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گروه  -3منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس،  گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و -2، هرزهایکارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفدانش آموخته  -1
 کاووس شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه گنبدزیست

 (22/02/97تاریخ پذیرش:  -16/10/96)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 درصد 3/33: سوناالن( ی)نام تجار نیفلورالاتال ،یس یا درصد 48: ترفالن( ی)نام تجار نیفلورالیتر کاشتشیپ یهاکشعلف اثر یابیارز منظوربه  آزمایش،این 

)نام  نیپرومتر و ال 4( نسبیپر: یتجار)نام  نیمازیس ،اس ا درصد 12 و یس یا درصد 25( رونستار: یتجار)نام  ازونیاگزاد یشیروشیپ یهاکشعلف ،یس یا

هرز هایکنترل علف بر ال، اس درصد درصد 45 و وتابل پودر درصد 50( آفالن: یتجار)نام  نورونیل یشیروپس کشعلفپودر وتابل و  درصد 80: گزاگارد( یتجار

 غالب هرزگونه علف پنجاجرا درآمد.  بهتکرار  سه با یطرح بلوک کامل تصادف قالب در ،سبز رهیز عملکرد و بازده اسانس ز،یدانه و ن عملکرد یاجزاو  عملکردو 

( و گندم Hordeum murinum) یموش جو(، Polygonum avicular) بند هفت(، Fumaria officinalis) ترهشاه(، Chenopodium albumشامل سلمه تره )

تراکم و وزن خشک هر  یرو کشعلف مختلف یمارهایت نیب یدارینشان داد که اختالف معن جینتا. ندگرفت قرار ییشناسا مورد( Triticum aestivum) خودرو

 کاهش هرزبدون کنترل علف شاهدنسبت به  یداریمعن طوربه را هرزهایعلف کل تراکم ،یبررس مورد یهاکشعلف تمام. داشت جودهرز وهایگونه و کل علف

 نیشتریب. نیپرومتر <نیمازی= سنورونی= لنیفلورالیتر <ازونیاگزاد <نیفلورالاتال <نیوج از بود عبارت بیترت بههرز  هایعلفتراکم  کاهشدر  مارهایت نقش. دادند

ها، کشمختلف علف یمارهایت نیبود. در ب نیشاهد وج ماریها و تکشعدم کاربرد علف ماریمربوط به ت بیترتهرز به هایتوده علف ستیوزن خشک ز نیو کمتر

به خود اخصاص  هرزهایعلف خشک وزندر  را کاهش نیترشیب ،کشعلف کابرد عدم ماریت به نسبت درصد 31/84 و 40/97 با بیترت به ازون،یاگزاد و نیفلورالاتال

بر تراکم، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه،  ریاز لحاظ تأث کش،علف مختلف یمارهایت انیم یداریاختالف معن انگریب جینتادادند. 

بود. و عدم وجین  هرزعلف نیوج شاهد ماریمربوط به ت بیترت به سبز، رهیزعملکرد اسانس  وعملکرد دانه  نیو کمتر نیشتریبسبز بود.  رهیعملکرد و بازده اسانس ز

 .بود برخوردارو عملکرد اسانس  دانهعملکرد  نیشتریب از ن،یوج ماریت از بعد نیفلورالاتال مصرف

 .هرزعلف خشک وزن دانه، عملکرد سبز، رهیز اسانس، بازده ازون،یاگزاد ن،یفلورال اتال: کلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

This experiment was conducted to evaluate the effects of the pre planting herbicides including Trifluralin (Treflan 

48% EC) and Ethalfluralin (Sonalan 33.3% EC), pre emergence herbicides including Oxadiazon (Ronstar 25% 

EC ,12% SL), Simazine (Princep 4L) and Prometryn (Gasagard 80% WP) and post emergence herbicide including 

Linuron (Afalon 50% WP, 45% SL) on weed control and yield, yield components, seed yield, essence yield and 

essence efficiency of cumin in a randomized complete block design with three replications. Five dominant weed 

species i.e. Chenopodium album, Fumaria officinalis, Polygonum avicular, Hordeum murinum and Triticum 

aestivum were identified. Results showed that effect of the herbicides on density and dry weight of each and total 

weed species were significant. In this study, all herbicides significantly decreased total weed density compared to 

weedy check. The order of reduction in total weed density was hand weeding> Ethalfluralin> Oxadiazon> 

Trifluralin= Linuron= Simazine> Prometryn. The highest and lowest total dry weight of weeds were obtained in 

weedy check and hand weeding, respectively. Among various herbicides treatments, Ethalfluralin and Oxadiazon 

had the inhibitoriest effects on the total dry weight of weeds in comparison with weedy check (97.40 and 84.31% 

respectively). The results also showed that there were significant differences among various herbicide treatments 

on cumin density, number of umbrella per plant, number of seed per umbrella, 1000- seed weight, seed yield, and 
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essence yield and efficiency. The highest and lowest seed and essence yield were obtained in hand weeding and 

weedy check, respectively. After weeding treatment, Ethalfluralin application had the highest seed yield and 

essence yield. 

Key words: Cumin, essence efficiency, ethalfluralin, oxadiazon, seed yield, weed dry weight. 

 

 مقدمه

که  ( استApiaceae) انیچتر رهیاز ت کسالهی یاهیگ سبز، رهیز

 ریمتغ متریسانت 5۰تا  ۱۰ از ،یطیمح طیارتفاع آن بر حسب شرا

 شامل وه،ی. مباشدیم اهیگ نیقسمت مهم مورد استفاده ا ،است. بذر

 چهارتا  5/2) اسانس ودرصد(  ۱3) نیرز(، درصد هفت) روغن

 اهیگ وهیم و اسانس مخصوص یبو. است آلورون و( درصد

در (. Rahimian Mashhadi, 1992) است نولیکوم به مربوط

بز در س رهیز دکنندگانیتول نیاز مهمتر یکی رانیا ،حال حاضر

 اریرا در اخت محصول نیا یجهان دیاز تول یادیکه سهم ز ستا ایدن

 نیا دکنندهیتولمنطقه  نیترعمده ،یاستان خراسان رضو دارد.

 رهیدرصد ز 8۰از  شیب کهیطوربهمحصول در سطح کشور است، 

  شودیم دیتول استان نیدر ا رانیسبز ا

(Kafi et al., 2002از آنجا .)سرعت رشد لیبه دل اهیگ نیکه ا یی 

 نفوذمق )ع شهیگسترش اندک ر ف،یضع هیاول استقرارکم،  هیاول

و طول دوره رشد  کم( و ارتفاع متریسانت ۱5تا  ۱2 نیب شهیر

 هرزهایعلفدر برابر  یفیضع بیرق ،روز( ۱۱۰تا  8۰اندک )

 باعث هرز هایعلف وجود ،(Ahmadian et al., 2006است )

