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  چکیده
  
باریک هرز  هايهرز در شرایط کم آبیاري بر عملکرد دانه آفتابگردان و نیز بررسی توانایی رشد علف هايعلفبررسی اثر تداخل منظور  به

، 40سـطوح  (در این آزمایش سـطوح مختلـف کـم آبیـاري     . انجام شد 1390در شرایط رطوبتی مختلف، پژوهشی در سال برگ و پهن برگ 

بـه  ) هرز و تداخل کامل در طول فصل رشد شرایط عاري از علف(هرز  هايو تداخل علف) آفتابگردانتامین نیاز آبی  درصد 100 و 60،80

پشته اي به عنوان شاهد در نظر  -یک تیمار آبیاري جوي. بررسی شد با چهار تکرار هاي کامل تصادفیصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

-هايعلفدر اثر تداخل . هرز قرار گرفت هايعلف لکرد دانه آفتابگردان تحت تاثیر سطح آبیاري و تداخلنتایج نشان داد که عم. گرفته شد

درصـد افـت    21و 23، 30ترتیـب   درصد تامین نیاز آبی محصول بـه  80و  100نواري در سطوح  -اياي و قطرهپشته -آبیاري جوي هرز در

تامین ( نواري  -ايهرز در روش آبیاري قطره هايبیشترین مقدار زیست توده علف. د آمدوجوه هرز ب عملکرد نسبت به شاهد عاري از علف

زیست توده رطوبت، همچنین با کاهش . درصد افزایش داشت 17اي پشته -مشاهده شد که نسبت به آبیاري جوي) درصد نیاز رطوبتی 100

و به کم آبیاري  مواجه بودهرز و تنش رطوبتی در مناطقی که با کمبود آب ه هايعلفرقابت . درصد کاهش یافت 64هرز تا  هايعلفمجموع 

هرز بر  هايعلفدر کم آبیاري جهت کاهش اثر بنابراین . جاي گذاردمی تواند تاثیر سوء مضاعف بر عملکرد گیاهان زراعی بر ،اندروي آورده

-علف وسیلهبههرز و کاهش اتالف آب  جهت افزایش کارایی کنترل علفهرز در اولین زمان هايعلفرشد و عملکرد گیاهان زراعی، کنترل 

  . هرز در این شرایط ضروري می باشدهاي

  
  خشکی تنش، نواري -آبیاري قطره اي :کلیديهاي واژه
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  مقدمه
ــابگردان از ) .Helianthus annuus L( آفتـ

به عنوان منبع روغن و عمدتاً گیاهان صنعتی مهم است که 
رغم به علی .شوددر جهان مطرح بوده و کشت میپروتئین 

در  هـرز هـاي علـف مختلف مدیریتی  هايروشکارگیري 
طور متوسط هرز بههاي کشاورزي، تداخل علفبیشتر نظام

شـود  درصد کاهش در تولیدات کشاورزي را سبب می 10
تواند میهرز هايعلفتداخل هاي مدیریتی و بدون روش

دانـه در آفتـابگردان را ایجـاد    درصـدي عملکـرد    25افت 
  .)2008ویلیامز و همکاران، ( نماید

طـول دوره رشـد   در رطوبت مورد نیاز گیاهـان    
عملکـرد مـاده خشـک،    کـه  طـوري بـه حائز اهمیت است، 

عملکرد دانه و کارایی مصرف آب آفتابگردان تحت تـاثیر  
آزمایشـی  در . )1386کریمی، ( داردمیزان آب آبیاري قرار 

میزان آب قابل دسترس عملکرد دانـه، شـاخص   با کاهش 
 یافتکاهش سورگوم برداشت و عملکرد کل ماده خشک 

لذا تامین نیـاز آبـی گیـاه جهـت     . )2001برنگر و فاسی، (
از  .جلوگیري از افت عملکرد گیاه زراعی ضـروري اسـت  

طرف دیگر کمبود منابع آب کشور موجب شده اسـت تـا   
ینـه حفـظ آن مـدیریت    مسئولین و متولیان امور آب در زم

تصفیه و اسـتفاده از فاضـالب،   . تري را اعمال نمایند دقیق
هـاي   هـاي آبرسـانی، تـرویج روش    دار کردن کانال پوشش

هـاي   از روش) اي و بـارانی  آبیـاري قطـره  (نوین آبیـاري  
یکـی از  . باشـد  هـاي اخیـر مـی    مدیریتی اعمـالی در سـال  

کمبود آب و  راهکارها براي استفاده بهینه از آب در شرایط
  . است 1آبیاري یا باال بودن قیمت آن اعمال کم

در این شرایط تأمین آب گیاه تا جایی صـورت    
گیرد کـه رانـدمان کـاربرد آب و کـارایی مصـرف آب        می

در اثر اعمـال  . حداکثر و عملکرد محصول قابل قبول باشد
یابد اما   آبیاري میزان عملکرد در واحد سطح کاهش می کم

