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چکیده 
اي گیاهـان،  یاهی، میزان آب آبیاري، کیفیت آب و خاك و نقش آنها در تعیـین رقابـت درون و بـین گونـه    هاي گبدلیل اهمیت توان جذب آب گونه

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشـهد در قالـب طـرح پیمایشـی بـا چهـار سـطح آب آبیـاري         1388آزمایشی در سال زراعی 
ه از مرحلپنجدر . اجرا شد) هاي هرزو عدم کنترل علفهاي هرزکنترل کامل علف(هاي هرز رل علفو دو سطح کنت) مترمیلی1230و 610،730،880(

-هاي ناخواسـته همجـوار آن نمونـه   ذرت و گونهازبرداشتو دو هفته بعداز زمان هاي هرز، هماواسط، اواخر دوره بحرانی کنترل علفیل،اوارشد ذرت،
اي، کل ماده خشک ها جهت برآورد رقابت درون و بین گونه، شمارش و سطح برگ، وزن خشک برگ و ساقهاسازيها جددر هر نمونه، گونه. برداري شد
هاي هـرز داراي  اي ذرت و علفگونهاي و بیننتایج نشان داد که ضرایب رقابت درون گونه. گیري شداندازه) CGR(و سرعت رشد ) TDM(تولید شده 

هاي پهـن بـرگ داراي   هرز، در بیشترین میزان آب آبیاري، همواره تمام گونههايدر تیمار عدم کنترل علف. یاري بودندهمبستگی باالیی با میزان آب آب
هرز پهن برگ و باریک برگ با هم در رقابت بودند، میزان سرعت رشد پهن برگهـا  هاي علفبیشترین مقدار تولید ماده خشک بودند و زمانیکه انواع گونه

در تیمـار عـدم کنتـرل    . آبیاري، میزان ماده خشک تولیدي ذرت متناسب با میزان آب افزایش یافـت با افزایش میزان.برگ ها بودباریکبسیار بیشتر از
کـاهش نشـان داد و در بیشـترین میـزان آب آبیـاري،      % 29) هاي هرزکنترل کامل علف(هاي هرز، ماده خشک تولیدي ذرت نسبت به تیمار شاهد علف

سرعت رشد ذرت نیز در تیمار کمینه آبیاري نسبت به سایر تیمارهـا، بیشـترین مقـدار    . ها داراي بیشترین مقدار تولید ماده خشک بودندگونههمواره تمام
)g.m-2.day-147/53 ( بود و در میزان متوسط آب آبیاري سرعت رشد ذرت)g.m-2.day-180/19 (ترین مقدار بودکم.

هاي هرز، کل ماده خشکاي، علفاي، رقابت بین گونهگونهرقابت درون:کلیديواژه هاي

1مقدمه

هاي اخیر در مجـامع علمـی مـرتبط    آب در سالبهینه از وريبهره
سـاختار بنیـادي   . با آب و آبیاري مورد توجه جـدي قـرار گرفتـه اسـت    

افـزایش  واز آب درست و بجااستفاده ،وري آب کشاورزيمفهوم بهره
متوسط بارندگی سالیانه جهـان  ).18(ت کشاورزي است تولید محصوال
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رو از این.محسوس استآبیاري مبود آبکنیز در فصل تابستان ایران

طریق برداشـت از  محصوالت کشاورزي از عمده آب مصرفی در تولید
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-نزوالت جوي تـامین مـی  زمینی و آبهاي سطحی حاصل ازذخایر زیر
کمک در ایران تواند به کاهش این مشکل، میمصرف بهینه آب.شود
رایی مصـرف آب  کاهش آب آبیاري راهی براي باال بردن کا).20(کند 

و به تعادل رساندن و بهینه سازي میـزان آب مصـرفی   ) 6(در عملکرد 
). 21و16(یکی از مهمترین اهداف کشاورزان و محققین است 

باشـد  ذرت گیاهی گرمادوست و با نیاز آبی کـم و بـیش بـاال مـی    
دارد ذرتتنش آب اثر مهمیروي مصرف آب و عملکرد کمبود و ). 30(

را رابطه خطی مثبت بـین عملکـرد و مصـرف آب    يبسیارو محققین 
ذرت عملکـرد بیشترین .)33و28، 27، 22، 15، 10(اند کردهگزارش 

ه وجـود داشـت  تـنش  در شرایط آبیاري کامل و کمترین در شرایطی که 
و عدم تعادل آب مصـرفی جهـت   تنش ).23(ه استگزارش شداست،

درصـد وزن  10،شدهوجین هايکرتهرز در هايو فشار علفآبیاري
درصد 18،وجین نشدههايکرتدرصد عملکرد دانه و در 28علوفه و 

). 5(را کـاهش داده اسـت   ذرتدرصد عملکرد دانـه 38وزن علوفه و 
داري باعـث  طـور معنـی  افزایش فاصله آبیاري و کمبود آب خـاك بـه  

)علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان نشریه
63-74.ص،1395بهار، 1شماره ، 30جلد 
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1395بهار، 1شماره، 30، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان 64

طول بـالل، تعـداد دانـه در ردیـف ذرت     کاهش صفاتی مانند عملکرد،
ي اثـرات متفـاوت تـنش خشـکی     این تغییرات نشان دهندهوشودمی

،سـاقه و وزن خشک برگ کاهش ،)13(، اجزاي عملکردروي عملکرد
).23(شود دانه ذرت و وزن تر کل ذرت می

هـاي کشـاورزي   هاي هرز بخش جـدایی ناپـذیر اکوسیسـتم   علف
تـاثیر تـنش   . هستند و گیاه زراعی ناچـار بـه تحمـل حضـور آنهاسـت     

هـاي زراعـی اسـت، ولـی     هرز مشابه گونههاي علفوي گونهخشکی ر
هرز، محصول زراعـی و فراهمـی   دامنه این تاثیرات بسته به گونه علف

روي تـاثیر منفـی  ،منـابع سـر رقابـت بـر  . باشدسایر منابع متفاوت می
، تعیـین کننـده رفتـار    منابعفراهمی.گذاردمی)مجاور(رقیبهايگونه

آب بـین  سـر رقابـت بـر  . )12و8(باشـد یفردي گیاهان همجـوار مـ  
نوع خاك و همچنینبسته به هرز، فعلهاي و گونهزراعیمحصوالت

).11(بسیار پیچیده است ها روي یکدیگرگونهالگوي بازدارندگیتنوع
سـه کربنـه،  هـرز هايروي علفبیشتري خشکی اثر منفیبطور مثال 

