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  دهيكچ

ش بـه صـورت     يآزمـا . انجـام گرفـت    مختلف گاوپنبـه     يها  عملکرد پنبه در رقابت با تراکم      ي عملکرد و اجزا   يش به منظور بررس   ين آزما يا

و ) يکـرت اصـل  ) (متـر  ي سـانت ۸۰ و ۴۰، ۲۰(ف کاشت پنبه ي، با سه فاصله ردي کامل تصادفيها  خرد شده، در قالب طرح بلوک  يها  کرت

ـ        ) يکرت فرع (ک، سه، پنج و دوازده بوته گاوپنبه در متر مربع           ي،  )شاهد( صفر   يها تراکم مزرعـه   در   ۱۳۹۰ يو در سه تکرار در سـال زراع

 عملکرد پنبه در بوتـه      ي و اجزا  يشيات رو يه خصوص يج نشان داد، کل   ينتا.  گرگان انجام شد   يعي و منابع طب   ي دانشگاه علوم کشاورز   يقاتيتحق

ـ در مقابل، بـا کـاهش فاصـله رد   . افتيش تراکم بوته گاوپنبه در واحد سطح، کاهش     ي و افزا  ياه زراع يف کاشت گ  يرد با کاهش فاصله     ف ي

 واکنش عملکرد وش در مقابل تراکم علف هرز گاوپنبـه از مـدل              يساز يجهت کم . دا کرد يش پ يتعداد قوزه در واحد سطح افزا     کاشت پنبه   

ـ ن عملکرد وش پنبه به م     يشتريج معادله، ب  يبر اساس نتا  . گوشه سه پارامتره استفاده شد      راست يهذلول لـوگرم در هکتـار، در   ي ک ۷۳/۴۹۸۶زان  ي

افـت  ي عملکرد کاهش    ياه زراع ين علف هرز به جامعه گ     يبا ورود اول  . ط بدون علف هرز حاصل شد     يو در شرا   يمتر  ي سانت ۴۰ف  يفاصله رد 

ـ ط بدون علـف هـرز بـه ترت        ي نسبت به شرا   يمتر ي سانت ۸۰ و   ۴۰،  ۲۰ف  يزان افت عملکرد در فواصل رد     يو م   و  ۱۹/۳۴،  ۵۹/۱۵ب، معـادل    ي

 در رقابت بر سر منـابع مـشترک بـا    ياه زراعي گيش توان رقابتينبه سبب افزاف کاشت پي، کاهش فاصله رديبه طور کل. درصد بود ۱۲/۶۶

  . مختلف گاوپنبه به دنبال داشتيها  در رقابت با تراکميدارتريعلف هرز شده و عملکرد پا
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  مقدمه

