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 بررسی کارایی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی 

 وا در مزارع پنبهو زمان کاربرد آن
 

  3حسه حکمتمحمذي  2پًر ، محمذ فریذين 1*محمذعلی بٍ آئیه
 اؿحادیار ةعف جضلیلات فٍی و ىٍِغؿی کكاورزی، ىؼکؽ جضلیلات و آىّزش کكاورزی و ىٍاةع ظتیعی  1

 اؿحان فارس، ؿازىان جضلیلات، آىّزش و جؼویر کكاورزی، قیؼاز، ایؼان

 ىؼةی ةعف جضلیلات گیاُپؽقکی، ىؼکؽ جضلیلات و آىّزش کكاورزی و ىٍاةع ظتیعی 2 

  ،آىّزش و جؼویر کكاورزی، داراب، ایؼاناؿحان فارس، ؿازىان جضلیلات، 
 ىضلق ةعف جضلیلات پٍتَ، ىؼکؽ جضلیلات و آىّزش کكاورزی و ىٍاةع ظتیعی اؿحان فارس، 3

 ؿازىان جضلیلات، آىّزش و جؼویر کكاورزی، داراب، ایؼان

 2/12/1396؛ جاریط پػیؼش: 18/7/1396جاریط دریافث: 

 1چکیذٌ

کوف ىؼؿوّم ٌتوّده و عهوفاؿحان فارس پؾ از کاقث پٍتَ در ىٍعلَ داراب  ،کفعهفاؿحفاده از 

جّاٌوغ ىوی کارةؼد کّنحیّاجّر صائؽ اُيیوث ةوّده و . ةٍاةؼایًقّدقث اؿحفاده ىیافلط یك ةار پیف از ک

ُوای کاىوم اؿاس، آزىایكوی در كانوب ظوؼل ةهوّك ایًٌلف ىِيی در افؽایف عيهکؼد داقحَ ةاقغ. ةؼ

ای و ةا اؿحفاده از روش جسؽیَ واریاٌؾ و آزىّن چٍغ داىٍَ جیيار و در ؿَ جکؼار ازؼا 11جنادفی قاىم 

اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنوی یوك ةوار در ُفحوَ  :. جیيارُا عتارت ةّدٌغ ازداٌکً ىّرد جضهیم كؼار گؼفث

، (T2)، اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحوان یوك ةوار در ُفحوَ قكوو پوؾ از کاقوث (T1)قكو پؾ از کاقث 

، اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی (T3)غازی یك ةار در ُفحَ قكو پؾ از کاقث اؿحفاده از کّنحیّاجّر پٍسَ

، اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنوی در ُفحوَ قكوو و (T4)در ُفحَ قكو و کّنحیّاجّر غهحان در ُفحَ ُكحو 

حوان در ُفحوَ قكوو و کّنحیّاجوّر ، اؿحفاده از کّنحیّاجّر غه(T5)غازی در ُفحَ ُكحو کّنحیّاجّر پٍسَ

، دوةوار (T7)، دوةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ قكو و ُكوحو (T6)غازی در ُفحَ ُكحو پٍسَ

غازی در ُفحَ ، دوةار اؿحفاده از کّنحیّاجّرپٍسَ(T8)اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان در ُفحَ قكو و ُكحو 

ُای ُؼز )قاُغ( و عغم کٍحؼل عهف (T10)ُای ُؼز )قاُغ( ، کٍحؼل جيام فنم عهف(T9)قكو و ُكحو 

(T11) . و  عيهکوؼد، عيق ىحّؿوط عيهیوات جّؿوط کّنحیّاجوّر، ُای ُؼزعهف کٍحؼلقاظل پاراىحؼُای

ٌحوایر ٌكوان داد کوَ کوارةؼد گیؼی و ىّرد جسؽیوَ و جضهیوم كوؼار گؼفوث. اٌغازهىضنّل  ازؽاء عيهکؼد

                                                           
 ali_behaeen@yahoo.com  ٌّیـٍغه ىـئّل:*
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درموغ  1ای ُؼز و عيهکؼد ىضنوّل در ؿوعش ُعهف کٍحؼلجیيارُای ىعحهف کّنحیّاجّر روی قاظل 

ُوا ىوّرد اؿوحفاده ُای ُؼز جیيارُایی کَ دوةار کّنحیّاجّر در آندر ارجتاط ةا کٍحؼل عهف ةّد.دار  ىعٍی

ن دادٌوغ. از ٌروؼ كؼار گؼفحَ ةّد، ٌحیسَ ةِحؼی ٌـتث ةَ جیيارُای یك ةوار اؿوحفاده از کّنحیّاجوّر ٌكوا

ُای اول جا ؿوّم غازی و غهحان در رجتَُای ُؼز ةَ جؼجیب کّنحیّاجّر ُالنی، پٍسَکارایی در کٍحؼل عهف

دو ةوار اؿوحفاده از  جیيوار، در ارجتواط ةوا اؿوحفاده از کّنحیّاجّرُوا از ٌرؼ عيهکؼد ىضنّلكؼار گؼفحٍغ. 

جیيار اؿوحفاده از کّنحیّاجوّر غهحوان در ُفحوَ  ُای قكو و ُكحو ةیكحؼیً وُالنی در ُفحَکّنحیّاجّر 

قكو کيحؼیً عيهکؼد را جّنیغ کَ ةا کارایی کّنحیّاجّرُا در کٍحؼل عهف ُای ُؼز ٌیؽ در ارجتاط اؿوث. 

ُوای ُوؼز، ةا در ٌرؼ گؼفحً ىؽایای اؿحفاده از کّنحیّاجّرُا در ىلایـَ ةا جیيار کٍحؼل جيام فنوم عهوف

 ی در ُفحَ قكو و ُكحو كاةم جّمیَ اؿث.  اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالن
 

 ُای ُؼز، کٍحؼل عهفپٍتَپٍسَ غازی، غهحان، ، ُالنی کّنحیّاجّر :َاي كلیذي ياشٌ
 

 مقذمٍ

ةاقغ و ةَ ظواظؼ ٌلوف صیواجی آن در زٌوغگی پٍتَ در زِان از ىِيحؼیً ىضنّالت اؿحؼاجژیك ىی

ركاةث ةا انیاف ىنٍّعی ةوَ ایوً عهوث اؿوث کوَ اٌغ. ىّفلیث پٍتَ در ةكؼ ةَ آن ظالی ؿفیغ ٌام ٌِاده

ایؼان ةوا ؿوعش زیوؼ  ُای ىٍضنؼ ةَ فؼد پٍتَ را دارا ةاقٍغ.اٌغ ویژگیُا ٌحّاٌـحَجاکٍّن ُیچکغام از آن

جً ىضهّج، ىلام ُفغُو را در زِان داراؿث )وزارت کكاورزی،  56000ُکحار و جّنیغ  110000کكث 

 47ىلوام دوم و  ،درمغ ؿعش زیؼ کكوث 43و قِؼؿحان داراب ةا (. اؿحان فارس ىلام دوم جّنیغ 2014

 (.  2011ىلام اول جّنیغ را داراؿث )ؿازىان زِاد کكاورزی فارس،  ،درمغ جّنیغ پٍتَ

ٍغ جّؿوط کّنحیّاجّرُوا ٌجّا( ُيگی ىی…دادن پای ةّجَ و عيهیات داقث )وزیً، ؿهَ قکٍی، ظاك

ُوا ةاقوغ. از ظؼفوی کفةؼ اؿحفاده از ایً ادوات در ىلایـَ ةا عهف دنیهیکَ ایً ظّد قایغ  ؼٌغاٌسام گی

ُای قیيیایی روی ىضنوّل ُای زیـث ىضیعی و در ةعضی از ىّارد ادؼ ٌاىعهّب روش ةَ عهث آنّدگی

 ُای ُؼز ةا دكث و ىعانعَ ةیكحؼی مّرت پوػیؼد.ةایغ اؿحفاده از روش قیيیایی در ىتارزه ةا عهف امهی

ةاقوغ. کّنحیّاجوّر ةوَ ت ىکاٌیکی ةعّر ىعيّل قاىم اؿحفاده از کّنحیّاجّر در ىؽارع ىویاؿحفاده از ادوا

