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ABSTRACT 
In order to investigate the effect of compound and herbicidal activity of yarrow (Achillea wilhelmsii C. 

Koch) essential oil on barnyard grass (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv) and common lambsquarter 

(Chenopodium album L.) germination, two factorial experiments were conducted in a randomized design 

with four replications at laboratory of Islamic Azad University in 2020. Experimental factors were the 

type of essential oil at two levels (ordinary and nano) and concentration at six levels (0, 100, 200, 400, 

800 and 1000 µlL-1). essential oil analysis led to the identification of 49 compounds and Among them, 

camphor (21.1%), 1,8-cineole (19.3%), myrtenol (8.4%), carvacrol (8.3%) and borneol (6.1%) were the 

main compounds. Scanning electron microscopy images showed that the particles were 1 and 100 nm in 

size. There was no significant difference between germination percentages of barnyard grass at the 100 

µlL-1 concentration of two types of essential oil. However, with increasing the concentration, this 

difference became significant, so that in 400 µlL-1 concentration, the germination percentage of barnyard 

grass treated with ordinary and nano essential oils reached 30.12 and 10.02%, respectively. Nano 

essential oil at 1000 at µlL-1 concentration inhibited barnyard grass seeds germination completely. 

Common lambsquarter germination was 36.12% and 13.02% at 400 µlL-1 of nano and ordinary essential 

oils and germination was completely prevented by 800 µlL-1 nano essential oil. Common lambsquarter 

was more sensitive to yarrow essential oil in comparison to barnyard grass. Therefore, the application of 

800 and 1000 µlL-1 of yarrow nano essential is recommended to prevent the germination of common 

lambsquarter and barnyard grass seeds, respectively. 

Keywords: Essential oil analysis, germination percentage, nano particle, radicle length, seedling dry 

weight.

هرز هایعلفزنی جوانه بر خصوصیات (Achillea wilhelmsii C. Koch) بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس بومادران

 (.Chenopodium album L)تره و سلمه  (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv)سوروف 

 

 3 ، حمید سعیدیان2*مرجان دیانت ،2، آسا ابراهیمی1مهناز کندی

ان استادیار -2، تهران ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد ،ییغذا عیصنا و یکشاورز دانشکده ،یوتکنولوژیب رشته آموخته دانش -1

 استاد، دانشگاه پیام نور زنجان.  -3، تهران ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد ،ییغذا عیصنا و یکشاورز دانشکده

 (21/11/1011تاریخ پذیرش:  -11/6/1011تاریخ دریافت: ) 

 

 چکیده
) Echinochloaهرز سوروفبر دو علف )Achillea wilhelmsii C. Koch(کشی اسانس بومادران و فعالیت علف اثر ترکیباتمنظور بررسی به

 (L.) Beauv)galli -crus  ه ترسلمهو).L(Chenopodium album چهارتصادفی در  در قالب طرح کامالو صورت فاکتوریل ، دو آزمایش به 

و  انجام شد. فاکتور اول نوع اسانس در دو سطح )معمولی و نانو( 9911زاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در سال آدانشگاه آزمایشگاه در  تکرار

به شناسایی  میکرولیتر در لیتر( بودند. نتایج آنالیز اسانس منجر 9111و  011، 011، 011، 911فاکتور دوم غلظت اسانس در شش سطح )صفر، 

 کارواکرول(، درصد 0/0(، میرتنول )درصد9/91سینئول ) -0،9(، درصد 9/09از بین این ترکیبات، کامفور ) وشد اسانس بومادرانب در ترکی 10

 میکروسکوپ الکترونی روبشیدست آمده از تصاویر به .دادندترکیبات عمده موجود در اسانس را تشکیل می (درصد 9/6( و بورنئول )درصد 9/0)

میکرولیتر در لیتر دو  911های داری بین غلظتتفاوت معنی ،زنیدر صفت درصد جوانه .نانومتر بود 911تا  یکبین  ذراتاندازه  داد که نشان

زنی درصد جوانه ،میکرولیتر در لیتر 011ای که در غلظت گونهبه ،دار شداین تفاوت معنی ،اما با افزایش غلظت ،نوع اسانس وجود نداشت
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 ،میکرولیتر در لیتر اسانس نانو بومادران 9111در غلظت  .رسیددرصد  10/91و  90/91ترتیب به به ،با اسانس معمولی و نانو سوروف تیمار شده

 10/99و  90/96تره های نانو و معمولی، سلمهمیکرولیتر در لیتر اسانس 011در غلظت  زنی بذر سوروف جلوگیری شد.طور کامل از جوانهبه

تره نسبت به بذر زنی بذر سلمه. جوانهتره جلوگیری کردزنی سلمهکامال از جوانه ،میکرولیتر در لیتر 011اسانس نانو در غلظت درصد جوانه زد و 

ترتیب به میکرولیتر در لیتر 9111و  011های این ترتیب، کاربرد نانو اسانس بومادران در غلظتتر بود. بهسوروف به اسانس بومادران حساس

