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هرز پنبه  هاي علف کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ورزي و هاي خاك اثر روش

)Gossypium hirsutum L. (در کشت دوم بعد از گندم )Triticum aestivum L.( 
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 چکیده
 Gossypium(هرز پنبه هاي اي و تراکم علف هرز بر تنوع گونههايعلف ورزي و کنترل هاي متفاوت خاك منظور ارزیابی تأثیر استفاده توأم روش به

hirsutum L.(به اجرا  1390-91هاي کامل تصادفی در شهرستان بشرویه در سال زراعی  هاي خرد شده بر پایه طرح بلوك کرت ، آزمایشی به صورت
، )دارگـاوآهن برگـردان  (ورزي مرسـوم   خـاك : اصـلی در سـه سـطح شـامل     ورزي پنبه به عنوان فـاکتور  هاي آزمایش شامل روش خاك فاکتور. درآمد

تجارتی  با نام(کش تري فلوکسی سولفورون سدیم  علف(هرز در پنج سطح هاي هاي کنترل علف و روش) دیسک+ چیزل(ورزي  خاك کم ورزي و خاك بی
گرم در هکتار به  20و  15، دهبه میزان ) مویان+ گرم ماده مؤثره در هکتار 25/11درصد به مقدار  75شونده در آب انووك با فرموالسیون گرانول پخش

صفات تراکم و تنوع . م شدبه عنوان فاکتور فرعی در چهار تکرار انجا) هرزهاي همراه سیتوگیت دو در هزار، به همراه تیمارهاي وجین و عدم کنترل علف
هاي  داد که روش نشان نتایج .روز پس از سمپاشی و عملکرد پنبه مورد بررسی قرار گرفت 30و  15هرز در سه زمان قبل از سمپاشی،  هاي هاي علف گونه
ورزي مرسوم، به ترتیـب   نسبت به خاكورزي  خاكورزي و بی خاكهاي کمروش .هرز پنبه دارد هاي ورزي تأثیر به سزایی در تراکم و ترکیب علف خاك

درصد کاهش  47/65و  21/48برگ هرز پهن هاي که تراکم علفدر حالی ؛ندبرگ شدهرز باریک هاي درصدي تراکم علف 72/22و  47/14باعث افزایش 
ورزي  اما در روش خاك ،الب بودغ) .Cynodon dactylon L(هرز چندساله به خصوص پنجه مرغی  هاي ورزي بیشتر علف در تیمار بدون خاك. یافت

 Amaranthus(، تاج خروس ).Echinochloa crus gali L( ، سوروف).Setaria spp(ساله از قبیل ارزن وحشی  هرز یک هاي مرسوم بیشتر علف
sp. ( و سلمک)Chenopodium album L. (هرز یک هاي لفهرز چندساله وجود داشت و هم ع هاي ورزي هم علف خاكدر روش کم. غالبیت داشت-
گـرم انـوك در هکتـار بـه همـراه سـیتوگیت در        20در مزرعه پنبه، تحت تأثیر دز ) برگو پهن برگباریک(هرز  هاي بیشترین کاهش تراکم علف. ساله
اه وجـین  ورزي بـه همـر   خـاك بیشترین عملکـرد پنبـه در تیمـار کـم    . ورزي حفاظتی در رتبه بعدي قرار گرفت ورزي مرسوم مشاهده شد و خاك خاك
 . هرز مشاهده شد هاي علف

 
  ورزي حفاظتی، گیاه لیفی هرز، خاك، پراکنش علف)وکسی سولفورون سدیمتري فل(انوك  :هاي کلیديواژه

  
    1 مقدمه
ـ  بیشـترین رشـد خـود را در     ).Gossypium hirsutum L(ه پنب

هرز دارد و در این شـرایط داراي عملکـرد و    شرایط بدون تداخل علف
اطالعـات  بـر اسـاس   ). Wilcut, 1995(باشد  بل قبولی میکیفیت قا

هزار تن الیاف در ایران در  60-55هزار تن وش و  180موجود، حدود 
 Showler(شولر و گرنبـرگ  . از پنبه استخراج شده است 1393سال 
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& Greenberg, 2003 (هـرز موجـود در    هاي گزارش کردند که علف
هرز در ابتداي  هاي که علفه طوريتوانند میزبان آفات باشند ب پنبه می

اخر فصـل  وو در ا) .Aphis gossypi G(فصل رشد پنبه میزبان شته 
ــه   ــان عســلک پنب ــی) .Bemisia tabaci G(رشــد میزب ــند م  باش

(Showler & Greenberg, 2003).  هرز مهم مزارع  علف دهاز میان
 بـرگ و یـک سـوم    هرز پهن هاي علف ها گونه پنبه تقریبا دو سوم آن

). Leon et al., 2003(باشـند   هـا مـی   هاي چمنی یا جگن ها علف آن
-آماده منظور به که است زراعی عملیات از ورزي بخشی خاك عملیات

 از انـرژي  درصـد  60 حـدود  .شودمی انجام زراعت براي سازي خاك

-خـاك  عملیـات  صرف کشاورزي ماشینی، در مصرف مورد مکانیکی
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ورزي رایج سـبب   خاك). Jacobs et al., 1983(شود  می بستر ورزي
شود و بسته به شخم ثانویه مورد  هاي زایا می قطع و از بین رفتن اندام

هاي زایا را به  استفاده براي تهیه بستر بذر ممکن است بخشی از اندام
هـاي پـایین    سطح خاك آورد تا در معرض خشکیدگی و درجه حرارت

  ). Rashed mohasel & Mosavii, 2005(قرار گیرند 
هاي شخم حفاظتی  هرز در سیستمهاي تغییر تراکم و ترکیب علف

به عوامل مختلفی از قبیل منطقه، نوع گیـاه زراعـی، خـاك و مقـدار     
یافتـه، جمعیـت   ورزي کاهش تحت خاك. ی بستگی داردبقایاي گیاه

زنـی   ساله یا جوانهبرگ یک برگ و باریک هرز پهن هاي هاي علف گونه
اما موجب  ،یابد ر همان فصل زراعی افزایش میسطحی و زود هنگام د
ایـن  . شود هاي بعد می هرز چندساله در سالهاي افزایش جمعیت علف

هرز در سـطح خـاك    هاي موضوع تا حدودي به دلیل تجمع بذور علف
شخم سبب توزیع کم و بیش یکنواخت بذور در . یا الیه رویی آن است

ته موجب مزیت بخشی به یافنظام شخم کاهش. شود نیم رخ خاك می
زنی از  هاي با جوانه هایی با جوانه سطحی در مقایسه با گونه چنین گونه

