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  چكيده

هـاي كامـل    در قالب بلوك ،هاي خردشده صورت كرت ، به1390در بهار سال زراعي ايشيآزممنظور ارزيابي اثر رقابتي گاوپنبه بر پنبه،  به
بين رديـف   ةتحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اجرا شد. فاكتورها شامل فاصل ةي و در سه تكرار در مزرعتصادف

، 3، 1)، شـاهد صفر(عنوان كرت اصلي، و تراكم علف هرز گاوپنبه، در پنج سطح ( متر) به سانتي 80و  40، 20كاشت پنبه، در سه سطح (
متـر) در فاصـلة رديـف     سـانتي  4/129در اين پژوهش، بيشترين ارتفاع بوتـة پنبـه (  عنوان كرت فرعي بود.  بهبوته در متر مربع)  12و  5

گرم در متـر مربـع) و حـداكثر شـاخص      8/863بيشترين وزن خشك ( .دست آمدمتر و در وضعيت بدون علف هرز به سانتي 80كاشت 
ر پنبه و در وضعيت بـدون علـف هـرز مشـاهده شـد. براسـاس نتـايج،        مت سانتي 20) پنبه نيز در فاصلة رديف كاشت 04/9سطح برگ (

دار بـود. بيشـترين عملكـرد پنبـه      عملكرد نهايي وش در فواصل رديف كاشت مختلف پنبه و در وضـعيت بـدون علـف هـرز غيرمعنـا     
دسـت آمـد.   علف هـرز بـه   متري و در وضعيت بدون سانتي 40شده با فاصلة رديف  كيلوگرم در هكتار، در پنبة كشت 73/4986مقدار به
واسطة افزايش تراكم بوته در واحد سطح، سبب افزايش توان رقابتي پنبـه در رقابـت بـر     طور كلي، كاهش فاصلة رديف كاشت پنبه به به

  دنبال داشت. هاي مختلف گاوپنبه به سر منابع مشترك با علف هرز شد و در نتيجه، عملكرد پايدارتري در رقابت با تراكم

  ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، علف هرز، فاصلة رديف خيلي كم، وزن خشك. ها: هواژ كليد
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 مقدمه. 1

پنبه در گروه گياهان روغنـي و ليفـي قـرار دارد. ايـن گيـاه      
ــة    50داراي  ــا گون ــين آنه ــه در ب ــة مختلــف اســت ك گون

Gossypium hirsutum L. داراي بيشترين سطح زير كشت ،
طور معمول بـا فواصـل    پنبه به. كشت ]32در جهان است [

]. 12گيـرد [  متـر صـورت مـي    سـانتي  100-70رديف بـين  
افزايش كارايي مصرف نور از طريق افـزايش نـور دريـافتي    
توسط گياه، افزايش بازده استفاده از نور يا تركيبـي از ايـن   

شده توسط  . مقدار تشعشع دريافت]31[ پذير است دو امكان
و سـاختار كـانوپي    گياه زراعـي بـه شـاخص سـطح بـرگ     

]. به اين صورت كه افزايش شاخص سـطح  7بستگي دارد [
شود. در آزمايشي  برگ به افزايش تشعشع دريافتي منجر مي

مشخص شد كه ميزان نوري كه در سيستم كاشت با فاصلة 
كنـد،   به سـطح خـاك نفـوذ مـي     UNR(1(رديف خيلي كم 

درصـد   70بـيش از   CR(2( نسبت به سيستم كشت معمول
تحقيقــي، تشعشــع دريــافتي بــا  ]. در 21يابــد [ ش مــيكــاه

 .]24درصد افزايش يافت [ 55افزايش شاخص سطح برگ 
كننـدة توانـايي   شاخص سطح برگ از جمله صـفات تعيـين  

گياهان در جذب نور است و هر گونه كـاهش آن، موجـب   
طـور كلـي،    ]. بـه 25شـود [  كاهش دريافت و جذب نور مي
ه در جـذب نـور ورودي و   سطح برگ بيانگر توانـايي گيـا  

دنبال آن توليد مادة خشك است. هـر عـاملي كـه سـبب      به
  دهـد.  ير قرار ميتأثكاهش اين شاخص شود، گياه را تحت 

ــا فاصــلة رديــف    ــه ب  20تحقيقــات نشــان داد كاشــت پنب
متر، سبب شاخص سطح برگ بيشتري در مقايسه بـا   سانتي

  ].4ود [ش متر مي سانتي 80شده با فاصلة رديف  پنبة كشت
يكي از مشكالت مهم در داشت پنبـه كـه سـبب افـت     

هـاي هـرز بـا گيـاه      شود، تأثيرات رقابتي علـف  عملكرد مي
 ،هــاي هــرز پنبــه تــرين علــف زراعــي پنبــه اســت. از مهــم

                                                           
1. Ultra Narrow Row (UNR) 
2. Conventional Row (CR) 

گاوپنبــه اســت.  گاوپنبــه ،در اســتان گلســتان خصــوص بــه
)Abutilon theophrasti Medic. علــف هــرزي يكســاله (

) تعلـق  Malvacaeبـه خـانوادة پنيـرك (   است كه مانند پنبه 
عنـوان علـف هـرز     مدت زيادي است كه گاوپنبـه بـه  دارد. 

