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  چکیده

در ایستگاه زراعی دانشکده  1391بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت، پژوهشی در سال هرز هايو تداخل علفهاي آبیاري، نیتروژن به منظور بررسی اثرات سامانه
-غرقابی و قطره(هاي آبیاري در این آزمایش انواع سیستم. هاي دو بار خرد شده بر پایه بلوك کامل تصادفی، صورت گرفتیراز در قالب طرح کرتکشاورزي دانشگاه ش

به عنـوان  ) هرزلفبا و بدون ع(هرز هايهاي فرعی و تداخل علفکرتبه عنوان  )کیلوگرم در هکتار 150و  75صفر، (هاي اصلی، سطوح نیتروژن به عنوان کرت) اي
تعداد ردیف (درصد و اجزاي عملکرد دانه ذرت  51داري باعث کاهش عملکرد دانه تا طور معنیه هرز بهاينتایج نشان داد که حضور علف. هاي فرعی فرعی بودندکرت

تغییر سامانه . داري افزایش یافتطور معنیه عملکرد دانه ب کتارکیلوگرم در ه 150با افزودن نیتروژن تا سطح . شدند) و دانه در بالل، طول و قطر بالل و وزن صد دانه
-درصد موجب کاهش تداخل علف 3/54و  8/56هرز به ترتیب به میزان هايداري با تاثیر بر کاهش تراکم و زیست توده علفطور معنیه اي بآبیاري از غرقابی به قطره

هاي متفاوتی به دست داد به طـوري کـه   کاربرد مقادیر یکسان نیتروژن در دو سامانه آبیاري پاسخ. افزایش داد داري عملکرد دانه ذرت راطور معنی  ههرز شد و بهاي
 6/62هرز به ترتیب به میزان هاياي نسبت به آبیاري غرقابی سبب کاهش مقدار زیست توده علفکیلوگرم در هکتار نیتروژن در سیستم آبیاري قطره 150و  75کاربرد 

هرز و هرز به عنوان یک راهکار زراعی با کاهش رقابت بین علفهايدر نهایت نتایج نشان دادند که اتخاذ سامانه آبیاري مطلوب با تاثیر بر رشد علف. صد شددر 4/64و 
  .تواند نقش مهمی در افزایش تولید داشته باشدهرز میهايگیاه زراعی و مهار بهتر علف

  
  هرز، سامانه آبیاريهايزیست توده علف، رز، رقابتههايتراکم علف: کلیدي هاي واژه

 
  ١ مقدمه 

با توجه بـه   .ترین غالت است مهم یکی از) .Zea mays L(ذرت 
نیاز آبـی ذرت، کمبـود آب یکـی از معضـالت جـدي در تولیـد ایـن        

در بسیاري از نقاط جهان محدودیت منـابع  . آیدمحصول به شمار می
). 9(محصوالت کشـاورزي اسـت    یدآب مهمترین چالش در زمینه تول

 در و جهـان اسـت   در آب کننـده  مصرف بزرگترین کشاورزي بخش
 مصرف را درصد از کل منابع آب 80تا  50آبی  کشت خشک، مناطق

 75 از بیش به فشار تحت هاي سامانه در آبیاري راندمان ).11( کندمی
 تحت هايبین سامانه از ايآبیاري قطره باشد و سامانهمی بالغ درصد
آبیـاري  . اسـت  درصـد برخـوردار   90 حدود در بیشتري بازدة از فشار،
اي سبب توزیع یکنواخت آب در بستر کشت، مانع از نفوذ بیش از  قطره

دهد حد آب به زمین شده و همچنین تبخیر آب مصرفی را کاهش می
هاي مدیریت آب سبب افزایش توان ها در سیستمپیشرفت ).22 و 1(

سـامانه  ). 20(هاي زراعی در سرتاسر جهان شـده اسـت   هتولید سامان

                                                        
 دانشکده ،واصالح نباتات زراعت گروه دانشیار و ارشد کارشناسی دانشجوي -2و   1

  شیراز دانشگاه ،کشاورزي
  ) Email: rzangoee@gmail.com                    :نویسنده مسئول -(*

اي امکان استفاده صحیح و بـه میـزان کـافی کودهـاي     آبیاري قطره
در آبیاري غرقابی اغلب کارآیی بـه  ). 19(سازد دار را مهیا مینیتروژن

باشد و این کودها بـه مقـدار   دار پایین میکارگیري کودهاي نیتروژن
نتـایج تحقیقـات    ).16و  7، 3(گیرند نمی کافی در دسترس گیاه قرار

هاي اخیر، کودها در کشورهاي در حال توسعه، نشان داده که در سال
با انتخاب مقدار و ). 10(اند افزایش داده درصد 50عملکرد غالت را تا 

توان عملکرد کمی و کیفـی ذرت را  زمان مناسب مصرف نیتروژن می
تروژن خاك، سطح برگ در ذرت با افزایش نی). 17 و 15(افزایش داد 

انداز و کارآیی مصرف نور زیاد افزایش یافته و نفوذ نور به درون سایه
شده و لذا سرعت رشد محصـول، شـاخص سـطح بـرگ و همچنـین      

 مـدیریت  یابند به همین دالیل مطرح شـده عملکرد دانه افزایش می
 مـدیریت  در جهـت  راهکـار  یـک  عنـوان  تواند بـه غذایی می عناصر

یکی دیگر از عـواملی کـه موجبـات     .به کار گرفته شود هرزهاي علف
 هاي جود رقابت از سوي علفکند وکاهش عملکرد ذرت را فراهم می

هرز در رشد و عملکرد محصوالت ایجاد هايهجوم علف .باشد هرز می
هرز بر سـر آب، نـور، عناصـر    هايکند به طوري که علفاختالل می

و مکان الزم براي رشد بـا محصـول    غذایی خاك و حتی بر سر فضا
تواننـد  هاي گوناگون مـی هرز به روشهايعلف .شوندوارد رقابت می

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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 کننده رقابت ذرت چند هر). 26(سبب کاهش عملکرد در مزارع شوند 
جهـت   هرزهايعلف مهار به اما نیست، هرزهايعلف برابر در ضعیفی

هـرز در  هـاي علف مهار نشدن صورت در بهبود عملکرد احتیاج دارد و
عملکرد  هرز، ممکن استهايعلف به تراکم و نوع بسته مزرعه ذرت،

 نیتـروژن  غـذایی،  عناصـر  تمـام  بین در .یابد این گیاه زراعی کاهش
 را نگرانی هرز بیشترینهايعلف رقابت رابطه با در که است عنصري

ی آگاهی داشتن از میزان نیتروژن خاك و رابطـه رقـابت  . کند می ایجاد
تواند کمک شایانی به میزان به کارگیري هرز میبین محصول و علف

درست کودهاي نیتروژنه کند و در نهایت باعـث بهبـود خصوصـیات    
 همـه "تقریبـا . هـرز شـود  هـاي رقابتی محصول در مقایسه بـا علـف  

 مورد میزان از مصرف لوکس دارند به طوري که بیش هرز هاي  فعل
 از زراعی گیاه از بیشتر نتیجه در و کنندمی استفاده غذایی عناصر نیاز از
 که افـزایش  کردند گزارش) 6( هیل و کارلسون .برندمی بهره کودها

