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  چکیده
مایشـی  )، آز.Cuminum cyminum Lبر اجزاي عملکرد، عملکرد کمی و کیفی زیره سبز (هاي هرز علفهاي مدیریت منظور بررسی اثر روشهب

تیمار و سه تکـرار   نههاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك 1391-92در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 
 یلهو شـنبل ) .Lathyrus sp(، خلـر  ).Vicia villosa L( ايماشـک گـل خوشـه   اجرا شد. تیمارها شامل شخم در شب، بستر کاذب، سه گیاه پوششـی  

)Trigonella foenum-graecum L.(بقایــاي گیــاهی ســیر ، )Allium sativum L.( آفتــابگردان ،)Helianthus annuus L. (و جــو 
)Hordeum vulgare L.( بدون کنترل) ورزي تیمار شخم در شب با استفاده از نور ماه انجـام شـد. بـراي    ) بودند. عملیات خاكهاي هرزعلف و شاهد

هاي هرز با شخم سطحی در نیمه اول اسفند ماه حذف شدند. در نیمه دوم اسفند مـاه گیاهـان   ب، پس از تهیه بستر کاشت و آبیاري، علفتیمار بستر کاذ
تن در هکتار بقایاي گیاهی به خاك افزوده شـد. گیاهـان پوششـی بـه صـورت       5/2سازي زمین، پس از عملیات آماده. پوششی به خاك برگردانیده شدند

گیري شده شامل ارتفـاع، اجـزاي   ها آبیاري شدند و سپس کاشت زیره سبز انجام شد. صفات اندازهنیمه اول آبان ماه کاشته و سپس کلیه کرت متراکم در
عملکرد، عملکرد بیولوژیکی و دانه، محتوي و عملکرد اسانس زیره سبز بودنـد. نتـایج نشـان داد کـه خصوصـیات رشـدي، اجـزاي عملکـرد و عملکـرد          

. بیشـترین  )≥01/0p(هـاي هـرز قـرار گرفـت     هاي مدیریت غیرشـیمیایی علـف  داري تحت تأثیر روشکی، دانه و اسانس زیره سبز به طور معنیبیولوژی
-گرم بر متر 6/28و  4/72 ترتیببهاي و کمترین میزان خوشهمربع براي تیمار ماشک گلگرم بر متر 1/103و  7/220 ترتیببهعملکرد بیولوژیکی و دانه 

. بـاالترین عملکـرد   بهبـود یافـت  درصـد   100این صفات در تمام تیمارهاي مدیریتی در مقایسه با شاهد بـیش از   میانگینمربع براي شاهد مشاهده شد. 
اهـان  دست آمـد. کاشـت گی  هبراي شاهد ب) مربعگرم در متر 6/0(اي و کمترین میزان براي گیاه پوششی ماشک گل خوشه) مربعگرم در متر 8/2(اسانس 

 باعث افزایش آماس سلولی شده کـه خاك محتوي رطوبتی بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و  از طریق سطح خاك در بقایاي گیاهیکاربرد پوششی و 
 گردید. افزایش عملکرد زیره سبزو  بهبود رشد و تولید ماده فتوسنتزي موجب  این موضوع

  
 هرز، گیاه پوششی شب، کنترل نوري علف بقایاي گیاهی، دگرآسیبی، شخم درهاي کلیدي: واژه
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) یکـی از گیاهـان دارویـی    .Cuminum cyminum Lزیره سبز (
ساله از خانواده چتریان است. رشد و اسـتقرار اولیـه ایـن گیـاه در     یک
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). Omid Beygi, 1997باشــد (مراحــل ابتــدایی رشــد آهســته مــی
زیره سبز و توسعه سیستم هاي هوایی جا که حجم اندامهمچنین از آن

باشد، این گیاه قدرت رقابتی پایینی در مقابله اي آن نسبتاً کم میریشه
از کاشـت  اگرچـه هـدف   ). Kafi et al., 2002هاي هرز دارد (با علف

بایسـتی  باشـد، ولـی   دستیابی به عملکرد مطلـوب مـی  گیاهان دارویی 
کولـوژیکی و  گیـري از مـدیریت ا  شـرایط بهـره   هـا در تولید این گونه

  ). Liebman, 2002شود (انجام غیرشیمیایی 



  923    ... ه سبزهاي رشدي و عملکرد زیرهاي هرز بر ویژگیهاي غیرشیمیایی مدیریت علفاثر روش

دلیل عوارض زیست محیطی گسترده ناشـی  ه، بهاي اخیردر سال
از کاربرد سموم شیمیایی، تولیـد اکولوژیـک گیاهـان دارویـی جایگـاه      

). زیمـدال  Liebman, 2002اي را به خود اختصاص داده اسـت ( ویژه
)Zimdahl, 1980 هـاي گیـاهی طـی    بیشتر گونه) اظهار نمود اگرچه

-هاي هرز را تحمـل مـی  وجود علف ،چند هفته پس از ظهور گیاهچه
یـه نسـبتاً   لهایی که داراي رشـد او منظور بهبود رشد گونهکنند، ولی به
کنتـرل شـوند. نتـایج    هاي هرز علفبایستی در این دوره  ،کند هستند

 ,.Ghorbani et al., 2009; Ghorbani et alمطالعـات ( برخـی  

هـاي  هاي مختلف مدیریت علفکه اثر روش ه است) نشان داد2010
تـوده و تـراکم   و اجزاي عملکرد زیـره سـبز و زیسـت    هرز بر عملکرد

و سبز زیرهکه بیشترین عملکرد طوري-هدار بود، بهاي هرز معنیعلف
روش وجین دستی مشاهده شد. بدین  درهاي هرز کمترین تراکم علف
گیري سـایر راهکارهـاي اکولـوژیکی در راسـتاي     ترتیب، امروزه بکـار 