توان اراضـی بیشـتري را زیـر      جویی شده می فهبا آب صر
بـراي   .یابـد   بنابراین سود حاصل افـزایش مـی   ،کشت برد
آبیاري الزم است با کنتـرل دقیـق توزیـع آب در     اعمال کم

                                                        
1 Deficit irrigation 

سطح مزرعه، یکنواختی توزیع آب را بـه حـداکثر ممکـن    
اي بـه   ایجاد شرایط اخیر با سیستم آبیاري قطره. ارتقاء داد

در این روش آبیاري، به دلیـل  . باشد پذیر می راحتی امکان
و راندمان آبیاري باال، ) روز دوحداکثر ( دور آبیاري پایین

تغییر رطوبت خاك در ناحیه توسعه ریشـه در طـول دوره   
این حالت موجـب افـزایش کـارایی    . باشد رشد، اندك می
فـوق موجـب گردیـده کـه     مزایـاي   .شـود  مصرف آب می

 -اي هـان زراعـی از آبیـاري قطـره    امروزه براي آبیاري گیا
؛ کریمـی و همکـاران،   1384علیزاده، ( نواري استفاده شود

1386(. 

در کاهش هرز هايعلفدار اثرات معنی به با توجه          
جهت داشتن مدیریت اصولی آنها  ،عملکرد گیاهان زراعی

-علـف در این میان شناخت . زراعتی موفق ضروري است

هـا در درك مناسـب از رفتـار    آن و محیط رشدي هرزهاي
اتخـاذ تصـمیمات   و در نتیجـه   در مزرعـه هـرز   هايعلف

بـراي ایـن   . ی درست حائز اهمیـت فـراوان اسـت   مدیریت
نیـز بایـد حالـت پویـایی      هـرز  هايعلفمنظور مدیریت 

در مـدیریت   يتغییـر هـر  بـا   به عبارت دیگر .داشته باشد
 هرز نیـز هايفتغییر رفتار عل....) شخم، آبیاري و ( مزرعه

ها بایـد مـورد   جهت تصمیم سازي اصولی در مدیریت آن
ه ذکر شد روش کم آبیاري و کطور همان. بررسی قرارگیرد

نــواري در کشــت گیاهــان  -اسـتفاده از آبیــاري قطــره اي 
تـر از منـابع آبـی در حـال     زراعی جهت اسـتفاده درسـت  

  . گسترش است
ـ با کاربرد این روش   -فها ممکن است رفتار عل

و همچنـین کـارایی برخـی     شـود  رتغییدچار هرز نیز هاي
ها تحت تاثیر ایـن  مثل کاربرد علفکشمدیریتی  يهاروش
هـا مثـل   در برخی علفکـش که طوريبه .قرارگیرد هاروش

درصـد   25آترازین، ایمازاپیـک و توفـوردي دزي کـه در    
 ظرفیت زراعی مصرف شد براي کارایی مشابه در رطوبت

استپتو ( برابر باید افزایش یابد 250تا  4/2درصد بین 100
اطالعـات انـدکی در زمینـه    همچنین  .)2006و همکاران، 

تـوان  نیـز  و هـرز   هايعلفتداخل  بهواکنش آفتابگردان 
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تحـت شـرایط   هرز هايرشد و تولید زیست توده در علف
بنابراین با توجه بـه مطالـب    .د داردووجرطوبتی مختلف 

واکـنش گیـاه زراعـی     بررسـی  این تحقیقهدف ذکر شده 
 در هـرز هايآفتابگردان در تداخل با جمعیت طبیعی علف

تـوان رشـدي   مختلف و همچنین بررسـی   شرایط رطوبتی
  .بود هرز در این شرایطهايعلف

  
  هامواد و روش

در مزرعه تحقیقـاتی   1390در بهار آزمایشاین             
ض شمالی دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان واقع در عر

متر از سـطح   1663و ارتفاع  48˚ 29́ طول شرقی ،36˚ 41́
آزمایش به صورت فاکتوریـل در قالـب   . دریا انجام گرفت

کامل تصادفی با دو فاکتور در چهار تکرار هاي بلوكطرح 
-قطرهفاکتور اول شامل سطوح مختلف آبیاري . انجام شد

درصـد نیــازآبی   100 و 80، 60، 40شـامل   ( نـواري  –اي
با آفتـابگردان در   هرزهايو فاکتور دوم تداخل علف )گیاه

. بـود ) تداخل در طـول فصـل و عـدم تـداخل    ( دو سطح

بـا   ايپشـته  -سیستم آبیـاري جـوي   همچنین یک تیمار با
نیازآبی گیـاه بـه عنـوان شـاهد در نظـر      درصد  100تامین 

 هشت )طول جوي( هاي آزمایشی به طولکرت.گرفته شد
بـراي هـر کـرت    . درنظر گرفته شدند متر دومتر و عرض 

سانتیمتري در نظر گرفتـه   50ردیف کاشت با فاصله  چهار
  .بودسانتیمتر  25ها شد و فاصله بوته در روي ردیف

