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  چکیده
براي تعیین میزان کارآیی این  .هاي هرز بعنوان ابزاري کارآمد مطرح استهاي نو در آبیاري امروزه در بحث کنترل علفاستفاده از روش
در مطالعه  .استفاده شده استبراي بررسی اهمیت موضوع  در این تحقیق از نتایج مطالعات محققان .انجام گرفته استزیادي روش مطالعات 

در  آنعالوه بر . زیر کشت قرار گرفته است زیرسطحیاي اي، بارانی و قطرهصورت گرفته گیاه گوجه فرنگی با سه روش آبیاري جویچه
شود در نهایت با بدست آوردن وزن خشک علف هرز و کیفیت محصول، مشاهده می. شده استکش نیز استفاده علف هااز کرت بخشی

هاي هرز و کمیت و کیفیت محصول برداشت شده بسیار مناسبتر از دو روش دیگر در کنترل علف زیرسطحیاي کارآیی روش آبیاري قطره
  .گرددارزیابی می زیرسطحیاي اري قطرهکش در این تحقیق در سطح پایینتري نسبت به روش آبیکارآیی علف .است

  
  مدیریت آبمحیط زیست، ، علف هرز، کشاورزي ارگانیک، افزایش راندمان  ،اي زیرسطحیآبیاري قطره: واژه  کلید

  
  مقدمه

آن را  سازگاري بایاراي طبیعی  منابعی از طرفقرار گرفته و  هاانسان هايفعالیتدر سرلوحه براي تولید بیشتر  که تالش زندگی در عصري
کشاورزي از طرقی  هايبخشارتقا راندمان در کلیه  .اي را به سمت کشاورزي ارگانیک معطوف سازیمتوجه ویژهدارد تا ندارد، ما را بر آن می

آمده است ید در برابر محصول بدست هاي تولدر واقع کاهش هزینه افزایش راندمان .امري ضروري است به محیط زیست آسیب نرساندکه 
تولید میزان فرسایش خاك، آلودگی هوا، خاك و آبهاي زیر زمینی و بسیاري مسایل زیست محیطی دیگر مد  هايولی آیا در محاسبه هزینه

از  .هاي آتی می باشد و در کوتاه مدت قابل حل نخواهد بودو حیات نسلسالمتی  دتهدیمسایلی که هزینه آن به قیمت  نظر قرار می گیرد؟
هرز  هايروشهاي مختلی براي مبارزه با علف .ستدر بخش کشاورزي بوده و ه مل کاهش دهنده راندمانهاي هرز یکی از عوادیر باز علف

استفاده از  .استباشد، استفاده از روشهاي شیمیایی خطرناك میدر عین حال که بسیار رایج و یکی از روشهاي متداول امروزي  ،وجود دارد
 و ورود مواد سمی به چرخه غذایی انساننتیجه منطقی این امر . اي در حال افزایش استها امروزه با سرعت خیره کنندهسموم و آفت کش

تنها با بکارگیري روشهاي مدیریتی و باالبردن . گیرداز آنها بهره میبصورت مستقیم یا غیرمستقیم  که انسان است،کلیه موجودات زنده 
یکی از  .هاي غیر ارگانیک براي افزایش محصول را مهار کردروشام آور سرستوان رشد هاي اصولی است که میابزارها و روش باراندمان 

. هاي نوین در بخش آبیاري استهاي بسیار موثر و ارگانیک که نظر بسیاري از محققان را به خود جلب کرده است، استفاده از سیستمروش
  .]5و4و3و2و1[ باشدمی و مرسوم هاي غیر ارگانیکها در مقایسه با روشحاکی از توان باالي این روشتمامی نتایج 
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  هامواد و روش

ها در بحث سازگاري با نه تنها این روش. هاي جدید در آبیاري امري اجتناب ناپذیر استبا توجه به شرایط اقلیمی کشور، استفاده از روش
 .استبسیار موثر هاي هرز کنترل علف از جمله کشاورزي هاي مدیریتیباشد، بلکه به تبع آن در دیگر زمینهکارا می کمبود منابع آب بسیار

  .اي صورت گرفته استیقات گستردههاي هرز تحقهاي نوین آبیاري در بحث کنترل علفبراي تبیین جایگاه سیستم
گانیک مورد مقایسه را در شرایط مختلف و در مقایسه با روش غیر ار زیرسطحیي ایی روش آبیاري قطرهآدر تحقیقی کار 1استفن و همکاران

 مواد از آبی کشاورزي هايزمین در ،این ایالت دهندگانپرورش از بسیاري. این تحقیق در ایالت کالیفرنیا انجام گرفته است .]4[ اندقرار داده
 بر مواد این مدت دراز اثرات از نگرانی هستند، ولی موثر شیمیایی مواد این چه اگر. کننداستفاده می هرز هاي علف کنترل براي شیمیایی

 یکساله هرز علفهاي کنترل به ،محیطی زیست ابزار ی ازیک عنوان به آب مدیریتبا  تحقیق این در .دارد وجود آب و خاك کیفیت روي
 .است شده طراحی کالیفرنیا، دیویس دانشگاه در ،یمزرعه آزمایش یک درتحقیقات  .پرداخته شده است

 هايردیف در ايقطره سیستم فرعیهاي لوله .ه استشد انتخاب زیرسطحی ايقطره و بارانی اي،جویچه آبیاري روش سهدر این تحقیق 
متفاوت  خاك سطح شدن خیس الگوهاي آبیاري روش هر در که آنجا از. ه استشد سپرده خاك به بستر سطح زیر در اینچ 10 ،کشت
 هاي علف رشد. است خاك سطح باالي یاینچ موجود در الیه چند آب مقدار با ،هرز هايعلف هجومتنگاتنگ  ارتباط آزمایش فرضیه ،است
  .ه استگرفت قرار مطالعه مورد فرنگی گوجه فرآوري زمینه در هرز