هاي هرز در مزارع تولید گیاهان دارویی ضروري به نظر مدیریت علف
  رسد.  می

زنـی مـوجی   رویکردي مدیریتی مبتنی بر اصل جوانه 1بستر کاذب
باشد که بـا حـذف اولیـه    هاي هرز پیش از کاشت گیاه اصلی میعلف
 & Bondدنبـال دارد (  هـا را بـه  هـاي هـرز، کـاهش رشـد آن    علف

Lennartsson, 1999) نتایج مطالعه صفدر و همکاران .(Safdar et 

al., 2011   6/28گیـري از ایـن روش، کنتـرل    ) نشـان داد کـه بهـره 
ــود درصــدي علــف ــدم درصــدي عملکــرد  9/4هــاي هــرز و بهب گن

)Triticum aestivum L. (  را به دنبال داشت. وایندرواید و همکـاران
)Van Der Weide et al., 2002   گزارش نمودند که کاشـت گنـدم (

درصـد سـبز    80بر مبناي اجراي بستر کاذب عالوه بر کاهش بیش از 
درصـدي عملکـرد را در مقایسـه بـا      69هاي هرز، افزایش شدن علف

) Lamour & Lotz, 2007بستر معمولی موجب شد. المـور و لـوتز (  
هـاي  درصدي جمعیت گونه 32دریافتند که بستر کاذب باعث کاهش 

بند شد. نامبردگان اظهار داشتند که بسـتر کـاذب   برگ نظیر هفتپهن
توانـد بـه   هاي هرز داشته و میقابلیت خوبی براي کاهش تراکم علف

ولوژیک گیاهان دارویـی  مدیریت اکدر راستاي عنوان راهکاري عملی 
  مدنظر قرار گیرد.

تواند با شکستن دوره خـواب،  هر گونه برهم خوردگی در خاك می
 Cardina etرا موجـب گـردد (   هاي هرزگونهزنی بذر تحریک جوانه

al., 2002منظـور کنتـرل   ورزي بـه این، براي اجراي خاك ). عالوه بر
                                                             
1- False Seed Bed 

جـا کـه   مـود از آن هاي هرز بهتر است به این نکتـه نیـز توجـه ن   علف
ورزي زنی نیاز به نور دارند، خـاك هاي هرز براي جوانهبسیاري از علف

هاي نـوري عامـل محرکـی بـر     با بر هم زدن خاك و دریافت سیگنال
-باشد. شخم در شب و یا کنترل نوري علـف ها میزنی این گونهجوانه

زنـی بـذر   هاي اکولوژیکی براي کاهش جوانهیکی از روش 2هاي هرز
 Hartmannباشد (هاي حساس به نور میویژه گونهههاي هرز بعلف

& Nezadal, 1990   زنـی و تـأخیر در   ). این روش بـا کـاهش جوانـه
)، موجب بهبـود رقابـت گیـاه    Jensen, 1992هاي هرز (استقرار علف

 & Hartmann). هـارتمن و نـزدال (  Jensen, 1995شود (اصلی می

Nezadal, 19905/97ه شخم در تاریکی کـاهش  ) گزارش نمودند ک 
هاي هرز را به دنبال داشت. جیوروزك و جـرارد  درصدي پوشش علف

)Juroszek et al., 2004هاي هـرز در  ) نیز پی بردند که تراکم علف
درصد کاهش یافت. نتایج مطالعه  30-40شرایط اعمال شخم در شب 

 4/28) نیـز کـاهش   Juroszek et al., 2003جیوروزك و همکاران (
هاي هرز را در شرایط اعمال شخم در شب تأییـد  درصدي تراکم علف

  نمود.  
هـاي  از دیگر راهکارهاي اکولوژیکی براي کاهش جمعیـت علـف  

هاي زراعی، کاشت گیاهان پوششی و کـاربرد بقایـاي   نظامهرز در بوم
پوششی خـانواده   ). کاشت گیاهانLal et al., 1991باشد (گیاهی می

دلیل هنیاز به مصرف کودهاي نیتروژنی شده و ببقوالت موجب کاهش 
هاي هرز، کـاهش مصـرف انـواع سـموم     کاهش جمعیت آفات و علف

گیري از گیاهان رو، ترویج بهرهگردند. از اینشیمیایی را نیز موجب می
شـود  پوششی، ارتقاءدهنده پایـداري تولیـد کشـاورزي محسـوب مـی     

)Nagabhushana et al., 2001; Barberi & Mazzoncini, 

2001; Ngouajio & Mennan, 2005 ــی ــی بررس ــا ). برخ ه
)Samarajeewa et al., 2005; Yenish et al., 1995 ( نشان داده

هـاي گیاهـان پوششـی و    است که مواد دگرآسیب آزاد شـده از انـدام  
هـاي  زنی و رشد علـف بقایاي قرار گرفته بر سطح خاك، کاهش جوانه

) Shrestha et al., 2002ا و همکاران (هرز را به دنبال داشت. شرست
اظهار نمودند که گیاهان پوششی توانایی خوبی در کنترل گیاهان هرز 

) گـزارش نمـود کـه    Baldwin, 2006دارند. از طرف دیگر، بلـدوین ( 
دلیـل  کردن بقایاي گیاهی بر سطح خاك بـه گیاهان پوششی و پخش 

رطـوبتی و  بهبود محتوي ماده آلی، کاهش فرسـایش، حفـظ محتـوي    
توانند اثرات مفیدي بر رشد گیاه اصلی داشته باشـند.  کاهش تبخیر می

                                                             
2- Photocontrol of Weeds 
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) اظهـار  Hafman et al., 1993در همین راستا، هافمن و همکـاران ( 
، )Vigna radiata (L.) Wilczek( داشتند که کاشت پوششی مـاش 

