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   پنبه عملکرد برو کنترل علف هاي هرز  خاکورزي هاي مختلفروش  اثر

)Gossypium hirsutum L. (در کشت دوم بعد گندم  
  

  4محمودي سهراب -3اسالمی وحید سید -2بهدانی محمدعلی - *1سردار محبوبه
  16/6/1392: تاریخ دریافت

  3/9/1392: تاریخ پذیرش
 

  چکیده
در شهرسـتان   1391آزمایشی در سـال  هرز بر عملکرد پنبه،  هاي علف و کنترل خاکورزيهاي متفاوت  روش از توام دهاستفا ارزیابی تاثیرمنظور  به

بـه عنـوان   پنبـه  خـاکورزي  شـامل روش  هـاي آزمـایش   فـاکتور   .بـه اجـرا درآمـد   بلوك هاي کامل تصادفی طرح اسپیلت پالت بر پایه  بشرویه بصورت
هاي هرز  علف هاي کنترل و روش )دیسک+ چیزل (خاکورزي  کم وخاکورزي  بی  ،)گاوآهن برگردان دار(مرسوم  خاکورزي :شامل سطح 3 در فاکتوراصلی

و  وجـین به همراه تیمارهـاي  ، به همراه سیتوگیت دو در هزار گرم در هکتار 20و  15 ،10 به میزان تري فلوکسی سولفورون سدیمکش  علف( سطح 5در 
 به داشت وجود داريمعنی اختالف خاکورزي هايروش بین که داد نشان نتایج .تکرار انجام شد 4در ن فاکتور فرعی به عنوا) هاي هرز علف عدم کنترل

سیستم  از یشترب خاکورزي سیستم بیو  خاکورزي کم در سیستم قوزه تعداد و بوته ارتفاع زایا، و رویا شاخه تعداد رویا، شاخه طول وش، عملکرد که طوري
گرم در هکتار، با کنترل بهتر علف هاي هـرز و حـذف رقابـت     20در بین دز هاي علفکش تري فلوکسی سولفورون، استفاده از دز . دبو مرسوم خاکورزي

 .هاي هرز بر تعـداد شـاخه رویـا معنـی دار بـود      اثر متقابل خاکورزي و کنترل علف. ها با پنبه، موجب بهبود صفات مورد بررسی من جمله عملکرد شد آن
  .  هاي هرز مشاهده شد خاکورزي و وجین علف تعداد شاخه رویا در تیمار کمبیشترین 

 
 وجین، انوك کشت مستقیم، ،خاکورزي حفاظتیگیاه لیفی، : کلیدي هايهواژ

     1 مقدمه
از نظـر  ) .Gossypium hirsutum L( گیاهان لیفی از جمله پنبه

جه دوم قـرار  اي در درارزش و اهمیت براي انسان بعد از گیاهان تغذیه
هاي گونـاگون و گرانبهـایی کـه دارنـد      دارند و الیاف گیاهی با استفاده

). 3(باشـند  نسبت به الیاف حیوانی مثل پشم داراي ارزش بیشتري می
پنبه یکی از محصوالت استراتژیک کشور بوده که در مناطق مختلـف  

میلیـون   5/22بر اساس اطالعات موجـود، حـدود   ). 7(کشت می شود 
مـیالدي، از پنبـه اسـتخراج     2008الیاف تولیدي جهان در سال  تن از

 که است زراعی عملیات از بخشی خاکورزي عملیات). 20(شده است 
 60 حـدود  .شـود  مـی  انجام زراعت براي سازي خاك آماده منظور به

 صـرف  کشاورزي ماشـینی،  در مصرف مورد مکانیکی از انرژي درصد
هزینـه   افزایش به واکنش در .)23(شود  می بستر رزيوكخا عملیات

 از فشـرده  استفاده خاك، فرسایش گسترده فسیلی، هايسوخت هاي

                                                
، زراعـت و دانشیاران گـروه  ارشد  یکارشناسبه ترتیب دانش آموخته  -4و  3، 2، 1

  دانشگاه بیرجند ،ورزيدانشکده کشا
 )Email: sardar_ma2012@yahoo.com:      نویسنده مسئول  -(* 

 بـا  ارتباط در محیطی هاي و نگرانی ها کش آفت و شیمیایی کودهاي
 جدید فناوري هاي به نیاز کار، عمومی انجام هاي هزینه و آب آلودگی

کـم   شـامل  حفـاظتی  خـاکورزي  سیستم .شود می احساس کشاورزي
 از براي جلوگیري مفید هاي روش از یکی خاکورزي بدون و خاکورزي

 مطلـب  این یدؤم مختلف تحقیقات نتایج ).27(باشد می مشکالت این
 خـاکورزي  بـا  مقایسه در خاکورزي بی وخاکورزي  کم که سیستم است

 وقت و انرژي هزینه، در جویی صرفه باعث) داربرگردان شخم (مرسوم
 ).36و  21، 20( شود می آلی مواد و رطوبت رهذخی افزایش همچنین و

 یا و برگردانده خاك زیر قبلی به محصول بقایاي مرسوم، خاکورزيدر 
خـاکورزي و   کـه در سیسـتم  بـی   در حـالی ) 22(شـوند   مـی  سـوزانده 

 .خاکورزي، تمام یا بخشی از بقایا در سطح خـاك بـاقی مـی مانـد     کم
د که عملکرد پنبـه کشـت   اي بیان کرطی مطالعه 1997کاداه در سال 

خـاکورزي بـاالتر    خاکورزي نسبت به پنبه کشت شده در بی شده با کم
 پنبـه در  عمکـرد  کـه  کردند گزارش) 34( همکاران و رایت ).24( بود

 در بـود و  بیشـتر  مرسوم خاکورزي با مقایسه در خاکورزيکم سیستم
 كخا سطح در نیترات و فسفر دسترسی به قابلیت خاکورزي کم سیستم
. دبـو  مـرتبط  خـاکورزي  سیستم بیشتر در عملکرد با که یافت افزایش
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در آزمایش انواع خـاکورزي کـه پـنج سـال      ) 16( و راویندارن بالسی
 اول سـال  سـه  پنبـه در  عملکـرد  کـه  کردنـد  مشاهدهبطول انجامید، 

 طـور  بـه  )خـاکورزي  کم و بی( حفاظتی خاکورزي سیستم در آزمایش
 بقایـاي  سـوزاندن مـداوم  . دبـو  مرسوم زيخاکور از داري بیشترمعنی

