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 چکیده

در سال زراعی  زیره سبز در شرایط دیمدر های هرزعلف فلور طبیعی منظور تعیین دوره بحرانی کنترل به آزمایشی      

پذیرفت و تکرار صورت  سههای کامل تصادفی با اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک در شهرستان سبزوار71-4373

، 41و ( علف هرزدر طول فصل رشد )عاری از بعد از سبز شدن  روز وجین03و  11، 33، 41 یهادورهآزمایش  تیمارهای

علف تیمارهای شاهد عاری از  به همراه)تیمارهای تداخل( در فصل رشد  روزبدون وجین بعد از سبز شدن03و  11، 33

توسط هرز  هایشروع و پایان دوره بحرانی خسارت علف زمان .بود تمام فصل رشد در علف هرزآلوده به  و تداخل هرز

با افزایش طول دوره آلودگی به  های هرزعلفنتایج نشان داد که وزن خشک  شد. برآورد توابع لجستیک و گامپرتز

فصل در مقایسه با  تمام تداخل داری افزایش یافت.به طور معنی های هرزعلفو کاهش طول دوره عاری از  های هرزعلف

 بوته چتر در، تعداد (%41/37) ، تعداد شاخه جانبی(%27/44بوته ) سبب کاهش ارتفاعبه ترتیب هرز  هایعلفعدم تداخل 

 (%71/20) و عملکرد اسانس (%77/19) ، عملکرد بیولوژیکی(%41/13) عملکرد دانه، (%42/13) ، تعداد دانه در چتر(99/10%)

به درصد افت عملکرد دانه،  43و  1تحمل  رشیبا پذ دیم طیشرا سبز درزیره هرز یهاخسارت علف یحراندوره ب شد.

 شد. نییتع سبز شدن روز پس از 42-03، 7-90 بیترت

 

 کشت دیم ،زیره سبز ،رقابت ،تداخل ،افت عملکرد: کلیدیهای واژه
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Abstract 

The critical period of weed control in cumin (Cuminum cyminum) were determined by field study in 

2011 in Sabzevar. Experiment was conducted in randomized complete block design with 3 replications. 

Treatments were weeding at 15, 30, 45and 60 days after emergence during the growing season (weed free), 

and 15, 30, 45and 60 days without weeding (weed infested) in the growing season and includes free of weed 

and weed infested in the entire growing season. Beginning and end of the critical period of weed damage were 

determined by Gompertz and Logistic equations. The results showed that weed dry weight was significantly 

increased with increasing duration of infection and reduce weed-free period. Full-season weeds interference 

reduced plant height (11.29%), number of lateral branches (39.14%), number of umbels (46.87%), number of 

seeds per umbrella (43.12%), seed yield (48.99%), biological yield (48.99%) and essential oil yield (26.94%) 

compared full season weed-free plots, respectively. Based on 5 and 10% acceptable seed yield losses, the 

critical period of weed control was 9-76 and 12- 63 days after planting at rain-fed condition. 
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 مقدمه

دومین گیاه (Crocus sativus)بعد از زعفرانزیره سبز 

فرقانی وکیانی ابری شود )یم محسوبصادراتی ایران 

. این گیاه به دلیل دارا بودن خصوصیاتی مانند (2331

پوشش سطح  نوعو  برگ شکل خاصدوره رشد کوتاه، 

به صورت  آن کشتی دارد وکمیاز آبی ن یی،هوا یهااندام

پیرزاد و باشد )یمالزم برخوردار یاقتصاد یهتوجاز  یمد

 ،کرمان ی،خراسان رضو یهااستان. (2340همکاران 

 اصفهان و ،و بلوچستان یستانس ی،شرق یجانآذربا ،زدی

ر به سبز در کشو یرهز دکنندگانیتول نیتریاصلگلستان 

هزار هکتار  43 .(2333کافی و همکاران ) دیآیمحساب 

 سبز یرهکشت ز بهی خراسان رضو ی در استاناز اراض

 11فاریاب ودرصد آن به صورت  11که  اختصاص دارد

از شهرستان  دبع .شودیمکشت  یمدرصد به صورت د

بز س یرهز دکنندهیتول ینسبزوار دوم ، شهرستانخوشاب

از  درصد 10که  باشدیم یرضودر استان خراسان 

 نامیبشود )میکشت زیره سبز به صورت دیم انجام 

2347). 