-کاهش هدایت روزنهشی ازناکه احتماال ردداهاچهار کربنهنسبت به
).35(باشـد  هـا کربنهدر سهتنفس نوريها و افزایشدر چهارکربنهاي
قـدرت دارايچهار کربنه فتوسنتزيمسیرداشتندلیلخروس بهتاج

زیـاد  نـور ورطوبت پـایین باال،حرارتدرجهتحت شرایطزیادرقابت
آن در بــا شــناخت و درك ایــن روابــط و بکــارگیري). 17(باشــد مــی

هاي هرز مزراع امکان افزایش بیشتر عملکرد فراهم می مدیریت علف
هاي مختلف بـر سـر آب بخصـوص در    ارزیابی نحوه رقابت گونه. شود

وري بهتر از آب آبیاري، امـري  مناطق گرم و خشک ایران، جهت بهره
رسد و این امر منجر به اجراي ایـن آزمـایش در شـرایط    الزم بنظر می
. مشهد شدآب و هوائی 

هامواد و روش
، در مزرعۀ تحقیقـاتی دانشـکدة   1388این آزمایش در سال زراعی 

درکیلـومتري مشـهد   10واقـع در  کشاورزي دانشگاه فردوسی مشـهد  
59دقیقه شمالی و طـول جغرافیـایی   15درجه و 36عرض جغرافیایی 

بـه صـورت  متري از سطح دریا 985ارتفاع ودقیقه شرقی 28درجه و 
برداري از شـرایط مزرعـه، انتخـاب تراکمـی از گیـاه      نمونه(1مایشیپی

و . هرز که عمال در مزرعه و در کنـار هـم حضـور دارنـد    زراعی و علف
به صورت طبیعی بـوده  هرز در طول فصل رشدهايتغییر تراکم علف

روش مـورد  در ایـن  ها بر همدیگر و اثـرات همجـواري   اثرات گونهو
اجـرا  تیمـار  چهاربا )31) (گیردصورت میهرز هايمطالعه رقابت علف

1230و 610،730،880چهــار ســطح آبیــاري، تیمارهــا شــامل. شــد
بـر ) OPTIWAT(با استفاده از نرم افـزار  بود که این سطوح متر میلی

ــنمن و از  ــاس روش پ ــی ذرت  100و 70، 60، 50اس ــاز آب ــد نی درص

1- Interval Mapping

طح، کنترل کامـل و  هاي هرز در دو سو مدیریت علف) 4(محاسبه شد
ردیف کشت به ابعـاد  5هر کرت شامل .هاي هرز بودعدم کنترل علف

اساس تراکم بهینـه  هاي ذرت برردیفبین فاصلۀ متر مربع و 6×5/3
هـا روي  و فاصله بین بوتهمترسانتی70،)بوته در متر مربع1/7(ذرت 

گـراس  رقم سـینگل  از ذرت براي کاشت .بودمترسانتی10ردیف نیز 
در .شـد کشـت اي بصورت کپهاردیبهشت31دراستفاده شد که 704

استفاده شـد، 2تیوپاز نوع رولاي از سیستم آبیاري قطرهاین آزمایش 
200. ها تنـک شـدند  کپه، ذرتبرگی2-4مرحلۀ درکاشت وپس از

بـه مزرعـه   به صورت سرك و در دو نوبت کیلوگرم کود اوره در هکتار 
از سـم دیـازینون   نیـز خـوار ذرت مبارزه بـا کـرم سـاقه   ي برا. داده شد

هـا در تیمـار   براي ارزیابی رقابت گونـه .استفاده شددر تیر ماه001/0
-هرز و عدم رقابت بـین گونـه  هاي علفحذف کل گونه(کنترل کامل 

هـا از اول دوره رشـد تـا آخـر     ، در تیمار عدم کنترل که تمام گونـه )اي
و در ) بـرگ هـاي باریـک بـرگ و پهـن    گونه(دوره رشد حضور داشتند 

هـرز  تیمار کنترل کامل به کمک وجین دستی تمام گونـه هـاي علـف   
هاي هرز مزرعه، از برداري از علفجهت نمونه. حذف شدند) ناخواسته(

در هـر  متر مربـع اسـتفاده شـد کـه     سانتی20×210کوآدراتی با ابعاد 
در تیمار عـدم کنتـرل،   در تیمار کنترل کامل وسه بوته ذرت کوادرات

هرز مجاور آن از روي سه ردیف همجوار برداشـت  هايبه همراه علف
.شد

گیري انجام تا انتهاي دوره رشد نمونهدورهاوائله ازمرحلپنجدر 
، اواخـر دوره بحرانـی   )تیـر مـاه  27(اواسط ،)تیر ماه16(یلاوادر . شد

گی بـالل و دو هفتـه   ، زمان رسـید )مرداد ماه17(هرز هايکنترل علف
دورة بحرانـی در  .برداري شـد نمونههاي هرزبعد از آن از ذرت و علف

روز پس از کاشت 56تا 20شرایط آب و هوایی مشهد براي ذرت بین 
ذرت ردیـف  10هر کرت داراي.)1(گزارش شده است ) برگی14-4(

ردیـف  7از هـا و نمونه،اول و آخر به عنوان حاشیههايردیفبود که،
8ســوم و چهــارم، دوم،،بــرداري اولدر نمونــه. شــدبرداشــتمیــانی

یـک  کـه هـر  (کـوادرات  20برداري آخـر فصـل،   کوادرات و در نمونه
از هـر کـرت   ) هاي هرز مجاورش بـود دربردارنده سه بوته ذرت و علف
ها جداسـازي  ها به آزمایشگاه، گونهنمونهبرداشت شد که پس از انتقال 

. گیـري شـد  و سطح برگ و وزن خشـک آنهـا انـدازه   و شمارش شدند 
. شـد تعیـین 3گیري سطح بـرگ از دستگاه اندازهاستفادهبابرگسطح 

80دمـاي  و با قرار دادن نمونـه هـا در  برگ و ساقه به صورت جداگانه 
ي تـرازو توسطساعت48ازپسوزن خشک آنها وسانتی گراددرجه 

ـ .شـد نییتع) گرم01/0(دقتبای تالیجید ـ تولراي محاسـبه  ب مـاده دی
TDM(خشک

از انتگرال سـرعت رشـد محصـول    ) گرم در متر مربع4
)CGR

در طول فصـل رشـد اسـتفاده شـد     ) ، گرم در متر مربع در روز5

2- Roll tube
3- COR Leaf Area Meter- Li 1300
4-Total Dry Matter
5-Crop Growth Rate
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)). 1(معادله (
)1           (

