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 های هرز زیره سبز های مختلف در کنترل علفکش ارزیابی کارایی استفاده از علف

((Cuminum cyminum L. 

Evaluation of different herbicides efficacy in cumin (Cuminum cyminum L.) weed control 

 2برمک ین، حس2مهدی بگه پورامرایی، *1ابراهیم ایزدی دربندی

 چكيده:
در سال زراعی زیره سبز های هرز  علف کنترل ها در کش بررسی امكان استفاده از علف منظور هباین آزمایش 

دانشكده  يقاتیتكرار در مزرعه تحق 3و در  يمارت 17با  یکامل تصادف یها بلوک یدر قالب طرح آمار 93-1392

فصل های هرز، رقابت تمام فعل فصل تمام ينشامل وج یشآزما يمارهایت .مشهد اجرا شد یدانشگاه فردوس یکشاورز

-سبز و کاربرد علف یرهروز پس از کاشت ز 45و  25 يبهای هرز به ترت علف ينسبز، دو بار وج یرههای هرز با ز علف

و  متيل-آر-فوپهالوکسی یازون،اکساد ،EPTCTمتالين،یپند فلورفن،یاکس بيوزین،یمتر فلورالين،یاتر هایکش

نشان داد  یجنتا. سبز بودند یرهروز پس از کاشت ز 45های هرز  علف ينوج بار یکاه با همر ها آن یافته کاهش هایدز

های هرز  توده علفزیست و تراکم و کاهش زیره سبز( بر عملكرد P≤0.01)داری  یبكار رفته اثر معن يمارهایکه ت

 338های هرز به مقدار  علف فصلتمام ينوج يمارسبز در ت یرهعملكرد ز يشترینب یش،آزما یجبر اساس نتا. داشتند

 یافته ز کاهشبا دُ فلورفنیاکس کشيمارهای مربوط به کاربرد علفبا ت دارییدر هكتار و بدون اختالف معن يلوگرمک

 321سبز )روز پس از کاشت زیره  45های هرز  علف ينوج بار با یک در هكتار همراه مؤثرهکيلوگرم ماده  36/0

کاربرد  نيز در هكتار( و يلوگرمک 312در هكتار ) مؤثرهکيلوگرم ماده  37/0 مقدارآن به  در هكتار( و کاربرد يلوگرمک

روز پس از کاشت  45های هرز  علف ينوجبار  یک با در هكتار همراه مؤثرهکيلوگرم ماده  5/0 متالينیکش پند علف

به  فلورفنیکش اکس علفتوان از می آمده دست به یجه به نتادر هكتار( مشاهده شد. با توجّ يلوگرمک 310سبز ) یرهز

روز پس  45های هرز  بار وجين علف آن همراه با یک افتهی کاهشیا از دُز  در هكتار مؤثرهکيلوگرم ماده  37/0مقدار 

کيلوگرم  5/0 آن به مقدار افتهی کاهشو دُز  شده هيتوصمتالين در دُز یپند کش همچنين از علف و از کاشت زیره سبز

در کنترل  یانتخاب صورت به روز پس از کاشت زیره سبز 45های هرز  بار وجين علف همراه با یک در هكتار مؤثرهماده 

 بهره برد.سبز  یرههای هرز ز علف

 های هرز علف ينو وج فلورالينیاتر متالين،یفلورفن، پند اکسیهای کليدی: واژه

  
مقدمه

-م در توسعه کشت و بهینهمهیکی از عوامل 

های هرز است.  ید گیاهان، کنترل علفسازی تول

ای چون کاهش های هرز مشکالت عدیده علف

عملکرد، کاهش کیفیت محصول تولیدی و افزایش 
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که طوریهای تولید را در پی دارند. بههزینه

ها ها گاهی از حمله آفات و بیماریخسارت آن

های تولید ای از هزینهبیشتر بوده و بخش قابل توجّه

 شود.یرا شامل م

از  (.Cuminum cyminum Lزیره سبز )

گیاهان دارویی خانواده چتریان  نیتر مهم

(Apiaceae است در که منشاء آن مصر و سواحل )

(. در حال حاضر Azizi et al., 2006نیل است )

تولیدکنندگان زیره سبز در  نیتر مهمایران یکی از 

دنیاست که سهم زیادی از تولید جهانیِ این 

این گیاه  (.Kafi, 2002ا در اختیار دارد )محصول ر

رود که در درمان از گیاهان دارویی مهّم به شمار می

های درد، نفخ و ناراحتیهایی از قبیل دلناراحتی

خصوص هگوارشی کاربرد وسیعی در طب سنّتی ب

قسمت مهّم مورد  در کشورهایی از جمله ایران دارد.

روغن  حتویماستفاده این گیاه میوه آن است که 

 آلورون و( ٪4 تا 5/2) اسانس ،(٪13) رزین ،(7٪)

اعتقاد بر این است که  (.Zargari, 1992) است

یا  1خاصّیت دارویی آن به دلیل آلدئید کومینیک

موجود در اسانس آن است که در تمام  2کومینل

ویژه میوه آن وجود دارد. زیره ههای گیاه بقسمت

 در کشور دارویی اهلیترین گیاه مسبز به عنوان مهّ

ما شناخته شده است. این گیاه عالوه بر داشتن 

خواص دارویی، دارای اسانسی روغنی با خاصیت 

اکسیدانی و ضّد باکتریایی است که در صنایع آنتی

غذایی، بهداشتی و آرایشی کاربردهای فراوانی 

های خراسان، آذربایجان در استان این گیاهدارد. 

