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بررسی اثر آللوپاتیک گیاه  Achillea wilhelmsiiدرکنترل علف هرز
 Amaranthus retroflexusو میزان عملکرد رشد Glycins max

روحاله دستور* ،1سهراب محمودی 2و غالمرضا

زمانی3

 1كارشناسارشد گیاهان دارویی ،دانشگاه گیالن ،گیالن
2و 3دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده كشاورزی دانشگاه بیرجند ،بیرجند
تاريخ پذيرش33/6/11 :

تاريخ دريافت33/3/12 :

چکیده
از گیاهان دارویی می توان یرای كنترل علفهای هرز در سیستمهای كشت ارگانیک بهره گرفت .این پژوهش بهمنظور مطالعه و
ارزیابی خاصیت آللوپاتیک عصاره و آمیخته خاكی بومادران گل زرد ( )Achillea wilhelmsiiبر جوانهزنی و شاخصهای رشد و
عملکرد سویا و علف هرز تاج خروس صورت گرفت كه این مطالعه در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانهای (در آزمایشگاه و
گلخانه جهاد كشاورزی سرایان در سال  1331انجام شد .پس از جمعآوری گیاه در اطراف فردوس و در مرحله گلدهی عصاره
آبی بومادران گل زرد به كمک دستگاه ساكسوله از سرشاخه گلدار این گیاه استخراج شد .در بخش آزمایشگاهی براساس طرح
كامالً تصادفی و در سه تکرار اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی بومادران ( 33/5 ،25 ،12/5گرم در لیتر) به همراه آب مقطر
بعنوان شاهد بر جوانهزنی بذور تاج خروس و سویا بررسی شد .در بخش گلخانهای هم كه براساس طرح بلوکهای كامل
تصادفی عالوه بر اعمال غلظتهای مذكور عصاره ،آمیخته خاكی اندام هوایی بومادران در چهار سطح ( 1بهعنوان شاهد11 ،5 ،و
 15درصد وزنی) در سه تکرار به خاک گلدان سویا و تاج خروس اضافه گردید .در بخش آزمایشگاه غلظتهای مختلف عصاره،
جوانهزنی تاج خروس را بطور كامل متوقف نمود .اگرچه در سویا كاهش معنیدار شاخصهای رشد در غلظتهای باالی عصاره
مشاهده شد .در بخش گلخانه هم غلظتهای مختلف عصاره بر ارتفاع ساقه ،تعداد برگ ،عملکرد دانه ،وزن هزار دانه سویا
تاثیری نداشت اما سایر شاخصهای رشد و عملکرد را كاهش داد .در غلظت  33/5گرم در لیتر عصاره بومادران توانست ارتفاع
بوته تاج خروس شاهد را  01درصد و بیوماس و عملکرد دانه را  01درصد كاهش دهد .آمیخته خاكی نیز با شدت بیشتری اكثر
شاخصهای رشد و عملکرد را در تاج خروس با تأثیر اندكی بر سویا تحت تاثیر قرار داد و توانست عملکرد دانه تاج خروس را
 35درصد كاهش دهد .برآیند نتایج فوق نشان میدهد بومادران گل زرد دارای خاصیت آللوپاتیک بوده و میتواند برای كنترل
تاج خروس در سویا استفاده شود.
واژگان کلیدی :آللوپاتی ،بومادران زرد ،تاج خروس ،سویا ،عصاره

*نویسنده مکاتبهro.dastoor@gmail.com :
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اكالیپتوس نیز گزارش گردیده است (نجفی اشنتیانی و

