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چکیده
آلودگیهای زیس��تمحیطی و ایجاد مقاومت در علفهایهرز نسبت به علفکشها ،توجه پژوهشگران را به روشهای
کنترل بیولوژیک علفهای هرز جلب کرده اس��ت .بهمنظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره اندامهای مختلف بومادران
و بهلیمو بر جوانهزنی علفهای هرز تاج خروس ( ،(Amaranthus retroflexus L.خردل وحش��ی)(Sinapis arvensis L.
و خون��یواش(  ،)Phalaris minor Retz.آزمایش��ی بهص��ورت فاکتوریل در قالب طرح کام�ل ً
ا تصادفی با  4تکرار در
آزمایش��گاه تحقیقات دانش��گاه آزاد اسالمی واحد گرگان در سال  1392انجام شد .تیمارهای مورد بررسی شامل دو نوع
گیاه دارویی (بومادران و بهلیمو) ،اندامهای مختلف گیاه دارویی (ریش��ه ،س��اقه و برگ) ،غلظتهای مختلف عصاره در
پنج سطح (صفر 75 ،50 ،25 ،و  100درصد حجمی) بود .با افزایش غلظت عصاره بومادران و بهلیمو درصد جوانهزنی،
سرعت جوانهزنی ،طول ساقهچه ،طول ریشهچه و وزنتر گیاهچه در هر سه گونه علفهرز بهطور معنیدار کاهش یافتند.
اثرات دگرآسیبی عصاره برگ و ساقه بهلیمو بر جوانهزنی بذور خردلوحشی و عصاره برگ بومادران بر جوانهزنی بذور
ت��اج خروس باال بود .در بین س��هگونه ،علفهرز خونیواش کمتر تحت تاثیر بازدارندگ��ی ناشی از عصاره بومادران و
بهلیمو قرار گرفت .با توجه به اهمیت کاهش مصرف نهادههای شیمیایی در مدیریت علفهایهرز ،استفاده از توان ذاتی
بعضی ازگیاهان و بهکارگیری آنها در سیس��تمهای کش��اورزی و طرحریزی تناوبها ،میتواند بسیار سودمند و کاربردی
باشد.
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مقدمه

