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 چكيده

تحقیقي در سال  ،رویشي بر کنترل علف هاي هرز پنبه بمن ور ارزیابي اثرات کود اولیه نیتروژن و علفکش پس

در گرگان انجام پذیرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در غالب طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفي در چهار  4258

شامل چهار سطح استفاده زود هنگام از مخلوط  ،تکرار و دو عامل اجرا شد. عامل اول مدیریت علفهاي هرز

در مرحله اولیه رشد گیاهچه پنبه و استفاده دیرهنگام از آن و تیمار  Methazole + Envocپس رویشي   علفکش

وجین دستي زود هنگام و دیرهنگام در فصل رشد و عامل دوم شامل چهار سطح کود اولیه اوره در مقادیر صفر، 

د. درصد مقدار توصیه شده بود. رقم مورد استفاده در این تحقیق رقم تجاري پنبه سایکرا بو 415و  455، 15

 نتایج آزمایش نشان داد که وجین و مصرف دیر هنگام علفکش در مقایسه با سایر سطوح مدیریت کنترل

و یک  (W1) علف هاي هرز باالترین مقدار وزن خشک علف هاي هرز ده روز پس از اعمال کنترل علف هاي هرز

عه با افزایش میزان توصیه کودي را دارا بود. در این مطال (W2) ماه پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز

افزوده و از میزان  W1))اولیه اوره بر وزن خشک علف هاي هرز ده روز بعد از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

در سطوح مختلف توصیه   (W2)وزن خشک علف هاي هرز یک ماه  پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

وش در سطوح عامل مدیریت کنترل علف هاي هرز، در تیمار کنترل زود  کودي کاسته شد.  بیشترین عملکرد کل

کیلوگرم در   2248و  2252هاي  و وجین به ترتیب به میزانMethazole + Envoc هنگام با استفاده از علفکش 

کیلوگرم در هکتار( بدست  2528درصد توصیه کودي اولیه اوره ) 15هکتار و در سطوح عامل کود اولیه، توسط

درصد کود اولیه در اول فصل زراعي بیشترین عملکرد کل  15م با مصرفأد. کنترل زود هنگام علفهاي هرز توآم

کیلوگرم در هکتار( تولید نمود. در این تحقیق باالترین همبستگي مثبت و  1251وش را در مجموع دو چین )

عملکرد کل با تعداد قوزه در گیاه بدست  معني دار عملکرد چین اول با اجزاي عملکرد با تعداد قوزه در گیاه و در
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 مقدمه

یکي از مهمتارین   (.Gossypium hirsutum L) پنبه

و با ارزش ترین محصوالت کشااورزي اسات کاه در    

شود و اقتصاد  بیش از یکصد کشور جهان کاشته مي

تعدادي از کشورها در آسیا و آفریقا به این محصاول  

اهمیاات اقتصااادي و  . ایاان محصااولمتکااي اساات

موقعیت کشاورزي و تجاري خاصي در جهاان یافتاه   

 سافید داده اناد    که به آن نام طاالي  است، تا جایي

 (. 4212، و واقفي )مرعشي

خصوصیت منحصر به فرد الیاف پنبه موجب گردیده  

 تا پنبه به عنوان مهمترین نبات لیفي شناخته شاود.  

هاي بسایار قادیم    پنبه گیاهي است که بشر از زمان

به کشت آن پرداختاه اسات و اناواع وحشاي آن در     

 تمااام مناااطق گاارم قاااره هاااي دنیااا وجااود دارد    

(. پنبه هاي زراعاي همگاي   4212، و واقفي)مرعشي 

، قبیلاه  Malvaceaeمتعلق باه چهاار گوناه از تیاره     

Gossipeae  و جنسGossypium .مي باشد  

اساتان   مهمترین علف هاي هرز مهم زراعت پنباه در 

 :گلستان عبارتند از

 ، (.Amaranthus retroflexus L)تاااج خااروس   

 ،  (.Chenopodium album  L)سااالمه تاااره  

، (.Polygonum persicaris L)علااف هفاات بنااد  

 ، (.Capsella bursa-pastoris L)کیسااه کشاایش 

  ،(Abutilon theophrasti)گاااااااو پنبااااااه  

  ،(Malva neglecta)پنیاااااااااااااارک 

  ،(.Portulaca oleracea  L)خرفاااه )پاااروین( 

 ، (.Tribulus terrestris L)خااااار خسااااک  

 ، (.Xanthium strunmarium L)تاااااااوق 

، (.Convolvulus arvensis L)پیچااک صااحرایي 

 ، (.Solanum  nigrum L)تااااجریز ي سااایاه  

 ، (.Cyperus rotandus L)اویااار سااالم باانفش   

 ،(.Alopecurus myosuroides L)دم روباهي باریک 

 ،(.Cynodon dactylon L)مااااااااار  

 ،(.Digitaria sanguinalis L) پنجاااه مرغاااي 

 ،  (.Paspalum dilatatum L)پاساااااپالم

، (.Paspalum distichum L)بندواش ) سگ واش ( 

 ، (.Phalaris minor Retz)علااااف خااااوني  

 ، (.Sorghum halepense L)قیاااااااااق 

 و (.Heliotropium europaeum L)آفتااب پرسات   

 .(.Chrozophora tinctoria L)گوش بره 

اهمیت علف هرز وابسته به هزینه هاي کنترل، 

اثرات رقابتي و کاهش راندمان برداشت و کیفیت 

الیاف تولیدي در زراعت پنبه دارد. گاهي اوقات نیز 

اهمیت علف هاي هرز بستگي به میزبانیت آنها براي 

حشرات آفت، نماتدها و بیماري هاي گیاهي دارد. 

منطقه جغرافیائي و حتي بین انواع خاک ها در هر 

در یک منطقه حضور و میزان وقوع علف هاي هرز 

 . (Ridgeway et al., 1984)بسیار گسترده مي باشد 

عالوه بر کااهش عملکارد پنباه از طریاق رقابات یاا       

آللوپاتیک، تداخل علف هاي هرز در هنگام برداشات  

اف نیز باعث کاهش راندمان برداشات و کیفیات الیا   

 تولیدي مي شود.   

از جمله روش هاي کنترل علف هاي هرز مي توان 

 به کنترل زراعي علف هاي هرز، سیستم هاي

خاک ورزي، کنترل زیستي علف هاي هرز در پنبه و 

علفکش ها اشاره نمود. نیتروژن مي تواند بیشتر از 

هر عنصر غذایي باعث افزایش یا کاهش محصول 

نیتروژنه در زراعت پنبه پنبه شود. توصیه کود 

بستگي به بافت خاک، کشت قبلي، بارندگي آبیاري 

و تجربه کشاورز دارد.  بدون داشتن اطالعات در 

خصوص مزرعه و عملیات مدیریتي اعمال شده، 

توصیه کودي جهت نیتروژن بسیار مشکل خواهد 

 بود.