ـ ،  چنـين   هـم . ترين گياه ليفي دنياست   پنبه مهم  ک گيـاه مهـم از      ي

سـاله در     اين گياه يـک   . شود  ز محسوب مي  يلحاظ توليد روغن ن   

 تا  ۷۰ف  ياستان گلستان به صورت بهاره و تابستانه با فاصله رد         

کننـده     از عوامل محدود   يکي). ۹(شود    متر کشت مي    ي سانت ۱۰۰

ل سازگارتر  ي هرز هستند که به دل     يها  ، علف يد در کشاورز  يتول

 خاص خود، به شدت     يها  يژگيگر و يست و د  يط ز يبودن با مح  

صول را کـاهش     رقابـت کـرده و عملکـرد محـ         ياه زراعـ  يـ با گ 

  ). ۲۲(دهند  يم

د موفق در هـر زراعـت،       ي تول ي ضرور ي از اجزا  يکيامروزه  

 يستين علت، بايبه هم. شود يها محسوب م   کش  استفاده از علف  

 در برابــر قابــل دســترس بــودن و ســهولت مــصرف يدگاهيــد

ـ ها وجود داشته باشد تـا کنتـرل علـف هـرز بـر پا                کش  علف ه ي

 از يري جلــوگين بـرا يگزياروش جــ. رديـ  انجــام گيکيولـوژ يب

ت يريها، روش مـد     کش  ه علف يرو  ي از مصرف ب   يمشکالت ناش 

 حفـظ   يعنـ يد،  ي تول يدارين روش پا  يدر ا .  هرز است  يها  علف

، مدنظر است و    يطيمح  ستيد همراه با مالحظات ز    يل تول يپتانس

ـ  مبارزه با علف هـرز با      يبه جا  ). ۲۲(ت نمـود    يريد آن را مـد    ي

 ييکارها   در متر مربع از جمله راه      ي زراع اهيش تراکم بوته گ   يافزا

 يهــا  علــفيقــيت تلفيري مــدياســت کــه امــروزه در راســتا

به کار گرفتـه  ) Integrated Weed Management() IWM(هرز

هاي اخير، پيشرفت در تکنولـوژي توليـد پنبـه           در سال . شود  يم

مندي مجدد به سيستم مديريتي کشت بـا فاصـله           منجر به عالقه  

به عنوان راهي ) Ultra Narrow Row() UNR(مرديف خيلي ک

در ايـن راهبـرد،     ). ۱۸(جهت بهبود عملکرد و توليد شده است        

شـود کـه در      متر کشت مـي      سانتي ۲۵-۱۹پنبه در فاصله رديف     

 )Conventional Row(مقايسه با کشت در فاصله رديف معمول

)CR(   متر است، تراکم بوته در متر مربـع افـزايش             سانتي ۸۰، که

کشت پنبه با فاصله رديف خيلـي کـم عـالوه بـر             ). ۱۶(يابد   يم

شـود   افزايش پتانسيل عملکرد، سبب کـاهش هزينـه توليـد مـي           

 به سطح خاک نفوذ     UNRستم  ي که در س   يزان نور يم). ۱۵و۱۱(

ـ      يـ کند، نسبت بـه س     يم  درصـد   ۷۰ش از   يستم کـشت معمـول ب

ن يز ا  ا يقات حاک يج تحق ين، نتا يعالوه بر ا  ). ۱۳(ابد  ي يکاهش م 

 يهـا  اه با علف  ي گ يستم کاشت قدرت رقابت   ين س ياست که در ا   

ش تـراکم بوتـه و بـه دنبـال آن بـسته شـدن               ي افزا قيهرز از طر  

جه درصد خسارت   يافته و در نت   يش  ي افزا ياهيتر پوشش گ    عيسر

پوشـش  ع  ي بسته شدن سـر    ).۲۰و ۱۶(ابد  ي يعلف هرز کاهش م   

سـبب کـاهش     ،يانـداز   هيق سـا  ي از طر  UNRستم  يدر س  ياهيگ

در ). ۱۱(شـود     ي هـرز مـ    يهـا   ، رشد و استقرار علف    يزن  جوانه

ک تـا دو بوتـه در متـر مربـع گاوپنبـه سـبب               ي تراکم   يا  مطالعه

مطالعـات مختلـف    ). ۶( درصد عملکـرد شـد       ۴۰ تا   ۲۰کاهش  

ـ ا با فاصـله رد    ينشان داده که کشت سو      کـم رقابـت     يلـ يف خ ي

  ). ۹(ند ک يجاد مي هرز ايها  را در مقابل علفيتر يقو

ــه  ــگ) .Abutilon theophrasti Medic(گاوپنب  اســت ياهي

 يکـه دارا  ) Malvaceae(رک  يـ ساله تابـستانه از خـانواده پن        کي

 تـا   ۱۲۰ده از کرک است و ارتفاع آن بـه          ي راست و پوش   يا  ساقه

ن يتـر   از مهـم   يکين علف هرز    يا). ۲۳(رسد    يمتر م   ي سانت ۲۲۰

ستانه در استان گلستان     هرز در محصوالت بهاره و تاب      يها  علف

  . شود يمحسوب م

ـ نظر به ا   کـه، اسـتان گلـستان بـه لحـاظ مـصرف سـموم              ني

، و بـا    )۱(باشـد     ي پرمصرف مـ   يها   از استان  ي کشاورز ييايميش

 ييزا زان خسارتي مچنين  هم پنبه، و    ياه زراع يت گ يتوجه به اهم  

 ين مطالعه بـا هـدف بررسـ       ين استان، ا  يعلف هرز گاوپنبه در ا    

 پنبـه بـا علـف       يف کاشت پنبه بر قدرت رقابت     يواصل رد  ف تأثير

  . مختلف انجام شديهرز گاوپنبه در تراکم ها

  

  ها مواد و روش

 يهـا  ، در قالب طـرح بلـوک      ۱۳۹۰ يش در سال زراع   ين آزما يا

 خرد شده در سه تکرار، در       يها  ش کرت ي و با آرا   يکامل تصادف 

 گرگان  يعي و منابع طب   ي دانشگاه علوم کشاورز   يقاتي تحق  مزرعه

ف کاشت پنبه، در سـه      يفاکتورها، شامل فاصله رد   . انجام گرفت 

، و تـراکم    يبه عنوان کرت اصـل    ) متر  ي سانت ۸۰ و ۴۰،  ۲۰(سطح  

ک، سه، پنج و ي، )شاهد(صفر (علف هرز گاوپنبه، در پنج سطح  

 يفاصله رو .  بود يبه عنوان کرت فرع   ) دوازده بوته در متر مربع    



  اثر فواصل رديف کاشت بر رقابت علف هرز گاو پنبه با پنبه

۲۸۷  

. متـر در نظـر گرفتـه شـد          ي سـانت  ۲۰هـا    مـار يف در تمـام ت    يرد

ف کاشت به   يش، شامل پنج رد   ين آزما ي در ا  يشي آزما يها کرت

ش از پنبه رقم ارمغـان اسـتفاده   ين آزمايدر ا. طول هفت متر بود  

در هر محل کاشت، تعداد چهار بذر پنبه قرار گرفته و پس            . شد

ات تنک  ي عمل ي و شش برگ   ياز سبز شدن، در مرحله چهار برگ      

 گاوپنبه ابتـدا بـا   بذرهایجهت کاشت علف هرز،  . تانجام گرف 

ه، رفـع کمـون شـده       يمار آب جوش به مدت ده ثان      ياستفاده از ت  

 در عمـق    ياه زراعـ  يف گ ين رد ي ب ي، سپس به صورت دست    )۲۱(

سـپس، تـراکم علـف هـرز        .  کشت شـد   يمتر يدو تا چهار سانت   

، از  )ي و چهـار برگـ     ي دو برگ  ي مرحله( دو مرحله    يگاوپنبه، ط 

. شـد  ده  يمار رسان ي به تراکم مورد نظر در هر ت       يق تنک دست  يطر

 کنتـرل   ي هرز، در طول دوره، بـه صـورت دسـت          يها ر علف يسا

  فصل و قبل از برداشت وش، از هر کـرت بـه            يدر انتها . شدند

هاي ارتفـاع نهـايي        بوته انتخاب و شاخص    ۱۰ يصورت تصادف 

عداد قوزه  بوته، ارتفاع بلندترين شاخه رويا، وزن خشک بوته، ت        

ــبه شــدند  ــوزه محاس ــور تجز. و وزن ق ــه منظ ــب ــي ون يه رگرس

استفاده ) ۱معادله   (ييک مدل نما  ي از   يابي مورد ارز  يها  شاخص

  ):۱۷(د يگرد

]۱[  exp( )Y a b x     

ـ  يب کاهـش  ي، شـ  b، عرض مبداء معادلـه،      aن معادله   يکه در ا   ا ي

  . ، تراکم علف هرز استx معادله و يشيافزا

ـ اسبه عملکرد کل، وش دو متر از سه رد مح يبرا ف وسـط  ي

جهـت  .  شد يابيهر کرت برداشت شده و عملکرد کل وش ارز        

 مختلـف   يها   کاهش عملکرد پنبه در رقابت با تراکم       يساز  يکم

معادلـه  ( راست گوشه سه پـارامتره       يعلف هرز از معادله هذلول    

  ):۷( استفاده شد) ۲
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ط بـدون علـف     ي مقدار عملکـرد در شـرا      Ywf ن معادله، يکه در ا  

