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 چکيده
شيرازي و برآورد دوره  هرز در گياه دانه روغني بالنگوي هايهاي تداخل و عاري از علفمنظور بررسي تأثير دورهبه

صورت انجام شد. این آزمایش به 1397هرز، آزمایشي در قطعه زميني در شهرستان نقده در سال  هايبحراني کنترل علف
 هايهاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. تيمارهاي آزمایش شامل دو گروه تيمارهاي آلوده به علفطرح بلوک

هاي روز رشد بعد از نشاء بوته-درجه 1993و  3/1451، 6/1147، 2/848، 574، 9/345، 2/144هرز )آلودگي به مدت 
، 2/144هرز )عاري بودن به مدت  هايهرز( و تيمارهاي عاري از علف هايبالنگوي شيرازي و پس از آن وجين کامل علف

هرز(  هايپس از آن عدم کنترل علفروز رشد بعد از نشاء و -درجه 1993و  3/1451، 6/1147، 2/848، 574، 9/345
هرز در  هايهرز و یک تيمار شاهد عاري از علف هايبودند. عالوه بر آن در هر بلوک نيز یک تيمار شاهد آلوده به علف

هرز، بر تراکم و وزن  هايتمام طول فصل رشد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با افزایش طول دوره تداخل علف
هرز کاسته شد.  هايهرز، از تراکم و وزن خشک علف هايها افزوده شده و با افزایش طول دوره عاري از علفنخشک آ

هاي چهار فندقه تشکيل یافته، تعداد هرز تا انتهاي فصل رشد، از ارتفاع، تعداد ميوه هايهاي تداخل علفبا تداوم دوره
هاي عاري زیستي، دانه و نسبي بالنگوي شيرازي کاسته شد و با تداوم دوره هاي فندقه رسيده، وزن هزاردانه و عملکردميوه

هاي لُجستيک و گامپرتز نيز نشان داد که با در هرز، بر مقادیر این صفات افزوده شد. نتایج حاصل از منحني هاياز علف
 11ز در زراعت این محصول، هر هايدرصدي عملکرد نسبي، زمان شروع دوره بحراني کنترل علف 10نظر گرفتن کاهش 

هاي بالنگوي شيرازي بود. بنابراین جهت جلوگيري از کاهش روز پس از نشاء بوته 108روز پس از نشاء و زمان خاتمه آن، 
 هرز نگه داشته شوند. هايروز عاري از علف 97بایست مزارع این گياه دانه روغني به مدت محسوس عملکرد مي

   هرز، محصوالت دانه روغني.هايدوره بحراني، عملکرد و اجزاي آن، وزن خشک علفتداخل،  :کليدي هايهواژ

Critical period of weed control in Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall), an oilseed crop in 

Naghadeh region 
 

Masumeh Zeini1, Vahid Sarabi*2, Alireza Bagheri3 

1,2. Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University,  

3. Production Engineering and Plant Genetics Department, Faculty of Science and Agricultural Engineering,  

Razi University of Kermanshah.  
(Received: April 4, 2020- Accepted: June 23, 2020) 

ABSTRACT 
To investigate the effect of weed interference and weed-free periods on Balangu (Lallemantia royleana 
Benth. in Wall) and to evaluate the critical period of weed control (CPWC) in this oilseed crop, an 
experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications in Naghadeh 
region in 2018. Experimental consisted of two groups of treatments; weed infestation treatments 
(infestation for 144.2, 345.9, 574, 848.2, 1147.6 and 1451.3 growing degree day (GDD) after 
transplanting and then plots were remained weed-free the rest of the growing season) and weed-free 
treatments (weeding for 144.2, 345.9, 574, 848.2, 1147.6 and 1451.3 GDD after transplanting and then 
plots were remained infested until harvesting time). In each block, one weed free and weed infested 
control was for all the growing season. Results indicated that the density and dry biomass of weeds were 
increased as weed removal was delayed. In contrast, density and dry biomass of weeds were decreased as 
weeds establishment was delayed. Height, tetrachenes fruits, ripened achenes, 1000-seed weight and 
biological, seed and relative yields of Balangu were decreased and increased as the duration of weed-
infested and weed-free period increased, respectively. Also, logistic and Gompertz curves fitted to data 
showed that the beginning and end of the CPWC based on a 10% yield loss of relative yield, was 
estimated to be from 11 to 108 days after transplanting (97 days weed-free period) in order to prevent a 
noticeable yield loss. 
Keywords: Critical period, interference, oilseed crops, weed biomass, yield and its components. 
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 مقدمه

گياهی دانه روغنی، مقاوم به  1بالنگوي شيرازي

خشکی، متعلّق به تيره نعنائيان و جزء ناحيه 

تورانی و بومی نواحی قفقاز است  -جغرافيایی ایران

(Talebi, 2011 این گياه در مناطق مختلف ایران .)

نظير آذربایجان، همدان، فارس، خراسان، سمنان، 

روید چستان میتهران، کرمان و سيستان و بلو

(Tavassoli et al., 2012و از گذشته ) هاي دور جهت

-Nunez & deروغنی آن کشت شده است ) توليد دانه

Gastro, 1992 در حال حاضر، این گياه بيشتر .)

منظور توليد دانه و استخراج روغن و موسيالژ از آن به

شود. بذرهاي آن حاوي مقادیر زیادي کشت می

درصد  28تا  20د پروتئين و حدود درص 18موسيالژ، 

روغن است که شامل اسيدهاي چرب لينولئيک، 

شود لينولنيک، استئاریک، اولئيک و پالميتيک می

(Naghibi et al., 2005 .) 

هرز با مصرف آب و عناصر غذایی موجود در  هايعلف

هاي اندازي و ميزبانی آفات و بيماريخاک، سایه

يفيت محصوالت گياهی موجب کاهش کميت و ک

هرز،  هايزنی و استقرار علفشوند. جوانهکشاورزي می

یک فرایند تدریجی است و در ابتداي رشد، رقابت 

چندانی با گياه زراعی ندارند و شاید وجين زودهنگام 

(. شروع رقابت Hall et al., 1992ها ضروري نباشد )آن

و کاهش عملکرد با پيشرفت فصل رشد و رسيدن به 

(؛ Aldrich, 1987حدودیت منابع همراه است )نقطه م

هرز با گياه زراعی در طی  هايبنابراین، تداخل علف

مراحل مختلف رشد و نمو، یکسان نيست و در یک 

اي، فرایند رشد و روند نظام کارآمد مدیریت مزرعه

 (. Ocho, 1990اثرات متقابل بایستی مدّنظر قرار گيرد )

 اي از چرخههرز، دوره هايدوره بحرانی کنترل علف

رشد گياهی است که در طی این دوره جهت جلوگيري 

هرز تحت هاياز خسارت بر محصول زراعی، باید علف

-کنترل قرار گيرند. آگاهی از دوره بحرانی کنترل علف

-بندي کنترلی علفگيري و زمانهرز، در تصميم هاي

کش از لحاظ استفاده از علف هرز و در زمينه هاي

 ,.Knezevic et alزیستی و اقتصادي مفيد است )

                                                                               
1- Lallemantia royleana Benth. in Wall 

عنوان اولين مرحله از طراحی (. این دوره به2002

موفق شناخت اثر رقابت بر عملکرد و اجزاي آن جهت 

هرز ضروري  هايریزي و مدیریت مناسب علفبرنامه

(. دوره بحرانی کنترل Cousens et al., 1984است )

مولفه رقابتی را نشان  هرز، همپوشانی بين دو هايعلف

شوند: گيري میدهد که به طور مجزا از هم اندازهمی

هرز یا حداکثر طول  هاي( زمان بحرانی حذف علف1)

توانند رشد نمایند و با هرز می هايزمانی که علف

که کاهش عملکرد محصول رقابت کنند، قبل از این

-( دوره بحرانی عاري از علف2محسوسی ایجاد شود؛ )