تحقیقات در مورد زمان مصرف کودهاي نیتروژنه در 

% از مواد غذایي مورد 49ست که پنبه نشان داده ا

برگي شدن،  1نیاز پنبه از مرحله کاشت تا مرحله 

برگي شدن تا تشکیل گل و  1درصد از مرحله  15

درصد دیگر از مواد غذایي در مرحله بعدي  25

جذب مي شود. بنابراین پنبه از شروع ماه دوم و در 

ماه سوم دورۀ رشد به نیتروژن بیشتري نیاز دارد، به 

ي که در ماه اول به علت سیستم ریشه دهي طور
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نیاز  درصد از کل نیتروژن مورد 49ضعیف، تنها 

خود را برداشت مي کند. از آنجایي که حاللیت 

کودهاي نیتروژنه بسیار زیاد است به همین دلیل 

هنگام مصرف در مزارع مي بایست مقدار مصرف را 

مراعات کرد، به گونه اي که آبشویي زیاد کود 

ني به همراه نداشته باشد. به عبارت دیگر چندا

مصرف این کودها به صورت تقسیط و در چند نوبت 

توصیه مي شود. مطالعات انجام شده نشان داد که 

زمان کاشت  9/4تقسیط ) 9تفاوت معني داري بین 

زمان  2/4برگي( و سه تقسیط ) 1تا  1مرحله  9/4و

ل مرحله قب 2/4برگي و  1تا  1مرحله  2/4کاشت، 

از ظهور گل( وجود ندارد. با این حال اعمال سه 

تقسیط به لحاظ حفظ محیط زیست و شستشوي 

تقسیط  9کمتر نیتروژن بهتر است. اما در مقایسه با 

به کارگر بیشتر و هزینه زیادتر نیاز دارد. مسئله مهم 

در مصرف کود سرک آبیاري مزرعه بالفاصله بعد از 

(. 4251ان، کود پاشي است )ضیائیان و همکار

کاربرد مستقیم علفکش هاي پس رویشي نیازمند 

وجود اختالف ارتفاع بین بوته هاي پنبه و علف هاي 

باشد. علف هاي هرز ممکن است بیشتر از  هرز مي

پنبه به مصرف کود اولیه واکنش نشان دهند و رشد 

و افزایش ارتفاع علف هاي هرز باعث افزایش کارایي 

 علفکش ها شود.  

ثر مؤهاي  توسعه روشاجراي این طرح،  هدف از

هاي  تحریک رشد علف، هاي هرز پنبه کنترل علف

و  اولیههرز در ابتداي فصل رشد با استفاده از کود 

تعیین بهترین زمان و  کنترل پس رویشي بهتر

 مي باشد.  استفاده از علفکش
 

 مواد و روش ها

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه 

تکرار در ایستگاه  1کامل تصادفي در  بلوک هاي

تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان اجرا شد. عامل اول 

هاي هرز که  سطح مدیریت علف 1شامل  (A)عامل

 شامل: 

  استفاده زودهنگام از مخلوط علفکشMethazole 

+ Envoc در مرحله اولیه رشد گیاهچه پنبه 

 سانتیمتر( 45الي   2)ارتفاع بوته هاي پنبه  

  استفاده دیرهنگام از مخلوط علفکش 

Methazole + Envoc   41)ارتفاع بوته هاي پنبه 

 سانتیمتر(  95الي 

   وجین دستي زود هنگام علف هاي هرز 

 سانتیمتر( 45الي   2)ارتفاع بوته هاي پنبه  

  وجین دستي دیر هنگام علف هاي هرز 

 سانتیمتر(  95الي  41)ارتفاع بوته هاي پنبه 

سطح کود اولیه اوره  1( شامل B)عامل دومو عامل 

درصد توصیه شده  415و  455، 15به مقدار صفر، 

کود اولیه اوره در کشت پنبه در مزرعه مورد 

کیلوگرم در هکتار( بود، که بترتیب  481آزمایش )

 عبارت بودند از:

  عدم مصرف کود اولیه نیتروژن 

 91/19 کیلوگرم در هکتار کود اولیه نیتروژن 

 1/55 کیلوگرم در هکتار کود اولیه نیتروژن 

 58/495 کیلوگرم در هکتار کود اولیه نیتروژن 

میزان کود اوره توصیه شده بر مبناي آزمایش خاک 

توسط بخش به زراعي مؤسسه تحقیقات پنبه کشور 

محاسبه گردید. زمین مورد ن ر در نیمه دوم دي 

شخم زده شد و در نیمه دوم  4255ماه سال

با اجراي عملیات دیسک آماده  4258فروردین 

 براي کاشت گردید. بر اساس نتایج تحقیق قرنجیک

کیلوگرم در هکتار کود سوپر  15(، میزان 4254)

فسفات تریپل به کرت ها نیز اضافه شد. بعد از آن 

کش  بذور رقم ساي اکرا پس از ضد عفوني با قارچ

( در هفتم 4555در 9ویتاواکس )به نسبت 

 کشت شد.  4258اردیبهشت ماه 

در مراحل رشدي بوته هاي پنبه وقتي ارتفاع بوته  

سانتیمتر رسید،  45الي  2از سطح خاک به 

اي زود هنگام مدیریت علف هاي هرز که تیماره

شامل وجین دستي و استفاده از علفکش پس 

 95الي  41رویشي بودند اجرا گردیدند و در ارتفاع 

سانتیمتري دو سطح دیگر عامل کنترل علف هرز 
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 یعني استفاده دیر هنگام از علفکش پس رویشي

و جین دیر هنگام در مزرعه پیاده گردیدند. 

اي  تلمبه ااستفاده از سمپاش پشتي ها با  سمپاشي 

نازل تي جت  2داراي بوم مجهز به  "برک مایر"

بار انجام شد.  1/9تا  9با فشار پاشش  5559شماره 

محلول  لیتر 915مقدار آب مصرفي بر مبناي پاشش 

هر کرت این آزمایش  .سمي در هکتار کالیبره گردید

 متر و فاصله بین 45خط به طول  1شامل 

سانتیمتر  95سانتیمتر و روي ردیف  55 ردیف هاي

متر بود. در طول آزمایش،  2و فاصله بین تکرار هاي 

عملیات مربوط به داشت از جمله تنک، تیشه زني 

جهت سله شکني و غیره انجام شد. همچنین 

عملیات سم پاشي علیه شته با سم چس )یک لیتر 

 1/4لیتر آب( و کرم قوزه با سم امایت ) 955سم در 

لیتر آب( نیز صورت گرفت. آبیاري  955ر سم در لیت

در طول آزمایش بصورت نشتي انجام پذیرفت. 

مطالعه و یادداشت برداري پس از حذف نیم متر از 

انجام   2و  9اول و انتهاي خطوط، در خطوط 

 پذیرفت.  

به من ور اندازه گیري ارتفاع بوته هاي پنبه در آغاز 

و سپس ارتفاع گیاه از هر کرت انتخاب  45فصل 

گیاه از سطح خاک تا دمبرگ آخرین برگ کامالا باز 

شده، قبل از کاربرد تیمارهاي علفکش پس رویشي 

زود و دیرهنگام من ور گردید. براي تعیین فراواني و 

تنوع علف هاي هرز، یادداشت برداري قبل از اعمال 

سطوح مدیریت کنترل علف هاي هرز در تمام سطح 

انجام شد. براي تعیین بیوماس واحد هاي آزمایشي 

علف هاي هرز، یک روز قبل و ده روز بعد از اعمال 

تیمارهاي مدیریت علف هاي هرز، بطور تصادفي یک 

سانتیمتر بطور تصادفي  455×  15کوادرات به ابعاد 

بر دو ردیف وسط هر کرت انداخته شد و بعد از 

برداشت علف هاي هرز واقع شده درآن کوادرات، 

درجه سانتیگراد بمدت دو  51ن با دماي داخل آو

  .(Toler et al., 2004)هفته خشک شدند 

امروزه هنوز هم اندازه گیري بیوماس علف هاي هرز 

 یکي از شاخص هاي مناسب در آزمایشات مربوط به 

 علف هاي هرز محسوب مي شود

(Nkurunziza & Milberg, 2007).  دو خط وسط

ردیف هاي کاشت پس از حذف یک بوته از طرفین 

ردیف ها، براي تعیین عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه 

استفاده شد. جهت تعیین درصد زودرسي هر یک از 

تیمارها، میزان چین اول وش بر عملکرد کل وش 

محاسبه گردید. صفات دیگري همانند ارتفاع نهایي 

ر گیاه، وزن بیست قوزه بوته هاي پنبه، تعداد قوزه د

و تعداد شاخه زایشي نیز مورد اندازه گیري قرار 

 گرفتند.  

