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  چکیده

-هايآمیز آن کنترل علفتبدیل نموده است و براي کشت موفقیت، هاي هرزضعیف در رقابت با علفرا به رقیبی رازیانه رشد کند و استقرار ضعیف، 
بـه منظـور ارائـه روش    در مزرعه تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه زنجان    1391 بهاراین تحقیق در  بنابراین .رسدهرز امري ضروري به نظر می

بار وجین به تنهایی و در ترکیب با یک پندیمتالین کشدر این پژوهش کارایی دزهاي مختلف علف. را درآمدهاي هرز رازیانه به اجکنترل علف تلفیقیبراي
گرم ماده موثره  1320و  990، 660کش در دزهاي صفر، علفاین .و پهن برگ بررسی شد برگ هاي هرز باریکدر کنترل علفو مالچ کلش گندمدستی 

نتایج نشان داد که در صـورت عـدم   .همچنین یک تیمار عاري از علف هرز بعنوان شاهد در نظر گرفته شد .شد به صورت پیش رویشیاستفاده در هکتار
هاي توده علفزیست ، وجین دستی و مالچ کلش،کشا کاربرد علفب .درصد کاهش خواهد یافت 6/97عملکرد این گیاه تا  ،هاي هرز رازیانهمبارزه با علف

با این حال، کاربرد  .کش را افزایش دادبار وجین و مالچ کارایی علفاعمال یک .عملکرد دانه رازیانه تحت تاثیر قرار گرفتهرز و همچنین میزان کاهش 
بطوریکه  .نتوانست از کاهش عملکرد اقتصادي جلوگیري نماید دستی نیز وجینبار یک به همراه کاربرد )گرم ماده موثره در هکتار 1320( دز توصیه شده

کنترل مناسب، مقادیر باالتر از دز توصیه شده باید بکار رود  برايدیده شد که بیانگر این واقعیت است که  دانه درصد کاهش عملکرد 13نیز  تیماردر این 
 .هاي مدیریت علف هرز در این گیاه بررسی شودهاي با کارایی باالتر و یا سایر روشکشو همچنین علف

  
 کش، علف هرزتوده، علفزیست دز توصیه شده،: کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

اي بر روي گیاهان دارویی انجام در قرن حاضر تحقیقات گسترده
هاي جدیدي را بـراي  ي طبیعی افقپذیرفته و داروهاي با ماده موثره

به طوري کـه در  . جامعه پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است
حال حاضر حدود یک سوم داروهاي مورد استفاده در جوامع انسانی را 

دهد و صنایع داروسازي طبیعی و گیاهی تشکیل میمنشاء  داروهایی با
کنند ساخت شیمیایی اقالم مربـوط بـه دو سـومبقیه    جهان تالش می

از این رو، . داروها نیز به تدریج منسوخ و به منابع گیاهی متکی گردد
هاي تحقیقاتی بسیاري از کشورها توجه خود صنایع داروسازي و گروه
رازیانـه   ).21( انـد ان دارویی معطـوف داشـته  را به کشت و تولید گیاه

)Foeniculum vulgar Mill.  ( از خانواده چتریان)Apiaceae( ،
ترین گیاهان دارویـی اسـت کـه در صـنایع داروسـازي،      نیز از قدیمی

سازي، صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی موارد استعمال فراوانی نوشابه
                                                        

 انو استادیار اندانشیار ،کارشناسی ارشدبه ترتیب دانشجوي سابق  - 5و  4، 3، 2، 1
  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجانگروه زراعت و اصالح نباتات

 )Email:rahimi_mr61@yahoo.com:            نویسنده مسئول-(*

اي بسیار مهم است که در سراسر و یکی از چهار گیاه ادویه )11( دارد
این گیاه از ). 24(شود  نواحی معتدل و نیمه گرمسیري جهان کشت می

  ).26( باشدلحاظ سطح زیر کشت هفتمین گیاه دارویی کشور می
هاي هرز از نظر کاهش محصـول اهمیـت بسـیار داشـته و     علف

اوان و گونـاگونی را تحمـل   کشاورزان ما از این عامـل، خسـارات فـر   
هاي هرز بیش از سایر عوامل زیانبـار در  امروزه اهمیت علف. کنند می

هـاي هـرز   هایی که براي مهار علـف محصوالت زراعی است و هزینه
هـاي کنتـرل آفـات و    مصرف می شود به تنهایی برابر با کل هزینـه 

به دلیل اینکه رشد رازیانه در مراحل اولیه بسـیار  ). 20( بیماریها است
 خـورد رز فراوانی در مزرعه رازیانه به چشم مـی هاي هکند است علف

 ،عدم ایجاد پوشـش گیـاهی مطلـوب    ،استقرار ضعیفهمچنین  ).27(
و ویژگیهاي مورفولـوژیکی خـاص مثلداشـتن     ي رشدي طوالنیدوره
که اجازه عبـور نـور در کـانوپی     هاي بسیار عمیقهاي با کنگرهبرگ

گیاه رقیـب بسـیار    موجب شده که ایندهد، هرز را میهايبراي علف
لذا حفاظت از این گیاه در برابـر  . هاي هرز باشدضعیفی در برابر علف

  .ضروري است در طول فصل هاي هرز براي مدت طوالنیعلف
هاي هرز در رازیانه در اطالعات بسیار کمی در مورد کنترل علف

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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کش مختلـف بـر   در آزمایشی تاثیر چند علف). 30(باشد دسترس می
. بررسی شد) 30( ي هرز رازیانه توسط تاکرال و همکارانهاروي علف