 صـورت  به) رقم مگاسان( آفتابگردان بذر کاشت  
پـنجم خـرداد    دري متریسـانت  چهـار  -سـه  عمق دری دست

یط عاري در طول فصل، جهت ایجاد شرا. انجام شد 1390
-هايهرز در تیمارهاي مربوطه، وجین کامل علفاز علف

بـه منظـور آگـاهی از     .هفتگی انجـام شـد  صورت  بههرز 
گیري از خاك انجام هاي خاك محل آزمایش، نمونهویژگی

تعیـین  سانتیمتري  30و مشخصات خاك در عمق صفر تا 
تغییرات دمـا و بـارش    )1(شکل همچنین  ).1(جدول  شد

نشـان  در محل آزمـایش   رشد آفتابگردان فصل را در طول
  .دهدمی

  
  مترسانتی 30در عمق صفر تا  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش - 1جدول 

  ماده آلی
فسفر   نیتروژن  شن  لوم  رس  بافت  اسیدیته  (%)

)mg/kg(  
جرم مخصوص   درصد رطوبت وزنی 

  ظاهري
شوري

(ds/m)  (%)  FC PWP  
  3/1  14/1  92/12  70/27  6/5  07/0  42  27  31  رسی لومی  2/8  3/1

 
، لولـه  50لوله اصلی بـا قطـر   نواري،  –طره ايقدر آبیاري 

اي بـا قطـر    نوارهاي قطرهو  40با قطر ) مانیفلد( اصلی نیمه
هـا   فاصـله خروجـی  . از جنس پلی ایلن بـود متر، میلی 16

ر لیتـر د  دوهـا   متـر و دبـی خروجـی    سانتی 30بروي نوار 

در ابتداي هر کرت به منظور کنتـرل و توزیـع    .ساعت بود
تنظیم  آب بر اساس نیازهاي آبی تعیین شده، یک عدد شیر

  .نصب شد
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)1390بهار و تابستان (در طول آزمایش) هاستون(و مجموع بارش روزانه ) ▲(میانگین درجه حرارت  - 1شکل 
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نیازآبی آفتابگردان به صـورت روزانـه براسـاس    
فائو و با اسـتفاده از   56روابط ارائه شده در نشریه آخرین 

هاي پارامترهـاي هواشناسـی ایسـتگاه     میانگین روزانه داده
بنابراین مقادیر نیاز . هواشناسی دانشگاه زنجان محاسبه شد

مراحـل  . آبی محاسبه شده در این پژوهش به هنگـام بـود  
  : محاسبه نیاز آبی بطور خالصه به شرح ذیل می باشد

در مراحل مختلـف رشـد   ) ETc( تعرق گیاه -رتبخی -١
   .محاسبه شد) 1( آفتابگردان با استفاده از رابطه

)1       (         0. ETKET CC     
   

ETc :تعـرق گیـاه   -تبخیر )mm/day( ،ET0 : تبخیـر- 
ی ضـریب گیـاه  : KCو ) mm/day( تعرق گیـاه مرجـع  

ده از دادهبا اسـتفا ) ET0( تعرق گیاه مرجع -تبخیر. است
هاي روزانه پارامترهاي هواشناسی ثبت شـده در ایسـتگاه   

 -پـنمن  -هواشناسی دانشگاه زنجان و رابطه استاندارد فائو
  .مانتیث محاسبه شد

 -زمان آبیاري در هر دور آبیاري بـراي آبیـاري جـوي    -2
دور آبیـاري در  ( نواري محاسـبه شـد   –ايو قطره ايپشته

 هفـت نواري به ترتیب  -ايهاي و قطرپشته -آبیاري جوي
  :)بار بودروز یک دوو 
 اي با استفاده از رابطهپشته -سیستم آبیاري جويدر  -2-1
 :مقدار آب آبیاري محاسبه شد) 2(

)2           (LREa
ETcIR



   

Ea : ،راندمان کاربرد آبLR : نیاز آبشویی وIR : نیاز آب
  .آبیاري

) 3(ري با استفاده از روابط نوا -ايسیستم قطرهدر  -2 -2
مدت زمان الزم براي تأمین آب گیاهان در  هر دور ) 8(تا 

  .محاسبه شد

 )3 (               .  ،)1.0.( 5.0
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Td :مقــدار تعــرق روزانــه گیــاه )mm/day( ؛Ud:  مقــدار
سـطح سـایه  : Pd؛ )mm/day( عرق روزانـه گیـاه  ت -تبخیر
عمـق خـالص آبیـاري در هـر نوبـت      : dn؛ )درصد( انداز

 نیـاز آبشـویی  : LR؛ )روز( دور آبیـاري : f؛ )mm( آبیاري
ــد( ــاري  : ECiw؛ )درصـ ــی آب آبیـ ــدایت الکتریکـ  هـ
)mmhos/cm( ؛MaxECe :  ــی ــدایت الکتریک حــداکثر ه