علفهایهرز از زمانی که بش��ر اکوسیس��تمهای زراعی را
جایگزین پوشش گیاهی بوم��ی نمود ،همراهی پایداری با
گیاهان زراعی داشتهاند و بهدلیل تداخلشان در اکوسیستمهای
زراعی خس��ارت شدیدی را بهوجود میآورند ( .)35در بین
تنشهای زنده ،علفهایهرز بیشترین خسارات را به گیاهان
زراع��ی وارد میکنند ( .)32علفهایهرز برای دس��تیابی به
آب ،نور ،موادغذای��ی با گیاهان زراعی رقابت کرده و باعث
کاهش کمی و کیفی محصوالت زراعی میشوند بهطوریکه
خسارت ناشی از علفهای هرز گاهی به  70الی  80درصد
میرس��د ( .)23تاج خ��روس با نام علم��ی (Amaranthus
) retroflexus L.از خان��واده  Amaranthaceaeبهعن��وان
یک��ی از علفهای هرز شایع مزارع اکثر مناطق دنیا میباشد
که باعث ایجاد مشکالتی در رشد محصوالت زراعی میشود
( .)26این گیاه س��ومین علفهرز غالب دو لپهای در س��طح
جهان اس��ت که بهدلیل رشد نامحدود و مسیر فتوسنتزی C4
در دمای ب��اال و نور شدید بهویژه در م��زارع گیاهان زراعی
تابستانه و گرمادوست نظیر ذرت و آفتابگردان قدرت رقابتی
بیش��تری از خود نش��ان میدهد ( . )31خردلوحش��ی با نام
علمی ( )Sinapis arvensis L.یکی از مهمترین و شایعترین
گیاه��ان هرز مزارع زیر کش��ت گیاهان سرمادوس��ت مانند
گندم ،جو ،سیبزمینی ،نخودفرنگی و باقال به شمار میرود
( .)7خون��یواش یا علفخونی ی��ا علف قناری با نام علمی
( )Phalaris minor Retz.یکی از علفهایهرز یک س��اله
و متعل��ق به خانواده  poaceaeاس��ت ( .)4این علفهرز در
مزارع مختلف مانند کلزا ،گندم ،س��یبزمینی وحتی فضای
سبز مشاهده و مبارزه با آن یکی از مشکالت عمده کشاورزان
محسوب میشود (.)37
ب��ا توجه به پیامدهای ناش��ی از مصرف بیرویه علفکشها،
محقق��ان و کش��اورزان هم��واره در پ��ی یافت��ن روشهای
جایگزی��ن برای مقابله با این مش��کالت بودهاند تا بتوانند با
حداقل اثرهای سوء علفهای هرز را کنترل نمایند ( .)11در
حال حاضر تحقیقات زیادی در راس��تای استفاده از خاصیت
دگرآسیبی بهعنوان یک راهکار پیشنهادی در کنترل علفهای
هرز انجام شده اس��ت (.)20امروزه گرایش عمومی جامعه به
اس��تفاده از داروهای گیاهی به عل��ت ثروتمند شدن جوامع
جهان��ی ،ایجاد تنوع در فرهنگ مصرف ،اثبات اثرات مخرب
و جانب��ی داروهای شیمیایی و افزایش اعتماد به اس��تفاده از
گیاهان دارویی در اجتماعات صنعت��ی و ایجاد آلودگیهای
زیستمحیطی باعث افزایش توجه به سمت درمان از طریق
عصارهگی��ری و س��اخت داروهای گیاهی شده اس��ت (.)1
برخی از گیاهان دارویی جزو گیاهان آللوپاتیک بس��یار قوی
بهحساب میآیند( .)21مطالعه اثر آللوپاتیک گیاهان دارویی بر
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سایر گیاهان ،بهویژه علفهایهرز نه تنها در راستای کشت
ارگانیک گیاهان دارویی مفید خواهد بود ،بلکه نتایج بهدست
آمده راهنم��ای مفیدی در خصوص انتخ��اب برنامه تناوب
خواهد بود ( .)2از گیاهانیکه دارای خاصیت آللوپاتی میباشند
میتوان به گیاهان بومادران  )15( Achillea milefolium L.و
بهلیمو( Lippia citriodora Kunth. )36اشاره کرد .مطالعات
نشان داد که عصاره آبی دو گونه گیاه بومادران)Achillea L.
 willhelmsiو ) A.milifolium L.از جوانهزن��ی دو علفهرز
تاجخروس و قدومه جلوگیری میکند(.)16
مفاخری و همکاران ( )12اظهار داشتند که تیمار عصاره آبی
خالص بومادران س��بب کاهش  100درصدی در س��رعت و
درصد جوانهزنی بذرهای پیازچه گردید .احمت و همکاران
( )15نشان دادند که اسانس بومادران اثر بازدارندگی بر رشد
جوانه و رشد گیاهچه تاجخرو(س(�Amaranthus retroflex
 ،)us L.کاهووحش��ی ( )Lactuca serriola L.و کنگر�Cir
) )sium arvense L.دارد.
گیتس��وپولوس ( )22گ��زارش کرد که اس��انس بادرنجبویه
( ( Melissa officinalis L.اث��ر بازدارندگ��ی زیادی بر روی
جوانهزنی و طول ریش��هچه چچم ()Lollium rigidum L.
و خون��یواش ( )Phalaris brachystachys L.دارد .طب��ق
تحقیقات انجام شده اثر غلظتهای مختلف عصارههای آبی
بومادران بر روی فلفل اثرمنفی داشت بهطوری که با افزایش
غلظ��ت گیاه بومادران درصد جوانهزنی ،س��رعت جوانهزنی
و طول ریش��هچه و س��اقهچه فلفل کاهش پیدا کرد(.)30این
آزمای��ش با هدف بررس��ی توان آللوپاتی��ک دو گیاه دارویی
بومادران و بهلیمو بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه
علفهای هرز تاج خروس ،خردل وحشی و خونیواش در
شرایط آزمایشگاهی طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها
به منظور بررس��ی اثر دگرآس��یبی عصاره گیاهان بومادران و
بهلیم��و ب��ر روی جوانهزنی و رشد گیاهچ��ه علفهرز تاج
خروس ،خردلوحش��ی و علفخونی آزمایش��ی بهصورت
فاکتوریل بر پایه طرح کام ً
ال تصادفی با  4تکرار ،در آزمایشگاه
تحقیقات دانش��گاه آزاد اسالمی گرگان در سال  1392انجام
شد .تیماره��ای مورد بررس��ی شامل دو نوع گی��اه دارویی
(بومادران و بهلیمو) ،اندامهای مختلف گیاه دارویی (ریش��ه،
س��اقه و ب��رگ) ،غلظتهای مختلف عصاره در پنج س��طح
(صف��ر 75 ،50، 25 ،و  100درص��د حجم��ی) بود .بهمنظور
تعیین اینکه اثر بازدارندگی عصاره بومادران و بهلیمو مربوط
بهوجود مواد بازدارنده یا خاصیت آللوپاتی ترکیبات موجود
در عصاره اس��ت یا به دلیل کاهش پتانسیل اسمزی ،پتانسیل
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اسمزی غلظتهای مختلف عصارههای این دو گیاه نیز تعیین عصاره اندامهای مختلف بومادران و بهلیمو در کاهش درصد
شد.
جوانهزن��ی و کاهش درصد گیاهچه نرمال در علفهای هرز
برای شکستن خواب بذر خردلوحشی ابتدا بذرها با محلول تاجخروس ،خونیواش و خردلوحش��ی ،از مدل لجستیک
هیپوکلرید س��دیم ( 5درصد) ضدعفونی و س��پس در اسید سه پارامتری استفاده شد (معادله )1
جیبرلیک  2000پیپیام به مدت  48ساعت قرار داده و بعد به
b
)Y=a/[1+(x/x50
مدت  7روز در یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری معادله ()1
و در نهای��ت بذور بع��د از اعمال تیمارهای مورد نظر جهت
جوانهدار کردن در انکوباتور در دمای  27درجه س��انتیگراد که در آن  Yدرصد جوانهزنی در غلظتهای مختلف عصاره
قرار داده شد .برای شکس��تن خواب ب��ذر تاجخروس ابتدا آب��ی  a ،xحداکثر درصد جوانهزنی x50 ،غلظت عصاره آبی
بذرها با محلول هیپوکلرید سدیم ( 5درصد) ضدعفونی و در الزم جه��ت  50درصد بازدارندگی حداکث��ر جوانهزنی و b
اسید جیبرلیک  2000پیپیام بهمدت  24ساعت قرار داده و نشانگر شیب کاهش جوانهزنی در اثر افزایش غلظت عصاره
در نهایت بذور جهت جوانهدار کردن در انکوباتور در دمای آبی میباشد (.)18
4
 30درجه س��انتیگراد قرار گرفت .برای شکستن خواب بذر برای تعیین شاخص بنیه گیاهچه ( )SVIکه معیار مناس��بی
خونیواش ابتدا بذرها را بهمدت  2دقیقه و  30ثانیه در اس��ید جهت تخمین قدرت گیاهچه اس��ت از معادله ( )2اس��تفاده
س��ولفوریک  %98قرار داده سپس چند مرحله با آب مقطر شد ( .)14در این معادله RL ،و  SLبهترتیب طول ریش��هچه
توشو داده و به مدت  72س��اعت در یخچال با دمای و طول س��اقهچه و  nتعداد کل بذور جوانهزده در روز آخر
شس�� 
 4درجه س��انتیگراد نگهداری شد .و در نهایت بذور جهت میباشند.
)(RL+SL
=SVI
جوان��هدار کردن به انکوباتور با دمای  25درجه س��انتیگراد معادله ()2
n
منتقل شد ()10
ب��رای تهیه عصارهی گیاه��ان از روش ن��ارول و تارو ( )28آنالیز دادهها و ترس��یم اشکال با اس��تفاده از نرمافزا ر  SASو
استفاده شد .برای این کار ابتدا به  5گرم پودر خشک اندامهای  Sigma Plotانج��ام گرفت .مقایس��ه میانگی��ن دادهها نیز با
مختلف گیاه��ان مختلف  150میلیلیتر آب مقطر اس��تریل اس��تفاده از آزمون  LSDدر س��طح احتمال  5درصد صورت
اضافه گردید و مخلوط بهدس��ت آمده بهمدت  12س��اعت گرفت.
در روی شیکر قرار گرفت و س��پس عصاره از پارچه تنزیب
چه��ار الیه عبور داده شد و نیز برای ایجاد شرایط اس��تریل ،نتایج و بحث
مخلوط بهدس��ت آمده از کاغذ صافی نایلونی میکروپور  0/2ب��ا افزایش غلظ��ت عصارهها ،مقدار پتانس��یل اس��مزی در
میکرون��ی عبور داده شد .از مایع صاف شده بهعنوان عصاره غلظته��ای مختلف عصاره بوم��ادران بهترتیب از شاهد تا
آبی با غلظت  100درصد اس��تفاده گردید و سایر غلظتها غلظت100درصد ( 0/0003تا  0/33مگاپاسکال) و در عصاره
نیز با اضافه کردن مقادیر مش��خص آب مقطر به عصاره  100بهلیمو بهترتی��ب از شاهد تا غلظت  100درصد از (0/0003
درصد تهیه شد .بعد از تهیه عصاره گیاهی ،در هر پتریدیش تا  0/34مگاپاس��کال) افزایش یافت .نتایج نشان میدهد که
دو الیه کاغذ صافی اس��تریل شده ق��رارداده شد و داخل هر پتانسیل اس��مزی تاثیری در اثر بازدارندگی عصاره بومادران
پتریدیش  25عدد از بذر علفهای هرز قرار گرفت .سپس و بهلیم��و برجوانهزنی علفهرز مورد نظ��ر نداشته ( )19و
به ه��ر پتریدیش  10میلیلیتر از عصاره اضافه شد س��پس تغییرات مش��اهده شده مربوط به خاصیت آللوپاتیک عصاره
پتریدیشه��ا با نوار پارافیلم جهت جلوگیری از تبخیر مواد گیاهان مختلف است.
فرار بسته شدند بهمنظور تعیین درصد و سرعت جوانهزنی ،نتایج تجزیه واریانس اثر نوع گیاه دارویی ،اندامهای مختلف
شمارش بذور جوانه زده بهصورت روزانه انجام گرفت .معیار و غلظته��ای متفاوت عصاره گیاه��ان دارویی بومادران و
جوانهزنی خروج ریش��هچه ،بهاندازه حداقل  2میلیمتر بود بهلیمو بر درصد و س��رعت جوانهزن��ی بذور علفهایهرز
( .)5شم��ارش تا زمانیکه تعداد بذور جوانهزده تا س��ه روز تاجخروس ،خردلوحشی و خونیواش در جدول ( )1نشان
متوال��ی در هر نمونه ثابت بود ،ادامه یافت .همچنین ،عکس داده ش��ده اس��ت .اثر نوع گیاه دارویی بر درصد و س��رعت
زمان تا  50درصد جوانهزنی نهایی ) (1/D50بهعنوان سرعت جوانهزنی در تمام گیاهان مورد بررسی به جز خردلوحشی
جوانهزن��ی ) (GRدر نظر گرفته شد .به این منظور از برنامه معنیدار بود .نتایج نشان داد که درصد جوانهزنی سه علفهرز
 GERMINاستفاده شد(.)34
بهمنظ��ور ارزیابی پتانس��یل آللوپاتی��ک غلظتهای مختلف
4 . Seedling Vigor Index
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تاجخروس ،خردلوحشی و خونیواش در عصاره بومادران
بهترتی��ب  65/33 ،65/45و  82/48درص��د و در عص��اره
بهلیمو بهترتیب  33/48 ،52/88و  62/57درصد بود .مقایسه
میانگینها نشان داد گیاه دارویی بهلیمو بر درصد جوانهزنی
علفهای هرز تاجخروس و خردلوحشی وخونیواش اثر
بازدارندگی بیشتری نسبت به گیاه بومادران داشتند (جدول
 .)1باب��ا احم��دی و همکاران ( )16نش��ان دادند که عصاره
آب��ی دو گونه گیاه بوم��ادران (Achillea willhelmsi L. L.
 )and A.milifoliumاز جوانهزنی دو علف هرز تاجخروس
و قدوم��ه جلوگی��ری میکند .علیرغم پایی��ن بودن درصد
جوانهزن��ی تاجخروس ،خردلوحش��ی و خونیواش تحت
تاثیر عصاره بهلیمو در مقایس��ه با عصاره بومادران ،سرعت
جوانهزنی بذرهای علفهرز تحت تاثیر عصاره بهلیمو بیشتر
از عصاره بومادران بود.
واکن��ش جوانهزنی بذر گونهه��ای مختلف علفهرز تحت
تاثی��ر عصاره اندامهای مختلف گیاهان دارویی متفاوت بود.
بیشترین درصد جوانهزنی بذرهای تاجخروس ،خردلوحشی
و خونیواش در عصاره ریش��ه مشاهده شد .کمترین درصد