(. Kafi et al., 2002) شودمی مختلف منابع سر بر شدید رقابت

بر  دارند، تهاجمی جنبه عمدتاً که بهاره هرز هایعلف رو، نیااز 

 ,.Hosseini et al) گذارندعملکرد این گیاه اثرات نامطلوبی می

در پنج منطقه مهم  هرز،هایعلف روی که ایمطالعه طی(. 2006

گونه گیاهی متعلق  9۰کاری استان خراسان انجام شد، تعداد زیره

 هشتاز این تعداد،  که شدندآوری و شناسایی خانواده جمع 29به 

 Chenopodium) ترهسلمه(، Cardaria draba) ازمك گونه

album ،)صحرایی پیچك (Convolvulus arvensis ،)سوروف 

(Echinochloa crus-galli ،)بندهفت علف  

(Polygonum aviculare ،)وحشی ارزن (Setaria viridis )و 

غالب مزارع  هرزهایعلف ،(Sinapis arvensis) وحشی خردل

 آوریجمع هرز هایعلف یهاگونه ترینو بیش باشندیزیره سبز م

(، Poaceae) گندمیان(، Asteraceae) مرکبان خانواده به شده،

 تعلق( Boraginaceae) گاوزبانیان و( Brassicaceae) چلیپائیان

 & Kafi) محصل راشد و یکاف(. Delghandi, 2004) دارند

Rashed Mohassel, 1992)، در را هرزیهابار کنترل علف كی 

 فیصتو قبول قابل سبز، رهیز شدن سبز از بعد هفته سه حدود

نترل ک یاست که دوره بحران آناز  یحاک یگرید قی. تحقکردند

 باشدیسبز م رهیروز پس از سبز شدن ز 3۰تا  ۱5 ،هرزهایعلف

(Molafilabi, 1993گزارش .)نیوجود دارند که بهتر زین ییها 

 راروزه آن  8۰رشد  دورهسبز در  رهیز هرزهایعلفدوره کنترل 

 یدهمرحله شاخه یشدن و از ابتدا سبزروز پس از  38تا  24 نیب

  کنندمی یمعرف

(Hosseini et al., 2006ا .)که در آن  یزمانمحدوده  نی

 یزمان مناسب دارند،ارتفاع  متریسانت پنجحدود  هرزهایعلف

 باشدیم رهیز یهاکردن بوته تنكو  هرزهایعلف نیوج یبرا

(Patil, 1983 .)زهرهایعلف ها،و با توجه به گزارش یطورکلبه 

 بسیار هزینه که شوندیم کنترلبا وجین دستی  عمدتاًسبز،  رهیز

 ,.Kafi et al) کندمی تحمیل کارزیره کشاورزان به زیادی

های علف ییایمیکنترل ش نهیزم در مطالعات یبرخاما  ،(2006

  یمیرح .است شده گزارش زین هرز

(Rahimi, 1993)، 3۰  در را مختلف یهاکشعلف ازنوع 

 نموده هیمختلف توص یهاها و مکاندر زمان سبز، رهیز زراعت

 رینظ یکاشت شیپ یهاکشعلف شاملها آن نیکه مهمتر است

 ،EPTCو  نیمتالیپند ن،یترامین ید ن،یفلورالیتر ن،یلااتال فلور

 اکلر،کلروبرموران، مت رینظ یشیرو شیپ یهاکشعلف

و  ازونیاگزاد و نیمازیس ل،یمت ید کلروتال ن،یپرومتر

 و نیشامل کلروبرموران، پرومتر یشیپس رو یهاکشعلف

(، Kayan & Adak, 2006) آداک و انیکا. باشندیم نورانیل

 مقدور دست با هرز هایعلف کنترل چنانچه که داشتند اظهار

 ابلق جایگزین، روش یك عنوانبه هاکشعلف کاربرد نباشد،

 ییایمیو کنترل ش یدست نیروش وج دو ،یقیدر تحق .است توصیه
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 قرار شیآزما مورد وستانسبز در هند رهیدر ز هرزهایعلف

با  یدست نیوج ماریدر ت اهینشان داد که عملکرد گ جینتا گرفت؛

از  ستفادهاو  ییایمینسبت به کنترل ش ،در هکتار لوگرمیک 336

یف معنالاخت ،هکتار در لوگرمیک 322با  نیکش تربوترعلف

 و یدربند یزدیا(. Chaudhary, 1989نشان نداد ) یدار

اثر  ،یشیآزما در( Izadi Darbandi et al., 2015) همکاران

روز پس از کاشت(، دو بار وجین  45) نیوج کباریوجین کامل، 

 یهاکشعلفو  نیپس از کاشت(، عدم وج روز 45و  25)

، EPTCالین،متیفلورفن، پند یاکس ن،یبیوز یمتر فلورالین،یتر

 فتهایکاهش  یهاغلظتمتیل و -آر-فوپ ی، هالوکسازونیاگزاد

ادند قرار د یسبز را مورد بررس رهیدر ز نیوج کباریها همراه با آن

بر  یداریاثر معن ،بکار رفته یگزارش نمودند که تیمارها و

 زهرهایعلفتوده  ستیز و تراکم کاهش و سبز رهیعملکرد ز

 338) ملکاسبز در تیمار وجین  رهیعملکرد ز نیشتریداشتند. ب

 یمارهایبا ت یداریاگرچه اختالف معن بود؛کیلوگرم در هکتار( 

کیلوگرم 36/۰) افتهیکاهش  غلظتفلورفن با  یکش اکسعلف

 یو کاربرد اکس نیوج کباری همراه بهماده مؤثره در هکتار( 

 الینمتیپند زیکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار( و ن 37/۰فلورفن )

شاهده م نیوج کباریکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار( همراه با  5/۰)

 ازونیکش اگزادکاربرد علف که شد گزارش یشیآزما درنشد. 

 9/۰به مقدار  نیدر هکتار و فلوکلرال لوگرمیک كیبه مقدار 

خاک و  با ختهیو آم کاشتشیصورت پدر هکتار به لوگرمیک

با  بیبه ترت وکاربیبنتو  فلورفنیاکس یهاکشعلفکاربرد 

با شاهد بدون  سهیدر مقا ،هکتار در لوگرمیک 2و  48/۰ ریمقاد

داشت و منجر به  یداریمعن الفاخت ،هرزهایعلفکنترل 

 (.Raghvani et al., 1987شد ) سبز رهیزدر  یقبول قابلعملکرد 

 که داشتند اظهار( Porwal & Singh, 1993) سینگ و پاروال

کاهش  موجب هکتار، در ازونیاگزاد مؤثره ماده کیلوگرم ۱2/۰

. داد شیافزا درصد 524 تا را آن عملکرد و شد پیاز هرزهایعلف

تا  دو زمان )در ازونیاگزاد ن،یمتالیپند فلورفن، اکسی

. داشتند پنیرک تراکم کاهش در را تأثیر نیتربیش ،)برگیچهار

 به نسبت را پنیرک خشك وزن کاهش نیتربیش فلورفن، یاکس

 گروه در( کاربرد بار )دو پندیمتالین با و داشت دنبال به شاهد

 & Aien) یممنوع و نیآئ ،یشیآزما در .گرفت قرار اول

Mamnoie, 2014 )یهاکشعلف کاربرد که نمودند گزارش 

ك تراکم و وزن خش ازون،یاگزاد و فلورفن یاکس ن،یمتالیپند

عملکرد پیاز  شیافزا موجبو  دادندهرز را کاهش هایعلف

بیـشترین تـأثیر را در کـاهش تـراکم و  ،کـسی فلـورفنا. شدند

(، سلمه تره .Malva parviflora L) رکیپن خشكوزن 

(Chenopodium album L.( و اویارسـالم )Cyperus sp. )

 Echinochloaکش اگزادیازون، سوروف )داشت. علف

colonum L. )زبج هاکشعلف هیکل نمود؛ کنترل یخوببه را 

ترین بیش و کردند کنترل یمطلوب طورسلمه تره را به ،اکسادیارژیل

کش از کاربرد علف ،تن در هکتـار 7۱/75عملکرد پیاز به میزان 

 Mousavi etو همکاران ) یدست آمد. موسواکسی فلورفن به

al., 2010و سیمازین رویشی ( گزارش کردند که کاربرد پیش 

 یرو یمناسب تقریباً یکنندگکنترل اثر ها،آن مخلوط و پرومترین

 از یکیسبز،  رهیزحال  هربه. داشتند یکساله هرز هایعلف

 شیرو نحوه لیدل بهکه  باشدیکشور م ییدارو اهانیگ نیمهمتر

 رابرب در یفیضع یرقابت قدرت ،ییهوا یهااندامو شاخص سطح 

 بخش کهیطوررشد دارد به لیدر اوا ژهیو، بههرزهایعلف

یم هرزهایعلفصرف مبارزه با  آن، دیتول نهیهز از یاعمده

 ییکارا یابیارز مطالعه، نیاهدف از  رو، نیا از. شود

 ،یشیرو پس و یشیرو شیپ کاشت، شیپ مختلف یهاکشعلف

 یعملکرد، اجزا تراکم،ها بر آن ریو تأث هرزهایعلفکنترل  جهت

 سبز بود. رهیزاسانس  عملکرد، عملکرد و بازده

 هامواد و روش

 محمد یکشاورز جهاد مرکز یقاتیدر مزرعه تحق شیآزما نیا

اصلهف در ،یرضو خراسان یکشاورز جهاد سازمان به وابسته آباد،

درجه و  49 ییایبا طول جغراف استان، مرکز از یلومتریک 35۰ ی

درجه و  56 یدر مدارها ،دقیقه 7۱درجه و  4۰و عرض دقیقه  32

 و یعرض شمال قهیدق 25درجه و  36و  یطول شرق قهیدق 36

 طمتوس خشك، و گرم میاقل یدارا ا،یمتر از سطح در ۱۰5۰ ارتفاع

 8/4۰ حداکثر حرارت درجه متر،یلیم 2/۱87 انهیسال یبارندگ

 گراد،یسانت درجه -6/۱8 حرات درجه حداقل و گرادیسانت درجه
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 اکخ ییایمیش و یکیزیف اتیخصوصاجرا شد.  ۱393 ماهدر آذر 