، تـوق  )L. Avena ludoviciana( اعماق بیشتر نظیر یوالف وحشی
)L. Xanthium strumarium(هاي نیلوفر پـیچ   ، گونه)Ipomoea 

tricolor Cav. (   معمـوالً . شـود  هـا مـی   و بسـیاري دیگـري از گونـه 
گیـري  زنی زود هنگام از نظام بـدون شـخم بهـره    هایی با جوانه گونه

ها پیش از کاشت گیاه زراعی جوانه  نمایند، زیرا برخی از آن مناسبی می
هنگام  زنی دیر هاي با جوانه زنند و به این ترتیب در مقایسه با گونه می

 Jahani(جهـانی کنـدري و همکـاران    . کنند مزیت رقابتی کسب می

Kondori et al., 2012( هاي شیمیایی با بررسی تأثیر برخی ویژگی
هرز گزارش نمودند کـه بـین   هاياي علفخاك بر شاخص تنوع گونه

محتوي کربن، فسفر، پتاسیم، نیتـروژن و اسـیدیته خـاك و شـاخص     
-داري مشاهده گردید؛ به طوريهرز همبستگی معنیهايشانون علف

فسفر و پتاسیم و کاهش اسیدیته  که با افزایش میزان کربن، نیتروژن،
داري بین میزان شاخص شانون افزایش یافت و همبستگی مثبت معنی

  . هاي هرز بدست آمداي علفکربن و نیتروژن خاك با غناي گونه
هرز  هاي هاي مهم در کنترل علف استفاده از مواد شیمیایی از ابزار

اصـلی در   ها پایـه  کش علف. شود هاي پیشرفته محسوب می در کشور
 ,.Vencill et al( آینـد  حسـاب مـی  ه هرز ب هاي مدیرت تلفیقی علف

کـش درصـد معینـی از     باید در نظر داشـت کـه یـک علـف     ).1994
برد و بر اساس آزمایشات متعدد در ایران در  هرز را از بین می هاي علف

تـوان بـا    هرز پنبه را می هاي درصد علف 90تا  80بهترین شرایط بین 

هـرز در یـک مزرعـه     هاي بین برد، لذا هر چه تراکم علفکش از  علف
لـذا بایـد همیشـه    . بیشتر باشد، تعداد بیشتري از آن زنده خواهند ماند

هـایی مؤثرنـد کـه تـراکم      هـا در زمـین   کـش  مدنظر داشت که علـف 
ها به حداقل کاهش یافته باشد  هرز، با استفاده از سایر روشهاي علف

)Musavii, 2009 .(ی ســولفورون ســدیم بــه عنــوان تــري فلوکســ
کش با مقدار مصرف پایین و ابزاري کارآمد در مدیریت کـاهش   علف

ایـن   مصـرف ). Burke et al., 2004(سـموم معرفـی شـده اسـت     
 مرحله در اما شده توصیه پنبه برگی هشت تا دو مرحله بین ،کش علف

داشـته   هـرز هـاي  علف کنترل در بیشترین تأثیر را برگی هشت تا پنج
 ;Porterfield et al., 2002; Richardson et al., 2004(ت اسـ 

Richardson et al., 2007.(   ك در دزهاي مختلفی قابل توصـیهنوا
گرم تـري   20تا  15کش  در ایران میزان قابل توصیه این علف. است

به همراه سیتوگیت دو در هـزار   WG ٪75فلوکسی سولفورون سدیم 
  . باشد برگی پنبه می هشت تا پنجدر یک هکتار در مرحله 

با توجه به عدم وجود اطالعات کافی در مورد مزایا و ترتیب، بدین
در منطقه بشرویه که ) ورزي خاك کم و بی(ورزي حفاظتی  معایب خاك

پـژوهش بـا هـدف     ایـن  ،پنبه جزو محصوالت اسـتراتژیک آن اسـت  
هرز بـر  هاي و کنترل علف ورزي هاي مختلف خاك بررسی تأثیر روش

هـا در شـرایط    هرز، تراکم و پراکنش آنهاي مختلف علف ظهور گونه
 .آب و هوایی بشرویه صورت گرفت

  
  هامواد و روش

هـاي خـرد شـده بـر پایـه طـرح       این آزمایش به صورت کـرت  
تکرار در شهرستان بشرویه واقع در  چهارهاي کامل تصادفی در  بلوك

بشـرویه بـا    شهرسـتان . انجام گرفـت  1391در سال  خراسان جنوبی
شرقی  57 ,°27´شمالی و طول جغرافیایی 33,°54´عرض جغرافیایی 

روش  ،فاکتور اصـلی . ریا قرار گرفته استمتر از سطح د 885و ارتفاع 
شخم با گـاوآهن   (ورزي مرسوم خاك: سطح شامل سهورزي در  خاك

) دیسـک  +چیزل(ورزي  خاك کم ورزي و خاك ، سیستم بی)داربرگردان
سطح  پنجهرز در هاي هاي مختلف کنترل علفروشی، و فاکتور فرع

بـا نـام   (کش تري فلوکسی سولفورون سـدیم   استفاده از علف: شامل
درصد به  75شونده در آب تجاري انوك با فرموالسیون گرانول پخش

) دو در هزار سیتوگیت(مویان + گرم ماده مؤثره در هکتار 25/11مقدار 
هکتار، به همراه تیمارهاي وجین و عدم گرم در  20و  15، دهبه میزان 

در زمین محل اجراي طـرح در سـال قبـل    . هرز بودهاي کنترل علف
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میزان کود مورد نیاز  .کشت شده بود )Triticum aestivum L(.گندم 
کیلوگرم فسـفات آمونیـوم در    150کیلوگرم نیتروژن و  100بر اساس 

 کیلوگرم نیتروژن و 250هکتار و با توجه به مساحت زمین زیر کاشت، 
صورت سـرك در  ه کود نیتروژن ب. کیلوگرم فسفات آمونیوم بود 300
برگـی، شـروع    شـش تـا   چهـار زمـان کاشـت، مراحـل    (مرحله  چهار

ن با کاشت مصـرف  و کود فسفاته همزما) دهی و شروع گلدهی غنچه
ورزي مرسـوم پنبـه،    سـازي زمـین در روش خـاك   عملیات آماده. شد

، دیسـک،  )در اواخر فروردین ماه(دار ردانن برگشخم با گاوآه: شامل
تسطیح و ایجاد جوي بود و تمام بقایاي محصول قبل با خاك مخلوط 

ورزي، پس از برداشت گندم با کمباین، تمـام   خاك در سیستم بی. شد
بقایاي گیاهی روي زمین رها شده بود و با استفاده از دستگاه کشـت  

فرآینـد  ) ورزي ر بدون خـاك بذر کار کودکا(ورزي  خاك مخصوص بی
در سیسـتم  . کاشت بذرها بالفاصله پس از برداشت گندم انجام گرفت

