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 چکیده

هاای هارز و عکلدارد زیاره سا         در کنترل علف IIدو گروه بازدارنده تقسیم سلولی و بازدارنده فتوسیستم های کشبه منظور ارزیابی کارایی علف
تدارار انااا     9های کامل تصاادفی باا   در قالب طرح بلوک 5961-69آزمایشی در م رعه تحقیقاتی دانشدده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی 

متالین پایش کاشات   لیتر در هدتار(  پندی 2کاشت )فلورالین پیشلق به گروه بازدارنده تقسیم سلولی شامل تریهای متعکشگردید. در این تحقیق علف
کیلاوگر  در   2مشاتکل بار پرومتارین )    IIهای بازدارنده فتوسیساتم  کشلیتر در هدتار( و هکچنین علف 9رویشی )متالین پیشلیتر در هدتار(  پندی 9)

کیلوگر  در هدتار( به صورت پیش رویشی بدار برده شد و یک تیکار به عنوان وجین علف های هرز تکا  فصال نیا  در نظار     5بیوزین )هدتار( و متری
های هرز شامل ارتفاع  تراکم  وزن خشک و سطح برگ و برای زیره س   شامل عکلدرد داناه و بیولوییاک   گیری شده برای علفگرفته شد. صفات اندازه

 6/67و  7/66  7/66رویشای توانسات باه ترتیاب باا      درصد کاهش  تیکار پندی متالین پیش 511اد که پس از تیکار وجین دستی با بودند. نتایج نشان د
های هرز به خود اختصاص دهد. بیشترین عکلدرد دانه و بیشترین درصد کاهش )در مقایسه با شاهد( را در ماکوع تراکم  وزن خشک و سطح برگ علف

درصد  212رویشی با متالین پیشکیلوگر  در هدتار مربوط به تیکار وجین بود. علف کش پندی 6/5399کیلوگر  در هدتار و  679با  به ترتیب بیولوییک
ها باالترین کشکیلوگر  در هدتار( در بین علف 19/5316درصد اف ایش در عکلدرد بیولوییک ) 579کیلوگر  در هدتار( و  621اف ایش در عکلدرد دانه )

کیلاوگر  در   522درصاد کااهش در عکلدارد داناه )     96و  99بیوزین به ترتیب با کش مترین عکلدرد دانه و بیولوییک را نشان داد. هکچنین علفمی ا
حاکی کیلوگر  در هدتار( ککترین می ان عکلدرد دانه و بیولوییک را به خود اختصاص داد. نتایج ارزیابی چشکی نی   9/293بیولوییک ) عکلدرد هدتار( و

بیشترین خسارت را به زیره سا     3بیوزین با نکره ارزیابی ککترین خسارت را به زیره س   و متری 5متالین با نکره ارزیابی کش پندیاز آن است که علف
 وارد نکود.

 

 دستیوجین  بیوزینفلورالین  متریمتالین  تریپرومترین  پندی های کلیدی:واژه

 

   4 23  1 مقدمه

کاه  اسات   9ترین گیاهان دارویی خانواده چتریاناز مهم 1  سزیره
ای بومی ناحیه علیاای  را بومی مناطق جنوبی مدیترانه و عدهبعضی آن

(. در حاال حارار ایاران یدای از     55دانناد ) مصر و سواحل نیال مای  

                                                           
هاای  علاف  دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و م ارزه باا  ترتیببه -9و  2  5

 ددانشدده کشاورزی  دانشگاه بیرجن اندانشیار و هرز

 (Email: sveslami@birjand.ac.ir                   نویسنده مسئول:  -*)

 پ شادی گیااه  تحقیقاات  موسسه هرز  هایعلف تحقیقات بخش پژوهش دانشیار -2
 ایران تهران  کشاورزی  ترویج و آموزش تحقیقات  سازمان کشور 

DOI: 10.22067/jpp.v34i4.86545 
 
 
 

5- Cuminum cyminum L. 

6- Apiaceae 

ترین تولیدکنندگان زیره س   در دنیاست که سهم زیادی از تولیاد  مهم
اختیاار دارد. ایان گیااه در حاال حارار در       جهانی این محصول را در

هاای خراساان  آبربایااان شارقی  یا د  اصافهان و       کشور در اساتان 
شاود  هایی از استان گلستان )ترککن صحرا( و کرمان کشت میبخش

(. 57شاود ) و هر ساله بر اهکیت و سطح زیار کشات آن افا وده مای    
  تداخل فصال  هایی از ق یل فصل رشد کوتاه  نیاز آبی کم  عدویژگی

رشد آن با سایر محصوالت کشاورزی  توجیه اقتصادی باال نس ت باه  
دیگر و صادراتی بودن آن  باعا  شاده ایان گیااه     زراعی  محصوالت
ای در الگوی کشت مناطق خشک و نیکه خشک از جکلاه  هجایگاه ویژ

(. با توجه به اینده زیره سا   گیااهی یریاف    95خراسان داشته باشد )
های هرز آن کم است و از طرفی چاون  ت رقابت با علفاست که قدر

پوشاند  فضای مناسب برای کندی سطح زمین را میسطح برگ آن به

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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 3499 زمستان، 3 شماره، 43 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     854

هاای  نکایاد. در اکوسیساتم  های هرز را فراهم مای رشد و توسعه علف
باشند و در های هرز عامل محدودیت توسعه کشت میکشاورزی علف

یاهاان بساته باه تاوان     های هارز عکلدارد گ  صورت عد  کنترل علف
درصاد کااهش    511تاا   51های هرز و گیاه زراعی  باین  رقابتی علف

هاای باا   ( گ ارش کرد تداخل تکا  فصال علاف  1(. بحاتی )5یابد )می
درصد کاهش داد. هکچنین نتایج  31زیره س   عکلدرد دانه را بیش از 

ره هاای هارز باا زیا    ( نشان داد که رقابت علف22تحقیق یاداو و داما )
های کنترل درصد از عکلدرد دانه این گیاه کاست. روش 31 -61س   
های هرز شامل کنترل مدانیدی  زراعی  بیولاوییدی و شایکیایی   علف
هاا هناوز باه    کاش باشد که به رغم مشدالت زیست محیطی علفمی

هاای هارز در جهاان    عنوان یدی از اج ای مهم مدیریت تلفیقی علف
( در بررسای کنتارل   56(. کوماار ) 21رناد ) گیمورد اساتفاده قارار مای   

متالین را به صاورن  کش لینورون و پندیهای هرز علفشیکیایی علف
کیلاوگر  و یاک    1/1رویشی به ترتیب باه میا ان   رویشی و پسپیش

کاار بارد و باه ایان نتیااه رساید کاه کااربرد         کیلوگر  در هدتار باه 
ا در زیاره سا     های هرز ردرصد تراکم علف 2/66-7/66متالین پندی

کاهش داد. آزمایشی در م رعه راجستان هند بر روی زیره س   توسا   
( اناا  گرفت و بیان نکودند که پس از تیکاار وجاین   22یاداو و شرما )

کیلوگر  در هدتار عکلدارد   13/5می ان فلورالین بهدستی  کاربرد تری
 درصاد افا ایش داد و بااالترین درصاد افا ایش صافات       212دانه را 

ای راتاور و  رویشی و عکلدردی مربوط به این تیکاار باود. در مطالعاه   
کیلاوگر  در هدتاار    71/1-1/5متالین به میا ان  ( پندی99هکداران )

رویشای  فلاوکلرالین باه میا ان یاک      کاشات و پایش  صورت پایش به
 Cynodonمرغی )های هرز پناهکیلوگر  در هدتار برای کنترل علف

dactylon L.( سلکه  )Chenopodium album L.  پرسات  (  آفتاا
(Heliotropium europaeum L.در م رعه زیره س   به ) کار بردند و

