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 کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو ارزیابی تاثیر برخی از علف

  (Lallemanti aroyleana Benth)    
2اتزاّین ایشدی درتٌذی ،  1رحین تخؼ هحوذ ًضاد

 

 ارؽذ گزٍُ سراػت ٍ اصالح ًثاتات داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ. رحین تخؼ هحوذ ًضاد، داًؾجَ كارؽٌاعی -1

 اتزاّین ایشدی درتٌذی، داًؾیار گزٍُ سراػت ٍ اصالح ًثاتات داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ. -2
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یدهچک  

صَرت طزح تلَک كاهل  تِ یؾیآسها یزاى،هَجَد در ا یجرا یّا ؼك اس ػلف یتالٌگَ تِ تؼذاد ییدارٍ یاٍُاكٌؼ گ یتِ هٌظَر تزرع

ّزس تا تالٌگَ،  یّزس، رقاتت توام فصل ػلف ّا یتوام فصل ػلف ّا یيؽاهل ٍج یؼآسها یوارّایتکزار اًجام ؽذ. ت 3ٍ در  یتصادف

 یاكغ یَسیي،ت یهتز فلَرالیي،یتز یّا كؼ رٍس پظ اس كاؽت تالٌگَ ٍ كارتزد ػلف 45ٍ  25 زتیةّزس تت یّا ػلف یيدٍتار ٍج

رٍس  50ّزس  یّا ػلف یيٍج یکثارّوزاُ تا  آًْا تِ یافتِكاّؼ  یدسّا ؽذُ ٍ یِتَص یزكِ در هقاد یکاى،اراد یوتالیي،فلَرفي، پٌذ

ػولکزد داًِ، ٍسى خؾک تَتِ، ارتفاع  یشاىتز ه داری یتکار رفتِ اثز هؼٌ یّایوارًؾاى داد كِ، ت  یجتَدًذ. ًتا پظ اس كاؽت تالٌگَ

توام فصل  یيٍج یوارػولکزد داًِ تالٌگَ در ت یؾتزیيت یؼ،آسها یجتالٌگَ داؽتٌذ. تز اعاط ًتا یجاًث یتَتِ ٍ تؼذاد عاقِ ّا

فلَرفي تا دس  یكؼ اكغ هزتَط تِ ػلف یوارّایت ات یدار یگزم در ّکتار ٍ تذٍى اختالف هؼٌ یلَك 711ّزس تِ هقذار  یّا ػلف

 700در ّکتار) یتزل 5/1در ّکتار(، ٍ كارتزد آى تِ هقذار یلَگزمك 704ّزس ) یّا ػلف یيدر ّکتار تِ ّوزاُ ٍج یتزل 1 یافتِكاّؼ 

 699كاؽت تالٌگَ ) اسرٍس پظ  50ّزس یّا ػلف یيتِ ّوزاُ ٍج یتزل 1 تِ هقذار یفلَرالیيتز كؼ ٍ كارتزد ػلف در ّکتار( یلَگزمك

 یوارّایتالٌگَ در ت یجاًث یتَدُ، ارتفاع ٍ تؼذاد عاقِ ّا یغتػولکزد داًِ، س یيكوتز یتطَر كل در ّکتار( هؾاّذُ ؽذ. میلَگزك

 یزتا تاث یاختالف یدر ّکتار هؾاّذُ ؽذ كِ اس ًظز آهار یتزل 2تِ هقذار  تزیفلَرالیيٍ  یوتالیيپٌذ یَسیي،ت یكؼ هتز هزتَط تِ ػلف

در  یتزل 4ؽذُ آى ) یِتخصَؿ در هقذار تَص یکاىكؼ اراد تا تالٌگَ ًذاؽتٌذ ٍ كارتزد ػلف ّزس یّا ػلفوار رقاتت توام فصل یت

 5/1فلَرفي تِ هقذار  یكؼ اكغ ػلف رعذ یتِ ًظز ه یؼآسها یيا یجتالٌگَ ؽذ. تا تَجِ تِ ًتا یاّاىتزدى گ یيّکتار( تاػث اس ت

