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  مقدمه: اول بخش

 ميت و ضرورت اه

این محصول  برداشت و کاشت، داشتهای هرز این مهمانان ناخوانده مزارع پنبه یکی از عوامل محدود کننده علف

 دریافت بیشتر در رقابت برای طرق مختلف وه این گیاهان ب. می باشنداستراتژیک در اغلب مناطق پنبه کاری کشورمان 

 پنبه  باعث خسارت در مزارع و مزاحمت در عملیات برداشت موثر در رشدعوامل  سایر مکان و، نور، مواد غذایی ،آب

نسبت به محصوالت کشاورزی  بیشتری قدرت از آب و غذایی مواد جذب در هرز هایعلف ،کمی نظر شوند. ازمی

وش  های هرز بااختالط علف نیز . از نظر کیفیمی شوند محصول پنبه در رشد توقف و کاهش موجب و بوده برخوردار

 ها وبیماری توان به گسترش آفات وهای هرز میعلف اثرات منفیاز دیگر  می شود.وش نامرغوب شدن تولیدی باعث 

و  اهمیت مطالب فوق، به توجه با. نمود اشاره  در خاک یا آللوپاتیک های هرزافزایش ترشح مواد ضد رشد از ریشه علف

  شود.می وشنر پنبه  مزارع در هرز هایعلف با مبارزهلزوم 

 

  هاي شناساييروش

 ریزوم ، ریشه وساقه ،بذر، برگو شکل شناسی  یبراساس مشخصات فیزیک هرز های علفبذور کلیدهای شناسایی

نیاز به کشت و بررسی اندام های رویشی گیاه  علفهای هرز برای شناسایی دقیق تر بذور در برخی مواقعتدوین شده و آنها 

  باشد.

 

  نحوه خسارت
پنبه رقابت می کنند و به طرق گیاه آب، موادغذایی، نور، مکان و سایر عوامل رشدی با کسب های هرز برای لفع

 کیفیت  محصول اثر می گذارند که مهمترین اثرات آنها عبارتند از: وکمیت مختلف بر 

 کاهش کمی محصول -

 کاهش کیفیت الیاف پنبه -

 ناخالص و نامرغوب شدن بذر -

 ولیدافزایش هزینه های ت -

 فت آن.رو هدر  کاهش راندمان آبیاری -

 .و خاک از دسترس گیاه پنبه امالح معدنی بخصوص فسفر، پتاس، ازت توسط علفهای هرزخروج  -

 . خسارتزامیزبان یا پناهگاه عوامل  -

 .گیاهان زراعی خاصیت آللوپاتی برای -

 

  بخش دوم: مديريت
  كنترل زراعي و بهداشت گياهي

از  حدف علف های هرز قبلهرز،  های علف بوجاری شده و عاری از بذر استفاده از بذور) رانهیشگیاقدامات پ  -

شده و  ریتخم ده،یپوس یآل یاستفاده از کودها ،یو خارج یداخل نهیاصول قرنط تی، رعارفتن یا گلدهیبه گل 

 . ...( آلوده و ریغ
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 آب مزرعه. خیغرقاب و  -

 .یو تناوب زراع شیآ -

  .کشت برای بستر مناسب هیتهآماده سازی و  -

 .ناسب و توصیه شدهو تراکم کاشت م خیتار رعایت -

  .و کنترل علف های هرز نیوج - 

 و شهیر تهویههرز،  یعلف ها تیریپنبه که عالوه بر مد یها فیرد نیب روواتیکولت اتوان ب یم یدر کنترل زراع

 .یابد یمنیز بهبود پنبه  یبوته ها یشیرشد رو

 
  ک و غير شيمياييكنترل بيولوژي

های ها و ویروسها، باکتری غاز برای کنترل قیاق و پنجه مرغی و استفاده از قارچاز جمله  نپرندگااستفاده از 

  .های هرزعلف برای مدیریت )بسیار کنترل شده و ایزوله(گیاهی زای یبیمار

 

 كنترل شيميايي 
 خاك كاربرد )پيش رويشي( علف كش هايالف( 

ثبت  تریفلورالین )ترفالن( و اتان فلورالین )سوالنان(ات در کشور و برای محصول پنبه دو علف کش از این ترکیب

  گردیده است.

  (تريفلورالين و اتال فلورالين(يتروآنيلين ها )نتريفلورالين )دي -

از  ترکیب 14 ردر حال حاضبه عنوان علفکش گزارش شده و  1960ها برای اولین بار در سال  نیتروآنیلیندی 6و  2

ثبت گردیده است در ( % EC 48تریفلورالین که در ایران با نام تجاری ترفالن ) این خانواده علفکش شناخته شده است.

علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ یکساله به صورت قبل از رویش استفاده می از  بسیاریبرای کنترل مزارع پنبه 

 شود. 

  نحوه تاثير

از ریشه چه یا هیپوکتیل جذب شده و منتج به کاهش طول ساقه و تورم و  ، ترکیب علف کشولپهدر گیاهان حساس د

  .روداز بین می و باالخره گیاه حساس شده شکنندگی ساقه هیپوکتیل و بروز رنگ سبز تیره

شد اما باصورت گاز در خاک می هجذب این سموم از طریق ریشه چه بصورت انتقال محلول در آب یا خاک و یا ب

  گیرد.صورت میمقدار از ریشه به انتهای گیاه بسیار کم و در حداقل آن انتقال 

  هامكانيسم اثر سموم دي نيتروآنيلين

ه اما از جوانه زنی های هرز از سطح خاک گردیدهای اولیه علفتریفلورالین معموالً مانع خروج و رویش جوانه

 باشد.وانه های اولیه میظهور جساقه و ساقه چه از دانه و ظهور مرحله  کند و در نتیجه تأثیر آن بینجلوگیری نمی

ها ایتر از دولپهها سمیآن برای تک لپه هخانواد سایر ترکیبات هم تریفلورالین و ،غیر از چند مورد استثناء طور کلیه ب

  می باشد.
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 ( EC%  3/33فلورالين ) لاتا و  (EC %48عفلكش تريفلورالين ) كاربرد هاي روش

شدت از رشد ه و ب دنگیرهای هرز در حال جوانه زدن در خاک مورد استفاده قرار میبرای کنترل علف هااین علفکش

بسیار کم بوده و در  تاثیر آنها های هوایی تأثیری نداشته و یاند و روی اندامنکو نمو ریشه گیاهان حساس جلوگیری می

تاثیر برگ نیز های هرز پهنتعدادی از علفعلیه ها مؤثر بوده و موم روی اکثر گرامینهد. این سنیابداخل گیاه انتقال نمی

  دارد.
 

 م هنگام استفاده از اين تركيبات نكات مه

 تهیه زمین و بستر کاشت باید به نحو مطلوبی آماده شود و برای اراضی که دارای  هاجهت استفاده از این علفکش

 حتما خاک دهد(.ها را بشدت کاهش میشود. )خشکه کاری اثر این علفکش کلوخه هستند سمپاشی توصیه نمی

 .باشد مرطوب بایستی

 و کالیبره شده و همزمان با آن  (سمپاش بوم دار پشت تراکتوری و چرخ باریک)  سمپاش مورد استفاده باید مناسب

 علفکش ،نشود تحت تأثیر نوروسیله اختالط سم با خاک آماده باشد، اگر عمل اختالط با خاک به سرعت انجام 

 تجزیه شده و تأثیر الزم را نخواهند داشت.

  ساعت بعد از کاربرد با خاک  2-3این علفکش ها را باید قبل از کاشت روی خاک پاشید و بالفاصله یا حداکثر

 .متر صورت پذیردسانتی 5 -10و عمل اختالط سم با خاک در عمق  شدهمخلوط 

  روز باشد 15تواند یک تا فاصله سمپاشی تا کاشت می. 

   ماه تا یکسال در مقادیر توصیه شده، باقیمانده سم در خاک وجود داشته و باید از کاشت  6در شرایط مختلف

 در این فاصله زمانی خودداری نمود.محصوالت حساس 

  مواد آلی  ی دارایهاکلوئیدهای خاک و مواد آلی زیاد بوده لذا در خاکتوسط  تریفلورالینخاصیت جذب سطحی

در هکتار از  لیتر 3تا  های با درصد مواد آلی باالطوریکه در خاکه باید مقادیر زیادتری علفکش مصرف شود ب زیاد

قابل توصیه  ،باشد %10هایی که مواد آلی آنها باالی قابل توصیه بوده و در خاک( تریفلورالینترفالن )فرم تجاری سم 

 درصد می باشد.( 5/1الی  6/0زراعی کشور  )متوسط مواد آلی خاک های باشد.نمی

 به نوع خاک و مواد آلی آن متفاوت است. بسته میزان مصرف علفکش 

 شودمی توصیه در هکتار لیتر 300ا هکش علف کلیهمصرفی برای  آب قدارم.  

