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 چکیده

 دانشگاه دانشكده کشاورزی تحقیقاتی مزرعه در یآزمایش ،سیاهدانهدر مزارع هرز هایجهت کنترل علفمناسب  کشعلفبه منظور معرفی 
لیتر در  چهار ،اگزادیازینون رهكتالیتر در  چهار ،سولفورونفورام کشعلف لیتر در هكتار 5/2 کاربرد ی شاملآزمایش هایتیمار شد. اجرا زنجان
، سولفوسولفورونگرم در هكتار  07، سولفورونریمگرم در هكتار  07، نیكوسولفورونلیتر در هكتار دو بعد از کشت بذر،  متالینپندیهكتار 
میلی لیتر در هكتار  0257، اتیل )آتالنتیس(دیپیرننده مفنیودوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل+ ایمن ک لیترمیلی 0257

اثر معنی  ،هاکه تیمارنتایج نشان داد  بودند.اتللو( دیفلوفنیكان + ایمن کننده مفن پیر دی اتیل ) یودوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل +
بقیه  ،سولفورونفورام و بجز آتالنتیس داشتند. سیاهدانهو وزن خشک  هرزهایعلفتوده بر زیست یک درصدداری در سطح احتمال 

نتیجه در  ،هابرگتوده پهنکاهش زیستباالترین کارایی در کاهش دادند. را  روباهی سبزدمسوروف و توده داری زیستها بطور معنیکشعلف
سولفورون، اتللو و آتالنتیس به متالین، ریمتیمارهای پندی شد. مشاهده ترهقرمز و سلمهریشه تاج خروسکنترل در  کاربرد آتالنتیس و اتللو

 تیمار در سیاهدانهعملكرد  بیشترینهرز موجب شدند. هایبیشترین کاهش را در وزن خشک مجموع علف ،درصد 57و  50، 55، 07ترتیب با 
 عملكرد ،کمسولفورون به ترتیب با گیاهسوزی کم و بسیارهای اگزادیازینون و فورامکشعلف به دست آمد. هرزهایعلف تمام فصل وجین
 داشتند. هابهتری نسبت به بقیه تیمار تودهزیست

 گیاه داروییسولفورون، سولفورون، سولفوسولفورون، فورامریم آتالنتیس، اتللو، اگزادیازینون، لمات كلیدي:ك
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ABSTRACT 

To determine the selective herbicides for weed control in black cumin, an experiment was conducted 

based on a randomized complete block design at the Research Farm of university of Zanjan. Experimental 

treatments consisted of POST application of foramsulforon, oxadiazinon, niclosulfuron, rimsulforone, 

sulfosulfuron, atlantis Ottelo and Pre-plant application of pendimethaline. Results showed that the 

treatments had a significant effect on the density and biomass of weeds and black cumin (P <0.01). All 

herbicides except atlantis and foramsulforon decreased grasses weed biomass. Biomass of broadleaf 

weeds was reduced by herbicides in which the highest control was obtained from Atlantis and Ottelo. The 

treatments including pendimethaline, rimsulforone, Ottelo and Atlantis controlled total weeds by 60, 59, 

57 and 50 %, respectively. The highest crop yield was achieved in weed free plots. Among the herbicides, 

oxadiazinon and foramsulforon caused the lowest injury on black cumin.  

 

Keywords: Atlantis, foramsulforon, medicinal plants, niclosulfuron, Ottelo, oxadiazinon, rimsulforone, 

sulfosulfuron,  
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 مقدمه

گیاهی   .Nigella sativa Lانه با نام علمیدسیاه

 آالله ساله و متعلق به تیرهدارویی، یک

Ranunculaceae سنتی ملل باشد. این گیاه در طبمی

و خواص درمانی چشمگیری  داردسابقه  ،مختلف

ها نفر در که میلیونطوریبرای آن ذکر شده است به

روزانه از روغن دانه  ،نواحی مدیترانه و شبه قاره هند

ها استفاده آن در پیشگیری طبیعی و یا درمان بیماری

خواص مختلف دارویی از  ،ی این گیاهکنند. برامی

قبیل خواص ضد سرطانی، ضد حساسیت، ضد دیابت 

 Mouhajir et (و ضد میکروبی گزارش شده است 

al.,1999به دلیل وجود ترکیبات  ،(. اغلب این خواص

یموکینون و دیتیموکینون در دانه است کینونی مثل ت

(Omar et al., 1999.) 