 .ّزس تالٌگَ تاؽٌذ یّا ػلف یویاییدر كٌتزل ؽ یاًتخات یتخصَص یدارا ّکتار در یتزل 1 هقذار ِت یفلَرالیيتز در ّکتار ٍ یتزل

 . ّای ّزس ، هتزی تیَسیي ٍ ٍجیي ػلفتزیفلَرالیي ارادیکاى، اكغی فلَرفي، پٌذیوتالیي، :  های کلیدی واژه
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Abstract 
In order to study the effect of some herbicides on balangu yield and growth, a completely randomized design was 

carried out with three replications. Treatments included, full season hand weeding, full season of weed competition 
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 with balangu, 2 times hand weeding at 25 and 45 days after balangu planting respectively and the application of 

trifluralin, metribuzine, oxiflurfen, pendimetalin, eradican herbicides at their recommended dose and their reduced 

dose application plus hand weeding at 50 days after balangu planting. Results showed, the effect of mentioned 

treatments were significant on balangu seed yield, biomass, height and lateral branchesnumber. The highest balangu 

seed yield (711 kg ha 
-1

) was recorded in full season hand weeding treatment, with no significant different when 

oxiflurfen herbicides applied in recommended (1.5 liter ha
-1

), oxiflurfen applied in reduced dose (1 liter ha
-1

) plus 

hand weeding at 50 days after balangu planting and also trifluralin applied (1 liter ha
-1

) plus hand weeding at 50 days 

after balangu planting. The lowest balangu traits were indicated from the application of metribuzine, pendimetalin 

and trifluralin (2 liter ha
-1

), specially when eradican applied. Results showed that application of oxiflurfen herbicide 

(1 liter ha
-1

) and trifluralin (1 liter ha
-1

) could be useful in balangu weed control as selective herbicides. 

Keywords: eradican, oxiflurfen, pendimetalin, trifluralin, metribuzin and had weeding. 

 

 

 مقدمه

تِ صَرت تَهی در  كِاعت  ( Lamiaceaeخاًَادُ ًؼٌاػیاى )دارٍیی ٍ اس  ( گیاّی Lallemantia royleana Benthتالٌگَ )

كؾَر ّای هختلفی اس ایزاى هی رٍیذ كِ تِ ػٌَاى یک گیاُ دارٍیی عٌتی اس اّویت خاصی تزخَردار اعت ٍ در تزخی اس ًقاط  تخؼ

گًَِ دارد كِ در  5 یزاىجٌظ در ًقاط هختلف ا یيا اس جولِ ؽوال خزاعاى تِ ػٌَاى یک گیاُ دارٍیی دین كؾت ٍ كار هی ؽَد.

ّایی ّوچَى  رهاى ًارعاییّای ایي گیاُ در د هَعیالص داًِ(. 3)یٌذ رٍ یًقاط ه یگزٍ د یجٌَب ؽزق ی،ؽوال، ؽوال ؽزق

ّای رٍاًی، گَارؽی  جْت رفغ خًَزیشی لثِ ّا، تیواری ّای آى داًِ ( ٍ اس1رٍد ) تِ كار هیای ػصثی، كثذی ٍ كلیَی ّ ًاراحتی

(. تا ٍجَد اثزات دارٍیی فزاٍاى ٍ ارسػ اقتصادی تاالی ایي گیاُ ًغثت تِ عایز 2تقَیت كثذ ٍ ّوچٌیي هقَی تاء اعتفادُ هی ؽَد )

كؾت آى در كؾَر هحذٍد تَدُ ٍ اطالػات  ...داًؼ اًذک كؾاٍرساى ٍ ّایی اس جولِ  راػی هؼوَل، اها تِ دلیل هحذٍدیتگیاّاى س

ّکتار اس اراضی  1000جاهؼی در ارتثاط تا عطح سیز كؾت آى در كؾَد ٍجَد ًذارد. تا ایي حال تز اعاط اطالػات هَجَد تیؼ اس 

ت ؽخصی تا عاسهاى جْاد كؾاٍرسی ّای كالت ًادری ٍ درگش سیز كؾت ایي گیاُ دارٍیی ارسؽوٌذ هی تاؽذ )هکاتثا دین ؽْزعتاى