 هاي  خاك کاهش حاصلخیزي و خاك آلی مواد کمبود، قبلی محصول
کلش  و کاه نقش که است حالی در این خواهد داشت، پی در را زراعی
 گیاه، براي شده غذایی آزاد مواد تامین به توانمی را گیاهی مانده باقی

در  خـاك  اسیدیته هشکا خاك، دماي خاك، تعدیل آب تلفات کاهش
 رطـوبتی  ذخیـره  گیاه، افـزایش  براي عناصر برخی نمودن جذب قابل

 انـرژي بـراي   منبـع  و خـاك  شیمیایی و فیزیکی بهبود خواص خاك،
هاي هرز  تداخل علف). 23( دانست اهمیت با ها میکروارگانیزم فعالیت

از جمله عوامل محدود کننده افزایش تولیدات کشاورزي در دنیا اسـت  
امـروزه کنتـرل   ). 13(آورد تلفـات عملکـرد بـاالیی را بـه بـار مـی       که

هاي هرز جهت دستیابی به مدیریت کارآمد جزو اهداف کشاورزي  علف
هاي هـرز سـبز در مزرعـه پنبـه در دوران      وجود علف). 4(نوین است 

). 2(گـردد  رسیدگی محصول موجب کاهش کیفیـت الیـاف پنبـه مـی    
هاي هرز مختلـف در طـی    حضور علفبدلیل طول دوره زندگی پنبه و 

هاي هرز به روشی کارآمـد اسـت    رشد گیاه زراعی نیاز به کنترل علف
هاي متعدد شـیمیایی،   هاي هرز از روش در مدیریت مستقیم علف). 7(

هـا،   اسـتفاده از علفکـش  ). 26(فیزیکی و زیسـتی اسـتفاده مـی شـود     
 .باشد هرز میهاي  مؤثرترین و گاه اقتصادي ترین روش مبارزه با علف

. ها است کش امروزه عملکرد باالي کشاورزي به شدت وابسته به علف
کـش هـا ذکـر شـده      به رغم مشکالت زیست محیطی که براي علف

هـاي   است، این ترکیبات هنوز هم از اجزاي مهم مدیریت تلفیقی علف
با نام تجـارتی  ( 1سدیم سولفورون تریفلوکسی). 5(هرز بشمار می روند 

 تـاثیر  مبـین  حاصـله  نتایج است که جدید کشیعلف ایران رد )انوك
 کشـیده  برگ، پهن هاي هرز علف از طیف وسیعی کنترل در آن خوب

 هاکش علف لیست در اکنون و هم است بوده 2اویارسالم بویژه و برگ

 بـین  ،کـش  این علف مصرف). 7(است  آمده در موقت ثبت صورت به
 هشـت  تا پنج مرحله در اما دهش توصیه پنبه برگی هشت تا دو مرحله
، 18، 17(داشته اسـت   هاي هرز علف کنترل در را تاثیر بیشترین برگی

در ایـران  . انوك در دوزهاي مختلفی قابل توصیه است .)32و  31، 30
گـرم تـري فلوکسـی     20تـا   15کـش   میزان قابل توصیه ایـن علـف  

یـک  به همراه سـیتوگیت دو در هـزار در    WG %75سولفورون سدیم 
تـري فلوکسـی   ). 5(برگـی پنبـه مـی باشـد      8تـا   5هکتار در مرحله 

کش با مقدار مصرف پـایین و ابـزاري    سولفورون سدیم به عنوان علف
با توجـه بـه   ). 17(کارآمد در مدیریت کاهش سموم معرفی شده است 

عدم وجود اطالعات کافی در مورد مزایا و معایب خـاکورزي حفـاظتی   
                                                
1- Trifloxysulfuron sodium 
2- Cyperus Sp 

منطقـه بشـرویه کـه پنبـه جـزو محصـوالت       در ) خـاکورزي  کم و بی(
هـاي   پژوهش بـا هـدف بررسـی تـاثیر روش     این استراتژیک آن است

هاي هرز بر عملکرد پنبه مورد بررسی  و کنترل علف مختلف خاکورزي
  .قرار گرفت

  
 مواد و روش ها  

در شهرستان بشرویه واقع در خراسان  1391این آزمایش در سال 
 33,°54´بشرویه با عرض جغرافیـایی   شهرستان. انجام گرفت جنوبی

متـر از سـطح    885شرقی و ارتفاع  57 ,°27´شمالی و طول جغرافیایی
بـر پایـه    هاي خرد شدهآزمایش به صورت کرت. قرار گرفته است دریا

 ،اصـلی  فـاکتور   .تکرار انجام شد 4بلوك هاي کامل تصادفی در طرح 
با گاوآهن  مشخ (خاکورزي مرسوم :شامل سطح 3 خاکورزي درروش 

و  )دیسـک +چیـزل (خاکورزي  کم و خاکورزي بی سیستم ،)داربرگردان
سـطح   5هـاي هـرز در    هاي مختلف کنترل علـف روش، فاکتور فرعی

گـرم در   20و  15 ،10 بـه میـزان   انـوك کـش   علفاستفاده از : شامل
در  .هاي هرز بـود  علف عدم کنترلو  وجینبه همراه تیمارهاي هکتار، 

میزان کود  .راي طرح در سال قبل گندم کشت شده بودزمین محل اج
کیلـوگرم فسـفات    150کیلـوگرم نیتـروژن و    100مورد نیاز بر اساس 

کیلوگرم  250آمونیوم در هکتار و با توجه به مساحت زمین زیر کاشت، 
کـود نیتـروژن بصـورت    . کیلوگرم فسفات آمونیوم بـود  300نیتروژن و
دهی  برگی، شروع غنچه 6-4حل زمان کاشت، مرا(مرحله  4سرك در 

عملیات . و کود فسفاته همزمان با کاشت مصرف شد) و شروع گلدهی
بـا   شـخم : پنبـه، شـامل   خاکورزي مرسومزمین در روش  آماده سازي

بود و تمام بقایاي ، دیسک، تسطیح و ایجاد جوي گاوآهن برگردان دار
 پـس از  خـاکورزي،  سیسـتم بـی  در . محصول قبل با خاك مخلوط شد