ها باع  افا ایش عکلدارد نسا ت باه     کشگ ارش کردند کاربرد علف
هکاراه  متالین بااالترین عکلدارد را باه   شاهد بدون کنترل شد و پندی

هااای کااش( در آزمایشاای علااف6داشاات. دسااتورانی و هکداااران ) 
کاشات  اگ ادیاازون    صاورت پایش  فلاورالین را باه  فلورالین و اتالتری

صاورت  رویشی و لینورون را بهصورت پیشسیکازین و پرومترین را به
کشی تاراکم و  کار بردند و نتیاه گرفتند تیکارهای علفرویشی بهپس

داری کااهش داد و پاس از   طور معنیهای هرز را بهوزن خشک علف
فلورالین بیشترین عکلدرد دانه زیره سا    ن دستی تیکار اتالتیکار وجی

را به هکراه داشت. هر چند در حال حارر تولیدکنندگان زیره سا    باا   
هاای هارز م اارزه    صاورت مداانیدی باا علاف    وجین کردن م ارع باه 

های زیاره خساارت   بر بوده و به بوتهکنند  ولیدن این روش ه ینهمی
هاای  کش انتخابی برای م ارزه باا علاف  ی علفزند  شناسایفراوان می

های تولید آن خواهاد  هرز این گیاه گا  ب رگی در جهت کاهش ه ینه
هایی صورت گرفته ولی نتیاه قطعی بود. اگر چه در این زمینه بررسی

های قابل کشحاصل نشده است. بر ط ق نتایج محققین از جکله علف

متااالین  فلااورفن  پناادیتااوان بااه اکساایاسااتفاده در زیااره ساا   ماای
کاش  فلورالین اشاره نکود ولی تاکنون های  علاف  اکسادیارییل و تری

اختصاصی برای زیره س   در کشور ث ت نشده است. بنابراین هاد  از  
هاای هارز و   اناا  این تحقیق بررسی امدان کنتارل شایکیایی علاف   

هاا و پیشانهاد   کاش ارزیابی عکلدرد زیره سا   در واکانش باه علاف    
 باشد.کش انتخابی برای این گیاه دارویی مهم میفعل

 

 هامواد و روش

ین آزمایش در م رعاه تحقیقااتی دانشادده کشااورزی دانشاگاه      ا
 16کرمان در طول جغرافیایی -جاده بیرجند 1واقع در ک لومتر   بیرجند

دقیقاه   19درجاه و   92دقیقه شرقی و عار  جغرافیاایی    59درجه و 
در  5961-69در سال زراعی ، تر از سطح دریام 5231شکالی و ارتفاع 

تداارار در  9تیکااار و  9هااای کاماال تصااادفی بااا قالااب طاارح بلااوک
متر اجارا شاد. عکلیاات تهیاه زماین )در       2/2در  9هایی به ابعاد کرت

هرز( شامل شخم عکیاق  دو  های علف آلودگی باال بهسابقه  بازمینی 
و ایاااد نهار و   دیسک عکاود بار هام  لاولر  ایاااد جاوی و پشاته        

اناا  شد. به منظور اعکال تیکارهای  5961بندی در اوایل آبرماه کرت
آزمایشی هر کرت از طول به دو نیم تقسیم و نیکه پاایینی هار کارت    

)بادون  هکاان کارت   متنایر سم پاشی و نیکه باالیی به عنوان شاهد 
هاای  کاش در این تحقیق علفدر محاس ات استفاده گردید. سکپاشی( 

ماورد اساتفاده قارار     IIدارنده تقسیم سلولی و بازدارندۀ فتوسیساتم  باز
تیکارهای آزمایشی شامل کاربرد پیش کاشت مخلوط با خاک گرفت و 

از لیتار   2کش تری فلورالین )دو هفته ق ل از کاشت( باه مقادار   علف
کاش  در هدتار  کاربرد پیش کاشت مخلوط با خاک علفماده تااری 

از مااده تاااری   لیتر  9ه ق ل از کاشت( به مقدار پندی متالین )دو هفت
لیتار   9کش پندی متالین به مقدار در هدتار  کاربرد پیش رویشی علف

کش پرومترین باه  در هدتار  کاربرد پیش رویشی علفاز ماده تااری 
در هدتاار  کااربرد پایش رویشای     از مااده تاااری    کیلوگر  2می ان 
در از مااده تاااری   یلاوگر   کیاک  کش متری بیوزین به مقادار  علف

 . بودندهای هرز وجین تکا  فصل علفو هدتار 
های پیش کاشت دو هفته ق ل از کاشت باه زماین زده   کشعلف

کش با الیۀ سطحی خاک مخلاوط گردیاد.   شد و بالفاصله توس  شن
سااعت   22برای سهولت تسریع در س   شدن  بذر زیره س   به مادت  

زنی شسته شده و یدنواختی زدارنده جوانهدر آ  خیس گردید تا مواد با
کاش مااندوز    س   شدن اتفاق بیفتد  بذور ق ل از کاشت توس  قارچ

عکلیاات کاشات باا دسات و باه      در ه ار ردعفونی شاد.   2به نس ت 
 27بوتاه در متار مرباع در تااری       521صورت ردیفی بر اساس تراکم 

شتی کتابی با پاش پپاشی از سمصورت گرفت. برای سم 5961آبرماه 
لیتار در هدتاار کاالی ره شاده باود        911ای که با حام آ  نازل شره

 استفاده گردید.
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 خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه تحقیق -1جدول 

Table 1- Physiochemical properties of experimental field soil 
  

 عمق 
Depth 

pH 

هدایت 

الکتریکی 

(EC) 

 نیتروژن
N  

 کربن
C  

سفر قابل ف

 جذب
Available 

P 

پتاسیم 

 قابل جذب
Available 

K 

 ماده آلی
Organic 

matter 

 ذرات خاک
Soil particles 

بافت 

 خاک
Soil 

texture 

 شن
Sand 

 سیلت
Silt 

 رس
Clay 

cm  dS/m % % ppm ppm % %  

(0-30) 8 6 0.042 0.22 45 208 0.38 60 26 14 

شنی 
 لومی

Loamy 

sand 

 
 های مورد استفاده در آزمایشکشفهرست علف -2 جدول

Table 2- List of applied herbicides on experiment 

 فرموالسیون

Formulation 

 نحوه اثر

Mode of action 

 نام تجاری

Commercial name 
 نام عمومی

Common name 

EC٪48 
 بازدارنده تقسیم سلولی

Cell division inhibitor 
 ترفالن

Treflan 
 Trifluralin فلورالینتری

Ec٪33 
 بازدارنده تقسیم سلولی

Cell division inhibitor 
 استومپ

Stomp 
 pendimethalin متالینپندی

WP٪80 
 2بازدارنده فتوسنت  در فتوسیستم 

Photosynthesis inhibitor in photosystem II 
 گ اگارد

Gesagard 

 پرومترین

prometryn 

%70 WP 
 2توسنت  در فتوسیستم بازدارنده  ف

Photosynthesis inhibitor in photosystem II 
 سندور

Sencor 

 بیوزینمتری
Metribuzin 

 
  های ماااور ها به کرتکشبه منظور جلوگیری از بادبردگی علف

با ارتفاع یاک و نایم متار در     های پالستیدیحفاظ در هنگا  سکپاشی
رویشی یک هفتاه  یشهای پکششد. علفچهار سکت هر کرت نصب 