هرز یا حداقل طول زمانی که باید از سبز شدن  هاي

هرز جلوگيري شود تا اطمينان حاصل شود  هايعلف

هرز کاهش محسوسی در هايکه بعد از آن، رشد علف

 ,.Knezevic et alکند )عملکرد محصول ایجاد نمی

(. تحقيقات انجام شده بر روي این دوره نشان 2002

گياهان زراعی متفاوت داده است که طول این دوره در 

 ,.Curran et alتواند تحت تأثير اقليم )است و می

(، Crotser & witt, 2000(، گونه گياه زراعی )1987

هرز، زمان نسبی هرز غالب منطقه، تراکم علفنوع علف

(، Van Acker et al., 1993هرز )سبز شدن علف

 ,Vizantinopoulos & Katranisعمليات زراعی )

وامل دیگر قرار گيرد. بر اساس تأثير تغيير ( و ع1998

اقليم، طول دوره بحرانی در آفتابگردان در ایالت 

جورجياي آمریکا، از زمان سبز شدن تا شش هفته بعد 

( و در ایالت داکوتاي Johnson, 1971از سبز شدن )

شمالی، چهار هفته بعد از سبزشدن گزارش شده است 

(Nalewaja et al., 1972دوره ب .)حرانی کنترل علف-

 24هرز در نخود در شرایط آب و هوایی تبریز،  هاي

ي پنج برگی( و پایان آن، زنی )مرحلهروز پس از جوانه

ي گلدهی کامل( بود، زنی )مرحلهروز پس از جوانه 47

 17ولی طول این دوره در شرایط استان کرمانشاه، از 

 روز پس از 49زنی شروع شد و تا روز پس از جوانه

 ,.Mohammadi et alظهور جوانه ادامه داشته است )

 et al.  Bridges(. بر اساس گونه گياه زراعی،2005

هرز در زراعت  هاي( دوره بحرانی کنترل علف1992)

هفته پس از کاشت تعيين نمودند.  10بادام زمينی را 



 187 1400بستان تا، 2 ة، شمار52 ة، دورعلوم گياهان زراعی ایران

 

 

در مقابل، نتایج آزمایشات تعيين دوره بحرانی کنترل 

اي نشان داده است رعه ذرت دانههرز در مز هايعلف

که با در نظر گرفتن پنج درصد کاهش عملکرد دانه، 

روزه بعد از سبز شدن  40تا  25یک دوره بحرانی 

بذرهاي ذرت وجود دارد که در طی این دوره ،کنترل 

 & Asghariهرز ضرورت بيشتري دارد ) هايعلف

Cheraghi, 2003.) هرز غالب بر اساس نوع علف

هرز گاوپنبه در سویا دوره بحرانی کنترل علف منطقه،

رقم ویليامز با در نظر گرفتن پنج درصد کاهش 

عملکرد قابل قبول بين مراحل سه برگی و گلدهی 

روز پس از سبز شدن( و با در نظر گرفتن  45تا  20)

درصد کاهش عملکرد قابل قبول بين مراحل چهار  10

ن( تعيين روز پس از سبز شد 35تا  25و شش برگی )

(. در مقابل، Rezvani et al., 2009شده است )

Zimdahl (2018) هرز قياق دوره بحرانی کنترل علف

در زراعت سویا را بين دو تا شش هفته پس از سبز 

هاي سویا تعيين کرده است. در نهایت، شدن بوته

عنوان یک عامل کمّی موثر هرز نيز به هايتراکم علف

ز با محصول زراعی شناخته شده هر هايدر رقابت علف

( و بر اساس تابع هذلولی، Stoller et al., 1987است )

هرز، عملکرد گياه زراعی  هايبا افزایش تراکم علف

(. بر این اساس، Cousens, 1985یابد )کاهش می

Martin et al. (2001) هرز  هاياظهار داشتند که علف

بر دوره  هاي خيلی کم، ممکن است تأثيريدر تراکم

که هرز نداشته باشند، درحالی هايبحرانی کنترل علف

هاي باال، عملکرد گياه زراعی را به شدّت در تراکم

دهند. همچنين مطالعات نشان تحت تأثير قرار می

هرز زودتر از گياه زراعی سبز  هاياند که اگر علفداده

که نسبت به آن رشد سریعتري داشته شوند و یا این

-هرز زودتر فرا میهايدوره بحرانی حذف علف باشند،

-تأثير تراکم و زمان  Blackshaw et al. (2002) رسد.

هرز تربچه وحشی را بر هاي مختلف سبز شدن علف

عملکرد کلزا بررسی و گزارش کردند که تراکم چهار و 

هرز در صورت سبز بوته در مترمربع از این علف 64

 77و  11آن را نه تا ترتيب عملکرد شدن همزمان، به

که سبز شدن دهد، درحالیدرصد کاهش می 91تا 

هفته نسبت به کلزا، تأثيري  10تربچه وحشی بعد از 

 بر عملکرد کلزا ندارد. 

با توجه به مطالب یادشدده، هددف از پدشوهش حاضدر، 

هدرز در گيداه  هدايتعيين دوره بحراندی کنتدرل علدف

شهرسدتان بالنگوي شديرازي در شدرایط آب و هدوایی 

هدرز در  هاينقده بود. تعيين دوره بحرانی کنترل علف

تواند اطالعاتی را در مورد زمان زراعت این محصول می

هداي پديش رویشدی و کشکاشت و زمان کاربرد علدف

پس رویشی به توليدکنندگان ارائه دهد تدا تصدميمات 

هرز موجدود هدايمدیریتی مناسبی در خصدوص علدف

که کشت نشاء در این تعيين این اتّخاذ شود. همچنين،

تواند موجب کداهش دوره بحراندی گياه دانه روغنی می

هرز شود، از دیگر اهداف این تحقيدق  هايکنترل علف

 بود.

 

 هامواد و روش

هاي تداخل و عاري از منظور ارزیابی تأثير طول دورهبه

هرز بر عملکرد بالنگوي شيرازي و برآورد  هايعلف

صورت هرز، پشوهشی به هايکنترل علفدوره بحرانی 

در قطعه  سه تکرار در یکامل تصادف هايبلوک طرح

. شد انجام 1397زمينی در شهرستان نقده در سال 

با  ی،غرب جانینقده در جنوب استان آذربا ستانشهر

طول  و یشمال قهيدق 57درجه و  36 عرض جغرافيایی

ع و ارتفا شرقی قهيدق 23درجه و  45 جغرافيایی

هواي آب و  متري از سطح دریاي آزاد و داراي 1324

هاي ناو زمست میهاي مالنابدا تابسدت مرطدوبمدهين

هاي این منطقه بيشتر آهکی با بافت خاکسرد است. 

 (.1باشند )جدول شنی می -لومی

تيمارهاي آزمایش دو گروه بودند؛ گروه اول شامل 

ي فصل رشد هرز از ابتدا هايتيمارهاي آلوده به علف

هرز به مدّت  هايتا زمان مشخّص )آلودگی به علف

و  3/1451، 6/1147، 2/848، 574، 9/345، 2/144

روز رشد از ابتداي فصل رشد )کشت -درجه 1993

هرز( و گروه دوم  هاينشاء( و پس از آن وجين علف

هرز تا زمان  هايشامل تيمارهاي عاري از علف

، 2/144 مدت ز بههر هايمشخّص )عاري از علف

 1993و  3/1451، 6/1147، 2/848، 574، 9/345

روز رشد از ابتداي فصل رشد و پس از آن عدم -درجه
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هرز( بودند. عالوه بر این، در هر بلوک  هايکنترل علف

هرز و یک تيمار نيز یک تيمار شاهد آلوده به علف

هرز در تمام طول فصل رشد  هايشاهد عاري از علف

فته شدند.در نظر گر

 .1397شنی در سال  -شده از قطعه زمين مورد نظر با بافت لومینتایج تجزیۀ نمونه خاک گرفته -1 جدول

Table 1. Soil analysis the experimental field (loam-sand texture) in 2018. 