قوکٍی ىؽرعوَ، يظیوؼه رظّةوث، ُای ُؼز در ؿوهَعٍّان ىاقیً داقث چٍغ ىٍرّره عالوه ةؼ دفع عهف

اٌوّاع  .ای دارد دادن پای ةّجَ و در ٌِایث ةؼ عيهکوؼد ىضنوّل ٌلوف ویوژهُا، ظاكجؼىیو زّی و پكحَ

ونوی  ؛گیوؼد ىعحهف کّنحیّاجّر ةَ عٍّان یك ىاقیً داقث چٍغ ىٍرّره عيّىی در ىؽارع ىّرد اؿحفاده كوؼار ىی

ُا در دفعات کارةؼد ٌیؽ ةوَ عهوث ىؽیوث عالوه ةؼ اؿحفاده اٌفؼادی ُؼ کغام از کّنحیّاجّرُا، جؼکیب اؿحفاده از آن

 (.2008، ُيکارانو ٌیا )افضهی جّاٌغ اُيیث داقحَ ةاقغکارایی ُؼ یك ىی
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ظّر  کف )ةَعهفاز ، ظی ؿانیان ىحيادی ٌكان داد کَ اؿحان فارس جضلیلات ىیغاٌی در ىؽارع پٍتَ

اؿوحفاده از قوّد. ةٍواةؼایً فلط یك ةار و آن ُو كتم از کاقوث پٍتوَ اؿوحفاده ىوی ،عيغه جؼیفهّرانیً(

جّاٌغ صوائؽ اُيیوث ةوّده و ىی کّنحیّاجّر ةَ عٍّان ىاقیً داقث چٍغ ىٍرّره و جکيیهی پؾ از کاقث

ُای ىکاٌیکی جضلیلاجی جّؿط ىضللویً در ارجتاط ةا روش ٌلف ىِيی در افؽایف عيهکؼد داقحَ ةاقغ.

 .(2010آئیً و ُيکاران، )ةَ مّرت گؼفحَ اؿث

ُوای ىعحهوف را ةوَ ُيوؼاه اؿوحفاده از دو ٌوّع کوف( ظی اٌسام جضلیلوی جوادیؼ عهوف1974ویّر )

ىایم در ؿاعث در گیاه پٍتوَ ىوّرد  6و  3ُای ایٍچ و در ؿؼعث 12و  10ةا كعؼُای  1کّنحیّاجّر غهحان

ىحازول و آالکهوؼ ةّدٌوغ.  ،ٌّرفهّرازون ،فهّىحؼون ،ُای ىّرد اؿحفاده پؼوىحؼیًکفةؼرؿی كؼار داد. عهف

کوارایی ُا را کٍحؼل کؼدٌغ. از ةاریك ةؼگ درمغ 86ُا و ةؼگ از پًِ درمغ 95ُا ةیف از کفُيَ عهف

 ُای ىعحهف جغییؼی ٌٍيّد.ُا ةا جغییؼ در کّنحیّاجّر غهحان ةا كعؼُای ىعحهف و در ؿؼعثکفعهف

ٌّع روش ىتارزه ىکاٌیکی و قیيیایی را روی گیاه پٍتَ  6( در یك ةؼرؿی جادیؼ 1983ٌتؼگا ) ةهحؼا و

 (2ارزه در ظوّل دوره رقوغ ُیچ ٌّع ىت (1ىّرد آزىایف كؼار دادٌغ. جیيارُای آزىایف عتارت ةّدٌغ از: 

ةار  3و  2 ،1ةَ جؼجیب  (6و  5, 4دوةار ىتارزه ىکاٌیکی ةا کّنحیّاجّر  (3ُای ُؼز کٍحؼل جيام فنم عهف

جا  1کیهّگؼم در ُکحار ؿو فهّىحّرن . ىیؽان ةػر پٍتَ در جیيارُای  5/1جا  1ىتارزه قیيیایی ةَ ىیؽان 

کیهوّگؼم در ُکحوار.  4/454و  7/477 ،8/414  ،1/407 ،2/548  ،8/259 ةَ جؼجیب عتارت ةّدٌوغ از: 5

 جعییً گؼدیغ. 1و  4 ،3 ،5 ،6 ،2ُای ُؼز ةَ جؼجیب جیيارُای کارایی کٍحؼل عهف

ُوای ُوؼز ُای ىتارزه ىکاٌیکی و قویيیایی عهوف( جضلیلی در ىّرد روش1990اةّزیغ و ُيکاران )

کف و ؿَ روش ىتارزه ىکاٌیکی ةا اؿحفاده از کّنحیّاجّر و پٍتَ اٌسام دادٌغ. در ایً جضلیق، دو ٌّع عهف

 ُا ىّرد ىلایـَ كؼار گؼفحٍغ. ٌحایر جضلیق عتارت ةّد از:جؼکیتات ىعحهف آن

کف اؿحفاده قوغ، اٌوغکی ةویف از وكحوی ةوّد کوَ از ( افؽایف در عيهکؼد داٌَ پٍتَ زىاٌی کَ از عهف1

 کّنحیّاجّر اؿحفاده گؼدیغ.

 ؿَ ةار ىتارزه ىکاٌیکی ةیكحؼیً عيهکؼد داٌَ را دارا ةّد. ةَ اضافَکف هف( اؿحفاده از ع2

ُووای ىعحهووف ىتووارزه روش ،در ُهٍووغيرت ( در ؿوویؽده ىؽرعووَ آزىایكووی 1991ورف و ُيکوواران )

کف و ىتارزه ىکاٌیکی جّؿط کّنحیّاجّر را ىّرد ةؼرؿی كؼار دادٌغ. کّنحیّاجّرُای قیيیایی جّؿط عهف

ىؽرعوَ  13ىؽرعوَ از  10ةّدٌوغ. در  2عتارت از کّنحیّاجّر غهحان وکّنحیّاجّر دٌغاٌَ فٍوؼیىّرد اؿحفاده 

ىحؼ جادیؼی در ىیؽان وزن ظكك ایساد ٌٍيّد. در یؿاٌح 4 -7عيهیات کّنحیّاجّرزٌی در عيق  ،آزىایكی

عيهیوات دو ىؽرعَ افؽایف وزن ظكك ىضنّل و در یك ىؽرعَ کواُف وزن ظكوك ىكواُغه گؼدیوغ. 

                                                           
1. Rolling cultivator   

2. Spring tooth cultivator     
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اصحياالً ةَ عهث مغىَ زدن ةَ ریكَ گیاه ةاعخ کواُف ىضنوّل  ،ىحؼؿاٌحی 10در عيق  یّاجّرزٌیکّنح

 گؼدیغ.

ُای ُؼز پٍتَ ( جکٍیك زغیغی در اؿحفاده از کّنحیّاجّر در ىتارزه ةا عهف1994پاریف و ُيکاران )

ىیهیيحوؼ( اٌسوام گؼدیوغ و  400-500ُایی ةَ مّرت ٌّاری )ةَ کار ةؼدٌغ. در اةحغا ؿيپاقی روی ردیف

ىی جّاٌغ ةوَ   ُا از کّنحیّاجّر اؿحفاده قغ. جضلیلات ةعغی ٌكان داد کَ عؼض ؿيپاقی ٌّاریةیً ردیف

کَ ةوَ گیواه موغىَ ٌؽٌوغ  ظّریَ ُا ةجؼ ةیً ردیفىحؼ کاُف یاةغ و از کّنحیّاجّرُای دكیقىیهی 200

یافحَ و ىـائم زیـث ىضیعی ٌیؽ کو گؼدیوغ و  اؿحفاده گؼدد. ةا ایً روش ُؽیٍَ اؿحفاده از ؿو کاُف

 ُای ُؼز و کاُف ىضنّل ىكاُغه ٌكغ.داری در کٍحؼل عهفُیچ جغییؼ ىعٍی

ُوای ُای ُؼز روی پكحَغازی ةؼای کٍحؼل عهفُای پٍسَ( از ٌیيَ جیغ2005َپاٌاکـی و کّوارنی )

، ةیً 1وصكی ُای ُؼز جاج ظؼوسىحؼی اؿحفاده ٌيّدٌغ. ٌحایر ٌكان داد کَ کٍحؼل عهفؿاٌحی 50-20