پس از کاشت و ق ل از س   شدن زیره اعکال گردیاد. پاس از اعکاال    
رویشی آبیاری اناا  شد. آبیاری نیا  باه صاورت سایفونی     تیکار پیش

یاابی تایثیر تیکارهاای    رز. باه منظاور ا  گرفات باار انااا    ای یکهفته
 9های هارز در  برداری از علفهای هرز نکونهآزمایشی بر کنترل علف

دهی و چتردهای زیاره   برگی  شاخه 2تا  2رحله )به ترتیب در مرحلۀ م
صاورت گرفات. جهات     (روز پس از کاشات(  551و  31  11)در  س  

های متری استفاده شد. علفسانتی 11در  11برداری از کوادرات نکونه
هرز به تفدیک گونه شکارش و وزن خشک آنها پس از قارار دادن در  

گیری شد. ساعت اندازه 23گراد به مدت انتیدرجه س 71آون با دمای 

5های هارز )   تعیین درصد مهار علف5رابطه سپس توس  
WCE  بار )

اساس کاهش تراکم  وزن خشک  سطح برگ و ارتفاع هر تیکار نس ت 
 (. 22) به شاهد متنایرش محاس ه گردید

 
)نیکاه   -})نیکه سکپاشی نشده(/})نیکه سکپاشای شاده(    × 511

 (5رابطه ) های هرزعلفصفات {{ = درصد کاهش سکپاشی نشده(

                                                           
1- Weed Control Efficiency 

 
برداری در م رعه جهت بررسای شادت خساارت    هک مان با نکونه

های هرز و زیره از شاخص ارزیابی چشکی که بار  ها بر علفکشعلف
 باشدمی (2EWRCهای هرز اروپا )اساس روش شورای تحقیقات علف

اردی هشات   27عکلیاات برداشات نیا  در     (.9استفاده گردید )جادول  
 پس از رسیدگی فی یولوییدی طی دو روز با دست اناا  شد. 5969

 بناادهااای هاارز موجااود در م رعااه شااامل علااف هفاات   علااف
(Polygonum aviculare L.)تره  علف شور  سلکه (Salsola kali 

L.)خاکشیر   (Descurainia sophia L.) بنگدانه  (Hyoscyamus 

niger L. )های که هکگی از جکعیت ط یعی علفمرغی بودند و پناه
هرز منطقه حاصل از بانک بذر ط یعی خاک به وجود آمده بودند. ساه  

های هرز غالب و سه جنس دیگر به دلیل هرز اول به عنوان علفعلف
ارتفااع   های هرز در نظر گرفته شدند.فراوانی کم به عنوان سایر علف

گیاری و بارای   زهکاش انادا  های هرز موجود در کوادرات با خا  علف
بناد  سالکه و علاف شاور( میاانگین      های شاخص )از ق یل هفتگونه

 2های هرز موجاود در م رعاه از رابطاه    ارتفاع ث ت و برای سایر علف
 استفاده شد.

 

                                                           
2- European Weed Research Council 
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ارتفااع  ×(+)تراکم9ارتفاع گونه×)ماکوع تراکم سه گونه(/})تراکم
 (2رابطه ) زهای هر({= ارتفاع سایر علف5گونه ارتفاع×(+)تراکم2گونه

 
هاای  برداری تعداد علاف در هر نکونه گیری تراکم به منظور اندازه

هرز بر حسب متر مربع در کوادرات متحرک به تفدیک برای هر گونه 
بُر شدن به تفدیک گونه در های هرز پس از کفعلف یادداشت گردید.

دار گذاشته شده و سپس در آزمایشگاه ساطح بارگ   داخل نایلون زیپ
( Delta-T Devices, UKسانج ) توسا  دساتگاه ساطح بارگ    ا هآن

 ها باه عناوان ساطح بارگ یادداشات شاد.      گیری و میانگین آناندازه
گاراد باه   درجاه ساانتی   71شده در آون با دمای  آوریجکعهای نکونه
 .ساعت گذاشته شده و سپس با ترازو توزین شد 23مدت 

  در اواخاار گیااری عکلداارد بیولوییااک و دانااهبااه منظااور اناادازه

متار مرباع از هار کارت باه       2ها از سطح تکا  بوته 5969اردی هشت 
صورت کامل برداشت و در هوای آزاد خشک گردید و سپس با ترازو با 

ها باه  پس از جداسازی کاه و کلش  دانهگر  وزن شدند.  115/1دقت 
کرت وزن شد. در پایان هم برای محاس ه درصاد  تفدیک برای هر نیم

 (.93استفاده شد ) 9لدرد از رابطه تغییر عک

= درصاد  عکلدرد سکپاشی نشده/ عکلدرد سکپاشی شاده   ×511
 (9رابطه )    تغییر عکلدرد

و بارای   SAS اف ارنر ها و محاس ات آماری از برای پردازش داده
 1داری محافظت شده در سطح معنی LSDمقایسه میانگین از آزمون 

 درصد استفاده شد. 

 
 های هرز اروپاهای هرز و گیاه زراعی بر اساس روش شورای تحقیقات علفها به علفکشمقیاس ارزیابی چشمی خسارت علف -3جدول 

Table 3- Visual scale for herbicides damages to weeds and crop based on EWRC protocol 

 نمره ارزیابی

Rating 

 هرزپاسخ علف
Weed response 

 گیاه زراعی پاسخ 
Crop response 

 درصد کنترل
Control % 

 توضیح
Description 

 درصد خسارت
Damage % 

 توضیح
Description 

 نابودی کامل 100 1
Complete 

destruction 

بدون خسارت یا کاهش  0
 عکلدرد

No damage or 

without yield loss 
 کنترل بسیار خو  96.5-99 2

Very good control 

پریدگی بسیار خسارت یا رنگ 1-3.5
 کم یا عالئم خفیف مشابه
Slight damage or 

discoloration 
 کنترل خو  93-96.5 3

Good control 

خسارت ککی شدیدتر ولی  3.5-7
 ناپایدار

Some inconsistent 

more harsh damage  
 کنترل مطلو  87.5-93 4

Favorable control 

 یدارترخسارت متوس  و پا 7-12.5
Moderate and more 

consistent damage 
 کنترل ککی مطلو  80-87.5 5

Less favorable 

control 

 خسارت متوس  و پایدار 12.5-20
Moderate and 

consistent damage 
 کنترل نامطلو  70-80 6

Unfavorable control 

 خسارت سنگین 20-30
Heavy damage 

 کنترل رعیف 50-70 7
Poor control 

 خسارت بسیار سنگین 30-50
Very heavy damage 

 کنترل بسیار رعیف 1-50 8
Very poor control 

 خسارت در حد نابودی کامل 50-99
Damage resulting in 

total loss 
 تیثیرکامالً بی 0 9

Completely 

ineffective 

 نابودی کامل 100
Total loss 
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 نتایج و بحث
 ارزیابی چشمی

های هارز نشاان داد   ها بر علفکشنتایج ارزیابی چشکی اثر علف
های بازدارنده تقسیم سالولی بیشاترین تایثیر را در مهاار     کشکه علف

برداری از خود نشان دادند که های هرز در هر سه مرحله از نکونهعلف
متالین پیش رویشی توانسات بهتارین   کش  پندیاز بین این سه علف
بیوزین و پرومتارین  های متریکشاشته باشد و علفکنترل را در پی د

هکچنین ارزیابی چشکی اثر . های هرز داشتنداثر ککتری در مهار علف
متاالین  ها بر زیره سا   بیاانگر ایان مطلاب باود کاه پنادی       کشعلف
کاشت و پیش رویشی اثر گیاه ساوزی مشخصای بار زیاره سا        پیش