هـاي هـرز بـا اسـتفاده از     طی این آزمایش کمترین وزن خشک علف
 .گرم ماده موثره در هکتـار بـه دسـت آمـد     495پندیمتالین به میزان 

ها بوده و پندیمتالین با نام تجارتی استامپ از خانواده دي نیتروآنیلین
است و در محصوالتی مانند پنبه، سویا،  نحوه مصرف آن پیش رویشی

ذرت، برنج، توتون، بادام زمینی، نیشکر، آفتابگردان، نخـود ایرانـی و   
در آزمایشی در تیمار پیش ) 19( موسوي ).20( یونجه استفاده می شود

ي نخود با پندیمتالین مشاهده کرد کـه در مقایسـه بـا    کاشت مزرعه
 .هـاي هـرز شـد   علـف درصـدي   81شاهد پندیمتالین سبب کـاهش  

لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را در کنترل  3و  2پندیمتالین به مقادیر 
  ).29( هاي هرز در گوجه فرنگی داشتعلف

 و توسـعه  در زیـادي  اهمیـت  )مالچ( گیاهی بقایاي کاربرد امروزه
 بـر  عـالوه  گیاهی بقایاي .دارد پایدار هاي کشاورزيسیستم گسترش
 توانایی و بقاء، رشد زنی،جوانه بر توانندمی دارند خاك روي که تأثیري
 ).18 و 13، 10( باشند مؤثر نیز زراعی گیاهان و هرز هايعلف رقابت
 خـاك،  تعـدیل دمـاي   خـاك،  نیترات مقدار بر تأثیر با گیاهی بقایاي

 هاي علف رشدونمو توانندمی خاك رطوبت مقدار و نور نفوذ از ممانعت
 نشان )3( و همکاران بلوم مطالعات .)14( دهند تأثیر قرار تحت را هرز
 هـاي علـف  رشـد  و زنیجوانه از تواندمی ریزدانه غالت بقایاي که داد

 هـاي  آزمـایش  نتـایج . یـد نما جلـوگیري  زراعـی  هايدر سیستم هرز
 در گندم کلش و کاه تأثیر مالچ که داد نشان )1( همکاران و بیاللیس
ــف ــد توق ــف رش ــايعل ــرز ه ــاج ه ــروس ت  Amaranthus)خ

retroflexus L.) پـیچ  نیلـوفر  و(Ipomoea tricolor Cav.) 
 از ممانعت بر عالوه گیاهی هاي مالچ .ها بودکشعلف مصرف از بیش
 خاصـیت آللوپـاتی   داراي اسـت  ممکن خاك دماي تعدیل و نور نفوذ

 جملـه  از گیاهـان  رشدونمو یا و زنیجوانه از نیز طریق این از و باشند
 در گیـاهی  بقایـاي  تـأثیر ). 17 و 9(جلوگیري نماینـد   هرز هايعلف

و  ویکس .است متفاوت زراعی گیاهان عملکرد و هرز هايعلف کنترل
 کشـیده  هـرز  هايعلف مؤثر کنترل براي که دریافتند )33( همکاران

 کـه  حـالی  در بـود،  هکتار در گندم بقایاي تن 8/6 به نیاز ذرت برگ
تن بقایـاي گنـدم در    4/4 کاربرد هنگام به ذرت دانه عملکرد حداکثر
 بقایـاي  کـه  اسـت  آن دهنـده  نشان موضوع این. آمد دست به هکتار
 و باشـند  مـؤثر  هـرز  هايکنترل علف در توانندنمی تنهایی به گیاهی

 از تـوان  مـی  عملکـرد،  حـداکثر  به رسیدن و هاآن موفق کنترل براي
 سـایر  کنـار  در تلفیقـی  کنترل اجزاي از یکی عنوان به بقایاي گیاهی

مـالچ چـه    .)12 و 8، 6(کرد  استفاده هرز هايعلف کنترل هايروش
علف هـرز   نور الزم براي سبز شدن و رشدرسیدن زنده و چه مرده از 

هـاي علـف هـرز بـراي     بسیاري از گونـه  .)32 و 16(کند ممانعت می
به بذور آنها تواند از رسیدن نور زنی نیاز به نور دارند ولی مالچ میجوانه

ي خفـه کننـده   همچنین مالچ با تولید یـک الیـه  . )5( جلوگیري کند

هـاي علـف هـرز    موجب کاهش فتوسنتز و در نتیجـه رشـد گیاهچـه   
هاي اثر بیشتري روي علف ي گیاهیثابت شده که بقایا ).23( شود می

  ). 2( هاي هرز چندساله داردساله با بذر ریز نسبت به علفهرز یک
مطالب ذکر شده این تحقیق با هدف بررسـی کـارایی    با توجه به

کش پندیمتالین به تنهایی و در تلفیق با مالچ کاه دزهاي مختلف علف
هاي هرز رازیانه به اجرا و وجین دستی در سرکوب علف گندم و کلش

 .درآمد
  

  هامواد و روش
  مشخصات محل اجراي آزمایش و نحوه اعمال تیمارها

در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده     1391سال این آزمایش در بهار 
دقیقـه   25درجه و  35کشاورزي دانشگاه زنجان با عرض جغرافیایی 

متـر از   1634دقیقه شرقی که در ارتفاع  1درجه و  47شمالی و طول 
خاك مزرعه از نوع لومی رسـی  . سطح دریا واقع شده است، انجام شد

