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Abstract 

The effect of different interference and weed control period on morphological traits, yield components, oil 

and mucilage contents of Dragon’s head, studied by field experimental based on randomized complete block 

design with three replicates and 15 treatments at the Agricultural Research Station, University of Tabriz. The 

treatments were six periods of weed interference, six periods of weed control, weed free and weed infected 

during the growing season and, pure weed (without crop). The results indicated that weed dry weight 

significantly increased with increasing duration of infection and decreasing weed free period. Number of leaves 

per plant, plant height, number of capsules and seeds, 1000-seed weight, biological and grain yield reduced 

with increasing weed interference period. Among the yield components, number of seeds per plants decreased 

by 46.8% related to weed free control and so it was the most sensitive component. The effect of treatments on 

percentage and yield of essential oil and seed mucilage was not significant. Weed infested control with 1200 

kg.ha-1 and weed free control with 2289 kg.ha-1 had the lowest and the highest grain yield, respectively. 

Evaluation of Dragon’s head performance under weedy conditions with 1200 kg.ha-1 grain yield indicated the 

high competitive potential of medicinal plant of Dragon’s head in front of natural weeds of field. This 

capability embosses success of this plant in competition with weeds accompanied by acceptable level of grain 

yield. 
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 مقدمه

 Lallemantia iberica یبا نام علم یشهر یبالنگو

Fischer & C.A. Meyer  بامترادف Dracocephalum 

ibericum M. Bieb. متنوع  یکاربردهابا  ی داروییاهیگ

 از( دانه یا برگ) آن هایقسمت تمام کهاست و فراوان 

از موارد مصرف  .باشدمی استفاده قابل اقتصادی لحاظ

توان به تولید روغن از دانه، تولید بالنگوی شهری می

رویشی  اندامموسیالژ یا لعاب از دانه، تولید اسانس از 

عنوان به (کشیبعد از روغندانه )گیاه، کاربرد کنجاله 

های و سرشاخه غذایی برای انسان و دام، استفاده از برگ
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نوان عو کاربرد به عنوان سبزیلدهی بهسبز گیاه قبل از گ

 خاطر به شهری های بالنگویدانهکود سبز اشاره کرد. 

 کرده تولید لعاب خود موسیالژی از دارا بودن ترکیب

 گرفتگی رفع در ( و1112امامی و دوازده حسینیمجنون)