فرنگـي، سـويا و   مزارع گياهـاني نظيـر پنبـه، ذرت، گوجـه    
هـاي كـاهش    ]. يكـي از راه 9معرفي شده است [ آفتابگردان

هـاي هـرز در پنبـه، كشـت پنبـه در فاصـلة        خسارت علف
مختلفـي در ايـن    هاي خيلي كم است كـه مطالعـات   رديف

خصوص انجام گرفته است. رشـد پنبـه در فاصـلة رديـف     
توانـد فوايـدي همچـون جـذب بهتـر آب و       خيلي كم مـي 

]. 30،  23، 18، 11همراه داشته باشد [ افزايش عملكرد را به
تراكم بوته نقش مهمي در تغييرات ساختار كانوپي پنبـه در  

شـخص  برخي مراحل رشدي برگ دارد. در اكثر مطالعات م
شده كه كاهش فاصلة رديف، سبب افزايش قدرت رقـابتي  

شود و در نتيجه از شـدت خسـارتي كـه در     گياه زراعي مي
هاي هرز موجـود در جامعـة گيـاهي بـر      پي رقابت با علف

شود. نتـايج آزمـايش    شود، كاسته مي گياه زراعي تحميل مي
يف كاشت سـبب بهبـود   رد ةفاصلديگري نشان داد كاهش 

طور كلي، كـاهش فاصـلة    ]. به15شود [ ي پنبه ميتوان رقابت
، UNRبين رديف كاشت و افزايش تراكم گياهي در سيستم 

اندازي، سبب كاهش وزن خشـك در   ة افزايش سايهواسط به
  ].6شود [ هاي هرز مي علف

افزايش تراكم بوتة پنبه، رشد رويشـي گيـاه را محـدود    
تراكم بوتـة  ]. مطالعات نشان دادند كه با كاهش 17كند [ مي

]. در آزمايشـي،  28،  27پنبه، ارتفاع بوتـه افـزايش يافـت [   
متر نسبت  سانتي 38و  25ارتفاع بوتة پنبه در فواصل رديف 

تـر بـود    متر كوتاه سانتي 11، در حدود 101به فاصلة رديف 
]. در تحقيقي ديگر، ارتفاع بوتة پنبه در فاصـلة رديـف   23[

شـده بـا    ر از پنبة كشـت متر بيشت سانتي 23متري  سانتي 100
]. در برخـي  8متري گـزارش شـد [   سانتي 25فاصلة رديف 

مطالعات، اختالفي در عملكرد بين سيستم كشت با فواصل 
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خيلي كم با كشت پنبه در فاصلة رديـف معمـول مشـاهده    
ــا UNR]. همچنــين، در سيســتم كاشــت 27،  26نشــد [ ، ب

اد گـره  هاي رويا و تعـد  وجود كمتر بودن تعداد غوزه، ساقه
در بوته، عملكرد در دو سال از سه سال آزمايشي بيشـتر از  

]. همچنـين در پژوهشـي   30سيستم كاشـت معمـول بـود [   
تـرين   بوته در متر مربع را مناسـب  22ديگر، محققان تراكم 

تراكم بوته در سيستم كشت پنبه با فاصلة رديف خيلي كـم  
متـر   ]. تراكم يك تا دو بوتـه گاوپنبـه در  20معرفي كردند [

  ].9درصدي عملكرد پنبه شد [ 40تا  20مربع سبب كاهش 
روش  هاي اخير در استان گلستان، توليد پنبه بـه  در سال

هــايي ماننــد وجــود  دليــل محــدوديت كاشــت معمــول بــه
رو بـوده اسـت،    هاي هرز با مشكالت بسـياري روبـه   علف

هاي  كه، بخش زيادي از هزينة توليد به كنترل علف طوري به
چون گاوپنبه اختصاص داده شده بود. بـه همـين   هرزي هم

منظور و براساس اهميـت پنبـه در اسـتان گلسـتان و تـأثير      
هرز گاوپنبه در توليد اين محصول، اين مطالعـه    منفي علف

با هدف بررسي روند رشد گياه زراعي طي فصـل رشـد در   
هاي مختلـف گاوپنبـه در فواصـل مختلـف      رقابت با تراكم

  رفت.رديف كاشت انجام گ
 

 ها . مواد و روش2

، در مزرعـة تحقيقـاتي   1390اين مطالعـه در سـال زراعـي    
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بـا   1شمارة 

دقيقـة شـمالي، و طـول     49درجـه و   36عرض جغرافيايي 
متـر از   90دقيقة شرقي و ارتفاع  19درجه و  54جغرافيايي 

ة آزمايشي از نوع سطح دريا انجام گرفت. بافت خاك مزرع
و متوسط بارندگي  8تا  9/7لوم رسي سيلتي، اسيديتة خاك 

  متر است. ميلي 608ساليانه 
هاي كامـل تصـادفي و بـا     آزمايش در قالب طرح بلوك

هاي خردشده و در سه تكـرار انجـام گرفـت.     آرايش كرت
فاكتورها، شامل فاصلة بين رديف كاشت پنبه، در سه سطح 

