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Introduction
Integrated weed control in medicinal plants is one of the most important components of sustainable
production. The dill seed production could be affected mainly by weed interference because of low competitive
ability of this medicinal plant against weeds. So, this study was conducted in order to evaluate the effect of
different doses of trifluralin in integration with non-chemical weed control options including living mulch, straw
mulch and one time hand weeding on weeds, yield components, grain and essential oil production of dill.

Material and Methods
The study was conducted in Research Field of Agriculture-Jahad in Khoda Afarin County in East Azarbaijan
Iran in 2019 as factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. The
first factor was application of different rates of trifluralin at four levels including 0, 480, 720 and 960 g ai ha -1 of
trifluralin herbicide and the second factor was different levels of non-chemical weed control consisted of
planting the living mulch of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), planting the living mulch of bitter vetch
(Vicia ervilla L.), application of wheat straw mulch, one time hand weeding 50 days after emergence of dill and
control (without non-chemical weed control). Also the weed-free treatment during whole growth season was
considered in the experiment.

Results and Discussion
The results indicated that the interaction effect of herbicide dose × non-chemical weed control method was
significant (p ≤ 0.01) on weed density and biomass. At all non-chemical control levels, increasing the trifluralin
dose reduced the weed density and the lowest weed density (2.33 Plant m-2) was observed in one time hand
weeding and straw mulch treatments. The weed density at all non-chemical control levels decreased compared
with that in without non-chemical control. Increasing the trifluralin dose decreased the weed biomass at all nonchemical control levels, and the lowest weed biomass was observed in one time hand weeding treatment + 960 g
ai ha-1 of trifluralin (78 g m-2) that caused 86% reduction in weed biomass compared with control treatment. At
all non-chemical control levels, the weed biomass decreased compared with that in without non-chemical
control. Comparison of weed biomass among the different mulch treatments indicated that except in control (0 g
ai ha-1 of trifluralin), the weed biomasses were not significantly different under all herbicide doses. The effect of
non-chemical control level was significant on plant height, number of umbels per plant and 1000-grain weight of
dill. The means comparison indicated that among the non-chemical weed control treatments the greatest plant
height (97 cm), number of umbels per plant (31.8) and 1000-grain weight (192.8 g) were obtained in wheat straw
mulch application. Also increasing the herbicide dose, improved the number of umbels per plant and 1000-grain
weight of dill as the highest values were observed in 960 g ai ha-1 of trifluralin. The interaction effect of
herbicide dose × non-chemical weed control method was significant on grain number per plant and grain yield of
dill. At all non-chemical control levels, the grain number per plant enhanced by increasing the trifluralin dose.
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Comparing the non-chemical control treatment showed that the highest grain number per plant was observed in
straw mulch application treatment and other non-chemical weed control treatments were not significantly
different. The all non-chemical weed control treatments increased the grain number per plant compared with that
in control treatment. By increasing the trifluralin dose under all non-chemical control treatments the grain yield
of dill enhanced. Also the grain yield increased significantly at all non-chemical control treatments compared
with those in without non-chemical control and the greatest grain yield of dill was observed in straw mulch
application treatment + 960 g ai ha-1 of trifluralin (9842 kg ha-1) that indicated 6% reduction compared with
weed free treatment. Also the grain yield in this treatment increased by 89.7% compared with that in without
control and 0 g ai ha-1 of trifluralin (weed-infested treatment). The grain yield of dill in one time hand weeding
treatment was higher than those in fenugreek and bitter vetch living mulch treatments. Also in living mulch
treatments there were no significant difference between dill grain yield of 480 and 720 g ai ha -1 of trifluralin. The
effects of herbicide dose and non-chemical weed control treatment were significant on essential oil content and
yield of dill. The essential oil content and yield increased by increasing the herbicide dose and the highest
essential oil content (1.46%) and yield (110.34 kg ha-1) were observed in 960 g ai ha-1 of trifluralin. The essential
oil content and yield incresead at all non-chemical control treatments compared with that in without control
treatment. The highest essential oil content (1.38%) was obtained in straw mulch treatment that was not
significantly different with that in one time hand weeding (1.35%) treatment. The highest essential oil yield
(100.6 kg ha-1) was obtained in straw mulc treatment that was not significantly different with that in one time
hand weeding (96.43 kg ha-1).

Conclusion
The all non-chemical weed control treatments decreased the weed density and biomass but the hand weeding
and straw mulch treatments showed higher efficacy in weed biomass reduction compared with living mulch
treatments (fenugreek and bitter vetch). The grain and essential oil production of dill in straw mulch and one
time hand weeding treatments were greater than those in fenugreek and bitter vetch living mulch treatments.
Therefore, the straw mulch and one time hand weeding could be recommended in integration with reduced doses
of trfluralin for sustainable weed management of dill.
Keywords: Biomass, Essential oil, Hand weeding, Integrated weed control, Grain number per plant
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اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد
شوید ()Anethum graveolens L.
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تاریخ دریافت0022/20/02 :
تاریخ پذیرش0022/00/20 :

چکیده
به منظور بررسی اثر دزهای کاهش یافته علفکش تریفلورالین در تلفیق با مالچ زنده و کلش بر علفهای هرز ،عملکرد دانه و اسانس شوید آزمایشی
به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین استان آذربایجان شرریی
(ایران) در سال  8931اجرا شد .فاکتور اول شامل کاربرد مقادیر مختلف علف کش تریفلورالین در چهار سطح شامل دز صفر 024 ،014،و  364گرم مراده
موثره در هکتار علفکش و فاکتور دوم سطوح مختلف کنترل غیرشیمیایی علفهای هرز شامل کاشت مالچ زنده شنبلیله ،مالچ زنده گاودانه و کاربرد مالچ
کاه و کلش گندم ،یک بار وجین دستی و تیمار عدم کنترل علفهرز بود .نتایج نشان داد ،کمترین مقدار تراکم علفهرز در تیمار یک بار وجین دستی برا
دز  364گرم ماده موثره علفکش در هکتار و تیمار مالچ کلش گندم با دز  364گرم ماده موثره علفکش (هر دو به میزان 2/99بوته در متر مربع) مشاهده
شد که باعث کاهش آلودگی به میزان  %36نسبت به تیمار عدم کنترل شد .همچنین کمترین زیست توده علفهرز در تیمار یک بار وجین دستی با 364
گرم ماده موثره علفکش تریفلورالین (به میزان  01/8گرم در متر مربع) بدست آمد که نسبت به تیمار عدم کنترل  %16کراهش را نشران داد .براتترین
عملکرد دانه در تیمار مالچ کلش گندم با مصرف  364گرم ماده موثره علفکش (به مقدار  3102کیلوگرم در هکتار) حاصل شد که نسبت به تیمار شراهد
عاری از علفهرز  %6کاهش نشان داد .همچنین بیشترین عملکرد اسانس شوید در تیمار مالچ کلش گندم (  844/6کیلوگرم در هکتار) بدست آمرد کره
تفاوت معنیداری با تیمار یک بار وجین دستی ( 36/0کیلوگرم در هکتار) نداشت .به طور کلی استفاده از مالچ کلش و یک بار وجین دستی در تلفیرق برا
مقادیر کاهش یافته تریفلورالین ،میتواند در مدیریت پایدار علفهای هرز شوید توصیه شود.
واژههای کلیدی :اسانس ،تعداد دانه در بوته ،زیست توده ،کنترل تلفیقی علف هرز ،وجین دستی