 شود.تره و سوروف پیشنهاد میزنی بذر سلمهی از جوانهجهت جلوگیر

 .رستوزن خشک دانه ،نانو ذره ،چهطول ریشه ،زنیدرصد جوانه ،آنالیز اسانس :کلیدی کلمات
 

 مقدمه

هرز با تنها یک درصد گیاهان هایکه علفوجود این

 53طور متوسط باعث اما به ،دهندجهان را تشکیل می

 شوند دی میاقتصا درصد خسارت

(Kambouzia & Novin, 2012اصلی .) ترین راهکار

-کنترل شیمیایی توسط علف ،هرزهایمدیریت علف

گذشته تولیدات  ،سال 34باشد. در طی ها میکش

های کشها و آفتکشزراعی به شدت به علف

 ;Ohno et al., 2008اند )مصنوعی وابسته شده

Musavi & Musavinik, 2013 .)نادرست و  استفاده

تنها کیفیت آب و خاک را تحت مکرر از سموم، نه

مانده این دهند و باعث افزایش باقیتأثیر قرار می

ها بومترکیبات بیش از حداکثر سطوح مجاز در زیست

 شوند، بلکه تهدیدی جدی برای موجودات زندهمی

  دروزیست به شمار می غیر هدف و محیط

(Guan et al., 2010; Tang et al., 2012.)  مصرف

ضمن آلودگی  ،هاکشرویه علفمداوم و بی

هرز به هایمشکل مقاومت علف ،زیستمحیط

ضرورت  ،رو این از ؛ها را به دنبال دارندکشعلف

ها و یا ترکیبات دیگر احساس جایگزینی روش

نگرانی(. Dayan et al., 2009; Jalili, 2010شود )می

-مصرف علف با که یمحیطزیست و اکولوژیک های

افزایش  به منجر است، آمده وجودبه شیمیایی هایکش

به  همچنین و است شده ارگانیک کشاورزی به توجه

-نظام در شیمیایی هایکشعلف از استفاده دلیل عدم

 جهت زیستی هایکشعلف معرفی ،انیکگار های

 هاینظام بیشتر توسعه تواندمی هرزهایعلف کنترل

  .(Seyyedi et al., 2015) د کن پذیرمکانا را ارگانیک

 از که است این مختلف علوم تالش دانشمندان

 برای مدیریت ابزاری عنوانبه تی(آللوپا)دگرآسیبی 

 گیاهان .دبرن بهره زراعی اکوسیستم در هرزهایعلف

 ترشح و طریق تولید از آللوپاتی خاصیت دارای

 دهند،شار میانت خود اطراف محیط به که هاییمتابولیت

 از و رنددا هرزهایعلف رشد و زنیجوانه بر منفی تأثیر

 کنندمحدود می را هاآن تراکم و رشد ،طریق این

(Asgarpour et al., 2015). برای را ایزمینه آللوپاتی 

شود بینی میپیشو  ه استکرد فراهم پایدار کشاورزی

 ازاستفاده با  هرزهایعلف کنترل ،آینده درکه 

 . (Farooq et al., 2011) د برس به حداقل هاکشعلف

پتانسیل آلی برای ایجاد  ،های ثانویه گیاهیمتابولیت

ها بر اساس ترکیبات کشفرموالسیون جدید علف

طبیعی دارند و یا به عنوان یک راهنما برای شناسایی 

های کشاجزای فعال برای به دست آوردن علف

. (Verdeguer et al., 2011)روند کار میطبیعی به

-بر امکان استفاده از اسانس پیشترتعدای از محققان 

-های استخراج شده از گیاهان معطر برای کنترل علف

 .(Campiglia et al., 2007) اندهای هرز تاکید کرده

های ثانویه گیاهی به عنوان ترکیبات متابولیت

 نیستندکی موثر ژیتنها بر یک عمل فیزیولو ،سیبآدگر
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جذب  ،زنی بذربر اعمال متعددی از جمله جوانه و

 ،طویل شدن سلول ،تقسیم سلولی ،مواد غذایی

اکسیدانی نتیآجذب یون و فعالیت  ،نفوذپذیری غشاء

 ,.Mutlu & Atici, 2009; Bais et al) نداثرگذار

ها به عنوان ترکیبات کشی اسانسعالیت علف. ف(2003

هاست نآیی للوشیمیاآبه دلیل ترکیبات  ،طبیعی

((Mutlu et al., 2010; Mahdavikia & Saharkhiz, 

2015; Sadgrove & Jones, 2015.   للوپاتیکی آاثرات

سینئول و کارواکرول -7 ،1های گیاهی شامل اسانس

(Almeida Barbosa et al., 2007)، کامفور(Young & 

Bush, 2009)، لیمونن  و ترپینن(Hegazy & 

Farrage, 2007)، وفیلن کاری(Wang et al., 2009) 

کامفن وبتاپینن  ،(Mancini et al,. 2009)لفاپینن آ،

(Nishida et al., 2005)،  کومارین(Zeng et al., 

وانیلین  ،(Wang et al., 2009)بتاکاریوفیلن  ،(2007

(Nasr Isfahan & Shariati, 2007)  ژرانیول و

(Almeida Barbosa et al., 2007) ًده گزارش ش قبال

 De Feo et al., 2002) (فئو و همکاراندی است.

 ترکیب از اسانس 14کشی فعالیت علف

Ruta graveolens   را بررسی کردند و نتیجه گرفتند

چه تربچه زنی و طویل شدن ریشهاز جوانه اًکه عمدت

مارتینو و دی کند.در نور و تاریکی جلوگیری می

لیت علففعا (De Martino et al., 2010همکاران )

 را روی تربچهمونوترپن  78کشی 

 (Raphanus sativus )و شاهی (Lipidium sativum )

ها در کشاورزی مزیت استفاده از اسانسند. نشان داد

ها در محیط زیست ارگانیک و پایدار، تجزیه سریع آن

 .(Campiglia et al., 2007)است 

 71در ایران، است که  Asteraceaبومادران از خانواده 

گونة انحصاری( از این گیاه دارویی  هفتگونه )

شوند. یکی از این طور خودرو یافت میبه

، گیاهی نسبتًا C. Koch.  Achillea wilhelmsiiها،گونه

متر با ساقة سانتی 53تا  14کوچک و علفی با ارتفاع 

Ghahreman, 1979).- ;1992منشعب است 

., 2003)et al Azadbakht سانس ترکیبات اصلی ا

ل، پینن، نئو، کامفور، بورسینئول- 7،1 ،بومادران

آرتمیسیا کتون، سانتولینا الکل، فارنزان، کاریوفیلن، 

بیسابولول و  -کوببن، جرماکرن دی، اودسمول، آلفا 

مورولن و  -گورجونن، گاما  -ها، گامااکسیدهای آن

 Bernath, &Nemeth ) کامازولن هستند

ترکیبات  (eh, 2013Sharafzad) زادهشرف (.2008

 ،درصد 0/70اصلی اسانس بومادران را استات سابینیل 

 7/13چری سانتینیل استات  ،درصد 3/71سابینول 

درصد  5/5درصد و سینئول  7/7لینالول  ،درصد

 ,Dehgan & Elmi) . دهقان و علمیگزارش کرد

را  بومادران ترین ترکیبات اسانس گلاصلی (2014

درصد(،  5/14لینالول ) درصد(،7/77کارواکرول )