و بر اساس ) 2(له نیز از طریق برازش معادTDMزانه وبرآورد مقادیر ر
. هایی که در طول فصل رشد صورت گرفت، بدست آمدگیرياندازه

)2        (TDM= a/1+b * (exp (-c * t))

مقـدار مـاده خشـک تولیـدي در نقطـه مجانـب       aکه در معادله فـوق  
زمـان  tسرعت رشد نسـبی و  cسرعت رسیدن به مجانب، bمنحنی، 

. استفاده شد3نیز با استفاده از معادله CGRر روزانه مقادی. است
)3    (CGR= (a* b * c * (exp (-c * t )))/ (1+ b * (exp (-c *

t )))^ 2
هـاي هـرز   هـاي علـف  جهت بررسی میزان تاثیرگذاري هریک از گونه

بکـار  ) 32(ها، تابع عکس وزن تک بوتـه  روي ذرت یا روي سایر گونه
. گرفته شد

)4 (
bcNcbo

Nc
Ycm




گـرم در  (عملکرد گیاه زراعی در حالت تک کشـتی  Ycmدر این معادله 
عکـس حـداکثر   (عـرض از مبـدا   boتراکم گیاه زراعی: Nc، )متر مربع

میـزان تـاثیر   (شـیب خـط   : bc، )وزن تک بوته در شرایط عدم رقابـت 
) بر عملکردگذاري هر بوته 

. بنابراین عکس وزن یک گیاه داراي رابطه خطی بـا تـراکم اسـت   
). 32(اما تراکم با وزن تک بوته رابطه معکوس دارد 

)5(bcNcbo
Ycm

Nc

Wc

1


باشد، بنـابراین بـا افـزایش    وزن هر تک بوته میwcکه در این معادله 
. یابـد بوته کاهش یافته ولی عملکرد کل افزایش مـی تراکم، وزن تک 

عکس وزن تک بوته و تراکم نسبی به ترتیب بعنوان متغیـر وابسـته و   
آزمـایش  هـاي داده. مستقل، در شرایط همجواري در نظر گرفتـه شـد  

. تجزیـه و تحلیـل شـد   Sigma Stat،Sigma Plotتوسط نرم افـزار  
. فاده شداستExcelافزار براي رسم اشکال از نرم

نتایج و بحث
-هـاي نمونـه  با توجه به اینکه در تمام مزرعه و در تمام کوادرات

هـایی کـه در تمـام    هـا حضـور نداشـتند، لـذا گونـه     برداري تمام گونه
ها مشترك بود مدنظر قرار گرفت، همچنـین بـدلیل اینکـه در    کوادرات

ري گیـ طول فصل رشد از نقاط مختلف هر کرت بطور تصادفی نمونـه 
اي در هر دوره از فصـل رشـد در هـر    صورت گرفته بود، لذا تنوع گونه

بـا افـزایش میـزان آب    نتایج نشـان داد کـه   . کرت مزرعه متفاوت بود
-ضریب رقابت درون گونههرز، هايدر شرایط عدم کنترل علفآبیاري 

-میلـی 1230(اي ذرت کاهش یافت، و در باالترین میزان آب آبیـاري  
اي ذرت منفی شد که نشان دهنـده اثـر   درون گونهضریب رقابت) متر

افـزایش سـطح آب   (مثبت افزایش تراکم نسبی ذرت در ایـن شـرایط   
بنـابراین  . بر وزن تک بوته اسـت ) هاي هرزآبیاري و عدم کنترل علف

ها، افـزایش تـراکم ذرت   در شرایط فراهمی آب و در حضور سایر گونه
). 4تا 1جداول (رود فاکتوري مثبت از نظر رقابتی بشمار می

در شرایطی که فراهمی آب محـدود میشـود، گیاهـان بـه منظـور      
ها را افـزایش داده  برداري از آب، سهم تخصیص به ریشهافزایش بهره

و در نتیجه از رشد بخش هوایی کاسـته، و در صـورت فراهمـی آب و    
عدم محدودیت آن سهم تخصیص به بخش هوایی افزایش یافتـه کـه   

در شـرایطی  . شوداهش ضریب رقابت درون گونه اي میخود موجب ک
ها بررسی شده است، در شرایط که رشد یک گونه در غیاب دیگر گونه

اي اثر بازدارنده بـر  عدم محدودیت یا محدودیت آب رقابت درون گونه
). 14و9(رشد داشته است 

مترمیلی610آبیاري با مقدار آبهاي هرز ه در تیمار عدم کنترل علفاي معادله عکس وزن تک بوتضرایب رقابتی درون و بین گونه-1جدول 
Table 1- Coefficients of intra and inter species competition of 1/w for per plant at weed free with 610 mm water treatments

1/wمتغییر وابسته
Dependent
variable

تراکم نسبی متغییر مستقل
Independent variable relative density

A r 2 F

Zذرت
corn

Pخرفه
purslane

Sریزيتاج
nightshade

Aخروس وحشیتاج
common amaranth

Zذرت
Corn

0.00476 0.00754 0.0116 0.0084 0.00143 - 0.89
**12.459

Pخرفه
Purslane

2.754 - 0.0282 1.156 - 4.336 - 2.625 0.75
**4.426

Sيریزتاج
nightshade

7.022 - 5.99- 5.476 - 5.129 - 6.458 0.75
**6.689

Aخروس وحشیتاج
common
amaranth

0.838 - 0.263 - 0.383 - 0.0579 0.468 0.85
**7.223

1/ W Z = 0.00143-+ (0.00754* P) + (0.0116* S) + (0.00843* A) + (0.00476* Z)
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مترمیلی730آبیاري مقدار آبهاي هرز با معادله عکس وزن تک بوته در تیمار عدم کنترل علفضرایب رقابتی درون و بین گونه اي-2جدول 
Table 2- Coefficients of intra and inter species competition of 1/w for per plant at weed free with 730 mm water treatments