Depth 

sampling 

Soil texture 

pH 
EC 

(dS/m) 
Organic 

matter 
Nitrogen 

(%) 

Phosphorus 

(mg/kg) 
Potassium 

(mg/kg) Clay 

(%) 
Silt 

(%) 
Sand 

(%) 

0-30 cm 17 23 60 7.2 4.6 1.3 0.05 42 624 

 

بذرهاي بالنگوي شيرازي از شرکت پاکان بذر اصفهان 

باال، در  ي ناميهتهيه شد و پس از اطمينان از قوه

ماس پر شده بودند، هاي کاشت که با پيتداخل سينی

اي با دما و رطوبت نسبی مناسب قرار رایط گلخانهدر ش

بار تا هاي کاشت هر سه روز یکگرفتند. آبياري سينی

ها انجام شد. پس از سبز زمان سبز شدن گياهچه

چهار برگی حقيقی،  ها به مرحلهشدن و رسيدن آن

هایی ها به زمين اصلی منتقل شدند و در کرتگياهچه

متر( نشاء شدند. هر  4/1×4/1مترمربع ) 96/1با ابعاد 

که فاصله بين طوريکرت شامل چهار ردیف بود، به

ها بر روي هر ردیف سانتيمتر و فاصله بوته 35ها ردیف

ها یک متر در نظر گرفته شد. بين کرتسانتی 15

ها نيز یک متر فاصله در نظر ردیف نکاشت و بين بلوک

 30دار درصد نيتروژن( به مق 46گرفته شد. کود اوره )

عنوان استارتر به زمين داده شد. کيلوگرم در هکتار به

حذف  جهت کشیگونه علف چياز ه ،شیآزما ولدر ط

ها تنها عمليات حذف آنهرز استفاده نشد و  هايعلف

صورت نشتی بود، آبياري زمين به شد. انجام نيوجبا 

که در ابتداي فصل رشد، هر پنج روز یکبار طوريبه

و با رسيدن به مراحل ميانی و انتهایی فصل انجام شد 

 بار صورت گرفت. رشد، هر هفت روز یک

مربوط به گياه زراعی  صفاتدر انتهاي فصل رشد، 

ارتفاع، تعداد ميوه چهارفندقه در بوته، تعداد  شامل

و  زیستیو عملکرد  وزن هزار دانهميوه رسيده در بوته، 

مرکزي هر هاي دانه )اقتصادي( با برداشت از ردیف

بوته از هر  10بدین منظور،  .گيري شدندکرت اندازه

متر(  70/0×75/0مترمربعی ) 525/0کرت از سطح 

به  ،هاآنارتفاع  رييگاز اندازه برداشت شد و پس

 75دماي  با یآون اجزاي مختلف تقسيم شدند و به

 تا ندشد منتقلساعت  72به مدت  گرادیدرجه سانت

با ترازوي ها زن آنو ،کامل شدن از خشک پس

عملکرد زیستی با توزین  گيري شود.اندازهحساس 

هاي هاي گياهی اعم از ریشه و اندامتمامی بخش

هاي دست آمد. پس از شمارش تعداد ميوههوایی به

ها بوجاري هاي موجود در بوتهچهارفندقه در بوته، ميوه

شدند و تعداد ميوه رسيده در بوته شمارش شد. 

عدد از بذرها  1000وزن هزار دانه،  حاسبهمنظور مبه

ها شمارش شدند و با ترازوي دقيق یک هزارم وزن آن

گيري شد. عملکرد اقتصادي نيز با محاسبه وزن اندازه

هاي برداشت شده و تعميم آن به تمامی بذرها از بوته

هاي مربوط به ویشگیاز  یبرخدست آمد. هکتار به

هرز در طول فصل  هاينوع علف نظير هرز هايعلف

تراکم و  هرزعلف وزن خشکرشدي مشخص شدند. 

هاي بالنگوي شيرازي ها نيز در زمان برداشت بوتهآن

هایی با ابعاد یک مترمربع )یک با قرار دادن کوآدرات

 شد. گيري متر در یک متر( اندازه

بين تيمارهاي تداخل و عاري از  براي توصيف رابطه

هرز از معادالت  هايخشک علف هرز با وزنهايعلف

 ,Sit & Castelloرگرسيون غيرخطّی استفاده شد )

کار برده شده مدل رشد نمایی دو پارامتره به(. 1994

هرز  هايهاي تداخل علفبراي توصيف اثرات دوره

صورت زیر هرز به هايروي تجمع وزن خشک علف

 بود:

)exp(       1ي )رابطه )Y a b x   

: نقطه عطف aهرز،  هاي: وزن خشک علفYکه در آن، 

هرز در شرایط تداخل کامل  هايوزن خشک علف

: خط مجانب bهرز در طی فصل رشد،  هايعلف

هرز  هايهاي تداخل علف: طول دورهxمنحنی و 
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نمایی دو  -مدل کاهشیروز رشد( می باشند.  -)درجه

هاي ار برده شده براي توصيف اثرات دورهکپارامتره به

-هرز روي تجمع وزن خشک علف هايعاري از علف

 صورت زیر بود: هرز نيز به هاي

)exp(    2ي )رابطه )Y a b x    

: حداکثر aهرز،  هاي: وزن خشک علفYکه در آن، 

: xمنحنی و : خط مجانب bهرز،  هايوزن خشک علف

روز رشد(  -هرز )درجههايهاي عاري از علفطول دوره

منظور تعيين دوره بحرانی بههمچنين  می باشند.

هاي لُجستيک و گامپرتز هرز از مدل هايکنترل علف

معادله (. ضرایب Ratkowsky, 1990)استفاده شد 

هاي لُجستيک سه پارامتره براي توصيف اثرات دوره

هرز روي عملکرد نسبی بالنگوي  هايتداخل علف

ي هفت برآورد نسخه SlideWriteدر نرم افزار شيرازي 

(. این معادله براي Knezevic et al., 2002) شدند

هرز  هايتعيين زمان شروع دوره بحرانی کنترل علف

 صورت زیر است: کار رفت که بهبه

1    (3ي )رابطه 1
[ ] 100

{exp[ ( )] }

f
Y

k x d f f

   
          

 

: عملکرد نسبی بالنگوي شيرازي )درصد Yکه در آن، 

: طول x: نقطه عطف، dهرز(، از شاهد عاري از علف

 kروز رشد( و  -هرز )درجه هايهاي تداخل علفدوره

 باشند. : ضرایب ثابت می  fو 

ه کار برده شدهمعادله گامپرتز سه پارامتره بضرایب 

هرز  هايهاي عاري از علفبراي توصيف اثرات دوره

در نرم افزار روي عملکرد نسبی بالنگوي شيرازي 

SlideWrite ي هفت برآورد شدندنسخه (Knezevic 

et al., 2002تعيين زمان خاتمه  (. این معادله براي

 کار رفت:بههرز  هايعلف کنترلدوره بحرانی 

]exp(       4ي )رابطه exp( )]Y a b c x      

)درصد  عملکرد نسبی بالنگوي شيرازي :Y ،که در آن

حد باالیی عملکرد  :a، هرز(از شاهد عاري از علف

هاي عاري از طول دوره :x ،نسبی بالنگوي شيرازي

ضرایب ثابت  :cو  b و (روز رشد -درجههرز ) هايعلف

  می باشند.