جوانهزنی بذرهای تاجخروس و خردلوحش��ی در عصاره
برگ دی��ده شد در حالیکه کمترین درص��د جوانهزنی بذر
خونیواش در عصاره س��اقه مش��اهده شد .بررسی تاثیرات
دگرآس��یبی بن��ه زعفران ب��ر جوانهزن��ی و رش��د گیاهچه
تاجخروس و سلمهتره نشان داد جوانهزنی این دو علفهرز
تحت تاثیر کاربرد عصاره بنه زعفران کاهش یافت (.)6
اث��ر غلظتهای مختلف عصارهه��ای گیاهان دارویی مورد
مطالعه بر درصد و س��رعت جوانهزن��ی گونههای مختلف
علفه��رز (به جز خون��یواش) معنیدار ب��ود .با افزایش
غلظ��ت عص��اره ،درصد جوانهزن��ی بذور ت��اج خروس،
خردلوحش��ی و خونیواش کاهش پی��دا کرد بهطوری که
شاهد(آب مقطر) بیش��ترین و عصاره  100درصد ،کمترین
درصد جوانهزن��ی را داشتند .مفاخ��ری و همکاران اظهار
داشتند عصاره گی��اه دارویی بومادران بر جوانهزنی پیازچه
تاثیر داش��ت( .)12بهنحوی که تیمار عص��اره آبی خالص
بومادران س��بب کاه��ش  100درصدی س��رعت و درصد
جوانهزن��ی بذرهای پیازچه) )Allium sp.شد و همچنین با
افزایش غلظت عصاره س��رعت و درصد جوانهزنی بذرها
بهطور معنیداری کاهش یافت.

