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  *چکیده

 18کشت  ریسطح زو داشتن  ترین گیاهان دارویی است که به دلیل خصوصیات خاص خودسبز یکی از مهم یرهز: سابقه و هدف
به  يخراسان رضو و استان به خود اختصاص داده است ییدارو یاهانگ ینکشت را در ب یررتبه نخست سطح ز، هزار هکتار

 یرهاستان خراسان ز یهکتار از اراض 8100در  یانه. سالشودیمحسوب م ییدارو یاهگ ینا یدکنندگانتول ینتراز مهم یکیعنوان 
ارزشمند  ییدارو اهیگ نیا دیتول یاز مشکالت اصل یکی .شودیکشت م یمصورت دهکتار به 4000و در  یسبز به صورت آب

درصد سبب کاهش  92تا حدود  تواندیهاي هرز مرقابت علفبه نحوي که  باشدهاي هرز میبا علف اهیگ نیکم ا یرقابت تیقابل
  شود.عملکرد دانه 

 
، یو آب یمد یطسبز در شرا یرهعملکرد ز يهرز بر عملکرد و اجزا هايطول دوره تداخل علف بررسیبه منظور : هامواد و روش

در  ،1393-1394در سـال زراعـی    هاي کامل تصادفی با سه تکرار، در قالب طرح بلوكي خرد شدههابه صورت کرت یشیآزما
، 30، 15، 0هـرز ( هاي ي تداخل علفی و طول دورهبه عنوان فاکتور اصل )آبیکشت (دیم و  روششد.  انجامشهرستان سبزوار 

مرحله آبیاري در زمان کاشت،  4در شرایط آبی، بودند.  یعنوان فاکتور فرع به) عدم کنترل)شدن (بعد از سبز  روز 75و  60، 45
آبیاري انجام شد. سایر عملیـات   اریکبکه در شرایط دیم فقط در زمان کشت بندي انجام شد در حالیشاخه دهی، گلدهی و دانه

مان آغاز شروع کاهش عملکرد بـر اسـاس   زتعیین  زراعی در هر دو روش کشت مشابه بود. از معادله لجستیک سه پارامتره براي
  استفاده شد. هاي هرزطول دوره تداخل علف

 
، در چتـر چتر در بوته، تعداد دانـه   تعداد ،علف هرز کشت فاریاب داراي وزن خشک که نشان داد انسیوارنتایج تجزیه  ها:یافته

داري با روش کشت دیم که از نظر آماري اختالف معنی عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اقتصادي بیشتري نسبت به کشت دیم بود
 در مقایسه بـا کشـت   آبیکشت نگرفت. کشت قرار  روشتحت تأثیر جانبی  تعداد شاخهتراکم علف هرز و که یدر حال ،داشت

، زیره سبز از ارتفاع، آبیبیشتري تولید کرد. در کشت به صورت  درصد زیست توده علف هرز 02/26درصد تراکم و  92/1دیم 
، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اقتصادي بیشتري نسبت به کشت دیـم  در چترتعداد شاخه جانبی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه 

درصـدي تعـداد شـاخه     37/33درصدي ارتفـاع،   28/24هاي هرز سبب کاهش ي تداخل علفبرخوردار بود. افزایش طول دوره
 81/44و  درصدي عملکرد بیولوژیک 25/45، در چتردرصدي تعداد دانه  88/43در تعداد چتر در بوته، درصدي  89/30جانبی، 

افزایش طـول دوره تـداخل سـبب کـاهش عملکـرد و اجـزاي        آبیدرصدي عملکرد اقتصادي شد. در هر دو نظام کشت دیم و 
نشـان داد کـه در    کیلجسـت  ونیتابع رگرس بیراض یبررسعملکرد زیره سبز شد که میزان این کاهش در شرایط دیم بیشتر بود. 
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که شروع کاهش عملکرد در  یدر حال )روز بعد از سبز شدن 15/23شروع کاهش عملکرد زودتر حادث شد ( میکشت د طیشرا
و  14 ترتیببه آبیو  مید طیهاي هرز در دو شراکنترل علف یزمان بحران. افتاد قیبعد از سبز شدن به تعو 28تا روز  آبیکشت 

کاهش عملکرد به دست  درصد10 يروز بعد از سبز شدن برا 25و  18کاهش عملکرد و  درصد 5 يروز بعد از سبز شدن برا 16
  .آمد
  
هاي هرز سبب کاهش عملکرد اقتصادي روش کشت، تداخل علف در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که در هر دو گیري:یجهنت

بعد از سبز شدن کاهش قابـل   28تا  آبیروز بعد از سبز شدن و در شرایط  23تداخل تا  دیم شد. با این وجود در شرایط کشت
 ي را در عملکرد اقتصادي موجب نشد.امالحظه

  
  سبز، کاهش عملکرد یرهز کاشت، روش تداخل، رقابت، :يدیکل يهاواژه

  
  مقدمه

اسـت   یـی دارو یاهانترین گاز مهم یکیسبز  یرهز
ماننـد طـول    یخاصـ  هايیژگیدارا بودن و یلدلکه به

ـ  یازن ،فصل رشد کوتاه  فصـل عـدم تـداخل    ،کـم  یآب
نوسـانات کمتـر   با سایر محصوالت زراعی، کشت آن 

سبب شـده اسـت    آن بودن یصادرات یلدلآن به یمتق
ــه خــود  يرا در الگــو یخاصــ یگــاهکــه جا کشــت ب

زیره سبز  ،در شرایط دیم اگرچه .)17دهد (اختصاص 
رت بارندگی مناسب عملکرد مطلوبی را تولیـد  ودر ص

 %75ي آبـی متوسـط (  هـا تـنش به نحـوي کـه    کندیم
ظرفیت زراعی) در مقایسه با تیمار شـاهد (آبیـاري در   

ظرفیت زراعی) سبب تولید عملکرد و اجـزاي   100%
. آرمـین  )19(عملکرد بیشتري در زیره سبز شده است 

ــري ( ــاالتر2014و می ــودن عملکــرد  ) ب ــرب  یطادر ش
اگرچـه   گزارش کردند یمد یطنسبت به شرارا  یابفار

. )3(قـرار نگرفـت   یـاري عملکرد تحت تأثیر آب ياجزا
 یاريگزارش کردند که آب )1997ي (پور و موسو ینام

داري بندي به صورت معنیتا دانه یافشاندر زمان گرده
 سه یبررس ین. در ادهدیعملکرد را تحت تأثیر قرار م

شـد  سبز مناسب گـزارش   یرهز یدتول يبرا یاريبار آب
 یجـان آذرباو سـمنان   ،کرمان ان،خراس يهااستان. )1(

بـه   ییدارو یاهگاین  یدکنندگانتول ینتراز عمده یشرق
 ياســتان خراســان رضــو . در)12( ینــدآحسـاب مــی 

کشت حـدود   یرشهرستان سبزوار با دارا بودن سطح ز
 ینتولیدکنندگان ا ینتربزرگاز  یکیهزار هکتار  800