هـاي هـرز بـدون افـت     درصدي زیست توده علـف  96موجب کاهش 
 Ghorbaniقربانی و همکـاران ( شد.  ).Zea mays L( عملکرد ذرت

et al., 2017 ( هرز هايعلف مدیریت مختلف هاياثر روشبا بررسی 
 هايوینر علف -وزن خشک و شاخص تنوع شانون تراکم، جمعیت، بر

بیـان داشـتند    (.Spinacia oleraceae L) اسـفناج  مزرعـه  در هـرز 
 را هـرز  هـاي اگرچه مصرف بقایاي گیاهی تراکم و وزن خشک علـف 

به شاهد کاهش داد، ولی این کاهش براي بقایاي جـو بـیش از    نسبت
  .سایر بقایاي گیاهی بود

توانـد کـاهش   جا که کاشت گیاهـان پوششـی مـی   همچنین از آن
 ,Fuji, 2001; Fujiمصرف کودها و سموم شیمیایی را منجر گـردد ( 

تـوان کاشـت ایـن گیاهـان را بـه عنـوان راهکـاري        )، لذا مـی 2003
  منظوره در مزارع تولید گیاهان دارویی مدنظر قرار داد. چند

بدین ترتیب، با توجه با در نظر گرفتن اصول کشاورزي اکولوژیک 
هاي هرز به منظور جلوگیري به عنوان رهیافتی پایدار در مدیریت علف

ها بر عملکرد کمـی و کیفـی زیـره سـبز، ایـن      از تأثیر منفی این گونه
هاي هـرز  علفهاي مختلف مدیریتی ثر روشمطالعه با هدف بررسی ا

بر اجزاي عملکرد، عملکرد دانه و اسانس زیـره سـبز در شـرایط آب و    
  هوایی مشهد اجرا شد.

 
  هامواد و روش

منظور ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد زیره سبز تحـت تـأثیر   هب
، آزمایشـی در  هاي هـرز علف هاي مختلف مدیریت غیرشیمیاییروش

تیمار و سه تکرار در مزرعـه   نههاي کامل تصادفی با لوكقالب طرح ب
 10تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی مشـهد (واقـع در    

شـرقی و عـرض    28º59کیلومتري شرق مشهد بـا طـول جغرافیـایی    
سـال   متـر از سـطح دریـا) در    985شمالی و ارتفاع  15º36جغرافیایی 

ین خصوصــیات منظــور تعیــ انجــام شــد. بــه   1391-92زراعــی 
متـر قبـل از   سـانتی  0-30برداري از عمق فیزیکوشیمیایی خاك نمونه

  ارائه شده است. 1کاشت انجام شد که نتایج آن در جدول 

  
  نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك  - 1جدول 

Table 1- Results of physical and chemical properties of soil 

  هدایت الکتریکی
 متر)زیمنس بر (دسی 

EC (dS.m-1) 

 اسیدیته
pH 

 کربن آلی (%)
Organic carbon 

(%) 

 )گرم بر کیلوگرممیلیمیزان (
Content (mg.kg-1)  بافت 

Texture نیتروژن کل 
Total nitrogen 

 فسفر قابل دسترس
Available P 

 پتاسیم قابل دسترس
Available K 

 لوم-سیلت  300.12  5.78  452  0.21  7.45  1.91
Silty- loam  

  
تیمارها شامل شخم در شـب، بسـتر کـاذب، سـه گیـاه پوششـی       

و ) .Lathyrus sp(، خلـر  ).Vicia villosa L( ايماشک گل خوشـه 
 ، بقایاي گیاهی سـیر ).Trigonella foenum-graecum L( شنبلیله

)Allium sativum L.(  آفتـابگردان ،)Helianthus annuus L. ( و
) هاي هـرز علف هد (بدون کنترلو شا ).Hordeum vulgare L( جو

ورزي بدون روشنایی چراغ عملیات خاكدر تیمار شخم در شب،  بودند.
 ,Hartmann & Nezadal(در شـب  تراکتور و با استفاده از نور مـاه  

براي اجراي تیمار بستر کاذب، پـس از تهیـه بسـتر     ) انجام شد.1990
سـازي زمـین در   در هنگام اجراي عملیات آماده کاشت و انجام آبیاري

در بـا اسـتفاده از کولتیواتـور    هاي هرز با شخم سطحی ، علفآبان ماه
بـذر   طـور کامـل حـذف شـدند.    هب(قبل از کاشت) نیمه اول اسفند ماه 
دو متـر بـا   طول بهصورت متراکم روي چهار ردیف گیاهان پوششی به

ه متر در نیمه اول آبان ماه کاشته شدند. بالفاصل 5/0فاصله بین ردیف 
پس از کاشت گیاهان پوششی عملیات آبیاري براي کلیه تیمارها انجام 

تـن در هکتـار بقایـاي     5/2، سازي زمینملیات آمادههمزمان با عشد. 
-سـانتی  0-30گیاهی به خاك افزوده و سپس با الیه سطحی (عمـق  

صورت متراکم در نیمه دوم همتر) مخلوط شد. کاشت دستی زیره سبز ب
کیلـوگرم در هکتـار انجـام شـد.      20محلی) به میزان  اسفند ماه (توده

طـور کامـل بـه خـاك     ششی نیز قبل از کاشت زیره سبز بهگیاهان پو
  طور کامل مخلوط شدند. متر خاك بهسانتی 0-30و با الیه برگردانیده 

منظور تعیین عملکرد بیولوژیکی و دانه، عملیات برداشت پس از به
اي در آخر خـرداد مـاه   ذف اثرات حاشیهها و چترها با حزرد شدن بوته

اجزاي عملکرد شامل تعداد شاخه جانبی در  ،انجام شد. قبل از برداشت
بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترك در چتر، تعداد دانـه در چتـرك و   
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 50گیري و تعیین شـد. مقـدار   بوته اندازه 10دانه از سطح  1000وزن 
ي اسـانس دانـه بـا    اگیـري محتـو  دازهگرم از بذر هر تیمار انتخاب و ان

