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 چکیده 

وشهای غیرر اهمیت جایگزینی ر های اجرای آنها منجر به افزایشهای شیمیایی و محدودیتطی علف کشاثرات زیست محی

ی زنرنگام آزاد شدن به محیط، بر جوانهآللوکمیکال یا متابولیت های ثانویه گیاه ههای هرز شده است. شیمیایی در مدیریت علف

در آزمایشرگاه  1331تکررار در سرال  3طررح کرامالت تدرادفی برا ایر  آزمرایش درلالر  گذارنرد. هرز تاثیر مریهایفو رشد عل

گیاهان دارویی شامل آویش ، درمنره، بومرادران، نانرا ،  ای استان کرمانشاه اجرا شد.بیوتکنولوژی اداره کل آموزش فنی و حرفه

عدراره گیاهران دارویری بودند. نتایج نشران داد کره  و شاهد )آب مقطر( ان، رازیانه و شنبلیلهمریم گلی، اکالیپتوس، بابونه، ریح

اد. در کراهش دنسبت به شاهد )آب مقطر( داری هرز سلمه تره را به طور مانیزنی، طول و وزن خشک گیاهچه علفجوانهدرصد

 88و  82، 22بره ترتیر   زنری راا درصد جوانههعدارهر ی آویش ، درمنه و اکالیپتوس نسبت به سایبی  گیاهان دارویی، عداره

اهران دارویری های گیمنه و بابونه نسبت به سایر عدارههای آویش ، دردر عداره کاهش دادند. درصد نسبت به شاهد )آب مقطر(

آویشر  و درمنره از ای  گیاهان، به خدوص  توانیمنتایج ای  پژوهش نشان داد که  تره کاهش یافت.وزن خشک گیاهچه سلمه

 های هرز استفاده کرد.های تناوب جهت کاهش حضور علفدر برنامه

 

 هرز، گیاه داروییتره، علفسلمه : آللوپاتیک،کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه -0

هرا برر کرشاثرات نامطلوب علف .]1[کنترل علف های هرز یکی از عوامل مهم در تولید، کشت و توساه گیاهان دارویی است

هرای دیگرر بررای هررز، نیراز بره روشهای مختلف علرفها در گونهزایش مقاومت به علفکشو دیگر موجودات و افمحیط زیست 

نشان داد که بر هرم کرنش دگرر آسریبی  1311سال های  های علمی پس ازیافته .]11[سازدهرز را ضروری میهایکنترل علف

بنابرای  کراهش رشرد و عملکررد در  .]13، 6[باشدت زراعی میحدی عامل کاهش محدوال هرز تاهایفبی  گیاهان زراعی و عل

مزرعه نه تنها به دلیل رلابت جهت دست یابی به ) نور، آب و مواد غذایی( بوده عوامل دگر آسی  نیز در ای  میان نقرش دارنرد. 
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. در حال حاضر وجود های کشاورزی مربوط به ترشحات سمی گیاهان استشکل بیماری و عدم سالمت زمی در بسیاری موارد م

اسرانس و عدراره گیاهران  .]2[خدوصیات دگر آسیبی بسیاری از گیاهان اعم از زراعی و یا غیر زراعی به اثبرات رسریده اسرت 

گزارش شده است کره آویشر   .]4[شده است  هرز یهاعلفهای بسیاری از زنی و رشد گیاهچهدر جوانه ریتأخدارویی منجر به 

 . ]11[ی هرز پهر  بررو و باریرک بررو برودهاعلفزنی و رشد برخی از داری بر جلوگیری از جوانهمانی دارای اثرات متفاوت و

ی هرز تاج خروس و سلمه تره گزارش شرده هاعلفاستفاده از عداره گیاه دارویی بومادران در کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه 

هرا زنری در آن( و دو رلم گندم سرب  کراهش جوانرهVelvet Flowerهمچنی  عداره نانا  بر روی گیاه مخملی ) .]3[است

ی در کنترل علف های هرز کمتر مورد توجه لررار گرفتره اسرت. ایر  یاستفاده از خاصیت و توان آللوپاتیک گیاهان دارو. ]8[شد

 ه تره انجام شد. هرز سلمزنی علفگیاه دارویی بر شاخص های جوانه 11پژوهش به  منظور بررسی اثرات آللوپاتیک عداره های 

 

 مواد و روش ها -2

در آزمایشگاه بیوتکنولروژی هایترک اداره کرل آمروزش  1331تکرار در سال  3طرح کامالت تدادفی با پژوهش حاضر درلال       