- علف تخم. است شده تقسیم ،)ه استشد تکرار بار پنج آبیاري روش سه از یک هر( تصادفی قطعه 15 به يهکتار 2 در این تحقیق مزرعه
 دو با و هشد انتخاب تصادفی طور به قطعه هر از نیمی .ه استشد کاشته بطور یکنواخت قطعات تمام در) سوروف و خروس تاج( هرز هاي
ها کرتتمامی . ماندمیباقی  اسپري بدون دیگر نیم و شودمی اسپري هکتار درپوند  6و  2 بترتیب Pebulate و Napropamide کش،علف

 بصورت روزانه اياي و آبیاري قطرهاي بصورت هفتهآبیاري بارانی و جویچه. شوندآبیاري می) ET(تعرق  و تبخیر از حاصل تلفات به اندازه
 رنگهاي به هافرنگی گوجهپس از برداشت،  .کنندمی دریافت را خود آبیاري آخرین برداشت از قبل هفته سه قطعات تمام. گیردصورت می

  .شودمی مشخص هاخشک آن وزن و شده خشک نیز هرز هاي علف گونه، به توجه با. گردندمی نیوزت و هشد جدا فاسدبصورت  و سبز قرمز،
  
  

  نتایج و بحث
استفاده از روش آبیاري  .رابطه تنگاتنگی با ظرفیت آب در خاك دارد ،هاي هرزوزن کل و توزیع علفشود با توجه به نتایج مشاهده می

  .علفهاي هرز دارد دتاثیر بسزایی در کنترل رش زیرسطحیاي قطره
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1-Stephen R. G and Lawrence J. S and Thomas. W. 
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  ]4[هاکشهاي هرز با استفاده از روشهاي مختلف آبیاري و علفمیزان رشد علف :1 شکل

  
میزان رشد  )نمودار سمت چپ ( کش حتی بدون استفاده از علف، زیرسطحیاي شود در آبیاري قطرهمشاهده می) 1(با توجه به شکل 

این نکته جاي تامل  .باشدمی) نمودارهاي سمت راست ( کش هاي آبیاري دیگر حتی در حضور علفهاي هرز به مراتب کمتر از روشعلف
  .نمایدگیري از روش آبیاري مناسب را تبیین میبسیاري دارد و لزوم بهره

- ها میهاي هرز در این نقاط بسیار بیشتر از پشتهها، میزان رشد علفاي و بارانی بدلیل وجود حجم مناسب آب در جویچهدر آبیاري جویچه
گردد تاثیر روش آبیاري مشاهده می) 1(هاي هرز دارد، ولی با توجه به شکل ها تاثیر زیادي بر کنترل علفکشهر چند استفاده از علف. باشد

قرار گرفته است  زیرسطحیاي هاي هرز بدست آمده از زمینی که تحت آبیاري قطرهوزن خشک علف .ش شیمیایی استبسیار موثرتر از رو
 حتنها نوار باریکی از زیر سط زیرسطحیاي این امر جاي تعجب ندارد، زیرا در آبیاري قطره. به مراتب پایینتر از دو روش آبیاري دیگر است

   .هاي هرز که داراي ریشه عمیقی نیستند این روش کامالً موثر استخاك داراي رطوبت است و براي علف
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 ]4[هاي مختلف آبیاريکیفیت و مقدار محصول برداشت شده با استفاده از روش: 1 جدول

  
  

 سرعت رسد می نظر به. باشد گذار تاثیر نیز فرنگی گوجه کیفیت بر تواند می آبیاري که است داده نشان مطالعاتاین ) 1(مطابق جدول 
هاي معکوس توده علف ،وجه فرنگی قرمزکمیت و کیفیت گ. بیشتر است دیگر هاي روش به نسبت سطحی زیر ايقطره آبیاري درشدن  بالغ

 و ها کنه از ،فصل اواخر در بیماري شیوع به مربوطدر روش آبیاري زیر سطحی عدم وجود تفاوت در میزان گوجه فرنگی فاسد  .باشدهرز می
اي وجود دارد و در عین حال میزان گوجه فرنگی سبز نیز در این روش باشد ولی در مورد گوجه فرنگی قرمز تفاوت قابل مالحظهمی کپک

  .کمتر شده است
است که همگی موید تاثیر بانگاروا و همکاران، قنبري و همکاران به عمل آمده  مشابه همین مطالعه توسط محققان بسیاري از جمله ویلن،

  .]5و3و1[ باشدبسزاي مدیریت آب در مزرعه براي کنترل علف هرز می
  

  گیري کلینتیجه
در این . آیدهاي هرز  نیز بشمار میروشهاي نوین آبیاري عالوه بر ارتقا راندمان مصرف آب در مزرعه ابزاري بسیار ارزشمند در کنترل علف

. شودهاي هرز داده نمیگیرد و اجازه رشد و نمو به علفمعین و در الگوي تعیین شده در اختیار گیاه قرار میروش آب به اندازه و در زمان 
-امروزه با وجود شیوه .هاي شیمیایی را نیز در پی ندارداست و در عین حال هزینه روش هاکشمطابق نتایج کارایی این روش بیشتر از علف

  .هاي سنتی نه به نفع کشاورزي کشور و نه به نفع محیط زیست و حیات بشري استده از روشهاي نوین و متنوع آبیاري، استفا
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