جـه حـضور    ي است کـه در نت     ي، کاهش عملکرد  I. باشد  يهرز م 

، تـراکم   W. شـود   يل م ياه هرز گاوپنبه بر محصول تحم     ين گ ياول

ا درصد تلفات عملکرد    ي، حداکثر تلفات    Aعلف هرز گاوپنبه و     

ـ          يطيدر شرا  ـ نها  ي است که تراکم گاوپنبه بـه سـمت ب ل يـ ت م ي

  و SAS يل داده هـا بـا نـرم افـزار آمـار           يه و تحل  ي تجز .کند  يم

Sigmaplot (version 11)انجام شد  .  

  

  ج و بحثينتا

ف کاشت پنبـه    يها نشان داد، فاصله رد    انس داده يز وار يج آنال ينتا

 بـر صـفات مـورد       يداري معن تأثير رقابت علف هرز     چنين  همو  

که، اثر متقابل آنها     يدر حال . ش داشته است  ين آزما ي در ا  يابيارز

ـ ن شـاخه رو   ي، ارتفاع بلنـدتر   يي صفات ارتفاع نها   يتنها رو  ا و  ي

  ).۱ جدول(دار داشت ي معنتأثيروزه در بوته پنبه قتعداد 

 يهـا بـه داده ) ١دله امع (ييج، برازش معادله نمايبراساس نتا 

 را بـه    يج مطلوب ي عملکرد پنبه نتا   ي و اجزا  يشيات رو يخصوص

هش فاصـله رديـف کاشـت گيـاه زراعـي و            با کـا  . دنبال داشت 

 و  ييافزايش تراکم بوته علف هرز در واحد سـطح ارتفـاع نهـا            

.  کاهش يافـت   ييارتفاع بلندترين شاخه رويا پنبه به صورت نما       

ب کـاهش ارتفـاع     يالبته، با ورود علف هرز به جامعه گياهي شـ         

تـر بـود     متـر محـسوس      سـانتي  ٤٠ و   ٨٠پنبه در سيستم کاشـت      

 ١٣/١٣٤(ر اين مطالعه، بيشترين ارتفاع بوتـه پنبـه          د). ٢ جدول(

متـر و در شـرايط بـدون           سـانتي  ٨٠در فاصله رديف    ) متر  سانتي

ـ در ا ). ٢جـدول   (علف هرز مـشاهده شـد        ق، کـاهش   يـ ن تحق ي

ش ي، بـه علـت افـزا      متـر    سـانتي  ٢٠فاصله رديف کاشت پنبه تا      

س بـر اسـا   .  ارتفاع نهايي پنبه را کاهش داد      ياگونهرقابت درون 

ج حاصل، ارتفاع نهايي پنبـه در سيـستم کاشـت بـا فاصـله               ينتا

 کم از پنبه کشت شده در سيستم کاشـت معمـول،            يليف خ يرد

انگر يـ ز ب يـ ج مطالعـات گذشـته ن     ينتـا . تر بود   متر کوتاه   يسانت ٢٢

وريس و گلور   .  باال هستند  يهاکاهش ارتفاع بوته پنبه در تراکم     

يـستم کاشـت بـا فاصـله        گزارش کردند، ارتفاع بوته در س     ) ٢١(

تـر از پنبـه    متر کوتـاه   سانتي١٧ کم به طور ميانگين    يليف خ يرد

، در  چنـين   هـم . اسـت کشت شـده بـا سيـستم کاشـت معمـول            

طـي دو سـال انجـام       ) ٣(اي که توسط بايلي و همکاران        مطالعه

گرفت مشاهده شد، با افزايش هر بوته گاوپنبه در متـر مربـع از              

ــاع  ــي، ارتف ــاه زراع ــه رديــف گي ــاه گاوپنب ــانتي٥/٥ گي ــر   س   مت
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متر در   سانتي۸۰ و ۴۰، ۲۰تجزيه واريانس ميانگين مربعات خصوصيات رويشي، اجزاي عملکرد و عملکرد پنبه در فواصل رديف . ۱جدول

   بوته در مترمربع علف هرز گاوپنبه۱۲ و ۵، ۳، ۱، ۰هاي  رقابت با تراکم

 عملکرد کل وش
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تک وزن 

 قوزه

تعداد قوزه 

 در بوته

تعداد قوزه 

 در متر مربع

ارتفاع بلندترين 

 ايشاخه رو
 ييارتفاع نها

  درجه

 آزادي
  منابع تغيير

ns ۷۰/۱۱۶۷۰۲۰ ns ۶۹/۰ **۱۲/۱ ns ۶۲/۰ ns ۲۴/۴۵۷ *۵۹/۲۱۰ ns ۳۹/۶۲ ۲ تکرار 

 اصله رديفف ۲ ۷۱/۱۴۹۳** ۰۱/۲۹۲۰** ۲۰/۳۵۷۸** ۶۲/۳۱** ۲۶/۱** ۶۸/۵۵۰۶** ۶۰/۵۰۷۱۲۱۶*

 aخطاي ۴ ۲۲/۶۳۶ ۲۱/۵۶ ۱۷/۶۵ ۱۵/۰ ۳۲/۰  ۱۳/۵۹ ۹۰/۵۰۲۴۴۷۶

  تراکم علف هرز ۴ ۸۷/۳۹۹۶** ۹۶/۱۶۴۲** ۷۰/۲۳۷۷** ۷۸/۳۱** ۹۴/۰** ۶۶/۴۳۵۹** ۱۶/۱۵۲۲۹۸۵۲**