 ُای ُؼز اٌسام قغه اؿث.درمغ ٌـتث ةَ جیيار عغم کٍحؼل عهف 90-65

ُؼز در عهف 27گیاه در ىحؼىؼةع و  182( در یك ىؽرعَ پیاز ةا پؼاکٍف 2007پاٌاکـی و ُيکاران )

يویً قوؼایط ُ ُؼز را کٍحوؼل ٌيّدٌوغ.ُایدرمغ عهف 75، 2ىحؼىؼةع ةَ وؿیهَ یك کّنحیّاجّر اٌگكحی

ةؼگوی ةوّد اٌسوام قوغ و  2-4(، ٍُگاىی کَ پیاز در ىؼصهَ 2017ىسغدا ةَ وؿیهَ پاٌاکـی و ُيکاران )

 ، کٍحؼل گؼدیغ.غُا جاج ظؼوس ةّدٌُای ُؼز کَ غانب آندرمغ از عهف 68

 ،ُوای ُوؼزای اؿث کَ ةؼای زهّگیؼی از ظـارت ٌاقی از  عهفکّجاُحؼیً زىان ویژه ،دوره ةضؼاٌی

-ای اؿث کَ دظانث عهوف(. ةَ عتارت دیگؼ دوره1992، و ُيکاران ویّرُؼز ةاقغ )ىؽرعَ ةایغ فاكغ عهف

، و جوان ویوّرجّاٌغ ةؼ عيهکؼد گیاه زراعی جادیؼ گػاقوحَ و یوا رقوغ گیواه را کواُف دُوغ )ُای ُؼز ىی

را اؿوحان فوارس  در  ىِارنُّای ُؼز در ىٍعلَ ( ظی آزىایكی دوره ةضؼاٌی ركاةث عهف1999ریضاٌی ) (.1983

 ةعغ از کاقث پٍتَ اعالم ٌيّد. ُكحوجا  قكوُای  ةیً ُفحَ

ةؼ اؿاس ىعانب ةیان قغه در ىّرد کاقوث پٍتوَ در ىٍعلوَ داراب فوارس، ُوغف از ایوً جضلیوق، 

 ُؼز و عيهکؼد ىضنّل ةّد.ُایکٍحؼل عهف ةؼةؼرؿی ادؼ کّنحیّاجّرُای ُالنی، پٍسَ غازی و غهحان 

 

 َايريشمًاد 

اٌسوام قوغ و زِوث ةَ ىوغت دو ؿوال عی ایـحگاه ةعحازؼد قِؼؿحان داراب اآزىایف در اراضی زر

جعییً ظنّمیات فیؽیکی و قیيیایی، ظاك ىؽرعَ ةَ آزىایكگاه ظاك و آب ارؿال و ىلغار کّد الزم ةؼ 

                                                           
1. Amaranthus retroflexus L. 
2. Finger cultivator 
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ىكعنات ظاك ىؽرعوَ ىوّرد  1زغول  اؿاس جّمیَ از ىٍاةع اوره و ؿّپؼ فـفات جؼیپم جاىیً گؼدیغ.

 دُغ.آزىایف را ٌكان ىی
 

 مطخصات فیسیکً ضیمیائی خاك محل اجراي آزمایص -1 جذيل

 عيق

(Cm) 
EC 

(ds/m) 
pH O.C 

(%) 

فـفؼ كاةم 

 .p.p.mزػب 

پحاؿیو 

زػب  كاةم
p.p.m. 

 ؿیهث

)%( 

رس 

)%( 

 قً

)%( 

ةافث 

 ظاك

30-0 57/0 1/8 5/0 2/3 188 42 3/19 7/38  نّىی 

 

ازؼا و ةوا اؿوحفاده از  جیيار و در ؿَ جکؼار 11ُای کاىم جنادفی قاىم آزىایف در كانب ظؼل ةهّك

ةوا جّزوَ ةوَ دوره جیيارُوا  .ای داٌکً ىّرد جضهیم كؼار گؼفثروش جسؽیَ واریاٌؾ و آزىّن چٍغ داىٍَ

 :گؼفحَ قغُای ُؼز در ىؽارع پٍتَ اؿحان فارس ةَ مّرت زیؼ در ٌرؼ ةضؼاٌی ىتارزه ةا عهف

T1- اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی یك ةار در ُفحَ قكو پؾ از کاقث. 

T2- اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان یك ةار در ُفحَ قكو پؾ از کاقث. 

T3- َغازی یك ةار در ُفحَ قكو پؾ از کاقثاؿحفاده از کّنحیّاجّر پٍس. 

T4-  کّنحیّاجّر غهحان در ُفحَ ُكحواؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ قكو و. 

T5- َغازی در ُفحَ ُكحواؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ قكو و کّنحیّاجّر پٍس. 

T6- َغازی در ُفحَ ُكحواؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان در ُفحَ قكو و کّنحیّاجّر پٍس. 

T7- دوةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ قكو و ُكحو. 

T8- دوةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان در ُفحَ قكو و ُكحو. 

T9- َغازی در ُفحَ قكو و ُكحودوةار اؿحفاده از کّنحیّاجّرپٍس. 

T10- ُای ُؼز )قاُغ(کٍحؼل جيام فنم عهف. 

T11- ُای ُؼز )قاُغ(عغم کٍحؼل عهف. 

  75ظوط کاقوث ةوَ فاموهَ  4ُوا ىحوؼ و جعوغاد ردیوف 20در ایً ةؼرؿی ظّل ُؼ کوؼت آزىوایف 

ىحوؼ و ةویً جکؼارُوا ةوا  2. فامهَ  ةویً جیيارُوا گؼدیغىحؼ اٌحعاب ؿاٌحی 20ُا ىحؼ و فامهَ ةّجَ ؿاٌحی

ىحؼ در ٌرؼ گؼفحَ قغ. عيهیات کاقث ةا ةػر ركو ةعحگان  6جّزَ ةَ ٌیاز جأىیً فضا زِث ىاٌّر جؼاکحّر 

كتوم از . روی پكوحَ کكوث گؼدیوغ جؼاقوکغه کوار پٍتوَکیهّگؼم در ُکحار جّؿط ردیف 35و ةَ ىیؽان 

و ُيؼاه ةوا عيهیوات  درمغ 46از ىاده جساری  در ُکحار نیحؼ 5/2کف جؼیفهّرانیً ةَ ىیؽان کاقث، عهف

پوؾ از  اورهورزی ةَ زىیً اضافَ قغ. جّزیع کّد در ىّرد کهیَ کّدُا كتم از کاقث و جّزیع کوّد ظاك

و ةالفاموهَ ىؽرعوَ زایی ةَ مّرت ؿوؼك اٌسوام غٍچَ ةؼگی و ىؼصهَ 6ىؼصهَ  2کاقث در دو ٌّةث در 
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روز  7روز یك ةوار، در دوره گهوغُی ُوؼ  10قغن جا قؼوع گهغُی ُؼ آةیاری ىؽرعَ از ؿتؽ. آةیاری قغ

ىكعنوات فٍوی ُا موّرت پوػیؼفث. اونیً غّزهقغن پؾ از ةازُفحَ  3 ،یك ةار و آظؼیً ٌّةث آةیاری

 آورده قغه اؿث. 2 در آزىایف در زغولُای ةکار رفحَ ىاقیً

 
 مطخصات فىی كًلتیًاتًرَاي مًرد استفادٌ در تحقیق :2جذيل

 ىكعنات دؿحگاهٌّع  ردیف

 1کّنحیّاجّر ُالنی 1
فاموهَ  -ىحوؼؿواٌحی 8 -10عيق کار  -ىحؼؿاٌحی 300عؼض کار  –ردیفَ  4

 ٌّع اجنال ةَ جؼاکحّر: ؿّارقٌّغه -ىحؼؿاٌحی 75ُا ردیف

 2غازیکّنحیّاجّر پٍسَ 2
فاموهَ  -ىحوؼؿواٌحی 8 -10عيق کار  -ىحؼؿاٌحی 300عؼض کار  –ردیفَ  4

 ٌّع اجنال ةَ جؼاکحّر: ؿّارقٌّغه -ىحؼؿاٌحی 75ُا ردیف

 کّنحیّاجّر غهحان 3
فاموهَ  -ىحوؼؿواٌحی 8 -10عيق کار  -ىحؼؿاٌحی 300عؼض کار  –ردیفَ  4