 موجب افزایش وحشی یوالف به آلوده گندم محصول به نیتروژن کود
حسینی و همکـاران   .شد زراعی گیاه عملکرد کاهش و هرزعلف تراکم

هـرز را بـر   هـاي تداخل علـف تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان  )12(
کـه در   اي مورد بررسی قرار دادندعملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه

 عملکـرد  اجـزاي  و عملکرد بر هرزهايعلف تداخل این آزمایش تاثیر
 عملکرد هرزهايعلف تداخل زمان مدت افزایش با و بود دارمعنی ذرت
 آزمایش افزایشمطابق نتایج به دست آمده در این . یافت کاهش دانه

 هکتـار  در کیلوگرم 368 به هکتار در کیلوگرم 184 از نیتروژن میزان
 تیمارهاي( مواردي در و نداشت ذرت دانه عملکرد بر داري معنی تاثیر

 از رقابـت  زیـاد  فشار دلیل به) فصل تمام تداخل و برگی 12 آلوده تا
 ذرت دانه عملکرد کاهش موجب نیتروژن افزایش هرز ،هايعلف سوي

  .شد
 هـاي تواند به علفآبیاري و کوددهی میاستفاده غیر ضروري از 

بایسـت  به همین دالیل آبیاري می. هرز بیش از پیش اجازه رشد دهد
اي انجام شود که ضـمن کـافی بـودن آب در دسـترس قـرار      به گونه

گرفته براي گیاه زراعی، کمترین میزان آبشویی نیز بر عناصر موجـود  
ود تا با کنترل میزان آبیاري و کوددهی بتوان ضمن در خاك اعمال ش

هرز را نیز هايبدست آوردن عملکرد بهینه از محصوالت، هجوم علف
-طی تحقیقی اثرات آبیاري قطره) 21(و همکاران  شرستا. کنترل کرد

هـرز آن مـورد بررسـی    هايفرنگی و کنترل علفاي را بر تولید گوجه
اي و جـوي  یسـتم آبیـاري قطـره   قرار دادند که مشخص شد در دو س

شـت  هـرز در بسـتر کا  هـاي اي میانگین کل زیست تـوده علـف  پشته
  .داري داشتندفرنگی با هم اختالف معنی گوجه

اثر نیتروژن اي با هدف بررسی با توجه به موارد بیان شده مطالعه
هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه هاي و تداخل علف

   .صورت گرفتاي ابی و قطرهآبیاري غرق
  

  ها مواد و روش
در دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز  1391این پژوهش در سال 

تکـرار بـر پایـه طـرح      3هاي دو بار خرد شده بـا  در قالب طرح کرت
اي رقـم سـینگل   هاي کامل تصادفی، بر روي ذرت هیبرید دانهبلوك

بـه عنـوان   ) غرقابیاي و قطره(سامانه آبیاري . انجام شد 704کراس 
به  )کیلوگرم در هکتار 150و  75صفر، (عامل اصلی، سطوح نیتروژن 

بـه  ) هـرز با و بدون علف( هرز هايعنوان عامل فرعی و تداخل علف
سازي زمین شامل شخم پاییزه، آماده. عنوان عامل فرعی فرعی بودند

ست کاشت بذرها با د. بود) ماله(وسیله لولر  هدیسک و سپس تسطیح ب
در ) مترسانتی 4بذر در هر کپه در عمق حدود  2(اي و به صورت کپه

و ) متر 6 ردیف در هر کرت و به طول 4( متريسانتی 75 هايردیف
تاریخ . متر از یکدیگر بر روي ردیف صورت پذیرفتسانتی 20 با فاصله
 3هـاي ذرت در مرحلـه   تنک کردن گیاهچه. بود 1391تیر  1کاشت 

اي نیز با استفاده از نوارهایی بـا  سیستم آبیاري قطره. برگی انجام شد
متـر و قطـر   میلی 175/0، ضخامت مترسانتی 20هاي فاصله خروجی

اي و در هر دو مورد روش آبیاري قطره. متر اجرا شدمیلی 5/16داخلی 
غرقابی آب از منبع اصلی تا ابتداي ورودي مربوط بـه هـر قطعـه بـا     

اولین آبیاري یـک روز پـس از   . انتقال یافت یک اینچاستفاده از لوله 
روز یـک مرتبـه، تـا آخـر      7هاي بعدي به فاصله هر کاشت و آبیاري

بـود و   ساعت 2مدت زمان هر نوبت آبیاري . فصل رشد انجام گرفت
هفته آزمایش در سیستم آبیـاري   22میزان آب ورودي به مزرعه طی 

ر بود، که این مقادیر لیت 14256و  39600اي به ترتیب غرقابی و قطره
گیـري  با استفاده از نصب کنتور در مسیر ورودي آب به مزرعه انـدازه 

 درصـد  46در این پـژوهش بـراي تـامین نیتـروژن از کـود اوره      . شد
هرز از زمان شروع آزمایش و بـه  تیمار بدون حضور علف. استفاده شد

در  .صورت وجین دستی در بازه زمانی هر هفته یک مرتبه اعمال شد
بوتـه ذرت از هـر کـرت فرعـی فرعـی،       8زمان برداشت با انتخـاب  

پارامترهاي تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در بالل، طول بالل، قطر 
بالل، وزن صد دانه، اندازه گیري شد و براي محاسبه عملکرد دانـه از  

ها کف بر گردید و پس از مربع با رعایت حاشیه کلیه بوتهر مت 2سطح 
درصـد  14ساعت و بر اسـاس رطوبـت    72به مدت  آونن در قرار داد

احـد  هرز در وهايتراکم و وزن زیست توده علف "ضمنا. توزین شدند
نوع . هرز مورد ارزیابی قرار گرفتهايهاي حضور علفسطح در کرت

هرز هايهاي تحت آزمایش شامل علفهرز در کرتهايپوشش علف
ــروس  ــاج خ ــدم ).Amaranthus retroflexus L(ت ــل گن  .L(، گ

Centaurea cyanus(،  پیچک صحرایی)Convolvulus arvensis 
L.(   کـاهوي وحشـی ،)Lactuca serriola L. (  و ترشـک)Rume 

alpinus L.( 9.1افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با هاداده آماري آنالیز. بودند 
SAS آزمـون  از نیـز  صـفات  میـانگین  مقایسـه  جهت و گرفت انجام 

اسـتفاده   درصـد  5 احتمـال  سطح در )LSD(دار معنیحداقل اختالف 
صـورت   Excel 2010افـزار  رسـم نمودارهـا بـا اسـتفاده از نـرم      .شد

   .پذیرفت
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  نتایج و بحث

  هرزهايزیست توده علف
ها بـر زیسـت تـوده    اثر سامانه آبیاري، نیتروژن و برهمکنش آن

مقایسـه اثـر    ).1جدول (دار بود درصد معنی 1هرز در سطح هايعلف
هرز مشخص کرد که کـاربرد  هايسامانه آبیاري بر زیست توده علف

 1/54اي سامانه آبیاري غرقابی در مقایسه بـا سـامانه آبیـاري قطـره    
). 2جـدول (هرز شـد  هايسبب افزایش میزان زیست توده علف درصد

