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  خالصه

  
 كه به منظور  زراعي چرخه رشد گياهاز دوره اي  است ازدوره بحراني كنترل علف هاي هرز عبارت

،  در پنبهبراي تعيين اين دوره. عاري از علف هرز نگه داشته شودبايستي  عملكرد،  اقتصاديوگيري از كاهشجل

در تيمارهاي سري اول، علف هاي .  انجام شد١٣٨٢ منطقه در گرگان در سال ٢ در  شامل دو سري تيمارآزمايشي

، تا پايان رشد زمان هاند و پس از اين هرز براي زمان هاي مختلف بعد از سبز شدن پنبه بطور كامل كنترل شد

به در تيمارهاي سري دوم، بر خالف تيمارهاي سري اول، . شدگياه زراعي به علف هرز اجازه رويش داده 

 و پس از آن تا پايان دوره رشد  اجازه رقابت داده شدبراي زمان هاي مختلف بعد از سبز شدن پنبهعلفهاي هرز 

 براي تعيين دوره بحراني عاري از علف هرز و دوره بحراني تزاحم علف .پنبه بطور كامل كنترل گرديد

به ترتيب توابع گامپرتز و لجستيك برازش داده شد و شروع و پايان دوره بحراني ) اجزاي دوره بحراني(هرز

 نتايج آزمايشات نشان داد كه. درصد خسارت قابل قبول عمكرد معين گرديد  ٥كنترل علف هاي هرز بر اساس 

 تا ١٤٦ و  روز پس از سبز شدن پنبه٢٢‐ ٢٦( برگ حقيقي٤‐ ٥ مرحله  پنبه بينوره بحراني كنترل علف هاي هرزد

 ٣٤١‐ ٣٦٠ روز پس از سبز شدن پنبه و ٣٧‐ ٥١ دومين شاخه زايا  تشكيل مرحلهتا)  درجه حرارت تجمعي٢١١

 برگ حقيقي ٤‐ ٥ در گرگان از بنابراين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز در پنبه. استدرجه حرارت تجمعي 

در طول اين دوره براي جلوگيري از كاهش عملكرد توصيه مي شود  و شتشروع و تا دومين شاخه زايا ادامه دا

  .وش، پنبه بايد عاري از علف هرز باشد

  
    پنبه، علف هرز، دوره بحراني كنترل علف هرز :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

هاي تركيبي  امل روش ش١هاي هرز مديريت تلفيقي علف
ل شيميايي، ژنتيكي، بيولوژيكي، مكانيكي و زراعي براي ركنت

دوره بحراني . باشد هاي هرز مي كنترل موثر و اقتصادي علف
 يكي از اولين مراحل در طراحي موفق ٢هاي هرز كنترل علف

 و تعيين )١٥ (باشد هاي هرز مي سيستم مديريت تلفيقي علف
گيري براي تعيين زمان مناسب  صميمآن در گياهان مختلف در ت

  قادري فرشيد اكرم:نندهمكاتبه ك

                                                                                    
1 . Integrated weed managmenet  
2. Critical period of weed control 

ها  كش هاي هرز و به منظور استفاده بهينه از علف كنترل علف
بنابراين با دانستن دوره بحراني . )١٢، ٩ (باشد ضروري مي
توان تا  هاي هرز براي هر محصول در هر مكان، مي كنترل علف

ها را تعيين نمود و از  كش حدودي زمان مناسب مصرف علف
موقع آنها كه آلودگي محيط زيست را به  يفي و بمصرف اضا

هاي هرز  دوره بحراني كنترل علف. دنبال دارد، جلوگيري نمود
ي در سيكل رشد گياه زراعي كه به منظور ا عبارت است از دوره

جلوگيري از كاهش عملكرد، بايستي عاري از علف هرز 
ه به عبارت ديگر، اين دور. )١٧، ١٥، ١٠، ٣ (داشته شود نگه
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معموال از زمان مشخصي پس از كاشت يا رويش گياه زراعي كه 
زراعي به ميزان  هاي هرز موجب كاهش عملكرد گياه تزاحم علف

گردد آغاز شده و تا زماني كه رويش  بيش از حد قابل قبول مي
 ،هاي هرز پس از آن زمان تاثيري بر عملكرد گياه ندارد علف

هاي هرز از دو   كنترل علفبراي تعيين دوره بحراني. ادامه دارد
هاي  در تيمارهاي سري اول، علف. شود سري تيمار استفاده مي

هاي مختلف بعد از كاشت يا سبز شدن بطور  هرز براي زمان
شوند و پس از آن، تا پايان دوره رشد گياه  كامل كنترل مي
به اين سري . شود ش داده مييهاي هرز اجازه رو زراعي به علف

در تيمارهاي سري . گردد هاي كنترل اطالق ميها، تيماررتيما
هاي مختلف بعد  دوم، بر خالف تيمارهاي سري اول، براي زمان
هاي هرز بدون هيچ  از كاشت يا سبز شدن گياه زراعي به علف

شود و  گونه كنترلي اجازه رشد و رقابت با گياه زراعي داده مي
 كنترل پس از آن تا پايان دوره رشد گياه زراعي، بطور كامل

هاي هرز از تركيب اين دو   دوره بحراني علف،در پايان. گردند مي
هاي هرز  حضور علف. )١٨، ١٦، ١٠ (آيد سري تيمار بدست مي

دار  قبل و بعد از اين دوره در گياه زراعي باعث كاهش معني
 و در آن مقدار محصول گياه زراعي بعنوان )٣ (گردد عملكرد نمي