 . )Eikani et al., 2007( استفاده از کلونجر انجام شد
 جزیهت ver 13- Minitabافزار هاي آزمایش با استفاده از نرمداده

-MSTATافـزار  ) و نرم≥05/0p( اي دانکنچنددامنهشدند. از آزمون 

C افزار ط نرمها استفاده شد. رسم نمودارها توسجهت مقایسه میانگین
Excel .انجام گرفت 

قابل ذکر است که نتـایج مربـوط بـه تـأثیر تیمارهـاي مـدیریت       
هاي هرز توده و تنوع علفهاي هرز بر تراکم، زیستی علفغیرشیمیای

  اي ارائه شده است.مزرعه زیره سبز در مقاله جداگانه
  

  نتایج و بحث
هاي علفیی هاي مدیریت غیرشیمیاآنالیز واریانس اثر روشنتایج 

 2در جـدول   بر اجزاي عملکرد، عملکرد کمی و کیفی زیـره سـبز  هرز 
  نشان داده شده است.

داري تحـت تـأثیر   سـبز بـه طـور معنـی    ارتفاع ساقه اصـلی زیـره  
) ≥01/0pهاي هرز قرار گرفـت ( تیمارهاي مدیریت غیرشیمیایی علف

) تـر مسـانتی  41(که بیشترین ارتفاع سـاقه اصـلی   طوريه). ب2(جدول 
بـراي  ) مترسانتی 7(براي تیمار گیاه پوششی ماشک و کمترین میزان 

شاهد مشاهده شد. میزان افزایش ارتفاع ساقه اصلی زیره سبز در کلیه 

-درصد بود. با این 100بیش از  در مقایسه با شاهد تیمارهاي مدیریتی
ماشـک  زیره سبز در حضـور گیـاه پوششـی    وجود، ارتفاع ساقه اصلی 

درصد باالتر  16و  7 ترتیببهخلر و شنبلیله یاهان پوششی گنسبت به 
زیـره  ارتفاع ساقه اصلی یشترین تیمارهاي بقایاي گیاهی ب بینبود. در 

این صفت در مقایسـه بـا   جو مشاهده شد که در شرایط کاربرد بقایاي 
تر بـود. اجـراي   یشدرصد ب 89و  17ترتیب قایاي آفتابگردان و سیر بهب

درصدي ارتفاع ساقه اصلی زیـره سـبز    18بهبود شخم در شب موجب 
دکـر و   ). نتـایج مطالعـات  1در مقایسه با بستر کـاذب گردیـد (شـکل    

 ) نیز نشان داده اسـت کـه بقایـاي   Dekker et al., 1994( همکاران
نیتروژن بـاال و نسـبت   داشتن دلیل گیاهان پوششی خانواده بقوالت به

سـرعت تجزیـه   ن به خاك بهروژن، پس از برگرداندپایین کربن به نیت
توانند باعث فراهمی بخشی از تقاضاي شده و با آزادسازي نیتروژن می

رسد نظر میمصرف گردد. بر این اساس، چنین بهگیاه به این عنصر پر
هـاي مختلـف   که علت بهبود نسبی ارتفـاع در شـرایط کاشـت گونـه    

یتـروژن،  پوششی عالوه بر فراهمی نیتروژن تحت تأثیر قابلیت تثبیت ن
هـاي فیزیکوشـیمیایی خـاك،    ها بر ویژگـی به تأثیر متفاوت این گونه

باشد که در نتیجه بـا  تعادل دمایی و بهبود محتوي رطوبتی مربوط می
 زنی و رشد بیشتر، افـزایش ارتفـاع را موجـب شـده اسـت     بهبود جوانه

)Baldwin, 2006; Dekker et al., 1994( .  
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  یت غیرشیمیایی بر ارتفاع ساقه اصلی زیره سبز هاي مدیراثر روش - 1شکل 

Fig. 1- Effect of non-chemical management on stem height of cumin 
 ).≥05/0pباشند (داري میداراي تفاوت معنی دانکنهاي داراي حروف متفاوت، بر اساس آزمون میانگین

Means with different letters have significant difference based on Duncan test (p≤0.05). 
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زنـی  اي بـا جوانـه  رسد که ماشک گل خوشـه نظر میههمچنین ب

توده بیشتري را ها توانسته است زیستا سایر گونهتر در مقایسه بسریع
خاك، عالوه بر کاهش تـراکم  تولید نماید که برگرداندن بقایاي آن به 

بـر بهبـود خصوصـیات     هـاي هـرز، نقـش مـؤثري    توده علفو زیست
شباهنگ و همکـاران  فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاك داشته است. 

)Shabahang et al., 2013      گـزارش نمودنـد کـه مصـرف بقایـاي (
درصـد   100گیاهی و کاشت گیاهان پوششی منجر به بهبـود بـیش از   

) در مقایسه با شاهد شـد؛  .Crocus sativus Lعملکرد گل زعفران (
یمارهـاي  یشـترین درصـد افـزایش وزن گـل در بـین ت     کـه ب طوريهب

اي و بقایاي جو ترتیب به ماشک گل خوشهپوششی و بقایاي گیاهی به
  اختصاص داشت.