 

 محاسبات آماري

تست و  Fبر اساس آزمون  داده ها واریانس تجزیه

با نرم افزار  روش دانکنبه ها   مقایسه میانگین

MSTATC  انجام گرفت. در هر بخش از تجزیه که

مربعات  بر حسب ضرورت، عمل پولینگ بین مجموع

ترکیبات تیماري و خطاها جهت افزایش دقت آماري 

 آزمایش و مقایسه میانگین ها انجام گرفت. 

 

 نتايج و بحث

 فراواني نسبي علف هاي هرز

 بررسي درصد فراواني نسبي علف هاي هرز در 

 کرت هاي آزمایشي نشان داد که وفور نسبي 

جنس هاي مختلف علف هاي هرز متفاوت بود 

ها میزان حضور برخي از  (.  در برخي کرت4)جدول 

هاي هرز بمقدار صفر یا عدم حضور و در برخي  علف

 درصد هم  14کرت ها این میزان حتي به 

(. تفاوت در میزان حضور جنس ها 4رسید )جدول 

و گونه هاي مختلف به عواملي همانند سابقه 

زراعي، تناوب زراعي، رقابت درون عملیات هاي 

گروهي علف هاي هرز، میزان بذر در بانک بذر خاک 

 (.4289و غیره بستگي دارد )کوچکي و همکاران، 
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 ميانگين درصد فراواني نسبي علف هاي هرز  در کرتهاي مورد مطالعه از کل جمعيت علف هاي هرز در واحد هاي آزمايشي )کرت ها( -6جدول 

 درصد فراواني نسبي نام علمي  نام معمولي

 حداقل حداکثر

 Amaranthus retroflexus 14 2 تاج خروس

 Chenopodium album 94 1 سلمه تره

 Polygonum persicaris 45 5 علف هفت بند

 Capsella bursa-pastoris 41 9 کیسه کشیش

 Abutilon theophrasti 42 8 گاو پنبه

 Malva neglecta 41 1 پنیرک

 Portulaca olerace 91 2 خرفه

 Tribulus terrestris 25 5 خار خسک

 Xanthium strunmarium 49 1 توق

 Convolvulus arvensis 22 8 پیچک صحرایي

 Solanum  nigrum   92 1 تاجریز ي سیاه

 Cyperus rotandus 94 8 اویار سالم بنفش

 Alopecurus myosuroides 48 5 دم روباهي باریک

 Cynodon dactylon 24 1 مر 

 Digitaria sanguinalis 28 8 پنجه مرغي

 Paspalum dilatatum 42 5 پاسپالم

 Paspalum distichum 22 5 بند واش

 Phalaris mino 94 5 علف خوني

 Sorghum halepense 45 1 قیاق

 Chrozophora tinctoria    41 2 گوش بره

  

 جدول تجزيه واريانس

نتایج جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسي 

ر صفات نشان داد که عامل مدیریت علف هاي هرز ب

وزن خشک علف هاي هرز ده روز بعد از اعمال 

وزن خشک ، (W1)تیمار مدیریت علف هاي هرز 

علف هاي هرز یک ماه  پس از اعمال تیمار مدیریت 

ارتفاع بوته هاي پنبه، تعداد ، (W2)علف هاي هرز 

قوزه در بوته، وزن بیست قوزه، عملکرد چین اول، 

عملکرد کل وش و درصد زودرسي اثر معني داري 

داشت اما بر تعداد شاخه زایشي تأثیري نداشت. 

بررسي اثر عامل کود اولیه بر خصوصیات مورد 

بررسي نیز بیانگر آن است که این عامل اثر معني 

ع بوته هاي پنبه، تعداد قوزه در بوته، داري بر ارتفا

 وزن بیست قوزه، عملکرد چین اول، مدیریت 

علف هاي هرز بر صفات وزن خشک علف هاي هرز 

ده روز پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

(W1) ، وزن خشک علف هاي هرز یک ماه پس از

عملکرد ، (W2)اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

زودرسي اثر معني داري داشت اما کل وش و درصد 

تعداد شاخه زایشي در هر بوته تحت تأثیرآن قرار 

نگرفت. بررسي اثرات متقابل عوامل مورد بررسي نیز 

حاکي از وجود تأثیرات معني دار عوامل مورد 

تحقیق بر صفات عملکرد چین اول، تعداد قوزه در 

بوته، وزن بیست قوزه، مدیریت علف هاي هرز بر 

زن خشک علف هاي هرز ده روز پس از صفات و

وزن  ،(W1)اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

خشک علف هاي هرز یکماه بعد از از اعمال تیمار 

عملکرد کل وش بود  و (W2)مدیریت علف هاي هرز 

 (.9)جدول 
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 مديريت علف هاي هرز و مصرف کود اوليهثير أتجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده تحت ت -8جدول 
 

 

 8ادامه جدول 

 ns:  غیر معني دار **
*و  

 .: به ترتیب معني دار در سطح آماري یک و پنج درصد 

 

 مقايسه ميانگين هاي صفات مورد مطالعه و بحث

 مديريت علف هاي هرز

مقایسه میانگین وزن خشک علف هاي هرز ده روز 

، (W1)پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

نشان داد که وجین دیر هنگام در مقایسه با سایر 

را  ایجاد کرد با آنکه   W1تیمارها باالترین مقدار 

 تفاوت معني داري با مصرف دیر هنگام

(. در این مطالعه کمترین 4)شکل  علفکش نداشت

میزان صفت تکر شده نیز توسط وجین زود هنگام 

حاصل شد. بنابراین مي توان نتیجه گرفت که جهت 

کنترل علف هاي هرز، استفاده زود هنگام از وجین 

 و یا حتي علفکش مي تواند در کاهش بیوماس

علف هاي هرز بسیار مؤثر واقع گردد. با توجه به 

فصل  ضعیف بودن رشد اولیه بوته هاي پنبه در آغاز

( نشان داد کنترل زود هنگام 4252رشد، برزعلي )

علف هاي هرز مي تواند باعث کاهش آسیب هاي 

رقابتي آن ها در آغاز فصل رشد بر بوته هاي پنبه 

شود و افزایش رشد بوته هاي پنبه اي را باعث گردد 

که از قدرت رقابتي بیشتري در مقایسه با علف هاي 

ش رشد آنها از هرز برخوردار گردد و باعث کاه

طریق جذب بیشتر عناصر غذایي و آب از خاک و 

ایجاد پوشش گیاهي وسیع تر و سایه اندازي 

مناسبتري گردد. از طرفي به ن ر مي رسد، چوبي 

شدن بافت علف هاي هرز و ریشه دواني آنها سبب 

مي شود تا  استفاده از علفکش و یا ریشه کني آنها 

علف هاي هرز  با فوکا کارایي کمتري در کنترل

 داشته باشد. 

