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  چکیده 

در مزرعـه تحقیقـاتی    1389-90زراعـی   آزمایشی در بهـار سـال   ،منظور تعیین تراکم کاشت و تداخل علف هرز بر خصوصیات زراعی گیاه شنبلیله به
آزمایشی شامل  فاکتورهاي. هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید صورت فاکتوریل در قالب بلوك هدانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند ب

روز تداخل پـس از   60و  40، 20اخل علف هرز در پنج سطح شامل تمام وجین، بوته در متر مربع و دوره تد 40و  20، 10تراکم بوته شنبلیله در سه سطح 
ترتیـب   بـه ) متـر مربـع   درگـرم   120/43و  81/56با مقـادیر  (نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه . سبز شدن و عدم وجین بودند

افـزایش  . دار ارتفـاع بوتـه و عملکـرد دانـه گردیـد      نین کاهش تراکم سبب کـاهش معنـی  همچ. بوته در متر مربع بود 10و  40مربوط به تیمارهاي تراکم 
افزایش شاخص برداشت و  هاي رویشی و تسریع در ورود به فاز زایشی گردیده در نهایت باعث تداخل علف هرز مانع از رشد اندامهاي طوالنی مدت  دوره

درصد نسبت بـه تیمـار تمـام وجـین کـاهش       5/28، )گرم در متر مربع 76/42(تیمار عدم وجین که میانگین عملکرد دانه در  طوري کاهش عملکرد شد به
بوتـه در متـر    40از تیمـار  ) گرم در متر مربـع  7/2057(افزایش تراکم موجب کاهش وزن خشک علف هرز گردید، کمترین وزن خشک علف هرز . یافت

توان  دست آمده از این آزمایش می براساس نتایج به .دار شد درصد معنی 5عملکرد دانه در سطح اثر متقابل تراکم و تداخل علف هرز بر . دست آمد همربع ب
  . بیشترین عملکرد دانه را تولید کرددر شرایط وجین کامل بوته در متر مربع  40هاي مختلف، تراکم  بیان کرد در بین تراکم

    
 خشک وزن ، دانه عملکرد، شاخص برداشت، علف هرز :کلیديهاي  واژه

  
   1مقدمه

صـادرات   گیاهان دارویی یکی از منابع غنی کشور است که امکان
ایران از نظر آب و هوا در زمینه رشد گیاهان دارویی . آن نیز وجود دارد

شـود، بـه همـین دلیـل      یکی از بهترین مناطق جهـان محسـوب مـی   
یکـی  ). 7(تواند منبع بزرگی از درآمد براي کشور باشد  می صادرات آن

 Trigonella foenum)ترین گیاهـان دارویـی شـنبلیله     از قدیمی
gracum) شــنبلیله گیــاه علفــی یکســاله از خــانواده  .)5(باشــد  مــی

اي یا قرمز مایل به  هاي قهوه داراي دانه بوده، )Fabaceae( یانباقالئ
از دانه این گیاه ). 12(باشد  متر می میلی 3-5زرد تا خاکستري به طول 

دانه گیـاه  . شود عنوان سبزي استفاده می عنوان ادویه و از برگ آن به به

                                                             
 اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي دانشکده ،دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات - 1

  بیرجند واحد
  ):r.baradaran@yahoo.com  Email            : نویسنده مسئول -(*
 آزاد دانشگاه ،هاي هرز شناسایی و مبارزه با علف ارشد کارشناسی آموخته دانش - 2

  بیرجند واحد اسالمی

دهنده چربی، ضد دیابت،  داراي اثرات مختلفی از جمله کاهششنبلیله 
  .)24 و 20، 15( استمدر، ضد نفخ، ضد اسهال و ضد روماتیسم 

 انجـام  سـطح،  در واحد زراعی محصوالت تولید افزایش منظور به 
 روش دو این که هنگامی و است ضروري زراعی به و نژادي به عملیات

 جملـه  از. بـود  خواهند شوند سودبخش گرفته کار به یکدیگر با همراه
 باشـد،  مـی  مطلـوب  تـراکم  کـارگیري  بـه  زراعـی،  به عوامل مهمترین

 غیـره  و کـود  مناسـب،  رقم ازجمله الزم شرایط کلیه اگر که طوري هب
 سطح واحد در محصول حداکثر نباشد، مناسب تراکم ولی باشد فراهم

