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مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز

برگ پنبه پهنورزي وکنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه اي علف هاي هرز اثر روش هاي خاك
 )Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum(
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چکیده
هرز بر تنوع گونه اي و تراکم علف هاي هرز هايعلفکنترلورزي و هاي متفاوت خاكروشتواماستفادهمنظور ارزیابی تاثیربه

1390- 91در شهرستان بشرویه در سال زراعیبلوك هاي کامل تصادفیطرح بر پایه خرد شدههايکرتآزمایشی  بصورتپنبه، 
ورزي مرسوم خاكشامل:سطح3درفاکتوراصلیبه عنوان پنبه ورزي خاكشامل روش هاي آزمایش فاکتور به اجرا درآمد.

کش (علفسطح5هاي هرز در علفهاي کنترلو روشورزي (چیزل + دیسک)خاكکموورزي خاكبی(گاوآهن برگردان دار)،
گرم 25/11درصد به مقدار 75نام تجارتی انووك با فرموالسیون گرانول پخش شونده در آب تري فلوکسی سولفورون سدیم (با 

و وجینبه همراه تیمارهاي ، به همراه سیتوگیت دو در هزارگرم در هکتار20و 10،15به میزان) ماده موثره در هکتار+ مویان
صفات تراکم و تنوع گونه هاي علف هاي هرز در سه زمان تکرار انجام شد.4در هاي هرز) به عنوان فاکتور فرعی علفعدم کنترل

ورزي داد که روش هاي خاكنشاننتایجنبه مورد بررسی قرار گرفت.روز پس از سمپاشی و عملکرد پ30و 15قبل از سمپاشی، 
به ورزي مرسوم، ورزي نسبت به خاكورزي و بی خاكکم خاكهايروشتاثیر بسزایی در تراکم و ترکیب علف هاي هرز پنبه دارد.

ورزي بیشتر علف هاي درصدي تراکم علف هاي هرز پهن برگ شدند. در تیمار بدون خاك47/65و 21/48باعث کاهش ترتیب 
برگ در مزرعه پهنبیشترین کاهش تراکم علف هاي هرزبود) غالبCynodon dactylonهرز چندساله به خصوص پنجه مرغی (

ورزي حفاظتی در رتبه ورزي مرسوم  مشاهده شد و خاكتوگیت در خاكگرم انوك در هکتار به همراه سی20پنبه، تحت تاثیر دز 
بعدي قرار گرفت. 

گیاه لیفی  ورزي حفاظتی،انوك (تري فلوکسی سولفورون سدیم)،  تنوع گونه اي علف هرز، خاكهاي کلیدي: واژه

Effect of soil disturbance methods and chemical weed control on density and diversity of
Broad-leves species of Cotton (Gossypium hirsutum) planted after wheat (Triticum

aestivum)

Mahboobeh Sardar1, Mohammad Ali Behdanir2, Seyed Vahid Eslami, Sohrab Mahmoodi

1. Agronomy Master degree Birjand University
2. Faculty of Agriculture, Discipline of Agronomy, Birjand
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Abstract
To evaluate the effect of combined use of different soil tillage methods and weed control on density and diversity of
cotton weed, a split plot experiment based on randomized complete block design was conducted at Boshruyeh city
in 2012. Experiment factors were tillage methods as Main-plots with three levels, including conventional tillage,
no-till and minimum tillage; and different methods of weed control as sub factors at 5 levels including the herbicide
trifloxysulfuron sodium( Envoke brand broadcast granular formulations with 75% water content of 11.25 g ai ha +

Adjuvant) at 10, 15 and 20 g ha-1, as well as no weeding and hand hoeing with four replications. Density and
diversity of weeds were studied three times before spraying as well as 15 and 30 days after spraying. Results showed
that weeds density and composition were considerably affected by tillage methods. The no- and Minimum tillage
systems decreased the broad leaf weeds density by 65.47 and 48.21%, respectively. Perennial weeds specially
Cynodon dactylon L. were dominant species under the no tillage treatment. The greatest weed density reduction
(narrow and broad-leaved) was observed where 20 g ha-1 of Envoke with Sytogate was sprayed under conventional
tillage and conservation tillage was next in the rank.
Keywords: Fibrous plant, Envoke (trifloxysulfuron sodium), Weed species diversity, Conservation tillage