هرز تحت تاثیر سامانه آبیاري هاياین افزایش وزن زیست توده علف
دهد که در نتیجه به کـار بـردن حجـم    ه این دلیل روي میغرقابی ب

تواننـد در  هرز هستند کـه مـی  هاياین علف ،باالي آب جهت آبیاري
تفاق در مورد همین ا. مقایسه با گیاه زراعی آب بیشتري را جذب کنند

مشاهده شد بـه طـوري کـه در سـامانه آبیـاري       کاربرد کود نیتروژن
هـرز  هـاي شود و علـف کرت توزیع می غرقابی، کود نیتروژن در تمام

نمایند که همه این استفاده بیشتري در مقایسه با گیاه زراعی از آن می
هـرز و قـدرت   هـاي عوامل سبب افزایش رشد، وزن زیست توده علف

در مورد تیمار نیتروژن مقایسـه نشـان   . شوندهرز میهايرقابتی علف
ري نیتـروژن وجـود   داري بین سطوح بـه کـارگی  معنیداد که اختالف 

هرز هايداشت به طور کلی با افزودن نیتروژن وزن زیست توده علف
افزایش یافت و کمینه و بیشینه وزن زیست توده به ترتیب به میـزان  

کیلوگرم نیتروژن  75گرم در مترمربع در سطوح صفر و  1/90و  3/79
 ).2جدول(در هکتار به دست آمد 

 هرز،علف تراکم باالي دند درگزارش کر) 2(شوو و همکاران بلک
 قـرار  هـرز هـاي اسـتفاده علـف   مـورد  بیشـتر  شده اضافه غذایی مواد
 محصول دسترس نیتروژن قابل مقدار تنها نه هرزهايعلف د ونگیر می

 در هـرز هـاي علـف  هايازگونه بسیاري رشد بلکه دهندمی کاهش را
رسد نظر می به عبارت دیگر به. یابدمی افزایش نیتروژن باالتر سطح

هـرز از توانـایی رقابـت    هايکه در شرایط عدم کاربرد نیتروژن، علف
امـا ازطـرف دیگـر بـا بـه      . باشـند کمتري در برابر ذرت برخوردار می

کارگیري نیتروژن تنها در مقادیر زیاد بود کـه گیـاه زراعـی توانسـت     
هـرز جهـت جـذب نیتـروژن باشـد      هايرقیب موثري در مقابل علف

کیلـوگرم   150فزایش میزان استفاده از نیتروژن از صفر به ا ).2جدول(
اي سبب کـاهش وزن زیسـت تـوده    در هکتار در سامانه آبیاري قطره

  ).3جدول(درصد شد  6/39هرز به میزان هايعلف
اما افزایش همین مقدار به کارگیري نیتروژن در سـامانه آبیـاري   

 9/43ه میـزان  هرز بهايغرقابی سبب افزایش وزن زیست توده علف
هـرز در  هـاي درصد شد، هر چند که بیشترین میزان زیست توده علف

کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده  75سامانه آبیاري غرقابی در تیمار 
از میان ترکیبات برهمکنش دو تیمار سامانه آبیـاري و  ). 3جدول(شد 

ن به ترتیب بیشترین و کمتری  I1N3و I2N2دو تیمار  سطوح نیتروژن،

 I1N3هرز داشتند به طوري که تیمـار  هايتاثیر را بر زیست توده علف
هـرز  هـاي درصد سبب کاهش وزن زیست توده علـف  1/68به میزان 

هـرز در  اعمال تیمار بدون علـف ). 3جدول(شد  I2N2 نسبت به تیمار 
اي سبب افزایش هرز در سامانه آبیاري قطرههايمقایسه با حضور علف

درصد شد اما در سامانه آبیاري  2/18د دانه به میزان دار وزن صمعنی
هرز در مقایسـه بـا حضـور    هايغرقابی به کارگیري تیمار بدون علف

داري ایجاد ننمود هرچند وزن صد دانـه را  هرز اختالف معنیهايعلف
از بـرهمکنش سـامانه    ).3جـدول (درصـد افـزایش داد    2/8به میزان 

 I2W1در تیمار هرز هايت توده علفزیسهرز بر آبیاري و تداخل علف
بـه   I1W1گرم در مترمربع و کمترین تاثیر در تیمـار   9/232به میزان 

گرم در مترمربع به دست آمد که از لحاظ آماري داراي  8/106میزان 
در حالـت اعمـال تیمـار وجـود      ).3جـدول (داري بودند  اختالف معنی

کیلوگرم در هکتار  75هرز افزایش میزان نیتروژن از صفر به  هاي علف
درصـد   6/13هرز به میـزان  هايسبب افزایش وزن زیست توده علف

سال بر روي  2پژوهشی طی ) 4(فاس و همکاران بونی). 3جدول(شد 
اثر سطوح نیتروژن بر توان رقابتی ذرت و گاوپنبه انجام دادند که نتایج 

تولیـد  نشان داد در هر دو گیاه ذرت و گاوپنبه اختصاص نیتروژن بـه  
 یابد افزایش یافتماده خشک در زمانی که سطح نیتروژن کاهش می
هـرز گاوپنبـه بـه    اما نکته قابل توجه این بود که در این حالت علـف 

جـذب کـرد امـا     بیشتر درصد نسبت به ذرت نیتروژن را 1/45میزان 
زمانی که میزان نیتروژن محدود کننده نبود ذرت همواره جذب کننده 

  .بودبهتر نیتروژن 
 

  هرزهايتراکم علف
تیمارهاي آبیاري و برهمکنش تیمارهاي آبیـاري و نیتـروژن بـر    

مـوثر واقـع    درصد 1داري در سطح هرز به طور معنیهايتراکم علف
 درصد 5داري در سطح اما تیمار نیتروژن به طور معنی). 1جدول(شدند 

ا نشـان  همقایسه میانگین ).1جدول(هرز اثر داشت هايبر تراکم علف
داد که کاربرد سامانه آبیاري غرقابی در مقایسـه بـا سـامانه آبیـاري     

هرز در واحد سطح هايتراکم علف درصد 8/56اي سبب افزایش قطره
کیلـوگرم در   75هرز در تیمار هايبیشترین تراکم علف). 2جدول(شد 

 کیلـوگرم در هکتـار  نیتروژن بروز کرد که تنها با تیمـار صـفر    هکتار
نتایج به ). 2جدول(داري بود مشاهده شد ن داراي اختالف معنینیتروژ

دست آمده از مقایسه اثرات برهمکنش سامانه آبیاري و نیتروژن نشان 
هرز در سامانه آبیاري غرقابی و سطوح نیتروژن هايداد که تراکم علف

هرز در علف 6/115و  0/122به ترتیب  کیلوگرم در هکتار 150و  75
داري نبودنـد  د و با یکدیگر داراي اختالف آماري معنیهر مترمربع بو

