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  چكيده 

هاي رشـدي  ويژگي برخي بر) Chenopodium album( ترهو سلمه ،رقم ورامين، )Gossypium hirsutum(ظور بررسي تاثير تراكم پنبه به من
در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي  1385اي در سال پنبه، مطالعه
 3همچنين . كشت شدند) بوته در متر مربع 12و  9، 6(و پنبه در سه تراكم ) بوته در متر مربع 12و  9، 6، 0(راكم در چهار ت ترهعلف هرز سلمه. انجام شد

نتـايج تحقيـق حـاكي از كـاهش سـرعت رشـد       . بوته در متر مربع اختصـاص يافـت   12و 9، 6تره با تراكم هاي كرت در هر بلوك به كشت خالص سلمه
هـاي مختلـف    خـالص پنبـه تحـت تـأثير تـراكم     بود، همچنين سرعت رشد نسبي و سرعت جذب  ترهسلمهمختلف  محصول پنبه تحت تاثير تراكم هاي

در كشت مخلوط پنبه با تراكم هاي . ، كاهش يافتترهتجمع ماده خشك پنبه نيز تحت تاثير تراكم هاي مختلف سلمه. روند كاهشي نشان دادند تره سلمه
در اين آزمايش افزايش . درصد كاهش در تجمع وزن خشك مشاهده شد 48و  42،  35هرز به ترتيب يمار فاقد علفنسبت به ت ترهبوته سلمه 12و  9،  6

نتايج اين آزمـايش  . را تقليل دهد ترههرز سلمهتحت تاثير اثر حضور علف تراكم پنبه توانست مقداري از اثرات منفي مربوط به كاهش صفات مورد مطالعه
توان از افزايش تراكم گياه زراعي به عنوان يك ابزار مديريتي در جهت مبارزه با علـف هـاي هـرز پنبـه و جلـوگيري از كـاهش       يماحتماال نشان داد كه 

 . عملكرد ناشي از آن استفاده نمود
  
    پنبه، تراكم، رقابت، آناليز رشد، تجمع ماده خشك  :كليديهاي  هواژ

  
     3  2  1   مقدمه

علف هاي هرز براي تلفيق اصول بـوم  شناخت راهبردهاي رقابتي 
شناختي رشد علف هاي هرز با مديريت آنها حـائز اهميـت اسـت، امـا     
پيچيدگي هاي روابط رشد اين گياهان توسـعه دسـتاوردهاي مـديريت    

تشخيص روابط رقابتي علف هاي لذا سازد و  مي تلفيقي آنها را دشوارتر
واند تأثير مهمـي  ت مي هرز و گياهان زراعي در كشت هاي مخلوط آنها

  ). 5(هاي مديريت علف هاي هرز داشته باشد  بر تصميم گيري
از ميان شاخصهاي رشدي معمول، شاخص سطح بـرگ، سـرعت   
رشد محصول و سرعت جذب خالص بـراي تحليـل رشـد گياهـان در     

همچنـين راش و رادوسـويچ   ). 23(هاي گياهي مرسوم هستند  مخلوط
مشخص كردن قـدرت تهـاجمي بـه    از آناليزهاي رشد گياه براي ) 22(

                                                            
 
 

 و دانشجوي كارشناسي ارشد شناسايي و مبازره با علفهاي هرزترتيب به  -3و  2، 1
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عنوان ابزاري براي اندازه گيري توانايي رقابتي علف هاي هرز استفاده 
كرده و دريافتند كـه شـاخص سـطح بـرگ و سـرعت جـذب خـالص        

سمب . بيشترين اهميت را در قدرت تهاجمي گونه هاي علف هرز دارد
ـ  زيـاد  كه گونه هاي با قابليت رقابتي اظهار داشتنيز ) 23( يله وسـ ه ب

دريافتنـد  ) 16(كيلي و تولن . شوند مي سرعت رشد نسبي باال مشخص
% 47تحت شرايط سـايه   4برنج وحشي) RGR(كه سرعت رشد نسبي 

اين كاهش در رشد به علت نفوذ كمتـر تشعشـع فعـال    . كاهش داشت
  .به اليه هاي پائينتر بود) PAR(كننده فتوسنتزي 

ر مديريت گياه زراعـي  افزايش تراكم گياه زراعي، اثرات مختلفي د
بـه دو   )تـا حـد مطلـوب   ( اعتقاد بر اين است كه با افزايش تراكم. دارد

. آب و مـواد غـذايي دارد  ، علت گياه فرصت بيشتري براي جـذب نـور  
تراكم بيشتر گياه زراعي اوالً سبب كاهش رشد، بيوماس و توليـد بـذر   

سـط  شود و ثانياً بـه علـت جـذب نـور بيشـتر تو      مي در علف هاي هرز

                                                            
4  - Zizania palustris 
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اثر افزايش ). 27(شود  مي كانوپي در سطح مزرعه، سبب عملكرد بيشتر
تراكم پنبه و گياهان زراعي مختلف بر افزايش قابليت رقابتي، عملكرد 
و كنترل علف هاي هرز تا به حال موضـوع تحقيقـات بسـياري بـوده     