 21/1آلی  شن و مادهدرصد 42 ،سیلتدرصد27 ،رس درصد31شامل 
  . بود 11/8آن برابر  pH و درصد

هـاي کامـل   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالـب طـرح بلـوك   
اول شـامل دزهـاي مختلـف     عامـل .شـد تصادفی با سه تکـرار اجـرا   

گـرم مـاده    1320و  990، 660مقـادیر صـفر،   (پندیمتالین کش  علف
 یکبدون کنترل تکمیلی، (دوم در سه سطح  عاملو  )موثره در هکتار

همچنین  .بود )وکلش گندم روز پس از کاشت و مالچ کاه 50بار وجین 
هاي هرز درطول فصل رشد نیز در یک تیمار شاهد وجین کامل علف

  .نظر گرفته شد
متر در نظر  2متر و عرض 10هاي اصلی در ابعادي به طول کرت

 50هـا  بـین ردیـف   فاصله. گرفته شد که شامل چهار خط کاشت بود
متـر  سـانتی  20هـا  ها از هم بر روي ردیفي بوتهمتر و فاصلهسانتی

متـر و  سـانتی  50هـاي هـر بلـوك از هـم     ي کرتفاصله. تعیین شد
  .متر بود 4ها از هم ي بلوك فاصله

-دیسـک ( سازي تکمیلی زمینکاشت رازیانه بعد از عملیات آماده
 1391سـال   در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه بنديوبلوك) زنی و لولر

 1320و  990، 660در مقادیر ، (پندیمتالین . بصورت دستی انجام شد
نیـز بعـد از کاشـت محصـول و قبـل از      ) موثره در هکتار يگرم ماده

بعـد از کـالیبره   استفاده از یک سمپاش پشـتی کتـابی   با  آبیاري اول،
لیتر آب براي  3بار و مصرف  2با فشار پاشش  ايبا نازل شرهکردن، 

در ادامه هر کرت اصلی در جهت عرض به سه . پاشی شدهر کرت سم
بخش تقسیم گردید که یک بخش بدون کنترل تکمیلی بود و عمـل  

کلش در این بخش انجام نشـد، بخـش    وجین یا پراکندن مالچ کاه و
روز پس از کاشت به صورت دستی وجـین شـد و در    50دیگر بعد از 

لوگرم در مترمربع با بخش سوم مالچ کاه و کلش گندم به مقدار دو کی
ي بـین  متر، بالفاصله پـس از کاشـت در فاصـله   سانتی 10ضخامت 
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  .خطوط کاشت پراکنده شد
ي به وسـیله  نواري-ايقطرها استفاده از روش آبیاري زمین نیز ب 

 5/16متر و قطر خارجی سانتی 20تیپ استاندارد با فاصله قطره چکان 
 1ن نیز در هرساعت در فشار آبدهی هر قطره چکا. متر انجام شدمیلی
بار و بعـد از اسـتقرار   آبیاري در ابتدا هر سه روز یک. لیتر بود 1/2بار 

تعداد بوتـه   رسیدن بهبراي . بار انجام شدها هر شش روز یکگیاهچه
عملیات تنک طی یک ) بوته در مترمربع 10( در واحد سطحمورد نظر 

در طول فصـل   .انجام شدها برگی شدن بوته 4تا  3مرحله به هنگام 
دهـی و قبـل از   هنگـام کاشـت، سـاقه   (رشد کود اوره در سه مرحلـه  

بـه   ايکیلوگرم در هکتار توسط سیستم قطـره  200به مقدار ) گلدهی
به زمین داده شد و سه لیتر در هکتار نیز کـود کامـل    صورت محلول

 هابه دلیل عدم خسارت آفات و بیماري. ها داده شدمحتوي ریز مغذي
 .کشی استفاده نشداز هیچ سم آفت

  
  نمونه برداري

هرز در داخل  هايدر پایان فصل به منظور نمونه برداري از علف
 متـر  5/0در  5/0هاي هرز از داخل یـک کـادر   ي علفهر کرت کلیه

 )هاي هرز آن کرت بودجایی که نمایانگر وضعیت عمومی تراکم علف(
 48درجه بـه مـدت    70ماي بر شد و درآون در دبه تفکیک گونه کف

نمونه برداري از رازیانه نیـز  . ساعت قرار گرفت و سپس توزین گردید
از هر  هادر سطح دو متر مربعجهت تعیین عملکرد دانه با حذف حاشیه

هـا  بدین صورت که بعد از اینکه از هر کـرت نمونـه   ،کرت انجام شد
رفتند تا جمع آوري شدند مدتی در روي زمین در معرض آفتاب قرار گ

 .خشک شوند و سپس جدا کردن بذور از چترهـا انجـام گرفـت    کامالً
بوته بـه طـور تصـادفی از هـر کـرت       10براي تعیین اجزاي عملکرد 
در  تعداد چترك در چتر و تعداد چتردر بوتهانتخاب شد و صفات، شامل 

بوتـه   10هاي فرعی نیز درهمچنین تعداد شاخه .گیري شد ها اندازهآن
 .شدشمارش 

  
  تجزیه و تحلیل آماري

زیـر  رابطـه  ي راندمان تیمارهـاي آزمایشـی از   به منظور محاسبه
  :استفاده شد

ܴ = ቀି

ቁ × 100                                                 )1(  

در نتیجـه  هاي هـرز  علف تودهزیستدرصد کاهش =R دراین رابطه
شـرایط عـدم اعمـال    هاي هرز در علف تودهزیست= A ،اعمال تیمار

. مورد نظر در نتیجه اعمال تیمارهاي هرز علف تودهزیست= Bتیمار 
هـا  وضعیت نرمال بـودن تمـامی داده   ،هاقبل از تجزیه و تحلیل داده

جهـت تجزیـه    .بررسـی گردیـد  v16.2.0.Minitabتوسط نرم افزار 
استفاده شد  SAS.v9.1 از نرم افزار ،دست آمده هاي بهواریانس داده

 5در سـطح احتمـال    LSDآزمون  توسطو مقایسه میانگین تیمارها 
همچنـین بـراي رسـم نمودارهـا از نـرم افـزار       . صورت گرفـت  درصد

v2010.Excel استفاده شد. 
  