مقدمه

1

تمایرل بره تولیررد گیاهران دارویرری و معطرر و تقاضررا بررای ایررن
محصوتت به خصوص در شرایط اکولوژیکی در جهان رو به افرزایش
است ( .)Carrubba et al., 2002شروید یرا شربت گیراهی علفری و
یکساله است که مصرارف مختلفری در صرنایع دارویری و غراایی دارد
( .)Mozaffarian, 2006جنس  Anethumدر ایران دارای یک گونه
 2 ،8و  -9به ترتیب دانش آموخته کارشناسری ارشرد اگروتکنولروژی گررایش علروم
علفهای هرز و استادان گروه اکوفیزیولوژی گیاهی ،دانشرکده کشراورزی ،دانشرااه
تبریز
)Email: r_amini@tabrizu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2022.73561.1060

زراعی است که دراغلب نقاط جهان کاشته میشرودgraveolens ( .
 ) Anethum L.با نام فارسی شوید یا شبت گیاهی علفی و یکسراله

اسررت کرره مصررارف مختلفرری درصررنایع دارویرری و غرراایی دارد
( .) Rassam et al., 2006, Mozaffarian, 2006از دانههای شوید
به عنوان کاهنده چربی به خصوص تری گلسیرید خون ،پیشرایری و
درمان آترواسکلروز و کولیکهای صفراوی استفاده میشود ( Rahimi
 .)et al., 2015یکی از عوامل اصلی کاهش رشرد و عملکررد شروید،
علفهای هرز میباشند که به دلیل سرعت رشرد کرم و تروان ریابرت
پایین شوید با علفهای هرز در مراحل اولیه رشرد مریتوانرد عملکررد
دانرره و اسررانس و کیفیررت محصررول را تحررت ترراثیر یرررار دهررد
( .)Omidbaigi, 2007همچنین در کشاورزی پایدار تالش مریشرود
که در تولیرد گیاهران دارویری اسرانسدار مثرل شروید کمترر از مرواد
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شیمیایی مثل علفکشها استفاده شده و تمایل بیشرتر بره اسرتفاده از
روشهای غیرشیمیایی مثل انروا مرالچ وجرود دارد ( Amini et al.,
 .)2020aاز طرف دیار با توجه به گسترش مقاومت علفهای هرز به
علفکشها و اثرات مخرب زیست محیطری ناشری از مصررف آنهرا،
توسعه راهکارهای اکولوژیک ،کاهش وابستای سیستمهای زراعی بره
علفکش ها ،اسرتفاده از دز کراهش یافتره علرفکرشهرا بره عنروان
گزینه های کم هزینه برای کنترل علرفهرای هررز درجهرت کراهش
مصرف علفکشها ،از اولویتهای کشاورزی پایدار است ( Amini et
 .)al., 2020aاستفاده از دزهای کاهش یافتره علرفکرشهرا ،باعرث
کاهش آلودگی و عدم تخریب محیط زیست و همچنین افزایش سرود
خالص کشراورزان شرده اسرت (, Nazarko et al., Kudsk, 2008
 .)2005برررای کنترررل بهتررر علررفهررای هرررز در کنررار اسررتفاده از
علف کشها ،روش های غیرشریمیایی مثرل تغییرر تروان ریرابتی گیراه
زراعی در برابرر علرفهرای هررز ( )Amini and Yousefi, 2014و
) ،)Amini et al., 2013کاربرد انوا مرالچ ()Amini et al., 2020a
و روشهای مکانیکی ( )Caseley et al., 1993در جهت کراهش دز
مصرفی علفکشها موثر میباشند.
تریفلورالین ،نخستین و پر مصرف ترین علفکش از خرانواده دی
نیتروآنیلینها و یکی از مهمترین علفکشهرای انتخرابی در گیاهران
زراعی است .اگر چه تریفلورالین بطور عمده برای کنتررل علرفهرای
هرز در پنبه و سویا استفاده میشود ،اما امرروزه در بریش از  04گونره
زراعی مورد مصرف میباشد ( .)Monaco, 2002تریفلورالین به طرور
گستردهای به صرورت پریشرویشری بررای کنتررل علرفهرای هررز
باریرکبرر ( )Zimdahl, 2018و پهرن برر ( Behgam et al.,
 )2019در گیاهان زراعی دولپهای به کار مریرود .همچنرین ،کرارایی
تریفلررورالین در کنترررل علررفهررای هرررز گیرراه دارویرری آنیسررون
( )Pimpinella anisum L.نیز تایید شده و این گیاه حتی به دزهای
باتتر از مقدار توصیه شده این علفکش نیز تحمل مناسبی نشان داده
اسرت ( .) Yousefi et al., 2012در بادرشربو ( Dracocephalum
 )moldavica L.کاربرد تریفلورالین برا دز  364گررم مراده مروثره در
هکتار به همراه مالچ کلش بیشترین کاهش زیست توده علرف هررز و
عملکررد اسرانس را داشرت ( .)Amini et al., 2020aدر زیرره سربز
( )Cuminum cyminum L.و بابونررره آلمرررانی ( Matricaria
 )chamomilla L.کاربرد تریفلورالین با دز  024گرم مراده مروثره در
هکتررار بیشررترین عملکرررد اسررانس را برره دنبررال داشررت (Ahmadi-
 .), Faridi, 2020 Kakavandi et al., 2022تیمار کراربرد دز 014
گرم ماده موثره در هکتار تریفلورالین در گاوزبران اروپرایی ( Borago
 )officinalis L.بیشترین عملکرد اسرانس را داشرت ( Sarencheh,
.)2018
استفاده از مالچ کلش یک روش غیرشیمیایی در کنترل علفهرای

