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   تیجمع ییایآنها در پو يایزمستانه مختلف و بقا یپوشش اهانیاثر گ یبررس
  هرز و عملکرد پنبه (رقم گلستان) يها علف

  

  4یسلطان نیافش ،3ینلیز می، ابراه*2ییاهمرگویس هی، آس1يریا هیسم
 دیو استاد، گروه زراعت، دانشکده تول اریدانش ار،یهرز، استاد يها ارشد رشته علوم علف یکارشناس ي: دانشجوبیترت به4، 3، 2، 1

  .رانیگرگان. ا یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،یاهیگ

  11/11/1399؛    تاریخ پذیرش:    23/6/1399تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هرز و عملکرد پنبـه رقـم گلسـتان،     يها زمستانه بر کنترل علف یپوشش اهانیگ ریتأث یجهت بررس
گرگان در  یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق 1396-97 یدر سال زراع یشیآزما

شامل جو  یپوشش اهیشامل هفت نوع گ شیآزما يمارهاتی. شد اجرا تکرار سه با بلوك لتیقالب طرح اسپ
)Hordeum vulgare L.) چاودار ،(Secale cereal L.( يا خوشه )، ماشک گلVicia villosa Roth. خردل ،(

) .Trifolium alexandrinum L( می)، شبدر برس.Eruca sativa L)، منداب (.Brassica junce L( يا علوفه
که نشان داد  جی. نتادیگرد اعمال یدست نیو عدم وج نیوج طیبود که در شرا یپوشش اهیو شاهد بدون گ

 میو شبدر برس يا ماشک گل خوشه يایبقا مارهايیفصل رشد پنبه در ت یهرز در ط يها ماده خشک علف
عدم وجـین سـبب    ماریهرز در ت يها بود. عدم حذف علف يا جو، منداب و خردل علوفه يایاز بقا شتریب

. دیـ درصـد گرد  55و  22، 55کاهش تعداد قوزه در بوته، وزن قوزه و عملکرد وش به ترتیب بـه میـزان   
در  لوگرمیک 5035با  يا خوشه  ماشک گل ماریهرز در ت يها علف نیوج طیعملکرد وش در شرا نیشتریب

کیلـوگرم در هکتـار)    4670هاي هـرز (  در شرایط وجین علف میشبدر برس ماریشده که با ت دهیهکتار د
پوششی توانستند عملکرد وش پنبه را در مقایسه بـا تیمـار    هنداشت. این دو تیمار گیا يدار یتفاوت معن

 نیدرصد افزایش دهند. کمتر 29و  39ترتیب به میزان  شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط عدم وجین به
بـا   بیجو و منداب به ترت یپوشش اهانیگ يمارهایدر ت زیهرز ن يها علف نیوج طیعملکرد وش در شرا

دو  نیـ هـرز در ا  يهـا  بدست آمد که با توجه به کنترل مناسب علـف  کتاردر ه لوگرمیک 2403و  2261
عامل کاهش عملکرد وش  اهیدو گ نیا يایبقا هیاز تجز یناش یبیبروز اثرات دگرآس رسد ینظر م به مار،یت

 میو شـبدر برسـ   يا ماشک گل خوشه يایکاشت پنبه در بقا شود یم هیتوص ج،یبوده است. با توجه به نتا
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کش در  علف ای نیمانند وج یلیتکم یتیریراهکار مد کیهرز از  يها کنترل موثر علف يبرا وانجام شود 
  استفاده شود.  افتهی کاهش ریمقاد

  

  هرز. هاي¬علف تیریخانواده نخود، عملکرد وش، مالچ، مد :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
) از خانواده پنیرکیان است و در گروه گیاهان روغنـی و  .Gossipiom hirsutum L( با نام علمی پنبه

هـزار هکتـار    850/74سطح برداشت پنبـه در کشـور حـدود     1395-96لیفی قرار دارد. در سال زراعی 
باشـد. اسـتان خراسـان     درصد از کل سطح برداشت محصوالت صـنعتی مـی   6/13برآورد شد که معادل 

درصـد)،   15/21( هاي فارس درصد سطح برداشت پنبه در رتبه اول قرار داشته و استان 63/29با  رضوي
درصد) به ترتیـب در   48/8( درصد) و خراسان شمالی 98/10( درصد)، خراسان جنوبی 62/15( گلستان

تـن بـرآورد شـده کـه سـهم       180176هاي بعدي قرار دارند. میزان تولیـد پنبـه در کشـور حـدود      مقام
، 08/27هاي خراسان رضوي، فـارس، گلسـتان، خراسـان جنـوبی و خراسـان شـمالی بـه ترتیـب          ستانا

  ).2017(آمارنامه کشاورزي،  درصد بوده است 93/7و  80/9، 58/12، 29/28
باشـند. گـزارش شـولر و     هـاي هـرز مـی    شود، علـف  از جمله عواملی که باعث کاهش تولید پنبه می

هاي هرز کاهش  درصد عملکرد پنبه در شرایط تداخل با علف 98تا  32که  داد) نشان 2003(گرینبرگ 
) معتقدند که وجود این گیاهـان در مزرعـه پنبـه در دوران    2015( . عالوه بر این سردار و همکارانیافت

هاي هـرز مـزارع    گردد. از این رو کنترل علف رسیدگی محصول موجب کاهش کیفیت الیاف پنبه نیز می
) اظهار داشتند که بـراي جلـوگیري از   2006اکرم قادري و همکاران (. باشد پذیر میناپنبه امري اجتناب 

هاي هرز را بین مراحـل   درصد خسارت قابل قبول، الزم است علف 5کاهش عملکرد وش پنبه بر اساس 
روز پـس از سـبز شـدن پنبـه)      51تـا   22برگی حقیقی تا تشکیل دومین شاخه زایا (تقریبا بین  5یا  4