هایی از استان اصفهان، بخششرقی، یزد، سمنان، 

و  شودمیگلستان )ترکمن صحرا( و کرمان کشت 

                                                 
1
 - AL. Cuminique 

2
 - Cominol 

سال به سال بر اهمّیت و سطح زیرکشت آن افزوده 

ترین منطقه شود. استان خراسان رضوی عمدهمی

تولیدکننده این محصول در سطح کشور است، 

درصد زیره سبز ایران در این  80بیش از  که یطور به

-(. ویژگیKafi et al., 2002د )شواستان تولید می

هایی از قبیل فصل رشد کوتاه، نیاز آبی کم، عدم 

تداخل فصل رشد آن با سایر محصوالت 

کشاورزی، توجیه اقتصادی باال نسبت به محصوالت 

زراعی دیگر و صادراتی بودن آن، باعث شده است 

ای در الگوی کشت مناطق خشک که جایگاه ویژه

استان خراسان داشته باشد  خشک از جمله درو نیمه

(Rahimiyan Mashhadi, 1991.)  با این حال از

آنجایی که این گیاه به دلیل سرعت رشد اولیه کم، 

)عمق  استقرار اولیه ضعیف، گسترش اندک ریشه

و ارتفاع  باشد(متر میسانتی 12-15نفوذ ریشه بین 

روز(  110تا  80کم و طول دوره رشد اندک )

 استهای هرز  رابر علفرقیب ضعیفی در ب

(Ahmadiyan at al., 2002).  به همین دلیل وجود

های هرز باعث رقابت شدید بر سر منابع  علف

(. Kafi et al., 2002شود )مختلف با زیره سبز می

ترین مهای هرز با آن از مهّ رو رقابت علفاز این

شود های تولید و کشت آن محسوب میمحدودیت

(Hosseini et al., 2006 .) 

در آزمایشی گزارش شده است که تعیین دوره 

می های هرز زیره سبز نقش مهّ بحرانی کنترل علف

های هرز زیره سبز دارد. بر  در مدیریت بهنگام علف

های هرز  اساس مطالعه انجام شده با وجین علف

 روز پس از سبز شدن عملکرد 38تا  24زیره سبز از 

بحرانی رقابت  نیافت و دوره داریمعنی کاهش آن

 روز  38الی  24های هرز با زیره سبز  علف
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 تخمین زده شدپس از سبز شدن آن 

(Hosseini et al., 2006).  تحقیق دیگری حاکی از

 15های هرز  علف آن است که دوره بحرانی کنترل

باشد روز پس از سبز شدن زیره سبز می 30تا 

(Molafilabi, 1993.)  گزارش شده است که

هفته پس از  3های هرز  دستی علفوجینبار  یک

سبز شدن زیره سبز در ممانعت از خسارت 

 می دارد های هرز بر آن نقش مهّ علف

(Kafi et al., 2002.) هایی هم وجود دارند گزارش

های هرز زیره سبز در  که بهترین دوره کنترل علف

روز پس از  38تا  24روزه آن بین  80دوره رشد 

دهی گزارش ای مرحله شاخهسبز شدن و از ابتد

در این محدوده (. Hosseini et al., 2006اند )کرده

متر ارتفاع سانتی 5های هرز حدود  زمانی که علف

های هرز و  دارند، زمان مناسبی برای وجین علف

 (.Patil, 1983باشد )های زیره میتنک کردن بوته

های موجود، ه به گزارشطور کلی با توجّه ب

های به روش اًز زیره سبز عمدتهای هر علف

-کنترل میو غالباً از طریق وجین دستی غیرشیمیایی 

د. با این حال مطالعاتی در ارتباط با کنترل نشو

های هرز نیز گزارش شده است که  شیمیایی علف

نشان از امیدبخش بودن این روش در مبارزه با 

گزارش در آزمایشی  باشد.های هرز آن می علف

 به همراه و دستیتیمارهای وجینکه  شده است

کش اکسادیازون در کشت زیره استفاده از علف

سبز باالترین عملکرد را برای زیره سبز در پی داشته 

صورت ه کش فلوکلورالین )باست. کاربرد علف

های کشکاشت و آمیخته با خاک( و علفپیش

-پیش صورت بهتیوکارب )هر دو فلورفن و بناکسی

ر خوب و قابل قبولی در کنترل رویشی( نیز اث

در تحقیقی دیگر از زیره سبز داشتند.  هرز یها علف

های  شیمیایی علف کنترل و یدست نیوجدو روش 

هرز در زیره سبز در هند استفاده شد و مشاهده شد 

 336که عملکرد گیاه در تیمار وجین دستی با 

کیلوگرم در هکتار نسبت به کنترل شیمیایی و 

 کیلوگرم 322کش تربوترین با لفاستفاده از ع

 داری نشان نداددر هکتار اختالف معنی 

(Chaudhary, 1989).  در یک بررسی دیگر در

کش اکسادیازون به مقدار هندوستان کاربرد علف

 9/0یک کیلوگرم در هکتار و فلوکلرالین به مقدار 

کاشت و آمیخته پیش صورتکیلوگرم در هکتار به

فلورفن و های اکسیکشلفبا خاک و کاربرد ع

کیلوگرم  2و  48/0تیوکارب به ترتیب با مقادیر بن

های  در هکتار در مقایسه با شاهد بدون کنترل علف

داری داشته و منجر به عملکرد هرز اختالف معنی

 (.Raghvani et al., 1987قابل قبولی در آن شد )

امکان کنترل بررسی با هدف  پژوهشاین 

هرز زیره سبز با کاربرد  های شیمیایی علف

 موجود در کشور انجام شد. یها کش علف
 

 :هامواد و روش

در مزرعه  1392-93این تحقیق در سال زراعی 

 10دانشااکده کشاااورزی مشااهد واقااع در  یقاااتیتحق

درجاه   36 کیلومتری شرق مشهد با عرض جغرافیایی

 36درجه و  59شمالی و طول جغرافیایی  دقیقه 16و 

متری از سطح دریاا اجارا    985و ارتفاع دقیقه شرقی 

هااای کاماال بلااوک در قالااب طاارح شااد. آزمااایش

هایی به سه تکرار در کرت تیمار و در 17 تصادفی با

 تیمارهاای آزماایش شاامل    .شاد متر اجارا   3×5ابعاد 

 موارد زیر بود:
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 مخلااوط -خاااک از کاشاات  یشپاا کاااربرد -1

)دو هفتاه قبال از کاشات( باه      یکاان کاش اراد  علف

 :در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 28/3دار مق
EPTC (3.28 kg a.i. ha

-1
) 