جدول  .1تجزیه واریانس و مقایسه میانگین حداکثر جوانهزنی و سرعت جوانهزنی ،در علفهای هرز تاج خروس
)،(Amaranthus retroflexus L.خردلوحشی ) )Sinapis arvensisو خونیواش ()Phalaris minor
تاج خروس

خونیواش

خردل وحشی

تیمار

درجه آزادی

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

گیاه
اندام
غلظت عصاره
گیاه*اندام
گیاه*غلظت
عصاره
اندام*غلظت
عصاره
گیاه*اندام*
غلظت عصاره
خطا

1
2
4
2
4

**3434/84
**13268/80
**5442/40
**3127/64
20/17ns

**0/009
**0/004
**0/001
**0/0004
0/00004ns

**21406.04
**5188/97
**11794/04
**397/51
**1089/15

0/0003ns
**0/0066
*0/0025
0.0003ns
0/0016ns

**8920/17
*218/13
**544/93
*203/91
**264/62

**0/001
**0/0003
0/00007ns
0/00009ns
0/00007ns

8

**1302/80

**0/0003

**619/64

0/0010ns

26/80ns

0/00005ns

8

**272/31

0/0007ns

**183/28

**0/0028

**13/02

0/00005ns

60

75/37

0/0004

42/66

0/0004

52/08

0/0003

گیاه دارویی

بومادران
به لیمو

65/24a
52/88b

0/021b
0/04a

65/33a
34/48b

a0/048
a0/051

a82/48
b62/57

0/018b
0/025a

اندام

برگ
ساقه
ریشه

34/80b
72a
70/40a

0/017c
0/035b
0/042a

35/60c
52/66b
46/61a

0/038b
0/044b
0/066a

71/46b
70/53b
75a

0/018b
0/024a
0/023a

غلظت عصاره

0
25
50
75
100

88/66a
60/88b
49/33c
48/22c
48/22c

0/048a
0/031b
0/028c
0/025bc
0/025bc

88/66a
62/22b
40c
32/66d
26e

0/042bc
0/063a
0/058ab
0/033c
0/051abc

82a
72/44b
70/66b
69/77b
67/77b

0/23a
0/23a
0/022ab
0/021ab
0/019b

)بذر در ساعت)

)بذر در ساعت)

** و* بهترتیب بیانگر معنیداری در سطح  1درصد و  5درصد و  nsعدم معنیداری میباشد

)بذر در ساعت)

بررسی اثرات دگرآسیبی گیاه بومادران ( )Achillea milefolium L.و بهلیمو ( )Lippia citriodora Kunth.بر شاخصهای
جوانهزنی چندگونه علف هرز
بررسی اثر عصاره اندامهای هوایی گیاه بادرنجبویه (Melissa
 )officinalisب��ر جوانهزن��ی تاجخروس،علفخرچن��گ
( )Digitaria singuinalisو کاه��وی وحش��ی (Lactuca
 )Virosaنشان داد که با افزایش غلظت عصاره بادرنجبویه

جوانهزنی و رشد ریشهچه و ساقهچه گیاهان مورد بررسی
بهط��ور معنیداری کاه��ش یافت ( .)24کول��ورن ( )25با
بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی یونجه بر روی جوانهزنی
علفه��ای ه��رز تاجخ��روس ،چچم ،حلف��ه (Imperata
 )cytindricaو خرفه ) )Portulaca oleracea L.گزارش
کرد که درصد جوانهزنی همه علفهای هرز در اثر عصاره
یونجه کاه��ش یافت بهطوری که با افزایش غلظت عصاره
از  5تا  50درصد میزان بازدارندگی افزایش یافت.
نتای��ج نش��ان داد که ب��ا افزای��ش غلظت عصاره س��رعت
جوانهزنی تاج خروس کاهش یافته اما در خردلوحش��ی از
روند خاصی تبعیت نکرده همچنین در علفخونی سرعت
جوانهزن��ی با افزایش غلظت عصاره تغییر چندانی نکرده که
نشان دهنده تحمل علفخونی میباشد .عزیزی و همکاران
با بررسی اثرات دگرآس��یبی عصاره شنبلیله بر جوانهزنی و
رشد برخی گیاه��ان زراعی و علفهای ه��رزدریافتند که
ف گیاه شنبلیله درصد و س��رعت
عصاره برگ ،س��اقه و غال 
جوانهزن��ی را در گیاه تاج خروس کاه��ش داد بهطوری که
درصد و س��رعت جوانهزنی در باالترین غلظت عصاره (64
درصد) صفر بود(.)8
رون��د تغیی��رات جوانهزن��ی علفهایه��رز تاجخ��روس،
خردلوحش��ی و خونیواش در پاس��خ ب��ه غلظت عصاره
بوم��ادران و بهلیمو متفاوت بود (شکلهای  1تا  .)3ضرایب
رگرسیون معادله لجستیک سه پارامتری برازش داده شده به
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دادههای درصد جوانهزنی بذور خردلوحش��ی ،تاجخروس
و خونیواش در مقابل عص��اره اندامهای مختلف بومادران
و بهلیمو بهترتیب در جداول 2و  3نش��ان داده شده اس��ت.
همانطوریکه در جداول  2و  3مش��اهده میشود جوانهزنی
ب��ذور خردلوحش��ی از عص��اره ب��رگ و س��اقه بهلیمو و
جوانهزن��ی بذور تاجخ��روس از عصاره ب��رگ بومادران بر
تاثیر بیش��تری میبینند .بهطوری که غلظت  11/63و 19/33
درصدی عصاره س��اقه و برگ بهلیمو در خردلوحش��ی و
غلظت  23/28درصدی برگ بومادران د ر تاجخروس سبب
ی علفهایهرز فوق شد .از
کاه��ش  50درصدی جوانهزن�� 
س��وی دیگر عصاره س��اقه و ریش��ه بومادران بر جوانهزنی
علفه��رز تاجخ��روس و عصاره برگ و س��اقه بهلیمو بر
جوانهزنی علفهرز خون��یواش کمترین اثر بازدارندگی را
داشتند .بهطوری که غلظت بس��یار باالیی از عصارهها سبب
کاهش  50درصدی جوانهزنی علفهای هرز مذکور شدند.
مج��اب و محمودی ( )27دریافتند که کاهش  50درصدی
حداکثر جوانهزنی ذرت خوشهای ( )Sorghum bicolorدر
غلظت  50درصد عصاره آب��ی اندامهای هوائی ،زیرزمینی
اُزم��ک ( )Cardaria drabaو مخلوط آنها بود.قربانلی و
همکاران ( )9با بررس��ی پتانس��یل آللوپاتی س��ه جنس مهم
تیره خش��خاش بر جوانهزن��ی و فاکتورهای رشد علفهرز
خونی��واش ( )Phalaris paradoxa L.دریافتند که جوانهزنی
بذرهای خونیواش در غلظتهای مختلف از عصاره آبی گیاه
کامل (اندامهای رویش��ی و زایشی) شقایق)( Papaver Buhse
مامی��ران ( (Chelidonium majus Lو رومری��ا oemeria
R
) ) refracta DC.کاه��ش یافت بهطوری که افزایش غلظت
عصارهها سبب کاهش درصد جوانهزنی گردید.