( درصد 0/7) نرولیدول – Eدرصد(،  40/3ل )نئوبور

 سینئول گزارش کردند.- 7،1 و

 مورد ،ترکیب نانو مواد از استفاده ،اخیر هایسال در

 جمله از مختلف هایرشته شگرانپژوهفراوان   توجه

 .(Haghighi et al., 2012)ت اس بوده کشاورزی

( در Hazrati et al., 2017) همکاران و یحضرت

 Satureja) مرزه اهیاسانس گ ونینانوامولس یبررس

hortensis L. یهایژگیو و یزنجوانه( بر 

و تاج خروس  ترهسلمه هرزعلف دو یکیولوژیزیف

 و یزنجوانه یهاشاخصکردند که  انیقرمز ب شهیر

 نانو مختلف یهاغلظت به پاسخ در رستدانه رشد

 در یبازدارندگ نیشتریب و افتندی کاهش مرزه اسانس

 اسانس ونینانوامولس تریل در تریکرولیم 744 غلظت

( Waleed et al., 2016) همکاران و والد. شد مشاهده

 اسانس ونینانوامولس و ونیماکروامولس یدر بررس
Thymus capitatus و Majorana hortensis روی 

 و( Convolvulus arvensis) پیچک هرزهایعلف

کردند که  اظهار( Setaria viridis) وحشی ارزن

 یبازدارندگ اثر M. hortensisاسانس ماکرو و نانو 
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 اثرات نانو اسانس و داشت چکیپ یرو یشتریب

 مرحله در یشیروپس صورت به یشتریب یکشعلف

 بر ونیفرموالس گرید به نسبت یبرگ پنج تا هف

 نیداشت. اهداف ا یاگلخانه طیشرا در چکیپ

-یژگیو یاسانس نانو بومادران و بررس یهته ،قیتحق

اثرات اسانس نانو  یسهمقا ینذرات نانو و همچن یها

زنی دو جوانه یهامؤلفه یبومادران رو یشده و معمول

سوروف و  ،هرز مهم محصوالت زراعی تابستانهعلف

 سلمه تره بود.

 

 ها مواد و روش
 یاهیمواد گ

)C.  Achillea wilhelmsiiر بومادرانگیاهان گلدا

 )Koch  کیلومتری شهر  77از منطقه مالرد در فاصله

دقیقـه  34درجـه و  58تهران با طــول جغرافیایی 

دقیقه  50درجه و  54شرقی و عرض جغرافیایی 

در تابستان  دریامتر از سطح 1137شـمالی و ارتفاع

هرباریوم دانشکده کشاورزی  در و آوری شدندجمع

د شناسایی قرار موردانشگاه آزاد علوم تحقیقات 

شو با آب وائد و شستزپس از حذف مواد  گرفتند و

ساعت  87در دمای اتاق و شرایط سایه به مدت 

ها با آسیاب برقی پودر . نمونهشدندخشک شد

لیتری  یکها به یک بالن گرم از آن144و  شدندشد

لیتر آب میلی 344. پس از اضافه نمودن شدمنتقل شد

روش تقطیر با آب به کمک  استخراج اسانس به ،مقطر

ساعت انجام شد. پس  چهاربه مدت  1دستگاه کلونجر

آبگیری به عمل  ،از آن به کمک سدیم سولفات خشک

دست آمده برای سایر هآمد و اسانس خالص به ب

گراد نگهداری شد درجه سانتی چهارمراحل در دمای 

(Hazrati et al., 2017 .)شناسایی  و تفکیک برای

 دستگاه از بومادران، اسانس در جودمو ترکیبات

                                                                               
9 Clevenger 

 به متصل کروماتوگراف گاز و 7گازکروماتوگراف

 ساخت Saturn 2200 مدل5جرمی نگارطیف

 . شناساییشد استفاده کشور هلند Varian کارخانه

 زمان جرمی، بانک اطالعات از استفاده با اسانس اجزای

 هایطیف مطالعه کواتس، اندیس محاسبه بازداری،

 با هاآن مقایسه و هااجزای اسانس از یک هر جرمی

 (.Adams, 2007) شد انجام مرجع هایطیف

 ذرات نانو دیولت

دست آمده از گیاه بومادران با استفاده از اسانس به

 درصد ازدو شد. ابتدا  0نانوکپسولیت ،انرژیکم روش

 دقیقه با 74 به مدت ، 74درصد توین  دواسانس و 

 79و به تدریج  ندشد 3هموژنایز rpm7044دور 

 مخلوط شد و 74سانس و توین درصد آب مقطر با ا

 rpm5444دقیقه در دور  54ماده حاصله برای 

 دقیقه درون دستگاه پنجهموژنایز شد و برای 

 رار گرفت. سپس نمونه در ظرفی دربالتراسونیک ق

در دمای اتاق نگهداری و بسته به دور از نور مستقیم 

اندازه ذرات با استفاده از (. Hazrati et al. 2017شد )

( مدل SEM) 9دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

PROX  ساخت شرکتPhenom  هلند واقع در

گیری جهت اندازهدانشکده تربیت مدرس تعیین شد. 