هاي چیزل زمین شخم زده شد  ورزي نیز با استفاده از گاوآهن خاك کم
از بقایاي گندم سال قبل روي سـطح خـاك بـاقی    % 30که طوريه ب

ف کار مانده و بقیه با خاك مخلوط، سپس فرآیند کاشت با دستگاه ردی
متر بود  5/24متر و عرض آن  پنجطول کرت اصلی کاشت . انجام شد

ـ   9/4متـر و عـرض    پنجهاي فرعی با طول  و کرت صـورت  ه متـر ب
هر کرت آزمایشـی فرعـی   . تصادفی در داخل کرت اصلی قرار گرفت

متر از یکدیگر و فاصـله   سانتی 35ردیف کاشت و با فاصله  14شامل 
در تمـام  . شـت در نظـر گرفتـه شـد    ها نیز یـک ردیـف کا   بین کرت

دلیل دماهاي بسیار باالي روزانه ه هاي پنبه در این شهرستان، ب کشت
در طی فصل رشدي پنبه و با هدف کاهش تبخیر آب از خاك، فواصل 

براي . شود متر در نظر گرفته می سانتی 35ها در کشت پنبه  بین ردیف
بـراي  . ته شدهر بلوك یک جوي آب و فاضالب جداگانه در نظر گرف

کیلوگرم از بذر دلینته در هر  30 کاشت پنبه از رقم ورامین و به میزان
ورزي، بالفاصـله بعـد از    در هر سه سیسـتم خـاك  . هکتار استفاده شد

کشت، آبیاري اولیه صورت پـذیرفت و در ابتـداي فصـل رشـدي بـر      
بـار، بـا   اساس عرف این منطقه، آبیاري با فواصل هر هشت روز یـک 

-غوزهمرحله حله گلدهی با فواصل هر چهار روز و از ابتداي شروع مر
بـار انجـام   اشت با همان فواصل هر هشت روز یـک پایان برد دهی تا
بـا  . برگی عملیات تنک صـورت گرفـت   چهارتا دو در مرحله . گرفت

هرز مزرعه در مقایسه با هاي توجه به تراکم و سرعت رشد باالي علف
ها به مرحله پنج و شش برگی، سمپاشی  بههاي پنبه، با رسیدن پن بوته

کـش تـري    هـاي مشـخص شـده علـف     هاي آزمایشی با غلظت کرت

مبـارزه   رشـد  فصل طول در. فلوکسی سولفورون سدیم انجام پذیرفت
عسلک  ،)Thrips flavus(، تریپس )Aphis gossypi(شته  آفات علیه

)Bemisia tabaci (  و سنک پنبـه)Oxycarenus hylipennis(   بـا
با توجه به  .انجام شد) الروین متاسیستوکس و(مناسب  هايکشآفت

هاي  هرز مزرعه در مقایسه با بوتههاي تراکم و سرعت رشد باالي علف
هاي  ها به مرحله پنج و شش برگی، سمپاشی کرت پنبه، با رسیدن پنبه
کـش تـري فلوکسـی     هـاي مشـخص شـده علـف     آزمایشی با غلظت

-کتابی پشتی تلمبه از بغل و نازل تی سولفورون سدیم توسط سمپاش
. لیتر آب در هکتار انجام گرفت 400جت با فشار دو بار و حجم پاشش 

هـا در   هرز غالب در هر کرت و محاسبه تـراکم آن  هاي شناسایی علف
گیري حاصـل از  سه زمان ذکر شده و در سه نوبت با استفاده از نمونه

و پشته در هر کرت در قبل متري در بین دسانتی 50×50دو کادر ثابت 
روز پـس از   30و  15و ) برگـی پنبـه   پنجو  چهارمرحله (از سمپاشی 

گیـري  بـا نمونـه  نیـز   عملکرد وش در هکتـار  .سمپاشی انجام گرفت
از محصول و دو خط وسط ) بوته 20(مترمربع  5/2سطحی به مساحت 

مـان  با حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي هر کرت به عنوان حاشیه، در ز
اسـتفاده از برنامـه    تجزیه آماري بـا . برداشت محصول صورت گرفت

SAS 9.1 مقایسه میانگین صفات مورد ارزیـابی بـا    ویرایش هشت و
 .انجام گردید درصد پنج احتمال سطح محافظت شده در LSDآزمون 
  

  نتایج و بحث
بـرگ   هرز پهنهاي هرز موجود در مزرعه ترکیبی از علفهاي علف
 ،4، تـاج خـروس  3، تلخه بیـان 2، خارشتر1، شامل سلمکبرگو باریک
 ). 1جدول (بودند  7و پنجه مرغی 6، ارزن وحشی5سوروف
 

  برگهرز باریکهاي درصد کاهش تراکم علف
تــراکم اولیــه  ،شــود مالحظـه مــی  2طــور کــه در جــدول همـان 

در ) سوروف، ارزن وحشی و پنجـه مرغـی  (برگ  هرز باریکهاي علف
 .ورزي مرسوم بود ورزي بیشتر از خاك خاكو کم ورزي خاكشرایط بی

 

                                                        
1  - Chenopodium album L. 
2  - Alhagi alhagi Fisch 
3- Acroptilon repens D.C. 
4  - Amaranthus sp.  
5  - Echinochloa crus gali L. 
6  - Setaria spp. 
7  - Cynodon dactylon L. (Pcrs.) 
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  هرز موجود در مزرعه هاي خصوصیات علف -1جدول

Table 1- Characteristics of weed species existing in the field  
 سیکل رویشی خانواده نام علف هرز

Vegetative cycle 
 فرم رویشی

Vegetative form Weed name Family 
سالهچند  پنجه مرغی برگباریک   

Narrow-leaf weed Cynodon dactylon (L.) Pcrs. Poaceae Perennial 
سالهیک  ارزن وحشی برگباریک   

Narrow-leaf weed Setaria spp. Poaceae Annual 
سالهیک  سوروف برگباریک   

Narrow-leaf weed Echinochloa crus_gali L. Poaceae Annual 
سالهکی  سلمک برگپهن   

Broad-leaf weed Chenopodium album L. Chenopodiaceae Annual 
 چندساله  تلخه بیان

Perennial 
برگپهن  

Broad-leaf weed Acroptilon repens D.C. Compositae 
ندسالهچ  خارشتر  

Perennial 
برگپهن  

Broad-leaf weed Alhagi alhagi Fisch. Leguminosae 
سالهیک  تاج خروس برگپهن   

Broad-leaf weed Amaranthus sp. Amaranthaceae Annual 
 

بـرگ در کـم   هـرز باریـک   هـاي  لیه علـف درصد تغییرات تراکم او
درصـد افـزایش و در    47/14ورزي مرسوم  ورزي نسبت به خاك خاك

درصـد   72/22ورزي مرسـوم   ورزي نسـبت بـه خـاك    خاكشرایط بی
-ورزي و کــم خــاكدر سیســتم بــی). 2جــدول (ان داد افــزایش نشــ