هـاي هـرز بـر اجـزاي     اثر تیمارهاي مدیریت غیرشـیمیایی علـف  
ـ 2) بـود (جـدول   ≥01/0pدار (عملکرد زیره سبز معنی کـه  طـوري ه). ب

دانه زیـره   1000، چترك، دانه و وزن بیشترین تعداد شاخه جانبی، چتر
 47مربـع،  چتـر در متـر   25مربع، شاخه جانبی در متر 15 ترتیببهسبز 

گـرم بـراي تیمـار گیـاه      9/4دانـه در چتـر و    10مربـع،  چترك در متر
. همچنـین اجـراي   )3(جدول  اي حاصل شدخوشهگلپوششی ماشک 

را زاي عملکرد اج، هاي هرزکلیه تیمارهاي مدیریت غیرشیمیایی علف
بـین تیمارهـاي   درصد بهبود بخشید.  100، بیش از در مقایسه با شاهد

بـه  اجـزاي عملکـرد    میـانگین  میزان افزایش ترینیشبقایاي گیاهی، ب
بـا تیمارهـاي   بقایاي جو اختصاص داشت. مقایسه تیمارهاي پوششـی  

تحت تأثیر تیمارهاي پوششی، بقایاي گیاهی مؤید این مطلب است که 
، چترك، دانـه  اجزاي عملکرد زیره سبز شامل شاخه جانبی، چتر میزان

 154و  107، 93، 113ترتیـب  طـور میـانگین بـه   دانه به 1000و وزن 
بقایاي گیـاهی مـورد   همین صفات در حضور از میانگین یشتر درصد ب

شـاخه جـانبی،    اداستفاده بوده است. اجراي تیمار شخم در شـب، تعـد  
درصـد در   5و  11، 10ترتیب دانه را به 1000ترك، دانه و وزن چتر، چ

). بنـابراین،  3مقایسه بـا تیمـار بسـتر کـاذب بهبـود بخشـید (جـدول        
هـاي علـف هـرز در شـاهد و     مشخص است که با افزایش تراکم گونه

کمی زیره سبز هاي ناخواسته، عملکرد عدم کنترل و مدیریت این گونه
هاي موجود در داد گونهرسد با افزایش تعنظر میکاهش یافته است. به

هاي هرز نیز افـزایش  اي زیره سبز و علفیک مکان، رقابت بین گونه
جا که زیره سبز گیاهی کوچک بـا حجـم کـانوپی کـم     یابد و از آنمی
هاي ) که قابلیت رقابت اندکی با علفOmid Beygi, 1997باشد (می

حت شدت ت)، خصوصیات رشدي آن بهKafi et al., 2002هرز دارد (
هاي حذف اولیه علف باتیمار بستر کاذب اجراي تأثیر قرار گرفته است. 

از طریـق  هـاي هـرز شـده کـه     زنی علـف از جوانه باعث ممانعتهرز 
هبـود  بهاي هـرز در نتیجـه   توده علفتبع آن زیستکاهش تراکم و به

را موجب شده است. تأثیر مثبت اجراي شخم زیره سبز عملکرد اجزاي 
ــاذب (Jensen, 1995در شــب ( ــار بســتر ک  & Johnson) و تیم

Mullinix, 1995      .بر عملکرد گیاهان نیـز بـه تأییـد رسـیده اسـت (
دلیل مصرف بقایاي گیاهی بر سطح خاك بهکاشت گیاهان پوششی و 

 ,.Campiglia et alحفظ محتوي رطـوبتی محـیط ریزوسـفر گیـاه (    

یـل بهبـود   دلش آماس سلولی شده که در نتیجه بـه ) باعث افزای2010
رشد و تولید ماده فتوسنتزي، سرعت رشد گیاه را افزایش داده که این 
امر در نهایت، افزایش ارتفاع و اجزاي عملکرد را به دنبال داشته است. 

جا که دماي باال طی تابسـتان باعـث افـزایش سـرعت     همچنین از آن
 Larmureگردد (تر شدن دوره گلدهی و پر شدن دانه میرشد و کوتاه

et al., 2005 و با توجه به نقش مثبت کاربرد بقایاي گیاهی و کاشت (
 ,.Hiltbrunner et alگیاهان پوششی بر تعدیل درجه حرارت خاك (

2007; Zotarelli et al., 2009رسد که اعمال این می نظره)، چنین ب
بهبـود  بـر دمـاي خـاك و تعـدیل آن، منجـر بـه      دلیل تأثیر تیمارها به

اسـت. اسـدي و    و اجزاي عملکرد زیره سـبز شـده   خصوصیات رشدي
) گزارش نمودند که با افزایش مقـدار  Asadi et al., 2013همکاران (

صوصیات رویشی، اجزاي تن در هکتار به خاك، خ 10کلش از صفر تا 
تبع آن عملکرد سیر بهبود یافـت. شـباهنگ و همکـاران    عملکرد و به

)Shabahang et al., 2013که کاربرد بقایاي گیاهی و  ) بیان نمودند
کاشت گیاهان پوششی سرعت ظهور برگ و سرعت گلدهی زعفران را 

درصد در مقایسه با شاهد بهبود بخشـید؛ ایـن محققـین     100بیش از 
اظهار نمودند که بیشترین میزان افزایش سرعت ظهور برگ و سـرعت  

-گیاهان پوششی و بقایاي گیاهی به گلدهی در مقایسه بین تیمارهاي
  اي و بقایاي جو اختصاص داشت. ترتیب براي ماشک گل خوشه

داري هاي هرز به طور معنـی تیمارهاي مدیریت غیرشیمیایی علف
دانـه و بیولـوژیکی زیـره سـبز را تحـت تـأثیر قـرار داد         هايعملکرد

)01/0p≤ بـه بیولـوژیکی و دانـه    هـاي ). بیشترین عملکرد2) (جدول-
گیـاه پوششـی   مربع بـراي تیمـار   گرم بر متر  1/103و  7/220 ترتیب

گـرم بـر    6/28و  4/72 ترتیببهاي و کمترین میزان خوشهماشک گل
  متر مربع براي شاهد مشاهده شد.
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 هاي هرز بر اجزاي عملکرد زیره سبزهاي مدیریت غیرشیمیایی علفمقایسه میانگین اثر روش - 3جدول 

Table 3- Mean comparison for the effect of non-chemical weed management methods on yield components of cumin 
دانه  1000وزن 

 (گرم)
1000-seed 
weight (g)  

