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چکیده
هاي هرز گیاه پنبه رقم خرداد بر تراکم علفنیتروژنکودجو، نوع شخم و میزانبقایايمختلفمقادیرتأثیربررسیمنظوربه

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار 1392در سال آزمایشی 
ورزي (با ) و کم خاكداربرگردانورزي معمول (شخم ورزي، شامل خاكدر این آزمایش، عامل اصلی دو سطح خاكاجرا شد. 

گرم در هکتار) و پنج سطح بقایا (صفر، کیلو150و 50نیتروژن (و عامل فرعی شامل ترکیب فاکتوریل دو سطحدیسک) بود
نتایج صورت تصادفی توزیع گردید.هاي فرعی بهصورت فاکتوریل در کرتکه بهگرم در مترمربع) بودند308و 231، 154، 77

داري بر تراکم اثر معنیورزي، میزان بقایاي گیاه جو و سطوح مختلف نیتروژننوع سامانه خاكکه داد این آزمایش نشان
که طوريبههاي هرز کاسته شد.از تراکم علفهاي هرز گیاه پنبه داشت، با افزایش بقایاي جو در هر دو سیستم شخمعلف

تیمار و بیشترین تراکم در مترمربعگرم در 308دار و بقایاي ترتیب در تیمار شخم برگردانهاي هرز بهکمترین تراکم علف
هاي هرز افزایش یافت.گرم در مترمربع حاصل شد. همچنین با افزایش نیتروژن تراکم علف77بقایاي شخم دیسک با

هرز، نیتروژنعلفورزي،، خاكیاهیگیايبقاهاي کلیدي:واژه

Investigating the effect of crop residues management on cotton weed density

M. Farahmand1, M. Jami AL-Ahmadi2 and S. V. Eslami2

1- MSc student of Agroecology, Faculty of Agriculture, University of Birjand.
2- Associate Professor of Department of Agronomy & Plant Breeding University of Birjand.

Abstract
In order to study the effect of different amounts of barley residual, type of tillage and nitrogen fertilizer rates on
weed density in cotton, an experiment was performed in Agricultural Research Station, at Birjand University in a
split factorial design with three replications in 2013. In this test, the main factor was 2 tillage type, including
conventional tillage (moldboard plowing) and reduced tillage (disk) and the sub factor was the combination of
nitrogen rates (50 and 150 kg/ha) and five residual rates (0, 77, 154, 231 and 308 g/m2), which were distributed
randomly in a factorial subplots. The results showed that the tillage system, the amount of barley residual and
different nitrogen rates had a significant effect on weeds density of cotton. With an increase in barley residual in
both tillage systems weed density was decreased. So that the lowest weed density gained in moldboard plow type
with 308 g/m2 residual and the highest density gained in disk tillage type with 77 g/m2 residual. Also with
nitrogen increase, weed density increased.
Keywords: Crop residue, tillage, weed, nitrogen
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مقدمه 
هاي بدون در سیستم. داردبسـتگیرقیـبهـرزيهامؤثر علفمدیریتبـهزیـاديمیـزانبـهزراعـیگیاهـانعملکـردبهبود
هاي وم علفگیرند، بنابراین یک استراتژي مناسب براي جلوگیري از هجهاي هرز در سطح خاك قرار میورزي، بذر علفخاك

گیاهی از سه طریق بقایاي). 2002است (لوك و همکاران، یاز نموردیرقابل قبول با محصول اصلی غهرز و جلوگیري از رقابت 
هاي هرز، که براي دریافت آب و مواد براي علفکنندهخفهیک گیاه صورتبه-1کنند: هاي هرز جلوگیري میاز رشد علف

تواند از عبور نور جلوگیري نموده و بدین انداز گیاهان پوششی در حال رشد مییهسا- 2کنند، ها رقابت میغذایی و نور با آن
اهش رشد ی بذر یا کزنجوانهنوري و دماي قشر رویی خاك را تغییر دهد که این منجر به عدم موجطولترتیب فرکانس 

ي طبیعی عمل هاکشعلفاي یا ترکیبات دگر آسیب که همچون تولید ترشحات ریشه-3شود، هاي هرز میعلفچهیاهگ
ي مواد فیتوتوکسین در محیط هستند که آزادسازجو، چاودار و تریتیکاله داراي توانایی ).2008کنند (کرویهوف و همکاران، می