لـت از  عصاره اشباع خاك که در آن تولید محصـول بـه ع  
عمـق  : d؛ )mmhos/cm( بین رفتن گیاه صفر خواهد بـود 

ضـریب   :Eu؛ )mm( ناخالص آبیاري در هر نوبت آبیاري
 Eu=90%، در این پـژوهش  )درصد( یکنواختی طراحی

حجم ناخالص آب مورد نیاز : Gدر نظر گرفته شده است؛ 
ضـریب تبـدیل واحـدها،    : K؛ )lit( در هر نوبـت آبیـاري  

K=1 هاي در سیستم واحدSI؛Sp  :  فاصله بوته بـر روي
مـدت زمـان   : Ta؛ )m( هافاصله ردیف: Sr؛ )m( ردیف

چکان تعداد قطره: NP؛ )ساعت( آبیاري در هر دور آبیاري

) lit/hr( چکـان دبی قطـره : qaاختصاصی براي هر بوته؛ 
هدایت الکتریکی آب آبیـاري در  . )1990کیلیر و بلیسن، (

گیـري شـده و مقـدار    ازهطول دوره رشد به طور مرتب اند
پس از محاسبه عمق آب آبیاري  .نیاز آبشویی محاسبه شد

درصد تامین نیاز آبی در هـر دور بـا    100هاي براي کرت
استفاده ار روابط باال، عمق آب سـایر سـطوح آبیـاري بـا     

آبیاري در نظر گرفته شده محاسـبه   توجه به درصدهاي کم
به منظور توزیـع   .گردیده و آبیاري بر اساس آن انجام شد

آب آبیاري تعیین شده در هر دور آبیاري، در روش آبیاري 
 100هـاي تیمـار    نواري در زیر یکی از خروجی -اي قطره

درصد نیاز آبی، ظرف مدرج قرار داده شد کـه حجـم آب   
بعد از تأمین حجـم  . گیري شد خروجی از طریق آن اندازه

، شـیر  آب هر یک از سطوح آبیاري در تیمارهاي مختلـف 
گیري حجم آب  براي اندازه. شد هاي مربوطه بسته می کرت

نصب شـده بـر    آبکنتوراز اي پشته -جويآبیاري روش 
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  .ارائه شده است )2(آبیاري در جدول  تجزیه کیفی یک نمونـه آب  .شد سر شیر برداشت استفاده 
  

  آزمایش در مراحل پایانی آبیاري آبتجزیه کیفی یک نمونه  - 2 جدول
 واحد مقدار رپارامت

 متر بر منسیزی دس 22/3 (EC)یکیالکتر تیهدا

pH 69/7 - 

  تریل بر گرمی لیم 2060 (TDS)محلول جامدات مجموع
CO3]کربنات ونی غلظت

  تریل بر واالنی اکی لیم 0 [-2
  تریل بر واالنی اکی لیم 2/0 یکربنات ریغ تیایقل غلظت
HCO3]کربناتی ب ونی غلظت

  تریل بر واالن یاکی لیم 9/1 [-
 تریل بر واالنی اکی لیم 24/12 [-CL]دیکلرا ونی غلظت
SO4]سولفات ونی غلظت

  تریل بر واالنی اکی لیم 72/24 [-2
 تریل بر واالنی اکی لیم 33/16 [+Ca2]میکلس ونی غلظت
 تریل بر واالنی اکی لیم 59/6 [+Mg2]ومیزیمن ونی غلظت
 تریل بر واالنی کای لیم 04/16 [+Na]میسد ونی غلظت
 تریل بر واالنی اکی لیم 1/0 [+k]میپتاس ونی غلظت

 تریل بر واالنی اکی لیم -81/20 (RSC) ماندهی باق میسد کربنات

  
  نمونه برداري و آنالیز دادها

هـرز در  هـاي تعیین زیسـت تـوده علـف   جهت             
در پایان فصل رشد بـا اسـتفاده از   شرایط رطوبتی مختلف 

انجـام  هـرز  هـاي علـف بـرداري از  نمونـه  1*1 1دراتکوا
بـه آزمایشـگاه   به تفکیک گونه ها پس از جداسازي آن.شد

هـا پـس از قـرار دادن در آون بـه     وزن خشک آن منتقل و
. گراد تعیین شددرجه سانتی 75ساعت در دماي  48مدت 

ي هـا بوتـه  کامـل  پایان فصل رشد و پـس از رسـیدگی  در 
دو ردیف کنـار و نـیم متـر ابتـدا و      )17/7/90( آفتابگردان

 هـاي به عنوان حاشیه حـذف شـده و بوتـه    هاکرتانتهاي 
برداشت شـده و پـس از خشـک     باقیمانده از سطح خاك

گیـري  ها عملکرد دانه انـدازه دانه سازيجدا  وکردن کامل 
هـا از برنامـه   تجزیه واریانس و مقایسه میانگین براي. شد

SAS FH KSOL 9.1 بـا   هـا مقایسه میـانگین  و استفاده
براي رسـم  . شد انجام05/0روش دانکن در سطح احتمال 