ؽْزعتاى كالت ٍ درگش(. تطَر كلی تز اعاط تحقیقات هیذاًی اس تیي ػَاهل هحذٍد كٌٌذُ سراػت ٍ تَعؼِ عطح سیز كؾت تالٌگَ، 

ي ٍ اس آًجایی كِ ای رٍد )هذاكزات ؽخصی تا كؾاٍرساى( ّای هَجَد تِ ؽوار هی ّای ّزس ٍ كٌتزل آًْا اس هْوتزیي هحذٍدیت ػلف

اًجام ًؾذُ اعت. تا تَجِ تِ ایٌکِ  ی در ایي ارتثاط در ایزاى ٍ دًیاا آعیای هیاًِ اعت، تاكٌَى هطالؼِ گیاُ اس گیاّاى تَهی كؾَر ٍ

ّای تاالی كارگزی  ٍجیي دعتی اعت كِ تا لحاظ ّشیٌِ ّای ّزس در حال حاضز در هشارع هَجَد تالٌگَ رٍػ هؼوَل در كٌتزل ػلف

هقزٍى تِ صزفِ ًوی تاؽذ. لذا ایي هغالِ ضوي ایٌکِ هٌجز تِ اتالف تخؼ اػظن ػولکزد آى در اثز رقاتت آى تزای كؾاٍرساى 

ّای ّزس هی ؽَد، ػاهل اصلی در كاّؼ رقثت كؾاٍرساى تِ تَعؼِ عطح سیز كؾت ًیش هی تاؽذ ٍ اس آًجا كِ در ارتثاط تا  ػلف

سؽوٌذ تاكٌَى هطالؼِ ای اًجام ًؾذُ اعت ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ ؽزط ّای ّزس ایي هحصَل دارٍیی ار اهکاى كٌتزل ؽیویایی ػلف

تحول گیاّاى سراػی تِ ّای هَرد اعتفادُ ٍ  كؼ ٌاى اس خصَصیت اًتخاتی ػلفّای ّزس، اطوی السم در هذیزیت ؽیویایی ػلف

جْت صَصیات رؽذی گیاُ دارٍیی تالٌگَ كؼ تز رؽذ ٍ خ تِ هٌظَر ارسیاتی تاثیز چٌذ ػلف تاؽذ، ایي تزرعی كؼ هی كارتزد ػلف

 ّای ّزس آى اًجام ؽذ. اهکاى اعتفادُ اس آًْا در كٌتزل ؽیویایی ػلف

 

 مواد و روشها

 یقاتیتحقتکزار در هشرػِ  3تیوار ٍ در  13 تا یكاهل تصادف یّا تلَک آهاری در قالة طزح 1392-93 یدر عال سراػ یقتحق یيا

 -2ّزس  ّای ؽاّذ ٍجیي توام فصل ػلف -1دًذ اس. تیوارّای آسهایؼ ػثارت تَاجزا ؽذ هؾْذ یداًؾگاُ فزدٍع یداًؾکذُ كؾاٍرس
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كؼ  كارتزد ػلف -4 پظ اس كاؽت تالٌگَرٍس 45ٍ  25ّای ّزس تِ تزتیة  دٍتار ٍجیي ػلف -3س ّای ّز ؽاّذ رقاتت توام فصل ػلف 

كؼ  كارتزد ػلف -5یتز در ّکتار ل 2ت( تِ هقذار كاؽت ٍ هخلَط تا خاک )دٍ ّفتِ قثل اس كاؽ یؼتصَرت پ یفلَرالیيتز

 یيتار ٍج یکدر ّکتار )دٍ ّفتِ قثل اس كاؽت( تِ ّوزاُ  یتزل 1 كاؽت ٍ هخلَط تا خاک تِ هقذار یؼتصَرت پ یفلَرالیيتز

 -7 در ّکتار یهادُ تجار یلَگزمك 1تِ هقذار  یَسیيت یكؼ هتز ػلف یؾیرٍ یؼپكارتزد  -6رٍس پظ اس كاؽت  50ّزس  یّا ػلف

رٍس پظ اس كاؽت  50 یيتار ٍج یکوزاُ تِ ّدر ّکتار  یگزم هادُ تجار 750تِ هقذار  یَسیيت یكؼ هتز ػلف یؾیرٍ یؼپ كارتزد