ها در کـاهش خسـارت ناشـی از     ترین روش هاي هرز یکی از متداول کنترل شیمیایی علفنمود.  کنترل 
محیطی و هزینه زیاد  هاي زیست باشد. اما نگرانی هاي هرز در محصوالت مختلف و از جمله پنبه می علف

در مهار این گیاهان  از جمله کشت گیاهان پوششی هاي اکولوژیکترویج روشها سبب  کش کاربرد علف
؛ خوجملی و همکاران، 2000؛ آبدین و همکاران، 2019(عارفی و همکاران،  در سراسر دنیا گردیده است

2019.(  
هـاي تولیـد پایـدار، نقـش مهمـی در       استفاده از گیاهان پوششی به عنوان یک جزء مهـم از سـامانه  

روسـو و همکـاران،   ؛ 2000و همکاران،  ون؛ اوه2006(چرو همکاران،  هاي هرز دارد مدیریت مناسب علف
شود که از آنها براي افزایش مـواد آلـی خـاك،     هایی به کار برده می واژه گیاه پوششی براي گونه .)2006

هـاي فیزیکـی خـاك،     حفظ و یا افزایش قابلیت دسترسی سایر گیاهان به عناصر غذایی، بهبـود ویژگـی  
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هاي هرز وکاهش مشـکالت ناشـی    تروژن، کنترل علفجلوگیري از فرسایش خاك، ممانعت از آبشویی نی
نـاخون و  ؛ 2002مـون،  آ؛ هارتویـگ و  1991(هـارگرو،   شـوند  زاي خاکزاد استفاده مـی  از عوامل بیماري

  ).  2002پیچی و همکاران، ؛ 2003هتچر و ملندر، ؛ 2008طباطبایی، 
ها در زمینه استفاده از گیاهان پوششـی، انتخـاب گیـاه مناسـب بـراي ایـن       یکی از مهمترین چالش

اي را بـه عنـوان    ) چـاودار، ماشـک و تربچـه علوفـه    2011در این راستا آلتیري و همکاران (منظور است. 
هاي مناسب جهت استفاده از گیاه پوششی معرفی نمودند و توصیه نمودند در صورت اختالط این  گزینه
جهت کشت، الزم است به نکات مهمی از جمله تولید زیست توده زیاد (تولید ماده خشک  ها با هم گونه

تن در هکتار)، امکان ایجاد یک الیه ضخیم از مالچ با هدف کنترل مـوثر   4اندام هوایی حداقل به میزان 
علف هرز در محصول زراعی بعدي، عدم بروز اثرات میکروبی یا شیمیایی بـر رشـد و عملکـرد محصـول     

ی ماشـک  در ارزیـابی تـأثیر گیـاه پوششـ    زراعی بعدي و نسـبت کـربن بـه نیتـروژن آنهـا توجـه شـود.        
فرنگی مشخص شد که قرار دادن ماشـک   هاي هرز و عملکرد گوجه اي به عنوان مالچ روي علف خوشه گل
اي هـ  صورت نواري شیوه مناسبی به منظور دستیابی به کنترل مـؤثر علـف   اي به عنوان مالچ به خوشهگل

). گیاهـان  2010(کامپیگلیا و همکاران،  فرنگی بدون شخم است هرز و عملکرد باال در روش تولید گوجه
زمینی را نسبت بـه تیمـار شـاهد افـزایش دادنـد افـزایش        داري عملکرد غده سیب طور معنی پوششی به

(غفـاري و   بـود  هـاي هـرز تحـت تـأثیر گیاهـان پوششـی       زمینی ناشی از کنترل علف عملکرد غده سیب
) انجام گرفت گزارش شد که 2011( در آزمایشی که توسط محمدیان انبی و همکاران). 2012همکاران، 

زمان با کاشت ذرت دومین تیمار مؤثر بعد از تیمار وجین کامل در  تیمار کاشت گیاه پوششی چاودار هم
گیاهـان پوششـی یـوالف و     ) مشاهده شد که2005( ریوز و همکارانافزایش عملکرد ذرت بود. در مطالعه 

هـا را بـه دنبـال     کـش  مصـرف علـف  هاي هرز، افزایش عملکرد پنبه و کاهش  چاودار عالوه بر کنترل علف
) در بررسی اثر گیاه پوششی بر عملکرد پنبه مشاهده نمودند که کـاربرد گیـاه   2020دلون و همکاران ( داشت.

) در بررسـی  2018شد. پالهانو و همکـاران (  پوششی تحت شرایط بدون شخم سبب افزایش عملکرد وش پنبه
در کشت پنبه مشاهده نمودنـد کـه    )Amaranthus palmeri(خروس اثر گیاه پوششی بر کنترل علف هرز تاج

درصد کاهش سبز شدن گیاهچه علف هـرز نسـبت بـه شـاهد بـدون       83ترین کنترل را با چاودار زراعی بیش
) در بررسـی اثـر گیاهـان پوششـی زمسـتانه بـر       2019همکـاران ( لبرون و - گیاه پوششی داشته است. روزاریو

هـاي طـی فصـل    کنترل علف هرز در کشت سویا مشاهده نمودند که حضور گیاه پوششی سبب کاهش علـف 
  گردد.  رشد سویا می

هاي هرز کـه   هاي اکولوژیک در مهار علف با توجه با اهمیت پنبه در استان گلستان و لزوم بکارگیري روش
ها استوار هستند، ایـن آزمـایش بـا هـدف بررسـی کـارایی گیاهـان پوششـی          کش کاهش مصرف علفبر پایه 

  هاي هرز و عملکرد پنبه اجرا شد. زمستانه بر کنترل علف
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  ها مواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی شماره یـک دانشـگاه علـوم کشـاورزي و      1396-97این آزمایش در سال زراعی

کردکوي اجرا گردید. قبل از اجراي آزمایش، -جاده قدیم گرگان 8تر منابع طبیعی گرگان واقع در کیلوم
از از پنج نقطه مزرعـه بـر اسـاس الگـوي دبیلـو        براي تعیین بعضی از صفات فیزیکی و شیمیایی خاك،

  ).1(جدول  مورد آزمون قرار گرفت برداري و نمونهمتر  سانتی 0-30عمق 
گیـاه پوششـی در کـرت اصـلی و     این آزمایش در قالب طرح اسپیلت بلوك با سه تکرار انجـام شـد.   