شکل .1اثر سطوح مختلف عصاره آبی بومادران (الف) و بهلیمو (ب) بر درصد جوانهزنی علف هرز تاجخروس
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شکل .2اثر سطوح مختلف عصاره آبی بومادران (الف) و بهلیمو (ب) بر درصد جوانهزنی علفهرز خردلوحشی

شکل .3اثر سطوح مختلف عصاره آبی بومادران (الف) و بهلیمو (ب) بر درصد جوانهزنی علفهرز فاالریس
جدول .2ضرایب برآورد شده معادله لجستیک سه پارامتره برای توصیف روند تغییرات درصد جوانهزنی در علفهای هرز
خردلوحشی ،تاجخروس و خونیواش در مقابل اندامهای مختلف عصاره بومادران
بومادران

اندام

Gmax

X50

Grate

P-value

R2

خردل وحشی

برگ
ساقه
ریشه

(100)6/05
(100)3/69

(45/57)3/98
(92/40)9/20

(2/47)0/78
(1/28)0/23

*0/011
*0/015

0/98
0/98

تاج خروس

برگ
ساقه
ریشه

(100)1/60

(95/42)3/79

(1/44)0/11

**0/003

0/99

خونیواش

برگ
ساقه
ریشه

(94/69)5/14
(94/61)0/99
(94/70)1/27

(23/28)1/75
(2141/3)1555/42
(1766/27)1299/09

(3/27)1/40
(0/559)0/22
(0/43)0/24

**0/0008
*0/015
*0/011

0/99
0/98
0/98

(86/08)1/015
(86/28)0/99
(86/18 )0/46

 :Gmaxنشاندهنده حداکثر جوانهزنی است.

(224/39 )61/38
(27/42)91/46
(22/96)31/52

(2/37)0/77
(1/92)0/60
(2/48)0/11

 :X50نشاندهنده غلظتی از عصاره است که حداکثر درصد جوانهزنی در آن 50 ،درصد کاهش یافته است.
 :Grate.نشاندهنده شیب کاهش جوانهزنی در اثر افزایش غلظت عصاره است.

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده خطای استاندارد میباشد.

** و* به ترتیب بیانگر معنیداری در سطح  1درصد و  5درصد و معنیداری میباشد.

*0/035
*0/033
*0/009

0/96
0/96
0/99

بررسی اثرات دگرآسیبی گیاه بومادران ( )Achillea milefolium L.و بهلیمو ( )Lippia citriodora Kunth.بر شاخصهای
جوانهزنی چندگونه علف هرز
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جدول .3ضرایب برآورد شده معادله لجستیک سه پارامتره برای توصیف روند تغییرات درصد جوانهزنی در علفهایهرز
خردلوحشی ،تاجخروس و خونیواش در مقابل اندامهای مختلف عصاره بهلیمو
بهلیمو
خردل وحشی

تاج خروس

خونیواش

Gmax

X50

Grate

P-value

R2

(77/33)6/48
(77/31)2/33

(19/33)0/41
11/63)4/34

(3/43)0/23
(0/58)0/13

**0/0001
**0/004

0/99
0/99

ریشه

(77/081)3/16

(70/21)9/67

(0/19)0/18

*0/015

0/98

برگ
ساقه
ریشه

(82/77)1/54
(82/56)4/92
(82/52)4/39

(35/05)63
(181/936)13/05
(218/08)156/66

(1/43)0/11
(0/46)0/30
(0/48)0/25

**0/0001
*0/056
*0/050

0/99
0/94
0/94

اندام
برگ
ساقه

برگ
ساقه

ریشه

(78/57)3/29
(78/66)0/32
(77/08)3/16

(478/83)496/74
(35393/31)24429/4
(70/21)9/67

(0/43)0/11
(0/124)0/018
(0/91)0/18

*0/046
**0/008
*0/015

0/95
0/99
0/98

 :Gmaxنشاندهنده حداکثر جوانهزنی است.
 :X50نشاندهنده غلظتی از عصاره است که حداکثر درصد جوانهزنی در آن 50 ،درصد کاهش یافته است.
 :Grate.نشاندهنده شیب کاهش جوانهزنی در اثر افزایش غلظت عصاره است.
عداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشد.
** و* بهترتیب بیانگر معنیداری در سطح  1درصد و  5درصد و معنیداری میباشد.

