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  چكيده  

گياهان پوششي و پسماند آنها در بسياري از گياهان زراعي در اوايل فصل براي سركوب علف هاي هرز استفاده مي شود اين آزمايش در قطعـه  
به صورت فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار در شهرسـتان فسـا    89-90ل زراعي متر مربع در سا 1200زميني به مساحت 

گلستان، آرين و بختگان كـه از مركـز تحقيقـات كشـاورزي داراب     : شامل سه رقم پنبه Aفاكتور   -1تيمارهاي آزمايش عبارتند از . انجام شد
ارزيـابي  . كيلـوگرم در هكتـار   2000و  1500، 1000لف باقيمانده گندم كه شامل صفر، شامل چهار مقدار مخت Bفاكتور -2م خواهد آمد وهفرا

نتايج اين تحقيق نشان داد كـه  . سانتيمتري در سه زمان قبل، اواسط و پايان فصل رشد صورت گرفت 30تا  15و  15 -0بانك بذر در دو عمق 
تمام تيمارها به جز تيمار عاري از پسـماند گنـدم و   . علفهاي هرز داشته استميزان هاي مختلف پسماند گندم تاثير معني داري بر كاهش تعداد 

كيلوگرم در هكتار پسماند، بر روي تعداد بذور علف هاي هرز تاثير گذار بوده است تاثير رقم مـورد اسـتفاده نيـز بـر      1000تيمار به كار بردن 
رقم گلستان و آرين باعث كاهش معني دار در تراكم و تعداد علف هـرز  .دبو معني دار اد علف هرز در قبل و بعد از كاشتكاهش تراكم و تعد

  .نشده ولي رقم بختگان باعث كاهش معني دار تعداد علف هرز در بعد از كاشت شد
  هاي هرز ، علفپسماند، بانك بذر، رقم: كليديواژگان 
  مقدمه 

گونه  250حدود . بسزائي در رشد اقتصادي و اشتغال زائي دارد پنبه يكي از مهم ترين گياهان ليفي است كه توسعه كشت و توليد آن نقش
در حال حاضر براي . گياهي وجود دارند كه در سطح جهاني به اندازه كافي مشكل آفرين اند و ما آن ها را به عنوان علف هرز مي شناسيم

وجين كاري دستي، . يي استفاده مي شودهاي زراعي، مكانيكي و شيميا مبارزه با علف هاي هرز مزارع پنبه از تركيب صحيح روش
آن دسته از روش هاي . سوزاندن علف هاي هرز و استفاده از عوامل بيولوژيك از روش هايي است كه كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد

بيان ) 1988(مكارانسينگ و ه. زراعي كه كمك مي كنند تا رشد گياهان پنبه از علف هاي هرز بيشتر باشد، از اهميتي اساسي برخوردارند
داشتند كه افزايش ارتفاع گياه در حد مطلوب از طريق انتخاب رقم مناسب ، يك مزيت در افزايش عملكرد و كنترل علفهاي هرز مي 

اعالم كردند كه پسمان هاي گياهان زراعي ) 1991(در زمينه بهبود كنترل علفهاي هرز از طريق گياهان پوششي، تيس دال و همكاران. باشد
حضور فيزيكي پسمان ها بر سطح خاك، محدود كردن تشعشع خورشيدي و كاهش . ي توانند در سركوب علف هاي هرز موثر باشندم

تهويه توسط پسمان ها، اثر آللوپاتيك پسمان ها و كنترل فراهمي نيتروژن در خاك از داليلي است كه پسمان ها مي توانند به عنوان 
اين محققين بيان كردند كه پسمان هاي چاودار . و موفقيت آن بستگي به نوع و مقدار پسمان داردمكملي براي علف كش ها عمل كنند 

