کـل  در هـرز از علف يعار يمارهایتراکم بوته پنبه در واحد سطح در ت شیکه با افزا رسدیبه نظر م
سـطح بـرگ پنبـه و     شیافـزا  يبـرا  کافی فرصت شدن، سبز از پس روز 60 و 40 تا تداخل و رشد دوره
 دیتوانسته است از اشعه خورشـ  اهیهرز وجود داشته است و گ ي ها علفبا  اهیگ نیا یقدرت رقابت شیافزا

عملکرد دانه در واحد سـطح را   جهیداشته باشد و در نت یدروکربنیمواد ه دیجهت تول ترينهیاستفاده به
روز پـس از سـبز    80هـرز تـا    ي ها علفطول دوره تداخل  شیاست که با افزا یدر حال نیدهد. ا شیافزا

 شیپنبـه، افـزا   ي هـا  هرز و کوچک ماندن بوتـه  ي ها علف اندازيهیو سا دیشد یشدن به علت فشار رقابت
 شیالزم به ذکر است که بـا افـزا   نینداشته است. همچن اهیگ نیبر عملکرد دانه ا يدار معنی ریتراکم تاث

روز پس از سبز شدن در هـر دو تـراکم، عملکـرد دانـه بـه طـور        60هرز تا  ي ها علفطول مدت تداخل 
هرز بر سر منابع و فضـا بـا    ي ها علف دیرقابت شد زیموضوع ن نیا تاست که عل افتهیکاهش  يدار معنی

  پنبه است.   یشی(کاهش قدرت منبع) و رشد زا یشیکاهش رشد رو جهیپنبه و در نت اهیگ
نشان داد که اثرات ساده رقم و تراکم بوته بر عملکرد روغـن   انسیوار هیجدول تجز جینتا :یفیک صفات

اثر متقابل تراکم بوته  نیشد. همچن دار معنیهرز بر درصد روغن و عملکرد روغن  ي ها علفو اثر تداخل 
قـرار   ریدرصد عملکرد روغن در واحد سطح را تحت تاث 1و درسطح  دار معنیو تداخل علف هرز به طور 

  ).  2داد (جدول 
در عملکـرد روغـن    يدرصـد  1/15 دار معنـی  ينشان داد که رقم خـرداد از برتـر    ها میانگین سهیمقا

عملکرد دانـه   يبه برتر توانیم زیموضوع را ن نیعلت ا). 3برخوردار بود (جدول  یلستانینسبت به رقم ف
  مربوط دانست.  یلستانیرقم خرداد نسبت به رقم ف

 54/52 نیانگیـ عملکرد روغن در واحـد سـطح بـا م    نیشترینشان داد که ب  ها میانگین سهیمقا جینتا
 يدرصـد  3/100 دار معنـی  يبوته در متر مربع بدسـت آمـد کـه از برتـر     28گرم در متر مربع از تراکم 

درصـد   دار معنـی ). با توجه به عدم تفـاوت  3بوته در متر مربع برخوردار بود (جدول  14نسبت به تراکم 
بوتـه در متـر    28عملکرد روغـن در تـراکم    شیبوته در متر مربع، افزا 28و  14 ي ها روغن دانه در تراکم

 یتراکم مربوط دانست. امـام  نیباالتر بودن عملکرد دانه در واحد سطح در ا لیبه دل توانیم زیمربع را ن
تراکم  شیها و افزا-در آفتابگردان نشان دادند که با کاهش فاصله بوته زی) ن2011و همکاران ( یستگانیب

  .ابدییم شیبوته، عملکرد روغن افزا
روز پس از سبز شـدن، عملکـرد    80و  60، 40هرز تا  ي ها علفنشان داد که تداخل  جینتا نیهمچن

 هـرز از علـف  يشـاهد عـار   ماریدرصد، نسبت به ت 6/96و  2/69، 1/31 بیترت روغن در واحد سطح را به
 روغـن بـر درصـد    دار معنـی  ریروز پس از سبز شدن پنبه تاث 60و 40وجود تداخل تا  نای با. داد کاهش