هرز و هم سو با اهداف کشاورزی پایدار است که می تواند به تنهرایی
و یا در تلفیق با دزهای کاهش یافته علفکش در مدیریت علرف هررز
اسرتفاده شرود ( .)Amini et al., 2020aپوشراندن سرطح خراک بره
طوری که مانع از رسیدن نور به آن شود سبب جلوگیری از جوانهزنری
باور و رویش گیاهچههای علفهرز میشود .مالچ کاه و کلرش گنردم
در خاک میتواند بانک بار علفهرای هررز درخراک را کراهش دهرد
( .)Gibson et al., 2011در مطالعه کنترل تلفیقی علفهای هررز در
گاوزبان اروپایی استفاده از علفکرشهرای تریفلرورالین و پنردیمتالین
منجر به کاهش زیست توده علفهای هرز شد و استفاده از دز کاهش
یافته تریفلرورالین ( 014گررم مراده مروثره در هکترار) ل مرالچ کلرش
بیشترین کاهش زیست توده علف هرز و عملکرد اسرانس گاوزبران را
داشت ( .)Sarencheh, 2018بیشترین عملکرد اسانس زیرره سربز در
تیمار کاربرد تریفلورالین با دز توصیه شده ( 364گررم مراده مروثره در
هکتار) ل مالچ کلش مشراهده شرد ( Ahmadi-Kakavandi et al.,
 .)2022تلفیق کاربرد علفکش تریفلرورالین برا  07درصرد دز توصریه
شده ( 024گرم ماده موثره در هکتار) با مالچ کلش و یرک برار وجرین
دستی باعث افزایش عملکرد اسانس بابونه آلمانی در مقایسه با تیمرار
علفکش به تنهایی شد .همچنین کاربرد تیمار وجریندسرتی در گیراه
دارویی نعنا فلفلری ( )Mentha piperita L.باعرث کراهش زیسرت
ترروده علررف هرررز و افررزایش عملکرررد اسررانس گردیررد ( Gity and
.)Raoofy, 2017
مالچهای زنده ،گیاهان زراعری پوششری هسرتند کره بره صرورت
مخلوط یا در تناوب با گیاهان زراعری یکسراله یرا چنرد سراله کشرت
میشوند ( .)Behgam et al., 2019مالچهای زنده ،بره دلیرل ریابرت
کمتر نسبت به علفهرز با گیاه زراعی و همچنین اثر کنترلی برر روی
علفهرز ،موجب افزایش عملکرد گیاه زراعی میشوند ( Hiltbrunner
 .)et al. 2007با کاربرد مالچ زنده گندم ( )Triticum aestivum L.و
مالچ کلش گندم در ترکیب با دز کاهش یافته پیریدیت ،زیسرت تروده
علفهرز در نخود ( )Cicer arietinum L.کاهش یافت و عملکرد دانه
در دزهای  024و  364گرم ماده مروثره در هکترار (دز توصریه شرده)،
تفاوت معنیداری برا هرم نداشرتند ( .)Nosrati et al., 2017کشرت
مالچ زنده گاودانه ( )Vicia ervilia L.در تلفیرق برا دزهرای کراهش
یافته تریفلورالین باعث کاهش زیستتوده علفهرز و افزایش عملکرد
دانره لوبیرا ( )Phaseolus vulgaris L.گردیرد ( Behgam et al.,
 .)2018همچنین کاربرد شنبلیله ))Trigonella foenum – graecum L.
به عنروان مرالچ زنرده در گشرنیز ( )Coriandrum sativum L.بررای
کنترل علف هرز نشان داد که شنبلیله میتواند زیستتوده علف هرز را
کاهش دهد ولی برای کنترل یابل یبول علفهررز در کرل دوره رشرد
بایرد از روشهررای تکمیلرری مثررل کراربرد علررفکررش اسررتفاده نمررود
(.)Pouryousef et al., 2015
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با توجه به اهمیت کنترل علفهای هرز در شوید و همچنین لزوم
استفاده از روشهای کنترل غیرشریمیای سرازگار برا محریط زیسرت،
میتوان از مالچهای زنده و کلش و همچنین تلفیرق آنهرا برا دزهرای
کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقری علرفهرای هررز شروید و
کاهش اثرات منفی علف کشها در اکوسیستم زراعری اسرتفاده نمرود.
بنابراین هدف از تحقیرق حاضرر ،بررسری اثرر دزهرای کراهشیافتره
تریفلورالین در تلفیق با روشهای کنترل غیرشریمیایی شرامل کراربرد
مالچ کلش ،مالچهای زنده و وجین دستی بر کنترل علفهرای هررز و
عملکرد شوید میباشد.
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مواد و روشها
آزمررایش در سررال 8931در مزرعرره تحقیقرراتی جهرراد کشرراورزی
شهرستان خداآفرین استان آذربایجان شریی برا مختصرات جغرافیرایی
 06درجه و  00دییقه طرول شرریی و  91درجره و  79دییقره عرر
شمالی اجرا شد .ایلیم منطقه معتدل گرم محسوب میشرود .میراناین
نزوتت سالیانه در دراز مدت  914میلیلیتر گزارش شده اسرت .آنرالیز
خاک مزرعه یبل از آزمایش در جدول  8ارائه شده است.

جدول  -1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه محل آزمایش
Table 1- The physiochemical characteristics of the soil of the experimental field

رس

سیلت

شن

بافت خاک

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

کربن آلی

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

K
mg/kg

P
mg/kg

N
)(%

Organic carbon
)(%

pH

14

38

48

لوم
Loam

76.5

41.4

0.26

2.66

7.91

آزمایش به صورت فاکتوریرل برر پایره طررح بلروکهرای کامرل
تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .عامل اول شامل کاربرد علرفکرش
تریفلورالین در دزهای صفر 024 ، 014 ،و  364گررم مراده مروثره در
هکتار (دز توصیه شده  2لیتر در هکترار تررفالن برا فرموتسریون 01
 )EC%و عامل دوم روشهای کنتررل غیرشریمیایی علرفهرایهررز،
شامل کاربرد مالچکلشگندم بره مقردار  7ترن در هکترار ،مرالچ زنرده
شررنبلیله ) )Trigonella foenum – graecum L.و گاودانرره ( Vicia
 ،)ervilla L.وجین دستی یک نوبرت  74روز بعرد از کاشرت و تیمرار
عدم کنترل غیرشیمیایی علف هرز بود .عالوه بر این یک تیمار شراهد
بدون علفهرز در تمام فصل رشد در آزمایش در نظر گرفته شد.
تیمار علفکش توسط سمپاش پشتی تنرسدار شرارژی برا نرازل
شرهای که در فشار  284کیلوپاسرکال برا حجرم  274لیترر در هکترار
کالیبره شده بود ،صرورت گرفرت .بعرد از سمپاشری بالفاصرله توسرط
شنکش ،حدود  0سانتیمتر خاک سطحی هر کرت کامالً مخلوط شد
تا علفکش با تمامی ذرات خاک اختالط پیدا کنرد .بعرد از گاشرت 2
روز از تیمار علف کش ،در تاریخ 24اردیبهشت ماه باور شوید با عمرق
کاشت  2تا 9سانتیمتری به صورت دستی کشت گردیرد .بره منظرور
جلوگیری از آلودگیهای یارچی ،براور یبرل از کاشرت برا یرار کرش
بنومیل به نسبت  2در هزار ضدعفونی شدند .مساحت هر کرت  87متر
مربع در نظر گرفته شدکه هر کرت شامل  6ردیف با  7متر طرول و 9
متر عر بود .فاصله بین ردیفهای کشت  74سانتیمتر ،فاصله بین
بوتهها روی ردیف  87سانتیمتر ،عمق کاشت  8/7سانتیمتر و در هر
کپه تعداد  0تا  6بار کاشته شد .یبل از کاشت یک نوبت آبیاری انجام
شد و کاشت باور در خاک مرطوب صورت گرفرت (هیررم کراری) ترا

واکنش خاک

هدایت الکتریکی
EC
dS.m-1

1.48

جوانهزنی بهتر و یکنواختتر انجام شود .بعد از کاشت تیمار مالچ کلش
گندم به میزان  7تن در هکتار اعمال گردید .تیمار مالچ زنرده شرنبلیله
با تراکم کشت  04بوته در متر مربع ،مرالچ زنرده گاودانره برا متوسرط
تراکم کشت  64بوته در متر مربع در بین ردیفها کشت شدند .تیمرار
وجیندستی علفهای هرز یک نوبت 74،روز بعد از کاشرت شروید بره
صورت دستی انجام شرد .همچنرین در تیمارهرای بردون علرف هررز
بصورت مکرر و تا پایان فصل رشد وجیندستی صرورت گرفرت ترا در
طول مدت آزمایش عاری از علفهرز بمانند.
نمونهبرداری علفهای هرز مزرعه در زمران  74درصرد گلردهی
شوید به وسیله کادر  8مترمربعی و بره صرورت تصرادفی انجرام شرد.
علفهای هرز داخل کادر پس از کف بر شدن بره آزمایشرااه منتقرل
شد ،گونههای علف هرز شناسایی و پس از شمارش ،تراکم آنهرا ثبرت
شد .جهت اندازهگیری زیستتوده در واحد سطح ،بوتههای علفهرز به
دستااه آون در دمای  07درجه سرانتیگرراد منتقرل شرد .پرس از 01
ساعت زیست توده علفهای هرز نیز با ترازوی با دیرت  4/48تروزین
شد .از جمله صفات دیار اندازهگیری شده برای علفهای هرز درصرد
فراوانی گونههای علف هرز بود .درصرد فراوانری گونرههرای مختلرف
علفهای هرز از معادله زیر محاسبه شد (:)Amini et al., 2020a
FK=Yi/n*100