متر و معادل تـراكم   سانتي 20م يعني (فاصلة رديف خيلي ك
متـر معـادل     سـانتي  40بوته در متر مربع، فاصلة رديـف   24

 80بوته در متر مربـع، و فاصـلة رديـف معمـول      12تراكم 
عنوان كرت  بوته در متر مربع) به 6متر و معادل تراكم  سانتي

اصلي و تراكم علف هـرز گاوپنبـه، در پـنج سـطح (صـفر      
عنـوان كـرت    بوته در متر مربع) بـه  12و  5، 3، 1(شاهد)، 

 20هـا   فرعي بود. فاصلة روي رديف پنبه نيز در تمام تيمار
هـاي آزمايشـي در ايـن     متر در نظر گرفته شد. كـرت  سانتي

متـر بـود و از    7آزمايش، شامل پنج رديف كاشت به طول 
زمـين زراعـي مـورد نظـر ابتـدا      رقم ارمغان اسـتفاده شـد.   

اشت در پـاييز سـال قبـل يـك شـخم      منظور تهية بستر ك به
عميق خورد و سپس قبل از كاشـت دو نوبـت ديسـك زده    
شد. قبل از عمليات ديسك، كودهاي الزم (كـود سـولفات   

كيلـوگرم در   150مقـدار   پتاسيم و سوپر فسفات تريپـل بـه  
ــه  ــود اوره ب ــار و ك ــدار هكت ــار  100مق ــوگرم در هكت ) كيل

ود اوره در صورت دستي به خاك اضافه شد. همچنين كـ  به
كيلـوگرم در هكتـار در مرحلـة     100مقـدار   قالب سرك بـه 

تير) همراه با آبياري به خاك افـزوده   26ي (در تاريخ گلده
ارديبهشـت   10صورت دستي و در تاريخ  كشت پنبه به  شد.

منظـور كشـت پنبـه، ابتـدا در هـر محـل        صورت گرفت. به
بذر پنبه قـرار گرفـت و پـس از سـبز شـدن، در       4كاشت، 

برگي عمليات تنك انجام گرفت. براي مرحلة چهار و شش
كاشت علف هرز، بذور گاوپنبه ابتدا با استفاده از تيمار آب 

] و سـپس  2ثانيـه، رفـع كمـون شـد [     10مـدت   جوش بـه 
صورت دستي در فضاي بين رديف گياه زراعي در عمـق   به
متري كشت شد. تراكم علف هرز گاوپنبه، طي  سانتي 4تا  2

(مرحلة دوبرگي و چهـاربرگي)، از طريـق تنـك     دو مرحله
شـد. سـاير    دستي به تراكم مورد نظر در هر تيمـار رسـانده   

صـورت دسـتي كنتـرل     هاي هـرز، در طـول دوره، بـه    علف
  شدند.
منظور مطالعة اثر رقابتي گاوپنبه بر توسعه و گسترش  به
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گياه زراعي پنبه طي فصل رشد، خصوصيات ارتفـاع بوتـه،   
بــرداري  ح بــرگ پنبــه از طريــق نمونــهوزن خشــك و ســط

طـور  صورت تخريبي، در طول دورة رشد، بررسي شد. به به
برداري انجـام گرفـت كـه در هـر      كلي، هفت مرحله نمونه

برداري پنج بوتة پنبه از مزرعه برداشت و براي  مرحله نمونه
شد. بـه ايـن    هاي مورد نظر به آزمايشگاه منتقل  گيري اندازه

اي اول تا چهارم با فاصلة زماني هفـت روز  ه ترتيب، نمونه
روز انجـام   12تـا   10برداري پنجم تا هفـتم هـر    و نيز نمونه

 گيـري سـطح بـرگ از دسـتگاه     گرفت. همچنين، براي اندازه
منظـور بررسـي رابطـة     استفاده شـد. بـه   1سنجش سطح برگ

پس از  2)روز رشد (دماي تجمعي روزانه با درجهها  شاخص
  ].3) استفاده شد [1(معادلة ي ع سيگموئيدكاشت پنبه از تاب

 )1(  Y a / exp( b(t m))   1
: Yزمان بر حسب روز پـس از كاشـت؛    :t در اين رابطه،

ارتفاع، مادة خشك يا شاخص سطح بـرگ تجمعـي گيـاه در    
: حداكثر ميزان ارتفاع، مادة خشك يا شاخص سطح a ؛tزمان 

، مـادة خشـك يـا    : شيب افزايش ارتفاعbبرگ تجمعي گياه؛ 
درصـد   50: زمـاني كـه گيـاه بـه     mشاخص سطح بـرگ؛ و  

حداكثر ارتفاع، مادة خشك يـا شـاخص سـطح بـرگ خـود      
  محاسبه شد: 2نيز براساس معادلة  GDDرسد است.  مي

)2(  GDD= Σ [(Tmax + Tmin)/2 - Tb]  
: حداكثر و حداقل دمـاي  Tminو  Tmaxدر اين رابطه، 

: حداقل دماي مـورد نيـاز پنبـه    Tb؛ و  tافتاده طي روز اتفاق
گـراد   درجـة سـانتي   12براي رشد و نمو است كـه معـادل   

]. دماي روزانه از ايسـتگاه هواشناسـي   1درنظر گرفته شد [
براي محاسبة عملكرد كـل وش دو متـر    آباد تهيه شد. هاشم