تن در هكتار  8/6بر ظهور و رشد علف هاي هرز، اثر بازدارندگي دارند و افزايش مهار علف هاي هرز را به افزايش مقدار پسمان ها تا 
ه اثرات پسمان هاي گياهي بر بانك بذر علف هاي هرز كه در قالب تناوب زراعي بيان كردند ك)  2000( واناس و ليروكس . نسبت دادند

و آثار باقي مانده از آن ديده مي شود، اغلب با كاهش اندازه بانك بذر علف هاي هرز در بلند مدت همراه است و اين امر ، ناشي از 
با توجه . ت و اثرات فيزيكي و شيميايي پسمان ها مي باشدتفاوت در نوع و زمان خاك ورزي، الگوي استفاده از علف كش، زمان برداش

به اهميت پسماند و تراكم گياهان زراعي در كنترل علف هاي هرز و عدم اطالعات كافي در ميزان هاي مختلف پسماند گندم و تراكم 
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ميزان هاي  - 1تحقيق عبارتند از هاي مختلف آفتابگردان بر روي رشد و بانك بذر علف هاي هرز در اين آزمايش بررسي شداهداف اين 
مختلف پسمان گندم چه تاثيري بر كنترل علف هاي هرز پنبه كه از محصوالتي است كه در تناوب با گندم در منطقه كشت مي گردد، 

تلف پنبه اثر متقابل ميزان هاي پسمان گندم و ارقام مخ -3ارقام مختلف پنبه از نظر كنترل علفهاي هرز چگونه اند؟  - 2خواهد گذاشت 
   .بر كنترل علفهاي هرز چگونه است

  مواد و روش ها 
به صورت فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در  89- 90متر مربع در سال زراعي  1200اين آزمايش در قطعه زميني به مساحت 

گلستان، آرين و بختگان كه از مركز : پنبه شامل سه رقم Aفاكتور   - 1تيمارهاي آزمايش عبارتند از . سه تكرار در شهرستان فسا انجام شد
و  1500، 1000شامل چهار مقدار مختلف باقيمانده گندم كه شامل صفر،   Bفاكتور  - 2تحقيقات كشاورزي داراب فرام خواهد آمد و

گر تشكيل مي سانتيمتر از يكدي 75متر و فاصله رديف  6خط كاشت با طول  5در اين آزمايش هر كرت از . كيلوگرم در هكتار 2000
آماده سازي بستر كاشت بعد از برداشت گندم . متر مي باشد 2سانتيمتر و فاصله بين تكرارها  70فاصله بين كرت هاي آزمايشي . شوند
متري تفكيك شده با خاك مخلوط شده و سپس كاشت به صورت  6×4ميزان هاي مختلف پسماندهاي گندم داخل كرت هاي . بود

م برگي و تا رسيدن به تراكم مورد نظر در صورت لزو 4تا  3بعد از سبز شدن گياهچه و در مرحله . شد خشكه كاري انجام خواهد
پسمان هاي گندم مورد استفاده در اين آزمايش از رقم چمران كه به صورت آبي كشت شده . عمليات تنك و يا واكاري صورت گرفت

صفات مورد اندازه گيري شامل صفات مربوط به بانك بذر و علفهاي هرز بودند و در نهايت عملكرد پنبه ارزيابي . بود به دست آمد
صفات . سانتيمتري در سه زمان قبل، اواسط و پايان فصل رشد صورت گرفت 30تا  15و  15 -0دو عمق  ارزيابي بانك بذر در. گرديد

جهت خشك نمودن . مربوط به علفهاي هرز شامل ارزيابي تغييرات وزن خشك و تراكم علفهاي هرز در طول فصل رشد پنبه خواهند بود
متر به صورت تصادفي، علفهاي هرز نمونه برداري و سپس به  5/0×  5/0علفهاي هرز و توزين آنها از هر كرت به وسيله كوادرات 

ساعت خشك خواهند شد و سپس وزن خشك آنها به تفكيك پهن برگ و  72درجه به مدت  80آزمايشگاه انتقال يافته و در آون با دماي 
. تجزيه خواهند شد) 1(شد و طبق روش مالون نازك برگ، اندازه گيري خواهد شد جهت ارزيابي بانك بذر از آگر لوله اي استفاده خواهد