راهکـار بـراي   تـرین   مناسـب از طرف دیگر،  .)6( آمد نخواهد دست هب
هـاي کـم نهـاده     تکیه بر سیسـتم ، محیطی -بهبود وضعیت اقتصادي

هـاي هـرز در کشـاورزي اکولوژیـک و      مدیریت علـف  .)21(باشد  می
هـا   ارگانیک در نظر بسیاري از کشـاورزان یکـی از بزرگتـرین چـالش    

ـ ). 10(رود  شمار می هب افـزایش  هـاي هـرز سـبب     ثر علـف ؤمدیریت م
هاي مـرتبط بـا آن در    هاي هرز و هزینه لفکاهش جمعیت ععملکرد، 

 منـابع  بر سـر  زراعی گیاهان با هرز هاي علف). 2(گردد  طی زمان می
). 25( پردازنـد  مـی  رقابـت  معـدنی بـه   مواد و آب نور، قبیل از مختلفی
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 هـاي هـرز،   علف رشد اولیه مراحل  در کرد که گزارش )17( ادوناوان
 گیـاه  و هاي هرز علف بین غذایی مواد و آب نظیر براي منابعی رقابت

 بـاالیی در  توانایی هاي هرز علف ،و در اغلب موارد است زراعی شدید
 خـود  قتعر از سطح استفاده با و داشت خواهند منابع تخصیص سریع

 شدت به و کرده خارج از محیط را گیاه دسترس در آب از زیادي بخش
 دوره رقابـت  همچنـین افـزایش طـول    کننـد  می رقابت زراعی گیاه با

بـر عملکـرد و    هـرز  هـاي  علـف  بیشـتر  تـأثیر  باعـث  هـرز  هاي علف
که تغییر جمعیت گیاه  در صورتی .گردد می زراعی گیاه رشد خصوصیات

هاي کاشت و همچنـین   زراعی همراه با تغییر تعداد بوته در روي ردیف
، رشـد  )تغییـر آرایـش کاشـت   (هاي کاشـت باشـد    تغییر فواصل ردیف

علت ادامه افزایش رشد گیاه زراعی کـاهش خواهـد    هاي هرز به علف
 افـزایش  بـر  عـالوه  مطلـوب  بـه عملکـرد   رسیدن جهت. )22( یافت

 کافی رطوبت مینأت شده، اصالح ارقام از و استفاده خاك حاصلخیزي
باشـد   مـی  الزم سـطح  واحد در گیاهی تراکم تنظیم و طریق آبیاري از
دفعـات کنتـرل   تیمارهـاي   در بررسـی ) 9( کافی و راشد محصـل ). 9(

 زیـره سـبز  روي  هاي هـرز و فاصـله ردیـف و تـراکم بـر رشـد       علف
(Cuminum cyminum L.) ،نتیجه گرفتند که با کاهش تراکم بوته  

سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ به دلیـل از دسـت رفـتن    
بخش اعظم تشعشع در مراحـل اولیـه رشـد کمتـر بـوده و از ایـن رو       

ـ  ) 1(اکبري نیا و همکاران . یافتعملکرد دانه کاهش  ثیر أدر بررسـی ت
ــراکم ــاه گشــنیز  50و  40، 30، 20هــاي  ت ــع در گی ــر مرب ــه در مت  بوت

(Coriandrum sativum L.)    گزارش کردند که بیشـترین عملکـرد
دست آمد و با افـزایش تـراکم از    بوته در متر مربع به 30بذر در تراکم 

بـذر رونـد کاهشـی نشـان داد و     بوته در متر مربع، عملکرد  50به  30
بوته در متر مربـع رسـید    50کیلوگرم بذر در تراکم  2113مقدار آن به 

 2236(بوتـه در متـر مربــع    20کـه کمتـر از عملکـرد بـذر در تـراکم      
گـزارش کردنـد   ) 11(کوچکی و همکاران . بود) کیلوگرم بذر در هکتار

ربـع، در گیـاه   بوتـه در متـر م   100بوته تـا   40که با افزایش تراکم از 
عملکرد دانـه در واحـد   (.Foeniculum vulgare L)  رازیانه دارویی