 7هر تکرار شامل هاي هرز) نیز در کرت فرعی قرار گرفت.  مدیریت علف هرز ( وجین و عدم وجین علف
در متر در نظر گرفته شد. تیمارهاي آزمایشی شامل نوع گیاه پوششـی   8/4متر و عرض  5کرت به طول 

 اي خوشـه  ماشـک گـل   )،.Secale cereal L( رچـاودا  )،.Hordeum vulgare L( جـو شـامل  سطح هفت 
)Rothvillosa  Vicia،( اي خردل علوفه ).LBrassica junce ،( منداب ).LEruca sativa  ،(شبدر برسیم  
)Trifolium alexandrinum L. (  متـر و   1هـا از هـم    و عدم کاشت گیاه پوششی بود. فاصله بـین کـرت

عملیات تهیه بستر کاشت  1396متر در نظر گرفته شد. در آبان ماه  2همچنین فاصله بین تکرارها از هم 
انجام گرفت و در تاریخ  دار و دو بار دیسک عمود بر هم شامل شخم با گاوآهن برگردان سازي زمین و آماده

انجـام گردیـد.    شکل یکنواختدستپاش و به ، کشت گیاهان پوششی به صورت 1396آبان ماه سال  28
کیلوگرم در هکتار، شبدر  540مقدار بذر مورد نیاز براي هر گیاه سه برابر مقدار توصیه شده (جو و چاودار: 

کیلوگرم  95اي:  علوفه کیلوگرم در هکتار، خردل 195اي:  خوشه کیلوگرم در هکتار، ماشک گل 75برسیم: 
؛ برینـان و  2019و همکـاران،    در نظر گرفته شد (خـوجملی کیلوگرم در هکتار)  15در هکتار و منداب: 

براسـت و  ( . الزم به ذکر است که در زمان کاشت گیـاه پوششـی، کـود اسـتفاده نشـد     )2013همکاران، 
  )؛ همچنین آبیاري نیز صورت نگرفت. 2014همکاران، 

  
  مشخصات خاك مورد استفاده - 1جدول 

نیتروژن 
  (درصد)

  فسفر
  ام) پی (پی

پتاسیم 
  ام) پی (پی

  الکتریکیهدایت
زیمنس بر (دسی

  متر)
شن   اسیدیته

  (درصد)
سیلت 
  (درصد)

رس 
  بافت خاك  (درصد)

  رسی لومی  38  52  10  8/6  6/0  164  6/5  098/0
  

(یک هفته قبل از کاشت پنبه) تمامی گیاهـان پوششـی بـا     1397اردیبهشت ماه سال  18در تاریخ 
و سپس در  )2019خوجملی و همکاران، ( پاشی لیتر در هکتار سم 3استفاده از علفکش پاراکوات به میزان 

(رقم گلستان) درون بقایاي گیاهان پوششی در فواصل بین و روي ردیف  اردیبهشت کاشت پنبه 25تاریخ 
متر به صورت دستی انجام شد. الزم به ذکر است که کل کرت به شـکل عرضـی بـه دو     سانتی 20و  80
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هاي  هاي هرز انجام شد و در قسمت دیگر حذف علف عملیات وجین علفقسمت تقسیم و در یک قسمت 
  هرز صورت نگرفت. 

کیلوگرم در هکتار  150کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل،  150براي تامین نیاز کودي پنبه، 
کیلوگرم در هکتار کود اوره زمان کاشت و بقیه به صورت سرك در دو نوبـت   50کود سولفات پتاسیم و 

برگی و ظهور گل به خاك اضافه شد. الزم به ذکر است که در  7تا  6کیلوگرم) در مرحله  50(هر مرحله 
. آزمایش در شرایط عدم تـنش  )2014براست و همکاران، ( زمان کاشت گیاه پوششی، کود استفاده نشد

با توجه بـه شـرایط    بـارانی صورت  رطوبتی انجام شد. بدین منظور، در طول فصل رشد آبیاري مزرعه به
  محیطی و رشدي گیاه و بر اساس مشاهده وضعیت رطوبتی خاك انجام شد.

هایی بـه ابعـاد    هاي هرز و ماده خشک آنها در کوادرات قبل از سمپاشی گیاهان پوششی، تراکم علف
 متر تعیین گردید. سپس کل گیاهان پوششی موجود در این کوادرات کف بـر و بـراي تعیـین    5/0×5/0

در طی هاي هرز  تغییرات ماده خشک علف .ماده خشک به آزمایشگاه منتقل شدند سطح برگ و شاخص
 50×50در کـوادراتی بـه ابعـاد    فصل رشد پنبه تحت تأثیر بقایاي مختلف گیاه پوششی و مدیریت آنهـا  

  روزه انجام شد.14مرحله به فواصل زمانی  5متر ثبت شد. این کار در  سانتی
 یبوته به صورت تصادف 10از هر کرت  با شروع باز شدن قوزه ها،اجزاي عملکرد  یمنظور بررس به