و   )18(آزمايش مولين و همكـاران   در. )21 و 20، 17، 11، 10(است 
، 2اي فرفيـون و گونـه  1قابت پنبه با علف هاي هـرز سـيدا  ردر بررسي 

بوتـه در هكتـار و    308882بوتـه بـه    100000افزايش تراكم پنبـه از  
سانتي متر، كـاهش  بيومـاس    25به  100كاهش فاصله بين رديف از 

افزايش ميزان بذر گندم به علت بيشتر . در علف هرز را به دنبال داشت
ي، به عنوان يك رهيافت ارزان قيمت شدن جذب نور توسط گياه زراع

در ). 9(براي مديريت علف هرز يـوالف وحشـي، توصـيه شـده اسـت      
مشخص شد كه افـزايش تـراكم گنـدم    ) 25(تحقيق وينر و همكاران 

بهاره همراه با آرايش كاشت يكنواخت نسبت به تراكم معمول كاشت، 
ــاهش داد % 60 ــرز را ك ــاي ه ــاس علفه ــايش اولســن و . بيوم در آزم
نيز با افزايش تراكم گنـدم، بيومـاس علفهـاي هـرز در     ) 20(مكاران ه

  . همه آرايشهاي كاشت كاهش يافت
، در رقابـت پنبـه و گونـه اي    )19(در آزمايش مورگان و همكاران 

بوته در متـر طـولي   10تا  8با افزايش تراكم علف هرز به  3تاج خروس
ز در نيــ) 3(آكــي و همكــاران . رديــف، بيومــاس پنبــه كــاهش يافــت

بوته گاوپنبه در متر مربع كه همزمـان بـا سـويا     40تا  4/2هاي  تراكم
جوانه زده بودند، مشاهده كردند كه وزن خشك بـرگ، سـاقه و ريشـه    

  . سويا به علت كاهش منابع در دسترس كاهش يافت
و ) 15(يكي از مشكل سازترين علف هـاي هـرز دنيـا     4سلمه تره

ياه نسبت به ديگر علف هاي هـرز در  اين گ. باشدبويژه مزارع پنبه  مي
بنـابراين بـا   ). 26و  6(زنـد   درجه حرارتهاي بسيار پايينتري جوانه مـي 

جوانه زني زودتر در فصل رشد، بويژه قبل از گياه زراعي، داراي برتري 
تواند تعداد زيادي بذر توليد كند كه براي مـدت   سلمه مي. رقابتي است

يت هاي بعدي آن را تشكيل دهد چند سال در خاك زنده مانده و جمع
)7 .(  

با توجه به اهميـت تـراكم علـف هـرز در ميـزان خسـارت زايـي        
رسد بررسي اثر تراكم آنها در واحد سـطح بـر    هاي هرز، بنظر مي علف

. توانايي رقابتي گياه زراعي و شاخصـهاي رشـدي آن ضـروري اسـت    
تراكم هاي پايين علف هرز ممكن اسـت بسـته بـه نـوع محصـول و      

هرز، موجب وارد شدن خسارت قابل توجهي به محصول نشـود و   فعل
تواند ناديده گرفته شود؛ همچنين ممكن اسـت در برخـي   در نتيجه مي

شرايط حضور تعداد زيادي علف هرز نيز سبب افت چشمگير عملكـرد  
تره در مزارع پنبه الزم نشود، بنابراين براي تعيين ميزان خسارت سلمه

                                                            
1- Sida spinosa 
2- Euphorbia esula 
3- Amaranthus palmeri 
4- Chenopodium album 

مختلف اين علف هرز بر برخي صفات پنبه مورد  هاياست تأثير تراكم
از اين رو به منظور بررسي اثر تراكم هاي علف هرز . ارزيابي قرار گيرد

سلمه و تراكم هاي كاشت پنبه، بر خصوصيات رشـدي پنبـه آزمـايش    
  . طراحي و اجرا شد

  
  ها مواد و روش

ــال   ــژوهش در س ــن پ ــكده   1385اي ــاتي دانش ــه تحقيق در مزرع
شمالي، طـول   32◦ 56شگاه بيرجند با عرض جغرافيايي  َكشاورزي دان

متر از سـطح دريـا بصـورت     1480شرقي و ارتفاع  59◦ 13َجغرافيايي 
تكـرار   3آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصـادفي در  

تـراكم كاشـت پنبـه     3تيمارهاي آزمايش عبـارت بودنـد از   . انجام شد
تراكم سلمه تره شـامل صـفر،    4ع و بوته در متر مرب 12و  9، 6شامل 

كرت نيز بـه   3همچنين در هر بلوك . بوته در هر متر مربع 12و  9، 6
بوتـه در متـر مربـع     12و 9، 6كشت خالص سلمه تره با تـراكم هـاي   