 ةَ جؼاکحّر: ؿّارقٌّغهٌّع اجنال  -ىحؼؿاٌحی 75ُا ردیف

           

 عتارت ةّدٌغ از: قغه گیؼیاٌغازهمفات 

اةحغا پؾ از کاقث و كتم از ُؼ ٌّةث اعيال جیيوار کّنحیّاجوّر ٌـوتث : َاي َرزعلف كىترلضاخص  

ةّدٌغ،  4و ظؼفَ 3کَ ةَ ظّر عيغه قاىم جاج ظؼوس وصكی، جاج ظؼوسُای ُؼز ةَ قيارش جعغاد عهف

mاكغام قغ. ةؼای ایً ىٍرّر از یك کادر  ،قیار )فارو(در داظم ُؼ 
2 25/0 (m 5/0  ×m 5/0)،  ةوا چِوار

اٌغازی در داظم ُؼکؼت اكغام قغ. ؿپؾ ةا اعيال جیيارُوای کّنحیّاجوّر و قويارش ىسوغد ىؼجتَ کادر

عيهیوات پوؾ از ةالفاموهَ  ،ةّدٌغ زیؼ ظاك رفحَ یاریكَ کً قغه، كعع قغه ی کَ ُای ُؼزجعغاد عهف

 :(1994اؿيیث و ُيکاران، ) ىضاؿتَ كؼار گؼفث زٌی، ایً قاظل ظتق فؼىّل زیؼ ىّردکّنحیّاجّر

 (1)                                                 100  ×
P

EP

N

NN 
 = F 

=F   ُای ُؼزعهف کٍحؼلقاظل 

Np =  کّنحیّاجّر زٌیُای ُؼز داظم قیار كتم از عيهیات جعغاد عهف 

NE = قاىم ریكَ کً قغه، كعع قغه و ةعغ از عيهیات کّنحیّاجّر زٌی ) ُای ُؼز داظم قیارجعغاد عهف

  زیؼ ظاك رفحَ(

                                                           
1. Crescent cultivator 

2. Sweep cultivator  

3. Amaranthus lividus L.   
4. Portulaca oleracea L.  
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ةا جّزَ ةَ ایً کَ ىیؽان ظواك ةؼیوغه قوغه و : ٌ ي جابجا ضذٌ تًسط كًلتیًاتًرَاعمق خاك بریذ

کارایی ایً ىاقویً در جِّیوَ ظواك و کٍحوؼل جّاٌغ قاظنی از عيق ایساد قغه جّؿط کّنحیّاجّرُا ىی

کوف زٌی در ُؼ کؼت ةا فؼو کؼدن ظوطةعغ از عيهیات کّنحیّاجّرُؼز ةاقغ، ایً پاراىحؼ ُایىٍاؿب عهف

ُوؼ از ٌلعوَ   30و در ةوّد ُایی کوَ کّنحیّاجوّر زده قوغه ىحؼ در ىضم 20جا ىضم واكعی کار در ظّل 

 دتث گؼدیغ. کؼتَ عٍّان عيق کار در ُؼ گیؼی و ىیاٌگیً ىكاُغات ة کؼت، اٌغازه

 

 ي اجساء عملکردعملکرد  

ظط صاقیَ، عيهکوؼد در دو چویً  2در پایان فنم، پؾ از صػف یك ىحؼ از ةاال و پاییً ُؼ کؼت و 

 ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث.ازؽاء عيهکؼد قاىم ارجفاع ةّجَ، وزن غّزه و جعغاد غّزه در ةّجَ گیؼی و اٌغازه

 

 وتایج

ُوای ُوؼز در ُای کٍحؼل عهفٌحایر ىلایـَ ىیاٌگیً 3زغول : َاي َرزضاخص كىترل علفبررسی 

 دُغ.ٌكان ىی درمغ 5جیيارُای ىعحهف را در ؿعش اصحيال 
 

 َاي َرزمقایسٍ میاوگیه ضاخص كىترل علف  -3 جذيل

 جیيار
 ُای ُؼزقاظل کٍحؼل عهف

 )درمغ(

 e 63/43 قكوُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 f54/17 قكوغهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 e 62/41 قكوغازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 dc23/71 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 bc79/80 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 d88/63 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 ab64/89 ُكحوو ُالنی ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ  کّنحیّاجّر

 e 73/44 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 dc52/71 ُكحوُفحَ  غازیوپٍسَقكو غازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 a 100 ُای ُؼز کٍحؼل جيام فنم عهف

 g0 ُای ُؼز عغم کٍحؼل عهف

 .%(5)داٌکً  ةاقٍغ دار ٌيی اظحالف ىعٍیُـحٍغ دارای  صؼف ىكحؼكکَ دارای ی یُا ىیاٌگیً
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% ىیوؽان 100ةوا  ،ُوای ُوؼز )قواُغ(قّد کٍحؼل جيام فنم عهوفُياٌعّر کَ از ٌحایر ىكاُغه ىی

% ةوا ؿوایؼ جیيارُوای اؿوحفاده از کّنحیّاجوّر ٌكوان داده ونوی 5داری را در ؿعش کٍحؼل اظحالف ىعٍی

 64/89ةار اؿحفاده از کّنحیّاجوّر ُالنوی در ُفحوَ قكوو و ُكوحو ةوا داری را ةا جیيار دو اظحالف ىعٍی

جّان در ىؽایای دیگؼ اؿحفاده از کّنحیّاجوّر ىذوم ىی دنیم ایً ىّضّع را دُغ. درمغ کٍحؼل ٌكان ٌيی

ُوای ُوؼز درمغی کٍحؼل عهف 10جّاٌغ کاُف جِّیَ ظاك و کاُف جتعیؼ ىؼجتط داٌـث کَ ظّد ىی

ُای ظّد در اؿحفاده از کّنحیّاجّرُوا را ىؼجفع ٌيایغ. ؿایؼ ىضللیً ٌیؽ ةا آزىایفجّؿط ایً کّنحیّاجّر 

(. ةٍواةؼایً 2008ٌیا و ُيکاران، اٌغ )افضهیغٍغركٍغ ایً ىّضّع را جاییغ کؼدهچُای ُؼز در کٍحؼل عهف

جّاٌوغ اؿوحفاده از ایوً ٌوّع کّنحیّاجوّر ىوی ،کَ صغاكمرا ةیان ىی کٍغ ایً ٌکحَ کارةؼد ایً کّنحیّاجّر 

ُای ُؼز ةَ زای اؿحفاده از وزیً دؿحی ةاقغ. در ىّرد کارةؼد کّنحیّاجّر در زایگؽیٍی در کٍحؼل عهف

جیيوار  ،ُای ُؼز پؾ از جیيار دو ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنوی در ُفحوَ قكوو و ُكوحوکٍحؼل عهف

درموغ و ةوغون  79/80غوازی در ُفحوَ ُكوحو ةوا فحَ قكو و پٍسوَاؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُ

جیيوار دو ةوار اؿوحفاده از در كوؼار دارد.  ُالنوی کّنحیّاجوّر دو ةوار اؿوحفاده ازدار ةا جیيار اظحالف ىعٍی

ُای ُوؼز ةوا درموغ ةواالیی کٍحوؼل کّنحیّاجّر ُالنی ةا جّزَ ةَ ظنّمیات ایً کّنحیّاجّر، جلؼیتا عهف

ُای ُوؼز ُا صؼکث کؼده و ریكَ عهفانتحَ ةایغ جّزَ داقث کَ ایً کّنحیّاجّر در داظم ردیفقّد.  ىی

گػارد. ةٍاةؼایً کيحؼ ةوّدن کٍحوؼل اش ةاكی ىیرا از زیؼ ظاك كعع و ظاك ؿـث قغه را در زای اونیَ

ضّع رةوط داد کوَ جّان ةَ ایً ىّغازی را ىیجیيار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی و پٍسَُای ُؼز در عهف

غازی پؾ از کّنحیّاجّر ُالنی جادیؼ کيحؼی در کٍحؼل عهف ُوای ُوؼز دارد؛ اؿحفاده از کّنحیّاجّر پٍسَ

ُوا ُای دؿحگاه ةیكحؼ ظاك ؿـث قغه جّؿط کّنحیّاجّر ُالنی را ةوَ ؿويث پكوحَغازیچؼا کَ پٍسَ

جیيارُوایی  ،ُای ةغؿث آىغهیاٌگیًةا جّزَ ةَ ىُای ُؼز دارٌغ. ُغایث کؼده و ادؼ کيی در کٍحؼل عهف

ُا از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ قكو اؿحفاده قغه و پؾ از آن در ُفحَ ُكحو یکوی از اٌوّاع کَ در آن

ُای ُوؼز كوؼار ُای ةاالی کٍحؼل عهفدر رده ،هغازی و غهحان اؿحفاده گؼدیغپٍسَ ،کّنحیّاجّرُای ُالنی

در دنیوم فوؼم ظواص و درگیوؼی کاىوم،  ةَایً ٌکحَ ىّیغ ایً ىّضّع اؿث کَ کّنحیّاجّر ُالنی دارٌغ. 