ns ۶۵/۸۶۲۶۴۴ **۵۰/۱۶۳۵ ns ۰۹/۰ **۵۹/۸ ns ۷۴/۱۶۳ **۵۷/۳۰۲ **۳۰/۱۶۶ ۸ اثر متقابل 

 bخطاي ۲۴ ۶۳/۱۳۷ ۳۵/۴۸ ۶۰/۲۱۸ ۴۲/۱ ۱۴/۰ ۴۹/۵۸۱ ۱۰/۱۴۱۹۱۳۸

۷۴/۴۲ ۴۴/۱۵  ۰۰/۹ ۲۵/۳۴ ۵۷/۳۴ ۳۶/۲۸ ۴۱/۱۳  CV 

  داري بين سطوح عدم معني: ns   ۰۵/۰دار در سطح   معني:*   ۰۱/۰دار در سطح معني: **

  

)exp [ييه معادله نماين و تجزيانگيم. ٢جدول )Y a b x   [پنبه کشت شده در سه ين شاخه فرعي و ارتفاع بلندتريي صفات ارتفاع نها 

  گاوپنبه)  بوته در متر مربع۱۲ و ۵، ۳، ۱، ۰( مختلف يها متر و در رقابت با تراکم ي سانت۸۰ و ۴۰، ۲۰ف يفاصله رد

  )متر يسانت( بوته ييارتفاع نها )متر يسانت(ا ين شاخه رويارتفاع بلندتر

٢٠ ٤٠ ٨٠ 
  

٢٠ ٤٠ ٨٠ 

تراکم علف هرز 

 )بوته در متر مربع(

٠ ٤٠/١١٢ ٩٣/١٠٦ ١٣/١٣٤  ٤٠/٢٦ ٨٧/٣١ ٥٣/٧٦ 

١ ١٣/٨٣ ٩٣/٩٩ ٥٣/١١٦  ٠٠/١٥ ٤٧/٢٣ ٨٧/٥٤ 

٣ ٨٠/٧٤ ٠٠/٨١ ٢٧/٨٥  ٠٧/١٠ ١٣/٢٠ ١٣/٢٨ 

٥ ٤٧/٧١ ٣٣/٦١ ٩٣/٨٣  ٨٠/٧ ١٧/١٢ ٨٧/٢٤ 

١٢ ٤٧/٦٨ ٥٣/٥٧ ٠٠/٧٥  ٩٠/٧ ٠٧/١٢ ١٦,٥٣ 

        
٤٦/٩ ±٠٢/٩٥ ٢٥/٧ ±٣٣/١٠٢ ٥٦/١٠ ±٩٦/١٢٠  ٤ ±١٨/٢٣ ٢٢/٣ ±٦/٢٨ ٦٥/٧ ±٦/٧٢ a ± SE 

٠٢١/٠ ±٠٣٨/٠ ٠١٨/٠ ±٠٦٣/٠ ٠٢١/٠ ±٠٥٤/٠  ٠٩٧/٠ ±٢٢/٠ ٠٣٨/٠ ±١١/٠ ٠٦٣/٠ ±٢٣٨/٠ b ± SE 

١٦/٠ ٠٢٩/٠ ٠٧/٠  ٠٦٥/٠ ٠٣٨/٠ ٠١٣/٠ Pr > |t| 

٥٤/٠ ٨٤/٠ ٧٣/٠  ٧٣/٠ ٨١/٠ ٩٠/٠ R2 

a : ،عرض از مبداء معادلهb :ب کاهش در اثر رقابت با گاوپنبه، ين شيانگيمPr>|t| :ون و يب خط رگرسي شيدار بودن برا يسطح احتمال معنR2 :

  .ن استيب تببيضر

  