متر  7خط كاشت به طول  5هر كرت آزمايشي شامل . اختصاص يافت
رفي بر اساس كود مص. سانتي متر از يكديگر بود 60و با فاصله رديف 

كيلـوگرم در   90كيلوگرم در هكتار پتاسيم، 47عرف منطقه و بر مبناي 
 100به ترتيب معادل ( كيلوگرم در هكتار فسفات  69هكتار نيتروژن و 

كيلـوگرم   150كيلوگرم اوره و  195كيلوگرم در هكتار نيترات پتاسيم ، 
 كودهـاي فسـفر و پتاسـيم،   . در نظـر گرفتـه شـد   ) سوپرفسفات تريپل

همچنين يك سوم كود نيتروژن قبل از كاشت به زمين اضـافه شـد و   
پس از تنك بوته هاي پنبه، دو سوم باقيمانـده از كـل كـود نيتـروژن     
بطور يكنواخت در فاصله رديف هاي كاشـت پخـش شـد و بالفاصـله     

  .آبياري صورت گرفت
پس از مهيا شدن شرايط اقليمي در اواسط ارديبهشت ماه، كاشـت  

در ابتـدا بـذور پنبـه    . ، رديفي و خشكه كاري انجام شـد بصورت دستي
بـا چنـدين  برابـر تـراكم     ) .Gossypium hirsutum L(رقم ورامين 

معمول كشت شد و به علت آلودگي مناسب زمين از علف هرز سلمه از 
پس از سبز شدن پنبه و رسيدن به مرحلـه  . كاشت سلمه خودداري شد

پنبه گرديد، به طوري كـه بـراي    برگي اقدام به تنك بوته هاي 6تا  4
سـانتي متـري روي رديـف     28بوته پنبه در متر مربع فاصـله   6تراكم 

بوتـه پنبـه بـه ترتيـب فواصـل       12و  9منظور شد و براي تراكم هاي 
پس از سبز شـدن علـف هـرز سـلمه و     . در نظر گرفته شد 14و  5/18

بـر  (برگي اقدام بـه تنـك علـف هـرز سـلمه       6تا  4رسيدن به مرحله 
و همچنين همه علف هاي هرز ديگر غير از ) مبناي همان فواصل پنبه

روز پـس از   30بـراي انـدازه گيريهـاي وزن خشـك از     . تره شدسلمه
 20در فواصـل   رشد نمونه گيري تخريبي در طي فصل 6كاشت تعداد 

بوته علـف هـرز     3بوته پنبه و  3انجام شد و در هر مرحله، تعداد  روزه
انتقـال بـه آزمايشـگاه بـه     ها پس از نمونه. داشت شداز سطح زمين بر

پس از اندازه گيري سطح بـرگ بـا   . تفكيك شدندهاي مختلف قسمت
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هـاي  وزن خشـك انـدام  ، 1استفاده از دستگاه اندازه گيري سطح بـرگ 
سـاعت در دمـاي    48به مـدت   هاپس از قرار دادن نمونه مختلف گياه

سـپس بـا توجـه بـه     . ي شـد اندازه گيـر درجه سانتي گراد در آون  72
، سرعت )سطح برگ، وزن خشك برگ و كل( هاي به دست آمده داده

با اسـتفاده از   رشد محصول، سرعت رشد نسبي و سرعت جذب خالص
  :محاسبه شدند )2( معادالت زير
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وزن گياه بـه   W1و  W2، سطح زمين، GAكه در معادالت فوق، 

و  LA2و  ، )T1(و نمونه برداري قبـل آن  ) T2(ترتيب در يك مرحله 
LA1    نيز نشانگر سطح برگ به ترتيب در يك مرحله خـاص و نمونـه

  .شندبا مي برداري قبل آن
پس از جمع آوري و اتمام داده برداري، به منظور تجزيه واريـانس  

استفاده شـد و مقايسـات ميـانگين     0/9ويرايش  Genstatاز نرم افزار 
) LSD(دار حـداقل اخـتالف معنـي   با آزمـون   %5احتمال نيز در سطح 

ــام  ــدانج ــاي    . ش ــرم افزاره ــك ن ــه كم ــاري ب ــبات آم ــاير محاس س
CurveExpert  وExcel م و تمـامي اشـكال در محـيط    انجاExcel 

  .  ترسيم شدند
  

  نتايج و بحث
بوته پنبه  12و  9،  6بررسي سرعت رشد محصول در تراكم هاي 

در متر مربع نشان داد كه بطور كلي سرعت رشد پنبه به علت افزايش 
، به طوري كه حـداكثر سـرعت   )الف1شكل (تراكم پنبه افزايش يافت 
گـرم در   12پنبه در متر مربـع ، حـدود    بوته 6رشد محصول در تراكم 

گرم در متر مربع  14بوته در متر مربع  12متر مربع در روز و در تراكم 
حداكثر سرعت رشد پنبه در تراكم هاي باالتر پنبـه زودتـر   . در روز بود
بوتـه   6حداكثر سرعت رشد پنبـه در تـراكم    ، به نحوي كهحاصل شد