گـروه   کیـ  در دوره کـل  در هـرز از علـف  يشاهد عار ماریاز نظر درصد روغن با ت مارهایت نینداشت و ا
در  يدرصـد  2/53 دار معنـی روز پس از سـبز شـدن پنبـه کـاهش      80قرار گرفتند اما تداخل تا  يآمار
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). با توجـه بـه   3(جدول  دیاز علف هرزدر کل دوره رشد باعث گرد يعار ماریدرصد روغن را نسبت به ت
تفاوت  یگفت که علت اصل توانمی هرزدرصد روغن در سطوح مختلف تداخل علف دار معنیعدم تفاوت 

از رقابت پنبـه بـا    یعملکرد دانه ناش دار معنیکاهش  زنی هرزتداخل علف يمارهایدر عملکرد روغن در ت
 يرشکاریم جیبا نتا هرز،علفطول دوره تداخل  شیهرز بوده است. کاهش عملکرد روغن با افزا ي ها علف

) در گلرنـگ مطابقـت   2014( نـژاد ی) در آفتـابگردان و علـ  2009و همکاران ( پوری) در کلزا و قل2011(
  دارد.

عملکـرد   نیشـتر بی که داد نشان هرزاثر متقابل تراکم بوته و تداخل علف ي ها میانگین سهیمقا جینتا
از علـف هـرز در    يبوته در متر مربع و عار 28تراکم  ماریگرم در متر مربع از ت 54/97 نیانگیروغن با م

متـر مربـع از    رگـرم د  72/1 نیانگیـ عملکرد روغن در واحد سـطح بـا م   زانیم نیکل دوره رشد و کمتر
 28تـراکم   يمارهـا یروز پس از سبز شدن پنبه بدست آمد که بـا ت  80بوته و تداخل تا  14تراکم  ماریت

 60بوته در متـر مربـع و تـداخل تـا      14وز پس از سبز شدن و تراکم ر 80بوته در متر مربع و تداخل تا 
 شیکـه هـر چنـد افـزا     رسـد یم). به نظر 2قرار گرفت (شکل  يگروه آمار کیروز پس از سبز شدن در 

 سـبز  از پـس  روز 40 تـا  تـداخل  و هـرز از علف يعار يمارهایبوته در متر مربع در ت 28به  14تراکم از 
تراکم نتوانسته اسـت   شیافزا نیعملکرد روغن  را به دنبال داشته است اما ا دار معنی شافزای پنبه، شدن

روز پس از سـبز شـدن گـردد. بـه      80و  60تا  اخلتد يمارهایصفت در ت نیا دار معنی شیمنجر به افزا
و باعـث کـاهش    افتهیطول دوره تداخل عملکرد پنبه دانه کاهش  شیگفت که با افزا توانیم یطور کل

  مربع شده است.عملکرد روغن در متر
  

  
  

  اثر متقابل تراکم و تداخل علف هرز بر عملکرد روغن پنبه -2شکل 
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  گیري نتیجه
در  دار معنـی  يداشتن برتـر  لیگرفت که رقم خرداد به دل جهیتوان نت یم قیتحق نیا جیبراساس نتا
بوتـه در   28و تراکم  یلستانیهرز نسبت به رقم ف ي ها علفبا  شتریب یو قدرت رقابت کیصفات مورفولوژ
 يبوتـه در متـر مربـع  از برتـر     14از منابع نسبت به تراکم  شتریب يبردار-امکان بهره لیمتر مربع به دل

 ي هـا  علـف طول دوره تداخل  شیبا افزا نیدر عملکرد دانه و روغن برخودار بوده است. همچن يدار معنی
 مـار ینسـبت بـه ت   اهیـ گ یشیو زا یشیدانه و روغن به علت کاهش رشد رو يپنبه عملکردها اهیهرز با گ

گفـت کـه    تـوان یم قیتحق نیا جیبر اساس نتا یداشت. به طور کل يدار معنیاز علف هرز کاهش  يعار
 رشـد  دوره در هـرز  علـف  از مزرعـه  داشـتن نگه يبوته در متر مربع و عار 28کشت رقم خرداد با تراکم 

 نیـ . بـا ا گرددیم رجندیدر منطقه ب اهیگ نیدر زراعت ا يعملکرد اقتصاد نیشتریبه ب یابدستی به منجر
بوتـه   28از  شتربی تراکم و روز 40 از ترتداخل کوتاه يمارهایت یآت قاتیتا در تحق شودیم هیوجود توص

  .ردیمورد توجه قرار گ زیمربع ندر متر
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