ُوای ُوؼز ةؼآیوغ و ؿوایؼ ُای ُؼز ةَ ظّةی جّاٌـحَ اؿث از عِغه کٍحوؼل عهوفىؼصهَ اول رویف عهف

ٌکحَ جّزوَ تحَ ةایغ ةَ ایً نااٌغ. عيم کؼده ،ةَ عٍّان ىکيم کٍحؼل ،کّنحیّاجّرُا در ىؼصهَ دوم اؿحفاده

ُای ُؼز داقث کَ کّنحیّاجّر غهحان، پؾ از اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی، کيحؼیً ىیؽان در کٍحؼل عهف

ُوا، ُای اٌضٍادار ایً کّنحیّاجّر در جياس ةا ظاك درون زوّیدٌغاٌَکَ را دارد. دنیم ایً اىؼ ایً اؿث 

ةا ٌحوایر ایً ىّرد کَ  کٍٍغٌيی را كعع ُای ُؼز ةؽرگ ُای ُؼز کّچك را از ریكَ درآورده و عهفعهف

جیيارُوای دوةوار اؿوحفاده از  (.2008، و ُيکوارانٌیوا )افضوهی ةلث دارداآزىایف ؿایؼ ىضللیً ٌیؽ ىع

اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحوَ قكوو و غهحوان در  ،غازی در ُفحَ قكو و ُكحوکّنحیّاجّر پٍسَ



 11                                                                    و هوکاراى                                                                آئیي به هحودعلی

جؼجیوب ةوا  غوازی در ُفحوَ ُكوحو ةوَغهحان در ُفحَ قكو و پٍسوَُفحَ ُكحو و اؿحفاده از کّنحیّاجّر 

ُوای دار ةوا یکوغیگؼ در ردهىعٍی ُای ُؼز و ةغون اظحالفدرمغ کٍحؼل عهف 88/63و  23/71 ،52/71

غازی ُا، کّنحیّاجّر پٍسَقکٍی و جؼىیو زّی و پكحَُای ُؼز، ؿهَاز ٌرؼ کٍحؼل عهف ةعغی كؼار دارٌغ.

قوّد. ةٍواةؼایً ُيواٌعّر کوَ دؿحگاه عيّىی در ىلایـَ ةا دو کّنحیّاجّر دیگؼ ارزیاةی ىیةَ عٍّان یك 

داری در غازی، جفاوت ةـیار کوو و غیوؼ ىعٍویکّنحیّاجّر پٍسَدو ةار اؿحفاده از قّد، جیيار ىكاُغه ىی

حیّاجّر ُالنوی اؿحفاده از کّنحیّاجّرُای ُالنی در ُفحَ قكو و غهحان در ُفحَ ُكحو دارد. چؼا کَ کّن

ُای ُؼز کوّچکی کوَ کً کؼده و کّنحیّاجّر غهحان فلط عهفُای ُؼز را ریكَدر ُفحَ قكو اکذؼ عهف

پؾ از گػقث دو ُفحَ دوةاره روئیغه اٌغ را از ةیً ةؼده اؿث کَ ةا کارکؼد کّنحیّاجّر غهحوان در کٍحوؼل 

غوازی در حوَ قكوو و اؿوحفاده از پٍسوَکارکؼد کّنحیّاجّر غهحان در ُف ُای ُؼز ٌیؽ ىعاةلث دارد.عهف

 ،ٌیوؽؿایؼ کّنحیّاجّرُا را داقحَ اؿث  ُای ُؼز در جؼکیب ةاُفحَ ُكحو کَ کيحؼیً ىیؽان کٍحؼل عهف

    .ُای كتم اؿثىّیغ جضهیم

اظوحالف  ،درموغ کٍحوؼل 73/44ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان در ُفحَ قكو و ُكحو ةا  جیيار دو

درمغ کٍحوؼل و ٌیوؽ  63/43جیيار یك ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ قكو و داری را ةا ىعٍی

دُغ. در درمغ کٍحؼل ٌكان ٌيی 62/41غازی در ُفحَ قكو و جیيار یك ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر پٍسَ

کوارایی ُوای ُوؼز غازی از ٌروؼ کٍحوؼل عهوفایً ىّرد ٌیؽ ىی جّان گفث کَ کّنحیّاجّر ُالنی و پٍسَ

ُای ُؼز در ارجتاط ةوا اؿوحفاده از ةیكحؼی ٌـتث ةَ کّنحیّاجّر غهحان دارٌغ. کيحؼیً ىیؽان کٍحؼل عهف

ةاقوغ کوَ اظوحالف کٍحوؼل ىوی درموغ 54/17جیيار یك ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان ةوا  ،کّنحیّاجّر

عوالوه ةوؼ ٌوّع کّنحیّاجوّر جعوغاد  دُوغ.داری را ةا ؿایؼ جیيارُای اؿحفاده از کّنحیّاجّر ٌكان ىویىعٍی

کّنحیّاجوّر  قّد، ةا جّزَ ةَ ایوً کوَىكاُغه ىی 3دفعات کارةؼد ٌیؽ ىِو اؿث. ُياٌعّر کَ در زغول 

ُای ُؼز را ةَ ظّد اظحنواص داده غهحان در یك ةار اؿحفاده در ُفحَ قكو، کيحؼیً ىیؽان کٍحؼل عهف

ُوای ُوؼز ةیكوحؼی را دار ٌتّدن، عهفرغو ىعٍیعهیاؿث، ونی دو ةار اؿحفاده در ُفحَ قكو و ُكحو، 

ٌحایر اٌسام یك جضلیوق ٌـتث ةَ یك ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی و پٍسَ غازی کٍحؼل ٌيّده اؿث. 

زٌی روی چغٍغر كٍغ ٌیؽ ٌكان داد کَ کّنحیّاجّر غهحان ٌـتث ةَ کّنحیّاجّر ُالنی در عيهیات کّنحیّاجّر

اؿوحفاده از و پٍسَ غازی، کارایی کيحؼی دارد. ُيچٍیً در ایً آزىوایف ٌكوان داده قوغ کوَ ؿوَ ةوار 

ر ادکّنحیّاجّر غهحان ٌـتث ةَ دو ةار اؿحفاده، عهف ُای ُؼز ةیكحؼی را کٍحؼل ٌيّده ونی اظحالف ىعٍی

     (.2008 ٌیا و ُيکاران، ٌتّده اؿث )افضهی

 ایً ٌکحوَ اؿوحٍتاط ،ُای ُؼز و اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان و ىكاُغه ٌحایردر راةعَ ةا کٍحؼل عهف

 ،( T6و  T4ىی قّد کَ در جیيارُایی کَ کّنحیّاجّر غهحان ةا ؿایؼ کّنحیّاجّرُا جؼکیب قغه اؿث )جیيار 

ُای ُؼز دارای اُيیث ىی ةاقوغ. ایوً غازی در کٍحؼل عهفٌلف جکيیهی کّنحیّاجّرُای ُالنی و پٍسَ
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( و ىعٍوی دار ةوّدن  T8ىعهب در دو ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان در ُفحوَ قكوو و ُكوحو )جیيوار 

  ىكِّد اؿث. ،( T6و  T4اظحالف آن ةا جیيارُای فّق )جیيار 

 

ُوای عيوق کوار ةوؼ صـوب ىلایـوَ ىیواٌگیً 4زغول : كاربرد كًلتیًاتًرَابررسی عمق خاك در 