 pH متر، بر منسیز یدس 96/۰ یکیالکتر تیهدا شامل منطقه نیا

 به لک تروژنیو ن یکننده، کربن آل ی، درصد مواد خنث۱8/8 برابر

ل قاب میفسفر و پتاس ریمقاد و درصد ۰7/۰، 48/۰، 5/۱9 بیترت

رس و  مقدار و لوگرمیبر ک گرمیلیم ۱6و  ۱47 بیجذب به ترت

 .بود درصد 5۰و  34، ۱6 بیو ماسه به ترت یال

طرح  صورتبه  مترمربع، 54۰ مساحت به ینیزم در شیآزما

ها در سه تکرار انجام شد. ابعاد کرت یکامل تصادف یهابلوک

 کاشت شیپ یهاکشعلفشامل  مارهایبود. ت متر چهار در سه

در  تریل 5/2) نیفلورالیدر هکتار( و تر تریل 5/2) نیفلورالاتال

 نیدر هکتار(، پرومتر تریل 5/۱) نیمازیس یشیرو شیهکتار(، پ

در هکتار( و پس  تریل 3) ازونیدر هکتار( و اگزاد لوگرمیک 5/۱)

ت از کش هاکشعلف نیا. بوددر هکتار(  تریل 2) نورونیل یشیرو

 یمیرح هیتوص طبق هاکشعلف. شد هیته نیو صنعت جو

(Rahimi, 1993)، و همکاران  یبه نقل از کاف 

(Kafi et al., 2002 و )ارمیت از. شدانتخاب  منطقه عرفاساس  بر 

 .شد استفاده شاهد عنوانبه نیوج و کشعلف کاربرد بدون

 نیل فلورالو اتا نیفلورالیتر یکاشت شیپ یهاکشعلف یسمپاش

 دهیخاک پاش یابتدا رو هاکشعلف نیصورت بود که ا نیبد

 ترلکن و ینور ونیداسیاکس از یریجلوگ یو سپس برا ندشد

 یزنسطح خاک در حال جوانه كینزددر که  یهرزهایعلف

با خاک مخلوط  یمتریسانت ۱۰تا عمق  سكیهستند، توسط د

 زمان هم کاشت یبرا(. Rashed Mohassel et al., 2001) شدند

 (ماه ید لی)اوا مارهایتها، ابتدا مرحله اول کرت یتمام در بذرها

 نیفلورالو اتال نیفلورالیتر کاشت شیپ یهاکشعلف شامل که

 تفادهاس باکار  نیاعمال شدند. ا بذرهاساعت قبل از کشت  72بود، 

( و یاه)شر فلوجت نازل با و یا تلمبه دار النس یپشت سمپاش از

 صورتبه کش،علفشده هر  هیتوص غلظت یبرا بار، دوفشار 

  .شد انجامدر هکتار  تریل 25۰حجم پاشش  با وجداگانه 

 عمزار سطح در شده دیتول یمحل یهاتوده از سبز، رهیز یبذرها

 در لوگرمیک ۱2 ،یمصرف بذر مقدار. شد انتخاب یجغتا شهرستان

 یاریآب اتیعمل بذرکار، با کاشت از پس بالفاصلهکه  بود هکتار

 در متریسانت ۱5 هاکرت یتمام در کشت خطوط فاصله. شد انجام

کودی  توصیه اساس بر ازین مورد یکودها. شد گرفته نظر

 .دیگرد اعمال نیشناسی کشت صنعت جوخاک ایشگاهآزم

 جهیبر اساس نت ،تن در هکتار ۱5 زانیبه م یکود دام ن،یچنهم

 عملیات با و شددر سطح خاک توزیع  خاکنمونه  هیتجز

 دوم مرحله. دش مخلوط خاک با نظر مورد عمق تا یزندیسك

 2۰بود،  یشیرو شیپ یهاکشعلف به مربوط که مارهایت اعمال

 ریتأث یبرا و گرفت صورت( ماه یروز بعد از کاشت )اواخر د

 جامان سبك یاریآب ،یپاش محلول انجام از پس مارهایت مطلوب

 بزس از پس نورونیل یشیرو پس کشعلف سوم، مرحله در. شد

 یبرگ پنج تا سه و سبز رهیز یااهچهیگ مرحله در شدن

به روش محلول  ،(بهشتیارد لی)اوا برگ كیبار هرزهایعلف

 .رفت بکار یمطلوب جو طیدر شرا یپاش

 یشیرو پس زینو  یشیرو شیپ یهاکشعلفاثر  یبررس یبرا

 ابعاد به کوآدرات سه کرت، هر در هرزهایعلف بر نورونیل

روز بعد از پاشش  2۰ ،یتصادف صورتبه و مترمربعسانتی 5۰×5۰

ها تمام کرت درطور همزمان به ،یشیپس رو یهاکشعلف

ها بهکوادرات ازهر کدام  درهرز  هایعلف کنترل و شد انداخته

 كی هر متراک نیانگیم سپسشد.  یبررستفکیك جنس و گونه 

. دشبر حسب مترمربع گزارش  ،هاهرز و کل آنعلف یهاگونه از

 کل توده ستیز و هرزعلف هر خشك وزن گیریاندازه برای

 به کوآدراتموجود در هر  هرزعلف یهاگونه ،هرزهایعلف

 دنیرس تا گراد،سانتی درجه 7۰ دمای در و آون داخل ك،یتفک

 شدند. خشكبه وزن ثابت 

 صورتبه بوته ۱۰ سبز، رهیز یکیولوژیزیف یدگیرس مرحله در

 عدادت بوته، تراکمو  شد برداشت آزمایشی کرت هر از یتصادف

. شدند یریگاندازه دانه هزار وزن و چتر در دانه تعداد بوته، در چتر

متر سانتی 5۰×5۰به ابعاد  کوآدرات سه دانه، عملکرد نییتع یبرا

 سپس و شدانداخته  یآزمایش در هر کرت یصورت تصادفبه

مترمربع  در آدراتسه کو نیانگیبر اساس م سبز، رهیز دانه عملکرد

 .شدگزارش 
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به یگرم 5۰ نمونه كیسبز،  رهیبازده اسانس ز محاسبه جهت

شده از هر کرت جدا  یآوراز توده بذور جمع یتصادف صورت

 ل،حاص پودر. دیگرد پودر شدن، خشكو  شستشو از پس و شد

 گاهدست کمك با سپس و شدآب مقطر مخلوط  تریلیلیم ۱5۰با 

 دیها جدا گرداسانس آن ،(Clevenger) کلونجر

(Hydrodistillation .)آمد دستبه( ۱) رابطه از اسانس بازده. 