 فشار وارده از سوي علف هرز مورد معياري براي تشخيص ميزان
تحقيقات متعددي بر روي تعيين دوره . گيرد استفاده قرار مي

هاي هرز در گياهان زراعي صورت گرفته  بحراني كنترل علف
دوره ) ١٩٩٧(نگوآجيو و همكاران . )١٣، ٧، ٥، ٤، ٢(است 

هاي هرز را در لوبيا بين سبز شدن و ظهور  بحراني كنترل علف
) ٢٠٠١(هاركر و همكاران .  حقيقي تعيين نمودنددومين برگ

 هفته بعد از ٢ تا ١هاي هرز را  آغاز دوره بحراني كنترل علف
سبز شدن نخودفرنگي عنوان كردند و متذكر شدند براي 
دستيابي به عملكرد مطلوب، علف هاي هرز نخودفرنگي بايد زود 

 و همچنين مارتين. و در مراحل اوليه زندگي گياه حذف گردد
 برگي ٤گزارش نمودند كه كلزا بايد تا مرحله ) ٢٠٠١( همكاران

عاري از علف هرز نگه داشته )  روز بعد از سبز شدن١٧‐٣٨(
 ١٠شود و در صورت كشت زود هنگام، براي جلوگيري از كاهش 

 روز پس از سبز ٤١( برگي ٦دي عملكرد، بايد تا مرحله صدر
) ١٩٩٢(مكاران هال و ه. بدون علف هرز باقي بماند) شدن

هاي هرز براي  گزارش كردند كه شروع دوره بحراني كنترل علف
ير است ولي پايان دوره كنترل غ برگي مت١٤ تا ٣ذرت از مرحله 

در تحقيقاتي كه روگرز . باشد  برگي مي١٤هاي هرز مرحله  علف
 Ipomoeaبر روي تزاحم علف هرز) ١٩٩٦(و همكاران 

hedercaبر روي  در اوكالهاما چيكاشا  در دو منطقه پركينز و 
) تزاحم(پنبه انجام دادند بيان داشتند كه بازاي هر هفته رقابت 

 كيلوگرم در ٩/٥٢ هفته، عملكرد الياف٩ تا  با پنبهاين علف هرز
 ٩در منطقه پركينز كاهش يافت و بعد از )  درصد٢/١١( هكتار

 ١ف ي هر هفته تزاحم علف هرز با پنبه، عملكرد اليازاهفته، با
در حالي كه در . كاهش يافت)  درصد٢/٠(كيلوگرم در هكتار 

منطقه چيكاشا عملكرد الياف بازاي هر هفته تزاحم علف هرز تا 
)  درصد٨/٧( كيلوگرم در هكتار٤٩ هفته بعد از كاشت ١١

 هفته، بازاي هر هفته تزاحم علف هرز ١١كاهش يافت و بعد از 
كاهش )  درصد٢/٠(كتار  كيلوگرم در ه٢/١با پنبه عملكرد الياف

در تحقيقاتي كه در سه سال و در ) ١٩٨٣(  كيلي و تالن.يافت
دو منطقه در كاليفرنيا بر روي رقابت پنبه با اويارسالم زرد انجام 
دادند گزارش كردند كه عملكرد وش در تيمارهاي رقابت تمام 

 هفته كنترل بعد از سبز شدن پنبه به ١٢ و ٨، ٦، ٤، ٢فصل، 
 كيلوگرم ٣٤٦١ و ٣٤٠٦، ٣٤٠٢، ٣٤٣١، ٣٢٩١، ٢٩٨٧ترتيب 

بر ) ١٣٧٨(  در تحقيقاتي كه محمودي و همكاران.در هكتار بود
بر هاي هرز   حراني كنترل علفبروي پنبه انجام دادند، دوره 

 روز ٨٢ تا ١٠ را بين درصد خسارت قابل قبول عمكرد  ٥اساس 
ارش گز)  درجه روز رشد١١٤٥ تا ٧٦(پس از سبز شدن پنبه 

  . كردند
 مقاديردرجه حرارت تجمعي و روز پس از سبز شدن در ‐١جدول 

  آباد و كاركنده زمان اعمال تيمار در ايستگاه هاشم
روز پس از سبز شدن در
  زمان اعمال تيمار

درجه حرارت تجمعي 
  در زمان اعمال تيمار

مراحل فنولوژيك پنبه در زمان
  اعمال تيمار

  ايستگاه كاركنده  
   شدنسبز  ٠  ٠
   برگ حقيقيميندو  ٩٥  ١٤
   برگ حقيقيمينپنج  ٢١٠  ٣١
  هفتمين برگ حقيقي  ٣٠٠  ٤٣
  سومين شاخه زايا  ٤٥١  ٥٧
  پنجمين شاخه زايا  ٥٧١  ٦٨
  اوج گلدهي  ٧٢٠  ٨٢
  ايستگاه هاشم آباد  
  سبز شدن  ٠  ٠
   برگ حقيقيميندو  ٩٩  ١١
   برگ حقيقيمينپنج  ١٩٧  ٢٣
  دومين شاخه زايا  ٣٣٠  ٣٥
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  ششمين شاخه زايا  ٤٥٩  ٤٥
  شروع گلدهي  ٥٩٠  ٥٧
 )شروع قوزه دهي(اوج گلدهي   ٧٧٦  ٧١