 دُغ.ىحؼ را در جیيارُای ىعحهف اؿحفاده از کّنحیّاجّر ةَ مّرت اٌفؼادی و جؼکیتی ٌكان ىیؿاٌحی
 

 در استفادٌ از كًلتیًاتًرَاي مختلف ي تیمارَاي ضاَذ عمق  مقایسٍ میاوگیه -4ل جذي

 جیيار
 عيق ىحّؿط عيهیات

 ىحؼ()ؿاٌحی

 c2/7 قكوُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 c3/7 قكوغهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 a 8/11 قكوغازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 bc76/7 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 abc10 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 abc9/8 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 abc8/8 ُكحوو ُالنی ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ  کّنحیّاجّر

 c7 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 ab6/10 ُكحوُفحَ  غازیپٍسَ وقكو غازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 d 0 ُای ُؼز کٍحؼل جيام فنم عهف

 d 0 ُای ُؼز عغم کٍحؼل عهف

 .%(5)داٌکً  ةاقٍغ دار ٌيی اظحالف ىعٍیُـحٍغ دارای  صؼف ىكحؼكکَ دارای ی یُا ىیاٌگیً

 

ُا ةوَ وؿویهَ قّد ةیكحؼیً ىیؽان عيق ایساد قغه در زّیُياٌعّر کَ در زغول فّق ىكاُغه ىی

داری ةوا غازی ةا ایً کَ جفاوت ىعٍویدو ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر پٍسَغازی ةّده اؿث. کّنحیّاجّر پٍسَ

ؿوث )زوغول حیّاجّر در ُفحَ قكو ٌغارد، ونی عيق کيحؼی را ایساد ٌيّده اناؿحفاده از ایً کّ ریك ةا

از ُا در ظاك رةط داد. ةا جّزَ ةَ ایً کَ پؾ از اؿحفاده َجّان ةَ ٌفّي کيحؼ جیغ (. دنیم ایً اىؼ را ىی4

دنیم گؼىای ُّا ظاك ؿوهَ ةـوحَ  مّرت گؼفث و ُيچٍیً ةَ َآةیاری ىؽرع ،ُفحَ قكو ّنحیّاجّر درک

ای از کّنحیّاجوّر ُالنوی الیوَةّد، پؾ از اؿحفاده ایً ٌّع کّنحیّاجّر، اٌغکی عيق ظاك کواُف یافوث. 

انتحَ در ىّرد یاةغ. آورد و عيالً عيق ظاك جا ؿعش پكحَ کاُف ىیىی ظاك را ةؼیغه و از کف زّی ةاال

ُفحَ ُكحو(، عيق ظاك را اٌغکی ةیكحؼ ٌيّده اؿث. چؼا کَ ایً ٌّع کّنحیّاجّر، اؿحفاده ةؼای ةار دوم )
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در اؿحفاده ةؼای ةار اول ظاك ةاال آىغه، ونی اؿحفاده ىسغد از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ ُكوحو، ةاعوخ 

ةٍاةؼایً ىی  ؿـث قغن ظاك زیؼیً و ٌكـث ظاك و افؽایف عيق در ىّرد ایً کّنحیّاجّر قغه اؿث.

ةاعوخ ُوای ُوؼز، ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی عالوه ةؼ کٍحؼل ةیكحؼ عهوفجّان ٌحیسَ گؼفث کَ دو 

کّنحیّاجّر غهحان ٌیوؽ فلوط در  کٍغ.افؽایف عيق ظاك زّی قغه و عيهیات آةیاری ةعغی را جـِیم ىی

قّد کَ ىلغاری ظاك در زای ظوّد ىی ُا ظؼاش ىضغودی در ؿعش ظاك ةَ وزّد آورده و ةاعخزّی

در ارجتاط ةا ٌّع کّنحیّاجوّر  اٌساىغ.ایً اىؼ ٌیؽ ةَ کو قغن عيق ظاك جا ؿعش پكحَ ىیزاةسا قّد کَ 

غوازی چوَ ةوَ پٍسوَ ُای ُؼز، ةایغ گفوث کوَ کّنحیّاجوّر ةا کٍحؼل عهفو عيق ایساد قغه و راةعَ آن 

 مّرت اٌفؼادی و چَ در جؼکیب ةا کّنحیّاجّر ُالنی و غهحوان، ةوا عيوق زیوادجؼی کوَ ٌـوتث ةوَ ؿوایؼ

ُای ُؼز در جِّیَ و زاةسوایی ظواك ٌیوؽ ىوّدؼ اؿوث. کٍغ، عالوه ةؼ کٍحؼل عهفکّنحیّاجّرُا ایساد ىی

ی ىّدؼجؼ عيوم کوؼده اؿوث؛ ونوی ُای ُؼز ةَ مّرت اٌفؼادی و جؼکیتعهف کّنحیّاجّر ُالنی در کٍحؼل

  ظّر کَ گفحَ قغ، ایً کّنحیّاجّر در زاةسایی ظاك ىّدؼ ٌیـث. ُيان

 

 ي اجساء عملکرد محصًل رسی عملکردبر

ىیاٌگیً عيهکؼد ىضنّل را در جیيارُای ىعحهف در ؿعش اصحيال  5زغول : بررسی عملکرد محصًل 

 % ٌكان ىی دُغ.5
 

 ل در تیمارَاي مختلفمقایسٍ میاوگیه عملکرد محصً -5 جذيل

 جیيار
 عيهکؼد

 (کیهّگؼم ةؼ ُکحار)

 cd1683 قكوُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 f 992 قكوغهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 e 1455 قكوغازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 f 1125 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 cde1647 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 de1479 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 b1934 ُكحوو ُالنی ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ  کّنحیّاجّر

 c1699 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 de1478 ُكحوُفحَ  غازیوپٍسَقكو غازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 a 2150 ُای ُؼز کٍحؼل جيام فنم عهف

 g 183 ُای ُؼز عغم کٍحؼل عهف

 .%(5)داٌکً  ةاقٍغ دار ٌيی ىعٍیاظحالف ُـحٍغ دارای  صؼف ىكحؼكکَ دارای ی یُا ىیاٌگیً
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قّد ةیكحؼیً ىیؽان عيهکؼد ىؼةّط ةَ جیيوار کٍحوؼل جيوام ُياٌعّر کَ از ٌحایر زغول ىكاُغه ىی

داری را ةوا جيوام ةاقوغ. ایوً جیيوار اظوحالف ىعٍویُکحار ىوی ةؼکیهّگؼم  2150ُای ُؼز ةا عهف فنم

ُای ُؼز، دكث کٍحوؼل و ر کٍحؼل جيام فنم عهفدر جیيا دُغ.جیيارُای اؿحفاده از کّنحیّاجّر ٌكان ىی

ةَ دنیم عغم ةَ ُوو ریعحگوی زیواد ظواك و جؼ ةّده ُا دكیقُای ُؼز از جيام روشکً کؼدن عهفریكَ

قّد. ةٍاةؼایً ةیكحؼیً عيهکوؼد ىیُای ُؼز در ركاةث ةا ىضنّل امهی ىغهّب و عهفرظّةث ٌیؽ صفغ 

زىیٍوی و ؿیب ؿایؼ جضلیلات در ىّرد ىضنّالجی ىذم چغٍغركٍغ،قّد. ٌحایر در ایً جیيار ىكاُغه ىی

 ُوای کؼد در جیيار کٍحؼل جيوام فنوم عهوفقیؼیً در ارجتاط ةا ةیكحؼیً عيهىضنّالت ةاغی ىذم نیيّ

؛ 2008ٌیوا و ُيکواران، ؛ افضوهی2011کٍغ )راقغ ىضنم و ُيکواران، ُؼز ٌیؽ، ایً ىّضّع را جاییغ ىی

 .(2010فحضی و ُيکاران،

در ةیً جیيارُای اؿحفاده از کّنحیّاجّر ةیكحؼیً ىیؽان عيهکؼد ىضنوّل ىؼةوّط ةوَ جیيوار دو ةوار 

ةاقوغ. ُکحار ىوی ةؼکیهّگؼم  1934ُای قكو و ُكحو و ةَ ىیؽان اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحَ

ُوای ایوً جیغوَُای ُؼز در ایً جیيار ٌیؽ زیاد ةّده و ةا جّزوَ ةوَ ایوً کوَ ظواك جّؿوط کٍحؼل عهف

جّاٌغ عيهکوؼد ةواالی ایوً کَ ىی قّد، جتعیؼ و کاُف رظّةث ٌیؽ پاییً اؿثجّر ةؼگؼداٌغه ٌيیاکّنحیّ

ُای قكوو جیيار دو ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان در ُفحَجیيار را ٌـتث ةَ ةلیَ جیيارُا جّزیَ کٍغ. 

