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

(Lallemanti aroyleana Benth)
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یدهچک
صورت طرح بلوك کامل بهیشیآزمایران،موجود در ایجرايهاشکاز علفيبالنگو به تعدادییدارویاهواکنش گیبه منظور بررس

هرز با بالنگو، يهرز، رقابت تمام فصل علف هايتمام فصل علف هاینشامل وجیشآزمایمارهايتکرار انجام شد. ت3و در یتصادف
یاکسیوزین،بيمترفلورالین،یتريهاکشروز پس از کاشت بالنگو و کاربرد علف45و 25رتیبهرز بتيهاعلفیندوبار وج

روز 50هرز يهاعلفینوجیکبارهمراه با آنها بهیافتهکاهش يدزهاشده ویهتوصیرکه در مقادیکان،ارادیمتالین،فلورفن، پند
عملکرد دانه، وزن خشک بوته، ارتفاع یزانبر مداريیبکار رفته اثر معنيهایمارنشان داد که، تیجبودند. نتاپس از کاشت بالنگو

تمام فصل ینوجیمارعملکرد دانه بالنگو در تیشترینبیش،آزمایجبالنگو داشتند. بر اساس نتایجانبيبوته و تعداد ساقه ها
فلورفن با دز یکش اکسمربوط به علفیمارهايتابيداریگرم در هکتار و بدون اختالف معنیلوک711هرز به مقدار يهاعلف

700در هکتار(یترل5/1در هکتار)، و کاربرد آن به مقداریلوگرمک704هرز (يهاعلفیندر هکتار به همراه وجیترل1یافتهکاهش 
699کاشت بالنگو (ازروز پس 50هرزيهاعلفینبه همراه وجیترل1به مقداریفلورالینترکشو کاربرد علفدر هکتار)یلوگرمک
یمارهايبالنگو در تیجانبيتوده، ارتفاع و تعداد ساقه هایستعملکرد دانه، زینکمتریبطور کلدر هکتار) مشاهده شد.میلوگرک

یربا تاثیاختالفيدر هکتار مشاهده شد که از نظر آماریترل2به مقدار تریفلورالینو یمتالینپندیوزین،بيکش مترمربوط به علف
در یترل4شده آن (یهبخصوص در مقدار توصیکانکش ارادبا بالنگو نداشتند و کاربرد علفهرزيهاعلفمار رقابت تمام فصل یت

5/1فلورفن به مقدار یکش اکسعلفرسدیبه نظر میشآزماینایجبالنگو شد. با توجه به نتایاهانبردن گینهکتار) باعث از ب
.هرز بالنگو باشنديهاعلفیمیاییدر کنترل شیانتخابیتخصوصيداراهکتاردریترل1مقدارهبیفلورالینتردر هکتار ویترل

.هاي هرز، متري بیوزین و وجین علفتریفلورالین ارادیکان، اکسی فلورفن، پندیمتالین، : هاي کلیديواژه

Evaluation of some herbicides on growth and yield of balangu (Lallemanti aroyleana
Benth)

And Ebrahim Izadi-Darbandi2Rahim Bahksh Mohammadnezad1

1- Msc student, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy
and Plant Breeding

2- Associte prof., Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy
and Plant Breeding

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
Lallemantiaبالنگو ( royleana Benthخانواده نعناعیان (دارویی و از ) گیاهیLamiaceae ( به صورت بومی در کهاست

کشور هاي مختلفی از ایران می روید که به عنوان یک گیاه دارویی سنتی از اهمیت خاصی برخوردار است و در برخی از نقاط بخش
گونه دارد که در 5یرانجنس در نقاط مختلف اینااز جمله شمال خراسان به عنوان یک گیاه دارویی دیم کشت و کار می شود.