ها با ها و محاسبات مربوط به آنحليل دادهو ت تجزیه

 17.1نسخه ي  Minitab افزار آمارياستفاده از نرم

 از استفاده با تيمارها بين ميانگين مقایسه شد و انجام

در سطح ( LSDداري )معنی تفاوت حداقل آزمون

پيش از تجزیه واریانس، . شداحتمال یک درصد انجام 

داري ز آزمون عدم معنیهاي آزمایش با استفاده اداده

دارلينگ آزموده شدند و در  -به روش آندرسون

دار بود، براي نرمال مواردي که نتایج این آزمون معنی

براي ها از روش تبدیل داده استفاده شد. کردن داده

 استفاده 2007ي نسخه  Excelافزارنرم از هاشکل رسم

 .شد

 

 نتایج و بحث

 هرز هايعلفمربوط به صفات 

 تراکم

هرز بارز از  گونه علف 10در زراعت بالنگوي شيرازي، 

نقده مشاهده  ابتدا تا انتهاي فصل رشد در منطقه

-هرزي نظير سلمه هاي(. تراکم علف2شدند )جدول 

بيان در تيمارهاي تداخل و شيرین بدل تره، گاوزبان

 25/15و  31/20، 25/21ترتيب هرز )به هايعلف

هرز بود؛ ضمن  هاي علفیر گونهدرصد( بيشتر از سا

هرزي نظير کنگر صحرایی و پيچک  هايکه علفآن

درصد( در  10/14و  15/14ترتيب با صحرایی )به

 & Sarabi(. 1هاي بعدي قرار داشتند )شکلرتبه

Zeidali (2018)  بيان داشتند که با نزدیک شدن به

هاي فصل رشد در زراعت چغندرقند، بر تراکم ميانه

هاي تره بيش از سایر گونهصحرایی و سلمهپيچک 

هرز شود. در مقابل، تراکم علفهرزي افزوده میعلف

بيان در تيمارهاي و شيرین بدل تره، گاوزبانسلمه

و  41/17، 28/48ترتيب با هرز بههايعاري از علف

هرزي بود هاي علفدرصد بيشتر از سایر گونه 66/12

تره هرز سلمهعلفدهد، درصد تراکمی که نشان می

هرزي با گذشت زمان هاي علفنسبت به دیگر گونه

 .(1افزایش یافته است )شکل 
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 .موجود در مزرعه بالنگوي شيرازي در منطقه نقده زهاي هرعلف -2جدول 
Table 2. Weed of Balangu field in Naqhadeh region.  

Persian name English name Scientific name 
 .Liquorice Glycyrrhiza glabra L ین بيانشير

 .Common lambsquarters Chenopodium album L سلمه تره

 .Wild radish Raphanus raphanistrum L تربچه وحشی

 .Italian bugloss Echium italicum L گل گاوزبان بدل

 .Field bindweed Convolvulus arvensis L پيچک صحرایی

 .Canada thistle Cirsium arvense (L.) Scop )خارلته( کنگر صحرایی

 .Redroot pigweed Amaranthus retroflexus L تاج خروس ریشه قرمز

 .Camel thorn Alhagi camelorum Fisch خارشتر

 .Green foxtail Setaria viridis (L.) P.Beauv دم روباهی سبز

 .Common cocklebur Xanthium strumarium L توق 

 

 

ها در هرز بر تراکم آن هايتأثير تيمارهاي تداخل علف

(، 3دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

بوته در مترمربع، به  73که بيشترین تراکم با طوريبه

هرز تا انتهاي فصل رشد و  هايتيمار تداخل علف

بوته در مترمربع، به تيمار  83/23کمترین تراکم با 

-درجه 2/144هرز ) هايتدایی علفتداخل دو هفته اب

(. در ابتداي فصل 4)جدول  روز رشد( تعلق داشت

هرز با  هايهاي تداخل علفرشد و در طی دوره

هرز گاوزبان روز رشد، علف-درجه 574و  9/345

بوته در مترمربع(  67/17و  17/14ترتيب با )به

 که برخود اختصاص داد، درحالی بيشترین تراکم را به

-تره و شيرینهرز نظير سلمه هايم برخی از علفتراک

هاي فصل رشد تا انتهاي آن افزوده شد بيان از ميانه

هرز دهد که بيشتر بذرهاي علفکه این امر نشان می

هاي فصل رشد تا انتهاي آن شروع به تره از ميانهسلمه

هرز شيرین بيان در کنند و رشد علفسبز شدن می

هرز  هايیابد. تراکم علفش میانتهاي فصل رشد افزای

هرز نشان داد که  هايهاي عاري از علفدر طی دوره

هاي بالنگوي شيرازي از حضور عاري نگه داشتن کرت

روز رشد، تأثير بسيار -درجه 2/144هرز با  هايعلف

هرزي دارد هاي علفکمتري در کنترل تراکم گونه

نگه که عاري بوته در مترمربع(؛ درحالی 83/28)

 هايهاي بالنگوي شيرازي از حضور علفداشتن کرت

روز رشد در ابتداي فصل رشد، -درجه 574هرز با 

هرز شد  هايتراکم علف منجر به کاهش قابل مالحظه

هاي عاري از بوته در مترمربع( و با افزایش دوره 83/7)

 هايهرز، به همان ميزان نيز از تراکم علف هايعلف

هاي عاري (. در تمامی دوره4)جدول هرز کاسته شد 

 

 

 

 
 .( بر حسب درصدBهرز )هاي( و عاري از علفAهرز مزرعه بالنگوي شيرازي در دوره هاي تداخل )تراکم علف هاي -1شکل 

Figure 1. Weed density in Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall) field in weed interference 

(A) and weed-free (B) periods. 
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-هرز سلمههرز نيز بيشترین تراکم را علف هاياز علف

دهد، بذرهاي تره به خود اختصاص داد که نشان می

هرز در تمامی فصل رشد توانایی سبزشدن این علف

دارند. 

 

هرز در  هايهاي تداخل و عاري از علفهرز در دوره هايتجزیۀ واریانس )ميانگين مربعات( تراکم و وزن خشک علف -3جدول 

 .زراعت بالنگوي شيرازي
Table 3. Variance analysis (mean square) of weed density and biomass in Balangu (Lallemantia royleana 

Benth. in Wall) field in weed interference and weed-free periods. 
S. O. V. df Weed density Weed Biomass 

Block 2 320.72 ns 46956 ns 

Treatments 13 1565.40** 1528243** 

Error 26 99.50 38212 

Total 41 - - 

CV (%) - 26.52 36.26 

 داري.داري در سطح احتمال یک درصد و عدم معنیترتيب معنی: بهnsو  **

** and ns: significantly different at α=0.01, and non significant . 
 

هرز در زراعت بالنگوي  هايهرز روي تراکم و وزن خشک علف هاياثر افزایش طول دوره تداخل و عاري از علف -4جدول 

 .ايشيرازي تحت شرایط مزرعه
Table 4. Effect of interference and weed-free periods on weed density and biomass in Balangu 

(Lallemantia royleana Benth. in Wall) under field conditions. 

Weed interference periods Weed density 

(Plants/m2) 
Weed biomass  

(g/m2) 
144.2 GDD 23.83 cdef 8.03 d 
345.9 GDD 32.17 bcd 50.33 d 

574 GDD 39.5 bc 182 cd 
848.2 GDD 44.33 bc 356 cd 

1147.6 GDD 52.83 ab 592.33 bc 
1451.3 GDD 53.5 ab 865.68 b 
1993 GDD 73 a 2716.33 a 

Weed-free periods   

144.2 GDD 28.83 cde 619.83 bc 
345.9 GDD 11.83 defg 254.50 cd 
574 GDD 7.83 efg 143.50 d 

848.2 GDD 6.67 efg 100.83 d 
1147.6 GDD 5.59 fg 13 d 
1451.3 GDD 2.50 fg 12.33 d 
1993 GDD 0.00 g 0.00 d 

 و در سطح احتمال یک درصد ندارند. LSDداري بر اساس آزمون هاي مشترک در هر ستون، اختالف معنیهاي داراي حرفميانگين

Means with the same letter(s) in the same column are not significantly different at 0.01of probability level, based on LSD Test. 
 