کاربرد دارند.  از سرماخوردگی ناشی هایسرفه و گلو

 و کبدی اختالالت عصبی، درمان در دانه بالنگوی شهری

-طور سنتی بهبه و رفته کارنیز به کلیوی هایبیماری

 آور، مدر و خلطجنسی تقویت کننده، محرک ،عنوان ملین

 و نقیبی و همکاران 2681رچینگر، ) شودمی مصرف

این گیاه در بین اغلب کشاورزان )بخصوص در  (.1115

-نام عمومی قَرهمناطق ترک نشین ایران و آذربایجان( با 

 شود.زَرَک شناخته می

و در  ای نزدیکگیاه در فاصلهیا چند که دو زمانی

 با های مشترکنیازتأمین برای  ،رشد کنند یک محدوده

د طریق وار خسارتی که از این .کردرقابت خواهند یکدیگر 

شود شامل خسارت کمی یا کاهش وزن محصول، می

-افزایش هزینهخسارت کیفی یا کاهش ارزش محصول و 

هرز هایخسارت علف (.1112 های تولید است )موسوی

-ها برابری میتقریباً با مجموع خسارات آفات و بیماری

کند. خسارت ناشی از کاهش کمیت و کیفیت محصول و 

هرز در هایهای صرف شده برای کنترل علفهزینه

درصد ارزش کل  25کشورهای توسعه یافته در حدود 

باشد. خسارت رزی تولید شده میمحصوالت کشاو

میلیارد دالر  21ناشی از آفات به کشاورزی کمی بیش از 

در سال بر آورد شده است که از این مقدار خسارت 

درصد، حشرات  12های گیاهی در حدود ناشی از بیماری

-درصد و خسارت ناشی از علف 3درصد، نماتدها  18

 (.1112 باشد )نوجواندرصد می 41هرز های

هرز برای کسب عوامل رشد نظیر آب، نور، هایعلف

)برای  کربندی اکسید ویژه، در مواردغذایی و فضا، مواد

ز هرهایکنند. علفرقابت می زراعی فتوسنتز(، با گیاهان

 زا و میزبانبیماری پناهگاه حشرات و عوامل همچنین

 شوند )کوهلی و همکارانمحسوب می انگل هرزهایعلف

                                                           
controlriod of weed Critical pe-1 

از  آگاهی، هرزهایعلف ثرؤو م مدیریت مطلوب (.1112

 های کمی و کیفیروی جنبهرقابت  های مختلفدوره ثیرأت

-دوره بحرانی کنترل علف نو تعیی زراعیعملکرد گیاهان 

در . برخوردار است ایاز اهمیت ویژه 2(CPWC) هرزهای

-های مختلف رقابت علفثیر دورهأبررسی ت ،این راستا

 ای ازمنظور شناسایی محدودهبه، با گیاه زراعیهرز های

هرز هایعلف ،ر آن محدوده زمانید که زیستیچرخه 

روی کیفیت و کمیت محصول را  اثرات نامطلوب بیشترین

 همکاران و رسد )ایوانزمی ضروری به نظر، تولیدی دارند

-رقابت علف شدت (.1113  همکاران و ترائورهو  1113

 آلودگی مدت و گونه، شدت با زراعی گیاه با هرز های

خصوصیات در ارتباط است.  اقلیمی شرایط و هرزعلف

زراعی و سایر عوامل زراعی  گیاه کشت شده، تناوب

هرز هایممکن است باعث ایجاد تغییراتی در فلور علف

منطقه شوند. این تغییرات ممکن است به اشکال مختلف 

عی، مراحل مانند مراحل اکولوژی زراعی، تناوب زرا

تشکیل و زنجیره اجتماعات، به ویژه تغییرات کوتاه مدت 

-مهدویدر اجتماعات گیاهی و غیره دیده شوند )کافی و 

افزایش  سبب هرزهایعلف مؤثر مدیریت (.1111 دامغانی

 مرتبط های هزینه و هرزهایعلف جمعیت کاهش عملکرد،

 (.2661 آشوک و همکاران) گرددمی زمان در طی آن با

 دموا و آب نظیر منابعی برای رشد، رقابت اولیه مراحل در

 در و است شدید گیاه زراعی و هرزهایعلف بین غذایی

 در تخصیص باالیی توانایی هرزهایعلف موارد، اغلب

 خود بخش تعرق سطح از استفاده با و داشته منابع سریع

 و کرده خارج محیط از را گیاه دسترس در آب از زیادی

 افزایش همچنین .کنندمی رقابت زراعی گیاه شدت با به

-علف بیشتر تأثیر باعث هرز،هایتداخل علف دوره طول

تحقیقات  .گرددمی زراعی گیاهرشد و عملکرد  بر هرزهای

هرز هایوزن خشک علفمحققان نشان داده است که 

-علف تراکمتری نسبت به تر و کاربردیمعیار مناسب

و  1113 پورسلی و همکاران،) رودمیهرز به شمار های

 کلوانق و همکارانشفق و 1115 محمدی و همکاران
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 پژوهش بررسی اثر طول دوره تداخل این هدف(. 1118

هرز بر صفات مورفولوژیکی، اجزای هایلفع و کنترل

بالنگوی گیاه اسانس و موسیالژ  محتوایعملکرد، و 

هرز بر هایو در نهایت ارزیابی اثرات تداخل علفشهری 

 باشد.میعملکرد دانه 

 

 هامواد و روش

 تحقیقاتی مزرعه در 2361سال  در این تحقیق

 هشت در تبریز، واقع دانشگاه کشاورزی دانشکده

 ینمیانگ. شد انجام (کرکج اراضی) تبریز شرق کیلومتری

-به ساله 25 دوره یک در نهدمای ساال حداکثر و حداقل

 بارندگی متوسط و گرادسانتی درجه 4/28و  2/2 ترتیب

 و آذرخشی) است شده گزارشمتر میلی 8/182 نهساال

(، 2 بر اساس نتایج تجزیه خاک )جدول(. 1123 همکاران

 تروژننی و پتاسیم، فسفر میزان نظر از محدودیتی منطقه

  نداشت. جذب قابل

 

 آزمایش اجراي محل زمین قطعه فیزیکوشیمیایی خاك تجزیه نتایج -1جدول 

  EC بافت خاک

)1-m.(dS 
pH 

 ماده آلی

)%( 

 آهک

 )%( 

ازت کل 

)%( 

 قابل جذب فسفر

 (1-kg.mg) 

 قابل جذب پتاسیم

 (1-kg.mg) 

 453 39 23/1 22 3/2 9/2 2/2 لوم شنی

 

به محض مساعد شدن  2361در فروردین سال 

زنی هوایی، عملیات شخم بهاره و دیسکشرایط آب و 

 هرزهایعلف کلیه بررسی به توجه باصورت گرفت. 