  (M.S)میانگین مربعات  درجه آزادي منابع تغییر

  4 W 9W قوزه 95وزن  تعداد قوزه در بوته 

 ns45/4 ns5/4 ns1/4 ns151/5 2 تکرار

 2 **1/4582 **59/125 **5/81 **1/555 (A)مدیریت علف هاي هرز

 2 **2/42592 **5/492 **8/25 **4/285 (B)کود اولیه 

A×B 2 **45/25 **18/91 **52/92 **4/425 

 125/1 9/1 11/5 455/9 11 خطا

 51/48 2/8 52/42 15/45 ضریب تغییرات )درصد( 

  (M.S) میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر

 عملکرد کل وش عملکرد چین اول  

 ns8/5 ns 5/21 2 تکرار

 2 **9/115 **1/9422 (A)هرزمدیریت علف هاي 

 2 **1/594 **2/4424 (B)کود اولیه 

A×B 2 **5/4815 **1/215 

 1/49 19/48 11 خطا

 4/41 2/41  ضریب تغییرات )درصد(
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 (W1)مقایسه میانگین وزن خشک علف هاي هرز ده روز پس از اعمال تیمارهاي مدیریت علف هاي هرز  -4شکل 
 

بررسي میانگین وزن خشک علف هاي هرز یک ماه 

، (W2) پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز

در بین سطوح مختلف عامل مدیریت علف هرز 

بیانگر آن است که باز هم مدیریت زود هنگام 

توانسته است، از میزان تولید بیوماس علف هرز 

(. این مسئله نشان مي دهد که 9بکاهد )شکل 

کاهش جمعیت و رشد علف هاي هرز در آغاز فصل 

رشد بوته هاي پنبه داراي اثرات مثبت دراز مدت در 

 بیوماس علف هاي هرز است.  تقلیل 

 

  (W2)مقایسه میانگین وزن خشک علف هاي هرز یک ماه پس از اعمال تیمارهاي مدیریت علف هاي هرز -9شکل
     

مقایسه میانگین تعداد قوزه ها در بوته در این 

مطالعه مبین آن است که اصوالا مدیریت زود هنگام 

کنترل علف هاي هرز مي تواند نقش بسیار مؤثرتري 

(. 2نسبت به مدیریت دیر هنگام کنترل دارد )شکل

باالترین تعداد قوزه در بوته در سطح مصرف 

بوته و عدد در  52/95زودهنگام علفکش با مقدار 

کمترین آن در مصرف دیر هنگام علفکش با مقدار 

در بوته بدست آمد. مي توان در این زمینه  54/41

اظهار نمود که کاهش رشد بوته هاي پنبه و به تبع 

آن ایجاد یک کانوپي گیاهي نه چندان توسعه یافته 

در دوره قبل از دوره گلدهي در پنبه اثرات نامطلوبي 

در نهایت نگهداري قوزه هاي در تولید گل، غنچه و 

پنبه دارد. در آزمایشي مشخص گردید که عدم 

استفاده از علفکش و هر گونه کنترل مکانیکي علف 

 هرز از طریق خاک ورزي و وجین دستي

باعث کاهش تعداد قوزه در بوته هاي پنبه گردید 

 (.4251)سلیمي و همکاران، 
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 بوته هاي پنبه تحت تأثیرتیمارهاي مدیریت علف هاي هرزدر مقایسه میانگین تعداد قوزه  -2شکل 

مقایسه میانگین وزن بیست قوزه در سطوح مختلف 

(، نشان داد 1عامل مدیریت علف هاي هرز )شکل 

که باالترین مقدار توسط سطح مصرف زود هنگام 

گرم و کمترین آن توسط  12/25علفکش با مقدار 

گرم بدست آمد.   2/59وجین دیر هنگام با مصرف 

اجزاي عملکرد در پنبه وزن قوزه است اصوالا یکي از 

با آنکه این جزء عملکرد غالباا توسط خصوصیات 

اما برخي ، ((Singh ,1998ژنتیکي کنترل مي گردد 

بگذارد.  خصوصیات محیطي نیز مي تواند بر آن تأثیر

در این تحقیق کاهش وزن بیست قوزه در سطوح 

دیگر بویژه در وجین دیر هنگام مبین آن است که 

ه مادر نتوانسته است اسیمیالت یا مواد ساخته گیا

شده در جریان فتوسنتز الزم را جهت افزایش وزن 

بیست قوزه تولید نماید و با توجه به کاهش تعداد 

قوزه در بوته در تیمار یاد شده مي توان نتیجه 

گرفت که این کاهش اسیمیالت ورودي به قوزه یا بر 

یا  اساس کاهش طول دوره رشدي قوزه بوده

اختصاص آن براي تولید بیشتر قسمت هاي رویشي 

است. با توجه به کنترل علف هاي هرز قبل از 

گلدهي مي توان نتیجه گرفت که عدم قدرت 

مناسب تولید اسیمیالت گیاه مادري در نتیجه 

کاهش رشد ابتدائي و عدم تشکیل رویشي و کانوپي 

قوي نتوانسته است، دستگاه هاي مؤثر تولید کننده 

هاي جوان  و قوي را حاصل  سیمیالت همانند برگا

نماید که به نوبه خود در کاهش تولید مواد 

هاي تولیدي نقش  فتوسنتزي و ارسال آن در قوزه

 داشته است.

 
 مقایسه میانگین وزن بیست قوزه بوته هاي پنبه تحت تأثیرتیمارهاي مدیریت علف هاي هرز -1شکل 
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بررسي عملکرد وش در چین اول نشان از برتري 

کاربرد زود هنگام علفکش و وجین زود هنگام نسبت 

 9815و  9842به سایر تیمارها دارد که به ترتیب 

 (.  1د نمودند )شکل کیلوگرم در هکتار وش تولی

 باال بودن جزء عملکرد تعداد قوزه در هر یک از 

 این دو سطح نسبت به دو سطح دیگر مدیریت 

دیر هنگام علف هرز مي تواند یکي از دالیل اصلي 

 افزایش عملکرد در چین اول باشد.

برخي از محققین مهمترین جزء عملکرد در گیاه 

 موده اندپنبه را تعداد قوزه در بوته اعالم ن

(Singh, 1998; Bhatt, 1996) البته گاهاا . 

مشاهده شده است که استفاده دیر هنگام برخي 

ها همانند انوک بدلیل بزرگ و حجیم شدن  علفکش

ایجاد سوختگي و آسیب رساني  سبب بوته هاي پنبه

( در 4258بر آنها مي گردد. برزعلي و باقراني )

مطالعه خود که تأثیر علفکش هاي مختلف را بر 

علف هاي هرز در زراعت پنبه را مورد آزمون قرار 

دادند و میزان سوختگي در بوته هاي پنبه رقم 

% 5/2سایکرا را ناشي از استفاده از علفکش انوک 

 د.اعالم نمودن

 

 مقایسه میانگین عملکرد وش در چین اول تحت تأثیر تیمارهاي مدیریت علف هاي هرز -1شکل 

مقایسه میانگین بین عملکرد کل وش در سطوح 

مختلف مدیریت علف هاي هرز مشخص ساخت که 

مصرف زودهنگام علفکش و وجین زودهنگام به 

کیلوگرم در هکتار باالترین  2248و  2255ترتیب با 

 (. بنا بر این 5عملکرد را حاصل نمودند )شکل 

مي توان دریافت که با مدیریت زود هنگام علف هاي 

نسبت به مدیریت دیر هنگام، مي توان عملکرد  هرز

قابل توجه بیشتر از یک تن اختالف را در هکتار 

نیز  Orman et al (2009)برداشت نمود. در تحقیق 

مشخص گردید، جهت حصول عملکرد باال و کنترل 

مناسب علف هاي هرز استفاده از علفکش هاي پس 

رویشي به عنوان یک مدیریت کنترل علف هرز در 

 مزارع پنبه بسیار مفید و ضروري مي باشد.
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 تیمارهاي مدیریت علف هاي هرز مقایسه میانگین عملکرد کل وش تحت تأثیر -5شکل 

 