برداشت گندم با کمباین، تمام بقایاي گیاهی روي زمین رها شده بـود  
بذر کار کودکـار  (خاکورزي  بی مخصوصکشت با استفاده از دستگاه و 

فرایند کاشت بذرها بالفاصله پس از برداشـت گنـدم انجـام    ) 3نوتیلیج
چیـزل  خاکورزي نیز با استفاده از گاوآهن هـاي   کم سیستم در. گرفت
روي سال قبل  گندماز بقایاي  درصد30 کهشد بطوري شخم زدهزمین 
سپس فرآیند کاشت بـا   بقیه با خاك مخلوط، و هخاك باقی ماندسطح 

متر و عـرض   5طول کرت اصلی کاشت  .شدانجام ردیف کار دستگاه 
متـر   9/4متر و عرض  5متر بود و کرت هاي فرعی با طول  5/24آن 

هر کرت آزمایشـی  . رفتبصورت تصادفی در داخل کرت اصلی قرار گ
و از یکـدیگر  سانتی متـر   35با فاصله و ردیف کاشت  14شامل فرعی 
در تمـام   .در نظر گرفته شدبین کرت ها نیز یک ردیف کاشت فاصله 

بدلیل دماهاي بسیار باالي روزانـه   کشت هاي پنبه در این شهرستان،
در طی فصل رشدي پنبه و با هدف کاهش تبخیر آب از خاك، فواصل 

. سانتی متر در نظر گرفتـه مـی شـود    35بین ردیف ها در کشت پنبه 
                                                
3- No-tillage 
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 .شـد در نظر گرفتـه   گانهبراي هر کرت یک جوي آب و فاضالب جدا
کیلوگرم از بذر دلینتـه   30 براي کاشت پنبه از رقم ورامین و به میزان

در هر سه سیستم خاکورزي، بالفاصله بعد از . در هر هکتار استفاده شد
ولیه صـورت پـذیرفت و در ابتـداي فصـل رشـدي بـر       کشت، آبیاري ا

بـار، بـا   اساس عرف این منطقه، آبیاري با فواصل هر هشـت روز یـک  
شروع مرحله گلدهی گیاه با فواصل هر چهـار روز و از ابتـداي مرحلـه    
قوزه دهی تا پایان برداشت با همان فواصل هـر هشـت روز یـک بـار     

بـا  . تنک صـورت گرفـت   برگی عملیات 4تا  2در مرحله . انجام گرفت
هاي هرز مزرعه در مقایسه با  توجه به تراکم و سرعت رشد باالي علف

ها به مرحله پنج و شش برگی، سمپاشـی   هاي پنبه، با رسیدن پنبه بوته
کـش تـري    هـاي مشـخص شـده علـف     هاي آزمایشی با غلظت کرت

مبـارزه   رشد فصل طول در  .فلوکسی سولفورون سدیم انجام پذیرفت
 ،) Thrips flavus(، تـریپس  ) Aphis gossypi( شـته  فـات آ علیـه 

ــه ) Bemisia tabaci( عســـلک ــنک پنبـ  Oxycarenus(و سـ
hylipennis( مناسـب   هـاي  کشبا آفت) الرویـن  و متاسیسـتوکس (

هاي هرز مزرعه  با توجه به تراکم و سرعت رشد باالي علف .انجام شد
به مرحلـه پـنج و شـش    ها  هاي پنبه، با رسیدن پنبه در مقایسه با بوته

هـاي مشـخص شـده     هاي آزمایشـی بـا غلظـت    برگی، سمپاشی کرت
کش تري فلوکسی سولفورون سدیم توسط سمپاش کتابی پشتی  علف

لیتـر آب در هکتـار    400تلمبه از بغل و نازل تی جی با فشار دو بـار و  
هاي هرز غالب در هـر کـرت و محاسـبه    شناسایی علف . انجام گرفت

 50استفاده از نمونه گیري حاصل از دو کوآودرات ثابت  تراکم آن ها با
سانتی متري در بین دو پشته در هر کـرت در قبـل از سمپاشـی     50×
روز پــس از سمپاشــی انجــام  30و  15و ) برگــی پنبــه 5و  4مرحلــه (

برداشت، ارزیابی کمـی صـفات    از قبل و قوزه بازشدن زمان در. گرفت
داد شاخه رویا و زایا، طول شاخه رویـا،  پنبه شامل تعیین ارتفاع بوته، تع

بوتـه در   5تعداد قوزه در هر بوته، وزن وش هر قوزه با نمونه گیري از 
هر کرت و عملکرد وش در هکتار با نمونه گیري سطحی به مسـاحت  

از محصول دو خط وسط با حذف نیم متـر از  ) بوته 20(متر مربع   5/2
در زمـان برداشـت محصـول     ابتدا و انتهاي هر کرت به عنوان حاشیه،

ویرایش هشـت   SAS برنامهاستفاده از  تجزیه آماري با. صورت گرفت
 سـطح  در LSDآزمـون  مقایسه میانگین صفات مـورد ارزیـابی بـا     و

  .انجام گردید درصد 5 احتمال
  

  و بحث نتایج
هـاي هـرز پهـن     هاي هرز موجود در مزرعه ترکیبی از علـف  علف

، تـاج  3، تلخـه بیـان  2، خارشـتر 1برگ و باریک برگ، شـامل سـلمک  

                                                
1- Chenopodium album 
2 - Alhagi alhagi 
3- Acroptilon repens L. 

اثـر روش  . بودنـد  7و پنجـه مرغـی   6، ارزن وحشـی 5،سوروف4خروس
خاکورزي بر درصد کاهش تراکم کل علف هاي هرز در نمونه برداري 

روز پس از سمپاشی معنی دار نشد اما تراکم اولی علف هاي  30و  15
جدول (هرز در سیستم هاي مختلف کشت، اختالف معنی داري داشت 

روز از سمپاشی نسبت به تـراکم   30بیشترین کاهش تراکم بعد از ). 1
بـود و کـم   ) درصـد  08/34(هاي هرز در خاکورزي مرسـوم   اولیه علف

خاکورزي و بی خاکورزي در رتبه هاي بعدي قرار گرفتنـد امـا تـراکم    
اولیه علف هاي هرز قبل از سمپاشی در کم خاکورزي و بی خاکورزي 

م کمتر بود و با کاهش تراکم، رقابت بر سـر  نسبت به خاکورزي مرسو
آب و منابع غذایی در ابتداي فصل کمتر بوده و پنبه در این دو سیستم 