معادله لجس��تیک س��ه پارامتره برازش خوب��ی به دادههای
سرعت جوانهزنی بذور هر سه علفهرز در برابر غلظتهای
مختلف عصاره برگ ،ریشه و ساقه بومادران داشت (جدول
 .)4در بین اندامهای مختلف بومادران بیش��ترین س��رعت
جوانهزنی بذور خردلوحش��ی و تاجخ��روس در عصاره
ریش��ه بومادران دیده شد و از این نظر اثر عصاره اندامهای
مختلف بومادران بر جوانهزنی خونیواش مش��ابه بود .در
خردلوحش��ی ،غلظتی ازعصاره س��اقه ک��ه باعث کاهش
 50درصد جوانهزنی شد بس��یار باال ب��ود ،علیرغم باالتر
بودن سرعت جوانهزنی خردلوحش��ی در شرایط تیمار با
عصاره ریش��ه ،مقدار ( X50غلظتی از عصاره اس��ت که در آن
حداکثر س��رعت جوانهزنی  50 ،درص��د کاهش مییابد) پایین
ب��ود و غلظتی از این عص��اره که باعث کاهش 50درصدی
در س��رعت جوانهزن��ی این گیاه ش��د 55/75 ،درصد بود.
بهطورکلی در بین اندامهای مختلف بومادران ،عصاره برگ
بیش��ترین اثر بازدارندگی را بر سرعت جوانهزنی علفهای
ه��رز مورد مطالعه داش��ت .به نحویک��ه غلظتهای ،35/32
 21/29و  71/41درص��د حجم��ی ،بهترتیب باعث کاهش
50درصدی س��رعت جوانهزنی خردلوحشی ،تاجخروس
و خونیواش گردید.
ضرای��ب برآورد شده معادله لجس��تیک س��ه پارامتره برای
توصیف روند تغییرات س��رعت جوانهزن��ی در علفهای
ه��رز خردلوحش��ی ،تاجخروس و خون��یواش در مقابل

عص��اره اندامهای مختلف بهلیمو در جدول  5نش��ان داده
شده اس��ت .در بی��ن عص��اره اندامهای مختل��ف بهلیمو،
بیش��ترین س��رعت جوانهزنی بذر خردلوحشی در عصاره
ریشه و ساقه  ،بیشترین سرعت جوانهزنی بذر تاجخروس
در عصاره ریش��ه مش��اهده شد .نتایج نشان داد که سرعت
جوانهزنی بذر خونیواش در هر س��ه عصاره (برگ ،ساقه
و ریش��ه) تفاوت معنی داری با ه��م نداشت .نتایج حاکی
از آن اس��ت که افزایش غلظت عصاره برگ ،اثر کاهندگی
بیشتری بر سرعت جوانهزنی هرسه علفهرز مورد مطالعه
دارد .در گیاه تاجخروس غلظتی از عصاره که باعث کاهش
 50درص��دی س��رعت جوانهزنی شد در شرای��ط تیمار با
عص��اره برگ بهلیمو  21/29درصد ب��ود حال آنکه غلظت
عصاره س��اقه و ریش��ه بهلیمو مورد نیاز ب��رای کاهش 50
درص��د جوانهزنی بر این علفهرز بس��یار باال بود .درگیاه
خردلوحشی و خونیواش ،بهترتیب غلظتهای  35/32و
71/41درصد عصاره برگ باعث کاهش 50درصد س��رعت
جوانهزنی شد (جدول .)4
اروج��ی و همکاران ( )29در بررس��یهای آزمایش��گاهی
خود ،گزارش کردند که عصاره آب��ی اندامهای آفتابگردان
موج��ب کاهش معن��یدار درص��د و س��رعت جوانهزنی
تاجخ��روس ( )Amaranthus retroflexus L.و س��لمهتره
( )Chenopodium album L.نسبت به شاهد شد.
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فهای هرز خرد لوحشی،
جدول  .4ضرایب برآورد شده معادله لجستیک سه پارامتره برای توصیف روند تغییرات سرعت جوانهزنی در عل 
تاجخروس و خونیواش در مقابل اندامهای مختلف عصاره بومادران
بومادران
خردل وحشی

تاج خروس

خونیواش

R50

X50

Grate

P-value

R2

(0/093)0/01
(0/054)0/005
(0/107)0/0004

(35/32)11/14
(674/64)194/31
(55/75)4/725

(1/81)0/87
(0/70)0/09
(1/76)0/26

0/07ns
**0/006
*0/01

0/92
0/99
0/98

اندام
برگ
ساقه
ریشه
برگ
ساقه
ریشه
برگ
ساقه

(0/058)0/003
(0/057)0/002
(0/063)0/002
(0/031)0/007
(0/030)0/003

ریشه

(0/030)0/001

(21/29 )0/037
(362/55)210/43
(367/78)250/70
(71/41)6/020
(148/75)26/95

(1/251)0/02
(0/78)0/29
(0/76)0/32
(0/78)0/09
(4/98)2/24

** 0/001
* 0/05
0/06ns
** 0/004
* 0/05

0/99
0/94
0/93
0/99
0/94

(225/48)96/61

(1/07)0/45

0/07ns

0/92

 :R50نشاندهنده حداکثر سرعت جوانهزنی است.
 :X50نشاندهنده غلظتی از عصاره است که حداکثر سرعت جوانهزنی در آن 50 ،درصد کاهش یافته است.
 :Grate.نشاندهنده شیب کاهش جوانهزنی در اثر افزایش غلظت عصاره است.
عداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشد.
** و* بهترتیب بیانگر معنیداری در سطح  1درصد و  5درصد معنیداری میباشد.
یهرز خرد لوحشی،
فها 
جدول .5ضرایب برآورد شده معادله لجستیک سه پارامتره برای توصیف روند تغییرات سرعت جوان هزنی در عل 
تاجخروس و خونیواش در مقابل اندا مهای مختلف عصاره ب هلیمو
به لیمو

اندام

R50

X50

Grate

P-value

R2

خردل وحشی

برگ
ساقه
ریشه

(0/058)0/006
(0/077)0/003
(0/079)0/002

(53/24 )8/721
(32/ 14)6/30
(92/30)3/93

(3/02)1/25
(0/77 )0/17
(4/59 )1/13

*0/04
** 0/01
** 0/02

0/95
0/98
0/97

تاج خروس

خونیواش

برگ
ساقه
ریشه

برگ
ساقه
ریشه

(0/058 )0/003
(0/057 )0/002
(0/063 )4/39

(0/031 )0/007
(0/031 )0/032
(0/031 )0/001

(21/29 )0/27
(367/78 )250/70
(218/08 )156/66

(478/83 )496/74
(148/75 )26/95
(225/48 )96/61

(1/25 )0/02
(0/76 )0/32
(0/48 )0/25

(0/43 )0/11
(4/98 )2/24
( 1/07 )0/45

** 0/0001
0/06ns
050*/0
*0/046
*0/050
0/07ns

0/99
0/93
0/93

0/95
0/94
0/92

 :R50نشاندهنده حداکثر سرعت جوانهزنی است.
 :X50نشاندهنده غلظتی از عصاره است که حداکثر سرعت جوانهزنی در آن 50 ،درصد کاهش یافته است.
 :Grate.نشاندهنده شیب کاهش جوانهزنی در اثر افزایش غلظت عصاره است.
عداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد میباشد.
** و* بهترتیب بیانگر معنیداری در سطح  1درصد و  5درصد و معنیداری میباشد.