بلنـدترين  . متر کاهش داشت    سانتي ٧/٥افزايش و در مقابل پنبه      

بـا  مـار   يمتر، مربـوط بـه ت        سانتي ٥٣/٧٦ز با ارتفاع    يشاخه رويا ن  

متر پنبه و در شرايط عدم حضور علـف            سانتي ٨٠فاصله رديف   

ترين شاخه رويا با ميـزان       از طرف ديگر، کوتاه   . هرز گاوپنبه بود  

متـري پنبـه و       سانتي ٢٠مار با فاصله رديف     يمتر، در ت     سانتي ٨/٧

 بوته در متر مربـع گاوپنبـه، مـشاهده شـد            ٥در رقابت با تراکم     

مـار بـا فاصـله رديـف        يا پنبه در ت   ارتفاع شاخه روي  ). ٢جدول  (

 بوته در متر مربـع      ١٢متر و در رقابت با تراکم          سانتي ٢٠کاشت  



  اثر فواصل رديف کاشت بر رقابت علف هرز گاو پنبه با پنبه

۲۸۹  

ن حال، ارتفاع   يبا ا ). ٢جدول  (متر بود      سانتي ٩/٧گاوپنبه معادل   

ـ بلندترين شاخه رويا پنبه در سيستم کاشت با فاصله رد           ٨٠ف  ي

ب ي، با ورود علـف هـرز بـه جامعـه گيـاهي بـا شـ                يمتر يسانت

، بـا توجـه بـه    يبـه طـور کلـ    ). ٢جدول  ( کاهش يافت    يشتريب

 فرعـي خـود نيـاز بـه         يهـا  که پنبه به منظور گسترش شاخه      نيا

 با افزايش بوته در واحد سـطح        UNRفضاي کافي دارد، سيستم     

محدوديت فضا را بيش از بيش افزايش داده و در نتيجه از رشد             

  .کند شاخه فرعي بوته پنبه جلوگيري مي

 بـا    بوتـه  مطالعه نشان داد، اگرچه تعـداد قـوزه در        ن  يج ا ينتا

کاهش فاصله رديف کاشت پنبه کاهش يافت، اما تعداد قوزه در           

واحد سطح با کاهش فاصله رديف کاشـت گيـاه پنبـه افـزايش              

ن تعداد قـوزه در متـر       يانگيدر اين آزمايش، م   ). ٣ جدول(افت  ي

 متـر    بوتـه در   ٢٤ن تـراکم    يانگيبا م  (٢٠مربع در فواصل رديف     

بـا   (٨٠و  )  بوتـه در متـر مربـع       ١٢ن تراکم   يانگيبا م  (٤٠،  )مربع

متر به ترتيـب، معـادل        سانتي)  بوته در متر مربع    ٦ن تراکم   يانگيم

.  قــوزه در متــر مربــع بــه دســت آمــد ١٨/٦٢ و ٣١/٧٣، ٦٧/٧٤

ش تـراکم   يشـود بـا افـزا      ي مـ  ديـده  ٣طور که در جـدول       همان

د قوزه در متر مربع کاهش ف تعداي فواصل رد يگاوپنبه، در تمام  

 متـر کمتـر از      ي سانت ٢٠ف  يب کاهش در فاصله رد    يافت اما ش  ي

 يگر به ازا  يبه عبارت د  .  متر بود  ي سانت ٨٠ و   ٤٠ف  يفواصل رد 

ش هر بوته گاوپنبه در متر مربع، کاهش تعداد قوزه در متـر             يافزا

ـ مربع در فواصـل رد     ب يـ  متـر بـه ترت    ي سـانت  ٨٠ و   ٤٠،  ٢٠ف  ي

در ايـن   ). ٣جدول  ( قوزه در متر مربع بود       ٣١/٠ و   ١٧/٠،  ٠٣/٠

آزمايش، تراکم بيشتر گياه زراعي و به دنبال آن افـزايش تعـداد             

قوزه در واحد سطح کاهش توليد قوزه در تک بوتـه را جبـران              

 UNRکرده و در نهايت عملکرد قابل قبولي در سيستم کاشـت            

  تعـداد قـوزه در واحـد سـطح در          چنـين   هـم . را به دنبال داشت   

هاي مختلف گاوپنبـه در سيـستم کاشـت        شرايط رقابتي با تراکم   

UNR       بـه  .  بيشتر از پنبه کشت شده با فواصل رديف معمول بود

عبارت ديگر، توليد باالتر قوزه در واحد سـطح در پنبـه کـشت              

متر نيز به ايـن نکتـه اشـاره دارد             سانتي ٢٠شده با فاصله رديف     

سـبب شـد تـا قـدرت      UNRکه، افزايش تراکم بوته در سيستم      

ش يرقابتي پنبه بر سر منابع مشترک با علف هـرز گاوپنبـه افـزا             

، نتايج مطالعات ديگري که روي فواصـل رديـف          چنين  هم. يابد

ش تراکم بوتـه    ين است که افزا   ي از ا  ي کم انجام شده حاک    يليخ

 يش قوزه در واحد سطح شده ول    يپنبه در واحد سطح سبب افزا     

  ).١٩ و١٨، ١٦، ٤(دهد يرا کاهش متعداد قوزه در واحد بوته 

 ي کاهـش  ي نيز با افزايش تراکم علف هـرز رونـد         وزهوزن ق 

 گـرم در  ١٧/٥ بـا ميـزان    وزهبيشترين وزن ق  ). ٤ جدول. (داشت

وزن .  شـد ديـده  CRمار بدون علف هرز و در سيستم کاشت      يت

 بـدون   يمارهاي متر در ت   ي سانت ٢٠ و   ٤٠ف  ي در فواصل رد   قوزه

ه يـ در کل .  گـرم بـود    ٣٧/٤ و   ٥٢/٤، معـادل    علف هرز به ترتيب   

ش تراکم گاوپنبه وزن قوزه کاهش يف کاشت، با افزايفواصل رد 

ـ ب کـاهش در هـر سـه فاصـله رد          يافت که ش  ي ف کاشـت تـا     ي

ش تراکم بوتـه در    يکاهش وزن قوزه با افزا    . کسان بود ي يحدود

. ش رقابت بر سر منـابع باشـد       يواحد سطح احتماال به علت افزا     

در . باشـد يج مطالعـات گذشـته مـ      ي بـر نتـا    يديـ  تاک جين نتـا  يا

انجام شده بـود، وزن قـوزه در        ) ٥(آزمايشي که توسط بوقوئت     

 ٩٤/٣بـا ميـزان   (متر    سانتي ١٠٠پنبه کشت شده با فاصله رديف       

 ٢٥، بيشتر از وزن قوزه در پنبه بـا فاصـله رديـف کاشـت                )گرم

  . بود)  گرم٤٩/٣با ميزان (متري  سانتي

ـ ن مطالعه، کـاهش فاصـله رد      يدر ا  د مـاده   يـ ف کاشـت تول   ي

ش ي افـزا  يدارياه پنبه در واحد سطح را به طـور معنـ          يخشک گ 

 ٥٨/٧٦٦زان  يـ ن وزن خشک پنبه با م     يشتريب). ٤و   ١جدول   ( داد

ط بـدون   ي و در شـرا    UNRستم کاشـت    يگرم در متر مربع در س     

د يـ ن مـاده خـشک تول     يدر مقابل، کمتر  . علف هرز مشاهده شد   

ـ  گرم در متر مربع در فاصله رد       ۸۵/۷۴زان  يبا م شده   ف کاشـت   ي

 بوتـه در متـر مربـع        ۱۲ط رقابت با تراکم     ي در شرا  متر  سانتي ۸۰

 توليد ماده خشک هر گونـه  .)٤جدول  (علف هرز به دست آمد      

هـاي ديگـر      گياهي نسبت سهم آن گونه از منابع مشترک با گونه         

شود و بـه       مي کند که طي رقابت کسب      جامعه گياهي را بيان مي    

). ١٢(شود    عنوان شاخصي از توان رقابتي آن گونه محسوب مي        

توليد ماده خشک در پنبه طـي فـصل رشـد در فواصـل رديـف          

  ولي، ورود و افزايش تراکم علـف       . کمتر سرعت باالتري داشت   



  ۱۳۹۳/ دوازدهم شماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله
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)exp [ييه معادله نماين و تجزيانگيم. ٣جدول )Y a b x   [ سطح و در واحد تک بوته پنبه کشت شده در  صفات تعداد قوزه در واحد