مقدمه
سویا بهعنوان دانه روغنی مهم با دارا بودن روغنن

همکاران .)2110 ،در مطالعنه اثنر آللوپاتینک گوننهای

و پروتئین با كیفینت بناال در مصنارف تهذینهای بشنر

درمننه ( )Artemesia anuaaتیمنار  33درصند وزننی

گسترش زیادی داشته است (چنایزی .)2111،همنواره

آمیخته خاكی 02 ،درصد كناهش رشند در گیناه تناج

علفهننای هننرز مشننکل درجننه اول در كشننورهای

خننروس ریشننه قرمننز را بهمننراه داشننت (دوک و

تولیدكننده اینن محصنول محسنوب منیگنردد .طبن

همکننناران .)1303 ،در پژوهشنننی دیگنننر خنننالی و

مطالعات صورت گرفته علفهای هرز به تنهایی قنادر

همکاران ( )1333عصناره آبنی سنورگوم را بنهعننوان

به كاهش  33درصد عملکرد سویا میگنردد در حنالی

علفكش طبیعی برای كاهش رشد علفهای هنرز در

كه بیماریهای قارچی و آفات كشناورزی در مجمنوع

محصول سویا معرفی كردند .تحقی زوان و همکناران

موجننک كنناهش  22درصنند عملکننرد ایننن محصننول

( )2110نیز نشان داد كه عصاره پوست چریش توسعه

میشنود (ارک و همکناران .)2110 ،تناج خنروس از

ریشنننه  Monichoria vagisinalو سنننوروف را در

معمولتنرین علفهنای هنرز منزارع سنویا بنا مسنیر

شرایط آزمایشگاهی به میزان  25درصد بازداشنت .در

فتوسنتزی  C0است .توانایی تناج خنروس در كناهش

این بررسنی ،عصناره چنریش در شنرایط مزرعنه نینز

عملکرد سویا به اثبات رسیده است (كالپر و همکاران،

كاهش معنیداری بر رشد این دو علنف هنرز داشنت.

 .)2112در دهههای اخیر علف كشهای شنیمیایی در

این بررسی بهمنظور ارزیابی خاصیت آللوپاتینک آن و

مدیریت علفهنای هنرز بسنیار منورد اسنتفاده قنرار

استفاده از اینن خاصنیت احتمنالی در كنتنرل یکنی از

گرفتهاند اما اثرات زیستمحیطی انهنا تنوام بنا هزیننه

علفهای هرز مهم سویا (تاج خروس) انجام شد.

قابننل توجننه انهننا روشهننای جننایگزین در منندیریت
علفهای هرز در اكوسیستمهای كشاورزی را میطلبد

مواد وروشها

(فوجی .)2111 ،در اینن زمیننه ،اسنتفاده از تولیندات

ایننن تحقینن در سننال زراعننی  1303-31در در

طبیعی و تركیبات بیولوژیکی فعال منوثر بنر مندیریت

آزمایشگاه و گلخانههای تحقیقناتی جهناد كشناورزی

علفهای هرز چندی است كنه آغناز شنده اسنت .در

سرایان در خراسان جنوبی انجام شد .آزمایش در قالک

میان این تركیبات ،اسنتفاده از اسنانسهنا (روغنهنای

طرح كامالً تصادفی و با سه تکرار اجنرا شند .عصناره

فرار) و عصارههای گیناهی بیشنتر منورد توجنه قنرار

آبی بومادران گل زرد به كمنک دسنتگاه سوكسنیله از

گرفته است .تركیبنات موجنود در گیاهنان معطنر نینز

سرشاخه گلدار استخراج شد .به این منظور سرشناخه

بهدلیل داشتن پتانسیلهای ایجاد كننده برهمكنشهنای

گلنندار بومننادران در اردیبهشننتماه  1303از اطننراف

مثبت و منفی ،در اینن زمیننه حنااز اهمینت میباشنند

شهرستان فردوس جمعآوری و در سایه خشنک شنده

(دایان و همکاران .)1333 ،بومادران گنل زرد گیناهی

و آسننیاب گردینند .سننپس مقندار  33/5گننرم از پننودر

پایا از تیره كاسنی است كنه دارای تركیبنات ترپننی و

مذكور با  1111میلیلیتر آب مقطر در بنالن ساكسنوله

سزكویی نرپنی مانند پیپریتون و سنینئول بنوده و كنه

بهمدت  1ساعت عصارهگیری گردید .سنپس محلنول

خننواض ضنندعفونی كنننندگی قننوی و ضنند تهننوع و

مورد نظر در سانتریفیوژ با دور  1311دور بهمندت 31

بادشکن برای آن ذكر شده است (جایمنند و رضنایی،

دقیقه قرار گرفت و سایر غلظتها ( 25 ،12/5درصد)