عنـوان   بـه شهرسـتان   یـن کـه ا  يبه نحو باشدیم یاهگ
  .)2شود (یشناخته م کشورسبز در  یرهز قطب تولید

 یـی دارو یـاه گ یـن ا یدتول یاز مشکالت اصل یکی
هاي هـرز  با علف ی کم این گیاهرقابت یتارزشمند قابل

 یـن ا یکم بودن قدرت رقـابت  یاصل یلاز دال .باشدمی
،کـم بـودن   )5رشـد ( فصـل   یلرشد آهسته در اوا یاهگ

آن ، کـم بـودن ارتفـاع    هـوایی  يهاوزن و حجم اندام
شده  . گزارش)12باشد (گسترش کم ریشه می و )23(

تا  تواندیم با زیره سبز هرز هايکه رقابت علف است
شـود  درصد سـبب کـاهش عملکـرد دانـه      92حدود 

زمان کنتـرل   ینبهتر )2011( و همکاران یقربان. )23(
ـ در زیره سبز زمان تشـکیل  هاي هرز را علف در  رچت

کنترل مختلف هاي روش یندر ب د وبوته گزارش کردن
 تـراکم  ینکمتـر  ،هاي هـرز علف یدست یناگرچه وج

عملکـرد دانـه آن در    امـا  ،کرد یدتول هاي هرز راعلف
محققان  ینا .با استفاده از شعله افکن کمتر بود یسهمقا

و  یـاه گ به یزیکیصدمه ف براي وجین و یشترحرکات ب
در  ینوجـ  یمارهايعملکرد در ت کاهش یلخاك را دل

گـزارش   .)7دانستند (با استفاده از شعله افکن  یسهمقا
 کـه زیـره   روز پس از سبز شـدن  38تا  24شده است 

زمـان   ینترباشد مناسبمی یمرحله شاخه ده در سبز
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حـداکثر   به یابیدست يهاي هرز براجهت کنترل علف
) 2013یـار و همکـاران (  مهر .)11( بـود دانه  عملکرد

دوره عـاري   روز بعد از کاشـت  60که  ندگزارش کرد
 روز بعـد از کاشـت   15تـداخل   رهدو از علف هرز یا

 ییو کارا یتروژنن جذب کمترین تراکم و وزن خشک،
شود کـه  سبب می هاي هرزبراي علفمصرف آب را 

هـزار   ، وزنچتر در بوته ،ارتفاع یشافزاسبب امر  ینا
بـر   گـردد. یسبز م یرهعملکرد دانه ز و در نهایت دانه

هـاي  کنترل علف یدوره بحران این محققاناساس  ینا
گــزارش   بعــد از کاشــت  روز  60تــا   15هــرز را  

کردند  ) گزارش2012(و همکاران  یادآوا .)16(ندکرد
داري معنـی  يروز بعد از کاشت اخـتالف آمـار   30تا 

ز نظـر ارتفـاع   اهـاي هـرز   علفکنترل هاي روش ینب
لـف  از ع ريعـا  یمارهاياما ت ،شودیمشاهده نم یینها

 20 رداکسـادیازینون  در هکتار گرم  50 کاربرد ابهرز 
هـاي هـرز   علـف  ینوجـ  باریکو روز بعد از کاشت 

 یمارهـا ت ینهم که کردیاه تولیدگباالترین ارتفاع را در 
. در بررسـی  )24داشـتند (  عملکرد دانـه را  ینبهتر یزن
 هـاي هـرز  علـف  شده اسـت تـداخل  گزارش  یگريد

 شودزیره سبز می عملکرد درصد 61/87سبب کاهش 
در کل طـول فصـل    تداخل یمارهايت در که يبه نحو

عملکـرد دانـه تولیـد    در هکتار  یلوگرمک 75رشد تنها 
که ایـن میـزان در شـرایط عـاري از      شود در حالیمی

زمـان   .)23بـود ( در هکتـار   یلوگرمک 605علف هرز 
بحرانی شـروع رقابـت در جوامـع گیاهـان زراعـی و      

ي از رشـد گیـاه   امرحلـه تـوان  هاي هـرز را مـی  علف
هـاي  تعریف کرد که از آن زمان اثرات رقـابتی علـف  

ي کنترل باید هابرنامهشود و هرز بر عملکرد نمایان می
 یطدر شـرا . نشـان داد شـده اسـت    )8شـود ( اجرایی 
شروع کـاهش عملکـرد زودتـر     یج زیره سبزکشت را

 یبعد از سبز شدن) در حال روز 11حادث شده است (
 51/17تا  یککه شروع کاهش عملکرد در کشت ارگان

. در )27اسـت ( افتـاده   یقبه تعو روز بعد از سبز شدن

گزارش کردنـد  ) 2016نخود نیز حشمت نیا و آرمین (
شروع کاهش عملکرد  یمیاییمصرف کود ش یطدر شرا

) بعد از سبز شدن روز 3/22زودتر حادث شده است (
اسـتفاده   یطکه شروع کاهش عملکرد در شرا یدر حال

روز بعـد از سـبز شـدن نخـود      64/31تـا   یاز کود آل
 زنیجوانهامر  ینا یلافتاده است که دل یقبه تعو یرانیا
هاي هرز در نظام کشت مصرف علف تریعو سر یشترب

  .)10است (بوده  میایییکود ش
با توجه به اینکه کشت زیـره سـبز در بسـیاري از    

ي امطالعـه شود تاکنون مناطق به صورت دیم انجام می
در مورد تعیین زمان شروع رقابـت و اثـر طـول دوره    

هاي هرز بر عملکرد و اجـزاي عملکـرد   تداخل علف
 در شرایط سـبزوار و دیم  آبیزیره سبز در دو شرایط 

طـول دوره   یرتـأث این بررسی در  لذا نشده استانجام 
عملکـرد   يهرز بر عملکرد و اجـزا  يهاعلفتداخل 

ـ  یـم د یطسبز در شرا یرهز مـورد بررسـی قـرار     یو آب
  .گرفت
  

  هامواد و روش
، در مزرعـه  1393-1394این تحقیق در بهار سال 

کیلــومتري شــمال شهرســتان  40، واقــع در یشخصــ
 یقـه دق 28درجـه و   59 یـایی سبزوار، بـا طـول جغراف  

 یقــهدق 15درجــه و  36 یــاییو عــرض جغراف یشــرق
 اجـرا شـد.   متر از سطح دریـا  985و با ارتفاع  یشمال
در قالـب طـرح    اسـپلیت پـالت  صـورت  بـه  یشآزما

به  ییهابا سه تکرار در کرت دفیکامل تصا يهابلوك
مـورد   ي. فاکتورهادرآمدمتر به اجرا  2متر در  3ابعاد 
 )آبـی  یـا  یـم کاشـت (د  یطبود از: شرا عبارت یبررس

هـاي  تداخل علـف  و طول دورهعنوان فاکتور اصلی به
شدن روز بعد از سبز  75و  60، 45، 30، 15، 0هرز (