زمـانی کـه خـاکورزي در کشـاورزي     . از رشد بیشتري برخـوردار بـود  
حفاظتی کاهش می یابد، عمق کاشت و نوع دستگاه کشت بذر، توزیع 

). 19(ك تغییـر مـی دهـد    هاي هرز را در پروفایل خا عمودي بذر علف
هرز در کشاورزي حفاظتی، مقادیر بـاالیی   عالوه بر کاهش ظهور علف

از پسماندهاي گیاهی محصول قبل ممکن است باعـث تـاخیر ظهـور    
از . هاي هرز دارد هاي هرز شود که پیامدهایی براي مدیریت علف علف

محصول  زراعی فرصت رشـد   هاي هرز، به طرفی تاخیر در ظهور علف
هـرز را مـی دهـد و     شتر و دستیابی به توان رقابتی بـاالتر بـا علـف   بی

هاي هرز  تاثیر کمتري در کاهش عملکرد و تولیـد   گیاهچه هاي علف
   ).20(بذر دارند 

هاي هرز مربوط به تیمـار وجـین    بیشترین کاهش تراکم کل علف
بین غلظـت هـاي مختلـف    ). 2جدول (بود ) درصد 85(هرز  بدون علف

 42/50گـرم انـوك در هکتـار موجـب کـاهش       20ت کش، غلظ علف
گـرم در   10گـرم در هکتـار و    15غلظت . هاي هرز شد درصدي علف

درصد کاهش تـراکم، در رتبـه هـاي     73/19درصد و  64/34هکتار با 
کـش هـاي شـاخ و بـرگ مصـرف،       در مورد علـف . بعدي قرار گرفتند

ها  ي کانوپیافزایش تراکم علفهاي هرز میتواند بدلیل همپوشانی برگها
هـاي هـرز    باعث بوجود آمدن مکانهاي امـن بـراي تـک تـک علـف     

با توجه به مطالب ذکر شده و بـدلیل وجـود یـک     ).31(کوچکتر شود 
هاي هـرز در مزرعـه اي    بانک بذر قوي و در نتیجه تراکم باالي علف

کـش مـورد    که این آزمایش در آن انجام شـد، کـاهش کـارایی علـف    
  .ایین، محتمل استاستفاده در غلظت هاي پ

  
  
  
  

                                                
4- Amaranthus sp 
5- Echinochloa crus gali 
6- Setaria spp. 
7- Cynodon dactylon 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  787    ...پنبه عملکرد برو کنترل علف هاي هرز  خاکورزي هاي مختلفروش  اثر

  
  در متر مربع در روش هاي مختلف خاکورزي) باریک برگ و پهن برگ(هاي هرز  مقایسه میانگین تراکم کل علف -1جدول

  هاي هرز در متر مربع تراکم کل علف
 روش هاي خاکورزي تراکم اولیه روز پس از سمپاشی15 روز پس از سمپاشی30

67/19  a 49/22  a 84/29  a زي مرسومخاکور 
57/18  a 4/20  a 02/23  b کم خاکورزي 
48/17  a 98/19  b 7/21  b بی خاکورزي 

  .درصد تفاوت معنی داري با یکدیگر ندارند 5در سطح احتمال  FLSDدر هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، بر اساس آزمون     
  

 در روش هاي مختلف کنترل) ه در متر مربعبوت(هاي هرز  مقایسه میانگین تراکم کل علف - 2جدول 
 زمان نمونه برداري گرم انوك در هکتار10 گرم انوك در هکتار15 گرم انوك در هکتار20 وجین عدم کنترل

11/29 a 13c 39/22 b 56/21 b 12/20 b قبل سمپاشی(اولیه( 
91/30 a 07/2  c 91/14 b 86/16 b 53/18 b 15روز پس از سمپاشی 
2/34 a 95/1   c 1/11  b 09/14 b 50/16 b 30 روز پس از سمپاشی 

  .درصد تفاوت معنی داري با یکدیگر ندارند 5در سطح احتمال   FLSDدر هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، بر اساس آزمون 
  

کـش   بخصوص که با باال بودن دما در دوره پس از کـاربرد علـف  
احتمال ) رند تا اثر نمایندنیاز به دوره طوالنی دا ALSکش هاي  علف(

از ). 40(کربنه نیز وجـود دارد   4هاي هرز  بی اثر شدن آن توسط علف
هرز شـده   طرفی وجود بقایاي گیاهی نیز موجب تقویت بانک بذر علف

و شرایط را براي رشد آنها بیشتر فـراهم مـی کنـد و کـاهش کـارایی      
ـ   . کش را به دنبال دارد علف اظتی کاهش خـاکورزي در کشـاورزي حف

  .هاي هرز بهتر بتوانند رشد کنند باعث می شود تا برخی از علف
صفات مورد ارزیابی پنبه در سیستم هاي مختلف  4و  3در جدول 

  . هاي هرز مورد آزمایش ارائه شده است خاکورزي تحت کنترل علف
اثر خاکورزي بر صفت ارتفـاع بوتـه پنبـه در سـطح      :ارتفاع بوته

ارتفـاع بوتـه هـاي پنبـه در     ). 3جدول (شد درصد معنی دار  5احتمال 
خاکورزي در مقایسه با خاکورزي مرسوم، به  خاکورزي و کم سیستم بی

احتماال ناشی این تفاوت . درصد افزایش یافت21/21و  54/21ترتیب، 
 خاکورزي بی و خاکورزي کمدر در سطح خاك حضور بقایاي گیاهی از 

لف هـاي هـرز در خـاکورزي    ، تراکم اولیه ع1مطابق جدول .  پنبه بود
در یک گروه آماري قرار داشته و کمتـر  ) کم و بی خاکورزي(حفاظتی 

ـ .  از خاکورزي مرسوم بـود   هـاي هـرز تـاثیر    ا افـزایش تـراکم علـف   ب
تراکم پایین علـف   .نامطلوب آنها بر روي گیاهان زراعی افزایش میابد

شـتري  هاي هرز در ابتداي فصل رشد باعث شد تا بوته پنبه فضاي بی
در آزمایشـی در  ) 9(قـادري فـر و همکـاران    . براي رشد داشته باشـند 