 .)1333وجود خواض آللوپاتیک سنینئول در درمننه و

با استفاده از این محلنول و آب مقطنر آمناده شند .در
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پتری دیشهای با قطر  15سانتیمتری ،دو الینه كاغنذ

پس از تبدیل دادههنا بنا اسنتفاده از ننرمافنزار  SASو

صافی گذاشته و تعداد  51عدد بنذر تناج خنروس و

رسم نمودارهنا از طرین ننرمافزارهنای  Sigmaplotو

 25بذر سویا شمارش و پس از ضدعفونی با قارچكش

 Excelانجام گرفت .مقایسه میانگینهنا نینز از طرین

كاربندازیم (غلظت یک در هزار) در آن قنرار گرفنت.

آزمون  LSDدر سطح  5درصد انجام گرفت.

سپس  5میلیلیتر از غلظتهای مورد نظر تهیه شده بر

نتايج

روی كاغننذ صننافی تزری ن و درب پتننری بننه كمننک
پارافیلم عای بندی شد .پتریدیشها تنوزین و آبیناری

الف) مرحله آزمايشگاهی

بننا آب مقطننر هننر  3روز یکبننار بننرای جبننران وزن از

عصاره :نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمار عصناره

دست رفته انجام شد .جهت رفنع شنبهه اثنر پتانسنیل

در شرایط آزمایشنگاهی نشنان از معننیدار بنودن اثنر

اسمزی عصاره در بازدارندگی جوانهزنی و رشد اولینه

غلظتهای مختلف عصاره در سنطح احتمنال ینک و

گیاهچهها ،پتانسیل اسنمزی محلنولهنای تهینه شنده

پنج درصد روی صنفات منورد مطالعنه سنویا و تناج

توسننط اسننمومتر تعیننین شنند و سننپس محلننولهننایی

خروس داشت (جدول .)2

بهعنوان شاهد با استفاده از پلیاتیلن گالیکول معادل با

درصد جوانهزنی :در بررسی صفات مربوط بنه سنویا

پتانسیل ماتریک تیمارهای آزمایش آمناده و بنر بنذور

مشاهده شند كنه عصناره آبنی بومنادران گنل زرد بنا

تیمار گردید .محیط آزمایش در ژرمیناتورهایی با رژیم

افزایش غلظت ،درصد جوانه زنی سویا را كناهش داد.