بااا  مخلااوط -خاااک کاشاات یشکاااربرد پاا -2

 لاوگرم یک 64/1به مقدار  یکانکش اراد علفخاک 

)دو هفته قبل از کاشت( هماراه   در هکتار مؤثرهماده 

روز پااس از  45هارز   یهاا  علاف  ینوجا  باار  یاک باا  

 :سبز یرهکاشت ز
 EPTC (1.64 kg a.i. ha

-1
)+WE(45 DAP) 

کااااش  علااااف یشاااایکاااااربرد پااااس رو -3

( در مرحلاه  ساوپر )گاالنت یلمت-آر-فوپ یهالوکس

بار  باه مقادار     یکهرز بار یها علف یبرگ 5تا  2

 :در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 122/0
          HOL (0.122 kg a.i. ha

-1
)  

-یکاش هالوکسا   علاف  یشیرو کاربرد پس -4

 5تااا  2( در مرحلااه سااوپرناات)گاال یاالمت-آر-فااوپ

بار  باه مقادار     یاک هرز بار یها شدن علف یبرگ

 بار یکدر هکتار همراه با  مؤثرهماده  لوگرمیک 83/0

 :یرهروز پس از کاشت ز 45هرز  یها علف ینوج
HOL (0.83 kg a.i. ha

-1
)+WE (45 DAP) 

 بیوزین متری کش علف رویشی یشکاربرد پ -5

 :در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 7/0به مقدار 
 MET(0.7 kg a.i. ha

-1
) 

 بیوزینیکش متر علف رویشی یشکاربرد پ -6

در هکتار هماراه   مؤثرهماده  لوگرمیک 52/0به مقدار 

 :سبز یرهروز پس از کاشت ز 45 ینوج بار یکبا 
MET(0.52 kg a.i ha

-1
)+WE(45 DAP)  

صاورت   باه  یازونکش اکسااد  کاربرد علف -7

 :در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 75/0 ،رویشی یشپ

OXD (0.75 kg a.i. ha
-1

) 

صاورت   باه  یازونکش اکسااد  کاربرد علف -8

در  ماؤثره مااده   لوگرمیک 37/0به مقدار  رویشی یشپ

روز  45هرز  یها علف ینوج بار یکهکتار همراه با 

 :سبز یرهپس از کاشت ز
OXD(0.37 kg a.i. ha

-1
)+WE (45 DAP) 

صاورت   باه  فلورفن یکش اکس کاربرد علف -9

 :در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 36/0 ،رویشییشپ
OXF(0.36 kg a.i. ha

-1
) 

صورت  به فلورفن یکش اکس کاربرد علف -10

در  ماؤثره مااده   لوگرمیک 24/0 به مقدار رویشییشپ

روز  45هرز  یها علف ینوج بار یکهکتار همراه با 

 :سبز یرهپس از کاشت ز
OXF(0.24 kg a.i. ha

-1
)+WE(45 DAP)  

صاورت   باه  متالین یکش پند کاربرد علف -11

 :در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 99/0 ،رویشی یشپ
 PEN(0.99 kg a.i. ha

-1
)  

صاورت   باه  متالینیکش پند کاربرد علف -12

در  ماؤثره مااده   لاوگرم یک 5/0به مقدار  رویشییشپ

روز  45هرز  یها علف ینوج بار یکهکتار همراه با 

 :سبز یرهز کاشت زپس ا

 WE(45 DAP)+PEN(0.5 kg a.i. ha
-1

) 

صورت  به فلورالینیاکش تر کاربرد علف -13

وط بااا خاااک )دو هفتااه قباال از و مخلاا کاشاات یشپا 

 :در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 96/0، کاشت(
 TRF(0.96 kg a.i. ha

-1
) 
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صورت  به فلورالینیاکش تر کاربرد علف -14

 48/0 خاااک بااه مقاادارو مخلااوط بااا  کاشاات یشپاا

در هکتااار )دو هفتااه قباال از  مااؤثرهماااده  لااوگرمیک

 45هارز   یهاا  علاف  ینوجا  بار یککاشت( همراه با 

  :سبز یرهروز پس از کاشت ز
TRF(0.48 kg a.i. ha

-1
)+WE(45 DAP) 

 :سبز یرههای هرز ز علف فصل تمام ینوج -15
 WF 

 یاره های هارز باا ز   علف فصل تمام تداخل -16

 WI :سبز

 25 یاب های هرز باه ترت  علف ینبار وج دو -17

 :سبز یرهروز پس از کاشت ز 45و 
2WE(25&45 DAP) 

عملیات تهیه بستر کاشت شامل شخم با 

زنیِ عمود برهم دار، دو بار دیسکگاوآهن برگردان

ها و تسطیح زمین با ماله بود. برای خردکردن کلوخه

 ی بومیِ کالتزیره سبز توده بذر مورد استفاده

نادری بوده و از شهرستان کالت نادری تهیه 

گردید. عملیات کشت با دست و به صورت ردیفی 

بین  فاصلهبوته در متر مربع و با  90بر اساس تراکم 

 25/12/1392متری در تاریخ سانتی 50ردیف 

پشتی  پاش سمبا استفاده از  یپاش سمصورت گرفت. 

پاشش  ای کالیبره شده بر اساسماتابی با نازل شره

 یپاش سملیتر آب در هکتار صورت گرفت. در  300

های خاک کاربرد و پیش از کاشت برای کشعلف

کش ها در الیه سطحی خاک، از شناختالط آن

رویشی و های پیشکشعلف یپاش سماستفاده شد. 