ا کااهش عکلدارد گیااه    )بادون خساارت یا    5نداشتند و نکره ارزیابی 
( 59)(. جورسیک و هکدااران  9زراعی( را به خود اختصاص داد )جدول

متالین به آفتابگردان شااید باه دلیال    ب کم پندییبیان داشتند که آس
 کش در گیاه و تحرک کم آن در خاک باشد.متابولیسم سریع این علف

رد هاای زیاره در اثار کاارب    بر ط ق ارزیابی چشکی  رشاد اولیاه بوتاه   
پاور  غاال  ولی اثر نامطلوبی بر زیاره نگذاشات.     فلورالین کند بودتری

( بیان داشتند بر اساس ارزیابی چشاکی  رشاد   59شکامی و هکداران )
فلاورالین کناد باود  اماا     هاای نخاود در اثار کااربرد تاری     اولیه بوتاه 

 سوزی مشخصی نداشت. متالین اثر گیاهپندی
کاش  رت مرباوط باه علاف   ترین درصاد خساا  بیشدر این آزمایش 

بود که خسارت سانگینی بار گیااه     99/3 بیوزین با نکره چشکیمتری
( و مکناوعی و  52فقیاه و هکدااران )   ر گ ارش. د(9)جدول  وارد نکود

یوناااه  دربیااوزین سااوزی متااری ( بااه تاایثیر گیاااه 25هکداااران )
(Medicago sativa L.و ایاا دی )  ( در 51دربناادی و هکداااران )

 اره شده است.اشس   زیره
 

 های هرزتراکم علف

ها  تیکارهاای علفداش تایثیر    براساس نتایج تا یه واریانس داده
تاره و ماکاوع   بناد و سالکه  های هرز هفات داری بر تراکم علفمعنی
( و تاراکم  ≥15/1Pبارداری ) هرز در مرحله اول و سو  نکونههایعلف
 (.2د )جدول ( داشتن≥11/1Pبرداری )شور در مرحله سو  نکونهعلف

ها نشان داد که نتایج مقایسه میانگین داده بند:تراکم علف هفت
کاش  دساتی  علاف  برداری  پس از تیکار وجیندر تکامی مراحل نکونه

هرز را به صافر بوتاه در متار    رویشی تراکم این علفمتالین پیشپندی
باارداری  درصااد( کاااهش داد. در مرحلااه دو  نکونااه    511مربااع )

فلاورالین نیا  کااهش    کاشات و تاری  متالین پیشپندی هایکشعلف
 (.1 بنااد ایااااد نکودنااد )جاادولصاادی در تااراکم علااف هفااتدرصااد

دسااتی  ( نتیاااه گرفتنااد تیکااار وجااین  3دسااتورانی و هکداااران ) 
طاور  بناد را باه  فلورالین و پرومترین توانستند تاراکم علاف هفات   تری
ها کاهش کشربرد علفداری در زیره س   نس ت به تیکار عد  کامعنی

( گا ارش نکودناد کاه کااربرد پایش رویشای       92دهند. رینر و پااول ) 
سولفورون باه میا ان   گر  در هدتار یا ریم 231بیوزین به می ان متری
درصاد   65تاا   36زمینی بند را در سیبگر  در هدتار  تراکم هفت 27

 کاهش دادند.
ود که در مراحل توان بیان نکنتایج می سبراسا :ترهتراکم سلمه

هاای بازدارناده تقسایم سالولی و     کشبرداری تیثیر علفمختلف نکونه
تره متفاوت بوده است. به طوری بر تراکم سلکه IIبازدارنده فتوسیستم 

 کاش پرومتارین پاس از وجاین    برداری علاف اول نکونه هکه در مرحل
هرز گردیده اما درصدی در تراکم این علف 2/62دستی  س ب کاهش 

هاای بازدارناده تقسایم    کاش برداری علاف مرحله دو  و سو  نکونه در
وال و  (.1 تره شدند )جادول شتر در تراکم سلکهیسلولی باع  کاهش ب

هارز  فلورالین علاف کاشت تری( نتیاه گرفتند کاربرد پیش25فری ن )
( در 7داری کنتارل کارد. چاودری )   تره را در شوید به طور معنیسلکه

هاا در گشانی  نتیااه گرفتناد کاه کااربرد       کاش بررسی کارایی علاف 
متاالین بعاد از تیکاار وجاین دساتی      فلاورفن و پنادی  کش اکسیعلف

ول باالترین کارآیی را در کنترل سالکه داشات. نتاایج تحقیاق ساینی     
متالین کارآیی ککتری ( نشان داد که تیوبندار  نس ت به پندی2115)

( نتیااه  21کاالس )  تره در گشانی  داشات. تومااس و   در کنترل سلکه
متالین  متوالکلر و استوکلر به ترتیب باع  های پندیکشگرفتند علف

تره در برت شادند. رحکاان و   درصد تراکم سلکه 39و  99  63کاهش 
تاره  متالین را در تراکم سلکهکش پندی( نی  کارآیی علف92هکداران )

 گ ارش کردند.
پاس از تیکاار    بارداری در مرحلاۀ اول نکوناه   :تراکم علف شوور 

کاشات و پرومتارین  در   متالین پایش های پندیکشدستی  علفوجین
متاالین  فلاورالین و پنادی  های تاری کشبرداری علفمرحلۀ دو  نکونه

فلاورالین  کاش تاری  بارداری علاف  کاشت و در مرحله سو  نکونهپیش
کااش شااور گردیااد. علاافصاادی تااراکم علاافدرساا ب کاااهش صااد

 هارز داشات )جادول   یثیر را در کنترل این علفبیوزین ککترین تمتری
شور باا کااربرد   ( نتیاه گرفتند تراکم علف23پرشانت و هکداران ) (.1

 درصد در گلرنگ کاهش پیدا کرد. 36-66متالین به می ان پندی
در هر سه   1 با توجه به نتایج جدول :هرزهایتراکم سایر علف

ه تقسیم سلولی نسا ت باه   های بازدارندکشبرداری  علفمرحلۀ نکونه
دار تاراکم  باعا  کااهش معنای    II های بازدارنده فتوسیستمکشعلف

کاش  ( نتیااه گرفات علاف   2باغساتانی )  هارز شادند.  هایسایر علف
هرز پناه مرغی را در برت کنترل درصد علف 56متالین توانست پندی

( نشاان دادناد کاه اثار     53ناژاد و هکدااران )  کند. نتایج تحقیق کرمی
های هرز شامل اویارساال   پنیارک و   ها بر تراکم سایر علفکشلفع

دار شد. این محققاین ایهاار داشاتند در    سورو  در م رعه ماش معنی
بوته در متر مربع   9/52های هرز با تراکم مقایسه با شاهد تداخل علف

فلاورالین   فلاورفن  تاری  متاالین  اکسای  هاای پنادی  کشکاربرد علف
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  9های هارز را باه   ومترین به ترتیب تعداد سایر علفاکسادیازون و پر
پاور شاکامی و   بوته در متر کاهش دادند. غاال   5/52و  52  2/6  9/7

هاای  های مختلف مدیریت علف( در آزمایش تیثیر روش59هکداران )
های هرز نخود گ ارش کردند پس هرز و تراکم گیاهی بر کنترل علف

های هارز  توانست تراکم سایر علف رویشیمتالین پیشاز وجین  پندی
طور مؤثری کنترل کند. ایان  بند( را به)توق  شاهتره  تاجری ی و هفت

هاای هارز در   محققین بیان نکودند پایین بودن بازده کنترل سایر علف
های هرز متناوع  های هرز عکده  با توجه به وجود علفمقایسه با علف