نتایج تجزیه واریانس و مقایس��ه میانگین اثرات تیمارهای
مورد بررس��ی ب��ر خصوصی��ات گیاهچه تاجخ��روس در
جدول ()6ذکر شده اس��ت .اثر نوع گی��اه دارویی فقط در
طول س��اقهچه و شاخ��ص بنیه بذر تاجخ��روس معنیدار
بود .بیشترین میزان طول س��اقهچه علفهای هرز در گیاه
بومادران و کمترین آن در گیاه بهلیمو مشاهده شد.
اث��ر نوع اندام عصارهگیری شده گیاه بهلیمو و بومادران بر
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طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزنتر گیاهچه علفهای هرز
از نظر آماری معنیدار بود (درسطح  1درصد) .بهطوری که
بیشترین طول ریشهچه در عصاره برگ (1/91سانتیمتر) و
کمترین آن در عصاره ریشه (1/07سانتیمتر) مشاهده شد.
همچنین بیشترین طول ساقهچه در عصاره برگ و کمترین
آن درعصاره ریشه مش��اهده شد .میتوان نتیجه گرفت که
عصاره ریشه بیشتر از عصاره برگ طول ریشهچه را تحت

بررسی اثرات دگرآسیبی گیاه بومادران ( )Achillea milefolium L.و بهلیمو ( )Lippia citriodora Kunth.بر شاخصهای
جوانهزنی چندگونه علف هرز

تاثیر قرار داده اس��ت .وزنتر و خش��ک ریشه بهترتیب در
عصاره برگ بیشترین و در عصاره ریشه کمترین بود.
نتایج نش��ان داد با افزایش غلظت عصاره ،طول ریش��هچه،
طول س��اقهچه ،وزن تر گیاهچه کاه��ش معنیداری یافتند.
بنی��اس و همک��اران ( )17دریافتند ک��ه غلظتهای باالی
عص��اره آب��ی س��اقه ( ،)Xanthium strumarium L.تأثیر
منفی بر طول ساقهچه و وزن خشک گیاهچه عدس داشت.
اثر نوع گیاه دارویی ،اندام و غلظت عصاره بر کلیه صفات
مورد بررس��ی خردلوحش��ی (شامل طول ریشهچه ،طول
س��اقهچه ،وزنت��ر و شاخص بنی��ه بذر) از لح��اظ آماری
معنیدار بود .بیشترین و کمترین طول ریشهچه و ساقهچه،
بهترتیب در تیمار عصاره گیاهان بومادران و بهلیمو مشاهده
ش��د .در بین اندامهای مختلف (برگ ،س��اقه ،ریش��ه) در
تیمار عصاره ریش��ه و برگ بهترتیب بیش��ترین و کمترین
طول ریش��هچه و طول ساقهچه خردلوحشی مشاهده شد.
طول ریش��هچه و ساقهچه این علفهرز با افزایش غلظت
عصاره روند کاهش��ی یافت .بابای��ی و همکاران ( )5اظهار
داشتند که طول ریش��هچه و طول ساقهچه خردلوحشی،
خونیواش و خرفه نس��ب به عص��اره اندام هوایی چاودار
حساسیت بیش��تری داشتند بهطوری که در اثر غلظتهای
 50 ،25و  100درصد عصاره ،طول ریشهچه و ساقهچه به
صفر رسید .اصغری و تواری ( )3گزارش کردند که عصاره
جو ( )Hordeum vulgarباعث کاهش طول س��اقهچه در
خردلوحشی شد .مرادی و همکاران ( )13نیز بیان داشتند
با افزایش غلظت عصاره زیره س��یاه و نخود از صفر تا 60
درصد طول ساقهچه گیاهچه خردلوحشی و یوالفوحشی
بهطور معنیداری کاهش یاف��ت تا جایی که درغلظت 60
درصد عصاره ،ساقهچه هیچ رشدی نداشت.
نتایج تجزی��ه واریانس و مقایس��ه میانگی��ن خصوصیات
گیاهچ��ه علفهرز خون��یواش (جدول  )6نش��ان داد که
اث��ر نو ع گیاه دارویی بر طول ریش��هچه ،وزنتر گیاهچه و
شاخص بنیه بذر از لحاظ آماری معنیدار بودند .بیشترین و
کمترین طول ریشهچه خونیواش در گیاه بومادران(3/16
س��انتیمتر) و کمترین آن در گیاه بهلیمو( 2/33سانتیمتر)
مشاهده شد .اثر اندامهای مختلف (ریشه ،ساقه ،برگ) گیاه
دارویی بر طول ریش��هچه این گیاه از نظر آماری معنیدار
بود .بیش��ترین ط��ول ریش��هچه در عصاره ریش��ه (3/31
س��انتیمتر) و کمترین آن در عصاره برگ (2/44سانتیمتر)
و ساقه (2/49سانتیمتر ) مشاهده شد.
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نتایج نش��ان داد با افزایش غلظت عصاره طول ریش��هچه
و ط��ول س��اقهچه در گیاه خونیواش رون��د نزولی یافت.
کولورن در بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی یونجه بر روی
جوانهزن��ی و طول ریش��هچه علفهایه��رز تاجخروس،
چچ��م ،حلف��ه و خرفه گزارش کرد ک��ه درصد جوانهزنی
و طول ریش��هچه همه گونههای هرز در اثر عصاره یونجه
کاهش یافت و با افزایش غلظت عصاره از  5تا  50درصد
میزان بازدارندگی افزایش یافت( .)25اس��میت و همکاران
گزارش کردند که عصاره  1/5 ،1 ، 0/5و  2درصدی پیچک
بهطور معنیداری درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه و بخش
هوای��ی گندم را از حداقل  23تا حداکثر  89درصد کاهش
داد(.)33