 وهی/وزن مآمده دستبازده اسانس= وزن اسانس به :    (۱) رابطه

 ۱۰۰× شده  یریگاسانس

 اسانس بازده در دانه عملکرد ضربحاصل از زین اسانس عملکرد

 .آمد دستبه

انجام شد.  ۱/9 نسخه با SASها با استفاده از نرم افزار داده هیتجز

)در  شده حفاظت LSDها با کمك آزمون داده نیانگیم سهیمقا

 در و( Soltani & Torabi, 2014( )داریمعن Fآماره  کهییجا

 شد انجام درصد پنجسطح احتمال 

 نتایج و بحث

 زهرهایعلفن خشک زو و تراکمبر  مارهایت ریتأث

 هرزهایعلف تراکم

 گونه پنجشامل  شیو غالب مزرعه مورد آزما یاصل هرزهایعلف

 Fumaria) تره شاه(، Chenopodium album) تره سلمه

officinalis ،)یموش جو (Hordeum murinum ،)هفت علف 

 Triticum) خودرو گندم و( Polygonum aviculare) بند

aestivumمحلکشت شده در مزرعه  ی( بودند. محصول قبل 

 مشکل کرد.  جادیا رهیگندم بود که در مزرعه ز ش،یآزما

 بر ریأثت لحاظ از مارهایت نیبنشان داد که  انسیوار هیتجز جینتا

 ها،آن کل و سبز رهیز هرزهایعلف از كی هر تراکم صفات

 اثردرصد وجود داشت.  كیدر سطح احتمال  یداریمعن اختالف

احتمال  سطح در کل تراکم و بند هفت علف تراکم بر زین بلوک

 (. ۱)جدول  بود داریدرصد معن كی

 یاهشک ری، تأثهاکشعلفمختلف  یمارهاینشان داد که ت جینتا

کاربرد  دمع ماریهرز سلمه تره نسبت به تبر تراکم علف یمتفاوت

 ماریت به مربوط یکاهش اثر نیشتریب. داشتند هاکشعلف

 ن،یوج مارینسبت به ت کهیطوربه بود نورونیل و نیفلورالیتر

 یکاشت شیپ یهاکشعلفنشان ندادند.  یداریاختالف معن

اثر  ،وننوریل یشیرو پس همراه به نیفلورال اتال و نیفلورالیتر

رد هرز سلمه تره نسبت به کارببر تراکم علف یشتریب یکاهش

ند نشان داد نیو پرومتر ازونیاگزاد یشیرو شیپ یهاکشعلف

 ییکارا که کرد یریگجهینت توانیمبر این اساس (. 2)جدول 

 نورونیل و نیمازیس ن،یفلورال اتال و نیفلورالیتر یهاکشعلف

 شیپ یهاکشعلفتر از مناسب  ،تره سلمه هرزعلف کنترل یبرا

 یهاکشعلف. باشندمی ازونیو اگزاد نیپرومتر یشیرو

 تروین ید یهاکشعلفاز گروه  نیو اتال فلورال نیفلورالیتر

های هرز باریك برگ و پهن برگ را که علف باشندیم هانیآنل

سرعت انتقال این علف یی که. از آنجادهندیمورد هدف قرار م

علف بیشترای که بنابراین در منطقه ،نیست ادیز خاک درها کش

 همکاران و پاتلاهند ماند. وباقی خ ،زنندهای هرز جوانه می

(Patel et al., 2008 ،)کاشت را در  شیکش پچند علف اثر

ها کردند. آن یبررسسبز  رهیمزرعه ز هرزهایعلفکنترل 

درصد(  79هرز غالب مزرعه، سلمه تره )علف که دادندگزارش 

 در لوگرمیک یك زانیبه م نیفلورالیکش تربود و کاربرد علف

 نشان تحقیقی مؤثر بود. نتایج هرزهایعلف تیریدر مد ،هکتار

 در نیبوز یمتر و نیفلورال اتال هایکشعلف کاربرد که داد

 تا 88 را روباهیدم و ه ترهسلم خروس، تاج هرزهایعلف ،یاسو

 و بالکشاو (.Endres et al., 2003) کردند کنترل درصد 99

 که دادند گزارش( Blackshaw & Harker, 1992) کرراه

 کنترل براثر خوبی  ،نیفلورال اتال و نیفلورالیتر یهاکشعلف

 پهن هرزهایعلف یبعض و باریك برگ هرزهایعلف تراکم

 و یمالرکیمبر اساس تحقیقات . داشتنددر مزارع گلرنگ  برگ

پیش  کشعلف ،(Mirkamali & Maddah, 1974) مداح

 ه ترهسلم خرفه، هرزهایعلف کنترل به قادر ،نیفلورالیترکاشت 

عملکرد  ی،زیر تاج با مبارزه در یول بود خروس تاج انواع و

 Karim) همکاران و یمجنمیکرمطالعات . ی داشتفیضع

Mojeni et al., 2004 )ترینبیش عدس، مزرعه در که نشان داد 

 بهبود که  درصد 8۱ ،خروس تاج هرزعلف کنترل راندمان
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که  است یدرحال نی. اداشت اختصاص نیفلورالیتر کشعلف

 کشعلف به ،ترهسلمه هرزعلف کنترل راندمان ترینبیش

 7۰) نیفلورالیتر کشعلف آن از بعد و( درصد 8۰) پندیمتالین

نتز فتوس بازدارنده ،نورونیل کشعلف .اختصاص داشتدرصد( 

. باشدیم برگ پهن و كیبار هرزهایعلف در II ستمیدر فتوس

 یرخاز ب شتریب ،برگ و شاخ قیطر از کشعلف نیا جذب اصوالً

 انیب (Kafi et al., 2002) یکاف. باشدیم هاکشعلف ازدیگر 

 از سرا باید پ نورونیل کشعلف جهت تاثیر بیشتر، که داشت

سبز هریدر ز هرزهایعلف یبرگ چهار تا دومرحله  درو کاشت 

 در یموش جو هرزعلفنشان داد که  نیچنهم جینتا .نموداستفاده 

 هرچند ؛نشد دهید ازونیاگزاد کشعلف ماریت تحت یهاکرت

 یآمار لحاظ از نیفلورال اتال ماریت با یداریمعن اختالفتاثیر آن، 

. گرفتند قرار گروه كی در نیوج ماریت همراه به ؛ بنابرایننداد نشان

معادل  ،هاکشعلفعدم کاربرد  ماریبه ت ی،موش جو تراکم نیباالتر

 یهاکشعلف(. 2)جدول  بع اختصاص داشتدر مترمر بوته دو

 یداریمعن یکاهش ریتأث ی،شیو پس رو یشیرو شیکاشت، پ پیش

رد عدم کارب مارینسبت به ت ،ترههرز شاهبر تراکم بوته علف

برد نسبت به عدم کار مارهایت یداشتند. اثر بازدارندگ هاکشعلف

 بر اساس الگوی زیر بود: هاکشعلف

 ≤ازونیاگزاد <نورونیل= نیمازیس= نیفلورالاتال= نیوج

 یندگبازدار بیترت از همان گونه که. نیپرومتر ≤نیفلورالیتر

 نیا تراکم شود،یم مشاهده تره شاه هرزعلف بر هاکشعلف

و  نیمازیس ن،یفلورالاتال یکشعلف یمارهایت در هرزعلف

 (. 2نداشتند )جدول  نیبا وج یداریتفاوت معن نورونیل

 کاهش در یداریمعن ریتأث ،یبررس مورد یهاکشعلف تمام

 نسبت مارهایت یکنترل اثر. داشتند سبز رهیز مزرعه در گندم تراکم

= نیاز وج ندبود عبارت بیترت به هاکشعلف کاربرد عدم به

 ≤ننورویل ≤نیمازیس ≤ نیپرومتر <ازونی= اگزادنیفلورالاتال

 (. 2)جدول  نیفلورالیتر

 و ازونیاگزاد ن،یفلورالیتر ن،یفلورال اتال یهاکشعلف

بند در واحد هرز هفتمنجر به کاهش تراکم علف ،نیپرومتر

 نیفلورالشدند. اتال هاکشعلفعدم کاربرد  مارینسبت به ت ،سطح

یطورهب کردند کنترل یخوب به را هرزعلف نیا ن،یفلورالیتر و

جمله  از(. 2نشان ندادند )جدول  نیبا وج یداریتفاوت معن ،که

 اتال و نیفلورالیتر شتریب یکنندگ کنترل اثراحتمالی  لیدال

 هیت تجزکم و سرع تحرک تواندمی نیپرومتر به نسبت نیفلورال

جر به من که باشد هاسمیکروارگانیم توسطآنها  نییپا یریپذ

توجه به  با نی. بنابراشودیم هاکشعلف نیبه ا شتریب تیحساس

و  نیلورالفیتر یهاکشعلف نییپا یریپذ هیسرعت انتقال و تجز

بردن اکثر  نیقادر به از ب هاکشعلف نیا ن،یاتال فلورال

 هستند یزنجوانه حال در که الیه از خاکدر آن  هرزهایعلف

و  نیترازآ ن،یپرومتر رینظ نیازیگروه تر یهاکشعلف. باشندیم

 ،گسترده صورتبه که هستند ییهاکشعلف نیتراز مهم ،...