 Fkدرصد فراوانی گونه مورد نظر Yi ،تعداد کرتهای کره گونره
مورد نظر در آن وجود دارد و  nتعداد کل کرتها میباشد.
برداشت شوید با استفاه از کادر ( 8متر مربرع) در کررتهرا انجرام
شده و ده بوته از هر کرت انتخاب شده و صفات ارتفرا بوتره ،تعرداد
چتر در بوته ،تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه اندازهگیری شردند .در
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نهایت عملکرد دانه شوید در واحد یک متر مربع انردازهگیرری و ثبرت
شد.
برای استخراج اسانس از دانه شوید از دستااه اسانسگیر (کلونجر)
استفاده شد .بدین ترتیب مقدار  844گرم از دانره شروید از هرر واحرد
آزمایشی جهت اسانس گیری آسیاب شده ،سپس نمونهها در بالنهرای
دو لیتری ریخته شدند و در حدود دو سوم بالنها با آب مقطر پر شدند.
عمل اسانسگیری با حرارت دادن در دمای  274درجه سانتیگراد بره
مدت  2/7ساعت ادامه یافت و در نهایرت اسرانس خرالص جمرعآوری
گردید .درصد و عملکرد اسانس زیره با رابطههای زیر محاسربه شردند
(:)Amini et al., 2020a

درصد اسرانس × عملکررد برار (کیلروگرم در هکترار) = عملکررد
اسانس

تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نررمافرزار  MSTATCانجرام
شد و مقایسه میاناین آنها توسط آزمون دانکرن در سرطح احتمرال 7
درصد انجام گرفت .برای رسم نمودارها از نرمافزار  EXCELاسرتفاده
شد.

نتایج و بحث
ترکیب و فراوانی علفهای هرز

گونههای شناسایی شده در مزرعه و درصد فراوانی آنها در جردول
 2ارائه شده است .گونههای علف هررز از  6تیرره گیراهی و شرامل 1
گونه بود .بیشترین فراوانی مربوط به گونههای اویارسالم زرد ،تربچره
وحشی ،ییاق و کمترین فراوانی به گونههای پنجه مرغی و دم روباهی
سبز متعلق بود.

جدول  -2اسامی علمی ،نام عمومی ،نام تیره و فراوانی گونههای شناسایی شده در مزرعه آزمایشی
Table 2 - Scientific name, common name, family and frequency of weed species identified in the experimental field
نام فارسی
نام علمی
نام خانواده
فراوانی ()%
ردیف
Persian name
Scientific name
Family name
)Frequency (%
100

Cyperaceae

Cyperus esculanthus L.

98

Brassicaceae

Raphanus raphanistrum L.

97

Poaceae

Sorghum halepens L.

91

Asteraceae

Silybum marianum L.

90

Portulacaceae

Portulaca oleracea L.

87

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

76

Poaceae

Setaria viridis L.

45

Poaceae

Cynodon dactylon L.

تراکم علفهای هرز

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )9نشان میدهد که اثرر متقابرل دز
علفکش در روشهای غیر شیمیایی کنترل علفهایهررز برر ترراکم
علفهایهرز در سرطح احتمرال یرک درصرد معنریدار برود .مقایسره
میرراناینهررا (شررکل  )8نشرران م ریدهررد در ب رین تیمارهررای کنترررل
غیرشیمیایی ،تیمار یک بار وجیندستی و مالچ کلش گندم برا دز 364
گرم ماده موثره تریفلورالین کمترین تراکم علرفهرای هررز را داشرت
( 2/99بوته در متر مربع) .هر دو تیمار ذکر شده نسبت به تیمار شراهد
آلوده باعث  %36کاهش تراکم علف هرز شدند .در همه سطوح کنترل

اویارسالم زرد
Yellow nutsedge

تربچه وحشی
Wild radish

ییاق
Johnsongrass

کنار شیردار
Milk thistle

خرفه
Common purslane

پیچک صحرایی
Field bindweed

دم روباهی سبز

1
2
3
4
5
6
7

Green foxtail

پنجه مرغی
Bermuda grass

8

غیرشیمیایی با افزایش دز علفکش ،تراکم علفهرای هررز بره طرور
معنیدار کاهش یافت ولی میزان ایرن کراهش در تیمارهرای کنترلری
مختلف ،متفاوت بود .بیشترین تفاوت بین دزهای علفکرش در تیمرار
عدم کنترل مشاهد شد که تفاوت بین مقدار دزهای صفر 014 ,و 024
گرم ماده موثره در هکتار معنیدار بود .تحقیقات یبلی نیرز نشران داده
است که مالچ کلش ،جوانهزنی بار و سبز شدن گیاهچههای علف هرز
را کاهش داد که دلیل آن جلوگیری از رسیدن نور و همچنرین ایجراد
مانع فیزیکی برای خروج گیاهچه اسرت ( .)Amini et al., 2020bدر
ارزیابی کنترل تلفیقی علفهای هرز بادرشبو گزارش شد که استفاده از

عباس زاده و همکاران ،اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید...

مالچ کلش به تنهایی و در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلرورالین و
پندیمتالین ،باعث کاهش معنیدار تراکم علفهرز در واحد سرطح شرد
( .)Amini et al., 2020aبه طور کلی تیمارهای مالچ زنده شنبلیله و
گاودانه از نظر تراکم علفهررز اخرتالف معنریداری براهم نداشرتند و
باعث کاهش تراکم علف هرز در مقایسه با تیمار عردم کنتررل شردند.
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استفاده از مالچ زنده گاودانه در ترکیب با دزهای مختلرف علرفکرش
ایمازاتاپیر باعث کاهش معنی دار در ترراکم علرفهرای هررز لوبیرا در
مقایسه با تیمار کاربرد علفکش بره تنهرایی شرد ( Behgam et al.,
.)2018

شکل  -1اثر متقابل دز علفکش تریفلورالین در کنترل غیرشیمیایی علفهای هرز بر تراکم علفهای هرز در زمان برداشت شوید
(حروف متفاوت بیانار اختالف معنیدار در آزمون دانکن در سطح احتمال  %7میباشد)
Figure 1- Interaction effect of trifluralin dose × non-chemical weed control on weed density at dill harvesting time

)(Different letters indicate a significant difference in Duncan test at 5% probability level

زیستتوده علف هرز

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )9نشان داد که اثر متقابل دز علرف
کش در کنترل غیرشیمیایی بر زیستتوده علرفهرای هررز در سرطح
احتمال  %8معنیدار بود .مقایسه میاناینهرا (شرکل  )2نشران داد در
بین تیمارهای کنترل غیرشیمیایی ،تیمار عدم کنترل بیشترین زیست-
توده علف هرز را به خود اختصاص داد ( 773/2گرم در مترر مربرع) و
همه تیمارهای کنترل غیرشیمیایی باعث کاهش معنیدار زیستتروده
علف هررز نسربت بره ایرن تیمرار شردند .در برین تیمارهرای کنتررل
غیرشیمیایی ،تیمرار یرک برار وجرین دسرتیل  364گررم مراده مروثره
تریفلورالین در هکتار کمترین زیستتوده علفهرز را داشت که باعرث
کاهش  16درصدی زیست توده علف هرز در مقایسه برا تیمرار شراهد
آلوده شد .کاربرد مالچ کلش گندم به تنهرایی و در تلفیرق برا دزهرای
کاهش یافته تریفلرورالین باعرث کراهش زیسرت تروده علرفهررز در