قوزه از  ینتعداد قوزه در بوته، وزن قوزه، تعداد قوزه در مترمربع، ارتفاع بوته و ارتفاع اول صفات انتخاب و
ابتدا و متر از  یمعملکرد در هر کرت، پس از حذف ن یینمنظور تع برداري شد. به یادداشت زمین سطح

  .یدبرداشت گرددر سه چین خط وسط وش  4و حذف دو خط کناري، از  کرت انتهاي
هاي بدست به منظور تجزیه آماري داده Excel 2013و  Sigmaplot 8 ،SAS9هاي آماري  از برنامه

د درصد مور 5در سطح  LSDاز آزمون با استفاده  ها میانگین داده استفاده گردید. آمده و رسم نمودارها 
  .مقایسه قرار گرفتند

  
  تایج و بحثن

ماده خشک علف هاي هرز و زیست توده تولیدي گیاهان پوششی در انتهاي دوره رشد  )الف
اي و  رشد گیاه پوششی، بیشترین شاخص سطح بـرگ در خـردل علوفـه    دورهدر انتهاي : گیاه پوششی

گـرم در   550( اي کمترین آن در منداب دیده شد. در این زمان بیشترین ماده خشـک را خـردل علوفـه   
گـرم در   42/107شـبدر برسـیم بـا    متر مربع) تولید نمود. کمترین ماده خشک نیز در  گیـاه پوششـی   

مربـع)  گـرم در متر  24/115( اي داري با ماشک گل خوشـه  ختالف معنیمربع مشاهده شد که البته امتر
  .  )1شکل ( نداشت

 شـش  گونـه علـف هـرز متعلـق بـه      شش مختلف، یمارهايدر ت یپوشش یاهانفصل رشد گ یدر ط
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گونـه چنـد سـاله و     یـک  ساله و پهـن بـرگ و   یکگونه  ، پنجتعداد ینمشاهده شد. از ا یاهیخانواده گ
 از چهـار کربنـه بودنـد    یشـتر سه کربنـه ب  يها تعداد گونه یزن يفتوسنتز یربرگ بود. از لحاظ مس یکبار

 ).Sinapis arvensis Lی (و خـردل وحشـ   ).Phalaris spی (هـا علـف خـون    گونـه  یـن ا ین). در ب2(جدول
  نشان داده نشد). یجگونه ها داشتند (نتا یرنسبت به سا یشتريب یفراوان

  

  
 تغییرات شاخص سطح برگ  و ماده خشک گیاهان پوششی مختلف در انتهاي فصل رشد آنها  - 1شکل 

  

  ها بندي کارکردي آن هاي مختلف علف هرز در طی فصل رشد گیاه پوششی و گروه گونه - 2جدول 
مسیر 

 فتوسنتزي
 سیکل زندگی فرم رویشی

 نام گونه اسم علمی خانواده
C4 C3 

باریک 
 برگ

پهن 
 برگ

 چند
 ساله

یک 
 ساله

- * * - - * Poaceae Phalaris sp علف خونی  
- * - * - * Brassicaceae Sinapis arvensis L. خردل وحشی 
- * - * - * Asteraceae Artemisia sp درمنه 
- * - * - * Polygonaceae Polygonum convolvulus L.  پیچک بند 
- * - * * - Convulvulaceae Convolvulus arvensis L. پیچک صحرایی 
- * - * - * Plantaginaceae Veronica persica Poir. سیزاب 

 
هـاي هـرز در    خشـک علـف  ماده سطح برگ گیاهان پوششی مختلف با شاخص خشک و  مادهرابطه 

خشـک گیـاه   مـاده  بـا افـزایش   (الـف)   2با استناد بـه شـکل   . نشان داده شده است (الف و ب) 2شکل 
که با افزایش هر گرم ماده خشـک   به نحوي ،خشک علف هرز به شکل خطی کاهش یافت مادهپوششی، 
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گرم در متر مربع کاهش یافت. دو گیاه  06/0گیاه پوششی در متر مربع، ماده خشک علف هرز به میزان 
ه خشـک علـف   اي، کمترین ماده خشک بوته و به تبع آن بیشترین ماد شبدر برسیم و ماشک گل خوشه

مـاده   کـه داراي کمتـرین  اي دیده شـد،   بیشترین ماده خشک در خردل علوفهدر مقابل، هرز را داشتند. 
  خشک علف هرز بود. 

و کمترین ماده خشـک   سطح برگشاخص اي، جو و چاودار بیشترین  سه گیاه پوششی خردل علوفه
اگرچـه منـداب کمتـرین شـاخص      ). نکته قابل توجه این بـود کـه  الف و ب2علف هرز را داشتند (شکل 

ایـن   الـف  2و  1سطح برگ را داشت، اما ماده خشک علف هرز در آن نیز بسیار کم بود. با توجه به شکل
رسـد تولیـد مـاده     رو بـه نظـر مـی    اي بیشترین ماده خشک را داشتند. از این گیاه همراه با خردل علوفه

ف هـرز در ایـن تیمـار اسـت. همچنـین      خشک زیاد توسط این گیاه، عامل اصلی کاهش ماده خشک عل
ترکیبـات  اي متعلق به تیره شب بو هستند و گیاهان این تیره به دلیل دارا بـودن   منداب و خردل علوفه

مسـري و همکـاران،   -ال( هـاي هـرز هسـتند    فنولی و گلوکوزیالتی داراي اثرات دگرآسیبی بر روي علف
2015.(    

هاي هرز در کل فصل رشد مربـوط بـه دو گیاهـان     همانگونه که ذکر شد بیشترین ماده خشک علف
اي از تیـره بقـوالت    اي بود. شبدر برسیم و ماشک گـل خوشـه   پوششی شبدر برسیم و ماشک گل خوشه

سـطح بـرگ (بـه اسـتثناي منـداب) را      شاخص خشک و  ماده ، کمترین 2و  1  بوده و با استناد به شکل
می در نفوذ نور به سطح زمین وایجاد شـرایط مسـاعد   رسد این عوامل نقش مهتولید نمودند. به نظر می

ها در ایـن دو تیمـار گیـاه     هاي آن هاي هرز و افزایش رشد گیاهچه زنی بذرهاي علف براي تحریک جوانه
  پوششی داشته است.  