 هرزهایعلف بذری ذخایر بودن غنی به دلیل و مزرعه

و  آزمایش دقت بردن باال برای ،مورد نظر در اراضی

با بررسی و مشاهده حضوری  مستدل، نتایج استخراج

 به آزمایش محلزمین مورد آزمایش در سال قبل از آن، 

 واحدهای در هرزهایعلف که انتخاب شد ایگونه

 طرح در قالب آزمایش. همگن باشند تقریباً آزمایشی

 اجرا تیمار 25 و تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک

صورت به سری دو در آزمایشی تیمارهای. گردید

-و عاری از علف (WIهرز )هایهای آلوده به علفسری

، 13WI ،23WI ،33WI( بودند. تیمارهای WFهرز )های

43WI ،53WI  63وWI 93و  53، 43، 33، 13، 23 ترتیببه 

 به آلوده شهری، بالنگوی شدن گیاه سبز از بعد روز

 فصل آخر تا روزها این طی پس از و بودند هرزهایعلف

هرز هایعلف در مقابل،. شدند کنترل هرزهایعلف رشد،

 63WFو  13WF ،23WF ،33WF ،43WF ،53WF تیمارهای

 سبز از بعد روز 93و  53، 43، 33، 13، 23ترتیب تا به

 ات آن از بعدشهری کنترل شدند و   بالنگوی شدن گیاه

در . نگردیدند هرز کنترلهایعلف گیاه، رشد فصل آخر

 فصل کل در هرزعلف به شاهد آلوده کرت یک بلوک هر

 فصل کل در هرزاز علف عاری شاهد یک کرت ،زراعی

)بدون کاشت گیاه  خالص هرزعلفیک کرت  و زراعی

×  1ابعاد  اب آزمایشی کرت هر. داشت وجودنیز  زراعی(

بود.  متر دو طول به ردیف کاشت شش شامل ،متر 1/2

 و فاصله مترسانتی 11 های کاشتبین ردیف فاصله

در نظر گرفته  مترسانتی یک تقریباً بذرها روی ردیف

 که آذربایجان محلی بذرهایدر این آزمایش از . شد

. دگردی استفاده ،بود باال نامیه قوه با قبل سال محصول

 با اوایل اردیبهشت در و کاریخشکه صورتبه کاشت

 از رشد کل دوره. شد انجام بهاره هایبارندگی شروع

 هاآبیاری. روز بود 81 محصول برداشت تا کاشت زمان

-هایاز علف بردارینمونه شد. انجام یکبار روز هفت هر

-حاشیه حذف اثر از بعد و زمین شدن گاورو از بعد هرز

 مشخص هایتاریخ در مربوطه تیمارهایبر اساس  ای

 در ،WIتیمارهای  در موجود هرزهایعلف. شد انجام

 و WF تیمارهایو در  هرزهایعلف دوره تداخل انتهای

 ،خالص هرزعلف شاهد و هرزعلف به آلوده شاهد
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فصل با استفاده  آخر در و برداشت محصول همزمان با

 شدند. بردارینمونه مربع متر مساحت یککوادراتی با از 

 بوته 21رسیدگی گیاه از هر کرت آزمایشی در زمان 

و پس از انتقال به شد برداشت طور تصادفی به

ارتفاع بوته، تعداد برگ و گره در بوته، تعداد آزمایشگاه، 

-هاندازدر بوته، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه  فندقه

برای تعیین عملکرد دانه و عملکرد  گیری و ثبت گردیدند.

های موجود بوته ایپس از حذف اثر حاشیهبیولوژیکی، 

و شمارش  ی هر کرتمترسانتی 81×291در ابعاد 

-ها بهپس از ثابت شدن وزن نمونه برداشت گردیدند و

پس از . ها اقدام شدآنتوزین به  ،خشکتابصورت آف

 ثبت گردید. نیزعملکرد دانه  ها،دانهبوجاری 

بوته  21دهی در مرحله گل ،برای استخراج اسانس

بعد از پاک کردن  و هبرداشت شد کرت آزمایشیاز هر 

ها، هوا خشک شدند. و زدودن گرد و خاک روی بوته

ین تعی سنجها توسط دستگاه رطوبتنمونهرطوبت پس س

های یک در بالنپس از توزین،  ی خرد شدههانمونه شد و

روی بالن حجم درصد  51 تالیتری مجزا ریخته شدند و 

گاه تاز دسگیری اسانسشد. برای  اضافهآب مقطر  هانآ

-شد. عمل اسانس استفادهبا آب و روش تقطیر  کلونجر

آمدن آب ساعت پس از به جوشدو ساعت و نیم تا گیری 

به  پس از خاموش کردن دستگاه دقیقهسی ادامه یافت. 

به علت چسبندگی اسانس به آوری اسانس اقدام شد. جمع

گیر از حالل پترولیوم بنزن ای اسانسجداره لوله شیشه

درصد اسانس بر مبنای وزن در نهایت  استفاده شد.

رابطه زیر محاسبه  با استفاده از و خشک بالنگوی شهری

 شد:

اسانسدرصد =   
(g) وزن اسانس

(g) وزن نمونه
 

عملکرد اسانس در واحد سطح نیز از 

ش هوایی حاصلضرب درصد اسانس و عملکرد بخ

اسانس شاخص برداشت  .دست آمدهب شهری بالنگوی

 نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید: 

211  ×
عملکرد اسانس در واحد سطح

عملکرد بیولوژیکی در واحد سطح
  = شاخص برداشت اسانس 

استخراج موسیالژ از روش فکری و همکاران برای     

ی بالنگودانه خشک از گرم  پنج. استفاده شد( 1118)

شد و به مدت  ریختهلیتر آب مقطر میلی 211در  شهری

-درجه سانتی 25دمای حمام آب گرمی با سه ساعت در 

دانهگراد تکان داده شد. عصاره موسیالژی مترشحه از 

 سهپارچه توری معمولی جدا شد و با  با استفاده ازها 

رسوب  .شد درصد رسوب داده 69 اتانول شبرابر حجم

 9511 سرعتسانتریفوژی با  قرارگیری در باحاصل 

ساعت  14جدا گردید و دقیقه  25 مدت به دور در ثانیه

 در نهایتن گردید. یوزت ،اقتا دمای خشک شدن درپس از 

گرم دانه به صورت وزنی پنج وسیالژ در میزان م

 مشخص و ثبت گردید.