مقدمه 
اما طی دو دهه گذشته تولید این محصول به دالیل مختلـف  شد برآورد هزار هکتار 380کشت پنبه قبل از انقالب اسالمی زیرسطح 

91هـزار تـن در سـال    60بـه حـدود   1354هزار تن در سال 250با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده به گونه اي که تولید پنبه از 
اسـت و  آنهـرز علف هـاي کنترلجملهازوتولیدبااليهايهزینهکاهش،ایندالیلازیکی.)1392افشار، (کاهش داشته است
هايعلفوجود. می گیردبردرهرزعلف هايکنترلراتولیدهايهزینهازدرصد12بیش از میانگینطوربهمطابق آمار موجود 

بـه امـروزه علفکش هـا ).1392افشار، (گرددمیپنبهالیافکیفیتکاهشموجبمحصولرسیدگیدوراندرپنبهمزرعهدرهرز
مـی  قـرار اسـتفاده مـورد گسـترده طـور بهومی کنندایفاهرزعلف هايمدیریتدرمحورينقشاقتصادي،صرفهوکاراییدلیل
بر اساس نتایج بررسی هاي انجام شدهکهاستجدیدکشیعلفایراندرسدیمسولفورونتریفلوکسی). 1385خواجه پور، (گیرند
راشـد محصـل و   (سـالم داشـته اسـت   اویـار بویژهوبرگکشیدهوبرگپهنهرزهايعلفازوسیعیطیفکنترلدرخوبیتاثیر

بـر بسـزایی تـاثیرات رایـج کشت بامقایسهدرحفاظتیخاکورزيکهاستآنازحاکیمختلفتحقیقاتنتایج).  1385همکاران، 
وترکیـب وهـرز علـف بـذور مکـانی موقعیـت ووضعیتغذایی،عناصرفراهمیبرتاثیرطریقازمزارعاکولوژیکهايویژگیروي

بـذور توزیـع تغییروخاكدمايورطوبتتاثیرخاك،دربذورزنیجوانهمحیطبرگیاهیبقایايتاثیرطریقازوداردهاآنتراکم
بقایـاي مرسـوم، خاکورزيدر. )2003(اندرسون و همکاران، شودمیهرزهايعلففلوردرتغییراتباعثخاكدرهرزهايعلف

با استفاده از دسـتگاه نـوتیلیج بـذر    شخمبدونخاکورزيدرحالیکهدرشوندمیسوزاندهیاوبرگرداندهخاكزیربهقبلیمحصول
دردرصـد از بقایـا  70با استفاده از چیزل و دیسـک حـدود   ،کم خاکورزيوپنبه در میان تمام بقایاي محصول قبلی کشت می شود 

اسـت گردیدهسببشیمیائیکنترلوسیعوموثربخشیاثرباهمراهمکانیکیکنترلدرمشکالتوجود. ماندمیباقیخاكسطح
آزمایش . باشندداشتهپنبهجملهازوکشاورزيمحصوالتدرهرزهايعلفشیمیاییکنترلبهبسیاريتوجهزارعینومحققینکه

ف هاي هرز پهن برگ پنبـه در روش هـاي مختلـف خـاکورزي و تحـت کنتـرل       تراکم و تنوع گونه اي علحاضر به منظور آگاهی از 
شیمیایی انجام شد.
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مواد و روشها
انجـام گرفـت. شهرسـتان بشـرویه بـا عـرض جغرافیـایی        در شهرستان بشرویه واقع در خراسان جنوبی1391این آزمایش در سال 

اسـپیلت پـالت بـر    آرایـش آزمایش با متر از سطح دریا می باشد. 885شرقی و ارتفاع 57,°27´شمالی و طول جغرافیایی33,54°´
(خاکورزي سـطح 3دربه عنـوان عامـل اصـلی   کشت پنبهخاکورزي و فاکتور شامل روش 2پایه طرح بلوك هاي کامل تصادفی با 

شـیمیایی  روش هاي مختلـف کنتـرل   ، فرعیو فاکتورخاکورزي حفاظتی)ومبدون شخبا گاوآهن برگرداندار)،سیستممرسوم(شخم
بـه همـراه   گـرم در هکتـار،   20و 10،15بـه میـزان  تریفلوکسی سولفورون سدیم علف کش استفاده از سطح (5هرز در هايعلف