در حالي كـه  كاشت حاصل شد،  پس از 110پنبه در متر مربع، در روز 
بوتـه پنبـه بـه ترتيـب در      12و  9اين ميزان حداكثر براي تراكم هاي 

افـزايش سـطح بـرگ    . روز پس از كاشت بـه دسـت آمـد    100و  107
و بسته شدن زودتـر كـانوپي در تـراكم    ) سطح دريافت كننده تشعشع(

ن همچنـي ). 2شكل(كننده اين مطلب باشد تواند توجيه  مي هاي باالتر
مشخص شده است كـه حـداكثر سـرعت رشـد پنبـه در تـراكم هـاي        
                                                            
1- Leaf Area Meter, Model ∆T, UK 

روز پس از كاشت به علـت دوران اوج   110تا  100مختلف آن در بازه 
   ).13(باشد  مي گل دهي در اين دوره

، و در ايـن بـين   سلمه سبب كاهش سرعت رشد پنبـه شـد   رقابت
تفاوت زيادي بين كشت خالص پنبه با تيمارهاي تراكمـي علـف هـرز    

در كشت خالص پنبه حداكثر سـرعت رشـد    ).ب2شكل (جود داشت و
گرم در متر مربع در روز رسيد، در صورتيكه در رقابت پنبـه   21پنبه به 
بوتـه سـلمه در متـر مربـع،      12و  9،  6و در تـراكم هـاي    ترهبا سلمه

گرم در متر مربع  11و   12،  13حداكثر سرعت رشد پنبه به ترتيب به 
  ). ب2شكل(ت كاهش ياف در روز

دهد كه در بـين كشـتهاي    مي نشان 1مقايسه منحني هاي شكل 
بوتـه   12خالص پنبه، باالترين سرعت رشد محصول مربوط به تـراكم  

باشد ولي با حضـور سـلمه در ايـن تـراكم بـه شـدت        مي در متر مربع
تـوان بـه    مي علت اين مسئله را. يابد مي سرعت رشد محصول كاهش

. ن گونه اي در تراكم هاي باالي پنبه نسبت داداثرات شديد رقابت برو
در مراحل اوليه، روند افزايش سـرعت رشـد محصـول بعـد از كاشـت،      

به مرور زمان و با بزرگتر شدن گياه روند افـزايش  . اندك و ناچيز است
سرعت كم رشد محصـول در  . گردد مي سرعت رشد محصول سريع تر

تعداد سلول هاي مريسـتمي،   توان به پايين تر بودن مي مراحل اوليه را
كمتر بودن سطح برگ براي دريافت نور انجـام فتوسـنتز و تخصـيص    

با گذشـت زمـان و بزرگتـر    . بيشتر مواد فتوسنتزي به ريشه نسبت داد
شدن گياه، مناطق مريستمي بيشتري در گياه ايجاد و برگهاي بيشتري 

و باعـث  نيز به عنوان منابع دريافت انرژي فتوسنتزي وارد عمل شـده  
بررسـي انجـام شـده در    ). 1(شـود   مـي  افزايش سرعت رشد محصول

ثير تراكم هاي مختلف خردل وحشي، شلمي و خاكشير بـر  أخصوص ت
سرعت رشد محصول گندم نيز نشان داد كه با افـزايش تـراكم علـف    

حضـور سـلمه در   ). 1(هاي هرز مزبور سرعت رشد گندم كاهش يافت 
اري از منـابع موجـود و مشـترك    كنار پنبه سبب جذب و اشـغال بسـي  
شود تا پنبه به پتانسيل رشدي  مي توسط سلمه شده و همين امر باعث

  ).1شكل(خود نرسد 
بررسي سرعت رشد نسبي پنبـه در تـراكم هـاي مختلـف آن نيـز      
نشان داد كه بطور كلي با افـزايش تـراكم پنبـه سـرعت رشـد نسـبي       

روز پس از كاشـت   110بطور مثال در ). ، الف3شكل (يابد  مي كاهش
 051/0بوته پنبه در متر مربع،  6ميزان سرعت رشد نسبي براي تراكم 
بوته پنبه در متر مربع بـه   12و  9گرم در روز بود، در حاليكه در تراكم 

افـزايش در  . گرم در روز كاهش پيـدا كـرد   029/0و  038/0ترتيب به 
تواند به  مي روز پس از كاشت 110ميزان سرعت رشد نسبي تقريباً در 
احتماالً برداشت غوزه هـا در چـين   . علت برداشت چين اول پنبه باشد

اول سبب نفوذ بيشتر نور به درون كـانوپي شـده و سـبب بـاال رفـتن      
  .سرعت رشد نسبي شد
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به )  ب(و  بعردر مترمبوته پنبه ) ( 12 و  )(  9، )•( 6 )الف( تراكم هايتغييرات سرعت رشد پنبه نسبت به زمان پس از كاشت در  - 1شكل 