عنوان فاکتور فرعـی در نظـر گرفتـه    به )کامل (تداخل
مرحلـه آبیـاري در زمـان     چهـار در شرایط آبـی،   .شد

 و بندي انجـام شـد  کاشت، شاخه دهی، گلدهی و دانه



    1398)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد دوازدهم

160 

در زمـان کشـت آبیـاري     بـار یـک در شرایط دیم فقط 
  .انجام شد
زمـین   يسازآمادهاز انجام عملیات مربوط به  پس

بـه   هـایی یف(شخم، دیسک، لولر)، کشت بر روي رد
ردیفه از هـم انجـام    دو صورتبه متریسانت 60فاصله 

 مزرعــهخــاك  .)متــریســانت 30(فاصــله ردیــف  شـد 
 يسـاز بود. در طول زمان آمـاده  یاز نوع لوم یآزمایش

کـش  آفـت  یـا کـش  گونه علف یچزمین و کشت از ه
توده محلی (سـبزوار)   استفاده،استفاده نشد. بذر مورد 

انجام توسط دست  1393بهمن  15بود. کاشت بذر در 
. بعد از سبز شدن و استقرار گیاه، اقـدام بـه تنـک    شد

بوتـه در هکتـار    000/200/1کردن تا رسیدن به تراکم 
در هکتـار   یلوگرمک 100از  آبی،کشت  یستمدر سشد. 

در هکتار کود سولفات پتاس و  یلوگرمک 50کود اوره، 
 يبرا یومفسفات آمون يدر هکتار کود د یلوگرمک 100

سـوم   یکاستفاده شد که  یاهگ یازعناصر مورد ن ینتأم
در هنگام کاشـت و   یمکود ازت به همراه فسفر و پتاس

مصـرف   یجانب يهاشاخه یلازت در زمان تشک یمابق
 50.در شرایط دیـم مقـدار مصـرف کـود اوره بـه      شد

عملیات برداشت در تـاریخ   کیلوگرم کاهش پیدا کرد.
ــرل  . در مراحــل مختلــفشــد خــرداد انجــام 23 کنت

مترمربـع در   5/0ي از سطح بردارنمونه هاي هرزعلف
هـاي هـرز و وزن   تـراکم علـف   دو نقطه جهت تعیین

فصـل   یـان هاي هرز انجام شد. در پاخشک کل علف
از هر کرت انتخاب و  یصورت تصادفبوته به 10رشد 

 ییسبز شـامل ارتفـاع نهـا    یرهعملکرد ز يدر آن اجزا
تعـداد چتـر در بوتـه، تعـداد      ی،تعداد شاخه فرع یاه،گ

 ینشد. همچن یريگاندازه هدانه در چتر و وزن هزار دان
 یولوژیـک، عملکرد دانه و عملکـرد ب  یزانم یینتع يبرا

معـادل   ی، سـطح هایهدر هر کرت پس از حذف حاش
مترمربع از هر کرت را برداشـت شـده و پـس از     5/2

  .شد یینتع يخشک شدن و بوجار

عملکرد بر اسـاس طـول    زمان آغاز شروع کاهش
هرز بر اساس تابع ارائـه شـده    هايعلفدوره تداخل 

  زده شد: نی) تخم2009توسط هارکرو همکاران (
=درصد کاهش عملکرد

 
 F

D exp K (T x) F F

    
              

11 100

 
زمان شروع کاهش  xطول دوره تداخل و  Tکه در آن 

باشند یمپارامترهاي مدل  Fو  D ،Kعملکرد (هفته) و 
)8(.  

 یـل و تحل یـه هـا، تجز داده یهکل يآوراز جمع پس
انجام شد  SAS یوتريکامپافزار ها با استفاده از نرمداده

 Word يافزارهاو جداول و نمودارها با استفاده از نرم
هـا بـا   داده یـانگین م یسـه . مقایـد گرد یمترس Excelو 

براي هـر  گرفـت.  صـورت  LSDمحافظت شده روش 
واریانس و سـپس مقایسـات   صفت ابتدا نتایج تجزیه 

  میانگین تفسیر شد.
  

  نتایج و بحث
 Fumaria(تـره  هاي هرز غالب مزرعه شـاه علف

officinalis( ) خاکشیرDescurainia sophia خردل ،(
 Hordeum( یوحش)، جو Sinapis arvensis( یوحش

murinum ،(ــ ــ والفی ــک .) Avena sp( یوحش ازم
)Lepidium draba( و  ) تلخـهAcroptilon repens (

  بود.
تراکم و وزن خشک : علف هرز تراکم و وزن خشک

 علف هرز تحت تأثیر طول دوره تداخل قـرار گرفـت  
)01/0≤P( روش .) ــت ــل   )P≥05/0کاش ــر متقاب و اث

سیستم کشت و طـول دوره تـداخل بـر وزن خشـک     
ــف ــاعل ــرز  يه ــه ــراکم  )P≥01/0دار (یمعن ــر ت و ب
(جـدول   )P≥05/0بـود ( دار هرز غیر معنـی  يهاعلف

هاي هـرز  تراکم علف،). با افزایش طول دوره تداخل1
نیز به صورت خطی افزایش پیدا کرد. تداخل در کـل  
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دوره رشد باالترین تراکم علف هرز را داشت. تداخل 
بـا تـداخل در کـل     پس از سبز شـدن روز 45و  30تا 

ــاردوره اخــتالف  ــیآم ــدول نداشــت (داري ي معن ج
 افزایشهاي هرز با علفدلیل تغییرات کمتر تراکم ).3

ي ضـعیف بـه   هـا گونهطول دوره تداخل از بین رفتن 
ي بـاال گیـاه   هـا تـراکم کـه در   تنکی خوددلیل سیستم 

تفاوت فصـل   افتد و یایمزراعی و یا علف هرز اتفاق 
 بهـاره بـودن   یـا  ییزهپااز نظر گونه علف هرز  یشرو

 عالوه بر این با افزایش طول دوره رشد شرایط .باشد

شود که این می ترمناسب از نظر درجه حرارت محیطی
ـ جوانـه امر سـبب   ي موجـود  هـا گونـه ی یـا حفـظ   زن

که در زیره سبز در اواخر دوره رشـد   آنجاردد. از گیم
ن نیز به دلیل بسته نشدن کـانوپی زیـره سـبز امکـان     آ

تراکم  ین،بنابرا شتهاي هرز وجود دازنی علفجوانه
 یشطـول دوره تـداخل افـزا    یشهرز با افزا يهاعلف

 ) گـزارش 2011( و همکـاران  یقربان. کرده است یداپ
 دهی امکانهاي هرز در زمان شاخهعلف کنترلکردند 

 کنـد هاي هرز فراهم میزنی بیشتر را براي علفجوانه
زمـانی  هاي هـرز در  تراکم علف ینکه باالتر يبه نحو

هـاي هـرز در ایـن مرحلـه     شود که علـف مشاهده می
 یـک  یـز ن يبردارنمونه زمان اگرچه کنترل شده بودند.