گیرنـد،   هرز در زیر کاه و کلـش قـرار مـی   هاي ورزي، بذور علف خاك
تکثیر . شود هرز فراهم میهاي زنی و رشد این علف شرایط براي جوانه

گیرد  از طریق بذر صورت می ساله ارزن وحشی و سوروف گیاهان یک
زنـی نیـاز بـه نـور      و براي جوانهتري نیز هستند، و داراي بذور درشت

ورزي حفـاظتی بیشـتر از    هـا در خـاك   ندارند به همین دلیل تراکم آن
 برگ بر هاي گیاهان باریکعالوه بر آن برگ. ورزي مرسوم بود خاك

مانده بر روي  ها به راحتی از میان کاه و کلش بر جايبرگخالف پهن
جمعیـت   .ندشـو  هاي کشاورزي حفـاظتی خـارج مـی   زمین در سیستم

-بی(ورزي حفاظتی  هاي خاك لپه در روشساله تک هرز یکهاي علف
ورزي مرسـوم   نسـبت بـه روش خـاك   ) ورزي خـاك ورزي و کـم  خاك

عـدم نیـاز بـذور ایـن      احتمـاالً مربـوط بـه   افزایش داشت و دلیل آن 
 پنجه مرغی عـالوه بـر  . باشدمیزنی  هرز به نور براي جوانههاي علف
 سبز ،طور که در باال گفته شدبرگ بوده و همان کگیاهی باریکه  این

هاي حفـاظتی در مقایسـه بـا    شدن آن از بین کاه و کلش در سیستم
ـ  ها بـا مشـکل کمتـري رو   برگپهن  ,.Vencill et al ( سـت ا روه ب

هـاي بـدون   هرزي چندساله است که معموالً در سیستم ، علف)1994

گسـترش سیسـتم   ورزي فرصت بیشتري براي  خاكمورزي و ک خاك
لذا . یابد هاي زیرزمینی پیدا کرده و گسترش بیشتري میریزوم و اندام

هاي حفاظتی طبیعی الذکر افزایش تراکم آن در سیستمبه دالیل فوق
زنی بـذور   افزایش رطوبت خاك، شرایط را براي جوانه .رسدبه نظر می

تحمـل  هـرز م  هایی از علف کند، گونه هرز فراهم میهاي برخی از علف
ـ  به نور . کننـد  خـوبی رشـد مـی   ه کم و رطوبت شدید در این شرایط ب

سـاله چهارکربنـه رطوبـت دوسـت      هرز یکهاي سوروف از جمله علف
-بـی ( ورزي حفـاظتی  هـاي خـاك   باشد به همـین دلیـل در روش   می

با توجه به حفظ رطوبـت زمـین توسـط    ) ورزي خاكورزي و کم خاك
نیز . هرز بیشتر است د این علفبقایاي گیاهی محصول قبل، امکان رش

ساله رطوبت دوست در روش  هاي یک گزارش کردند که تراکم گراس
دار ورزي بـا گـاوآهن برگـردان    ورزي بیش از شرایط خاك بدون خاك

  .بود) ورزي مرسوم خاك(
ورزي نشـان داد کـه    هاي مختلـف خـاك   مقایسه میانگین روش

سمپاشـی در   روز پـس از  15هـا   درصد کاهش تـراکم باریـک بـرگ   
ورزي بـه ترتیـب    خـاك ورزي مرسوم، حفاظتی و بـی  تیمارهاي خاك

روز پــس از سمپاشــی در    30درصــد و در  57/7و  055/9، 31/29
ورزي بـه ترتیـب    خـاك ورزي مرسوم، حفاظتی و بـی  هاي خاك تیمار

 ).1کلش(درصد بود  6/19و  055/19، 63/30
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 هاي مختلف به تفکیک گونه در زمان) در مترمربعبوته (برگ  هرز باریکهاي تراکم علف -2جدول
Table 2- Narrow-leaf weed density (plants.m-2) at different times separated by species 

 نام
هرز علف  

Weed name 

ورزي خاكبی  
No tillage 

ورزي خاكکم   
Minimum tillage 

ورزي مرسوم خاك   
Conventional tillage 

 اولیه
Primary 

 روز 15
پس از 
 سمپاشی
15 days 

after 
spraying 

 روز 30
پس از 
 سمپاشی
30 days 

after 
spraying 

 اولیه 
Primary 

 روز 15
پس از 
 سمپاشی
15 days 

after 
spraying 

 روز 30
پس از 
 سمپاشی
30 days 

after 
spraying 

 اولیه 
Primary 

 روز 15
پس از 
 سمپاشی
15 days 

after 
spraying 

 روز 30
از  پس

 سمپاشی
30 days 

after 
spraying 

 پنجه مرغی
Cynodon 

dactylon L. 
(Pcrs.) 

2.4a 3.1a 2.26a  2.0a 0.2a 1.7b  1.4b 1.75a 1.95a 

 ارزن وحشی
Setaria spp. 

6.05a 5.7 a 4.86a  5a 4.9a 3.92a  4.5a 2.35a 2.32a 

 سوروف
Echinochloa 
crus gali L. 

6.95a 5.4a 4.9a  6.75a 5.85a 4.95a  6.0a 4.07a 3.77a 

 .داري با یکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی پنجدر سطح احتمال  FLSD، بر اساس آزمون یک حرف مشترك هستندحداقل هر ستون که داراي  ي دراعداد
The numbers in each column that have at least one similar letter, don’t have significant difference at 5% level based on FLSD test. 

 
ورزي  کش انـوك در خـاك   یی علفآدهد کاراین نتایج نشان می

) ورزي خـاك ورزي و بـی  خاكکم(هاي حفاظتی مرسوم بیش از روش
کـش   دلیل این امر احتماالً به علت جذب بخشـی از علـف  . بوده است

هـاي حفـاظتی و جلـوگیري از تمـاس     توسط کاه و کلش در سیسـتم 
نتـایج  . باشدها میکش در این سیستم هرز با علفهايخشی از علفب

هـاي  نشـان داد اثـر روش   )Madandoos et al., 2009( تحقیقـات 
دار بـود و  هـرز معنـی  هـاي  ورزي بر مجموع تعداد علـف  مختلف خاك

روز  30اولیه و (برداري هرز در هر دو مرحله نمونه بیشترین تعداد علف
هـاي   ورزي بـود و تیمـار   به تیمار بدون خاك متعلق) پس از سمپاشی

هاي بعـدي آمـاري قـرار    ورزي مرسوم در گروه ورزي و خاك خاكکم
هاي کشاورزي حفاظتی کـه بقایـاي فصـل     عموماً در سیستم. گرفتند