  .استفاده شد EXCELنمودارها از نرم افزار 
  
  
  

                                                        
1   - quadrat 

  نتایج و بحث 
 60، 80، 100مقدار آب استفاده شده در سـطوح             

، 39/5445درصد تامین نیازآبی آفتابگردان به ترتیب  40و 
ــار   51/1045و  79/2613، 31/4356 ــب در هکت ــر مکع مت

ــر در آبیــاري نشــتی مقــدار آب اســتفاده شــده  . بــود براب
از  الزم به ذکر اسـت،  .بود در هکتارمتر مکعب  3/20147

اضـافی در انتهـاي   آب ایـن آزمـایش   شرایط در آنجائیکه 
در شـد، در حالیکـه   خـارج مـی  هـا  کامال از کرت هاجوي

حالت معمـول آب خروجـی بـراي آبیـاري بقیـه مزرعـه       
اسـتفاده شـده در روش   آبیاري  شود، مقدار آباستفاده می

بیش از مقدار واقعـی کـه در سـطح یـک      ايپشته -جوي
  .به دست آمد هکتار نیاز است

  
  هرز به شرایط رطوبتی مختلفهايواکنش علف) الف

مزرعـه در ایـن    هـرز هـاي علفجمعیت طبیعی 
ـ  متنوع و شامل گونهنسبتاً آزمایش  ه هاي متفـاوتی از جمل

ــده ــاج خــروس خوابی  .Amaranthus blitoides Sت

Wats.)(  ــاج خــروس ریشــه  Amaranthusقرمــز، ت

retroflexus L.)( ، سـوروف L.) Echinochloa crus-

galli(تره، سلمه )Chenopodium album L.( ،پیچک-



 ريهرز در شرایط کم آبیاهايعلف ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل/  436

ــحرایی ــاهیدم، )Convolvulus arvensis L(. ص  روب
)(Setaria viridis (L.) P. Beauv توق ، )Xanthium 

strumarium L.( ،وحشیهویج )Dacus carota L. ( و
باریک  هرزهايعلف. بود) (.Mavla parviflora Lپنیرك

زیسـت   .برگ مزرعه شامل سوروف و دم روبـاهی بودنـد  
داري تحـت تـاثیر سـطوح    بطور معنـی  هرزهايعلفتوده 

  ). 3(جدول  مختلف آبیاري قرار گرفت
 غالــب زیســت تــوده باریــک بــرگ )2(شــکل 

-شـرایط مختلـف آبیـاري نشـان مـی     را تحت ) سوروف(

اي بـا روش  پشـته  -مقایسه دو تیمـار آبیـاري جـوي   .دهد
که  دادنشان ) درصد نیاز آبی 100تامین ( نواري -ايقطره

تر عمـل نمـوده   نواري موفق -ايسوروف در آبیاري قطره
درصد  33زیست توده آن در این روش که طوريبه. است

مقایسـه   نهمچنـی . اي بـود پشـته  -یاري جـوي بیشتر از آب
 ايقطره -ي سطوح مختلف آبیاري نواريمیانگین تیمارها

زیسـت تـوده    ،که با کاهش میزان رطوبت خاكداد نشان 
هرز نیز سیر نزولی به خود گرفته و بـه کمتـرین   این علف

که با تیمارهـاي تـامین    درصد رسید 40میزان در رطوبت 
در این تیمار نسـبت  . داشتني داردرصد تفاوت معنی 60

درصد نیازآبی آفتابگردان، زیست توده  100به تیمار تامین 
   .درصد کاهش داشت 78سوروف به میزان 

 سوروفهرز علف اي ازگونهدر آزمایشی پاسخ 
)Echinochloa colona L. (شرایط رطوبتی مختلف  در

هرز تا سطح رطـوبتی  که این علف شدهگزارش و  بررسی
درصد ظرفیت زراعی توان تولید زیست توده و  50معادل 

 نمـوده حفظ درصد  100بذر خود را هم سطح با رطوبت 
زراعـی،  درصـد ظرفیـت    5/12 هش رطوبـت بـه  ولی کـا 

ـ زیست توده و تعداد بذر در بوته را   50یش از به ترتیب ب
  .)2010چوهان و جانسون، ( استهداددرصد کاهش  75و 

  هاي هرز در شرایط رطوبتی مختلفعلف واریانس زیست توده تجزیه - 3جدول 
 میانگین مربعات

df باریک برگ پهن برگ مجموع منابع تغییر 
 بلوك  3 4/1624 7/1601 1/2495
 تیمار 4  7/9367 ** 3/8900 * 1/71964*
 خطا 12 5/806 6/1746 7/16443

 (%)ضریب تغییرات  - 34 22 32
  .01/0و  05/0ار در سطح احتمال به ترتیب معنی د *, **
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  مقایسه میانگین زیست توده سوروف تحت شرایط رطوبتی مختلف -2 شکل          
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یست توده پهن ز ،با کاهش میزان رطوبت خاك