نتیجهگیری

نتایج این تحقیق نشان داد که علفهایهرز خردلوحشی،
تاجخ��روس و خون��یواش عکسالعمله��ای متفاوتی به
غلظته��ای متف��اوت اندامهای مختلف گیاه��ان دارویی
بوم��ادران و بهلیمو داشتند .اثر دگرآس��یبی عصاره برگ و
س��اقه بهلیمو بر جوانهزنی بذور خردلوحش��ی و عصاره
برگ بوم��ادران بر جوانهزنی بذور تاجخروس بس��یار باال
بود .از س��وی دیگر عصاره ساقه و ریشه بومادران و برگ
و س��اقه بهلیمو کمتری��ن اثر بازدارندگ��ی را در علفهرز
خونیواش نشان دادند.
کش��ت گیاهان دارویی از دیرباز دارای جایگاه ویژهای در
نظامهای س��نتی کشاورزی ایران بوده و این نظامها از نظر
ایجاد تنوع و پایداری نقش مهمی ایفا کردند .تمایل به تولید
گیاه��ان دارویی و تقاضا برای محصوالت طبیعی در جهان
بهویژه در شرایط ارگانیک رو به افزایش میباشد .چنین به
نظر میرسد که اس��تفاده از کشت مخلوط گیاهان دارویی
با گیاهان زراعی به دلیل خاصیت آللوپاتی گیاهان دارویی،
قادر به کنترل آفات ،بیماریه��ا و علفهایهرز میباشد.
اس��تفاده از گیاهان دارویی با پتانس��یل باالی دگرآسیبی در
طراحی تناوبهای زراعی و کش��ت های مخلوط میتواند
ت��ا حدود زیادی به مهار گیاهان ه��رز کمک کند .در واقع
کشت این گیاهان میتواند از طریق کاهش جوانهزنی ،رشد
و جلوگی��ری از تولید بذر منجر به کاهش ذخیره بانک بذر
در طی زمان گردند.
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غلظت عصاره

اندام

بومادران

100درصد

75درصد

50درصد

25درصد

شاهد

ریشه

ساقه

برگ

به لیمو

گیاه دارویی

خطا

8

8

4

2

4

2

1

90

گیاه*اندام*غلظت
عصاره

اندام*غلظتعصاره

گیاه*غلظت عصاره

گیاه*اندام

غلظت عصاره

اندام

گیاه دارویی

تیمار

درجه آزادی

1/21d

1/32cd

1/55bc

1/96ab

1/69ab

107/c

1/66b

1/91a

1/46a

1/63a

0/27

0/17 ns

**0/87

0/35 ns

0/75 ns

**2/15

**7/32

0/904 ns

طول ریشهچه
(سانتیمتر)

0/013b

0/015b

0/019b

0/019b

0/02a

0/010c

0/019b

0/026a

0/017a

0/02a

1/62

0/0002 ns

**0/002

0/0001 ns

0/00007 ns

**0/0005

**0/002

0/0002 ns

وزنتر گیاهچه
(گرم)

0/23b

0/27ab

0/27ab

0/33a

0/33a

0/026a

0/27a

0/032a

0/23b

0/34a

0/02

0/016 ns

0/015 ns

0/022 ns

0/004 ns

0/049 ns

0/047 ns

**0/39

شاخص بنیه
بذر

1/35c

1/51c

1/82c

2/97b

3/51a

3/14a

2/17b

1/39c

45/1b

3/017a

0/77

1/448 ns

**3/531

2/504 ns

0/857 ns

**21/85

**30/78

**73/25

طول ریشهچه
(سانتیمتر)

2/82c

3/08c

3/23bc

3/68b

4/79a

4/98a

3/81b

1/88c

3/23b

3/88a

1/54

2/14 ns

**12/93

**6/37

1/21 ns

**14/89

**98/22

**12/58

طول ساقهچه
(سانتیمتر)

0/05c

0/051c

0/049c

0/072b

0/11a

0/10a

0/69b

0/35c

0/010b

0/032b

3/47

0/001 ns

**0/004

**0/005

**0/013

**0/018

**0/047

**0/16

وزنتر گیاهچه
(گرم

0/51a

0/53a

0/49a

0/59a

0/33b

0/61a

0/63a

0/23b

59/0a

0/039b

0/05

0/00003 ns

**0/00005

0/0003 ns

**0/0002

**0/0004

**0/0004

**0/0003

شاخص
بنیه بذر

میانگینهایی با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیداری با هم ندارند

** و* بهترتیب بیانگر معنیداری در سطح  1درصد و  5درصد و  nsعدم معنیداری میباشد.

2/27b

33/2b

2/57ab

9/26a

98/2a

1/70c

2/75b

3/04a

2/42b

2/82a

0/71

0/53 ns

**3/23

0/80 ns

0/27 ns

**2/76

**30/38

**4/75

طول ساقهچه
(سانتیمتر)

تاج خروس

خردلوحشی

1/91c

2/33c

2/68b

2/68b

4/22a

3/31a

2/49b

2/44b

33/2b

3/16a

0/27

0/17 ns

**0/87

**035

0/75 ns

**2/15

**7/32

**0/90

طول ریشهچه
(سانتیمتر)

خونیواش

0/107a

0/06b

0/06b

0/05b

0/05b

0/.62a

0/085a

0/084a

0/099b

0/37a

1/62

**0/00003

**0/0002

**0/0001

0/00007 ns

**0/0005

0/002 ns

0/45a

0/49a

0/49a

0/47a

0/47a

0/46a

0/48a

0/48a

0/52a

0/42b

0/02

0/01 ns

0/01 ns

**0/02

**0/004

0/04 ns

0/04 ns

5/27b

5/65a

5/50ab

5/40ab

5/25b

5/29a

5/48a

5/47a

41/5a

5/39a

0/71

0/53 ns

3/23 ns

0/80 ns

0/27 ns

2/76 ns

30/38 ns

4/75 ns

**0/0002

**0/39

طول ساقهچه
(سانتیمتر)

وزنتر گیاهچه
(گرم

شاخص
بنیه بذر

جدول .6تجزیه واریانس و مقایسه میانگین خصوصیات گیاهچه ،در علفهایهرز  تاجخروس (،)Amaranthus retroflexusL.خردلوحشی ) )Sinapis arvensisL.و خونیواش
))Phalaris minor

بررسی اثرات دگرآسیبی گیاه بومادران ( )Achillea milefolium L.و بهلیمو ( )Lippia citriodora Kunth.بر شاخصهای
جوانهزنی چندگونه علف هرز
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فهرست منابع
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