  
  
هاي هرز در انتهاي  ) گیاه پوششی بر ماده خشک علفببرگ ( ) و شاخص سطحالفاثر ماده خشک ( -2شکل 

  پوششی دوره رشد گیاه
  



 1399)، 2شماره () 8هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                                    170

  

: در بقایاي گیاهان پوششـی مختلـف  هاي هرز در طول فصل رشد پنبه  علفب. ماده خشک 
خانواده گیاهی در طی فصل رشـد پنبـه در تیمارهـاي مختلـف گیـاه       9گونه علف هرز متعلق به  یازده

ساله و دو گونه داراي چرخه زندگی چندسـاله   چرخه زندگی یک دارايگونه  نهپوششی مشاهده شد که 
گونـه نیـز باریـک بـرگ      سـه بـرگ و  گونه پهن هشت ،). همچنین از لحاظ شکل ظاهري3بودند (جدول

بـه   9کربنه بودنـد (نسـبت   کربنه بیشتر از چهارهاي سه از لحاظ مسیر فتوسنتزي نیز تعداد گونه بودند.
ترین فراوانـی  هاي کاسنی و بادنجانیان هرکدام با دو گونه بیش). از بین گیاهان مشاهده شده، خانواده2

   را به خود اختصاص دادند.
  

  هاي مشاهده شده در طی فصل رشد پنبه  گونه -3جدول
مسیر 

 دوره زندگی مورفولوژي فتوسنتزي
 نام علمی خانواده

 نام فارسی

C4 C
3 

 باریک
 برگ

پهن 
 برگ

چند 
 ساله

یک 
  ساله

 *  * *  Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. پیچک صحرایی  

*   *  * Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 
ریشه  تاج خروس
 قرمز

 *  *  * Solanaceae Solanum nigrum L. تاج ریزي 
 *  *  * Cucurbitaceae Cucumis melo L. خربزه وحشی 
 *  *  * Asteraceae Artemisia annua L. درمنه 

 * *   * Poaceae Setaria sp دم روباهی 
 * *   * Chenopodiaceae Chenopodium album L. سلمه تره 
 *  *  * Solanaceae Physalis alkekengi L. عروسک پشت پرده 
 *  *  * Euphorbiaceae Euphorbia maculate L. فرفیون خوابیده 

*  *  *  Poaceae Sorghum halopense (L.) 
Pers.   قیاق  

 *  *  * Malvaceae Abutilon theophrasti Medik. گاو پنبه 

  
هاي هـرز در طـی فصـل رشـد پنبـه و تحـت تـاثیر نـوع گیـاه           روند تغییرات ماده خشک کل علف

 هـا،  شـکل نشان داده شده است. با استناد بـه ایـن    4 و 3هاي  شکلهاي هرز در  پوششی و مدیریت علف
. گرفـت هاي هرز عالوه بر نوع مدیریت علف هرز، تحت تاثیر نوع گیاه پوششی نیز قرار  ماده خشک علف

هاي هرز در تیمارهاي مختلـف گیـاه پوششـی در مقایسـه بـا       با توجه به تغییرات ماده خشک کل علف
یـد قـرار   أیهاي هرز مورد ت در کنترل علف اناز بقایاي این گیاه تیمار بدون گیاه پوششی، تأثیر استفاده

  می گیرد. 
؛ شدهاي هرز در گیاهان پوششی مختلف در طی زمان مشاهده  اگرچه نوساناتی در ماده خشک علف
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هـاي هـرز در تیمـار بـدون گیـاه پوششـی        توجهی با ماده خشک علف اما برخی از تیمارها اختالف قابل
بـرداري در تیمارهـاي تحـت     هاي هرز در کلیه مراحـل نمونـه   بر اساس نتایج، ماده خشک علف .داشتند

در  سـه تیمـار گیـاه پوششـی     . تیمارها بـود اي کمتر از سایر  کشت و بقایاي جو، منداب و خردل علوفه
 115و   98مذکور در شرایط وجین، وزن خشک علف هرز نسبت به تیمار شاهد بدون گیاه پوششـی در  

درصد کاهش یافت. در شرایط عدم وجین نیـز   47/70و  16/67پس از کاشت پنبه، به طور متوسط  روز
درصد کاهش وزن خشک علف هاي هرز در این سه تیمار گیاه پوششی در مقایسه با تیمار شـاهد قابـل   

 64 و 67روز پس از کاشت پنبه به ترتیـب   115و  98توجه بود و به ترتیب در دو مرحله نمونه برداري 
حجم باالي بقایاي تولید شده توسط این گیاهان  ،به احتمال زیاددرصد کاهش یافت. در  این سه تیمار 

 ) و2014اي مؤثر بوده است. براسـت و همکـاران(   و همچنین اثرات دگرآسیبی آنها در بروز چنین نتیجه
یک مـانع فیزیکـی    ) معتقدند که وجود بقایاي گیاهی روي سطح خاك به صورت2000باتال و همکاران(

کند؛ عالوه بر این، مالچ بقایاي گیاهی در سطح عمل کرده و از رسیدن نور به سطح زمین جلوگیري می
هـاي   که بسیاري از بذرهاي علـف  دهد و با توجه به این خاك، نوسانات درجه حرارت خاك را کاهش می

هـاي   ر نهایت تراکم و ماده خشک علفزنی و د زنی به دماي متناوب احتیاج دارند، جوانه هرز براي جوانه
  یابد. طور محسوسی کاهش می هرز در سطح خاك، به

اي و  هاي هرز نیز در تیمارهاي تحت کشت و بقایاي ماشـک گـل خوشـه    بیشترین ماده خشک علف
عالوه بر تولید زیست توده کمتر توسط این دو گیاه در طی فصـل رشـد (شـکل     شبدر برسیم دیده شد.