 علـف  6/80( کیلوگرم در هکتـار  اما در مقایسه با سطح نیتروژن صفر
 ).3جدول(داري بودند داراي اختالف آماري معنی) هرز در هر مترمربع
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  زمان برداشت
Table 3- Comparison of interaction effects of irrigation, nitrogen levels and weed interference on yield, yield components and 

weed control of corn at harvest time 

 میانگین مربعات
Mean-square 

  بع تغییرمنا
Source of 
variations  

  عملکرد
  دانه

Grain 
yield 

)g/m2(  

  وزن صد
  دانه

Hundred 
grain 

weights 
)g(  

  قطر
  بالل
Ear 

diameter 
)cm(  

  طول
  بالل
Ear 

length 
)cm(  

  تعداد دانه
  در بالل

Number of 
seed per ear  

تعداد ردیف 
  در بالل

Number of 
row per ear  

  تراکم
-هايعلف

  هرز
Weeds 
density 
(p/m2)  

  زیست توده
  هرزهايعلف

Weeds 
biomass 
(g/m2)  

  

                
  نیتروژن× آبیاري 

Irrigation× 
Nitrogen  

288.0bc  18.0b  10.9b  12,4b  317.8b  15.3abc  58.3c  138.7c  I1N1  
566.1b  20.5a 13.3a  16.6a 341.8b  16.1ab  45.3cd 98.1d I1N2  

1183.1a  22.5a  14.4a  18.4a  403.3a  18.3a  33.6d 83.7e I1N3  
346.6bc  16.9b  10.1b  12.7b  271.5c  13.6bc  80.6b 178.8b I2N1  
210.9c  13.0c  7.8c  10.9b  231.1d  12.6c  122.0a 262.5a I2N2  
215.6c  11.8c  7.6c  10.4b  232.6d  12.6c  115.6a 257.4a I2N3  

                

 هايعلف× آبیاري 
  هرز

Weed 
interference     × 

Irrigation  
434.3b  18.6b 12.1b 13.6b 326.5b 13.8b  45.7b 106.8b I1W1  
923.8a 22.0a 13.6a 18.0a 382.1a 19.3a  - -  I1W2  
183.5b 13.3c 8.0c 10.5c 235.7c  11.7c 106.1a 232.9a I2W1  
331.8b 14.4c 9.1c 12.4bc 254.4c 14.2b - -  I2W2 

                

 هاي علف× نیتروژن 
  هرز

Weed 
interference     × 

Nitrogen  
271.3b 17.0a 9.9a 11.4b 278.1a 12.6c  69.6c 158.7c N1W1 
212.5b  15.4a 9.9a 13.8b 265.5a 12.3c 83.6a 180.3a N2W1 
442.9b 15.6a 10.3a 12.5b 299.8a 13.5bc 75.0ab 170.6b N3W1 
363.2b 18.0a 11.1a 13.8ab 311.1a 16.3ab - - N1W2 

564.5ab 18.0a 11.3a 15.2ab 307.5a 16.5ab - - N2W2 
955.8a 18.7a 11.7a 17.5a 336.1a 17.5a - - N3W2 

I  سامانه آبیاري) I1و I2 اي و غرقابیبه ترتیب آبیاري قطره(،N   نیتروژن) نیتروژنN2 ,N1  وN3  ،کیلوگرم در هکتار 150و  75به ترتیب معادل صفر ( وW هرز هايتداخل علف)W1  و W2 به
  .)P<0.05(دار ندارند با حرف مشابه در هر ستون تفاوت معنی اعداد ).هرزهايترتیب حضور و بدون علف

I: Irrigation system (I1 and I2 are drip irrigation system and flooding irrigation system respectively), N: nitrogen (N1, N2 and N3 are 
equal 0, 75 and 150 kg ha-1 respectively) and W: weed interference (W1 and W2 are equal weedy condition and weed free condition). 
Numbers followed by the same letter in the each column are not significantly different (P<0.05). 

 
اي هم، نتایج نشان دادند که تـراکم  در مورد سامانه آبیاري قطره

کیلـوگرم   150در مورد تیمارهاي صفر و هرز در واحد سطح هايعلف
به ترتیب در بیشترین و کمترین مقدار قرار داشـتند، ضـمن    در هکتار

دار بودنـد  این که این دو تیمار با یکدیگر داراي اختالف آماري معنـی 

با تیمار  کیلوگرم در هکتار 150دو تیمار نیتروژن صفر و اما). 3جدول(
ــار 75 ــوگرم در هکت ــی کیل ــاري معن ــد داراي اخــتالف آم داري نبودن

هرز در واحد سـطح تحـت   هايدر کل، کمترین تعداد علف). 3جدول(
هـرز تحـت تـاثیر تیمـار     هايو بیشترین تراکم علف I1N1تاثیر تیمار 
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I2N2  هرز، کمترین تاثیر ایط حضور علفدر شر). 3جدول(مشاهده شد
 هـاي هرز بر تراکم علفهايبرهمکنش سامانه آبیاري و تداخل علف

هـرز در هـر مترمربـع و    علـف  7/45بـه میـزان    I1W1هرز در تیمـار  
بـه میـزان    I2W1هرز در هـر مترمربـع در تیمـار    بیشترین تعداد علف

راي اختالف این دو تیمار با یکدیگر دا). 3جدول(به دست آمد  1/106
داري بودند، ضمن آن که بـه کـارگیري سـامانه آبیـاري     آماري معنی

هرز را به میزان هاياي در مقایسه با آبیاري غرقابی تراکم علفقطره
 هـرز هـاي در شرایط حضـور علـف  ). 3جدول(درصد کاهش داد  9/56

هرز شـد  هايافزایش میزان کاربرد نیتروژن سبب افزایش تراکم علف
کیلـوگرم در   75که با افزایش مقدار نیتـروژن از صـفر بـه    به طوري 

درصـد شـد    5/19هرز به میزان هايهکتار، سبب افزایش تراکم علف
کیلوگرم  150به  75اما افزایش میزان نیتروژن کاربردي از ). 3جدول(

داري از نظــر میــزان تــراکم عنــیدر هکتــار ســبب ایجــاد اخــتالف م
هـرز نیـز بـه مقـدار     هاياکم علفهرز نشد ضمن این که ترهاي علف

  ). 3جدول(درصد کاهش یافت  2/10
  

  تعداد ردیف در بالل
بررسی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهاي آبیـاري،  

سامانه آبیاري  هرز و نیز برهمکنش دو گانههاينیتروژن و تداخل علف
درصـد  1هرز بر تعداد ردیف در هر بـالل در سـطح   با نیتروژن و علف

داري تحـت  تعداد ردیف در بالل بطـور معنـی  ). 1جدول(دار بود معنی
اي تاثیر سامانه آبیاري قرار گرفت، به طوري که در تیمار آبیاري قطره

در شـرایط  ). 2جـدول (تعداد ردیف بیشتري در هر بالل تشکیل شـد  
داري افـزایش یافـت   هرز تعداد ردیف در بالل بطور معنـی بدون علف

گزارش کرد که تعداد ردیـف در بـالل تحـت    ) 25(یلیامز و). 2جدول(
نیـز  ) 13(هاریسون و همکـاران  . هرز قرار گرفته استهايتاثیر علف

تواند تعداد ردیف در بالل را هرز میهايگزارش کردند که وجود علف
 .تحت تاثیر قرار دهد

 I1N3اثر برهمکنش سامانه آبیاري و نیتروژن در ترکیب تیمـاري  
کمترین تاثیر را بر تعداد ردیف  I2N3و   I2N2و در تیمارهاي بیشترین