) باریـک بـرگ  (واکنش کمتري نسبت به سوروف  هابرگ
 کمترین میزان زیست تـوده با این حال ) 3(شکل نشان داد

 درصد 40در رطوبت  نیز غالب برگپهنز هرهايعلفدر 
سـطح   تیمـار  بـا مقایسه ایـن تیمـار    همچنین .بوجود آمد

 درصدي 51، حاکی از کاهش درصد نیاز آبی 100رطوبتی 
مقایسـه  . )3( شـکل  استغالب هاي برگپهنزیست توده 
درصـد نیـاز آبـی     100اي بـا تیمـار   پشـته  -آبیاري جوي

رصـدي  د 13کاهش نواري  -ايآبیاري قطرهدر آفتابگردان 
-را نشـان مـی   پهـن بـرگ   هـرز هايعلفزیست توده در 

درصـد   80و  60و  40رطوبتی  هايبا این حال تیمار.دهد
اي پشـته  -داري بـا روش جـوي   نیاز آبـی تفـاوت معنـی   

ــد در  )1991( تیکــر و همکــاران. ندنداشــت مشــاهده کردن
قرمـز زیسـت تـوده    خروس ریشهسطوح رطوبتی باال تاج 

  .کندتري تولید میبیش
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  .برگ تحت شرایط رطوبتی مختلفهرز پهنهايتوده علفزیستمقایسه میانگین  .3شکل
  

هـرز مزرعـه   هايتغییرات زیست توده کل علف
داده شـده  شـان  ن )4( شکل در در شرایط مختلف رطوبتی

ي مختلف نیز تیمارها این صفت درمقایسه میانگین . است
معنی داري طوربه، خاك رطوبت زانمی که کاهش داد نشان

کمترین و به  شده هرزهايزیست توده علف سبب کاهش
 درصـد  40در رطوبـت  ) در واحد سـطح  گرم 188( میزان
این تیمار نسـبت  در هرز هايزیست توده کل علف .رسید

درصـد نیـاز رطـوبتی در روش     100تـامین   هـاي به تیمار
و  57ترتیب به ، نواري -ايقطرهپشته اي و روش  -يجو
همچنین مقایسـه دو تیمـار   . است شتهدرصد کاهش دا 64

تـامین  ( نـواري  -اياي با روش قطـره پشته -آبیاري جوي
دهد که زیست توده کل نشان می )درصد نیاز رطوبتی 100

 درصد افزایش 17نواري  -ايهرز در روش قطرههايعلف
 )1998( و همکـاران  کمپاین نتایج با نتایج . داشته است
 -جوي هرز در روشهايآلودگی علف نمودندکه گزارش 

اسـت در تضـاد   نـواري   -ايقطـره  بیشتر از روش ايپشته
روش  تواند به تفـاوت در نـوع   ها میاین تفاوت. باشدمی

بافت خـاك  . باشدبافت خاك مربوط  آبیاري در ارتباط با
تخلخل ریز این نوع . بود لوم رسیدر این آزمایش مزرعه 
به علت درصد ( باشد شتر از تخلخل درشت آن میبافت بی

بنـابراین در هنگـام   ). باالي ذرات ریز دانه رس و سـیلت 
به ( گردد به صورت افقی توزیع میعمدتاً آبیاري، ابتدا آب 

نفـوذ  ). علت غالب بودن نیروهاي کاپیالري بر نیروي ثقل
شـودکه نیروهـاي    آغـاز مـی  زمـانی  عمودي آب در خاك 
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به صفر گرایش پیـدا  ) لیل اشباع شدن خاكبه د( کاپیالري
هـاي   این حالت بیشتر در آبیاري. )1379باي بوردي، ( کند

کـه زمـان و میـزان آب    ) ايپشـته  -جويثقلی یا ( سنگین
 -اي دهد ولـی در آبیـاري قطـره    آبیاري زیاد است، رخ می

بـه  ( باشـد  میکم نواري که حجم آب آبیاري در هر نوبت 
، میزان نفـوذ  )و راندمان آبیاري باالن پاییعلت دور آبیاري 

  ). 1384علیزاده، ( باشد عمقی آب نیز حداقل می
اي  به دالیل فوق و بر اساس مشـاهدات مزرعـه  

در زمان انجام آزمایش، در طول دوره رشد گیاه و عملیات 
هـا نیـز   ها در فاصله بین ردیـف  آبیاري، سطح خاك کرت

نی بـذور بیشـتر   از آنجا که عمق جوانه ز. شدمرطوب می
سانتیمتر است بنابراین رطوبـت  پنج هرز صفر تا هايعلف

ن و بـو تور. گرفت هرز قرار میهايکافی در دسترس علف
کـارایی  نشـان دادنـد کـه بـراي بهبـود       )2003( همکاران

نواري  -ايمصرف آب توسط گیاه زراعی در آبیاري قطره
-مها و شدت جریان آب هـ چکانقطرهفاصله  بین بایستی