وزن و خصوصیات رویشی زیره سبز مانند کم بودن 

و گسترش ریشه اندک سبب شده ی یهوا یهااندامحجم 
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که باشد  حساس یارهرز بس یهاعلفرقابت  است که به

حسینی و باشد )میعملکرد  یدآن کاهش شد یجهنت

 هرز هایعلفتراکم  یا( بسته به نوع گونه 2330همکاران 

نصرآبادی و همکاران رقابت )( طول دوره 2341بیرال )

زمان  ،(2347 زراعی و همکاران کشت ) یطشرا ،(2347

 ییغذا، مدیریت مواد (2340حشمت نیا و همکاران کنترل )

 73تا  13کاهش عملکرد از  یزان( م2331یادا و همکاران )

جهت  گزارش شده است. درصد گزارش شده است

 ایدهرز ب یهاعلفدستیابی به حداکثر عملکرد دانه کنترل 

سبز در مرحله  یرهروز پس از سبز شدن که ز 39تا 

و همکاران  ینیحس) انجام شود باشدیم یشاخه ده

زمان کنترل  ین( بهتر2344و همکاران ) یقربان. (2330

چتر در بوته  یلسبز زمان تشک یرههرز را در ز یهاعلف

مختلف کنترل اگرچه  یهاروش ینگزارش کردند و در ب

هرز  یهاتراکم علف ینهرز، کمتر یهاعلف یدست ینوج

با استفاده از  یسهکرد اما عملکرد دانه آن در مقا یدرا تول

 (2347) و همکاران ینصرآباد بود. رشعله افکن کمت

شروع کاهش عملکرد  یمکشت د یطدر شرا ندگزارش کرد

روز بعد از سبز شدن( در  49) شودمیزودتر حادث 

تا روز  یابکه شروع کاهش عملکرد در کشت فار یحال

 ی. زمان بحرانافتدیم یقبعد از سبز شدن به تعو 29

و  41 یابو فار یمد یطهرز در دو شرا یهاکنترل علف

 49عملکرد و  اهشک %1 یروز بعد از سبز شدن برا 40

کاهش عملکرد به  %43 یروز بعد از سبز شدن برا 21و 

کشت  یطشرا در (2347) ن زراعی و همکارا دست آمد.

شروع کاهش  را برای روز بعد از سبز شدن 44 یج،را

که شروع کاهش عملکرد  یدر حال ندگزارش کردعملکرد 

روز بعد از سبز شدن  14/49تا  یککشت ارگان یستمدر س

 یطجود در شراو ین. با ایق افتاده بودسبز به تعو یرهز

ا ت یجرا یطتداخل تا هفته چهارم و در شرا یککشت ارگان

را در  یاهفته دوم بعد از سبز شدن کاهش قابل مالحظه

 موجب نشد. یعملکرد اقتصاد

هرز  هایعلفتعاریف مختلفی از دوره بحرانی کنترل 

توسط محققان مختلف ارائه شده است. به صورت کلی 

از رشد گیاه زراعی  یادوره ،گفت دوره بحرانی توانیم

سب باید مزرعه عاری است که برای حصول عملکرد منا

کنزویک و همکاران شود )هرز نگه داشته  هایعلفاز 

رل کنت دورهبهترین  . در شرایط فاریاب زیره سبز،(2332

است روز پس از سبز شدن گزارش شده  39تا  21بین 

که در هند انجام  یامطالعه. در (2330و همکاران  ینیحس)

 33تا  41هرز زیره  هایعلفدورة بحرانی مبارزه با  شد

در  .(2341بریال است )روز پس از سبز شدن ذکر شده 

هرز به دلیل توانایی بیشتر در جذب  هایعلفشرایط دیم، 

 ابآب و مواد غذایی اثرات رقابتی بیشتری در مقایسه 

 هاآنشرایط فاریاب دارند که این امر لزوم کنترل زودتر 

. در مورد (2331رامورثی و همکاران کند )یمرا ایجاب 

زیره سبز در شرایط هندوستان گزارش شده است که در 

روز بعد از کاشت زیره سبز مزرعه  33شرایط دیم باید 

شود تا عملکرد اقتصادی  داشتهنگهعاری از علف هرز 

. در (2343سینک و ساکسنا کند )مطلوبی را تولید 

با در نظر  در شرایط دیم (Cicer arietinum)نخود

شروع دوره ، درصد افت عملکرد 43و  1، 1/2گرفتن 

به  یهرز بر اساس واحد حرارت هایعلفکنترل  یبحران

آن تا  یانرشد و پا درجه روز 129و  272، 239 یبترت

درجه روزرشد بود که معادل مرحله  923و  707، 4231

 یگلده یلو اوا یاواسط پر شدن دانه، اواخر غالف ده

 Lensعدس )ط دیم برای . در شرای(2340محمودی است )

culinaris) نیز گزارش شده است دوره بحرانی کنترل

 923تا  240درجه روز رشد و  910تا  239هرز  هایعلف

باشد میدرجه روز رشد از نظر عملکرد بیولوژیکی 

 .(2339 همکارانارمان و )