عنوان به و رندیگیمورد استفاده قرار م هرزهایعلفجهت کنترل 

. شوندیم افتیها ها و آبدر همه خاک ،ستیز طیمح ندهیآال

 در هک چرااست  ادیز بسیار هاکشعلف نیعمده درباره ا ینگران

 ینیرزمیز یهاآب به یی،جابجا قیطر از و باشندمیقابل حل  ،آب

 Pir Saheb et) شوندیجذب خاک م نیچنو هم شوندوارد می

al., 2012 .)در  ،هاآن هیتجز از یناش محصوالت و سموم نیا

 ,.Chee et al) شوندیم افتی هاسمیکروارگانیآب، خاک و م

1996.) 

تراکم  نیکش، کمترعلف یمارهایت از میان ،مجموع در

 ازونیو اگزاد نیفلورالاتال یهاکشعلف بههرز  یهاعلف

 منجر به کاهش بیبه ترت کش،علفاختصاص داشت. این دو 

 رمایت به نسبت هرزهایعلفتراکم کل  درصد 99/72و 88/9۱

 ازونیاگزاد ی،طورکلبه (.2)جدول  شدند کشعلف کاربرد عدم

های هرز منظوره است که جهت کنترل علف سهکش علف كی

. این شودها مصرف میبرگ و جگنبرگ، باریكپهن

از طریق مهار آنزیم پروتوپورفیرینوژن  ،کشعلف

کند و عمل می  (Protoporphyrinogen oxidase)اکسیداز

 ،اندزدههای هرزی که جوانهترتیب از رشد و نمو علفبدین 

و به دلیل دوام در طی فصل، منجر به پژمردگی  کندمیجلوگیری 

تراکم کل  توانستکش این علف .گرددها میو توقف رشد آن

شاهد عدم  ماریدرصد نسبت به ت 99/72 رامزرعه  هرزهایعلف
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گزارش شد که کاربرد  یشیآزما درهرز کاهش دهد. کنترل علف

زیم آن و هادازولیاکس خانواده از ازونیاگزاد مانند که لیارژیاگزاد

شده  هیپروتوپورفیرینوژن اکسیداز است، در غلظت باالتر از دز توص

کش، روز پس از مصرف علف 49و  2۱گرم در هکتار( در  45۰۰)

 رمایت به نسبت درصد 52 و 7۱ بیرا به ترت هرزهایعلفتراکم کل 

 (.Nasiri et al., 2014) کرد کنترل شاهد

 هرزهایعلف خشک وزن

وزن  بر( ≥۰۱/۰p) یداریمعن ریتأث مارها،یتنشان داد که  جینتا

 هاآن کل خشك وزن و هرزعلف یهاگونه از كی هرخشك 

 (. 3)جدول  داشتند

 هاکشعلفعدم کاربرد  ماریت به ،تره سلمه خشك وزن نیترشیب

 یمارهایت نی. در باختصاص داشتبوته در مترمربع(  27/۱6)

هرز سلمه تره تحت وزن خشك علف نیباالتر ،یکشعلف

 53/2 و 82/2 معادل بیترت به نیپرومتر و ازونیاگزاد کشعلف

 جینتا مطابق جهینت نیا(. 4)جدول  آمد دستبه مترمربع در بوته

 هاآن است؛( Babaeinejad et al., 2017) همکاران و نژاد ییبابا

 ماده لوگرمیک 44/۱) ازونیکش اگزادعلف که کردندگزارش 

 در کنترل علف هرز سلمه ترهرا  ییکارا نیکمتر ،(هکتار در مؤثر

داد. نشان ازیدر کشت پ یمورد بررس یهاکشعلف نیب  در

 سبز رهیز مزرعه در هاآن کلتراکم هرز و مختلف علف یهاتراکم گونه مختلف بر یهاکشعلفاثر  انسیوار زیآنال -1 جدول

Table 1- Variance analysis of different herbicides effect on different weed species density and total weed densities in cumin 

field 

Total density of 

weeds 

Chenopodium 

album  

Hordeum 

murinum 

Fumaria 

officinalis 

Triticum 

aestivum 

Polygonum 

aviculare 

DF S.O.V 

**1.77 **0.67 ns0.22 ns0.11 ns0.04 ns0.002 2 Replication 
**41.85 **2.95 **3.33 **3.40 **1.33 **1.50 7 Treatments 

0.26 0.09 0.09 0.06 0.04 0.0009 14 Error 
11.11 26.45 0.30 26.10 25.78 5.16 - CV (%) 

 داریعدم اختالف معن :nsدرصد و  كیدر سطح احتمال  یداریدهنده معن: نشان**
**: indicate significant difference at 1% confidence level and ns: non- significant difference 
 

سبز رهیز مزرعه دردر مترمربع  هاهرز و تر اکم کل آنمختلف علف یهامختلف بر تراکم گونه یهاکشعلفاثر  نیانگیم سهیمقا -2 جدول  

Table 2- Mean comparison of different herbicides effect on different weed species and total densities per square meter in 

cumin field 

 باشد.می درصد پنج احتمال سطح در مارهایت نیب داریمعن تفاوت دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف
Data with different letters in the same column indicate significant difference among treatments at 5% confidence level  

 

 یشیرو شیپ کاربرد درتره هرز سلمهبا توجه به عدم مشاهده علف

هرز علف نیوزن خشك بوته ا نورون،یل یشیو پس رو نیفلورالیتر

 .(4شد )جدول صفر گزارش 

و  نیفلورالاتال یهاکشعلفمار یت در هرزهایعلفخشك  وزن

(. 4ول نداشتند )جد نیوج ماریبا ت یداریتفاوت معن زین نیمازیس

  زیادرقابت جمعیـت  کش،علف کاربرد عدمدر تیمـار شـاهد 

( سبب فیاستقرار ضع یژگیو لیدلسبز )به رهیزعلـف هـرز بـا 

در  به شکل ناقص بـسته شود و ،سبز رهیزشد که کانوپی گیـاه 

 طیشرا ،نینابراب. شود شتریب اهیگ ینور از سطح کانوپ نفوذ ،نتیجه

طح س كیتره که در نزد سلمه بذرهای یزنجوانه یبرا یمطلوب

هرز سلمه وزن خشك علف شیافزا شد کهفراهم  خاک بودند،

فاده از بـا است و کنترل سـلمه تـره در عـدس تره را به دنبال داشت.