  .)7باشد (بر تراکم هرز می یرگذارفاکتور تأث
  

 ،یخشک علف هرز، ارتفـاع بوتـه، تعـداد شـاخه جـانب      وزن تراکم علف هرز،منابع تغییر، درجه آزادي و میانگین مربعات  -1جدول 
 يعملکرد اقتصادو  یکیولوژی، عملکرد بچتر در بوته، تعداد دانه در چترتعداد

Table 1. Sources of variation, degrees of freedom, and mean square of weed density, weed dry weight, plant height, 
number of branches, number of umbels plant, number of seeds per umbels, biological yield and economic yield 

 منابع تغییر
Source of 
variation 

درجه 
 يآزاد
df 

تراکم 
 علف هرز
Weed 

density 

وزن 
خشک 
 علف هرز
Weed 

dry 
matter 

ارتفاع 
 بوته

Plant 
height 

تعداد 
شاخه 
 جانبی

Number 
of 

lateral 
branch 

 چترتعداد 
 در بوته

Number 
of 

umbels 
per 

plant 

تعداد دانه 
  در چتر

Number 
of seed 

per 
umbels 

عملکرد 
 بیولوژیکی

Biological 
yield 

عملکرد 
 اقتصادي

Economic 
yield  

 تکرار
replication  2  208 * 236 ns 11.2* 0.111* 7.89ns 0.971ns 11460ns 10109* 

 نظام کشت
Cultivation 
system(A) 

1  40.7ns 1328* 57.9** 0.081ns 18.8* 23.3* 1299600* 96100* 

 خطاي اصلی
Main error  2  19.7 79.9 0.58 0.070 0.59 0.720 19401 1692 
طول دوره 

 (Bتداخل (
Interference 

duration 

5 542** 5889** 11.6* 1.09** 15.5** 49.1** 440844** 177262** 

A*B 5  10. 7 ns 331** 1.13 ns 0.081 * 8.55* 1.12ns 65713* 3042ns 
 خطاي فرعی
Sub error  20  8.48 34.5 0.66 0.027 1.50 1.12 18866 12621 

  تغییراتضریب 
C.V  

  17.5 13.4 10.1 10.5 14.5 7.63 9.43 17.2 
کاشت روشبرش دهی اثر متقابل: میانگین مربعات سطوح طول دوره تداخل در هر سطح   

Interaction slicing: the mean square levels of interference at any level of cultivation system 
 آبی

Irrigated 
5  -- 281**  -- 0.381** 281**  -- 3.91 ns  -- 

 دیم
Rainfed 

5   -- 265**  -- 0.79** 265**  -- 15.1**  -- 

 دارو غیر معنی %5، %1دار در سطح **، * و بدون عالمت به ترتیب معنی

ns: not significant; (*) and (**) represent significant difference over control at P < 0.05 and P < 0.01, respectively. 
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طول دوره تداخل  افزایشدر هر دو روش کاشت 
هاي هرز شد سبب افزایش تجمع ماده خشک در علف

که در شرایط دیم در اواخر فصـل رشـد وزن خشـک    
) بیشتري در مقایسه بـا  %236( افزایشهاي هرز علف

کــه در  روز بعـد از ســبز شــدن داشـت در حــالی   15
اگرچه با افزایش طـول دوره تـداخل وزن    آبیشرایط 

هاي هرز بیشـتر شـد امـا درصـد میـزان      خشک علف
) در مقایسه با شرایط دیـم کمتـر بـود    %192افزایش (
تفــاوت وزن خشــک نهــایی در دو روش  ).1(شــکل 

کاشت ممکن است به این دلیل باشـد کـه در شـرایط    
شود کـه  هاي هرز سبب میدیم، کم بودن تراکم علف

اما در شرایط  بکند، يامالحظههر تک بوته رشد قابل 
هـاي هـرز بـا    ي علفاگونهعالوه بر رقابت برون  آبی

هاي نیز بین خود علف ياگونهدرونزیره سبز، رقابت 
 هرز اتفاق افتاده است که این امر کاهش وزن خشـک 

هاي هرز را در مقایسـه بـا شـرایط دیـم در پـی      علف
ــرات وزن خشــک   داشــته اســت. اگرچــه میــزان تغیی

 طـور همـان هرز در روش دیم بیشتر بود اما  يهاعلف
نمایش داده شده است در مجموع وزن  1که در شکل 

هرز در شـرایط آبـی بیشـتر از دیـم      يهاعلفخشک 

 يهـا علـف وزن خشک  مجموعبیشتر بودن  .باشدیم
 توانیم هرز در شرایط آبی در مقایسه با شرایط دیم را

به نبود رقابت بـراي سـایر منـابع محیطـی ماننـد آب      
در مقایسـه   تـر مناسبنسبت داد که سبب رشد بهتر و 

 )2006( حسـینی و همکـاران   .شـود یمـ دیم  یطشرااب
شـدن درجـه    تـر گـرم معتقدند در اواخر فصـل رشـد   

حرارت و مساعدتر بودن شرایط محیطی بـراي رشـد   
هاي همراه افزایش سطح برگ علف هرز بههاي علف

و جـایگزینی   تـر کوچکي هاگونههرز و از بین رفتن 
دلیـل بـاالتر بـودن وزن خشـک      تـر بـزرگ ي هاگونه
هاي هرز در زیـره سـبز بـا افـزایش طـول دوره      علف

دارد تحقیق همخـوانی   باشد که با نتایج اینتداخل می
هاي هرز بـا افـزایش   . افزایش وزن خشک علف)11(

 تـوده یستزطول دوره تداخل، به رشد بیشتر و تولید 
شـود بـا   هاي هرز ارتباط داردکه سبب میبیشتر علف

هاي هرز ارتفاع، تعداد بـرگ و در  گذشت زمان علف
 ،4باشـند ( نهایت وزن خشک بیشتري را تولید کـرده  

10(.  
  

  
   هرز هايعلفبر وزن خشک  علف هرز کشت و طول دوره تداخل برهمکنش روش -1شکل 

 ندارند. یکدیگربا  داريیهر روش کاشت، تفاوت معن يحروف مشترك برا يدار يهاستون
Figure 1. The interaction of cultivation systems and weed interference duration on weed dry weight 

The common lettering columns for each planting method do not differ significantly.  
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 یانسوار یهحاصل از تجز نتایج: زیره سبز ارتفاع بوته
ـ  یشآزما يهاداده ـ  داريینشان داد که تفاوت معن  ینب

در رابطه با ارتفـاع بوتـه    یمو دآبی کشت  هايیستمس
. کشـت  )1جـدول  ، P≥01/0( سبز وجود داشت یرهز
 28/24( باعـث کـاهش   یـم د یطسبز تحت شـرا  یرهز

ید گرد آبیبا کشت  یسهارتفاع در مقا داریمعن )درصد
رشـد   یط. صفت ارتفاع به شـدت بـه محـ   )2(جدول 

بـه   یاز،آب مورد ن ینوابسته است. در صورت عدم تأم
در حال رشد  يهاکاهش فشار تورژسانس سلول یلدل