1/wمتغییر وابسته
Dependent variable

بی متغییر مستقلتراکم نس
Independent variable relative density

A r 2 F

Zذرت
corn

Pخرفه
Purslane

C1ترهسلمه
common lambʼs quarters

C2پیچک
Bindweed

Zذرت
Corn

0.00108 0.00837 - 0.00311 0.000227 0.000835 0.71
*4.35

Pخرفه
Purslane

1.866 - 0.283 - 1.815 - 1.795 - 1.847 0.70
**5.934

C1ترهسلمه
common lambʼs quarters

0.0224 0.943 - 0.408 - 0.0324 0.021 - 0.90
**19.419

C2پیچک
Bindweed

3.538 3.959 - 6.921 - 3.538 0.594 - 0.55
*3.706

1/ W Z = 0.000835+0.00108(* Z) + (0.00837-* P) + (0.00311 * C1) + (0.000227* C2)

مترمیلی880آبیاري با مقدار آبهاي هرز یب رقابتی درون و بین گونه اي معادله عکس وزن تک بوته در تیمار عدم کنترل علفضرا-3جدول 
Table 3- Coefficients of intra and inter species competition of 1/w for per plant at weed free with 880 mm water treatments

1/wمتغییر وابسته
Dependent variable

تراکم نسبی متغییر مستقل
Independent variable relative density

A r 2 F

Zذرت
Corn

Sریزيتاج
Nightshade

Zذرت
Corn

0.0000541 0.00267 0.60 0.00198
*5.89

Sریزيتاج
Nightshade

0.0694- 0.180 0.53 0.868
**6.889

1/ W Z=0.00198+ (0.0000541* Z) + (0.00267* S)

مترمیلی1230آبیاري با مقدار آبهاي هرز ضرایب رقابتی درون و بین گونه اي معادله عکس وزن تک بوته در تیمار عدم کنترل علف-4جدول 
Table 4- Coefficients of intra and inter species competition of 1/w for per plant at weed free with 610 mm water treatments

1/wمتغییر وابسته
Dependent variable

تراکم نسبی متغییر مستقل
Independent variable relative density

A r 2 F

Zذرت
corn

Dانگشتیعلف
crab grass

Pخرفه
Purslane

Sریزيتاج
nightshade

C1ترهسلمه
common lambʼs quarters

Zذرت
Corn

0.00343 - 0.00385 - 0.00124 - 0.000531 0.00428 - 0.00454 0.76
*4.395

Dانگشتیعلف
crab grass

3.171 - 4.45- 5.383 - 3.076 - 3.516 - 4.515 0.79
*5.529

Pخرفه
Purslane

0.379 1.023 1.269 1.554 0.86 0.579 - 0.76
*4.564

Sریزيتاج
Nightshade

40.096 77.86 53.54 66.382 81.211 48.59 - 0.87
*6.503

C1ترهسلمه
common lambʼs quarters

0.0341 0.133 0.057 0.0309 0.34 0.047 - 0.74
*4.541

1/W Z = 0.00454 - (0.00343* Z) – (0.00385* D) - (0.00124* P) + (0.000531* S) – (0.00428* C1)
Z :ذرت،P :خرفه،S :تاج ریزي،A :تاج خروس،C1 :تره، سلمهC2پیچک،D : علف انگشتی

اي می باشند و خانه هاي هاشور خورده بیانگر رقابت درون گونه. غیر معنی دار بودن از نظر آماريnsو *% 5معنی داري در سطح **، %1معنی داري در سطح 

اظهار کردند که هر چـه گیاهـان از نظـر    ) 9(کلمنتس و همکاران 
داشته باشند، رقابت زیستگاه و نیازهاي غذائی، شباهت بیشتري به هم 

.در بین آنها بیشتر خواهد بود

اي در میان همچنین بیشترین و کمترین ضریب رقابت درون گونه
در تیمـار آبیـاري   ) 3/66(1ریـزي هاي هرز بترتیب مربوط به تـاج علف

1-Solanumnigrum L.



67...هاياي و برخی شاخصبررسی اثر سطوح مختلف آبیاري بر شدت رقابت چند گونه

متـر  میلـی 730در تیمار آبیـاري  ) 408/0(1ترهمتر و سلمهمیلی1230
ریـزي و تـراکم   هرز تاجتراکم باالي علفتوان بهبود که این امر را می

اي در رقابت درون گونه. تره در زمان برداشت ذرت نسبت دادکم سلمه
اي از شدت و گونههرز در مقایسه با رقابت بین هايگیاه زراعی و علف

و 2در کشـت مخلـوط گنـدم   ). 1جدول (اهمیت بیشتري برخوردار بود 
اي در مقایسه با رقابـت بـین   ونهگمشاهده شد که رقابت درون3چچم
اي گندم و چچم تاثیر بیشـتري بـر کـاهش عملکـرد گنـدم دارد      گونه

،در این آزمایش مشاهده شد که بـا افـزایش مقـدار آب آبیـاري    ). 11(
جـداول  (روي عملکرد ذرت افزایش یافـت  4هرز خرفهتاثیر منفی علف

متـر  میلـی 730و کمترین اثـر منفـی خرفـه در تیمـار آبیـاري      ) 4تا 1
بنابراین با کاهش سـطح آب آبیـاري تـوان    . مشاهده شد) -00837/0(

و بـا  CAMخرفه یـک گونـه   . شودرقابتی خرفه روي ذرت کاسته می
باشد و بنابر نتـایج ایـن آزمـایش کـاهش آب آبیـاري،      نیاز آبی باال می

امـا بـا افـزایش مقـدار آب     . سبب تضعیف بیشتر این گونه خواهد شـد 
ریـزي روي عملکـرد ذرت کاسـته و در تیمـار     اثر منفی تـاج آبیاري از
بنـابراین  ). 000531/0(متر به کمترین مقدار رسـید  میلی1230آبیاري 

در گیاهان هر چه نیاز به یک منبع در یک گونه بیشتر باشد، حساسیت 
. آن گونه نسبت به کمبود و کاهش آن منبـع نیـز بیشـتر خواهـد بـود     

در تیمـار  6خروس وحشـی متر و تاجمیلی730در تیمار آبیاري 5پیچک
متر تـاثیر منفـی روي ذرت داشـتند بطوریکـه تـاثیر      میلی610آبیاري 

تـوان گفـت در ایـن    بیشتر بود می) 0084/0(خروس وحشی منفی تاج
خروس وحشی مانند بدلیل اینکه تاج) کاهش سطح آب آبیاري(شرایط 

خرفه یک گونـه بـا نیـاز    باشد اما مانند ذرت یک گونه چهار کربنه می
رود، در نتیجـه تـوان رقابـت بیشـتري در شـرایط      آبی باال بشمار نمـی 