خطوط . بعردر مترمبوته علف هرز ) •( 12 و يا )( 9، )( 6هاي تره در تراكميا در رقابت با علف هرز سلمه) (صورت عاري از علف هرز 
  .باشد مي %5در سطح ) LSD(عمودي داخل منحني نشان دهنده حداقل اختالف معني دار 
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  151      ...ترهو سلمه) Gossypium hirsutum(بررسي اثر تراكم پنبه 

  
و يا  بعردر مترمپنبه  بوته )( 12 و  )( 9، )•( 6هاي تراكم  ) الف( تغييرات سرعت رشد نسبي پنبه نسبت به زمان پس از كاشت در  - 3شكل 

خطوط . بعردر مترمبوته علف هرز) •( 12 و يا )( 9، )( 6هاي تره در تراكميا در رقابت با علف هرز سلمه) (به صورت عاري از علف هرز ) ب(
  .دباش مي %5در سطح ) LSD(عمودي داخل منحني نشان دهنده حداقل اختالف معني دار 

  
همچنين تراكم هاي مختلف سلمه باعث كاهش در ميزان سرعت 

كـاهش در  ). ، ب3شـكل  (رشد نسبي پنبه در طول فصـل رشـد شـد    
هاي مختلف علف هرز بيشتر در ميانـه  سرعت رشد نسبي در اثر تراكم

روز پـس از كاشـت، ميـزان     90در به صورتي كـه  ، اهده شدفصل مش
گرم در روز بود، اما در  041/0سرعت رشد نسبي  دركشت خالص پنبه 

در متـر مربـع، ميـزان     تـره بوته سـلمه  12و 9،  6رقابت با تراكم هاي 
درصـد مقـدار كشـت     83و  87، 85بـه   سرعت رشد نسبي به ترتيـب 

  ).، ب3شكل ( خالص كاهش يافت
 100از  ، بـه ويـژه  طور كليه بكه شود  مي ب مشاهده 3در شكل 

مه در تراكم هـاي مختلـف پنبـه    افزايش تراكم سل ،روز پس از كاشت
با توجـه بـه ايـن نتـايج     . تاثير كمي در سرعت رشد نسبي پنبه داشت

توان اذعان داشت كه حضور سلمه تاثير چنـداني در سـرعت رشـد     مي
كـه   را )12(ن و زيمـدال  كـ نسبي پنبه نداشته و اين مسـئله يافتـه دان  

 اييـد ترد نشان دادند سرعت رشد نسبي تحت تاثير رقابت قرار نمي گي
نشان دادند كـه سـرعت رشـد نسـبي     ) 22(راش و رادوسويچ . كند مي

چهار گونه علف هرز به طور ضعيفي بـا قـدرت تهـاجم و رقابـت آنهـا      
مسئول قدرت ) LAR(بستگي دارد و وزن خشك و نسبت سطح برگ 

  .باشد مي رقابتي آنها
گيـاه زراعـي و   سرعت جذب خالص پنبه در تراكم هاي مختلـف   

سرعت جـذب خـالص بـا    . نشان داده شده است 4شكل در  علف هرز
زمان ثابت نمي باشد و با افزايش سن گياه يك افت نزولي در رشـد و  

شـود كـه    مـي  مشـاهده  الـف  4شكل در ). 2(دهد  مي تكامل را نشان
سرعت جذب خالص پنبه در تراكم هـاي مختلـف آن رونـد متفـاوتي     

بوته  9تراكم  از كاشت روز پس 100تا حدود  در طول فصل رشد. دارد
بوتـه در متـر مربـع داراي     6تـراكم  تـا آخـر فصـل    پنبه و پس از آن 

حـداكثر ميـزان سـرعت جـذب     . بيشترين سرعت جذب خالص بودنـد 
روز پـس از كاشـت    110بوته پنبه در متر مربع،  6خالص براي تراكم 

به دست آمد، در حاليكـه ايـن    گرم بر متر مربع برگ در روز 14معادل 
بوته پنبه در متر مربع به ترتيب معادل  12و  9ار براي تراكم هاي مقد

كمتر بـودن سـرعت   . همين زمان بودگرم بر متر مربع برگ در  9و  7
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بوته پنبه در متر مربع احتماالً به علت سـايه   12جذب خالص درتراكم 
اندازي بيشتر برگهاي باالي كانوپي بر برگهاي پاييني نسبت به تراكم 

جـذب  همچنين افزايش در ميـزان سـرعت   . بوته پنبه بود 6و  9هاي 
كه در قسمت سرعت رشد  روز پس از كاشت، همانطور 110خالص در 

نسبي پنبه بررسي شد، احتماالً به علت برداشت چين اول و نفوذ بيشتر 
   .باشد مي نور به كانوپي

سـرعت  تراكم هاي مختلف سلمه نيـز باعـث كـاهش در ميـزان     
پنبه در كشـت مخلـوط    ، بطوريكه)ب4شكل (شدند جذب خالص پنبه 