در زمین محل اجراي طـرح در سـال قبـل گنـدم کشـت بـود.      تکرار انجام شد.4در علف هاي هرز) عدم کنترلو وجینتیمارهاي 
روي خـاك بـاقی   گندمسـال قبـل   % از بقایاي 30شد بطوریکهشخم زدهزمین کشت حفاظتی با استفاده از گاوآهن هاي اسکنه اي 

کیلـوگرم در هکتاراسـتفاده شـد. بـا     30براي کاشت پنبه از رقم ورامین و به میزان.شدو سپس فرآیند کاشت با دستگاه انجام هماند
وکسـی  با غلظت هـاي مشـخص شـده علفکـش تـري فل     شش برگی، سمپاشی کرت هاي آزمایشیرسیدن پنبه ها به مرحله پنج و
تعـداد وصـفات انتخـاب تصادفیصورتبوته به15،ازهرکرتضمن حذف اثر حاشیهفصلدرپایان.سولفورون سدیم انجام پذیرفت

ت، مـابقی بوتـه هـا از سـطح مشـخص      دهرکرعملکرمنظورتعیینبه.شدو عملکرد در آزمایشگاه اندازه گیريقوزهدربوته،وزنقوزه
SASV9.3برنامهبابرداشت و عملکرد در واحد سطح محاسبه گردید.پس از آماده سازي داده ها، محاسبات آماري و تجزیه آن ها

انجام گرفت.

:ایج و بحثنت

گهاي هرز پهن بردرصد کاهش تراکم علف
ورزي ورزي و کـم خـاك  هاي هرز پهن برگ گونه هاي سلمک، تلخه بیان،  تاج خروس و خارشتر در روش بی خاكتراکم اولیه علف

ورزي مرسـوم،  ورزي نسبت به خاكورزي مرسوم بود. درصد تغییرات تراکم اولیه علف هاي هرز پهن برگ در بی خاكکمتر از خاك
بقایاي گیـاهی  مقدار). عمق دفن بذور و 1درصد کاهش نشان داد (جدول 21/47ورزي درصد کاهش و در شرایط کم خاك47/65

بـا  موجود در سطح خاك از جمله عوامل موثر در تسریع خروج جوانه ها از خاك، مخصوصا در علف هاي هرز پهن برگ مـی باشـد.  
براي جوانه زنی نیازمنـد نـور هسـتند، در روش کـم     ها) داراي بذور ریزي بوده وهاي هرز (برگ پهنتوجه به اینکه این گونه از علف

ورزي حضور کاه و کلش حاصل بقایاي محصول قبلی مانع از رسیدن نور به این بذور می شـوند و جوانـه زنـی    ورزي و بی خاكخاك
ماننـد و  درصد از بقایاي گیاهی در سطح خاك بـاقی مـی  30ورزي حدود آن ها کاهش می یابد. از آن جایی که در روش کم خاك

هاي هرز بیشتر در معرض نور قرار درصد از کاه و کلش با خاك مخلوط شدند، بنابراین بذور علف70ورزي، نسبت به روش بی خاك
علـت کـاهش   .)1988(فـرود ویلیـامز و همکـاران،    ورزي نیـز  بیشـتر اسـت.   می گیرند و جوانه زنی آن ها نسبت به روش بی خاك

ورزي مرسوم، عدم انجـام شـخم   ورزي نسبت به خاكورزي و کم خاكدولپه را در سامانه بی خاكهاي هرز پهن برگجمعیت علف
شان در خروج از زیر کاه و کلش با مشکالت هاي هرز پهن برگ با توجه به شکل برگ. علفکردندکامل و حضور کاه و کلش گزارش 

.فاظتی تراکم کمتري خواهند داشتهاي حها مواجه بوده و لذا در سیستمبیشتري نسبت به باریک برگ
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هاي هرز پهن برگ (متر مربع) به تفکیک گونه ها. مقایسه میانگین تراکم علف1جدول
ورزي مرسومخاك ورزيکم خاك ورزيبی خاك

روز 30
پس از 
سمپاشی

روز15 اولیه 
(قبل 

سمپاشی)

روز 30
پس از 
سمپاشی

روز15 اولیه 
(قبل 

سمپاشی)

روز پس30
از سمپاشی

روز15 اولیه 
(قبل 

سمپاشی

هرزنام علف
پس 

ازسمپاشی
پس 

ازسمپاشی
پس 

ازسمپاشی

4a 55/4 a 1/5 a 7/3 a 4a 02/4 a 5/1 b 75/1 b 95/1 b سلمک
Chenopodium album

25/2 a 35/2 a 75/2 a 55/1 a 75/1 a 3/2 a 5/1 a 55/1 a 35/1 a تلخه بیان
Acroptilon repens L.