و هاشم آباد گرگان گزارش کردند  کارکنده پنبه تحقیقات هايایستگاه
که بین سیستم هاي مختلف خاکورزي از لحـاظ ارتفـاع بوتـه تفـاوت     

چیـزل  (خاکورزي  داري وجود داشت و ارتفاع بوته در  سیستم کممعنی
از طرفـی در  . خاکورزي بود تر از خاکورزي مرسوم و بیبیش) دیسک+ 

هـرز نیـز اخـتالف     این تحقیق بین تیمارهاي مربوط به کنتـرل علـف  

درصد افـزایش  ). 3جدول (ها مشاهده شد داري میان ارتفاع بوتهمعنی
 72/13ارتفاع بوته پنبه در تیمار وجین نسبت به تیمـار عـدم کنتـرل،    

هاي هرز با پنبـه در   به حذف رقابت علفتوان درصد برآورد شد که می
بیشترین و کمترین ارتفاع بوته پنبه ). 2جدول (تیمار وجین اشاره کرد 

گـرم   20کش به ترتیب، مربوط به تیمار  بین غلظت هاي مختلف علف
سانتی  27/87و  26/91کش انوك و با اعداد  گرم در هکتار علف 10و 

 20کـش، غلظـت    لـف علـف  بین غلظت هاي مخت). 4جدول (متر بود 
هـاي هـرز    درصدي علـف  42/50گرم انوك در هکتار موجب کاهش 

درصـد و   64/34گرم در هکتار بـا   10گرم در هکتار و  15غلظت . شد
جـدول  (درصد کاهش تراکم، در رتبه هاي بعدي قرار گرفتنـد   73/19
گرم انوك در هکتار موجب  20کنترل علف هاي هرز با استفاده از ). 2

ابت و افزایش دسترسی پنبه به منابع غـذایی شـده و امکـان    حذف رق
در آزمایش کیلی و  ).2جدول (رشد بیشتر بوته هاي پنبه را موجب شد 

هـاي هـرز در    هاي آلـوده بـه علـف   نیز ارتفاع پنبه در کرت) 25(تولن 
هرز نگه داشته شـدند،   هایی که سه هفته عاري از علفمقایسه با کرت

رز باعث افزایش مدت رقابـت بـر سـر منـابع و     هاي ه علف. کمتر بود
کاهش منابع قابل دسترس براي پنبه شده و در نهایت باعـث کـاهش   

هـا   برخـی گـزارش  ). 29و  11(شوند اندام رویشی و ارتفاع، در پنبه می
نشان می دهنـد در اثـر مصـرف تـري فلوکسـی سـولفورون سـدیم،        

قرمـز در پنبـه    هـا و تولیـد رنـگ   کوتولگی و تولید کلروز بین رگبرگ
هفتـه از بـین رفتـه و     3تا  2شود، البته این عالیم پس از مشاهده می

) 6(سـلیمی و بازوبنـدي    .)33(تاثیر منفی بر محصول نخواهد داشـت  
درصـد در   90گزارش کردند کـه تمـامی تیمارهـاي انـوك، بـیش از      

هاي پنبه در مقایسه با تیمار شـاهد بـدون کنتـرل    افزایش ارتفاع بوته
ها دلیل این امر را تاثیر تیمارهـاي فـوق بـر    آن. هرز تاثیر داشتند علف
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  1393، زمستان 4، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران    788

) 17( بـورك و همکـاران  . هـاي هـرز بیـان کردنـد     روي کنترل علـف 
بیشترین میزان خسارت تري فلوکسی سولفورون سدیم به پنبه بعـد از  

 16درصـد و کمتـرین مقـدار آن را     78تا  74روز از انجام تیمار  7تا  4
روز از انجام تیمار آثـاري از   62که بعد از د، درحالیدرصد گزارش کردن

 .خسارت مشاهده نشد
بـین   :تعداد شاخه هـاي رویـا و زایـا و طـول شـاخه رویـا      

تیمارهاي مختلف خاکورزي از نظر تعداد شاخه رویـا و زایـا  اخـتالف    
بیشترین و کمتـرین تعـداد شـاخه    ). 3جدول (داري وجود داشت معنی

و در  79/15و  52/2خـاکورزي بـه میـزان     در کم رویا و زایا به ترتیب
). 4جـدول  (مشـاهده شـد    82/12و  8/1خاکورزي مرسوم  به میـزان  

خاکورزي در مقایسه با خاکورزي مرسـوم، بـه    خاکورزي و بی تیمار کم
درصد افزایش در تعداد شـاخه رویـا را نشـان     51/35و  81/38ترتیب 

ورزي مرسوم، به سبت به خاكتعداد شاخه زایا در تیمارهاي فوق ن. داد
تراکم پایین علف هاي . درصد افزایش داشت 97/11و  48/23ترتیب 

هرز در طی فصل رشد در سیسـتم کـم و بـی خـاکورزي نسـبت بـه       
خاکورزي مرسوم بعنوان عاملی در رشـد بهتـر بوتـه هـاي پنبـه بـود       

هرز،  نیز بـدین لحـاظ    بین تیمار هاي مختلف کنترل علف). 1جدول (
تعداد شاخه رویا در تیمـار  ). 3جدول (داري وجود داشت ف معنیاختال

همان . درصد کاهش یافت 32/6هرز نسبت به وجین  عدم کنترل علف
هـاي هـرز در    مشخص است کمترین تراکم علف 2طور که در جدول 

تیمار عدم کنترل مشاهده شد و حضور علف هاي هرز به عنوان یـک  
به نظر می رسد که با  .عامل تنش زا در این کرت ه محسوب می شود

هاي هـرز در اثـر یـک دوره حـذف      عقب افتادن زمان سبز شدن علف
، گیاه زراعی فرصت نمو و توسعه شـاخه هـاي فرعـی را    )وجین(ها  آن

در آزمایشی که در سـال  ) 1(براتی محمودي و همکاران ). 14(یابد  می
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي بیرجنـد انجـام دادنـد،     1386

هـاي هـرز، رقابـت     زارش کردند در تیمار تداخل تمـام فصـل علـف   گ
هاي هرز با محصول و پـر کـردن فضـاهاي خـالی از تشـکیل و       علف

توسعه تعداد شاخه هاي جانبی پنبه جلوگیري کرده و کمتـرین تعـداد   
هاي پنبه را مربوط به تیمار شاهد در بوته) زایا و رویا(هاي جانبی شاخه