 درصد 7/44به میزان  I1N3در بالل داشتند به طوري که کاربرد تیمار 
سبب افـزایش تعـداد ردیـف در     I2N3و   I2N2در مقایسه با تیمارهاي

در ارتباط با برهمکنش سامانه آبیـاري و تـداخل   ). 3جدول(بالل شد 
اي در مقایسـه بـا   شد که سامانه آبیاري قطرههرز مشخص هايعلف

هرز بیشترین ردیف دانه هايغرقابی در شرایط تداخل و یا بدون علف
درصد افـزایش   8/20و  2/39در بالل را داشت و به ترتیب به میزان 

در ارتباط با برهمکنش تیمار سطوح نیتروژن و ). 3جدول(داشته است 
ر صفت تعداد ردیـف در بـالل در   هرز کمترین تاثیر بهايتداخل علف

 N3W2بروز کرد و بیشـترین تـاثیر در تیمـار     N2W1ترکیب تیماري 
اتفاق افتاد به طوري که این تیمار باعث افزایش تعداد ردیف در بالل 

  ).3جدول(شد  N2W1درصد نسبت به تیمار  9/41به میزان 
  

  تعداد دانه در بالل
سامانه آبیاري با  انهترکیب دوگهاي اصلی و برهمکنش اثر عامل

درصد  1در سطح دانه در بالل  هرز بر تعدادهاينیتروژن و نیز با علف
مقایسه اثر سامانه آبیاري نشان داد که آبیاري ). 1جدول(دار بود معنی
داري در مقایسه با آبیـاري غرقـابی بـه میـزان     اي به طور معنیقطره

بـا افـزایش   ). 2جـدول (درصد تعداد دانه در بالل را افزایش داد  5/44
طـور  ه تعداد دانه در بالل ب کیلوگرم در هکتار 150به  75نیتروژن از 

نتـایج  ). 2جـدول (درصـد افـزایش یافـت     9/10داري به میزان معنی
سامانه آبیاري و سطوح نیتروژن نشان داد که در هر سطح برهمکنش 

ـ  نیتروژن مصرفی استفاده از سـامانه آبیـاري قطـره    ا اي در مقایسـه ب
داري افزایش داد به عبارت طور معنیه غرقابی تعداد دانه در بالل را ب

 9/26کیلوگرم  نیتروژن در هکتار باعـث افـزایش    150دیگر افزودن 
در مقایسه با سـطح  ) دانه در بالل 5/85(درصدي تعداد دانه در بالل 

صفر نیتروژن شد در حالی که در تیمار آبیاري غرقـابی ایـن افـزایش    
تعداد دانـه در   9/38(درصدي تعداد دانه در بالل  6/14ش سبب کاه

شد که خود نشان دهنده تاثیر سامانه آبیاري بر افـزایش و یـا   ) بالل
به طور . کاهش راندمان استفاده از کود نیتروژن توسط گیاه زراعی بود

مشاهده شد و  I1N3ترکیب تیماري تعداد دانه در بالل در کلی بیشینه 
درصد سبب  6/32به دست آمد که به میزان   I2N1ارکمینه آن در تیم

تولنار ). 3جدول(شد  I1N3کاهش تعداد ردیف در بالل نسبت به تیمار 
گزارش کردند که تعداد دانـه در بـالل تحـت تـاثیر     ) 23(و همکاران 

سطوح نیتروژن قرار گرفت و با افزایش میزان نیتروژن تعداد دانـه در  
نیز گزارش کرد که افزایش میزان ) 24(واندرلیپ . بالل افزایش یافت

 هـاي تیمار حضور علف. نیتروژن سبب افزایش تعداد دانه در بالل شد
داري هرز به طور معنـی هايهرز در مقایسه با تیمار بدون حضور علف

درصـد موجـب کـاهش تعـداد دانـه در بـالل شـد         65/11به میزان 
جـزء   ترین ساسح که کردند گزارش) 8( همکاران و ایوانز). 2جدول(

بـالل   در دانـه  تعداد نیتروژن، و هرزهايعلف تداخل به ذرت عملکرد
 کـاهش  موجـب  هرزهايعلف تداخل زمان افزایش که طوري به. بود

 کردنـد  گزارش نیز )14( همکاران و نزویکک. شد بالل در دانه تعداد
 سـورگوم  عملکـرد  کاهش عمده دلیل خوشه، در دانه تعداد که کاهش

ــ ــا تدر رقاب  retroflexus(قرمــز  ریشــه خــروس تــاج هــرزعلــف ب
Amaranthus (ویلیامز. بود )صـفات  میـان  در کـه  کرد گزارش )25 

 تحت داريمعنی طور به بالل در ردیف دانه تعداد ذرت، بالل با مرتبط
 کـاهش ) Ambrosia trifida(هرز آمبروسیاي کبیر علف تداخل تاثیر
در شـرایط بـدون   بر اسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده       همچنین. یافت
اي در مقایسـه بـا   هرز و استفاده از سـامانه آبیـاري قطـره    هاي علف

درصـد   1/50داري به میـزان  طور معنیه غرقابی تعداد دانه در بالل ب
اي و غرقابی نیز در حالت در هر دو سامانه آبیاري قطره. افزایش یافت
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هرز به ترتیب هايحالت حضور علف هرز در مقایسه باهايبدون علف
درصـد افـزایش یافـت     9/7و  0/17تعداد دانـه در بـالل بـه میـزان     

   ).3جدول(
  

  طول بالل 
درصد تحت تاثیر  1داري در سطح صفت طول بالل به طور معنی
اثرات برهمکنش سـامانه  ). 1جدول(تیمارهاي اعمال شده قرار گرفت 

-مانه آبیاري و تداخل علـف آبیاري و سطوح نیتروژن و برهمکنش سا
دار بودنـد  درصـد معنـی   1هرز نیز بر صفت طول بالل در سطح هاي

اي مقایسه تاثیر تیمارهاي آبیاري نشان داد که آبیاري قطره). 1جدول(
 8/38داري در مقایسه با تیمار آبیاري غرقابی به میـزان  به طور معنی

زان نیتروژن افزایش می). 2جدول(درصد سبب افزایش طول بالل شد 
داري سبب افزایش طول بالل شد به طوري کـه بـا   طور معنیه نیز ب

طول بالل به میزان  کیلوگرم در هکتار 150به  75افزایش نیتروژن از 
-هرز بطور معنـی هايدرصد افزایش یافت همچنین حضور علف 9/4

). 2جـدول (درصـد طـول بـالل را کـاهش داد      8/25داري به میزان 
هرز زارش کرد که طول بالل تحت تاثیر جمعیت علفگ) 25(ویلیامز 

هرز در واحـد  آمبروسیاي کبیر قرار گرفت و با افزایش تراکم این علف
با افزودن نیتروژن در سامانه آبیـاري  . سطح طول بالل کاهش یافت

 150و  70داري افزایش یافت و بین طور معنیه اي طول بالل بقطره
داري مشاهده نشـد ولـی در سـامانه    کیلوگرم در هکتار اختالف معنی