  نتایج و بحث
طیف علف هرزي مزرعه آزمایشی نسبتا متنوع و به صورت غالب 

، دم ).Echinochloacrus-galli L( هـاي سـوروف  شـامل گونـه  
، ســلمه تــره  )Setaria viridis(L.) P. Beauv( هیروبــا

)(Chenopodium album L.   ــده ــروس خوابیـ ــاج خـ  ، تـ
(Amaranthus blitoides S.Wats.)قرمـز  ریشـه  خـروس ، تاج
(Amaranthus retroflexus L.)ــوق  Xanthium( ، تـ

strumarium L.(نوك لک لکی ، )Erodium cicutarium L. (
 Sonchus( شــیرتیغی ،).Salsola kali L(و علــف شــور  
oleraceus L.( تـاجریزي ، )Solanum nigrum L. (پنیـرك  و 

.)Malva neglecta wallr( ــه آمــاري زیســت. بــود ــوده تجزی ت
و پهن برگ ) سوروف و دم روباهی(هاي هرز باریک برگ غالب  علف

و ) تـاج خـروس خوابیـده   سلمه تره، تاج خروس ریشه قرمز و (غالب 
 .به صورت جداگانه انجام گرفتهاي هرز مجموع علف

  
  هاي هرز پهن برگ غالبعلف

هـاي  توده علفزیست کاهشدزهاي مختلف پندیمتالین بر  تاثیر
 بارهمچنین کاربرد مالچ و یک). 1جدول ( دشدار معنی برگپهن هرز

داري را بـر  هاي تکمیلی تاثیر معنـی وجین دستی نیز به عنوان کنترل
اثرات متقابل دزهـاي مختلـف    ولی .ندداشتهاي هرز توده علفزیست

-هاي هرز پهـن توده علفزیست تکمیلی بر هايپندیمتالین و کنترل
 .نشدبرگ معنی دار 

کش پندیمتالین دزهاي مختلف علف ات سادهمقایسه میانگین اثر
درصد (آورده شده است  2در جدول برگ هرز پهن هايدر کنترل علف

بار وجین و بدون کنترل وسط مالچ، یککنترل هر دز میانگین کنترل ت
 گرم ماده موثره 1320و  990، 660هر چند که دزهاي  ).تکمیلی است

پندیمتالین از نظر آماري در یک گـروه قـرار گرفتنـد ولـی      در هکتار
 1320بیشترین راندمان کنترل مربوط به تیمار پندیمتالین به میـزان  

هـاي هـرز   توده علفیستبود که توانست ز هکتار گرم ماده موثره در
 990و  660از طرفی دزهـاي   .درصد کاهش دهد 93/85برگ را پهن

 )دز صفر و بدون کنترل تکمیلی( گرم ماده موثره پندیمتالین با شاهد
داري نداشته و در یک گروه آماري قرار گرفتند و تنها دز اختالف معنی

داشـت و  داري با شـاهد اخـتالف معنـی   ) دز توصیه شده( گرم 1320
 .کنترل کند توسطبرگ را به صورت مپهن هرز هايتوانست علف
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  هاي هرززیست توده علف تاثیر تیمارهاي کنترل علف هرز بر کاهش تجزیه واریانس– 1جدول 
Table 1- Analysis of varianceof weedcontroltreatments effectonweedbiomassreduction 

(MS (میانگین مربعات  
 درجه آزادي

df 

 منابع تغییرات
Source of 
variations 

زهاي هرعلف مجموع  
Total weeds 

هابرگباریک  
Grasses 

هابرگپهن  
Broadleafs 

 بلوك 2 1591.82 4418.87 2576.51
Block 

  )پندیمتالین هايدز( Aفاکتور  3 *1718.1 **7125.55 **3203.34
rates of pendimethalin  

  )کنترل تکمیلی( Bفاکتور  2 **6412.24 **4526.3 **4604.1
supplemental control  

395.79** 421.25ns 1067.42ns 6  اثر متقابل  
A×B 

  خطا 22 466.66 546.71 56.58
Error  

)درصد(ضریب تغییرات  - 30.9 35.45 11.67  
Cv % 

:nsدرصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی ترتیب به ** و * ودارعدم تفاوت معنی  
ns: non-significant and * and ** are significant at 5 and 1% probability level, respectively. 