% ةوا جیيارُوای 5ی را در ؿعش اصحيوال دارىعٍی ُکحار اظحالف ةؼکیهّگؼم ىضنّل  1699و ُكحو ةا 

غوازی در یك ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنی در ُفحوَ قكوو و اؿوحفاده از کّنحیّاجوّر ُالنوی و پٍسوَ

در ایً ىّرد دُغ. ُکحار ٌكان ٌيی ةؼکیهّگؼم وش  1647و  1683جؼجیب ةا  ُای قكو و ُكحو ةَ ُفحَ

دو ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان جفاوت ىعٍی داری ةا اؿوحفاده  دو ٌکحَ صائؽ اُيیث اؿث. اول ایً کَ

جؼجیب در  نوی و پٍسوَ غوازی ةوَاز یك ةار کّنحیّاجّر ُالنی ٌغارد. داٌیوا اؿوحفاده از کّنحیّاجّرُوای ُال

ُای ُوؼز، ةوَ دنیوم ةوَ ُوو زدن ظواك جّؿوط ةا وزّد کٍحؼل ىٍاؿب عهف ،ُای قكو و ُكحو ُفحَ

 5ةوا جّزوَ ةوَ زوغول و کاُف ىیؽان رظّةث، ةاعخ کاُف عيهکوؼد قوغه اؿوث. غازی گاوآًُ پٍسَ

ُکحوار  ةوؼکیهوّگؼم ىضنوّل  1478و  1479 ،1647 ،1683جؼجیوب ةوا  ةَ ،T9و  T1، T5، T6جیيارُای 

ایً اؿث کَ ةَ زوؽ جیيوار اول ٌکحَ ىِو دٍُغ. % ةا یکغیگؼ ٌكان ٌيی5داری را در ؿعش اظحالف ىعٍی

غوازی ةوا ظامویث ُوا از کّنحیّاجوّر پٍسوَُالنی اؿحفاده قغه اؿث، ةلیَ جیيارُا در آنکَ کّنحیّاجّر 

 غوازیکاُف رظّةث ظاك اؿحفاده قغه اؿث. قواُغ ایوً ىوغعا، دو ةوار اؿوحفاده از کّنحیّاجوّر پٍسوَ

صحی در  ةاقغ کَ کيحؼیً ىیؽان ىضنّل را در ةیً جیيارُای يکؼ قغه ةَ ظّد اظحناص داده اؿث. ىی

ُو ةا وزّد عيهکؼد ضعیف کّنحیّاجّر غهحان (، T6) کّنحیّاجّر غهحان و پٍسَ غازیجیيار اؿحفاده از  ىّرد

در ٌِایوث در غازی در کاُف رظّةث ظاك ىكِّد اؿث. ُای پٍسَُای ُؼز، ٌلف جیغَدر کٍحؼل عهف

ُکحوار و  ةوؼکیهّگؼم  992و  1125جؼجیب ةا  ةَ T2و  T4دو جیيار  ،ىیان جیيارُای اؿحفاده از کّنحیّاجّر
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جوّان ةوَ ٌلوف ىویا ر T4کوَ افوؽایف عيهکوؼد در جیيوار  دار ةا یکغیگؼ كوؼار دارٌوغعغم اظحالف ىعٍی

. کيحؼیً ىیؽان عيهکؼد و صفغ رظّةث ظاك ىؼجتط داٌـث کّنحیّاجّر ُالنی در کٍحؼل عهف ُای ُؼز

 ةاقغ.ُکحار ىی ةؼکیهّگؼم  4/183ُای ُؼز و ةَ ىیؽان ىضنّل ىؼةّط ةَ عغم کٍحؼل جيام فنم عهف

ةا جّزَ ةَ ىیؽان عيهکؼد ىضنّل در جیيارُای ىعحهف ٌکاجی چٍغ كاةم جاىم اؿث. ٌعـث آن کوَ 

ُای ُؼز روی ُا را کٍحؼل ٌيّده و عهفُای ُؼز درون زّیفلط عهف ،کّنحیّاجّرُای رایر ةا ُؼ کارایی

امهی ةاكی ظّاٍُغ ىاٌغ. ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ىٍعلوَ داراب ةعوغ از ُا در ركاةث ةا ىضنّل پكحَ

کف جؼیفهّرانیً فلط كتم از کكث ىّرد اؿوحفاده كوؼار قّد و عهفکف اؿحفاده ٌيیکاقث پٍتَ از عهف

ُوای قكوو جوا ُكوحو ةوّده و ُيچٍویً ُفحَ ُای ُؼز پٍتٌَیؽ دوره ةضؼاٌی ىتارزه ةا عهف و ؛گیؼدىی

ةٍاةؼایً در ىوّرد ىضنوّل  ،ةاقغُای ُؼز ىؤدؼ ىیجؼیفهّرانیً جا ُفحَ چِارم در کٍحؼل عهف کفعهف

ُوای ُوؼز روی ُای ىتوارزه زِوث کٍحوؼل عهوفپٍتَ ةایـحی ةا جغییؼاجی در کّنحیّاجّرُا و ؿایؼ روش

 ُا در دوره ةضؼاٌی راه صم ىٍاؿتی در ٌرؼ گؼفث.پكحَ

ةوا جّزوَ  ،غازی و غهحان(پٍسَ ،کّنحیّاجّرُای رایر ىّرد اؿحفاده )ُالنیدر ىّرد کارایی اؿحفاده از 

غازی دو ةار یا صغاكم یوك ةوار جیيارُایی کَ کّنحیّاجّر پٍسَ ،ُای عيهکؼد ىضنّلةَ ىلایـَ ىیاٌگیً

عيهکؼد کيحؼی را ٌـتث ةَ جیيارُای اؿحفاده مؼف از کّنحیّاجّرُوای ُالنوی و  ،ُا اؿحفاده قغهدر آن

ُای ُؼز و غازی کارایی ىٍاؿتی در کٍحؼل عهفان ٌكان ىی دٍُغ. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ کّنحیّاجّر پٍسَغهح

از دؿوث دادن رظّةوث جّؿوط ایوً  ،ونی ةا جّزَ ةَ زیوؼ و رو کوؼدن ظواك ،ظاك دُی پای ةّجَ دارد

داده و ظواك را ُای ُؼز را ةَ ظّةی اٌسوام کٍحؼل عهف ،کّنحیّاجّر صائؽ اُيیث اؿث. کّنیحّاجّر ُالنی

ىیوؽان عيهکوؼد ىضنوّل در  ،قّدُای عيهکؼد ىكاُغه ىیٌيایغ و ُياٌعّر کَ از ىلایـَزیؼ و رو ٌيی

جیيارُای اؿحفاده مؼف از کّنحیّاجّر ُالنی ةاالجؼ از ؿایؼ جیيارُا كؼار گؼفحَ اؿث. ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةوَ 

ظاك دُی پوای ةّجوَ و ...  ،ُای ُؼزعهف کٍحؼل ،ایً ىّضّع کَ عّاىم ىعحهفی از زيهَ ىیؽان رظّةث

در ةَ ظنوّص  ،ونی جادیؼ صفغ رظّةث ظاك ٌـتث ةَ ؿایؼ عّاىم ،دؼ ىی ةاقٍغّدر افؽایف عيهکؼد ى

 ةاقغ.ىٍاظق گؼم كاةم جّزَ ىی

ٌفؼادی و جؼکیتی و ىلایـَ آن ةوا اجادیؼ اؿحفاده از کّنحیّاجّر ةَ مّرت : بررسی اجساء عملکرد محصًل

ُای ُوؼز در فنوم رقوغ ةوؼ ازوؽاء ُای ُؼز و عغم کٍحؼل عهفقاُغ کٍحؼل جيام فنم عهفجیيارُای 