بادرشبو شد ( .)Ebrahimi et al., 2019کاربرد مالچ کلرش و کشرت
مالچ زنده گاودانه در تلفیق با دزهای کراهش یافتره ایمازاتراپیر باعرث
کاهش زیست توده علف های هرز لوبیرا در مقایسره برا تیمرار کراربرد
علفکش به تنهایی شد ( .)Behgam et al., 2018همچنین در همه
سطوح کنترل غیر شیمیایی ،با افزایش مقدار دز علفکش ،زیست توده
علفهای کاهش یافت و در تیمارهای کاربرد مالچ کلش و مالچ زنرده
گاودانه و شنبلیله ،زیست توده علفهرز در دزهرای  014و  024گررم
ماده موثره تریفلرورالین در هکترار ،اخرتالف معنری داری نداشرتند .در
کاربرد مالچ کلش گندم در تلفیق با دزهای کاهش یافتره تریفلرورالین
در زیره سبز مشاهده شد که اختالف معنیداری بین زیست توده علف
هرز بین دزهای  014و  024گرم مراده مروثره تریفلرورالین در هکترار
وجود نداشت (.)Ahmadi-Kakavandi et al., 2022
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شکل  -2اثر متقابل دز علفکش تریفلورالین و تیمارهای کنترل غیرشیمیایی بر زیست توده علف های هرز در زمان برداشت شوید
(حروف متفاوت بیانار اختالف معنیدار در آزمون دانکن در سطح احتمال  %7میباشد)
Figure 2- Interaction effect of trifluralin dose × non-chemical weed control on weed biomass at dill harvesting time

)(Different letters indicate a significant difference in Duncan test at 5% probability level
جدول  -3تجزیه واریانس صفات علفهای هرز و شوید تحت تأثیر دز علفکش تریفلورالین و کنترل غیرشیمیایی علف هرز
Table 3- Analysis of variance for weeds and dill traits affected by trifluralin dose and non-chemical weed control
 Mean squaresمیاناین مربعات
تعداد چتر در

زیست توده علف

تراکم علف

هرز
Weed
biomass

هرز
Weed
density

ازادی
d.f

*36.87

2
3
4

تعداد دانه در بوته
Grains number
plant -1

بوته
Number
of umbel
plant -1

ارتفاع بوته
Plant
height

*9.05

*73.35

0.517 ns

* 1473.71

**161.64

**112.13

**65.83

**21603.02

**67.92

**236.14

**72.73

**3335.27

**128885.24

**87.56

*9.02

13.19ns

40.85ns

**27566.98

**74.22

7.07

14.46

43.17

1037.97

33.33

10.47

9.55

7.62

11.27

10.43

درجه

12
38
--

منابع تغییر
S.O.V
بلوک
Block
دز علفکش
)Herbicide dose (HD
کنترل غیرشیمیایی
)Non-chemical control (NCC
HD × NCC
خطا
Error
ضریب اطمینان
Coefficient of variation

* ،nsو** به ترتیب به مفهوم غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  7و  8درصد میباشد.
ns, * and **: non -significant and significant at P ≤ 0.05 and P ≤ 0.01, respectively.

ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )9نشان میدهد کره اثرر اصرلی دز
علف کش و کنترل غیرشیمیایی بر ارتفا بوتره در سرطح احتمرال %8
معنیدار بود .اثر متقابل دز علفکش در کنترل غیرشیمیایی علفهرای
هرز بر ارتفا بوته شوید معنیدار نبود .مقایسه میاناینهرا (جردول )0
نشان می دهد ،ارتفرا بوتره در همره ی سرطوح کراربرد تریفلرورالین،

افزایش معنی داری در مقایسه با تیمار عدم کنترل نشران داد .در برین
تیمارهای کنترل غیرشیمیایی ،تیمار کلشگندم بیشترین ارتفرا بوتره
( 30/0سانتیمتر) را داشت که نسربت بره تیمرار عردم کنتررل باعرث
افزایش  06درصردی در ارتفرا بوتره شروید شرد .ارتفرا بوتره برین
تیمارهای یک بار وجیندستی و مالچ زنده شنبلیه ،اختالف معنیداری
نداشررت .تلفیررق مررالچ کلررش گنرردم بررا دزهررای مختلررف علررفکررش
تریفلورالین باعث افزایش معنی دار ارتفا بوته زیره سبز در مقایسه برا

عباس زاده و همکاران ،اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید...

تیمارهای کاربرد علفکرش گردیرد (
 .)2022کاربرد تلفیقی مالچ کلش گندم برا دز  014گررم مراده مروثره
تریفلورالین در هکترار و دز توصریه شرده پنردیمتالین باعرث افرزایش
معنیدار ارتفا بوته بادرشبو در مقایسه با تیمارهای کاربرد علرفکرش
به تنهایی شد ( .)Ebrahimi et al., 2019استفاده از دزهای مختلرف
علف کش تریفلورالین در تلفیق با مرالچ کلرش گنردم باعرث افرزایش
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معنیدار ارتفا بوته بابونه آلمانی در مقایسه برا تیمارهرای علرفکرش
بدون مالچ گردید ( .)Faridi, 2020استفاده از مالچ کلش گندم عالوه
بر کاهش تراکم و زیست توده علف هررز مری توانرد باعرث افرزایش
ذخیره رطوبت خاک و بهبود صفات رشدی گیاه زراعی شود
(.) Duppong et al., 2004 ,Amini et al., 2020a

Ahmadi-Kakavandi et al.,

جدول  -4مقایسات میانگین صفات شوید تحت تاثیر دز علفکش تریفلورالین و کنترل غیرشیمیایی علف هرز
Table 4- The mean comparisons of dill traits affected by trifluralin dose and non-chemical weed control
ارتفا بوته
درصد اسانس ()%
عملکرد اسانس (کیلوگرم
تعداد چتر در بوته
وزن هزار دانه (گرم)
Essential
oil
(سانتیمتر)
در هکتار)
Number
1000-grain
)content (%
of umbel
Plant height
Essential
oil yield
)weight (g
plant-1
)(cm
)(kg ha-1
0
72.9 b
20.6 b
141.6 d
0.98c
13.92c
a
a
c
b
b
480
75.1
26.2
158.8
1.14
75.08
دز تریفلورالین (گرم ماده
720
76.6 a
26.7 a
176.7 b
1.22ab
84.12b
موثره در هکتار)
Trifluralin dose (g
960
77.8 a
28.0 a
197.1 a
1.46a
110.34a
)ai ha-1
10.65c

0.93c

146.6 d

19.6 c

52.6 d

100.6a

1.38a

192.8 a

31.8 a

97.4 a

72.05b

1.10b

170.6 b

24.1 b

81.7 b

74.60b

1.25b

160.9 cd

24.5 b

67.8 c

96.43a

1.35a

171.8 b

26.8 b

78.6 b

عدم کنترل
No control
مالچ کلش
Straw mulch
مالچ زنده شنبلیله
Fenugreek living
mulch
مالچ زنده ماشک
Vetch living
mulch
وجین دستی
Hand weeding

کنترل غیرشیمیایی
Non-chemical
control

برای هر دو عامل ،حروف متفاوت در هر ستون ،بیانار اختالف معنیداری در سطح احتمال  7درصد می باشد.
For both factors, different letters in each column indicate significant difference at p ≤ 0.05.