هرز، رقبای سختی برای گیاهان زراعی هایعلف

هستند و یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد گیاهان 

هرز از لحاظ نور، هایآیند. علفزراعی به شمار می

کنند. رطوبت و مواد غذایی با گیاهان زراعی رقابت می

 آهسته، رشد و باز نسبتا پوشش تاج از ترکیبی

 کاهش سبب زندگی، اولیه مراحل در خصوصبه

. شودمی هرزهایعلف به نسبت گیاهان زراعی رقابت

 مهم عامل یک عنوان به هرزهایعلف دخالت بنابراین

 دانه سیاه بذر عملکرد و رشد مغذی، مواد جذب در

 گزارش(. Nadeem et al., 2013) شودمی شناخته

 هایدوره طی در هرزهایعلف رقابت که تاس شده

 کاهش درصد 11 را دانه سیاه هایدانه عملکرد رشد،

 (.Hussain et al., 2009) دهدمی

جهت کنترل  شده کش ثبتکه علفبا توجه به این

وجود ندارد، یافتن  در ایران هرز در سیاهدانههایعلف

دانه هبا کارایی باال برای سیا و انتخابی یهایکشعلف

جهت افزایش سطح زیر کشت این گیاه و نیز تبدیل 

باشد. با توجه به آن به یک گیاه اقتصادی ضروری می

این پژوهش با هدف بررسی امکان  ،موارد ذکر شده

هرز هایها در کنترل علفکشاستفاده از علف

چنین سنجش حساسیت این گیاه همو دانه هسیا

  ها اجرا شد.کشدارویی نسبت به کاربرد این علف

 هامواد و روش

تحقیقاتی  در مزرعه 1311این آزمایش در سال رزاعی 

زمین دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با اجرا شد. 

محل آزمایش دارای خاکی با بافت لومی رسی بود. 

های کامل تصادفی با صورت طرح بلوکآزمایش به

 سه تکرار اجرا شد.

 بر عمود دیسک ود شامل شخم، زمین تهیه عملیات

 .بود بندیکرت کش ومسطح کردن زمین با شن هم،

متر در نظر دو متر در دو  های آزمایشی به ابعادکرت

و بود گرفته شدند. هر کرت شامل چهار خط کاشت 

ها در فاصله بوته ومتر سانتی 05بین خطوط، فاصله

متر در نظر گرفته انتیس 25های کاشتروی ردیف

 به کاشت عملیات کشت، نقشه کردن پیاده از شد. پس

 1311تیر ماه سال  22صورت خشکه کاری در 

شامل آزمایشی بصورت دستی انجام شد. تیمارهای 

 %0/22از ماده تجاری  لیتر در هکتار 0/2

 لیتر در هکتار چهار  (OD) سولفورون )اکوئیپ(فورام

، ( اگزادیازینون )رونستار(EC 20)%تجاری  از ماده

 متالینپندیاز ماده تجاری  تر در هکتارلی چهار

لیتر در  دو، کشت بذربعد از ( % 33EC)استامپ( )

 %4نیکوسولفورون )کروز( ) از ماده تجاری هکتار

SC) ،05 سولفورون ریماز ماده تجاری  گرم در هکتار

از ماده  گرم در هکتار 35(، DF %20)تیتوس( ) 

(، WG %75سولفوسولفورون )آپیروس( )تجاری 

در هکتار از ماده تجاری  لیترمیلی 1205

+  یودوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل
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از  (OD %22/5اتیل )آتالنتیس( )دیپیرایمن کننده مفن