بوتـه در   100که عملکرد دانه در تـراکم   طوري سطح افزایش یافت به
بوتـه در متـر    40درصد بیشتر از عملکرد دانه در تـراکم   71متر مربع، 

ت گزارشـا  بوتـه  ارتفـاع  بـر  سطح واحد در تراکم اثر در مورد. مربع بود
 گزارش )2(آشوك و همکاران  که طوري هب .)16( ددار وجود متناقضی

 کنجـد  بوتـه  بـر ارتفـاع   اثـري ، سـطح  واحد در بوته تراکم که کردند
(Sesamum indicum L.) عنوان )6(قانگارد و همکاران  اما نداشت 

بوتـه کنجـد    ارتفـاع  سـطح،  واحـد  در بوته تراکم افزایش با کردند که
نیز در تحقیـق خـود    )22(رضوانی مقدم و همکاران  .فتیا افزایش می

که جبـران محصـول در    ندپی برد(.Glycine max L) سویا بر روي 
هر گیاه در شرایط تراکم کم بر اثر افزایش تعداد شاخه فرعی و تعـداد  

هـاي هـرز، در    تر شدن زمان تداخل علف با طوالنی. بودغالف در بوته 
 ،واحـد سـطح افـزایش یافـت    هـاي هـرز در    وزن خشک علـف  ،ذرت

. دیرس که در تیمار تداخل تمام فصل به حداکثر مقدار خود می طوري هب
روي کلـزا  ) 20(نتایجی که حاصل از تحقیقـات رجبیـان و همکـاران    

(Brassica napus L.)  داد که افزایش تراکم بوته بـا کـاهش   نشان
افـزایش طـول دوره عـاري از    . هاي هرز همراه بـود  وزن خشک علف

. هاي هرز به شدت کاهش پیدا کند علف هرز سبب شد که تعداد علف
هـاي هـرز و    با توجه به اینکـه در مـورد بهتـرین زمـان وجـین علـف      

، ترین تراکم گیاه شنبلیله اطالعات زیادي در دسـترس نیسـت   مناسب
این پژوهش با هدف تعیین زمان وجین علف هرز و تراکم مناسـب   لذا

 . شنبلیله انجام شد
  
  ها  و روش مواد

در مزرعـه آموزشـی    1389-90زراعـی  این آزمایش در بهار سال 
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد بیرجنـد در    

درجه و  59زاهدان واقع در طول جغرافیایی  –جاده بیرجند  5کیلومتر 
دقیقـه شـمالی و    53درجـه و   32دقیقه شرقی، عرض جغرافیـایی   13

سـازي زمـین    عملیات آمـاده . متر از سطح دریا انجام شد 1491ارتفاع 
جهت تقویت زمین با توجه به نتایج تجزیه . شامل شخم و دیسک بود

ی شـامل کـود پایـه    خاك اقدام به کودپاشی گردید و کودهاي مصـرف 
)N, P, K(   ایـن آزمـایش    .کیلـوگرم در هکتـار بـود    100به میـزان

هاي تصادفی در سه تکرار  صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك به
شـاهد  (سطح  پنجمورد مطالعه شامل تداخل علف هرز در  عوامل. بود

روز پـس از سـبز شـدن     20: تمام وجین تا انتهاي فصل، مرحلـه اول 
 60: روز پس از سبز شدن وجین، مرحلـه سـوم   40: مرحله دوموجین، 

و ) روز پس از سبز شدن وجین، شاهد بدون وجـین تـا انتهـاي فصـل    
بوته در متـر  ) 40و  20، 10(عنوان فاکتور فرعی  تراکم در سه سطح به

ي  خط کاشت بـا فاصـله   چهار هر کرت شامل. مربع در نظر گرفته شد
  .متر در نظر گرفته شد دوها  بین بلوك ي متري بود و فاصله سانتی 25

از شرکت پاکان بذر کـویر اصـفهان   ) اي کروي، قهوه(بذر شنبلیله 
کاشـت  قبـل از کاشـت توسـط بنومیـل ضـدعفونی و سـپس       تهیه و 

. کاري انجام شد و بالفاصـله آبیـاري صـورت گرفـت     صورت خشکه هب
ول در طـ . انجـام شـد  ها  آبیاري هر هفت روز تا رسیدگی کامل غالف