کش مصـرفی  د، بخش زیادي از علفنمان قبل بر روي زمین باقی می
انـد   بقایا سبز شدهالي ههرزي که در البهاي جذب بقایا گشته و علف
 Chauhan(مانند  کش قرار گرفتن مصون میگاهاً از در معرض علف

& Abugho, 2012 .(ورزي  جایی که در روش خـاك در مقابل، از آن
مرسوم، سطح خاك عاري از بقایـاي گیاهـان فصـل گذشـته اسـت،      

بیشـتر در معـرض   کش را نداشته و قابلیت فرار از علفهرز  هاي علف
گیرند، این امر موجب جذب بیشتر  کش قرار میبا علف تماس مستقیم

هـاي کشـاورزي    هاي هرز در مقایسـه بـا سیسـتم    کش در علف علف
ـ    حفاظتی می خـود موجـب کـاهش بیشـتر تـراکم       هشود کـه بـه نوب

اما با این وجود، حضـور  . گردد ورزي مرسوم می هرز در خاكهاي علف
ورزي شـرایط   كخـا ورزي و بـی  خـاك بقایاي گیاهی در دو روش کم

تري از نظر حاصلخیزي، رطوبت و میزان مواد آلی خاك براي مناسب
تواند موجب افزایش عملکرد وش نسـبت   آورند که می پنبه فراهم می

-بـی (ورزي حفاظتی  هاي خاك در سیستم. ورزي مرسوم شود به خاك
 )ورزي خاكورزي و کم خاك

اه قبلـی  پسماندهاي گیاهان زراعی و پوشش حاصل از کاشت گی
داري بر رفتار توانند اثرات معنی بر روي سطح خاك وجود دارند که می

مقایسه  ).Tesdale et al., 2003(ها داشته باشند  کش و فعالیت علف
دار بین سـطوح   کش، اختالف معنی هاي مختلف علف میانگین غلظت

). 2جدول(برگ تأیید کرد  هرز باریکهاي این فاکتور را بر تراکم علف
روز از  30بعـد از   هرز مرغ و ارزن وحشی شترین کاهش تراکم علفبی

گرم انـوك در هکتـار بـه     20سمپاشی نسبت به تراکم اولیه در تیمار 
بیشترین کـاهش تـراکم   . درصد مشاهده شد 69/74و  80/54ترتیب 

گرم انوك در  20برگ سوروف نیز تحت تأثیر غلظت  هرز باریک علف
گرم انوك  دهرین آن تحت تأثیر غلظت و کمت) درصد 28/62(  هکتار

کش انـوك بـه    علف). 3 جدول(دست آمد ه ب) درصد 92/7(در هکتار 
هرز ارزن وحشی بیشترین تأثیر را داشت و  همراه سیتوگیت، روي علف

 . برگ شد هرز باریکهاي باعث کنترل بهتر این گونه از علف
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 هاي مختلف کنترل به تفکیک گونه در روش) بوته در مترمربع(برگ  کهرز باریهاي مقایسه میانگین تراکم علف - 3جدول 
Table 3- Mean Comparisons of narrow-leaf weed density (plants.m-2) at different types of control methods 

separated by species  
هرز نام علف  

Weed name 
 عدم کنترل 

No control 
 وجین

Weeding 
 در هکتار گرم انوك 20

20 g.ha-1 Envoke 
 گرم انوك در هکتار 15

15 g.ha-1 Envoke 
 گرم انوك درهکتار 10

10 g.ha-1 Envoke 

 پنجه مرغی
Cynodon dactylon 

L. (Pcrs.) 

 اولیه
Primary 

2.06ab 1.19b 1.04a 2.05a 1.01b 

 روز پس از 15
 سمپاشی

15 days after 
spraying 

2.01a 0.01b 0.66ab 1.38a 1.0a 

روز پس از  30
 سمپاشی

30 days after 
spraying 

2.95a 0.0b 0.47a 1.01a 0.61a 

 ارزن وحشی
Setaria spp. 

 اولیه
Primary 

4.35a 1.85b 4.15a 3.0a 2.13a 

 روز پس از 15
 سمپاشی

15 days after 
spraying 

5.02a 0.06b 2.1a 2.36a 2.11a 

روز پس از  30
 سمپاشی

30 days after 
spraying 

6.32a 0.04c 1.05b 1.94a 1.0b 

 سوروف
Echinochloa crus-

gali L. 

  
 اولیه     

Primary 
5.78a 1.86c 5.32a 4.69bc 5.05bc 

 روز پس از 15
 سمپاشی

15 days after 
spraying 

6.06a 0.01c 3.0b 3.63b 5.0b 

روز پس از  30
 سمپاشی

30 days after 
spraying 

6.67a 0.0d 2.01c 2.46bc 4.65b 

 .داري با یکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی پنجدر سطح احتمال  FLSD، بر اساس آزمون یک حرف مشترك هستندحداقل هر ستون که داراي  ي دراعداد
The numbers in each column that have at least one similar letter, don’t have significant difference at 5% level based on FLSD test. 

 و 2جدول ( درصد نشان داد 6/91و  1/93برگ به ترتیب  هرز باریکهاي روز پس از سمپاشی، بیشترین تأثیر را در کاهش تراکم علف 30و  15، تیمار وجین در 2مطابق شکل  
 ). 2 شکل

 

کـش انـوك بـراي     نتایج سایر محققین نیز بیانگر توانـایی علـف  
 اویارســالم بـرگ مخصوصـاً   هـرز باریــک يهـا  کـاهش تـراکم علــف  

)Cyperus escuentus L.( در شاهد  .باشد ها می برگو برخی از پهن
هاي پنبـه غالبیـت پیـدا     هرز بر بوتههاي هرز، علف بدون کنترل علف

برگ باال  هرز باریکهاي کردند و در نتیجه در این تیمارها تراکم علف
نبـه شـدند و در تیمارهـاي    پ بوده و به تبع آن موجب کاهش عملکرد

و تـراکم  ) گـرم انـوك در هکتـار    20و  15دز (کش انوك  داراي علف
برگ بعد از سم پاشی نسبت  هرز باریکهاي علفدرصد کاهش تراکم 

کش خاصیت سیستمیک داشته  تر بود، چون این علفبه قبل از آن کم

 جدول(و عالوه بر آن ماده افزودنی سیتوگیت تأثیر آن را افزایش داد 
 ).2 و شکل 2

 

  برگهرز پهن هاي درصد کاهش تراکم علف
-هاي شود تراکم اولیه علف مالحظه می 4طور که در جدولهمان
 Acroptilon repens( هاي سلمک، تلخه بیـان  برگ گونه هرز پهن

L.(ورزي  خـاك ورزي و کـم  خـاك ، تاج خروس و خارشتر در روش بی
ــاك ــر از خ ــود کمت ــوم ب ــه  درصــد تغ. ورزي مرس ــراکم اولی ــرات ت یی