میلی لیتر در هکتار از ماده  1205، شرکت بایر آلمان

 یودوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + تجاری

 مفن پیر دی اتیل )اتللو(، دیفلوفنیکان + ایمن کننده

(20/8% OD)،  شاهد عاری از و شاهد تداخل

 هرز بودند.علف

های بعدی در ابتدا آبیاری مزرعه، آبیاریپس از اولین 

مطابق  ،هاروز یک بار و بعد از استقرار گیاهچهدو  هر

نیاز گیاه دو بار در هفته انجام شد. برای رسیدن به 

 عملیات تنک ،سطحتعداد مطلوب بوته در واحد 

 تا دو هاهنگامی که گیاهچه وطی یک مرحله  کردن

از  سمپاشی برای برگ حقیقی داشتند، انجام شد.سه 

با فشار سم  و لیتر 25 ظرفیت با سمپاش پشتی شارژی

لیتر  245 پاشش حجم با ایشره با نازل ،بار دو پاشی

 کششد. بعد از کاربرد علف انجام هکتار در

 .شد انجام عملیات آبیاری ،متالینیرویشی پندپیش

 شش تا چهار مرحله در رویشی نیزپس هایکشعلف

 .شدند مصرف برگی سیاهدانه

رویشی، های پسکشدو هفته بعد از کاربرد علف

و علف  در گیاه دارویی درصد خسارت ظاهریمیزان 

درصد  155از صفر تا  دهیبر اساس روش نمره هرز

( EWRSهرز اروپا )هایکه توسط انجمن علف

 همچنین جهت ارزیابی شد.پیشنهاد شده شده است، 

در آخر  هرزهایعلف خشک وزن و تراکم گیریاندازه

قرار  متری در هر کرتنیم متر در نیم یک کادر  فصل،

 05 آون در هرزهایعلف کردن از خشک شد. پسداده 

 خشک وزن، ساعت 02مدت  به گراد سانتی درجه

پس از بسته  .ثبت شد دیجیتالی دقیق ویتراز با  هاآن

بوته گیاه دارویی  پنج در هر کرتشدن کانوپی، 

گیری ها اندازهو ارتفاع آنشد طور تصادفی انتخاب به

. همچنین در این مرحله، با نمونه برداری از سطح شد

ی با آون در هاآن کردن از خشک پس یک متر مربع و

وزن  ،ساعت 02مدت  به گراد سانتی درجه 05 دمای

در زمان الزم به ذکر است که  خشک بوته ثبت شد.

رس، ، با وقوع سرمای ناگهانی و زودرسیدگی کامل

ها دچار سرمازدگی شدند و امکان تعیین کپسول

جهت تجزیه واریانس  .دانه فراهم نشد عملکرد

استفاده شد و مقایسه  SAS (9.4) افزاراز نرم ا،هداده

صورت  LSDتفاده از آزمون میانگین تیمارها با اس

افزار گرفت. هم چنین برای رسم نمودارها از نرم

Excel .استفاده شد 

 و بحث  ایجنت

برگ شامل سوروف های باریکگونه ،در این بررسی

(Echinochloa crus-galli و )روباهی سبزدم 

(Setaria viridisبودند ولی تنوع در پهن )ها برگ

 قرمزخروس ریشههای تاجهکه گونطوریبیشتر بود به

(Amaranthus retroflexus،) خوابیدهخروستاج 

(Amaranthus blitoides) ترهسلمه و 

(Chenopodium albom)، هرز هایبیشترین علف

 دادند.برگ را تشکیل میپهن

ارزیابی چشمی خسارت ظاهری وارد شده به 

 هرز هایعلف

ن گیاهسوزی در ها، کمتریمطابق مقایسه میانگین تیمار

متالین سولفورون و پندیهای فورامکشتیمار علف

ها، گیاهسوزی شدیدی کشمشاهده شد و بقیه علف

رونده داشتند خروسقرمز و تاجریشهخروستاج در

سولفورون، نیکوسولفورون (. تیمارهای فورام1)شکل

درصد،  15سولفورون به ترتیب با چهار، پنج و و ریم

های اتللو، کشزی کم و علفدارای گیاهسو

متالین، آتالنیس و سولفوسولفورون اگزادیازینون، پندی

درصد، بیشترین گیاهسوزی را در  10تا  83با 

هرز تره ایجاد کردند. حداقل خسارت در علفسلمه

سولفورون، های فورامکشروباهی سبز توسط علفدم

آتالنتیس و سولفوسولفورون و حداکثر گیاهسوزی در 



 (1) 11هرز های(/ مجله دانش علف1311) و همکاران خدادادی 18

 

متالین مشاهده سولفورون، نیکوسولفورون و پندییمر

شد و تیمارهای اتللو و اگزادیازینون، گیاهسوزی 

سولفورون، های فورامکشمتوسطی داشتند. علف

درصد، خسارت  25طور میانگین با آتالنتیس و اتللو به

سولفورون و متالین، ریمکم و اگزادیازینون، پندی

درصد خسارت شدیدی  10تا  10نیکوسولفورون با 

 (.1هرز سوروف داشتند )شکلدر علف

 
 LSDهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون . ستونکشهرز در تیمارهای علفهایگیاهسوزی علفمقایسه میانگین  -1شکل 

 داری ندارند.اختالف معنی ،درصد ل یکدر سطح احتماو 

Fig 1. Mean comparisons of the herbicide injuries on Weeds. Same columns with the same letters are not significantly 

different based on LSD test at 1% probability level.  