12ساعت ننور بنا دمنای  25درجنه سنانتیگراد و 12

بنهطننوریكننه در غلظننت  33/5گننرم در لیتننر حننداقل

ساعت تاریکی با دمنای  21درجنه سنانتیگراد انجنام

جوانهزنی مشاهده گردید .البته بین غلظتهنای ،12/5

شنند .شننمارش بننذور جوانننهزده بصننورت روزانننه و

 25و نیز شاهد و  12/5گرم در لیتنر اخنتالف آمناری

بهمدت  10روز ادامه یافنت .سنایر شناخصها شنامل

معنیداری مشاهده نشد .به طوری كه در تاج خنروس

طول ریشهچه و ساقهچه و وزن خشک و تر گیاهچنه

تقریبناً در همننه تیمارهننا بجننز شنناهد بطننور كامننل از

در پایان آزمایش اندازهگیری شد .عنالوه بنر محاسنبه

جوانهزنی بذور جلوگیری شد (جدول.)1

درصد نهایی جوانهزنی ،سنرعت جواننهزنی از طرین

وزن تر و خشک گیاهچه :وزن تر و خشک گیاهچنه

عکس زمان رسیدن به  51درصد حنداكثر جواننهزننی

سویا تحت تیمنار سنطوح مختلنف عصناره بومنادران

( )R50محاسننبه شنند .بننرای محاسننبه  R50از برنامننه

درسننطح احتمننال یننک درصنند بننا شنناهد اخننتالف

D50

معنیداری داشنتند و در همنه گیاهچنهها بنا افنزایش

(یعنی زمانی كه طول می كشند تنا جواننهزنی بنه 51

غلظت عصاره از وزن آنها كاسته شد .البته بنا افنزایش

درصد حداكثر خود برسد) را بنرای هنر تکنرار و هنر

غلظت عصاره از سطح شناهد بنه  12/5گنرم در لیتنر

تیمار بذری از طری درون یابی منحنی جواننهزنی در

افزایش غیر معنیداری در وزن خشک گیاهچنه سنویا

مقابل زمان محاسنبه منی كنند (سنلطانی و همکناران،

مشاهده شد .در مورد تاج خروس نیز معننیداری اثنر

 .)2111سننپس سننرعت جوانننهزنی ( )R50از طرینن

غلظت عصاره بر وزن گیاهچه در سطح احتمال ینک

 Germinاستفاده گردید كه در این برنامه پنارامتر

رابطه روبرو تعیین شد:

درصد به دلیل ممانعت كامنل از جواننهزننی بنذور در

R50= 1/D50

تمام غلظتهای عصاره وعدم امکان اندازهگینری وزن

تجزیننه واریننانس و تجزیننه رگرسننیون دادههننای

گیاهچه بدست آمد (جدول.)1

آزمایش پس از اطمینان از نرمال بنودن توزینع آنهنا و
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طول ساقهچه و ريشهچه :در تأثیر سطوح عصاره بر

خروس نیز به دلیل عدم تشکیل ساقه چه و ریشهچه

سویا بین تیمارهای شاهد و  12/5میلیگرم در لیتر

در همه سطوح تیماری اثر غلظت عصاره معنیدار شد

اختالف معنیداری بدست نیامد اما كمترین طول

(جدول .)1

ساقهچه در غلظت  33/5گرم در لیتر ثبت شد .در تاج
جدول  :1مقایسه میانگین پارامترهای جوانه زنی سویا و تاج خروس تحت تاثیر غلظتهای عصاره بومادران

سویا

غلظت عصاره

جوانه زنی

سرعت جوانه

طول ساقهچه

طول ریشهچه

وزن تر گیاهچه

وزن خشک

(گرم در لیتر)

(درصد)

زنی (/1در روز )

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیگرم)

گیاهچه (میلیگرم)

a

101

a

1

a

51

a

103

a

12/5

ab

52

25

55/3b

1/23a

10b

3/3b

31b

23b

33/5

0/0c

1/25a

1/3c

2/2b

01b

13c

1

21/3a

1/5a

10/3a

1/5a

0/1a

1/53a

31/2
50/0

تاج

12/5

b

1

خروس

25

b

1

33/5

1b

a

1/21

a

1/20

a

1

a

1

a

1a

31/3

a

10/2

a

a

13/3

33

b

1

b

1

1b

b

1

b

1

1b

b

1

b

1

1b

b

1

b

1

1b

در هر ستون میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک ،بر اساس آزمون  LSDبه احتمال 5درصد تفاوت معنیداری ندارند.

جدول  :2مقایسات گروهی بین عصاره و آمیخته خاكی بومادران بر شاخصهای رشد و عملکرد سویا و تاج خروس

سویا
تاج خروس

ارتفاع

تعداد برگ

سطح برگ

بیوماس

عملکرد دانه

سانتیمتر

عدد

سانتی متر

گرم

گرم

عصاره

25/1a

21/0a

253/2a

23/0b

5/30a

آمیخته

a

b

b

b

a

20/2

12/1

203/2

22/3

5/23

عصاره

33/0a

50/5a

213/3a

33/5b

1/33

آمیخته

b

b

b

b

b

21/0

03/1

103/3

23/5

a

1/03

بررسی پتانسیل اسمزی عصاره بوماادران گال زرد:

تهییر دهند .در بررسنی خاصنیت آللوپاتینک گیاهنان

نتایج تجزیه واریانس غلظتهای پلیاتنیلن گالیکنول

همواره این گمان وجود دارد كنه اثنرات بازدارنندگی

معنننادل بنننا سنننطوح عصننناره ( 1/32 ،1/10و 1/01

عصاره بر روی جوانهزنی یا رشد گیناه منورد مطالعنه

مگاپاسکال) نشان داد كه اثر سطوح مختلف پلی اتلین

مربوط به افزایش پتانسیل اسمزی و اثرات ناشی از آن

گالیکننول بننر اكثننر پارامترهننای جوانننهزنننی سننویا و

(كاهش جذب آب و مواد غذایی ،كمبود اكسیژن و)...