از سه رديف وسط هر كرت برداشت شده و عملكـرد كـل   
هش عملكرد پنبـه در  سازي كا وش ارزيابي شد. براي كمي

هاي مختلف علف هـرز از معادلـة هـذلولي     رقابت با تراكم
                                                           
1. Leaf area meter, mode Delta-t, Burwell, Cambridge, 

England 
2. Growth Degree Day (GDD) 

  ]:10[ ) استفاده شد3پارامتره (معادلة  گوشة سه راست
 )3(               

WF

I W
Y Y ( )

I W
( ( ))

A

 
 

    
 

1
100 1

  

بـدون  : مقدار عملكرد در وضـعيت  Yدر اين رابطه، 
لـين  : كاهش عملكردي كه در نتيجة حضور اوIعلف هرز؛ 

: تـراكم  Wشـود؛   گياه هرز گاوپنبه بر محصول تحميل مـي 
: حداكثر تلفات يـا درصـد تلفـات    Aعلف هرز گاوپنبه؛ و 

سـمت   عملكرد در وضـعيتي اسـت كـه تـراكم گاوپنبـه بـه      
هـا بـا   وتحليـل داده  در پايان، تجزيـه  كند. نهايت ميل مي بي

  .انجام گرفت Sigmaplot (version 11)افزار استفاده از نرم
 

  . نتايج و بحث3
در اين مطالعه، روند افزايش ارتفاع بوتـة پنبـه طـي فصـل     

سيگموئيدي پيروي كرد. براسـاس بـرآورد    اي رشد از رابطه
]، بيشـترين ارتفـاع بوتـة پنبـه در فاصـلة رديـف       1معادلة [
دسـت  متر بـه  سانتي 4/129متر پنبه معادل  سانتي 80كاشت 

د علف هـرز ارتفـاع   ). از طرف ديگر، با ورو1آمد (جدول 
كه با ورود يك بوته گاوپنبه  طوريبوتة پنبه كاهش يافت، به

 80در متر مربع ارتفاع بوتة پنبه در فاصـلة رديـف كاشـت    
). 1متر برآورد شـد (جـدول    سانتي 7/103متر معادل  سانتي

بوته گاوپنبـه در فواصـل    12ارتفاع پنبه در رقابت با تراكم 
ترتيب  ر پنبه كاهش يافت و بهمت سانتي 80و  40، 20رديف 

). 1متر برآورد شد (جـدول   سانتي 94/67و  02/71، 54/61
، اختالف ارتفاع بوتة پنبه در كرت 1براساس برآورد معادلة 

بوته گاوپنبه در  12بدون علف هرز نسبت به كرت با تراكم 
، 46/20ترتيب  متر پنبه به سانتي 80و  40، 20فواصل رديف 

  ). 1متر بود (جدول  نتيسا 5/61و  20/23
هـاي   شده با فاصلة رديف طور كلي، ارتفاع پنبة كشت به

هـاي مختلـف    مختلف طي فصل رشد و در رقابت با تراكم
نشان علف هرز در آزمايش حاضر تغييرات متفاوتي از خود 

داد. به اين ترتيب، با ورود علف هرز به جامعة گياهي كاهش 
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كـه  تر بود، درحالي حسوسم CRارتفاع پنبه در سيستم كاشت 
علت افزايش توان رقابتي گيـاه زراعـي در فواصـل رديـف      به

تر، ارتفاع بوتة پنبه كمتر تحت تأثير رقابت بـا گاوپنبـه    باريك
قرار گرفت. در آزمايشي ديگـر نيـز، ارتفـاع بوتـه در سيسـتم      

UNR شـده   تر از پنبة كشت متر كوتاه سانتي 17طور ميانگين  به
]. همچنـين در  30گزارش شـده اسـت [   CR با سيستم كاشت

ازاي افزايش تراكم هـر گاوپنبـه در متـر مربـع از      اي، به مطالعه
متر افـزايش و در   سانتي 5/5رديف گياه زراعي، ارتفاع گاوپنبه 

]. بـر ايـن   6متـر كـاهش يافـت [    سانتي 7/5مقابل، ارتفاع پنبه 

و اي گونـه  علـت افـزايش رقابـت درون    اساس، ارتفاع بوته به
اي در تراكم زيـاد بوتـه در واحـد سـطح در فواصـل      گونه بين

همين ترتيب، كـاهش تـراكم     رديف مختلف محدود شد و به
بوته در واحد سطح (بوتة پنبه يا گاوپنبه) سبب شد پنبه تـوان  
بيشتري در گسترش ارتفاع خود داشته باشد. بنابراين، بيشترين 

متـر و در  تيسـان  80ارتفاع پنبـه در كـرت بـا فاصـلة رديـف      
وضــعيت بــدون علــف هــرز (در كمتــرين ســطح از رقابــت 

  دست آمد.اي) بهگونه اي و بينگونه درون

  

هاي ارتفاع پنبه در برابر درجه روز رشد در رقابت با  به داده ]Y = a/1+ exp(-b (t-m)). برازش مدل رگرسيون غيرخطي [1جدول 
  متر سانتي 80و  40، 20ي مختلف گاوپنبه در فواصل رديف ها تراكم