 وزن خشک

هرز بر وزن خشک هايتأثير تيمارهاي تداخل علف

دار بود )جدول ها در سطح احتمال یک درصد معنیآن

هرز با افزایش طول دوره هايوزن خشک علف(. 3

 کهطوريبههرز افزایش یافت، هايتداخل علف

 هايبيشترین وزن خشک مربوط به تيمار تداخل علف

گرم در مترمربع  33/2716 هرز تا انتهاي فصل رشد با

هاي تداخل (. با درنظرگرفتن تمامی دوره4بود )جدول 

هرز، بيشترین وزن خشک مربوط به  هايدر بين علف

بيان بود. در تره و شيرینهرزي نظير سلمه هايعلف

هاي هرز با تداوم دوره هايمقابل، وزن خشک علف

هرز کاهش چشمگيري یافت،  هايعاري از علف

هاي بالنگوي که با عاري نگه داشتن کرتطوريبه

روز رشد -درجه 3/1451و  6/1147شيرازي به مدت 

هرز به  هاياز ابتداي فصل رشد، وزن خشک علف

گرم در  33/12و  13ترتيب کمترین ميزان خود )به

 .Karimmojeni et al(. 4مترمربع( رسيد )جدول 

ري از هاي عا( نشان دادند که چنانچه دوره2014)

روز از زمان سبز شدن سيب  20هرز به مدت  هايعلف

هرز از  هايزمينی ادامه داشته باشد، وزن خشک علف
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 هايیابد. وزن خشک علفدرصد کاهش می 88تا  83

هرز  هايهرز در تيمارهاي تداخل و عاري از علف

کاهشی را  -افزایشی و نمایی -ترتيب روند نماییبه

که با تأخير در عمليات طوري، به(2نشان دادند )شکل 

ها افزایش یافت. هرز، وزن خشک آن هايحذف علف

 هايکه طول مدت زمان استقرار علفدر مقابل، زمانی

هرز نيز روندي  هايهرز کاهش یافت، وزن خشک علف

تخمين پارامترهاي مدل رشد نمایی و کاهشی داشت. 

 ست. ا آورده شده 5نمایی در جدول  -مدل کاهشی

 

 
هرز گياه بالنگوي  هايهاي تداخل و عاري از علفهرز در دوره هايپارامترهاي برآورد شده براي تجمع وزن خشک علف -5جدول 

.شيرازي در منطقه نقده  
Table 5. Parameter estimates for the weed aboveground dry biomass accumulation in weed interference 

and weed-free periods in Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall) under field conditions. 
 Two-parameter exponential growth model  Two-parameter exponential decay model 

Parameters a b R2  a b R2 

Estimates 55.21 0.002 0.99  1013.61 0.004 0.98 

)expمدل رشد نمایی:  )Y a b x    ،که در آنYهرز،  هاي: وزن خشک علفaهرز،  هاي: نقطه عطف وزن خشک علفb خط مجانب :

)expنمایی:  -مدل کاهشی روز رشد( می باشد. -هرز )درجه هايهاي تداخل علف: طول دورهxمنحنی و  )Y a b x     ،که در آنY وزن :

روز رشد(  -هرز )درجه هايهاي عاري از علف: طول دورهx: خط مجانب منحنی و bهرز،  هايحداکثر وزن خشک علف :aهرز،  هايخشک علف

 می باشد.
Exponential growth model: exp( )Y a b x   , where Y is the weed dry biomass, a is the y-intercept, b is the asymptote of the 

curve, and x is the duration of weed interference (GDD). Exponential decay model: exp( )Y a b x    , where Y is the weed dry 

biomass, a is the maximum weed biomass, b is the asymptote of the curve, and x is the duration of weed-free period (GDD). 
 

 

 .Ahmadvand et alایج با نتایج آزمایشات این نت

( تطابق دارد که بيان داشتند، وزن خشک کل 2009)

هاي زمينی با تداوم دورههرز در زراعت سيب هايعلف

افزایش یافته و با طوالنی  هرز هايآلودگی به علف

یابد. هرز کاهش می هايهاي عاري از علفشدن دوره

-ر چقدر مبارزه با علفدهند که هاین نتایج نشان می

هرز در زراعت این محصول دانه روغنی به تأخير  هاي

تواند منجر به مصرف بيش از اندازه آب و افتد، می

عناصر غذایی در پروفيل خاک شود و بر وزن خشک 

صورت نمایی بيافزاید و با مصرف این هرز به هايعلف

منابع غذایی در محيط خاک، به همان نسبت از 

 هايشود. علفبالنگوي شيرازي کاسته می عملکرد

تري نسبت به گياه زراعی هاي قويکنندههرز، رقابت

ها به تأخير شوند و چنانچه کنترل آنمحسوب می

تواند خسارات جبران ناپذیري را به محصول افتد، می

خصوص اگر تأخير در کنترل تا زراعی وارد کند، به

اشد. مطالعات نشان هاي فصل رشد ادامه داشته بميانه

هرز در ابتداي فصل رشد در  هاياند که علفداده

ها ترند و اغلب آنجذب آب و عناصر غذایی موفق

توانند بيش از مقدار مورد جذب لوکس دارند؛ یعنی می

هاي خود ذخيره کنند. نيازشان جذب نمایند و در اندام

 که بيشتر مواد آلی ساخته شده در پيکرهضمن آن

شود و اي میهاي ذخيرها، صرف رشد ریشه و اندامهآن

توانند به با گسترش سطح و حجم ریشه در ادامه می

پروفيل بيشتري از خاک دسترسی داشته باشند و 

متعاقبًا آب و عناصر غذایی بيشتري نيز از خاک 

هاي فصل رشد، با گسترش دریافت کنند و در ميانه

يره شوند. از سطح برگ و ارتفاع، بر گياه زراعی چ

-رو، در گياهانی که قدرت رقابت چندانی با علفاین

هرز با  هايبایست تداخل علفهرز ندارند، می هاي

هاي گياه زراعی کاهش یابد؛ همچنين باید دوره

هرز  هايبيشتري در طول فصل رشد، عاري از علف

ها نگه داشته شوند تا از کاهش محسوس عملکرد آن

 ید.جلوگيري به عمل آ

 صفات مربوط به بالنگوي شیرازي

 ارتفاع

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تأثير 

هاي هرز بر ارتفاع بوته هايتيمارهاي تداخل علف
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دار بالنگوي شيرازي در سطح احتمال یک درصد معنی

که بيشترین ارتفاع مربوط به طوري(، به6بود )جدول 

روز -درجه 9/345و  2/144هرز با  هايتداخل علف

سانتيمتر بودند؛  10/37و  10/39ترتيب با رشد، به

هرز  هايکمترین ارتفاع نيز به تيمار تداخل کامل علف

 14روز رشد( با -درجه 1993در تمامی فصل رشدي )

(. همچنين، بيشترین 7سانتيمتر تعلق داشت )جدول 

هاي بالنگوي شيرازي از تيمار عاري از ارتفاع در بوته

 13/42هرز در تمامی طول فصل رشد ) هايعلف

که در بين تيمارهاي دست آمد، ضمن آنسانتيمتر( به

هرز، کمترین ارتفاع به تيمار عاري از  هايعاري از علف

 98/18روز رشد )-درجه 2/144هرز با  هايعلف

رسد که (. به نظر می7)جدول  تسانتيمتر( تعلق داش

هرز در زراعت  هايهاي تداخل علفهر چقدر دوره

هاي بالنگوي شيرازي افزایش یابد، از ارتفاع موثر بوته

-شود که در نهایت میاین گياه دانه روغنی کاسته می

هرز  هايتواند منجر به کاهش قدرت رقابت آن با علف

نيز استفاده  و دسترسی کافی به آب، عناصر غذایی و

موثر از تشعشع خورشيدي شود. در مقابل، هر چقدر 

هرز افزایش یابد، به  هايهاي عاري از علفطول دوره

شود و هاي بالنگوي شيرازي افزوده میارتفاع موثر بوته

هاي این گياه از منابع ضروري مورد برداري بوتهبهره

 یابد.نياز جهت رشد و افزایش عملکرد افزایش می

 
 

 

  

 تعداد میوه 

هاي فندقه هاي چهار فندقه و نيز ميوهتعداد ميوه

هاي تداخل و رسيده در هر گياه نيز تحت تأثير دوره

هرز در سطح احتمال یک درصد  هاياز علفعاري 

که بيشترین تعداد طوري(، به6قرار گرفت )جدول 

هاي فندقه هاي چهار فندقه تشکيل یافته و ميوهميوه

هرز با  هايرسيده در هر بوته در تيمار تداخل علف

 68/72و  06/44ترتيب با روز رشد )به-درجه 2/144

فزایش زمان تداخل ( و با ا7عدد( مشاهده شد )جدول 

هرز از ابتدا تا انتهاي فصل رشد، از ميزان و  هايعلف

هاي چهار فندقه تشکيل یافته و تعداد شمار ميوه

هاي رسيده کاسته شد و در نهایت در تيمار ميوه

هاي آذینی در بوتههرز، گل هايتداخل کامل علف

 Stagnari & Pisanteبالنگوي شيرازي تشکيل نشد. 