زیرا با توجه باه زماان رویاش    رسد  نظر میو احتکاالً سکج منطقی به
ها بیش از حد با رگ  های هرز  احتکاالً بعضی از آنمتفاوت این علف

رویشی تیثیر ککتاری در کنتارل   شده بودند و در نتیاه تیکارهای پس
هاای هارز پاس از اعکاال     ها داشتند و هکچناین بعضای از علاف   آن

 رویشی روئیدند.تیکارهای پس
هاا  ایج مقایساه میاانگین داده  نتا  :هرزهایعلف تراکم مجموع

برداری پس از تیکاار وجاین دساتی    نشان داد که در مرحله اول نکونه
صادی  دررویشی باع  کاهش صاد متالین پیشکش پندیکاربرد علف

داری از اخاتال  معنای  ال تاه  هرز گردیاد کاه   هایتراکم ماکوع علف
 کاشات و متاالین پایش  هاای پنادی  کاش لحاظ آماری با کاربرد علاف 

دستی برداری عالوه بر وجینلین نداشت. در مرحلۀ دو  نکونهافلورتری
رویشای و  کاشات و پایش  متاالین پایش  هاای پنادی  کشکاربرد علف

هارز نشاان   هایصد کاهش در تراکم ماکوع علفدردلین صرافلوتری
دسااتی کاااهش باارداری تنهااا وجاایندادنااد و در مرحلااۀ سااو  نکونااه

کاااربرد  لایدن  و  را نشاان داد هارز  هااای صادی تاراکم علاف   درصاد 
داری از لحااظ  های بازدارنده تقسیم سالولی اخاتال  معنای   کشعلف

بارداری   آماری با وجین نداشتند به طوری که در تکامی مراحل نکوناه 
کارایی ککتری در کنترل تاراکم   II های بازدارنده فتوسیستمکشعلف

( 29و هکدااران ) نتاایج تحقیاق یااداو     هرز داشتند.هایماکوع علف
متالین به می ان یک کیلوگر  در هدتار پس نشان داد که کاربرد پندی

درصد( را بر تراکم  6/62از تیکار وجین دستی باالترین درصد کاهش )
( بیاان کردناد   51های هرز داشت. دانگرول و هکداران )ماکوع علف
تی فلاورالین بعاد از وجاین دسا    رویشی و تریمتالین پیشکاربرد پندی

 های هرز را کاهش داد.داری تراکم علفطور معنیبه
 

 های هرز ارتفاع علف

 ارتفااع هاا بار   کاش بر اساس نتایج تا یاه واریاانس  اثار علاف    
تاره و در  برداری بر گیاه سالکه های هرز تنها در مرحله اول نکونهعلف

شاور  بناد و علاف  هاای هارز هفات   برداری در علاف مرحله سو  نکونه
(11/1P≤) (2)جدول  دار بودعنیم. 

ها  کاربرد داده با توجه به نتایج مقایسه میانگین :بندارتفاع هفت
رویشی  عالوه بر وجین دساتی   متالین به صورت پیشکش پندیعلف

برداری گردید. درصدی ارتفاع در هر سه مرحله نکونهصدس ب کاهش 

ه تقسایم  هاای بازدارناد  کاش برداری تکامی علاف در مرحله دو  نکونه
 بند گردیدند.هفتعلف درصدی ارتفاع صدسلولی  س ب کاهش 

دساتی سا ب   نتایج نشان داد که تنهاا وجاین   :ارتفاع سلمه تره
در مرحله اول و دو  تره شد. هرز سلکهدرصدی ارتفاع علفصدکاهش 
رویشای   متاالین پایش  پنادی  کاش برداری  در زمان کاربرد علفنکونه
هده نشد که با عدد صفر نشان داده شده اسات  تره مشاهرز سلکهعلف

کش  بیشترین کاهش برداری کاربرد این علفاما در مرحله سو  نکونه
کاش  ( را باه هکاراه داشات. کااربرد علاف     %7/99تاره ) ارتفاع سالکه 

بارداری بیشاترین تایثیر را بار     پرومترین در مرحلاه اول و دو  نکوناه  
. الز  باه بکار اسات    (1 )جادول هارز داشات   کاهش ارتفاع این علف

هاا در مراحال مختلاف    کاش بخشی از این تفاوت در اثربخشی علاف 
های مختلف برداری را تا حدودی به رفتار س  شدن متفاوت گونهنکونه
 توان نس ت داد.ای آنها میهای هرز و نی  یهور لدهعلف

هاا در مراحال مختلاف    کاش اثر کاربرد علاف  :ارتفاع علف شور
که در مرحله اول شور متفاوت بود به نحویارتفاع علفبرداری بر نکونه
کاشات و  متاالین پایش  هاای پنادی  کاش برداری  کااربرد علاف  نکونه

هااای کااشباارداریک کاااربرد علاافپرومتاارین و در مرحلااه دو  نکونااه
کاشت پاس از وجاین دساتی  سا ب     متالین پیشفلورالین و پندیتری

. پرشاانت و  (1 )جادول شاور شادند   کاهش صددرصدی ارتفااع علاف  
متاالین  شور باا کااربرد پنادی   ( نتیاه گرفتند ارتفاع علف23هکداران )

 ش یافت.هداری کاطور معنیبه
بار اسااس نتاایج آزماایش کاه در       هرز:هایعلف ارتفاع سایر

بارداری   نشان داده شده است  در دو مرحله اول و دو  نکونه 1 جدول
هاای  دی ارتفاع بوتهدرصصدپرومترین س ب کاهش کش کاربرد علف
کش علفهای هرز در م رعه شد اما در مرحله سو   کاربرد سایر علف

هاای هارز   درصدی در کنترل علاف صدرویشی تیثیر متالین پیشپندی
کاش پاس از   پایداری اثر این علف رسد حاکی ازبه نظر میداشت که 
 . نتاایج باشاد های هرز مای در کنترل علف  روز از کاربرد 551گذشت 

هرز گاو پن ه تحات  ( نشان داد ارتفاع علف96تحقیق تیرا و هکداران )
داری در مقایسه باا تیکاار   ها قرار گرفت و کاهش معنیکشتیثیر علف

( 52باا  ) تداخل تکا  فصال داشات. هکچناین حاام محکادنیا قاالی      
طاور  های هرز )سورو  و گاو پن اه( باه  گ ارش کرد ارتفاع سایر علف

طور ها قرار گرفت و ارتفاع سورو  بهکشثیر علفداری تحت تیمعنی
 درصد کاهش یافت. 75درصد و ارتفاع گاو پن ه  99متوس  

 

 های هرزعلف سطح برگ
علاف  ها نشان داد کاه تنهاا ساطح بارگ     نتایج تا یه واریانس داده

برداری و سطح برگ ماکاوع در  تره در مرحله اول نکونهبند و سلکههفت
کشای  داری تحت تیثیر تیکار علفرداری بصورت معنیبمرحله سو  نکونه

های ها بر سطح برگ سایر علفکشو تیثیر علف (≥11/1P)قرار گرفتند 
 .(2)جدول دار ن ود برداری معنیهرز در مراحل مختلف نکونه
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بارداری تنهاا   در مرحلاه اول نکوناه   :بندهفتعلف سطح برگ 

دساتی سا ب کااهش    عد از وجینرویشی بمتالین پیشکش پندیعلف
بناد شااد اماا در مرحلااه دو    هفات علااف درصادی سااطح بارگ   صاد 
های بازدارناده تقسایم سالولی کااهش     کشبرداری تکامی علفنکونه
. در مرحله سو  ندهرز را بدن ال داشتدرصدی سطح برگ این علفصد