ورزي مرسوم،  ورزي نسبت به خاك خاكبرگ در بی هرز پهن هاي علف
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 ).4جدول (نشان داد درصد کاهش  21/47ورزي  خاكدرصد کاهش و در شرایط کم 47/65

  
 روز پس از سمپاشی 30 و )الف( روز پس از سمپاشی 15برگ در  هرز باریکهاي ورزي بر کاهش تراکم علف هاي مختلف خاك ثیر روشأت -1شکل

)ب(  
Fig. 1- Effect of different tillage methods on narrow-leaf weed density at 15 days after spraying (a) and 30 days after spraying 

(b) 
 

  
روز پس از  30 و )الف( مپاشیروز پس از س 15برگ در  هرز باریکهاي هرز بر کاهش تراکم علف هاي مختلف کنترل علف تأثیر روش - 2شکل 

 )ب(سمپاشی
Fig. 2- The effect of different methods of weed control on narrow-leaf weed density reduction at 15 days after 

spraying (a) and  30 days after spraying (b) 
 

مقدار بقایاي گیاهی موجود در سـطح خـاك از   عمق دفن بذور و 
در  هـا از خـاك، مخصوصـاً    امل مؤثر در تسریع خروج جوانـه جمله عو

کـه ایـن گونـه از    با توجـه بـه ایـن    .باشد برگ می هرز پهن هاي علف
زنـی   داراي بذور ریزي بوده و براي جوانـه ) ها پهنبرگ(هرز هاي علف

ورزي حضور کاه  خاكورزي و بی خاكنیازمند نور هستند، در روش کم
ل قبلی مانع از رسیدن نور به این بـذور  و کلش حاصل بقایاي محصو

-جا که در روش کـم از آن. یابد ها کاهش می زنی آن شوند و جوانه می
درصد از بقایاي گیـاهی در سـطح خـاك بـاقی      30ورزي حدود  خاك

درصد از کاه و کلش با  70ورزي،  خاكمانند و نسبت به روش بی می
یشتر در معرض نـور  هرز بهاي خاك مخلوط شدند، بنابراین بذور علف

ورزي نیـز   خـاك ها نسبت بـه روش بـی   زنی آن گیرند و جوانه قرار می
نیز گزارش کردند که تـراکم   .)et al., Swanton 2000(بیشتر است 
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هاي  خاك در سیستم هرز تاج خروس و سلمک در بانک بذر بذور علف
تخمـین زده  ورزي حفـاظتی   بیشتراز خاك ورزي مرسوم مختلف خاك

علــت کــاهش جمعیــت ) Williams Froud et al., 1988(. شـد 
-ورزي و کـم  خـاك بـرگ دولپـه را در سـامانه بـی     هرز پهنهاي علف
ورزي مرسوم، عدم انجـام شـخم کامـل و     ورزي نسبت به خاك خاك

برگ با توجه بـه   هرز پهنهايعلف. کردندحضور کاه و کلش گزارش 
ت بیشـتري  شان در خروج از زیر کاه و کلـش بـا مشـکال   شکل برگ

هـاي حفـاظتی   ها مواجه بوده و لـذا در سیسـتم  برگنسبت به باریک
   .تراکم کمتري خواهند داشت

 
 هابه تفکیک گونه) مترمربع(برگ  هرز پهنهاي مقایسه میانگین تراکم علف - 4 جدول

Table 4- Mean Comparisons of broadleaf weeds density (square meters) separated by species 
ورزي مرسوم خاك  

Conventional tillage 
ورزي کم خاك  

Minimum tillage 
ورزي بی خاك  

No tillage  

روز  30
پس از 
 سمپاشی
30 days 

after 
spraying 

روز  15
 پس از

  سمپاشی
15 days 

after 
spraying 

قبل (اولیه 
 )سمپاشی

Primary 
(Before 

spraying) 

روز  30
پس از 
 سمپاشی
30 days 

after 
spraying 

روز  15
 پس از

  سمپاشی
15 days 

after 
spraying 

قبل (اولیه 
 )سمپاشی

Primary 
(Before 

spraying) 

روز  30
پس از 
 سمپاشی
30 days 

after 
spraying 

روز  15
 پس از

  سمپاشی
15 days 

after 
spraying 

قبل (اولیه 
 )سمپاشی

Primary 
(Before 

spraying) 

هرز نام علف  
Weed name 

4a 4.55a 5.1a 3.7a 4a 4.02a 1.5b 1.75b 1.95b 
 سلمک

Chenopodium 
album L. 

2.25a 2.35a 2.75a 1.55a 1.75a 2.3a 1.5a 1.55a 1.35a 

 تلخه بیان
Acroptilon 
repens D.C. 

 

2.4a 4.4a 6.35a 0.55b 0.55b 0.65b 1.4b 1.4b 1.5b 
 خارشتر

Alhagi alhagi 
Fisch. 

2.99a 3.00a 4.05a 1.6a 1.55a 2.3a 0.7a 1.05a 1.5a 
 تاج خروس

Amaranthus 
sp. 

 .داري با یکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی پنجدر سطح احتمال  FLSD، بر اساس آزمون یک حرف مشترك هستندحداقل هر ستون که داراي  ي دراعداد
The numbers in each column that have at least one similar letter, don’t have significant difference at 5% level based on FLSD test. 

 
ورزي مرسوم  هرز موجود در سیستم خاكهاي تفاوت در فلور علف

هرز سلمه تره، تاج  ورزي را تأیید کردند و بیان داشتند علف خاكو بی
ورزي مرسوم  در خاك ).Convolvulus sepium L( و پیچک خروس

بـرگ در روش بـدون    هرز باریـک هاي و علفورزي  خاكنسبت به بی
هاي  بیشترین درصد کاهش تراکم علف .ورزي بیشتر مشاهده شد خاك

کـه   ایـن  ورزي مرسوم مشاهده شـد، بـا وجـود    برگ در خاك هرز پهن
-ي مرسـوم بیشـتر از کـم   زهـرزدر خـاکور  هـاي  تراکم اولیه این علف

هـا در  آناما کاهش تـراکم  ) 3جدول(ورزي بود  خاكورزي و بی خاك
دل و همکـــاران خــرم ). 3شــکل  (کشــت مرســوم بیشــتر بــود     

)Khorramdel et al., 2009 (ــأثیر روش ــز در بررســی ت هــاي  نی
ذرت  ههرز مزرعـ هاي مدیریتی مختلف بر تراکم، ترکیب و تنوع علف
هـرز در سیسـتم   هـاي  دریافتند که کمترین تراکم و وزن خشک علف

هرز و هاي این امر را دفن علفها دلیل آن. دست آمده شخم مرسوم ب
البته . ها توسط شخم سنگین دانستندهاي حساس آن نابودي مریستم