سـرعت جـذب   در متـر مربـع    ترهبوته سلمه 12و  9،  6با تراكم هاي 
كشت خـالص پنبـه   سرعت جذب خالص كمتري در مقايسه با خالص 
سرعت جـذب خـالص   روز پس از كاشت  110در اين ميان در . داشتند

در متر مربع از پنبه آلوده با  ترهبوته سلمه 12پنبه در كرتهاي آلوده به 
سرعت جـذب  و پس از آن . باالتر بود ترهبوته سلمه 9و  6تراكم هاي 

بيشـتري  جـذب خـالص   سـرعت   ترهبوته سلمه 6پنبه آلوده با خالص 
يكي از بـارزترين اثـرات    .داشت ترهبوته سلمه 9نسبت به پنبه آلوده با 

ي در واحـد سـطح   حضور علفهاي هرز در مزرعه افزايش تـراكم گيـاه  
رقابـت جهـت    است و افزايش تراكم در واحد سـطح از عوامـل ايجـاد   

بايـد توجـه    ).14(دريافت منابع مشترك مورد نياز از جمله نـور اسـت   
داشت كه در مجمـوع افـزايش تـراكم در واحـد سـطح و بـه تبـع آن        
 افــزايش وزن خشــك موجــب افــزايش ســطح بــرگ در واحــد ســطح

رگ تك بوته، با افـزايش تـراكم كـاهش    گردد، ولي ميزان سطح ب مي
به دليل كاهش سطح برگ تك بوته در اثـر تـداخل و رقابـت    . يابد مي

درون گونه اي و بين گونه اي، شاخص سـطح بـرگ گيـاه زراعـي در     
مزارع آلوده به علف هرز و به تبع آن سرعت جذب خالص بـه سـرعت   

  ).24 و 14(يابد  مي كاهش

  

  
و  بعردر مترم پنبه بوته )( 12 و  )( 9، )•( 6هاي تراكم ) الف( تغييرات سرعت جذب خالص پنبه نسبت به زمان پس از كاشت در -  4شكل 

. بودندروئيده  بعردر مترمبوته ) •( 12 و يا )( 9، )( 6هاي تره در تراكميا در رقابت با علف هرز سلمه) (به صورت عاري از علف هرز ) ب(يا 
  .باشد مي %5در سطح ) LSD(خطوط عمودي داخل منحني نشان دهنده حداقل اختالف معني دار 
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  153      ...ترهو سلمه) Gossypium hirsutum(بررسي اثر تراكم پنبه 

  
و پنبه بر آناليزهاي  ترههمانند اثرگذاري تراكم هاي مخنلف سلمه

اثر متقابـل تـراكم    و نيزو پنبه  ترهرشد پنبه، اثر تراكم علف هرز سلمه
معني دار نيز  اندام هواييگياه زراعي و علف هرز بر تجمع ماده خشك 

افزايش تراكم پنبه باعث افزايش وزن خشـك پنبـه در   ). 1جدول (شد 
بوتـه پنبـه در متـر مربـع وزن      6در تراكم ).  2جدول (واحد سطح شد 

 9گرم در متر مربع بود در حاليكه در تراكم هاي  548خشك به ميزان 
بت بـه  افـزايش وزن خشـك نسـ   % 24و  16بوته پنبه به ترتيب  12و 

در  افزايش سرعت رشد پنبهرسد به نظر مي. بوته مشاهده شد 6تراكم 
سبب بهبود وزن خشك پنبـه  ) ، الف2شكل (افزايش تراكم آن  نتيجه

نيـز حـاكي از   وزن خشك پنبه بررسي  .هاي باالتر شده استدر تراكم
در  ، بـه طـوري كـه   بـود  تـره در اثر تداخل علف هرز سلمه آنكاهش 
نسبت به تيمار فاقد علف هرز بـه   ترهبوته سلمه 12و  9 ، 6هاي تراكم

كـاهش در تجمـع وزن خشـك مشـاهده      درصد 48و  42،  35ترتيب 

و در پي آن افزايش وزن خشك آن در  ترهافزايش تراكم سلمه لذا .شد
، سـبب كـاهش در وزن خشـك    تـره كرتهاي آلوده به علف هرز سلمه

  ).2جدول ( ه استاندام هوايي پنبه شد
ررسي اثر متقابل تراكم پنبه و سلمه نشـان داد كـه وزن خشـك    ب

شكل (افزايش يافت  آن اندام هاي هوايي پنبه با افزايش تراكم كاشت
 12/852بوته در متر مربع  6در كرتهاي عاري از علف هرز، تراكم ). 5

و  9اما افزايش تراكم پنبه بـه  . گرم بر متر مربع ماده خشك توليد كرد
دار معنـي  افـزايش % 16و  % 3تر مربع، به ترتيب سـبب  بوته در م 12

)05/0<p( در . شـد بوته در مترمربع  6 در ماده خشك نسبت به تراكم
علف هرز نيز افزايش تراكم پنبه، افزايش بيوماس آن  دارايهاي كرت