 هرزهایوزن خشک علف

 11کش آتالنتیس باا  ها، علفبر اساس مقایسه میانگین

شاااهد  درصاد، بیشاترین کااهش را نسابت باه تیماار      

برگ داشت و هرز پهنهایتوده علفتداخل در زیست

ساولفورون، اتللاو و   هاای اگزادیاازینون، ریام   با تیمار

داری نداشات  متالین از نظر آماری اختالف معنای پندی

کااش لیتاار علااف 0/1(. در یااک بررساای، 2شااکل )

 هاارزهااایتااوده علاافآتالنتاایس در هکتااار، زیساات

 زبان (،nia sophiaDescuraiبرگ شامل خاکشیر)پهن

 (، غربیلااااک exaltatum Delphiniumقفااااا ) در

(Lamium amplexicauleو کیسه )( کشیشCapsella 

pastoris-bursa  83و  12، 01، 14( را باااه ترتیاااب 

(. Zalghi & Saeedipor, 2016درصااد کاااهش داد )

بارگ در تیماار   هرز پهان هایخشک علفحداکثر وزن

گیاری شاد.   مربع اندازهگرم در متر 228شاهد تداخل، 

( نشاان داد کاه   Wilson,1991نتایج پژوهش ویلسون )

بیشااترین کاااهش عملکاارد ذرت، بااه واسااطه رقاباات 

هرزی است که در اوایل فصل رشاد، هماراه   هایعلف

اناد. بعاد از تیماار    زراعی یا زودتر از آن روییدهبا گیاه

هااااای سولفوسااااولفورون، کاااش شااااهد، علااااف 

سولفورون به ترتیب باا کنتارل   نیکوسولفورون و فورام

توده را باه خاود   درصد، بیشترین زیست 20و  11، 10

هاا  اختصاص دادندکه تاثیر ضعیفی نسبت به بقیه تیمار

 و بانتینا   داشاتند.  بارگ هرز پهنهایدر کنترل علف

 کاه  کردناد گزارش( Bunting et al., 2005) همکاران

 هارز هاای علاف ، نیکوسولفورون کشعلف از استفاده

 وحشاای ارزن ،(Setaria viridisساابز ) روباااهیدم

(Pennisetum glaucum)، بنااادهفااات علاااف 
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(Polygonum aviculare،) گاوپنباااه (Abutilon  

theophrasti،) تاره سلمه (Chenopodium albom) و 

، 85 ترتیب به را (Amaranthus blitoides) خروستاج

تااثیری  درصد کنترل کرد ولی هیچ  41و  42، 40، 81

 روی تاااااوش نداشااااات. نااااارس و اساااااوانتون   

(Nurse & Swanton, 2006 تاااثیر علااف ،) کااش

هارز ذرت را  هاای علاف سولفورون را در کنترل فورام

کاش  بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند کاه علاف  

هارز ذرت تاا   هایسولفورون، باعث کاهش علففورام

تاوده  کاش زیسات  درصد شد؛ همچنین این علاف  15

 15تاره را حادود   خاروس و سالمه  هرز تاجایهعلف

درصد کاهش داد. به علت گیاهسوزی ناچیز و کنتارل  

هارز، نتاایج تحقیاق فاوش باا نتاایج       هایضعیف علف

بدساات آمااده در ایاان تحقیااق مغااایر بااود. رحمااان و 

( نتیجاه گرفتناد کاه    Rahman et al., 2012) همکاران

 رلکنتا  در را کاارایی  بیشاترین  پنادمتالین،  کاش علاف 

 تودهزیست برگ سیر داشت. کاهشهرز پهنهایعلف

 اثارات  از کشی، ناشیعلف تیمارهای در هرزهایعلف

و  فیزیولاوژیکی  فراینادهای  بار  کاش علف بازدارندگی

 متابولیسم و انتقال جذب، قبیل از هرزعلف بیوشیمیایی

کنتااارل  یبااارا(. Mithila et al., 2008اسااات )

یلاوگرم  ک 0/1 یاناه، رازو ید ، شاو یزنشهرز گهایعلف

کارد و   لرکنتا هرز را هایعلفهکتار،  در متالینپندی

 (.Zheljazkov, 2003) داشت یقبول قابل عملکرد

 
در  LSDهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون ها. ستونبرگکش بر وزن خشک پهنمقایسه میانگین اثر نوع علف -2شکل

 داری ندارند.درصد اختالف معنی ل یکماسطح احت

Fig 2. Mean comparisons of the effects of herbicide types on broadleaf weed dry weights. Same columns with the same 

letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability level. 