  

بار وجـین در  همچنین در صورت  لحاظ نکردنکنترل مالچ و یک
در هکتار  گرم ماده موثره 1320و  990کش، دز هاي میانگین اثر علف
بـرگ را  هرز پهنهايتوده علفدرصد زیست 75و  43فقط به ترتیب 

بـه   کامل نیزدزهاي حتی این نتایج بیانگر این است که .کاهش دادند
  .دبرگ را در کشت رازیانه کنترل کنهایهرز پهنخوبی نتوانسته علف

وجـین  بار یکتیمار کنترل تکمیلی، تیمار  سطوح مختلفدر بین 
و  97/91و مالچ به ترتیب با راندمان  روز پس از کاشت 50در  دستی

این  برگ را کاهش دادندهایهرز پهنتوده علفدرصدي زیست 92/71
مطابقـت  ) 1( هاي بیاللیس و همکاراننتایج در مورد مالچ با آزمایش

بار وجین به عنـوان کنتـرل تکمیلـی بهتـر از مـالچ      تیمار یک .داشت
داري هرز را کاهش دهد و اختالف معنیهايتوده علفزیست توانست

  ).3جدول ( را با مالچ نشان داد
وجـین   بـار کش و یـک رسد که استفاده از تلفیق علفبه نظر می

در به تنهـایی  کشـ نسبت به کـاربرد علـف   يدستی اثر بخشی بیشتر
رازیانـه داشـته    کشـت برگ در هرز پهن هايتوده علفکاهش زیست

 مؤثرتر پندیمتالین به عـالوه  نیزکارآیی) 28(همکاران  و سینگ. باشد

 وزن کـاهش  در آن، انفـرادي  کاربرد به نسبت را دستی وجینبار یک
راجنـدرا و همکـاران   . بودند کرده گزارش عدس هرز هايعلف خشک

در هکتار به  نتیجه گرفتند که پندیمتالین به میزان یک کیلوگرم) 25(
داري روز بعد از کاشت به طور معنی 35دستی بار وجین ي یکعالوه

هاي هرز را در مقایسـه بـا پنـدیمتالین بـه     تراکم و وزن خشک علف
  .میزان یک کیلوگرم به تنهایی کاهش داد

  
  هاي هرز باریک برگ غالبعلف

ها نیز اثر متقابـل دزهـاي مختلـف پنـدیمتالین و     برگدر باریک
بـا ایـن وجـود مقایسـه     . )1جدول ( دار نشدهاي تکمیلی معنیکنترل

هاي کش پندیمتالین در کنترل علفمیانگین اثر دزهاي مختلف علف
نشان داد که بیشـترین رانـدمان کنتـرل    ) 2جدول ( هرز باریک برگ

گرم ماده موثره در  1320و  990مربوط به تیمار پندیمتالین به میزان 
برگ را پهنهاي هرز علف تودهزیستند توانستبه ترتیب هکتار بود که 

  ). 2جدول ( کاهش دهنددرصد  88/85 ودرصد  9/89
  

  هاي هرزتوده علفزیستدرصد کاهش بر ) در سطوح مختلف کنترل تکمیلی(مقایسه میانگین تاثیر دزهاي مختلف پندیمتالین  - 2جدول 
Table 2- Mean comparison of the effect o fdifferent rates of pendimethalin (at different levels of supplemental control)on 

weed biomass reduction percentage  
  کشدز علف

  )گرم ماده موثره در هکتار(
Herbicide rate 

(g a.i. ha-1)  

  درصد کاهش نسبت به شاهد تداخل علف هرز
reduction percentage compared toWeed interference control 

  هاپهن برگ
Broadleafs 

  هاباریک برگ
grasses 

0 52.20b 29.13c 

660 71.53ab 58.95b 

990 70ab 89.90a 

1320 85.93a 85.88a 

  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDهاي با حروف مشابه بر مبناي آزمون میانگین
Means with common letters are not significantly different based on LSD test (α=0.05). 
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  هاي هرزتوده علفزیستدرصد کاهش بر ) مختلف دزهایپندیمتالیندر سطوح (هاي تکمیلیمقایسه میانگین تاثیر کنترل - 3جدول 
Table 3- Mean comparison of the effect of supplemental controls(at different levels of rates of pendimethalin) on weed 

biomass reduction percentage  

  تیمار
treatment 

  درصد کاهش نسبت به شاهد تداخل علف هرز
Reduction percentage compared to Weed interference control  

  هاپهن برگ
Broadleafs 

  هاباریک برگ
Grasses 

  تکمیلیبدون کنترل 
Without supplemental control  

45.86c 47.23b 

  مالچ
Mulch  71.92b  64.66b 

  وجین دستی
Hand weeding 

91.97a 86.01a 

  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDهاي با حروف مشابه بر مبناي آزمون میانگین
Means with common letters are not significantly different based on LSD test (α=0.05). 

  
گرم پندیمتالین از نظر آماري در یک گـروه   990و  1320هايدز

را بـر  ) درصـد  95/58( گرم کمترین اثر بخشـی  660ز د. قرار گرفتند
برگ نسـبت بـه شـاهد    هرز باریک هايتوده علفروي کاهش زیست

همچنین در صورت لحاظ نکردن  .هرز داشت تداخل تمام فصل علف
و  990کش، دز هاي بار وجین در میانگین اثر علفکنترل مالچ و یک

درصـد   77و  82در هکتـار فقـط بـه ترتیـب      گرم ماده موثره 1320
  .برگ را کاهش دادندهرز باریکهايتوده علفزیست

کنترل تکمیلی، تیمار وجین دستی نسـبت بـه    هايدر بین تیمار
هـرز   هـاي توده علفدرصد زیست 86م استفاده از کنترل تکمیلی عد

 داشـت داري برگ را کاهش داد و در این زمینه اخـتالف معنـی  باریک
بدون کنترل تکمیلـی در یـک گـروه     ولی کاربرد مالچ با تیمار شاهد