از آنجا كه استان گلستان يكي از مناطق پنبه خيز كشور به 
آيد و همه ساله هزينه هنگفتي صرف كنترل  حساب مي

در اين ) يمياييشكنترل دستي، مكانيكي و (هاي هرز  علف
هاي هرز  راني كنترل علفگردد، لذا تعيين دوره بح محصول مي

ها، جلوگيري از آلودگي محيط  در پنبه براي كاهش هزينه
ها و  هاي زيرزميني، استفاده به موقع از علف كش زيست و آب

هاي مكانيكي، ضروري به نظر  كنترل به موقع علف هرز به روش
لذا تحقيق حاضر به منظور تعيين دوره بحراني كنترل . رسد مي
شهرستان ( در دو منطقه در استان گلستان هاي هرز پنبه علف

 .صورت گرفت) گرگان
  

  ها مواد و روش
هاي كامل   در قالب طرح بلوك١٣٨٢اين تحقيق در سال 

 تيمار در دو منطقه در گرگان انجام ١٤ تكرار و با ٤تصادفي در 
 كيلومتري غرب ٣٥در ) ايستگاه كاركنده( منطقه اول. شد

 درجه شرقي و عرض ٥٤رافيايي اي با طول جغ گرگان در منطقه
ارتفاع منطقه از سطح .  درجه شمالي واقع است٣٦جغرافيايي 

  ٨ تا ٥/٧ بافت خاك سيلتي كلي و اسيديته بين  با متر١١دريا 
 تا ١بين  به دليل باال بودن سطح آب زيرزميني با تغييراتي .بود
بر . گردد تر، زراعت پنبه در ايستگاه مذكور آبياري نمي م٣
اس آمار هواشناسي ايستگاه سينوپتيك گرگان متوسط اس

منطقه . متر است  ميلي٥٥٠‐٦٠٠ اين منطقه بارندگي ساليانه
 كيلومتري شمال غرب گرگان و ١١در ) ايستگاه هاشم آباد( دوم
 ٣٦ عرض جغرافيايي و دقيقه ٥٤ درجه و ٢٠ طول جغرافيايي با

ا واقع شده  متر از سطح دري١٤ دقيقه و با ارتفاع ٥٥درجه و 
 اسيديته  واست و خاك مزرعه آزمايشي از نوع سيلت كلي لوم

 ٤٥٠‐٥٠٠باشد و متوسط بارندگي ساليانه   مي٨/٧‐٨خاك 
و در اين ايستگاه بسته به شرايط محيطي و . متر است ميلي

  .گردد  بار در فصل رشد، پنبه آبياري مي٣‐٤بارندگي حدود 
اخر پاييز سال قبل در هر دو منطقه زمين مورد نظر در او

شخم و اوايل فروردين ديسك زده شد و براي كاشت آماده 

 ارديبهشت و در ٢١تاريخ كاشت در ايستگاه كاركنده . گرديد
بذور پنبه با فاصله . بود خرداد ٧آباد در تاريخ  ايستگاه هاشم

 كشت متر  سانتي٢٠ و فاصله روي رديف متر  سانتي٨٠رديف 
 برگ حقيقي عمليات تنك در ٤ و ٢گرديدند و در دو مرحله 
 متر ٦ خط به طول ٦هر كرت شامل . صورت نياز صورت گرفت

در طول فصل در ايستگاه هاشم آباد آبياري به روش باراني . بود
در طول فصل رشد عليه آفات شته، كرم قوزه و . انجام شد

بر اساس توصيه . هاي مناسب مبارزه گرديد كش عسلك با آفت
 كيلوگرم در ٢٠٠ گرم در هكتار كود اوره و  كيلو١٠٠كودي، 

 .  هكتار كود فسفات به زمين داده شد
 تيمار انتخاب شده براي اين تحقيق شامل دو سري ١٤
  يا١تيمارهاي تزاحم(در تيمارهاي سري اول .  تايي بود٧تيمار 
، بر اساس مراحل فنولوژي پنبه از هنگام )هاي هرز علفرقابت 

بدين صورت كه در ايستگاه . رديدسبز شدن پنبه اعمال گ
كاركنده از هنگام سبز شدن پنبه تا مراحل تشكيل دومين برگ 

 ٣١( ، پنجمين برگ حقيقي) روز پس از سبز شدن١٤(حقيقي
 روز پس از ٤٣(، هفتمين برگ حقيقي )روز پس از سبز شدن

، ) روز پس از سبز شدن٥٧(، سومين شاخه زايا )سبز شدن
 ٨٢(، اوج گلدهي ) روز پس از سبز شدن٦٨(پنجمين شاخه زايا 

و شاهد رقابت تمام فصل و در ايستگاه ) روز پس از سبز شدن
 ١١(هاشم آباد از هنگام سبز شدن پنبه تا دومين برگ حقيقي 

 روز پس از ٢٣(، پنجمين برگ حقيقي )روز پس از سبز شدن
، ) روز پس از سبز شدن٣٥(، دومين شاخه زايا )سبز شدن

  ، شروع گلدهي ) روز پس از سبز شدن٤٥(زايا ششمين شاخه 
 روز پس از سبز ٧١(، اوج گلدهي ) روز پس از سبز شدن٥٧(

در اين . و شاهد رقابت تمام فصل در نظر گرفته شد) شدن
هاي هرز از ابتداي سبز شدن پنبه تا مراحل ياد  تيمارها علف