).1جدول (کمبود آب، با ذرت دارد 
-میلـی 730تره نیز به ترتیب در تیمار آبیاري همچنین گونه سلمه

متر تاثیر مثبت روي ذرت میلی1230متر تاثیر منفی و در تیمار آبیاري 
متـر تـاثیر   میلـی 1230در تیمار آبیاري 7انگشتیهرز علفعلف. داشت

-خرفه و علف،ترههاي هرز سلمهذرت و علف. مثبت روي ذرت داشت
رود کـه گونـه   ریزي تاثیر منفی داشـتند احتمـال مـی   انگشتی روي تاج

ریـزي داشـته   تره از طریق اثر منفی که روي تـاج انگشتی و سلمهعلف
توانسـته انـد روي ذرت اثـر مثبـت     ، )در شرایط بیشینه آب آبیاري(اند 

در ) 211/81(تـره  هـرز سـلمه  بیشترین اثر منفی در علف. داشته باشند
در تیمـار آبیـاري   ). 4جدول (متر مشاهده شد میلی1230تیمار آبیاري 

2-Chenopodium album L.
3- TriticumaestivumL.
4- Loliummultiflorum L.
5-Portulacaoleracea L.
6- Convolvulus arvensis L.
7-Amaranthusretroflexus L.
8-Digitariasanguinalis(L.) Scop

و خرفـه نیـز اثـر مثبـت     ) -921/6(تره اثـر مثبـت   متر سلمهمیلی730
بنـابراین فراینـد   ).2جـدول  (روي علف هرز پیچک داشتند ) -959/3(

-باشد و برآیند آن بههاي مختلف بسیار پیچیده میرقابت در بین گونه
هـا بصـورت   اما بررسی روابط گونه) 3(باشد راحتی قابل تشخیص نمی

گشاي مناسـبی در جهـت   تواند راهتفکیک شده در شرایط مختلف می
هاي مختلف بـا گیاهـان زراعـی و تخمـین     بهبود وضعیت رقابتی گونه

. برآیند رقابتی و در نتیجه مدیریت بهتر مزارع شود
-گیـري در نمونـه 8هرز سـوروف نتایج همچنین نشان داد که علف

هاي انجام شده به حدي نبود که آنالیز شود به ناچار حذف شد از ایـن  
با توجه به تراکم کـم آن در مزرعـه نـاچیز    ،رو اثرات رقابتی این گونه

هـرز سـوروف در شـرایط    کـرد کـه علـف   نیز گزارش ) 2(افشاري . بود
هرز تاثیر منفـی کمتـري در مقایسـه بـا شـرایط      هايحضور تمام علف

.برگ با ذرت داشتهاي باریک رقابت علف

هاي رشديبررسی شاخص
هاي نتایج این آزمایش نشان داد که میزان تولید ماده خشک گونه

به این . ت بوددر شرایط مختلف، متفاو) هاي هرزذرت و علف(مختلف 
هـاي  صورت که میزان ماده خشک ذرت در تیمار کنترل کامـل علـف  

روز پس از سبز شدن در بـین  130هرز، در ابتداي فصل رشد تا حدود 
ــی610(تیمارهــاي اول ــرمیل ــی880(، ســوم)مت ــرمیل و چهــارم) مت

آبیاري، اخـتالف چنـدانی نداشـت امـا در اواخـر دوره      ) مترمیلی1230(
ماده خشک ذرت در تیمارهاي مختلف آبیـاري بترتیـب در   رشد، تولید

آبیاري بیشترین مقـدار بـود   ) بیشینه آب(تیمار سوم سپس تیمار چهارم 
730(و کمترین میزان تولید ماده خشـک ذرت، در تیمـار دوم آبیـاري    

بـه ایـن ترتیـب در شـرایط کنتـرل کامـل       . مشاهده شد) متر آبمیلی
طور کـه  همان. ي به نفع گیاه زراعی استاعمال مقادیر بیشتر آب آبیار

اي قبال نیز ذکر شد در تیمار بیشینه آبیاري، ضریب رقابت درون گونـه 
همچنین نتایج این آزمایش نشـان داد  ). 4تا 1جداول (ذرت مثبت بود 

هـاي هـرز مـاده خشـک تولیـدي ذرت      که در تیمار عدم کنترل علـف 
کـاهش  % 29حدود ) هرزهاي کنترل کامل علف(نسبت به تیمار شاهد 

نشان داد اما در تمام تیمارهاي آبیاري در طـول فصـل رشـد، بـا یـک      
همچنین با افزایش میزان آبیاري بـه  . شیب مالیم در حال افزایش بود

، میزان ماده خشک تولیـدي ذرت بـه   )مترمیلی1230(بیشترین مقدار 
نهایـت  متر و درمیلی610سپس در میزان آبیاري . بیشینه مقدار رسید

، میـزان مـاده   )متـر آب میلـی 730(در تیمار دوم آبیاري اعمـال شـده   
بطورکلی در بیشترین میزان آبیاري، بیشـترین مـاده   .خشک بیشتر بود

610(سـپس در کمتـرین میـزان آبیـاري     . خشک ذرت مشاهده گردید
) متـر آب میلـی 730و 880(نسبت بـه دو تیمـار میـانی    ) متر آبمیلی

تـوان  به این ترتیـب مـی  . ماده خشک ذرت مشاهده شدبیشترین تولید 

9- Echinochloa crus-galli(L.) Beauv
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گفت در مـزارع ذرت موجـود در منـاطق خشـک کـه محـدودیت آب       
) متـر آب میلـی 610(آبیاري وجود دارد، اعمال کمترین میزان آبیـاري  

تر از اعمال مقادیر میانی آبیاري جهت تولید ماده خشک ذرت به صرفه
نـدارد، اعمـال بیشـترین    است اما در مناطقی که محدودیت آب وجـود 

یعنـی در مـورد   . شـود مقدار آب آبیاري منجر به تولید بیشینه ذرت می
-منبع آب که در مناطق خشک یک منبع بسیار مهم رقابتی بشمار می

آید، اعمال بیشینه یا کمینه آبیـاري مـوثرتر اسـت و در شـرایطی کـه      
ده خشـک،  میزان آب معتدل است احتماالً منابع دیگر بر روي تولید ما

.موثرتر از آب آبیاري خواهند بود
. بطورکلی اعمال مقادیر باالي آب آبیاري به نفع گیاه زراعی است