  ).3جدول ( داري را نشان ندادآماري قرار گرفت و اختالف معنی
وجـین   بـار کش و یکه از تلفیق علفرسد که استفادبه نظر می 

نسـبت بـه    يبرگ اثر بخشی بیشترهاي هرز پهنعلف دستی همانند
هـرز   هـاي کش در کاهش زیست توده علـف یک علفي کاربرد تنها

 .برگ در طول مدت رویش محصول رازیانه داشته باشدباریک
  

 هاي علف هرزمجموع گونه
اثـر متقابـل دزهـاي مختلـف      با توجه به نتایج تجزیه واریـانس 

تـوده  کنترل تکمیلی در کـاهش زیسـت   با سطوح مختلفپندیمتالین 
در شرایط عدم کاربرد  .)1جدول ( شددار هاي هرز معنیمجموع علف

توده تولیـد  مقدار زیست )تیمار شاهد( هاي تکمیلیو کنترل کشعلف
واحـد سـطح   گـرم در   55/1837هاي هرز بهعلفمجموع شده توسط 

بـه تـوان    توده در واحد سـطح احتمـاالً  تجمع این مقدار زیست. درسی
همه تیمارهاي اعمال شده . شودرقابتی بسیار پایین رازیانه مربوط می

تیمـار   .داري را نسبت به شاهد بدون کنترل نشان دادنداختالف معنی
بار گرم ماده موثره در هکتار به عالوه یک 1320پندیمتالین به میزان 

توده زیست کاهش تاثیر را دردرصد بیشترین  88/92 راندمانوجین با

 هاي هرز داشت و کمترین راندمان کنترل نیز مربوط بهمجموع علف
  . )1شکل ( درصد بود 19/46مالچ با  تیمار

بار وجین، گرم ماده موثره پندیمتالین به عالوه یک 990تیمارهاي 
گـرم مـاده    660چ و گرم ماده موثره پندیمتالین به عالوه مـال  1320

و  07/81 ،15/89بار وجین به ترتیب با موثره پندیمتالین به عالوه یک
گرم ماده موثره پنـدیمتالین   1320تیمار با  ،درصد راندمان کنترل 81

داري نداشته و از نظر آماري در یک گروه قرار اختالف معنی در هکتار
  ).1شکل (گرفتند 

کـش بـه تنهـایی تلفیـق     لفع ضعیف کنترلراندمان با توجه به 
تواند مـوثرتر واقـع   کش با تیمارهایی همچون وجین یا مالچ میعلف

شود و کنترل قابل قبولی را فراهم آورد و همچنین با کاهش میـزان  
هاي غیـر شـیمیایی عـوارض ناشـی از     سم مصرفی در تلفیق با روش

در اینجا دز کاهش یافتـه  . یابدمصرف بی رویه سموم نیز کاهش می
) درصد دز توصیه شده 50( گرم ماده موثره در هکتار پندیمتالین 660

تواند به عنوان بهترین تیمار انتخاب شـود  بار وجین میبه عالوه یک
گرم ماده موثره در هکتار  1320( چون از نظر آماري با دز توصیه شده

در یک گروه آماري قرار دارد و اختالف آنهـا   )بار وجینبه عالوه یک
دار نمی باشد در نتیجه چون سم مصرفی در این تیمـار کـاهش   معنی

 .یافته برگزیده می شود
  

  رازیانه دانهعملکرد 
بـین   عملکـرد دانـه رازیانـه،    تجزیـه واریـانس   با توجه به نتـایج 

هاي هرز از نظر درصد کاهش عملکرد تیمارهاي مختلف کنترل علف
-ختالف معنیا )درصد کاهش نسبت به شاهد عاري از علف هرز( دانه

هاي کش و کنترلهمچنین اثر متقابل دزهاي علف. داشتداري وجود 
  ).4جدول ( دار شدتکمیلی نیز معنی
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با حروف مشابه بر  هايمیانگین. هرزهاياثر متقابل دزهاي مختلف پندیمتالین با سطوح مختلف کنترل تکمیلی بر راندمان کنترل مجموع علف -1شکل

  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDمبناي آزمون 
Figure 1- The interaction effectof thevarious doses ofpendimethalinwithdifferent levels ofsupplementalcontrolon total 

weedcontrolefficiency. Means with common letters are not significantly different based on LSD test (α=0.05). 
  
تحت تاثیر تیمارهاي ) درصد کاهش نسبت به شاهد عاري از علف هرز(و تعداد شاخه فرعی رازیانه  اجزاي عملکرد ،عملکرد تجزیه واریانس–4جدول 

  کنترل علف هرز
Table 4- Analysis of variance of weed control treatments effect on yield, yield components and number of branches of fennel 

(reduction percentage compared to weed-free treatment)     

  منابع تغییرات
Source of  
Variations  

  
درجهآزاد

  ي
df  

  )MS(میانگین مربعات

  دانه عملکرد
Grain yield 

  شاخه فرعیتعداد 
Number of 
branches  

  در بوتهچترتعداد 
Number  of 

umbrella in plant 

  در چترچترکتعداد 
Number of umblet 

in umbrella  
  بلوك

Block  2 456.09 310.41 251.05 233.77 
  )پندیمتالین هايدز( Aفاکتور 

rates of pendimethal in  3 4141.54** 454.52** 1001.22** 1574.68** 

  )کنترل تکمیلی( Bفاکتور 
supplemental control  2 5481.78** 1351.19** 4687.64** 2669.63** 

  اثر متقابل
A×B 

6 377.11** 21.72ns 77.13ns 122.72ns 

  خطا
Error  22 39.75 27.79 212.59 89.13 

  )درصد(ضریب تغییرات 
Cv %  

- 10.08 25.23 32.29 21.85 
nsداردرسطحاحتمالپنجویکدرصدبهترتیبمعنی ** و * ودارعدم تفاوت معنی  

ns: non-significant and * and ** are significant at 5 and 1% probability level, respectively. 
  