تعداد چتر در بوته

نتایج تجزیره واریرانس (جردول  )9نشران داد کره اثرر اصرلی دز
علفکش و اثر اصلی کنترل غیرشریمیایی برر تعرداد چترر در بوتره در
سطح احتمال  %8معنیدار بود ولی اثر متقابل دز علفکش در کنتررل
غیرشیمیایی علفهای هرز بر تعداد چتر در بوته شوید معنریدار نبرود.
مقایسه میاناینها (جدول  )0نشران داد کره همره تیمارهرای کنتررل
غیرشیمیایی باعث افزایش معنیدار این صفت در مقایسه با تیمار عدم
کنترل شدند .در بین تیمارهای کنترل غیرشیمیایی ،تیمار مرالچ کلرش
گندم بیشترین تعداد چتر در بوته ( )98/1را داشرت کره برا تیمارهرای
کنترلرری دیاررر اخررتالف معنرریداری داشررت .تع رداد چتررر در بوترره در
تیمارهای کنترل غیرشیمیایی یک بار وجیندستی ،مالچ زنده شنبلیه و
مالچ زنده گاو دانه اختالف معنیداری باهم نداشرتند .مقایسره سرطوح
مختلف کاربرد علفکش نشان داد که همرهی سرطوح دز علرفکرش

باعث افزایش معنی دار تعداد چتر در بوتره در مقایسره برا تیمرار عردم
کنترل شدند و تفاوت معنیداری بین دزهرای  024 ،014و  364گررم
ماده موثره تریفلورالین در هکتار مشاهده نشرد .کراربرد تلفیقری مرالچ
کلش گندم با دز توصیه شده ( 364گررم مراده مروثره تریفلرورالین در
هکتار) باعث افزایش معنی دار تعداد چتر در بوته زیره سبز در مقایسره
بررا تیمررار کرراربرد دز توصرریه شررده تریفلررورالین برره تنهررایی گردیررد
( .)Ahmadi-Kakavandi et al., 2022همچنرین اسرتفاده از مرالچ
کلش گندم در ترکیب با دزهای  74و  % 844توصیه شده تریفلورالین
باعث افزایش معنی دار تعداد گل در بوته گاوزبان اروپایی در مقایسه با
تیمارهای کاربرد علفکش به تنهایی شد (.)Sarencheh, 2018
تعداد دانه در بوته

نتایج تجزیه واریرانس (جردول  )9نشران داد کره اثرر متقابرل دز
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علفکش در کنترل غیرشیمیایی علف هرز بر تعداد بار در بوته شروید
در سطح احتمال  7درصد معنیدار شد .مقایسه میاناینهرا (شرکل )9
نشان داد کره همره تیمارهرای کنتررل غیرشریمیایی ،باعرث افرزایش
معنی دار تعداد دانه در بوته شوید در مقایسه با تیمار عدم کنترل شدند.
در بین تیمارهای کنترل غیرشریمیایی ،بیشرترین تعرداد دانره در بوتره
( 02794دانه در بوته) در تیمار مالچ کلرش ل  364گررم مراده مروثره
تریفلورالین در هکتار مشاهده شد .تیمار مالچ کلش گنردم ل 364گررم
ماده موثره تریفلورالین در هکتار با تیمار مالچ کلش گندم ل 364گررم
ماده موثره تریفلورالین در هکتار از نظر تعرداد دانره در بوتره اخرتالف
معنریداری برراهم نداشرتند .در تیمررار کرراربرد  364گررم مرراده مرروثره
تریفلررورالین در هکتررار ،اسررتفاده از مررالچ کلررش باعررث افررزایش 807
درصدی در تعداد دانه در بوته شوید نسبت به تیمار کاربرد علرفکرش
به تنهایی شد .همچنین در تیمار بدون علفکش ،کراربرد مرالچ کلرش
باعث افزایش  00درصدی این صفت در مقایسه با تیمار عردم کنتررل
شد .کاربرد علفکش تریفلورالین با دز توصیه شده در تلفیرق برا مرالچ
کلشی و پالستیکی باعث افزایش تعرداد دانره در بوتره زیرره سربز در
مقایسرره بررا تیمررار کرراربرد تریفلررورالین برره تنهررایی شررد (Ahmadi-
 .)Kakavandi et al., 2022همچنررین اسررتفاده از روشهررای
غیرشیمیایی شامل مالچ کلشی ،مالچ زنده گاودانره و یرک برار وجرین

دستی در ترکیب با دزهای مختلف علفکش باعث افرزایش معنریدار
در تعداد دانه در بوتره لوبیرا در مقایسره برا تیمرار بردون کنتررل شرد
( .)Behgam et al., 2019در همه سطوح کنترل غیرشیمیایی به غیر
از مالچ زنده شنبلیله ،با افزایش دز علفکش ،تعداد دانه در بوته شروید
افزایش یافت و تفاوت معنی داری در این صفت بین دزهرای مختلرف
علفکش ،مشاهده نشد.
وزن هزاردانه

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )7نشان میدهد که اثر متقابرل دز
علفکش در کنترل غیرشیمیایی علفهای هرز بر وزن هزار دانه شوید
معنیدار نبود ولی اثرات اصلی دز علفکش و کنترل غیرشریمیایی برر
وزن هزار دانه در سطح احتمال  %8معنی دار بود .مقایسه میراناینهرا
(جدول  )0نشان داد که تیمار مرالچ کلرش گنردم باعرث افرزایش 29
درصدی در وزن هزار دانه شوید در مقایسه با تیمار بدون کنترل شرد.
همچنین کاربرد تریفلورالین با دز  364گرم ماده موثره در هکتار باعث
افزایش وزن هزار دانه به میزان  21درصد در مقایسه برا تیمرار بردون
کاربرد علفکش (دز صفر) گردید .تیمارهای مالچ زنده شرنبلیله و یرک
بار وجین دستی اختالف معنیداری از نظر این صفت با هم نداشتند.

شکل  -3اثر متقابل دز علفکش تریفلورالین در کنترل غیرشیمیایی علفهای هرز بر تعداد دانه در بوته شوید
(حروف متفاوت بیانار اختالف معنیدار در آزمون دانکن در سطح احتمال  %7میباشد)
Figure 3- Interaction effect of trifluralin dose × non-chemical weed control on grains number per plant of dill

)(Different letters indicate a significant difference in Duncan test at 5% probability level

عباس زاده و همکاران ،اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید...
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه و اسانس شوید تحت تأثیر دز علفکش تریفلورالین و کنترل غیرشیمیایی علفهرز
Table 5- Analysis of variance for grain and essential oil yield traits of dill affected by trifluralin dose and non-chemical weed
control
 Mean squaresمیانگین مربعات

عملکرد اسانس

درصد اسانس

Essential oil
yield

Essential oil
content

Grain yield

1.04 ns

0.01 ns

80.81 ns

** 1.96

** 0.22

**282.95

**

**3.28

**0.17

**1285.24

**

0.44 ns

0.05 ns

**381.24

ns

0.50

0.06

192.08

9.78

8.22

11.52

عملکرد دانه

وزن هزار دانه

درجه آزادی

منابع تغییر
S.O.V

بلوک

1000-grain
weight

d.f

0.02 ns

2

21.17

3

Block

دز علفکش
)Herbicide dose (HD

کنترل غیرشیمیایی

4.41

4

0.03

12

)Non-chemical control (NCC
HD × NCC

38

خطا

0.06
9.61

Error
-

ضریب اطمینان
Coefficient of variation

* ،nsو** به ترتیب به مفهوم غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  7و  8درصد میباشد.
ns, * and **: non -significant and significant at P ≤ 0.05 and P ≤ 0.01, respectively.