Herbicides/ 

traits  

Chenopodium 

album  

Hordeum 

murinum 

Fumaria 

officinalis 

Triticum 

aestivum 

Polygonum 

aviculare 

Total density of 

weeds 

Weedy check 2.00a 2.00a 3.00a 3.00a 2.33a 12.33a 

Hand weeding 0.00d 0.00c 0.00d 0.00e 0.00c 0.00f 

Trifluralin 0.00d 1.00b 1.33bc 2.00b 0.33c 4.67c 

Ethalfluralin  0.33c 0.33c 0.33d 0.00e 0.00c 1.00e 

Oxadiazon  1.00b 0.00c 1.00c 0.33e 1.00b 3.33d 

Simazine 0.33c 1.00b 0.00d 1.33cd 2.33a 5.00c 

Prometrin 1.00b 1.00b 1.67b 1.00d 1.33b 6.00b 

Linuron 0.00d 1.00b 0.00d 1.67bc 2.00a 4.67c 

LSD5% 0.05 0.36 0.42 0.52 0.54 0.90 
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 و همکاران وتوسـط هرنانـد ،کش تـری فلـورالینعلف

(Hernando et al., 1987) .گزارش شده است 

 هب بوته خشك وزن زانیم نیکمتر ،یموش جو هرزعلف مورد در

 ماریبا ت کهیطوربه ،داشت اختصاص ازونیاگزاد کشعلف

را نشان نداد  یداریتفاوت معن و اتال فلورالین یدست نیوج

 یمارهایتحت ت ،ترهشاه هرزعلف(. وزن خشك 4)جدول 

 کاهش ،هاکشعلف کاربرد عدم به نسبتکش مختلف علف

 ،بود نورونیل و نیمازیس ماریکاهش مربوط به ت نیشترینشان داد. ب

 ؛نشان ندادند نیوج ماریبا ت یداریاختالف معن کهیطوربه

 (.4گرفتند )جدول  قراریك گروه در  یلحاظ آمار از بنابراین

وزن خشك  ی،بررس مورد یهاکشعلف تمام ج،ینتا بر اساس

 کش کاهشعدم کاربرد علف ماریگندم خودرو را نسبت به ت

 کاربرد ماریت در وزن خشك گندم خودرو نیدادند و کمتر

 (.4)جدول  آمد دستبه ازونیاگزاد و نیفلورالاتال

 علف خشك وزن ن،یفلورالیتر و نیفلورالاتال یهاکشعلف

 نیا وجب کهیطوربه دادند کاهش یتوجه قابل طوربه را بند هفت

کش، پس از این دو علفقرار گرفتند.  یگروه آمار كیدر 

 زین نورونیو ل نیمازیس ن،یپرومتر ازون،یاگزاد یهاکشعلف

)جدول شدند  هرزعلف نیوزن خشك ا داریباعث کاهش معن

4.) 

در واحد سطح در  هرزیهاوزن خشك کل علف ،مجموع در

داشت. دو  یداریاهد کاهش معننسبت به ش مارهایتمام ت

 داشتند را کنترل نیشتریب ازون،یاگزاد و نیفلورالاتال کشعلف

را نسبت به تیمار عدم  هرزهایعلفوزن خشك کل  کهیطوربه

 دادند کاهش درصد 3۱/84و  4۰/97 بیترت بهکش، کابرد علف

 (.4)جدول 

کش هرز سلمه تره و شاه تره به علفوزن خشك علف نیشتریب

لف وزن خشك ع نیشتریب نیچناختصاص داشت. هم ازونیاگزاد

ـن بود. ایـن مـساله بیـانگر ای نیمازیس ماریهفت بند مربوط به ت

ـه نـسبت ب ،بند هفت و تره سلمه هرزهایعلفکـه  استمطلـب 

 ر شرایط کاربردداز قدرت رقابتی بیشتری  ،هرزهایعلف سایر

 هرزهایعلف ،مطالعه نیا در. نددبرخوردار بو هاکشعلف نیا

 کشعلف ریتاث تحت شدت به ،پهن برگ سلمه تره و شاه تره

 یداریناختالف مع ،نیوج ماریبا ت یطوربه ،گرفتند قرار نورونیل

بند  بر علف هفت یکمتر ریتاث ،کشعلف نیرا نشان ندادند اما ا

امر احتمـاالً بـه دلیـل تفـاوت در عـادت رشـدی  نینشان داد. ا

یـا بـه دلیـل  سبز رهیزدر زراعت  یبررس مورد هرزهایعلف

مطالعه  نیدر مجموع ا .باشدیمها آن ها برکشتفـاوت اثر علف

مربوط به  ،هرزهایعلف تیغالب نیشترینشان داد که ب

 نیاثر چند، یشیآزماپهن برگ بوده است. در  هرزهایعلف

 شد یابیارز سبز رهیهرز مزرعه ز یهاکش در کنترل علفعلف

 با تیغالب ،یج آن نشان داد که در مزرعه مورد بررسینتا و

ر د ،هرزعلف توده ستیز نیبرگ بود و کمترپهن هرزهایعلف

 در نیالمتیفلورفن و پندیاکس ن،یوزیبیمتر یهاکشکاربرد علف

دست آمد که با هب نیوج کباریهمراه با  ،شده هیتوص از کمتر دز

زدی اینداشت.  یداریاختالف معن ،فصل تمام کامل نیوج ماریت

که  نشان دادند ( نیزIzadi Darbandi et al., 2015) و همکاران

 در یمطلوب یهاکشعلف ل،یمت-فوپ آر یو هالوکس کانیاراد

 .هرز نبودند یهاعلف کنترل

 سبز رهیها در مزرعه زهرز و کل آنمختلف علف یهاوزن خشک گونه بر مختلف یهاکشعلفاثر  انسیوار زیآنال -3 جدول

Table 3- Variance analysis of different herbicides effect on different ant total weed species dry weights in cumin field 

 داریعدم اختالف معن :nsو  درصد كیدر سطح احتمال  یداریدهنده معن: نشان**
**: indicate significant difference at 1% confidence level and ns: non- significant difference 

 

Total dry 

weight of 

weeds 

Polygonum 

aviculare 

Triticum 

aestivum 

Fumaria 

officinalis 

Hordeum 

murinum 

Chenopodium 

album 

DF S.O.V 

2.44ns 0.26ns 0.09ns 0.15ns 0.04ns 0.51ns 2 Replication 
706.38** 21.05** 99.37** 15.05** 4.22** 93.88** 7 Treatments 

1.10 0.08 0.87 0.10 0.06 0.47 14 Error 
7.62 9.66 17.59 21.80 19.35 25.07 - CV (%) 



 91...                                                                                     و هرزهایعلفکش بر کنترل بررسی تأثیر چندین علف

 

 

 سبز رهیها در مترمربع در مزرعه زهرز و کل آنمختلف علف یهامختلف بر وزن خشک گونه یهاکشعلفاثر  نیانگیم سهیمقا -4 جدول

Table 4- Mean comparison of different herbicides effect on different ant total weed species dry weights per square meter in 

cumin field 

 باشندمی درصد پنج احتمال سطح در مارهایت نیب داریمعن تفاوت دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف
Data with different letters in each column indicate significant difference among treatments in 5% confidence level 

 

 سبز هریز عملکرد یاجزا و عملکرد بر مارهایت ریتأث

 تراکم بر یداریمعن ریتأث ،مختلف یهاکشعلفنشان داد که  جینتا

تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد  ،بوته

 (.5)جدول  داشتند سبز رهیزو بازده اسانس  عملکرددانه، 

 بوته تراکم

بوته در  49/75و  64/28 نیب یاسبز در دامنه رهیتراکم ز راتییتغ

 مربوط بیترت هب سبز رهیز بوته تعداد نیکمتر و نیشتریبمتربع بود. 

 و نیورالفل اتال ،هاکشعلف نیب در. بود نیمازیس و نیوج ماریت به

 داشتند سبز رهیز تراکم بر یکمتر یمنف یکاهش ریتاث نیفلورالیتر

 نینمود که کاربرد ا یریگجهینت توانیرو م نیاز ا ؛(6)جدول 

 یترمناسب یطیمح طیشرا ی،کاشت شیدر مرحله پ هاکشعلف

 و از این رو سبز فراهم نموده است رهیز یزنو جوانه شیرو یبرا

با  ریغام ،جینتا نیابرخوردار بود.  یتراکم مناسب تراز  زیره سبز

 . بر اساس نتایج( بودPatel et al., 2008پاتل و همکاران ) جینتا

 ریتحت تأث کاشت، از پس روز ۱5 در سبز رهیتراکم بوته ز ،هاآن

 نیفلوکلورال و نیفلورالیتر ن،یمتالیکاشت پند شیپ یهاکشعلف

 .نگرفت قرار

 عملکرد یاجزا

 نورونی( و ل۰7/24) نیمازیس ماریت ، دربوته در چتر تعداد نیشتریب

 کاربرد عدم ماریت در بوته در چتر تعداد نیترکم و( 89/22)