 
 میزان مصرف علف کش ها در مزارع پنبه با توجه به نوع خاک -1جدول شماره 

 نوع خاك
  ثرهميزان ماده مؤ

 ر(كيلوگرم در هكتا)

 )ليتر( ميزان ماده تجارتي

48% EC 

 1 5/0 شنی وسبک

 5/1 75/0 شنی رسی )متوسط( -2

 5/2 2 رسی )سنگین( -3
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 پس رويشي  هاي ب( علفكش

های هرز دارای بیشترین برگی گیاه پنبه و در زمانی که علف 7پس رویشی در مرحله   ها به صورتاین نوع علف کش

 شوند. ارا می باشند، مصرف مید و تاج پوشش رویش

 
 فهرست علف کش های مجاز کشور برای کنترل علف های هرز مزارع پنبه  -2جدول شماره

 

  نكات حائز اهميت

  پشت در هزار( سمپاش 2گرم در هکتار به همراه مویان )سیتوگیت  15   -%   75تری فلوکسی سولفورون سدیم 

  شود.ی سمپاشی توصیه میمحلول سم در هکتار لیتر 300بار و  2با فشار   تراکتوری

  لیتر در هکتار توصیه می شود. 3کوئیزالوفوپ پی تفوریل با دز 

  رطوبت مناسب خاک فوق کش برای تأثیر بهتر علف .کیلوگرم در هکتاراستفاده می شود 1-2پرومترین با دز ،

سانتی متر برسد،  5ان به های هرز جوضروری است. برای کسب بهترین نتایج، سمپاشی را تا زمانی که ارتفاع علف 

 .انجام دهید

  : های برگی علف پنج  تادو لیتر در هکتار به صورت پس رویشی و در مرحله  5/1 تا 1مقدار مصرفپروپاکوئیزافوپ

برگ و یا های هرز پهنعلف شودعلفکش کم میاین عملکرد در شرایط هوای سرد  شود.توصیه می هرز باریک برگ

  .کش جوانه بزنند، کنترل نخواهند شدز کاربرد این علفهر علف هرزی که بعد ا

 زمان مصرف مصرف )در هكتار(    فرموالسيون سموم توصيه شده  رديف

 لیتر EC 48% 3– 2  تری فلورالین 1
ساعت قبل از کشت با خاک مخلوط  3-2

 می شود.

 ساعت قبل از کشت مخلوط با خاک 2-3 لیتر EC 33/3% 3-2  اتان فلورالین  2

3 
تری فلوکسی سولفورون 

 WG %75 سدیم
گرم در هکتار +  15

 مویان

های هرز دارای رویش جهت کنترل  علف
 و تاج پوشش زیاد، بیشتر کاربرد دارد. 

 پس رویشی

 WP %80 دیورون 4
کیلوگرم در  3-5/1

 هکتار
   برگی8- 5در مرحله  پس رویشی 

 DF %88 پرومترین+فلومتورون 5
کیلوگرم در  9/2-3/2

 هکتار
 پس از کاشت پنبه و قبل از سبز شدن

 پس از کاشت پنبه و قبل از سبز شدن کیلوگرم در هکتار WP %80 2-1 پرومترین 6

 لیتر   EC 25% 3  دینیترامین 8
 قبل از رویش علف های هرز

 )پیش رویشی(

  لیتر   EC 10% 5/1-1  پروپاکوئیزافوپ 9

 پیش رویشی لیتر   EC 4% 3  کوئیزالوفوپ پی تفوریل 10
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  :باید های هرز توصیه می شودکیلوگرم در هکتار قبل از رویش علف  3تا  5/1 استفاده از این سم به مقداردیورون .

خاک باید مرطوب باشد و یا کمی بعد از سمپاشی بارش  ،برای کسب بهترین نتیجه هنگام سمپاشیتوجه داشت که 

. هایی با محتوای مواد آلی زیاد و یا دارای بافت سنگین کاهش می یابد ران اتفاق بیافتد. ماندگاری این سم در خاکبا

 .ای از علف های هرز می شودموجب از بین رفتن طیف گسترده در گیاه سیستمیکبصورت این علف کش 

  :بت مناسب جهت تاثیر این علفکش ضروری کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. رطو 3/2-9/2پرومترین+فلومتورون

 است. جذب از طریق ریشه و برگ صورت می گیرد.