دلیـل   زیاد سرعت تجزیه بقایاي این دو گیاه نسبت به سـایر گیاهـان مـورد مطالعـه (بـه      )، به احتمال1
    هاي هرز بوده است. ، دلیل ناکارآمدي این گیاهان در مهار علف کمتر) C/Nنسبت 

تـا   22هاي هرز در پنبـه   ) دوره بحرانی کنترل علف2006به استناد مطالعه اکرم قادري و همکاران (
توانـایی گیاهـان پوششـی     4و  3ت پنبه می باشد. یکی از نکات قابل توجه در شکل روز پس از کاش 51

روز پـس از کاشـت پنبـه مـی باشـد ( تقریبـا        61و  34هاي هرز در دو مرحلـه   در کنترل مناسب علف
هاي هرز در پنبه). در شرایط وجین علف هاي هـرز، وزن خشـک ایـن     منطبق با طول دوره بحرانی علف

داري بـا تیمـار شـاهد بـدون گیـاه پوششـی در        رهاي مختلف گیاه پوششی تفاوت معنیگیاهان در تیما
هاي هرز بـه   هاي هرز نداشت.  حتی در شرایط عدم وجین نیز وزن خشک علف شرایط وجین کامل علف

طور متوسط در تیمارهاي مختلف گیاه پوششی در مقایسه با شاهد بدون گیاه پوششـی، بـه ترتیـب در    
تـوان از   درصد کاهش یافته است. این امر حاکی از آن است که می 45و  46از کاشت  روز پس 61و  34

  هاي هرز پنبه استفاده نمود.     هاي هرز در طی دوره بحرانی علف گیاهان پوششی، در کنترل موثر علف
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  هاي هرز در تیمارهاي مختلف گیاه پوششی در طی فصل رشد پنبه  ماده خشک علف - 3شکل 

 وجیندر شرایط 

 
  رهاي مختلف گیاه پوششی در طی فصل رشد پنبه هاي هرز در تیما ماده خشک علف -4شکل 

 در شرایط عدم وجین

  
: تعداد قوزه در بوتـه  اثر بقایاي گیاهان پوششی مختلف بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه) ج

 داري هـاي هـرز اثـر معنـی     نشان داد که اثر متقابل نوع گیـاه پوششـی و مـدیریت علـف     4نتایج جدول 
)p<0.01 در تمامی گیاهان پوششی مورد مطالعه 5با توجه به شکل  .پنبه در بوته داشت قوزه) بر تعداد 
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ایـن امـر حـاکی از     هاي هرزسبب کاهش قابل توجه تعداد قوزه در بوتـه پنبـه گردیـد.    عدم حذف علف
منـابع غـذایی، از    هاي هرز بر سـر  رقابت گیاه پنبه با علفهاي هرز است.  یت پنبه به تداخل علفحساس

). سـلیمی و همکـاران   2014و همکـاران،   قربـانپور (  باشـد در پنبه می قوزهعوامل مؤثر در تعیین تعداد 
ه تأثیرگـذار  هاي هرز بر اجزاي عملکـرد پنبـه و مورفولـوژي پنبـ     ) نیز گزارش کردند رقابت علف2005(

هاي زایشـی و در   ها و تعداد جوانه هاي فرعی، ارتفاع بوته و طول شاخه طوري که بر تعداد شاخه است، به
  ها مؤثر است.  نتیجه تعداد قوزه

هـاي هـرز تفـاوت     شرایط عدم وجین علفدر در بوته در تیمارهاي مختلف گیاه پوششی  قوزهتعداد 
متعلق به پنبه کاشته شـده   قوزههاي هرز بیشترین تعداد  ین علفدر شرایط وجند؛ اما داري نداشت معنی

در بوته) بود و بعد از آن پنبه کاشته شده در بقایاي شـبدر   قوزه 13/14( اي خوشه  در بقایاي ماشک گل
قوزه در بوته) در رتبه دوم قرار داشت (نسبت به شاهد بدون گیـاه پوششـی در شـرایط     13/13( برسیم

درصد افزایش داشت). در این تیمار مـدیریتی، کمتـرین تعـداد     22و  27به ترتیب  هاي هرز وجین علف
قوزه در بوتـه دیـده شـد کـه نسـبت بـه        53/8و  66/8قوزه در بوته در بقایاي منداب و جو به ترتیب با 
 کـالرك  کمتـر بـود.  درصد  20و  18هاي هرز به ترتیب  شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط وجین علف

توانـد از   عنوان گیاه پوششی و یا کـود سـبز، مـی    ) معتقدند که استفاده از گیاهان تیره بقوالت به2007(
توده نیتروژن و با جذب عناصر غـذایی از عمـق خـاك، ایـن عناصـر را در نزدیکـی        طریق تثبیت زیست

کـه   مهـم  ياز فاکتورهـا  یکـی سطح خاك و در محدوده ریشه دوانی در اختیار گیاه زراعی قـرار دهـد.   
 باشـد،  یاول مـ  يهـا  در هفته یژهو به ها یکروارگانیسمتوسط م یاهیگ یايبقا یهکننده سرعت تجز یینتع

 یـاه نسـبت در چهـار گ   یـن )؛  ا2005کـابریرا و همکـاران،   ( ) آنهاسـت C/N( یتـروژن نسبت کربن بـه ن 
 1بـه   85و  1بـه   82 ،1بـه   21، 1بـه  11 یـب شبدر برسیم، چـاودار و جـو بـه ترت    ي،ا خوشه ماشک گل