 Artemisia) ، درمنره(.Thymus vulgaris L) آویشر  گیاهران دارویری شراملای اسرتان کرمانشراه اجررا شرد. فنی و حرفه

sieberiL.)بومادران ، (Achillea millefolium L.) نانا ، (Mentha longifolia L.)مریم گلی ، (Salvia officinalis L.) ،

 ، رازیانره(Ocimum basilicum) ، ریحران(Matricaria chamomilla) ، بابونه(Eucalyptus camadulensis) اکالیپتوس

(Foeniculum vulgare) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum )انردامپس از جمع آوری  بودند.(و شاهد )آب مقطر-

های به دسرت آمرده در دسرتگاه شریکر بره ها انجام شد. عدارهگیری از نمونهگیاهان دارویی، آسیاب کردن و عدارههای هوایی 

ابرتال بره عوامرل ها از کاغذ صافی واتم  عبرور داده شردند. بررای جلروگیری از ساعت تکان داده شدند، سپس محلول 24مدت 

درصد به مدت  1ور شدن در هیپوکلرید سدیم تره با استفاده از غوطههای سلمهها و بذردیشلارچی، ظروف محلول سازی، پتری

برذر روی  21مرتبه با آب مقطر شستشو داده شدند. تاداد  3ند و جهت حذف اثر هیپوکلرید سدیم یددلیقه ضد عفونی گرد 11

و وزن  طرول زنری،های درصد جوانهصفت گراد ودرجه سانتی 23 ± 2تری دیش و در ژرمیناتور با دمای کاغذ صافی واتم  در پ

 .]11[گیری شدنداندازهسلمه تره خشک گیاهچه 
 

 نتایج و بحث  -3

 درصد جوانه زنی 

پاتیرک لررار گرفرت گیاهران آللونتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که درصد جوانه زنی سلمه تره تحرت تراثیر عدراره 

به طوری کره  (. در بی  گیاهان دارویی مورد استفاده آویش ، درمنه و اکالیپتوس کمتری  درصد جوانه زنی را داشتند،1جدول )

باد از ای  گیاهان، بومرادران، نانرا ،  نسبت به شاهد آب مقطر کاهش دادند،درصد  88و  82، 22به ترتی  درصد جوانه زنی را 

نه، ریحان، رازیانه و شنبلیله در گروه یکسان با هم و با اختالف مانی داری با شاهد )آب مقطر( درصد جوانه زنری مریم گلی، بابو

های هوایی درمنره دارای نقرش محققان دریافتند ترکیبات موجود در عداره اندام(. 1علف هرز سلمه تره را کاهش دادند ) شکل 

هرای براال دارای خاصریت تره و لیاق داشته و در غلظتهای هرز تاج خروس، سلمهلفزنی و رشد گیاهچه عای در جوانهبازدارنده

-زنری برذر گیاهران مریآمیالز سب  جلوگیری از جوانه –هایی مثل آلفا خری  در فاالیت آنزیم. ت]16، 14[بازدارندگی لوی بود

داری تره و تاج خروس ترأثیر مانریجمله سلمه های هرز ذرت ازآزمایش نشان داد که گیاه دارویی درمنه بر روی علف. ]1[شود

زنری و رشرد استفاده از عداره گیاه دارویری بومرادران در کراهش جوانره. ]2[ها را کاهش داده استزنی آنداشته و درصد جوانه

 .]3[تره گزارش شده استهای هرز تاج خروس و سلمهگیاهچه علف
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 طول گیاهچه 

دار برود ول گیاهچه علف هرز سلمه ترره مانریکه اثر عداره آللوپاتیک گیاهان دارویی بر طنتایج واریانس داده ها نشان داد 

 8/4مترر( و اکرالیپتوس )سرانتی 4/4مترر(، درمنره )سانتی 61/4تره در عداره آویش  )(. کمتری  طول گیاهچه سلمه1جدول )

وه یکسران ، رازیانه، ریحان و بابونه در گربدست آمدتره هد بیشتری  طول گیاهچه سلمه(. در شا2متر( بدست آمد ) شکل سانتی

باضی از ساز و کارهرای فاالیرت مرواد دگرر آسری  شربیه  (.2بت به شاهد لرار گرفتند )شکل داری نسبا هم و با اختالف مانی

هرای مویینره ها از طریق کاست  از تشکیل ریشههای گیاهی است. ترکیبات دگر آسی  با تأثیر گذاشت  روی رشد ریشههورمون

 .]3[کاهش طول گیاهچه گردندب آب در گیاهان گردند و در نتیجه موج  میتوانند باعث کاهش جذ
 