فلورالین بود های هرز توس  تریبرداری نی  ککترین کنترل علفنکونه
کش در کنترل سطح بارگ  ه نشان دهنده تیثیر کوتاه مدت این علفک

 .(9)جدول  باشدبند میهفت
دساتی بیشاترین   در مرحلاه اول وجاین   :توره سطح برگ سلمه

درصاد کااهش(. در    511تاره داشات )  کنترل را بر سطح برگ سالکه 
متالین باعا   پندی کشو علف وجین برداری نکونه حل دو  و سو امر

هاای  کش. علفندهرز گردیدرصدی سطح برگ این علفدصدکاهش 
هاای  بازدارنده تقسایم سالولی کاارایی بهتاری نسا ت باه بازدارناده       

 .(9)جدول  تره از خود نشان دادنددر کنترل سلکهدو فتوسیستم 

متاالین پایش کاشات در    کش پندیعلف :شورسطح برگ علف
ر ساطح  درصادی د صاد برداری س ب کااهش  مرحله اول و دو  نکونه

بدلیل کاهش کاارایی آن   یاهراً شور شد اما در مرحله سو  برگ علف
نداشت. در مرحله اول عاالوه بار    کاهش سطح برگتیثیر مطلوبی در 

فلورالین نیا   کش پرومترین و در مرحله سو  تریکش فوق  علفعلف
هرز شدند. در مرحله درصدی در سطح برگ این علفصدس ب کاهش 
یر مطلاوبی در کااهش ساطح بارگ ایان      ثرالین تای فلاو سو  نی  تاری 

 .(9)جدول  هرز داشتعلف
کاش تایثیر   تیکارهاای علاف   های هرز:علف سطح برگ سایر

هاای هارز موجاود در م رعاه داشاتند       متفاوتی در کنترل سایر علاف 
در اواخار   و کاش پرومتارین  علاف   که در ابتدای مراحل رشدطوریبه

 دساتی ت به هکراه وجاین کاشیشمتالین پکش پندیعلف مراحل رشد
 هاای هارز شادند   علاف سطح بارگ ساایر   درصدی صدس ب کاهش 

 .(9)جدول 
طور کلی بر اساس نتاایج  به :های هرزسطح برگ مجموع علف

توان بیان نکاود کاه در مراحال اولیاه رشاد زیاره سا           می 9جدول 
کااهش  متالین پیش کاشات تایثیر بسایار مطلاوبی در     کش پندیعلف

 سا  فصال رشاد   اهای هرز داشات اماا در او  طح برگ علفماکوع س
ساطح   کااهش ثیر زیاادی در  یبازدارنده تقسیم سلولی ت هایکشعلف

هاا کاساته و   کاش داشتند و به تدریج از اثر ایان علاف  نبرگ ماکوع 
اویسای و هکدااران    .(9 )جادول  کارایی آنها در مرحله سو  ککتر شد

ساطح بارگ تاوق و تاام      هاا کاش ( نتیاه گرفتند با کاربرد علف21)
داری کاااهش یافاات. حااام محکاادنیا طااور معناایخاروس در برت بااه 

های هارز را در  ( نی  کاهش سطح برگ علف52با  و هکداران )قالی
کش گ ارش کردناد. رراوانی مقاد  و سایدی     تیکارهای کاربرد علف

های هارز مناار باه    ( بیان داشتند اف ایش طول دوره تداخل علف91)
هرز و نی  وزن خشک این هایسطح برگ جامعه علفاف ایش شاخص 

 که سطح بارگ و وزن خشاک نقاش   گیاهان در م رعه شد. از آناایی
هاای  اندازی علاف س ایی در برتری رقابتی گیاه دارند  اف ایش سایهبه

ویژه در مراحال دوره بحرانای رشاد گیااه زراعای ساهم قابال        هرز به
ای در برتری رقابتی داشته که در نهایات مناار باه کااهش     مالحظه

 (.91گردد )عکلدرد گیاه زراعی می

 

 های هرزوزن خشک علف

هاا بار   کاش تیثیر علاف ها نشان داد که نتایج تا یه واریانس داده
تره در هرز سلکهعلف برداری بند در هر سه مرحله نکونههرز هفتعلف

هاای هارز در مرحلاه    و ماکوع علاف  برداری و سایرمرحله اول نکونه
 .(2( بود )جدول ≥11/1Pدار )برداری معنیسو  نکونه

با توجه به نتاایج مقایساه میاانگین     :بندهفتوزن خشک علف 
رویشی در هار ساه   متالین پیشکش پندیتوان بیان نکود که علفمی

برداری پس از وجین دستی  موجب کااهش صددرصادی   مرحله نکونه
باارداری  بنااد شااد. در مرحلااه دو  نکونااه هفاات وزن خشااک علااف

متالین پایش کاشات نیا  موجاب     فلورالین و پندیهای تریکشعلف
هرز شدند. در مراحال اول و  کاهش صددرصدی وزن خشک این علف

بند در زمان برداری  ککترین کاهش  وزن خشک علف هفتدو  نکونه
برداری در زماان  بیوزین و در مرحله سو  نکونهکش متریکاربرد علف
( 9شااو ) (. بلاک 9فلورالین مشاهده شد )جادول  کش تریکاربرد علف

ها در کشبند را توس  علفکنترل مطلو  و کاهش وزن خشک هفت
 م ارع کل ا تییید کرد.

بارداری کااربرد   در مرحلاه دو  نکوناه   :توره سولمه وزن خشک 
زن های بازدارنده تقسیم سلولی موجب کاهش صددرصدی وکشعلف

بارداری   تره شد و در مرحله اول و ساو  نکوناه  هرز سلکهخشک علف
ها منار به کاهش صددرصدی وزن خشک نشدند اما کشکاربرد علف

متااالین کااش پناادیکااش پرومتاارین در مرحلااه اول و علااف علااف
رویشی در مرحله سو   بیشاترین کااهش وزن خشاک را ایاااد     پیش

باارداری  کاااربرد نکونااهنکودنااد. بااه طااور کلاای در هاار سااه مرحلااه 
  کارایی مطلوبی بر کنتارل ایان   IIهای بازدارنده فتوسیستم کشعلف
( بیاان نکودناد وزن   22(. مینا و هکداران )9هرز نداشتند )جدول علف

طاور   رویشی در سیاهدانه باه متالین پیشتره توس  پندیخشک سلکه
 داری کاهش یافت.معنی

  در نیکاه اول  9یج جادول  با توجه به نتا :شورعلفوزن خشک 
بارداری( علفداش پنادی متاالین     فصل رشد )مرحله اول و دو  نکونه

پاایش کاشاات و در نیکااه دو  فصاال رشااد )مرحلااه دو  و سااو       
برداری( علفدش تری فلورالین  تایثیر بسایار بااالیی در کااهش     نکونه

بارداری  کااربرد   شور داشاتند. در مرحلاه اول نکوناه   وزن خشک علف
ومترین نی  موجب کاهش صددرصادی وزن خشاک ایان    کش پرعلف
 هرز گردید.علف
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کش پرومترین در کاربرد علف :های هرزعلف وزن خشک سایر

برداری منار به کااهش بااالی وزن خشاک ساایر     تکا  مراحل نکونه
هاای بازدارناده   کاش های هرز شد. به طاور کلای کااربرد علاف    علف

هاای  اهش وزن خشک سایر علاف   کارایی مطلوبی در کIIفتوسیستم 
بارداری  عاالوه بار    هرز زیره س   داشتند اماا در مرحلاه ساو  نکوناه    

رویشی موجب کاهش متالین پیشپندی کشکش پرومترین  علفعلف
 (9های هرز شدند )جدول صددرصدی وزن خشک سایر علف