  )( بوتهارتفاع 

R2 m±SE  b±SE  a±SE 
 تراكم علف هرز
( ) 

  فاصلة رديف
) (  

97/0  17/44± 1/761  001/0± 005/0  75/4± 08/81  0 

20 

94/0  58/37± 4/726  001/0± 006/0  83/3± 44/73  1 

98/0  36/28± 1/695  001/0± 005/0  47/2± 30/64  3 

98/0  01/33± 10/719  001/0± 005/0  03/3± 82/66  5 

98/0  50/49± 20/722  001/0± 004/0  84/3± 54/61  12 

98/0  79/33± 20/771  001/0± 004/0  07/4± 22/94  0 

40 

99/0  80/21± 20/717  001/0± 007/0  61/2± 93/81  1 

98/0  92/26± 60/807  0005/0± 005/0  05/3± 77/85  3 

98/0  48/23± 20/659  0001/0± 007/0  22/2± 48/71  5 

98/0  81/24± 50/674  001/0± 006/0  49/2± 02/71  12 

98/0  76/43± 30/887  0004/0± 004/0  09/7± 4/129  0 

80 

98/0  27/23± 00/776  001/0± 006/0  34/3± 70/103  1 

96/0  67/25± 30/753  001/0± 006/0  39/3± 55/95  3 

98/0  94/18± 20/661  001/0± 006/0  12/2± 94/77  5 

99/0  89/18± 50/623  001/0± 007/0  01/2± 94/67  12 

a ،حداكثر ارتفاع گياه :b ،شيب افزايش ارتفاع گياه :m رسـد   درصد حداكثر ارتفاع خود مي 50: بر حسب درجه روز رشد زماني كه گياه به
  ت.ضريب تبيين اس: R2و 

cm plant/m
2 

cm 
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طور كلي، افزايش فاصلة رديف كاشت پنبه سبب شد به
دسـت  بيشترين مادة خشك پنبه در مدت زمان بيشـتري بـه  

هـاي   ] برازش مناسبي بـه داده 1آيد. براساس نتايج، معادلة [
هاي  ، بوته1وزن خشك پنبه داشت. براساس برآورد معادلة 

پنبه در كرت بدون علف هرز و در فواصل رديـف كاشـت   
ترتيــب، پــس از  متــر گيــاه زراعــي بــه ســانتي 80و  40، 20
درصـد   50درجه روز رشـد بـه    4/1071و  5/975، 7/996

). همچنـين،  2حداكثر وزن خشك خود رسـيدند (جـدول   

مادة خشك پنبه در واحد سطح بـا كـاهش فاصـلة رديـف     
كاشت گياه زراعي افزايش يافت و بيشـترين مـادة خشـك    

 20در فاصلة رديف كاشـت  گرم در متر مربع)  8/863پنبه (
متر و در وضعيت بدون علف هـرز بـرآورد شـد. در     سانتي

مقابل، مادة خشك گياه زراعي در كرت بدون علف هـرز و  
گرم در متر  1/587متر، به  سانتي 80با فاصلة رديف كاشت 

  مربع كاهش يافت. 

  

هاي وزن خشك پنبه در برابر درجه روز رشد در رقابت  به داده ]Y = a/1+ exp(-b (t-m)). برازش مدل رگرسيون غيرخطي [2جدول 
  متر سانتي 80و  40، 20هاي مختلف گاوپنبه در فواصل رديف  با تراكم

) وزن خشك )  

R2 m±SE  b±SE  a±SE 
  تراكم علف هرز
( 

  فاصلة رديف
) (  

94/0  95/51±70/996  001/0± 005/0  19/65±80/863 0 

20 

96/0  99/36± 90/859  001/0± 006/0  31/27±90/503 1 

97/0  83/50± 10/871  001/0± 005/0  76/28±10/418 3 

99/0  24/33± 90/793  001/0± 006/0  10/14±50/299 5 

99/0  90/63± 60/911  001/0± 004/0  54/27±60/329 12 

97/0  35/51± 50/975  001/0± 004/0  33/37±40/546 0 

40 

97/0  87/80± 00/972  001/0± 004/0  14/44±60/398 1 

99/0  27/76± 70/1079  001/0± 004/0  27/33±50/329 3 

99/0  85/21± 40/757  001/0± 008/0  36/8±70/247 5 

99/0  57/34± 10/778  001/0± 006/0  39/7±90/154 12 

95/0  18/85± 40/1071  001/0± 004/0  11/73±10/587 0 

80 

92/0  14/97± 60/1047  0001/0± 005/0  51/69±10/490 1 

98/0  00/79±30/9386  001/0± 004/0  55/24±60/230 3 

99/0  56/23± 90/757  0001/0± 008/0  26/5±80/143 5 

99/0  80/15± 60/618  002/0± 011/0  35/2±52/78 12 

a گياه، : حداكثر وزن خشكb ،شيب افزايش وزن خشك :m درصد حـداكثر وزن خشـك    50: بر حسب درجه روز رشد زماني كه گياه به
  ضريب تبيين است.: R2رسد و  خود مي

cm

 

plant/m
2 

g/m
2 

 

(
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توليد مادة خشك هر گونة گياهي، نسبت سهم آن گونه 
هاي ديگـر جامعـة گيـاهي را بيـان      از منابع مشترك با گونه

شاخصـي از تـوان    شـود و  كند كه طي رقابت كسب مي مي
طـور كلـي، در ايـن    ]. به5رود [ شمار مي رقابتي آن گونه به

آزمايش توليد مادة خشك پنبه طي فصل رشـد در فواصـل   
رديف كمتر سرعت بيشتري داشت. ولـي، ورود و افـزايش   

اي  گونـه  دنبال آن اعمال رقابـت بـرون   تراكم علف هرز و به
هرحـال،   به سرعت و مقدار توليد مادة خشك را كاهش داد.