 تجزیه واریانس تاثیر عصاره های گیاهان دارویی بر شاخص های جوانه زنی علف هرز سلمه تره -0جدول 

  میانگی  مرباات   

 وزن خشک گیاهچه چهطول گیاه زنیدرصد جوانه درجه آزادی منابع تغییرات

 12/23 **41/61 22/33** 11 تیمار

 33/6 11/12 21/3 42 اشتباه آزمایشی

 21/8 21/3 61/2 - (CVضری  تغییرات )

 درصد 1دار در سطح احتمال خطای آماری : مانی 

 
 

 وزن خشک گیاهچه 

برود.  وزن خشرک گیاهچره سرلمه ترره مانری دار بر ها نشان داد که اثر عداره آللوپاتیک گیاهان دارویینتایج واریانس داده

بیشتری  وزن خشک گیاهچه در شاهد )آب مقطر( بدست آمد، و کمتری  وزن خشک هم در عداره آویش ، درمنره و بومرادران 

د ) آب داری برا شراهوه یکسان برا هرم و برا اخرتالف مانریها در گروزن خشک سلمه تره در سایر عداره (.3بدست آمد )شکل 

ای از لپره بسرتگی رشد گیاهچه تا حدی به انتقال ترکیبات ذخیره (.3ادند ) شکل تره را کاهش دمقطر( بود و وزن خشک سلمه

ترکیبرات آللوپاتیرک متولرف و یرا برا  ریتأثای تحت زنی میزان تحرک ترکیبات ذخیرهرود در طی مرحله جوانهدارد. احتمال می

هرا، کراهش جرذب مرواد غرذایی فیزیولوژیک برخی ترکیبات آللوپاتیک منجر به کاهش توساه بروشود. اثرات مواجه می ریتأخ

 .]12[یابدشود. بنابرای ، به تبع آن تجمع ماده خشک در گیاه کاهش میهای هوایی میها و انتقال آن به اندامتوسط ریشه

 

 نتیجه گیری کلی  -4

علف هرز سلمه تره را به رویی درصدجوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه نتایج ای  پژوهش نشان داد که عداره گیاهان دا

و اکالیپتوس نسربت بره  ی آویش ، درمنهاد. در بی  گیاهان دارویی، عدارهداری نسبت به شاهد )آب مقطر( کاهش دطور مانی

 ش ، درمنه و اکالیپتوس بدست آمد.آویهای کمتری  طول گیاهچه نیز در عداره زنی را کاهش دادند.ها درصد جوانهسایر عداره

نتایج های گیاهان دارویی وزن خشک گیاهچه سلمه تره کاهش یافت. منه و بابونه نسبت به سایر عدارههای آویش ، دردر عداره

هرای های تناوب جهت کاهش حضور علفدر برنامهاز ای  گیاهان، به خدوص آویش  و درمنه  توانیمای  پژوهش نشان داد که 

 ز استفاده کرد.هر
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ABSTRACT 

 
Environmental effects of chemical herbicides and the limitations of their implementation have led to the 

increasing importance of non-chemical alternatives in the management of weeds. The allelochemicals or 

secondary plant metabolites when released to the environment, influence the germinationand seedling growth of 

weeds. This experiment in a completely randomized design with three replications was conducted at the 

laboratory of biotechnology of Kermanshah Technical and vocational central office in 2016. Medicinal plants 

including Thymus vulgaris L., Artemisia sieberi L., Achillea millefoliumL., Mentha longifolia L., Salvia 

officinalis L., Eucalyptus camadulensis, Matricaria chamomilla, Ocimum basilicum, Foeniculum vulgare, 

Trigonella foenum-graecum and Control (distilled water).The results showed that the extract of medicinal plants 

significantly reduced the germination percentage, length and seedling dry weight of Chenopodium Album 

compared to control (distilled water). Among the medicinal plants, the extract of Thymus vulgaris L., Artemisia 

sieberi L., and Eucalyptus camadulensis reduced the germination percentage by 82, 78 and 77%, than the control 

(distilled water), respectively .In Thymus vulgaris L., Artemisia sieberiL., and Matricaria chamomilla extracts, 

the seedling dry weight of Chenopodium Album decreased compared to other medicinal plant extracts. The results 

of this study showed that plant, especially Thymus vulgaris L. and Artemisia sieberi L., can be used in rotational 

programs to reduce the presence of weeds. 
 

Keywords: Allelopathic, Common lambsquarter, Medicinal Plants, Weed 

 

 

                                                   
 