 کود اوليه

بررسي میانگین وزن خشک علف هاي هرز یک روز 

، (W1)قبل از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

نشان مي دهد که بیشترین مقدار توسط کاربرد 

توصیه کودي اولیه اوره و کمترین آن توسط  415٪

 عدم استفاده از کود اولیه حاصل شده است 

(. با افزایش میزان کود اولیه بر وزن خشک 8)شکل 

علف هاي هرز ده روز پس از اعمال تیمار مدیریت 

افزوده شده است و مشخص  (W1)علف هاي هرز 

مي سازد که پاس  رشدي علف هاي هرز به افزایش 

میزان حاصلخیزي خاک از جنبه افزایش میزان 

نیتروژن معني دار است. مصرف مقادیر بیشتر کود 

اولیه در ابتداي فصل رشد باعث تحریک جوانه زني 

و افزایش رشد و نمو علف هاي هرز مي شود به 

% میزان توصیه کود اولیه در 415نحوي که مصرف 

اول فصل رشد باعث تولید بیشترین وزن خشک 

 شد  گرم در متر مربع(5/492علف هرز )

(. مقایسه میانگین هاي مربوط به وزن 8)شکل 

هرز یک ماه پس از اعمال تیمار خشک علف هاي 

حاکي از کاهش ، (W2)مدیریت علف هاي هرز 

بیوماس علف هاي هرز با افزایش میزان کود اولیه 

 (. 5است )شکل 

 

 مقایسه میانگین وزن خشک علف هاي هرز ده روز پس از اعمال تیمارهاي مدیریت  -8شکل 

 تحت تأثیرمقادیر مختلف کود اولیه اوره، (W1)هاي هرز  علف
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 مقایسه میانگین هاي مربوط به وزن خشک علف هاي هرز یک ماه پس از اعمال تیمار  -5شکل 

 تحت تأثیرمقادیر مختلف کود اولیه اوره،  (W2)مدیریت علف هاي هرز

 

عدم استفاده از کود اولیه باعث تحریک تعداد 

کمتري از علف هاي هرز در ابتداي فصل رشد 

گردید و در نتیجه بسیاري از گیاهچه هاي علف هرز 

پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز رشد 

کردند و تیمار عدم مصرف کود اولیه، بیشترین وزن 

گرم در 41/19هاي هرز را با میانگین خشک علف 

متر مربع به خود اختصاص داد. از طرفي مصرف 

مقادیر بیشتر کود اولیه در ابتداي فصل زراعي، باعث 

تحریک جوانه زني و رشد علف هاي هرز شد به 

نحوي که به راحتي پس از اعمال مدیریت کنترل، 

 علف هاي هرز کاهش چشمگیري یافتند.

 Taler et al (2004)  نیز در آزمایش خود مشاهده

نمودند که تیمارهاي مختلف کود اولیه نیتروژنه 

 تأثیرمعني داري بر روي مقدار بیوماس تولیدي 

علف هاي هرز گذاشت. حتي در تحقیق آنها این 

تأثیرپذیري بر محل قرار دادن کود در اطراف بذر 

پنبه نیز مؤثر بود. مقایسه میانگین هاي مربوط به 

بوته ها تحت تأثیر سطوح مختلف کود اولیه ارتفاع 

( مبین آن است که که تفاوت معني داري 2)شکل 

توصیه کودي اولیه اوره  ٪15بین سطوح صفر با 

توصیه  ٪415و  ٪ 455وجود ندارد، اما با افزایش 

 کودي اولیه اوره بر ارتفاع بوته هاي پنبه افزوده 

ع مي گردد که نشان دهنده واکنش افزایش ارتفا

توصیه  ٪15بوته هاي پنبه به افزایش بیش از 

( نیز در 4258کودي اولیه اوره است. حسیني )

تحقیق خود دریافت که با افزایش میزان کود 

نیتروژنه بر ارتفاع بوته هاي پنبه افزوده مي شود.  او 

در آزمایش خود مشاهده نمود که با افزایش میزان 

تر از نصف واحد بیش 15کود نیتروژنه به ازاي هر 

توصیه کودي در کشت دوم، بر ارتفاع بوته هاي پنبه 

مي گردد. باالترین تعداد قوزه در سطح  افزوده

توصیه کودي اولیه اوره بدست آورد  ٪15مصرف 

توصیه  ٪15(. با افزایش مقدار ازت از 45)شکل 

کودي اولیه اوره به باال از تعداد قوزه در گیاه کاسته 

ازت در طول فصل زراعي  شده است. توزیع مناسب

در تیمار مصرف پنجاه درصد کود اولیه در اول فصل 

زراعي سبب تولید اندام زایشي بیشتر و ریزش کمتر 

آنها گردید لذا تیمار یاد شده بیشترین تعداد قوزه 

( را داشت.  از طرفي  افزایش میزان 45/94در بوته )

 کود نیتروژنه باعث افزایش رشد رویشي گیاه  شده و

رقابت درون بوته اي باعث کاهش تولید قوزه و یا 

نگهداري قوزه هاي تولید شده گشته است. در 

( نیز با افزایش میزان کود 4258آزمایش حسیني )

نیتروژن از حد نرمال باعث گردید که رشد رویشي 

بیش از حد نیاز گیاه در بوته هاي پنبه اتفاق افتد و 

یشي و برخورد باعث نرفتن کامل گیاه به مرحله زا

با سرماي آخر فصل گردد و تکمیل نشدن دوره رشد 

 بوته هاي پنبه اتفاق افتد.
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 مقادیر مختلف کود اولیه اوره مقایسه میانگین ارتفاع بوته هاي پنبه تحت تأثیر -2شکل 

 

 

 بوته هاي پنبه تحت تأثیرمقادیر مختلف کود اولیه اوره درمقایسه میانگین تعداد قوزه  -45شکل 

 

ارزیابي وزن بیست قوزه در سطوح مختلف کودي 

( که با افزایش میزان کود 44بیانگر آن است )شکل 

توصیه کودي اولیه اوره از وزن  ٪15اولیه بیشتر از 

بیست قوزه کاسته مي شود و در عین حال که وزن 

 ٪455قوزه تحت شرایط عدم مصرف کود اولیه با 

توصیه کودي اولیه اوره برابر است با آنکه هر دوي 

توصیه کودي اولیه اوره وزن  ٪455آنها کمتر از 

بیست قوزه دارا بودند. در این مورد مي توان اظهار 

ر نمود که در شرایط نبود کود اولیه رشد ضعیف ن 

گیاه نتوانسته است براي قوزه هاي خود در آینده 

غذاي کافي تهیه نماید و همچنین در اثر استفاده 

باالي کود اوره میزان رشد رویشي تحریک شده و 

این روند نیز همچنان ادامه داشته است و بخش 

ي هاي رویشي بوته هاي پنبه مقصد هاي قویتر

 نسبت به قوزه ها بوده اند.
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 مقایسه میانگین وزن بیست قوزه بوته هاي پنبه تحت تأثیرمقادیر مختلف کود اولیه اوره -44شکل 

 

بررسي میانگین تعداد شاخه زایشي در سطوح 

مختلف توصیه کودي نیز نشان از عدم معني دار 

(. برخي محققین 49بودن این صفت داشت )شکل 

معتقدند که کود اولیه ازته تأثیرخاصي بر تعداد 

زایشي نداشته و بیشتر باعث افزایش رشد شاخه 

 رویشي اولیه گیاهچه هاي پنبه مي گردد 

   .(Bhatt, 1996 ;4258)حسیني، 

در این مطالعه باالترین عملکرد وش در چین اول 

درصد میزان توصیه  ٪15تحت تأثیرتوصیه کودي 

(، در حالیکه با افزایش 49شده بدست آمد )شکل 

عملکرد کاسته شد. میزان کودي بیش از آن از 

مصرف مقادیر بیشتر کود اولیه باعث کنترل بهتر 

علف هاي هرز گردید لیکن این موضوع رشد رویشي 

گیاه پنبه را شدیدا تحریک مي کند لذا مي بینیم 

تیمار مصرف صد درصد کود اولیه سبب تولید 

عملکردي کمتر شده است. لیکن مصرف پنجاه 

ي بیشترین درصد کود اولیه در اول فصل زراع

 عملکرد وش را سبب گردید.