گرم در  10توده ون با زیستسولفورکش فورامعلف

در یک سطح  متر مربع، تقریباً با تیمار شاهد تداخل

وزن  ،متالینسولفورون و پندیقرار داشت. سولفو

 02 و 00 ترتیب به را برگباریک هرزهایعلف خشک

( Smith, 2004اسمیت ) .(3دادند )شکل کاهش درصد

متالین به کش پندینتیجه گرفت که مصرف علف

رویشی، از کارایی باالی در کنترل پیشصورت 

برگ برخوردار بود. بیشترین هرز باریکهایعلف

ها نسبت به تیمار شاهد خشک باریک برگکاهش وزن

درصد  84کش نیکوسولفورون با تداخل، به علف

 کنترل اختصاص یافت. بانتین  و همکاران 

(Bunting et al., 2005تأثیر ) کشعلف 

 در سالهیک هرزهایکنترل علف رد سولفورونفورام

که  داد نشان نتایج این تحقیق کردند. بررسی را ذرت
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هرزی هایعلف است قادر سولفورونفورام کشعلف

 خروستاج (،Setaria viridisروباهی سبز )دم مثل

Amaranthus blitoides)وحشی ارزن ( و 

(Pennisetum glaucum)  11و  11، 88ترتیب  به را 

 سولفورون،فورام کشعلف همچنین کند؛ نترلدرصد ک

 (،Abutilon theophrastiگاوپنبه ) هرزهایعلف

دم روباهی  ( و(Chenopodium albomترهسلمه

 کشعلف با مقایسه در نیز ( راSetaria viridisسبز)

 داد. نتایج کاهش داریطور معنی به نیکوسولفورون

 تحقیق ینا در آمده به دست نتایج با فوش تحقیقات

های باغستانی و نداشت. این نتیجه با بررسی مطابقت

در مورد  Baghestani et al., 2007))همکاران 

ها کش نیکوسولفورون مطابقت داشت. آنعلف

کش دومنظوره گرم علف 45گزارش کردند که کاربرد 

نیکوسولفورون در هکتار در ذرت، بیشترین تاثیر را در 

ز قیاش داشت. همچنین هرتوده علفکاهش زیست

هرز باریک برگ در هایحداکثر زیست توده علف

گرم در مترمربع اندازه گیری  148تیمار شاهد تداخل، 

  شد.

 
 LSD  های دارای حروف مشترک بر اساس آزمونها. ستونبرگ کش بر وزن خشک باریکمقایسه میانگین اثر نوع علف- -3شکل 

 ری ندارند.دادرصد اختالف معنی یک ر سطح احتمالد

Fig 3. Mean comparisons of the effects of herbicides type on grass weed dry weights. Same columns with the same letters are 

not significantly different based on LSD test at 1% probability level.  

(، Tonks et al., 2000همکاران ) کز وتون تحقیق در

 درصد 13 تا را خروستاج سولفورون،ریم کشعلف

 ,Tonks & Eberleinابرلین و . تونکزودمن کنترل

 که دادند نشان ایمزرعه طی آزمایش ( در (2001

 ماده گرم 30میزان  سولفورون بهریم کشعلف کاربرد

 هرزهایعلف رویشی،پس صورت به هکتار در مؤثره

 35 معادل عملکردی و کنترل نمود را به شکل مناسبی

موجب شد.  زمینیتن در هکتار را در سیب 45تا 

( Robinson et al.,1996) همکاران و روبینسون

 کشگرم ماده موثره علف 18 که کردند گزارش

درصدی  155سولفورون در هکتار، باعث کاهش ریم

و ریشه قرمز شد. خاتمی خروسوزن خشک تاج

 که ( گزارش کردند(Khatamy et al., 2016همکاران 

 وزن بر سولفورونریم کشعلف افزایش مقدار مصرف

 25دز  در و داشت داریمعنی تره تأثیرسلمه خشک

تره خشک سلمه باعث وزن هکتار، در مؤثره ماده گرم

داد و این  کاهش شاهد با مقایسه در درصد 80/03را 

 08/18موثره در هکتار، به گرم ماده  05میزان در دز 
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 درصد رسید.