تلفیق مالچ کلش گندم و مالچ پالستیکی با علفکش تریفلرورالین
در دزهای مختلف تراثیر معنریداری برر وزن هزاردانره زیرره سربز در
مقایسه با تیمار کاربرد تریفلرورالین نداشرت ( Ahmadi-Kakavandi
 .)et al., 2022درصورتی که کاربرد مالچ کلشی ،مالچ زنده گاودانره و
یک بار وجین دستی در تلفیق با دزهرای مختلرف علرفکرش باعرث
افزایش معنیدار در وزن صددانه لوبیا در مقایسه با تیمار علفکش (به
تنهایی) گردید ( .)Behgam et al., 2019افزایش دز علرفکرش بره
طور معنیداری باعث افزایش وزن هزاردانه شوید شد بره طروری کره
بیشترین وزن هزاردانه ( 830/8گرم) در تیمار کاربرد دز  364گرم ماده
موثره تریفلورالین در هکتار مشاهده شد (جدول  .)0در زیره سربز نیرز
افزایش دز علفکش تریفلورالین از  74به  %844مقدار توصیه شده آن
باعث افزایش معنیدار وزن هزاردانه شد ( Ahmadi-Kakavandi et
.)al., 2022
عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )7نشران داد کره اثررات اصرلی دز
علف کش و کنترل غیرشیمیایی و اثر متقابل دز علفکرش در کنتررل
غیرشیمیایی علفهرز بر عملکرد دانره شروید در سرطح احتمرال یرک
درصد معنیدار بود .مقایسه میاناینها (شکل 0س) نشان داد که همه
تیمارهای کنترل غیرشیمیایی باعث افزایش معنی دار عملکرد دانره در
مقایسه با تیمار بدون کنترل شدند .بیشرترین عملکررد دانره در تیمرار
مالچ کلش گندم ل  364گرم ماده موثره تریفلورالین در هکترار (3102
کیلوگرم در هکتار) مشاهده گردید که نسبت به تیمار شراهد عراری از
علف هرز ( 84092کیلوگرم در هکتار) تنها  %6افت عملکرد نشان داد.

همچنین عملکرد دانه در این تیمار نسبت به تیمار عردم کنتررل و دز
صفر علفکش (شاهد آلروده) %13/0 ،افرزایش یافرت .عملکررد دانره
شوید در تیمارهای کراربرد مالسرچ زنرده گاودانره و شرنبلیله کمترر از
تیمارهای مالچ کلش و یک بار وجین دستی بود .کاهش عملکرد دانره
شوید در تیمارهای مالچ زنده گاودانه و شنبلیله را می توان به توانرایی
کمتر این تیمارهرا در کراهش زیسرت تروده علرف هررز (شرکل  )2و
همچنین ریابرت آنهرا برا گیراه شروید نسربت داد ( Behgam et al.,
 .)2019همچنین تیمار یک بار وجین دستی به علت کراهش زیسرت
توده علف هرز باعرث افرزایش عملکررد دانره شروید شرده اسرت .در
تحقیقررات یبلرری بررر روی رازیانرره ().Foeniculum vulgare Mill
مشاهده شد که تلفیرق یرک برار وجرین دسرتی برا دزهرای مختلرف
تریفلورالین و پندیمتالین باعث افزایش عملکرد دانه در این گیراه شرد
( .) ,Rahimi et al., 2015 Amini et al., 2020bتیمار مالچ کلش
گندم هر چند در مقایسه با تیمار یک بار وجین دستی بیومس علفهرز
بیشتری دارد ولی احتمات به دلیل افزایش ذخیره رطوبتی خاک باعرث
افزایش رشد و عملکرد دانه شوید گردید .استفاده از تیمارهای مرالچی
باعث کاهش تلفات رطوبتی شده و افزایش کارایی انتقال مجدد مرواد
فتوسنتزی سایه به گل را در پی داشته و در نهایت به افزایش عملکرد
محصول کمرک مریکنرد ( .)Farokhbakht et al., 2010همچنرین
کاربرد مالچ کلش و پالستیکی در تلفیق با دزهای مختلف علرفکرش
تریفلورالین باعث افزایش عملکررد دانره زیرره سربز شرد (Ahmadi-
 .)Kakavandi et al., 2022همچنین گزارش شده است که کراربرد
مالچ کلش گندم در تلفیق با دز  % 74توصیه شده تریفلرورالین باعرث
افزایش عملکرد دانه گلگاوزبان اروپایی در مقایسه با تیمار علفکرش
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شده است ( .)Sarencheh, 2018در تحقیقات یبلری نیرز بخشری از
افزایش عملکرد گیاه زراعی در تیمار کاربرد مرالچ کلرش بره افرزایش
ذخیره رطوبتی خاک نسبت داده شده است (, Amini et al., 2020a
 .)Behgam et al., 2018در پژوهشی در کنترل علف هرز زیره سربز
نیز مشاهده شد که در تیمارهرای کراربرد مرالچ کلشری و پالسرتیکی
عملکرد دانه در سطوح  844و  07درصد دز توصریه شرده علرفکرش
تریفلررورالین تفرراوت معنرریداری بررا هررم نداشررتند ( Ahmadi-
 .)Kakavandi et al., 2022مقادیر میاناین زیست توده مرالچهرای

زنده در دزهای مختلف علفکش نشان میدهرد کره میراناین زیسرت
توده مالچ زنده شنبلیله ( 066/8گرم در متر مربرع) بیشرتر از میراناین
زیست توده مالچ زنده گاودانه ( 089/1گرم در متر مربع) می باشد کره
میتواند دتلت بر توان بیشتر شنبلیله در سررکوب علرفهرای هررز و
افزایش عملکرد دانه شوید در مقایسه با مالچ زنده گاودانه باشد (شکل
 .)0هر چند که نتایج مربوط به زیست توده علفهرز (شکل  )8نشران
داد که مالچهای زنده شنبلیله و گاودانه از این نظر تفراوت معنریداری
باهم نداشتند.