. در )13شـود ( یها، ارتفاع کـم مـ  و اثر بر طول سلول
بـه   يمـواد فتوسـنتز   یصتخصـ  ی،تنش خشک یطشرا

 منجرامر ینهم رسدیکه به نظر م یابدیساقه کاهش م
  .)26گردد (یمبه کاهش ارتفاع بوته 

  
، عملکـرد  چتـر در بوتـه، تعـداد دانـه در     چترتعـداد  ،یتراکم علف هرز، ارتفاع بوته، تعداد شـاخه جـانب  کاشت بر  اثر نوع -2جدول 

  زیره سبز ياقتصاد و عملکرد یکیولوژیب
Table 2. The effect of cultivation system on weed density, plant height, number of branches, number of umbel plant, 
number of seeds per umbels, biological yield and economic yield of cumin 

 کشت روش
Cultivation 

system 

تراکم علف هرز 
  بوته در مترمربع)(

Weed 
density 

(plant m-2) 

 ارتفاع بوته
 )متریسانت(

Plant 
height 
(cm)  

شاخه تعداد 
 جانبی

Number 
of lateral 
branch  

در  چترتعداد 
 بوته

Number 
of umbels 
per plant  

تعداد دانه 
 چتردر 

Number 
of seed 

per 
umbels  

 عملکرد بیولوژیکی
 (کیلوگرم در هکتار)

Biological 
)1-yield (kg ha  

 يعملکرد اقتصاد
کیلوگرم در (

 هکتار)
Economic 

)1-yield (kg ha  

 آبی
Irrigated 

17.2 a 49.9 a 2.73 a 9.17 a 14.7 a 1646 a 703 a 

 دیم
Rainfed 

16.8 a 37.8 b 2.64 a 7.43 b 13.1 b 1266 b 599 b 

 )α ،FLSD=05/0ندارند (داري با هم هاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین
Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at p = 5% based on FLSD. 

  
) متـر یسـانت  6/21سبز ( یرهارتفاع بوته ز بیشترین

آن در  ینهاي هرز و کمتـر کامل علف ینوج یماردر ت
 در کل طول فصل رشدهاي هرز رقابت با علف یمارت
با افزایش . )3جدول ) مشاهده شد (متریسانت 76/17(

طول دوره رقابت اگرچه رقابت براي نـور در جوامـع   
گیاهی افزایش ارتفاع را بـه همـراه دارد، امـا در ایـن     

ي داراي قابلیت رقابتی ضـعیف  هاگونهشرایط رقابتی، 
بت در کل دوره رشد نبـوده  مانند زیره سبز قادر به رقا

ر هاي هرز با ارتفـاع بیشـتر از نظـ   و بعد از غلبه علف
دلیـل نرسـیدن نـور و    ژنتیکی یا قدرت رقابتی باال بـه 

کاهش تولیـدات فتوسـنتزي رشـد مناسـبی نکـرده و      

در مقایسه با شرایط  ارتفاع گیاه با افزایش دوره تداخل
 )2019زارعـی (  عدم تداخل کاهش پیدا کرده اسـت. 

 در ارتفاع نهایی زیـره سـبز   دارياختالف آماري معنی
هـرز  هـاي  علـف  يادوهفتهبین عدم تداخل و تداخل 

 8هـاي هـرز (  اما تداخل کامل علـف  ،مشاهده نکردرا
ــه کنتــرل کامــل   هفتــه بعــد از ســبز شــدن) نســبت ب

درصـدي ارتفـاع    49/20هاي هرز سبب کـاهش  علف
هفتـه بعـد از سـبز شـدن اثـر       6تـا   تـداخل  گیاه شد.

هـاي هـرز از نظـر    مشابهی همانند تداخل کامل علف
  .)27( ارتفاع نهایی داشت
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، عملکـرد  چتـر در بوته، تعداد دانه در  چترتعداد ،یتراکم علف هرز، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانببر طول دوره تداخل اثر  - 3جدول 
 زیره سبز يو عملکرداقتصاد یکیولوژیب

Table 3. The effect of weed interference on weed density, plant height, number of branche, number of umbels plant, 
number of seeds per umbels, biological yield and economic yield of cumin 

طول دوره تداخل (روز 
 شدن)بعد از سبز 

Weed 
interference(Day 
after emergence)  

تراکم علف 
بوته در هرز (

  مترمربع)
Weed 

density 
)2-(plant m  

 ارتفاع بوته
 )متریسانت(

Plant 
height 
(cm)  

تعداد شاخه 
 جانبی

Number 
of lateral 
branch  

چتر در تعداد 
 بوته

Number 
of umbels 
per plant  

تعداد دانه 
 چتردر 

Number 
of 

umbels 
per 

plant  

 عملکرد بیولوژیکی
(کیلوگرم در 

 هکتار)
Biological 

)1-yield (kg ha  

 يعملکرد اقتصاد
کیلوگرم در (

 هکتار)
Economic 

)1-yield (kg ha  

0(weed free) 0d 21.6 a 3.32 a 10.9 a 17.3 a 1776 a 866 a 

15 12 c 20.8 ab 3.02 b 9.90 a 16.4 a 1590 b 838 a 

30 18.5 b 20.2 bc 2.75 c 8.27 b 14.3 b 1548 bc 681 b 

45 21.5 ab 19.7 cd 2.53d 7.53 b 13.7 b 1463 bc 556 bc 

60 24.5 ab 18.9 d 2.30 e 7.24 b 11. 6 c 1385 c 488 c 

75(weedy) 25 a 17.7 e 2.21 e 6.86 b 9.73d 973 d 478 c 
 )α ،FLSD=05/0ندارند (داري با هم هاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین

* Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at p = 5% based on FLSD. 
  

ـ  يهـا شاخه تعداد  یـه تجز نتـایج : زیـره سـبز   یفرع
نشـان داد کـه اثـر روش کاشـت بـر تعـداد        یانسوار

درصـد   5 يسبز در سطح آمـار  یرهز یفرع يهاشاخه
تعداد شـاخه   یشترینباگرچه ). 1بود (جدول دارنیمعن
مشـاهده شـد و    آبی یط) در شرا73/2در بوته ( یفرع

. اصـوالً  )2جدول ( یدگردباعث کاهش آن  یمکشت د
کـاهش   یـاه، گ لـی باعث کاهش رشـد ک  یتنش خشک

ـ    یلکلروف یزانسطح برگ، م  یو در مجمـوع رشـد کل
بـر اثـر    یفرعـ  يها. کاهش تعداد شاخهگرددیم یاهگ

 یگـر گران دتراکم و کمبود آب توسط پژوهش یشافزا
  .)22(شده است  ییدتأ یزن

تعـداد   سـبب کـاهش   طـول دوره رقابـت   افزایش
. در هـر  )4جدول ( شدسبز  یرهدر ز یفرع يهاشاخه

در  یفرعـ  يهـا تعداد شاخه بیشترین دو روش کاشت
و بـا افـزایش    هرز مشاهده شـد از علف يعاد یطشرا