هرز ممکن است با  هایعلفکنترل  یدوره بحران      

هرز،  یهاعلف یآلودگسطح  یطی،مح یطشراتوجه 

هرز، رطوبت خاک و سطح  یهاعلف تیجمع یبترک

گستردگی کشت زیره متفاوت باشد. با توجه به  یبارور

در استان خراسان  خصوصاًسبز به صورت دیم 

رضوی، تاکنون در مورد تعیین دوره بحرانی کنترل 

، انجام نشده است یامطالعههرز در شرایط دیم  یهاعلف

بحرانی کنترل  دوره نییتعه منظور پژوهش حاضر ب

 .هرز در شرایط دیم انجام شد یهاعلف

 

 هامواد و روش
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 ی،، در مزرعه شخص4371این تحقیق در بهار سال      

کیلومتری شمال شهرستان سبزوار، با طول  13واقع در 

و عرض  یشرق یقهدق 29درجه و  17 یاییجغراف

 791و با ارتفاع  یشمال یقهدق 41درجه و  30 یاییجغراف

ی کامل تصادفی هابلوکطرح  متر از سطح دریا در قالب

متر به اجرا  2متر در  3یی به ابعاد هاکرتباسه تکرار در 

رقابت با علف هرز از شامل  درآمد. تیمارهای آزمایش

روز پس  03و  11، 31، 41هنگام سبز شدن گیاه زراعی تا

)تداخل  رشداز سبز شدن زیره سبز و تا پایان دورة 

روز پس از  03و  11، 31، 41و حذف علف هرز تا کامل(

 و تیمار کنترل کامل علف هرز بودند.سبز شدن زیره سبز

زمین )شخم،  یسازاز انجام عملیات مربوط به آماده پس

 03به فاصله  هایییفدیسک، لولر(، کشت بر روی رد

ردیفه از هم انجام شد. خاک  دوبه صورت  متریسانت

بود. در طول زمان  یآزمایش از نوع لوم زمین

 یاکش گونه علف یچزمین و کشت از ه یسازآماده

توده محلی  استفاده،کش استفاده نشد. بذر مورد آفت

توسط دست  4373بهمن  41)سبزوار( بود. کاشت بذر در 

صورت گرفت. بعد از سبز شدن و استقرار گیاه، اقدام به 

بوته در هکتار  333/233/4تنک کردن تا رسیدن به تراکم 

خرداد انجام گرفت. در  23شد. عملیات برداشت در تاریخ 

ی از بردارنمونه های هرزکنترل علف مراحل مختلف

تراکم  مترمربع در دو نقطه جهت تعیین 1/3سطح 

های هرز انجام شد. های هرز و وزن خشک کل علفعلف

از هر  یبوته به صورت تصادف دهفصل رشد  یاندر پا

سبز شامل  یرهعملکرد ز یکرت انتخاب و در آن اجزا

تعداد چتر در بوته،  ی،تعداد شاخه فرع یاه،گ ییارتفاع نها

شد.  یریگاندازه هتعداد دانه در چتر و وزن هزار دان

عملکرد دانه و عملکرد  یزانم یینتع یبرا ینهمچن

 ی، سطحهایهدر هر کرت پس از حذف حاش یولوژیک،ب

بع از هر کرت برداشت شده و پس از مترمر 1/2معادل 

ی ریگاندازهبرای  .شد یینتع یخشک شدن و بوجار

 روش تقطیر با بخارآباسانس از دستگاه کلونجر به 

گرم بذر در هر تیمار  13به این منظور  استفاده شد.

انتخاب و بعد از خرد کردن با آسیاب آزمایشگاهی در 

ساعت در دستگاه قرار  3آب حل و به مدت  تریلیلیم 133

داده شد. عملکرد اسانس از حاصلضرب درصد اسانس 

 .آمددر عملکرد بذر به دست 

کنترل از معادالت  آمدن دورة بحرانی به دستجهت 

و همکاران  کیشد )کنزوگامپرز و لجستیک استفاده 

کاهش  درصد 43و  1. دوره بحرانی بر اساس(2332

شاهد تمام کنترل تعیین گردید. شکل عملکرد نسبت به 

( و لجستیک)رابطه 4کلی توابع گامپرتز)رابطه 

 :باشدزیر می صورتبه(2

Y (4)رابطه  = A exp (−b exp(−Kt)) 

])=Y (2)رابطه 
1

D×exp[K×(T−x)]+F
] +

[
(F−1)

F
]) × 100

  

 که در آن:

=Y .)عملکرد )درصد از شاهد فاقد رقابت در تمام فصل 

T روزهای پس از سبز شدن = 

A  مجانب درصد عملکرد )که حداکثر عملکرد یا همان =

 عملکرد شاهد فاقد رقابت در تمام فصل است(

X .نقطه عطف منحنی بر حسب روز = 

K  وB  وD  وF .ضرایب ثابت معادالت هستند 

 .Sigmaplot(verافزار نرمهای از یمنحنجهت برازش 

ر افزاها با استفاده از نرمو تجزیه و تحلیل داده (14

افزار انجام شد. نمودارها با استفاده از نرم SASآماری 

Excel ها با روش ترسیم گردید. مقایسه میانگین داده

FLSD .صورت گرفت 

 

 نتایج و بحث

 Fumariaتره های هرز غالب مزرعه شاهعلف

officinalis) ( خاکشیر )Descurainia sophia خردل ،)

 Hordeum(، جو موشی )Sinapis arvensisوحشی )

murinum( یوالف وحشی ،)Avena sp. ) ازمک

(Lepidium draba) و ( تلخهAcroptilon repens )

 مزارعی هرز در هاعلف یهاگونهدر بررسی  .ندبود

گونه گیاهی  73 خراسان رضوی نیز گزارش شده است

که  زیره سبز وجود دارد مزارعدر  خانواده 27متعلق به 

، سلمه (Cardaria draba)ازمک ، از این تعداد
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(Chenopodium album) پیچک صحرایی ،

(Convolvulus arvensis)ف و، سور(Echinochloa 

crus-galli)بند ، علف هفت(Polygonum aviculare) ،

وخردل وحشی  (Setaria viridis)ارزن وحشی 

(Sinapis arvensis).  علف هرز غالب مزارع زیره سبز

 .(2330دلقندی ) بودند

نشان داد که تیمارهای کنترل و  انسیوارنتایج تجزیه  

ی بر وزن خشک داریمعنهای هرز اثر تداخل علف

(. تیمار تداخل در کل طول 4های هرز داشتند )جدول علف

های هرز را تولید دوره رشد باالترین وزن خشک علف

تداخل با افرایش طول دوره تداخل وزن  ماریدر تکرد. 

افزایش و در تیمارهای کنترل با های هرز خشک علف

خشک  ی عاری از علف هرز وزنهادورهافزایش 

داری های هرز کاهش پیدا کرد. اختالف آماری معنیعلف

های هرز و تیمار بدون بین تیمار عدم کنترل کامل علف

روز بعد از سبز شدن مشاهده نشد  41علف هرز تا 

ظر از ن داریمعندلیل نبود تفاوت  رسدیم(. به نظر 4)شکل

وزن خشک در این دو تیمار به این دلیل باشد که کنترل 

های هرز در اوایل رشد این امکان را برای زیره سبز علف

که بتواند با تولید و رشد سریع کانوپی از  کندینمفراهم 

روز از سبز شدن  41ی هرز بعد از هاعلف یزنجوانه

های هرزی که بعد از این مدت جوانه جلوگیری کند و علف

 وانندتیمبه دلیل توانایی رقابتی کم گیاه زراعی  زنندیم

به خوبی رشد و توسعه پیدا کنند که این امر سبب افزایش 

 و نکیسشود. نتایج مشابهی توسط میهاآنوزن خشک 

ده است. این محققان نیز گزارش ش (2343ساکسنا )

های هرز در اوایل دوره رشد گیاه که کنترل علف معتقدند

های هرز در ادامه طول علف زنیمانع از جوانه تواندینم

فصل رشد شود که این امر سبب تولید تراکم و وزن 

های هرز و کنترل خشک مشابه با تیمار عدم کنترل علف

و  زارعی شود.میروز بعد از سبز شدن زیره سبز  41تا 

افزایش طول دوره  با ندنیز گزارش کرد (2347) همکاران

های و وزن خشک علف تداخل تراکم علف هرز کاهش

هفته بعد  9و  0، 1ی هاتداخلاما بین  ابدییم هرز افزایش

داری مشاهده از سبز شدن اختالف آماری معنی

های هرز در تیمارهای شود. تغییرات کم تراکم علفنمی

های هرز نسبت داده داخل به سیستم خود تنکی علفت

شده است و اعتقاد بر این است ارتفاع باالتر، تعداد برگ 

های هرز بیشتر، رشد بیشتر و تولید بیوماس بیشتر علف

 سبب 

  
 های هرزی مختلف کنترل علفمارهایتهای هرز و صفات زیره سبز تحت نتایج تجزیه واریانس وزن خشک علف -1جدول 

عملکرد 
 اسانس

درصد 
 اسانس

عملکرد 
 بیولوژیکی

عملکرد 
 اقتصادی

وزن 
هزار 
 دانه

تعداد 
دانه در 

 چتر

تعداد 
چتر در 

 بوته

تعداد 
شاخه 
 جانبی

ارتفاع 
 بوته

وزن 
خشک 
علف 
 هرز

درجه 
 یآزاد

منابع 
 تغییر

9/02 * 2/92 ns 1131 ns 43911 ns 9/3 ns 44/44 ns 3/2 * 23/31 ns 9/27ns 230* 2 تکرار 