بطوريكه در تراكم هاي باالتر پنبه وزن خشـك گيـاه   . را در پي داشت
  . ر آن، بيشتر بودزراعي از تراكم هاي پايينت

  
  ميانگين مربعات وزن خشك تجمع يافته در اندام هاي مختلف پنبه تحت تأثير تراكم هاي مختلف پنبه وسلمه -1جدول

  ميانگين مربعات  

وزن خشك اندام  وزن خشك كل  درجه آزادي  منابع تغيير
 وزن خشك برگ وزن خشك ساقه  زايشي

    
 

 گرم بر متر مربع
  

   

  n.s 364  n.s 131 * 797 * 1102  2  تكرار
  14457**  10355**  8556**  99174** 2  تراكم پنبه
  22330**  37659**  66988**  363996** 3  تراكم سلمه
  532**  734**  735*  1868** 6  تراكم سلمه ×تراكم پنبه

  73  180  308  335  22  اشتباه آزمايشي
n.s  باشد مي %1  و % 5 احتمال معني داري در سطح به ترتيب به معناي ** و *. باشد مي انكنبر اساس آزمون د% 5به معناي عدم معني داري در سطح                 .  

  
  اثر تراكم پنبه و سلمه بر وزن خشك كل پنبه  -2جدول 

  صفات مختلف پنبه  

بوته در متر  
وزن خشك اندام  وزن خشك كل  مربع

 وزن خشك برگ وزن خشك ساقه  زايشي

    
 

  مربع گرم بر متر
  

   

  6 c7/548 b2/309  b120   c5/119  
  b2/606 b6/325  b 1/141   b9/140 9  تراكم پنبه

  12 a8/726 a4/361  a178   a4/187  
           
  0 a 8/919 a 3/457  a 4/241   a 1/221  

  b590 b2/317  b2/131   b6/141 6  تراكم سلمه
  9 c3/529 bc6/289   bc114  c 7/125  
  12 d8/469 c2/264  c99   d5/108  
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از تراكم گيـاه زراعـي   توان  رسد كه احتماال ميبه نظر ميبنابراين 

 در مقابـل  رقابت گيـاه زراعـي   مناسب جهت بهبودعنوان يك ابزار  به
نيز ذكـر كردنـد   ) 27(ويلسون و همكاران  .استفاده كردهاي هرز علف

ور و جـذب آب  كه با افزايش تراكم، گياه فرصت بيشتري براي جذب ن
سبب كاهش رشـد، بيومـاس و   زيرا افزايش تراكم . و مواد غذايي دارد

شود و همچنين بـه علـت جـذب نـور      مي توليد بذر در علف هاي هرز
  .شود مي بيشتر توسط كانوپي در سطح مزرعه، عملكرد بيشتر

در همه تراكم هاي پنبه، افزايش تراكم علف هرز سـبب كـاهش   
بـا افـزايش تـراكم    ). 5شـكل  (خشك آن شد معني دار در تجمع ماده 

هـاي  خالي موجود در مزرعه توسط بوته) هاينيچ(علف هرز، فضاهاي 
همـين امـر باعـث افـزايش قـدرت رقابـت       . شودعلف هرز اشغال مي

تره با پنبه شده و سبب شد كه كاهش بيومـاس در همـه تـراكم     سلمه
بوتـه   6تراكم هاي سلمه معني دار شود، در صورتيكه بيوماس پنبه در 

بوتـه سـلمه در متـر مربـع،      12و  9در متر مربع، در كشت مخلوط  با 
 5از طرف ديگـر شـكل   ). 5شكل (اختالف معني داري با هم نداشتند 

دهد كه به دليل رشد دو گياه رقيب و افـزايش نيـاز آنهـا بـه      مي نشان
منابع موجود نظير نور، آب و مواد غـذايي، رقابـت بـين پنبـه و سـلمه      

وع شده بطوريكه در تراكم هاي مختلف پنبه، افزايش تراكم سـلمه  شر
نتـايج مشـابه در   . سبب كاهش ماده خشك توليدي پنبـه شـده اسـت   

كه نشان دادند رقابت بين گياهان تجمع  )8(بررسي كادني و همكاران 
. دهـد بدسـت آمـده اسـت     مـي  ماده خشك در آنها را تحت تاثير قـرار 

ن دادند كه در بين عوامل دخيل در رقابت، عالوه بر آن نامبردگان نشا
تراكم گونه زراعي و علف هاي هرز از جمله مواردي هستند كه جـذب  

دهنـد بطوريكـه بـا افـزايش      مـي  و تخصيص منابع را تحت تاثير قرار

نسبت تراكم هر گونه در رقابت، وزن خشك اندام هاي هـوايي گونـه   
  ).8(يابد  مي ديگر كاهش

اين مطلب است كه در تراكم باالي پنبـه  بيانگر 5همچنين شكل 
حضور سلمه سبب افت شديد توليد ماده خشك ) بوته در متر مربع 12(