 آبـی . در کشـت  پیـدا کـرد  کـاهش  طول دوره تداخل 
ـ روز بعد از سبز شدن اثـر   15تداخل تا  در  داريیمعن

در  کـه یحـال کاهش تعداد شـاخه جـانبی نداشـت در    

ل دوره رشد اثر منفـی  یاوا کشت دیم تداخل از همان
شـد و سـبب اخـتالف     مشاهده انبیجبر تولید شاخه 

هـرز   يهـا علـف با تیمار کنترل کامل  داریمعنآماري 
هرز در شـرایط   يهاعلف. اثرات منفی تداخل گردید

بـه نحـوي کـه عـدم      ،بیشتر بود آبیدیم در مقایسه با 
در مقایسـه بـا    در شـرایط آبـی   هـرز  يهاعلف کنترل
 83/26کـاهش   منجـر بـه   هرز يهاعلفکامل  کنترل
این مقدار کـاهش   ، ولیتعداد شاخه جانبی شد درصد

). کـاهش  4بـود (جـدول    درصـد  60در شرایط دیـم  
طول دوره رقابت را  یشبا افزا یفرع يهاتعداد شاخه

هـاي هـرز در   حضـور علـف   یتوان به اثرات منفـ می
 کاهش ارتفـاع  داد که سبب سبز نسبت یرهمجاورت ز

فرعی با ارتفاع  يهاشاخهو چون تعداد  شودیم نهایی
گیاه همبستگی دارد لذا کاهش ارتفاع با کاهش تولیـد  

 ه شده است. از طرف دیگـر در اجانبی همر يهاشاخه
این گیاه به دلیل قدرت رقـابتی کـم، بیشـتر فضـاهاي     

شود که این امر هاي هرز اشغال میخالی توسط علف
  تولید شاخه فرعی بکند. شود گیاه نتواندسبب می
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 در دو روشزیره سـبز   شاخه جانبی، تعداد چتر در بوته و عملکرد بیولوژیکی بر تعداد هرز يهاعلف اثر طول دوره تداخل -4جدول 
  دیم و آبی کشت

Table 4. The effect of weed interference duration on lateral branch number, the number of umbel and biological yield 
of cumin in rainfed and irrigated conditions 

طول دوره تداخل 
(روز بعد از سبز 

 شدن)

  تعداد شاخه جانبی
Number of lateral branch 

 
 تعداد چتر در بوته

Number of umbels 
 

یولوژیکی عملکرد ب  
 (کیلوگرم در هکتار)

Biological yield (kg ha-1) 
Weed 

interference(Day 
after emergence) 

 آبی *
Irrigated  

 دیم
Rainfed 

 آبی *  
Irrigated  

 دیم
Rainfed 

 آبی *  
Irrigated  

 دیم
Rainfed 

0(weed free) 3.13 a 3.50 a  22.6 a 20.6 a  2060 a 1493 a 
15 3.10 a 2.91 b  22.3 ab 19.5 ab  1786 b 1393 a 
30 2.80 b 2.70 b  21.9 abc 18.5 b  1756 b 1340 ab 
45 2.66 bc 2.40 c  21.3 abc 18.2 b  1660 b 1266 bc 
60 2.40 cd 2.20 cd  19.2 d 16.2 c  1650 b 1120 cd 

  )α ،FLSD=05/0ندارند (داري با هم هاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین
 کاشت انجام شده است. تداخل در دو نظام طول دورهنتایج مقایسات میانگین بر اساس برش دهی اثر متقابل * 

Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at p = 5% based on FLSD. 
* mean comparisons are based on interaction slicing weed interference duration at two cultivation system. 

  
 یـانس وار یـه تجز یجنتا :زیره سبز چتر در بوته تعداد

نوع کشـت بـر    داریتأثیر معن یانگرب یش،آزما يهاداده
). 1جدول ، P≥05/0بود (سبز  یرهتعداد چتر در بوته ز

 یشـترین هـا، ب داده یـانگین م یسـه مقا یجنتـا با توجه به 
بـه دسـت    آبـی  یط) در شرا17/9تعداد چتر در بوته (

آمد. تعداد چتر و چترك در گیاه به مقـدار زیـادي بـه    
عواملی که براي رشد سریع گیاه مناسـب هسـتند، بـه    
خصوص عناصر غذایی و رطوبت کافی وابسته است. 

عوامل  ی و کاهش آب آبیاري اینبا اعمال تنش خشک
دلیـل  . این کاهش بـه یابندیکاهش م داريیطور معنبه

تازه تشکیل شده است که  يهاریزش گل و سقط دانه
  .)18شود (یباعث کاهش در تعداد چتر م

 یش،آزمـا  يهاداده یانسوار یهتجز یجاساس نتا بر
اثر متقابل نوع کشت و طول دوره رقابت با علف هرز 

ــه ز  ــر در بوت ــر تعــداد چت ــرهب ــ ی شــد  داریســبز معن
)01/0≤P ،( تعداد چتر در بوته در  یشترین). ب1جدول

کامـل   ینوج یماردر ت آبیو  یمکشت د یطهر دو شرا
 در هر دو سیستم کاشـت، هاي هرز مشاهده شد. علف

تعداد چتر  تداخل سبب کاهش يهاطول دوره یشافزا
تعداد چتر  ینکه کمتر يبه طور شدسبز  یرهدر بوته ز

 .سبز به دست آمـد  یرهز ینبدون وج یماردر تدر بوته 
روز بعـد از سـبز شـدن سـبب      15تداخل تـا   اگرچه
کاهش اخـتالف   ینا شد اماتعداد چتر در بوته  کاهش

نداشـت   از علف هرز يعارتیمار  با داريیمعن يآمار
طول  یشتعداد چتر در بوته با افزا). کاهش 4جدول (

 یــدکــاهش تول یــلســبز بــه دل یــرهدوره رقابــت در ز
 یزراع یاهگ ،رقابت یطدر شرا .باشد یجانب يهاشاخه

امـر سـبب    یـن که ا ردارتفاع خود دا یشدر افزا یسع
صـرف   ياز مـواد فتوسـنتز   یشـتري بخـش ب  شـود یم

 کـه زیـره سـبز بـه     یلدل ینارتفاع شود و به ا یشافزا
تـر شـدن   دارد با گرم یاديز یتحساس یود و دمافتوپر

 یبه مرحله گلـده  یعاًسر گیاه یبهشتارد یلهوا در اوا
 یجانب يهاشاخه یدتوقف تول این امر سبب که رودیم

 بوتـه در  رچت عدادبا کاهش ت یتخواهد شد که در نها
کـه نشـان    هـاي یافتهبا  یجنتا ینا یدهمراه خواهد گرد

تا سه هفته بعـد از شـدن    هاي هرزعلفدادند تداخل 
 شـود یمـ  تـه بودر  تـر دار تعـداد چ سبب کاهش معنی

  .)27, 25, 23, 16, 15, 5دارد ( یهمخوان
 یسـه بـا توجـه بـه مقا   : زیره سـبز  دانه در چتر تعداد