شده با گياه زراعي رقابت كردند و سپس تا پايان فصل كنترل 
 از ٢دسته دوم تيمارهاي كنترل يا عاري از علف هرز. دندش

هنگام سبز شدن پنبه تا مراحل فنولوژي ياد شده بود كه در دو 
اين . ايستگاه با شاهد كنترل تمام فصل در نظر گرفته شد

تيمارها بر عكس تيمارهاي سري اول، تا مراحل مشخص شده 
                                                                                    
1. Weed infested  
2 . Weed free 
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هاي هرز  علفشد، ولي پس از آن اجازه رقابت به ) كنترل(وجين
 تايي ٧بدين ترتيب تيمارها در دو گروه . با گياه زراعي داده  شد

قرار گرفتند كه گروه اول براي تعيين دوره بحراني تزاحم 
 و گروه دوم براي تعيين دوره )شروع دوره بحراني (هاي هرز علف

 مورد استفاده قرار )پايان دوره بحراني (بحراني عاري از علف هرز
رد هر تيمار به صورت درصد از تيمار شاهد فاقد گرفت و عملك

مقادير درجه حرارت تجمعي، تعداد روز در . رقابت محاسبه  شد
 در  يادداشت گرديد كهزمان اعمال تيمار و تاريخ اعمال تيمار

   براي محاسبه درجه حرارت تجمعي.  آورده شده است١جدول 
)GDD (از فرمول زير استفاده گرديد:  

GDD=(Tmax+Tmin)/2-Tb

گراد در   درجه سانتي٥/١٥براي پنبه ) دماي پايه (Tbكه 
 هاي هرز  علفهاي وزن خشك و گونه. )١١ (نظر گرفته شد

موجود در زمان اعمال تيمار تزاحم در طي فصل رشد 
هاي هرز از  برداري علف بدين منظور براي نمونه. شدگيري  اندازه

)   متر٥/٠ * متر ١(  متر مربع٥/٠هر كرت از كوادراتي با سطح 
برداري، نوع علف هرز مشخص و پس از  بعد از نمونه. استفاده شد

 درجه ٧٢آن براي محاسبه وزن خشك كل در آون و در دماي 
هاي   روز قرار داده شد و وزن خشك علف٣گراد به مدت  سانتي

هاي رگرسيون  براي تجزيه آماري از روش. هرز يادداشت شد
تز و لجستيك استفاده و تجزيه و غيرخطي و معادالت گامپر
با استفاده از اين .  انجام شدSASتحليل آن با برنامه آماري 

توان درصد افزايش يا كاهش عملكرد ناشي از هر  ها مي روش
از معادله . هاي هرز را محاسبه نمود وجين يا تداخل علف

تعيين (هاي هرز  گامپرتز براي تعيين دوره بحراني كنترل علف
 كه )١٠ ( استفاده شد )هاي هرز ره بحراني كنترل علفپابان دو

  :باشد شكل كلي آن به صورت زير مي
Y=A*exp(-b*exp(-k*t)) 

 به شاهد كنترل نسبت عملكرد وش به صورت درصد Yكه 
كه حداكثر عملكرد يا همان ( ، مجانب منحنيA. باشد مي

 Kو  B، )عملكرد شاهد فاقد رقابت در تمام فصل است
 زمان بر مبناي روز tي تعيين كننده شيب منحني و پارامترها

هاي تجمعي پس از سبز  پس از سبز شدن و يا درجه حرارت
هاي هرز در  براي تعيين دوره بحراني تزاحم علف. باشد شدن مي

تعيين شروع دوره بحراني كنترل (پنبه از معادله لجستيك 
ه  كه شكل كلي اين معادله ب)٦ (استفاده شد) هاي هرز علف

  :باشد صورت زير مي
Y=((1/(D*exp(K(t-X))+F))+((F-1)/F))*100 

، عملكرد وش به صورت درصد نسبت به شاهد كنترل Yكه 
 نقطه X ضرايب ثابت معادله هستند و F و D ،Kباشد،  مي

 زمان بر مبناي روز پس از سبز شدن و يا tعطف منحني و 
عيين براي ت. باشد درجه حرارت تجمعي پس از سبز شدن مي

 درصد كاهش عملكرد ١٠ و ٥دوره بحراني، مقادير عددي 
نسبت به شاهد فاقد رقابت در نظر گرفته شد و با قرار دادن اين 
نقاط در دو معادله بدست آمده، فاصله زماني بين دو نقطه 

هاي هرز بر مبناي روز  حاصل به عنوان دوره بحراني كنترل علف
 مراحل فنولوژي گياه پس از سبز شدن، درجه حرارت تجمعي و
  .براي درصد خسارت مربوطه گزارش شد

  
  در تيمارهاي تزاحم در ايستگاه هاشم آباد و كاركنده) گرم در متر مربع(وزن خشك علف هاي هرز ‐ ٢جدول

وزن خشك علف هاي 
 ايستگاه كاركندههرز در 

 تيمار تزاحم
وزن خشك علف هاي هرز در 

 ايستگاه هاشم آباد
 تيمار تزاحم

eبرگ حقيقيمينتزاحم تا دو ٧/١٢  cبرگ حقيقيمينتزاحم تا دو ٨  

deبرگ حقيقيمينتزاحم تا پنج ٧/١٤٢  cبرگ حقيقيمينتزاحم تا پنج ٥٣  

deبرگ حقيقيمينتزاحم تا هفت ٣٠٢  cتزاحم تا دومين شاخه زايا ٧٦ 

cdتزاحم تا سومين شاخه زايا ٣/٦٦١ cتزاحم تا ششمين شاخه زايا ١٢١ 

bcتزاحم تا پنجمين شاخه زايا ٧/٩٨٨ cتزاحم تا شروع گلدهي ١٠٥ 

bتزاحم تا اوج گلدهي ١٥٠٠ bتزاحم تا اوج گلدهي ٣٥٥ 
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aتزاحم كامل ٧/٢٤٥٤  aتزاحم كامل ٦٤٠ 
٢٣/٥٤٩ LSD(0.05) ٢١/١٦٨ LSD(0.05) 