 نیو کمتر نیشتریب(. 6)جدول  آمد دستبه( 373/5) هاکشعلف

 ماری( و ت72/2۰) نیمازیس یمارهایت به بیترتبه  ،تعداد دانه در چتر

(. 6)جدول  اختصاص داشت( 76/8) هاکشعلفعدم کاربرد 

 لیدل به تواندیم نیمازیس کاربرد ماریت در صفت دو نیا بودن باالتر

 که شدبا ماریت نیا در سطح واحد در سبز رهیز بوته تراکم کاهش

. است شده یزراع اهیگ نیا یاگونه درون رقابت کاهش به منجر

 بیرتبه ت ،نیوج ماریت در چتر در دانه تعداد و بوته در چتر تعداد

ورا و هرز بود. گشاهد بدون کنترل علف از شتریبرابر ب ۱/2و  6/3

در هندوستان گزارش نمودند که  (Gora et al., 1996همکاران )

 Chenopodium، سبز زیره مزرعه غالب هرز یهاعلف یهاگونه

album، Chenopodium murale  وCynodon dactylon دندبو 

هرز )یکبار کنترل و دوبار کنترل در اوایل و تیمار کنترل علف

 و انهد تعداد چتر، در چترکفصل( بر تعداد چتر در گیاه، تعداد 

 اما بر وزن هزاردانه اثری نداشت. بود مؤثر کلش و کاه عملکرد

 یابیارز در (,.Yadav et al 2012) همکاران و اداوی مطالعه جینتا

سبز  رهیهرز مزرعه زهایعلف تیریمختلف در مد یهاکشعلف

 و عملکرد نیهرز، باالترعلف بدون مارینشان داد که عالوه بر ت

 و چتر هر در چترک تعداد بوته، در چتر)تعداد  عملکرد یاجزا

 5۰ زانیم به لیارژیاگزاد یکشعلف ماریتدر  ،(چتر در دانه تعداد

در  ن،یوج كیهمراه با و روز پس از کاشت  2۰ ،هکتار در گرم

  روز پس از کاشت ثبت شد. 35

 دانه عملکردو  دانه هزار وزن

 نیب یادامنه در وبود مختلف متفاوت  یمارهایهزار دانه در ت وزن

 از دانه هزار وزن زانیم نیشتریب. قرار داشت گرم 2۰/3 و ۱5/2

 ماریت دو با یآمار لحاظ از که آمد دستبه نیوج یمارهایت

Herbicides/ 

traits  

Chenopodium 

album 

Hordeum 

murinum 

Fumaria 

officinalis 

Triticum 

aestivum 

Polygonum 

aviculare 

Total dry weight of 

weeds 

Weedy check 16.27a 2.91a 6.76a 16.39a 6.63a 48.96a 

Hand weeding 0.00c 0.00e 0.00d 0.00e 0.00e 0.00e 

Trifluralin 0.00c 1.40c 1.39bc 7.86c 0.31e 10.96c 

ethalfluralin  0.12c 0.32e 0.84c 0.00e 0.00e 1.27e 

oxadiazon  2.82b 0.00e 1.75b 0.54e 2.57d 7.68d 

Simazine 0.16c 2.70a 0.00d 4.50d 5.14b 12.51c 

Prometrin 2.53b 0.95d 1.09c 3.38d 3.54c 11.49c 

Linuron 0.00c 2.20b 0.00d 9.69b 5.37b 17.26b 

LSD5% 1.20 0.45 0.56 1.63 0.50 1.83 
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را نشان ندادند.  یداریاختالف معن نیفلورالیو تر نیفلورالاتال

ت به دسها کشعدم کاربرد علف ماریت در وزن هزار دانه نیترکم

 ماریوزن هزار دانه در ت نیکمتر ،یکشعلف یمارهایت نیدر ب آمد و

 ماری(. وزن هزار دانه در ت6ثبت شد )جدول  نیمازیکاربرد س

عدم  ارمیاز ت ریغ)به  مارهایت رینسبت به سا نیمازیکش سعلف

ه و چتر در بوت شتریتعداد ب لیبه دل تواندیکه م بود( کمتر نیوج

ر و تعداد دانه در چت شیبا افزا ،قتیتعداد دانه در چتر باشد. در حق

از  كیه هر ب یمواد فتوسنتز صیتخص زانیتعداد چتر در هر بوته، م

ها، کشعلف نیدر ب ،گرید یاست. از سو افتهیها کاهش دانه

 رمایتدر  به ترتیب ،هرزهایوزن خشك کل علف نیشتریب

 ،نی(. بنابرا4)جدول  مشاهده شد نیو پرومتر نیمازیکش سعلف

باعث کاهش فتوسنتز شده  ی،زراع اهیهرز با گهایرقابت علف

یم اهشک دانه به مواد صیتخص در اهیگ ییتوانا ،جهیو در نتاست 

کاهش  زی( نGholipoor et al., 2010و همکاران ) پوری. قلابدی

و  نیشتری. بدادندرش اهرز را گزهایوزن دانه در اثر رقابت علف

 نیوج ماریمربوط به ت بیترتسبز به  رهیعملکرد دانه ز نیکمتر

گرم  2۰/5ها )کشگرم در مترمربع( و عدم کاربرد علف 73/87)