در بررسي توليد وزن خشك بوته در متر مربع، گياه زراعي 
تر بود و افزايش تـراكم پنبـه    موفق UNRدر سيستم كاشت 

عبارت  در واحد سطح سبب توليد بيشتر مادة خشك شد. به
سهم بيشـتري از منـابع    UNRديگر، پنبه در سيستم كاشت 

يشـتر  غذايي را به خود اختصاص داده بـود كـه حـاكي از ب   
شده با  بودن توان رقابتي گياه زراعي در مقايسه با پنبة كشت

هـايي روي   تـر بـود. در آزمـايش    فواصل رديف كاشت پهن
]. همچنـين  22،  16آمـده بـود [   دست سويا نتايج مشابهي به

هاي باريـك سـورگوم    مطالعات نشان دادند كشت با رديف
گاوپنبـه   اي توان رقابتي گياه زراعي در برابر علف هرز دانه

دهد. بدين ترتيب، گياه زراعي  و ارزن وحشي را افزايش مي
در توليد مادة خشك در فواصل رديف كمتر و در رقابت با 

  ].19تر بوده است [علف هرز موفق
شـده بـا فاصـلة     باتوجه به نتايج اين مطالعه، پنبة كشت

متر بيشترين شاخص سطح برگ را نسـبت   سانتي 20رديف 
متر توليـد كـرد. براسـاس     سانتي 80و  40با فواصل رديف 

هـاي   شده در برازش داده برآورد معادلة سيگموئيدي استفاده
)، حداكثر شاخص سطح برگ پنبة 1سطح برگ پنبه (معادلة 

متـر و در   سانتي 80و  40، 20شده در فواصل رديف  كشت
 32/4و  93/2، 04/9ترتيـب   شرايط بـدون علـف هـرز بـه    

ابراين، در وضعيت نبود گاوپنبـه،  ). بن3برآورد شد (جدول 
حداكثر شاخص سطح برگ گياه زراعي در فاصـلة رديـف   

نسبت به پنبـة   بوته در متر مربع) 24متر (با تراكم  سانتي 20

بوتـه   6متر (با تـراكم   سانتي 80شده در فاصلة رديف  كشت
در متر مربع)، بيشتر از دوبرابر بـود. در آزمايشـي، پـس از    

ــت  ــراكم روز از كا 78گذش ــت و در ت ــاي  ش ، 138890ه
ترتيـب   بوته در هكتار، سطح برگ پنبه به 31250و  69440

اي، در كشت ). در مطالعه29گزارش شد ( 8/2و  6/4، 8/6
متـر،   سـانتي  20به  80پنبه با كاهش فاصلة رديف كاشت از 

شاخص سطح برگ بحراني افزايش يافت. در ايـن تحقيـق،   
رقام گلستان، ساحل و حداكثر شاخص سطح برگ در پنبة ا

، 1/7ترتيـب   متـر بـه   سانتي 20سپيد با فاصلة رديف كاشت 
  ]. 4گزارش شد [ 0/7و  6/7

درصد  50در مطالعة حاضر، نتايج حاكي از اين بود كه 
شـده بـا فاصـلة     حداكثر شاخص سطح برگ در پنبة كشـت 

متر و در شرايط بدون علف هـرز پـس از    سانتي 20رديف 
ــي  درجــه روز رشــد 1/919 ــي حاصــل م شــود. در  تجمع

درصد حداكثر شاخص سـطح   50وضعيت نبود علف هرز، 
ترتيب پـس از   متر به سانتي 80و  40برگ در فواصل رديف 

دسـت آمـد   درجـه روز رشـد بـه    6/997و  6/711گذشت 
). توليد سطح بـرگ پنبـه در سيسـتم كاشـت بـا      3(جدول 

لـف  هاي مخت متر در رقابت با تراكم سانتي 20فاصلة رديف 
كـه هرچـه فاصـلة رديـف     طوريتر بود، به علف هرز موفق

ازاي  كاشت پنبه كمتـر شـود، افـت توليـد سـطح بـرگ بـه       
يابـد. در   افزايش تراكم گاوپنبه در واحد سطح كـاهش مـي  

حالت كلي، رقابت گاوپنبه با گياه زراعي، توليد سطح برگ 
كه افزايش تـراكم  طوريپنبه را با محدوديت مواجه كرد، به

تة گاوپنبه، سطح برگ توليدشده طـي فصـل و همچنـين    بو
رسـد   نظر مـي  حداكثر شاخص سطح برگ را كاهش داد. به