هاي هرز در هـر   وجین علف. دوره آفت و بیماري خاصی مشاهده نشد
گیـري   صـفات مـورد انـدازه   . صورت دستی انجام گرفـت  سه مرحله به

شامل عملکرد دانه، ارتفاع بوته، عملکـرد بیولوژیـک، تعـداد شـاخه در     
کـه قسـمت انتهـاي     عملکرد نهایی زمانی. بوته و شاخص برداشت بود

در ابتـدا از هـر   . گیري شد خشک شده بودند اندازهها  بوته زرد و غالف
ـ    گیـري خصوصـیات    طـور تصـادفی جهـت انـدازه     هکرت پـنج بوتـه ب

مورفولوژیک و اجزاي عملکرد انتخاب شدند و صفات یاد شده در آنهـا  
سـطح   متر از کـل حواشـی کـرت،    سانتی 50 شد و پس از حذف ثبت

 واریانس و تحلیل هتجزی. باقیمانده براي تعیین عملکرد برداشت گردید
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صـورت   Excelو رسم نمودار توسط  SASآماري به کمک نرم افزار 
 5در سطح احتمـال   ها به کمک آزمون دانکن مقایسه میانگین. گرفت
 .انجام شد درصد
  

   بحث  نتایج و
نشان داد که اثر تـراکم  ) 1جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

درصـد، همچنـین اثـر     5و  1ترتیـب در سـطح    و تداخل علف هرز بـه 
درصد بـر عملکـرد دانـه     5متقابل تراکم و تداخل علف هرز در سطح 

عملکـرد   ،هاي تداخل علف هـرز  تر شدن دوره با طوالنی. دار بود معنی
شکل (وجین رسید  عدمدانه کاهش یافت و به کمترین مقدار در تیمار 

افـزایش یافـت   داري  طـور معنـی   با افزایش تراکم، عملکرد دانه به). 1
هـاي   هاي بیشتر در آزمـایش  افزایش عملکرد دانه در تراکم ).2شکل (

نیـز   بـر روي شـنبلیله   )26(و همکـاران   یـاداو و ) 7(و همکـاران   گودا
دار بودن اثر متقابل تراکم و تداخل علف هرز  معنی. مشاهده شده است

 دهنده واکنش متفاوت عملکرد در سطوح مختلف تراکم به رقابت نشان
 آرایـش  انتخـاب و تـراکم   افزایش طورکلی به .باشد هاي هرز می علف

 افـزایش  ،هرز هاي علف رشد باعث کاهش زراعی گیاه مناسب کشت
  ). 19 و 10(شود  می آن عملکرد و افزایش زراعی گیاه رقابتی توان

ثیر تراکم کاشت قرار أداري تحت ت طور معنی عملکرد بیولوژیک به
بوتـه بیشـترین    40هاي کاشت، تراکم  تراکم در بین). 1جدول (گرفت 

 66/232(بوته کمترین  10و تراکم کاشت ) گرم در متر مربع 56/325(
اثـر  ). 3جـدول  (عملکـرد بیولوژیـک را تولیـد کـرد     ) گرم در متر مربع

اگرچه با افزایش ، دار نشد تداخل علف هرز بر عملکرد بیولوژیک معنی
رد بیولوژیک کاهش نشـان داد و  عملک )روز 20تا ( وجین فاصله زمانی

). 3جدول (دار نبود  رسید ولی این کاهش معنی 49/257به  49/280از 
اثر متقابل تراکم کاشت و تداخل علـف هـرز بـر عملکـرد بیولوژیـک      

بیشترین عملکرد بیولوژیک در زمانی حاصـل   ).1جدول (دار نشد  معنی
عـدم حضـور    ي رشد خود با بیشترین زمـان  که گیاه در طول دوره شد

هاي هرز مواجه بوده است، چنین موضوعی دور از انتظـار نیسـت    علف
طی بخش اعظمـی از فصـل   هاي هرز در  زیرا گیاه با عدم رقابت علف

هاي هوایی  توانسته است از منابع موجود بهتر استفاده کند و اندامرشد 
 طور قابل توجهی سبب افزایش افزایش تراکم به. بیشتري را تولید کند

بوته در متـر   40(به همین ترتیب بیشترین تراکم  .کل شدتوده  زیست
نیز به دلیل داشتن سطح برگ بزرگتـر و اسـتفاده بیشـتر از نـور     ) مربع