علفهای آن بی اثر است و براساس آزمون فیشنر نینز

باشد .اگرچه چون و همکناران ( )2110اعنالم كردنند

بین شاهد و سطوح پلنیاتنیلن گالیکنول (معنادل بنا

كه پتانسیل اسمزی كمتر از  1/2مگاپاسکال تاثیر بسیار

عصاره) اختالف معنیداری وجود نداشت .بطور قطنع

ناچیزی بر جوانهزنی و رشد طیف وسنیعی از گیاهنان

وارد شدن تركیبات فرار و غیر فرار در حالل میتواند

دارد.

پتانسیل اسمزی محلول را در مقایسه با حالل خنالص
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ب) بخش گلخانهای

معنیدار بود .در تاج خروس هم روند كاهش عملکرد

ارتفاع ساقه طی رشاد :بنا افنزایش غلظنت عصناره

به ازای افزایش غلظت عصاره بهدست آمند .عملکنرد

بومادران گنل زرد ارتفناع گیناه سنویا در زمنانهنای

بذر در شاهد از  1/133گرم به  1/133گرم در غلظنت

متوالی اندازهگیری كاهش یافت اما اختالف ارتفاع بین

 33/5گرم در لیتر رسید ،یعنی نزدینک بنه  01درصند

سطوح مختلف غلظت عصناره در  31 ، 21و 121روز

عملکرد دانه نسبت به شاهد كاهش یافت (شکل .)3

پس از سبز شدن معنیدار نبود و در نمونه برداری 31

وزن هزار دانه ،تعاداد میاوه و باذر :اخنتالف اینن

روز پننس از سننبز شنندن نیننز بننین سننطوح شنناهد و

فاكتورها در میوه سویا و تاج خنروس در غلظتهنای

غلظتهای عصاره نیز این اختالف معننیدار نبنود .در

مختلف عصاره معنیدار نبود.

تناج خنروس اخنتالف ارتفناع بنین سنطوح مختلنف

تیمار آمیخته خاکی

غلظننت در زمننانهننای مختلننف نمونننهبننرداری نمننود

ارتفاااع ساااقه :بننا افننزایش میننزان آمیختننه خنناكی در

بیشتری داشت .بهطوریكه غلظت  33/5گرم در لیتنر،

گلدانهای كشنت سنویا و تناج خنروس ارتفناع آنهنا

توانست در زمانهای متوالی اندازهگیری ،ارتفاع سناقه

تحت تأثیر قرار گرفت .در سویا در آمیخته خناكی 11

تاج خروس را بین  31تا  05درصد كاهش دهد.

درصد ،در ابتدای دوره كاشت افزایش معنیدار ارتفناع

وزن ماده خشاک ببیوماا ) :اثنر سنطوح مختلنف

نسبت به سایر سطوح آمیخته خاكی مشناهده شند كنه

عصاره بومادران گل زرد بر عملکرد بیومناس سنویا و

این تأثیر در نمونهبرداریهای بعدی مشاهده نگردیند.

علف هرز تاج خنروس بنه كمنک معادلنه لجسنتیکی

(شننکل  .)1در تنناج خننروس تننأثیر سننطوح مختلننف

توجیه شد .این مدل نشان میدهد كه طب ینک رونند

آمیخته خاكی بر ارتفاع نمود بیشتری داشنت چنرا كنه

كاهشی ،با افزایش غلظت عصناره ،وزن مناده خشنک

در اكثر غلظتها در زمانهای مختلف اختالف آمناری

سویا كاهش مییابد .طب مدل كاهش شندید بیومناس

وجننود داشننت .در اواسننط دوره غلظتهننای 11و 15

در سویا در بازه غلظت  11تنا  10گنرم در لیتنر روی

درصد وزنی آمیخته خاكی بنیش از 31درصند ارتفناع

داد X51 .برآورده شده بنرای اینن مندل

 12/33بنود.