هایی همچون رمان نارساییهاي این گیاه در دموسیالژ دانه). 3(یند روینقاط میگرو دیجنوب شرقی،شمال، شمال شرق
هاي روانی، گوارشی جهت رفع خونریزي لثه ها، بیماريهاي آندانه) و از1رود (به کار میاي عصبی، کبدي و کلیوي هناراحتی

). با وجود اثرات دارویی فراوان و ارزش اقتصادي باالي این گیاه نسبت به سایر 2تقویت کبد و همچنین مقوي باء استفاده می شود (
کشت آن در کشور محدود بوده و اطالعات ...دانش اندك کشاورزان و هایی از جمله راعی معمول، اما به دلیل محدودیتگیاهان ز

هکتار از اراضی 1000جامعی در ارتباط با سطح زیر کشت آن در کشود وجود ندارد. با این حال بر اساس اطالعات موجود بیش از 
ت شخصی با سازمان جهاد کشاورزي هاي کالت نادري و درگز زیر کشت این گیاه دارویی ارزشمند می باشد (مکاتبادیم شهرستان

شهرستان کالت و درگز). بطور کلی بر اساس تحقیقات میدانی از بین عوامل محدود کننده زراعت و توسعه سطح زیر کشت بالنگو، 
ن و از آنجایی که ایرود (مذاکرات شخصی با کشاورزان)هاي موجود به شمار میهاي هرز و کنترل آنها از مهمترین محدودیتعلف

انجام نشده است. با توجه به اینکه ي در این ارتباط در ایران و دنیااآسیاي میانه است، تاکنون مطالعهگیاه از گیاهان بومی کشور و
هاي باالي کارگري وجین دستی است که با لحاظ هزینههاي هرزدر حال حاضر در مزارع موجود بالنگو روش معمول در کنترل علف

مقرون به صرفه نمی باشد. لذا این مساله ضمن اینکه منجر به اتالف بخش اعظم عملکرد آن در اثر رقابت آن براي کشاورزان 
هاي هرز می شود، عامل اصلی در کاهش رقبت کشاورزان به توسعه سطح زیر کشت نیز می باشد و از آنجا که در ارتباط با علف

زشمند تاکنون مطالعه اي انجام نشده است و با توجه به اینکه شرط هاي هرز این محصول دارویی ارامکان کنترل شیمیایی علف
تحمل گیاهان زراعی به هاي مورد استفاده و کشنان از خصوصیت انتخابی علفهاي هرز، اطمیالزم در مدیریت شیمیایی علف

جهت صوصیات رشدي گیاه دارویی بالنگو کش بر رشد و خبه منظور ارزیابی تاثیر چند علفباشد، این بررسیکش میکاربرد علف
هاي هرز آن انجام شد.امکان استفاده از آنها در کنترل شیمیایی علف

مواد و روشها
یقاتیتحقتکرار در مزرعه 3تیمار و در 13بایکامل تصادفيهابلوكآماريدر قالب طرح1392- 93یدر سال زراعیقتحقینا

- 2هرز هايشاهد وجین تمام فصل علف- 1دند از. تیمارهاي آزمایش عبارت بواجرا شدمشهدیدانشگاه فردوسيدانشکده کشاورز
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کش کاربرد علف- 4پس از کاشت بالنگوروز45و 25هاي هرز به ترتیب دوبار وجین علف-3ز هاي هرشاهد رقابت تمام فصل علف
کش کاربرد علف- 5یتر در هکتار ل2ت) به مقدار کاشت و مخلوط با خاك (دو هفته قبل از کاشیشبصورت پیفلورالینتر
ینبار وجیکدر هکتار (دو هفته قبل از کاشت) به همراه یترل1کاشت و مخلوط با خاك به مقداریشبصورت پیفلورالینتر

-7در هکتاريماده تجاریلوگرمک1به مقدار یوزینبيکش مترعلفیشیرویشپکاربرد - 6روز پس از کاشت 50هرز يهاعلف
روز پس از کاشت 50ینبار وجیکمراه به هدر هکتار يگرم ماده تجار750به مقدار یوزینبيکش مترعلفیشیرویشپکاربرد