هرز تامین هر چـه بیشـتر آب بـه نفـع     هايدر شرایط عدم حضور علف
توان گفت در تیمـار کنتـرل کامـل    گیاه زراعی خواهد بود در نتیجه می

شـود و  حد خاصی منجر به افزایش تولیـد مـی  افزایش میزان آبیاري تا 
بیشتر از این حد بخصوص، سـبب افـزایش تولیـد مـاده خشـک ذرت      

-این مسئله بیانگر ظرفیت محدود تولیـد در گیاهـان مـی   . نخواهد شد
شـناخته شـده   ) 26و34، 7(باشد که تحت عنوان قانون بازده نزولـی  

ـ . است ده رشـد در منـابع   در واقع این قوانین بعنوان عوامل محدود کنن
ذکر شده است که جهت فرموله کردن تئوریهاي متعددي در رابطـه بـا   

در ایـن  ). 19(عوامل محدودکننده رشد و واکنش گیاه مطرح شده انـد  
آزمایش با افزایش میزان آب آبیاري تا سطح سوم، افزایش تولید مـاده  

ري خشک مشاهده شد و از سطح سوم به بعد یعنی در تیمار چهارم آبیا
). 1شکل (افزایش تولید ماده خشک مشاهده نشد 

هاي هرز پهن برگید ماده خشک علفتول
-هـاي نتایج این آزمایش نشان داد که در تیمار عدم کنتـرل علـف  

هاي پهـن بـرگ   هرز، در بیشترین میزان آب آبیاري، همواره تمام گونه
وم سـپس در تیمـار د  . داراي بیشترین مقدار تولید مـاده خشـک بودنـد   

با روندي مشابه تیمار بیشینه آبیاري بود اما نسـبت  ) متر آبمیلی730(
کمتر بود و در اوائـل رشـد تـا    ) مترمیلی1230(به تیمار بیشینه آبیاري

روز بعد از سبز شدن تولید ماده خشک بطور مرتـب در حـال   73حدود 
). 2شکل (افزایش بود 

هاي هرزتیمارهاي عدم کنترل و کنترل کامل علفذرت در) TDM(ماده خشک تولیدي –1شکل
Figure 1- Total dry matter of corn in weed free and complete control of weeds

IA =Irrigation 610 mm ،IB=Irrigation 730 mm،IC =Irrigation 880 mm ،ID=Irrigation 1230 mm
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هاي هرزهرز پهن برگها و گراسها در تیمار عدم کنترل علفايهعلف) TDM(ماده خشک تولیدي –2شکل
Figure 2- Total dry matter of broad leaf and grass weed in non control treatments

IA =Irrigation 610 mm ،IB=Irrigation 730 mm،IC =Irrigation 880 mm ،ID=Irrigation 1230 mm

میزان تولید ماده خشـک نسـبت بـه بقیـه     همچنین در اواخر رشد 
روز بعـد از سـبز شـدن تـا     73بطوریکـه از  . مراحل رشدي کمتـر بـود  

شـکل  (اتنهاي رشد افزایش چندانی در تولید ماده خشک مشاهده نشد 
بـرگ، میـزان تولیـد مـاده     هـرز پهـن  هايبنابراین در رقابت علف). 2

ي بیشتري نسـبت  خشک در اوائل رشد، نسبت به اواخر رشد تاثیرپذیر
البته ایـن رونـد دور از انتظـار هـم نیسـت زیـرا در       . به میزان آب دارد

هـاي مختلـف آمـده اسـت کـه میـزان       تعریف صحیح رقابت بین گونه
ساز تر از سایر مراحل رشدي است رقابت در اوائل رشد بسیار سرنوشت

.)24(و تامین منابع در اوائل دوره رشد سهم بیشـتري در رقابـت دارد   
بـرگ بسـته شـدن    هـاي پهـن  توان گفت در حضور گونهبطور کلی می

. باشـد کانوپی مستلزم آب بیشـتري نسـبت بـه اواخـر دوره رشـد مـی      
در طول فصـل رشـد   ) متر آبمیلی880(همچنین تولید در تیمار سوم 

بنـابراین افـزایش بیشـتر منبـع آب     . اي نداشـت افزایش قابل مالحظه
، )هـرز هـاي علـف  ه به ظرفیت گونهبست(آبیاري تا یک حد بخصوصی 
شود و زمانیکه میزان آب بیشـتر از ایـن   سبب افزایش ماده خشک می

ظرفیت در اختیار گیاه قرار گیرد، افزایش ماده خشـک چنـدانی وجـود    
هـرز  هـاي البته این امر متناقض با اصل جذب لـوکس در علـف  . ندارد

منتها نتیجه این آید،نیست بلکه به نوعی مؤید این اصل نیز بشمار می
هـاي هـرز   آزمایش نشان از محدود بودن ظرفیت جذب لـوکس علـف  

.است
هـاي هـرز هـم در    همانطور که ذکر شد در تیمار عدم کنترل علف

متـر  میلی880(اوائل رشد و هم در اواخر دوره رشد ذرت در تیمار سوم 
امـا زمانیکـه   ) 2شـکل  (، کمترین ماده خشک در ذرت تولید شـد  )آب

هاي هرز صورت گرفت، ماده خشک ذرت در همین کامل علفکنترل
بنابراین افزایش میزان آب آبیاري در . تیمار آبیاري، بیشترین مقدار بود

هاي هرز حضـور  هرز بیشتر از زمانیکه علفهايزمان عدم حضور علف
یعنی افزایش میزان آب آبیاري منجر به تولیـد مـاده   . دارند، مفید است

هـا تـوان   اما در زمان حضور سایر گونـه . شودرت میخشک بیشتر در ذ
ذرت بجاي صرف جذب بیشتر آب، به میزان زیادي صـرف رقابـت بـا    

وجود این، رقابـت در بـین گیاهـان بسـیار     با. شودهاي مجاور میگونه
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-پیچیده است زیرا عوامل و منابع و شرایط مختلفی در آن دخیـل مـی  
توان دقیقـاً  ل، همچون آب نمیباشند و فقط با در نظر گرفتن یک عام

امـا بـا آگـاهی از تـاثیر     ). 24(وضعیت نهائی رقابت را پیش بینی کـرد  
تر منابع در جهت انتفـاع  گیري مفیدتوان به بهرهانفرادي هر عاملی می

.گیاه زراعی اقدام به مدیریت مزارع نمود
در اوائـل دوره رشـد،   : برگهاي هرز باریکتولید ماده خشک علف