تعداد دانه (تعداد 
 در چتر)

Seed number 
(No.umbel-2)  

تعداد چترك (تعداد 
 در متر مربع)
Umbellet 

number (No.m-2)  

تعداد چتر (تعداد در 
 متر مربع)

Umbel number 
(No.m-2)  

  تعداد شاخه جانبی
 (تعداد در متر مربع) 

Branch number 
(No.m-2) 

 تیمار
Treatment  

4.90a  10.33a  46.67a  25.33a  15.00a*  ايخوشهگل گیاه پوششی ماشک 
Hairy vetch as cover crop  

4.79b  9.33b  45.67a  23.33b  13.33b  
 گیاه پوششی خلر

Chuckling vetch as cover 
crop  

4.61c  8.33c  44.00b  22.00c  12.33c  گیاه پوششی شنبلیله 
Fenugreek as cover crop  

4.36de  4.67f  25.00e  15.00f  8.67f  بقایاي جو 
Barley residues  

4.32e  3.67g  25.67f  12.33g  6.00g  بقایاي آفتابگردان 
Sunflower residues  

4.23f  2.67h  19.33g  9.33h  4.33h  بقایاي سیر 
Garlic residues  

4.58c  7.33d  41.00c  20.00d  11.33d  شخم در شب 
Tillage at night  

4.39d  6.33e  39.00d  18.00e  10.33e   بستر کاذب 
False seed bed  

4.00g  1.67i  11.33h  5.67i  2.67i  شاهد 
Control  

  ). ≥05/0p( ندارند دانکنداري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، تفاوت معنی* میانگین
* Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 

  
از  بـاالتر میزان بهبود این صفات براي تمام تیمارهـاي مـدیریتی   

درصد در مقایسه با شاهد بود. میزان عملکـرد بیولـوژیکی بـراي     100
درصـد بـاالتر از خلـر و     پنجو  دوترتیب اي بهشک گل خوشهتیمار ما

و  چهـار  ترتیـب بـه میزان این افزایش براي عملکرد دانـه   .شنبلیله بود
درصد بود. در بین تیمارهاي بقایاي گیاهی نیز بیشـترین مقـدار    هفت

کـه میـزان   طـوري بـراي بقایـاي جـو حاصـل گردیـد، بـه      این صفات 
-تحت تـأثیر بقایـاي جـو بـه    زیره سبز  بیولوژیکی و دانه هايعملکرد
درصد باالتر از بقایاي آفتابگردان بود. همچنین میـزان   23و  9ترتیب 

درصـد   41و  10 ترتیـب بهاین بهبود در مقایسه با مصرف بقایاي سیر 
 ،بود. عملکرد بیولوژیکی و دانه زیره سبز تحـت تـأثیر شـخم در شـب    

). کوزنس و 2یافت (شکل چهار درصد در مقایسه با بستر کاذب بهبود 
) گزارش نمودنـد کـه یـک بوتـه     Cousens et al., 1987همکاران (

هـاي بـاال تـأثیر    هاي پـایین در مقایسـه بـا تـراکم    هرز در تراکمعلف
بیشتري بر عملکرد دارد. بدین ترتیب، مشخص است که تراکم بـاالتر  

 هاي هرز در شاهد کاهش بیشتر عملکرد را در مقایسـه بـا سـایر   علف

تیمارهاي مدیریتی موجب شده است. از طـرف دیگـر، کـاهش تعـداد     
دنبال داشـته  رهاي مدیریتی بهبود عملکرد را بههاي هرز در تیماعلف

از طریـق  ویژه گیاهان خانواده بقوالت هاست. کاشت گیاهان پوششی ب
ویژه فراهمی نیتروژن تحت تأثیر تثبیت این آزادسازي عناصر غذایی به

 Isik etو جلوگیري از تلفات آن و بهبود ساختار خاك (عنصر در خاك 

al., 2009; Campiglia et al., 2010 ( منجر به بهبود شرایط براي
تولید ماده فتوسنتزي شده که در نهایت، افـزایش عملکـرد را موجـب    

رسد که براي بهبـود رشـد   نظر میهده است. بدین ترتیب، چنین بگردی
این گیاه دارویی ارزشمند در راستاي دسـتیابی بـه اصـول کشـاورزي     

توان کاشت گیاهان پوششـی خـانواده بقـوالت را همـراه بـا      پایدار می
مصرف بقایاي گیاهی مدنظر قرار داد که این امر عالوه بر دستیابی به 

-ثیر بهبود محتوي ماده آلی خاك، کـاهش هزینـه  ثبات تولید تحت تأ
هاي تولید و کاهش مصرف انواع مواد شیمیایی شامل کودها و سموم 

هاي کشاورزي به ارمغـان خواهـد آورد. همچنـین، بـا     نظامرا براي بوم
توجه به این مطلب که باالترین میزان آبشویی نیتـرات معمـوالً طـی    
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)، بنـابراین، کاشـت   Ritter et al., 1991دهد (پاییز و زمستان رخ می
توانـد از  گیاهان پوششی سازگار با شرایط آب و هوایی نسبتاً سرد مـی 

طریق ممانعت از آبشویی نیتروژن، منجر به جلـوگیري از تلفـات آن و   
هاي زیرزمینی گردد. نتایج مطالعات مختلـف  کاهش سطح آلودگی آب

)Sainju et al., 2006a; Sainju et al., 2006b; Sainju et al., 

پوششـی  گیاهان هاي مختلف ) نشان داده است که کاشت گونه2007
تواند نقش مؤثري بر افزایش محتوي خانواده بقوالت و غیربقوالت می

ها دلیل ایـن  ماده آلی خاك و کاهش آبشویی نیتروژن داشته باشد. آن
گیاهان پوششـی خـانواده   کاشت موضوع را به این امر نسبت دادند که 