 ٌكان داده قغه اؿث. 6جعغاد غّزه در ةّجَ و وزن غّزه در زغول  ،عيهکؼد گیاه پٍتَ قاىم ارجفاع ةّجَ
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تًر ي تیمارَااي  مقایسٍ میاوگیه اجساء عملکرد محصًل پىبٍ در تیمارَاي مختلف استفادٌ از كًلتیًا -6 جذيل

 ضاَذ

                                                                  

 جیيار

 ارجفاع ةّجَ

 (ىحؼؿاٌحی)

وزن غّزه 

 )گؼم (

 جعغاد غّزه در ةّجَ

 a 62/85 ab03/6 ab26/13 قكوُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 a 78/81 bc52/5 ab86/12 قكوغهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 a 33/86 bc65/5 ab74/13 قكوغازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 a 31/76 bc75/5 ab71/12 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 a 02/81 bc78/5 ab91/11 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو ُالنی ُفحَ کّنحیّاجّر 

 a 06/80 ab02/6 ab24/12 ُكحوغازی ُفحَ پٍسَ وقكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 a 28/84 bc61/5 a 79/14 ُكحوو ُالنی ُفحَ قكو ُالنی ُفحَ  کّنحیّاجّر

 a 84/88 ab99/5 ab56/11 ُكحوو غهحان ُفحَ قكو غهحان ُفحَ کّنحیّاجّر 

 a 01/85 ab93/5 ab13/14 ُكحوُفحَ  غازیوپٍسَقكو غازی ُفحَ پٍسَکّنحیّاجّر 

 a 00/85 a 58/6 a 74/14 ُای ُؼز کٍحؼل جيام فنم عهف

 a 41/78 c03/5 b93/8 ُای ُؼز عغم کٍحؼل عهف

 .%(5)داٌکً  ةاقٍغ دار ٌيی اظحالف ىعٍیُـحٍغ دارای  صؼف ىكحؼكکَ دارای ی یُا ىیاٌگیً

 

ةیً جیيارُای اؿحفاده از کّنحیّاجوّر و جیيارُوای  ،دُغ کَ از ٌرؼ ارجفاع ةّجَةؼرؿی ٌحایر ٌكان ىی

کوَ در جیيوار قواُغ در  دُغ ةوا ایوًگؼدد. ایً ىّضّع ٌكان ىیداری ىكاُغه ٌيیقاُغ اظحالف ىعٍی

ُای ُؼز ىتارزه قغه اؿث ونی جفاوجی ةا اؿحفاده از کّنحیّاجّر در عيهیوات داقوث در عهف ظّل فنم ةا

جّان ٌحیسَ گؼفث کَ موفات ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ دؿث آىغه، ىیگؼدد. ارجتاط ةا رقغ گیاه ىكاُغه ٌيی

رویكی گیاه کيحؼ جضث جادیؼ عيهیات داقث ةا کّنحیّاجّر اؿث. چّن عيهیات داقوث ةوا کّنحیّاجوّر در 

ةٍیوَ و اؿوحلؼار ظوّد را صفوغ کوؼده  کَ گیاه در آن زىان جلؼیتاً ،ُفحَ ُای قكو و ُكحو اٌسام قغه

 ،یك ةار وزیًکف جؼیفهّرانیً جا ُفحَ چِارم و ىعادل ُيچٍیً ظتق جضلیلات اٌسام قغه، عهف اؿث.

 رقغ ظّد را ةَ ظّةی اٌسام دُوغ ،ُای ُؼزعهف قّد گیاه در ركاةث ةاىّدؼ اؿث کَ ُيیً اىؼ ةاعخ ىی

 (.2000ؿهیيی،  فؼیغون پّر و؛ 2010آئیً و ُيکاران، ةَ)

گوؼم جعهوق دارد.  58/6ُای ُؼز ةا از ٌرؼ وزن غّزه ةیكحؼیً ىیؽان ةَ جیيار کٍحؼل جيام فنم عهف

غهحوان در  ،داری را ةا چِار جیيار اؿحفاده از کّنحیّاجّر ُالنوی در ُفحوَ قكوواظحالف ىعٍی ایً جیيار

ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر غهحان در ُفحوَ قكوو و ُكوحو و  دو ،غازی در ُفحَ ُكحوُفحَ قكو و پٍسَ

 93/5و  99/5 ،02/6 ،03/6غازی در ُفحَ قكو و ُكحو ةَ جؼجیب ةوا دو ةار اؿحفاده از کّنحیّاجّر پٍسَ

دُغ. ةیً جیيارُای اؿحفاده از اٌّاع ىعحهف کّنحیّاجّر ةنّرت اٌفؼادی در ُفحوَ قكوو و یوا ٌكان ٌيی
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ُوا ىلایـوَ ىیواٌگیً % وزّد ٌغارد.5داری در ؿعش ُای قكو و ُكحو اظحالف ىعٍیجؼکیتی در ُفحَ

ةویً جیيوار قواُغ  ،%5ر ؿوعش داری دُيچٍیً ٌكان داد کَ از ٌرؼ جعغاد غّزه در ةّجَ اظحالف ىعٍوی

ُای ُؼز و جيام جیيارُای اؿحفاده از کّنحیّاجوّر وزوّد ٌوغارد. ةیكوحؼیً جعوغاد جيام فنم کٍحؼل عهف

و  غوّزه در ةّجوَ 79/14ةار اؿحفاده از کّنیحّاجّر ُالنی در ُفحَ قكوو و ُكوحو ةوا  غّزه ىؼةّط ةَ دو

 غوّزه در ةّجوَ 93/8ُای ُؼز در ظوّل فنوم رقوغ ةوا کيحؼیً جعغاد غّزه ىؼةّط ةَ عغم کٍحؼل عهف

دار در ىعٍی گؼدد و ؿایؼ جیيارُا ةغون اظحالفدار ىكاُغه ىیةاقغ. ةیً ایً دو جیيار اظحالف ىعٍی ىی

ةا جّزَ ةَ عغم اظحالف ىعٍی دار ةیً مفات اٌغازه گیؼی قوغه  یك کالس ةیً ایً دو جیيار كؼار دارٌغ.

ةا دو جیيار کٍحؼل عهف ُای ُوؼز و عوغم کٍحوؼل عهوف ُوای ُوؼز، ىؽایوای رویكی و زایكی و ىلایـَ 

ُای ُؼز و ... کَ ُؼ کغام اؿحفاده از کّنحیّاجّرُا ٌریؼ ظاك دُی پای ةّجَ، صفغ رظّةث و وزیً عهف

 ةَ ظّر اٌفؼادی و یا زيعی جّؿط ایً ادوات اٌسام ىی قٌّغ، ىضؼز ىی قّد.
    

 يوتیجٍ گیر

ُای ُؼز دارٌوغ. غازی ةیكحؼیً کارایی را در دفع عهفةیً کّنحیّاجّرُا، کّنحیّاجّر ُالنی و پٍسَدر  -1

-گیؼد. ةٍاةؼایً یکی از دو ٌّع جیغَ ُالنی یا پٍسوَکّنحیّاجّر غهحان از ایً ٌرؼ در رجتَ آظؼ كؼار ىی

 ُای ُؼز ىغ ٌرؼ كؼار گیؼد.غازی در ىتارزه ةا عهف

گیوؼی قوغه در رجتوَ آظوؼ كوؼار دارد و کّنحیّاجّر غهحان از ٌرؼ پاراىحؼُای اٌوغازهةا جّزَ ةَ ایٍکَ   -2

 جٍریيات آن ٌیؽ ىكکم اؿث، اؿحفاده از ایً کّنحیّاجّر كاةم جّمیَ ٌیـث.

ُوای رظوّةحی ةَ عهث کيتّد آب و جٍف ،ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ىٍاظق گؼم از زيهَ قِؼؿحان داراب -3

ةاقغ، کّنحیّاجّر ُالنی ةَ عٍّان کّنحیّاجّر ىّدؼ در اؿحفاده از اُيیث ىیصفغ رظّةث ظاك دارای 

 قّد. ایً دؿحگاه جّمیَ ىی

اؿحفاده از دو ةار کّنحیّاجّر  ،گیؼی قغه و ىـایم اكهیيیةا جّزَ ةَ در ٌرؼ گؼفحً پاراىحؼُای اٌغازه -4

 ةاقغ. ُالنی در ُفحَ قكو و ُكحو كاةم جّمیَ ىی
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