یشفلورفن بصورت پیکش اکسعلفکاربرد - 9در هکتاریترل5/1به مقدار یشیرویشفلورفن بصورت پیکش اکسعلفکاربرد -8
یمتالینکش پندعلفکاربرد -10روز پس از کاشت50هرز يهاعلفینبار وجیکدر هکتار به همراه یترل1به مقداریشیرو

در هکتار یترل5/1به مقدار یشیرویشبصورت پیمتالینکش پندعلفکاربرد - 11هکتاریتردرل3و به مقدار یشیرویشبصورت پ
(دو هفته یکانکش ارادکاشت و مخلوط با خاك علفیشپکاربرد -12روز پس از کاشت50هرز يهاعلفینبار وجیکبه همراه 

(دو هفته یترل2به مقدار یکانکش ارادکاشت و مخلوط با خاك علفیشپکاربرد -13یتر در هکتار ل4قبل از کاشت) به مقدار 
ابعاد منطقه کالت نادري تهیه شد.. بذر بالنگو از روز پس از کاشت50هرز يهاعلفینبار وجیکقبل از کاشت) به همراه 

يو فاصله رومتریسانت50یفردینانجام و بذور با فاصله بیفیصورت رددر نظر گرفته شد. کشت بهمتر3×3یشیآزمايهاکرت
یماتابیخاك مصرف و قبل از کاشت با استفاده از سمپاش پشتيهاکشعلفیسمپاشیاتعملکاشته شد.متریسانت5یف رد
پس از یشیرویشپيهاکشعلفیاختالط آنها با خاك از شن کش استفاده شد. سمپاشيانجام و برایبراسیونس پس از کالپال

در عمق یازتا پنج برابر مورد نهارچيبالنگو را در تراکم هایاهبذور گبراي این منظورانجام شد.و قبل از سبز شده آنکاشت بالنگو
انجام گرفت. قبل از سبز روز 10یاري با استفاده از سیفون و به فواصلو پس از آن آبکاشت شدیبه صورت دستمتريیدو سانت
نسبت به تنک یچهار برگي. پس از سبز شدن بذور و در مرحلهاز سبز شدن شدیشپيهاکشاقدام به پاشش علفیاهشدن گ

هاي بکار رفته بر گیاه بالنگو در زمان کشر بررسی اثرات احتمالی علفه منظوب.اقدام شدیاضافيهاوتهکردن محصول و حذف ب
رسیدن دانه محصول زیست توده و عملکرد دانه اندازه گیري شدند و پس از تجمیع داده هاي آزمایش، جهت تحلیل آماري آنها، 

در سطحLSDاز آزمون ها با استفاده ازدادهیسه میانگینصورت گرفت و مقاSASي با استفاده از نرم افزار آمارآنهانسیاواریهتجز
.استفاده شدEXCELو براي رسم شکل ها از نرم افزار % استفاده شد5آماري

نتایج و بحث
زیست توده 

مشاهده شد و رقابت تمام هاي هرزدر تیمار وجین تمام فصل علفبر اساس نتایج حاصل از آزمایش، بیشترین زیست توده در بالنگو
لیتر5/1هاي اکسی فلورفن به مقدارکشکاربرد علفر وزن خشک بالنگو شد وهاي هرز با بالنگو منجر به کاهش معنی دافصل علف

تریفلورالین به وروز پس از کاشت50هرز يهاعلفینبار وجیکبه همراه لیتر در هکتار 1در هکتار، اکسی فلورفن به مقدار 
و از نظر تاثیري بر وزن خشک بالنگو نداشتندروز پس از کاشت50هرز يهاعلفینبار وجیکبه همراه در هکتارلیتر1دار مق