 یؼفلَرفي تصَرت پ یكؼ اكغ ػلفكارتزد  -9 در ّکتار یتزل 5/1تِ هقذار  یؾیرٍ یؼفلَرفي تصَرت پ یكؼ اكغ ػلفكارتزد  -8

 یوتالیيكؼ پٌذ ػلفكارتزد  -10رٍس پظ اس كاؽت 50ّزس  یّا ػلف یيتار ٍج یکدر ّکتار تِ ّوزاُ  یتزل 1تِ هقذار یؾیرٍ

در ّکتار  یتزل 5/1تِ هقذار  یؾیرٍ یؼتصَرت پ یوتالیيكؼ پٌذ ػلفكارتزد  -11 ّکتار یتزدرل 3ٍ تِ هقذار  یؾیرٍ یؼتصَرت پ

)دٍ ّفتِ  یکاىكؼ اراد كاؽت ٍ هخلَط تا خاک ػلف یؼپكارتزد  -12 رٍس پظ اس كاؽت 50ّزس  یّا ػلف یيتار ٍج یکتِ ّوزاُ 

)دٍ ّفتِ  یتزل 2تِ هقذار  یکاىكؼ اراد كاؽت ٍ هخلَط تا خاک ػلف یؼپكارتزد  -13یتز در ّکتار ل 4قثل اس كاؽت( تِ هقذار 

اتؼاد  هٌطقِ كالت ًادری تْیِ ؽذ.. تذر تالٌگَ اس رٍس پظ اس كاؽت 50ّزس  یّا ػلف یيتار ٍج یکقثل اس كاؽت( تِ ّوزاُ 

 یٍ فاصلِ رٍ هتز یعاًت 50یفرد یياًجام ٍ تذٍر تا فاصلِ ت یفیصَرت رد  در ًظز گزفتِ ؽذ. كؾت تِ هتز 3×3یؾیآسها یّا كزت

 یهاتات یخاک هصزف ٍ قثل اس كاؽت تا اعتفادُ اس عوپاػ پؾت یّا كؼ ػلف یعوپاؽ یاتػول كاؽتِ ؽذ. هتز یعاًت 5یف رد

پظ اس  یؾیرٍ یؼپ یّا كؼ ػلف یاختالط آًْا تا خاک اس ؽي كؼ اعتفادُ ؽذ. عوپاؽ یاًجام ٍ تزا یثزاعیَىط پظ اس كالپال

در ػوق  یاستا پٌج تزاتز هَرد ً ْارچ یتالٌگَ را در تزاكن ّا یاُتذٍر گ تزای ایي هٌظَر اًجام ؽذ. ٍ قثل اس عثش ؽذُ آى كاؽت تالٌگَ

اًجام گزفت. قثل اس عثش رٍس  10یاری تا اعتفادُ اس عیفَى ٍ تِ فَاصلٍ پظ اس آى آت كاؽت ؽذ یتِ صَرت دعت هتزی یدٍ عاًت

ًغثت تِ تٌک  یچْار تزگ ی . پظ اس عثش ؽذى تذٍر ٍ در هزحلِاس عثش ؽذى ؽذ یؼپ یّا كؼ اقذام تِ پاؽؼ ػلف یاُؽذى گ

ّای تکار رفتِ تز گیاُ تالٌگَ در سهاى  كؼ ر تزرعی اثزات احتوالی ػلفِ هٌظَت .اقذام ؽذ یاضاف یّا َتِكزدى هحصَل ٍ حذف ت

رعیذى داًِ هحصَل سیغت تَدُ ٍ ػولکزد داًِ اًذاسُ گیزی ؽذًذ ٍ پظ اس تجویغ دادُ ّای آسهایؼ، جْت تحلیل آهاری آًْا، 

 در عطح LSDاس آسهَى  ّا تا اعتفادُ اس دادُ یغِ هیاًگیيصَرت گزفت ٍ هقا SASی تا اعتفادُ اس ًزم افشار آهار آًْا ًظیاٍار یِتجش