اين مسئله بدان معني است كه حضور سلمه در اين . در پنبه شده است
تراكم پنبه، بيشترين تاثير منفي روي توليد مـاده خشـك پنبـه داشـته     

ابت درون گونـه اي پنبـه در   توان به افزايش رق مي اين مسئله را. است
در اين شرايط به علت محـدود  . تراكم هاي باالي محصول ارتباط داد

شدن منابع به دليل تراكم باالي پنبه به همراه حضور علف هرز سلمه 
سبب كاهش وزن خشك پنبه شده و اين كـاهش بـا افـزايش تـراكم     

 .سلمه شديدتر شده است
 Triticum(گنـدم  نيـز در كشـت مخلـوط    ) 4(باسـكار و ويـاس   

aestivum (به رقابت برسر منابع يكسان اشاره نمودند كـه   ترهو سلمه
كـاهش  به دنبـال آن  هاي اكولوژيكي دو گونه و باعث همپوشاني نيچ

حتـي تـراكم هـاي پـايين     آنها در آزمايش . شود مي وزن خشك گندم
كـاهش  . شـدند باعث كاهش معني دار در وزن خشك گنـدم   ترهسلمه

بوتـه   6پنبه در كرتهاي آلوده به علف هرز سلمه در تراكم وزن خشك 
همچنين اختالف وزن خشك پنبـه  . پنبه به مقدار كمتري مشاهده شد

معنـي دار  ). 5شـكل  (بوته سلمه معني دار نشـد   12و  9در تراكمهاي 
بوته پنبه در متر مربع بين  6نشدن اختالف وزن خشك پنبه در تراكم 

تـوان بـه    مـي  را) بوته سلمه در متر مربـع  12و  9(تراكم هاي مذكور 
كمتر بودن رقابت بين گونه اي ناشي از فضاي خالي بيشتر نسبت بـه  

  . تراكم هاي باالتر پنبه نسبت داد
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 بعردر مترمپنبه ) ( بوته 12 و  )( بوته 9، )•(ر تراكم هاي شش بوته دتأثير تراكم سلمه بر وزن خشك كل پنبه  - 5شكل 
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در ميـانگين تـراكم هـاي    (روند تغييرات وزن خشك گياه زراعـي  

در كشت مخلوط با سلمه نيز مؤيد اثر منفي تراكم هاي مختلـف  ) پنبه
در مقايسـه بـا   ). 6شـكل  (باشـد   مـي  سلمه بر تجمع ماده خشك پنبه
بوته سلمه در ميانگين تـراكم هـاي    6كشت خالص پنبه اضافه كردن 

روز پس از كاشت گرديد،  130كاهش وزن خشك در % 35عث پنبه با
بوتـه   12 شـدن وزن خشك را كاهش داد و اضافه % 42بوته سلمه  9

كاهش ماده خشك را نسبت به كشت خالص پنبـه سـبب   % 45سلمه، 
اي پنبـه و گونـه  و در رقابت ) 19( و همكاران در آزمايش مورگان. شد

افزايش تـراكم علـف    نيز با) Amaranthus palmeri(تاج خروس 
 10(هرز بيوماس پنبه كاهش يافت و در  باالترين تراكم تاج خـروس  

  .رسيد% 50وزن خشك به  ، كاهش)متر طولي رديف 9بوته در 
با توجه به اهميت كنترل تلفيقي علف هاي هرز در سيستم هـاي  

كشاورزي پايدار جهت ارائه راهكارهايي براي كاهش مصـرف سـموم   
آلودگي محيط زيست، نتـايج ايـن تحقيـق نيـز در     شيميايي و كاهش 

همين راستا نشان داد كه افزايش تراكم، بطور كلي توان رقـابتي پنبـه   
رسـد   مـي  همچنين به نظـر . در مقابل علف هرز سلمه را بهبود بخشيد

كه شاخص ماده خشك تجمعي، سرعت رشد محصول و سرعت جذب 
برخـي از محققـان   . شـند توانند در رقابت پنبه تاثير داشته با مي خالص

ديگر نيز شاخص سطح بـرگ، سـرعت رشـد نسـبي و سـرعت رشـد       
محصول را به عنوان متغيرهاي موثر در افزايش توانايي رقابـت ارقـام   

توان اظهار اميدواري كرد كـه بـا افـزايش     مي در نهايت. ذكر كرده اند
تراكم، بتوان گامي عملي در جهت كـاهش مصـرف سـموم شـيميايي     

  .تلفيقي علفهاي هرز در مزارع پنبه برداشت براي كنترل
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هاي پنبه  به صورت عاري از بوته. بر تجمع وزن خشك كل پنبه در طول فصل رشد) در ميانگين تراكم هاي پنبه( ترهتأثير تراكم سلمه -  6شكل 

خطوط عمودي داخل منحني . روئيده بودند بعردر مترمبوته ) •( 12 و يا )( 9، )( 6هاي يا در رقابت با علف هرز سلمه در تراكم) (علف هرز 
  باشد مي %5در سطح ) LSD(نشان دهنده حداقل اختالف معني دار 
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