ها و یکنواختی واریانسپس از آزمون نرمال بودن داده

-های ها توسط نرم افزارواریانس داده ها، تجزیه

MSTAT-C  وSPSS-16  صورت گرفت. برای مقایسه

ای دانکن در سطح ها از آزمون چند دامنهمیانگین داده

ها نیز با استفاده از درصد استفاده شد. شکلاحتمال پنج 

 رسم گردید. Excelافزار نرم

 

  و بحث نتایج

 هرزهايوزن خشک علف

 شاهد هایکرت در هرزهایعلف تراکم میانگین

-روباهی سبز دم. بود مترمربع در بوته 207 هرز،علف

.(Setaria viridis Lسلمه ،)تره (Chenopodium 

album L.) تلخه ،(Acroptilon repense L.)،  کاسنی

ریشه  خروس(، تاج.Cichurium intybus L) وحشی

- (، توق.Amaranthus retroflexus L)قرمز 

(Xanthium strumarium L. ،)گاوزبان بدل 

(Anchusa italica L. پیچک ،)(Convolvulus 

arvensis L.) شور علف و(L. Salsola kali )هایعلف-

ها در کرت که میانگین تراکم آنهرز غالب مزرعه بودند 

، 8/23، 1/28، 1/31، 3/38، 9/49ترتیب هرز به شاهد علف

 بود. بوته در متر مربع 4/3 و 2/4، 8/9، 2/22
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ی تحت دارمعنیطور به هرزهایعلف وزن خشک

 گرفت قرار هرزهایعلف تداخل های مختلفدوره تأثیر

(p ≤ 0.01). هرزهایعلف تداخل دوره تر شدننیطوال با 

-معنی طور به هرزهایعلف از دوره عاری کوتاه شدن و

تیمار . هرز افزوده شدهایبر وزن خشک علف داری

موجود در طبیعی هرز های)علفهرز خالص شاهد علف

 2/389 میانگین وزن خشک با( ؛ بدون گیاه زراعیمزرعه

-)عاری از علف 63WFگرم در متر مربع بیشترین و تیمار 

 54/4با وزنی معادل روز پس از کاشت(  93هرز تا های

را هرز هایعلفگرم در متر مربع کمترین وزن خشک 

( WI)هرز وزن خشک شاهد آلوده به علفمیانگین داشت. 

های آلوده به سری در گرم در متر مربع بود. 1/124

-کمترین و بیشترین وزن خشک علف ،(WIهرز )هایعلف

های و در سری 63IWو  13IWترتیب به تیمارهای هرز به

 ترتیب به تیمارهای ( بهWFهرز )هایعاری از علف

63WF 13وWF این موضوع  که( 2)شکل  اختصاص داشت

تواند عملکرد و اجزای عملکرد گیاه را به شدت تحت می

 ثیر قرار دهد.أت

،  pHهای فیزیکی و شیمیایی خاک مانندویژگی

مواد مغذی، میزان مواد آلی و ظرفیت تبادل سطوح 

تأثیرگذار است هرز هایکاتیونی در نحوه توزیع علف

به گزارش . (1113 کنزویک و همکاران، 1114استاف )

هرز، هایعلف کنترل کاهش ( با1124) همکاران و شاالن

 و پهن برگ هرزهایعلف خشک وزن در بیشتری افزایش

 اولیه مراحل در معموالً. شودمی مشاهده برگ باریک

 و برخوردارند باالیی رشد سرعت هرز ازهایعلف رشد،

-می هرزهایعلف بیوماس بر به شدت هاآن کنترل عدم

  .افزاید

هرز طبیعی مزرعه با هایدر بررسی اثر تداخل علف

افت عملکرد دانه متناسب با  ،گیاهان زراعی مختلف

 )محمدی است شدههرز تشدید هایافزایش بیوماس علف

در گیاه لوبیا قرمز نیز (. 1118 کلوانقشفق و 1114

 تدریجی افزایش سبب هرزهایعلف تداخل دوره افزایش

 با مقابل، در و ه استشد هرزهایعلف خشک تجمع ماده

 هرزهایخشک علف ماده تجمع کنترل، دوره افزایش

 .(1123 )قمری و احمدوند است یافته کاهش

 
 هرز هايمختلف تداخل و کنترل علف يهادوره مزرعه بالنگوي شهري در هرزهايوزن خشک علف میانگین -1شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی

، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

هرزآلوده به علف

g
j h i

l
n o

m

k

f

e
d

c

b

a

0

100

200

300

400

ز 
هر

ي 
ها

ف 
عل

ک 
ش

 خ
زن

و
(

بع
مر

ر 
مت

ر 
م د

گر
  )

تیمارهاي مختلف تداخل و کنترل علف هاي هرز
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 ارتفاع بوته