هرز متعلق بـه  هاي ترکیب علف هاین محققین، بخش عمد هدر مطالع
هرز در سیسـتم  هاي برگ بود و لذا کنترل عمومی علف هاي پهن گونه
بـرآورد   هاي حفـاظتی بیشـتر   ورزي مرسوم در مقایسه با سیستم خاك

 .شد
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 روز پس از سمپاشی 30 و) الف( روز پس از سمپاشی15 برگ در هرز پهنهاي ورزي بر کاهش تراکم علف هاي مختلف خاك تأثیر روش -3شکل

)ب(  
Fig. 3- Effect of different tillage methods on weed density in a broadleaf leaves at 15 days after spraying (a) and  

30 days after spraying (b) 
 

برگ به تفکیـک گونـه    هرز پهنهاي مقایسه میانگین تراکم علف
 4هـرز در جـدول   هـاي  هاي مختلـف کنتـرل علـف    تحت تأثیر روش

هرز سلمک، تلخـه   هاي بیشترین کاهش تراکم علف. شود مشاهده می
روز بعـد از سمپاشـی    Fisch Alhagi alhagi (30(.بیان و خارشـتر  

گـرم انـوك در هکتـار بـه همـراه       20ت به تراکم اولیه، در تیمار نسب
درصـد مشـاهده شـد و     96/75و  1/38، 18/38سیتوگیت به ترتیـب  

). 4جـدول  (تیمار وجین بر خالف تصور در رتبه بعـدي قـرار گرفـت    
گرم انوك در هکتـار بـه    15و ده (کش انوك  هاي پایین علف غلظت

هرز سلمک شد امـا   مطلوب علف باعث کنترل نسبتاً) همراه سیتوگیت
گرم انوك به  دهغلظت . هرز تلخه بیان مناسب نبود براي کنترل علف

). 4جدول (برگ خارشتر تأثیر نگذاشت  هرز پهن هیچ عنوان روي علف
کش انوك روي خارشـتر،   یکی از دالیل عدم تأثیر غلظت پایین علف

ي اسـتفاده از  زمان سمپاشی بود، چون زمانی که شرایط گیاه پنبه برا
هرز خارشـتر بسـیار رشـد کـرده و از دوره      کش فراهم شد، علف علف

هرز نسبت به  رشد زودتر علف. هرز خارج شده بود بحرانی کنترل علف
هرز را براي رقابت با گیاه زراعی افزایش  محصول بهاره، توانایی علف

هاي  سب کنترل نشوند، استفاده از دزاهرز در زمان من دهد، اگر علف می
 Karlen et(هرز ندارد  کش، تأثیر مطلوبی در کنترل علف پایین علف

al., 1994 .(کش موجب کـاهش اثربخشـی آن    خیر علفآکاربرد با ت
 هاي پس رویشـی غیـر مـداوم در    کش شود و علف هرز می روي علف

تواننـد اثـر کـافی در    در زمان مناسب استفاده نشوند نمـی که صورتی
 ,.Franke et al( هرز رشد یافته داشته باشند هاي علف کنترل گیاهچه

هرز تاج خـروس بـه ترتیـب، در     بیشترین کاهش تراکم علف ).2001
) درصد 55/51(گرم انوك در هکتار  20 و) درصد 27/89(تیمار وجین 
رسـد کـه   با توجه به سایر مطالعه به نظر می .)5جدول (مشاهده شد 

ها با  برگ، به کنترل آنهرز پهنهاي هاي مختلف علف حساسیت گونه
 Sorghum)کـه گنـدمک   وجین دستی بسیار متنوع است، به طوري

halepense (L.) pers.)  42و سلمک در مراحل اولیه رشد به ترتیب 
 .ددرصد به وسیله وجین دستی کنترل شدن 100و 

برگ نشان داد که تیمار  هرز پهن هاي مقایسه میانگین تراکم علف
روز  30و  15برگ در  هرز پهن را در کنترل علفوجین بیشترین تأثیر 

هرز باعث حذف رقابت هاي وجین دستی علف. پس از سمپاشی داشت
هرز و پنبه در مراحل حساس رشدي پنبه شـد و تـراکم   هاي بین علف

بـین سـطوح مختلـف    . هرز را در مراحل بعـدي کـاهش داد  هاي علف
درصـد   69/37گرم انـوك در هکتـار، بـا     20کش، تیمار  غلظت علف

روز از  30هـرز بعـد از گذشـت    هـاي  بیشترین تأثیر را در کنترل علف
کـاربرد  . هـرز نشـان داد  هـاي  سمپاشی نسبت به تـراکم اولیـه علـف   

هـرز  هـاي  تر علـف کش موجب کنترل مطلوب هاي باالتر علف غلظت
 .ها را کاهش داد شده و تراکم آن
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 هرز هاي مختلف کنترل علف به تفکیک گونه تحت تأثیر روش) در مترمربع(برگ  نهرز پههاي مقایسه میانگین تراکم علف -5جدول
Table 5- Mean Comparisons of broad-leaf weed density (plants.m-2) under different types of weed control methods 

separated by species  
 عدم کنترل

No 
control 

 وجین
Weeding 

در هکتار گرم  20
 نوكا

20 g.ha-1 Envoke 

در هکتار گرم  15
 انوك

15 g.ha-1 Envoke 

در هکتار گرم  10
  انوك

10 g.ha-1 Envoke 
 

هرز علف گونه  
Weed species 

5.33a 2.66b 5.16a 3.33a 4.1ab اولیه 
Primary 

 سلمک
Chenopodium album 

L. 

5.66a 0.583c 4.83ab 2.83ab 4.4b 
 سمپاشی پس از روز 15

15 days after 
spraying 

5.66a 0.5c 3.91ab 2.33bc 3b 
 روز پس ازسمپاشی 30

30 days after 
spraying 

2.91a 1.58b 2.33a 1.83a 2a اولیه 
Primary 

 تلخه بیان
Acroptilon repens 

L. 
 

3.8a 0.66c 2.08a 1.66ab 1.1ab 
 سمپاشی پس از روز 15

15 days after 
spraying 

3.25a 0.16c 1.91ab 1.66ab 1.83b 
 روز پس ازسمپاشی 30

30 days after 
spraying 

4.16a 5.1c 2.08bc 3.3ab 3.08a اولیه 
Primary 

 خارشتر
Alhagi alhagi 

4.33a 0c 0.66c 2.75a 2.83b 
 سمپاشی پس از روز 15

15 days after 
spraying 

3.5a 1c 0.5c 2.61a 3.08a 
 روز پس ازسمپاشی 30

30 days after 
spraying 

4.25a 2.33a 2.58ab 2.83ab 2.75ab اولیه 
Primary 

 تاج خروس
Amaranthus sp. 