در ) 2شـکل (دانه رازیانـه   مقایسه میانگین درصد کاهش عملکرد
ربرد دهـد کـه در شـرایط عـدم کـا     تیمارهاي اعمال شده نشـان مـی  

درصـد بـوده در    62/97میزان کاهش عملکرد دانـه رازیانـه   کش علف
گرم ماده موثره در هکتـار پنـدیمتالین نیـز بـا      1320شرایطی که دز 
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درصدي در عملکرد تاثیر قابل قبولی در جلـوگیري از   03/72کاهش 
کـاهش عملکـرد    )7( کامپیگلیا و همکاران .افت عملکرد نداشته است

با اضافه  .درصد گزارش نمود 91هاي هرز تداخل با علفرازیانه را در 
کش عملکرد دانه رازیانه وجین دستی به تیمارهاي علف بارنمودن یک

اي افـزایش  نسبت به شرایط بدون استفاده از وجین بطور قابل توجـه 
 53/86کـش، کـاهش عملکـرد بـه     بطوریکه در دز صفر علف. یافت
کـه کـاهش   ) 9( یمـا و همکـاران  این نتایج بـا نتـایج د  . رسید درصد
اند در تضاد  درصد گزارش نموده 9توده را در نوعی رازیانه فقط زیست
  .است

گرم ماده موثره پندیمتالین به عالوه وجین با کـاهش  1320تیمار
درصدي در عملکرد بهترین تیمار اعمالی بوده است و با تیمار  02/13

 53/21کـه کـاهش    نپندیمتالین به عالوه وجی ماده موثره گرم 990
. درصدي در عملکرد داشت از نظر آماري در یک گـروه قـرار گرفـت   

کش با مالچ نیز از نظر آماري نسـبت بـه   تیمارهاي دیگر تلفیق علف
 ،داري را نشان دادنداختالف معنی کشتیمارهاي استفاده تنها از علف

 بـه . ولی با این همه مانع از کاهش قابل تحمل در عملکرد نگردیدند

گرم در هکتار پندیمتالین به عالوه مالچ تنها  1320عنوان مثال تیمار 
  . درصد نسبت به شاهد بود 57/42داراي کاهش عملکردي به میزان 

بـا افـزایش دز    ،کش بـه همـراه وجـین نیـز    تلفیق علف تیماردر 
 53/21و  02/13کش کاهش عملکرد روند نزولی گرفـت و بـه    علف

. گرم ماده موثره در هکتار رسـید  990و  1320درصد به ترتیب در دز 
این نتایج حاکی از کارایی باالتر کنتـرل تلفیقـی نسـبت بـه کـاربرد      

با این حال اگر در گیاه رازیانه به دز توصیه . کش به تنهایی است علف
کاهش  شودبار وجین اکتفا و یک) در سایر گیاهان(کش شده این علف

جهـت بهبـود   . خواهـد شـد   مشاهدهعملکرد دانه در درصدي  02/13
ها نیـز سـود   توان از سایر روشمی ،این گیاهدر هاي هرز کنترل علف

ها با مـالچ پالسـتیکی و کنتـرل    بطور مثال پوشاندن روي ردیف .برد
فلـورالین  یی نظیـر تر یهـا کـش ها بـا علـف  هرز داخل جوي هايعلف
 اسـتفاده از  در تحقیقـی . تـري داشـته باشـد   تواند نتیجـه مناسـب   می

هاي هرز را در رازیانه کنترل نماید درصد علف 93دهی توانست  آفتاب
درصدي عملکرد در مقایسه با عدم استفاده  91که نتیجه آن افزایش 

  ).7( دهی بود از آفتاب
  

  
هاي با حروف مشابه بر مبناي میانگین. اثر متقابل دزهاي مختلف پندیمتالین با سطوح مختلف کنترل تکمیلی بر درصد کاهش عملکرد دانه رازیانه -2شکل

  . داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDآزمون 
Figure 2- The interaction effect of the various doses of pendimethal in with different levels of supplemental control on 

reduction percentage of fennel seed yield. Means with common letters are not significantly different based on LSD test (α=0.05). 
 

  رازیانه اجزاي عملکرد و تعداد شاخه فرعی
تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که بین تیمارهـاي  

و  در بوتـه  هاي هرز از نظر درصـد کـاهش چتـر   مختلف کنترل علف
درصد کاهش نسبت (، هاي فرعیدرصد کاهش شاخه در چتر و چترك

البتـه اثـر   . داري وجود دارداختالف معنی) به شاهد عاري از علف هرز
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هاي تکمیلی در مورد صفات مذکور لکش و کنترمتقابل دزهاي علف
  ).4جدول ( دار نشدمعنی

شاخه فرعـی، در  و ) در چتر و چترك در بوته چتر( اجزاي عملکرد
داري را نشان دادند پاسخ به دزهاي مختلف پندیمتالین اختالف معنی

کاهش درصد تعداد  ،کش پندیمتالینبا افزایش در دز علف .)5 جدول(
 1320به طوري که در دز  کمتر شدی گرفت و روند نزول در بوته چتر