93/2 ** 2/12 ns 01932 ** 97223 ** 9/2 ns 494/7 ** 43/10 ** 147/2 ** 14/1** 4329** 7 تیمار 

3/1  40/4  9432 41921 4/0  4/7  0/3  1/12  1/1  7/97  49 
خطای 

 آزمایشی
 

9/49  33/9  92/43  32/43  79/0  39/9  99/7  92/49  7/43  
7/21  

 
 

یب رض
تغییرات 

(%) 
 

nsباشدیم درصد 4و درصد  1دار در سطح احتمال دار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی. 
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 هرز هایعلفهرز درتیمارهای مختلف کنترل  یهاعلفوزن خشک -1شکل 

 .باشندیمدار ها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀمیانگینستون 

 

 

 

های هرز با افزایش طول دوره افزایش وزن خشک علف

شود که در نهایت سبب افزایش وزن خشک تداخل می

. در (2340حشمت نیا و آرمین شود )های هرز میعلف

( مساعد 2343)بررسی دباغ محمدی نسب و همکاران

درجه حرارت در اواخر  یشو افزا یطیمح شرایط شدن

 یهاو اندام سطح برگ یشافزا ینو همچن رشد فصل

یگزینی جا یزو نهای هرز علفکامل  استقرار و ییهوا

را دلیل  ترکوچکی هاتر به جای گونهبزرگی هاگونه

طول دوره ی هرز با افزایش هاعلفافزایش وزن خشک 

 گزارش شد.رقابت 

 

 ارتفاع بوته

متر( در سانتی 00/23بیشترین ارتفاع بوته زیره سبز )     

های هرز و کمترین آن در تیمار تیمار وجین کامل علف

روز پس از سبز شدن زیره  03های هرز تا رقابت با علف

متر( مشاهده شد. تیمار بدون وجین سانتی 21/40سبز )

با تیمار  داریمعنیمتر، اختالف آماری سانتی 33/49با 

 روز پس از سبز شدن 03های هرز تا با علفرقابت 

کاهش بیشتر ارتفاع  رسدیمکه به نظر  (2)جدول  داشت

روز بعد از سبز شدن اثرات منفی  03در تیمار تداخل تا 

وجین بر زیره سبز باشد که ممکن است به دلیل وجین 

زیره سبز صدمه  یهابوتهدر مزرعه  وآمدرفتدستی و 

از ارتفاع  اندنتوانستهل رشد و در ادامه فص انددهید

 قربانی و شوند. مطابق با نتایج فوق برخوردارمناسبی 

نیز گزارش کردند که وجین دستی  (2344) همکاران

. با شودمیهرز سبب صدمه به گیاه زارعی  هایعلف

افزایش تعداد روزهای عاری از علف هرز پس از سبز 

نیز  شدن زیره سبز )طول دوره وجین(، ارتفاع بوته

داری بین تیمار افزایش یافت. به طوری که تفاوت معنی

روز پس از سبز شدن زیره  03های هرز تا حذف علف

سبز و تیمار وجین کامل مشاهده نشد. این در حالی است 

که افزایش تعداد روزهای رقابت با علف هرز از هنگام 

سبز شدن زیره سبز )بدون وجین(، باعث کاهش ارتفاع 

 و نکیس) یهاافتهی. نتایج این تحقیق با بوته گردید

 .مطابقت دارد (2343ساکسنا 
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 سبز ۀهرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیر هایعلفاثر تیمارهای مختلف مدیریت  - 2جدول 

 نوع تیمار
 ارتفاع بوته

(Cm) 

تعداد شاخه 

 جانبی

 

تعداد چتر 

 در بوته

تعداد دانه در 

 چتر

عملکرد 

 اقتصادی

عملکرد 

 بیولوژیکی

عملکرد 

 اسانس

)1-(Kg.ha 

طول دوره 

عاری از علف 

 هرز )روز(

41 47/4bcd 2/0cd 9/93cd 43/9ef 4430de 034cd 1/31abc 

33 47/2bcd 2/9bc 9/00cd 43/9bc 4493cde 091bc 1/30ab 

11 47/1abc 2/7bc 9/73bc 43/1bc 4200bcd 934b 1/13abc 

03 47/9ab 3/4b 43/3a 41/9a 4373ab 931ab 0/39ab 

 23/00a 3/1a 43/9a 40/19a 4173a 939a 9/30a  کنترل کامل

         