 یشسـبز باعـث افـزا    یرهز آبیها، کشت داده یانگینم
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 یـم بـا کشـت د   یسهتعداد دانه در چتر در مقا داریمعن
کشـت   یط. متوسط تعداد دانه در چتـر در شـرا  یدگرد
بـود  عدد  07/13و  17/14برابر با  یبترتبه یمو د آبی

 11سـبز   یـره متوسط تعداد دانه در چتر ز ).2جدول (
که این عدد به عوامل مختلف  است شده گزارشعدد 

کنـد  یزراعی وابسته است و بسته به شـرایط تغییـر مـ   
. محدودیت آبی در طول مراحل زایشی از طریق )13(

و کوتـاه کـردن طـول     یافشـان اختالل در عمـل گـرده  
تولیــدي  يهـا ي آن موجـب کـاهش تعـداد دانـه    دوره

. کاهش تعداد دانه در زمان برداشت در مرحله شودیم
هـا در ایـن مرحلـه    رسیدگی کامل به دلیل ریزش دانه

  .)9باشد (یم
تعداد  باعث کاهش تداخل يهاطول دوره افزایش
 یمـار تعداد دانه در چتر در ت یشترینب شد. دانه در چتر

 داريیمعنـ  يکامل مشاهده شد که تفاوت آمار ینوج
روز پـس از   15هـاي هـرز تـا    رقابت با علف یماربا ت

تعـداد دانـه در    ینسبز شدن محصول نداشـت. کمتـر  
 .)3جدول ( یافتاختصاص  ینبدون وج یمارچتر به ت

چنین بیـان   توانیعلت کاهش تعداد دانه در چتر را م
هاي هرز و علف اندازيیهسا کرد که احتماالً با افزایش

و به دنبال آن کـاهش تجمـع    فتوسنتزدر نتیجه کاهش 
هـا اختصـاص داده   ماده خشک، مواد کمتري بـه دانـه  

مـواد   بیشـتر ها براي جـذب  و رقابت بین دانه شودیم
کـه بـه عنـوان     ییهـا تا دانـه  شودیفتوسنتزي باعث م

 ییهـا مـانع از رشـد دانـه    کنندیعمل م تريمخزن قو
  شوند که داراي قدرت کمتري در جذب مواد هستند.

 یــانسوار یــهتجز نتـایج : ســبز یــرهز دانــه عملکـرد 
نشـان داد کـه اثـر نـوع کشـت بـر        یشآزمـا  يهاداده

درصـد   یـک  يسبز در سـطح آمـار   یرهعملکرد دانه ز
 یسـه مقا یجبـا توجـه بـه نتـا    ). 1(جدول بود  داریمعن

 آبـی سبز در کشـت   یرهها، عملکرد دانه زداده یانگینم
بـود. عملکـرد    یـم از کشت د یشترب داريیطور معنبه
برابر با  یببه ترت یمو د آبیکشت  یطره سبز در شرایز

در هکتار به دست آمد (جـدول   یلوگرمک 599و  703
قابل توجه تعداد چتر در بوته و تعداد دانـه   کاهش ).2

 یماز کشت د یناش یدر چتر در واکنش به تنش خشک
عملکرد دانه  داریترین عامل کاهش معنسبز، مهم یرهز
 آبـی نسبت بـه کشـت    یمکشت د یطسبز در شرا یرهز
سرعت سوخت و ساز کربن، کـاهش   کاهش .باشدیم
و کـاهش جـذب آب در اثـر     ياروزنـه  یتهدا یزانم

در کاهش عملکـرد   یلاز عوامل دخ یشهکاهش رشد ر
. در )6انــد (شــناخته شــده یتــنش خشــک یطدر شــرا

مـواد   یـد فتوسـنتز و تول  یـزان کامـل، م  یـاري آب یطراش
 افــزایش یـق از طر یجـه و در نت یافتــهیشافـزا پـرورده  

عملکـرد   یـت سرعت پر شدن دانه، وزن دانه و در نها
با کاهش آب  یاهدر گ ی. تنش خشکیابدیم یشآن افزا

ها و افت فتوسنتز از بسته شدن روزنه یجهبرگ و در نت
ــک ــردن فعال  ی ــأثر ک ــو و مت ــتس ــايی ــیآنز ه و  یم

موجــب افــت  یگــر،د يمربوطــه از ســو ینــدهايفرآ
  .)26شود (یعملکرد دانه م

بـر   داريیهاي هرز، تأثیر معنبا علف تداخل دوره
درصـد   یـک  يسبز در سـطح آمـار   یرهعملکرد دانه ز

عملکـرد دانـه    ینو کمتـر  یشترین). ب1داشت (جدول 
کامـل و بـدون    ینوج یمارهايدر ت یبترتسبز به یرهز

طـول   یش. بـا افـزا  شـد هاي هرز مشاهده علف ینوج
طـور  عملکرد دانه بـه  ،(تداخل) ینبدون وج يهادوره

رقابـت   یمارهايت ین. تفاوت بیافتکاهش  داريیمعن
و  روز پـس از سـبز شـدن    60 ،45هاي هرز تـا  علف

 )2(جـدول   نبـود  داریمعن ياز نظر آمار تداخل کامل
مطلب  ینااین تیمارها بیانگر  بین داریمعننبود تفاوت 

 يهـا علـف توانایی رقابتی کمی بـا  سبز یرهاست که ز
در اوایل دوره رشد دارد و عـدم کنتـرل    خصوصاًهرز 
اثـرات منفـی بـر     هرز در اوایل دوره رشـد  يهاعلف

 توانـد ینمـ عملکرد دانه دارد و کنترل بعد از این زمان 
 ازنترل قبل لذا کسبب بهبود رشد و عملکرد گیاه شود 

تداخل  یمارعملکرد دانه در ت این دوره ضروري است.
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روز پس از سبز شدن، تفاوت  15هاي هرز تا با علف
  نداشت. هرزهاي کامل علف ینوج یماربا ت داريیمعن

ي نیز نشان سه پارامتر یکبرازش مدل لجست یجنتا
داري بـر درصـد   دوره تـداخل اثـر معنـی    داد که طول

و  5مدل در جدول  . ضرایبکاهش عملکرد دانه دارد
و  5 یرمقـاد بر اساس  .داده شده است یشنما 2شکل 

 یـین تع يکاهش قابـل قبـول عملکـرد بـرا     درصد 10
کنتــرل  یبحرانــ، زمــان رقابــت یبحرانــ دوره شــروع

روز  16و  14 آبیدیم و  یطدو شرادر هاي هرز علف
 18کاهش عملکرد و  درصد 5از سبز شدن براي  بعد
کـاهش   درصـد 10روز بعد از سبز شـدن بـراي    25و 

کشـت   یطدر شرا عملکرد به دست آمد. عالوه بر این
شروع کاهش عملکرد زودتر حادث شـده اسـت    دیم

که شـروع کـاهش   یبعد از سبز شدن در حال روز 28(
 بـه بعد از سبز شدن  28روز تا  آبیعملکرد در کشت 