 هرزهایعلف تداخل و کنترل تیمارهای مختلفبین 

 ≥ p) وجود داشتارتفاع بوته  از نظر داریاختالف معنی

-ی که تا آخر فصل رشد در رقابت با علف. گیاهان(0.01

کمترین  (هرزآلوده به علف تیمار شاهد) های هرز بودند

بیشترین  .متر(سانتی 1/18)با میانگین  داشتند راارتفاع 

شدن  سبز از بعد روز 93 هم به گیاهانی که تاارتفاع 

 تاهرز هایعلفآن  پس از و بودند هرزهایعلف به آلوده

 )با اختصاص داشت ،(63WI) شدند کنترل رشد فصل آخر

از  یکی گیاه ارتفاع .(1متر( )شکل  سانتی 5/42 میانگین

 و رابطه شودمی محسوب رقابت در مهم بسیار صفات

اثر  (.2663الر )کروف و وان دارد نور جذب با مستقیمی

هرز بر ارتفاع بوته به شدت آلودگی یهاتداخل علف

هرز و هایکه اگر رقابت بین علفطوریبستگی دارد. به

تواند باعث افزایش ارتفاع گیاه زراعی شدید نباشد می

اما  ،(1112گیاه زراعی برای جذب بهتر نور شود )زیمدال 

در آلودگی شدید به دلیل شدت رقابت بین گیاه زراعی و 

هرز بر سر منابع مختلف، رشد و ارتفاع گیاه زراعی علف

باال بودن ارتفاع بالنگوی شهری تحت یابد. کاهش می

 نور نسبت افزایشتوان به ( را می1)شکل  63WIتیمار 

-هایعلف اندازیسایه علت به قرمز نور قرمز به مادون

(. 1112 روهریگ و استوتزل) نسبت داد رقابت اثر در هرز

 ها،لسلو اندازه افزایش دلیل به صرفاً ارتفاع افزایشاین 

 (.2689 اسمیت) است سلولی تقسیم میزان در بدون تغییر

ترین طویل، (WF) هرزهای عاری از علفدر بین تیمار

به تیمار شاهد  مترسانتی 2/41 ارتفاعمیانگین  باها بوته

سویا  گیاهارتفاع  (.1شکل )هرز مربوط بود عاری از علف

ه است هرز کاهش یافتهایرقابت با علف شرایطدر نیز 

-( در تداخل علف1114. محمدی )(1118 )شفق کلوانق

( در 1112ی )ئهرز طبیعی مزرعه با نخود و حمزههای

هرز طبیعی مزرعه با کلزا گزارش نمودند هایتداخل علف

های هرز با گیاه زراعی، که افزایش طول دوره تداخل علف

ارتفاع  کاهشگردد. کاهش ارتفاع نهایی گیاه میموجب 

 و )احمدی لوبیا در هرزهایعلف بوته در شرایط تداخل

 ( و ذرت )سرابی1123 و قمری و احمدوند 1115 همکاران

 در کهآنجایی از نیز گزارش شده است.( 1121 همکاران و

 نور جذب در مهمی نقش بوته گیاهی، ارتفاع جامعه

 اثر در ارتفاع کاهش دارد، فتوسنتز متعاقباً و خورشید

 گیاه نهایی عملکرد کاهش از دالیل تواندمی رقابت

 .(1123 شود )قمری و احمدوند محسوب

 
 هرز طبیعی مزرعه هايتداخل علف کنترل ودر تیمارهاي  شهري بالنگوي ارتفاع -2شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.معنیحروف متفاوت نمایانگر اختالف 

 13WI ،23WI ،33WI، 43WI ،53WI شده و هرز تا روزهای مشخصهایعاری از علف :63WFو  13WF ،23WF، 33WF، 43WF، 53WF اختصارات:

هرزشاهد آلوده به علف :Weed Infested و هرزشاهد عاری از علف :Free Weed، شده هرز تا روزهای مشخصهایآلوده به علف :63WI و
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 تعداد گره در بوته

ثیر أداری تحت تطور معنیتعداد گره در بوته به

 pهرز قرار گرفت )تیمارهای مختلف تداخل و کنترل علف

هرز در کل دوره رشد هایعلفکامل با کنترل  (.0.01 ≥

 43( و 33WF) 33هرز تا هایو یا کنترل علف (،WFگیاه )

(43WF،روز پس از سبز شدن ) درتعداد گره  ینبیشتر 

 یمارت به. کمترین تعداد گره در بوته نیز تولید شد بوته

-تداخل علف ( وWIدر کل فصل رشد ) هرزآلوده به علف

 بالنگوی شهری روز پس از سبز شدن 43 هرز تاهای

(43WI )تحت بیشتر تعداد گره(. 3)شکل  مربوط بود 

-را می 43WFو  33WF، هرزشاهد عاری از علف هایتیمار

نسبت ( 2این شرایط )شکل  بوته در بیشترتوان به ارتفاع 

 داد. 

 
 هرز طبیعی مزرعه هايکنترل و تداخل علفدر تیمارهاي  شهري بالنگوي گره تعداد -3شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.معنیحروف متفاوت نمایانگر اختالف 
، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

 هرز آلوده به علف

 

 تعداد برگ

هرز بر هایاثر تیمارهای مختلف کنترل و تداخل علف

-تداخل علف .(p ≤ 0.01) دار بودتعداد برگ در بوته معنی

 ایجاد در بوته برگ تعداد در داریمعنی کاهش هرزهای

-هایعلف به طول دوره تداخل بسته کاهش میزان. نمود

نند تعداد گره در بوته، همابود.  مزرعه متفاوت در هرز

امل ککنترل  تیمارهای بوته به بیشترین تعداد برگ در

-( و کنترل علفWFهرز در کل دوره رشد ) هایعلف

( روز پس از سبز 43WF) 43( و 33WF) 33هرز تا های

. کمترین تعداد برگ در شدن بالنگوی شهری تعلق داشت

در کل  هرزعدد( نیز به تیمار آلوده به علف 5/11)بوته 

-هیافتبا  تحقیقنتایج این . (4)شکل  مربوط بود فصل رشد

-شفق و ( در رقابت سویا و سورگوم1114راعی ) های

هرز طبیعی مزرعه با های( در تداخل علف1118کلوانق )