  ).13(ها تولید کرد  سبت به سایر تراکمبیشتري ن زیست توده، خورشید
نشان داد کـه اثـر سـاده تـراکم     ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس 

دار نشـد ولـی اثـر     لف هرز بر شاخص برداشت معنیکاشت و تداخل ع
دار  متقابل تراکم کاشت و تداخل علف هرز بر شاخص برداشـت معنـی  

مقایسه میانگین شاخص برداشت در تیمارهـاي تـداخل مختلـف    . بود
ترتیـب   بـدون وجـین بـه    تمام وجین ورایط نشان داد که ش) 3 جدول(

اثـر  . ندبرداشت را داشتشاخص ) 57/16(و کمترین ) 98/21(بیشترین 
و شاخص برداشـت  ) 1جدول (دار نشد  تراکم بر شاخص برداشت معنی

). 3جـدول  (با یکدیگر نداشت  داري هاي مختلف تفاوت معنی در تراکم
 داد کـه هـاي تـداخل نشـان     کاهش شاخص برداشت با افـزایش دوره 

شـاخص برداشـت بیشـتري     بـود هرچه گیاه بیشتر در معرض وجـین  
در زیـره   )8(حسینی و همکاران ، )5(نز و همکاران در ذرت ایوا .داشت
هـاي   تـر شـدن دوره   نیز افزایش شاخص برداشت را بـا طـوالنی   سبز،

   .اند گزارش کرده وجین
  

  خصوصیات علف هرز
هـاي هـرز در سـطح     اثر تداخل علف هرز بر ماده خشـک علـف   

شـک  داري بـر وزن خ  دار بود، تراکم اثر معنی احتمال یک درصد معنی
علف هرز نداشت همچنین اثر متقابل تراکم کاشت و تداخل علف هرز 

به ). 2 جدول(دار شد  درصد بر وزن خشک علف هرز معنی 5در سطح 
هاي  ترین ماده خشک علف کمو  ترین بیشاستثناي تیمار عدم کنترل، 

روز  20و تیمار  روز پس از سبز شدن 60ترتیب مربوط به تیمار  هرز به
تر شدن زمان تـداخل علـف    شدن بود، همچنین با طوالنیپس از سبز 

اثـر  ). 3شـکل  (هاي هرز روند افزایشی داشـت   ماده خشک علف ،هرز
تعـداد  ). 2جـدول  (دار شـد   تداخل علف هرز بر تعداد علف هرز معنـی 

هاي هرز در هر متر مربـع بـا افـزایش طـول دوره تـداخل رونـد        علف
روز  60ي هرز کل در تیمـار  ها که تعداد علف به نحوي ،کاهشی داشت

روز پس از سبز شدن بـه میـزان    20پس از سبز شدن، نسبت به تیمار 
هاي هرز  کاهش تعداد علف احتماالً ).4شکل (درصد کاهش یافت  44

اي  اي و بـین گونـه   دلیل افزایش رقابت درون گونـه  با گذشت زمان، به
یـن رقابـت   باشـد کـه ا   غیـره  هاي هرز بر سر منابع غذایی، نور و علف

بـه ایـن پدیـده     تر خواهد شد که اصطالحاً سبب حذف گیاهان ضعیف
شـاهد  (تولید علف هرز بیشتر در تیمـار  ). 11(گویند  می  »خود تنکی«

تر بودن دوره تداخل علف هـرز   توان نتیجه طوالنی را می) بدون وجین
یـاداو و همکـاران   . و استفاده بیشتر از نور، آب و مواد غـذایی دانسـت  

ش کردند که هرچه زمان وجین به آخر فصـل  گزاربر روي سویا  )26(
و  گردیـد هاي هرز در آخر فصل کمتر  ماده خشک علف ،شد تر نزدیک

اند که افزایش تعداد دفعات کنترل، مـاده   این پژوهشگران گزارش داده
 .دادکاهش  هاي هرز را در واحد سطح شدیداً خشک و تعداد علف

  

  نبلیلهشهاي مورفولوژیکی  ویژگی
ثیر تراکم کاشت قرار أداري تحت ت طور معنی به شنبلیله ارتفاع بوته