ماشـک   یـاهی گ يهـا  در اندام یتروژنن يعالوه بر غلظت باال ین). بنابراUSDA NRCS, 2011( باشد یم
 یعترسـر  یـه تجز يرا بـرا  یطآنهـا، شـرا   تـر  یینپـا  یتـروژن نسبت کربن به ن یم،و شبدر برس يا خوشه گل
فراهم خواهد کرد. طبق گـزارش دکـر و    یطبه مح یتروژنن یعترسر يآزادساز یجهو در نت یاهیگ یايبقا

خیلـی سـریع در خـاك    ، اي به علت داشـتن میـزان بـاالي نیتـروژن     خوشه ) ماشک گل1994( همکاران
زمانی آزادسازي نیتروژن از بقایاي گیاهی با تقاضاي گیاه زراعـی کـه در تنـاوب     تجزیه شده و باعث هم

  شود. اي کشت شده است، می خوشه پس از ماشک گل
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هاي هـرز بـر عملکـرد و     نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) نوع گیاه پوششی و مدیریت علف -4لجدو
 اجزاي عملکرد پنبه رقم گلستان

  میانگین مربعات
  منابع تغییرات درجه آزادي  تعداد قوزه در بوته  وزن قوزه  عملکرد وش

42/87263 ns 64/0 ns 28/0 ns 2 بلوك  
12/2456855 ** 11/1 ns 04/21  گیاه پوششی 6 **
52/591050 ns 72/0 ns 18/4 ns 12 بلوك*گیاه پوششی  
99/43992506 ** 68/12 ** 08/558  هرز مدیریت علف 1 **

97/1367679 ** 66/1 * 64/9  هرز*گیاه پوششی مدیریت علف 6 *
57/298425  54/0  99/2   خطا 14 

  )درصدضریب تغییرات ( - 52/19 00/16 99/20
  باشد.  داري می درصد و عدم معنی 5درصد، 1داري در سطح  دهنده معنی به ترتیب نشان nsو  *، **

 

  
  هاي هرز بر تعداد قوزه در بوته پنبه اثر متقابل نوع گیاه پوششی و وجین علف - 5شکل 

  
درصد) بر وزن  5داري (در سطح  هاي هرز اثر معنی اثر متقابل نوع گیاهان پوششی و مدیریت علف: وزن قوزه

هاي هرز با پنبه سبب  تداخل علفدر تمام تیمارهاي گیاه پوششی، ) 6. با توجه به شکل ()4جدول داشت ( قوزه
داري بر وزن  هاي هرز، نوع گیاه پوششی اثر معنی در شرایط وجین علف شد. قوزهکاهش قابل توجه وزن 

در پنبه کاشته شده در بقایاي شبدر برسیم دیده شد که  قوزهکه بیشترین وزن  به نحوي داشت؛ قوزه
 2/6و  4/6اي نداشت (به ترتیب  خوشه  داري با پنبه کاشته شده در بقایاي ماشک گل البته تفاوت معنی
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گرم بود.  7/4هاي هرز  پنبه در تیمار شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط وجین علف قوزهگرم). وزن 
درصدي وزن  24و  27شت پنبه در بقایاي این دو گیاه به ترتیب باعث افزایش توان گفت کا بنابراین می

 38/4داري نداشت و از  گردیده است. در سایر گیاهان پوششی، وزن قوزه تولید شده تفاوت معنی قوزه
) با بررسی اثر گیاهان پوششی بر عملکرد و 2016( همکارانئی و  حمزه گرم در نوسان بود. 72/4تا 

که  طوري لکرد ذرت گزارش کردند که وزن صد دانه تحت تأثیر تیمار پوششی قرار گرفت بهاجزاي عم
ترین سطح قرار داشتند و خلر نیز در بین دو تیمار  اي و شاهد در باالترین و پایین خوشه ماشک گل

ها گزارش کردند که علت برتري گیاهان پوششی نسبت به تیمار شاهد، از  مذکور قرار داشت. آن
هاي هرز، نوع گیاه  در شرایط عدم وجین علف گیرد. نایی تثبیت نیتروژن این گیاهان نشات میتوا

  گرم در نوسان بود.  64/4تا  77/3ایجاد کند و وزن قوزه از  قوزهپوششی نتوانست تغییري در وزن 
  

  

  
  هاي هرز بر وزن قوزه پنبه  اثر متقابل نوع گیاه پوششی و وجین علف - 6شکل 

  
داري در هاي هرز اثـر معنـی   نوع گیاهان پوششی و بقایاي آن در شرایط عدم وجین علفعملکرد وش: 

افزایش عملکرد وش پنبه نسبت به تیمار شاهد نداشت؛ اما در صورت اعمال عملیات وجـین، نـوع گیـاه    
کـه بیشـترین عملکـرد     به نحـوي  )؛4(جدول  داري داشت پوششی و بقایاي آن بر عملکرد وش اثر معنی

کیلوگرم در هکتـار دیـده شـد؛ کـه      5035اي با  خوشه  وش در تیمار بقایاي گیاهان پوششی ماشک گل
داري  کیلـوگرم در هکتـار) تفـاوت معنـی     4670البته با تیمار تحت کشت شبدر برسیم و بقایاي آن (بـا  

(شـبدر سـفید) و    هان پوششـی حبوبـات  ) در آزمایشی اثر گیا2009(رینتس مولر و  ). 7نداشت (شکل 
زمینـی بررسـی و گـزارش کردنـد کـه       (گندم و چاودار پاییزه) را بر رشد و عملکـرد سـیب   غیر حبوبات
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زمینی کشت شده پس از گیاه پوششی حبوبات، بیشـتر از گیـاه پوششـی غیـر      توده سیب عملکرد زیست
در حبوبات و افـزایش دسترسـی گیـاه     C/Nها علت این امر را پایین بودن نسبت  حبوبات بوده است. آن