 هرزهایتراکم علف

های کشهرز، کارایی علفهایبا افزایش تراکم علف

یابد. عالوه بر این، افزایش میرویشی کاهش پس

هرز باعث کاهش مقدار جذب هایتراکم علف

(. Winkel et al., 1981شود )کش نیز میعلف

کش علف مصرف رد برگپهن هرزتراکم علف بیشترین

 .شد مشاهده اتللوزمان در  آن اگزادیازینون و کمترین

متالین و های اتللو، پندیکشعلف طورکلی،به

 بهتر را برگپهن هرزهایتراکم علف ،سولفوسولفورون

. کمترین کارایی در کاهش دادندها کشعلف سایر از

های کشدر علف گهرز پهن برهایکنترل علف

سولفورون و نیکوسولفورون مشاهده ریم اگزادیازینون،

متالین و های اتللو، پندیکششد. علف

 هرزهایعلف به ترتیب تراکم ،سولفوسولفورون

 به نسبت درصد 10و 05، 81حدود  در را برگپهن

 (. 4دادند )شکل  کاهش کنترل بدون کرت شاهد

 
در و  LSDهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون ها. ستونبرگپهن تراکمکش بر ع علفمقایسه میانگین اثر نو -4 شکل

 داری ندارند.درصد اختالف معنییک سطح احتمال

. Same columns with the same letters densityweeds  Fig 4. Mean comparisons of the effects of herbicide types on broadleaf

are not significantly different based on LSD test at 1% probability level.  

کش علف نتایج یک آزمایش نشان داد

باشد، که انتخابی مزارع گندم می سولفوساولفورون

( (Bromes secalinniهاارز برومااوستاراکم علاف

امااا باار وزن خشااک  داددرصااد کاااهش  45را 

(. کاورو Geier et al., 1999) نداشتاثر سوء  گناادم

( گزارش کردند که Cavero et al., 1999و همکاران )

هایی مشاهده شد که کمترین عملکرد ذرت در کرت

هرز آن بیشتر و همچنین هایتوده علفتراکم و زیست

هرز، هایزودتر سبز شده بودند. با افزایش تراکم علف

ش یافت میزان رقابت بین این گیاهان با سیاهدانه افزای

ها کمتر هرز در آنهایی که مهار علفو در تیمار

صورت گرفته بود، تاثیر منفی بر سیاهدانه داشت. 

( Deyhimfard et al., 2009فرد و همکاران )دیهم

هرز، سبب هایثابت کردند که افزایش تراکم علف

 اثر شود.افزایش رقابت این گیاهان با گیاه زراعی می

 تأثیر تحت محصول، عملکرد بر هرزهایعلف رقابت

 رقابتی توان و هرزهایعلف تراکم و رقابتی توان

 تأثیر تحت خود نوبه به عوامل این. دارد قرار محصول

 و خاک هوایی، و آب شرایط جمله از محیطی شرایط

 گیاهان، فاصله کود، سطح مانند مدیریتی هایشیوه
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 Baeumer & deدارند) قرار غیره تناوب زراعی و

Wit, 1968: Spitters & Van den Berg,1982). 

 به هابرگباریک تعداد کاهش درصد بیشترین

متالین و های نیکوسولفورون، پندیکشعلف

 طورکلی،به (.0)شکل اختصاص داشت سولفورونریم

 کارایی ،رویش از قبل به صورت هاکشعلف مصرف

 هابرگباریک تودهزیست و تعداد کنترل در بیشتری

ها تحت کشکارایی علف. داشت رویشیپس به تنسب

های فیزیکی و شیمیایی تاثیر فرموالسیون، ویژگی

کش، مورفولوژی و فیزیولوژی مولکول علف

هرز، زمان کاربرد، شرایط محیطی در زمان هایعلف

 در ها قرار دارد.کش و کیفیت حامل آنکاربرد علف

 انواع کارایی روی بر که آزمایشی در راستا، همین

 شد انجام راتون برنج و اصلی محصول در هاکشعلف

 رفته، کار به هایکشبین علف در که شد مشاهده

 در را هرزهایعلف خشک وزن و تراکم پندیمتالین،

 (. Zand et al., 2009داد ) کاهش محصول دو هر

 
در و  LSDهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون ها. ستونبرگ باریک راکمتکش بر مقایسه میانگین اثر نوع علف -5شکل 

 ری ندارند.دادرصد اختالف معنی یک سطح احتمال

Fig 5. Mean comparisons of the effects of herbicide types on grass weeds density. Same columns with the same letters are not 

significantly different based on LSD test at 1% probability level. 