  گاوپنبه)  بوته در متر مربع۱۲ و ۵، ۳، ۱، ۰( مختلف يها متر و در رقابت با تراکم ي سانت۸۰ و ۴۰، ۲۰ف يسه فاصله رد

  تعداد قوزه در واحد سطح تعداد قوزه در بوته

٢٠ ٤٠ ٨٠ 
  

٢٠ ٤٠ ٨٠ 

بوته (تراکم علف هرز 

 )در متر مربع

٠ ٦٧/٧٤ ٣١/٧٣ ١٨/٦٢  ٨٠/٢ ٣٣/٥ ٥٣/١٠ 

١ ٨٩/٦٦ ١٧/٣٤ ٣٤/٤٦  ٨٧/٢ ٤٧/٣ ٣٣/٧ 

٣ ٤٨/٥٧ ٢٦/٣٦ ١٠/٢١  ١٣/٢ ٩٣/٢ ٥٣/٣ 

٥ ٢٢/٤٨ ٩٧/٢٤ ٧٧/١٢  ٨٧/١ ٩٣/١ ٠٧/٢ 

١٢ ٤٤/٥٤ ٦٨/١٧ ٣٤/١٢  ٨٧/١ ٥٣/١ ٠٧/٢ 

        
٧٠/٥ ±٥١/٦٧ ٠٢/١١ ±٣١/٦٠ ٨٨/٥ ±٩٥/٦١  ٢٢/٠ ±٧١/٢ ٥٤/٠ ±٧٢/٤ ٩٩/٠ ±٣٥/١٠ a ± SE 

٠٢/٠ ±٠٣/٠ ٠٨/٠ ±١٧/٠ ٠٧/٠ ±٣١/٠  ٠٢/٠ ±٠٤/٠ ٠٥/٠ ±١٥/٠ ٠٧/٠ ±٣٣/٠ b ± SE 

١٩/٠ ٠٨/٠ ٠١/٠  ٠٨/٠ ٠٣/٠ ٠١/٠ Pr > |t| 

٤٩/٠ ٧٠/٠ ٩٣/٠  ٦٩/٠ ٨٤/٠ ٩٣/٠ R2 

a :     ،عرض از مبداء معادلهb :ب کاهش در اثر رقابت با گاوپنبه،        ين ش يانگيمPr>|t| :     ون و يب خـط رگرسـ    ي شـ  ي بـودن بـرا    دار  يسـطح احتمـال معنـ  

R2 :ن استيب تببيضر.    

  

)exp [ييه معادله نماين و تجزيانگيم. ٤جدول )Y a b x   [در پنبه کشت شده در سه ياه زراعي صفات وزن قوزه و وزن خشک گ 

  گاوپنبه) ر متر مربع بوته د۱۲ و ۵، ۳، ۱، ۰( مختلف يها متر و در رقابت با تراکم ي سانت۸۰ و ۴۰، ۲۰ف يفاصله رد

  )گرم(وزن قوزه  )گرم در متر مربع(وزن خشک بوته پنبه 

٢٠ ٤٠ ٨٠ 
  

٢٠ ٤٠ ٨٠ 

تراکم علف هرز 

 )بوته در متر مربع(

٠ ٣٧/٤ ٥٣/٤ ١٧/٥  ٥٨/٧٦٦ ٧٤/٦١٤ ٨٣/٥٥٦ 

١ ١٨/٤ ٣٩/٤ ٤٩/٤  ٨١/٤٥٨ ٥٣/٣٩٩ ٠٧/٤٩١ 

٣ ٧٨/٣ ١٠/٤ ٦٩/٤  ٦٩/٣٧٦ ٦٧/٢٨٧ ٥٣/٢١٩ 

٥ ٩٣/٣ ٧٦/٣ ٠٩/٤  ١٥/٢٨١ ١٩/٢٣٥ ٧٩/١٥١ 

١٢ ٦/٣ ٩/٣ ٢٥/٤  ٤٧/٢٩٩ ١٦/١٦٢ ٨٥/٧٤ 

        
١١/٠ ±٢٢/٤ ١٦/٠ ±٣٦/٤ ٢٣/٠ ±٨٠/٤  ٥١/١٠٧ ±٧٦/٦٢٦ ٤٨/٦٣ ±٥٧/٥٤٤ ٢٤/٤٢ ±٦٨/٥٧٥ a ± SE 

٠٠٩/٠ ±٠١٤/٠  ٠٦/٠ ±١٢/٠ ٠٥/٠ ±١٦/٠ ٠٥/٠ ±٢٦/٠ 
٠١٣/٠± 

٠٠٧/٠ 
٠١/٠ ±٠٢/٠ b ± SE 

٠٥٦/٠ ١٣٧/٠ ٢١٥/٠  ١١٨/٠ ٠٢٥/٠ ٠٠٣/٠ Pr > |t| 

٧٦/٠ ٥٨/٠ ٤٥/٠  ٦٢/٠ ٨٥/٠ ٩٦/٠ R2 

a : ،عرض از مبداء معادلهb :ب کاهش در اثر رقابت با گاوپنبه، ين شيانگيمPr>|t| :ون ويب خط رگرسي شيدار بودن برا يسطح احتمال معن  