 میـزان آب دریـافتی   تـا  خوانی مناسبی وجود داشته باشـد 
 کـاهش  نیز هرز کاهش و به تبع آن زیست تودههايعلف
هـرز  هايهاي خشک، علفبا کاهش رطوبت در سال .یابد

داراي تراکم و وزن کمتري بوده و رقابت کمتري با گیاهان 
هـرز در شـرایط   هايتراکم علف کهحالی زراعی دارند، در

هورن، ( داردقابل توجهی افزایش طور بهنی رطوبت، فراوا
تحقیقات انجام گرفته بر رشـد گیاهـان زراعـی و    . )1995
هرز مختلف، بیانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه بـا      هايعلف

چـه،  طـول ریشـه   ،افزایش تنش خشکی و کاهش رطوبت
داري طور معنیها بهچه، وزن خشک و تراکم گیاهچهساقه

در کشاورزي مـدرن  معموالً . )1991ر، فاول( یابدمی کاهش
هـرز  هـاي ها روش اصلی مبارزه بـا علـف  کاربرد علفکش

  . است
جـذب و انتقـال    تـنش، با این حال در شـرایط  

کاهش بهینه رطوبتی ها به شدت نسبت به شرایط علفکش
هـا در کنتـرل   یابد که نتیجه آن کاهش کارایی علفکـش می

در کـه  بـه طـوري   .آبیاري استهرز در روش کمهايعلف
ها مثل آترازین، ایمازاپیک و توفوردي دزي برخی علفکش

درصد ظرفیت زراعی مصرف شد براي کـارایی   25که در 
برابـر بایـد    250تـا   4/2درصد بین 100مشابه در رطوبت 

لذا در روش کـم  ). 2006استپتو و همکاران، ( افزایش یابد
لکـرد  بر رشد و عم هرزهايعلفآبیاري جهت کاهش اثر 

هاي افزایش بر تحقیق پیرامون روشگیاهان زراعی عالوه 
هاي مدیریتی دیگر ها در این شرایط، روشکارایی علفکش

گـذار باشـد   اثـر  هـرز هـاي علـف که بتواند در کنترل موثر 
  .بایستی مورد توجه قرار گیرند
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  عملکرد دانه آفتابگردان ) ب
و سـطوح مختلـف    هـرز هـاي علفتاثیر تداخل 

رطوبتی بر عملکرد دانه آفتابگردان در سطح احتمـال یـک   
دار معنـی عامـل  دار ولی اثرات متقابل این دو درصد معنی

 در تمـام سـطوح رطـوبتی، تیمـار شـاهد     . )4(جدول نشد
ـ ) هرزعاري از علف( هـرز  ه تیمـار تـداخل علـف   نسبت ب

ــه بیشــتري را نشــان  آبیــاري ). 5(شــکل  دادعملکــرد دان
ــانگین پشــته -جــوي ــار  3724اي بــا می کیلــوگرم در هکت

-هـاي علفعملکرد دانه در شرایط تداخل و عدم تداخل 

. ، بیشترین مقدار این صفت را به خود اختصـاص داد هرز
 عملکـرد دانـه نیـز کـاهش     ،با کاهش میزان رطوبت خاك

درصـد نیـاز آبـی     40یافت و به کمترین میـزان در تیمـار   
درصـد کـاهش    80در رطوبت پایین تـر از  احنماالً . رسید

و در نتیجه آن شده رطوبت خاك، گیاه دچار تنش خشکی 
مقدار فتوسنتز و تولید ماده خشـک در گیـاه کاسـته شـده     

کـاهش محتـوي   ). 1991آکوستا گالیگوز و آدامـز،  ( است
هاي مویین سـطحی را  ند اضمحالل ریشهتواآب خاك می

  ).1997بال و همکاران، ( باشدنیز در پی داشته 
  

  هرزواریانس عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط رطوبتی مختلف و رقابت علف تجزیه .4جدول 
 میانگین مربعات

df عملکرد دانه منابع تغییر 
 بلوك  3 1/555356
 آبیاري 4 9/7908218**
 هرزعلف 1 0/3272473**
ns 2/475083  4 هرزعلف× آبیاري 
 خطا 27 2/347796

 (%)ضریب تغییرات  - 25
** ,ns  01/0به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال.  