بعد از  نیفلورالرف اتالها، مصکشعلف نیدر مترمربع( بود. در ب

 گریعملکرد دانه را در واحد سطح نسبت به د نیشتریب ،نیوج ماریت

نشان داد  نیچنهم جی(. نتا6 جدولدارا بود ) کشعلف یمارهایت

 ریتاث نیشتریب نیفلورالیتر و نیفلورال اتال ازون،یاگزاد کشعلفکه 

ه باما  ،هرز داشتندهایبر تراکم و وزن خشك کل علف را

 نیکمتر از ا ،از لحاظ عملکرد ،ازونیاگزاد کشعلف یریکارگ

 ترشیب یمنف اثر بخاطر تواندیمنتیجه  نیکش بوده است. ادو علف

نسبت به دو  ،(6)جدول  سبز رهیز تراکم بر ازونیاگزاد کشعلف

ارت خس زراعی در اثر اهی. کاهش عملکرد گباشد گریکش دعلف

مشاهده شده است ها در مطالعات متعددی کشعلف

(Blackshaw et al., 1990; Wilson et al., 1990; Abdollahi 

et al., 2001هرز ایهمختلف کنترل علف یهانسبت ی،طورکل(. به

قال ها، سرعت انتکشتعداد و تنوع محل عمل علف لیدلبه تواندیم

 ؛دها باشآن یو تفاوت در عادت رشد یکروبیم هیدر خاک و تجز

 نیرالو اتال فلو نیفلورالیتر مانندها کشاز علف یبرخ هکیطوربه

تگاه دوک بر دس نیس یکلش مشابهها، اثری از گروه دی نیترو آنلین

یم لمخت را یسلول میتقس ،هاکروموزوم قرارتاسبا اخالل در  ودارد 

 تیعالف ایدوک  یهاوبولیکروتیبا کاهش تعداد م ،عمل نیا. سازند

شکل بزرگ در  یبیآم یهاهسته لیها و تشکآن یعیطب ریغ

تحرک و  ،نی. عالوه بر اشودیهمراه م ،میدر حال تقس یهاسلول

نسبت به  نیتروآنلین یگروه د یهاکشکم علف یریپذ هیتجز

 Pir)هاگروه تریازین از نیپرومتر مانندها کشاز علف یبرخ

Saheb et al., 2012)، رشتیب یکنترل کنندگ لیدل تواندیم 

 ینمحقق گروهی ازها باشد. کشعلف نیهرز توسط اهایعلف

 هانیازیتر گروه از نیوزیب یمتر یهاکشعلف که دادندگزارش 

از نظر  ،(I تمیفتوس بازدارنده)( و پاراکوآت II تمی)بازدارنده فتوس

 باشندیم محدود اریتعداد و تنوع محل عمل بس

 (Alebrahim et al., 2011 .)همکاران و اداوی  

(Yadav et al., 2005)، سبز و شاخص  رهیدر مورد عملکرد دانه ز

 ردتریفلورالین  لوگرمیک ۰8/۱هرز اظهار داشتند که رقابت با علف

سبز  رهینه زعملکرد دا نیبود. باالتر یکشعلف ماریت نیهکتار، بهتر

دست آمد که با به نیمتالیپند هکتار در لوگرمیک یك ماریدر ت

 ای نیدر هکتار فلوکلوالر لوگرمیک یكکاربرد  یمارهایت

روز بعد کاشت( برابر بود.  45و  3۰) نیو دو بار وج نیفلورالیتر

 که ندداد گزارش( Grichar et al., 2001) و همکاران چریگر

نسبت  عملکردمیزان  ،کنجد در نیفلورالیتر و نیفلورالاتال مصرف

داد. بالکشاو و همکاران  شیافزا درصد 8۰را  عدم کنترل ماریبه ت

(Blackshaw et al., 1990 ،)۱/۱نمودند که مصرف  بیان 

 25/۰و  هکتار درفلورالین اتال لوگرمیک ۱/۱ ،تریفلورالین لوگرمیک

وته خسارتی روی ب گونهچیه ،هکتار در میدیستوکسکیلوگرم 

 عملکرد یدرصد 66 کاهش ،نیمحقق نی. ادینماینم جادیگلرنگ ا

 نیهای هرز گزارش نمودند. در اگلرنگ را در اثر خسارت علف

 ۱/۱ زانیه مب نیو اتال فلورال نیفلورالیتر کشعلفمطالعه کاربرد 

 شیدرصد افزا 66و  6۰ بیترتماده مؤثره در هکتار، به  لوگرمیک

 .اشتدر پی دهرز را شاهد عدم کنترل علف ماریعملکرد نسبت به ت

 اسانس بازده و عملکرد

ملکرد ع زانیم نیشتریو ب نیکمتر ،یکشعلف یمارهایت نیب در

اختصاص  نیفلورالاتال و نیپرومتر ماریت به بیبه ترت ،اسانس
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نداشتند.  یداریاختالف معن مارهایاز ت یاگرچه با برخ داشت؛

 9۰/94هرز، شاهد بدون کنترل علف ماریعملکرد اسانس در ت

 دی(. از آنجا که تول6تمام فصل بود )جدول  نیدرصد کمتر از وج

 و میطـور مسـتقبـه ،هیثانو تیمتابول كیعنوان به ،اسانس

های تالیمیاس دیتول زانیم شیافزا ریتحـت تـأث ،میرمسـتقیغ

مصـرف که  رسدیبه نظر م ،(Parry, 1922) ،باشدیفتوسنتزی م

 ،نیلورالفیترو  نیاتال فلورال کاشت شیپ یهاکشعلفهنگام  زود

و مواد  یرشد نسب شیموجب افزا ،هرزهایعلفکنترل مناسب تر  با

عملکرد افزایش  ،امـر نیدر نتیجه ا .شوندیسبز م رهیدر ز یفتوسنتز

 مطالعه نیا .یابدمی اسانس بهبود دیتول ،آن دنبالو به یابد می

 کشبازده اسانس در کاربرد علف زانینشان داد که م نیچنهم

اوت البته تف که حداکثر مقدار را به خود اختصاص داد ،نورونیل

 ماریت هب ،بازده اسانس نینداشت. کمتر نیوج ماریبا ت یداریمعن

 کشعلف با یداریمعن اختالف که داشت اختصاص نیپرومتر

 (.6ها نشان نداد )جدول کشو عدم کاربرد علف نیمازیس

 

 سبز رهیز عملکرد و عملکرد و بازده اسانس یتراکم، عملکرد و اجزا مختلف بر یهاکشعلفاثر  انسیوار زیآنال -5 جدول

Table 5- Variance analysis of different herbicides effect on density, seed yield, yield components, essence yield and essence 

efficiency of cumin  

Efficiency of 

essence 

Essence 

yield 

Seed 

yield 

1000 seed 

weight 

Number of seed per 

umbrella 

Number of umbrella 

per plant 

Density DF S.O.V 

ns0.00001 ns0.16 ns0.61 ns0.001 ns0.67 ns1.33 ns2.42 2 Replication 
*0.0002 **10.13 **1877.33 **0.35 **40.67 **102.10 **729.74 7 Treatments 

0.00008 0.39 1.25 0.002 0.19 0.79 2.63 14 Error 
13.18 18.46 2.23 1.69 2.48 4.640.67 3.33 - CV (%) 

 باشد.می داریعدم اختالف معن :nsو  درصدپنج  و كیدر سطح احتمال  یداریدهنده معننشان بیترت: به*،**
**,*: indicate significant difference at 1and 5% confidence level and ns: non- significant difference 

 سبز رهیز اسانس بازده و عملکرد عملکرد، یاجزا عملکرد، تراکم، بر مختلف یهاکشعلف اثر نیانگیم سهیمقا -6 جدول

Table 6- Mean comparison of different herbicides effect on density, yield components, seed yield, yield and essence efficiency 

of cumin  

Herbicides/ 

traits  

Density 

(plant per 

m2) 

Number of 

umbrella per 

plant 

Number of seed 

per umbrella 

1000 seed 

weight (g) 

Seed yield 

(g/m2) 

Essence 

yield (Kg/h) 

Efficiency of 

essence (%) 

Weedy check 51.38c 5.37f 8.76e 2.15e 5.20g 0.32e 0.063bc 
Hand weeding 75.49a 19.40de 18.72c 3.20a 87.73a 6.27a 0.073ab 

Trifluralin 56.32b 19.84de 18.85bc 3.14a 66.06c 4.60b 0.073ab 

Ethalfluralin  57.76b 20.92cd 18.38c 3.15a 69.83b 4.69b 0.067abc 

Oxadiazon  51.50c 18.85e 17.47d 3.03b 51.34d 3.51c 0.070ab 

Simazine 28.64e 24.07a 20.72a 2.73d 38.88f 2.32d 0.060bc 

Prometrin 37.40d 21.70bc 17.24d 2.94c 41.11e 2.15d 0.053c 

Linuron 31.39e 22.89ab 19.51b 2.88c 40.28ef 3.12cd 0.080a 

LSD5% 2.84 1.55 0.76 0.08 1.96 1.09 0.016 

 باشد.می در سطح احتمال پنج درصد مارهایت نیب داریمعن تفاوت دهندهنشان ستون هر در متفاوت حروف
Different letters in the same column indicate significant difference among treatments in 5% confidence level 

 

 گیری نتیجه

 شیرو دوره با یـاهیگ سـبز ـرهیکه ز نیبا توجه به ا یطورکلبه

 و در مقابله با  یابدمیبه کندی استقرار  که است کوتاه

امـر  ـنیباشـد، ایم فیضع رشد لیاوا در ژهیوهب ،هرزهایعلف

 . شودمیآن  ییدر عملکرد نها یباعـث کـاهش قابـل توجه

 

 یهاکشعلف یریبکارگ کهنمود  یریگجهینت توانیم نیبنابرا

 یشیرو شیپو  نیفلورالیتر ن،یاتال فلورال کاشت شیپ

ر و اثر سوء کمتر ب هرزهایعلف شتریب کنترل با ،ازونیاگزاد

شد ر یبرا یترمناسب طیشراموجب شد تا  ،سبز رهیتراکم ز

فزایش ا اسانستولید عملکرد دانه و  و شودفراهم  اهیگ نیا یشیرو

 و یشیرو شیپ یهاکشکاربرد علف یمارهایت ریسادر  یول یابد
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 اثر و هرزهایعلف فیضع کنترل لیدل به ،نورونیل یشیرو پس

عملکرد دانه و اسانس کاهش  سبز، رهیز تراکم بر دیشد سوء

کش داد که علف نشانمطالعه  نیاچنین همنشان داد.  یدیشد

 سالهکی برگپهن هرزهایعلفقادر به کنترل مطلوب  نورونیل

هرز به دلیل فرم خوابیده علفاما  باشدیم تره شاه و تره سلمه مانند

.باشدینم هرزاین علف حیصحبه کنترل  قادرهفت بند، 
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