 ZEN3600مدل  8پتانسیل زتا از دستگاه زتا سایزر

واقع در دانشکده داروسازی  Malvernساخت شرکت 

. بر طبق استاندارد تعریف ن استفاده شددانشگاه تهرا

 -54+ تا 54اگر پتانسیل زتا در طیف  ،شده برای آن

اگر همه ذرات داخل سوسپانسیون پایدار است.  ،باشد

سوسپانسیون دارای بار منفی و یا مثبت باشند، ذرات 

تمایل به دفع یکدیگر دارند و تمایل به هم انباشتگی 

                                                                               
2 Gas Chromatography 
3 Mass spectroscopy 
0 Low energy capsules 
5 Homogenize 
6Scaning Electron Microscope 
7 Zeta Sizer 
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ذرات هم بار به دفع دهند. تمایل از خود نشان نمی

رابطه مستقیمی با پتانسیل زتا دارد.  ،یکدیگر

مرز پایداری و ناپایداری سوسپانسیون را  ،طورکلیهب

توان بر حسب پتانسیل زتا تعیین نمود می

(Schaffazick et al., 2003; Mohanraj & Chen, 

2006.) 

 یزنجوانه یهااثر اسانس بر مولفه یبررس

 ثیر اسانس بومادرانمنظور بررسی تابه

) C. KochAchillea wilhelmsii ( های بر مولفه

هرز تابستانه مهم هایزنی علفجوانه

و   (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv)سوروف

دو آزمایش ، (.Chenopodium album L)تره سلمه

در قالب طرح کامال تصادفی و و صورت فاکتوریل به

زاد اسالمی آدانشگاه  آزمایشگاهتکرار در  چهاربا 

انجام شد.  1577واحد علوم و تحقیقات در سال 

و  معمولیاسانس بومادران در دو سطح  ،فاکتور اول

سطح  ششغلظت اسانس در  ،نانو شده و فاکتور دوم

میکرولیتر در  1444و   744، 044، 744، 144صفر، )

برای شکستن خواب بذر سوروف، از لیتر( بودند. 

تره و برای سلمه (Shi et al., 1987)جداسازی پوسته 

 از پنج هفته تیمار سرمادهی مرطوب

 (Tang et al., 2008)  .در  بذرهاابتدا استفاده شد

دقیقه  14درصد هیپوکلریت سدیم به مدت  دومحلول 

قرار گرفتند و سپس با آب مقطر به دفعات شسته 

هرز مورد بررسی به پتری هایعلف بذرهایشدند. 

ها کاغذ بار مصرف استریل که کف آن های یکدیش

بود منتقل شدند. در داخل  1صافی واتمن شماره یک 

عدد بذر با  73 ،مترسانتینه های با قطر پتری دیش

-فواصل مناسب قرار داده شد. پس از تیمار با غلظت

ها به دستگاه دیش، پتریبومادران های مختلف اسانس

گراد رجه سانتید 13و  54ژرمیناتور با دمای متناوب 

                                                                               
9 Watman, no. 1 

ساعت تاریکی و  17ساعت روشنایی و  17)با 

 درصد( انتقال داده شدند 93رطوبت نسبی 

 (Nazari et al., 2017) برای پیشگیری از تبخیر .

دیش با پارافیلم پوشیده شد. هر پتری ،شدن اسانس

ساعت  70جوانه زده پس از گذشت  ذرهایشمارش ب

که تا زمانی ،هر روز انجام شد و از شروع آزمایش

زده به یک حد ثابت جوانه بذرهایتعداد تجمعی 

چه از ، خروج ریشهبذرهازنی برسند. مبنای جوانه

آن با چشم غیر  دیدنمتر و میلی دوپوسته بذر به طول 

(. برای محاسبه Jeffrey et al., 1987مسلح بود )

 1های زنی از معادلهزنی و سرعت جوانهدرصد جوانه

 (.Alam et al., 2014) ه شداستفاد 7و 

GP=100×(
𝑁𝑖

𝑆
)                           (1)معادله         

 GR= Σ
𝑁𝑖

𝑇𝑖
                       (       7)معادله   

تعداد بذر  :Ni ،درصد جوانه زنی :GP ها،نآکه در 

مورد  هایتعداد کل بذر :S ،امiزده در روز جوانه

زنی بر حسب تعداد بذر عت جوانهسر :GR، استفاده

: Tiتعداد بذر جوانه زده در هر روز و  :Ni در روز،

ام بود. iتعداد روز از شروع آزمایش تا شمارش 

خشک دانه چه و وزن چه و ساقهصفات طول ریشه

 مورد بررسی قرار گرفتند. رست نیز 

ها با استفاده از پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده

دارلینگ، -و روش اندرسون MINITAB افزارنرم

 و SAS ver. 9.1 تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزار

حفاظت شده در  LSDها با آزمونمقایسه بین تیمار

 سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

 

 و بحث یجنتا
 دهنده اسانس  لیتشک باتیترک

ترکیب  70تحقیق منجربه شناسایی اینتایج حاصل از 

ترکیب عمده آن در جدول  58که  گیاه شداسانس در 

 7از بین این ترکیبات، کامفور آورده شده است. 1

                                                                               
0 Camphor 



 (1) 17هرز های(/ مجله دانش علف1041) و همکاران کندی 77

 

 

 7(، میرتنولدرصد5/17) 1سینئول-7،1(، درصد 1/71)

 0( و بورنئولدرصد 5/7) 5کارواکرول (،درصد 0/7)

ترکیبات عمده موجود در اسانس  (درصد 1/9)

 . شهرکی و راوندهدادندرا تشکیل میبومادران 

(& Ravandeh, 2012hahraki S)  نیز در بررسی

ترکیب  91استان خوزستان  بومادران از اسانس گل

کردند که ترکیبات اصلی آن شامل کامفور  شناسایی

درصد(،  39/9) 3درصد(، سابینیل استات 77/78)