ارتفـاع بوتـه کـاهش یافـت،      ،و بـا کـاهش تـراکم   ) 1جـدول  (گرفت 
بوته  40متر در تراکم کاشت  سانتی 407/28که ارتفاع بوته از  طوري به

بوتـه در متـر    10متر در تراکم کاشـت   سانتی 096/22در متر مربع به 
  ). 5شکل (سید مربع ر
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  علف هرزتراکم و تداخل ثیر أشنبلیله تحت ت تجزیه واریانس برخی صفات فیزیومورفولوژیکی نتایج - 1جدول 

Table 1- Analysis of variance for some physiomorphological traits of fenugreek inflounces density and weed interference 
 میانگین مربعات  

Mean of square 
 

  شاخص برداشت
Harvest index 

  عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

  عملکرد دانه
Seed yield  

 

 تعداد شاخه در بوته
Number of branch per 

plant 

  ارتفاع بوته
Plant height  

 آزادي  درجه
d.f 

 منابع تغییر
S.O.V. 

 تکرار 2 26.61 1.51 207.95  3394.56 5.36
Replication 

19.35ns 33282.95** 864.84** 0.29 ns 176.05** 2 تراکم 
Density 

56.25 ns 1322.53ns 408.26* 0.09 ns 56.83* 4 تداخل 
Interference 

52.06* 1954.09ns 296.038* 1.47 ns 30.57ns 8 تداخل×تراکم 
Density × Interference 

  خطاي آزمایشی 28 18.54 0.15 110.48 1452.84 20.87
Experimental error 

25.61 13.88 21.86 29.59 17.58 - 
 

  ضریب تغییرات
Coefficient of variation 

  
 ns ,**,*باشد دار بودن می و عدم معنی %1و  %5دار بودن در سطح  دهنده معنی ترتیب نشان به. 

* and ** are significantly differents (respectively P<0.05 and P<0.01) 
ns are not significantly differents 

 

  
  تأثیر زمان وجین بر عملکرد دانه - 1 شکل

Figure 1- Effect of weeding time on seed yield   
  

  
  تأثیر تراکم بر عملکرد دانه - 2 شکل

Figure 2- Effect of density on seed yield 
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 واریانس صفات علف هرز تجزیه نتایج - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance for weed traits 

 میانگین مربعات
Mean of square 

  

 تعداد علف هرز
Number of weed  

 ماده خشک علف هرز
Dry matter of weed 

 درجه آزادي
d.f 

 منابع تغییر
S.O.V 

34039.58 891990.10 2 
 تکرار

Replication 

83999.25 ns 22819.13ns 2 
 تراکم

Density 

430480.81** 3135549.97 ** 3 
 تداخل

Interference 

42660.50 ns 1520823.97 * 6 
تداخل ×تراکم  

Density × Interference 

26932.58 463512.21 22 
آزمایشیخطاي   

Experimental error 

28.11 32.45 - 
 ضریب تغییرات

Coefficient of variation 
  .باشد دار بودن می و عدم معنی ٪1و  ٪5دار بودن در سطح  دهنده معنی ترتیب نشان به nsو  ** ،*

* and ** are significantly differents (respectively P<0.05 and P<0.01) 
ns are not significantly differents 

 

  
 اثر زمان وجین بر وزن خشک علف هرز - 3شکل 

Figure 3- Effect of weeding time on weed dry weight  

 
 اثر زمان وجین بر تعداد علف هرز - 4 شکل

Figure 4- Effect of weeding time on weed number    
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 شنبلیله نتایج مقایسه میانگین برخی صفات - 3جدول 
Table 3- Mean comparison some of fenugreek traits  

 بوتهتعداد شاخه در 
Number of branch per plant 

 یعملکرد بیولوژیک
Biological yield (g) 

  شاخص برداشت
Harvest index (%) 

 تیمارهاي آزمایشی
Experimental treatments 

   
   کم ترا

Density 

6.69a 325.56a 17.49a 
 بوته در متر مربع 40

40 plant m-2 

7.23a 265.55b 16.64a 
 مربعبوته در متر  20

20 plant m-2 

6.91a 232.66c 19.05a 
 بوته در متر مربع 10

10 plant m-2 

 تداخل علف هرز   
Weed interference  

6.94a 280.49a 21.98a 
 شاهد تمام وجین
Full weeding 

7.26a 266.37a 18.07a 
 روز پس از سبز شدن 20

20 days after green 

6.76a 285.74a 15.62b 
 سبز شدن روز پس از 40

40 days after green 

6.86a 282.78a 16.71b 
 روز پس از سبز شدن 60

60 days after green 

6.88a 257.49a 16.57b 
 شاهد بدون وجین

Without weeding 
 .باشند نمی) P<0.05(دار  اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
  