کاهشی در  وجود روند). 3جدول(روند کاهشی دیده شد  آبیاري غرقابی

طول بالل در سامانه آبیاري غرقابی با افزایش میزان نیتروژن به نظر 
رسد به این دلیل به وقوع پیوست که در این حالت میزان نیتروژنی می

مقایسه بـا ذرت افـزایش   هرز قرار گرفت در هايکه در دسترس علف
هرز باال رفته که مجمـوع ایـن   هايیافته در نتیجه توان رقابتی علف

بیشـینه طـول    .عوامل بر طول بالل در ذرت اثرات منفی نشان دادند
به میزان I2N3 بدست آمد که در مقایسه با تیمار  I1N3تیمار  بالل در

همکنش نتایج بر). 3جدول(درصد سبب افزایش طول بالل شد  1/76
هرز نشان داد که هر چند در هر دو سامانه هايسامانه آبیاري و علف

هرز باعث کاهش طول بالل شد لیکن درصد هايآبیاري حضور علف
و  4/24اي و غرقابی به ترتیب این کاهش در دو سامانه آبیاري قطره

اي در درصد بود که نشان داد استفاده از سامانه آبیـاري قطـره   3/15
هرز تاثیر بیشتري بر طول بالل در مقایسـه بـا   هايون علفحالت بد

طور کلی بیشینه طـول بـالل در   ه ب). 3جدول(آبیاري غرقابی داشت 
کـه   I2W1به دست آمـد کـه در مقایسـه بـا تیمـار      I1W2 تیمارهاي 

 4/71کمترین طول بالل در آن مساهده شد، طول بـالل بـه مقـدار    
ترکیبات تیمـاري بـرهمکنش   از میان ). 3جدول(درصد افزایش یافت 

هرز کمترین و بیشـترین تـاثیر بـر    هايسطوح نیتروژن و تداخل علف
بـه میـزان    N1W1صفت طول بالل به ترتیب مربوط بـه تیمارهـاي   

متر بود کـه ایـن دو   سانتی 5/17به میزان  N3W2متر و سانتی 4/11
منـه  در کل دا. داري بودندتیمار با یکدیگر داراي اختالف آماري معنی

هرز هايهاي مختلف کاربرد نیتروژن و تداخل علفتغییرات بین حالت
  ). 3جدول(گسترده نبود 

  

   
 N2 ,N1(نیتروژن   N،)اي و غرقابیبه ترتیب آبیاري قطره I2 وI1 (آبیاري سامانه  I .طول باللتیمارهاي اعمال شده بر برهمکنش مقایسه  -1شکل

 ).هرزهايبه ترتیب حضور و بدون علفW2 و  W1(هرز هايتداخل علف Wو  )در هکتار نیتروژن کیلوگرم 150 و 75صفر،  به ترتیب معادل N3و 
  .)P<0.05(دار ندارند با حرف مشابه تفاوت معنی هايستون

Figure 1- Comparison of interaction effects of applied treatments on ear length. I: Irrigation system (I1 and I2 
are drip irrigation system and flooding irrigation system respectively), N: nitrogen (N1, N2 and N3 are equal 0, 

75 and 150 kg ha-1 respectively) and W: weed interference (W1 and W2 are equal weedy and weed free 
conditions). Columns followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 
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مقایسه برهمکنش سه تیمار اعمال شده بر طول بالل نشـان داد  
به میزان ) I1N3W2(که بیشترین تاثیر بر طول بالل تحت تاثیر تیمار

متـر رخ داد و کمتـرین طـول بـالل مربـوط بـه تیمـار         سانتی 7/21
)I2N3W1 ( متر بود  سانتی 9/9به میزان)به طور کلی تمامی ). 1شکل

اي در ، در سامانه آبیاري قطره)I1N1W1(ترکیبات تیماري به جز تیمار 
بر صفت  مقایسه با تیمارهاي مربوط به آبیاري غرقابی تاثیر بیشتري

  ).1شکل(طول بالل داشتند 
  

  قطر بالل
داري تحت تاثیر به طور معنی درصد 1صفت قطر بالل در سطح 

هـرز، بـرهمکنش سـامانه    هـاي نیتروژن، تداخل علفبیاري، سامانه آ
). 1جـدول (هـرز قـرار گرفـت    هايآبیاري با نیتروژن و با تداخل علف

داري در مقایسه با آبیـاري غرقـابی بـه    اي به طور معنیآبیاري قطره
تیمار حضور ). 2جدول(درصد سبب افزایش قطر بالل شد  5/50میزان 

-طـور معنـی  ه هرز بهايتیمار بدون علفهرز در مقایسه با هايعلف
). 2جـدول (درصد موجب کاهش قطر بالل شد  6/11داري به میزان 

هـرز  گزارش کرد که قطر بالل تحت تاثیر جمعیت علف) 25(ویلیامز 
هرز در واحـد  آمبروسیاي کبیر قرار گرفت و با افزایش تراکم این علف

اد که افزایش بررسی مشاهدات نشان د .سطح قطر بالل کاهش یافت
 150اي از صفر به میزان به کارگیري نیتروژن در سامانه آبیاري قطره

درصد سبب افزایش قطر بالل شـد   1/32کیلوگرم در هکتار به میزان 

 7/24اما در سامانه آبیاري غرقابی سبب کاهش قطر بالل به میـزان  
تواند نشان دهنده پایین بـودن کـارآیی   درصد شد که این موضوع می

و  I1N3تیمارهـاي  ). 3جدول( سامانه آبیاري غرقابی باشد یتروژن درن
از میان ترکیبـات تیمـاري بـرهمکنش سـامانه آبیـاري و        I2N3تیمار

داري نشان دادند و به با یکدیگر اختالف آماري معنی سطوح نیتروژن
ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر طول بالل داشتند به طوري که 

درصد سـبب افـزایش قطـر بـالل      8/87به میزان  I1N3کاربرد تیمار 
هـرز در  هـاي عـدم وجـود علـف   ). 3جـدول (شد  I2N3نسبت به تیمار 

اي و هرز در هـر دو سـامانه آبیـاري قطـره    هايمقایسه با وجود علف
سـبب   7/13و 3/12داري به ترتیـب بـه میـزان    غرقابی به طور معنی

ترین تاثیر برهمکنش بیشترین و کم). 3جدول(افزایش قطر بالل شد 
هرز بر صفت طول بالل بـه ترتیـب   هايسامانه آبیاري و تداخل علف
 I2W1متر و سانتی 5/13به میزان  I1W2تحت تاثیر ترکیبات تیماري 

متر به دست آمد که با یکدیگر اخـتالف آمـاري    سانتی 0/8به میزان 
تیمـار  در مقایسه بـا   I1W2کاربرد تیمار ). 3جدول(داري داشتند معنی
I2W1  3جدول(درصد افزایش داد  69/ 5طول بالل را .(  

-هـاي ترکیبات تیماري برهمکنش سطوح نیتروژن و تداخل علف
داري بـا  هرز از لحاظ تاثیر بر صفت قطر بالل اختالف آمـاري معنـی  

به طور کلی تمامی ترکیبـات تیمـاري در   ). 3جدول(یکدیگر نداشتند 
ه بـا تیمارهـاي مربـوط بـه آبیـاري      اي در مقایسسامانه آبیاري قطره