 صفات مربوط به گیاه دارویی سیاهدانه 

 خسارت ظاهری وارده به گیاه سیاه دانه

نتایج مقایسه میانگین برای ارزیابی چشمی خسارت 

آورده شده است.  1ها به سیاهدانه در شکل کشعلف

ی اتللو هاهرز در تیمارهایبیشترین درصد کنترل علف

دست آمد. عالوه بر این، تیمار و نیکوسولفورون به

هرز پهن برگ را هایآتالنتیس نیز کنترل مناسب علف

(. حساسیت سیاهدانه به 3و  2به همراه داشت )شکل

(. 1های مورد استفاده، متفاوت بود )شکل کشعلف

های کشبه علف مربوط کمترین گیاهسوزی

بود ون و اگزادیازینون سولفورفورامسولفوسولفورون، 

در  گیاه داروییاین خسارت به بیشترین  کهدرحالی

اتللو، نیکوسولفورون و  هایکشعلف نتیجه کاربرد

مشاهده شد و عالیم خسارت سیاهدانه در آتالنتیس 

های اتللو، نیکوسولفورون و آتالنتیس به صورت تیمار

 و هابرگ ظاهر شدن و سوخته شدگی خشکنکروز، 

 کامل شدن خشک و ایقهوه ،زمان گذشت با یتنها در

درصد آسیب، خسارتی در حد  80تا  10و با  بود گیاه

. عالیم (1نابودی در گیاه را در پی داشتند )شکل 

به شکل تغییر رن   متالینکش پندیخسارت علف
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ای و با برگ ها به رن  سبز تیره، به صورت لکه

هندرسن  ضخامت زیاد مشاهده شد. این عالیم توسط

( در کاهو و Henderson & Webber,1993) و وبر

( در اسفناج، تحت تاثیر Smith, 2004اسمیت )

 متالین مطابقت داشت.کش پندعلف

 
آزمون های دارای حروف مشترک بر اساس . ستونهای مختلفکشسیاهدانه در تیمار با علف سوزیگیاهمقایسه میانگین  -6شکل 

LSD داری ندارند.درصد اختالف معنی ل یکدر سطح احتما 

Fig 6. Mean comparisons of the herbicide injury to Nigella sativa based on EWRC. Same columns with the same letters are 

not significantly different based on LSD test at 1% probability level. 

  سیاهدانهارتفاع 

داری معنیطوردر این آزمایش، ارتفاع بوته سیاهدانه به

بیشترین  ها قرار گرفت.کشتحت تاثیر کاربرد علف

سولفورون و ارتفاع در تیمارهای وجین کامل، فورام

متر سانتی 41و  40، 00به میزان  به ترتیب ،تداخل

کمترین ارتفاع بوته همچنین . (0ل )شک مشاهده شد

آتالنتیس،  هایکشهای مربوط به علفدر تیمار

طورکلی به .نیکوسولفورون و اتللو مشاهده شد

اوره، باعث کوتولگلی های خانواده سولفونیلکشعلف

های اگزادیازینون با کشو علفساقه سیاهدانه شدند 

 ،سولفورونمتالین با ریمسولفوسولفورون و پندی

ارتفاع  .(0ل )شک داری با هم نداشتنداختالف معنی

نهایی گیاه، معموال تحت تاثیر عوامل ژنتیکی می باشد 

ولی محیط نیز ارتفاع بوته را تحت تاثیر قرار می دهد 

(Harris, 2006 ،در یک بررسی .)هرز هایکنترل علف

باعث افزایش ارتفاع بوته نسبت به  ،در مزرعه ذرت

  هرز گردیدهایشاهد بدون کنترل علف

(Khanam et al., 2013).  ویلیامز و لیندکوییست

(Williams & Lindquist. 2007 اظهار داشتند که )

هرز، سبب افزایش ذرت ارتفاع هایتداخل با علف

شد. به نظر می رسد تغییر در ارتفاع گیاه زراعی، به 

های هرز بستگی دارد اما نوع، ترکیب و تراکم علف

چه که مسلم است، افزایش ارتفاع گیاهان در آن

های زیاد، عمدتا به دلیل تغییر کیفیت نور تراکم

دریافتی )کاهش نسبت نور قرمز به مادون قرمز( 

(. افزایش نسبت Arabi & Saffari, 2011باشد )می

اندازی نور مادون قرمز به قرمز، به علت سایه

هرز و به دلیل افزایش ارتفاع گیاه در اثر هایعلف

  رقابت در تحقیقات قبلی مشاهده شده است

(Rohrig & Stutzel, 2001این نسبت می .) تواند تولید

به عنوان  کهها کسینها از جمله ابرخی هورمون

شوند و در تقسیم و توسعه سلول شناخته می محرک
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را تحت تاثیر  شوندنتیجه توسعه اندامی را سبب می

کش گرم علف 0/4، نه و 18قرار دهد. 

گردان، ابسولفوسولفورون در هکتار، در گیاه آفت

 داری کاهش داد ارتفاع را به طور معنی

(Serim & Maden, 2014.) 

 

در و  LSDهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون . ستونسیاهدانهگیاه  ارتفاعکش بر مقایسه میانگین اثر نوع علف  -7شکل 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی یک سطح احتمال

Fig 7. Comparison of the effects of herbicide types on Nigella sativa height. Same columns with the same letters are not 

significantly different based on LSD test at 1% probability level. 