رویشی به ترتیب پس از کاشت زیره سبز و در  پس

گیری نهبرگی زیره سبز انجام شد. نمو 4تا  2مرحله 

بررسی تأثیر تیمارهای  منظور بههای هرز  از علف

هفته  2های هرز به فواصل  آزمایش بر کنترل علف

پس از کاشت )اوایل فصل(، اواسط فصل )قبل از 

تیمار وجین دوم( و در انتهای فصل )یک هفته قبل 

از برداشت زیره سبز( در سطحی به مساحت نیم 

 منظور بهگیری انجام گرفت. در هر نمونه مترمربع

 کرت از بخشی در هرز یها علف از بردارینمونه

 دستی وجین کشی،تیمارهای علف اعمال جهت که

 از قبل بود شده نییتع کاشت از پس روز 45و  25

 از هرز هایعلف یکلیه کرت هر داخل در وجین

 برکف گونه، تفکیک به متر 1×1 کادر یک داخل

درجه  70 ماید در پس از شمارش در آوِن و شد

 سپس و گرفت قرار ساعت 48 مدت به گرادسانتی

شد. در کرت مربوط به تیمار شاهد عاری از  توزین

های  علف هرز از وجین دستی برای حذف علف

 هرز طی فصل رشد استفاده شد. 

های گیاهی و عملیات زراعی مبارزه با بیماری 

... مطابق دستورالعمل فنی کشت زیره سبز اعمال 

توده و عملکرد دانه زیره در پایان فصل، زیستشد. 

ای از سبز در هر کرت با حذف اثرات حاشیه

گیری شد جهت سطحی به مساحت متر مربّع اندازه

افزار ها از آنالیز واریانس و نرمتجزیه و آنالیز داده

SAS های آزمایش و برای مقایسات میانگین داده

 م گرفت.درصد انجا 5در سطح  LSDنیز از آزمون 
 

 :نتایج و بحث

های هرز غالب  بر اساس نتایج آزمایش، علف 

گونه  11شامل موجود در زمین مورد آزمایش 

بر  و یک گونه شبه گونه باریک 1و  بر  پهن

(. با 1باریک بر  )اویارسالم ارغوانی( بود )جدول 

و فراوانی  عنوتتوجّه به نتایج حاصل، بیشترین 
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بر  های هرز پهن لفهای هرز، مربوط به ع علف

علف هرز  ،ترههرز سلمهبود و در طول فصل، علف

روز  25پس از غار پای سفید،  غالب مزرعه بود.

پس از کاشت زیره سبز، بیشترین تراکم و فراوانی 

های هرز به ترتیب متعلق به پیچک صحرایی،  علف

روز پس از کاشت  45تره، تاجریزی سیاه و شاه

ی، سوروف، تاجریزیِ سیاه، متعلّق به پیچک صحرای

قرمز و اویارسالم ارغوانی بود و در ریشه آمارانتوس

روز پس از کاشت نیز بیشترین تراکم و فراوانی  60

های هرز  متعلّق به علف بیترت نیا بههای هرز  علف

قرمز، پیچک، ریشه آمارانتوستاجریزیِ سیاه، 

 (. 1سوروف و اویارسالمِ ارغوانی بود )جدول 

 های هرز تيمارهای آزمایش بر کنترل علف ريتأث
 

 هرز یها علفتراکم الف: 

در  یموردبررسنتایج نشان دادند که تیمارهای 

در تراکم  یتوجه قابلدار و آزمایش تأثیر معنی

برداری (. در نمونه2های هرز داشتند )جدول علف

روز پس از کاشت زیره سبز( در بین  25اوّل )

ر از تیمار وجین تمام فصل تیمارهای آزمایش، به غی

-های هرز پهن های هرز، کمترین تراکم علفعلف

مشاهده  فلورفن یاکسترتیب مربوط به تیمار بر  به

و  10، 5، 6داری با تیمارهای شد که اختالف معنی

درصدیِ  80الی  75به کاهش نداشت و منجر  11

های هرز نسبت به تیمار شاهد بدون تراکم علف

کش (. با توجّه به اینکه علف2دول کنترل شدند )ج

بر  های هرز پهنفلورفن در کنترل علفاکسی

رسد این نتیجه دور از انتظار است، به نظر می تر موفق

نباشد و با توجّه به اینکه در شرایط آزمایش 

بر  بوده های هرز پهنغالبیّت با علف شده انجام

کش مذکور به خوبی منجر به است کاربرد علف

های هرز شده است. در قبول علفرل قابلکنت

( با کاربرد Carvalho et al., 2014آزمایشی )

فلورفن در مزارع پیاز نتیجه گرفته کش اکسی علف

کش کنترل خوبی بر روی  شد که این علف

 بر  از جمله غار پای سفید وهای هرز پهن علف

در این  آمده دست بهدارد که با نتایج  آمارانتوس

طابق دارد. از سوی دیگر در این مرحله از آزمایش ت

روز پس از کاشت زیره سبز(،  25برداری )نمونه

های هرز نیز پس از تیمار  بیشترین تراکم علف

 17 با 1 یماردر ت های هرز،فصلِ علفرقابت تمام

هرز نسبت به  هایکل علف کمدرصد کاهش ترا

هرز را  یهاسطح کنترل علف ینکمتر ،شاهد یمارت

-که البته اختالف معنی خود اختصاص داده استبه 

 17و  16، 14، 13، 4، 3، 2داری با تیمارهای 

 محققاندیگر  ییها شیآزمادر  .(2نداشت )جدول 

(Hutchinson et al., 2006; Eberlein, 1993) 

های کش ارادیکان علف گزارش کردند که علف

روباهی را برگی مثل قیاق، سوروف، دمهرز باریک

کند. امّا کنترل خوبی بر روی  کنترل می یوبخ به

بر  از جمله پیچک، تاجریزی و های پهنعلف

 یندر ا ینکهه به او با توجّندارد  تره سلمهداتوره و 

بر  بوده هرز پهن یهابا علف یّتغالب یشآزما

-در کنترل علف یکانکش اراداست، ضعف علف

ه است. ب یهقابل توج ی،هرز مزرعه مورد بررس یها

 یفمزرعه با ط یکدر  که یدرصورترسد ینظر م

مواجه باشیم، بر  یکهرز بار یهاغالب علف

را  بیمطلو یجهبتواند نت یکانکش ارادکاربرد علف

. بر  داشته باشدیکهرز بار یهانترل علفکدر 

زیره روز پس از کاشت  45م )دوّ یریگدر نمونه

ه هرز مربوط ب یها کمترین تراکم علف یز( نسبز
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اختالف  11و  10، 9بود که با تیمارهای  6یمار ت