بوته شاهد را كاهش دادند (شکل .)1

ب نهعبننارتی غلظننت الزم بننرای كنناهش  51درصنندی

بیوما

حداكثر بیوماس سویا 12/33گرم در لیتر است (شنکل

بومادران بر بیوماس سویا و تاج خروس به كمک مدل

 .)3مدل لجستیکی سه پارامتری اثر عصناره را كنه بنر

سنناده خطیبننه خننوبی بننرازش داده شنند .اثننر سننطوح

وزن خشک تاج خروس نشان داد .بیشنترین عملکنرد

مختلف آمیخته خاكی بر بیوماس بوته سنویا در سنطح

بیوماس در غلظت  1تا  12/5گرم در لیتر بدست آمند

یک درصد معنیدار بود .نتایج نشنان داد كنه بیومناس

چرا كه اختالف اثر غلظت 12/5گرم در لیتر بنا شناهد

بوته سنویا بنا افنزایش غلظنت آمیختنه خناكی رونند

(آب مقطر) معنیدار نبود و حنداقل عملکنرد در بنازه

كاهشی معنیدار داشت .خط رگرسنیونی بنرازش داده

غلظت  25تا  33/5بدسنت آمند X51 .بنرآورده شنده

شده بیان میكند به ازای افزایش  1درصد وزن آمیخته

برای این مدل  22/32بود ،كه نشاندهننده حساسنیت

خاكی بر گلدان سویا بیوماس سنویا  1/3گنرم كناهش

بیشتر سویا نسبت به تاج خروس است (شکل .)3

مییابد .در تاج خروس هم به ازای افنزایش  1درصند

عملکرد دانه :عملکرد دانه سویا تحنت تنأثیر عصناره

وزن آمیختننه خنناكی 1/3گننرم از بیومنناس بوتننه كسننر

بومادران قرار نگرفت ،امنا اینن اثنر بنر تناج خنروس

میگردد (شکل .)2
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عملکرد دانه :عملکرد اقتصادی سویا و تناج خنروس

طب مدل  X51عملکرد دانه تاج خروس 3درصد وزنی

آن تحننت تنناثیر غلظتهننای مختلننف آمیختننه خنناكی

به دست آمد كه نشنان منیدهند اینن درصند آمیختنه

بومننادران معنننیدار وتوسننط منندل سننیگموایدی سننه

خاكی میتواند حداكثر عملکرد داننه تناج خنروس را

پارامتریبه خوبی توجیه شد .عملکنرد اقتصنادی سنویا

 51درصد كاهش دهد.

تحنت تناثیر سنطوح بناالی آمیختنه خناكی بومننادران

مقايسات گروهی :بهمنظور ارزینابی اثنر بازدارنندگی

معنیدار گردید اما بین سطوح شناهد 11 ، 5 ،درصند

فرمهای مختلف مقایسه گروهی بین عصاره و آمیختنه

اختالف معنیداری مشاهده نگردید .غلظت الزم برای

خاكی برای فاكتورهای مهم رشد (ارتفاع ،تعداد بنرگ،

كاهش  51درصدی حداكثر عملکنرد اقتصنادی سنویا

شنناخص سننطح بننرگ) و نیننز عملکننرد (بیومنناس و

طب مدل برازش یافته حدود  13درصد وزنی بنرآورد

عملکرد بذر) سویا و تاج خروس انجنام شند (شنکل

گردینند (شننکل  .)2در تنناج خننروس هننم عملکننرد

 .)3نتایج حاكی از اثر بازدارندگی بیشتر آمیخته خناكی

اقتصادی تحت تاثیر سنطوح مختلنف آمیختنه خناكی

نسبت به عصاره بر شاخصهای رشد و عملکرد بنود.