  .انجام گرفت MSTAT-Cتجزيه و تحليل داده ها با استفاده از برنامه 
  نتايج و بحث   

بـا  .  )1جـدول  ( نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان هاي مختلف پسماند گندم تاثير معني داري بر كاهش تعداد علفهاي هرز داشته است
 1000قبل و بعد ازكاشت مشاهده مي شود كه تمام تيمارها به جز تيمار عاري از پسماند گندم و تيمـار بـه كـار بـردن      مقايسه تيمارها در

كيلـوگرم در   2000كيلوگرم در هكتار پسماند، بر روي تعداد بذور علف هاي هرز تاثير گذار بوده است و باعث كاهش آنها شـدند تيمـار   
بذر در انتهاي فصـل رسـيده    22بذر در قبل از كاشت به  35ذور علفهاي هرز را دارا بوده چرا كه از هكتار پسماند گندم بيشترين كاهش ب

هرچند كه تـاثير اسـتفاده از   . كيلوگرم در هكتار پسماند گندم مشاهده نگرديد2000و  1500است از اين نظر تفاوت معني داري بين تيمار 
همچنين نتايج نشان داد كـه تـاثير رقـم     .ن مي دهد اين نتايج نتيجه يك فصل رشد استپسماند گياهي در دراز مدت اثر خود را بهتر نشا

مشاهده مـي گـردد،    2مورد استفاده نيز بر كاهش تراكم و تعداد علف هرز در قبل و بعد از كاشتف معني دار است همانطور كه از جدول 
نشده ولي رقم بختگان باعث كاهش معني دار تعداد علف هرز در  رقم گلستان و آرين باعث كاهش معني دار در تراكم و تعداد علف هرز

بعد از كاشت شده است اين نتيجه نشان مي دهد كه ارقام گلستان و آرين از نظر تيب رشدي يكسان بـوده و كـانوپي يكسـاني در سـطح     
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و گسترده تري در مزرعـه ايجـاد نمـوده بـه      مزرعه ايجاد مي كنند ولي رقم بختگان از اين نظر با آن دو متفاوت است و كانوپي متراكم تر
  .خاطر همين باعث كاهش تعداد علف هرز در بعد از كاشت شده است

  
  

  مقايسه روند تغييرات فراواني بانك بذر طي دو نمونه برداري قبل و بعد از كاشت پنبه در اثر استفاده از پسمان گندم - 1جدول 

  
  
  

  نك بذر طي دو نمونه برداري قبل و بعد از كاشت پنبه در اثر استفاده از ارقام مختلف پنبهمقايسه روند تغييرات فراواني با - 2جدول 

  
  

  نتيجه گيري كلي
پسماند و پوشش هاي گياهي تاثير معني داري بر كاهش بانـك  مي توان نتيجه گرفت  ،مده در اين پژوهشدركل با نگاه به نتايج به دست آ

   .رقم مورد استفاده گياه زراعي نيز تاثير معني داري در اين زمينه دارد همچنين تاثير .بذر علف هاي هرز دارد
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Abstract 
Cover crop and their residue use early season for suppress weed on crops . In order to assess the 
efficacy of  wheat residues and different cultivers of cotton we were field experiment on factorial 
experiment on completely ramdonized deshgn with three replications treatments were consisted of 
four levels of wheat residue0,1000,1500 and2500kg ha-1 and three cultivars of cotton gholestan,arian 
ang bakhtegan.Result showed that effect of wheat residue and cotton cultivers on number of weeds 
were significantly.All treatments except without residue and 1000 kg ha-1 residue had effect on 
number of weeds.the effect of cultivar also on reduction of number of weeds was signification. 
Keywords:Residue,seed bank,cultivar,weeds 