درصد(  05/9) 8درصد(، کامفن 05/9) 9ال -0-ترپینن

 ی کهدر پژوهش. درصد( بودند 08/3) 7پینن-و آلفا

 (Afshari Pour et al., 1996) پور و همکاراناشرفی

 7ترکیب کاریوفیلین اکسید نهدر کرمان انجام دادند، 

 1/9ل )نئودرصد(، بور 7درصد(، کامفور ) 3/17)

 9/5سینئول ) -7، 1درصد(،  3/3) 14درصد(، لینالول

درصد( و  8/7) 11 درصد(، کرنیالنتیلین استات

 ات اصلی اسانس بودند.درصد( ترکیب 7کارواکرول )

 اسانس در (Mohammadi, 2012) محمدی

 98/79) ترکیب 37 گیاه، این هوایی هایقسمت

. ترکیبات اصلی اسانس شامل کردد( شناسایی درص

 38/14درصد(، نکرودل ) 47/15) 17گراندیزول

 15درصد(، توجون 08/7سینئول )-7 ،1درصد(، 

-سیکلوبوتان ایزوپروپیل  -7-وینیل-1-درصد(، متیل

درصد(،  40/9) 10درصد(، برمواستیل کلراید 44/7) 1

درصد( و  37/0درصد(، لینالول ) 84/3) 13سابینن

                                                                               
1 1,8-Cineole 
2 Myrtenol 
3 Carvacrol 
4 Borneol 
5 Sabinyl acetate 
6 Terpinene- 4- ol 
7 Camphene 
8 α-pinene 
9 Caryophylene oxide 
10 Linalol 
11 Cornilanthylene acetate 
12 Grandisol 
13 Thujene 
14 Bromo acetyl chloride 
15 Sabinene 

جاویدنیا و همکاران  درصد( بود. 50/0) 19ترپینئول

(2004et al., Javidnia ) 38  ترکیب را در

 که گزارش کردند استان فارس بومادران اسانس

 ،1درصد(،  4/11لینالول )درصد(،  1/73کارواکرول )

درصد( و  4/7) 18درصد(، نرولیدول 5/14)سینئول -7

 درصد( ترکیبات اصلی بودند. 0/9بورنئول )

 et al., Nejadhabibvash)نژادهابیلواش و همکاران 

-7 ،1کامفور و کامفن،  در اسانس این گیاه، (2017

 لینالول، -آلفا( میرتانول) متیل دی 9 ،، بورنئولسینئول

شناسایی ، کامفور، بورنئول و میرتانول 17یمنولاس

تواند به دلیل تفاوت در منشاء ها میکردند. این تفاوت

 جغرافیای گیاهان مورد بررسی باشد.

 ذرات  بررسی نانو

میکروسکوپ الکترونی دست آمده از تصاویر به

ها نآنسبتاً کروی و اندازه  ،نشان داد که ذرات روبشی

پتانسیل زتا  (.1متر بود )شکل نانو  144تا  یکبین 

دهنده که نشانولت بود میلی -7/15 ،اسانس نانو شده

 .( 7)شکل پایداری ذرات بود 

 سوروف

خالصه نتایج مربوط به تجزیه واریانس عوامل مورد 

زنی سوروف در جدول ات جوانهیبررسی بر خصوص

اثرات نوع و غلظت اسانس و اثر متقابل  .مده استآ 7

مام صفات مورد بررسی به غیر از سرعت ها بر تنآ

تنها اثر ساده غلظت اسانس  بود ودار زنی معنیجوانه

 شددار زنی معنیدرصد بر سرعت جوانه یکدر سطح 

 درمقایسه میانگین اثر متقابل نوع اسانس  (.1)جدول 

غلظت اسانس بر صفات مورد بررسی سوروف در 

های همولف ،آمده است. هر دو نوع اسانس 5جدول 

اینت های یافتهزنی سوروف را کاهش دادند. جوانه

سمی  اثراتت قبلی است که ادر تایید مطالع تحقیق

                                                                               
16 α-terpineol 
17 Nerolidol 
90 Sminole 
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 ;Scrivanti et al., 2003)ها را نشان دادند اسانس

Singh et al., 2009; Mutlu et al., 2010; Arora et 

al., 2015.) با افزایش غلظت ،در هر دو نوع اسانس، 

 ی کاهش یافتند. صفات مورد بررس

 
 درصد ترکیبات تشکیل دهنده اسانس بومادران -1جدول

Table 1. Percentage composition of the essential oils of yarrow 
No Compound IR % 

 

1 α-Thujene 935 0.8 

2 α-Pinene 940 8.1 

3 Camphor 954 21.1 
4 Sabinene 981 1.6 

5 β-Pinene 986 1.5 

6 Myrcene 998 1.7 

7 δ-3-Carene 1011 0.5 

8 α-Terpinene 1024 0.2 
9 p-Cymene 1034 0.8 

10 1,8-Cineole 1041 19.3 

11 (Z)-β-Ocimene 1046 7.1 
12 (E)-β-Ocimene 1056 2.5 

13 γ-Terpinene 1066 1.3 

14 trans-Sabinene-hydrate 1075 1.8 
15 Borneol 1088 6.1 

16 Tepinolene 1095 0.3 

17 Linalool 1107 0.4 
18 trans-Pinocarveole 1129 0.7 

19 cis-p-menth-2-en-1-ol 1131 0.2 

20 Carvacrol 1134 8.3 
21 Allo-ocimene 1137 0.2 

22 trans-Sabinole 1149 2.2 

23 Pinovarvone 1172 0.2 
24 Myrtenal 1175 8.4 

25 δ-Terpineole 1177 0.5 

26 Myrtenol 1184 2.1 
27 Terpinen-4-ol 1187 1.8 

28 Cryptone 1196 0.2 

29 α-Terpineole 1200 2.9 
30 Myrthanol 1207 0.5 

31 4aα,7α,7aα-Nepetalactone 1422 0.8 

32 β-caryophyllene 1434 3.1 
33 Germacrene D 1496 2.2 

34 Bicyclogermacrene 1512 0.3 

35 4aβ,7α,7aα-Nepetalactone 1575 2.1 
36 β-caryophyllene oxide 1585 0.1 

37 spathulenole 1595 0.1 

Retention Indices (The retention indices were determined on CPSil5CB column) 