معنیدار بود اما بین سطوح شاهد و  5درصدی و نینز

در مقایسات گروهی بنین عصناره ،آمیختنه خناكی در

بین سطح  11و  15درصدی معنیدار نشد .سنطح 15

سویا ،اثر آمیخته خاكی در همه شاخصها برتر بود اما

درصد آمیخته خاكی عملکرد داننه تناج خنروس را از

در مورد عملکرد بنذر بنین عصناره و آمیختنه خناكی

میزان  1/02گرم شاهد بنه كمتنر از  1/2گنرم رسناند.

اختالف معنیداری بدست نیامد.

ب

الف

شکل  :1تاثیر غلظت آمیخته خاكی بومادران بر ارتفاع سویا (الف) و تاج خروس (ب)

شکل  :2تاثیر غلظت آمیخته خاكی بومادران بر بیوماس و عملکرد دانه سویا و تاج خروس
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ب

الف

ج

شکل :3اثر غلظت عصاره بومادران بر بیوماس سویا (الف) و بیوماس تاج خروس (ب) عملکرد دانه تاج خروس(ج)

سلمه و ناج خروس را بطور قابل مالحظنهای كناهش

بحث
وجود تركیبات اللوپات در عصناره بومنادران گنل

دهد .در پژوهشی دیگنر مشنخص شند عصناره آبنی

زرد توانسننت شنناخصهای جوانننهزنننی و رشنند تنناج

بومننادران ( )Achillea millefoliumدر غلظتهنننای

خروس را در بخش آزمایشگاهی به شدت تحت تاثیر

2/5درصد به باال اثر قابل توجهی در كاهش جوانهزنی

قرار دهد .مطالعات نشنان منیدهند كنه اینن كناهش

و رشد علف هرز تاج خروس در شرایط آزمایشگاهی

میتواند بر اثر ایجاد اخنتالل بنر تقسنیم میتنوز و بنه

ایجنناد كننند (علیپننور و همکنناران .)2112 ،بننارتون و

انحراف كشیدن تركیک ژنها باشند همچننین تخرینک

همکاران ( )2113نیز گزارش كردنند عصناره میخنک

سازماندهی میکروتوبلها و تهییر سنتز دینواره سنلولی

واجد 1و 0سینئول میتواند جوانهزننی تناج خنروس،

میتوانند از نتنایج تخرینک میتنوز باشند .كردعلنی و

سوروف و سلمک را به شدت كاهش دهد .مسنلماً بنا

همکنناران ( )2113نیننز نشننان دادننند عصنناره نننوعی

افزایش غلظت عصاره بومادران بدلیل افزایش تركیبات

بومادران ( )Achillea beibersteiniiمیتواند جوانهزنی

فنننولی مانننند سننینئول و كننامفر در عصنناره آبننی اث نر

و رشد ریشهچه و ساقهچه تعدادی علنف هنرز ماننند

بازدارننندگی بننر فاكتورهننای رشنند افننزایش مننییابنند.
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نجفیآشتیانی و همکاران ( )2110نیز گنزارش كردنند

(ترپنی و سزكوای ترپنی) و همراهی این تركیبنات تنا

كه افزایش غلظت عصاره اكالپیتوس موجنک افنزایش

انتهای مراحل رشد گیناه سنویا نقنش بهیننهای را در

بازدارندگی جوانهزنی بذور سلمه میگردد و علنت آن

حفاطت از گیاه در مقابل علنفهنای هنرز و افنزایش

را افننزایش غلظننت 1و 0سننینئول در عصنناره عنننوان

میزان رشد و كارایی بیشترگیاه سویا داشته باشند.