روز پس از کاشت بالنگو 45و 25ترتیب ه هاي هرز بیمار دو بار وجین علفدرصد با ت5آماري اختالف معنی داري در سطح 
ها در تیمارهاي آزمایش منجر به کاهش معنی دار وزن خشک بالنگو شدند. بطوریکه کشعلفند. با این وجود کاربرد سایر نداشت

3کش پندیمتالین به مقدار ثیر علفکش ارادیکان مشاهده شد و تادر تیمارهاي مربوط به کاربرد علفکمترین وزن خشک بالنگو 
ز با بالنگو بوده و از نظر آماري اختالف معنی داري با هم لیتر در هکتار بر وزن خشک بالنگو مشابه رقابت تمام فصل علف هاي هر

.)1(شکل نداشتند
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در سطح داریعدم اختالف معنازها نشانحرف مشترك در ستونیکبر وزن خشک بالنگو (وجود حداقل یشآزمایمارهايتیرتاث:1شکل
درصد است).5احتمال 

عملکرد دانه
هرزيهادر هکتار) در تیمار وجین تمام فصل علفیلوگرمک711بیشترین عملکرد دانه بالنگو (یش،حاصل از آزمایجبر اساس نتا

یگرکاربرددياز سودار عملکرد دانه بالنگو شد.یهرز با بالنگو منجر به کاهش معنيهامشاهده شد و رقابت تمام فصل علف
يهاعلفینبار وجیکدر هکتار به همراه یترل1فلورفن به مقدار یهکتار، اکسیتردرل5/1مقدارهفلورفن بیاکسيهاکشعلف
روز پس از کاشت 50هرز يهاعلفینبار وجیکبه همراه هکتاردریترل1مقدار بهیفلورالینترروز پس از کاشت و50هرز 

ه هرز بيهاعلفیندو بار وجیماردرصد با ت5در سطح يداریاختالف معنريبر عملکرد دانه بالنگو نداشتند و از نظر آمایريتاث
منجر به کاهش یشآزمایمارهايها در تکشعلفیرکاربرد ساوجودینروز پس از کاشت بالنگو نداشتند. با ا45و 25یبترت
به یمتالینو پندیکانش ارادکمربوط به کاربرد علفیمارهايعملکرد دانه در تینکمتریکهدار عملکرد دانه بالنگو شدند. بطوریمعن

مربوط به آن، یمارهايدر تیوزینبيمتريهاکشعلفیرهرز مشاهده شد و تاثيهادر هکتار و رقابت تمام فصل علفیترل3مقدار 
با هم نداشتنديداریاختالف معنيهرز با بالنگو بوده و از نظر آماريعلف هاینبار وجدویمارمشابه تدر عملکرد دانه بالنگو

).2(شکل 
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در داریدهنده عدم اختالف معنها نشانحرف مشترك در ستونیکبر عملکرد دانه بالنگو (وجود حداقل یشآزمایمارهايتیر: تاث4شکل 
درصد است).5سطح احتمال 

انجام نشده است و نتایج این بررسی نشان اي هاي هرز بالنگو مطالعهموجود، تاکنون در ارتباط با علفبطور کلی بر اساس اطالعات
دهند که امکان کنترل تایج حاصل از این مطالعه نشان میها دارد. از سوي دیگر نکشساسیت شدید بالنگو به کاربرد علفاز ح

ق ته آن در تلفیفن و مقادیر کاهش یافرفلوهاي اکسیکشا وجود دارد. بطوریکه کاربرد علفهکشایی بالنگو با استفاده از علفیمیش
باشند. میهاي هرز بالنگوهاي مناسبی براي کنترل شیمیایی علفکش تریفلورالین به عنوان گزینههاي هرز و نیز علفبا وجین علف

ا، پیشنهاد می شود آزمایش در هکشعالیت و بروز خصوصیت انتخابی علفبا این وجود با توجه به عوامل متعدد تاثیر گذار بر ف
هاي مختلف بررسی و تکرار شود.مکانها وسال
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