طول دوره 

 تداخل )روز(

41 49/1cd 2/9bcd 43ab 41/4ab 4313abc 949abc 1/79abc 

33 49/2d 2/1de 9/33de 44/9de 4473b-e 134de 3/91abc 

11 49/1cd 2/1de 0/29ef 42/0cd 4435 de 199de 2/09bc 

03 40/3e 2/2e 0/34ef 43/0ef 4333e 119e 2/32c 

 49/33cd 2/4e 1/9f 7/39f 793e 129e 2/41c  تداخل کامل

 .باشندیمدار ها فاقد اختالف آماری معنیحرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینهای میانگین

 

 تعداد شاخه فرعی

با افزایش طول دوره وجین بعد از سبز شدن زیره سبز، 

تعداد شاخه فرعی نیز افزایش یافت. افزایش طول دوره 

کاهش  سبز باعثبدون وجین پس از سبز شدن زیره 

فرعی گردید. کمترین تعداد شاخه فرعی  یهاشاخهتعداد 

آمد که تفاوت آن  به دستدر بوته در تیمار بدون وجین 

روز پس از سبز شدن  03های هرز تا با تیمار رقابت علف

رسد با افزایش طول به نظر می .(2جدول نبود )دار معنی

، با افزایش تداخل و ایجاد رقابت در بین گیاه تداخلدوره 

شاخه دلیل نبود فضای کافی از تعداد و علف هرز به 

یادا و  یهاافتهی. این نتایج با کاسته شده است جانبی

 مطابقت دارد. (2347)زارعی ( و 2331)همکاران 
 

 تعداد چتر در بوته

های هرز پس از سبز شدن افزایش طول دوره وجین علف

زیره سبز، باعث افزایش تعداد چتر در بوته گردید. 

تر در بوته در تیمار وجین کامل مشاهده بیشترین تعداد چ

روز پس از سبز  41شد که تفاوت آن با تیمار تداخل تا 

بدون  یهادورهدار نبود. با افزایش طول شدن معنی

وجین، تعداد چتر در بوته زیره سبز کاهش یافت، به 

طوری که کمترین تعداد چتر در بوته در تیمار بدون 

روز  03آمد که با تیمار بدون وجین تا  به دستوجین 

دار اختالف آماری معنی پس از سبز شدن زیره سبز

( نیز گزارش 2330. حسینی و همکاران )(2جدول نداشت )

هرز باالترین تعداد چتر در  هایعلفکردند وجین کامل 

هرز  هایعلفو عدم کنترل  کندیمبوته را تولید 

هش تعداد چتر در کا سببدر اوایل فصل رشد  خصوصاً

هرز بعد  یهاعلفبه نحوی که عدم کنترل  شودمیبوته 

روز سبز شدن زیره سبز تعداد چتر در بوته  23از 

کمتری حتی در مقایسه با تداخل در کل طول دوره فصل 

روز در اوایل فصل  13و  33رشد دارد و عاری نگهداشت 

 رشد تعداد چتر در بوته مشابه ای با تیمار وجین کامل

 یطدر شراهرز تولید کرد. گزارش شده است  یهاعلف

مواد  یدتول کاهش ،در دوره رشد یرقابت طوالن

که حداکثر تعداد چتر در هر  شودیسبب م یزن یفتوسنتز

ته چتر در بو یدعدم تول یاامر  یلنشود که دل یدبوته تول
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زارعی باشد )و نارس  یفضع یعدم تکامل چترهایا

2347). 
 

 چتر تعداد دانه در

افزایش طول دوره وجین پس از سبز شدن زیره سبز، 

باعث افزایش قابل توجه تعداد دانه در چتر گردید. این در 

های بدون وجین حالی است که افزایش طول دوره

داری کاهش )تداخل( تعداد دانه در چتر را به طور معنی

 داد. بیشترین تعداد دانه در چتر در تیمار وجین کامل

 یداریمعن یآمارکه اختالف  آمدرز به دست های هعلف

دوره عاری روز بعد از سبز شدن و 41با تیمار تداخل تا 

روز پس از سبز شدن نداشت. کمترین  03تا  از علف هرز

 افتیتعداد دانه در چتر به تیمار بدون وجین اختصاص 

. در آزمایش حاضر، علت کاهش تعداد دانه در (2جدول )

چنین بیان کرد که احتماالً با افزایش  توانیمچتر را 

 و فتوسنتزهرز و در نتیجه کاهش  یهاعلف یاندازهیسا

به دنبال آن کاهش تجمع مادة خشک، مواد کمتری به 

برای  هادانهو رقابت بین  شودیماختصاص داده  هادانه

 ییهادانهتا  شودیمجذب بیشتر مواد فتوسنتزی باعث 

مانع از رشد  کنندیمعمل  تریقوکه به عنوان مخزن 

شوند که دارای قدرت کمتری در جذب مواد  ییهادانه

 هستند.
 