 

 مقایسه میانگین عملکرد وش در چین اول تحت تأثیرمقادیر مختلف کود اولیه اوره -49شکل 
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بررسي عملکرد کل وش بیانگر آن است که با 

توصیه کودي  ٪15افزایش میزان کود اولیه بیش از 

اولیه اوره از عملکرد بوته هاي پنبه کاسته مي شود 

(، اما عدم مصرف کود اولیه در این 42)شکل 

تحقیق کمترین مقدار عملکرد کل وش را بدست 

داد. این نتایج مشابه با نتایج تحقیق حسیني 

 ( است. 4258)

 

 

 

 مقادیر مختلف کود اولیه اوره کرد کل وش تحت تأثیرمقایسه میانگین عمل -42شکل 

 

( در بررسي مقادیر 4255تبیحي و جمیلي )

نیتروژن در زراعت پنبه در خراسان )جنوبي( گزارش 

نمودند که اثر تیمارهاي نیتروژن بر عملکرد کل 

وش معني دار است اما تیمار کود مصرفي بیش از 

کیلوگرم در هکتار باعث کاهش عملکرد به  455

واسطه افزایش رشد رویشي بیش از نرمال مي گردد.  

نیز معلوم گشت  et al (2005) Wiatrak در آزمایش

 58تحت شرایط خاک ورزي نواري استفاده بیش از 

کیلوگرم در هکتار ازت خالص باعث افزایش عملکرد 

 .(Wiatrak et al., 2005)کل وش نمي گردد
 

 ثرات متقابل مديريت ا

 علف هاي هرز و کود اوليه

بررسي تیمارهاي مورد تحقیق بیانگر آن است که 

باالترین میزان وزن خشک علف هاي هرز ده روز 

 (W1)پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز 

 ٪415تحت تیمار وجین دیر هنگام همراه با مصرف 

توصیه کودي اولیه اوره و کمترین آن توسط وجین 

و اعمال علفکش زود هنگام با صفر درصد توصیه 

(.  این 2-1کودي اولیه بدست آمده است )جدول 

نتیجه مبین آن است که با افزایش میزان کود اولیه، 

رشد علف هاي هرز بسیار تحریک شده است و آنها 

تسریع  با کمک عنصر غذائي نیتروژن رشد خود را

بخشیده و میزان بیشتري بیوماس تولید نمایند. در 

نیز مشاهده گردید که    Anderson (1977)آزمایش

علف هاي هرز داراي عکس العمل سریعتري نسبت 

به بوته هاي پنبه نسبت به جذب و استفاده از 

عناصر غذائي بویژه کودهاي شیمیائي در جهت 

رت افزایش رشد و نمو خود مي باشند. در صو

استفاده از کود نیتروژنه در آغاز فصل، گونه هاي 

 مهاجم علف هاي هرز در زراعت پنبه غالب 

مي شوند. قدرت و توانائي علف هاي هرز براي 

استفاده از عناصر غذائي سبب مي شود تا این 

گیاهان توانائي باالتري نسبت به پنبه در جذب 

 عناصر غذائي و به تبع رشد سریعتر داشته باشند.

بررسي میانگین هاي مقدار وزن خشک علف هاي 

هرز یک ماه پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي 

نیز نشان دهنده اثرات منفي کنترل دیر  (W2)هرز 
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هنگام علف هاي هرز بر میزان تولید وزن خشک 

 (. با توجه به این نتیجه 1)جدول آنهاست

مي توان دریافت که با افزایش رشد و نمو علف هاي 

رز در آغاز فصل و به تعویق افتادن کنترل آنها نه ه

تنها بر میزان علف هاي هرز افزوده مي شود، بلکه با 

افزایش برخي خصوصیات مقاومي به علفکش از 

جمله افزایش تخیره هاي کربوهیدراتي در ریشه ها 

بویژه در برخي علف هاي هرز مانند اویار سالم و 

مقاومت افزایش بافت اسکلرانشیمي و چوبي 

بیشتري به استفاده دیر هنگام از علفکش از خود 

 نشان مي دهند.

 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

 

 

 مقايسه ميانگين اثرات متقابل مديريت علف هاي هرز و مصرف کود اوليه در صفات مورد بررسي -3جدول

W1 سطوح کود اولیه *مدیریت علف هاي هرز
 

(gr)
 **
 

W2 

(gr)
***

 

 ارتفاع بوته
(cm) 

 

 قوزه 95وزن تعداد قوزه در بوته
(gr) 

 k52/14  f95/91  e1/51  cd91/45  c55/22  عدم مصرف کود اولیه علفکشمصرف زودهنگام 

 j89/51  h12/91  f91/81  a55/91  a5/451  % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  مصرف زودهنگام علفکش

 h2/82  j59/45  cd91/25  ab25/92  b454 % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  مصرف زودهنگام علفکش

 c1/491  k2/45  a2/441  cd52/41  e1/51  % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  زودهنگام علفکشمصرف 

 i11/81  a99/84  f91/81  cd45  e55/51  عدم مصرف کود اولیه مصرف دیرهنگام علفکش

 g21/54  b5/11  e91/51  cd25/45 e52 /55   % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  مصرف دیرهنگام علفکش

 f1/454  c11/11  d91/21  cd45  e51  % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  مصرف دیرهنگام علفکش

 b8/421  e14  b5/451  cd55/41  e1/51 % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  مصرف دیرهنگام علفکش

 k15/14  g52/24  e11/51  ab55/99  b2/459  عدم مصرف کود اولیه وجین زودهنگام

 j21/52  i52/92  f25/81  ab25/99  c1/25  % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  وجین زودهنگام

 i51/55  j81/41  bc454  c52/45  e81/51  % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  وجین زودهنگام

 gh2/494  k81/44  a2/448  cd25/45  e52/51  % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  وجین زودهنگام

 d18/81  a58/84  f12/85  cd52/41  f81  عدم مصرف کود اولیه وجین دیرهنگام

 i18/55  b1/15  e2/51  b94  c91/25  % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  وجین دیرهنگام

 gh5/452  d1/11  d91/25  cd45  e91/51  % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  وجین دیرهنگام

 a12/425  e18/14  d1/459  d52/42  f81  % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  دیرهنگاموجین 

 
 *

 )حروف( مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني داري با هم ندارند. در هر ستون میانگین هاي داراي حرف       
  **        

 W1  (  مدیریت علف هاي هرزوزن خشک علف هاي هرز ده روز پس از اعمال تیمار) 

 ***   W2   ( وزن خشک علف هاي هرز یک ماه پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز) Arc
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بررسي ارتفاع در تیمارهاي مختلف آزمایش 

( که اصوالا با افزایش  2مشخص ساخت )جدول 

درصد توصیه کودي به باال  ٪15میزان کود اولیه از 

بر ارتفاع بوته هاي پنبه افزوده مي شود. گاهاا عدم 

استفاده از کنترل علف هاي هرز در زراعت پنبه 

باعث افزایش مقطعي ارتفاع بوته هاي پنبه بدلیل 

رقابت و سایه اندازي بر علف هاي هرز مي گردد که 

این روند باعث کاهش رشد جانبي و ایجاد کانوپي 

براي بوته هاي پنبه جهت پشتیباني رشد آینده قوي 

آن مي گردد. مصرف مقادیر بیشتر کود اولیه توام با 

کنترل زود هنگام علف هاي هرز سبب مي شود تا 

راندمان مدیریت علف هاي هرز افزایش یافته و گیاه 

پنبه بتواند با بهره گیري بهتر از عوامل رشد و به 

اي هرز ارتفاع دور از اثرات آلیلوپاتیک علف ه

بیشتري پیدا کند. بیشترین ارتفاع بوته در تیمار 

مصرف صد و پنجاه درصد کود اولیه در اول فصل 

 زراعي و کنترل زود هنگام علف هاي هرز با

 2/448و  2/441علف کش و وجین به ترتیب با  

 (.1سانتیمتر مشاهده گردید )جدول 

Taler et al (2004)  در آزمایش خود مشاهده

نمودند که افزایش رشد اولیه بوته هاي پنبه بدلیل 

کاربرد مؤثرتر علفکش ها بعد از ظهور، بطور 

 مستقیم بر علف هاي هرز است و تفاوت ارتفاع 

بوته هاي پنبه نیز مي تواند این عمل را تشدید 

 نماید. در تحقیق آنها کود اولیه بر ارتفاع برخي 

انند پیچک وحشي تأثیر معني علف هاي هرز م

 داري نگذاشت.