 یندر ا ینچنهم(. 2داری نداشت )جدول معنی

یکان ارادکش  علفکاربرد  ی،بردارمرحله از نمونه

در هکتار )تیمار  مؤثرهماده  لوگرمیک 28/3به مقدار 

درصد کاهش تراکم کل  10تنها با  (،1شماره 

هرز  هایفشاهد عل یمارهرز نسبت به ت هایعلف

و  عمل نموده است تیمار ترینیفضع عنوان به

، 13، 4، 3، 2های آماری این تیمار با تیمار ازلحاظ

از  (.2جدول داری نداشت )اختالف معنی 16و  14

 کاربردروز پس از کاشت،  60سوی دیگر 

 80و  87با کاهش  یببه ترت 5و  6تیمارهای 

 ماریهرز نسبت به ت هایتراکم کل علف یدرصد

-سطح کنترل علف ینباالتر ،هرز یهاشاهد علف

را به خود  یبردارمرحله از نمونه ینهرز در ا های

-و از لحاظ آماری اختالف معنی اختصاص دادند

 12و  11، 10، 9داری بین این تیمارها با تیمارهای 

 (.2جدول وجود نداشت )

 های هرزب: وزن خشک علف

ید مادّه خشک نتایج نشان دادند که میانگین تول

شاهد بدون کنترل در  یمارت یبراهای هرز  کل علف

بود و  مترمربعگرم در  69/17 روز پس از کاشت 25

توده در بین تیمارهای مورد بررسی کمترین زیست

گرم  22/10بود ) 9های هرز مربوط به تیمار علف

داری با ( که این تیمار اختالف معنیمترمربعدر 

های رین وزن خشک علفنداشت و بیشت 6تیمار 

داری مشاهده شد که اختالف معنی 1هرز در تیمار 

 16، 14، 13، 12، 11، 10، 7، 5، 4، 3، 2با تیمارهای 

 اساس نتایج آزمایش، (. بر2نداشت )جدول  17و 

زیره سبز نیز کمترین وزن  روز پس از کاشت 45

گرم در متر مربّع(  24/10های هرز )خشک علف

بود و این تیمار از لحاظ آماری با  6مربوط به تیمار 

داری تفاوت معنی 12و  11، 10، 9، 8، 5تیمارهای 

یگر بعد از تیمار عدم د یاز سو (.2نداشت )جدول 

-بیشترین وزن خشک علف های هرزکنترل علف

و  3، 1در این زمان نیز مربوط به تیمارهای  هرز یها

رسد بود. با توجّه به نتایج آزمایش به نظر می 14

 متیل-آر-فوپهای ارادیکان و هالوکسیکشعلف

های فلورالین در کنترل علفیاو تر (سوپرگاالنت)

 که ییازآنجااند. مطلوبی نبوده یها کش علفهرز 

ما با  یموردبررسهای هرز مزرعه غالبیّت علف

بر  بوده است و نتایج نشان های هرز پهنعلف

-اند علفتوفلورفن میکش اکسیدهد که علفمی

های هرز زیره سبز کش مناسبی برای کنترل علف

( نیز در بررسی Ghasem, 2006باشد. در آزمایشی )

امکان کنترل شیمیایی پیاز نشان داده شد که در بین 

کشی مورد آزمایش، کمترین  تیمارهای علف

بر  مربوط به های هرز پهن توده علفزیست

و  اکسادیازون یها کش علفتیمارهای کاربرد 

و  75/0فلورفن به ترتیب در مقادیر مصرفی اکسی

در هکتار بود. با توجّه به  مؤثرهکیلوگرم مادّه  6/0

روز پس از  60نتایج آزمایش مشاهده شد که در 

های هرز توده علفکاشت زیره سبز کمترین زیست

بود که در این محدوده  6 یمارت( مربوط به 48/10)

از لحاظ آماری  10ار با تیمار زمانی اثر این تیم

داری نداشت. از سوی دیگر بیشترین تفاوت معنی

های هرز پس از تیمار مربوط به توده علفزیست

 3 یمارمربوط به تهای هرز علف فصل تمامرقابت 

و  13، 4، 1داری با تیمارهای بود که اختالف معنی

 نداشت.  14
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 با توجّه به نتایج آزمایش در هر سه مرحله

های هرز کمترین  برداری برای کل علفنمونه

کاربرد تیمار های هرز مربوط به  توده علفزیست

 52/0به مقدار  بیوزینمتری کشعلف رویشییشپ

در هکتار همراه با  مؤثرهدر هکتار ماده گرم کیلو

 سبز یرهروز پس از کاشت ز 50 ینوج بار یک

 کش علفکه با تیمارهای کاربرد ( بود 6تیمار )

در  مؤثرهماده  لوگرمیک 36/0به مقدار  فلورفن یاکس

ماده  لوگرمیک 24/0هکتار و نیز کاربرد آن به مقدار 

روز پس  50وجین  بار کیدر هکتار همراه با  مؤثره

 نبود دار یمعناز کشت زیره سبز از لحاظ آماری 

 (.2)جدول 
 

 تأثير تيمارهای آزمایش بر گياه زیره سبز

 :ه سبزتوده زیرزیستالف: 

توده در بین تیمارهای آزمایش بیشترین زیست

زیره سبز در واحد سطح مربوط به تیمار وجین 

کاربرد  یمارهایت های هرز بود وعلف فصل تمام

و  شده هیتوصدر مقدار  فلورفناکسی کش علف

کیلوگرم ماده  24/0آن به مقدار  افتهی کاهشمقدار 

روز پس  50بار وجین  در هکتار همراه با یک مؤثره

-پندی کش علفنیز کاربرد  از کاشت زیره سبز و

 36/0وکاربرد آن به مقدار  شده هیتوصمتالین در دز 

بار  در هکتار همراه با یک مؤثرهماده  لوگرمیک

اختالف روز پس از کاشت زیره سبز  50وجین 

های هرز نداشتند فصلِ علفداری با وجین تماممعنی

توده بیشترین زیستتیمارها  نیازا پس(. 1شکل )

کیلوگرم در هکتار( مربوط به تیمار  682زیره سبز )