در مرحلااه اول  :هووای هوورز مجموووع علووف وزن خشووک 
رویشای و در مرحلاه   متالین پیشپندی کشبرداری  کاربرد علفنکونه

های بازدارنده تقسیم سلولی موجب کشبرداری  تکامی علفدو  نکونه
های هارز شادند اماا در    کاهش صددرصدی وزن خشک ماکوع علف

متااالین هااای پناادیکااشباارداری  کاااربرد علاافمرحلااه سااو  نکونااه
اهش درصد( باالترین ک 6/63درصد( و پرومترین ) 9/66رویشی )پیش

متاالین پایش رویشای    (. برتری پنادی 9وزن خشک را داشتند )جدول 
تواند به این دلیل باشد که چاون  نس ت به مصر  پیش کاشت آن می

بعد از کاشت گیاه و آبیاری  بذر اکثر علف هاای هارز جواناه زده و در    
رویشی این علف کش توانسته اند کاربرد پیشحال خروم از خاک بوده

رسته را با کارایی بیشتری در مقایسه با کاربرد پایش  علف های هرز نو
( نیاا  برتااری  26کاشاات آن از بااین ب اارد. پروسااتدو وهکداااران )  

متالین پیش رویشی در مقایسه با پیش کاشت اختالط با خاک را پندی
های هرز بادا  زمینای گا ارش کردناد. نتاایج تحقیاق      در کنترل علف

ترین درصد کاهش وزن خشک ( نشان داد که باال29پریاهر و سینگ )
رویشی در زیاره سا     متالین پیشهای هرز مربوط به تیکار پندیعلف

( در گشنی  نشان داد 22بود. هکچنین نتایج آزمایش یاداو و هکداران )
رویشای  متاالین پایش  کش پنادی که پس از وجین دستی  کاربرد علف

 درصد کاهش داد. 6/62های هرز را وزن خشک ماکوع علف
 

 زیره سبزدانه لکرد عم

هاا بار   کاش ها نشان داد که تیثیر علاف نتایج تا یه واریانس داده
 بود )جدول (≥15/1P)دار معنیزیره بیولوییک عکلدرد عکلدرد دانه و 

7 .) 
توان بیان نکود که بیشترین می 3جدول بر اساس  عملکرد دانه:

. در ایان  عکلدرد دانه زیره س   مربوط به تیکار وجین تکا  فصل باود 
 رویشیمتالین پیشکش پندیآزمایش پس از تیکار وجین  کاربرد علف

درصد اف ایش  بااالترین عکلدارد داناه را داشات و ککتارین       212 با
درصاد   99بیاوزین باا   کش متاری عکلدرد دانه مربوط به کاربرد علف

ای بر روی زیاره  ( در آزمایش م رعه22یاداو و هکداران )کاهش بود. 
متاالین باه   رویشای پنادی  ین نتیاه رسیدند که کاربرد پایش س   به ا

درصادی در   6/222می ان )یک کیلاوگر  در هدتاار( باعا  افا ایش     
 9( در آزمایشاای 27عکلداارد اقتصااادی گردیااد. پاتاال و هکداااران ) 

متاالین )یاک کیلاوگر  در هدتاار(  فلاوکلرالین )یاک       کش پندیعلف
یلاوگر  در هدتاار( را باه    فلاورالین )یاک ک  کیلوگر  در هدتار( و تری

هاای هارز در   تیکار وجین دستی و رقابت تکاا  فصال علاف    2هکراه 
کار بردند و نتیاه گرفتند باالترین مقادار عکلدارد داناه    هندوستان به

کیلااوگر  در هدتااار مربااوط بااه کاااربرد  221زیااره ساا   بااه میاا ان 
 متالین بود. در این تحقیاق ککتارین عکلدارد داناه    رویشی پندیپیش

درصد کاهش باود. نتاایج ایا دی     99بیوزین با مربوط به کاربرد متری
( در زیره س   و 9پور امرایی و هکداران )(  بگه51دربندی و هکداران )
( در اسافنام بیاانگر کااهش شادید عکلدارد      21مدحج و ثابت زنگنه )

بیاوزین در  کاش متاری  باشد. نیکه عکار علاف  بیوزین میتوس  متری
رسد حساسیت بااالی  روز است بنابراین به نظر می 91-91خاک بین 

کش و بقای نس تاً طاوالنی آن در خااک باعا     زیره س   به این علف
( گا ارش  2ساوزی گردیاد. بیلنادر و هکدااران )    خسارت شدید و گیاه

هاا )بالفاصاله پاس از    کاش کردند استفاده زود هنگا  برخای از علاف  
توانناد  ناد  ولای نکای   هاای هارز مؤثر  کاشت( هر چند در کنترل علف

های هرز را در طول فصل کنترل نکایند. کاهش شادید عکلدارد   علف
های هرز احتکاالً به این دلیل است دانه در زیره س   در تداخل با علف

که گیاه رشد اولیه کند و سطح  برگ ککی داشته و به دلیال سارعت   
از اناداز خاود نیا   رشد پایینی که دارد مدت زیادی جهت تدکیال ساایه  

گاردد.  های هرز بر این گیاه مای داشته و هکین عامل باع  غل ه علف
هاای  اندازی علفتوان به می ان سایهمی ان کاهش عکلدرد دانه را می

هرز  کاهش اج ای عکلدرد و تخصیص بیشتر مواد فتوسنت ی به رشد 
های هرز(  شدت کااهش در میا ان   اندازی علفرویشی )به دلیل سایه

 داد. های نس ت   شدن علفسطح و زمان س

 

 تجزیه واریانس )میانگین مربعات( عملکرد دانه و بیولوژیک زیره سبز -7جدول 
Table 7- Analysis of variance (MS) of seed and biological yield of cumin   

 عملکرد بیولوژیک 

Biological Yield 
 عملکرد دانه 
Seed Yield  

 درجه آزادی
df 

 یراتمنابع تغی
S.O.V 

ns 5488.5 ns 2192.63 2 (بلوکBlock) 
 (Treatmentتیکار ) 5 34585.21 ** 22469.93 **

 (Errorخطا ) 10 1175.32 2241.86
ns  باشد.درصد می 5داری در سطح داری و معنیبه ترتیب عد  معنی **و 

espectively.significant and significant at 1% level, r-indicate non**  andns  
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 مقایسه میانگین درصد تغییرات عملکرد دانه و بیولوژیک زیره سبز -8جدول 
changes of seed and biological yield of cumin percentage for Comparison of the mean  -Table 8 

 عملکرد بیولوژیک 

)1-Biological Yield( kg.ha 
 عملکرد دانه 

)1-Seed Yield (kg.ha 
 کشتیمار علف

+ 79.17 c + 107.71 b 
  تری فلورالین

Trifluralin 

+ 80.77 bc + 57.6 bc 
 پندی متالین پیش کاشت

Pendimethalin- pre plant  

+ 173.3 ab + 204.3 a 
 پندی متالین پیش رویشی

Pendimethalin- pre emergence 

+ 24.52 c +17.03 c 
 پرومترین

prometryn 

- 69.84 d - 63 d 
 متری بیوزین

Metribuzin 

+ 187 a + 232.59 a 
 وجین دستی
Weeding 

 دهند.به ترتیب اف ایش و کاهش درصد تغییرات را نشان می -و  +
 دهد.را نشان می FSLDبراساس آزمون  %1دار در سطح احتکال حر  مشترک در هر ستون  عد  اختال  معنی