 .اعتفادُ ؽذ EXCELٍ تزای رعن ؽکل ّا اس ًزم افشار  % اعتفادُ ؽذ5 آهاری

 

 نتایج و بحث

 زیست توده 

هؾاّذُ ؽذ ٍ رقاتت توام  ّای ّزس در تیوار ٍجیي توام فصل ػلف تز اعاط ًتایج حاصل اس آسهایؼ، تیؾتزیي سیغت تَدُ در تالٌگَ

 لیتز 5/1ّای اكغی فلَرفي تِ هقذار كؼ كارتزد ػلف ر ٍسى خؾک تالٌگَ ؽذ ٍّای ّزس تا تالٌگَ هٌجز تِ كاّؼ هؼٌی دا فصل ػلف

تزیفلَرالیي تِ  ٍ رٍس پظ اس كاؽت 50ّزس  یّا ػلف یيتار ٍج یکتِ ّوزاُ لیتز در ّکتار  1در ّکتار، اكغی فلَرفي تِ هقذار 

ٍ اس ًظز  تاثیزی تز ٍسى خؾک تالٌگَ ًذاؽتٌذ رٍس پظ اس كاؽت 50ّزس  یّا ػلف یيتار ٍج یکتِ ّوزاُ  در ّکتار لیتز 1ذار هق

رٍس پظ اس كاؽت تالٌگَ  45ٍ  25تزتیة ِ ّای ّزس ت یوار دٍ تار ٍجیي ػلفدرصذ تا ت 5آهاری اختالف هؼٌی داری در عطح 

ّا در تیوارّای آسهایؼ هٌجز تِ كاّؼ هؼٌی دار ٍسى خؾک تالٌگَ ؽذًذ. تطَریکِ  كؼ ػلفٌذ. تا ایي ٍجَد كارتزد عایز ًذاؽت

 3كؼ پٌذیوتالیي تِ هقذار  ثیز ػلفكؼ ارادیکاى هؾاّذُ ؽذ ٍ تا در تیوارّای هزتَط تِ كارتزد ػلفكوتزیي ٍسى خؾک تالٌگَ 

س تا تالٌگَ تَدُ ٍ اس ًظز آهاری اختالف هؼٌی داری تا ّن لیتز در ّکتار تز ٍسى خؾک تالٌگَ هؾاتِ رقاتت توام فصل ػلف ّای ّز

 .(1)ؽکل  ًذاؽتٌذ
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ّا هذیزیت ؽیویایی ػلفْای ّزس ٍ ػلفکؼ  
   ّای ّزس ایزاى ؽؾویي ّوایؼ ػلَم ػلف

 1394ؽْزیَر  12الی  10تیزجٌذ، 

 

 

 

در سطح  دار یعدم اختالف معن از  ها نشان حرف مشترک در ستون یکبر وزن خشک بالنگو )وجود حداقل  یشآزما یمارهایت یرتاث :1شکل

 درصد است(. 5احتمال 

 عملکرد دانه

 ّزس یّا در ّکتار( در تیوار ٍجیي توام فصل ػلف یلَگزمك 711تیؾتزیي ػولکزد داًِ تالٌگَ ) یؼ،حاصل اس آسها یجتز اعاط ًتا

 یگزكارتزدد یاس عَ دار ػولکزد داًِ تالٌگَ ؽذ. یّزس تا تالٌگَ هٌجز تِ كاّؼ هؼٌ یّا هؾاّذُ ؽذ ٍ رقاتت توام فصل ػلف

 یّا ػلف یيتار ٍج یکدر ّکتار تِ ّوزاُ  یتزل 1فلَرفي تِ هقذار  یّکتار، اكغ یتزدرل 5/1هقذار ِفلَرفي ت یاكغ یّا كؼ ػلف

رٍس پظ اس كاؽت  50ّزس  یّا ػلف یيتار ٍج یکتِ ّوزاُ  ّکتار در یتزل 1هقذار  تِ یفلَرالیيتز رٍس پظ اس كاؽت ٍ 50ّزس 

ِ ّزس ت یّا ػلف یيدٍ تار ٍج یواردرصذ تا ت 5در عطح  یدار یاختالف هؼٌ ریتز ػولکزد داًِ تالٌگَ ًذاؽتٌذ ٍ اس ًظز آها یزیتاث