هرز هاينشان دادند که با تداوم تداخل علف( 2011)

در زراعت لوبيا، تعداد غالف در بوته کاهش شدیدي 

 
 

-هرز در مزرعه بالنگوي شيرازي. نقاط، داده هايهرز بر وزن خشک علف هايهاي تداخل و عاري از علفتأثير دوره -2شکل 

 دهند. اي و خطوط، مقادیر تخمين زده را نشان میهاي مشاهده
Figure 2. Effect of the weed interference and weed-free periods on weed aboveground dry biomass in 

Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall) field. Points represent observed mean and lines 

represent predicted values. 
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غالف در هر بوته در شرایط  16که از طوريیابد، بهمی

هرز به هفت غالف در هر بوته  هايعدم تداخل علف

-هاي لوبيا میروز پس از سبز شدن بوته 45در زمان 

هرز از  هايهاي عاري از علفعالوه، تأثير دورهرسد. به

هاي چهار فندقه و ابتداي فصل رشد بر تشکيل ميوه

هاي بالنگوي هاي فندقه رسيده در بوتهتعداد ميوه

که هر چقدر طوريشيرازي بسيار قابل توجه بود، به

هرز افزایش یافت، بر  هايهاي عاري از علفدوره

گوي گيري شده در بالنمقادیر این دو صفت اندازه

هاي چهار شيرازي افزوده شد. بيشترین تعداد ميوه

 هايفندقه تشکيل یافته به تيمارهاي عاري از علف

ترتيب با روز رشد )به-درجه 1993و  3/1451هرز با 

عدد( تعلق داشت و کمترین مقدار  72/44و  58/42

هاي بالنگوي این صفت نيز از عاري نگه داشتن بوته

ترتيب روز رشد )به-درجه 9/345و  2/144شيرازي با 

دست آمد. همچنين، عدد( به 55/19و  45/14با 

بيشترین تعداد فندقه رسيده، در تيمار عاري نگه 

هرز در  هايهاي بالنگوي شيرازي از علفداشتن بوته

عدد( مشاهده شد )جدول  66/80سرتاسر فصل رشد )

7 .)Safdar et al. (2016)  بيان داشتند که بيشترین

عدد(، از تيمار  560اد دانه در هر چوب بالل ذرت )تعد

عدد(  395هرز و کمترین آن ) هايشاهد عاري از علف

هرز در سرتاسر فصل  هاياز تيمار تداخل کامل علف

دست آمد.رشدي به

 
رسيده در بوته، وزن  هايهاي چهار فندقه در بوته، تعداد ميوهتجزیه واریانس )ميانگين مربعات( ارتفاع، تعداد ميوه -6جدول 

هرز تحت شرایط  هايهزاردانه و عملکرد زیستی، دانه و نسبی بالنگوي شيرازي با افزایش طول دوره تداخل و عاري از علف

 .ايمزرعه
Table 6. Variance analysis (mean squares) of Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall) height, 

number of tetrachenes per plant, number of ripened achenes per plant, 1000-seed weight, biological, seed, 

and relative yields in the interference and weed-free periods under field conditions. 

 داري.داري در سطح احتمال یک درصد و عدم معنیترتيب معنی: بهnsو  **

** and ns: significantly different at α=0.01, and non significant. 
 

 وزن هزاردانه

هاي ازي تحت تأثير دورهبالنگوي شير وزن هزاردانه

هرز در سطح احتمال یک درصد قرار  هايتداخل علف

که با افزایش طوري(، به6گرفت و کاهش یافت )جدول 

هرز، از مقادیر وزن  هايهاي تداخل علفطول دوره

هزاردانه بالنگوي شيرازي کاسته شد. بر این اساس، 

 هرز با هايبيشترین وزن هزاردانه از تداخل علف

ترتيب با روز رشد، به-درجه 574و  9/345، 2/144

دست آمد و کمترین آن، گرم به 43/0و  45/0، 59/0

هرز، به  هايبه استثناي تيمار تداخل کامل علف

 3/1451و  6/1147هرز با هايتيمارهاي تداخل علف

روز رشد در زراعت این گياه دانه روغنی تعلق -درجه

بيان  Smitchger et al. (2012)(. 7داشت )جدول 

-دانه عدس با افزایش طول دوره 100داشتند که وزن 

 Maqsood etهرز کاهش یافت. هايهاي تداخل علف

al. (1999)  وMaqbool et al. (2006)  نيز گزارش

 -هرز هايتر شدن دوره رقابت علفکردند که با طوالنی

گياه زراعی، کاهشی خطّی در وزن هزار دانه ذرت 

هاي عاري از شود. در مقابل، طول دورهیمشاهده م

هرز، تأثير قابل توجهی بر افزایش وزن  هايعلف

که بيشترین طوريهزاردانه بالنگوي شيرازي داشت، به

هاي بالنگوي وزن هزاردانه، از عاري نگه داشتن کرت

گرم(  66/0شيرازي در تمامی طول فصل رشد )

داخل و دست آمد که در بين تمامی تيمارهاي تبه

Relative 

yield 

Seed 

yield 

Biologica

l yield 

1000-seed 

weight 

No. of ripened 

achenes per 

plant 

No. of 

tetrachenes 

per plant 

Height df S.O.V. 

ns 84.39 ns 250.7 ns 389 ns 0.01 ns 85.72 ns 4.69 27.83 ns 2 Block 

**2063.06 **8338.7 **105863 **0.06 **1300.98 **492.70 333.42** 13 
Experimental 

treatments 
30 142.4 4320 0.01 31.50 7.51 8.38 26 Error 

- - - - - - - 41 Total 
12.93 14.05 18.27 24.30 14.34 10.47 9.13 - CV (%) 
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هرز، بيشترین مقدار را داشت.  هايعاري از علف

گرم( در شرایط عدم  5/33دانه ) 100بيشترین وزن 

دست آمد هاي ذرت بههرز با بوته هايرقابت علف

(Safdar et al., 2016 کمترین وزن هزاردانه نيز با .)

و  2/144هرز با  هايها از علفعاري نگه داشتن کرت

 (.7دست آمد )جدول رشد به روز-درجه 9/345

 عملکرد زیستی

هرز، بيشترین  هايدر بين تيمارهاي تداخل علف

 2/144هرز با  هايعملکرد زیستی از تداخل علف

دست کيلوگرم در هکتار( به 50/578روز رشد )-درجه

-آمد و کمترین آن نيز به استثناي تداخل کامل علف

-درجه 3/1451هرز با  هايهرز، به تداخل علف هاي

کيلوگرم در هکتار( تعلق داشت  50/170روز رشد )

هرز  هاي(. در بين تيمارهاي عاري از علف7)جدول 

نيز بيشترین عملکرد زیستی از عاري نگه داشتن 

 هايهاي کاشته شده بالنگوي شيرازي از علفکرت

کيلوگرم در هکتار  728هرز در سرتاسر فصل رشد با 

اي نيز با عاري قابل مالحظهدست آمد که اختالف به

روز رشد نشان -درجه 3/1451ها با نگه داشتن کرت

بيان داشتند که با عاري  Merino et al. (2019)داد. 