 
جـدول  (دار شد  اثر تداخل بر ارتفاع بوته در سطح پنج درصد معنی

پس از سـبز شـدن و    روز 60 وجین و بیشترین ارتفاع بوته در تیمار) 1
نتـایج  ). 6شـکل  (کمترین ارتفاع بوته در تیمار شاهد تمام وجین بـود  

تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده تراکم و تـداخل علـف هـرز بـر     
دار نبود همچنین اثر متقابل تراکم و تـداخل   تعداد شاخه در بوته معنی

). 1جدول (دار نشد  علف هرز بر ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته معنی
اشـت  ثیر سطوح تراکم کأداري تحت ت طور معنی تعداد شاخه در بوته به

با کاهش تراکم ارتفاع بوته  ).3جدول (و تداخل علف هرز قرار نگرفت 

توان به خاطر افـزایش   کاهش یافت که علت کاهش ارتفاع بوته را می
) 6(قانگارد و همکـاران  . هاي پایین دانست در تراکمو نور منابع غذایی 

عنوان کردند که با افزایش تراکم بوتـه در واحـد سـطح، ارتفـاع بوتـه      
) 3جدول (ثیر تراکم بر تعداد شاخه در بوته أعدم ت. یافتکنجد افزایش 

ها در بیشترین تراکم  دهنده این است که افزایش رقابت بین بوته نشان
و سـینگ   .زنـی را کـاهش دهـد    اي زیاد نبوده است که شاخه به اندازه
زنـی شـنبلیله را در    افزایش ارتفاع بوته و کاهش شـاخه ) 25(ن همکارا
 .اند هاي باال گزارش کرده تراکم

 

  
اثر تراکم بر ارتفاع بوته - 5 شکل  

Figure 5- Effects of density on plant height  
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 اثر زمان وجین بر ارتفاع بوته - 6 شکل

Figure 6- Effects of weeding time on plant height  
 

  گیري  نتیجه
طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شنبلیله قـادر   به

روز پس از سبز شدن تحمل کنـد و   20هاي هرز را تا  حضور علف بود
داري  طـور معنـی   عملکرد را به ،هاي هرز پس از این مرحله حذف علف

هاي هرز باید همان  دهد که وجین علف این امر نشان می. دادافزایش 

همچنین با توجه به عدم تغییر تعداد شاخه در . ابتداي فصل انجام شود
بوته با افزایش تراکم و نظر به اینکه باالترین تراکم بیشترین عملکرد 

 هـاي بیشـتر بـا افـزایش     دانه را نیز داشته اسـت احتمـال دارد تـراکم   
هاي بـاالتر از   شود که تراکم بنابراین پیشنهاد می. عملکرد همراه باشد

 .بوته مورد آزمون قرار گیرد 40
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Introduction 

 Iran is among the countries with a climate appropriate for growing a wide range of herbs, and can be a great 
source of producing and exporting plants. Fenugreek (Trigonella foenum gracum) is one of the oldest plant and it 
is an annual herbaceous plant of the Fabaceae family (Fabaceae) which are dry, brown or reddish-yellow to gray 
to over 5.3 mm. Seeds of this plant are used as a spice and its leaves are used as a vegetable. Among the most 
important factors in farming, it is important to use appropriate planting density. Therefore, if all the necessary 
conditions, including the right, but density is inappropriate, it will not get the optimum yield per unit area. The 
effective management of weeds increase the performance of weed management practices, reduce weed 
population and the costs associated with it over time. Weeds compete with crops for a variety of sources such as 
light, water and minerals. Given that the best time weeding the weeds and the most appropriate density of 
fenugreek is not much information available, this study aimed to determine the appropriate density of weed 
infested and fenugreek was used. 