تحـت تـأثیر تثبیـت    خـاك  نیتروژن محتوي قوالت از طریق افزایش ب
در  ایـن عنصـر  آزادسازي تـدریجی  به دنبال آن بیولوژیکی نیتروژن و 

طور کلی، هتوانند نقش مفیدي بر رشد گیاهان داشته باشند. بخاك می
سرعت رشد آهسته، کانوپی کوچک در بـاالي سـطح خـاك و وجـود     

) باعث کاهش قدرت Kafi et al., 2002هاي باریک زیره سبز (برگ

هاي هرز و کـاهش کـارایی مصـرف    رقابتی این گیاه در مقابله با علف
ها گردد. از طرف دیگر، با توجه به ضرورت توسعه کشـت و کـار   نهاده

رسـد کـه کاشـت گیاهـان پوششـی      نظر میهاین گیاه دارویی، چنین ب
هاي هگونکاشت با زیره سبز و همچنین  هماهنگفصل رشد  باپاییزه 

-صورت مخلوط با این گیاه ارزشمند را مـی نیاز به عناصر غذایی بهکم
توان به عنوان راهکاري پایدار براي دسـتیابی بـه عملکـرد مطلـوب و     

هـا مـدنظر قـرار داد. همچنـین     همچنین بهبود کارایی مصرف نهـاده 
هاي هرز موجب بهبـود  زنی علفاجراي شخم در شب با کاهش جوانه

دنبـال داشـته اسـت.    که این امر افـزایش عملکـرد را بـه    ردیدهرشد گ
) اظهار نمودند Juroszek & Gerhards, 2004جیوزوزك و جراردز (

زنـی، رشـد و تـراکم    که اجراي عملیات شخم در شب با کاهش جوانه
درصدي سبز شـدن گیـاه زراعـی در     80هاي هرز، موجب بهبود علف

  مقایسه با شخم در روز شد.  
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 هاي هرز بر عملکرد بیولوژیکی و دانه زیره سبز هاي مدیریت غیرشیمیایی علفاثر روش - 2کل ش

Fig. 2- Effect of non-chemical weed management on biological and seed yield of cumin 
  ). ≥05/0pندارند ( دانکنداري بر اساس آزمون ، تفاوت معنیهاي داراي حروف مشتركمیانگین

Means followed by the same letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 
  

بـر  هـاي هـرز   علـف اگرچه اثر تیمارهاي مـدیریت غیرشـیمیایی   
طـور  دار نبود، ولی عملکرد اسـانس بـه  یمحتوي اسانس زیره سبز معن

قـرار گرفـت    هاي مـدیریت غیرشـیمیایی  داري تحت تأثیر روشمعنی
)01/0p≤ مربع) گرم در متر 8/2ین عملکرد اسانس (). باالتر2) (جدول

گرم در  6/0و کمترین میزان ( ايبراي گیاه پوششی ماشک گل خوشه
موجـب  دست آمد. کلیـه تیمارهـاي مـدیریتی    همربع) براي شاهد بمتر

درصدي این صفت در مقایسـه بـا شـاهد گردیـد.      100بهبود بیش از 
در مقایسـه بـا   اي سانس در شرایط کاشت ماشک گل خوشهعملکرد ا
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بیشـتر  درصـد   15و  9ترتیـب  به ،خلر و شنبلیلهیعنی گیاهان پوششی 
-سانس در شرایط مصرف بقایاي جـو بـه  بود. میزان افزایش عملکرد ا

فتابگردان و سیر بود از تیمارهاي بقایاي آبیشتر  درصد 49و  13ترتیب 
کاشت گیاهان پوششی از طریق تحریک  رسد کهنظر می). به3(شکل 

) Isik et al., 2009تثبیت بیولوژیکی نیتـروژن (  ناشی ازرشد رویشی 
) موجـب  Campiglia et al., 2010و بهبود محتوي رطوبتی خـاك ( 

دلیل افزایش عملکرد دانه، و فتوسنتز گردیده که این امر به بهبود رشد
جـا کـه   ر ایـن، از آن موجب بهبود عملکرد اسانس شده است. عالوه ب

بقوالت موجب کاهش کاربرد کودهاي خانواده پوششی  کاشت گیاهان
عیـت  طـور غیرمسـتقیم کـاهش جم   شود و بـه شیمیایی میدار نیتروژن

هـا و  کـش تبع آن کاهش مصرف آفتهاي هرز و بهبرخی آفات، علف
ــف ــشعل ــی   ک ــراهم م ــیمیایی را ف ــاي ش  & Barberiآورد (ه

Mazzoncini, 2001; Ngouajio & Mennan, 2005  تـرویج ،(
هــاي زراعــی، نظــامگیــري از گیاهــان زراعــی پوششــی در بــومبهـره 

هـاي کشـاورزي در آینـده    نظـام ارتقاءدهنده ثبات و پایداري تولید بوم
  شود.محسوب می
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  هاي مدیریت غیرشیمیایی بر عملکرد اسانس زیره سبزاثر روش - 3شکل 

Fig. 3- Effect of non-chemical management on essential oil yield of cumin 
  ). ≥05/0pندارند ( دانکنداري بر اساس آزمون ، تفاوت معنیهاي داراي حروف مشتركمیانگین

Means followed by the same letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 
 

 گیرينتیجه

 العه نشان داد که تیمارهـاي مـدیریت غیرشـیمیایی   نتایج این مط
داري خصوصیات رشدي، اجزاي عملکرد و طور معنیبه هاي هرزعلف

عملکرد کمی و کیفی زیره سبز را تحت تأثیر قرار داد. اجراي شخم در 
شب از طریق جلوگیري از شکست دوره خواب و ممانعـت از برطـرف   

بهبـود عملکـرد و اجـزاي    هاي هرز، موجـب  شدن نیاز نوري بذر علف
 هاي هـرز، شد. تیمار بستر کاذب با حذف اولیه علفزیره سبز عملکرد 