میـزان مـاده   ) متـر آب ¬میلـی 1230(یشترین میزان تیمار آبیاري در ب
هـاي هـرز بیشـترین    ها در تیمار عدم کنتـرل علـف  برگخشک باریک

مقدار بود که با گذشت زمان اختالف تولید مـاده خشـک آن بـا سـایر     
در سایر تیمارهاي آبیاري در اوائـل رشـد اخـتالف    . تیمارها کاسته شد

ل آبیاري وجود نداشت اما در اواخر دوره رشد چندانی میان سه تیمار او
هاي باریک برگ متعلـق بـه   بیشترین میزان تولید ماده خشک در گونه

امـا در  ). 2شـکل  (بـود  ) متـر آب میلـی 610تیمار (تیمار کمینه آبیاري 
ها در تیمـار دوم  برگتمام طول دوره رشد، کمترین ماده خشک باریک

تـوان گفـت   بطورکلی مـی ). 2شکل (تولید شد ) متر آبمیلی730(آب 
بـرگ هـا دارد   آب در مراحل اولیه رشد تأثیر بیشتري در رقابت باریـک 

کمتر شده و نقش آن در رقابـت  ) آب(که به مرور زمان تاثیر این منبع 

شود زیرا براسـاس ایـن آزمـایش در اوائـل دوره رشـد پاسـخ       کمتر می
تـر از اواخـر   و مـنظم برگ ها به تغییر میزان آب آبیاري سریعترباریک

این امر حساسـیت رقابـت را در اوائـل دوره    ). 2شکل (رشد بوده است 
را در مزارع تاییـد  ) 29(هاي هرز رشد و لزوم دوره بحرانی کنترل علف

بطور کلی در بین تمام تیمارها زمانیکه بیشترین میزان آبیـاري  .کندمی
، هـم در  )تـرل کنتـرل کامـل، عـدم کن   (اعمال شود هم در گیاه زراعی 

برگها بیشترین میزان مـاده خشـک تولیـد    برگ ها و هم در پهنباریک
).2شکل (شد 

سرعت رشد ذرت
نتایج این آزمایش نشان داد که روند سـرعت رشـد در تیمارهـاي    
مختلف، متفاوت بود اما تقریبأ در تمام تیمارها سـرعت رشـد در اوایـل    

پس در اواسـط دوره  رشد با یک روند صعودي در حال افزایش بـود سـ  
رشد به اوج سرعت رسید و بعد از رسیدن به بیشینه سـرعت، بصـورت   

). 3شکل (نزولی در حال کاهش بود 

هاي هرزذرت در تیمارهاي کنترل کامل و عدم کنترل علف) CGR(سرعت رشد –3شکل
Figure 3- Crop Growth Rate of corn in weed free and complete control of weeds

IA =Irrigation 610 mm ،IB=Irrigation 730 mm،IC =Irrigation 880 mm ،ID=Irrigation 1230 mm
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هاي هرزهرز پهن برگ و گراسها در تیمار عدم کنترل علفهايعلف) CGR(سرعت رشد –4شکل 
Figure 4- Crop growth rate of broad leaf and grass weed in non control treatments

IA =Irrigation 610 mm ،IB=Irrigation 730 mm،IC =Irrigation 880 mm ،ID=Irrigation 1230 mm

سرعت رشـد ذرت در تیمـار کمینـه    ) کنترل کامل(در تیمار شاهد 
سپس در . نسبت به سایر تیمارها، بیشتر بود) متر آبمیلی610(آبیاري 

رشد ذرت نسبت به سایر تیمارهاي آبیاري تیمار بیشینه آبیاري سرعت
در واقـع در  . ، بـاالتر بـود  )متـر آب میلـی 730و 880تیمارهاي میانی (

هاي هرز و میزان متوسـط آب آبیـاري سـرعت    حالت عدم حضور علف
بنـابراین مقـدارهاي خیلـی کـم یـا      ). 3شکل (رشد ذرت کاهش یافت 

البتـه  . د شـد خیلی زیاد آب آبیاري سبب افزایش سـرعت رشـد خواهـ   
، منجـر بـه افـزایش    )متـر آب میلـی 1230(اینکه مقدار خیلی زیاد آب 

سرعت رشد شود تردید چندانی وجود ندارد و این روند قابل پیش بینی 
هم بود اما زمانیکه میزان آب آبیاري بسیار کم است، روند سرعت رشد 

ش بدلیل کمبود منبع و استفاده بهینه گیـاه از آن منبـع سـعی در کـاه    
باال ) آب(طول دوره رشدي خود دارد یعنی در زمانیکه محدودیت منبع 

باشد، گیاه زراعی با توجه به این محدودیت سعی در بهره گیري بیشتر 
تر سیکل رویشی خود را تکمیل کنـد تـا   از منابع داشته تا هر چه سریع

. بدین ترتیـب کمتـرین آسـیب را از محـدودیت شـرایط داشـته باشـد       
انیکه محدودیت آب وجود دارد، استفاده از کمتـرین میـزان   بنابراین زم

آب آبیاري نسبت به میزان متوسـط آبیـاري، همـراه بـا وجـین کامـل       

هاي هرز سبب باال رفتن سرعت رشـد و همچنـین مـاده خشـک     علف
امـا اگـر محـدودیت آب وجـود نداشـته باشـد       . خواهـد شـد  ) 3شکل (

اسـتفاده هـر چـه بیشـتر     دهد همانطور که نتایج این آزمایش نشان می
آب، منجر به حصول سرعت رشد باال در گیاه زراعی خواهـد شـد و در   

اي ذرت بیشتر بوده و منجر به شرایط محدودیت آب رقابت درون گونه
). 3شکل (گردد باال رفتن سرعت رشد ذرت می

هرز و در هر چهـار تیمـار   هايهمچنین در حالت عدم حضور علف
روز پس از سبز شـدن، بـه بیشـترین    73در آبیاري، سرعت رشد ذرت

-میلـی 880(مقدار رسید و تغییرات سرعت رشد، در تیمار سوم آبیاري 
). 3شـکل  (تري نسبت به سـایر تیمارهـا بـود    ، داراي شیب مالیم)متر

هـاي  بنابراین میزان متوسط آب آبیاري در حالـت عـدم حضـور گونـه    
ت نخواهـد داشـت   هرز تاثیر چندانی در سـرعت رشـد ذر  مختلف علف

).3شکل (
این نتایج این آزمایش نشان داد که میزان سـرعت رشـد   عالوه بر

% 34هاي هرز نسبت به تیمـار شـاهد،   ذرت در حالت عدم کنترل علف
هرز منجر به چنین کاهشـی در  هايدر واقع حضور علف. کاهش یافت