  نتايج و بحث
هاي  عملكرد وش در تيمارهاي كنترل و تزاحم و بيوماس علف

  هرز
شم آباد، عملكرد وش در تيمار كنترل كامل در ايستگاه ها

عملكرد وش در تيمارهاي كنترل .  كيلو گرم در هكتار بود٣٢٦٠
 برگ حقيقي، مين برگ حقيقي، كنترل تا پنجمينتا مراحل، دو

كنترل تا دومين شاخه زايا، كنترل تا ششمين شاخه زايا، كنترل 
  ،٨/٢٥٩٣، ٢٦٥٦تا شروع گلدهي و اوج گلدهي به ترتيب 

در .  كيلوگرم در هكتار بود٣٥١٠ و ٣١٩٨، ٥/٣١٨٧، ٨/٣٠٩٣
 كيلوگرم در ١٩٤٨حالي كه عملكرد وش در تيمار تزاحم كامل 

 برگ مينهكتار بود و عملكرد وش در تيمارهاي تزاحم تا دو
 برگ حقيقي، تزاحم تا دومين شاخه مينتزاحم تا پنج حقيقي،

روع گلدهي و اوج زايا، تزاحم تا ششمين شاخه زايا، تزاحم تا ش
 ٢٥٥٢، ٢٧٦٠، ٢٨٥٤، ٢٨٠١، ٣٠٨٣، ٣١٢٥گلدهي به ترتيب 

كيلوگرم در هكتار بود، بطوريكه عملكرد وش در تيمار تزاحم 
اعداد نشان (  درصد كمتر بود٤٠كامل نسبت به كنترل كامل 

  ).داده نشده است
در ايستگاه كاركنده، عملكرد وش در تيمار كنترل كامل 

عملكرد وش در تيمارهاي كنترل .  هكتار بود كيلو گرم در٢٦٩٩
تا مراحل، دو برگ حقيقي، پنج برگ حقيقي، هفتمين برگ 
حقيقي، سومين شاخه زايا، پنجمين شاخه زايا و اوج گلدهي به 

 بود، در ٢٩٧٤ و ٢٨٥٧، ٢٦٩٨، ١٩٣٢، ٢١٠٦، ٣٧٥ترتيب 
 كيلوگرم در ٦/٢٨حالي كه عملكرد وش در تيمار تزاحم كامل 

ود و عملكرد وش در تزاحم تا دومين برگ حقيقي، هكتار ب
 برگ حقيقي، هفتمين برگ حقيقي، سومين شاخه زايا، مينپنج

، ٢٦٧٤، ٢٦٣٩پنجمين شاخه زايا و اوج گلدهي به ترتيب 
بطوريكه .  كيلوگرم در هكتار بود٣١٨ و ٦٤٦، ١٢٣٨، ١٩٢٥

  تمام فصلعملكرد وش در تيمار تزاحم كامل نسبت به كنترل
رسد عملكرد وش در تيمارهاي  به نظر مي. رصد كمتر بود د٩٩

هاي  تزاحم در ايستگاه كاركنده بيشتر تحت تاثير حضور علف
هرز قرار گرفته است بطوريكه كه عملكرد وش در تيمار تزاحم 

 كيلوگرم در هكتار بود در ١٩٤٨كامل در ايستگاه هاشم آباد 

گاه كاركنده حالي عملكرد وش در تيمار تزاحم كامل در ايست
باشد كه حاكي از باال بودن   كيلوگرم در هكتار مي٦/٢٨حدود 

همانطور كه در . باشد هرز در ايستگاه كاركنده مي تراكم علف
هاي هرز با افزايش  شود وزن خشك علف  مشاهده مي٢جدول

دو ايستگاه افزايش يافته است اما ميزان  طول دوره تزاحم در هر
باشد بطوري  ده بيشتر از هاشم آباد ميافزايش در ايستگاه كاركن

هاي هرز در تيمار  كه در ايستگاه كاركنده وزن خشك علف
 گرم در متر مربع بود در حالي كه اين مقدار ٢٤٥٥تزاحم كامل 

به عبارت ديگر، . در متر مربع بود  گرم٦٤٠ آباد  در ايستگاه هاشم
 ٤هاي هرز در مترمربع در ايستگاه كاركنده  وزن خشك علف

برابر بيشتر از ايستگاه هاشم آباد بود كه حاكي از تراكم باالي 
هاي  همچنين نوع علف. باشد مي هاي هرز در اين ايستگاه علف

 هرز موجود در هر دو ايستگاه تا حدودي با هم متفاوت بودند
هاي هرز اويارسالم  در ايستگاه هاشم آباد علف. )٣جدول(

ره، مرغ، توق، سلمه تره و ارغواني، تاج خروس خوابيده، گوش ب
تاج ريزي وجود داشت كه غالبيت بيشتر با مرغ، اويارسالم و تاج 