درصـد   72معرفی کردنـد کـه کاهشـی معـادل     هرز  بدون کنترل علف
. هرز در طول فصل رشد نشـان داد  نسبت به تیمار شاهد عاري از علف

داري میـان   هاي مختلف علفکـش انـوك، اخـتالف معنـی    بین غلظت
. گرم مشـاهده شـد   10گرم در هکتار انوك با غلظت  20و  15غلظت 

گـرم   20ك بـا دوز  گزارش کردند که تیمار انو) 7(سلیمی و بازوبندي 
هـاي هـرز، بـیش از سـایر دوزهـاي       در هکتار با کنترل مطلوب علف

طـول  . کش در افزایش تعداد شاخه هاي فرعی پنبه مـؤثر بودنـد  علف
بیشــتر از ) چیــزل و دیســک(خـاکورزي   شـاخه رویــا در سیســتم کــم 

بـین  ). 9(خاکورزي مرسوم و بـدون خـاکورزي گـزارش شـده اسـت      
ي، از نظــر طــول شــاخه رویــا، اخــتالف تیمارهـاي مختلــف خــاکورز 

بیشـترین طـول شـاخه رویـا،     ). 4 و 3 جدول(داري وجود داشت  معنی
و کمترین آن، مربـوط بـه   ) سانتی متر 76/65(خاکورزي  مربوط به کم

بود که درصد کاهش آن، معادل ) سانتی متر 8/50(ورزي مرسوم خاك
رویا در تیمار بیشترین طول شاخه ). 4جدول (درصد برآورد شد  74/22

گـرم   10وجین و کمترین آن در تیمار عدم کنترل و بعد از آن، تیمـار  
طول شاخه رویا در وجین و ). 4جدول (انووك در هکتار نشان داده شد 

درصـد  55/1و  08/3گرم انـوك نسـبت بـه عـدم کنتـرل،       20غلظت
 .مشاهده شد

  
  هاي هرز هاي مختلف خاکورزي تحت کنترل علف روشجدول تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی پنبه در  -3جدول

 وزن وش  عملکرد 

تعداد 
قوزه 
در 
 بوته

 ارتفاع
طول شاخه 

 رویا
تعداد شاخه 

 زایا
تعداد شاخه هاي 

 رویا
 منابع تغییر درجه آزادي

 g(          df S.O.V(هر قوزه )kg ha-1(وش

5/21994 ns 16/0  * 799/0 
 * 

91/3 ns 536/4 ns 724/0  ns 0624/0  ns 3 تکرار 

26 /4587579  * 12/4  * 83/16  
* 

*25/1833  *89/1182  *08 /36  *062/2  خاکورزي 2 

23452 172/0  219/0  59/3  262/5  787/0  025/0  خطاي اصلی 6 

15/341265  * 54/1  * 836/4  
* 

*27/230  *321/5  *883/6  *070/0  x هرز کنترل علف 4 

12/35214 ns 075/0 ns 30/0  
ns 

70/7 ns 2/5410 ns 320/0 ns *0399/0  خاکورزي  8 

2/8457  0549/0  18/0  90/7  75/0  21/0  016/0  خطاي فاکتور 36 
 داري  غیر معنی nsدرصد  و  5داري در سطح احتمال  معنی - *

  

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
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 در قـوزه  تعـداد  بین :قوزه هر وش وزن و بوته  در قوزه تعداد

 داشـت  وجـود  داري معنـی  اخـتالف  خـاکورزي  مختلـف  هاي سیستم
 خاکورزي کم در ترتیب به قوزه تعداد کمترین و بیشترین). 4و 3جدول(
). 4جـدول  ( شـد  گزارش 2/15 و 03/17 میزان به مرسوم خاکورزي و

 خاك غذایی مواد و رطوبت مقدار به  پنبه در ها قوزه تعداد و پنبه رشد
 نمایـد  تغییـر  است ممکن بوته هر در قوزه 40 تا یک از و دارد بستگی

ــا). 3( ــر دريق ــاران و ف ــزارش) 9( همک ــد گ ــه کردن ــتم در ک  سیس
 سیسـتم  بـا  مقایسـه  در خاکورزي بی و) دیسک و چیزل( خاکورزي کم

  ).28( داشت وجود بیشتري بوته در قوزه تعداد مرسوم خاکورزي
 وزن و قوزه تعداد نظر از هرز، علف کنترل به مربوط تیمارهاي بین

 ،4جـدول   مطـابق . شـت دا وجـود  دار معنـی  اختالف قوزه هر در وش
 ترتیـب  به وجین، تیمار در ها قوزه در وش وزن و قوزه تعداد بیشترین

 بـه  کنتـرل،  عـدم  تیمار با مقایسه در وجین تیمار.  بود 68/5 و 78/16
 در وش وزن و قـوزه  تعـداد  در افـزایش  درصـد  21/19 و 8/5 ترتیب،

 کمی خسارت که کردند گزارش) 6( همکاران و سلیمی. داشت ها قوزه
 بوجـود  بوتـه  هر در پنبه قوزه تعداد کاهش اثر بر بیشتر هرز هاي علف
 ،4جـدول   مطـابق . بوتـه  ارتفاع یا شده باز هاي قوزه درصد تا آید می

 هـاي  غلظـت  و وجـین  هـاي  تیمـار  در زایـا  و رویـا  هاي شاخه تعداد
 بود بیشتر کنترل عدم تیمار از) هکتار در گرم 20 و 15( انوك مطلوب

. شـد  مشـاهده  بیشتر نیز قوزه در وش وزن و قوزه تعداد آن قبمتعا و
 به انوك، هکتار در گرم 20 تیمار در ها قوزه در وش وزن و قوزه تعداد

 کنتـرل  عـدم  تیمـار  بـه  نسـبت  درصـد  46/13 و درصد 03/9 ترتیب
  .داشت افزایش

بیان کردند با توجـه بـه اینکـه در    ) 1(براتی محمودي و همکاران 
هاي زایشی حامل بخش عمده عملکرد می باشند، طبیعـی  پنبه شاخه 

تـوان ناشـی از تعـداد    است که افزایش تعداد قـوزه هـا را بیشـتر مـی    
هاي جانبی در گیاه دانست و بـا توجـه بـه همبسـتگی مثبـت و       شاخه
دار بین تعداد قوزه و تعداد شاخه هاي جانبی بـا افـزایش شـاخه     معنی