ــقتعو ــت (  یـ ــاده اسـ ــدول افتـ ــکل  5جـ ). 2و شـ
کرد در شرایط کشت ارگانیک  گزارش) 2019(یزارع

هـاي هـرز تـا هفتـه     در کنترل علـف  یرسبز تأخزیره 
داري را در عملکــرد اقتصــادي چهــارم کــاهش معنــی

ا در شـرایط  به تداخل تا هفته دوم نداشـت. امـ  نسبت 
از  دو هفتـه هاي هـرز بعـد از   کشت رایج کنترل علف
تـأخیر در کنتـرل    و گرفـت یمسبز شدن باید صورت 

 داریمعنـ هاي هرز تا هفته چهارم سـبب کـاهش   علف
کشـت   یطدر شـرا گـزارش کـرد    شاناقتصادي شد. ای

شروع کاهش عملکرد زودتر حادث شده اسـت   یجرا
که شروع کاهش  یدر حال )بعد از سبز شدن روز 11(

روز بعد از سـبز   51/17تا  یکعملکرد در کشت ارگان
گزارش  ذرت نیزدر  .)27است (افتاده  یقشدن به تعو

شــده اســت کــه تــداخل در کــل طــول فصــل رشــد  
و  شـود یعملکرد م یدهاي هرز سبب کاهش شدعلف

هاي هـرز بـا شـرط کـاهش     کنترل علف یزمان بحران
روز  17و  5درصد عملکـرد ذرت   10 یا 5قابل قبول 

 23تـا   13سـال اول مطالعـه و از    يبعد از کاشت برا
  .)21بود (روز بعد از سبز شدن در سال دوم مطالعه 

 

    
و  قابل قبول عملکرد کاهش AYL(آبیشرایط دیم و در  زیره سبزهاي هرز بر کاهش عملکرد اثر طول دوره تداخل علف -2شکل 

CTWR باشد)هاي هرز میزمان بحرانی براي حذف علف  
Figure 2. The effect of weed interference duration on Cumin yield reduction in irrigated and rainfed condition (AYL, 
acceptable yield loss and CTWR, critical timing for weed removal) 
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  درصد کاهش ( مقادیر انحراف معیار براي کاهش عملکرد زیره سبز شده ومقادیر پارامترهاي رگرسیون غیرخطی تخمین زده  -5جدول 
  آبیشرایط دیم و در نسبت به کنترل) 

Table 5. Nonlinear regression estimated parameters and standard deviation values for Cumin yield reduction (% of 
weed-free yield) in irrigated and rainfed condition 

 کشت روش
Cultivation system  

F K D X* 

 آبی
Irrigated 

2.34±2.2 0.103±0.21 -0.06±0.11 28.05±2.2 

 دیم
Rainfed 

2.02±0.05 0.152±0.03 -0.05±0.08 23.2±0.53 

x*  روز)عملکرد (زمان شروع کاهشTime of yield loss started (day)                                                                                                          
 

دوره  طـول  ،نوع کشت: زیره سبز یولوژیکب عملکرد
متقابل نوع کشـت و دوره رقابـت علـف     و اثررقابت 

 يسبز در سـطح آمـار   یرهز یولوژیکهرز بر عملکرد ب
 یط). در هر دو شرا1شد (جدول  داریدرصد معن یک

 یـره ز یولوژیـک عملکـرد ب  ینباالتر یم،و د یکشت آب
هـاي هـرز مشـاهده    کامـل علـف   ینوج یمارسبز در ت

 یرهز یکلوژیوعملکرد ب ،آبیکشت  یط. در شرایدگرد
هاي هـرز از اخـتالف   کامل علف ینوج یمارسبز در ت

در  یـن برخوردار بود. ا یمارهات یرنسبت به سا داریمعن
ـ  یم،است که در کشت د یحال ـ  داريیتفاوت معن  ینب

روز  15 یمـار هـاي هـرز بـا ت   کامل علف ینوج یمارت
روز  30 یمـار ت ینهاي هرز و همچنعلف ینبدون وج
 ینهاي هرز وجـود نداشـت. کمتـر   علف ینبدون وج
در  آبـی و  یـم د یطدر هـر دو شـرا   یولوژیکعملکرد ب

کـاهش  ). 4جـدول  ( یدگرد حاصل ینوجبدون  یمارت
در  ی(ارتفاع بوتـه و تعـداد شـاخه فرعـ     یشیرشد رو

عملکـرد   يکاهش عملکـرد و اجـزا   ینبوته) و همچن
 یـل دانه (تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر) به دل

کاهش  یاصل ملعا یاز تنش خشک یناش یاثرات منف
. باشـد یم یمد یطسبز در شرا یرهز یولوژیکعملکرد ب

تـنش کمبـود آب،    یطشده است کـه در شـرا   گزارش
کـاهش   یـل بـه دل  نـد توایم یولوژیککاهش عملکرد ب

 یاهاز کاهش سطح برگ گ یناش یافشار آماس سلول و 
گفت مقدار فتوسنتز خالص  توانیباشد. در مجموع، م

و مقـدار   ياروزنـه  یتکـاهش هـدا   ینکمتر و همچنـ 

 یـد به تول رتواند منجتنش می یطکمتر در شرا یلکلروف
گزارش شده اسـت  . )14(شود  یوماسب يمقدار کمتر

در  یجکاشت را یستمهاي هرز در سعلفتداخل کامل 
 15/38هاي هـرز کـاهش   با عدم تداخل علف یسهمقا

در  گـردد یرا موجـب مـ   یولوژیکیعملکرد ب يدرصد
 یککاشت ارگان یستممقدار کاهش در س ینکه ا یحال
در همـه   رچـه شـده اسـت. اگ  گـزارش   درصد 47/28

در  یولوژیـک تداخل درصد کاهش عملکرد ب يهادوره
تفـاوت   یشـترین بـود امـا ب   یشترب یجت راکاش یستمس

هفته بعد از سبز  4درصد کاهش در طول دوره تداخل 
  .)27(شدن مشاهده شد 

  
  ي کلیریگجهینت

کشـت   کـه در در مجموع نتایج آزمایش نشان داد 
هـاي  هاي هـرز و وزن خشـک علـف   تراکم علف آبی

هرز، دانه در چتر و عملکرد اقتصادي نسبت به کشت 
 هايعلفبا افزایش طول دوره تداخل  .بوددیم بیشتر 

هـرز افـزایش و    هـاي علفتراکم و وزن خشک  ،هرز
صورت خطی  سبز بهعملکرد و اجزاي عملکرد زیره 

این میزان کـاهش در   که داري کاهش پیدا کردو معنی
شـروع  بـود. در مجمـوع    آبـی شرایط دیـم بیشـتر از   

 روز بعـد  23از در کشت دیـم  هاي هرزخسارت علف
روز بعـد از سـبز    28از  آبیاز سبز شدن و در کشت 

 مطالعـه  مورد منطقه. در شرایط آب و هوایی شدن بود
ــرل   جهــت حصــول عملکــرد اقتصــادي مناســب کنت

  باشد.ي یاد شده ضروري میهازمانهاي هرز در علف
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