 75هاي کاشته شده کينوآ به مدت نگه داشتن کرت

روز از ابتداي زمان سبز شدن، بيشترین عملکرد 

ز ني Chaudhari et al. (2016).آید. دست میزیستی به

فرنگی نشان دادند که بيشترین عملکرد زیستی گوجه

هرز در سرتاسر فصل  هايدر تيمار تداخل کامل علف

گرم در  284هرز(،  هايهفته تداخل علف 12رشدي )

هرز در سرتاسر  هايهر بوته و در تيماري عاري از علف

گرم در هر بوته بود. کمترین  419فصل رشدي 

-ر عاري نگه داشتن کرتعملکرد زیستی نيز به تيما

روز -درجه 2/144هاي کاشته شده بالنگوي شيرازي با 

کيلوگرم در هکتار( تعلق داشت  83/197رشد )

هاي بالنگوي رسد که بوته(. به نظر می7)جدول 

هرز موجود در مزارع،  هايشيرازي در رقابت با علف

هاي تداخل توانایی چندانی ندارند و هر چقدر دوره

هرز در این گياه دانه روغنی افزایش یابد، به  هايعلف

همان نسبت از عملکرد زیستی بالنگوي شيرازي 

هاي شود. به عبارتی دیگر، هر چقدر دورهکاسته می

هرز افزایش یابد، بر عملکرد زیستی  هايعاري از علف

 شود.بالنگوي شيرازي افزوده می

  
 .ايهرز بر عملکرد و اجزاي آن در بالنگوي شيرازي تحت شرایط مزرعه هايعلف هاي تداخل و عاري ازتأثير طول دوره -7جدول 

Table 7. Effect of interference and weed-free periods on Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall) 

yield and its components under field conditions. 

 مال یک درصد ندارند.و در سطح احت LSDداري بر اساس آزمون هاي مشترک در هر ستون، اختالف معنیهاي داراي حرفميانگين

Means with the same letter(s) in the same column are not significantly different at 0.01of probability level, based on LSD Test. 
 

  

Weed 

interference 

periods 

Height 
(cm) 

No. of 

tetrachenes 

per plant 

No. of 

ripened 
achenes per 

plant 

1000-seed 

weight 

(g) 

Biological 

yield 

(kg/ha) 

Seed yield 
(kg/ha) 

Relative yield 
(% of weef-free) 

144.2 GDD 39.10 ab 44.06 a 72.68 a 0.59 ab 578.50 b 174.47 ab 86.98 ab 

345.9 GDD 37.10 bc 32.46 bc 51.14 bc 0.45 abc 425 cde 119.32 bc 59.74 bc 
574 GDD 36.29 cd 25.20 de 39.01 cde 0.43 bcde 356.33 defg 74.90 de 37.43 de 

848.2 GDD 33.91 def 19.89 ef 32.73 def 0.40 cde 266.50 fgh 73.95 de 37.12 def 

1147.6 GDD 33.30 def 18.86 f 29.37 ef 0.39 de 226 gh 58.23 fg 28.91 fgh 
1451.3 GDD 32.37 f 14.42 f 26.97 ef 0.38 e 170.50 h 50.98 gh 25.52 hi 

1993 GDD 7.02 h 0 g 0 g 0 f 51.46 i 0 i 0 j 

Weed-free periods 
144.2 GDD 18.98 g 14.45 f 20.81 f 0.37 e 197.83 h 40.75 h 20.28 i 

345.9 GDD 31.17 f 19.55 ef 27.08 ef 0.39 e 317.67 efgh 56.78 g 28.60 gh 

574 GDD 32.60 ef 26.75 cd 31.62 def 0.41 cde 352.33 defg 62.68 efg 31.30 efgh 
848.2 GDD 33.17 def 30.34 bcd 36.73 de 0.42 bcde 390.67 def 70.93 ef 35.44 efg 

1147.6 GDD 36 cde 32.98 b 43.53 bcd 0.43 abcde 476.17 bcd 96.23 cd 47.68 cd 

1451.3 GDD 37.60 bc 42.58 a 55.40 b 0.44 abcd 551.17 bc 108.72 c 54.14 c 
1993 GDD 42.13 a 44.72 a 80.66 a 0.66 a 728 a 201.15 a 100 a 



 ... هرز در گياه دانه روغنیهايو همکاران: تعيين دوره بحرانی کنترل علف زینی 196

 

 

 عملکرد دانه

 هايهاي تداخل علفنتایج نشان داد که تأثير دوره

تمال هرز بر عملکرد دانه بالنگوي شيرازي در سطح اح

که طوري(، به6دار بود )جدول یک درصد معنی

هرز با  هايبيشترین عملکرد دانه، به تداخل علف

 47/174ترتيب با روز رشد )به-درجه 9/345و  2/144

کيلوگرم در هکتار( تعلق داشت که پس از  32/119و 

 هايگذشت مدت زمان مذکور، نسبت به کنترل علف

ا انتهاي فصل رشد هاي مشخّص شده تهرز در کرت

 هايهاي عاري از علف(. تأثير دوره7اقدام شد )جدول 

هرز نيز بر عملکرد بالنگوي شيرازي در سطح احتمال 

که با طوري(، به6دار بود )جدول یک درصد معنی

هاي بالنگوي شيرازي به مدت عاري نگه داشتن کرت

دست روز رشد، بيشترین عملکرد دانه به-درجه 1993

( بيان داشتند 2019) .Karnas et al(. 7جدول آمد )

که بيشترین عملکرد کنجد از کرت شاهد عاري از 

کيلوگرم در هکتار(  857طور متوسط هرز )به هايعلف

هاي آید. با افزایش طول مدت زمان دورهدست میبه

هرز، عملکرد نسبی بالنگوي شيرازي  هايتداخل علف

هرز  هايعاري از علفنيز در مقایسه با تيمار شاهد 

که در تيمار طوريکاهش چشمگيري را نشان داد، به

روز -درجه 9/345و  2/144هرز با  هايتداخل علف

درصدي و در حالت  26/40و  02/13رشد، کاهش 

روز رشد، -درجه 3/1451هرز با  هايتداخل علف

درصدي در عملکرد بالنگوي شيرازي  48/74کاهش 

 Frenda et al. (2013) (.7مشاهده شد )جدول 

هرز اجازه داشتند تا  هايکه علفگزارش کردند، زمانی

آخر فصل رشد با نخود رقابت کنند، عملکرد دانه 

درصد عملکرد شاهد عاري از  85طور متوسط تا به

که در زراعت لوبيا، هرز کاهش یافت. درحالی هايعلف

ز درصد از شاهد عاري ا 60این ميزان کاهش در حدود 

هاي عاري هرز بود. در مقابل، با کاهش دوره هايعلف

هرز، از عملکرد نسبی بالنگوي شيرازي  هاياز علف

ها از که با عاري نگه داشتن کرتطوريکاسته شد، به

روز -درجه 9/345و  2/144هرز به مدت  هايعلف

درصدي در عملکرد  4/71و  72/79رشد، کاهش 

(. این 7شد )جدول  نسبی بالنگوي شيرازي مشاهده

هاي بالنگوي شيرازي، دهد که بوتهامر نشان می

هاي پائين، از قدرت رقابت کمی با بخصوص در تراکم

 هايهرز برخوردارند و عدم مبارزه با علف هايعلف

هرز موجود در مزارع این محصول دانه روغنی تا 

تواند عملکرد دانه آن را در حد انتهاي فصل رشد می

 جهی تحت تأثير قرار دهد. قابل تو

 هرزهايدوره بحرانی کنترل علف

هرز در  هايشروع و پایان دوره بحرانی کنترل علف

درصدي  10زراعت بالنگوي شيرازي، با کاهش پنج و 

هاي لُجستيک و گامپرتز عملکرد نسبی با رسم منحنی

هاي (. تخمين پارامترهاي مدل3تعيين شد )شکل 

است.  آورده شده 8ر جدول لُجستيک و گامپرتز د

 

-هاي تداخل و عاري از علفهرز( در دوره هايپارامترهاي برآورد شده براي عملکرد نسبی )درصد از شاهد عاري از علف -8جدول 

 .درصدي از عملکرد 10هرز بالنگوي شيرازي در منطقه نقده با کاهش پنج و  هاي
Table 8. Parameter estimates of three-parameter Log-logistic and Gompertz models for related yield 

(percentage of season-long weed-free check) of Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall) in the 
interference and weed-free periods in Naqhadeh region based on a 5% and 10% yield loss. 