دنبال آن افزايش تراكم  كاهش فاصلة رديف كاشت پنبه و به
شود گياه زراعي طي فصـل رشـد، تـأثير     بوتة پنبه سبب مي

منفي تنش رقابتي با علف هـرز را كـاهش، و توليـد سـطح     
زايش دهد. براساس نتايج، حداكثر شـاخص  برگ خود را اف

شده با فاصـلة رديـف خيلـي كـم      سطح برگ در پنبة كشت
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بيش از دوبرابر حداكثر شاخص سطح برگ پنبـة رشـديافته   
متـر بـود. همچنـين، در     سـانتي  80و  40در فواصل رديف 

 20بيشترين تراكم گاوپنبه نيز پنبه با فاصلة رديـف كاشـت   

در مقايسه با پنبـه بـا فواصـل     متر سطح برگ بيشتري سانتي
تر توليد كرده بود. اين نتايج تأكيـدي بـر   رديف كاشت پهن

  ].14،  13نتايج مطالعات گذشته است [
  

وز رشد در هاي شاخص سطح برگ پنبه در برابر درجه ر به داده ]Y = a/1+ exp(-b (t-m))[. برازش مدل رگرسيون غيرخطي 3جدول 
  متر سانتي 80و  40، 20هاي مختلف گاوپنبه در فواصل رديف  رقابت با تراكم

  سطح برگ

R2 m±SE  b±SE  a±SE 
  تراكم علف هرز
( ) 

  فاصلة رديف
) (  

95/0  77/39± 10/919  001/0± 006/0  5423/0±0377/9  0 

20 

96/0  95/51± 50/798  002/0± 007/0  3502/0±6451/4  1 

98/0  08/29± 50/682  001/0± 007/0  1141/0±6029/2  3 

99/0  33/48± 70/835  001/0± 006/0  2674/0±8719/3  5 

99/0  15/31± 10/741  001/0± 006/0  1167/0±6935/2  12 

98/0  43/31± 60/711  002/0± 009/0  1481/0±9263/2  0 

40 

93/0  25/28± 70/727  0003/0± 013/0  124/0±4134/2  1 

96/0  24/38± 10/743  002/0± 008/0  1224/0±0347/2  3 

92/0  47/23± 00/683  006/0± 016/0  1082/0±1755/2  5 

98/0  72/51± 40/751  002/0± 006/0  1163/0±6036/1  12 

95/0  00/118± 60/997  001/0± 004/0  7067/0±3207/4  0 

80 

98/0  13/22± 70/802  002/0± 011/0  1133/0±8658/2  1 

98/0  60/48± 80/833  001/0± 006/0  1249/0±8061/1  3 

99/0  92/21± 20/663  003/0± 012/0  4589/0±1351/1  5 

99/0  32/29± 80/700  002/0± 008/0  488/0±0749/1  12 

aگياه،  شاخص سطح برگ : حداكثرbشاخص سطح برگ، : شيب افزايش m صد در 50: بر حسب درجه روز رشد زماني كه گياه به
 است. ضريب تبيين: R2رسد و  خود مي شاخص سطح برگ حداكثر

  
منظور بررسـي تغييـرات عملكـرد در     به ،در اين مطالعه

هذلولي  ةپاسخ به سطوح مختلف رقابتي با گاوپنبه از معادل
بـرازش   4در شـكل  ) اسـتفاده شـد.   2معادلة گوشه ( راست
هـاي عملكـرد حاصـل     گوشه بـه داده  هذلولي راست ةمعادل

فواصل رديف مختلف كاشت در رقابـت بـا گاوپنبـه و در    

بـه ايـن   مترهاي اين معادله ارائه شـده اسـت.   اپار 4جدول 
كيلـوگرم در   73/4986، بيشـترين عملكـرد وش بـا    ترتيب

 40رديـف   فاصلةعلف هرز و در  بدون وضعيتهكتار در 
نهـايي  . همچنين، عملكـرد  )4(جدول  متر برآورد شد سانتي

متـري گيـاه    سـانتي  80و  20ديف كاشت وش در فواصل ر

cm plant/m
2 
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و  34/4487ترتيب  بهعلف هرز  بدون وضعيتزراعي و در 
ــد (جــدول   37/4608 ــرآورد ش ــار ب ــوگرم در هكت ). 4كيل

نهايي داري در عملكرد  ابراساس برآورد معادله، اختالف معن
ــدون وضــعيتوش در  علــف هــرز در فواصــل رديــف   ب

مطالعه، عملكـرد  مختلف كاشت پنبه وجود نداشت. در اين 
وش پنبه با افزايش تراكم علف هرز در واحد سطح كاهش 

بـا سـرعت    UNRيافت كه اين كاهش، در سيستم كاشـت  
متـر   سانتي 80و  40كمتري نسبت به فواصل رديف كاشت 

ـ  Iپـارامتر  ). 2و  1 هـاي پنبه اتفاق افتـاد (شـكل    ةدر معادل
 گوشه بيانگر كـاهش عملكـرد وش بـا ورود    راستهذلولي 

، 2باتوجه به برآورد معادلـة  اولين علف هرز گاوپنبه است. 
با ورود اولين علف هرز، مقدار افـت عملكـرد نسـبت بـه     

 80و  40، 20وضعيت بدون علف هرز در سيسـتم كاشـت   
ــه ســانتي ــري ب درصــد  12/66و  19/34، 59/15ترتيــب  مت

كـه بيـانگر    Aهمچنـين، پـارامتر   ). 4دست آمد (جـدول   به
ملكــرد، زمــاني كــه تــراكم گاوپنبــه بــه حــداكثر كــاهش ع

كند است، نيز تحت تـأثير فاصـلة رديـف     نهايت ميل مي بي
افت عملكرد در كرت با فواصل رديف كاهش قرار گرفت. 