 مطابقت دارد.سویا 
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 هرز طبیعی مزرعه  هايکنترل و تداخل علف شهري در تیمارهاي بالنگوي بوته در برگ تعداد -4شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی

، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

 هرز آلوده به علف

 

 تعداد کپسول در بوته

 هرزیهاتیمارهای مختلف کنترل و تداخل علف بین

مشاهده  در بوتهتعداد کپسول داری از نظر اختالف معنی

 مارتیبه . بیشترین تعداد کپسول در بوته (p ≤ 0.01) شد

33WF  داری با که اختالف معنیعدد(  1/46)مربوط بود

کمترین تعداد  .نداشتهرز تیمار شاهد عاری از علف

روز پس از  93به گیاهانی که تا کپسول در بوته نیز 

اختصاص ( 63WFبودند )هرز هایعلف عاری ازکاشت 

با داری تفاوت معنیکه ( 6/31)با میانگین تعداد  داشت

های در بین تیمار .نداشت هرزشاهد آلوده به علف تیمار

کمترین تعداد کپسول در بوته (، WFهرز )عاری از علف

از تیمار درصد کمتر  4/16مربوط بود که  63WFبه تیمار 

 واکنش متفاوت (.5)شکل  بودهرز شاهد عاری از علف

به  تحقیقدر این هرز هایتعداد کپسول به تداخل علف

و یکنواخت نبودن ای بودن شرایط آزمایش مزرعه

 هرز طبیعی مزرعه در تیمارهای مختلفهایجمعیت علف

مطالعه بیشتر در شرایط  مندکه نیاز باشدمیمربوط 

ج حاصل از با این حال نتای است.هرز کنترل تراکم علف

ود، شفق ( روی نخ1114محمدی ) قاتاین آزمایش با تحقی

( روی 1122و حاج ابراهیمی )( روی سویا 1118کلوانق )

 دارد. طابقتذرت م
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 هرز طبیعی مزرعه هايتداخل علف کنترل و شهري در تیمارهاي بالنگوي بوته در کپسول تعداد -5شکل 

 در سطح احتمال پنج درصد است. دارحروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی

، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

 هرز آلوده به علف

 

 دانه در بوتهتعداد 

هرز هایاثر تیمارهای مختلف کنترل و تداخل علف

نتایج (. p ≤ 0.01دار بود )تعداد دانه در بوته معنی بر

هرز با طویل شدن هاینشانگر کاهش وزن خشک علف

 هرزهایتداخل علف .باشدهرز میهایدوره تداخل علف

 در را کاهش بیشترین( 43IW)پس از کاشت  روز 43تا 

داری با که تفاوت معنی گردید باعثدانه در بوته  تعداد

 .هرز در کل فصل رشد نداشتتیمار آلوده به علف

-تیمار شاهد عاری از علف بهنیز دانه تعداد بیشترین 

اختالف  کهدانه در بوته(  9/129) اختصاص داشتهرز

 که داد نشان . نتایجنداشت 33WF تیمارداری با معنی

 از( 33WF) کاشت از پس روز 33هرز تا هایکنترل علف

ده کر جلوگیری ی شهریتعداد دانه در بوته بالنگو کاهش

هرز در کل دوره هایو شرایطی مشابه با کنترل علف

، سایر 43WI. به استثنای تیمار سازدرشد گیاه فراهم می

از میانگین تعداد دانه بیشتری  هرزتیمارهای تداخل علف

هرز در کل هایدر مقایسه با تیمار شاهد تداخل علف

در  (.9)شکل برخوردار بودند بالنگوی شهری دوره رشد 

( 1118 )شفق کلوانقو سویا ( 1114 )محمدینخود گیاه 

هرز کاهش هایتداخل علف در اثرتعداد دانه در بوته نیز 

 .یافته است
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 ه هرز طبیعی مزرعهايکنترل وتداخل علف شهري در تیمارهاي بالنگوي بوته در دانه تعداد -6شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی

، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

 هرز آلوده به علف

 

 وزن هزار دانه

داری طور معنیبه نیز بالنگوی شهریهزار دانه وزن 

 ≥ pهرز قرار گرفت )ثیر تیمارهای مختلف علفأتحت ت

( WF)هرز (. گیاهان تحت تیمار شاهد عاری از علف0.01

را تولید  (گرم 8/5)بیشترین وزن هزار دانه هایی با دانه

 13WF (15/4. کمترین وزن هزار دانه نیز به تیمار کردند

درصد کمتر از تیمار شاهد  6/16که  مربوط بود (گرم

ن وزمیانگین . هرز در کل فصل رشد بودهایکنترل علف

، 53WF ،43WFتیمارهای  تحت بالنگوی شهری هزار دانه

33WF  23وWF  .تیمارهای بیناز نظر آماری مشابه بود 

43WI 13 وWI   این نظر مشاهده داری از اختالف معنینیز

رسد کاهش وزن هزار دانه در به نظر می (.2)شکل نشد 

هرز در نتیجه کاهش تعداد هایتیمارهای آلوده به علف

هرز طبیعی هایبرگ و ارتفاع بوته باشد. در تداخل علف

 کلوانق( و سویا )شفق1112 یئمزرعه با کلزا )حمزه

اه ذرت یدر گ ( نتایج مشابهی گزارش شده است.1118

 دانه هزار وزن ،هرزهایعلف تداخل دوره افزایش نیز با

 کاهش به کامل تداخل تیمارطوری که بهکرد.  پیدا کاهش

 کنترل وزن هزاردانه در مقایسه با تیمار یدرصد 2/21

 . (1122 )جمالی و همکاران منجر شد هرزعلف کامل
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 هرز طبیعی مزرعههایعلف تداخل کنترل و شهری در تیمارهای بالنگوی دانه هزار وزن -2شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی

، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

 هرز آلوده به علف

 

 عملکرد دانه

هرز طبیعی هایکنترل و تداخل علف طول دوره

را نیز تحت تأثیر قرار  بالنگوی شهری مزرعه عملکرد دانه

هرز و هایدوره تداخل علفافزایش (. p ≤ 0.01) داد

دار عملکرد هرز به افت معنیهایکاهش دوره کنترل علف

ا ب بیشترین عملکرد دانهدانه بالنگوی شهری منجر شد. 

از تیمار شاهد عاری از مربع  گرم در متر 6/118 میانگین

 هایبا تیمارداری اختالف معنیدست آمد که هرز بهعلف

13WI 63 وWF ر تیما بهکمترین عملکرد دانه نیز  .نداشت

گرم در  211اختصاص داشت )هرز شاهد آلوده به علف

 13WFو  63WIبا تیمار داری اختالف معنیکه متر مربع( 

مار تی تحتبالنگوی شهری  دانه عملکردمیانگین . نداشت

در ( WI) در کل فصل رشد هرزشاهد آلوده به علف

 9/42 (،WF) هرزتیمار شاهد عاری از علف اب مقایسه

 تیمارهای تحتعملکرد دانه میانگین . کاهش یافتدرصد 

63WF ،53WF 34 وWF  بین و از نظر آماری مشابه بود

اختالف  43WI و 43WF ،33WF، 32WF، 33IW تیمارهای

تأثیر منفی  (.8)شکل  مشاهده نشداز این نظر داری معنی

 در بر عملکرد دانه بالنگوی شهری هرزهایتداخل علف

 .بود( هادانه پرشدن) کمتر از دوره زایشی رویشی دوره

-علف تداخل روز 13 حداقل که دهد می نتایج نشان این

به  شهریبالنگوی دانه عملکرد تا است کافی هرز های

روزه بالنگوی  93 تداخل یابد. داری کاهش معنی طور

 23هرز تنها در هایو کنترل علف های هرزشهری با علف

 تداخل معادل عملکردی روز اول بعد از سبز شدن نیز افت

 از پس روز 23 در هرزهایعلف تداخل. کرد ایجاد کامل

 عملکرد در داریمعنی شدن بالنگوی شهری کاهش سبز

 منابع وجود به توانرا می امر این دلیل. ایجاد نکرد دانه

-هایعلف اندازیسایه و عدم رشد دوره ابتدای در کافی

 این احتماالً که نسبت داد آنها بودن کوچک دلیل به هرز

-می ابتدای فصل در شدید رقابت بروز از مانع عوامل

هرز در کل فصل هایعلف کنترل دیگر، طرف از. شود

دانه بالنگوی شهری  عملکرد در داریافزایش معنی رشد،

 نتایج به توجه بانکرد.  ایجاد 63WFدر مقایسه با تیمار 

 از خسارت جلوگیری جهت میشود پیشنهاد بررسی این
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 هرزعلف بالنگوی شهری عملکرد رشد بر هرز هایعلف

 .شود کنترل گیاه رشد اول روز 53 الی 13 دوره طول در

 خشک ماده هرز،هایعلف تداخل دوره طول افزایش با

 هاین مسأل. شده استداده  اختصاص دانه تولید به کمتری

 اجزای بر هرزهایعلف سوء ثیرأت ازناشی  تواندمی

 در دانه وزن و در بوته کپسول تعداد ویژه به عملکرد،

  .باشد ی شهریبالنگو

 اجزای کاهش طریق از هرز با گیاه زراعیعلف قابتر

 در کاهش. شودنهایی می محصول سبب کاهش عملکرد

-هایعلف اثر نامطلوب به توانمی را دانه نهایی عملکرد

 داد نسبت منابع رشد کاهش طریق از زراعی گیاه بر هرز

 دانه نهایی کاهش عملکرد به عملکرد اجزای کاهش با که

نتایج این پژوهش  (.2663 الرکراف و وان) گرددمیمنجر 

( روی جو 1121زاده و همکاران )های نصرالهبا یافته

در بررسی قمری و احمدوند  ماکویی مطابقت دارد.