+ and – represent increased and decreased changes, respectively. Similar letters at each column indicate no 

significant difference at 5% level based on FLSD test 
 

کااربرد  تیکارهاای  پاس از وجاین دساتی      عملکرد بیولوژیوک: 
متاالین  درصاد و پنادی   9/579رویشی باا  متالین پیشپندی کشعلف
دارا  را س  باالترین عکلدرد بیولوییک زیره درصد 3/31کاشت با پیش

بیوزین باا  کش متریدر زمان کاربرد علف ترین کاراییناموفقبودند و 
بیشااترین عکلداارد . (3)جاادول  درصااد کاااهش مشاااهده گردیااد 96

شود که گیاه در طول دورۀ رشاد خاود باا    بیولوییک زمانی حاصل می
لخصاوص در اوایال   اهای هارز )علای  بیشترین زمان عد  حضور علف

رشد( مواجه باشد. چنین موروعی دور از انتظار نیسات  زیارا گیااه در    
های هرز در دورۀ بیشتری از طول رشاد خاود   شرای  عد  رقابت علف

هاای هاوایی بیشاتری را    تواند از منابع موجود  استفاده کند و اندا می
یشاترین  تولید کند. به هکین دلیل در تیکار وجین تکا  فصل توانسته ب

( گاا ارش کردنااد 97عکلداارد را داشااته باشااد. سااینگ و هکداااران )
کیلوگر  در تیکاار وجاین    5292باالترین عکلدرد بیولوییک به می ان 

رویشای  دستی در زیره بدست آمد و خاطرنشان نکودناد کااربرد پایش   
کیلوگر  در هدتار بعاد از وجاین بااالترین     1/5متالین به می ان پندی

( در 29ک را بااه هکااراه داشاات. نگااار و هکداااران )عکلداارد بیولوییاا
آزمایشی در گشنی  به این نتیاه رسید که پس از تیکار وجین کامال و  

رویشای )یاک   متاالین پایش  دوبار وجین در طی فصل  کااربرد پنادی  
کیلوگر   5995کیلوگر  در هدتار( باالترین می ان عکلدرد بیولوییک )

های ای دی دربنادی و  تایج با یافتهدر هدتار( را به هکراه داشت. این ن

( مطابقاات دارد. 9پااور امرایاای و هکداااران ) ( و بگااه51هکداااران )
سوزی و کاهش شدید سطح برگ گیاه و بیوزین به دلیل اثر گیاهمتری

 ارتفاع باع  شد گیاه شاخ و برگ بسیار ککی تولید کند.

 

 گیری  نتیجه

بناد   زا هفات هاای هارز خساارت   تارین علاف  در این مطالعه مهم
رساد  نظر میشور بودند که با توجه به نتایج حاصل بهتره و علفسلکه

ها حسااس باشاد. در باین تیکارهاای     زیره س   نس ت به رقابت با آن
های هرز و به ود آزمایش  وجین دستی مؤثرترین تیکار در کنترل علف

د  باشا عکلدرد زیره بود که ال ته روش مرسو  در م ارع زیره س   مای 
کاار رفتاه   اما به لحاظ ه ینه باالی آن در مقایسه با سایر تیکارهای به

در این آزمایش از نظر اقتصادی کاربرد آن در ساطوح بااالی کشات     
طور کلی نتایج این تحقیق نشاان داد  صرفه نخواهد بود و بهمقرون به
کاش مفیاد و ماؤثری در    رویشی علاف متالین پیشکش پندیکه علف

کاش  باشد و علاف ای هرز و به ود عکلدرد زیره س   میهکنترل علف
داری بار درصاد کااهش تاراکم  وزن     بیوزین اگر چه تیثیر معنیمتری

دلیال  هاای هارز داشات  ولای باه     خشک  ارتفاع و سطح برگ علاف 
 سوزی و کاهش عکلدرد زیره قابل توصیه نیست.گیاه
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Introduction: Cumin (Cuminum cyminum L.) is one of the most important domestic medicinal plants in the 

country. Currently Iran is one of the most important producers of cumin. Features such as short growing season, 
low water requirement, lack of interference with other crops, high economic justification for other crops and 
exportability, make this plant a special place in the pattern of cultivated area This plant has a special place in the 
cultivation pattern of arid and semi-arid regions, including Khorasan. Given that cumin is a delicate plant with 
low weed competitiveness and on the other hand because it leaves cover the ground as much as possible, it 
provides a suitable environment for weed growth and development. Although cumin growers are currently 
struggling with weeding the fields mechanically, this method is costly and damages to the cushion bushes, 
identifying the herbicide of choice for combating weeds. The weeds of this plant will be a great step towards 
reducing the cost of its production. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the chemical control of 
weeds and to evaluate the cumin tolerance to herbicides and to select herbicides for this important medicinal 
plant. 

Materials and Methods: In order to evaluate the efficacy of herbicides from cell division inhibitor and 
photosystem II inhibitor groups, an experiment was conducted as a randomized complete block design with 6 
treatments and 3 replications in Agricultural Research Farm at University of Birjand 2017. In this research 
herbicides from cell division inhibitors group including trifluralin pre-plant incorporated (2 L.ha-1), 
pendimethalin pre-plant incorporated (3 L.ha-1), pendimethalin preemergence (3 L.ha-1) as well as herbicides 
from photosystem II inhibitors group including prometryn preemergence (2 Kg.h-1), metribuzin preemergence (1 
Kg.h-1) and a weeding treatment was also added. The measured traits for weeds included: height, density, dry 
weight, leaf area and for cumin included: seed yield and biological yield.  

Results and Discussion: According to the results of analysis of variance, herbicide treatments had a 
significant effect on density, height, dry weight and leaf area at different stages of weed sampling. Comparison 
of mean data on total weed density showed that after weeding treatment, application of pendimethalin 
preemergence caused an almost 100% reduction in total weed density, which was not statistically significantly 
different from pre-plant incorporated trifluralin. Concerning weed height, the results showed a significant 
decrease in the effect of herbicides on weed height. Comparison of means showed that preemergence and pre-
plant pendimethalin had a great impact on weed leaf area reduction. Experimental treatments had a significant 
effect on weed dry weight. Results showed that pendimethalin herbicide had the greatest percentage of reduction 
in total weed dry weight after weeding treatment. The results of visual assessment also indicated the greater 
impact of cell division inhibitor herbicides on weed control at all three sampling stages. Preemergence 
pendimethalin had the greatest efficiency in weed control, whereas metribuzin and prometryn had the least 
efficiency in this regard. Moreover, the results of visual assessment of herbicide effects on cumin showed that 
pendimaline had no significant effects on cumin either in pre-plant or pre-emergence applications, probably due 
to the rapid metabolism of this herbicide in the plant and its low mobility in the soil. The greatest damage to 
cumin was related to metribuzin. The results showed that the greatest seed yield was related to full-season 
weeding treatment, followed by pendimethalin herbicide application which caused a 204% increase in the crop 
seed yield and the lowest seed yield was related to metribuzin with 63% reduction in crop seed yield. It seems 
that due to relatively long survival of metribuzin in the soil (30-60 days) and the high susceptibility of cumin to 
this herbicide, it caused severe damage to the crop. 

Conclusion: All herbicides applied in this study showed an acceptable level of control over weeds in terms 
of percentage of density reduction, dry weight, height, and leaf area of weeds. Pendimethalin herbicide after 
weeding all season had the highest percentage of grain yield and biological yield enhancement, while the least 
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performance was related to metribuzin. According to the results of the visual assessment, the greatest and least 
impacts of herbicides on weeds was occurred with pendimethalin and metribuzin, respectively. In general, 
according to the results of this study, pendimethalin herbicide can be effective in controlling weeds and 
enhancing the yield of cumin because of its greater inhibitory effect on weeds as well as its safety for cumin. 
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