  ).2شکل(غرقابی تاثیر بیشتري بر قطر بالل داشتند 
  

  
و  N2 ,N1(نیتروژن   N،)اي و غرقابیبه ترتیب آبیاري قطره I2 وI1 (آبیاري سامانه   I .قطر باللتیمارهاي اعمال شده بر برهمکنش مقایسه  -2شکل

N3 در هکتار نیتروژن کیلوگرم 150 و 75صفر،  به ترتیب معادل(  وW هرز هايتداخل علف)W1  و W2هرزهايبه ترتیب حضور و بدون علف.( 
  .)P<0.05(دار ندارند با حرف مشابه تفاوت معنی هايستون

Figure 2- Comparison of interaction effects of applied treatments on ear diameter. I: Irrigation system (I1 and I2 are drip 
irrigation system and flooding irrigation system respectively), N: nitrogen (N1, N2 and N3 are equal 0, 75 and 150 kg ha-1 

respectively) and W: weed interference (W1 and W2 are equal weedy and weed free conditions). Columns followed by the 
same letter are not significantly different (P<0.05) 
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اي بیشترین قطر بالل تحت تـاثیر تیمـار   در سامانه آبیاري قطره

)I1N3W2 ( متر و کمترین قطر بالل تحت تاثیر سانتی 4/15به میزان
  ).2شکل(داد متر رخ سانتی 3/10به میزان ) I1N1W1(تیمار 

بالل تحت تـاثیر تیمـار   سامانه آبیاري غرقابی بیشترین قطر در 
)I2N1W2 ( متر و کمترین قطر بالل تحت تاثیر سانتی 8/10به میزان

از ). 2شـکل (متر مشـاهده شـد   سانتی 1/7به میزان ) I2N2W1(تیمار 
مقایسه اثر برهمکنش تیمارها بر قطر بالل مشخص شد که بیشترین 

 4/15بـه میـزان   ) I1N3W2(تاثیر بر این صـفت تحـت تـاثیر تیمـار     
متـر  سـانتی  1/7متر بروز کرد و کمترین قطر بالل بـه میـزان    انتیس

در ) I2N2W1(بود که در واقع کاربرد تیمار ) I2N2W1(مربوط به تیمار 
درصد سبب کاهش قطـر   8/53به میزان ) I1N3W2(مقایسه با تیمار 

اي قطـر   در کل تحت تاثیر سامانه آبیـاري قطـره  ). 2شکل(بالل شد 
را در مقایسه با سامانه آبیاري غرقابی نشان داد  بالل مقادیر بیشتري

  ).2شکل(
  

  وزن صد دانه
 1داري در سطح وزن صد دانه ذرت در این پژوهش به طور معنی

درصد تحت تاثیر تیمارهاي اعمال شده و تمام ترکیبات برهمکنشـی  
اي در مقایسـه بـا   سـامانه آبیـاري قطـره   ). 1جدول(گرفت ها قرار آن

درصد سبب افزایش وزن صد دانه شد  1/46ه میزان آبیاري غرقابی ب
دار بـود  به طوري که اخـتالف میـان اثـر ایـن دو نـوع تیمـار معنـی       

افزایش میزان نیتروژن سبب افزایش وزن صد دانه نشـد و  ). 2جدول(

داري نبـود  اختالف میـان سـطوح نیتـروژن اعمـال شـده نیـز معنـی       
درصد  12ي به میزان دارطور معنیه هرز بهايتداخل علف). 2جدول(

هرز کـاهش داد  هايوزن صد دانه را در مقایسه با شرایط بدون علف
 دانـه  صـد  وزن کـه  گـزارش کردنـد  ) 8( همکاران و ایوانز ).2جدول(

 مثبت همبستگی و هرزهايتداخل علف زمان مدت با منفی همبستگی
) 18(سـرابی و همکـاران    .هرز داشتهاي علف از عاري زمان مدت با
هرز هايگزارش کردند که وزن هزار دانه در ذرت تحت تاثیر علف زنی

کیلوگرم  150افزایش میزان استفاده از نیتروژن از صفر به  .قرار گرفت
اي سبب افزایش وزن صـد دانـه بـه    در هکتار در سامانه آبیاري قطره

درصد شد اما در سامانه آبیاري غرقابی تاثیر منفی گذاشت  25میزان 
درصـد کـاهش یافـت     1/30ه وزن صد دانـه بـه مقـدار    به طوري ک

  ). 3جدول(
از بین ترکیبـات تیمـاري بـرهمکنش سـامانه آبیـاري و سـطوح       

به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را   I2N3و I1N3دو تیمار  نیتروژن،
داري به طور معنی I1N3که تیمار اي به گونهبر وزن صد دانه داشتند 

افزایش وزن صد دانـه نسـبت بـه تیمـار     درصد سبب  4/90به میزان 
I2N3  هرز در مقایسـه بـا حضـور    هايعدم حضور علف). 3جدول(شد
اي سبب افزایش وزن صد دانه به هرز در سامانه آبیاري قطرههايعلف

امـا در سـامانه آبیـاري    . داري شـد درصد به طـور معنـی   2/18میزان 
 2/8نه را به میزان دار نبود هرچند وزن صد دامعنی غرقابی این تفاوت
 ).3جدول(درصد افزایش داد 

  

  
  N،)اي و غرقابیبه ترتیب آبیاري قطره I2 وI1 (آبیاري سامانه  I .وزن صد دانهتیمارهاي اعمال شده بر برهمکنش مقایسه  -3شکل
به ترتیب حضور W2 و  W1(هرز هايتداخل علف Wو  )تاردر هک نیتروژن کیلوگرم 150 و 75صفر،  به ترتیب معادل N3و  N2 ,N1(نیتروژن 

 .)P<0.05(دار ندارند با حرف مشابه تفاوت معنی هايستون ).هرزهايو بدون علف
Figure 3- Comparison of interaction effects of applied treatments on hundred seed weight. I: Irrigation system (I1 

and I2 are drip irrigation system and flooding irrigation system respectively), N: nitrogen (N1, N2 and N3 are equal 0, 
75 and 150 kg ha-1 respectively) and W: weed interference (W1 and W2 are equal weedy and weed free conditions). 