قوزه در روي این شاخه ها بیشتر  هاي تشکیل هاي جانبی، تعداد مکان
می شود، لذا تعداد قوزه در بوته افزایش می یابد و متعاقب آن عملکرد 

معموالً شاخه هاي رویشی، در ناحیه معینـی نزدیـک   . باال خواهد رفت
پایه گیاه تشکیل می شود که تعداد شاخه هاي رویشی، بین گونـه هـا   

اسـت وعملیـات زراعـی،    مختلف پنبه، به میزان قابل توجهی متفاوت 
کلیه شـاخه هـاي زایـا از محـور     . تعداد آن راتحت تاثیر قرار می دهد

هاي رویشی منشاء گرفته ومیزان تشکیل شاخه هاي زایشـی بـه    برگ
با توجه به همبستگی که بین تعـداد شـاخه   . رشد رویشی بستگی دارد

یی زایا و عملکرد دیده می شود تیمارهایی که تعداد شاخه زایـاي بـاال  
  .دارند، عملکرد باالیی نیز دارند

اگرچه کمترین تعـداد قـوزه   ) 10(در آزمایش کهنسال و همکاران 
مربوط به تیمار شاهد بـدون کنتـرل در طـول فصـل رشـد بـود ولـی        

آن هـا  . باالترین درصد قوزه باز شده هم مربوط به همـین تیمـار بـود   
زا اعـالم   هاي هرز در مزرعه را به عنوان یک عامل تـنش  حضور علف

هاي هرز مانند تنش رطوبتی آخر فصـل عمـل    که علفکردند بطوري
کرده و به باز شدن قوزه ها کمک می کند ولی باعـث کـاهش تعـداد    
شاخه هاي زایشی، تعداد کل قـوزه هـا و در نتیجـه کـاهش عملکـرد      

بقایاي گیاهی بعنوان سرچشـمه اصـلی مـواد آلـی     . محصول می شود
بقایاي در سیستم خاکورزي حفاظتی،  خاك محسوب می شوند، حضور

حفظ رطوبت و بهبود ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولـوژیکی در  
  . سطح خاك باعث رشد بیشتر پنبه میشود

 
  هاي هرز تحت کنترل علف ورزي خاك مختلف هاي روش در پنبه ارزیابی مورد صفات میانگین مقایسه -4جدول 

  عملکرد وش
 )kg ha-1( 

وزه وزن وش در ق
  در 

 )g(هر بوته 

تعداد قوزه در 
 بوته

ارتفاع 
 بوته

طول شاخه 
 رویا

تعداد شاخه 
 زایا

تعداد شاخه  
 رویا

روش 
 خاکورزي

1/5792 c 65/4 b 20/15 c 54/77 b 80/50 a 82/12 c 80/1 c خاکورزي مرسوم 
3/7170 b 50/5 a 04/16 b 25/94 a 57/63 b 36/14 b 37/2 b بی خاکورزي 
09/7551 a 37/5 a 03/17 a 00/94 a 76/65 a 83/15 a 50/2 a کم خاکورزي 
96/101  321/0  362/0  46/1  775/1  686/0  123/0  )05/0( LSD  
8/6051 d 62/4 d 86/15 b 67/87 c 67/59 bc 05/14 c 12/2 c 10گرم انوك 
5/6982 c 14/5 c 15/16 b 89/89 bc 92/59 bc 49/14 b 24/2 ab 15گرم انوك 

12/7101 b 40/5 b 51/16 a 26/91 ab 22/60 b 68/14 b 28/2 a 20گرم انوك 
98/7504 a 68/5 a 78/16 a 67/92 a 13/61 a 23/15 a 31/2 a وجین 
75/5968 e 67/4 d 14/15 c 49/81 d 3/59 c 22/13 d 16/2 bc عدم کنترل 

57/97 0/194 0/351 328/2 7209/0 38/0 11/0 )05/0( LSD 
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مختلف خاکورزي از نظر عملکـرد  در سیستم هاي  :عملکرد وش

بیشـترین عملکـرد   ).  3جدول (داري وجود داشت  وش، اختالف معنی
و کمتـرین  ) کیلـوگرم در هکتـار    09/7551(خاکورزي  مربوط به کم

بـود  ) کیلـوگرم در هکتـار   1/5792(ورزي مرسوم آن، مربوط به خاك
کم بودن تراکم علف هاي هرز در روش کـم خـاکورزي و   ).  4جدول(

بی خاکورزي نسبت به خاکورزي مرسوم در طی فصل رشـد، کـاهش   
رقابت و افزایش فضاي مورد نیاز براي رشد گیاه زراعی پنبه، عـواملی  
بودند که در افزایش عملکرد دو سیستم خاکورزي نسبت به خاکورزي 

گـزارش کردنـد   ) 9(قـادري فـر و همکـاران    . مرسوم موثر واقع شدند
 بود متفاوت یکدیگر ختلف خاکورزي بام سیستم هاي در وش عملکرد
 از بیشـتر  خـاکورزي  کـم  هـاي  سیسـتم  در وش عملکـرد  کهبطوري

سـایر   بـا  مقایسـه  در خـاکورزي  بی سیستم در و بود خاکورزي مرسوم
کمتـر   هکتار در گرم کیلو 400-200 حدود خاکورزي در هاي سیستم

 بود و علت کم بودن عملکرد در روش بـی خـاکورزي در مقابـل روش   
کم خاکورزي را، استقرار ضعیف تر گیاهچه هاي پنبه در شرایط بدون 

) 34( همکاران و رایت .شخم و زیاد بودن بقایاي گیاهی معرفی کردند
 هـاي  در سیسـتم  پنبـه  عملکـرد  افـزایش  علـت  کـه  داشـتند  بیـان 

 به بیشتر قابلیت دسترسی مرسوم خاکورزي با مقایسه در خاکورزي کم
بین تیمار هاي مختلف کنترل . باشد می خاك سطح در نیترات و فسفر
). 4جـدول  (داري مشاهده شـد   هرز، از نظر عملکرد اختالف معنی علف

بیشترین ). 3جدول (اثر کنترل علف هرز بر عملکرد پنبه معنی دار بود 
و ) کیلـوگرم در هکتـار   98/7504(عملکرد، مربوط بـه تیمـار وجـین    