Materials and Methods 
In order to determine the effects of weed interference and appropriate density of fenugreek, a field trial was 

conducted in research farm of Birjand Islamic Azad University during the spring of year 2011. The experiment 
was a factorial based on randomized complete block design. The treatments were fenugreek density at 10, 20 and 
40 plants m-2 and weed interference in five levels included weed-free to maturity, 20, 40 and 60 days after 
emergence, and no weeding. Fenugreek seeds (spherical, brown) of pure seed before planting desert of 
preparation and sterilization by benomyl and then do planting trees and irrigation was done immediately. 
Irrigation was applied every seven days. During the study, pests and diseases were completely controlled. Weed 
control was done manually in three stages. Traits such as grain yield, plant height, biological yield, number of 
branches per plant and harvest index were measured. Ultimate performance were measured when the plant pods 
were yellow and dried. At the beginning of each plot five plants randomly chosen to measure the morphological 
characteristics and traits in yield components were recorded and then removed 50 cm of the margins of the plot, 
the rest were taken to determine the function. Analysis of variance and statistical analysis was performed using 
SAS and Excel softwares, Mean comparison was done by Duncan test at 5 percent.  

Results and Discussion 
Analysis of variance showed that the density and weed interference were significant at 1 and 5 percent, 

respectively. The interaction between density and weed interference on yield was significant at 5% level too. By 
prolonging the period of weed interference, the yield fell to the lowest amount of weeding treatments. The 
significance of the interaction between density and weed interference represents different responses in different 
levels of compression performance is to weed competition. In general, the choice of planting density and suitable 
crop can reduce weeds, increase competitive ability of the crop and increase its performance. Biological yield 
was significantly affected by the plant density. The density of planting, the maximum density of 40 plants 
(325.56 grams per square meter) and the lowest density of 10 plants (232.66 grams per square meter) and 
biomass production. Biological yield was not affected significantly by weed interference. Although by increasing 
time interval of weeding time (up to 20 days) biological yield decreased from 280.49 to 257.49, but this 
reduction was not significant. The interaction between planting density and weed interference on biological 
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performance was not significant. Most biological yield was achieved in the absence of weeds. This is not 
unexpected because the availability of a large part of the resources cause more shoots in plant during the 
growing season . Biomass density was significantly increased. Similarly, the highest density (40 plants per 
square meter) due to a larger and more use of sunlight, biomass, leaf area, more than other densities produced. 
Analysis of variance showed that the effect of weed interference density and harvest index was not significant, 
but the interaction between plant density and harvest index was significant. Comparison of the average harvest 
index in different interference treatments showed that the condition of all the weeding and no weeding had the 
highest (21.98) and the highest (16.57) harvest index. The effect of density was not significant on the harvest 
index and harvest index did not indicate any significant differences in different densities. Decreased harvest 
index showed an increase in the plant more susceptible to weed interference was the harvest index. The effect of 
weed interference on dry weeds had no significant effect on the dry weight of weed density and weed 
interference and interaction at the level of 5%. With exception of the treatment as lack of control over weeds, 
highest and lowest dry matter related to the treatment of 60 days after emergence, and the treatment of 20 days 
after emergence. The effect of weed interference on the number of weeds was significant. The number of weeds 
per square meter decreased by increasing the duration of the interference. So that the number of weed emergence 
after 60 days of treatment, compared to 20 days after emergence treatment was lower by 44 percent. Possibly 
reducing the number of weeds with time, was due to increased competition within species and between species 
of weeds for growth resources. The competition will serve to eliminate the weaker plants called to this 
phenomenon. Weed production in the treatments (weed control) can be the result of a longer period of weed 
interference and greater use of light, water and nutrients. Fenugreek plant height was significantly affected by 
plant density and by lowering density, plant height reduced. Interaction of plant height was significant at the five 
percent level and the highest plant height obtained at 60 days after emergence weeding treatments and lowest in 
control. Analysis of variance showed that the effects of congestion and interference on the number of branches 
per plant, weed density and weed interference significant interaction on plant height and number of branches per 
plant was not significant. The number of branches per plant were significantly influenced by the density of 
planting.  

Conclusions 
In general, the results of this study showed that the presence of weeds fenugreek is able to withstand up to 20 

days after emergence and remove weeds after this stage, significantly increased performance. This shows that 
weed control should be applied early in the season. Also, due to the lack of change in the plant density increased 
number of branches and whereas the highest density, highest grain yield was also more likely to increase the 
density to be accompanied. 
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