روز پس از  45و  25های هرز  دو بار وجین علف

با تأثیر تیمارهای  ازآن پسو  بودکاشت زیره سبز 

کش اکسادیازون )تیمارهای مربوط به کاربرد علف

( در یک سطح آماری قرار داشتند 8و  7شماره 

توده زیره سبز نیز قدار زیست(. کمترین م3)جدول 

فصل تمام و تداخل 6، 5مربوط به تیمارهای 

بود. با توجّه به اینکه بر  سبز یرههای هرز با ز علف

اساس نتایج حاصل از تأثیر تیمارهای آزمایشی بر 

های  کش علفهای هرز، مربوط به کنترل علف

و  11، 10، 9تیمارهای ) نیمتال یپندو  فلورفن یاکس

های هرز داشتند و به شترین تأثیر را بر علف( بی12

ها از طریق بهبود کنترل کشرسد این علفنظر می

های هرز زیره سبز منجر به افزایش عملکرد علف

در بین  وجود نیبااتوده زیره سبز شده باشند. زیست

بیوزین تأثیر متری کش علف هرچندها، کشعلف

ه است اما بر های هرز داشتقبولی بر کنترل علفقابل

زیره سبز نیز خسارت وارد کرده است و منجر به از 

-های هالوکسیکشبین رفتن آن شده است. علف

فلورالین نیز با توجّه یاو تر EPTCمتیل، -آر-فوپ

کش هستند و با توجّه به طیف بر به اینکه باریک

اند در های هرز موجود در مزرعه نتوانستهعلف

هبود عملکرد زیره سبز های هرز و بکنترل علف

از سوی دیگر هرچند (. 3نقش داشته باشند )جدول 

منجر به  یوزینبیمتر کشرویشی علفپیشکاربرد 

های هرز شده است دار علفقبول و معنیکنترل قابل

 یرهز یرو سوزییاهگ یجاد، سبب ا( امّا3)جدول 

جدول نیز شد )آن درصدیِ  100بردن  ینسبز و از ب

 .باشد ینمقابل توصیه در این محصول  رو نیازاو ( 3

 ب: عملكرد دانه زیره سبز:

 طور بهبر اساس نتایج عملکرد دانه زیره سبز 

های آزمایش قرار داری تحت تأثیر تیمارمعنی

(. در بین تیمارهای آزمایش 3گرفت )جدول 

کیلوگرم در هکتار(  338بیشترین عملکرد دانه )



 "... های مختلف در کنترل کش کارایی استفاده از علف ارزیابی "

 

 29  

های هرز بود علففصل مربوط به تیمار وجین تمام

کش  مربوط به کاربرد علف یمارهایت ازآن پسو 

آن  افتهی کاهشو دز  شده هیتوصدر دز  فلورفن یاکس

در هکتار همراه  مؤثرهکیلوگرم ماده  36/0مقدار به 

روز  50های هرز به فاصله  وجین علف بار کیبا 

به  )10 و 9تیمارهای ( پس از کاشت زیره سبز

در کیلوگرم در هکتار  321و  312با اختالف  بیترت

عملکرد دانه، در گروه آماری بعدی قرار گرفتند. از 

 کش کاربرد علفتیمار مربوط به  سوی دیگر تأثیر

 49/0مقدار به  رویشییشصورت پ به متالینپندی

 بار یکدر هکتار همراه با  مؤثرهکیلوگرم ماده 

 یرهروز پس از کاشت ز 50هرز  های علف ینوج

آماری  ازنظر( بر عملکرد دانه 12ر شماره )تیما سبز

 کش علفکاربرد داری با اختالف معنی

نداشت؛  (9)تیمار  شده هیتوصدر دز  فلورفن یاکس

در دز  نیمتال یپند کش علفکاربرد هر چند 

تنها  بیبه ترت آن افتهی کاهشآن و دز  شده هیتوص

درصدیِ کاهش در عملکرد دانه  5و  13منجر به 

های هرز و فصل علفارهای وجین تمامنسبت به تیم

 شده هیتوصدر دز  فلورفن یاکس کش علفکاربرد 

با توجّه به نتایج مذکور  وجود نیباا(. 3است )جدول 

باالی  یها نهیهزرسد با در نظر گرفتن به نظر می

کش وجین استفاده از آن مشابه کاربرد علف

 های هرز زیرهتواند در کنترل علففلورفن میاکسی

های کشرغم اینکه علفعلیسبز سودمند باشد. 

بکار رفته در این بررسی در پژوهشی دیگر مورد 

اند امّا بر اساس مطالعات مطالعه قرار نگرفته

هندی اظهار  محققان ای که انجام شده استپراکنده

اند که تیمارهای وجین دستی و استفاده از نموده

االترین کش اکسادیازون در کشت زیره سبز بعلف

عملکرد را برای زیره سبز در پی داشته است 

(Indian Society of Weed Science, 1985.) 

 ج: شاخص برداشت زیره سبز

های آزمایش بیشترین شاخص برداشت بین تیمار در

هرز بود  یها علف فصل تماممربوط به تیمار وجین 

-با تیمارهای کاربرد علف یدار یمعنکه اختالف 

ماده  لوگرمیک 36/0فن به مقدار فلورکش اکسی

آن به  افتهی کاهشدر هکتار و تیمار مقدار  مؤثره

روز پس از  50های هرز  همراه یک بار وجین علف

متالین پندی کش علف کاربرد زینکاشت زیره سبز و 

در هکتار و  مؤثرهماده  لوگرمیک 99/0مقدار به 

روز  50بار وجین  آن با یک افتهی کاهشدز  همراه

از کاشت زیره سبز نداشت. همچنین تیمارهای  پس

به مقدار  بیوزین یکش متر علف رویشی یشکاربرد پ

کاربرد و  ردر هکتا مؤثرهماده  لوگرمیک 7/0

 52/0به مقدار  بیوزینمتری کش علف رویشی یشپ

 بار یکدر هکتار همراه با  مؤثرهکیلوگرم ماده 

کمترین  سبز یرهروز پس از کاشت ز 50 ینوج

 اند دادهار شاخص برداشت را به خود اختصاص مقد

 (.3)جدول 

 د: ارتفاع زیره سبز:

بر اساس نتایج در بین تیمارهای آزمایش بیشترین 

 فصل تمامارتفاع زیره سبز مربوط به تیمار وجین 

 کش علفکاربرد  تیمارهای هرز بود و یها علف

و مقدار  شده هیتوصدر مقدار  فلورفناکسی

 مؤثرهماده  لوگرمیک 24/0آن به مقدار  فتهای کاهش

روز پس از  50بار وجین  در هکتار همراه با یک

متالین پندی کش علفنیز کاربرد  کاشت زیره سبز و

 49/0مقدار کاربرد آن به  شده هیتوصدر دز 

بار  در هکتار همراه با یک مؤثرهماده  لوگرمیک
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روز پس از کاشت زیره سبز اختالف  50وجین 

هرز نداشتند یها علف فصل تمامبا وجین  یدار یمعن

(. همچنین کمترین ارتفاع زیره سبز 3جدول )

 کش علف رویشی یشکاربرد پمربوط به تیمارهای 

در  مؤثرهه ماد یلوگرمک 7/0به مقدار  بیوزین متری

 بیوزینمتری کش علف رویشی یشکاربرد پو  هکتار

ر همراه در هکتا مؤثرهماده  لوگرمیک 52/0به مقدار 

 سبز یرهروز پس از کاشت ز 50 ینوج بار یکبا 

 .(3جدول باشد )می
  

 گيری نتيجه

هرز های علف نیتر مهمدر این مطالعه 

 آمارانتوسریزی سیاه، تره، تاجزا سلمهخسارت

، پیچک صحرایی، سوروف و اویارسالم قرمز شهیر

که با توجّه به نتایج حاصل به نظر  ارغوانی بودند

بسیار  ها آنزیره سبز نسبت به رقابت  رسدمی

های آزمایش وجین رحسّاس باشد. در بین تیما

های هرز و تیمار در کنترل علف نیمؤثرتردستی 

بهبود عملکرد زیره سبز بود که البته روش مرسوم 

باشد امّا با لحاظ هزینه باالی در مزارع زیره سبز می

ر این آن در مقایسه با سایر تیمارهای بکار رفته د

آزمایش از نظر اقتصادی کاربرد آن در سطوح 

خواهد بود و در  صرفه بهکشت محدود، مقرون

توان کاربرد تر میمزارع با سطح زیرکشتِ وسیع

به و  رویشییشصورت پ به فلورفن اکسی کش علف

، کاربرد در هکتار مؤثرهماده  لوگرمیک 36/0مقدار 

 لوگرمیک 24/0 مقداربه  رویشییشصورت پ بهآن 

 ینوج بار یکدر هکتار همراه با  مؤثرهماده 

و نیز  سبز یرهروز پس از کاشت ز 45هرز  های علف

-پیش صورت بهمتالین کش پندیکاربرد علف

ماده  لوگرمیک 99/0) شده هیتوصرویشی در دُز 

به  افتهی کاهشدر هکتار( و کاربرد آن در دُز  مؤثره

تار همراه با در هک مؤثرهماده  لوگرمیک 49/0مقدار 

روز پس از کاشت  45هرز  های علف ینوج بار یک

های هرز زیره سبز را در کنترل علف سبز یرهز

این آزمایش در  ازآنجاکه وجود نیبااپیشنهاد کرد. 

است تکرار و انجام آن در  شده انجامشرایط مشهد 

 شود.ها پیشنهاد میسایر مناطق و اقلیم

 تقدیر و تشكر:

این پژوهش از محل اعتبارات  های اجرایهزینه

آوری دانشگاه فردوسی مشهد معاونت پژوهش و فن

مین شده است که بدین أت 29116و با کد شماره 

 گردد.وسیله تشکر و قدردانی می
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مرحله  3در  یشمورد آزما ینهای هرز موجود در زم علف یراوانفع( و متوسط تراکم )بوته در متر مربّ -1جدول 

 (زیره سبزروز پس از کاشت  60 و 45، 25برداری ) نمونه

Table 1- The average density (plants per square meter) and frequency of weeds in expriment field on 

three sampling (25, 45 and 60 days after planting) periods. 

 نام علمی
Scientific name 

 

 برداری اول نمونه

 پس از کاشت( روز 25)
First sampling 

(25 DAP*) 

 برداری دوم نمونه

 روز پس از کاشت( 45)
Second sampling 

(45 DAP*) 

برداری سوم نمونه  

روز پس از کاشت( 60)  

Third sampling 

(60 DAP*) 
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Chenopodium album L. 45.6 740 36.65 578 39.78 660 

Convolvulus arvensis L. 13.64 224 15.72 248 10.48 174 

Amaranthus retroflexus L. 5.48 90 7.22 114 11.57 192 

Solanum nigrum L. 10.41 171 9.13 114 13.50 224 

Cyperus rotondus L. 3.65 60 5.33 84 5.78 96 

Fumaria officinalis L. 

. 
7.91 130 2.9 32 2.65 44 

Polygonum aviculare L. 2.98 49 4.37 69 3.31 55 

Sonchus asper (L.) Hill 1.27 21 1.90 30 0.90 15 

Sisymbrium irio L. 4.26 70 0.88 14 0.78 13 

Amaranthus blitoides S.Wats. 0.42 7 0 0 0 0 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv 0 0 12.74 201 7.83 130 

Xanthium strumarium L. 0.36 6 1.26 20 1.50 25 

Datura stramonium L. 4.50 74 2.66 42 1.86 31 

   *DAP   Days after planting 
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توده )گرم در متر مربّع( مقایسات میانگین مربوط به تأثیر تیمارهای آزمایش بر تراکم )بوته در متر مربّع( و زیست -2جدول 

 زیره سبز(روز پس از کاشت  60و  روز 45، روز 25برداری )های هرز در سه مرحله نمونه علف

Table 2- Mean comparisons of the effect of the experimental treatments on weed density (plant.m-2) and 

weed biomass (gr.m-2) on 3 sampling periods (25, 45 and 60 days after planting) 