هـــاي هـــرز  فکمتـــرین عملکـــرد در تیمـــار عـــدم کنتـــرل علـــ
کاهش تـراکم  ). 4جدول (مشاهده شد ) کیلوگرم در هکتار75/5968(

علف هاي هرز در تیمار وجین دستی، باعث کاهش رقابت بر سر آب و 
 2مطابق جـدول  ). 2جدول (مواد غذایی بین علف هرز و گیاه پنبه شد 

هاي هرز در طی فصل رشد مربوط به تیمار عـدم   بیشترین تراکم علف
هرز بود و تیمار عدم کنترل در مقایسـه بـا تیمـار وجـین،      کنترل علف

دلیل کاهش عملکرد در حضـور  . درصد کاهش عملکرد داشت 73/25
هاي هرز به دلیـل سـایه    هاي هرز موید آن است که با ورود علف علف

اندازي و افزایش ارتفاع ناشـی از رقابـت و بـه تبـع آن رشـد رویشـی       
ی هـدایت شـده، سـهم بخـش     بیشتر، مواد فتوسنتزي به بخش رویش

عملکـرد در تیمـار   ). 8(زایشی در چنین شرایطی کاهش خواهد یافت 
هاي هرز،  گرم در هکتار انوك نسبت به تیمار عدم کنترل علف 20دوز 
درصد افزایش داشت که این افزایش عملکرد را مـی تـوان بـه    94/15
نوك گرم ا 20هاي هرز با استفاده از  درصد کاهش تراکم علف 42/50

گـزارش  ) 1(براتـی محمـودي و همکـاران    . در هکتار مرتبط دانسـت 
کـش بـراي کنتـرل     کردند در بین تیمارهایی که فقـط از یـک علـف   

هاي هرز استفاده شده بود بیشترین عملکرد وش مربوط به تیمار  علف
بود و اسـتفاده از  ) گرم در هکتار 20دوز (سیتوگیت + کش انوك  علف

هاي هـرز   کش، باعث جذب بهتر آن در علف فسیتوگیت به همراه عل
شده و در نتیجه رقابت آن ها را با گیاه زراعی کاهش و بـه دنبـال آن   

  .عملکرد پنبه را افزایش داد
  

  نتیجه گیري
از  بعـد  پنبـه  عملکرد که داد نشان تحقیق این نتایج کلی طور به 
از  بیشـتر  خـاکورزي  کـم  هـاي  سیسـتم  در دوم کشت عنوان به گندم

 هـاي خـاکورزي   سیسـتم  تـوان  بنـابراین مـی   .بود کورزي مرسومخا
 مرسوم سیستم هاي خاکورزي جایگزین تر جامع با مطالعات حفاظتی را

 بـا  مقایسـه  در شـخم  بـدون  سیسـتم  در وش همچنین عملکرد. کرد
 نکته این اما بود کمتر مرسوم کورزي خا و خاکورزي کم هاي سیستم

 از کمتـر  سیسـتم  ایـن  در کـرد عمل کـه  ایـن  بـا  که توجه است قابل
 ایـن  زراعـی  هـاي  هزینـه  امـا  باشد می دیگر هاي خاکورزي سیستم
توصیه می  .است کمتر مرسوم خاکورزي سیستم با در مقایسه سیستم

شود آزمایش روي ارقـام مختلـف پنبـه و بعنـوان کشـت دوم بعـد از       
 . محصوالت مختلف تکرار شود

 
  منابع

 +مکانیکی(تلفیقی  مدیریت تأثیر. 1388 .محمدآبادي زادهشیخ. نو  ،محمودي .س ،راشدمحصل. ح .م ،حمديجامی اال .م ،.ح ،محمودي براتی -1
 .ایران زراعی هايپژوهش نشریه. بیرجند پنبه مزارع در انووك جدید کش علف با معرفی همراه علف هاي هرز خشک وزن و تراکم بر )شیمیایی

 .اصفهان. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. چاپ دوم. پنبه. گیاهان صنعتی .1385. ر. م ،خواجه پور -2
 . مشهد. انتشارات برهمند. زراعت گیاهان صنعتی. 1384 .م ،رستگار -3
). ترجمـه (هـاي هـرز، کاربردهـاي مـدیریتی      اکولـوژي علـف  . 1383 .رمضـانی . كو  ،خلقانی. ج ،موسوي. ك ،کوچکی. ع ،رحیمیان. ح ،.ا ،زند -4

 .مشهد. هی دانشگاه فردوسی مشهدانتشارات جهاد دانشگا
 دانشگاهی جهاد انتشارات .مصرف کاهش و سازي بهینه رویکرد با آنها کاربرد هايروش و هاعلفکش. 1387 .حیدري. ا و ،موسوي .ك ،.ا ،زند -5

 .مشهد .مشهد
در کنتـرل  ) Trifloxysulfuron sodium(کـش جدیـد انـووك     بررسی کارآیی علف. 1384 .ریوند. مو  ،یونس آبادي. م ،اخوان. م ،.ح ،سلیمی -6
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 .هاي هرز ایران مجموعه مقاالت اولین همایش علوم علف). Gossypium hirsutum(هاي هرز مزارع پنبه  علف
هـاي   مجله دانـش علـف  . کش هاي انتخابی مزارع پنبه بررسی کارایی علف. 1388 .باغستانی. ع. مو  ،یونس آبادي. م ،بازوبندي. م ،.، حسلیمی -7

 .هرز
 Brassica(واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا . 1386 .باقري. مو  ،باقرانی. ن ،زند. ا ،کامکار. ب ،.ع ،صفاهیان لنگرودي -8

napus L.( هرز خردل وحشی  در شرایط رقابت با علف )Sinapis arvensis L.( مجله علوم زراعی ایران. در گرگان. 
نشریه .  گرگان در کلزا از بعد پنبه عملکرد بر ورزيخاك هاي سیستم اثرات. 1390 .قرنجیکی. عو  ،نژاد صادق .ر. ح ،قجري .، ع.ف ،فر قادري -9

 .پژوهش هاي زراعی ایران
و هاي هرز بـر تـراکم    اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف. 1386. میرعلوي. م و ،روستانژاد. ح ،سلیمی. ر ،رمضانی مقدم قربانی. ، م.، اکهنسال -10

 . 306-311: 2هاي هرز ایران  هاي هرز چندساله در پنبه، مجموعه مقاالت دومین همایش علوم علف بیوماس علف
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