4/2 a 4/4 a 35/6 a 55/0 b 55/0 b 65/0 b 4/1 b 4/1 b 5/1 b خارشتر
Alhagi alhagi

99/2 a 00/3 a 05/4 a 6/1 a 55/1 a 3/2 a 7/0 a 05/1 a 5/1 a تاج خروس
Amaranthus sp

.داري با یکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال FLSD، بر اساس آزمون یک حرف مشترك هستندحداقل هر ستون که داراي ي دراعداد

گرم 20روز بعد از سمپاشی نسبت به تراکم اولیه، در تیمار 30هرز سلمک، تلخه بیان و خارشتر بیشترین کاهش تراکم علف هاي 
درصد مشاهده شد و تیمار وجین بر خالف تصور در رتبه 96/75و 1/38، 18/38انوك در هکتار به همراه سیتوگیت به ترتیب 

گرم انوك در هکتار به همراه سیتوگیت)  باعث کنترل 15و 10کش انوك (ي پایین علفها). غلظت2بعدي قرار گرفت (جدول 
گرم انوك به هیچ عنوان روي 10هرز تلخه بیان مناسب نبود. غلظت هرز سلمک شد اما براي کنترل علفنسبتا مطلوب علف

کش انوك روي خارشتر، زمان ت پایین علف). یکی از دالیل عدم تاثیر غلظ2هرز پهن برگ خارشتر تاثیر نگذاشت (جدول علف
هرز خارشتر بسیار رشد کرده و از دوره کش فراهم شد، علفسمپاشی بود، چون زمانی که شرایط گیاه پنبه براي استفاده از علف

ا گیاه زراعی هرز را براي رقابت بهرز نسبت به محصول بهاره، توانایی علفهرز خارج شده بود. رشد زودتر علفبحرانی کنترل علف
هرز کش، تاثیر مطلوبی در کنترل علفسب کنترل نشوند، استفاده از دز هاي پایین علفهرز در زمان منامی دهد، اگر علفافزایش
).karlen et al, 1994(ندارد 

هرزمختلف کنترل علفهاي هرز پهن برگ (در متر مربع) به تفکیک گونه تحت تاثیر روش هاي . مقایسه میانگین تراکم علف2جدول

عدم کنترل وجین گرم انوك20 گرم انوك15 گرم انوك10 هرزعلفگونه

33/5 a 2/66 b 5/16 a 3/33 a 1/4 ab
اولیه

سلمک
Chenopodium album

66/5 a 0/583 c 4/83 ab 2/83 ab 4/4 b
روزپس ازسمپاشی15

66/5 a 0/5 c 3/91 ab 2/33 bc 3b
روز پس ازسمپاشی30

91/2 a 58/1 b 33/2 a 83/1 a 2a
اولیه

تلخه بیان
Acroptilon repens L.08/3 a 66/0 c 08/2 a 66/1 ab 1/1 ab

روزپس ازسمپاشی15

25/3 a 16/0 c 91/1 ab 66/1 ab 83/1 b
روز پس ازسمپاشی30

16/4 a 1/5 c 08/2 bc 3/3 ab 08/3 a
اولیه

خارشتر
Alhagi alhagi33/4 a 0c 66/0 c 75/2 a 83/2 b

روزپس ازسمپاشی15

5/3 a 1c 5/0 c 61/2 a 08/3 a روز پس ازسمپاشی30
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25/4 a 33/2 a 58/2 ab 83/2 ab 75/2 ab اولیه
تاج خروس

Amaranthus sp75/4 a 75/0 c 58/1 b 25/2 b 083/2 b
روزپس ازسمپاشی15

85/5 a 25/0 c 25/1 bc 08/2 b 33/2 b
روز پس ازسمپاشی30

و 15هرز پهـن بـرگ در   میانگین تراکم علف هاي هرز پهن برگ نشان داد که تیمار وجین بیشترین تاثیر را در کنترل علفمقایسه 
هاي هرز و پنبه در مراحل حساس رشـدي  هاي هرز باعث حذف رقابت بین علفوجین دستی علفروز پس از سمپاشی داشت.30

ي کاهش داد.   هاي هرز را در مراحل بعدپنبه شد و تراکم علف
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