هاي هرز در ذرت و سویا جلوگیري کرده است (دهیما و زنی و استقرار علفاه پوششی از جوانهمالچ گیعنوانبهها استفاده از آن
) نشان دادند که مصرف بقایاي گیاهی و کاشت گیاهان پوششی، به دلیل 1392). شباهنگ و همکاران (2006همکاران، 

آن تبعبهزنی و سفر باعث کاهش جوانهیب به محیط ریزودگر آسممانعت از رسیدن نور به سطح خاك و با آزادسازي مواد 
هاي هرز شد.کاهش تراکم علف

هاشرومواد و 
پنبه رقم خردادهاي هرزتراکم علفبر نیتروژنکودمصرفو جوبقایايمختلفمقادیرنوع شخم،تأثیربررسیمنظوربه

متر 1480جاده کرمان و 5در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند واقع در کیلومتر 1392در سال یآزمایش
ورزي، در این آزمایش، عامل اصلی دو سطح خاكارتفاع از سطح دریا در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار اجرا گردید. 

ورزي که با دیسک انجام گرفت، بود. عامل فرعی شامل دو سطح کم خاك) و داربرگردانورزي معمول (شخم شامل خاك
صورت که بهبود)گرم در مترمربع308، 231، 154، 77گرم در هکتار) و پنج سطح بقایا (صفر، کیلو150و 50نیتروژن (

4متر طول بوده و در آن 6متر عرض و 5/2صورت تصادفی توزیع گردید. کرت آزمایشی داراي هاي فرعی بهفاکتوریل در کرت
خاك مورددر نظر گرفته شد. براي گیاه پنبهمترسانتی15متر و فاصله روي ردیف سانتی60فاصله بین ردیف ردیف کاشت با

طبق نتایج آزمون .دسی زیمنس بر متر بود2/3آن برابر )EC(، هدایت الکتریکی 4/7برابر با pHاستفاده داراي بافت لومی، 
سوم سه نوبت یکدر(ها اضافه شد. افزودن کود نیتروژنفسفات تریپل در زمان کاشت به کرتکیلوگرم کود سوپر200خاك 

منظور تعیینبهدر زمان کاشت) و سوپر فسفات تریپل همزمان با کاشت به روش کاشتن کود با استفاده از فوکا انجام گرفت. 
تراکم و سپسهر پالت نصب شده بوددر صورت تصادفی ابعاد نیم متر در نیم متر بهدرکوادراتی ، هاي هرزتراکم علف

افزار ها آزمون نرمالیته با نرمدادهآوريجمعازپسمشخص شد.)روز پس از کاشت140(انتهاي آزمایشدرهاي هرزعلف
Sigma-plotافزار انجام شد. کلیه محاسبات آماري با استفاده از نرمSASها با روش آزمون حداقل اختالف و مقایسه میانگین

استفاده گردید.Excelافزار % انجام گرفت و براي رسم جداول و شکل از نرم5و در سطح LSD)(دار معنی

ایج و بحثنت
ورزي، میزان بقایاي هاي مختلف نوع سامانه خاكهاي آزمایش نشان داد که تیمارنتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

هاي هرز داشت. و داري در سطح احتمال یک درصد بر روي تراکم علفیمعنیر تأثگیاه جو و سطوح مختلف نیتروژن 
هاي هرز داري بر تراکم علف) اثر معنی>01/0Pژن، بقایا در نیتروژن (، شخم در نیتروها شامل شخم در بقایاآنبرهمکنش

.هاي هرز نداشتداري بر تراکم علفیمعنیر تأثشخم در بقایا در نیتروژن گانهسهداشت. ولی اثر متقابل 

ورزيخاكسامانهنوعدوهردرکهدادنشانهرزهايعلفتراکمبرجوبقایايمیزاندرشخمنوعمتقابل مقایسه میانگین اثر 
در) مترمربعدربوته60(هرزهايعلفتراکمکمترینکهيطوربهشدکاستههرزهايعلفتراکمازگیاهیبقایايافزایشبا
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گرم 231بقایايباداريمعنیتفاوتآماريلحاظازکهشدحاصلمترمربعدرگرم308بقایايدروداربرگردانشخمسیستم
کم سامانهدر) مترمربعدربوته222(هرزهايعلفتراکمبیشترینکهاستحالیدراین. نداشتو بقایاي صفردر مترمربع