هٌجز تِ كاّؼ  یؼآسها یوارّایّا در ت كؼ ػلف یزكارتزد عا ٍجَد یيرٍس پظ اس كاؽت تالٌگَ ًذاؽتٌذ. تا ا 45ٍ  25 یةتزت

تِ  یوتالیيٍ پٌذ یکاىؼ ارادك هزتَط تِ كارتزد ػلف یوارّایػولکزد داًِ در ت یيكوتز یکِدار ػولکزد داًِ تالٌگَ ؽذًذ. تطَر یهؼٌ

هزتَط تِ آى،  یوارّایدر ت یَسیيت یهتز یّا كؼ ػلف یزّزس هؾاّذُ ؽذ ٍ تاث یّا در ّکتار ٍ رقاتت توام فصل ػلف یتزل 3هقذار 

 تا ّن ًذاؽتٌذ یدار یاختالف هؼٌ یّزس تا تالٌگَ تَدُ ٍ اس ًظز آهار یػلف ّا یيتار ٍج دٍ یوارهؾاتِ ت در ػولکزد داًِ تالٌگَ

 (.2)ؽکل 
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ّا هذیزیت ؽیویایی ػلفْای ّزس ٍ ػلفکؼ  
   ّای ّزس ایزاى ؽؾویي ّوایؼ ػلَم ػلف

 1394ؽْزیَر  12الی  10تیزجٌذ، 

 

 

در  دار یدهنده عدم اختالف معن ها نشان حرف مشترک در ستون یکبر عملکرد دانه بالنگو )وجود حداقل  یشآزما یمارهایت یر: تاث4شکل 

 درصد است(. 5سطح احتمال 

 

اًجام ًؾذُ اعت ٍ ًتایج ایي تزرعی ًؾاى ای  ّای ّزس تالٌگَ هطالؼِ هَجَد، تاكٌَى در ارتثاط تا ػلف تطَر كلی تز اعاط اطالػات

دٌّذ كِ اهکاى كٌتزل  تایج حاصل اس ایي هطالؼِ ًؾاى هیّا دارد. اس عَی دیگز ً كؼ غاعیت ؽذیذ تالٌگَ تِ كارتزد ػلفاس ح

ق تِ آى در تلفیفي ٍ هقادیز كاّؼ یافرفلَ ّای اكغی كؼ ا ٍجَد دارد. تطَریکِ كارتزد ػلفّ كؼ ایی تالٌگَ تا اعتفادُ اس ػلفیویؽ

تاؽٌذ.  هی ّای ّزس تالٌگَ ّای هٌاعثی تزای كٌتزل ؽیویایی ػلف كؼ تزیفلَرالیي تِ ػٌَاى گشیٌِ ّای ّزس ٍ ًیش ػلف تا ٍجیي ػلف

ا، پیؾٌْاد هی ؽَد آسهایؼ در ّ كؼ ؼالیت ٍ تزٍس خصَصیت اًتخاتی ػلفتا ایي ٍجَد تا تَجِ تِ ػَاهل هتؼذد تاثیز گذار تز ف

 ّای هختلف تزرعی ٍ تکزار ؽَد. هکاى ّا ٍ عال

  منابع

عللَلش ٍ   یلهت یكزتَكغ یهخٌلف صوغ ّا یزهقاد یگشیٌیجا یزتأث ی. تزرع1387.یٌیپَر،م،. م.ح.حذاد خذاپزعت ٍ ا.هحوذاه تْزام

: (4).هجلِ پضٍّؾْای ػللَم ٍ صلٌایغ الذایی ایلزاى     یا عخت خاهِ یتغتٌ یاتتز خصَص یزاسیثؼلة تا صوغ داًِ تالٌگَ ؽ

37-47. 
 .جلذ چْارم، چاج چْارم. اًتؾارات داًؾگاُ تْزاى یی،دارٍ یاّاى. گ1369. عسرگزی،

 .ی(.جلذ عَم چاج اٍل هزكش ًؾز داًؾگاّیاّیگ یغتواتیک)عیزاىا یّا یت. كَرهَف1373. اقْزهاى،
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