  
هـرز  مقایسه میانگین اثـر اصـلی تـداخل علـف    

درصدي عملکرد دانه در رقابت بـا   3/23حاکی از کاهش 
هـرز  هـاي شـرایط تـداخل، علـف    در. هرز استهايعلف

مقادیر بیشتري از منابع رشـدي را در مقایسـه بـا گیاهـان     
زراعی جذب کرده و باعث کاهش حاصـلخیزي خـاك و   

ابوزینـا و  ( شـوند کاهش عملکرد گیاهان زراعی مـی نهایتاً 
  ). 2007همکاران، 

داري اثـر متقابـل، مقایسـه    با وجود عـدم معنـی  
داري از لحاظ عملکرد دانه تیمارهاي رطوبتی تفاوت معنی

اي در قطره -اي و نواريپشته -در تیمارهاي آبیاري جوي
در شـرایط تـداخل و عـدم تـداخل را      80و  100سـطوح  
در ایـن تیمارهـا بـه    کـه  طوريبه). 5(شکل  دهدنشان می
درصد کاهش عملکرد در اثـر تـداخل    21و23، 30ترتیب 

بوجـود   )رزهعاري از علف( هرز نسبت به شاهدهايعلف
تـاثیر   ، ازبا این حال با کاهش میزان رطوبـت خـاك  . آمد

. هرز بر عملکرد دانه آفتابگردان نیـز کاسـته شـد   هايعلف
درصد تفـاوت   40و  60رطوبتی تیمارهاي در که طوريبه

هرز و تـداخل دیـده   داري بین شرایط عاري از علفمعنی
 رسد با کـاهش میـزان رطوبـت   به نظر می). 5(شکل  نشد

کاسـته شـده و در نتیجـه     هرزهايعلفخاك توان رقابتی 
کاهش عملکرد چندانی در عملکـرد دانـه بوجـود نیامـده     

مطالعه رقابت تـوق بـا سـویا گـزارش شـد کـه        در .است
رقابت، وابسته بـه رژیـم رطـوبتی خـاك بـوده و کـاهش       

درصـد   29عملکرد سویا در شرایط رطوبت مناسب خاك 
مورتینسـن و  ( درصـد بـود   12 پایین شرایط رطوبتیدر و 

  ). 1989کوب، 
اثر تداخل توق بـا سـویا در    يدر گزارش دیگر

. )1990ماروت و نافزیگر، ( اثر تنش خشکی کاهش یافت
 در شرایط آبیـاري زیـاد  عملکرد  افت تحقیقی درهمچنین 

 درصـد  24تـا   9بـه میـزان   نسبت به شرایط تنش خشکی 
 آزمایشـی  در). 1997رویـال و همکـاران،   ( اهش یافـت ک

خروس مشاهده شد که در سطوح رطوبتی باال تداخل تاج 
افزایش جذب نیتروژن . یابدمیقرمز در ذرت افزایش ریشه

هـرز و در  در رطوبت باال دلیل افزایش زیست توده علـف 
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یکــر و ( شــده اســتنتیجــه اثــر بیشــتر بــر ذرت دانســته 
در شــرایط محـدویت رطــوبتی رقابــت   ).1991،همکـاران 

درصد افت عملکرد در  Lolium rigidum L.( 18( چچم
در تحقیـق  ). 2010چوهـان و جانسـون،   ( گندم ایجـادکرد 

دیگر رقابت تاج خروس بـا ذرت در شـرایط محـدودیت    
درصدي در عملکرد ایجاد کـرد در حالیکـه    100آب افت 

در شرایط رطوبتی مناسب کاهش عملکرد ناشی از رقابت 

ـ  راف( درصـد بـود   5/62تاج خروس  ا و همکـاران،  پاچت
 Abutilon( هــرز گاوپنبــه در رقابــت علــف  .)2013

theophrasti Medik.(   ــاك ــواي آب خ ــا ذرت، محت ب
تخلیه شـد کـه    بیشتر درصد17نسبت به تک کشتی ذرت 

برگـر و  ( درصدي عملکرد دانـه بـود   43نتیجه آن کاهش 
  ).2010همکاران، 
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  . هرزهايعلف تداخل و در ن در شرایط رطوبتی مختلفمقایسه میانگین عملکرد دانه آفتابگردا -5شکل     
  گیري کلینتیجه

ي در شرایط این نوار -ايآبیاري قطرهاستفاده از 
زیسـت تـوده    ايپشته -مقایسه با روش جوي آزمایش در

با توجه به نوع بافـت خـاك   . را افزایش داد هرزهايعلف
ي نـوار  -اي ، حرکت جانبی در آبیاري قطـره محل آزمایش

آفتـابگردان  کـه  آنجـایی از  و بیشتر از حرکت عمودي بود
گیاهی با ریشه راست بوده و قسمت عمده تارهاي کشنده 

  آب احتماالً دهد قرار می سانتیمتري 20 را در عمق بیش از
  

  
آن کاهش و رشد ها قرار نگرفته استکافی در اختیار ریشه

هرز هايدر مقابل علفآن قدرت رقابتی از  در نتیجه یافته،
هرز و تنش رطوبتی هايرقابت علف .کاسته شده استنیز 

-و بـه روش کـم   بوده هدر مناطقی که با کمبود آب مواج

تـاثیر سـوء مضـاعف بـر     توانـد  میاند آبیاري روي آورده
کنتـرل  بنـابراین   .جـاي گـذارد  عملکرد گیاهان زراعی بـر 

هرز در اولین زمان ممکن جهت کـاهش اثـر بـر    هايعلف
 .عی و همچنین کاهش اتالف آب ضروري اسـت ازر گیاه
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