بقایا،نمودنخارج یمارتدرزمان،گذشتبااما.)1(شکل شدحاصلمترمربعدرگرم77بقایايو) دیسک(ورزيخاك
نسبتتیماردر اینهرزهايعلفبیشتررشدموجبکلشوکاهازخاكسطحبودنعاريعلتبهکاشتبستریکنواخت بودن

هاي هرز تحت تأثیر بقایاي گیاهان پوششی احتماالً ناشی از کمیت شد. کنترل علفبقایاگذاشتنباقیبرخی تیمارهايبه
گیاه زراعی و در نتیجه )، بهبود رشد 1996)، ترکیبات دگر آسیب (ینیش و همکاران، 2006بقایاي تولیدي (پریس و همکاران، 

باشد.) 2004هاي هرز (بوکوت و همکاران، افزایش قابلیت رقابت با علف

دار یمعنهاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف یانگینم. (هاي هرزتراکم علفمیانگین اثر متقابل شخم در بقایاي جو بر مقایسه1شکل
باشند)یمFLSD% با آزمون5در سطح احتمال 

هاي هرز نشان داد که افزایش ي در سطوح کود نیتروژن بر تراکم علفورزسامانه خاكگانه نوع مقایسه میانگین اثر متقابل دو
هاي هرز نسبت به سیستم کیلوگرم در هکتار در سیستم شخم با دیسک باعث افزایش بیشتر تراکم علف150به 50نیتروژن از 

171کیلوگرم در هکتار (150هاي هرز در سیستم شخم با دیسک در نیتروژن راکم علفکه بیشترین تيطوربه، شدبرگردان
کیلوگرم در 50دار در نیتروژن در سیستم برگردانبوته در مترمربع)72هاي هرز (و کمترین تراکم علفبوته در مترمربع)

که ) 2008و همکاران، اسوینی(نمایدتحریکراهرزهايعلفبذرزنیجوانهتواندنیتـروژن می).2شکل (شدهکتار حاصل 
هاي هرز درعلفتراکموتنوعکردنداعالمنیز)2009(و همکاراندمجانوا.شودیمهرزهايعلفتراکمافزایشموجبامراین

.بودکمترحفاظتیورزيخاكهايسامانهازمتداولورزيخاكسامانه

هاي داراي حرف مشترك فاقد اختالف یانگینم(هاي هرزتراکم علفمیانگین اثر متقابل شخم در سطوح نیتروژن بر مقایسه2شکل 
باشند)یمFLSD% با آزمون5دار در سطح احتمال یمعن

بوته 85(هاي هرز کمترین تراکم علفنشان داد که مقایسه میانگین اثر متقابل میزان بقایاي گیاهی جو در سطوح کود نیتروژن 
کیلوگرم در هکتار حاصل گردید و با افزایش نیتروژن و کاهش 50گرم در مترمربع در نیتروژن 308در مترمربع) در بقایاي 
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گرم در 77بوته در مترمربع) در بقایاي 185هاي هرز (که بیشترین تراکم علفيطوربههاي هرز افزایش یافت بقایا تراکم علف
مربع به نظر گرم در متر77هاي هرز در بقایاي کیلوگرم در هکتار حاصل شد. باالتر بودن تراکم علف150مترمربع و نیتروژن 

زنی ها شرایط مناسب براي جوانهرسد به دلیل فراهمی بهتر نیتروژن و کمتر بودن میزان بقایاي گیاهی نسبت به سایر تیمارمی
هاي هرز کاهش ر حالی است که با افزایش میزان بقایاي گیاهی تراکم علفها افزایش یافت این دهاي هرز ایجاد و تراکم آنعلف

رسد به دلیل ایجاد مربع حاصل شد که به نظر میگرم در متر308هاي هرز در بقایاي پیدا کرد و کمترین تراکم علف
).3هاي هرز بود (شکل زنی علفبقایاي گیاهی براي جوانهیکیزیفمحدودیت 

هاي داراي حرف مشترك فاقد یانگینم(هاي هرزتراکم علفبر میانگین اثر متقابل بقایاي جو در سطوح کود نیتروژن مقایسه3شکل 
باشند)یمFLSD% با آزمون5دار در سطح احتمالیمعناختالف 
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