دنبـال داشـت. کاشـت گیاهـان     افزایش عملکرد کمی و کیفـی را بـه  
دلیل حفظ محتـوي  مصرف بقایاي گیاهی بر سطح خاك بهپوششی و 

ش آماس سلولی شـده کـه در   رطوبتی محیط ریزوسفر گیاه باعث افزای

دلیل بهبود رشد و تولید ماده فتوسنتزي، سرعت رشد گیـاه را  به نتیجه
ایش ارتفاع و اجـزاي عملکـرد را   افز نتیجهافزایش داده که این امر در 

دنبال داشته است. البته میزان تأثیر این تیمارها بسته بـه کیفیـت و   به
نوع بقایاي گیاهی و گونه گیاه پوششی متفاوت بـود. عـالوه بـر ایـن،     

ـ کاشت گ ویـژه گیاهـان خـانواده بقـوالت از طریـق      هیاهان پوششی ب
آزادسازي عناصر غذایی به ویژه فراهمی نیتروژن تحـت تـأثیر تثبیـت    

ناصر و بهبود ساختار خاك این عنصر و همچنین جلوگیري از تلفات ع
بهبود شرایط براي تولید ماده فتوسنتزي شده که در نهایـت،   منجر به

منظـور بهبـود   دیده است. بدین ترتیب، بهموجب گرافزایش عملکرد را 
تـوان کاشـت گیاهـان    رشد گیاهان دارویی در راستاي تولید پایدار می
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پوششی خانواده بقوالت را همراه با مصرف بقایاي گیاهی مدنظر قـرار  
داد که این امر عالوه بر دستیابی به ثبـات تولیـد تحـت تـأثیر بهبـود      

تولیـد و کـاهش مصـرف     هـاي محتوي ماده آلی خاك، کاهش هزینه
هاي کشاورزي به ارمغـان خواهـد   نظامانواع مواد شیمیایی را براي بوم

آورد. همچنین، کاشت گیاهان پوششی سازگار با شرایط آب و هـوایی  
تواند از طریق ممانعت از آبشـویی نیتـروژن، منجـر بـه     نسبتاً سرد می

مینی هاي زیرزجلوگیري از تلفات آن موجب کاهش سطح آلودگی آب

  و بهبود کارایی مصرف این عنصر گردد. 
 

  سپاسگزاري
مصـوب   24119/2اعتبار این پژوهش از محل پژوهه طرح شماره 

پژوهشی و فنـاوري دانشـگاه فردوسـی     محترم معاونت 22/09/1391
 شود.وسیله سپاسگزاري میمشهد تأمین شده است که بدین
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Introduction 

Medicinal and aromatic plants are major crops of domestic and industrial interest. The essential oil yield, 
seed yield and biomass of medicinal and aromatic plants are seriously affected by interspecific competition, 
meaning proper weed management becomes crucial. Competition with weeds is detrimental for medicinal and 
aromatic plants production for two main reasons. The first reason is that, in acting as an important stress factor, 
the interference of weeds is supposed to generate variations in photosynthesis rate and direction, pushing plants 
to allocate more carbon to roots (competition for nutrients or water) or shoots (competition for light). These 
plants are increasingly organically grown to improve profitability. However, the presence of weeds may lead to a 
decline in both yield and quality. Therefore, nonchemical methods of weed management are needed. More 
attention has been paid worldwide about the technical means for weeding, generally addressed to a removal of 
weeds as complete as possible, and sometimes to the effects of weeds on medicinal and aromatic plants yields 
and quality.Cumin (Cuminum cyminum L.) is an herbaceous and annual plant belonging to Apiaceae family 
which is planted in arid and semi-arid regions of Iran as medicinal plant. About 26% of the total area under 
cultivation of medicinal plants in Iran is allocated to cumin cultivation. This paper studied the methods of non-
chemical weed control on yield components and quantitative and qualitative yield of cumin. 

Materials and Methods 
In order to study weed management methods, an experiment was conducted based on a randomized complete 

block design with nine treatments and three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi 
University of Mashhad during growing season 2012-2013. Treatments included tillage at night, false seed bed, 
three cover crops such as hairy vetch, chuckling vetch and fenugreek, crop residues of sunflower, barley and 
garlic and weed infested control. Operation of tillage at night performed with moon light. Seed bed prepared, 
irrigated and weed removed at 28th February by using surface cultivation for false seed bed treatment. Cover 
crops removed and added to the soil at 5th March. After land preparation, 2.5 t.ha-1 crop residues of each species 
added to the soil. Cover crops planted as dense at 5th November then all plots irrigated and then seeding 
operation was done. Plant height, yield components, biological yield, seed yield, essential oil content and 
essential oil yield of cumin were measured accordingly. The treatments were run as an analysis of variance 
(ANOVA) to determine if significant differences existed among treatments means. Multiple comparison tests 
were conducted for significant effects using the LSD test.  

Results and Discussion 
The results showed that the growth characteristics, yield components, biological yield, seed yield and 

essential oil yield of cumin were significantly affected by non-chemical management procedures (p≤0.01). The 
maximum biological and seed yield were observed in hairy vetch with 220.7 and 103.1 g. m-2 and these 
minimum were for control with 72.4 and 28.6 g. m-2, respectively. These traits enhanced more than 100% for all 
management treatments compared to control. The highest essential oil yield of cumin was recorded in hairy 
vetch (2.8 g. m-2) and the lowest was for control (0.6 g.m-2).  
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Conclusion 
Non-chemical weed management strategies had significantly effect on plant height, yield components and 

yield of cumin. Cover crops and crop residues enhanced cumin yield due to physical and chemical soil 
characteristics, moisture conservation and cell swelling improvement that they increased growth and production 
of photosynthetic matters. Generally, cover crop is a safe and effective technique for weed control that may 
decrease the necessity for chemical approaches to crop and soil. 
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