 املک کنترل تیمار در دانه عملکرد نیز بیشترین( 1123)

 کامل تداخل تیمار آن در مقدار کمترین و هرزهایعلف

 تداخل طول دوره افزایش آمد. با دستبه هرز های علف

 کنترل دوره طول افزایش با و شد کاسته دانه عملکرد از

بر  .(1122 و همکاران شد )جمالی افزوده ذرت عملکرد بر

 ، دوره(1124کلوانق و همکاران )شفقاساس گزارش 

 دارویی بالنگوی گیاه در هرزهایعلف کنترل بحرانی

 تا 26روز  از عملکرد دانه کاهش درصد 21برای  شهری

 برآورد روز 39 مدت و به شدن سبز از بعد روز 55

 .ه استگردید

 

 
 هاي هرز طبیعی مزرعه کنترل و تداخل علف تیمارهايعملکرد دانه بالنگوي شهري در  -8شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی

، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

 هرز آلوده به علف

 

 عملکرد بیولوژیکی در واحد سطح

هرز بر هایعلفاثر تیمارهای مختلف کنترل و تداخل

 وددار بدر واحد معنیبالنگوی شهری عملکرد بیولوژیکی 

(p ≤ 0.01 .)( و  3/5896بیشترین )کیلوگرم در هکتار

کیلوگرم درهکتار( عملکرد بیولوژیکی  5/1822کمترین )

تیمار  وهرز هایتیمار شاهد عاری از علفترتیب به به
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عدم که طوریبهمربوط بود. هرز هایشاهد آلوده به علف

میانگین درصدی  6/48هرز به کاهش هایکنترل علف

در مقایسه با تیمار شاهد آلوده به ژیکی عملکرد بیولو

. عملکرد بیولوژیکی بالنگوی شهری هرز منجر شدعلف

 53و  43، 33، 13 هرز تاهایعلف در شرایط تداخل با

 53 از بیش تداخل ولی ،شدن مشابه بود سبز از روز پس

کاهش بیشتری در  هرز هایعلف کامل همانند تداخل روز

(. 6 )شکل گیاه دارویی ایجاد نمودعملکرد بیولوژیکی این 

-شود، هنگامی که کنترل علفاز این نتایج استدالل می

-هرز در مراحل ابتدایی رشد گیاه زراعی صورت میهای

ای در گیرد، گیاه از لحاظ فضای توسعه و از نظر تغذیه

 فادهاست بهتر موجود منابع و از شرایط بهتری قرار گرفته

تواند شاخ و برگ خود را و در نتیجه بهتر می کرده

توسعه دهد. بر اساس تحقیقات محمدی و همکاران 

-هرز مزرعه با نخود و شفقهای( در تداخل علف1115)

هرز مزرعه با سویا های( در تداخل علف1118کلوانق )

هرز با کاهش تجمع هایافزایش طول دوره تداخل علف

  دهد.ماده خشک، بیوماس تولیدی را کاهش می

 
 بیعی مزرعه هرز طهايکنترل و تداخل علف عملکرد بیولوژیکی بالنگوي شهري در تیمارهاي -9شکل 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.حروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی

، WI13 ، WI23،WI33هرز تا روزهای مشخص شده و هایعاری از علف :WF63و WF13 ،WF23 ،WF33 ،WF43 ، WF53 اختصارات:

WI43 ،WI53 و:WI63  هرز تا روزهای مشخص شده، هایآلوده به علف:Weed Free هرز وشاهد عاری از علف :Weed Infested  شاهد

 هرز آلوده به علف

 

و محتواي موسیالژ دانه درصد و عملکرد اسانس 

 شهريبالنگوي 

هرز طبیعی مزرعه هایتیمارهای کنترل و تداخل علف

 شاخص ،و عملکرد اسانس بر درصدداری اثر معنی

گیاه دارویی دانه و میزان موسیالژ  اسانس برداشت

( نیز در 1122موید ) (.p > 0.05) نداشتبالنگوی شهری 

هرز روی موسیالژ دانه هایعلفمطالعه اثر کنترل

 با توجه به .ه استمشابهی دست یافتاسفرزه به نتایج 

اینکه در تحقیق حاضر اسانس گیری از اندام خشک شده 

وی بگیاه بالنگوی شهری صورت گرفته است، و به دلیل 

که از مزرعه گیاهان سبز بالنگوی شهری به خوشی 

از رسد، احتماالً اسانس این گیاه فرار است و مشام می

بین ، بافت خشک گیاه اسانس از استخراجبا  رواین

داری از نظر محتوای تفاوت معنیتیمارهای مختلف 

مطالعه در . نیامده استدست به اسانس در این شرایط
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این خصوص و در شرایط کنترل شده ضروری به نظر 

 رسد.می

 

 گیري کلینتیجه

در بین صفات مورد بررسی، تعداد دانه در بوته 

ز داشت. وزن های هرحساسیت بیشتری به تداخل علف

با افزایش طول دوره آلودگی به  هرزهایخشک علف

هرز، هایهرز و کاهش طول دوره عاری از علفهایعلف

 افزایش طول دوره .داری افزایش یافتبه طور معنی

هرز موجب کاهش عملکرد و اجزای هایتداخل علف

 عملکرد، ارتفاع بوته و تعداد برگ و گره در بوته گردید.

 یهرز در کل فصل رشد گیاه بالنگوهایکنترل علفبا 

کیلوگرم دانه در هکتار  1186عملکردی معادل  شهری

-هایکه در صورت عدم کنترل علفتولید نمود، در حالی

کیلوگرم  2111هرز در طول فصل رشد، این عملکرد به 

ه دهد کنتایج این تحقیق نشان می یافت. در هکتار کاهش

های هرز رایط عدم مبارزه با علفاین گیاه حتی در ش

ند کمزرعه عملکرد بیولوژیکی  و دانه قابل قبولی تولید می

هرز دارد و هایو قابلیت بسیار زیادی در رقابت با علف

-تواند یکی از نکات قوت در کشت و کار موفقیتاین می

 آمیز این محصول به شمار رود.
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