هاي هـرز ذرت   ) طی بررسی واکنش علف2016ئی و همکاران ( اند. حمزه زراعی به نیتروژن گزارش کرده
 ذرت تـوده  اي و خلر گزارش کردند کـه بیشـترین عملکـرد زیسـت     خوشه به گیاهان پوششی ماشک گل

اي و کنتـرل   خوشـه  مارهـاي ماشـک گـل   گرم در مترمربع) از تیمار خلر حاصـل شـد کـه بـا تی     2197(
  دار نداشت.   شیمیایی علف هرز اختالف معنی

و  2261کمترین عملکرد وش پنبه نیز در تیمارهاي بقایاي گیاه پوششی جو و منداب به ترتیـب بـا   
گیلوگرم در هکتار بدست آمد. نکته قابل توجه این بـود کـه در ایـن دو تیمـار (جـو و منـداب)،        2403

). بـه نظـر   7درصد کمتر بود (شـکل  21و 26نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی به ترتیب  عملکرد پنبه
اي شـده باشـند.    رسد بقایاي این دو گیاه پوششی از طریق بروز اثرات دگرآسیبی سبب چنین نتیجه می

در بقایاي گیاهان پوششی جـو، منـداب و   ) کاهش تجمع ماده خشک ذرت 2019( خوجملی و همکاران
ها در طی فصل رشد این گیاهان و یا در جریـان پوسـیده شـدن     اي را به ترشح آللوکمیکال خردل علوفه

) نیز مشاهده کردند که گیاه جو وقتی به عنوان گیـاه  2006دهیما و همکاران (بقایاي آنها نسبت دادند. 
    پوششی مورد استفاده قرار گرفته است، اثر دگرآسیبی بر روي ذرت داشته است.

  
  هاي هرز بر عملکرد وش پنبه متقابل نوع گیاه پوششی و وجین علف اثر -7شکل 

  گیرينتیجه
 سـه یقرار گرفت. مقا یپوشش اهینوع گ ریفصل رشد پنبه تحت تاث یهرز در ط يها ماده خشک علف
 اهیـ بـدون گ  مـار یبـا ت  سـه یدر مقا یپوششـ  اهیـ مختلـف گ  يمارهایهرز در ت يها ماده خشک کل علف

ـ   دیـ هـرز مـورد تائ   يها را در کنترل علف اهانیگ نیا يایاستفاده از بقا ریتأث ،یپوشش  نیقـرار داد. در ب
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 يمارهـا یدر ت يبـردار  مراحل نمونـه  هیهرز در کل يها ماده خشک علف ،یپوشش اهیمختلف گ يمارهایت
بـود.   میو شـبدر برسـ   يا خوشـه  کمتر از ماشک گـل  يا جو، منداب و خردل علوفه يایتحت کشت و بقا

 میو شـبدر برسـ   يا ماشک گـل خوشـه   يایهرز در پنبه کاشته شده در بقا يها اگرچه ماده خشک علف
مـاده   يدار یطور معنـ  شاهد به ماریبا ت سهیبود، اما در مقا يا جو، منداب و خردل علوفه يایاز بقا شتریب

دو  نیـ ا يایـ ه در بقااز آن بود که کاشـت پنبـ   یحاک جینتا گرید يخشک علف هرز را کاهش داد. از سو
گیاهان پوششی یکـی   اشت. اقتصادي بودن کشود یعملکرد پنبه م يمنجر به بهبود عملکرد و اجزا اهیگ

از مهمترین نکاتی است که کشاورزان را به استفاده از این گیاهان در تناوب ترغیب می کند. اگر قیمـت  
ریـال در نظـر   180000و  300000اي به ترتیـب   هر یک کیلوگرم بذر شبدر برسیم و ماشک گل خوشه

سه برابـر تـراکم، بـه ترتیـب      ساسااي بر  بگیریم، قیمت بذر مورد نیاز شبدر برسیم و ماشک گل خوشه
ریال خواهد بود. با توجه به نتایج، عملکرد وش پنبـه در تیمارهـاي کاشـت     35100000و  22500000

و  4670، 5035اي، شبدر برسیم و شاهد بـدون گیـاه پوششـی بـه ترتیـب       در بقایاي ماشک گل خوشه
ریـال در نظـر بگیـریم، در     150000کیلوگرم در هکتار بود. اگر قیمت هر کیلوگرم وش پنبـه را   3619

 157650000و  212400000اي و شـبدر برسـیم بـه ترتیـب      تیمارهاي تحت کشت ماشک گل خوشه
ریال سود بیشتري در مقایسه با تیمار بدون گیاه پوششی دریافت خواهیم کرد. عالوه بـر آن اسـتفاده از   

ف هـرز و بـه تبـع آن کـاهش     کاهش جمعیت علـ  رینظ  يدیاین دو گیاه پوششی ممکن است منجر فوا
شود کـه   زیخاك ن یماده آل شیکاهش فرسایش خاك و افزا تروژن،ین تیهزینه کنترل این گیاهان، تثب

 رسـد  یبه نظر م نرویدر دراز مدت مزایاي اقتصادي قابل توجهی براي کشاورزان در بر خواهد داشت. از ا
 نکـه یباشند؛ مشروط بـر ا  یمناسب هاي نهگزی میو شبدر برس يا ماشک گل خوشه يایکاشت پنبه در بقا

مـورد   زیـ ن افتـه یکـاهش   ریاسـتفاده از علفکـش در مقـاد    ایـ  نیمانند وج یلیتکم یتیریراهکار مد کی
  .ردیاستفاده قرار گ
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