 
 

4.75a 0.75c 1.58b 2.25b 2.083b 

 سمپاشی پس از روز 15
15 days after 

spraying 
 روز پس ازسمپاشی 30

30 days after 
spraying 

5.85a 0.25c 1.25bc 2.08b 2.33b 

 .داري با یکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی پنجدر سطح احتمال  FLSD ، بر اساس آزمونیک حرف مشترك هستندحداقل تون که داراي هر س ي دراعداد
The numbers in each column that have at least one similar letter, don’t have significant difference at 5% level based on FLSD test. 

 
  پنبهعملکرد 

ورزي از نظر عملکرد وش، اخـتالف   هاي مختلف خاك در سیستم
ورزي  خـاك  بیشترین عملکرد مربوط بـه کـم   .داري وجود داشت معنی

ورزي  و کمترین آن، مربوط بـه خـاك  ) کیلوگرم در هکتار 09/7551(
کم بودن تـراکم  ). 6 جدول(بود ) کیلوگرم در هکتار 1/5792(مرسوم 

ورزي نسـبت بـه    خـاك ورزي و بـی  اكخـ هرز در روش کـم  هاي علف
ورزي مرسوم در طی فصل رشد، کاهش رقابت و افزایش فضاي  خاك

مورد نیاز براي رشد گیاه زراعی پنبه، عواملی بودنـد کـه در افـزایش    

ورزي مرسوم مؤثر واقع  ورزي نسبت به خاك عملکرد دو سیستم خاك
 علت که تندداش بیان) Wright et al., 2007(رایت و همکاران  .شدند

 بـا  مقایسـه  در ورزي خـاك  کـم  هاي در سیستم پنبه عملکرد افزایش

قابلیـت   هـرز بـا پنبـه و    هـاي  رقابت کمتـر علـف   مرسوم، ورزي خاك
 Wright et(باشد می خاك سطح در نیترات و فسفر به بیشتر دسترسی

al., 2007(.  
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روز پس از  30 و) الف( روز پس از سمپاشی 15برگ در  هرز پهنهاي ش تراکم علفهرز بر کاههاي هاي مختلف کنترل علف تأثیر روش -4شکل

  )ب( سمپاشی
Fig. 4- The effect of different methods of weed control on broad leaves weed density at 15 days after spraying (a) 

and 30 days after spraying (b) 
  

  هرزورزي و کنترل علف هاي مختلف خاك لکرد پنبه تحت تأثیر روشمقایسه میانگین عم - 6جدول 
Table 6- Mean Comparisons of cotton yield under different cultivation and weed control Methods  

)کیلوگرم در هکتار( عملکرد   
Yield (kg.ha-1) 

ورزي روش خاك  
Soil cultivation methods 

 

5792.1c رسومورزي م خاك  
Conventional tillage 

7170.3b ورزي خاكبی  
No tillage 

7551.09a ورزي خاكکم  
Minimum tillage 

101.96 LSD (0.05) 

6051.8d 10 گرم انوك 
10 g.ha-1 Envoke 

6982.5c 15 گرم انوك  
15 g.ha-1 Envoke 

7101.12b  20 گرم انوك  
20 g.ha-1 Envoke 

7504.98a وجین 
Weeding 

5968.75e عدم کنترل 
No control 

97.57 LSD (0.05) 
  .داري با یکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی پنجدر سطح احتمال  FLSD، بر اساس آزمون یک حرف مشترك هستندحداقل هر ستون که داراي  ي دراعداد

The numbers in each column that have at least one similar letter, don’t have significant difference at 5% level based on FLSD test. 
 

بیشـترین  . دار بـود  هـرز بـر عملکـرد پنبـه معنـی      اثر کنترل علف
و ) کیلـوگرم در هکتـار   98/7504(عملکرد، مربوط بـه تیمـار وجـین    

 75/5968(هـرز  هـاي  کمترین عملکرد در تیمـار عـدم کنتـرل علـف    
ــار  ــوگرم در هکت ــد  ) کیل ــاهده ش ــدول (مش ــراکم  ). 6ج ــاهش ت ک
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هرز در تیمار وجین دستی، باعث کاهش رقابت بر سر آب و  هاي علف
 5و  3مطـابق جـدول   . هـرز و گیـاه پنبـه شـد     مواد غذایی بین علف
در طی فصل رشد ) باریک و پهن برگ(هرز هاي بیشترین تراکم علف

هـرز بـود و تیمـار عـدم کنتـرل در       مربوط به تیمار عدم کنترل علف
دلیـل  . درصد کاهش عملکـرد داشـت   73/25یمار وجین، مقایسه با ت

یـد آن اسـت کـه بـا ورود     ؤهرز مهاي کاهش عملکرد در حضور علف
اندازي و افزایش ارتفاع ناشی از رقابت و به هرز به دلیل سایههاي علف

تبع آن رشد رویشی بیشتر، مواد فتوسنتزي به بخش رویشی هـدایت  
ی کـاهش خواهـد یافـت    شده، سهم بخش زایشی در چنـین شـرایط  

)Zand et al., 2007 .( ك نسبت هکتار انوگرم در  20عملکرد در دز
درصد افـزایش داشـت کـه    94/15هرز، هاي به تیمار عدم کنترل علف

درصـد کـاهش تـراکم     42/50تـوان بـه    این افزایش عملکرد را مـی 
 .گرم انوك در هکتار مرتبط دانست 20هرز با استفاده از هاي علف

 
 

  گیرينتیجه
-کم(ورزي حفاظتی  توان نتیجه گرفت که خاك طور کلی میه ب 
بـه ترتیـب   ورزي مرسوم،  نسبت به خاك) ورزي خاكورزي و بی خاك

بـرگ و کـاهش تـراکم     هـرز باریـک   هـاي  باعث افزایش تراکم علـف 
هـرز   هاي ورزي علف در روش بدون خاك. برگ شد هرز پهن هاي علف

هـرز چندسـاله و هـم     هاي م علفورزي ه خاكچندساله، در روش کم
ورزي مرسـوم بیشـتر    سـاله و در نهایـت در خـاك    هرز یـک  هاي علف

بیشـترین کـاهش تــراکم   . سـاله مشـاهده شـد    هـرز یـک   هـاي  علـف 
 20در مزرعه پنبه، تحت تـأثیر دز  ) برگباریک و پهن(هرز  هاي علف

ورزي مرسوم مشاهده  گرم انوك در هکتار به همراه سیتوگیت در خاك
بیشترین عملکرد . ورزي حفاظتی در رتبه بعدي قرار گرفت و خاكشد 

هرز مشاهده شد  هاي ورزي به همراه وجین علف خاكپنبه در تیمار کم
هاي بعدي قرار  ورزي مرسوم در رتبه ورزي و خاك و روش بدون خاك

 .گرفتند
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