 
   روی علف های هرز مرسوم در مزارع پنبه تاثیر علف کش ها -3جدول 

 علفهايي كه كنترل مي شوند اسامي علفهاي هرز

 اتال فلورالين تريفلورالين التين فارسي
تري فلوكسي 

 سولفورون

 + - - Abutilon theophrasti گاوپنبه

یهند فایآکال  Acalypha  indica +   

زاریا علف نی بوریا  Agrostis spp. +   

 گزنه سفید )خرپیچک(

 پای شیر
Alchemilla spp. - + - 

 و Alhagi persarum خارشتر
A. pseudalhagi 

- - + 

  + + Alopecurus agrestis دم روباهی

  + + Alopecurus myosuroides دم روباهی

 + + + .Amaranthus spp تاج خروس

دهیخم یعلف باد  Apera  spica - venti + +  

   + Atriplex patula علف شور

  + + .Avena spp یوالف

   + .Brachiaria spp چیک واش

یا  پشمکیبروموس یا علف 

 علف بام
Bromus secalinus +   

بروموس یا علف پشمکی یا  

 علف بام
Bromus tectorum +   

تشی  چمن   Cenchrus spp. +   

تره یا سلمک سلمه  Chenopodium spp. - + + 

ازرق    Chrozophora sp.    

  - + Convolvulus arvensis پیچک
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یا علف اسب  خرعلف  

 کانادایی
Conyza canadensis - - + 

 + - - Cyperus rotundus اویارسالم

   + Dactyloctenium aegyptium علف پنجه ای مصری

 + - - Datura stramonium تاتور

، علف انگشتی، کالغی  پنبه

 نجیل
Digitaria spp. + +  

  + + Dinebra retroflexa شانه چمن

  + + Echinochloa colonum دونه سرخه

 + + + Echinochloa crus – galli سوروف

چبل -علف غاز  Eleusine indica +   

 + - - .Euphorbia sp فرفیون

شل دونه  -علف عشق   Eragrostis cilianensis +   

 - + - .Festuca spp علف بره

  - + Fumaria officinalis شاه تره

   + Galeopsis ladanum کله گربه

   + Galium aparine بی تی راخ

پرست آفتاب  Helitropiumm sudanicum + -  

 Ischaemum afrum +   

 + - + Kochia scoparia جارو

    .Lamium spp گزنه

   + .Leptochloa spp لپتوکلفوا

  + + Lolium multiflorum چچم

  + + Lolium temulentum چچم

   + Mollugo verticillata علف فرشی

   + Panicum capillare ارزن

   + Panicum dichotomiflorum ارزن پاییزه

 Panicum texanum +  + 

  + + Papaver rhoeas شقایق

 +  + Polygonum aviculare هفت بند

  - + Polygonum convolvulus هفت بند
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   + Poa annua چمن

 + - - Polygonum persicaria پیچک بنه ، نیلوفر

 +  + Portulaca oleracea خرفه

   + Ranunculus arvensis آالله زرد

 + - - Raphanus raphanistrum تربچه وحشی

   + Richardia scabra شبدر مکزیکی خشن

چمن درزدار یا علف مرغ 

 گینه
Rottboellia exaltata +  + 

  + + Salsola kali علف شور

 + + + .Setaria spp ارزن وحشی

 + - - Sinapis arvensis خردل وحشی

 + + - Solanum nigrum تاجریزی

 + + + Sorghum halepense قیاق

  + + Sorghum vulgare قیاق

   + Spergula arvensis افتانی

 - + + Stellaria media گندمک

 - + + Tribulus terrestris علف کنگره، خارخسک

   + Urtica urens بنفشه کوهی

  + + .Veronica spp سیزاب

 + - - .Xanthium spp توق

 
 توصيه هاي الزم

  های مختلف و توصیه شده نظیر تناوب زراعی، هرز عالوه بر استفاده از روشضروری است برای کنترل علف های
مورد استفاده قرار  ثبت شده در محصول پنبههرز و وجین، علفکش های  های علف بذر کاشت بذور عاری از 

 گیرند.
 پرهیز  های هرز مزارع پنبهها برای کنترل شیمیایی علفهای توصیه شده از مصرف سایر علفکشبجز علف کش

 نمائید.
 رعایت شود. "ها کامالمیزان و زمان مصرف علفکش 

 و نازل مناسب )تی جت( با میزان محلول کافی استفاده  پشت تراکتوری بوم دار ها از سمپاشبرای مصرف علفکش
 شود.

  ه توصیه شد علفکش هایقبل از سمپاشی از وضعیت آب و هوا اطمینان حاصل نموده بطوریکه پس از سمپاشی با
 ندگی اتفاق نیفتد.ساعت بار 24حداقل 

 شسته شود. های مرتبط با سمپاش کامالًپس از سمپاشی،  مخزن و دیگر قسمت 
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 وسایل ایمنی نظیر سیگار کشیدن خودداری و از ،آشامیدن ،خوردن رعایت نکات ایمنی نظیر در حین سمپاشی  
  آب و صابون شسته شود. ی آلوده به سم بادستکش، کاله، عینک  مناسب  استفاده و پس از سمپاشی قسمت ها
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