هاي  در حالي كه در ايستگاه كاركنده علف. خروس خوابيده بود
هرز قياق، تاج خروس وحشي، تاج ريزي، گاوپنبه، داتوره، سلمه 

در ايستگاه كاركنده . تره، مرغ و اويارسالم ارغواني وجود داشت
هاي هرز مختلفي غالبيت داشتند  در طي مراحل رشد پنبه، علف

بطوري كه در مراحل اوليه رشد غالبيت علف هرز با مرغ و 
اويارسالم بود ولي با نزديك شدن به مرحله گلدهي غالبيت علف 

ريزي تغيير كرد ولي در مراحل  هرز به نفع تاج خروس و تاج
شد كه در تيمار تزاحم تره  پاياني رشد غالبيت با علف هرز سلمه

 متر بطور كامل بر روي پنبه و ديگر ٢كامل با ارتفاع حدود 
اين نتايج حاكي از متناوب و . اندازي كرده بود هاي هرز سايه علف

هاي  زني و متفاوت بودن سرعت رشد علف متفاوت بودن جوانه
باشد كه باعث شد در طي فصل  هرز در طي مراحل رشد مي

در تحقيقاتي كه . تفاوتي غالبيت پيدا كنندهاي هرز م رشد علف
روي گياه پنبه انجام دادند بيان ) ١٩٩٦( روجرز و همكاران

هاي هرز  داشتند كه با افزايش طول دوره تزاحم، بيوماس علف
هاي هرز در  افزايش يافت، بطوري كه وزن خشك بيوماس علف
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، ٥/٨ هفته بعد از كاشت به ترتيب ١٢ و ٩، ٦، ٣هاي تزاحم  دوره
  . متر مربع بود٢٥/٠ گرم در ١/١٥٢ و ٤/٨٢، ٦/٣٣

  دوره بحراني كنترل علف هاي هرز

 ضرايب معادالت گامپرتز و لجستيك براي ٥ و ٤در جدول 
دو ايستگاه كاركنده و هاشم آباد بر مبناي روز پس از سبز شدن 
. و درجه حرارت تجمعي پس از سبز شدن پنبه آورده شده است

ها دوره بحراني كنترل  چ يك از ايستگاهاز آنجا كه در هي
هاي هرز با يكديگر  هاي هرز و دوره بحراني تزاحم علف علف

و نظر به اينكه دوره بحراني در دو ) ٦جدول( همپوشاني نداشتند
هاي هرز متفاوت بودند لذا اين  منطقه به لحاظ تراكم و نوع علف

  .فتها براي هر منطقه جداگانه مورد بررسي قرار گر دوره

  
   اسامي علف هاي هرز موجود در ايستگاه هاشم آباد و كاركنده همراه با اسم علمي آنها‐ ٣جدول

 ايستگاه هاشم آباد ايستگاه كاركنده
 نام فارسي نام علمي نام فارسي نام علمي

Cynodon dactylon L. مرغ* Cyperus rotundus L. اويارسالم ارغواني* 
Cyperus rotundus L. الم ارغوانياويارس  Amaranthus blitoidesL. تاج خروس خوابيده* 
Sorghum halepense قياق Convolvulus arvensis L. پيچك 
Amaranthus chlorostachys L. تاج خروس* Chrozophora tintoria گوش بره 
Solanum nigrum تاج ريزي* Cynodon dactylon L. مرغ* 
Abutilon teophrasti گاوپنبه Xanthium stramarium L. وقت 
Datura stramonium L. داتوره Chenopodium album L. سلمه تره 
Chenopodium album L. سلمه تره* Solanum nigrum تاج ريزي 
Convolvulus arvensis L. پيچك Abutilon teophrasti گاوپنبه 

  . نشاندهنده غالبيت علف هرز در هر منطقه مي باشد*
 

   لجستيك بر مبناي درجه حرارت تجمعي و روز پس از سبز شدن براي ايستگاه كاركنده و هاشم آبادهرآورد پارامتر معادل ب‐ ٤جدول
    رامترابرآورد پ

R2 X F K D درجه حرارت تجمعي پس از سبز شدن   ايستگاه)GDD(  
   كاركنده  ٥٦٣/١  ٠١٠٨٤/٠  ١٠٧٠/١  ٢٥/٤٤٠  ٩٧/٠
   اشم آباده  ٩٥٤٠/٠  ٠٠٤٣٧/٠  ٥٥٣/٣  ٢٦١  ٩٨/٠

  روز پس از سبز شدن
   كاركنده  ٤٧٥٧/٣  ١٠٨٣٧/٠  ٠٩٣١/١  ٥٥/٦٣  ٩٧/٠
   هاشم آباد  ٧٧٨١/٠  ٠٤٧٦/٠  ٣٦٨/٣  ٤٧/٢٥  ٩٨/٠

Y=((1/(D*EXP(K*(T-X))+F))+((F-1)/F))*100 
 درجه T چرخش منحني و  نقطه عطف ياX ضرايب معادله، F و D ،K، )به صورت درصد از شاهد فاقد رقابت در تمام فصل( عملكردYدر آنكه 

  . حرارت تجمعي روز پس از سبز شدن مي باشد
 

   گامپرتز بر مبناي درجه حرارت تجمعي و روز پس از سبز شدن براي ايستگاه كاركنده و هاشم آباده برآورد پارامتر معادل‐٥جدول
     برآورد پارامتر