بررسي تعداد قوزه در بوته در تیمار هاي مختلف 

 ( که کنترل هاي 1مشخص ساخت )جدول 

زودهنگام تأثیر مثبت تري نسبت به کنترل دیر 

هنگام علف هرز دارد. این موضوع شاید مي تواند 

ناشي از قدرت رشدي بهتر بوته هاي پنبه در آغاز 

ایجاد ساختار رویشي، زایشي و زیر  فصل رشد و

زمیني مناسب جهت تولید و حفظ قوزه ها در 

 امتداد دوره رشدي و رسیدگي آن باشد.

( نیز با توجه 4258در آزمایش برزعلي و باقراني )

به کنترل مناسب علف هاي هرز توسط برخي سموم 

پیش و پس رویشي، تعداد قوزه هاي پنبه بطرز 

حدهاي آزمایشي که کنترل معني داري نسبت به وا

مناسبي از نقطه ن ر علف هاي هرز بود، مشاهده 

 گردید.

در این مطالعه، باالترین مقدار وزن بیست قوزه 

توسط تیمار مصرف زودهنگام علفکش همراه با 

توصیه کودي اولیه اوره و کمترین آن توسط  15٪

 ٪415تیمار وجین دیر هنگام همراه با کاربرد 

(. 1یه اوره بدست آمد )جدول توصیه کودي اول

ظاهراا مصرف پنجاه درصد توصیه کودي نیتروژن به 

عنوان کود اولیه از طریق توزیع متعادل نیتروژن در 

طول دوره رشدي گیاه پنبه سبب تولید اسمیالت 

بیشتر و نهایتاا قوزه هاي سنگین تر مي گردد. از 

طرف دیگر مصرف مقادیر باالي کود اوره به عنوان 

اولیه سبب تحریک رشد رویشي بوته هاي پنبه  کود

و سایه اندازي بیشتر روي برگ هاي تحتاني و میاني 

مي گردد که خود باعث تنفس بیشتر گیاه، کاهش 

 آسمیالت ها و در نهایت تولید قوزه هاي سبک تر 

 مي گردد. 

میانگین تعداد شاخه هاي زایشي بوته هاي پنبه 

ي مورد تحقیق قرار بطور مؤثري تحت تأثیر تیمارها

(. باالترین مقدار این صفت توسط 1نگرفت )جدول 

توصیه کودي اولیه  ٪15وجین زودهنگام بعالوه 

اوره بدست آمد که مي تواند گویاي این موضوع 

باشد که در وجین هاي زود هنگام جهت حصول به 

 15تعداد شاخه زایشي بیشتر، باید میزان بیش از 

 ار برد. درصد توصیه کودي را به ک

بررسي میانگین عملکرد وش در چین اول نیز نشان 

دهنده توفیق بیشتر کنترل زودهنگام علف هاي هرز 

 توصیه کودي اولیه اوره  ٪15تحت تأثیر

(. این موضوع مي تواند ناشي از 1مي باشد )جدول 

تحریک بهتر علف هاي هرز در اول فصل زراعي و در 

شد، ضمن آنکه نتیجه مدیریت بهتر علف هاي هرز با

دادن الباقي کود اوره در مرحله گلدهي سبب 
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 افزایش اندام هاي زایشي و نگهداري بهتر آنها 

مي گردد. در حالیکه مصرف صد درصد کود اولیه در 

اول فصل زراعي، ضمن تحریک رشد رویشي گیاه در 

مراحل اولیه، در مرحله حساس و اوج نیازمندي به 

ن بر اثر آبشویي از نیتروژن )گلدهي( بخش عمده آ

دسترسي گیاه خارج مي شود. کنترل زود هنگام 

 علف هاي هرز از طریق وجین و با استفاده از

علفکش اِنوک توأم با مصرف پنجاه درصد توصیه  

کود اولیه اوره در اول فصل زراعي به ترتیب با 

کیلوگرم در هکتار بیشترین  1952و  1981میانگین 

 (.1کردند )جدول وش را در چین اول تولید 

 
 مقايسه ميانگين اثرات متقابل مديريت علف هاي هرز و مصرف کود اوليه در صفات مورد بررسي -3جدول 

 سطوح مدیریت علف هاي هرز

 کود اولیه

 خه زایشيشا

 )تعداد در گیاه(

 عملکرد وش در چین اول

 )کیلو گرم در هکتار(

 عملکردکل وش

 )کیلو گرم در هکتار(

 زودرسي

 )درصد(

 abc1/41  def4115  de9525  f1/12  عدم مصرف کود اولیه مصرف زودهنگام علفکش

 a91/45  a1952  a1252  a55  % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  مصرف زودهنگام علفکش

 ab81/41  b2954  b1144  b1/82  % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  مصرف زودهنگام علفکش

 ab52/41  c4255  c2428  cd81/15  % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  مصرف زودهنگام علفکش

 bc41  h4481  i9552  def1/15  عدم مصرف کود اولیه مصرف دیرهنگام علفکش

 abc41  de4152  fg9121  c55  % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  دیرهنگام علفکشمصرف 

 abc51/41  d4158  d9825  ef1/11  % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  مصرف دیرهنگام علفکش

 abc91/41  fgh4952  gh9249  f91/11  % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  مصرف دیرهنگام علفکش

 abc1/41  def4155  e9521  f81/11  عدم مصرف کود اولیه زودهنگاموجین 

 abc81/41  a1981  a1251  a91/82  % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  وجین زودهنگام

 a45  b2249  b1111  b81  % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  وجین زودهنگام

 abc91/41  c4212  c2998  c81/12  % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  وجین زودهنگام

 abc1/41  gh4945  i9412 def91/15  عدم مصرف کود اولیه وجین دیرهنگام

 c81/42  de4152  f9152  c55 % میزان توصیه کود اولیه15مصرف  وجین دیرهنگام

 abc11/41  d4555  de9858 cde81/18  % میزان توصیه کود اولیه455مصرف  وجین دیرهنگام

 abc1/41  efg4258  hi9485  f91/11  % میزان توصیه کود اولیه415مصرف  وجین دیرهنگام

 ** در هر ستون میانگین هاي داراي حرف )حروف( مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني داري با هم ندارند.

    