  
 از تشکیل ذرات نانو میکروسکوپ الکترونی روبشیتصویر  -1شکل 

Figure 1. Spherical particle formation images by SEM microscope  



 (1) 17هرز های(/ مجله دانش علف1041) و همکاران کندی 70

 

 

 

 
 پتانسیل زتای نانو ذره اسانس بومادران -2شکل 

Figure 2. Zeta potential of nano particle of yarrow oil 

 
رست زن خشک دانهوچه و ساقهو  چهزنی، طول ریشهسرعت جوانه ومیانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس درصد  -2جدول 

 سوروف

Table 2. Mean squares of variance analysis of germination percentage and rate, root and shoot lengths and seedling dry 

weight of barnyard grass 
S.O.V Degree of 

freedom 
 Mean squares    

Germination percentage Germination rate Radicle length Shoot length Seedling dry weight 

Type of oil 1 **914.45 0.454 n.s  **55.38 **32.41 **0.438 
Oil concentration 5 **5853.65 **25.81 **358.60 **217.83 **3.45 

Type of oil 

× oil concentration 
5 **146.82 0.236 n.s **9.70 **5.42 **0.079 

Error 36 23.65 0.248 1.52 0.85 0.017 
C.V - 15.36 20.51 16.93 14.70 19.79 

 .داردرصد و عدم تفاوت معنی پنج و یکدار در سطح  احتمال ترتیب معنیبه : nsو  ** ،*

*, ** and ns:  Significant at 5% and 1% of probability levels and non-significant respectively 
 

داری بین تفاوت معنی ،زنیدر صفت درصد جوانه

دو نوع اسانس  میکرولیتر در لیتر 144های غلظت

این تفاوت  ،اما با افزایش غلظت ،وجود نداشت

میکرولیتر  044ای که در غلظت گونهبه ،دار شدمعنی

زنی سوروف تیمار شده با درصد جوانه ،در لیتر

 47/14و  17/54ترتیب به  اسانس معمولی و نانو به

یکدیگر داشتند.  داری بارسید که تفاوت معنیدرصد 

میکرولیتر در لیتر اسانس نانو  1444در غلظت 

زنی بذر سوروف طور کامل از جوانهبه ،بومادران

جلوگیری شد. با افزایش غلظت هر دو نوع اسانس از 

چه طول ریشه ،میکرولیتر در لیتر 044صفر به 

سوروف تیمار شده با اسانس معمولی و نانو از 

متر میلی 397/1و  870/9ب به ترتیمتر بهمیلی 477/18

کاهش(.  درصد 87/74و   07/94ترتیب )به یدرس

 یاصل یباتاز ترک ینئول یکیس -7،1کامفور و 

شده در اسانس بومادران مورد مطالعه بود.  ییشناسا

 Zunino) یگادلوو ز ینوزان یق،تحق ینا یجنتا ییددر تا

Zygadlo, 2004 &)  یهااثرات موترپن یدر بررس 
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ذرت گزارش کردند  برکامفور و منتول  ینئول،س -7،1

 7، 8/71 یترتیب در غلظت هابه یبترک سه ینکه ا

 رندگیدرصد بازدا 74باعث  یتر،گرم در لیلیم 0/8و

ترکیبات،  این عمل مکانیزمشوند. یم یشهرشد ر

در   DNAسنتز و سلول شدن طویل از جلوگیری

(. Nishida et al., 2005) است یشهر ییانتها یستممر

روند مشابهی مشاهده شد و با  یزچه ندر طول ساقه

چه درصد کاهش طول ساقه ،افزایش غلظت اسانس

با اما اسانس نانو توانست  ،سوروف افزایش یافت

 چه سوروف را کاهش دهدبیشتری طول ساقه شیب

علت افزایش تأثیر نانوامولسیون عصاره  (.5)جدول 

سطه وجود ذرات گیاهان، افزایش سطح جذب به وا

با قطر نانومتر است و به این ترتیب، جذب و 

 Abd El)یابد اثربخشی ترکیبات دگرآسیب افزایش می

Azim & Balah, 2016) . وزن خشک دانه رست

کاهش یافت. بومادران سوروف با تیمار با اسانس 

سیب شیمیایی با آحضور ترکیبات دگررشد گیاه در 

چه و مریستمی ریشه هایتوقف تقسیم میتوز در سلول

با  .(Bertin et al., 2003)د یابچه کاهش میساقه

میکرولیتر در لیتر اسانس معمولی و نانو  044کاربرد 

 318/4ترتیب به رست بهوزن خشک دانه ،بومادران

-میلیکاهش(  % 17/75) 110/4و کاهش(  % 71/97)

داری با یکدیگر داشتند گرم رسید که البته تفاوت معنی

 (. 5جدول )

 
چه و وزن خشک دانه رست ساقه و چهزنی، طول ریشههای مختلف آن بر صفات درصد جوانهاثرات نوع اسانس و غلظت -3جدول 

 سوروف
Table 3.  Effects of essential oil type and concentration on germination percentage, shoot and radicle lengths and seedling 

dry weight of barnyard grass 

Type of essential 
oil 

 

Concentration 
(µl L-1) 

 

Trait 

Germination 
percentage 

 

Radicle length 
(mm) 

Shoot length (mm) 
 

Seedling dry 
weight  (mg) 

 

 
Essential oil 

 

 
 

0 70.29 a 17.022 a 13.639 a 1.661 a 

100 55.31 b 13.182 b 10.814 b 1.235 b 
200 45.29 c 10.612 c 8.922 c 0.949 c 

400 30.12 d 6.724 d 6.061 d 0.517 d 

800 
14.55 f 2.731 f 3.123 e 0.188 e 

 