 عملکرد دانه، بیولوژیک و اسانس

بیشترین عملکرد اقتصادی زیره سبز در زمانی      

حاصل شده است که گیاه در طول دورة رشد خود با 

هرز خواه در اول  هایعلفبیشترین زمان عدم حضور 

و خواه در آخر دوره مواجه بوده است. با  دورة رشد

افزایش طول دوره وجین پس از سبز شدن زیره سبز 

)کنترل(، عملکرد دانه نیز افزایش یافت. به طوری که 

داری بین تیمار کنترل کامل علف هرز تفاوت آماری معنی

روز پس از سبز شدن و تیمار وجین کامل مشاهده  41در 

های با افزایش طول دورهنشد. این در حالی است که 

داری بدون وجین )تداخل(، عملکرد دانه به طور معنی

ا های هرز تیافت. تفاوت بین تیمارهای رقابت علف کاهش

روز پس از سبز شدن زیره سبز با تیمار بدون  03و  11

. افزایش (2جدول نبود )دار وجین از نظر آماری معنی

های علف طول دوره کنترل و کاهش طول دوره تداخل

هرز باعث افزایش اجزای عملکرد مهم زیره سبز نظیر 

تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر شده که در نهایت 

افزایش عملکرد دانه را به دنبال داشته است. مطابق با 

هرز زیره  هایعلفوجین  نتایج فوق گزارش شده است

روز پس از سبز شدن، عملکرد کاهش  39تا  21سبز از 

نیافت و این موضوع حاکی از آن است که وجین ابتدای 

هرز در اواخر فصل رشد  هایعلففصل مؤثرتر از حذف 

بر  جز بهباشد. وجین در اواخر یا اوایل فصل رشد می

تعداد چتر در بوته تأثیر چندانی بر سایر اجزاء عملکرد 

(. در تعیین دوره 2330اشت )حسینی و همکاران ند

هرز در شرایط دیم سینگ و  یهاعلفبحرانی کنترل 

گزارش کردن که عاری بودن مزرعه به  (2343) نایساکس

روز  41روز بعد از کاشت یا تداخل تا  03و  11، 33مدت 

بعد از کاشت عملکرد مشابه ای با تیمار کنترل کامل 

ره رشد دارد. در این مطالعه کل طول دودرهر  هایعلف

روز بعد از کاشت یاعاری بودن  03و  11، 33تداخل 

روز بعد از کاشت نیز عملکرد  41مزرعه از علف هرز تا 

مشابه عدم کنترل در کل طول فصل رشد داشت. تداخل 

روز بعد از کاشت در مقایسه با عدم تداخل  03و  11، 33

درصد  9/11و  1/14، 9/11هرز سبب کاهش  هایعلف

عملکرد دانه زیره سبز شد. مطابق با این نتایج کومار 

عاری از  یدورها( نیز گزارش کرد که افزایش 2334)

 عملکردسبب افزایش  داریمعنیعلف هرز به صورت 

 .(2341میرشکاری شود )میزیره سبز 

های هرز پس از سبز افزایش طول دوره کنترل علف    

شدن زیره سبز، باعث افزایش عملکرد بیولوژیک گردید، 

به طوری که بیشترین عملکرد بیولوژیک زیره سبز در 

های هرز حاصل شد. در مقابل، تیمار وجین کامل علف

های هرز )بدون وجین(، ی تداخل علفافزایش طول دوره

کمترین ه سبز را کاهش داد. عملکرد بیولوژیک زیر

عملکرد بیولوژیک زیره سبز در تیمار بدون وجین 

داری با تیمار وجین مشاهده شد که اختالف معنی

روز پس از سبز شدن زیره سبز  41های هرز تا علف



  891                                                             در... (Cuminum cyminum)ی هرز زیره سبزهاعلفتعیین دوره بحرانی کنترل 

 

 

 

روز به  41در اثر افزایش طول دوره تداخل از نداشت. 