افزایش رشد افزایش میزان کود اولیه احتماالا باعث 

رویشي بیشتر در آغاز فصل رشد شده که نتیجه آن 

کاهش عملکرد در چین اول  مي باشد. اما نزدیک 

شدن به انتهاي فصل، کاهش دما و تغییرات 

هورموني که سبب ایجاد تغییر در قدرت مخزن و 

باعث  ،(Singh, 1998) منبع در پنبه مي گردد

گشته مواد غذائي بیشتري بسمت قوزه ها رفته و از 

مقدار رشد رویشي کاسته شود. کنترل زود هنگام 

علف هاي هرز با علف کش و وجین توأم با مصرف 

درصد توصیه کود اولیه در اول فصل زراعي  15

و  1252بیشترین وش را به ترتیب با میانگین 

 کیلوگرم در هکتار تولید نمود  1251

نیز  Taler et al (2004)(. در آزمایش 1ل )جدو

افزایش عملکرد وش در تیمارهاي تغذیه شده با 

 مدیریت هاي زودهنگام نیتروژن، تحت تأثیر

علف هرز هاي بعد از ظهور گیاهچه مشاهده شد. در 

این تحقیق بیشترین جزء عملکرد کل وش ناشي از 

 عملکرد چین اول است که دلیل آن استفاده 

از عوامل مورد تحقیق بر این چین بر اثر  بهینه تر 

 مصرف متعادل کود اولیه اوره دانست. در آزمایش 

(2005) Griffith  نیز مشخص گردید که استفاده از

 علفکش انوک باعث افزایش عملکرد کل وش

مي گردد، بویژه در شرایطي که کاشت پنبه، زودتر 

انجام پذیرد. میانگین درصد زودرسي در این تحقیق 
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 ٪15مبین آن است که با افزایش میزان کود اوره از 

 توصیه کودي اولیه به باال زودرسي به تعویق

(. از این نتیجه مي توان دریافت 1)جدول  مي افتد 

که افزایش میزان مصرف کود اولیه اوره با به تعویق 

 انداختن چین اول و تسریع در دوره رسیدگي 

هش زودرسي قوزه هاي تشکیل شده اولیه، باعث کا

 مي گردد. افزایش رشد رویشي اولیه را نیز 

مي توان دلیل دیگر کاهش زودرسي، تحت تأثیر 

توصیه  ٪15تیمارهاي مصرف کود اولیه باالي 

 کودي اولیه اوره دانست.

 ضرايب همبستگي بين صفات

بررسي ضرایب همبستگي بین صفات مورد مطالعه 

گیاه و ( که تعداد قوزه در 5نشان مي دهد )جدول 

وزن بیست قوزه همبستگي معني دار و منفي با وزن 

خشک علف هاي هرز ده روز پس از اعمال تیمار 

 دارند که این امر نشان (W1)مدیریت علف هاي هرز 

دهنده اثرات منفي آن بر این دو جزء مهم از اجزاي 

عملکرد پنبه است. تنها ارتفاع بوته با وزن خشک 

علف هاي هرز ده روز پس از اعمال تیمار مدیریت 

همبستگي مثبت و معني داري  (W1)علف هاي هرز 

از خود نشان داد که مي توان دلیل این امر را به 

با بوته هاي نقش رقابتي علف هاي هرز آغاز فصل 

پنبه و همچنین واکنش آنها جهت حفظ ارتفاع و 

سایه اندازي بر علف هاي هرز نسبت داد. وزن 

خشک علف هاي هرز یک ماه پس از اعمال تیمار 

نیز داراي همبستگي   (W2)مدیریت علف هاي هرز

منفي و معني داري با صفات ارتفاع بوته، تعداد 

د کل شاخه زایشي، عملکرد چین اول و عملکر

 داشت. 

مي توان نتیجه گرفت که با افزایش رشد علف هاي 

 هرز در طول دوره رشد بوته هاي پنبه، اثرات

منفي تري از آن را مي توان بر عملکرد و اجزاي 

عملکرد پنبه مشاهده نمود. در این تحقیق باالترین 

همبستگي مثبت و معني دار عملکرد چین اول با  

ملکرد کل نیز با تعداد تعداد قوزه در گیاه و در ع

دهنده  قوزه در گیاه بدست آمد که مي تواند نشان

 آن باشد که جزء عملکردي تعداد قوزه در گیاه

 مي تواند تأثیر مهمتري بر عملکرد پنبه بگذارد.

بنا بر این مي توان مدیریت زراعي و تغذیه بوته هاي 

پنبه را بیشتر متوجه این جزء عملکرد نمود. بسیاري 

ققین نیز بر این جزء عملکرد در پنبه به عنوان از مح

یکي از اصلي ترین صفات افزایش عملکرد تأکید 

 ; Singh, 1998)4258برزعلي و باقراني،  (کرده اند

Bhatt, 1996 ;  . 
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 ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد بررسي  -0جدول 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 W:  از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرزوزن خشک علف هاي هرز ده روز پس 

9Wوزن خشک علف هاي هرز یک ماه پس از اعمال تیمار مدیریت علف هاي هرز : 

 مي باشند. غیر معني دار   nsو   .%4و   %1 احتمال دار در سطح * و **  به ترتیب معني

 

عملکرد 

 کل

عملکرد چین 

 اول

وزن بیست 

 قوزه

تعداد شاخه 

 زایشي
 ارتفاع بوته زودرسي

 تعداد قوزه

 در گیاه
W2 W1  

         W1 

       4 
ns 52/5- W2 

      4 
ns 29/5- 

 تعداد قوزه در گیاه -12/5 *

     4 
ns 22/5- 

* 11/5- 
 ارتفاع بوته 82/5 **

    4 
ns 92/5- 

** 55/5 
ns11/5- 

ns 21/5- زودرسي 

   4 
*12/5 

ns 29/5 
ns 45/5 

**82/5- 
ns 59/5 تعداد شاخه زایشي 

  4 
ns25/5 

ns18/5 
ns 98/5- 

** 52/5 
ns25/5- 

 وزن بیست قوزه -15/5 *

 4 
ns 12/5 

* 18/5 
**28/5 

ns 45/5- 
** 55/5 

* 18/5- 
ns 24/5- عملکرد چین اول 

4 
**22/5 

*14/5 
*59/5 

**21/5 
ns52/5- 

** 58/5 
**51/5- 

ns25/5- عملکرد کل 
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 نتيجه گيري

  میزان کود اولیه تأثیرمعني داري بر بیوماس علف

هاي هرز در آغاز فصل دارد. به من ور افزایش 

 عملکرد و استفاده بهینه از کود اولیه، پیشنهاد 

درصد مقدار  15مي شود که میزان استفاده از کود 

کیلوگرم نیتروژن در  91/15توصیه شده یعني 

 هکتار باشد.

 رز بوسیله وجین مدیریت زود هنگام علف هاي ه

دستي و استفاده از سم علفکش پس رویشي انوک 

 جهت حصول عملکرد توصیه مي شود. 

 15هاي هرز، توأم با مصرف کنترل زود هنگام علف 

درصد کود اولیه در  ابتداي فصل زراعي بیشترین 

 1251) عملکرد کل وش را در مجموع دو چین

 کیلوگرم در هکتار( تولید نمود. 

 باالترین همبستگي مثبت و معني  در این تحقیق

دار عملکرد چین اول با اجزاي عملکرد از تعداد 

قوزه در گیاه و در عملکرد کل با تعداد قوزه در گیاه 

 .بدست آمد
 

 پيشنهادات
 

کش نیز  پیشنهاد مي شود ترکیبات جدید علف •

 مورد تحقیق قرار گیرد.

ارقام از ن ر توان رشد اولیه جهت ارزیابي رقابت با  •

 هاي هرز مورد بررسي قرار گیرد. علف

مطالعه اي در زمینه دوره بحراني کنترل علف هاي  •

هرز رایج در زراعت پنبه در این منطقه جهت 

تر علفکش هاي پس رویشي انجام  استفاده بهینه

 پذیرد.

تأثیرکودهاي استارتر دیگر نیز مورد بررسي قرار   •

 گیرد.  
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