1000 5.61 g 0.020 g 0.030 f 0.002 g 
Nano-Essential oil 

 

 

 
 

 

0 70.29 a 17.022 a 13.639 a 1.661 a 
100 51.93 b 9.317 c 10.176 b 1.139 b 

200 29.10 e 3.461 e 5.868 d 0.488 d 

400 10.02 f 1.568 f 2.267 e 0.114 f 
800 2.46 g 0.130 g 0.747 f 0.006 g 

1000 0 h 0 g 0 f 0 g 

LSD 5.35 1.35 1.01 0.42 

 ندارند.حفاظت شده  LSD آزمون و بر اساس احتمال پنج درصدداری در سطح های دارای حروف مشترک در هر ستون، اختالف معنیمیانگین
Means with the same letter in the same column are not significantly different based on LSD at 5% of probability level.  

 
هده نشد. داری بین دو نوع اسانس مشادار بود و اختالف معنیتنها اثر غلظت اسانس معنی ،زنیدر صفت سرعت جوانه

. بر اساس این دهدهای اسانس نشان میزنی سوروف را تحت تاثیر غلظتمقایسه میانگین سرعت جوانه 0جدول 

زنی کاهش سرعت جوانه ،های مورد بررسی وجود داشت و با افزایش غلظتداری بین غلظتتفاوت معنی جدول،

 یافتکاهش( کاهش % 13/88)  10/1به  77/0از  سوروف یزنسرعت جوانه یتر،در ل یکرولیترم 744یافت. در غلظت 

 یکشاثرات علف ،هاها و مونوترپناسانس که  است که نشان دادند یدر توافق با مطالعات قبل یجنتا ین(. ا0)جدول 

 .(Singh et al., 2009, 2006 a,bدارند ) یادیز

 



 (1) 17هرز های(/ مجله دانش علف1041) و همکاران کندی 79

 

 

 سوروف یزناثر غلظت اسانس بر سرعت جوانه -4جدول 

Table 4. Effect of essential oil concentration on germination rate of barnyard grass 

Germination Rate )1-Oil  concentration (µl L 
4.99 a 0 
3.71 b 100 
2.77 c 200 
1.95 d 400 
1.14 e 800 

0 f 1000 
0.68 LSD 

 ندارند.حفاظت شده  LSD آزمون و بر اساس احتمال پنج درصدداری در سطح های دارای حروف مشترک، اختالف معنیمیانگین
Means with the same letter are not significantly different based on LSD at 5% of probability level.  

 ترهسلمه
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی  3جدول 

دهد. اثرات نوع اسانس و غلظت شان میسلمه تره را ن

ها برکلیه صفات مورد بررسی و اثرات متقابل آن آن

دار بودند درصد معنی یکتره در سطح احتمال سلمه

 (.3)جدول 
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 ترهسلمه
Table 5. Effects of essential oil type and concentration on germination percentage, shoot and radicle lengths and seedling dry 

weight of lambsquarter. 
S.O.V Degree of 

freedom 
 Mean squares    

Germination percentage Germination rate Radicle length Shoot length Seedling dry weight 

Type of oil 1 **981.46 **6.30 **32.66 **22.24 **0.899 
Oil concentration 5 **5922.28 **32.25 **251.90 **141.30 **4.11 

× oil concentration 

Type of oil 
5 **203.33 **1.077 **7.738 **5.035 **0.146 

Error 36 20.92 0.117 0.796 0.47 0.013 
CV - 12.83 12.90 12.21 12.65 11.12 

 .داردرصد و عدم تفاوت معنی پنج و یکدار در سطح  احتمال ترتیب معنیبه : nsو  ** ،*

*, ** and ns:  Significant at 5% and 1% of probability levels and non-significant respectively. 
 

باعث معمولی و نانو بومادران، هر دو نوع اسانس 

)جدول  شدندتره سلمهکاهش صفات مورد بررسی 

مشخص شده است که تخریب تنفس . (9

الیل د ،میتوکندریایی و مسیر اکسیداتیو پنتوز فسفات

زنی از جوانه ممانعتللوشیمیایی در آاصلی ترکیبات 

 ,.Abrahim et al., 2000; Muscolo et al) هستند

بین در صفات مورد بررسی داری تفاوت معنی (.2001

 .سانس مشاهده شدهای مختلف هر دو نوع اغلظت

للوپاتیک روی آاثر محرک یا بازدارندگی ترکیبات 

 Kalinova) ها داردنآرشد گیاهان بستگی به غلظت 

et al., 2012شیب کاهش  ،(. نسبت به اسانس معمولی

که توسط اسانس نانو ایجاد شد  مورد بررسی صفات

-میکرولیتر در لیتر اسانس 044بیشتر بود. در غلظت 

و  17/59تره به میزان عمولی، سلمههای نانو و م

و اسانس نانو در زنی داشت درصد جوانه 47/15

زنی کامال از جوانه ،میکرولیتر در لیتر 744غلظت 

(. در تایید این 9تره جلوگیری کرد )جدول سلمه

بیان  (Jadidi et al., 2021) ، جدیدی و همکاراننتایج

صد در ،کردند که با نانوکپسوله عصاره چاودار

-رست دو علفزنی و رشد دانهبازدارندگی از جوانه

 (Cuscuta campestris Y.(dodder))هرز سس مزرعه 

 .افزایش یافت  (.Portulaca oleracea L)و خرفه  

-زنی، طول ساقهداری بین سرعت جوانهمعنی تفاوت

تره چه و وزن خشک دانه رست سلمهریشه و چه

در لیتر دو گونه  میکرولیتر 144 تحت تاثیر غلظت

این  ،اما با افزایش غلظت ،وجود نداشت اسانس

 ،میکرولیتر در لیتر 044. در غلظت دار شدتفاوت معنی

های تره تحت تاثیر اسانسزنی بذر سلمهسرعت جوانه

بود که تفاوت  70/4و  97/7ترتیب نانو و معمولی به

تره چه سلمهطول ریشه داری با یکدیگر داشتند.معنی
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دهنده آن که نشانا کاربرد اسانس بومادران کاهش یافتب