R2 K B A  درجه حرارت تجمعي پس از سبز شدن   ايستگاه)GDD(  
   كاركنده   ٨٣/١٠٥  ٤٤٤/٤  ٠١٠٣٣/٠  ٩٦/٠
   هاشم آباد   ٤٤/١٠٩  ٥٣٢٥/٠  ٠٠٣٨٩/٠  ٩٧/٠
  روز پس از سبز شدن       
    كاركنده   ٣٩/١٠٨  ٦٦٧/٤  ٠٧٠٨٨/٠  ٩٦/٠
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   هاشم آباد   ١٤/١١٤  ٥٧٤٤/٠  ٠٣١٢/٠  ٩٧/٠
Y=A*exp(-B*exp(-k*T)) 

كه حداكثر عملكرد يا همان عملكرد شاهد فاقد (  مجانب درصد عملكردA،  )صلبه صورت درصد از شاهد فاقد رقابت در تمام ف( عملكردY  در آنكه
  .  درجه حرارت تجمعي روز پس از سبز شدن مي باشدT ضرايب معادله و Kو  B، )رقابت در تمام فصل است

گاه هاشم آباد و كاركنده بر مبناي  در ايست مجاز درصد كاهش عملكرد١٠  و ٥ شروع و پايان دوره بحراني كنترل علف هاي هرز بر اساس ‐٦جدول
  .روز پس از سبز شدن، درجه حرارت هاي تجمعي پس از سبز شدن و مراحل فنولوژي در گرگان

   درصد كاهش عملكرد نسبت به شاهد فاقد رقابت٥  درصد كاهش عملكرد نسبت به شاهد فاقد رقابت١٠
پايان دوره بحراني كنترل 

  هاي هرز علف
نترل شروع دوره بحراني ك

  هاي هرز علف
پايان دوره بحراني كنترل 

  هاي هرز علف
  شروع دوره بحراني كنترل

   هاي هرز علف

CS DAY GDD CS DAY GDD CS DAY GDD CS DAY GDD  
 كاركنده ١٤٦ ٢٦ برگ حقيقي٤ ٣٦٠ ٥١ شاخه زايا٢ ٢١٦ ٣٣ برگ حقيقي٥ ٣٢١ ٤٦  شاخه زايا١
  هاشم آباد ٢١١ ٢٢  برگ حقيقي٥ ٣٤١ ٣٧ شاخه زايا٣ ٤٢٥ ٤٢  شاخه زايا٥ ٢٥٨ ٢٩  شاخه زايا١

GDD . درجه حرارت هاي تجمعي       .DAY .روز پس از سبز شدن   .CS .مرحله رشدي)Crop stage(.   
  

  ١هاي هرز دوره بحراني تزاحم علف

از معادله لجستيك براي تعيين شروع دوره بحراني كنترل 
 ٦ همانطور كه در جدول .)٤جدول (هاي هرز استفاده شد  علف

 درصد كاهش ٥شود شروع دوره بحراني براي  مشاهده مي
دو ايستگاه متفاوت بود بطوريكه شروع دوره ر هر عملكرد د

 روز پس از ٢٦هاي هرز در ايستگاه كاركنده  بحراني كنترل علف
 برگ چهارمين درجه حرارت تجمعي، مرحله ١٤٦( سبز شدن
    روز پس از سبز شدن٢٢آباد و براي ايستگاه هاشم ) حقيقي

به . باشد مي)  برگيششمين درجه حرارت تجمعي، مرحله ٢١١(
 درصد كاهش عملكرد وش، پنبه ٥عبارت ديگر، بر اساس  

 و ٢٢توانست به ترتيب در دو ايستگاه هاشم آباد و كاركنده تا 
هاي هرز را بدون كاهش   روز پس از سبز شدن حضور علف٢٦

  . كندلعملكرد تحم
 درصد كاهش مجاز عملكرد وش نسبت به شاهد ١٠راي ب

 ٥هاي هرز نسبت به  فاقد رقابت شروع دوره بحراني كنترل علف
به عبارت ديگر براي . درصد كاهش مجاز عملكرد افزايش يافت

 روز ٣٣هاي هرز تا   حضور علفتوانست درصد كاهش پنبه ١٠
در ايستگاه )  درجه حرارت تجمعي٢١٦(پس از سبز شدن 

 درجه حرارت ٤٢٥( روز پس از سبز شدن ٤٢اركنده و ك
از آنجا كه در ايستگاه . كندآباد تحمل  در ايستگاه هاشم) تجمعي

                                                                                    
                                                                                   

1 . Critical timing of weed removal 

هاي هرز بيشتر  هاي هرز و وزن خشك علف كاركنده تراكم علف
، لذا شروع دوره بحراني در )٢جدول  ( بوداز ايستگاه هاشم آباد

آباد  از ايستگاه هاشمزودتر  روز ٩ درصد كاهش مجاز عملكرد ١٠
البته بر مبناي مراحل فنولوژي شروع دوره بحراني براي . رخ داد

بر (باشد   برگ حقيقي مي٥ تا ٤هر دو ايستگاه حدودا مرحله 
 و پنبه تا اين مرحله ) درصد كاهش مجاز عملكرد وش٥مبناي 

هاي هرز را بدون كاهش عملكرد تحمل  تواند حضور علف مي
نشان دادند كه يك دوره ) ١٩٨٣(لي و تولن همچنين كي. نمايد

 عملكرد پنبه در ردا  هفته از كاهش معني٨آلودگي كمتر از 
  . كند  پنجه مرغي جلوگيري مي علف هرزرقابت با