R2 :ن استيب تببيضر.  
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   يمتر ي سانت۸۰ و ۴۰، ۲۰ف ي پنبه در فواصل ردياه زراعي مختلف علف هرز گاوپنبه بر عملکرد گيها اثر تراکم. ۱لشک

   راست گوشهيبا استفاده از معادله هذلول

  

هرز سرعت و ميزان توليد ماده خشک در واحد سطح را کاهش          

بيان نمودند که بـا کـاهش   ) ٦(کرتز و همکاران   ). ٤جدول  (داد  

. يابد  يف کاشت گياه زراعي، توان رقابتي پنبه بهبود مي        ه رد فاصل

، در  )١٥(و مولنگتا و بوربون     ) ۱٠( کنزويچ و همکاران     چنين  هم

انجـام داده   هايي که بـه صـورت جداگانـه روي سـويا              آزمايش

ــد  ــايج مــشابهي را گــزارش کردن ــد، نت ليمــون اورتگــا و . بودن

 سورگوم  ي باريک ها  بيان داشتند، کشت با رديف    ) ۱١(همکاران  

اي توان رقابتي گياه زراعي در برابر علـف هـرز گاوپنبـه و                دانه

ز نـشان داد،    ين مطالعه ن  يج ا ينتا. دهد  ارزن وحشي را افزايش مي    

 بوته در ٢٤تراکم  (متر  سانتي٢٠ف يپنبه کشت شده با فاصله رد

سه بـا پنبـه کـشت       ي در مقا  يشتريد ماده خشک ب   يتول) متر مربع 

)  بوته در متر مربـع     ٦تراکم  ( متر   سانتي ٨٠ف  ي رد شده با فاصله  

ش تراکم بوته پنبه در واحـد       يگر، با افزا  يبه عبارت د  . د کرد يتول

د مـاده   يـ البته تول . افتيش  ي آن با گاوپنبه افزا    يسطح، توان رقابت  

ش تراکم بوته گاوپنبـه     يز همانند پنبه با افزا    يخشک در گاوپنبه ن   

ـ ب ا ي، ش يول. ش بود يرو به افزا   ش بـا کـاهش فاصـله       ين افـزا  ي

ش تـراکم پنبـه در واحـد    يف کاشت پنبه و به دنبال آن افـزا  يرد

  ).ها گزارش داده نشده استداده(سطح رو به کاهش بود 

 برازش معادله معادله هذلولي راست گوشـه بـه داده           ١ شکلدر  

ف مختلف کاشت در رقابت با      ي عملکرد حاصل فواصل رد    يها

. ن معادله ارائـه شـده اسـت       ي ا يترها پارم ٥ جدولگاوپنبه و در    

مـار  يف کاشـت در ت    ين فواصل رد  يشود ب ي م ديدهطور که   همان

 ي اخـتالف معنـ    يبدون علف هرز عملکرد وش از لحاظ آمـار        

  ). ٥جدول ( نداشتند يدار

 متـر    سـانتي  ٨٠ و   ٤٠،  ٢٠ف  يعملکرد وش در فواصل رد    

 و  ٤٩٨٦،  ٤٤٨٧ب، معـادل    يـ مار بدون علف هرز به ترت     يدر ت 

ش تـراکم   يبا افـزا  ). ٥جدول  (لو گرم در هکتار بود      ي ک ٤٦٠٨

ـ ه فواصـل رد   يـ گاوپنبه در متر مربع در کل      ف عملکـرد وش    ي

 راسـت   ي در معادلـه هـذلول     Iپارامتر  ). ١شکل  (افت  يکاهش  

ن علـف هـرز     يانگر کاهش عملکرد وش با ورود اول      يگوشه ب 

ـ شـود مقـدار ا    يطور که مشاهده مـ    همان. باشديگاوپنبه م  ن ي

ب يـ  بـه ترت   متر  سانتي ۸۰ و   ۴۰،  ۲۰ف  يرامتر در فواصل رد   پا

گـر درصـد   يبه عبارت د.  درصد بود۱۲/۶۶ و  ۱۸/۳۴،  ۵۹/۱۵

ن علف هرز با کـاهش فاصـله   يافت عملکرد وش با ورود اول 

ـ در واقـع فواصـل رد     . ابـد ييف کاشت پنبه کاهش م    يرد ف ي

ــيخ ــسته يل ــم توان ــد ک ــسارت ناشــ ان ــرز  ي خ ــف ه    از عل
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، ۲۰ف ي در پنبه کشت شده با فواصل ردY = Ywf [1- (I×W/100(1+(I×W/A)))]گوشه سه پارامتره   راستيمعادله هذلولب يضرا. ٥جدول

  گاوپنبه)  بوته در متر مربع۱۲ و ۵، ۳، ۱، ۰ (يها  و در رقابت با تراکميمتر ي سانت۸۰ و ۴۰

 Ywf ±SE  I ±SE  A ±SE  P value R2  يففاصله رد

  ٩٧/٠  ٠٥/٠  ٣٣/٦٩±٥٤/١٩  ٥٩/١٥± ٤/٨  ٣٤/٤٤٨٧± ٢٨/٢٨٣  متر  سانتي٢٠

  ٩٦/٠  ٠٦/٠  ٦١/٩٦±٨٦/٢٤  ١٩/٣٤± ٧/٢٠  ٧٣/٤٩٨٦± ٤٤/٥٧٤  متر  سانتي٤٠

  ٩٩/٠  ٠١/٠  ٢٥/٩٠±٥٣/٧  ١٢/٦٦± ٠٤/١٩  ٣٧/٤٦٠٨± ٧٩/٢٥٥  متر  سانتي٨٠

Ywf :ط بدون علف هرز، يعملکرد در شراI:ن علف هرز، يزان افت عملکرد با ورود اولي مA: ا درصد تلفات عملکرد يتلفات  حداکثر