درصد  43/23روز، عملکرد بیولوژیک زیره سبز  03

 .(2)جدول  نشان داد. کاهش

روند تغییرات عملکرد اسانس با تغییرات عملکرد دانه       

تیمار  تأثیر. درصد اسانس تحت (2جدول بود )یکسان 

هرز قرار نگرفت در سایر  هایعلفکنترل یا تداخل 

درصد اسانس از تیمارهای  یریرپذیتأثمطالعات نیز عدم 

ه عنوان مثال هرز گزارش شده است. ب هایعلفرقابت با 

قابت سلمه تره تاثیری ردر رازیانه گزارش شده است که 

 همه تیمارهاد و در رندا درصد اسانس دانه رازیانهبر 

. بر این اساس تیمارهای دارای مقدار اسانس برابر بود

باالترین عملکرد دانه بیشترین عملکرد اسانس را نیز 

 (.2341میرشکاری داشتند )

 

 دوره بحرانی کنترل

 3ضرایب معادالت لجستیک و گامپرتز در جدول      

 ی کنترلدوره بحران . بر این اساسشده استداده نشان

 %1با احتساب  دانه هرز بر اساس عملکرد یهاعلف

 %43روز و با احتساب  94تا  41 نیبکاهش عملکرد مجاز 

 یینتع سبز شدنروز پس از  19تا  23 نیبکاهش عملکرد 

 هایعلف. با افزایش طول دوره تداخل (2)شکل  شد

بر اساس تابع لجستیک روند کاهشی  عملکرد دانههرز،

عاری از علف هرز بر  یهادوره که یحال. در شتدا

 هریدانه زعملکرد اساس تابع گامپرتز منجر به افزایش 

( در شرایط 2330حسینی و همکاران ) .شده استسبز 

تا  21هرز را بین  یهاکنترل علفدوره بحرانی  فاریاب

و  گزارش کردند و سینک روز پس از سبز شدن 39

نیز در شرایط دیم هند گزارش کرد که  (2343ساکسانا )

حصول عملکرد مناسب در زیره سبز نیازمند عاری بودن 

روز بعد از سبز شدن در اوایل دوره رشد  33مزرعه در 

روز بعد از 44کشت رایج در زیره سبز  طیدر شرا است.

در حالی که شروع  شودمی ز کاهش عملکرد شروعسب

روز  14/49تا  کشت ارگانیکم ستیکاهش عملکرد در س

که براین  افتاد قیبه تعو زیره سبز بعد از سبز شدن

حداکثر تا هفته  جیرااساس زمان مناسب کنترل در کشت 

دوم و در کشت ارگانیک تا هفته سوم گزارش شده است 

 Thymus) شنیآودر  .(2347 زراعی و همکاران )

vulgaris) دوره بحرانی کنترل وزن خشک  یبر مبنا

 71 تا 42 ینکاهش عملکرد ب %1با احتساب هرز  یهاعلف

روز پس آغاز فصل  99تا  27 ینکاهش ب %43قبول و با 

 یعملکرد اسانس، دوره بحران یآمد و برا به دسترشد 

روز به  90تا  33 و 431تا  23 ینهرز ب یهامهار علف

 کاهش عملکرد مجاز برآورد شد %43 یا %1با  یبترت

 (.2339خزائی )

 

 

طول  یش)داخل پرانتز( در مورد اثر افزا هاآنو گامپرتز به همراه خطای استاندارد  یکپارامترهای مدل لجست یرمقاد -3جدول 

 )بر حسب درصد شاهد( بر اساس روزهای پس از سبز شدن دانه هرز و عاری از علف هرز بر عملکرد علف دوره آلوده به

 یکهرز بر اساس مدل لجست هایعلفآلوده به  یمارهایپارامترهای برآورد شده برای ت مقادیر
 

2R X D K F 
91/77 (12/4 )3/22 399/3 )31/3- (33/3 )41/3 (311/3 )43/2 

 هرز بر اساس مدل گامپرتز هایعلفعاری از  یمارهایپارامترهای برآورد شده برای ت مقادیر
2R C 

(393/3 )23/3- 
B A 

73/71 (430/3 )9/3 (23/7 )439 
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 دانهکاهش عملکرد %11و  5با احتسابهرز  یهاعلفدوره بحرانی کنترل -2شکل 

 

 کلی یریگجهینت

این آزمایش نشان داد که در  جینتادر مجموع 

 رزه یهابا علف، زیره سبز قدرت رقابتی کمی شرایط دیم

بوته بیشترین  چتر دردر بین اجزای عملکرد تعداد  .دارد

مقایسه  و درهرز نشان داد  یهاعلفواکنش را به تداخل 

نشان  درصد کاهش 99/10هرز  هایعلفبا عدم کنترل 

درصد عملکرد دانه کاهش  41/31که در نتیجه آن داد

روز بعد از سبز شدن(  41یل رشد )ایافت. تداخل در او

و  عملکرد نداشتچندانی بر عملکرد و اجزای  تأثیر

هرز تولید کرد.  یهاعلفمقادیری مشابه با کنترل کامل 

هرز بر اساس  یهاعلف ی کنترلدوره بحراندر نهایت 

تا  41 نیبکاهش عملکرد مجاز  %1با احتساب  دانهعملکرد

 19تا  23 نیبکاهش عملکرد  %43روز و با احتساب  94

 .شد یینتع سبز شدنروز پس از 
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