ــا   ســانتي 80و  40، 20كاشــت  ــه و در رقابــت ب متــري پنب
بيشترين تراكم گاوپنبه در متر مربع نسبت به وضعيت بدون 

درصد برآورد  25/90و  61/96، 33/69ترتيب  علف هرز به
دهنـد كـه سيسـتم     در واقع، نتايج نشان مي). 4شد (جدول 

كاشت با فواصل رديف خيلـي كـم در مقايسـه بـا فواصـل      

است خسارت ناشـي از علـف هـرز      تر توانسته رديف پهن
گاوپنبه را كـاهش دهـد. عملكـرد نهـايي پنبـه در فواصـل       

بوته گاوپنبه  12متر در رقابت با  سانتي 80و  40، 20رديف 
 44/1069و  33/1333، 22/2222ترتيــب  در متــر مربــع بــه

 ،ديگـر  عبارت . به)2كيلوگرم در هكتار مشاهده شد (شكل 
متر در تـراكم  سانتي 20رديف  فاصلةپنبه در نهايي عملكرد 

متر  سانتي 80رديف  فاصلة دوبرابر عملكرد درگاوپنبه  زياد
بوتـه در متـر مربـع     دوتـا   يـك ، تـراكم  اي مطالعـه در بود. 

عملكـرد وش در   يدرصـد  40تا  20گاوپنبه سبب كاهش 
   .]8[پنبه شد 
كلي، تحقيقات نشان داده است كه حـداكثر اثـر    طور به

علف هرز (كل تلفات عملكرد گياه زراعي) از حد خاصـي  
در كمتر از حـداكثر تـراكم    طور معمول بهكند و  تجاوز نمي

نتـايج، افـزايش تـراكم    . براساس ]5[دهد  علف هرز رخ مي
بوته در متر مربع بيشترين شـيب كـاهش در    پنجگاوپنبه تا 

بـه   5دنبال آن افزايش تراكم از  بهعملكرد وش را داشت و 
ــ   12 در كــاهش  چنــدانيثير أبوتـه در متــر مربــع گاوپنبـه ت

عملكرد وش پنبه در فواصل رديف كاشت مختلـف نشـان   
 ةواسـط  بهعملكرد  حداكثر افت گفتتوان  نداد. بنابراين مي

بوته رخ داده اسـت و   5علف هرز گاوپنبه در تراكم  وجود
در كـاهش   چندانيبوته در متر مربع تغيير  5تراكم بيشتر از 

  ).2و  1 هايعملكرد وش پنبه نداشته است (شكل

  
Y = Yپارامتره  سه ةگوش هذلولي راست ة. ضرايب معادل4جدول   [1- (I×W/100(1+(I×W/A)))] شده با فواصل رديف  كشت ةپنب در

  بوته در متر مربع) گاوپنبه 12و  5، 3، 1، 0هاي ( متري و در رقابت با تراكم سانتي 80و  40، 20

Y  يففاصلة رد ±SE I ±SE A ±SE P value R2 

  97/0  05/0  33/69±54/19  59/15±4/8  34/4487±28/283  متر سانتي 20
  96/0  06/0  61/96±86/24  19/34±7/20  73/4986±44/574  متر سانتي 40
  99/0  01/0  25/90±53/7  12/66±04/19  37/4608±79/255  متر سانتي 80

: حداكثر تلفات يـا درصـد تلفـات    A: افت عملكرد با ورود اولين علف هرز، و I: عملكرد در وضعيت بدون علف هرز، Yدر اين رابطه، 
  كند. نهايت ميل مي سمت بي هعملكرد در وضعيتي است كه تراكم گاوپنبه ب
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 UNRپژوهش، كاهش فاصلة رديف كاشت پنبه در سيستم 
واسـطة افـزايش    تر، بـه  نسبت به فواصل رديف كاشت پهن

اه تراكم بوته در واحد سطح سبب افزايش توان رقـابتي گيـ  
زراعي در رقابت بر سر منابع مشترك با علف هـرز شـد و   
بنابراين، تأثير منفي رقابت گاوپنبه بر توليد مـادة خشـك و   
شاخص سطح برگ گياه زراعي را كاهش داد و در نهايـت،  

هاي مختلف گاوپنبـه   عملكرد پايدارتري در رقابت با تراكم
م دنبال داشت. در نهايت اگرچه در ايـن پـژوهش، سيسـت    به

سيستم برتر معرفي شد، براي جايگزين كردن  UNRكاشت 
عنـوان سيسـتم    و توصـية آن بـه   CRآن با سيسـتم كاشـت   

جانبـه ضـرورت    مدت و همه مناسب و برتر، مطالعة طوالني
  دارد.
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