  .کند يل ميت مينها ي است که تراکم گاوپنبه به سمت بيطيدر شرا

  

 ي از پارامترهـا   يکـ ي کـه    A چنـين   هـم . گاوپنبه را کاهش دهند   

ف ي فاصله رد  تأثيرز تحت   يباشد ن ي راس گوشه م   يمعادله هذلول 

انگر حداکثر کـاهش عملکـرد      ين پارامتر ب  يا. کاهش قرار گرفت  

ـ       يزمان ـ نها ي که تراکم گاوپنبه بـه ب کنـد را نـشان      يل مـ  يـ ت م ي

 در فواصـل    Aشـود مقـدار      يطور که مـشاهده مـ      همان. دهد يم

 و ۶۱/۹۶، ۳۳/۶۹ب يــمتــر بــه ترت ي ســانت۸۰ و ۴۰، ۲۰ف يــرد

ن مطلب  يدهنده ا ج نشان ينتا). ۵جدول  (باشد   ي درصد م  ۲۵/۹۰

ـ است که کاهش فاصله رد      ستم بـا فاصـله  يـ ف و اسـتفاده از س ي

ش ي پنبه را در مقابـل گاوپنبـه افـزا         ي کم توان رقابت   يليف خ يرد

ـ عملکرد پنبه در فواصـل رد     .  دهد يم  ي سـانت ۸۰ و ۴۰،  ۲۰ف  ي

ب يـ  بوتـه گاوپنبـه در متـر مربـع بـه ترت            ۱۲متر در رقابـت بـا       

بـه  .  لوگرم در هکتـار بـود     ي ک ۴۴/۱۰۶۹ و   ۳۳/۱۳۳۳،  ۲۲/۲۲۲۲

ـ گر عملکرد پنبه در فاصله رد     يعبارت د   متـر در    يسـانت  ۲۰ف  ي

ـ  گاوپنبه نسبت به فاصله رد     يتراکم باال   متـر در    ي سـانت  ۸۰ف  ي

ک تا دو بوته در     يدر آزمايشي، تراکم    . شتر بود يحدود دو برابر ب   

 درصد عملکرد وش در     ٤٠ تا   ٢٠متر مربع گاوپنبه سبب کاهش      

قات نشان داده است که حداکثر      ي، تحق يبه طور کل  ). ٦(پنبه شد   

 ياز حـد خاصـ    ) ياه زراع يفات عملکرد گ  کل تل (اثر علف هرز    

کند و معموال در کمتر از حداکثر تراکم علـف هـرز             يتجاوز نم 

 ٥ش تـراکم گاوپنبـه تـا        يج، افزا يبر اساس نتا  ). ١٣(دهد   يرخ م 

ب کـاهش در عملکـرد وش را   ين شـ  يشتريـ بوته در متر مربـع ب     

 بوته در متر مربع     ١٢ به   ٥ش تراکم از    يداشت و به دنبال آن افزا     

 در کـاهش عملکـرد وش پنبـه در          ي قابـل تـوجه    تـأثير گاوپنبه  

 تـوان   ين، مـ  يبنـابرا . ف کاشت مختلف نشان نـداد     يفواصل رد 

ان داشت که حداکثر افت عملکـرد بـه واسـطه حـضور            ين ب يچن

شتر ي بوته رخ داده است و تراکم ب       ٥علف هرز گاوپنبه در تراکم      

 عملکـرد    در کـاهش   ير قابـل تـوجه    يي بوته در متر مربع تغ     ٥از  

  ).١شکل (وش پنبه نداشته است 

توان چنين بيان داشت که راهبرد کشت         با توجه به نتايج، مي    

 در شـرايطي کـه مـشکل علـف هـرز در             UNRپنبه در سيستم    

کار قابل قبولي خواهد بـود و افـت           منطقه وجود داشته باشد راه    

هـاي هـرز در مزرعـه را کـاهش            عملکرد ناشي از وجود علـف     

را که در اين سيستم از طريق افزايش تراکم بوتـه           چ. خواهد داد 

در واحد سطح ، قدرت رقابتي گياه زراعي افـزايش يافتـه و در              

به . کند  رشد و گسترش علف هرز محدوديت بيشتري ايجاد مي        

توان اين راهبرد را به عنوان يک روش مناسب در            طور کلي، مي  

جهـت  هاي هرز معرفي کرد و در         راستاي مديريت تلفيقي علف   

تحقق اهداف مثبت يک مديريت تلفيقي صحيح همچون کاهش         

کـش و فعاليـت در        هزينه توليد و يا کاهش مصرف سموم علف       

بر اين اسـاس،    . محيطي از آن بهره جست      راستاي قوانين زيست  

رود کشت پنبه با فاصله رديف کم با توجه به شـرايط              انتظار مي 

 طريـق عملکـرد     موجود در استان گلستان مناسب بوده و از اين        

چـرا کـه ايـن    . پايدارتري براي کشاورز به همـراه داشـته باشـد       

هاي هرز و نيز کاهش هزينه        راهبرد با کاهش اثر خسارت علف     

درآمـد  ) هـاي هـرز     هـاي مبـارزه بـا علـف         کاهش هزينه (توليد  

ـ البتـه، ابتـدا با    . دهـد   کشاورز را افزايش مي    ـ  ا يستي ن روش از   ي
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ت وش و بذر پنبه، آفات و       يفيک همچون اثر بر     يگري د يها جنبه

 نمانـد تـا     ي بـاق  يرد تا نکته پنهان   يها مورد مطالعه قرار گ    يماريب

ستم کاشت پنبـه بـا      ي س يگر، اجرا ياز طرف د  . جاد مشکل کند  يا

 و بـا ادوات موجـود   ي کم به صـورت دسـت     يليف خ يفاصله رد 

ازمند ادوات کاشت، داشت و برداشت متناسب       يممکن نبوده و ن   

 .دباشيخود م
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