ترکیبات دگراسیب از طریق ممانعت از عمل  است که

ها را ین و ایندول استیک اسید طویل شدن سلوللجیبر

(. در غلظت Qasem, 1992) دهندتحت تاثیر قرار می

تره تیمار چه سلمهطول ریشه ،میکرولیتر در لیتر 744

تفاوت  ،نانو و معمولی بومادرانهای شده با اسانس

تره با چه سلمهداری با یکدیگر داشتند. طول ساقهمعنی

میکرولیتر در لیتر اسانس نانو و معمولی از  044کاربرد 

متر یلیم 098/3و  715/1ترتیب به متر بهمیلی 173/11

. اسانس ید( رسکاهش % 17/31 و % 77/77 ترتیب) به

زیادی بود  دارای ترکیبات ،هگونه بومادران مورد مطالع

 Almeida) سینئول-7،1که خاصیت اللوپاتیکی 

Barbosa et al., 2007) ،کارواکرول (Almeida 

Barbosa et al., 2007) امفور و ک (Young & Bush, 

. گزارش شده است ال در گیاهان دیگر نیزقبآن  (2009

رست مشاهده شد  روند مشابهی در وزن خشک دانه

میزان بیشتری وزن  توانست بهشده نو و اسانس نا

 (.9کاهش دهد )جدول  راتره خشک دانه رست سلمه

در  ((Romagni et al,. 2000 روماگنی و همکاران

سینئول و -7،1نشان دادند که  مطالعات آزمایشگاهی

-از رشد چندین علف ،سینئول 0،1آنالوگ طبیعی آن 

  . هرز جلوگیری کردند

 
چه و وزن خشک دانه رست ساقه و چهزنی، طول ریشههای مختلف اسانس بر صفات درصد جوانهغلظتاثرات نوع و  -6جدول 

 ترهسلمه
Table 6.  Effects of essential oil type and concentration on germination percentage, shoot and radicle lengths and seedling 

dry weight of lambsquarter. 
Type of 

essential oil 
 

Concentration 

(µl L-1) 
 

Trait 

Germination 
percentage 

Germination 
rate 

Radicle length 
(mm) 

Shoot length 
(mm) 

Seedling dry 
weight  (mg) 

Essential oil 
 

 

0 73.29 a 5.43 a 14.957 a 11.185 a 1.929 a 

100 58.31 b 4.39 b 11.900 b 8.881 b 1.610 ab 

200 48.29 c 3.58 c 9.855 c 7.339 c 1.271 c 

400 36.12 d 2.68 d 7.122 d 5.467 d 0.951c 

800 17.55 e 1.40 e 3.582 e 2.660 e 0.562 d 
1000 7.50 f 0.63 g 1.356 g 1.064 g 0.197 d 

Nano-Essential 

oil 
 

 

0 78.29 a 5.43 a 14.957 a 11.185 a 1.929 a 

100 54.93 b 4.04 b 11.461 b 8.612 b 1.446 b 
200 32.10 d 2.38 d 7.051 d 4.848 d 0.845 c 

400 13.02 e 0.94 f 2.656 f 1.913 f 0.343 d 

800 0 g 0 h 0 h 0 h 0 e 
1000 0 g 0 h 0 h 0 h 0 e 

LSD 5.04 0.37 0.98 0.75 0.48 
 .داردرصد و عدم تفاوت معنی پنج و یکدار در سطح  احتمال ترتیب معنیبه : nsو  ** ،*

*, ** and ns:  Significant at 5% and 1% of probability levels and non-significant respectively. 

 

 کلی گیرینتیجه
کامفور  عمده تشکیل دهنده اسانس بومادران، ترکیبات

(، میرتنول درصد5/17سینئول ) -7،1(، درصد 1/71)

 1/9( و بورنئول )درصد 5/7) واکرولکار(، درصد0/7)

گیری شده نشان پتانسیل زتای اندازه .بودند (درصد

داد که ذرات نانو، از پایداری مناسبی برخوردار بودند 

هر دو نوع اسانس، کلیه صفات مورد بررسی را  و

افزایش غلظت  باصفات مورد بررسی کاهش دادند. 

، تاثیر اسانس نانو اما یافتند بیشتری کاهشاسانس 

 044ای که در غلظت گونهبه بیشتری داشت،

زنی سوروف تیمار درصد جوانه ،میکرولیتر در لیتر

و  17/54ترتیب به  شده با اسانس معمولی و نانو به

داری با یکدیگر رسید که تفاوت معنیدرصد  47/14

میکرولیتر در لیتر اسانس  1444در غلظت ، اما داشتند

زنی بذر سوروف کامل از جوانه طوربه ،نانو بومادران

میکرولیتر در لیتر  044در غلظت  جلوگیری شد.

و  17/59تره به میزان های نانو و معمولی، سلمهاسانس

 744درصد جوانه زد و اسانس نانو در غلظت  47/15
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تره زنی سلمهمیکرولیتر در لیتر کامال از جوانه

ن توانست به میزاشده اسانس نانو . جلوگیری کرد

تره را کاهش بیشتری وزن خشک دانه رست سلمه

تره نسبت به سوروف، به اسانس بومادران و سلمه دهد

این ترتیب کاربرد نانو اسانس تر بود. بهحساس

میکرولیتر در  1444و  744های بومادران در غلظت

-زنی بذر سلمهترتیب جهت جلوگیری از جوانهبه لیتر

 شود.تره و سوروف پیشنهاد می
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