 (Time of sampling) یبردار نمونهزمان 

 برداری اول نمونه

 س از کاشت(روز پ 25)
First sampling 

(25 DAP*) 

 برداری دوم نمونه

 روز پس از کاشت( 45)
Second sampling 

(45 DAP*) 

برداری سوم نمونه  

روز پس از کاشت( 60)  

Third sampling 

(60 DAP*) 

 (Treatmentتیمار )
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(kg a.i. ha-1 3.28)  EPTC 68.04
a 17.39

abc
 78.94

a 29.80
ab 79.76

ab 28.64
b 

EPTC (1.64 kg a.i. ha-1) + WE(45 DAP) 67.32
a 17.19

abc 53.4
abc 16.80

c-f 60.65
ab 18.51

c-f 

HOL (0.122 kg a.i. ha-1) 60.08
a

 17.15
abc 64.79

a 26.53
abc 74.44

ab 31.46
b 

HOL (0.83 kg a.i. ha-1) + WE (45 DAP) 58.68
a

 17.22
ab 56.58

abc 20.09
b-e 46.91

bcd 20.95
b-e 

MET (0.7 kg a.i. ha-1) 14.72
cd 12.12

b-e 22.90
de 16.28

c-g
 18.17

efg 13.96
e-h 

MET (0.52 kg a.i ha-1) + WE(45 DAP) 13.32
d 11.03

cde 10.63
fg 10.24

fg 11.19
fg 10.48

gh 

OXD (0.75 kg a.i. ha-1) 26.84
bc 13.67

a-e 27.81
cde 19.78

b-e 28.88
cde 18.06

c-f 

OXD (0.37 kg a.i. ha-1) + WE (45 DAP) 27.68
bc 11.79

b-e 30.65
b-e 12.60

efg 24.31
de 16.12

def 

OXF (0.36 kg a.i. ha-1) 13.20
d 10.22

de 18.29
efg 12.98

efg 21.60
ef 14.52

e-h 

OXF (0.24 kg a.i. ha-1) + WE (45 DAP) 15.58
cd 13.65

a-e 17.09
efg 12.87

efg 15.55
efg

 12.15
fgh 

PEN (0.99 kg a.i. ha-1) 16.68
cd 16.88

a-e 21.81
def 14.10

d-g 22.58
ef

 17.13
def 

PEN (0.5 kg a.i. ha-1) +  WE(45 DAP) 27.70
bc 15.34

a-e 25.37
de 13.01

efg 22.20
ef 12.26

fgh 

TRF (0.96 kg a.i. ha-1) 63.02
a 15.89

a-e 43.84
a-d 21.80

bcd 50.40
bc 27.61

bc 

TRF (0.48 kg a.i. ha-1) + WE(45 DAP) 47.40
ab 15.09

abc
 57.71

ab 24.65
abc 51.26

bc 24.60
bcd 

WF 0
d 0

e 0
g

 0
g 0

g 0
h 

WI 82.36
a 17.69

a-d 87.46
a 36.47

a 117.75
a 49.69

a 

2WE (25&45 DAP) 57.33
a 17.05

a-d 28.64
b-e 16.57

c-f
 27.22

cde 15.36
efg 

  دار هستند. درصد فاقد اختالف معنی 5در سطح  LSDند، بر اساس آزمون هایی که دارای حرف مشترک هستدر هر ستون میانگین

Means of each columns followed by similar letters are not significantly different (LSD 5%) 
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  سبز یرهز ، ارتفاع، شاخص برداشت و عملکرد دانهتوده ستیزبر  یشآزما یمارهای مختلفتأثیر ت -3جدول 
Table 3- Effect of different weed control methods on biomass, height, harvest index and cumin seed 

yield. 

 (Treatmentتیمار )
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(kg a.i. ha-1 3.28)  EPTC 304.66
h 

9.36
h 

15.54
j 

46.66
m 

EPTC (1.64 kg a.i. ha-1) + WE(45 DAP) 499.21
e 

15.00
f 

29.92
efg 

148.33
h 

HOL (0.122 kg a.i. ha-1) 377.29
g 

12.33
g 

28.84
fg 

108.33
j 

HOL (0.83 kg a.i. ha-1) + WE (45 DAP) 434.66
f 

14.83
f 

30.81
ef 

133.09
i 

MET (0.7 kg a.i. ha-1) 00.00
i 

00.00
j 

00.00
k 

00.00
o 

MET (0.52 kg a.i ha-1) + WE(45 DAP) 00.00
i 

00.00
j 

00.00
k 

00.00
o 

OXD (0.75 kg a.i. ha-1) 579.33
d 

16.05
ef 

33.57
def 

194.33
g 

OXD (0.37 kg a.i. ha-1) + WE (45 DAP) 615.61
d 

16.83
de 

34.68
bcde 

213.33
f 

OXF (0.36 kg a.i. ha-1) 786.66
ab 

23.56
ab 

39.65
ab 

312.00
bc 

OXF (0.24 kg a.i. ha-1) + WE (45 DAP) 807.29
ab 

23.31
b 

39.80
ab 

321.23
b 

PEN (0.99 kg a.i. ha-1) 779.62
b 

22.52
b 

37.71
abcd 

294.00
d 

PEN (0.5 kg a.i. ha-1) +  WE(45 DAP) 791.66
ab 

20.51
c 

39.21
abc 

310.33
c 

TRF (0.96 kg a.i. ha-1) 343.33
gh 

9.76
h 

19.96
ij 

67.10
l 

TRF (0.48 kg a.i. ha-1) + WE(45 DAP) 360.23
g 

11.66
g 

23.35
hi 

83.61
k 

WF 837.32
a 

25.16
a 

40.45
a 

338.66
a 

WI 39.20
i 

7.52
i 

25.27
gh 

6.43
n 

2WE (25&45 DAP) 682.03
c 

18.23
d 

34.24
cde 

323.33
e 

 

 است %5در سطح احتمال  دار یالف معندهنده عدم اخت ها نشان حرف مشترک در ستون یکوجود حداقل 
Means of each columns followed by similar letters are not significantly different (LSD 5%) 
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