نمودند .تاثیر كمتر بازدارنندگی عصناره بومنادران بنر

در طک سننتی اروپنا از عصناره گوننههای مختلنف

جوانهزنی و رشد سویا میتواند بدلیل درشتی بنذر آن

بومادران بنهعننوان ضندالتهاب ،ضندعفونی كنننده ،ضند

باشد .لیندون و همکناران ( )1333نینز كمتنرین تناثیر

اسپاسم و ضند پناتوژن در دفنع انگنل و آفنات اسنتفاده

بازدارندگی عصاره درمنه را بر بنذور درشنت ذرت و

میشود كه این اثرات را به فالونوایدها و ترپنهای اسانس

لوبیا گزارش كردند .در مرحله گلخاننهای نینز كناهش

و عصاره گیاه از جمله :كامفور ،آلفا  -ترپینئول ،بتا-پیننن،

اثر تیمار عصاره نسبت به مرحله آزمایشگاهی مشاهده

كاریوفیلن ،بورنئول و همچنین فالونوایدهای :آپنی ژننین

شد كه احتماالً بهدلیل كاهش غلظت منوثر عصناره در

و روتین

در آن نسبت میدهنند ( ;Paduch et al., 2008

مواجهه با بذور بندلیل تبخینر ینا تجزینه میکروبنی و

.)Pohanish et al., 2012

شیمیایی عصاره بود .امیراسنماعیل ( )2111نینز اعنالم

در تحقیقی دیگر  Candanو همکاران بنا بررسنی

نمودند تجزینه میکروبنی ،تبخینر ،تجزینه شنیمیایی و

سنننه گوننننه بومنننادران شنننامل

،A.

موجک كاهش كنارایی تركیبنات اللوپاتینک در خناک

 A. millefolium ،A. wilhelmsiiنتیجننه گرفتننند كننه

میگردد .در كاربرد آمیخته خاكی نیز با افزایش سطوح

تركیبات مونوترپنی و سزكوای ترپنی روغنن اسانسنی

آمیخته بدلیل تجمع بیشتر آللوكمیکالها شناخصهای

این سه گونه بومادران از توان بنالقوه آنتنیاكسنیدانی،

رشد بیشتر كاهش یافت .تركیبات آللوپاتینک بنا تناثیر

ضنند التهننابی ،آنتننی اسپاسننمی و سیتوتوكسننیکی در

بننر روی فعالیننت آنزیمهننای ویننژه مانننند آمیالزهننا و

درماتولوژی بالینی ،التیام و بهبود زخم ،كنترل انگلی و

كاهش سنتز و تخرینک كلروفینل ،اخنتالل در جنذب

انواع آفات برخورداراست.)Candan et al., 2006( .

biebersteinii

یونهای معدنی موجبات كاهش رشد در گیاه را فراهم
میآورند (بارتون و همکاران .)2113 ،تركیبات فننولی

نتیجهگیری نهايی

مانند 1و 0سینئول و كامفر در ارزینابی اثنر آللوپاتینک

بنابراین با توجه آللوپاتیک عصاره گیاه بومنادران زرد

 ،Artemisia biennisبازدارندگی رشد بصورت كاهش

در كنترل علف هرز تناج خنروس در منزارع سنویا و از

وزنتر و خشک بوتنه (بیومناس) در تیمنار 10درصند

طرفی اثر آن در افزایش رشد و عملکنرد گیناه سنویا كنه

آمیخته خاكی بنه مینزان  33درصند در تناج خنروس

احتماالً مرتبط با مواد موثره ثانوی گیاه بومادران از جملنه

مشاهده شد (سیما و كیگود .)2113 ،ایشنان همچننین

فالونوییدها و ترپنوییدهای آن است ،میتنوان اینن طنور

تاثیر تیمار آمیخته خاكی درمنه را در كنترل علف هنرز

نتیجه گرفت كه همسو با تجربیات كشاورزان محلنی كنه

تاج خنروس بنیش از تیمنار عصناره درمننه گنزارش

از بقایا و پودر گلهای بومادران بهعنوان ضندپاتوژن قنوی

كردند .همچنین مشابه این نتایج در مقایسات گروهنی

در پیشگیری و كنترل آفات نباتی استفاده میكنند ،استفاده

عصاره و آمیخته خاكی بومادران بدست آمد .بنه نظنر

از فرآوردههای گیاه بومادران در خاک مزرعنه ،منیتوانند

میرسد آمیخته خاكی با عصناره گیناه بومنادران و بنه

جهننت بررسننیهای بیشننتر در آزمایشننات مزرعننهای و

علت آزاد كردن تندریجی تركیبنات آللوپاتینک خنود

گلخانهای مورد توجه قرار گیرد.
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