 در بوتـه  بیشـترین تعـداد چتـر    ،گرم ماده موثره در هکتار پندیمتالین
گرم ماده موثره در هکتـار پنـدیمتالین اخـتالف     660دز . مشاهده شد

 660نیـز دز   در چتر در مورد چترك. داري را با شاهد نشان ندادمعنی
داري ین با تیمار شاهد اختالف معنیگرم ماده موثره در هکتار پندیمتال

 گرم ماده موثره در هکتار با کمترین درصد کاهش 1320نداشت و دز 

در تعداد چتـرك بهتـرین    نسبت به شاهد عاري از علف هرز، )2/13(
 1320کمترین درصد کاهش تعداد شاخه فرعـی هـم در دز   .تیمار بود

گرم  990ز با دز همچنین این د ،گرم ماده موثره در هکتار مشاهده شد
  .ماده موثره در هکتار در یک گروه آماري قرار گرفتند

-بار وجین هر دو تاثیر معنیتیمارهاي کنترل تکمیلی مالچ و یک
داشـتند و درصـد کـاهش     و تعداد شاخه فرعی داري براجزاي عملکرد

و شاخه فرعی را کاهش دادنـد و در  درچتر ، چترك در بوته تعداد چتر
، بهترین اثر مربوط به وجین بود و مالچ مورد مطالعهبین هر سه صفت 

به عنوان نمونه وجین دستی و مالچ به ترتیب  .بعد از وجین قرار گرفت
 درصد کاهش در تعداد چترك مـوثر واقـع شـدند    14/21و  16/10با 
  .)6جدول (

  
  اجزاي عملکرد و تعداد شاخه فرعی رازیانهبر ) در سطوح مختلف کنترل تکمیلی(مقایسه میانگین تاثیر دزهاي مختلف پندیمتالین   - 5جدول 

Table 5- Mean comparison of the effect of different rates of pendimethal in (at different levels of supplemental control)on 
yield components and number of Accessories branches of fennel. 

کشدز علف  
)گرم ماده موثره در هکتار(  

Herbicide rate 
(g a.i. ha-1) 

نسبت به شاهد عاري از علف هرز درصد کاهش  
reduction percentage compared to weed-free treatment 

در چتر چتركتعداد   
Number of umblet in umbrella 

در بوته چترتعداد   
Number  of umbrella in plant 

شاخه فرعیتعداد   
Number of branches 

0 29.13a 57.6a 59.59a 

660 24.1a 49.12ab 48.15b 

990 17.12b 40.77bc 34.18c 

1320 13.2b 33.15c 30.94c 

  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDهاي با حروف مشابه بر مبناي آزمون میانگین
Means with common letters are not significantly different based on LSD test (α=0.05). 

  
  رازیانهاجزاي عملکرد و تعداد شاخه فرعی بر ) در سطوح مختلف دزهاي پندیمتالین(تیمارهاي کنترل تکمیلیمقایسه میانگین تاثیر   - 6جدول 

Table 6- Mean comparison of the effect of supplemental treatment (at different levels of rates of pendimethalin)on yield 
components and number of Accessories branches of fennel. 

 تیمار
Treatment 

نسبت به شاهد عاري از علف هرز درصد کاهش  
reduction percentage compared to weed-free treatment 

در چتر چتركتعداد   
Number of umblet in umbrella 

در بوته چترتعداد   
Number  of umbrella in plant 

شاخه فرعیتعداد   
Number of branches 

 بدون کنترل تکمیلی
Without supplemental control 

31.38a 64.06a 57.15a 

 مالچ
Mulch 

21.14b 46.80b  
45.02b 

 وجین دستی
Hand weeding 

10.16c 24.63c 27.48c 

  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDهاي با حروف مشابه بر مبناي آزمون میانگین
Means with common letters are not significantly different based on LSD test (α=0.05). 

 
  نتیجه گیري کلی 

کشت گسترده گیاهان دارویی نظیر سایرگیاهان در مزارع ناگزیر 
بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که . ها استکشاز کاربرد علف

گـرم مـاده مـوثره در     1320(کش پندیمتالین در دز توصیه شده علف
هاي هـرز رازیانـه نـدارد و بایـد     لفتاثیر مطلوبی بر کنترل ع) هکتار

بـا ایـن   . دزهاي باالتر از دز توصیه شده در این زمینه آزمایش گـردد 
وجود با توجه به مسائل زیست محیطی توصیه دزهاي باال منطقی به 

بار از طرف دیگر کاربرد دز توصیه شده در تلفیق با یک. رسدنظر نمی
 02/13در این شرایط ( وجین نیز نتوانست از کاهش عملکرد اقتصادي

در نتیجـه پیشـنهاد   ،جلوگیري نمایـد ) درصد کاهش عملکرد دیده شد
هاي مـدیریت  هاي با کارایی باالتر و یا سایر روشکششود علفمی
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هاي هرز علف هرز در این گیاه آزموده شود تا ضمن بهبود کنترل علف
با همچنین  .رویه مواد شیمیایی در محیط جلوگیري شوداز کاربرد بی

-هرز باریـک  هايتوده علفتوجه به تاثیر کم مالچ در کاهش زیست

رسد مقادیر مالچ به کار رفته هاي هرز به نظر میبرگ و مجموع علف
نتوانسته پوشش یکنواخت و مناسبی براي جلوگیري از نفوذ نور فراهم 

  .گیاهی بدین منظور استفاده شود يکند و باید مقادیر بیشتري از بقایا
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