امــا تاثیرپــذیري ســرعت رشــد ذرت از . انــدســرعت رشــد ذرت شــده
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هاي هرز مشابه زمان عـدم  ي مختلف آبیاري در رقابت با علفتیمارها
-حضور علـف (هرز بود با این تفاوت که در این حالت هايحضور علف

تیمار دوم آبیاري نسبت به سایر تیمارهـاي آبیـاري کمتـرین    ) هرزهاي
بنـابراین در  . تاثیرپذیري از میزان آب را در طول فصل رشد نشـان داد 

هـرز،  هايهرز همچون حالت عدم حضور علفهاي حالت حضور علف
میزان متوسط آبیاري تاثیري در تغییر سرعت رشد ذرت و رقابت درون 

). 3شکل (اي ذرت ندارد گونه
نتایج این آزمـایش نشـان   : هاي هرز پهن برگسرعت رشد علف
هرز پهن برگ و باریک برگ با هم در هاي علفداد زمانیکه انواع گونه

برگ میزان سرعت رشد پهن برگها بسیار بیشتر از باریکرقابت بودند، 
اي بـا  بدین مفهوم که پهن برگها در رقابت بین گونه). 4شکل (ها بود 

در منـابع  . هاي باریک برگ توانـائی بیشـتري دارنـد   ذرت و سایر گونه
-هاي پهن بـرگ در مـزارع ذرت مشـکل   دیگر نیز آمده است که گونه

روند سرعت رشد پهن برگها در رقابت بـا  همچنین ). 25و2(سازترند 
هـا  ذرت مشابه ذرت بود با این تفاوت که اوج سرعت رشـد ایـن گونـه   

روز بعـد از سـبز   56روز بعد از سبز شدن بود، 73برخالف ذرت که در 
-بنابراین در رقابت ذرت و علف). 4و 3هاي شکل(شدن مشاهده شد 

تر و بیشـتر  ري سریعگیهاي هرز جهت بهرههاي هرز پهن برگ، علف
اي سرعت رشد خود را باالتر از منابع و باال بردن توان رقابت بین گونه

شـکل  (شـوند  برند و بدین ترتیب منجر به آسیب به گیاه زراعی میمی
4.(

هابرگسرعت رشد باریک
بـرگ هـا در   نتایج این آزمایش نشان داد که سرعت رشـد باریـک  

بطوریکـه در رقابـت   ). 4شـکل  (کمتر بود ها بسیاررقابت با سایر گونه
ها رقابت کننـده  برگهرز در مزارع ذرت، باریکهاياي علفچند گونه

-باریـک ) ايبین گونـه (رود توان رقابت احتمال می. تري بودندضعیف
-برگ ها در مقابل ذرت بسیار کم باشد زیرا ذرت یک محصول باریک

-اي باریـک بین گونهبرگ است و ممکن است که کمبود توان رقابت
منجـر  ) ذرت(با محصول زراعی باریک برگ ) هاي هرز علف(برگ ها 

).4شکل (به کاهش سرعت رشد شده باشد 
نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که بیشـترین سـرعت رشـد    

حالیکـه  بـود در ) متـر میلـی 880(برگ ها در تیمار آبیاري سوم باریک

ن تیمار آبیاري کمترین سرعت رشـد را  برگ و ذرت در ایپهنهايگونه
-توان گفت در تیمارهائی کـه پهـن  بدین ترتیب می). 4شکل (داشتند 

بـرگ هـا تـوان    اند، باریـک برگ ها و ذرت توان رقابت باالتري داشته
اند سـرعت رشـد خـود را    برگ ها توانستهرقابت نداشته و زمانی باریک

رعه سـرعت رشـد چنـدانی    هاي موجود در مزباال ببرند، که دیگر گونه
هـا کمتـر   به مفهوم دیگر زمانیکه قدرت رقابت سـایر گونـه  . اندنداشته

اند و ایـن  برگ ها توان بهره گیري از منبع آب داشتهبوده است، باریک
-برگ ها در مقابل سایر گونهمسئله ناشی از کمبود توان رقابتی باریک

هـاي  تر گونـه عیفبطور کلی این امر توان رقابتی ض). 4شکل (هاست 
.رساندها میباریک برگ را در مقابل سایر گونه

گیري نهایینتیجه
با توجه به نتایج این آزمایش افزایش میزان آب آبیاري در شرایط 

اي هرز، سبب کاهش ضریب رقابـت درون گونـه  هايعدم کنترل علف
شود و افزایش تراکم نسبی ذرت منجر به منفی شدن ضـریب  ذرت می

بنابراین در شرایط . اي ذرت بر وزن تک بوته آن شدبت درون گونهرقا
ها، افزایش تراکم ذرت یک فـاکتور  فراهمی آب و در حضور سایر گونه

هـا منجـر بـه    تراکم باال و پـایین برخـی گونـه   . باشدمثبت رقابتی می
اي در میـان  اختصاص بیشترین و کمترین ضریب رقابـت درون گونـه  

ریـزي در تیمـار آبیـاري    بترتیب مربوط بـه تـاج  هاي هرز شد که علف
همچنین . متر بودمیلی730تره در تیمار آبیاري متر و سلمهمیلی1230

با افزایش میزان آبیاري، میزان ماده خشک تولیـدي ذرت متناسـب بـا    
مقدار آب آبیاري افزایش یافت و تفـاوت تولیـد مـاده خشـک ذرت بـا      

ول دوره رشـد نسـبت بـه سـایر     گذشت زمان در بیشینه آبیـاري در طـ  
هاي هـرز، مـاده   در تیمار عدم کنترل علف. تیمارهاي آبیاري بیشتر شد

هـاي  کنتـرل کامـل علـف   (خشک تولیدي ذرت نسبت به تیمار شاهد 
کاهش نشان داد و در بیشترین میزان آب آبیـاري، همـواره   % 29) هرز

نیز سـرعت  .ها داراي بیشترین مقدار تولید ماده خشک بودندتمام گونه
رشد ذرت در تیمار کمینه آبیاري نسـبت بـه سـایر تیمارهـا، بیشـترین      

ــدار  ــاري  ) g.m-2.day-147/53(مق ــط آب آبی ــزان متوس ــود و در می ب
.ترین مقدار بودکم) g.m-2.day-180/19(سرعت رشد ذرت 
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