 وزن خشک سیاهدانه

وزن خشک  بر تیمارها اثر داد که نشان واریانس تجزیه

 (p<0.01) یک درصد اهدانه در سطح احتمالسی

 2058توده سیاهدانه )حداکثر زیست بود. دارمعنی

هرز کیلوگرم در هکتار( در تیمار شاهد عاری از علف

هرز با هایبه دست آمد. رقابت تمام فصل علف

دار وزن خشک سیاهدانه، منجر به کاهش معنی

تی که نشان دهنده توان رقاب (8سیاهدانه شد)شکل 

 .هرز استهایبسیار پایین این گیاه در برابر علف

های آزمایش شده کشمطابق نتایج، هیچ کدام از علف

در این بررسی نتوانستند مانع کاهش این صفت نسبت 

طور مثال، هرز شوند. بهبه شاهد عاری از علف

سولفورون و سولفورون، فورامهای ریمتیمار

، 055توده رد زیستاگزادیازینون به ترتیب با عملک

کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد 011و  144

کشی داشتند توده را در بین تیمارهای علفزیست

( که در مقایسه با تیمار شاهد عاری از 8)شکل 

کیلوگرم کاهش را نشان داد.  1055هرز، بیش از علف

توده در تیمارهای یکی از دالیل کاهش زیست

سوزی در سیاهدانه زینون، گیاهسولفورون و اگزادیاریم

کش که علفطوریها است بهکشوسیله این علفبه

درصد، خسارت سنگین و  35سولفورون با ریم

درصد، خسارت متوسط  18کش اگزادیازینون با علف

(. از طرف دیگر، کنترل 1و پایدار ایجاد کردند )شکل

هرز در این تیمارها باعث شد که هایضعیف علف

هرز با رقابت خود، باعث افت عملکرد گیاه هایعلف

سوزی شوند. در تیمار فورام سولفورون، با وجود گیاه

ناچیز در سیاهدانه، کاهش عملکرد، صرفا به دلیل 

کش در کنترل کارایی بسیار پایین این علف

برگان بوده است. خصوص باریکهرز، بههایعلف

نیز  سولفورون و آتالنتیسهای اتللو، نیکوتیمار

 44و  45، 28توده بسیار پایینی )عملکرد زیست

(. کاهش شدید 8کیلوگرم در هکتار( داشتند )شکل 
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این صفت در تیماهای یاد شده، از یک طرف به کنترل 

هرز در این تیمارها و از طرف دیگر هایضعیف علف

( بر 1سوزی شدید در این گیاه دارویی )شکلبه گیاه

ها از تیمار برگده باریکتوگردد. کمترین زیستمی

کش (. تاثیر علف3دست آمد )شکلنیکوسولفورون به

اگزادیازینون بر وزن خشک سیاهدانه، مشابه رقابت 

هرز با سیاهدانه بود و از نظر هایتمام فصل علف

 (.8داری باهم نداشتند )شکلمعنیآماری اختالف 

 

های دارای حروف مشترک بر اساس . ستونسیاهدانهکش بر وزن خشک گیاه ین اثر نوع علفمقایسه میانگ -8شکل 

 داری ندارند.درصد اختالف معنی یک در سطح احتمالو  LSDآزمون 

Fig 8. Comparison of the effects of herbicide types on Nigella sativa dry weight. Same columns with the same letters are not 

significantly different based on LSD test at 1% probability level. 

  نتیجه گیری

هرز هایشیمیایی علف کنترلاین بررسی نشان داد که 

ها امکان پذیر کشعلفبرخی  از استفاده باسیاهدانه

 توانمی تروسیع زیرکشتِ سطح با یدر مزارع است و

 به ،و اگزادیازینون ونسولفورسولفوهای کشاز علف

 شیمیایی کنترل مناسبی برای هایگزینه عنوان

 باو  دیگر سوی از .استفاده کرد هرز سیاهدانههایعلف

 در ،است دارویی گیاه که سیاهدانه یکاین به توجه

 هاکشعلف احتمالی بقایایباید  آتی مطالعات

 احتمالی باقیمانده مجاز حدشود و  گیریاندازه

تعیین شود. همچنین  های آنماندا در اهکشعلف

های کشامکان استفاده از دزهای کاهش یافته علف

سولفورون، اتللو و اگزادیازینون، سولفوسولفورون، ریم

 .مورد بررسی قرار گیرد اتالنتیس
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