Columns followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 
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کمترین تـاثیر بـرهمکنش سـامانه آبیـاري و تـداخل      بیشترین و 

هرز بر وزن صد دانه به ترتیب تحت تاثیر ترکیبات تیمـاري  هاي علف
I1W2  گرم و  0/22به میزانI2W1  گرم به دست آمد  37/13به میزان

وزن صد دانـه را بـه    I2W1در مقایسه با تیمار  I1W2که کاربرد تیمار 
در ضـمن ایـن تیمارهـا بـا     ). 3جدول(درصد افزایش داد  9/64میزان 

ترکیبـات  ). 3جـدول (داري بودنـد  یکدیگر داراي اختالف آماري معنی
هـرز از لحـاظ   هـاي تیماري برهمکنش سطوح نیتروژن و تداخل علف

یکـدیگر   داري بـا ت وزن صد دانه اختالف آمـاري معنـی  تاثیر بر صف
نتیجه مقایسـه اثـرات بـرهمکنش تیمارهـا     در). 3جدول(ندادند  نشان

مربوط به تیمار ) گرم 94/24(مشخص شد که بیشترین وزن صد دانه 
)I1N3W2 ( و کمترین وزن صد دانه)مربـوط بـه تیمـار    ) گرم 11/11
)I2N3W1 ( بودند)در کل مشاهدات نشان دادند که وزن صد ). 3شکل

اي در مقایسه با آبیـاري غرقـابی   قطرهدانه تحت تاثیر سامانه آبیاري 
  ). 3شکل(بیشتر بود 

  
  عملکرد دانه

درصـد تحـت    1داري در سـطح  صفت عملکرد دانه به طور معنی
تاثیر هر کدام از تیمارهاي اعمال شده به تنهایی و اثرات برهمکنشی 

مقایسه عملکرد دانه تحت تاثیر تیمارهاي ). 1 جدول(ها قرار گرفت  آن

داد که آبیاري غرقـابی در مقایسـه بـا سـامانه آبیـاري       آبیاري نشان
درصد شد  0/62دار عملکرد دانه به میزان اي سبب کاهش معنی قطره

اي باعث زیرا سامانه آبیاري غرقابی بر خالف آبیاري قطره ).2جدول(
). 19(شود شسته شدن و خارج شدن عناصر غذایی از دسترس گیاه می

افزایش عملکرد دانه شد به طوري که با افزایش میزان نیتروژن سبب 
 150در مقایسـه بـا کـاربرد     در هکتـار نیتـروژن  کیلوگرم  75کاربرد 

درصد  4/44کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب شد تا عملکرد دانه ذرت 
کاهش یابد و البته تنها بین این دو سطح کـاربرد نیتـروژن اخـتالف    

گـزارش کردنـد کـه    ) 5(برنـز و ابـاس   ). 2جـدول (دار دیده شد معنی
افزایش میزان نیتروژون سبب افزایش عملکرد دانه ذرت شد چرا کـه  
با افزایش سطوح نیتروژن افزوده شده به خاك ذرت توانسـت مقـادیر   

هرز در مقایسه با عدم هايحضور علف. بیشتري نیتروژن جذب نماید
ـ   7/50هرز عملکرد دانه را به مقـدار  هايحضور علف طـور  ه درصـد ب

ـ  از میــان   I2N2و I1N3دو تیمـار   ).2جــدول( داري کــاهش دادیمعن
ضـمن   ترکیبات تیماري برهمکنش سامانه آبیاري و سطوح نیتـروژن 

 1/1183(دار با یکدیگر به ترتیب بیشترین داشتن اختالف آماري معنی
ـ ) گرم در مترمربع تـاثیر را بـر   ) گـرم در مترمربـع   9/410(رین و کمت

   ).3جدول(عملکرد دانه ذرت داشتند 

  

  
  N،)اي و غرقابیبه ترتیب آبیاري قطره I2 وI1 (آبیاري سامانه  I .عملکرد دانهتیمارهاي اعمال شده بر برهمکنش مقایسه  -4شکل
به ترتیب حضور W2 و  W1(هرز هايتداخل علف Wو  )در هکتار نیتروژن کیلوگرم 150 و 75صفر،  به ترتیب معادل N3و  N2 ,N1(نیتروژن 

 ).P<0.05(دار ندارند با حرف مشابه تفاوت معنی هايستون ).هرزهايو بدون علف

Figure 4- Comparison of interaction effects of applied treatments on grain yield. I: Irrigation system (I1 and I2 are 
drip irrigation system and flooding irrigation system respectively), N: nitrogen (N1, N2 and N3 are equal 0, 75 and 

150 kg ha-1 respectively) and W: weed interference (W1 and W2 are equal weedy and weed free conditions). Columns 
followed by the same letter are not significantly different (P<0.05) 

 
اي  دانه ذرت در برهمکنش سامانه آبیاري قطرهبیشترین عملکرد 

گـرم در مترمربـع و    8/923بـه میـزان   ) I1W2( هرزهايو بدون علف
گرم در مترمربع به دست  5/183به میزان  I2W1کمترین آن در تیمار 

کمترین و بیشترین عملکرد دانه ذرت از میان ترکیبات ). 3جدول(آمد 
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هرز، به ترتیـب  هايح نیتروژن و تداخل علفتیماري برهمکنش سطو
به  N3W2گرم در مترمربع و  5/212به میزان  N1W1مربوط به تیمار 

داري گرم در مترمربع بود که با یکدیگر اختالف معنـی  8/955میزان 
مقایسه اثر برهمکنش سـه تیمـار سـامانه آبیـاري،     ). 3جدول(داشتند 

کـه بیشـترین عملکـرد     هرز مشخص کردهاينیتروژن و تداخل علف
و ) I1N3W2(گرم در مترمربع تحت تاثیر تیمار 5/1604دانه به میزان 

گرم در مترمربـع تحـت تـاثیر     1/124به میزان کمترین عملکرد دانه 
 ).4شکل(به دست آمدند ) I2N3W1(تیمار 

، I1N3W2اي تنهـا سـه ترکیـب تیمـاري     در سامانه آبیاري قطره
I1N3W1  وI1N2W2  با تیمارهاي مربوط به آبیاري غرقابی در مقایسه

تاثیر بیشتري بر افزایش عملکرد دانه داشتند و با آنها داراي اخـتالف  
در حال حاضر به دلیل غالب بـودن  ). 4شکل(داري بودند آماري معنی

کاربرد سیستم آبیاري غرقـابی در بسـیاري از مـزراع کشـت ذرت در     
ب مصرفی، به کارگیري کشور ایران ضمن هدر رفتن حجم باالیی از آ
هرز و دشوارتر شـدن  هايکودهاي نیتروژنه نیز سبب رشد بیشتر علف

اي آب به اما در سامانه آبیاري قطره. شود هرز می هاي روند مهار علف
گیـرد و تـا حـد    تري در بستر کشت ذرت قرار میصورت هدایت شده

ود و شهرز جلوگیري میهايامکان از قرار گیري آب در دسترس علف
اي نیـز  هاي نیتروژنه مصرف شده در آبیاري قطرهدبه همین دلیل کو

در پژوهش حاضر مشخص . دنگیربیشتر در اختیار گیاه زراعی قرار می
اي در مقایسه با آبیاري غرقـابی عملکـرد   شد که کاربرد آبیاري قطره

ایـن در حـالی بـود کـه     . برابر افـزایش داد  6/2دانه ذرت را به میزان 
اي وزن زیسـت تـوده   آبیـاري غرقـابی در مقایسـه بـا قطـره      کاربرد
نتایج این مطالعه نشـان دادنـد   . برابر افزایش داد 1/2 را هرزهاي علف

اي که کارآیی آب مصرفی و کودهاي نیتروژنه در سامانه آبیاري قطره
لذا بر اساس نتایج به  .در مقایسه با آبیاري غرقابی به مراتب باالتر بود

رسد که با به کارگیري کودهاي ر این پژوهش به نظر میدست آمده د
 اي ضـمن دسـتیابی بـه   دار و استفاده از سامانه آبیاري قطـره نیتروژن

توان به سـطوح بـاالي مهـار    عملکردهاي باال در محصول ذرت، می
  .هرز نیز دست پیدا کرد هايعلف
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