 Log-logistic model  Gompertz model 

Parameters k d f R2  a b c R2 

Estimates 0.01 318.85 1.31 0.97  100 2.22 0.001 0.97 

1 معادله ُلجستيک:  1
[ ] 100

{exp[ ( )] }

f
Y

k x d f f

   
          

هاي تداخل : طول دورهxه عطف؛ : نقطd: عملکرد نسبی بالنگوي شيرازي، Yکه در آن،  

]expمعادله گامپرتز:  ضرایب ثابت می باشند.: fو  kروز رشد( و -هرز )درجه هايعلف exp( )]Y a b c x        ،که در آنY عملکرد نسبی :

ضرایب ثابت  :cو  bروز رشد( و -هرز )درجه هايهاي عاري از علفه: طول دورx: حد باالیی عملکرد نسبی بالنگوي شيرازي، aبالنگوي شيرازي، 

 می باشند.
Log-logistic: 1 1

[ ] 100
{exp[ ( )] }

f
Y

k x d f f

   
          

 , where Y is Balangu yield (% of season-long weed-free yield), x is the time (x-axis 

expressed GDD after transplanting), d is the point of inflection, and k and f are constants. Gompertz: exp[ exp( )]Y a b c x      , 

where Y is yield (% of season-long weed-free yield), a is the upper asymptote for Balangu yield, b and c are constants, and x is GDD 

after transplanting.  
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هاي مذکور، در کاهش بر اساس نتایج حاصل از مدل

-پنج درصدي عملکرد نسبی، دوره بحرانی کنترل علف

هاي بالنگوي شيرازي شروع هرز از زمان نشاء بوته هاي

شد و باید تا انتهاي فصل رشدي ادامه داشته باشد. در 

انی درصدي عملکرد نسبی نيز دوره بحر 10کاهش 

روز پس از نشاء  11هرز باید از زمان  هايکنترل علف

روز  108هاي بالنگوي شيرازي شروع شود و تا بوته

ها ادامه داشته باشد. مطالعات بعد از نشاء کردن آن

Ahmadvand et al. (2009)  نشان داد چنانچه سطح

 10قابل قبول کاهش عملکرد سيب زمينی بجاي 

رفته شود، دوره بحرانی درصد، پنج درصد در نظر گ

هرز در زراعت سيب زمينی زودتر  هايکنترل علف

 پذیرد. شود و دیرتر نيز پایان میشروع می

 

 

al. (2014) Singh et  بيان داشتند که دوره بحرانی

 PR 114هرز در زراعت برنج رقم  هايکنترل علف

زودتر شروع شد و با احتساب پنج درصد کاهش 

روز بعد از کاشت شروع شده  12عملکرد قابل قبول، از 

 .Karnas et alیابد. روز پس از کاشت ادامه می 83و تا 

بحرانی  نيز گزارش کردند که زمان شروع دوره (2019)

 

 
هرز( بالنگوي  هايهرز بر عملکرد نسبی )درصد از شاهد عاري از علف هايهاي تداخل و عاري از علفتأثير دوره -3شکل 

اند. نقاط، ( نشان داده شدهBدرصدي عملکرد ) 10( و Aهرز با کاهش پنج درصدي ) هايشيرازي. دوره بحرانی کنترل علف

 دهند.اي و خطوط، مقادیر تخمين زده را نشان میهاي مشاهدهداده
Figure 3. Effect of weed interference and weed-free periods on relative yield (% of weed-free check) 

of Balangu (Lallemantia royleana Benth. in Wall). The beginning and the end of the critical period of 

weed competition (CPWC) showed based on the 5% (A) and 10% yield losses. Points and lines 

represent observed mean and predicted values, respectively. 
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درصد  10هرز در زراعت کنجد با  هايکنترل علف

روز بعد از سبز شدن گياه زراعی  18کاهش عملکرد، 

روز بعد از سبز شدن  52بود و زمان پایان این دوره، 

-باشد. با این حال، دوره بحرانی کنترل علفکنجد می

هرز در زراعت بالنگوي شيرازي ممکن است تحت  هاي

عی و محيطی قرار گيرد که بر این تأثير عوامل زرا

هاي بالنگوي شيرازي متفاوت اساس ميزان رشد بوته

ها نيز متغير خواهد بود. شروع است و قدرت رقابتی آن

هرز و اتمام  هايزودهنگام دوره بحرانی کنترل علف

-دیرهنگام این دوره در زراعت این محصول نشان می

درت رقابتی هاي بالنگوي شيرازي، از قدهد که بوته

هرز در ابتداي فصل برخوردارند و  هايضعيفی با علف

توانند بر توانایی رقابتی در ادامه فصل رشد نيز نمی

هرز موجود  هايخود بيفزایند و رقابت موثري با علف

شود تا داشته باشند که در نهایت، این امر موجب می

هرز تا انتهاي فصل رشد  هايدوره بحرانی کنترل علف

 در این منطقه ادامه داشته باشد.

 

 گيري کلينتيجه

-نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد که کنترل علف

هرز در زراعت بالنگوي شيرازي در منطقه نقده  هاي

درصدي عملکرد این  10با در نظر گرفتن کاهش 

محصول باید زودتر و در ابتداي فصل رشدي و پس از 

بالنگوي شيرازي آغاز هاي روز از نشاء بوته 11گذشت 

 کنندهبالنگوي شيرازي، رقابت ئيکهجاشود. از آن

 هايباشد و علفهرز می هايضعيفی در مقابل علف

اند و با هرز مختلفی در سرتاسر فصل رشد سبز شده

ها از کنند و قدرت رقابت اکثر آنآن رقابت می

بالنگوي شيرازي بيشتر است، باید اقدامات کنترلی از 

 -درجه 1900روز رشد شروع شود و تا  -درجه 100

روز رشد ادامه داشته باشد تا از کاهش محسوس 

عمل آید. بدین منظور، نياز عملکرد آن جلوگيري به

روز  97است تا مزارع این گياه دانه روغنی به مدت 

هرز نگه داشته شوند. البته، برآورد دوره عاري از علف

گياه بالنگوي شيرازي هرز در  هايبحرانی کنترل علف

-هاي متفاوت، بسته به نوع گونهکشت شده در اقليم

هرزي )اعم از یکساله و چندساله( و تراکم هاي علف

ها متفاوت خواهد بود. بنابراین ممکن است نتایج آن

حاصل از این تحقيق، قابل تعميم به دیگر مناطق 

کشور نباشد. در این مطالعه مشخص شد که در حضور 

ها، هرز در یک منطقه و با استقرار آنهايعلفدائمی 

هرز، حتی با وجود  هايطول دوره بحرانی کنترل علف

یابد. با هاي بالنگوي شيرازي افزایش مینشاء بوته

هرز موجود در  هايکه برخی از علفتوجه به این

-ي نقده نظير شيرینزراعت این محصول در منطقه

یی و خارشتر جزء بيان، پيچک صحرایی، کنگر صحرا

باشند، بابد با استفاده از هرز چندساله می هايعلف

-کشخصوص کاربرد علفهاي کنترلی، بهانواع روش

متالين( و هاي پيش رویشی )نظير تریفلورالين و پندي

فلورفن( در مقادیر کم، همراه پس رویشی )نظير اُکسی

هرزي  هايبا وجين شدید نسبت به حذف چنين علف

 م شود. اقدا
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