شکل  -4اثر متقابل دز علفکش تریفلورالین در کنترل غیرشیمیایی علفهای هرز بر عملکرد دانه شوید
(حروف متفاوت بیانار اختالف معنیدار در آزمون دانکن در سطح احتمال  %7میباشد)
Figure 4- Interaction effect of trifluralin dose × non-chemical weed control on grain yield of dill

)(Different letters indicate significant difference in Duncan test at 5% probability level

درصد اسانس

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )7نشان داد که اثر اصرلی دز علرف
کش و کنترل غیرشیمیایی در سطح احتمرال یرک درصرد برر درصرد
اسانس شروید معنریدار برود و اثرر متقابرل دز علرفکرش در کنتررل
غیرشیمیایی علفهرز بر این صفت معنیدار نبود .مقایسه میراناینهرا
(جدول  )0نشان داد که بیشترین درصد اسرانس ( )% 8/06در دز 364
گرم ماده موثره تریفلورالین در هکتار حاصل شد که تفاوت معنیداری
با درصد اسانس در دز  024گررم مراده مروثره تریفلرورالین در هکترار
نداشت .کاربرد دزهای  024 ،014و  364گرم ماده موثره تربفلرورالین
در هکتار بهترتیب باعث افزایش  27 ،86و  03درصدی درصد اسانس
نسبت به تیمار بدون کاربرد علفکش (دز صفر) شد .در صورتی که در
زیره سبز و بادرشبو افزایش دز کاربرد تریفلوررالین ،تاثیر معنیداری بر
درصرد اسرانس نداشرت (, Ahmadi-Kakavandi et al., 2022

 .)Amini et al., 2020aمقایسه تیمارهای کنترل غیرشیمیایی نشان
داد که تیمار مالچکلش گندم بیشترین درصد اسرانس را داشرت (8/91
 )%که با تیمار یک بار وجریندسرتی تفراوت معنریداری از ایرن نظرر
نداشت .تیمارهای کاربرد مالچ کلش و یک بار وجین دستی به ترتیرب
باعث افزایش درصد اسانس به میزان  01و  07درصرد در مقایسره برا
تیمار عدم کنترل شدند .کاربرد تریفلرورالین برا دز توصریه شرده (364
گرم ماده موثره در هکتار) در تلفیق با کاربرد مالچ کلش باعث افزایش
معنیدار ( )% 89در درصد اسانس زیره سبز در مقایسه با تیمار کراربرد
تریفلورالین به تنهرایی شرد (.)Ahmadi Kakavandi et al., 2022
استفاده از تیمارهای غیرشیمیایی یک بار وجین دسرتی و مرالچ کلرش
گندم در تلفیق با دزهای مختلف تریفلرورالین باعرث افرزایش درصرد
اسانس بابونه آلمانی شدند و بیشترین درصد اسانس در تیمار یک برار
وجین دسرتی ل دز توصریه شرده تریفلرورالین حاصرل شرد ( Faridi,

عباس زاده و همکاران ،اثر مالچ زنده و کلش در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید...

 .)2020همچنین بیشترین درصرد اسرانس بادرشربو در تیمرار کراربرد
علفکش تریفلورالین با دز  8244گرم ماده موثره در هکتار حاصل شد
که تفاوت معنی داری با تیمار کاربرد  644گرم ماده مروثره در هکترار
تریفلرورالین و تیمرار عراری از علرف هررز نداشرت ( Amini et al.,
.)2020a
عملکرد اسانس در واحد سطح

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )7نشان داد که اثرات اصلی کنترل
غیرشیمیایی علفهرز و دز علف کش برر عملکررد اسرانس شروید در
واحد سطح در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود .اثرر متقابرل دز
علفکش در کنترل غیرشیمیایی علفهرز بر عملکرد اسرانس معنریدار
نبود .مقایسره میراناین هرا (جردول  )0نشران داد کره همره دزهرای
علفکش باعث افزایش معنیدار در عملکرد اسانس در مقایسه با تیمار
بدون کاربرد علفکش شردند و بیشرترین عملکررد اسرانس (884/90
کیلوگرم در هکتار) در تیمار کاربرد  364گرم ماده موثره تریفلورالین در
هکتار حاصل شد .همچنین عملکرد اسانس شوید در تیمارهای کاربرد
 024و  014گرم ماده موثره تربفلورالین در هکتار ،تفراوت معنریداری
نداشت (جدول  .)0مقایسه میراناین تیمارهرای کنتررل غیرشریمیایی
نشان داد که همه تیمارها باعث افزایش معنیدار عملکررد اسرانس در
مقایسه با تیمار عدم کنترل شدند (به ترتیب افزایش 644 ،706 ،100
و  147درصدی در تیمارهای مالچ کلش ،مالچ زنده شنیلیله ،مالچ زنده
گاودانه و یک بار وجرین دسرتی در مقایسره برا تیمرار عردم کنتررل).
بیشترین عملکرد اسانس ( 844/6کیلوگرم در هکتار) در تیمرار کراربرد
مالچ کلش حاصل شد که تفاوت معنیداری از این نظر با تیمرار یرک
بار وجین دستی ( 36/09کیلوگرم در هکتار) نداشت .همچنین عملکرد
اسانس شوید در تیمارهای مالچ زنده گاو دانره و مرالچ زنرده شرنبلیله
اختالف معنیداری با یکدیار نداشتند .در پژوهش یبلی گرزارش شرد
که عدم کنترل علفهای هرز می تواند عملکرد اسانس بادرشربو را ترا
 %34نسرربت برره تیمررار شرراهد عرراری از علررف هرررز کرراهش دهررد
( .)Forouzin and Nour-Abadi, 201همچنرین افرزایش ترراکم و
آلودگی علفهای هرز باعث تخلیه عناصر غراایی از خراک و کراهش
میزان رشد در گیاه دارویی نعنا فلفلی شد که در نهایت سبب کاهش
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عملکرد اسانس در این گیاه شد ( .)Gity and Raoofy, 2017تلفیق
کاربرد مرالچ کلرش گنردم برا دزهرای توصریه شرده و کراهش یافتره
تریفلررورالین باعررث افررزایش معنرریدار عملکرررد اسررانس زیررره سرربز
( )Ahmadi-Kakavandi et al., 2022و عملکرررد دانرره کنجررد
( )Hosseingolizadeh et al., 2022( )Sesamum indicum L.در
مقایسه با تیمارهای کاربرد علفکش شد .در بابونه آلمانی تیمرار یرک
بار وجین دستی در ترکیب برا دزهرای مختلرف تریفلرورالین عملکررد
اسانس بیشتری در مقایسه با تیمارهای ترکیب مرالچ کلرش گنردم برا
علفکش تریفلورالین داشت ( .)Faridi, 2020در بادرشبو نیرز تلفیرق
کاربرد دز توصیه شده تریفلورالین با مالچ کلش گنردم باعرث افرزایش
 89درصرردی در عملکرررد اسررانس بادرشرربو شررد ( Amini et al.,
.)2020a

نتیجهگیری
نتایج نشان داد همه تیمارهای کنترل غیرشیمیایی باعرث کراهش
زیستتوده علفهای هرز در مقایسه با تیمار عدم کنتررل شردند ولری
تیمارهای یک بار وجین دستی و مالچ کلش گندم کارایی بیشرتری در
کاهش زیستتوده علفهرز در مقایسه با تیمارهای مالچ زنده گاودانره
و شنبلیله داشتند .کمترین زیست توده علفهرز در تیمار یک بار وجین
دستی مشاهده شد ولی عملکرد دانه شوید در تیمار مالچ کلرش گنردم
بیشتر از عملکرد دانه آن در تیمار یک بار وجین دستی برود کره ایرن
افزایش عملکرد را میتوان به افزایش ذخیره رطوبتی خاک در حضرور
مالچ کلش نسبت داد .همچنین عملکرد اسانس شروید در تیمرار مرالچ
کلش گندم و یک بار وجین دستی بیشتر از عملکرد آن در تیمارهرای
مالچ زنده شنبلیله و گاودانه بود .به طور کلی به منظور مدیریت پایردار
علفهای هرز شوید میتوان از مالچ کلش گندم و یک بار وجیندستی
در تلفیق با دزهای کاهش یافته تریفلورالین اسرتفاده نمرود .همچنرین
اگر افت عملکرد تا حدودی برای کشاورز یابل پایرش باشد مریتروان
از مالچهای زنده گاودانه و شنبلیله نیز در تلفیق با دزهای کاهش یافته
تریفلورالین در کنترل علفهای هرز شوید استفاده نمود.
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