  ٢دوره بحراني عاري از علف هرز

براي تعيين پايان دوره بحراني عاري از علف هرز از معادله 
وز پس از سبز شدن رگامپرتز بر اساس درجه حرارت تجمعي و 
  .     آورده شده است٥استفاده شد كه ضرايب معادله در جدول 

 درصد كاهش مجاز عملكرد، پايان دوره بحراني ٥بر مبناي 
 درجه ٣٦٠ (٥١آباد به ترتيب  در ايستگاه كاركنده و هاشم

 درجه ٣٤١( روز ٣٧و ) حرارت تجمعي و دومين شاخه زايا
باشد  پس از سبز شدن مي) ياحرارت تجمعي و سومين شاخه زا

و اين دوره در هر دو ايستگاه بر مبناي مراحل نموي گياه تا 
 

2 . Critical weed-free period 
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باشد ولي بر مبناي روز پس از سبز شدن  حدودي يكسان مي
  .)٦جدول (باشد مي متفاوت

 درصد كاهش مجاز عملكرد نيز، پايان دوره ١٠بر مبناي 
ست و هاي هرز در هر دو ايستگاه مشابه ا بحراني كنترل علف

هاي هرزي  به عبارت ديگر علف. باشد مرحله اولين شاخه زايا مي
شوند قدرت رقابتي  كه بعد از اين مرحله بعد از كنترل سبز مي

چنداني ندارند كه بتوانند باعث كاهش عملكرد شوند كه دليل 
توان اينطور توجيه كرد كه بسته شدن كانوپي بعد از  آن را مي

. دهد ميهاي هرز را كاهش  ت علفاين مرحله استقرار و رقاب
بنابراين اگر تا مرحله اولين شاخه زايا پنبه عاري از علف هرز 

اندازي كانوپي پنبه بر روي  بخاطر سايهبعد از اين مرحله باشد 
) ١٩٩٢( هال و همكاران. يابد هاي هرز عملكرد كاهش نمي علف

 از گزارش كردند كه طول دوره بحراني عاري) ١٩٩٣( و وان ايكر
تواند تعيين كننده بقا براي فعاليت مورد نياز براي  علف هرز مي

هاي قبل از كاشت براي تاثير بهتر، زمان مناسب براي  كش علف
هاي بعد از كاشت  كاشت گياهان پوششي، زمان كابرد علف كش

هاي  تواند مقدار علف كش عالوه براين تعيين اين دوره مي. باشد
  .مورد استفاده را كاهش دهد
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 دوره بحراني مبارزه با علف هاي هرز پنبه بر مبناي درجه ‐١شكل
در ايستگاه ) ب( و روز پس از سبز شدن )الف (روز رشد تجمعي

 نقاط مربع و خط ممتد نشاندهنده برازش معادله گامپرتز. كاركنده
برازش و نقاط مثلث و خط نقطه چين نشاندهنده ) دوره كنترل(

عملكرد به صورت درصد  .مي باشد) دوره تزاحم (كمعادله لجستي
  .نسبت به شاهد كنترل مي باشد
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هاي هرز پنبه بر مبناي درجه روز   دوره بحراني مبارزه با علف‐٢شكل
در ايستگاه هاشم ) ب( و روز پس از سبز شدن )الف (رشد تجمعي

دوره  (مپرتزنقاط مربع و خط ممتد نشاندهنده برازش معادله گا. آباد
معادله برازش و نقاط مثلث و خط نقطه چين نشاندهنده ) كنترل

عملكرد به صورت درصد نسبت به  .باشد مي) دوره تزاحم (لجستيك
  .باشد شاهد كنترل مي

  
  دوره بحراني كنترل علف هاي هرز و كاربرد آن

بر اساس معادالت گامپرتز و لجستيك، دوره بحراني كنترل 
 كاهش مجاز عملكرد وش در د درص٥بناي هاي هرز بر م علف

 برگ حقيقي تا سومين پنجمينآباد از مرحله  ايستگاه هاشم
در حالي كه در ايستگاه كاركنده از مرحله . باشد شاخه زايا مي

 كه تا باشد ي برگ حقيقي تا دومين شاخه زايا مچهارمين
 اين دوره بر .باشد حدودي اين دوره در دو ايستگاه يكسان مي

 روز پس از سبز ٥١ روز تا ٢٦اي روز پس از سبز شدن از مبن

 روز پس ٢٢ آباد از  باشد در حالي كه در ايستگاه هاشم شدن مي
  .  روز پس از سبز شدن ادامه دارد٣٧از سبز شدن شروع و تا 

 براي جلوگيري از بطور كلي نتايج آزمايشات نشان داد كه
سارت قابل  درصد خ٥بر اساس  (كاهش عملكرد وش در پنبه

 ٣‐٢ برگ حقيقي تا ٥‐٤هاي هرز را بين  ، علف)قبول عمكرد
 وجين دستي يا ياهاي انتخابي و  شاخه زايا بوسيله علف كش

 تا هم از استفاده بيش از حد كنترل كرد مكانيكي بصورت
هاي كنترل   و عالوه برآن هزينهشودجلوگيري  ها كش علف
   .هاي هرز كاهش يابد علف

 
  سپاسگزاري

دينوسيله از مساعدتهاي مرحوم آقاي دكتر بيات اسدي،  ب
مهندس قرباني و آقاي موسي االزمني و ديگر مسئوالن موسسه 

  .شود تحقيقات پنبه تشكر و قدرداني مي
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